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Kalajärven historiaan kirjoitettiin uusi sivu,

kun oma partiolippukunta Kalajärven

Kalahaukat aloitti toimintansa. Aktiivisten

vanhempien avulla harrastustoiminta saatiin

hienosti käyntiin ja tarve omalle partiolle

olikin suuri, koska lähiympäristön lippukuntiin

on ollut pitkät jonot.

Kylänvanhin

Historian siipien havinaa oli myös Pohjois-

Espoon Asukasfoorumin 8.11 .2012 pidetyssä

kokouksessa, jonka aluksi edellinen Kylän-

vanhin, Mikko Hänninen, luovutti tittelin

uudelle Kylänvanhimmalle, Hannu Laaksolle.

Tilaisuutta olivat päässeet juhlistamaan

kaikki Pohjois-Espoon kaupunginosayhdistysten

puheenjohtajat. Perinne Kylänvanhimmasta

elvytettiin vuosikymmenten unohduksen jäl-

keen Pohjois-Espoon Alueyhdistyksen toimesta

kesäjuhlilla 1977, jonka jälkeen Pohjois-

Espoossa on ollut aina virkaatekevä Kylän-

vanhin. Kylänvanhimman käädyt on tehnyt

Pekka Lahdentausta Kalajärveltä.

Kylänvanhin on arvostettu henkilö, jonka

mielipidettä on kyselty ja häntä on kuunneltu

monissa pulmissa. Kylänvanhimman virkaan-

asetussanoissa sanotaan muun muassa: "Olkoon

kaikissa tehtävissä ja toimissa, joita Kylänvan-

himpana hoidat, alueemme yleinen ja yhteinen

etu kaikkien muitten etujen yläpuolella. Ole

käytettävissä niissä palveluksissa, joita uskot

kylänvanhimmalle kuuluvan silloinkin, kun

kylämme vähäväkisin Sinulta palvelusta pyytää.

Ole aina saamasi luottamuksen arvoinen.

Olkoot Sinulle luottamuksella uskotut asiat

kuin isälle uskotut. Ole ihmisenä aina yhtä

vahva tai yhtä heikko kuin yksi meistä."

Kalajärvi-seura onnittelee uutta Kylän-

vanhinta ja toivottaa hänelle mieleenpainuvia

muistoja arvostettua tointa hoitaessaan.

Kylänvanhimpia ovat olleet: Erkki Haarnala,

Lahnus-Takkula; Börje Malmström, Röylä-

Bodom; Anders Eklund, Lahnus-Takkula;

Veikko Karpelin, Niipperi; Onni Karppinen,

Lahnus-Takkula; Tapio Pirilä, Röylä-Bodom;

Aune Ojala, Röylä-Bodom; Mikko Hänninen,

Vanhakartano; Hannu Laakso, Lahnus-Takkula

Kuten listasta huomaa, ei Kalajärveltä ole

valittu kertaakaan Kylänvanhinta. Tämä ei

johdu siitä, ettei kylältämme löytyisi sopivaa

henkilöä. Nyt tarvitsisimme vain kyläläisten

aktiivisuutta. Toivoisinkin, että ehdottaisitte

henkilöä, jonka asetamme ehdolle ensi kerralla.

Henkilön nimen perusteluineen voitte lähettää

sähköpostilla allekirjoittaneelle.

Kaavoituksessa uusi käänne

Kokouksessa tuli myös ilmi, että Ely-keskus

on valittanut Antinmäen kaavasta ja Espoo

puolestaan on antanut vastineen Ely-keskuksen

valituksesta. Korkein hallinto-oikeus on hy-

lännyt Espoon vastineen. Ely-keskuksen

valituksen perusteluina oli mm. se, että kaava

ylittää yleiskaavan ja on suurimmalta osin

maa- ja metsätalous aluetta.

Lainaus Espoon sivuilta: "Korkein hallinto-

oikeus on tutkinut Espoon tekemän valituksen

hallinto-oikeuden 30.1 2.2011 antamasta pää-

töksestä. KHO päätti 1 .11 .2012, että valitus

hylätään. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muu-

teta. Näin ollen kaava ei koskaan tule lain-

voimaiseksi."

Päätöksen vaikutus saattaa olla suuri ja se

saattaa vaikuttaa myös kaikkeen muuhun kaa-

voitukseen ja rakentamiseen Pohjois-Espoossa.

Pohjois-Espoon puheenjohtajat ovat sopineet

yhteistyöstä, jossa selvitetään valituksen mah-

dollisia seurauksia koko alueen rakentamiseen

ja kehittämiseen.

Tätä kirjoittaessani asia on vielä auki, enkä

pysty asiasta tällä hetkellä tiedottamaan

enempää.

PEP:n loistava työ saa tunnustusta

Pohjois-Espoon Ponsi on saanut syytä

juhlaan. Suomen Palloliitto ja Veikkausliiga

palkitsivat PEP:in Vuoden 2012 Grassroots

-seurana. Isot onnittelut PEP:ille tunnustuksesta

ja palkinnosta.

Koululle uusi johtokunta

Koulullemme valittiin myös uusi johtokunta

14.11 .2012. Uudessa johtokunnassa ovat Jari

Kaponen, Hanna Salminen, Timo Nisula,

Riikka Päivinen ja Maarit Kalske. Seura

onnittelee uutta johtokuntaa ja toivottaa heille
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Pohjois-Espoon seitsemäs asukasfoorumi

pidettiin 18.1 0.2012 Kalajärvellä Ruskatalon

auditoriossa. Aiheena olivat tällä kertaa

kaavoitus ja muut ajankohtaiset hankkeet.

Yleisöä oli saapunut runsaasti paikalle ja se

osallistui jälleen innokkaasti keskusteluun

esittäen hyviä kysymyksiä ja rakentavia

kommentteja. Tilaisuus kesti lähes kolme

tuntia ja päättyi hiukan ennen yhdeksää.

Valmisteluryhmän puheenjohtaja Ritva

Hein avasi tilaisuuden perinteiseen tapaan.

Ritvan lisäksi toisena juontajana toimi Liisa

Kivekäs.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan

puheenjohtaja Markku Markkula kertoi

kaavoituksen nykytilanteesta Pohjois-Espoon

alueella. ELY-keskus on valittanut Helsingin

hallinto-oikeuteen Antinmäen ja Kalliomäentien

kaavoista. Espoo on tehnyt ao. kaavoista

vastineen korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja

päätöstä odotetaan tämän vuoden aikana.

Arkkitehti Robert Eriksson kaupunki-

suunnittelukeskuksesta alusti lyhyesti kaavoista

ja tehdyistä valituksista ja keskittyi vastaamaan

yleisökysymyksiin.

Tässä välissä pidettiin väliaika, joka käytet-

tiinkin tehokkaasti keskustelemalla illan

asiantuntijoiden kanssa ajankohtaisista aiheista

ja nauttimalla virvokkeita Kalajärven koulu-

laisten buffetista.

Suunnittelupäällikkö Pirjo Siren teknisestä

keskuksesta esitteli kaikki Pohjois-Espoon

ajankohtaiset katu- ja puistohankkeet sekä

lyhyesti Vihermäen viemärilinjan. Niipperin-

tielle on tulossa mahdollisesti jo tämän vuoden

puolella, mutta viimeistään alkuvuodesta,

asukasfoorumin voimakkaasti ajamia

suojakorokkeita koululaisten polun yhteyteen.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että Kalajärven

asukaspuisto toteutuu vihdoinkin!

Nuorison näkökulman illan teemaan esitti

laajasti Nuorisovaltuustosta 1 . varapuheen-

johtaja Emma Holsti. Hän painotti muun

muassa, että peruskoulun jälkeisten opiskelu-

paikkojen bussiyhteydet ovat hankalia. Matka

opiskelupaikalle kestää jopa kaksi ja puoli

tuntia suuntaansa.

Lopuksi puheenvuoro oli Pohjois-Espoon

asukasyhdistysten edustaj illa. Kalajärviseurasta

Jari Sirkiä, Lahnus-Takkulan Seudun Omakoti-

yhdistyksestä Raimo Kaarnakorpi, Odilammen

Omakotiyhdistyksestä Pasi Waaramäki, Röylän

ja Bodomin Seudun Omakotiyhdistyksestä

Kari Hein ja Vanhakartanon Omakoti-

yhdistyksestä Ilona Hautamaa kertoivat

alueensa ajankohtaisista asioista. (Toim. huom.)

Pohjois-Espoon alueellista kehitystä varjostaa

suuresti kaupungin ja ELY-keskuksen

erimielisyydet kaavoituksesta. Pahimmillaan

tämä tarkoittanee kaikkien suunniteltujen

hankkeiden viivästymistä vuosilla tai jopa

peruuntumista nykymuodossaan. Sanomattakin

lienee selvää ettei kaupungilta ole odotettavissa

suuria satsauksia palveluiden kehittämiseen

ennen näiden erimielisyyksien ratkeamista.

Asukasfoorumi pidettiin nykymuotoisena nyt

viimeisen kerran. Alkuvuodesta kokoontuva

Espoon kaupungin uusi kunnallisvaltuusto

päättää minkä muotoisena yhteistoiminta

alueellisten toimijoiden kanssa jatkuu.

Jari Sirkiä

Lähde: Asukasfoorumin kotisivut

antoisia hetkiä koululaisten ja koulun etuja

valvoessaan.

Lehtemme kehittyy – mikä nimeksi ?

