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Kalajärvi-seura ry:n sääntömääräinen vuosikokous25.4.2010 Rentolassa klo 18.30 alkaen.
Kokous on avoin kaikille alueen asukkaille. Esityslistalla ovatsääntömääräiset asiat ja toimintasuunnitelma kesästä 2010 vuoden2011 loppuun. Kahvi- ja pullatarjoilu.

Siivoustalkoot 8.5.2010Kokoontuminen klo 10.00 - 13.00 kaupan luona.
Siivoamisen voit aloittaa jo kotiportilta omiin kottikärryihin jajätesäkkiin. Kaupan luona jaetaan vaihtosäkit, rukkaset ja muuttarvikkeet. Voit myös noutaa varusteet ensin ja aloittaa talkootkaupalta. Kaupunki noutaa täydet säkit teiden varsilta. Seuratarjoaa talkoolaisille välipalaa kaupalla. Lisätietoja Elinaltapuh 040 555 1378.
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Mennyt talvi oli mielenkiintoinen muutoinkin, kuin suuren

lumentulon takia. Kalajärvi-seura on saanut vahvistusta akti-

vistijoukkoonsa ja uudet hallituksen jäsenet ovat päässeet

vauhtiin. Tiimissä on nyt yhdessätekemisen iloa ja tunnelmaa

samoin kuin koko kylässä. Olkoon tämä lehti jälleen yhtenä

osoituksena siitä.

Kalajärvi-seura on perustanut omat kotisivut osoitteessa

www.kalajarvi.org, joka osoite kannattaa heti laittaa omiin

suosikkeihin. Sivuilla on tietoa ajankohtaisista asioista ja tu-

levista tapahtumista. Esimerkiksi alustavasti elokuun lopulle

kaavaillun kesätapahtuman päivämäärää ei ole vielä lyöty luk-

koon, mutta sivustolta saat siitä tiedon ensimmäisenä. Myös-

kin idea ja juttuvinkkejä sivustoa silmälläpitäen otetaan

mielellään vastaan. Toisaalla tässä lehdessä on oma artikke-

linsa kotisivuista.

Yhdessä tekemisen iloiseen meinikiin on jälleen hyvätilai-

suus tulla mukaan, isommalla tai pienemmällä panoksella.

Kalajärviseuran sääntömääräinen kevätkokous on nimittäin

tuota pikaa, 25.4.2010. Se on avoin kaikille kylän asukkaille,

ja mukaan kannattaa tulla ihan kuulollekin, vaikka aika ei juu-

ri nyt olisi sen intensiivisempään toimintaan.

Alueellamme on tapahtumassa lähivuosina isoja asioita niin

Kalajärvi kakkosen rakentamisen suhteen, kuin tieverkoston

ja palveluidenkin osalta. Edelleen voidaan puhua "lähi vuo-

sista", sillä vaikka Kalajärvi II-kaava on ollut jo kahdesti näh-

tävillä, ja on kevään aikana menossa viimeisten selvitysten ja

muutosten jälj iltä kaupunkisuunnittelulautakunnan päätettä-

väksi, ottanevat sen jälkeen alkavat neuvottelut maankäyttö-

sopimuksista vielä paljon aikaa, ennen kuinkaupunginhallitus

ja -valtuusto lopulta päätttävät kaavasta.

Kalajärven kalliot ovat niin ikään lautakunnan esityslistal-

la tänä keväänä ja sen jälkeen toisen kerran nähtävillä.

Asukasfoorumi-iltoja on vietetty kaavoitustilanteen ja tie-

ja katuverkostosuunnitelmien parissa. Seuraavaksi on vuoros-

sa ympäristöviikko 3-8.5.2010, johon seuramme osallistuu el-

vyttämällä siivoustalkooperinteensä. Siivoustalkoot pidetään

8.5. Jokainen voi sovittaa itselleen sopivan talkooaikatalun

siten, että joko aloittaa tai lopettaa urakkansa kaupan luona

klo 10-1 3 välillä. Silloin siellä on huoltopiste, joka tarjoaa tar-

vikkeita ja välipalaa. Toivomme mahdollisimman runsasta

osallistumista. Koululaisetkin huolehtivat omasta alueestaan

jo edellisenä päivänä, joten pannaan nyt kylä siistiin kuntoon!

Samana päivänä siivoustalkoidemme kanssa Asukasfooru-

mi järjestää kaupunkisuunnittelulautakunnan vierailun, jon-

ne on kutsuttu asukas - ja omakotiyhdistysten yhdyshenkilöt

mukaan Ajatuksena on perehdyttää lautakunta kaupungissam-

me ehkä vähemmän tunnettuihin pitkiin etäisyyksiin, lähipal-

velutarpeisiin ja täkäläisiin monimuotoisiin puitteisiin

luonnonläheiseen asumiseen.

Toivoisinkin kaikilta asukkailta sähköpostiyhteydenottoja,

asioista, joita haluatte otettavan esille tapaamisessa. Tervei-

siä tapaamisesta saat tilaisuuden jälkeen kotisivuillemme.

Aurinkoista kevättä kaikille !

Monica Jägermalm, puheenjohtaja

Kalajärvi-seura ry

puheenjohtaja@saunalahti.fi

1/1017.4.2010
Kalajärvi-Seura tiedottaa
Julkaisija: Kalajärvi-Seura r.y. Sähköposti: hallitus@kalajarvi.org Toimitus:

Monica Jägermalm, Elina Leppänen, Jaakko Ala-Paavola, Merja Enroos (Röylän
kalastuskunta), Satu Klemi (Pohjois-Espoon Musiikkikoulu). Taitto: Jari
Kaponen, Painos: 1200 kpl, Painopaikka: Pekan Pikapaino

Mitä ovat asukasfoorumit?
Asukasfoorumit ovat asukkaille avoimia tilaisuuksia, jois-

sa käsitellään alueen asumisviihtyvyyteen liittyviä asioita. Asu-

kasfoorumitoiminnan tavoitteena on edistää asukkaiden

osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, edistää asukkai-

den oma-aloitteista asioiden hoitoa, valmistelua ja suunnitte-

lua, edistää asukkaiden omatoimista toimintaa alueen

viihtyisyyden ja palvelujen kehittämiseksi, luoda mahdolli-

suuksia asukkaiden keskinäiselle yhteistoiminnalle ja edistää

asukkaiden aktiivisuutta ilmaista näkemyksensä tärkeistä hank-

keista ja kehittämissuunnitelmista asioiden valmisteluvaihees-

sa.

Asukasfoorumin valmisteluryhmä valmistelee ja kutsuu ko-

koon asukasfoorumitilaisuuksia, joihin kaikki alueen asukkaat

ovat tervetulleita kuuntelemaan ja osallistumaan. Pohjois-Es-

poon asukasfoorumein valmisteluryhmä toimii koko suuralu-

een laajuudessa ja tekee yhteistyötä kaupunginosa- ja

asukasyhdistysten kanssa.

Lisätietoja Pohjois-Espoon Asukasfoorumeista ja valmiste-

luryhmästä saat verkkosivuilta http://personal.inet.fi/yhdistys/peaf/

Kalajärvellä nyt



3

”Asukaspuisto on avoin kohtaamispaikka asukkaille.

Asukaspuistoissa on lasten leikkipuistoja leluineen sekä

sisätiloja, jotka ovat asukkaiden yhteisessä käytössä.

Asukaspuistoissa työskentelee kaupungin työntekijöitä, jotka

järjestävät asukkaille vapaan toiminnan lisäksi ohjattua toimintaa

yhdessä asukkaiden kanssa.” (Wikipedia)

Kalajärvellä on odotettu asukaspuistoa jo vuosikausia.

Espoon kaupunki on jo pitkään suunnitellut Hiirisuon

asukaspuiston rakentamista Kalajärven keskustaajamassa

sijaitsevalle Hiirisuon niittyaukealle Niipperintien ja Pohjoisentien

risteyksen tuntumaan. Alue on asemakaavassa varattu

virkistyskäyttöön.

