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Kalajärvi-Seura 
tiedottaa 

 

 
Onko terveysaseman siirto pois Kalajärveltä saamassa asukkailta  

hiljaisen hyväksynnän? 

 

Asukasilta Kalajärven kehittämisestä 
28.4.2009 klo 18 – 20 Ruskatalossa 

 

Aiheena ajankohtainen kaavoitus, kaupungin säästöpaineiden vaikutus alueemme palveluihin 

ja erityisesti suunnitelmat terveysaseman siirtämiseksi Viiskorpeen.  
 

Paikalla on keskeisiä espoolaisia vaikuttajia tentattavanamme.  
  

Tähän mennessä sanottua: 

 

”Emme luovu Kalajärven terveysaseman tiloista… Sen jälkeen, kun terveystoimi ei niitä tarvitse, sosiaalitoimi tarvitsee.” Sosiaali- ja 

terveystoimen erityissuunnittelija Riikka Nikulainen Kalajärvi-seuran haastattelussa keväällä 2008.  

 

”Jokaisen kirjaston, koulun ja lukion tarpeellisuus on nyt käytävä läpi”  Sivistystoimejohtaja Aulis Pitkänen Helsingin Samonien 

haastattelussa taloustilanteeseen liittyen maaliskussa 2009. 

 

Tervetuloa mukaan! 
 

 

KALAJÄRVI-SEURAN KESÄTAPAHTUMA  
Lauantaina 13.6. klo 13 – 15 Saudarkrokurin leikkipuistossa 

 
 

OHJELMASSA mm. TEHTÄVÄRASTEJA KOKO PERHEELLE, PONIRATSASTUSTA, 
KASVOMAALAUSTA, ARVONTAA, KIRPPUTORI JA LELUKIRPPIS, JÄTTITRAMPOLIINI, POLIISI, 

PALOAUTO, NUOTIOMAKKARAA ym. 
 

Tapahtuman tukijana ja järjestelyissä mukana: 
 

 
 

Kirpputorin paikkavaraukset sähköpostitse kalajarvi@gmail.com tai puh. 040 526 9208. Lapset voivat pitää 
kentän laidalla lelukirppistä ilman pöytävarausta. 

 

Kalajärvi-seuran sääntömääräinen vuosikokous 28.4.2009 klo 
20:00 Ruskatalossa. Tervetuloa mukaan! 

  

14.4.2009                            1/09 
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Kalajärvellä nyt 
Elämme kalajärveläisittäin isohkoja 

muutoksen aikoja, kun Kalajärvi-kakkosen 
suunnittelu on edennyt loppusuoralle. 
Kalajärviseuran hallitus on osallistunut 
valmistelutyöhön lausunnoin ja 
muistutuksin sekä isommissa että 
pienemmissä asioissa.  

Seura on puolustanut lausunnoissaan 
Kalajärven asemaa Pohjois-Espoon 
palvelujen keskittymänä. Uudelta kaava-
alueelta odotetaan tuntuvasti lisätilaa sekä 
julkisille että yksityisille palveluille. 
Kaavaehdotuksen merkintä saatiin 
laajennettua pelkistä kaupallisista 
palveluista sallimaan myös julkiset 
palvelut, ja terveysaseman jatko 
Kalajärvellä olisi tämän puolesta 
mahdollista. 

Myös liikennejärjestelyt ovat 
puhuttaneet. Esimerkkinä tästä 
vastatuuleen joutunut Kalajärventien 
kiertoliittymä ja pelko sen 
seurannaisvaikutuksista koulun, 
Hiirisuontien ja Ruskatien 
läpikulkuliikenteeseen. Yksityiskohtia 
riittää, ulottuen uudelta kaava-alueelta 
haettavan myönteisen vahvistamisen ja 
sinne ehdotetun matelijanimistön välillä. 

Kaikille Kalajärveläisille avoin 
asukastilaisuus järjestetään Ruskatalolla 
tiistaina 28.4.2009 kello 18.00. Paikalle 
on tulossa espoolaisia keskeisiä 
vaikuttajia, joiden päätökset ratkaisevat 
mm. sen, säilyykö terveysasema 
Kalajärvellä.  

Toivomme runsasta osanottoa, nyt on 
mahdollisuus saada vastauksia itselle 
epäselviin asioihin. Tilaisuudesta tulee 
varmasti mielenkiintoinen. 

 

Sitten asiaa tieliikenteestä koskien 
Kalajärventien väistämisvelvollisuutta. 
Olen ollut yhteydessä Espoon kaupungin 
liikennesuunnitteluun ja esittänyt 
kärkikolmiota Järvensivu-nimiselle tielle 
Kalajärventien risteykseen, koska tuossa 
kohdassa Kalajärventietä ajavilta tuntuu 
jatkuvasti jäävän huomaamatta 
väistämisvelvollisuus oikealta tulevaa 
kohtaan.  

Järvensivu on heti ensimmäinen tie 
oikealle Vihdintieltä Kalajärventielle 
käännyttäessä. Seuraava samansuuntainen 
tie on Kalajärvenranta, jossa sinäkin 
esiintyy samaa ongelmaa.  

Teknisestä keskuksesta tähdennettiin, 
että sekä Järvensivua että Kalajärvenrantaa 
koskevat normaalit 
väistämisvelvollisuudet, eli oikealta tuleva 
ajaa ensin ja vasemmalta tuleva väistää. 
Siis Kalajärventietä Vihdintien suunnasta 
tuleva on väistämisvelvollinen sekä 
Järvensivun että Kalajärvenrannan 
kohdalla. 

Kaupungilla oli hyvin vahva peruste 
sille, miksei kolmiota ole eikä tule, kun 
lähes vuosi sitten sitä siihen pyysin. 