Lehden toimitus on saanut uuden oikolukijan

tiimiinsä. Tehtävän otti Pirkko Saaresto omien

sanojensa mukaan rakkaudesta suomen kieleen.

Toimitus toivottaa uuden jäsenensä lämpimästi

tervetulleeksi hauskaan ja rentoon joukkoom-

me. Toimitus kaipaisi yhä lisää henkilöitä,

jotka voisivat kirjoittaa lehteen. Kalajärvi-

lehti on paljon luettu aviisi ja minulta onkin

kysytty, voisiko lehti ilmestyä useammin.

Kyllä voisi, mutta se vaatisi lisää henkilöstöä,

jotka kirjoittaisivat lehteen. Nykyinen julkaisu-

tahti vaatii aika paljon pieneltä toimittaja-

kunnalta, tarvitsisimme mielellämme tähänkin

ilmestymistahtiin uusia kirjoittaj ia.

Olisikin toivottavaa, että useampi pöytä-

laatikkokirjailija ilmoittautuisi halukkaaksi

kirjoittamaan lehteemme. Näin saisimme uutta

tyyliä ja näkökulmaa sekä lehden sisältöön,

että kirjoituksiin.

Artikkelien kirjoittajat koostuvat suurelta

osin Kalajärvi-seuran hallituksen väestä, jotka

oman työnsä ohella hoitavat seuran ja

kyläläisten asioita sekä lehtikirjoitukset.

Kynnys tulla toimituksemme joukkoon on

matala; sinun ei tarvitse olla huolissasi

kieliopista tai kirjoitusvirheistä, meillähän on

joukossamme nyt oma oikolukijakin.

Samalla julistan nimikilpailun lehtemme

uudeksi nimeksi. Lehti on kulkenut kyläläisten

suussa nimellä Kalajärvi-lehti. Nyt on aika

antaa lehdelle virallinen nimi. Uusi nimi tulee

käyttöön kevään lehdestä lähtien ja

nimikilpailun voittaja julkaistaan isojen

taputusten kera ensi kesän Kalajärvipäivillä.

Jos samaa nimeä ehdottaa useampi, ensiksi

ehdottanut palkitaan.

Nykyinen tai tuleva jäsen: Rekisteröidy!

Tänä syksynä Kalajärvi-seura on saanut

uudet kotisivut, joilla on helppo rekisteröityä

seuran jäseneksi ja saada kaikki jäsenedut

käyttöönsä. Jäsenet saavat myös kaikki ne

tiedotteet, jotka lähetetään vain rekiste-

röityneille. Tiedotteita lähetämme esimerkiksi

seuran järjestämistä tilaisuuksista, joista

mainittakoon Kalajärvipäivät sekä Talvirieha,

missä seura on myös osallisena.

Yksikään hauska tilaisuus tai tärkeä tapah-

tuma ei mene ohi, kun olet seuran tiedotus-

listalla.

Käy tutustumassa seuran sivuihin osoit-

teessa www.kalajarvi.org Sivuille päivitetään

säännöllisesti kaikkia kyläläisiä koskevia

asioita.

Talvi tuli hetkessä Kalajärvellekin. On aika

kaivaa pulkat ja sukset varastosta, kylämme

antaa riemastuttavat olosuhteet niiden

käyttämiseen. Valaistu hiihtolatummekin on

jo avattu!

Toivotan kaikille kalajärveläisille rauhaisaa

joulunalusaikaa ja iloista joulumieltä jokaiseen

kotiin.

Kohdellaan toisiamme, kuten haluaisimme

itseämme kohdeltavan.

Monica Jägermalm, puheenjohtaja

Kalajärvi-seura

puheenjohtaja@saunalahti. fi

puh 045-844 3220

Asukasfoorumin satoa: asukaspuisto alulle ja kaavat jäihin?
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Kesän Kalajärvipäiviä vietettiin perinteisesti

Saudarkrokurin leikkipuistossa Kalajärven

keskustan tuntumassa kesäkuun puolivälissä

mukavan suvisessa säässä.

Ohjelmassa oli tuttuun tapaan lasten

lelukirpputoria, vapaapalokunta paloautoineen,

aito "Amerikan rauta" -auto, arpajaiset, mehua,

pullaa, kahvia, makkaranpaistoa, jäätelöä,

karkkia, kilpailuja lapsille ja tietenkin

Kalajärven oma paikallisbändi RadiusOne

esiintyi. Bändin säestyksen kera vierailevana

artistina esiintyi Sakari "Nestor" Leppänen.

Hänen omista suosikeistaan kuultiin mm.

Hectorin Asfalttiprinssi, Juice Leskisen Marilyn

sekä J.Karjalaisen Kolme Cowboyta.

Myös Maisa aaseineen tuli lasten iloksi

paikalle ja aasit ratsastuttivat lapsia puiston

ympäristössä.

Tapahtuman toiset eläinvieraat olivat uusi

tuttavuus, eli kalajärveläiset pihakanat, jotka

tepastelivat ja kuopsuttelivat nurmikkoa omassa

aitauksessaan päivän hulinasta häiriintymättä.

Kanat olivat kalajärveläisen Jaakko Ala-

Paavolan pihakanoja:

”Kanojen omakotitalon pihalla pitämiseen

saatua lupaa varten piti täyttää kymmeniä

kaavakkeita ja soitella useita selvittelypuheluita

ja pyytää vieläpä eläinlääkäri tarkistamaan

niiden pihasuoja. Kun kaikki tarvittavat luvat

sai lopulta hoidettua, pääsimme nauttimaan

tuoreista kananmunista päivittäin, kertoo Ala-

Paavola.

Omalla takapihallamme luonnonmukaisesti

elävien kanojen munat maistuivat kyllä koko

perheelle. Tämän lähemmäksi ei lähiruoka voi

enää tulla”, tiivistää Ala-Paavola.

Kuten aiempinakin vuosina tarjoilut,

esitykset, kisat ja osallistuminen olivat ilmaisia,

vain arpajaisista pyydettiin pieni korvaus.

Tänä vuonna oli ilmaista suurta suosiota

nauttinut aasiratsastuskin. McDonalds-

piirustuskilpailun voittajat ja kilpailun satoa

on nähtävissä toisaalla lehdessä.

Kalajärvipäivät on saanut positiivisen

vastaanoton alueen yrittäj iltä, jotka osallistuivat

tapahtuman järjestelyihin aktiivisesti

lahjoittamalla varusteita, tarjottavaa ja

arpajaispalkintoja.

Kalajärvi-Seura kiittää lämpimästi seuraavia

yhteistyökumppaneitaan, jotka mahdollistivat

Kalajärvipäivän toteuttamisen:

Eerola-yhtiöt, Kotijäätelö, Huimala,

McDonald's Varisto, R.M. Heino, Kalajärven

sivuapteekki, Kalajärven Valintatalo, Pieni

Hiushuone, Klaukkalan K-Citymarket,

Suomalainen Kirjakauppa, Nestlé, Vaasan-

leipomo, Herkku Pähkinä, Juhlamaailma ja

Sinun kimppu sekä Maisa aaseineen.

Kyläläinen, käytäthän yhteistyökump-

paneidemme palveluja, jotka mahdollistavat

Kalajärvipäivän vieton myös ensi vuonna.

Pihakanat kesän Kalajärvi-päivien kohokohta
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Kalajärven alueen aktiiviset kaavoitus-

hankkeet ovat edenneet seuraavasti:

Antinmäen kaava on valituskierrosten

jälkeen hylätty korkeimmassa hallinto-

oikeudessa. Kaava hylättiin, koska sitä pidettiin

liikaa yleiskaavan vastaisena, eli pientaloaluetta

ei katsottu sopivaksi maa- ja metsätalous-

valtaiselle alueelle.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi

Kalajärvenkallioiden kaavan viime keväänä

ja kaava on menossa Espoon kaupungin-

hallituksen käsittelyyn sen jälkeen, kun alueen

maankäyttösopimukset on saatu käytyä.

Kaupunginhallituksen käsittely on odotettavissa

todennäköisesti ensi vuoden kevätkauden

aikana.

Kalajärvi II:n kaavoitus on myös hyväksytty

kaupunkisuunnittelulautakunnassa jo Kala-

järvenkallioiden kaavaa ennen, mutta sen

osalta maankäyttösopimukset ovat viivästyneet

ja sekin odottaa kaupunginhallituksen

käsittelyyn menoa.

Gobbackan kaava-alueen maankäyttö-

sopimukset ovat sen sijaan edenneet ja ne

saataneen valmiiksi lähiaikoina, minkä jälkeen

kaavan käsittely pääsee etenemään kaupungin-

hallitukseen.

Kunnallisvaaleissa valitut uudet valtuutetut

aloittavat työnsä lautakunnissa ensi vuoden

alkupuolella.

Merja Enroos

Kalajärven alueen kaavahankkeet

Uudistunut palvelu kokoaa alueen uutiset,

tapahtumat ja keskustelun helposti

hahmotettavaksi kokonaisuudeksi. Kalajärvi-

seuran ylläpitämästä palvelusta löydät linkit

myös kaikkiin alueen toimijoihin, seuroihin

ja järjestöihin. Seuran jäsenet voivat nyt myös

näppärästi tarkistaa jäsenetuihin

kuuluvien vuokravälineiden

saatavuuden ja varata

laitteita suoraan

sivuilta.

Uuden

verkkopalvelun

lanseerausta edelsi 1 2

kuukauden työ, jonka aikana

määriteltiin käyttäj ien tarpeet sekä seuran

toiminnan kehittämisen kannalta tärkeät

toiminnot. Lopputulos on yhtälailla satunnaisen

Kalajärven alueesta tietoa etsivän henkilön,

kuin seuran aktiivitoimijan toiveiden mukainen

ja näköinen.