Kaupunginhallitus hyväksyi Hiirisuon asukaspuiston

hankesuunnitelman jo vuonna 2003. Kaupunginvaltuusto

hyväksyi 3.1 2.2007 vuosien 2008-2012 talousarviossa ja

-suunnitelmassa määrärahan puiston suunnitteluun ja

rakentamiseen vuosina 2008-2009 yhteensä 1 ,4 miljoonaa

euroa. Tekninen lautakunta hyväksyi asukaspuiston luonnokset

kokouksessaan 29.1 0.2008 Pöytäkirja. Tuolloisen aikataulun

mukaan rakentamisen piti alkaa huhtikuussa 2009 ja valmistua

joulukuussa 2009.

Suunnitelmia esiteltiin asukastilaisuudessa 20.8.2009 teknisen

keskuksen tiloissa. Suunnitelmat ovat esillä Espoon kaupungin

www-sivuilla: viheralue ja toimitilat. 29.7.2009 päivätyn

Espoon kaupungin tiedotteen mukaan tavoitteena on aloittaa

puiston rakennustyöt keväällä 2010.

Tähän asti kaikki vaikutti hyvältä, mutta! 1 4.9.2009

kaupunginhallituksen esityslistalla oli aloitusluvan myöntäminen

Hiirisuon asukaspuiston rakentamiselle. Esittelijä kuitenkin

poisti asian kokonaan esityslistalta, kun alunperin oli esittänyt

ettei aloituslupaa myönnettäisi pöytäkirja. Kaupunginhallituksen

jäsen Jaana Leppäkorpi (sd) kertoo blogissaan että ”asukaspuiston

tarjouskilpailussa on tapahtunut kömmähdys ja se joudutaan

suorittamaan uudelleen”. Leppäkorpi jatkaa: ”Iso riski on

kuitenkin, että tuo asukaspuisto jää odottamaan uusia kaava-

alueita ja niiden valmistumista ennen kuin rakennustöitä

aloitetaan.”

Nyt on kaikkien Kalajärveläisten aika herätä puolustamaan

kauan kaivattua puistoa! Kalajärvi-Seura pyrkii vaikuttamaan

suoraan virkamiehiin ja päättäj iin, mutta tässä asiassa tarvitaan

myös joukkovoimaa. Näytetään yhdessä että asukaspuistoa

todella halutaan nyt, eikä vuosien päästä. Pohjois-Espoota ei

saa unohtaa Espoon kehittämisessä. Asukaspuiston rakentamiselle

pitää osoittaa määrärahat kaupunginvaltuuston päätöksen

mukaisesti mahdollisimman pian. Puisto on jo nyt myöhässä,

eikä sitä saa aiheettomasti enää viivästyttää. Mikäli viivytyksen

syynä oli puutteet tarjouskilpailussa, tulee järjestää uusi

tarjouskilpailu, jotta työt pääsevät alkamaan niin pian kuin

mhdollista.

Kalajärvi-Seuran www-sivuilla tullaan kertomaan miten

seura pyrkii edistämään puiston rakentamista ja miten itse

kukin voi osallistua ja vaikuttaa. Isommista tapahtumista

ilmoitetaan tarvittaessa myös postilaatikoihin jaettavalla

tiedotteella.

Hiirisuon asukaspuiston suunnittelualue. Lähde: Espoon

kaupungin tiedote 29.7.2009

Muista Kalajärven siivoustalkoot 8.5.2010!

Lue kutsu kannesta.

Minne joutui asukaspuisto?
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Kalajärvi-seuralle perustettu vuoden 2010

alussa omat www-sivut. Sivut löytyvät osoit-

teesta www.kalajarvi.org.

Sivuston tarkoitus on esitellä ennenkaik-

kea Kalajärven aluetta ja siellä tapahtuvaa

toimintaa, sekä tietysti myös itse Kalajärvi-

Seuraa. Tärkeä tehtävä sivustolla on toimia

tapahtumakalenterina ja mainoksena alueen

tapahtumille. Kaikenlaisten Kalajärven ja lä-

hialueiden toimijoiden tapahtumista laitetaan

mielellään ilmoitus sivuille. Tarkoitus on tuo-

da esille alueen eläväisyyttä.

Sivuja pyritään päivittämään säännöllises-

ti. Tapahtumien lisäksi sivuille tulee kirjoi-

tuksia ajankohtaisista aiheista, esimerkiksi

blogin muodossa. Myös vieraskirjan tai kes-

kustelufoorumin avaamista harkitaan. Ongel-

mana vuorovaikutteisissa sivuissa on sisällön

valvonta. Vapaaehtoispohjalta toimivalla yh-

distyksellä on rajalliset resurssit valvoa vie-

railijoiden kirjoituksia. Eikä yhdistyksen

sivuille tietenkään haluta mitään asiattomuuk-

sia. Tästä syystä foorumi saattaa vielä etsiä

muotojaan jonkin aikaa ennen käyttöönottoa.

Esimmäinen haaste sivuston perustamises-

sa oli web-osoitteen, eli domain nimen valin-

ta. Seinäjoella Kalajärven tekoaltaan

ympäristössä toimiva matkailuyrittäjä on va-

rannut yleisimmät Kalajärvi-osoitteet, esi-

merkiksi kalajarvi.fi. Yleisistä osoitteista

ainoastaan kalajarvi.org oli vapaana, joten se

rekisteröitiin Kalajärvi-Seuralle. Nimi on si-

käli luonteva, että .org-pääte viittaa organi-

saatioihin, jollaisiksi yhdistykset lasketaan.

Rinnakkaisosoitteena on rekisteröity www.ka-

lajarviseura.info, joka johtaa samalle kalajar-

vi.org sivustolle. Kuitenkin lyhyempää

kalajarvi.org nimeä suositaan. Sillä koroste-

taan että sivut kertovat ensisijaisesti Kalajär-

vestä, ja toissijaisesti seurasta.

Levytila sivustolle vuokrattiin kotimaisel-

ta palveluntarjoajalta. Alkuvaiheessa sivuja

varten on varattu vähän tilaa, mutta sisällön

määrän kasvaessa kotisivutilaa voidaan jous-

tavasti laajentaa. Kuitenkaan valtavan suur-

ta datamäärää ei ole tarkoitus taltioida, ja

esimerkiksi valokuvien määrä ja koko pyri-

tään pitämään rajallisena.

Sivuston ylläpidosta vastaa yhdistyksen

nettivastaava, mutta sivut on toteutettu tek-

nisesti siten että kuka tahansa hallituksen jä-

sen pystyy muokkaamaan sivujen sisältöä.

Sivujen toteutus pohjautuu nk. wiki-tekniik-

kaan, joka mahdollistaa sisällön muokkaami-

seen web-sivujen kautta, eikä editointiin tarvita

mitään erillisiä ohjelmia. Sivujen toteutuk-

seen on valittu helppo ja yksinkertainen Do-

kuWiki wiki-moottori. Tästä johtuen

yksittäisten sivujen osoitteessa näkyy do-

ku.php teksti.

Vuonna 2010 Kalajärvi-Seuran nettivas-

taavana, ns. web-masterina, toimii Jaakko

Ala-Paavola. Nettivastaavan tavoittaa aina

sähköpostiosoitteesta webmaster@kalajar-

vi.org. Kyseistä osoitteesta viestit ohjautuvat

kulloinkin vastuussa olevan henkilön henki-

lökohtaiseen sähköpostiin. Osoitteeseen voi

ottaa yhteyttä esimerkiksi jos haluaa saada

tapahtuman ilmoituksen sivuille, tai jos on

huomannut sivustolla loukkaavaa materiaa-

lia. Mikäli ilmoituksen yhteyteen on erillise-

nä tiedostona mainos, pyydetään se

toimittamaan ensisijaisesti pdf-formaatissa.