Sekä Järvensivu että Kalajärvenranta 
on jätetty tietoisesti ilman kolmiota siksi, 
että se hillitsisi ajonopeuksia 
Kalajärventiellä. Teknisen keskuksen 
mukaan tämä on säännönmukainen 
järjestely varsinkin kolmen kympin 
aluerajoituksen kohdalla. 

Olen joitakin kertoja keskustellut 
asiasta toisten autoilijoiden kanssa ja he 
eivät kertomansa mukaan ole kokeneet 
Järvensivun risteystä tasa-arvoisten teiden 
risteykseksi mm. siksi, että Järvensivu on 
yksityistie ja hiekkatie.  

Sillä ei ole tieliikennelain mukaan 
mitään merkitystä, että Järvensivu on 
yksityistie, (kuten on myös 
Kalajärventie). Mistä 
ulkopaikkakuntalainen tietäisi eri 
puolella Suomea liikkuessaan, mitä 
oikealta tulevaa pitäisi väistää, onko tie 
yksityinen vaiko ei.  

Tieliikennelaki on yksiselitteinen; 
autoilijan on aina väistettävä oikealta 
tulevaa, ellei asiaa ole liikennemerkein 
toisin osoitettu.  

Järvensivua on myös 
ymmärrettävästi luultu pihaliittymäksi, 
mitä se ei ole. Onhan sillä kaupungin 
antama virallinen nimi ja nimikyltti.  

 
Lopuksi vielä asiaa 

kesätapahtumasta. Kalajärven 
tämänvuotinen kesätapahtuma 
järjestetään lauantaina 13.6.2009 ja 
jokaisen kannattaa varata kalenteristaan 
aikaa sinne.  

Tilaisuudessa on paljon ohjelmaa, 
varsinkin lapsiperheet on otettu 
erityisesti huomioon. Yhteistyötä siellä 
kanssamme tekee mm. Seikkailupuisto 
Huimala, jonka alennuskuponki on 
toisaalla tässä lehdessä. Esittämällä 
kupongin kassalla, saa 20 % alennuksen 
sisäänpääsystä. Neljän lapsen äitinä 
suosittelen Huimalaa lämpimästi.  

 
Hyvää kevään jatkoa ja toukotöitä 

kaikille Kalajärveläisille!  
 
Monica Jägermalm 
Kalajärviseuran puheenjohtaja 
puheenjohtaja@saunalahti.fi  

 

 

Vahdin vaihto 

Kalajärvi-seura sai edellisessä 
vuosikokouksessa pitkästä aikaa useita uusia 
jäseniä hallitukseen, ja mikä parasta, myös 
puheenjohtajan nuija saatiin viimein 
kiertoon. Oma kauteni olikin jo ehtinyt 
ylittää säännöissä asetetun rajan. 
Yhdistyksen elinvoimalle tämä on 
suunnattoman tärkeä asia, sillä jokaisella 
meillä on oma agendamme, ja asiat alkavat 
urautua ilman uusia vastuuhenkilöitä.  

Minun agendani täytti lentomelu. 
Vuonna 1997 tulin mukaan 
lentomeluprojektiin, ja kun muutaman 
vuoden kuluttua sain vetovastuun seurasta, 
tuntui lentomelusta tulevan jo 
elämäntehtävä. Nyt kuitenkin uskallan jo 
ajatella, sanoa jopa ääneen ja kirjoittaa 

tähän, että se oli projekti.  
Lentomelu oli varmasti pahin piina, 

mitä alueellamme on koettu, sillä sitä 
käsitteleviin tilaisuuksiin kertyi kolmasti 
parin- kolmensadan hengen 
osallistujajoukko. Yksi tilaisuuksista oli 
kaupunginjohtajan asukasilta, jota 
markkinoimme lentomelukärjellä. 
Siihenastinen ennätys asukasilloissa oli 
ollut 70 henkeä Tapiolassa. Mikään muu 
aihe ei ole meilläkään lentomelun jälkeen 
kiinnostanut muutamaa kymmentä 
osallistujaa enempää, jos kohta aktiivisia 
toimijoita on löytynyt moneenkin 
lobbausverkostoomme kiitettävästi.  

Kylän väen tuki lentomelutaistelussa 
olikin suunnattoman voimakas. Saimme 

valtavasti osallistujia paitsi tilaisuuksiin, 
myös erilaisiin kampanjoihin 
puhelimitse, sähköpostin ja kirjeiden 
muodossa. Monissa neuvotteluissa oli 
hienoa saada tuntea ylpeyttä 
kalajärveläisyydestä, kun ei juuri 
tarvinnut esittäytyä. Kylämme tunnettiin 
ja asiamme otettiin vakavasti. Asiat olivat 
jo esitelty omin sanoin, sadoin 
yhteydenotoin! 

Suurta voitonjuhlaa emme koskaan 
päässeet järjestämään. Jotkut ehtivät 
jättää kotinsakin epätoivon edessä, mutta 
kuinka ollakaan vuosikymmen 
jälkeenpäin  tilanne korvakuulolta on jo 
hyvin toisenlainen. Periaatteellinen 
läpimurto oli siinä, että pystyimme 
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kyseenalaistamaan haitan täysimääräisen 
keskittämisen pienelle vähemmistölle.  

Menestys muidenkin haasteiden 
kanssa on ollut vastaavanlaista. Jos joku 
kompromissi on ollut saavutettavissa, niin 
siihen on päästy. Lukio menetettiin, mutta 
meillä on yhä loistavasti toimiva 
pikkukirjastomme. Syksyllä jatkuu taas 
suunnattoman arvostettu päiväkodin 
esikoulu. Ansiot näistä eivät kuulu 

millekään yhdistykselle tai yksittäiselle 
toimijalle, vaan hienointa on, että olemme 
kalajärveläisinä oppineet toimimaan 
tiiviinä kyläyhteisönä, jossa ihmiset 
aktivoituvat kukin tykönään ja pitävät 
yhteyttä toisiinsa.  