Tarpeettomat välivaiheet ja navigaatio on

karsittu pois ja yleisemmin haetut aihealueet

on nostettu selkeästi esille päävalikkoon.

Lisäksi etusivulle on koottu kaikki tärkeimmät

uutiset, tapahtumakalenteri, ajankohtaiset

tiedotteet ja keskustelunaiheet. Kerro oma

mielipiteesi sivustosta etusivun keskustelu

palstalla. Myös kehitysehdotukset ovat terve-

tulleita!

Rekisteröitymällä saat lisäetuja

Kalajärviseuran jäsenet saavat jäsenetuina

mm. ostoetuja toimintaa tukevilta

liikkeiltä ja palveluntarjoajilta.

Lisäksi jäsenetuhintaan

voi vuokrata

useita

eri

laitteita

oksasilppurista

kosteusmittariin.

Rekisteröitymällä kalajarvi.org –palve-

luun saat jäsennumeron ja pääset helposti

hyödyntämään etujasi. Rekisteröityminen

palvelun käyttäjäksi käy helposti klikkaamalla

LIITY JÄSENEKSI – painiketta. Jos olet jo

maksanut vuoden 2012 jäsenmaksun, laita

siitä huomautus viesti-kenttään.

Haluatko liittyä jäseneksi?

Kalajärvi-seura on asumismuodosta

riippumaton kaupunginosayhdistys, jonka

tavoitteena on lähiympäristön kehittäminen,

viihtyisyyden parantaminen ja asukkaiden

edunvalvonta. Jäsenyys on perhekunta-

kohtainen. Yhdellä jäsenmaksulla (1 5 € / vuosi)

voit ilmoittaa jäseniksi kaikki perheessäsi

asuvat. Liittyminen ja rekisteröityminen käyvät

helposti sivuston kautta.

Jäsentietoja ei käytetä markkinoin-

tiin eikä tietoja myydä kol-

mansille osapuolille.

Tiedotamme

alu-

een

merkittävimmistä

uutisista ja tapahtumista

uutiskirjeellä muutamia kertoja

vuodessa.

Teksti: Viki Sirkiä

Kalajärven verkkosivut uudistuneet – katso www.kalajarvi.org
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Uusi partiolippukunta Pohjois-Espoon

Kalahaukat ry (Kaha) aloitti toimintansa

vauhdikkaasti Kalajärvellä syksyllä 2012.

Yhdistyksen perustava kokous järjestettiin

elokuussa 2012 ja jo syyskuussa aloittivat

sudenpentu- ja seikkailijaryhmät toimintansa.

Yhteensä toiminnassa mukana on lähes 30

lasta, ja aikuisia jäseniä sen päälle toista

kymmentä.

Kantavana voimana lippukunnan toiminnan

käynnistämisessä on ollut Jari Kaponen, joka

toimii lippukunnan johtajana. Jari kertoo par-

tion olleen perustamisvaiheessa intensiivinen

harrastus. "Partiokoulutuksen lisäksi aikaa on

käytetty paljon lippukunnan perusasioiden

kanssa. On perustettu yhdistys, rekisteröity

se, hakinttu ihmisiä erilaisiin pesteihin, suun-

niteltu ohjelmaa, hankittu rahoitusta, suunniteltu

lippu ja huivimerkki, luotu verkkosivut ja tehty

tietysti partion ydintoimintaa - laumailtoja ja

retkiä lasten kanssa", kertoo Kaponen. Hän

painottaa kuitenkin, että partiota voi harrastaa

kukin oman aikataulunsa mukaan: "yksi ilta

viikossa voi olla jo täysipainoista partiota niin

lapselle kuin aikuisellekin." . Ei siis kannata

arkailla mukaan lähtemistä.

Yksin lippukuntaa ei toki voi perustaa eikä

toimintaa pyörittää. Ensiarvoisen tärkeässä

asemassa ovat partioryhmien ohjaajat eli partion

kielellä laumojen ja joukkueiden johtajat.

Alkuvaiheessa viikottaiseen toimintaan

saatiin mukaan kaksi nuorempaa johtajaa ja

kaksi aikuista, joiden avulla pystyttiin

käynnistämään kahden ryhmän toiminta.

Aikuisten määrää on onnistuttu jo kasvat-

tamaankin, ja edellytykset ovatkin nyt hyvät

laadukkaalle toiminnalle.

Vahvana tukena Kalahaukkojen toiminnan

käynnistämisessä on ollut naapurilippukunta

Niipperin Nuolihaukat (Niinu), jostaAnnukka

Vuorinen toimii Kalahaukkojen lippukunta-

kummina. Yhdessä Niinulaisten kanssa Kala-

haukat ovat päässeet mukaan viikonloppu-

retkille, joiden järjestäminen omin voimin

ilman aikaisempaa kokemusta olisi ollut

haastavaa.

Tulijoita partioon olisi enemmänkin, ja

tavoitteena on saada perustettua lisää ryhmiä

sitä mukaa, kuin toimintaan saadaan enemmän

johtajia, jotka pystyvät sitoutumaan säännöl-

lisesti partioryhmien kokoontumisiin. Myös

projektiluontoisesti osallistuville on tarvetta,

esimerkiksi erilaisten retkien ja tapahtumien

järjestämisen yhteydessä.

Kaponen mainostaa, että partio antaa

aikuiselle ainutlaatuisen yhteyden myös omiin

lapsiinsa keskellä heidän kavereipiiriään. Hän

kertoo, että myös kurssiviikonloput itseään

puolta nuorempien seurassa ovat antaneet

sykähdyttävän perspektiivin omaan elämän-

kulkuun.

Seikkailijajoukkueen aikuisena johtajana

toimiva Jari Lehikoinen kertoo, että partiossa

ohjaajakin oppii uusia taitoja. Partion

keskusjärjestöt tarjoavat runsaasti laadukasta

koulutusta, mm. johtamistehtäviin, yhdistys-

toimintaan, ryhmässä toimimiseen, kasva-

tukseen, turvallisuuteen, ensiapuun, jne.

Vaikka partio tähtää kehitykseen yksilönä

ja ryhmän jäsenenä, ei partio kuitenkaan ole

suorituspaineista kilpailua. "Partion parissa

tekeminen on kiireetöntä ja rentoa", kertoo

Lehikoinen. Toki erilaiset kilpailutkin ovat

oleellinen osa partiotoimintaa. Yksi Kala-

haukkojen kisavartioista ehtikin jo sijoittaua

komeasti kolmanneksi partiotaitokilpailu-

Espoon Pinkin Sankarimatkalla.

Iloinen yhdessäolo ja yhdessä tekeminen

ja oppiminen ovat tärkempiä asioita, jotka

jaksavat motivoida myös partiotoiminnan

järjestämiseen osallistuvia.

Lisätietoja lippukunnan toiminnasta löytyy

verkkosivuilta: http://www.kalahaukat.fi/

JAP

Partiolippukunta Kalahaukat nousukiidossa

Kalahaukkojen lippu ja vihittiin käyttöön

3. 12. Kalajärven kappelissa, joka täyttyi

viimeistä penkkiä myöten partiolaisista ja

perheenjäsenistä.

Kalahaukkojen johtajat antamassa

partiolupausta – partio on siis uusi asia

heillekin. Kuvassa vasemmalta Jari Lehikoinen,

Maija Puonti, Liisa Kuikka, Jari Kaponen,

Anni Lindén ja Johanna Soininen

Lipunnaulauksessa lippu kiinnitettiin juhlallisesti salkoonsa. Jokaiselle kunniavieraalle

oli varattu oma naulansa. Tärkeimmät naalaajat olivat tietysti lippukunnan sudenpennut ja

seikkailijat. Nauloja tuli kahteen riviin ja sen verran, että lippu ei irtoa myrskyssäkään.
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Es- Espoo, Strada- tie, tie musiikkiin, tie tanssiin, tie

musiikista tanssiin jne.

Pohjois-Espoon perinteikkäällä musiikkikoululla on nyt

uusi nimi, mutta opetus jatkuu yhä Pohjois-Espoossa. Koulun

toiminta on laajentunut myös muille Espoon alueelle. Nimeä

vaihtamalla koulu haluaa profiloitua kahden taiteenlaj in,

musiikin ja tanssin opetusta antavaksi kouluksi.

Opetusaineita on tarjolla paljon. Ne löytyvät verkosta

osoitteessa www.estrada.fi.

Oppilaspaikkoja on paljon jälleen keväälle 2013. Kalajärvellä

voi soittaa kitaraa, rumpuja ja pianoa sekä tanssia. Juvanpuiston

koululta löytyy lisäksi viulutunteja, laulutunteja, bassotunteja,

kuoroja, musaklubit, muskarit ja musikantit.

Lisätietoja antaa Satu Klemi puh. 044 272 1615 tai

satu.klemi@estrada.fi.

Pohjois-Espoon musiikkikoulu on nyt Estrada
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Olemme neljä toimintaterapeuttiopiskelijaa

Metropolia -ammattikorkeakoulusta ja

iloksemme saimme vierailla Kalajärvellä erään

koulutehtävämme puitteissa. Olemme tänä

syksynä aloittaneet toimintaterapian opiskelut

ja tällä hetkellä käynnissä on opintojakso

nimeltä "Ihminen ympäristöissään".