Seura ottaa mielellään vastaan toiveita, ke-

hitysideoita, juttuja kuvineen sekä juttuai-

heita.

JAP

Kalajärvi verkossa



5

Röylän kalastuskunnan kokouksessa 7.4.

vieraillut limnologi Anne-Marie Hagman tii-

visti Kalajärven tilaa koskevat keskustelut to-

teamalla, että järvi on tällä hetkellä hyvässä

kunnossa eikä erityistä kunnostustarvetta ole.

Hagman vastaa Uudenmaan ELY-keskukses-

sa järvien kunnostustöiden suunnittelusta ja

hän kävi kertomassa kalastuskunnan kokouk-

sessa Kalajärven tilasta sekä järvien kunnos-

tustarpeen arvioinnista ja kunnostus-

menetelmistä yleensä.

Anne-Marie Hagman kertoi, että Kalajär-

ven pinta-ala on 16 hehtaaria ja sen suurin

syvyys on 2 metriä ja keskisyvyys 1 ,2 met-

riä. Pintavesien käyttökelpoisuusluokituksen

mukaisesti Kalajärvi on kuulunut luokkaan

hyvä vuosina 2000-2003. Hagmanin mukaan

kokonaisfosforipitoisuuden perusteella aikai-

semmin karu Kalajärvi voidaan luokitella lie-

västi reheväksi, mikä näkyykin runsaana

vesikasvillisuutena. Ravinnepitoisuuteen näh-

den Kalajärvessä syntyy kuitenkin verrattain

vähän levää eikä esimerkiksi sinilevää ole ha-

vaittu lainkaan. Veden pH-arvo oli viime vuon-

na keskimäärin 7.

Kalajärvelle on laadittu kunnostussuun-

nitelma vuonna 1999, jonka mukaan kunnos-

tuksen kannalta kolme tärkeintä asiaa ovat:

haja-asutukseesta tulevan kuormituksen pie-

nentäminen, kalaston rakenteen parantami-

nen ja happamoitumisen estäminen. "Tällä

hetkellä Kalajärven kunnostustarve on kui-

tenkin vähäinen, sillä sen tila on Espoon jär-

vien keskitasoa. Tarve voi kuitenkin muuttua,

mikäli järven ympärille tulee lisää asutusta ja

virkistyskäyttö kasvaa", totesi Hagman.

Hagman jatkoi, että "vaikka varsinaista

kunnostutarvetta ei ole, järvestä voi poistaa

oma-aloitteisesti ranta-alueen häirtseviä ve-

sikasveja, kuten lumpeita ja ulpukoita. Niitä

kannattaa repiä irti juurineen, sillä niittäminen

ei yleensä ole kovin tehokas tapa." Hagman

lisäsi, että "on kuitenkin tärkeää, että poiste-

tut kasvit kerätään rannalle eikä jätetä jär-

veen, jossa niistä vapautuu ravinteita. Poistetut

kasvit tulisi kasata rannassakin mahdollisim-

man kauas järvestä, jotta kasvien ravinteet ei-

vät valu järveen."

Hagman antoi järven lähiasukkaille ohjei-

ta: "Järven ympäristön asukkaat voivat vai-

kuttaa järven hyvinvointiin seuraamalla sen

tilaa ja raportoimalla mahdollisista muutok-

sista. Järven hyvinvointiin vaikuttavat hule-

vesien kuljettamat ravinteet, kuten pihoilla

käytetyt lannoitteet, torjunta-aineet tai auton

pesussa käytetyt pesuaineet. Näitä kannattaa-

kin välttää kaikin keinoin."

Kalastuskunnan kokouksessa päätettiin,

että vapaaehtoinen järvimaksu nostetaan 20

euroon, jotta kalastuskunnan budjetti saadaan

kalojen istutuksesta koituneiden kulujen jäl-

j iltä tasapainoon. Kalajärveen on istutettu vii-

me vuosina petokaloja pitämään kalakantaa

tasapainossa. Kokouksessa päätettiin myös,

että kalastuksen valvojina jatkavat Seppo Put-

tonen ja Mauri Mustonen. Kalastuskunnan

puheenjohtajaksi valittiin Merja Enroos (puh.

0400 292 460).

ME

Järvi hyvässä kunnossa — tällä hetkellä.

Kalajärvi on nimensä mukaisesti ollut ka-

laisa järvi iät ajat. Lähihistoriassa vuoden 2003

vähälumiseen pakkastalveen asti järvi kuhisi

pikuahvenia niin, että lopulta niitä piti hoito-

kalastuksena poistaa satoja kiloja vuodessa.

Poikeuksellisen paksu jääkansi aiheutti hap-

pikadon, joka tyhjensi järven kalosta miltei

kokonaan. Hyväksi onneksi suunnaton lokki-

parvi aterioi jäästä vapautunutta pakasteka-

laa niin, että kuolleista kaloista ei koitunut

suoranaista shokkia vedenlaadulle. Monen-

laisia pienempiä ilmiöitä on seurannut, kun

kasvillisuus, kasvi- ja eläinplanktoni ja kala-

kanta ovat hakeneet uutta tasapainoa melko

suljetussa ekosysteemissä.

Kalajärveä hallinnoiva Röylän kalastunta

on kerännyt keskuudestaan vapaaehtoista hoi-

tomaksua, jonka turvin ja muutaman uutteran

asianharrastajan talkootyöllä se on huolehti-

nut siitä, että kalakanta jälleen kehittyy ja kä-

sittää sopivasti petokaloja, pitämässä

pikkukalojen määrän kurissa ja sitä kautta

eläinplanktonin riittävänä hillitsemässä levä-

kasvua. Kaljoen istutuksella on suuri merki-

tys järven koko ekosysteemille. Toki istutuksilla

on merkitys virkistyskalastuksellekin, mutta

kalastaj ien tulee pitää mielessään istutusten

ensisijainen merkitys myös sillä hetkellä, kun

vastaistutettu kala käy koukkuun heti edelli-

sen perään. Saman saaliin saisi kaupasta puol-

ta alemmalla kilohinnalla. Istutusten jälkeen

kalastus voitaisiin kieltää määräajaksi, mutta

tähän mennessä sitä ei ole päätetty tehdä.

Virkistyskalastajan tulee muistaa myös toi-

nen seikka. Kalastamisesta on säädetty var-

sin tarkasti laissa, ja sitä valvotaan tehokkaasti.

Kuka saa kalastaa, missä ja miten?

Suomessa on varsin laaja jokamiehenoi-

keus, jonka turvin pohjoismaiden kansalaiset

voivat kalastaa vapaasti mato-ongella ja pil-

killa joitakin esimerkiksi istutusten vuoksi

erikseen kiellettyjä paikkoja lukuunottamat-

ta. Muihin välineisiin tarvitaan lupa. Kaikki

1 8-64-vuotiat saavat kalastaa kerrallaan yh-

dellä vieheellä lunastettuaan joko vesialueen

omistajan taikka läänikohtaisen luvan ja mak-

settuaan valtion veroluontoisen kalastuksen-

hoitomaksun. Kiinteä pyydys, kuten katiska

tai verkot tatvitsevat aina vesialueen omista-

jan luvan. Luvan tarve ja kalastuksenhoito-

maksu koskevat myös vesialueen osakkaita.

Kalajärvelle on nimetty kaksi kalastuksen

valvojaa, joiden lainmukainen velvollisuus

on ottaa haltuunsa luvattomalta kalastajalta

sekä saalis että kalastusvälineet, mukaan lu-

kien kalastuksessa käyteety soutuvene. Sama

oikeus on myös jokaisella vesialueen osak-

kaalla. Niitä Kalajärvessä on pitkälle toista-

sataa henkilöä, joten seuraamusten vaara on

varsin suuri, jos ei kalastaessaan pysty esittä-

mään asianmukaista lupaa, kalastaa alamit-

taisia kaloja tai jollain muulla tavalla rikkoo

säännöksiä.