Kalajärvi-seuralle olemme yrittäneet 
hakea pehmeämpää olemusta lobbaamisen 
rinnalle. Minun luonteeni ja luovuuteni 

eivät ole siinä riittäneet, ja siksi onkin nyt 
mukavaa luovuttaa vetovastuu 
seuraajalle.  

Kiitos mukavasta yhteistyöstä 
kaikille tutuille ja tuntemattomille 
kumppaneilleni. Tässä yhteisössä on 
(ollut) mukava toimia.  

 
Jari Kaponen  

Kalajärvi-seura ry Hallitus vuodelle 2009 

Monica Jägermalm, puheenjohtaja (puheejohtaja@saunalahti.fi) 
Päivi Käri-Zein, varapuheenjohtaja 
Elina Leppänen, sihteeri 
Stella Backman, rahastonhoitaja 
Katariina Turpeinen 
Janne Linkola 

 

Kalajärveläiset aktiivisia kaavoitusprosessissa

Kalajärvelle on pitkään kaavailtu 
enemmän asutusta. Lisäasutus 
tarkoittanee lisää palveluja, näin ainakin 
osa kalajärveläisistä toivoo. 

Örkkiniityntien ja Niipperintien 
varteen valmistui komeita 
kaksikerroksisisa rivitaloja, joiden taka-
alueelle tulee vielä parisenkymmentä 
vuokraukseen tarkoitettua asuntoa. 

Kalajärvenkallion asemakaavan 
valmisteluaineistosta saatiin nähtävillä 
oloaikana 30 mielipidettä asukkailta, eli 

alueen suunnittelu on herättänyt paljon 
mielenkiintoa. Nähtävilläolon jälkeen 
aloitettiin suunnitella alueen 
kunnallistekniikkaa 
yleissuunnitelmatasolla, tämä työ 
valmistuu vielä kevään aikana. 

Tällä hetkellä maankäytön 
suunnittelutyö on käynnissä ja 
asukaspalautteen sekä tarkemman 
suunnittelun pohjalta muutettu 
suunnitelma on tarkoitus asettaa nähtäville 
asemakaavaehdotuksena kuluvan vuoden 
aikana. 

Kalajärvi II:n asemakaavaehdotus oli 
nähtävillä vuoden alussa ja siitä saatiin 22 
muistutusta asukkailta sekä 14 lausuntoa 
eri tahoilta, joista viimeinen noin kuukausi 
sitten. Runsaan palautteen läpikäyminen ja 
suunnitelmaratkaisujen mahdollinen 
tarkistaminen on vasta alkuvaiheessa. 
Alueen kunnallistekniikan 
yleissuunnitelma on valmistumassa. 

Päivi Käri-Zein ja  
Robert Eriksson 

 

Kalajärvi II ja ympäristö 

Uudenmaan ympäristökeskus ottaa lausunnossaan voimakkaasti kantaa Kalajärvi II-alueen kasvattamisen puolesta. Nykysuunnitelman 
mukaisena sen koko ei tukisi palvelujen ja joukkoliikenneyhteyksien kehittymistä  riittävästi. Ympäristökeskuksen mukaan aluetta pitäisi 
laajentaa sekä pohjoiseen että etelään ja sen tehokkuutta pitäisi kasvattaa paljon. Keskus perustelee lausuntoaan ympäristösyillä – 
yksityisautoilun ja myös liikkumistarpeen vähentämisellä.  

Espoon ympäristönsuojeluyhdistys taas  vetoaa lausunnossaan suppeamman kaavan puolesta. Se yksilöi lausunnossaan lukuisia tontteja 
ja kadunvarsia, joita ei luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi pitäisi rakentaa ollenkaan. Mikä tuosta alueesta tuleekin, niin joka 
tapauksessa voidaan olla varmoja, että ympäristönäkökohdat on keskimäärin huomioitu. 

 

Kalajärven koululle uusi johtokunta 

Espoon kaupungilla on vakiintunut 
käytäntö nimittää koulukohtaiset 
johtokunnat tukemaan koulujen kasvatus- 
ja opetustyön kehittämistä sekä tukemaan 
koulun sisäistä sekä koulun, kodin ja 
ympäröivän yhteiskunnan välistä 
yhteistyötä. Johtokunnat valitsee 
opetuslautakunta huoltajien ja 
henkilökunnan keskuudestaan esittämistä 
ehdokkaista nelivuotiseksi 
valtuustokaudeksi kerrallaan. Uusi 
valtuustokausi alkoi tänä vuonna, joten 
myös uudet johtokunnat ovat ehtineen 
aloittaa työnsä. Johtokuntatyöhön 
osallistuu peruskouluissa myös 15 vuotta 
täyttäneiden oppilaiden edustajat vuoden 
mittaisina toimikausina. 

Kalajärven koulun johtokuntaan 
valittiin alkaneeksi nelivuotiskaudeksi 
huoltajien edustajiksi Jari Kaponen 

(puheejnohtaja), Ari Backman 
(varapuheenjohtaja), Mervi Jansson-
Aalto, Maarit Kalske ja Tero Lahti sekä 
heille henkilökohtaisiksi varajäseniksi 
(samassa järjestyksessä) Päivi Hakala, 
Tarja Olenius, Jari Lehtola, Ismo Riitala 
ja Mirja Ikäheimo. Henkilökunnan 
edustajiksi valittiin Markku Vaistila ja 
Riitta-Leena Pohjalainen sekä 
varajäseniksi Tuomas Nyberg ja Mari 
Heidenstrauch.  