Ihminen on jatkuvassa vuorovaikutuksessa

ympäristönsä kanssa, joten opintojaksolla

tarkoituksemme on oppia havainnoimaan

ympäristöä, ja sen vaikutusta ihmisen

toimintaan. Koko ryhmämme jaettiin kuuteen

pienryhmään ja jokaiselle pienryhmälle

arvottiin yksi erilainen kaupunginosa jostain

päin pääkaupunkiseutua. Tehtävänämme on

tarkastella saamamme kaupunginosan

institutionaalista, kulttuurillista, sosiaalista ja

fyysistä ympäristöä. Ympäristön

havainnoimiseen käytämme myös Kanadalaista

toiminnallisuuden ja sitoutumisen mallia,

Canadian Model ofOccupational Performance

and Engagement (CMOP-E)

Tarkoituksena tehtävässä oli tutustua

annettuun alueeseen perusteellisesti, selvittää

alueen historiaa ja nykypäivää, sekä käydä

paikanpäällä tutustumassa. Eräs pienryhmämme

jäsen keksi, että voisimme saada paljon

hyödyllistä tietoa Kalajärvestä

kyläyhdistykseltä, mikäli sellainen Kalajärveltä

löytyy. Yllätyimme iloisesti, kun huomasimme,

että Kalajärvellä on aktiivinen yhdistys;

Kalajärviseura. Otimme yhteyttä

Kalajärviseuran puheenjohtajaan Monica

Jägermalmiin ja pyysimme mahdollisuutta

tavata hänet ja haastatella häntä tehtäväämme

varten. Tapasimme Monican Kalajärvellä

6.11 .2012 ja saimme myös mahdollisuuden

kirjoittaa artikkelin Kalajärvilehteen

tehtävästämme.

Mitä on toimintaterapia?

Toimintaterapia on kuntoutuksen muoto,

joka perustuu toiminnan terapeuttiseen

käyttöön, sekä asiakkaan ja toimintaterapeutin

väliseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön.

Toimintaterapiasta hyötyvät ihmiset, joilla on

vaikeuksia selviytyä jokapäiväisestä elämästä.

Toimintakyky on voinut heiketä esimerkiksi

sairastumisen, vammautumisen tai

elämänmuutoksen takia.

Terapian tavoitteena on rohkaista asiakasta

olemaan aktiivinen toimija omassa elämässään

ja löytää terapeutin kanssa ratkaisuja

arkielämän haasteisiin. Toimintaterapiassa

kehitetäänkin niitä valmiuksia ja taitoja, joita

ihminen tarvitsee selvitäkseen itsenäisesti

arkielämästä. Toimintaterapian keinoja

toimintamahdollisuuksien paranemiseksi

voivat olla esimerkiksi asunnon muutostöiden

suunnittelu, apuvälinetarpeen arviointi,

psykososiaalisten taitojen harjoittelu tai arjen

toimintojen harjoittelu. (Lähde: Suomen

toimintaterapeuttiliitto ry)

Mikä on Kanadalainen toiminnalli-

suuden ja sitoutumisen malli?

CMOP-E malli kehitettiin Kanadan

toimintaterapeuttiliitossa vuosina 1980-1993,

kun tarvittiin asiakaslähtöiseen toimintaan

liittyvää ja asiakastyötä ohjaavaa käsitteellistä

mallia, terapiaprosessimallia, sekä

arviointimenetelmää.

Kanadalaisen toiminnallisuuden ja

sitoutumisen malli kuvaa ihmisen, ympäristön

ja toiminnan välistä dynaamista suhdetta.

Mallissa ympäristö jaetaan kulttuuriseen,

institutionaaliseen, fyysiseen ja sosiaaliseen

ympäristöön. Ihminen on jatkuvassa yhteydessä

ympäristöönsä ja tämän dynaamisen suhteen

tuloksen on toiminnallisuus. Mallin mukaan

toiminta liittyy vahvasti terveyteen ja

hyvinvointiin sekä toiminnalliseen

oikeudenmukaisuuteen

Ympäristö jaetaan neljään osa-

alueeseen:

Sosiaalinen ympäristö

Kanadalainen toiminnallisuuden ja

sitoutumisen käsitemalli määrittää sosiaalisen

ympäristön kolmella tasolla: Mikrotasolla se

sisältää päivittäiseen vuorovaikutukseen

liittyvät seikat, mesotaso taas käsittävät erilaiset

sosiaaliset ryhmät ja makrotaso yhteiskunnan

erilaiset sosiaaliset rakenteet.

Kalajärvi on kylänomainen Espoon

kaupunginosa, jossa vallitsee erittäin hyvä

yhteishenki. Kalajärven ilmapiiri tunnetaan

laajalti positiivisena ja tavoittelemisen

arvoisena asiana. Kalajärvi koetaan

turvalliseksi, viihtyisäksi paikaksi asua ja

asukkaat tuntuvat todella arvostavan

asuinympäristöään sekä kanssaihmisiä. Lapset

tottelevat ja kunnioittavat vanhempia ihmisiä.

Lapset kasvatetaan sisään tällaiseen

kyläilmapiiriin ja tapakulttuuriin.

Toisista pidetään huolta ja kyläläiset

puhaltavat yhteen hiileen: naapureille lainataan

esimerkiksi työkaluja ja muita autetaan

tarvittaessa Esimerkiksi jos vanhemmat ovat

juuttuneet ruuhkaan, voi luottaa siihen, että

apu on vain puhelin soiton päässä ja naapuri

tai tuttu voi hakea lapset tarhasta. Kylällä

toimii myös aktiivisen Kalajärvi-seuran ansiosta

tavaroiden vuokrauspalvelu, joka osaltaan

lisää kyläläisten yhteisöllisyyttä. Myös suosittu

Kalajärvi -päivä koetaan yhteisöllisesti tärkeänä

tapahtumana.

Kalajärvellä uudet asukkaat otetaan

avoimesti vastaan ja he sopeutuvat nopeasti

yhteisön jäseniksi. Ketään ei syrj itä.

Kun haastattelimme Monica Jägermalmia,

hän kertoi olleensa äärimmäisen tyytyväinen

ammattitaitoiseen ja upeaan palveluun, jota

sai Pohjois-Espoon Konsernipalveluiden Petri

Lintuselta. Hän lupasi selvittää tätä artikkelia

varten hieman tilastotietoa Kalajärvestä.

Kalajärven asukkaiden keski-ikä on 36,7

vuotta. Suomen asukkaiden keski-ikä taas oli

vuonna 2011 41 ,6 vuotta Tilastokeskuksen

mukaan.

Asukaskunta Kalajärvellä koostuu

suurimmaksi osaksi lapsiperheistä. Suomen

lapsiluku on noin 1 ,7 lasta (Tilastokeskus),

Kalajärvellä lapsiluku on kuitenkin tätä

huomattavasti suurempi.

Kalajärven työttömyysaste on pieni eli vain

5,6 %, kun koko Suomen keskimääräinen

työttömyysaste oli syyskuussa 2012 (Suomen

Pankki) 8,0 %. Kalajärvellä asuu

keskimääräisesti melko hyvin kouluttautuneita

ihmisiä. Moni asukkaista toimii myös

yrittäjänä. Rikoksia ei Kalajärvellä tapahdu

juurikaan, eikä lastensuojelullista tarvetta

koeta olevan.

Kerran, kun Kalajärvellä käy, niin tulee varmasti toistekin
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Rentola, asukas ja nuorisotila, tarjoaa

kalajärveläisille hyvin monipuoliset

harrastemahdollisuudet ja nuorille paikan,

missä viettää aikaa. Tämä

harrastusmahdollisuuksien monipuolisuus

mainittiin myös syyksi siihen, miksei

Kalajärvellä tunnu tapahtuvan rikoksia, eikä

nuoria näy kaupungilla notkumassa

epämääräisiin aikoihin. Nuorille järjestetty

aktiivinen toiminta myös edistää heidän

keskinäistä kommunikointiaan sekä pitää

heidät poissa pahanteosta.

Fyysinen ympäristö

CMOP-E mallissa vuodenaikojen vaihtelu

kuuluu fyysisen ympäristön osa-alueeseen,

kuten myös säätilojen vaihtelu. Kalajärvellä

käydessä ryhmämme mielipiteeseen alueen

yleisvaikutelmasta vaikutti synkkä ja huono

sää. Kun tiedostimme tämän ja aloimme katsoa

aluetta säätilasta välittämättä, huomasimme

sen olevan kotoisa. Alue oli myös todella siisti.

CMOP-E mallissa ympäristöä tarkastellaan

rakennetun ympäristön kautta, kuten asuntojen,

huonekalujen tai teiden. Kalajärvellä asuintalot,

puistikot ja luonto olivat esteettisesti kauniita,

vain niin kutsuttu Kalajärven keskusta jäi siitä

hieman. Haastattelemamme Monica Jägermalm

oli kanssamme samaa mieltä.

Arkkitehtuurillisesti Kalajärvi muistuttaa

omakotialuetta, jollaisia näemme

maakunnissamme ympäri Suomea.

Kalajärvellä ei ole kuin muutama kerrostalo,

joten tyypillisin asuntomuoto on rivitalo tai

omakotitalo.