JK

Verkot Kalajärvessä?
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Askartelutarvikkeiden ja
lahjatavaroiden internetkauppa.
Valikoimissa mm. käsintehtyjä
kortteja, myös isoina erinä.

Hyödynnä paikal l inen palvelu:

Ti lauskursseja ryhmil le

Noutomahdoll isuus ilman toimitusmaksua

Kalajärveltä (sovi puh. 0400-744895)

www.purppurataivas.fi
purppurataivas@purppurataivas.fi

Vesiasiaa
Kalajärvellä jokseenkin kaikila asukkailla on tai pitäisi olla

läheinen suhde veteen ja sen suojelemiseen. Suuri osa kylästä

sijaitsee pohjavesialtaan päällä, pohjaveden muodostusalueella tai

valuma-alueella. Osa asutuksesta taas rajoittuu vesistöön.

Sekä pohjaveden että avoveden laatuun vaikuttaa oleellisesti se,

miten asumme ja elämme. Esimerkiksi puutarhan lannoittamisessa

ja torjunta-aineiden käytössä kannattaa pitää tiukka harkinta

mukana. Autonpesussa liuotinpesuaineet ovat samoin vaara

ympäristölle, ellei tarkoitusta varten ole asianmukaista viemäröintiä.

Silläkin on merkitystä, kuinka suunnittelemme ja toteutamme

omat kotipihamme. Laajat tiiviit pinnoitteet pihoissa saavat sade-

ja sulamisvedet vedet helpommin tulvimaan ja päätymään pohja-

ja varsinkin avovesiin suodattumattomina. Paikalla luontaisesti

viihtymättömät kasvilaj it taas vaativat keinolannoitusta ja kastelua.

Kuulostaa vaativalta, mutta sellaista on asua oman juomavetensä

päällä.

Oman ongelmansa on kunnallistekniikan puute osassa kyläämme.

Siloin myös jätevedet ovat osa samaa kokonaisuutta. Kalajärven

erityispiirteet edellyttävätkin paitsi asukkailta myös kaupungilta

vakavaa suhtautumista vesien suojeluun.

Lue aiheesta tarkemmin www.kalajarvi.org (Forum).
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Kalajärven koulun ja asukas- ja

nuorisotilan tiloissa toimii Mannerheimin

lastensuojeluliiton Kalajärven yhdistyksen

1 .-2.lk iltapäiväkerho "Rentolan raketit".

Kerhossa puuhailee tänä keväänä 30 lasta

ja 4 aikuista; vastuuohjaaja, ohjaaja ja

kaksi avustajaa.

Keskittymistä vaatineen koulupäivän

jälkeen tuuletutaan ja puretaan energiaa

ulkoillen ja aidossa metsässä touhuillen.

Ulkoilun jälkeen rauhoitutaan sisälle ja

välipalaa odotellessa vietetään koko

porukan yhteinen pieni hetki esim.

lukuhetken, visailun, pelailun tai

yhteisleikin parissa.

Välipalaa haukattua jaksaa hetken

keskittyä läksyihin ja sitten leikkimään!

Kavereiden kanssa voi kaapeista hakea

mieluisaa puuhaa, esim. pelejä, leluja,

rakentelu- ja legohommia, piirustus-,

maalaus-, väritys-, ompelu-, muovailu-

ja askartelutarvikkeita. Jos välillä kaipaa

hieman rauhaa ja lepoa, voi vaikkapa

köllötella sohvalla kirjojen parissa. Ja jos

omin päin ei keksi tekemistä, on päivittäin

tarjolla sekä tytöille että pojille vaihtelevia

hommia; on mm. leivottu, tehty risutöitä,

kankaanpainantaa, taikataikinatöitä ja

käytävän lasivitriiniin näytille tonttukylää,

peikkometsää ja avaruusmaisemaa!

Juhlapäivinä järjestetään pikku kekkereitä

vaikkapa herkuttelun, diskoilun ja

kasvomaalausten kera! Isolla porukalla

puuhailtaessa on yhdessä lasten kanssa

pohdittujen kerhosääntöjen noudattaminen

myös erittäin tärkeää!

Työ lasten parissa on mukavaa ja

monipuolista, muttei aikuisille suinkaan

pelkkää leppoisaa leikittämistä, kuten

helposti voisi kuvitella. Ison ryhmän

hallitseminen, turvallisen, sujuvan ja

kaikille mielekkään toiminnan keksiminen

ja pyörittäminen vaatii valtavasti

suunnittelua ja organisointia. Päivittäin

tilanteet elävät ja vaihtelevat jatkuvasti;

on muistettava lähettää lapset oikeaan

aikaan kotiin tai harrastuksiin ja välipalalla

mille kukakin on allerginen. Tilanteita

tulee päivittäin, jolloin vaikkapa yksi

aikuinen auttaa läksyissä, toinen on ulkona

koulutaksia vastassa, kolmas siivoilee

välipaloja ja neljäs etsii kotiinlähtijän

kadonnutta reppua, samaan aikaan soi

puhelin, joku huutaa saksia kaapista,

toinen itkee lattialle kaatuneita liimoja ja

jossain riidellään leluista. Aikuisilla on

siis oltava herkeämättä antennit päällä ja

välillä silmät selässäkin, jotta kaikki

muistettavat asiat tulee toiminnan ohessa

hoidettua eikä valvonta petä missään

pisteessä. Jos tästä paketista irtoaa yksikin

naru, voi hetkessä valloillaan olla

melkoinen tenavasirkus!

Oman lisähaasteensa työhön tuovat

lapset, joilla on erilaisia erityistuen tarpeita.

Usein avustaj ien tehtävänä on ensisijaisesti

avustaa ja peräänkatsoa käytökseltään,

tai muulla tavoin ryhmän haasteellisimpia

lapsia, sekä toisinaan paikata ohjaajia.

Avustaj ien rooli on erittäin suuri, ilman

heitä monessa alan paikassa oltaisiinkin

pulassa, ammattikunta ansaitsikin nykyistä

rutkasti enemmän arvostusta.

Näin iltiksen arkea kuvailee Rentolan

raketeiden vastuuohjaaja Susanna Vasenius

ja toteaa lopuksi vielä: "Nämä säästöjen

ja resurssien nipistysten ajat näkyvät ja

tuntuvat huolestuttavasti yleisesti alalla,

mutta Rentolan raketeissa on ihanan

ruhtinaalliset oltavat; saadaan riittävästi

osaavaa henkilökuntaa ja tarvittaessa

sijaisia, on hyvät tilat sekä tarvikkeita,

välineitä ja materiaalia monipuolisen

toiminnan järjestämiseksi yllin kyllin! "

Myös kesätoimintaa lapsille

MLL Kalajärven yhdistys tarjoaa myös

kesätoimintaa 6- n.1 0v. lapsille, ajalla

7.-24.6.2010. Juvanpuiston koulun

ympäristössä vietetään letkeää

kesämeininkiä ulkona leikkien, pelaillen

ja lomasta nautiskellen! Säiden mukaan

retkeilläänkin, aiempina vuosina retkieväät

repussa, nokat on suunnattu mm.

Odilammen rannalle, Luukkiin ja

Luonnontietelliseen museoon!

"KESIKSESSÄ" esimerkiksi fudailun,

sulkkiksen tai vaikkapa ´10 tikkua

laudalla´ kirmailun jälkeen voikin olla

´20 makkaraa grillitikuissa´ tai muuta

päivittäin kerhossa tarjottavaa lämmintä

perinteistä kotiruokaa tankattavaksi. Sitten

taas mölkkyä, krokettia ja muita puuhia

virittelemään! Haku kesäkerhoon on

menossa parhaillaan.

Lisätietoja kesä- ja ip- kerhoista:

Toiminnanohjaaja Raija Huomanen p.