Oppilaita edustavat vuoden 2009 ajan 
Alma Tervo (9A) ja Joonatan Jokinen 
(9B) sekä varajäseninä Alina Kuronen 
(9C) ja Kristian Vataja (9A). Johtokunnan 
kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä 
toimii koulun rehtori Leila Tuominen. 

Uutena jäsenenä 
johtokuntatyöskentelyn alku on ollut 
kiehtovaa. On ollut hienoa saada tutustua 

paremmin koulumme toimintaan ja 
henkilökuntaan. Koulussamme moni 
tärkeä asia on hyvällä tolalla. Espoon 
tapa jakaa resursseja kouluille pitää 
taloudellisen hallinnoinnin 
yksinkertaisena. Tuntikehys on tähän 
mennessä ylittänyt minimivaatimukset 
niin, että pääosin kohtuullisen kokoisiin 
luokkiin on riittänyt avustajia ja 
kerhojakin on kyetty järjestämään 
opettajavoimin. Resurssitilanne vaikuttaa 
yhä lupaavalta, vaikka kuntatalous on 
joutunut ahtaalle. Viimevuoden lopun 
säästökuuri kirpaisi käyttömenoissa 
muutamalla tuhannella eurolla, mutta 
tätä vuotta on voitu suunnitella ilman 
erityisiä leikkauksia. Koulumme on 
osoittanut myös kilpailukykyä 
työpaikkana pääkaupunkiseudun 
opettajien keskuudessa, mikä on yksi 
tärkeimpiä voimavarojamme. 
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Koululla on myös kehitettävää, ja sitä 
varten johtokunta on yksi hyvä kanava 
lähestyä Toki koulun rehtori ja 
henkilökunta ovat useimmiten suorin ja 
nopein tie hoitaa asioita, mutta asiasta ja 
tarpeesta riippuen voit valita lähestytkö 
mieluummin henkilökuntaa vai 
luottamushenkilöitä. Pääasia on, että 
kynnys yhteydenpitoon on matala ja 
asioista voidaan keskustella avoimesti.  

Vanhempien mukanaolo koulun 
hallinnossa ja vielä paljon laajempana 
verkostona sen ympärillä on tärkeä asia 
erityisesti siksi, että koulussa oppimisen 
edellytykset lähtevät kasvatuksesta. 
Opettamiseen meillä on ammattilaiset, 
jotka varmasti selvittävät osansa 
kunnialla, kunhan me kodeissa ja 
yhteisönä koulussa ja sen ympärillä 

pystymme omalta osaltamme luomaan 
edellytykset oppimiselle.  

Jari Kaponen 
kaponen@gmail.com 

 

 

Kasvatusapuväline tienvarressa 

Päiväkodin luona koululle 
johtavan tien varrella on 
liikennemerkki, joka kieltää 
moottoriajoneuvoilla ajon. Lisäkilpi 
sallii huoltoajon, mutta 
tieliikennelaki ei tunnusta 
matkustajan jättämistä huoltoajoksi. 
Tämä merkki antaakin meille 
kasvattajille mainion tilaisuuden 
ajaa siitä ohi – lapset kyydissä – ja 
osoittaa heille esimerkillä, että 
yksilö voi aina käyttää omaa 
harkintaa suhtautumisessaan 
yhteiskunnan asettamiin sääntöihin. 

Joku onkin jo päättänyt 
käyttää harkintavaltaansa 
liikennemerkin töhertämiseksi. 
Kasvattaja kasvattaa, opettaja 
opettaa, poliisi valvoo. Kenellä 
meistä on paras mahdollisuus 
vaikuttaa siihen, noudattavatko 
omat lapsemme sääntöjä, vai 
onko se heidän mielestään 
”ihan tyhmää”?   

 

 

Apteekkari vaihtuu 

Kalajärven sivuapteekki siirtyy 
uuden yrittäjän omistukseen 
toukokuussa. Uusi apteekkari Riitta 
Nordström kertoo, että 
apteekkitoimintaa on tarkoitus jatkaa 
nykyisissä tiloissa ja nykyisen 
henkilökunnan voimin. Asiakkaiden 
kannalta tuttujen farmaseuttien 
lisäksi moni muukin asia säilyy 
ennallaan. Samassa yhteydessä myös 
Pähkinätorin apteekki siirtyy 
Nordströmille, jolloin isomman 
apteekin varastot ja lyhyt välimatka 
ovat yhä sivuapteekkimme tukena.  

Riitta Nordström on ollut 
apteekkarina jo 9 vuoden ajan, 
parhaillaan Inkoossa. Kokemusta 
apteekin pyörittämisestä hänellä on 

paljon pitemmältäkin ajalta juuri 
tällaisissa muutaman tuhannen asukkaan 
taajamissa. Niinpä hän luetteleekin 
oikopäätä pitkän listan ideoita, joilla 
haluaa kehittää apteekin yhteistyötä mm. 
asiakkaiden, terveysaseman, ja 
kotipalvelun suuntaan. Hän mainitsee 
esimerkkeinä mahdollisuuden 
tiliasiakkuuteen helpottamaan 
esimerkiksi lasten ja vanhusten asiointia, 
puhelinasioinnin ja apteekin 
mahdollisuuden palvella reseptien 
uusimisessa. Kauempana työssäkäyville 
lähellä kotia oleva apteekki on usein 
luontevin paikka asioida esimerkiksi 
säännöllisesti uusittavien reseptien 
kanssa, kun osa asioinnista hoituu 
puhelimitse ja apteekki on kätevästi 
kotimatkan varrella, puhumattakaan 

niistä päivistä, jolloin joutuu 
jäämään sairaana tai sairaan lapsen 
kanssa kotiin. 