CMOP-E mallissa ympäristö osiossa on

osa-alueena myös luonnollinen ympäristö,

kuten metsät ja järvet. Kysyttäessä

Kalajärveläisiltä, mikä on heidän mielestään

kaunein paikka Kalajärvellä, oli ehdoton

ykkössuosikki itse Kalajärven järvi. Myös

Kalajärven kallioiden luonnonsuojelualue ja

Tremanskärrin suojelualue pääsi mukaan

listaan. Paikka on kyläläisille tärkeä ja sinne

on rakennettu yhteisvoimin pitkospuut

helpottamaan luonnosta nauttimisesta. Lisäksi

mainittiin hiidenkirnut, jotka sijaitsevat Kaliton

nimisen suolammen läheisyydessä.

Kysyessämme Monicalta, onko Kalajärvellä

mitään aluetta, jota hän välttelee hän vastasi,

ettei ole. Kalajärvi on turvallista seutua, eikä

siellä esiinny rikollisuutta.

Kauppoja kalajärvellä on yksi, Valintatalo.

Se on ruokatavarakauppa, josta löytyy

perustuotteet arkeen. Vajaan kilometrin päässä

Kalajärven keskustasta sijaitsee huoltoasema.

Kyläläiset käyttävät mahdollisimman pitkälle

oman kylän palveluita. Elektroniikkaa ja

vaatteita hankittaessa on mentävä omaa kylää

pidemmälle.

Institutionaalinen ympäristö

Tämän teoreettisen mallin mukaisesti,

institutionaalinen ympäristö edustaa niin

sanottua makrotasoa ja organisoi yhteiskuntaa

sosiaalisesti, taloudellisesti, poliittisesti ja

lainsäädännöllisesti. Institutionaaliseen

ympäristöön luokitellaan esimerkiksi oikeus-

, talous-, ja poliittinen järjestelmä,

koulujärjestelmä ja päiväkodit (Toiminnan

Voimaa).

Ruskatalo on monia palveluja tarjoava

rakennus aivan Kalajärven keskustassa.

Ruskatalossa toimii esimerkiksi terveysasema

ja kirjasto. Kävimme katselemassa tiloja ja

ne olivat hyvin siistit ja toiminnallisen tuntuiset.

Samassa talossa toimii myös yksi pizzeria-

ravintola. Kalajärvellä ei ole pankkia emmekä

nähneet pankkiautomaattia siellä

kävellessämme. Kysyimme Monicalta, onko

terveyskeskukseen pitkät jonot ja hän kertoi,

että hammaslääkäriin pääsee aika nopeasti,

mutta terveysasema on ruuhkainen.

Koulujärjestelmä Kalajärvellä on toimiva.

1 970-luvulla rakennetussa koulussa toimi

peruskoulun lisäksi aikaisemmin myös lukio.

Kun lukio myöhemmin lakkautettiin, siirtyi

lukion tiloihin esikoulu. Kalajärven koulussa

on mahdollista käydä luokat ensimmäisestä

yhdeksänteen. Ammattitaitoiset opettajat ja

rehtori Leila Tuominen pitävät huolta siitä,

että kommunikaatio kodin ja koulun välillä

toimii ja siksi he järjestävätkin välillä avoimien

ovien päiviä. Tällöin vanhemmilla on

mahdollisuus tulla seuraamaan opetusta.

Keskustan kupeessa toimii myös päiväkoti.

Monicaa haastateltaessa saimme vahvan

vaikutelman siitä, että asukkaat haluavat

aktiivisesti olla mukana erilaisissa toiminnoissa

sekä päätöksenteossa. Täällä järjestetäänkin

asukasiltoja, joihin kutsutaan aina esimerkiksi

Espoon kaupungin päättäj iä tai esimerkiksi

kansanedustaj ia. Tällaisissa tilaisuuksissa

keskustellaan esimerkiksi tulevista

kunnostustöistä tai muista rakennustöistä.

Useimmat päättäjätahot tiedostavat tämän

kalajärveläisen aktiivisuuden ja ovatkin siitä

kiitollisia. On tärkeää pitää kommunikaatio

hyvänä asukkaiden sekä päättäj ien kesken.

Institutionaaliseen ympäristöön kuuluu

myös niin sanottu kolmannen sektorin toiminta,

mikä näkyy Kalajärvellä hyvin vahvasti. Siitä

vaikuttavin esimerkki on tämä Kalajärviseura,

jonka puheenjohtajaa saimme iloksemme

haastatella!

Kalajärven kulttuurillinen ympäristö

CMOP-E -malli määrittelee

kulttuuriympäristön laajaksi käsitteeksi, joka

sisältää sekä abstrakteja asioita, kuten

uskomuksia, tietoa ja moraalia, mutta myös

konkreettisia ilmenemismuotoja esimerkiksi

tapojen, tieteen ja taiteen muodossa. Kulttuuri

vaikuttaa toiminnallisiin valintoihin ja arvojen

kautta mielekkyyden kokemukseen (Toiminnan

Voimaa).

Kalajärvi on asuinalueena suhteellisen uusi.

Ensimmäiset vakituiset asukkaat ja omakotitalot

tulivat alueelle vasta 1980-luvun alussa. Sitä

ennen 1950-luvulta eteenpäin Kalajärvi on

ollut vain kesämökkialue, eikä vakituista

asutusta juurikaan ollut. Kalajärvi on siis

suhteellisen nuorta aluetta ja suurin osa taloista

onkin rakennettu 1990-2000 luvulla.

Valtaosa Kalajärven asukkaista on

suomalaisia, eikä etnisiä vähemmistöjä näy

paljon katukuvassa. Myös valtaosa asukkaista

puhuu äidinkielenään suomea. Kuitenkin

perusopetuksessa on huomioitu esimerkiksi

eri uskontokunnasta tulevat ja muun muassa

islamin uskonnon opetus on järjestetty toisella

koululla Pohjois-Espoossa.

Harrastusmahdollisuudet Kalajärvellä ovat

erinomaiset. Luonto on Kalajärvellä lähellä,

joten marjastus- ja sienestysmahdollisuudet

ovat hyvät. Kalajärveltä löytyy myös valaistu

pururata, kaupungin ylläpitämä hiihtolatu,

sekä oma kuntosali. Järvi mahdollistaa myös

monenlaiset harrastukset ja onkin suosittu

paikka viettää aikaa perheen ja ystävien kesken.
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Kalajärvelle tullaan viettämään aikaa myös

muualta Espoosta ja eripuolilta

pääkaupunkiseutua asti. Talvisin Kalajärvellä

onkin napakelkka, johon usein syntyy halukkaita

kokeilijoita aivan jonoksi asti. Kalajärven jäällä

on myös mahdollista hiihtää ja luistella. Kesäisin

Kalajärvelle tullaan rennolle picnicille ja

uimaan, kalastamaan tai soutelemaan.

Harrastusmahdollisuudet eivät suinkaan lopu

vielä tähän, vaan Kalajärveltä löytyy myös

paljon ohjattua toimintaa asukas- ja nuorisotila

Rentolassa. Rentolassa järjestetään mm.

salibandya, lentopalloa, sekä ohjattuja

teemapäiviä. Kylältä löytyy myös katettu

nurmijalkapallokenttä ja skeittiparkki. Erityisen

hienoa oli kuulla, että Kalajärvellä nuoret eivät

notku olutpullot kädessä ulkona, vaan viettävät

aikaa mieluummin nuorisotiloilla tai muiden

harrastusten parissa, joihin Kalajärvi tarjoaakin

erityisen hyvät mahdollisuudet!

Kalajärveltä löytyy hyvät peruspalvelut,

kuten terveyskeskus ja koulu. Lisäksi kylältä

löytyy kaksi pizzeriaa, kampaamo, sekä hieronta

ja fysioterapiapalvelut. Kuulimme, että

paikalliset yritykset tekevät tiivistä yhteistyötä

kalajärveläisten ja erityisesti Kalajärviseuran

kanssa. Kalajärviseura järjestääkin joka vuosi

täysin ilmaisen tapahtuman: Kalajärvipäivän.

Kalajärvipäivä tunnetaan hyvin koko Espoossa

ja jopa valtakunnallisesti. Erityisen ja uniikin

tapahtumasta tekee se, että päivä on täysin

ilmainen, tarjoiluja myöten. Päivillä saa nauttia

makkaraa, kahvia, teetä, pullaa, leivonnaisia

ja makeisia. Lisäksi tapahtumassa järjestetään

arvontoja, joihin paikalliset yritykset antavat

mielellään arpajaispalkintoja. Päivillä esiintyy

myös paikallinen suosittu bändi. Eerola-yhtiöt

sponsoroivat Kalajärvipäivillä esiintyvälle

bändille joka vuosi esiintymislavan, sekä lavan

kokoavat työntekijät. Kalajärvipäivät tuovat

asukkaat viettämään yhteistä aikaa perheiden

ja ystävien parissa ja ovat kalajärveläisille

ainutlaatuinen koko perheen tapahtuma!

Lähteet: Toiminnan Voimaa 2011 . Hautala,

Tiina - Hämäläinen, Tuula - Mäkelä, Leila -

Rusi-Pyykönen, Mari Edita Helsinki

Teksti: Saara Rantanen, Saila Kuusisto,

Marja Matikainen ja Pinja Eerola. Kuva: Janita

Jägermalm
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Syksy Kalajärven koulussa on ollut vilkas.

Uusilla seiskaluokilla on ollut ehkä vähän

tottumista talon tapoihin, ja oppilaat hakevat

vielä paikkaansa luokissa. Meillä on myös

ollut monia mielenkiintoisia tapahtumia.

Yhtenä alkusyksyn kohokohtana oli, kun

teimme videon koulun toiminnasta

suomenkielisen opetustoimen koulutussemi-

naariin. Videossamme esittelimme oppilaita

osallistavia toimintatapoja Kalajärvellä. Nenä-

päivänä näimme jo perinteeksi muodostuneen,

riemastuttavan lähetyskirppikseltä ostettujen

vaatteiden muotinäytöksen.