0440 854 103

Iltikseen
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Espoon Perusmäessä asuu kolme pit-
käkorvaista ja ― tähän aikaan vuodes-
ta myös pitkäkarvaista ― suloista
aasia. Tamma Åsa ja ruuna Åke ovat
molemmat 16-vuotiaita ja ovat synty-
neet Skånessa Etelä-Ruotsissa. Espoos-
sa heille syntyi 10 vuotta sitten
Ville-poika.

Aasien omistaja ja hoitaja Maisa on
aina pitänyt aaseista. Hänen ensimmäi-
nen muistikuvansa on, kun hän oli 5-
vuotiaana päässyt aasin vetämien kärry-
jen kyytiin Korkeasaaressa. Silloin
syntyi kiinnostus aaseihin. Ikiomasta
aasihaaveesta tuli totta Maisan kuultua,
että Skånessa vanhempi pariskunta oli
luopumassa aaseistaan. Muutaman va-
lokuvan nähtyään Maisa päätti ottaa
kaksi aasia itselleen. Aasit kuljetettiin
eläinkuljetusautolla läpi Etelä-Ruotsin
ja laivalla yli Suomeen. Siitä alkoi Mai-
san perheen ja aasien yhteiselo. Tietoa
aasista kotieläimenä oli tosi niukasti
saatavana. Tiedon kartuttaminen jatkuu
edelleen.. .

Näillä aaseilla on Maisan talon pihal-
la oma talli, jossa ne saavat liikkua va-
paasti. Eivät siis ole sidottuna
karsinoihin. Tallissa on maavarainen
pohja, siellä turvetta ja päällä olkia. Ja
kolme aasia lämmittää tallin, eli heillä
on siellä ollut ihan lämmintä tänäkin
talvena. Tallin edessä on aitaus, jossa
voivat olla vapaasti myös ulkona.

Aasit vihaavat sadetta. Silloin ne
vain jököttävät paikallaan ja laskevat
isot korvansa alas, ettei korviin mene
vettä. Vierailupäivänämme taivaalta sa-
toi räntää, eikä sekään oikein niitä miel-
lyttänyt. Kuvasta sen saattaa aistiakin.
Kesällä, jos Maisa on niiden kanssa kä-
velyllä ja sade yllättää, aasit saattavat
tehdä tenän ja jäädä vain seisomaan pai-
kalleen. Eivät suostu liikahtamaan-
kaan. Kerran Maisa suostutteli aasia
tien vierellä ja paikallinen bussi ajoi
ohi. Ja kun sama bussi tuli takaisin käy-
tyään ensin Helsingissä, Maisa ja aasi
seisoivat vieläkin samassa paikassa.
Kuski pysäytti bussin ja kysyi, voiko
auttaa. ”Jos saat aasin liikkeelle niin kii-
tos”, vastasi Maisa, josta on kehittynyt
aasiensa opettamana tuntuvasti aiem-
paa kärsivällisempi ihminen.

Pakkasta saa olla ja lumesta aasit pi-
tävät. Yli 1 0 asteen pakkasella Maisa
laittaa aaseille lämpimät teddyvuoriset
loimet ulos tultaessa. Niistä aasit eivät
pidä: estävät vapaata liikkumista. Ne jö-

köttävät paikoillaan mököttäen. Tämä
talvi on siis ollut hankala. Mutta kun
pitkästä aikaa pakkanen lauhtui lähelle
nollaa, ja aasit pääsivät ulos ilman vaat-
teita, oli riemu kuulemma suuri. Tupsu-
hännät suorina ne juoksahtelivat ja
kurvailivat tarhassa.

Aaseilla on herkät kaviot. Jos aasi
voi huonosti tai on sairas, se reagoi ka-
vioiden kautta. Kavioita pidetäänkin hy-
vässä kunnossa. Ne puhdistetaan
vähintään kerran päivässä. Kengitttäjä
käy vuolemassa kaviot 2 kk:n välein.
Aasitkin voi kengittää mutta Maisan aa-
seilla ei kenkiä ole. Maisalla on välillä
apuna muutama tyttö lähipiiristä hoita-
massa aaseja. Maisa tai tytöt käyvät
mahdollisuuksien mukaan kävelyttä-
mässä aaseja. Ville rakastaa metsäret-
kiä. Se loikkia koikkelehtii metsässä
uteliaana. Kivointa siitä on, jos muka-
na on koirakaveri. Åsa on enemmän
kaupunkilaisrouva, ja pääsee parhaim-
paan vauhtiin asfaltilla. Villen mieli-
puuhaa on myös peruuttaminen.
Kävelyretkillä on paras olla aaseilla
suitset, jotta vauhdin saa pidettyä ai-
soissa. Kävelyretken jälkeen aina ka-
viot pestään. Kolmikko tietää sen, ja ne
menevät automaattisesti pesupaikalle
ja nostavat jalat tietyssä järjestyksessä
pesua varten.

Aaseilla on myös satulat ratsastusta
varten. Kärryjen vetäminen on myös
erittäin hyvää ja tarpeellista liikuntaa
aaseille, varsinkin kun niille tulee ikää.

(Kunhan vain Maisa oppisi ohjasta-
maan! Pysyisi aasin takana eikä tup-
sahtaisi aasin viereen! Maisa kertoo,
että aasit osaavat, hän ei.) Aasin eli-
naika on n. 30 vuotta. Aasilla on help-
po aloittaa ratsastusharrastus, koska
aasin käynti on tasaista ja sillä on le-
veä selkä. Aasin säkäkorkeus on n. 100
cm ja se painaa n. 1 50-160 kg. On ole-
massa myös miniaaseja ja jättiaaseja.
Maisan aasit ovat keskikokoisia.

Aasin paheista yksi on ylensyönti eli
se söisi itsensä kipeäksi, jos vain saisi.
Siksi ihmisen pitää olla tarkkana ruuan
määrän kanssa. Aasit syövät heinää ja
lehtiä ja kalvavat mieluusti oksista
kuoret, varsinkin pajusta. Herkkuja
ovat porkkanat, omenat, kovaleipä ja
rusinat. Kesällä Maisa laittaa kerppuja
kuivumaan talven herkuttelua varten.

Aasi ei ole tyhmä eläin, vaikka niin
usein väitetään. Se oppii nopeasti.
Esim. kärryjen vetämisen harjoittelus-
sa Åsa oppi tottelemaan ohjia todella
nopeasti ja kiitokseksi porkkana on pa-
ras palkinto. Ja kun Maisan aasit olivat
syöneet aitauksen lähellä olevasta
puusta alimmat oksat, ne keksivät kei-
non päästä ylemmäs: toinen meni sei-
somaan puun lähelle ja toinen kiipesi
sen selkään. Ja seuraava kerros oksia
oli taas ulottuvilla. Mutta jääräpäitä
ovat ― tai pikemminkin viisaan va-
rovaisia. Kerran Maisa oli metsässä
ylittämässä pientä jokea. Vettä kavah-
tavana eläimenä aasi päätti, että tuosta

Aaseja tapaamassa



9

ei mennä yli. Ties miten upottaa.. . Puo-
litoista tuntia siinä sitten taas odotet-
tiin. Ja tietysti paluumatkalla saman
joen ylitys oli aasille taas uutta, kun tul-
tiin toisesta suunnasta; ja taas odotet-
tiin. Siinä ei kuulemma auta mikään
muu kuin ajan kuluminen.

Aasit ovat käyneet joskus vierailulla
Niipperin koululla, ja Rinnekodista on
vieraita käynyt heidän luonaan. Ja tie-
tysti aasit ovat vierailleet jo kaksi ker-
taa Kalajärvi-seuran kesätapahtumassa,
jossa lapset ovat saaneet ratsastaa kier-
roksen. Mukana siellä olivat Åke ja Vil-
le.

Aasit eivät kovin paljon pukita; ne
polkevat varoittavasti takajalkaa maa-
han, kun jokin asia ei miellytä. Esimer-
kiksi jos menee häiritsemään
ruoka-aikana, varoituspotku tulee var-
masti. Ruokarauha on niille tärkeä asia.