Nordström näkee hyviä 
mahdollisuuksia myös apteekin ja 
lääkärien yhteistyöhön. Siitä hänellä 
on kokemusta mm. säännöllisten 
tapaamisten muodossa. 
Verkostoituminen ja moniulotteinen 
yhteistyö ovat toki tuttua 
apteekkimme koko henkilökunnalle, 
sillä onhan esimerkiksi farmaseutti 
Saila Yrjänheikki puheenjohtajana 
Pohjois-Espoon asukasraadissa.  

Kalajärven sivuapteekki palvelee 
arkisin klo 9 – 17 osoitteessa 
Ruskatie 1.   

  
 

Asukasraati pitää yhteyttä viranomaisiin  
ja edistää käytännön asioita 

Kalajärven palvelukeskuksen 
asiakasraatiin haettiin sosiaali- ja 
terveyspalveluista kiinnostuneita 
asukkaita vuoden 2002 lopulla. 
Raatiin valittiin 10 jäsentä 
(halukkaita oli 16) 7 asukasta ja 3 
viranhaltijaa. Valinnassa huomioitiin 
eri asukasryhmien edustus. 
Perustava kokous pidettiin 

20.1.2003 klo 17.00 Ruskatalolla. Siitä 
lähti toimintamme ripeänä käyntiin. 
Kokoonnumme 5 kertaa vuodessa. 
Puheenjohtajaksi valittiin Ami Suojanen 
ja sihteeriksi Stella Backman. Olemme 
olleet erityisen huolestuneita 
terveyskeskuksen lääkäri- ja 
hoitajatilanteesta ja seuranneet  
alueellemme rakennettavaa Vanhusten 
Palvelutaloprojektia.  Olimme mukana 

kiirehtimässä jätteenkeräyspistettä, 
jonka olemme nyt viimein saaneet 
Niipperin- ja Pohjoisentien 
risteykseen vuoden 2008 lopulla. 
Muutimme raadin nimeksi Pohjois-
Espoon Asukasraati.  Se vastaa 
paremmin toimintaamme. Kalajärven 
terveysasemalla on kaikille 
asukkaille luettavana raadin 
pöytäkirjat kansiossa, jonne voi 
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myös jättää palautetta sekä 
Ruskatalolla vahtimestarin tiskillä 
on vielä kansion lisäksi 
palautelaatikko. Raatimme jäsenet 
ovat aktiivisia, positiivisia ja 
innokkaita tarttumaan asioiden 
hoitoon. Tällä hetkellä 

puheenjohtajana toimii  Saila 
Yrjänheikki 
saila.yrjanheikki@kolumbus.fi  ja 
sihteerinä alusta asti toiminut Stella 
Backman stella.backman@luukku.com. 

Tule tutustumaan meihin ja ota 
rohkeasti yhteyttä. Olet tervetullut 

seuraavaan ja tämän kevään 
viimeiseen kokoukseen 18.5.2009 
alkaen klo 17.00 Ruskatalon 
takkahuoneeseen. 
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UKK-Kalajärvi 

Usein kysyttyjä kysymyksiä varsinkin 
Kalajärvelle hiljattain muuttaneilta 

 
1. Missä on lähin ja paras pulkkamäki? 
-  Varsinaisia pulkkamäkiä on lähinnä 

Luukissa. Parkkipaikalta lähelle 
Luukinjärven rantaa kävellessä 
löytyy pitkä, loiva ja leveä rinne, 
joka sopii kaiken ikäisille. Vieressä 
on grillikatos. Isompia mäkiä löytyy 
Serenasta  ja Klaukkalaan johtavan 
tien varresta.  

- Lähempää löytyy vain extreme-
rotkoja varttuneemmille hurjapäille. 
Tietysti leikkipuiston kumpareesta  
löytyy pari pientä mutta vauhdikasta 
”ränniä”. 

- Kannattaa muistaa myös hiihtoladut. 
Vihdintien itäpuolella on valaistu ja 
hoidettu latu, josta jatkuu reittejä 
ainakin Petikkoon, Serenaan ja 
Luukkiin. Hyvinä lumitalvina kylän 
halki mutkittelee hoidettu latu, jolle 
juuri rakennettiin uutta pohjaa 
koulun ja Kalajärventien väliseen 
metsään. 

 
2. Missä paras luistelukenttä? 
- Vastakysymys: missä talvet? Aina, 

jos sellainen kunnolla tulee on 
Metsämaan kentällä kaukalo ja sen 
ympärillä laaja alue kiekottomille 
luistelijoille. Koulun kupeessa on 
pienempi kenttä. Keskimäärin 
muutamana päivänä talvessa seudun 
järvet ovat lumettoman peilijään 
peitossa. Esimerkiksi Kalajärvessä ei 
ole virtapaikkoja, mutta lähteet 
pitävät toisinaan pieniä avantoja 
muutaman päivä ajan jäiden tulon 
jälkeen. Olosuhteet pitää tuntea, ja 
silloin tuo on loistava luistelupaikka 
–ne vähät päivät. 

 
3. Missä ovat uimarannat? 
- Ympärillämme on n. 90 järveä, 

mutta uimarantoja pitää vähän 
etsiskellä. Kalajärvessä ei ole yleistä 
uimarantaa, ja ainoa luonnontilainen 
hiekkapohjainen poukama on varsin 
vaikeasti saavutettavassa paikassa 
itäisen rannan niemen kärjessä.  

- Kaupungin ylläpitämiä rantoja 
löytyy lähimpänä Odilammesta ja 
Lahnuksen Myllyjärvestä, joista 
jälkimmäinen sopii erityisesti 
aikuisille. Luukissa on 
uimaharjoitteluun sopiva matala 
ranta ja hyvät palvelut. Nuo kaikki 
löytyvät pyörämatkan päästä. 
Kauempana Vihdintien varressa on 
Saarijärvi, jossa on lapsille 
nautinnollinen laaja ja loiva ranta. 
Pohja on ”ylihienoa” hiekkaa, mutta 
menettelee. Tien ylitys 
parkkipaikalta on vaarallinen.  
Matkan varrelle jää snorklaajille 
sopiva kirkasvetinen Kaitalampi. 