Hienosti sujui myös ensimmäistä kertaa

meillä vietettävä Kodin ja koulun päivä, josta

tullee traditio. Yhdessä vanhempainyhdistyksen

kanssa saamme siitä mukavan vuosittaisen

tapahtuman. Vanhempia ei vielä ollut kovin

runsaslukuisesti koululla, mutta ne, jotka

paikalle pääsivät, olivat tyytyväisiä päästessään

vierailemaan oppitunneilla ja keskustelemaan

opettaj ien kanssa. Aika monelle maistui myös

koululounas. Lopetimme yhteisen päivämme

vaikuttavaan yhteiseen konserttituokioon.

Jatsahtava musiikki innosti koko joukkoa,

vaikka itse arvelin sen olevan vähän haastavaa

pienimmille kuulijoille. Toivon mukaan

saamme vuosi vuodelta lisää osallistuj ia

päiväämme.

Koululle on valittu uusi vanhempaintoimi-

kunta, jonka kanssa uskon yhteistyön lähtevän

sujumaan mallikkaasti. Keskustelussa aktiivi-

toimijoiden kanssa löysimme yhteisen näkö-

kulman toiminnan kehittämiseen. Voimassa

oleva opetussuunnitelma korostaa kasvatus-

kumppanuutta kodin ja koulun välillä. Tämä

merkitsee sitä, että meidän on yhdessä etsittävä

sopivia ja toimivia yhteistyön muotoja, sellaisia,

jotka aidosti edistävät vuorovaikutusta ja

valmiutta dialogiin yhteisten lastemme

kasvatuksessa ja opetuksessa.

Uusi johtokunta seuraavalle kuntavaali-

kaudelle on myös juuri valittu. Nyt lopettaneen

johtokunnan kesken meillä on ollut erinomaisen

keskusteleva ote. Tästä on hienoa aloittaa uusi

kausi. Johtokuntatyö on tullut mielestäni entistä

tärkeämmäksi jatkuvasti muuttuvassa

yhteiskunnassa. On tärkeää saada näkökulmia

koulun kehittämiseen ja yhteiskunnalliseen

rooliin toimijoilta, jotka eivät suoraan liity

koulun perustehtävään. Muuttuvassa Suomessa

ja muuttuvassa maailmassa meidän täytyy

yrittää pysyä selvillä siitä, missä lasten ja

nuorten elämässä mennään ja mitä tuleva

sukupolvi työelämässä, yhteiskunnassa ja

yksityisessä elämässään tarvitsee. Johtokuntatyö

on perinteikäs osa kodin ja koulun yhteistyötä,

ja sen roolia tulee ennemmin vahvistaa kuin

vähentää. Monissa kunnissa koulujen

johtokunnat on lopetettu. Toivottavasti

Espoossa ei oteta esimerkkiä naapureista

tässäkään asiassa.

Tieto- ja viestintätekniikan suhteen koulussa

on tehty valtava remontti kesän aikana. Taloon

on vedetty nelisenkymmentä kilometriä uutta

verkkojohtoa. Jokaiseen luokkaan on asennettu

useampia uusia tietoverkkopistokkeita.

Toiveissa on myös langattoman verkon

saaminen taloon mahdollisimman pian, toivon

mukaan jo ensi vuoden puolella. Kun kevään

lopulla saimme 50M ilmateitse toteutetun

laajakaistayhteyden, olemme saaneet nauttia

toimivista internet-yhteyksistäkin.

Tietokoneluokat ovat vielä viimeistelemättä,

mutta vähitellen saamme kalustuksen ja muut

järjestelyt valmiiksi. Hyvältä näyttää!

Tietotekniikkaan liittyy myös ennen joulua

tuleva koko kaupungin tasolla toteutettava

uudistus. Siirrymme kauan palvelleesta Opit-

oppimisalustasta Fronterin käyttäj iksi. Fronter

on ollut käytössä jo vuosia mm. Helsingissä.

Koulun henkilöstön koulutukset ovat olleet

onnistuneita, ja lasten tunnetusti on helppo

oppia uudet tietotekniset toimintatavat. Samalla

opettaj ien ja oppilaiden sähköpostiosoitteet

muuttuvat. Tiedotamme tästä myöhemmin,

kun asia on ajankohtainen. Suunnitelmissa

on, että Fronteriin tulee jossain vaiheessa myös

huoltajatunnukset ja jokaiselle luokalle omat

keskustelufoorumit, joissa vanhemmat voivat

yhteisesti pohtia kasvatuskysymyksiä. Jälleen

uusi, mainio mahdollisuus yhteistyöhön,

keskusteluun ja pohdintaan!

Toivotan kaikille kalajärveläisille ja

Kalajärvi-seuran jäsenille hyvää alkutalvea!

Leila Tuominen, rehtori

Rehtori Leila Tuominen aloitti koulussamme

kieltenopettajana 1998 ja siirtyi rehtoriksi

2007. Kuva: Janita Jägermalm

Koulukuulumisia

Kalajärven koulun seuraavan johtokunnan huoltajajäsenet, jotka vanhempainkokous esitti

opetuslautakunnalle valittaviksi. Kuvassa vasemmalta: Timo Nisula, Riikka Päivinen, Hanna

Salminen (vpj) , Maarit Kalske, Jari Kaponen (pj) . Henkilökunnan edustajiksi seuraavaan

johtokuntaan on esitetty Anja Markkasta ja Tuomas Nybergiä. Kuva: Ari Backman
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Tällä kertaa esittelyssä on Eerola-yhtiöt ja

haastateltavana Kalajärvellä asuva Pertti Eerola.

Eerola- yhtiöt on perheyritys, jossa omistaj ina

ovat neljä veljestä: Pauli, Paavo, Pertti ja Pasi.

Heidän äitinsä Paula Eerola on jo eläkkeellä,

mutta on vieläkin mukana yrityksen arjessa.

Sen lisäksi yhtiössä töissä ovat vielä Paulin

puoliso Helena, poika Petteri, tytär Heidi sekä

Pasin puoliso Outi. Yhtiön pääkonttori sijaitsee

ihan Kalajärven naapurissa Juvanmalmilla.

Perheyhtiön arvot ovat luotettavuus, rehellisyys

ja ammattitaito.

Yrityksellä on n. 250 kpl tuottavaa kalustoa

koko Suomen alueella ja näistä pääkaupunki-

seudulla n. 90 autoa. Henkilöstöä on n. 300,

joista pääkaupunkiseudulla n. 90. Toimistossa

työskentelee kymmenisen henkilöä ja kaikki

muut ovat joko ajoihin osallistuvia työnjohtaj ia

tai kuljettaj ia. Kravattia ei laiteta kaulaan paitsi

juhlapäivinä. Itsekin Pertti on välillä tuu-

raamassa, jos miehistä on pulaa. Kaikki pojat

ovat olleet ajamassa heti kortin saatuaan ja

kaikki muut ovat pyörittäneet tätä bisnestä koko

työssäoloaikansa; vain Paavo on ollut välillä

muissa hommissa. Hänkin tuli takaisin vuonna

2003 ja hoitaa kaikki yhtiön IT-järjestelmät ja

-asiat.

Yksityisille, eli esim. Kalajärven kyläläisille,

sopivia Eerola-yhtiöiden palveluja ovat mm.

vaihtolavat, putkien sulatukset, jätevesiviemärien

avaukset sekä puhdasvesikuljetukset esimerkiksi

porakaivon pumpunvaihdon yhteydessä. Jos

tänä talvena tulee jälleen reilusti lunta niin kuin

parina viime talvena on tullut, voi Eerola-yhtiöltä

tilata lumenkuljetusta pois pihalta. Kun kesä

taas koittaa ja järjestetään erilaisia suuria juhlia,

on Eerola-yhtiöillä 300 kappaletta tilapäisiä

vessoja (Norsu-WC), joista voi vuokrata

tarpeellisen määrän juhlavieraille. Vessa tuodaan

puhtaana pihalle ja haetaan tilaisuuden jälkeen

pois sisältöineen. Saatavilla on tosin myös

talvikäyttöön soveltuvia Norsu-WC:itä, mutta

näitä on vähemmän. Lisäksi Eerola-yhtiöt

hoitavat mullan ja soran kuljetuksia, kun siihen

on tarvetta. Tämä on hyvä vaihtoehto varsinkin

silloin, jos tarvitsee esimerkiksi multakuorman

ja vaihtolavan puutarhajätteelle. Lava kulje-

tetaan täynnä multaa pihalle, jätetään sovittuun

paikkaan tyhjänä ja haetaan, kun lava on valmis

poiskuljetukseen.

Yrityksen nettisivujen mukaan palvelu-

tuotteita ovat kaivojen ja erottimien tyhjen-

nykset sekä huollot, viemärien avaukset ja

puhdistukset, kuvaukset, suurtehoimuroinnit,

viemärien tulppaukset ja ohipumppaukset,

vaihtolava- ja kappaletavarakuljetukset, puhdas-

vesipalvelut, putkistojen saneeraukset, hiekka-

ja rasvajätteen puhdistus ja kierrätys. Pertti

kertoi että isä Harrin motto oli: "Mitä meillä ei

ole, sitä ei tarvita". Tämä taitaa toteutua, sillä

niin pitkä on tuo palvelujen lista. Juvanmalmilla

on myös oma verstas sekä korjaamo ja jos jotain

erikoislaitteistoa tarvitaan, eikä sitä vielä ole,

saatetaan se rakentaa itse tarpeeseen sopivaksi.