Maisalla oli vuohia vielä silloin, kun
aasit tulivat, ja ne tulivat hyvin toimeen
keskenään. Samoin Maisan koira otti
Villen heti sen synnyttyä parhaaksi ka-
verikseen. Koira meni usein sateella
Villen vatsan alle sateensuojaan.

Tallin edessä aidatun alueen ympäril-

lä on sähköaita, jossa tosin aina ei ole
sähköä. Mutta aasit ovat saaneet siitä
kuitenkin niin useasti iskun, että usko-
vat ja pysyvät aitauksessa. Ainakin ker-
ran on kuitenkin käynyt niin, että Åke
kunnon perheenisänä piti aidan lankaa
päällään koholla, ja muu perhe pääsi ai-
dan alta ulos. Ja silloin kun Åsa ja Åke
olivat juuri muuttaneet Perusmäkeen,
ne karkasivat muutamia kertoja laitu-
melta kotiin tuotaessa. Silloin vauhti
oli kuulemma kova. Jolkottivat pitkin
tietä poiketen pihoissakin tuttavuutta te-
kemässä. Onneksi viisas naapuri ajoi
autonsa poikittain tielle estäen karku-
laisten matkan.

Hieronnasta aasit pitävät. Åsan lemp-
paria on selän hieronta. Ja aasien kans-
sa, niin kuin muidenkin eläinten
kanssa, auttaa rauhallisuus. Aasit esi-
merkiksi pelkäävät tulta, ja jos jossakin
on avotuli, niin aasi rauhoittuu, jos ta-
luttaja vain pystyy pitämään oman hen-
gityksensä rauhallisena. Mutta jos
taluttaja kiihtyy ja jännittää itse, aasi
vaistoaa sen ja saattaa sännätä pakoon.
Lastenvaunut ja äkkiä avatut sateenvar-
jot pelottavat niitä myös.

Aasit ovat sosiaalisia ja leikkisiä.
Välillä Maisa rakentaa aaseille oman
agility-radan. Kun rata on selvitetty il-
man virheitä (eli astumista sivuun la-
byrintin polulta) palkintona on
porkkana. Ja hoidossa auttavat tytöt
ovat järjestäneet korkeushyppykilpai-
luja. Niissä Åke on kunnostautunut. Se
nauttii silmin nähden suosioinosoituk-
sista. Ville on taitava Maisan ulkovaat-
teiden tai toppakenkien tarrojen
avaamisessa. Taitaa vähän kiusata ta-
hallaan. Vai olisiko huomionkipeä?

Aasien huuto lienee kaikille tuttua.
Nämä aasit huutavat, jos ruoka on n.
tunnin myöhässä. Samoin jos kaksi
niistä on viety kävelylle ja yksi jää yk-
sin. Silloin saattaa huutoa kuulua. Ja
viimeistään huuto alkaa silloin, kun
kotiin jäänyt kuulee muiden olevan tu-
lossa. Jo kaukaa pitää tervehtiä taas.
Räntäsateessa ne ovat ihan niin kuin
Ihaa: korvat alhaalla ja ihan kuin koko
maailma olisi vastaan tai vähintään tai-
vas putoaa niskaan. Mielialat muuten-
kin näkyvät selvästi käyttäytymisessä
ja osaavat kyllä näyttää hoitajalleen,
jos jostain eivät pidä. Takapuoli kään-
netään silloin kohti eikä olla näkevi-
näänkään. Aasien mielialaa voi lukea
mm. herkästi värähtelevästä turvasta:
hoplaavat huulet kertovat hyvästä, ren-
nosta mielestä, tiukka suu kireydestä.

Kiitokset Maisalle, Åsalle, Åkelle ja
Villelle siitä, että saimme tutustua ja
tulla vierailulle. Ja tervetuloa uudes-
taan sään niin salliessa Kalajärvi-seu-
ran kesätapahtumaan tulevana kesänä!

Jos joku on kiinnostunut näkemään

aasin ´livenä´, niin katsomaan saa

mennä! Puhelinsoitto (040 7321 326)

ennen vierailua on paikallaan, ettei tule

´hukkareissua´.

EL

Perheliikuntaa
Kalajärvi-seuran sunnuntai-iltapäivien

perheiikuntavuorot Rentolan salissa päät-

tyvät kohtapuolin, mutta seuraavalle kau-

delle syksytä 2010 kevääseen 2011 on

jälleen varaus vetämässä. Tällä kaudel-

la pelattiin lentopalloa, sählyä ja sulkkis-

ta monenlaisissa ryhmissä. Ensikaudesta

otetaan toivomuksia vastaan, sillä saliai-

kaa saataneen riittävästi useampaankin

laj iin.

Kesän koittaessa jatkuvat lentispelit

jälleen Kalajärvenrannan ulkokentällä,

ja siellä riittää tilaa ja vuoroja

useammallekin päivälle. Seuraa verkko-

sivuja www.kalajarvi.org, niin löydät oi-

keaan aikaan pelipaikalle. Verkkisivuilta

löydät myös syksyn vuorot, kun ne vah-

vistetaan.
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Jäsenetuja Kalajärvi-seuran jäsenille
Höyrypesurilla tehoa siivoukseen

Höyrypesuri on verraton väline kodin pintojen pesemisessä. Päivittäiseen tai

edes viikoittaiseen käyttöön sitä harva tarvitsee ja siksi se onkin kätevintä vuok-

rata tarvittaessa.

Höyrypesuri pesee ja desinfioi ilman pesuaineita niin isot pinnat kuin pienetkin

kolot. Aivan lyömätön se on kaakeli- ja klinkkeripintojen saumojen puhdistuksessa.

Höyry tappaa pölypunkit patjoista ja soveltuu myös monien muiden tekstiilien

ja huonekalujen pesemiseen. Konevuokraamosta höyrypesurin saa parilla

kympillä vuorokaudeksi. Kalajärvi-seura tarjoaa markkinoiden tehokkaimman

höyrypesurin jäsenilleen hintaan 10 euroa/vrk tai 20 euroa/viikko.

Kosteusilmaisin paljastaa riskit

Rakennekosteusilmaisimella voi pintoja rikkomatta etsiä mm. puu-, muovi

ja betonirakenteista haitallisia kosteusesiintymiä. Jokaiselle asunnon haltijalle

laite antaa arvokasta tietoa rakennuksen kunnosta. Millä muullakaan tavalla

saisit selville, onko seinä tai lattia kostunut kaakelin tai muovimaton takaa niin,

että rakenteet ovat kohta vaarassa? Asuntokauppoihin valmistauduttaessa

kosteusilmaisimen avulla voi tehdä esiselvityksiä ennen ammattimaisen

kuntoarvioinnin tilaamista. Rakentajalle tai remontoijalle kosteusilmaisin kertoo

mm, onko betonilattia riittävän kuiva päällystettäväksi. Laite on myös arvokas

apu vaikkapa lasikuituveneen, matkailuvaunun tai -auton kuntoa selvitettäessä.

Hinta on 10 euroa/vrk tai 20 euroa/viikko.

Säästä henkesi, käytä turvavaljaita

Tarjoamme seuran jäsenille turvavaljaat/putoamissuojan hintaan 10 euroa/vrk

tai 20 euroa/viikko. (Konevuokraamossa hinta on 20 euro/vrk). Valjaissa on

automaattisesti kiristyvä köysi, joka mahdollistaa vapaan liikkumisen vaikkapa

kattotöissä tai rännin puhdistuksessa.

Oksasilppuri

Oksasilppurilla haketat risut ja oksat vaikkapa kompostin seosaineeksi tai

katteeksi pensaiden juurille. Tarjoamme seuran jäsenille Viking GE 120

–haketinta hintaan 15 euroa/vrk. Se on leikkaavaa tyyppiä ja maksimi oksan

paksuus on 30mm.