 

4. Missä kannattaa käydä kaupassa. Onko 
Klaukkalassa vai Myyrmäessä 
halvemmat hinnat? 

- Pidetään nyt ainakin paikallinen 
Valintatalo hengissä. Sitä ennen olimme 
periferiaa, josta todellakin piti ajella 
kerran – pari viikossa pitkän matkaa 
ostamaan kerralla jääkaapillinen ruokaa. 
Toisaalta, jos harrastaa tukkueriä, niin 
matkakulut nettoaa yhä. Halvinta hintaa 
etsivän naapurin tapaa varmimmin 
Myyrmäen S-Marketissa, ja lähin 
saksalaisvahvistus löytyy Klaukkalasta. 
Laajimmat valikoimat meitä lähinnä 
lienevät Citymarketeissa kummassakin 
paikassa, eikä niiden välillä liene eroa 
hintatasossa. 

- Isoja sekatavarakauppoja ovat 
Tarjoustalot Klaukkalassa ja Petikossa, 
joista ”kauppapoliittisesti” pitäisi suosia 
jälkimmäistä, sillä Vantaan päättäjät 
visioivat Petikon 
vähittäiskauppapalvelujen siirtyvän 
aikanaan Marja-Vantaalle.  

 
5. Mitä harrastusmahdollisuuksia alueelta 

löytyy? 
- Kokeilepa aluksi etsiä Perusmäen 

hiidenkirnut. Nimi johtaa vähän harhaan, 
sillä ne löytyvät Santaharjuntien 
pohjoispuolelta, kulkemalla Kalittoman 
länsirannalta etelälounaaseen n. 300m. 
Tässä kylässä on myös pakko tutustua 
Tremanskärin pitkosreittin ja yritä löytää 
polkupyörällä tie Tremanskäriltä 
Petikkoon tai Askistoon kulkematta 
Vihdintien vartta. No, hyvä on, tarvitaan 
myös ohjattua toimintaa… 

- MLL järjestää sählyä koululla 
- Koululla on järjestetty bändikerhoa, 

musiikkikerhoa ja liikuntakerhoa.  
- Seurakuntatalolla toimii kokkikerho 
- Espoon kuvataidekerho  
- Sirkuskoulu Keikaus Juvanpuiston 

koululla. 
- Pohjois-Espoon Musiikkikoululla on 

paljon toimintaa, kuten tanssia 
maanantaisin Ruskatalolla ja tiistaisin 
Niipperin koululla, lapsi kuoro tiistaisin 
Juvanpuiston koululla, nuorisokuoro 

torstaisin Ruskatalolla,  Musikantit 
ja tietysti taiteen perusopetusta 
monissa muodoissa. 

- Partio 1-3 luokkalaisille tytöille 
tiistaisin Rentolassa (Helsingin 
Versoveikot ja –siskot) 

- Partio useita ryhmiä eri päivinä eri 
ikäisille tytöille ja pojille Niipperissa 
(Niipperin Nuolihaukat. 

- Vanhakartanon VPK:n toimintaa 
aikuisille ja nuoriso-osasto 10-
vuotiaista alkaen. 

- Kalajärvi-Seuran liikuntaryhmät 
Sunnuntaisin Rentolassa klo 15-16 
lapsille (mm. sählyä, temppuratoja, 
lentopallon alkeita) ja klo 16-18 
lentopalloa. Sen jälkeen sulkapalloa 
ennakkovarausten mukaan. Kesällä 
lentopalloa useana päivänä viikossa. 
(Ensikesän päivät vahvistamatta).  

- Vanhakartanon omakotiyhdistyksellä 
on useita liikuntaryhmiä, joissa on 
osallistujia myös Kalajärveltä. 

- Kaupunki ylläpitää kuntosalia 
aikuisia varten osoitteessa Ruskatie 
1. Sen käyttäjäksi pääsee Ruskatalon 
kaupunkitoimistossa myytävällä 
avainkortilla. 

- Rentolassa kaupungin nuorisotoimi 
järjestää paljon ohjattua toimintaa:  

- Käsityökerho 3-6-luokkalaisille 
kerho tiistaisin klo 15-16 

* 10-12-vuotiaat:  
- Keskiviikkoisin klo 14-15 

LÄKSYKERHO 
- Keskiviikkoisin klo 15-17.30 

JUNNUJEN OLOHUONE 
- Perjantaisin klo 15-17.30 

JUNNUJEN OLOHUONE 
- Perjantaisin klo 17.30-20 

KUTOSTEN ILTA 
- Lauantaisin kello 15-17 

TEEMALAUANTAI 
* 13-17 -vuotiaat: 
- Nuortenillat keskiviikkoisin klo 18-

21  
- Perjantaisin klo 18-23  
- Lauantaisin klo 18-23 
- Tilalla toimii myös bändikerhoja, 

askartelukerhoja ja poikakerho 
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- Talokokous joka kuukauden 1. 
lauantaina (kokoonnutaan yhdessä 

suunnittelemaan tulevaa toimintaa) 

  

 
 
AJANKOHTAISTA POHJOIS-ESPOON MUSIIKKIKOULUSSA: 
 
UUSIEN OPPILAIDEN ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODELLE 2009-2010 ALKAA 27.4.2009. 
Lisätietoja ja ryhmäaineiden lukujärjestykset ovat nähtävissä kotisivullamme www.pohjoisespoonmusiikkikoulu.fi 
 
Pohjois-Espoon musiikkikoulu antaa taiteen yleisen oppimäärän mukaista opetusta musiikissa ja tanssissa. Koulumme saa Espoon kaupungilta 
säännöllistä vuosiavustusta ja toimii yhteistyössä kaupungin kanssa järjestäen KULPS-kursseja Espoon kouluihin ja Kulttuuriketjun kautta 
esityksiä ja kursseja hoivakoteihin. Koulussamme opiskeli syksyllä 2008 yli 800 0-70-vuotiasta oppilasta. Liity sinäkin iloiseen joukkoomme! 
Valittavana on kursseja monipuolisesti musiikin ja tanssin puolelta. 
 