Eerola-yhtiöt on perustettu lokakuussa 1969

ja 40-vuotisjuhlia juhlittiin siis 2009. Kaikki

lähti liikkeelle isä Harrista, kun hän hankki

ensimmäisen loka-auton jo vuonna 1963

alkaneiden Valion maitokuljetusten rinnalle.

Harrin puolisolla Paula Eerolalla on monia

muistoja yritystoiminnan eri vaiheista. Erityisesti

hän muistaa 1970-luvun puolivälin, kun perhe

asui Petaksessa, joka tunnetaan nykyisin

Lippajärvenä ja he yrittivät sovittaa arkista

perhe-elämää kiireisiin työkeikkoihin ja pitkiin

työpäiviin. Silloin pihalla oli vierekkäin maito-

ja loka-autoja. Nykyisinkin loka-ajon lisäksi

ajetaan puhdasta vettä. Autot ovat samanvärisiä,

mutta pidetään tiukasti erillään omissa

kuljetuksissaan.

Harri-isä - ja pojat sen jälkeen kun saivat

ajokortit - ajoivat aamuöisin Valiolle maitoa ja

niiden keikkojen päätteeksi ja illansuussa tehtiin

lokakaivojen tyhjennyksiä. Keikkapäivystys ja

toimistotyöt hoidettiin omakotitalon autotallista,

josta vasta 1980-luvun loppupuolella siirryttiin

uusiin tiloihin Juvanmalmille.

Harri-isän yllättävän poismenon jälkeen

vuonna 1991 joulukuussa joutui perhe

miettimään, miten jatketaan. Taantuma oli

syvimmillään ja kaikki ikävät asiat tulivat

samassa nipussa. Tästä tuli kuitenkin

käännekohta yritystoiminnalle. Yrityksestä

tehtiin ostotarjous, mutta se synnytti

perheenjäsenissä suuren tuskan ja potkaisi

liikkeelle jotain sellaista, mikä on johtanut

siihen, mitä yritys tänä päivänä on. Siinä

vaiheessa yrityksen palveluksessa oli vain

parisenkymmentä henkeä.

Eerola-yhtiöiden palvelutarjontaan kuuluvat

nykyisin lokapalvelut, erilaiset viemärihuollot,

pumppaamojen huollot, suurtehoimuroinnit ja

-puhallukset, puhdasvesipalvelut, putkisto- ja

viemärisaneeraukset, kuljetus- ja vaihto-

lavapalvelut sekä ympäristönhuoltopalvelut.

Lokapalvelun rinnalle tuli 1 980-luvulla kuljetus-

ja vaihtolavapalvelut. Kuljetusliike sai alkunsa

yrityskaupasta vuonna 1981 , kun he ostivat

Karlsson & Kumppanit ja jonka nimeksi

muutettiin Kuljetusliike P. Eerola Oy. Kuljetus-

ja vaihtolavapalveluiden määrä kasvoi ja

monipuolistui entisestään, kun yritykseen

ostettiin Teemun Kuljetus Oy:n vuonna 1989.

Edellinen lama pusersi kuljetusliikkeen

ahtaaseen rakoon, mutta silloin taloudellisesti

vaikeassa tilanteessa auttoivat eteenpäin

kauppaketjujen myymäläremontteihin liittyvät

kuljetukset. Kuljettajat ajoivat ympäri Suomen

maata milloin kyydissä Marketta-kauppaketjun,

Intersport-liikkeiden tai Alkon myymälä-

kalusteita. Asiakassuhteet ovat olleet pitkä-

aikaisia, sillä kuljetusliike hoitaa edelleenkin

useiden kauppaketjujen myymäläkaluste-

kuljetuksia säännöllisesti. Iso urakka oli myös

se, kun Viikin jätevesipuhdistamon tunneli

romahti ja korjausta edelsi koko tunnelin

tyhjentäminen jätevedestä. Tunneliin mahtui

juuri ja juuri ajamaan jäteautolla ja tyhjennyksen

tehostamiseksi toimittiinkin niin, että autoja

ajettiin tunneliin useita peräkkäin. Perimmäinen

auto pumppasi jätevettä seuraavaan ja se taas

seuraavaan jne. kunnes tunnelin suulla oleva

auto kävi tyhjentämässä lastin ja palasi jonoon.

Toinen sektori, jossa kuljetusliikkeellä on

ollut vahva ote 1990-luvulta alkaen, on

rakennustyömaiden kuljetus- ja jätehuolto-

palvelut. Ensimmäisiä mittavampia työmaita

oli Leppävaaran Sello-kauppakeskuksen työmaa,

jossa tehtiin töitä säännöllisesti lähes yhdeksän

vuoden ajan. Työ alkoi siitä, kun ensin kuljetettiin

hajotetun Maxi-marketin purkujätteet pois.

Perinteisen lokakaivojen tyhjentämisen

Paikallinen yritys: Eerola-yhtiöt
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rinnalle on tullut muita palveluja, joista yksi

on putkistosaneeraus. Ensimmäiset putkisto-

saneeraukset saivat alkunsa n. 20 vuotta sitten,

kun viemäreitä avattiin joskus kaivinkoneella.

Tämän palvelun kasvu ja kehitys ovat olleet

siitä eteenpäin räjähdysmäisiä. Putkisto-

saneeraus Eerola Oy on ollut aktiivisesti

kehittämässä no dig-viemärisaneerauksiin

liittyviä työmenetelmiä ja kalustoa. Uponorin

kanssa tehdään yhteistyötä ja yhtiössä on

Uponorin kehittämään Omega-Liner-

sujutusmenetelmään soveltuva asennusauto.

Lisäksi tehdään viemärikuvauksia ja

koulutetaan kuvaajia.

Yhtiöllä on toimipisteitä ympäri maata.

Ensiksi perustettiin vuonna 1997 toimipiste

Tervakoskelle. Tällä hetkellä toimintaa on

Espoon ja Tervakosken lisäksi Lohjalla,

Porvoossa, Hangossa, Nurmijärvellä, Lahdessa,

Jyväskylässä, Seinäjoella, Vaasassa, Tampe-

reella ja Kaarinassa. Vuonna 2004 perustettiin

Eerola-yhtiöt, jonka tarkoituksena oli

selkiinnyttää asiakaspalvelua ja laskutusta.

Tänään Eerola-yhtiöihin kuuluvat Lokapalvelu

H. Eerola Oy, Kuljetusliike P. Eerola Oy,

Putkistosaneeraus Eerola Oy, Kaarinan

putkistohuolto, Lokapalvelu Häme Oy, Lahile

Oy, SPP Oy ja EW-Line Oy.

Pertti Eerola itse asuu Kalajärvellä. Hän

muutti tänne perheineen 7 vuotta sitten

Lippajärveltä. Työmatka on ihanteellisen lyhyt

ja Pertti kulkee sen usein metsän halki kävellen.

Pertin perheeseen kuuluu Kalajärven

päiväkodissa työskentelevä vaimo ja Kalajärven

koulua käyvät kolme lasta. Pertti on innokkaasti

mukana kuljettamassa ja kentän laidalla, kun

vanhin tytär pelaa futista PEP:ssä. Pertin

mukaan häntä saa rohkeasti vetää hihasta

kylällä tai vaikka Valintatalon kassalla, jos on

työhön liittyvää asiaa. Perttikin aloitti

ajohommat heti kun sai ajokortin. Hän ajoi

yötä päivää, mutta kun perhettä tuli, hän siirtyi

enemmän konttoriin ja pyörittämään toimintaa.

Pertti Eerola johtaa Kuljetusliike P. Eerola

Oy:tä. Yritysesittelystä lainattu lause sanoo:

"Olemme valtakunnallisesti toimiva kuljetus-

liike joka panostaa ammattitaitoiseen henkilö-

kuntaan, sekä uudenaikaiseen tehokkaaseen

kalustoon." Kalusto onkin hyvin monipuolista:

on erikoisräätälöityjä vaihtolavoja ja rahti-

lavoja, joilla voidaan kuljettaa erityyppisiä

kappaletavaroita. Vaihtolava- ja perävaunulavat

mahdollistavat isojenkin määrien kuljettamiset.

Lisäksi on erilaisia nosturilla varustettuja ja

umpikorillisia ajoneuvoja. Kevyiden koneiden

kuljetuksiin käytetään lavetteja. Lisäksi on

myös vesitiiviitä lavoja tai kannellisia

vaihtolavoja, jolloin ei tarvitse pelätä että joku

ottaa lavalta jotain tai tuo sinne ylimääräistä,

tai jopa vaarallista tavaraa.

Eerola-yhtiöissä toimii päivystys ympäri

vuorokauden ja 5 miestä on koko ajan

lähtövalmiudessa. Päivystyksen piiriin kuuluvat

loka- ja puhdasvesikuljetukset sekä putkistojen

sulatukset. Keskuksen numero 09-855 3040

kääntyy päivystäj ille virka-ajan ulkopuolella.

Lopuksi vielä muut yhteystiedot:

Eerola-yhtiöt Oy, Läntinen teollisuuskatu

30, 02920 Espoo, www.eerolayhtiot.fi

lähteet: Pertti Eerola haastattelu, Tuubi-

asiakaslehti 2010, www.eerolayhtiot.fi

Teksti: Elina Leppänen

Kun sain luettavakseni lehteen tulevan

Elinan artikkelin Eerola-Yhtiöistä, myönnän

hämmästyneeni itsekin, miten laajaa heidän

palveluntarjontansa on.