Nuotio-ohukaispannut

Räiskäleiden paistaminen nuotiolla on hauska ohjelmanumero retkellä tai

vaikkapa pihajuhlissa. Nuotiopannuja et päivittäin keittiössä tarvitse, joten

pannut kannattaa vuokrata. Hinta kolmelle pannulle on 5 euroa/viikko.

Trampoliinini

Haluavatko lapsesi trampoliinin kotipihaan, mutta tilaa ei tunnu olevan

pysyvästi tähän tarkoitukseen? Lastenkutsuille trampoliinista saisi kivan

ohjelmanumeron, mutta jatkuvassa käytössä valvonta voi olla riesa. Vuokraa

trampoliini vain siksi ajaksi, kuin siitä eniten on iloa. Hinta on 20€/kaksi

viikkoviikkoa Lisäviikkoja saat maksutta siihen saakka, kunnes seuraava lainaaja

noutaa laitteen pihastasi. Trampoliinin halkaisija on 4.3m. Trampoliiniimme

kuuluu myös turvaverkko!

Tiedustelut ja varaukset puhelimitse 040-526 9208 tai sähköpostilla

kalajarvi@gmail.com.
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TAITEENLAJIT KUKOISTAVAT

POHJOIS-ESPOON MUSIIKKIKOULUSSA!

Lukuvuoden 2010-2011 lukujärjestykset löytyvät pian

kotisivultamme. Tarjolla ensi lukuvuodeksi on jälleen paljon

erilaisia musiikki- ja tanssikursseja. Viime syksynä aloitimme

myös taidekurssit. Kursseilla opitaan yhdistetysti kädentaitoja

ja sanataidetta. Ilmoittautumisohjeet löytyvät kotisivultamme

www.pohjoisespoonmusiikkikoulu.fi.

Pohjois-Espoon musiikkikoulu tarjoaa opetusta ensisijaisesti

lapsille ja nuorille mutta myös myös aikuisille. Järjestämme

mahdollisuuksien mukaan opetusta räätälöidysti eli jos Sinulla

on tiedossasi ryhmä, joka kaipaa opetusta musiikissa, tanssissa,

kädentaidoissa tai jos vaikka toivot ohjausta

kirjoitusharrastukseesi, soita toimistoomme!

POHJOIS-ESPOON MUSIIKKIKOULUN

SUURET KEVÄTESITYKSET

Kannusillan teatterisalissa 24.-25.4.2010.

Esiintymässä on jälleen suuri joukko oppilaitamme. Osta

lippusi Lippupisteestä www.lippu.fi Lippujen hinnat ovat 8/5e

(+Lippupisteen palvelumaksu).

VEDEN ÄÄRELLÄ

Lauantaina 24.4. klo 14.00 ja klo 15.30

Veden äärellä -näytöksessä esiintyy soittaj ia, laulaj ia ja

tanssijoita, jotka johdattavat katsojat keväiseen maailmaan.

Lavalla nähdään esiintyjiä alle kouluikäisistä lukioikäisiin

saakka. Esitys sopii kaikenikäisille ja se kestää n. 55 min.

NÄYTÖN PAIKKA

Sunnuntaina 25.4. klo 16.00 ja klo 18.30

Näytön paikka - musiikkiteatteriesityksessä nähdään

tanssiryhmiä, soittaj ia, näyttelijöitä ja laulaj ia täydessä tekemisen

riemussa. Esitys kertoo nuorista, jotka haluavat esiintymisestä

itselleen ammatin ja pyrkivät alan kouluun. Mitä kaikkea

tapahtuu pääsykokeissa? Kuka uskaltaa heittäytyä annettuihin

tehtäviin? Entä onko pääsykokeisiin kannustamaan tulleista

pikkusiskoista enemmän hyötyä vai haittaa? Esitys on suunnattu

nuorille. Esityksen kesto on n. 90 min.

Lisäksi Ruskatalolla on useita oppilaskonsertteja, joihin on

vapaa pääsy. Tarkat päivämäärät löydät kotisivultamme

www.pohjoisespoonmusiikkikoulu.fi.

Lämpimästi tervetuloa!

MUSALEIRI VIHERLAAKSOSSA 7.-11 .6.2010

Kitaran- ja rumpujensoittoa, rytmejä, musatemppuja, pianon-

ja bassonsoittoa, rytmisoittimia, laulamista, kaikenlaista

musiikkia! Tule kokeilemaan ja oppimaan monenlaisia hauskoja

musiikkitaitoja Pohjois-Espoon musiikkikoulun musaleirille.

Leiri pidetään Viherlaaksossa musiikkikoulun tiloissa

(Kavallinpelto 10) maanantaista perjantaihin klo 9.1 5-1 5.30.

Erilaisiin soittimiin ja musiikkitehtäviin tutustutaan ryhmässä

välillä yhden, välillä kahden opettajan ohjauksessa. Leirin

ohjaajina ovat Kaisa-Leena Lämsä ja Tiisa Timperi. Musaleiri

on tarkoitettu noin 7-11 -vuotiaille oppilaille. Aiempi soitto-

tai musisointikokemus ei ole välttämätöntä, vaan jokainen

tekee ja oppii omaa tahtiaan.

Ilmoittaudu musaleirille pian, jotta pääset varmasti mukaan!

Ilmoittautua voit musiikkikoulun kotisivujen ilmoit-

tautumislomakkeella:

http://pohjoisespoonmusiikkikoulu.fi/ilmoittautuminen/tiiviskurssi

.html . Viimeinen ilmoittautumispäivä on 10.5. Tervetuloa

mukaan, nähdään musaleirillä kesäkuussa! Kurssin hinta on 142e

UUSIA TANSSIJOITA SHOWTANSSIN

ESIINTYMISKOULUTUSRYHMIIN

Pohjois-Espoon musiikkikoulu järjestää pääsykokeet

showtanssin esiintymiskoulutusryhmiin lukuvuodelle 2010-

2011 perjantaina 7.5. klo 16-19 välisenä aikana musiikkikoulun

tanssisalissa osoitteessa Kavallinpelto 10, Viherlaakso.

Muutamia tanssijoita otetaan ikäryhmiin 12-1 5-vuotiaat ja

yli 1 6-vuotiaat. Kokonaan uusi ryhmä aloitetaan ikäryhmällä

9-12-vuotiaat.

Ilmoittautuminen pääsykokeeseen torstaihin 29.4. mennessä:

kati.hallio@pohjoisespoonmusiikkikoulu.fi

Huom! Sähköpostitse tehtävä ilmoittautuminen koskee vain

pääsykoetta, eikä siis sido tunneille osallistumiseen.

Showtanssin esiintymiskoulutusryhmä on tarkoitettu

lahjakkaille ja motivoituneille tanssioppilaille, jotka haluavat

kehittää tanssiteknisiä ja esiintymistaitojaan pitkäjännitteisesti.

Tanssiryhmään osallistuminen edellyttää osallistumista

koulutusryhmän omien treenien lisäksi vähintään yhdelle

muulle viikkotunnille.

Showtanssi on monipuolinen tanssilaj i, jossa yhdistyvät

useat erilaiset tanssityylit. Perinteisesti showtanssi käyttää

elementtejä mm. jazztanssista, discotanssista, hip hopista ja

latinalaisista tansseista. Tärkeää itse tanssin lisäksi showtanssissa

on eläytyminen, ilmaisu ja esiintyminen. Tunneilla harjoitellaan
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Koimme isänpäivänä yllätyksen, jota

joskus on osannut pelätä, mutta jota

kuitenkaan ei uskonut omalle kohdalle

sattuvan. Olimme isänpäivän vastaisena

yönä poissa kotoa ja murtovaras käytti

tilaisuuden hyväkseen ja kävi hakemassa

arvotavarat parempaan talteen.