KESÄLEIREILLE MAHTUU VIELÄ! Ilmoittaudu 15.5. mennessä!   
 
Musiikkileiri 6-15-vuotiaille lapsille ja nuorille  
Leiripaikka: Ruskatalo (Ruskaniitty 4, Kalajärvi) 
Leirin kesto: 11.-14.6.2009 (to-su) klo: 10.00-15.15 
Opettajat: Tiina Timperi ja Petri Kivimäki 
Hinta: Koulun omat oppilaat 130 euroa ja koulun ulkopuoliset oppilaat 140 euroa. 
 
Musiikkileirillä tutustutaan erilaisiin musiikin tekemisen muotoihin: rytmeihin, musiikkiliikuntaan, vuorovaikutustaitoihin, bändisoittimiin ja 
bändissä soittamiseen, yhteismusisointiin erilaisilla akustisilla soittimilla, omien laulujen tekemiseen ja monenlaisiin temppuihin, joita musiikin 
eri muodoilla voidaan saada aikaan. Luvassa on siis hauska ja monipuolisesti musiikkitaitoja kehittävä leiri! Ilmoittautuneet oppilaat jaetaan 
kahteen ryhmään, jotka käyvät leiriohjelman mukaisilla musiikintunneilla kaikkina neljänä leiripäivänä. Tule mukaan pitämään hauskaa 
musiikin parissa!! 
 
Tanssileiri 8-18-vuotiaille lapsille ja nuorille 
Leiripaikka: Ruskatalo (Ruskaniitty 4, Kalajärvi) 
Leirin kesto: 6.-8.8.2009 (to-la) klo 10.30-16.45 
Opettajat: Katja Putkonen, Arja Palonen, Kati Hallio 
Hinta: Koulun omat oppilaat 135 euroa ja koulun ulkopuoliset oppilaat 145 euroa. 
Tanssilajit(kaikki osallistuvat kaikkiin lajeihin päivittäin): Showtanssi, baletti, afro, moderni tanssi, kehonhuolto 
 
Katso molempien leirien tarkka ohjelma ja lisätiedot kotisivultamme. Sitovat ilmoittautumiset Pohjois-Espoon musiikkikoulun nettisivuilta 
löytyvällä ilmoittautumislomakkeella osoitteessa www.pohjoisespoonmusiikkikoulu.fi.Viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.5.2009. 
Mikäli ilmoittautuneita ei ole määräpäivään mennessä tarpeeksi, leiri perutaan ja siitä ilmoitetaan 18.5.2009. 
Lisätietoja: toimisto@pohjoisespoonmusiikkikoulu.fi (09) 4730 5321 tai 040 747 5738 
 

*KEVÄÄN ESITYKSIÄ: 
 
OPPILASKONSERTIT ks. lista konserteista kotisivullamme www.pohjoisespoonmusiikkikoulu.fi Kaikkiin oppilaskonsertteihin on vapaa pääsy!  
 
KEVÄTKARKELOT – Musiikin & tanssin huimat yhteisesitykset koko perheelle! 
 
pe 8.5.09 klo: 17.30 ja 19.00 Karakallion monitoimitalossa, kesto n.50min, liput 6/4e(+korkeintaan 1,50e Lippupiste) 
la 23.5.09 Sellosalissa klo: 13.00 ja 16.30, kesto n.60min, liput 10/7e(+ korkeintaan 1,50e Lippupiste) 
Liput Lippupisteestä. HUOM! Lippuja ei myydä enää paikan päällä, joten hanki omasi ajoissa! 
 
Tervetuloa! 
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Lapsikuoro esiintymässä Juvanaaleissa 29.3.2009. 
 

 
*AJANKOHTAISTA  POHJOIS-ESPOON MUSIIKKIKOULUSSA SYKSYLLÄ 2009! 
 
SHOWTANSSIN ESIINTYMISKOULUTUSRYHMIIN UUSIA TANSSIJOITA ENSI LUKUVUODEKSI 
 
Pohjois-Espoon musiikkikoulussa toimii kaksi showtanssin esiintymiskoulutusryhmää. Lukuvuodeksi 2009-2010 otetaan molempiin ryhmiin 
muutamia uusia oppilaita. Ryhmä  I on suunnattu vuosina 1990-1994 syntyneille nuorille ja  Ryhmä II on suunnattu vuosina 1995-1998 
syntyneille nuorille. 
 
Edellytyksenä ryhmiin osallistumisena on aiempi säännöllinen tanssiharrastus sekä motivaatio kehittyä ja halu esiintyä. Mikäli kiinnostuit, ota 
yhteyttä opettaja Kati Hallioon (kati.hallio@pohjoisespoonmusiikkikoulu.fi) niin saat lisätietoja. 
 
-MUSAKLUBI –uusi innostava opetusmuoto! Ryhmässä kaksi opettajaa ja musiikkia tehdään erittäin monipuolisesti!  
-Lisää ryhmäopetusta musiikissa! 
-Uusia tanssilajeja: Street I 10-16-vuotiaille (Ruskatalolla!), Nykytanssi I aikuisille ja yli 14-vuotiaille  
showjazz I aikuisille ja yli 14-vuotiaille sekä  Lattarit I äideille ja tyttärille (yli 8-v.) 
-MUSIIKKITEATTERIN opintokokonaisuus! 
MUSIIKKITEATTERIN opintokokonaisuus yli 9-vuotiaille lapsille ja nuorille toteutetaan lukuvuonna 2009-2010. Kurssilla valmistetaan 
produktio, joka esitetään huhtikuussa 2010 Kannusillan teatterissa.   
 
Lue lisätietoja kaikista tässä mainituista kotisivultamme www.pohjoisespoonmusiikkikoulu.fi! 

 
ILOA ELÄMÄÄN MUSIIKKISTA JA TANSSISTA! 
Pohjois-Espoon musiikkikoulu 
 
 

Tarjolla 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 vuokrata 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 eu-
roa/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.  

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  Kuvasta 
poiketen trampoliiniimme kuuluu myös turvaverkko! 

 
Tiedustelut ja varaukset puhelimitse 040-5269208 tai sähköpostilla 
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 kalajarvi@gmail.com. 
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Lähde lentoon 
Pohjois-Espoossa! 

Serenassa voi nyt toteuttaa 
lentohaaveensa – helposti ja 
näppärästi. Ideatuli Oy on 
monipuolinen tapahtuma- ja 
seikkailupalveluyritys, joka toimii 
Serenan vesipuiston vieressä, 
laskettelurinteiden alla. Ideatuli Oy 
tarjoaa monipuolisen valikoiman 
elämyksellisiä tuotteita sekä verkossa 
että seikkailumyymälästä ostettuna. 
Yksi omistajille rakkaimmista 
harrastuksista tuli työksi eli varjoliito 
tarjoaa mahdollisuudet toteuttaa 
lentounelmat. 

Varjoliito on tällä hetkellä 
voimakkaimmin kasvava ilmailun 
muoto – ja lisäksi edullisin tapa 
toteuttaa lentämishaaveet. Serenan  ja 
sen läheisissä upeissa 
luonnonmaisemissa järjestetään 
varjoliitokursseja. Huhtikuussa lähtee 
vuoden 2009 kolmas kurssi käyntiin. 
Innokkaimmat lehtoharrastajat ovat 
ottaneet uuden lentourheilulajin 
iloiten vastaan. Ensikosketus 
varjoliitoon on ikimuistoisa 
kokemus, ja sen voi nyt kokea 
Pohjois-Espoossa! 

Ideatuli järjestää myös 
mönkijäsafareita, ja lumilaskettelu- ja 
lautailukursseja. 

Kuvassa Pohjois-Espoolainen Ali 
Zein, joka on juuri tullut mäestä, ja 
ystävänsä, ”mönkijäspecialisti” Niko 
Ala-Könni nauttimassa Serenan 
talvisista urehiluharrastuksista. 

Teksti. Päivi Käri-Zein 
Kuva: Minna Ala-Könni 
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Kalajärven 

Hierontapiste 
Ruskatie 1,  Espoo 
 

Marja Könönen 
Kuntohoitaja, Kalevalainen jäsenkorjaaja 
puh. 040-518 5060 
 

o KLASSINEN HIERONTA 

o AROMATERAPIA 

o INTIALAINEN PÄÄN HIERONTA 
o KALEVALAINEN JÄSENKORJAUS 
o SUKLAAHIERONTA  
o KUUMAKIVIHIERONTA 
o CRANIOSACRAALITERAPIA 

 

Ajat sopimuksen mukaan. Kysy myös lahjakortteja! 
 

 

Georg Schleifer  
Fysioterapeutti  
puh. 050 581 8242 
 

o FYSIOTERAPIA 

o AKUPUNKTIO 

o INTIALAINEN PÄÄN HIERONTA 

o CRANIOSACRAALITERAPIA 
 

Ajat tiistai- ja perjantai-iltaisin.  
Fysioterapiasta lääkärin lähetteellä Kela-korvaus.  

 
 

 

 

 
Avoinna: 

 Ma-Pe  klo 10-18 

 La  9-15 

Kesä- heinä- ja elokuussa lauantait 

suljettu 

 

Tervetuloa! 

 

Ruskatie 1 

Kalajärvi 

Puhelin  

548 6404 
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Oman alueesi soratoimittaja usean vuoden ammattikokemuksella. 
Toimitamme mm. soraa, hiekkaa, mursketta ja sepeleitä kaikenlai-
seen rakentamiseen. Tarvittaessa järjestämme myös levitykset. 

 
Ota yhteyttä:  Kaj Tolppola puh. 0400-707 940 
 
Espoon Sora Oy  puh. 0400-707 940  kr.nro 552.940 
Pohjoisentie 9 B  iltaisin 09-854 2881  ALV.REK 
02970 ESPOO  telefax 09-8549 3090 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
KALAJÄRVEN SIVUAPTEEKKI  
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   LASKU 
 

 

 

Kalajärvi-Seuran jäsenmaksu 2009 
 
Kalajärvi-Seura on asumismuodosta riippumaton kaupunginosayhdistys, jonka tavoit-
teena on lähiympäristön kehittäminen, viihtyisyyden parantaminen ja asukkaiden 
edunvalvonta.  

 

Jäsenyys Kalajärvi-Seurassa ei sido mihinkään, eikä Kalajärvi-Seura puhu sinun suul-
lasi. Toisin sanoen, vaikka seura pyrkii vaikuttamaan kirjelmin, lausunnoin ja neuvot-
teluin 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, kaupungin 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 pankki-
siirron mukaisen jäsenmaksun 10 euroa tilillemme 28.4. mennessä. Käytä 
viitenumeroa 54111. 

 

 

 
 

28.4.2009

JÄSENMAKSU 2009 -

€ 10 