Kun kotiin tullessa huomaa, että kaikki

kaapit ja laatikot on tyhjennetty lattioille

tavararöykkiöiksi, näky on aika lohduton.

Käytännön töitä on ensihätään paljon, joten

asioiden merkitystä voi mietiskellä vasta

joskus jälkeenpäin. Pitää saada

poliisitutkinta tehdyksi, ovi korjatuksi,

jotenkin selvitetyksi kadonneet tavarat,

paikat järjestykseen jne. On hyvä, jos

tapahtuneesta voi puhua tuttavien kanssa

tuoreeltaan. Pääasia olisi, että pystyisi

käsittelemään tapahtunutta siltä kannalta,

että tavaraa siinä vain meni ja varas on

valinnut meidät sattumanvaraisesti eikä

siinä ole mitään henkilökohtaista. Pelkotiloja

ei saisi jäädä.

Kun kadonneista arvotavaroista yrittää

tehdä listaa poliisille ja vakuutusyhtiölle,

huomaa harmikseen, että koruista ja

hopealusikoista ei ole tullut tehdyksi

luetteloa etukäteen. Kun omistaa äidiltä

tai isoäidiltä perittyjä koruja, niiden arvo

on sellainen, jota ei kukaan ulkopuolinen

voi arvioida. Siksi kai niiden arviointia ja

luettelointia ei pidä tärkeänä. Varkaalle

niiden arvo on aivan erilainen; se on

markkina-arvo niillä markkinoilla, joilla

hän ne vaihtaa rahaksi. Varkaustilanteessa

myös tavarat menettäneen omistajan on

pakko niiden arvo mittauttaa. Korujen

arviointi ja luettelointi on paljon helpompaa

tehdä silloin, kun tavarat ovat tallella.

Suosittelen sitä tämän kokemuksen jälkeen.

Toinen asia, jota voi suositella, on

pihavalojen käyttö. Pimeät talviset yöt

antavat mahdollisuuden liikuskella

huomaamattomasti, vaikka katuvalot ovat

palamassa. Pihavalojen merkitys on tuohon

aikaan suuri, kun lunta ei vielä ole. Mitä

enemmän valoja, sitä paremmat

mahdollisuudet on kiinnittää huomiota

epätavallisiin liikkujiin ja sitä suuremman

riskin varas joutuu ottamaan. Kallistuvan

energian aikanakin parin lampun

polttaminen on pieni kustannus. Sillä ei

varmaankaan estetä tällaisia tekoja, mutta

jos talojen pihoilla ja talojen väleissä on

valoisampaa, niin riski tulla nähdyksi

kasvaa.

Hälytyslaitteet ovat sitten viimeinen,

hankalin ja kallein keino. On surullista,

että asukkaat joutuvat sellaisia hankkimaan.

Se on kuitenkin varmin keino pitää mielensä

rauhallisena tällaisten asioiden varalta

esimerkiksi lomien aikana, jolloin ollaan

pidempäänkin poissa kotoa.

Jos jotain outoa havaitsee, olisi hyvä,

jos kullakin olisi lähinaapureiden

kännykkänumerot tiedossa. Kun näkee

keskipäivällä naapurissa pakettiauton,

johon kannetaan kodinkoneita, ei varmaan

ole tungettelevaa soittaa ja varmistaa, että

oletteko muuttamassa. Toki yhteystiedoista

voi olla hyötyä monessa mukavammassakin

arkisessa asiassa. Naapuri- ja kyläyhteisössä

moni asia hoituu luontevasti, kun

yhteydenpidon perusta on luotu. Jospa

tämä kirjoitus rohkaisisi tällaisten

yhteystietojen päivittämiseen.

Jos isänpäiväyllätyksestä etsii jotain

positiivista, niin varas toimi siististi, ei

rikkonut mitään ylimääräistä eikä töhrinyt

paikkoja. Otti vaan, mitä tarvitsi ja jätti

arvottomimmat helyt vielä iloksemme. Oli

myös hyödyllistä, että kaappeihin tuli

tehdyksi joulusiivo siinä vaiheessa, kun

tavarat olivat jo valmiiksi poissa hyllyiltä.

Talven pimeydestä suuntaamme nyt

kohti valoisaa kesää. Turvallista ja mukavaa

asumista viihtyisässä asuinympäris-

tössämme toivottaen

Markku Merilahti

tanssiteknisiä ja esiintymistaitoja, valmistetaan koreografioita

ja ylipäätään treenataan tanssia kokonaisvaltaisesti. Ryhmälle

myös järjestetään esiintymisiä mahdollisuuksien mukaan

erilaisissa tilaisuuksissa (koulun omien tapahtumien lisäksi).

Koulutusryhmät voivat myös osallistua tanssikilpailuihin.

Koulutusryhmien treenit ovat Viherlaaksossa osoitteessa

Kavallinpelto 10, 9-12-vuotiaat keskiviikkoisin klo 16.00-

17.00, 1 2-1 5-vuotiaat maanantaisin klo 17.45-19.00 ja yli 1 6-

vuotiaat maanantaisin klo 20.00-21 .00 JA ke klo 18.30-20.00

Satu Klemi, Rehtori

Pohjois-Espoon Musiikkikoulu

satu.klemi@pohjoisespoonmusiikkikoulu

puh. 044 272 1615

Varas tuli kotiin
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AutohuoltoMultiprima
• Huollot
• Korjaukset
• Asennukset
• Huoltoauto
• Rengastyöt ja -vaihdot
• Myös USA- ja 4x4-autot
• Hinaus- ja noutopalvelu
• Myös työajan ulkopuolella,
päivystys 24h

Vihdintie 63
0400-509 242

Nyt myös ilmastointi- ja Webasto-
huollot ja korjaukset

Paikal l ista puusepäntyötä

ASKON PUUTYÖ
Puusepäntyöt, saunat,
terassit ja kodin puutyöt

Asko Mäkinen

050 337 4840

www.askonpuutyo.fi

PS. Työstä kotitalousvähennys



1 5



16

3.5.201 0

JÄSENMAKSU 201 0

LASKU

Kalajärvi-Seuran jäsenmaksu 2010

Kalajärvi-Seura on asumismuodosta riippumaton kaupunginosayhdistys, jonka tavoitteena on lähiympäristön kehittäminen,

viihtyisyyden parantaminen ja asukkaiden edunvalvonta.

Jäsenyys Kalajärvi-Seurassa ei sido mihinkään, eikä Kalajärvi-Seura puhu sinun suullasi. Toisin sanoen, vaikka seura

pyrkii vaikuttamaan kirjelmin, lausunnoin ja neuvotteluin alueemme asioihin, emme vetoa siinä yhteydessä jäsenmääräämme,

emmekä väitä, että edustaisimme yleistä mielipidettä. Päinvastoin, tärkeimmissä asioissa pyrimme luomaan verkostoja,

joissa mahdollisimman laaja joukko asukkaita ilmaisee itse mielipiteensä. Näin vaikuttaminen on tehokkaampaa ja pienen

asuinalueen joukkovoima näkyy ja kuuluu.

Toimintamme on hyvin kustannustehokasta – pääasiassa talkootyötä. Rahoitamme toimintamme jäsenmaksuilla, kau-

pungin avustuksella ja tämän lehden ilmoitustuloilla. Budjetti on pieni, mutta sillä saadaan paljon aikaan. Kanna sinäkin

kortesi kekoon!

Jäsenyys on perhekuntakohtainen. Yhdellä jäsenmaksulla voit ilmoittaa jäseniksi kaikki perheessäsi asuvat. Erittele

tällöin nimet lisätietojen kohdalla tai ilmoita ne sähköpostitse osoitteeseen kalajarvi@gmail.com.

Voit säilyttää jäsenyytesi tai liittyä uudeksi jäseneksi maksamalla tämän pankkisiirron mukaisen jäsenmaksun 10 euroa

tilillemme 3.5. mennessä. Käytä viitenumeroa 54111 .
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