Soitin ja tilasin heiltä kahden ison

sohvatuolin poiskuljetuksen, sekä autotallin

öljynerotuskaivon avaamisen, siellä oli tukos.

Sanoin, ettei asioilla ole kiire, tulevat kun

heille parhaiten sopii. Yhtiöstä kysyttiin,

sopiiko seuraavalla viikolla ja sopihan se.

Jo maanantaiaamuna soi ovikello ja iloisesti

hymyilevä ystävällinen mies kertoi tulleensa

hakemaan työhuoneen tuolit.

Näppärästi lensivät lavalle ilman selkä-

vaivaisen naisen apua.

Samana aamupäivänä tuli toinen auto pihaan

ja myöskin erittäin ystävällinen, huumorin-

tajuinen ja ammattitaitoinen henkilökunta

hoiti kaivon tukoksen avaamisen. Kaikki kävi

taas niin ripeästi, että hyvä kun pihaan ehtivät,

niin jo lähtivät.

Olen erittäin tyytyväinen Eerola-Yhtiöiden

palveluun, voin suositella heitä lämpimästi

kaikille kyläläisille.

Monica Jägermalm

Pertti Eerola haastateltavana toimistossaan.

Puhelin soi vähän väliä ja Pertti hoiti tilauksia,

mutta onneksi kuvan sai otettua niiden välissä.
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Tästä lehdestä lähtien toimittajatiimiimme

on iloksemme liittynyt osaava oikolukija Pirkko

Saaresto. Toimitus toivottaa hänet lämpimästi

tervetulleeksi joukkoomme. Viereisellä sivulla

on Pirkon kirjoittama Joulusatu, jonka myötä

pääsee hienosti joulutunnelmaan. Työsarkaa

Pirkolla tulee riittämään, kuten pääosin

edellisestä lehdestä kootuista oikoluvun helmistä

huomaa. Muutama osuma on poimittu myös

aiemmasta lehdestä, mutta materiaalia olisi

vaikka kokonaisen lehden verran.

Aiemmin lehden oikoluki Elina sekä

allekirjoittanut. Oikoluku jäi yleensä viimeiseen

yöhön ennen lehden lähtöä aamulla painoon.

Väsyneenä ja kiireessäkin kun tekee, ei ihme,

että teksti on välillä kaikkea muuta kuin

kieliopillisesti oikein.

Lehteen menossa olleet tekstit ovat ensin,

alla kursivoituna oikolukijan kommentit,

suluissa allekirjoittaneen ajatukset. Näitä

tekstejä sitten pallottelimme oikolukijoiden ja

taittajan kesken.

Kalajärvipäivä lauataina

- lauantaista puuttuu n-kirjain

Kalajärvipäivä launataina

- kiva kiva. No nyt siinä on n-kirjain, mutta

väärässä paikassa. . .

. . .henkilökunta valitsee 10–15 parasta

pirustusta

- ei saa puhua tuhmia! Pitäisi olla piirustusta

. . .etupuolelle tulee merkitä piistäjän

- jotenkin tulee mieleen Remontti-Reiska

Piisinen.. .pitäisi olla piirtäjän

(piirtämis-sanat tuottavat ongelmia

taittajalle)

. . . löytyi hiljattain naistenvaihde polkupyörä

- naisilla on kyllä oma vaihde aina päällä,

mutta josko korjaisit kieliopillisesti oikein

.. . löytyi hiljattain naisten vaihteellinen

polkupyörä

- ei paljoa parempi, kuulostaa ennemminkin

viihteelliseltä, kuin vaihteelliselta, laita vain,

että naisten pyörä

.. . löytyi hiljattain naistenvaihteellinen

polkulöyrä

- ziisus, minä en kohta enää itsekään tajua,

minkä olen löytänyt. . . laita vaikka

vaihdepolkupyörä

.. . löytyi hiljattain naisten vaihdepolkupörä

- tästä tulee piiiiitkä yö.. .minä tarvitsen nyt

kahvia. . .

(että meninkin löytämään sen pyörän, vai

mikä pörä lie. . .)

Yksi asia siinä Kyrbyssä tosin oli

- ihan kyrbyhän se laite oli, mutta jos

kumminkin kirjoitettaisiin Kirby.. .

. . .että ei lennä kuravasi

- pitäisi olla kuravesi, rapatessa roiskuu

Kuvateksti: . . .Ruottinen hoitaa hoitaa

ruoanvalmistuksen ohella

- hyvin hoitaa, mutta hoidetaan asian

kertominen yhdellä hoitaa-sanalla

Kuvateksti: . . .opasti tikupullan tekoa

partiotoiminnasta kiinnostuneille

- pitäisi olla tikkupullan tai tasapuolisesti

myös takupullan

(taittajamme, tuo oravien ystävä)

ja tä mä kertoo paljon siitä. . .

- välilyönti tämä-sanassa liikaa

ja mätä kertoo paljon siitä. . .

- tavut vaihtoivat paikkaansa, pitäisi olla tämä

(kiisus, miten se tuon teki ??! )

ja tämä mätä kertoo paljon siitä. . .

- no just ! kehitit sinne sitten ihan

ylimääräisen sanan.. .

(kirjaa itsellesi ylös: ensi kerralla älä

huomauta ylimääräisistä välilyönneistä, se on

parempi niin)

näkivät lehdessä ilmoituksen myytävästäy

tontista

- myytävästä-sanassa yksi yy liikaa

näkivät lehdessä ilmoituksen mytävästäy

tontista

- siis viimeinen yy

näkivät lehdessä ilmoituksen mytävästä

tontista

- no nyt siinä on puolestaan yksi yy liian

vähän (uskallakin lisätä se sanan perään, niin

juoksen naama edellä seinään! )

Miletin y senjai

- rupesit sitten kielillä kirjoittamaan.. .

Swahiliako tuo on.. .? en ymmärrä yhtään tota

kohtaa.. .

(poistin kokonaan, eikä lauserakenne edes

kärsinyt)

Kaikista yrityksistä huolimatta, lehteen on

aina jäänyt kirjoitusvirheitä. Erään lehden

artikkelit olin oikolukenut, mutten valmista

lehteä ilmoituksineen, mainoksineen. Taittaja

oli lähettänyt sen niin myöhään yöllä, että olin

jo nukkumassa.

Seuraavana aamupäivänä menin koneelle

heti kun pääsin ja ensitöikseni aloin

oikolukemaan valmista lehteä. Heti

ensimmäisellä sivulla silmiini osui ilmoitus,

jossa oli kirjoitusvirhe.

Soitin taittajalle ja kerroin virheestä.

Puhelimessa oli aivan hiljaista ja taittaja sanoi

varovaisella äänellä: "Et ole tosissasi, nyt lasket

leikkiä. . ."

Tarkistuksen jälkeen hän huomasi, etten

laskenut. Taittaja tuumasi, että hyvä kun

huomasit, mutta huono juttu on se, että lehti

on jo aamulla painettu. . . Tällöin ei jäänyt muuta

mahdollisuutta, kuin toivoa, ettei kukaan muu

sitä huomaa.

Tietysti huomasi, kyllä siitä on

hyväntahtoisesti saanut kuullakin.

Ilmoitus kuului: "Bändi etsii basistia.

Pääsyvaatimuksena ainoastaan, että eroitat

bassonkaulan pullon kalusta."

Bändi sai loistavan basistin. Tarina ei kerro,

johtuiko se basistimaisen hyvästä

hakuilmoituksesta vai siitä huolimatta.

Toisaalta en ole ollut huolissani siitä, etteikö

lukijakuntamme olisi ymmärtänyt ilman

korjauksiakin kirjoituksiamme, nojaten erääseen

arvovaltaiseen tutkimukseen:

Ukstotava se on!

Cmabridgen yilopitson tuktimusken muakan

ei ole väilä, msisä jäjretsyksessä sanan kijraimet

ovat, aiona täkreä aisa on, että esnimmäinen

ja viimienen kijarin ovat oikelila piakioilla.

Lpout voiavt olla läehs msisä äjretsyskessä

tahasna ja imhinen voi sitli lkuea tesktin

ongemlitta, koksa aiovt eiävt lue jokaitsa

kijrainta eriskeen, vain sanan kokoniasuuetna.

Ällitsytätvää vai mitä miletä olette?

Teskti: Monica Jägermalm

Oikoluvun helmiä
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Pienet tontut Viu ja Janttu, joista kumpikaan ei ole ruoasta ranttu, kokivat kohtalon melkein julman, kun joulupukki kurvasi kulman

Korvatunturilta kaakosta itään, ei jäänyt rekeen tontuista mitään!

Luona vanhan lapinmuorin kodan julistivat melkein toisilleen sodan; "Mikset pitänyt kiinni lujemmin, kun veti Petteri aina vaan kovemmin,

nyt me hankeen tupsahdimme, kuin hiutaleet lumeen leijailimme! "

Eihän riita tuo mihinkään johtanut, kunhan puhisivat, hyvä kun ei sattunut

pahemmin paljon ois käydä voinut, jos hangen tilalla ois kiviä vain ollut.

Nälkä jo kurni mutkassa massun, kun hoksasi Viu kodan niin hassun, lapinmuorin asunto kutsuvalta näytti, ja puheenvuoron Viu nyt käytti:

"Katsohan tuota, se siistiltä näyttää, pitäisikö kysyä, mahtaako täyttää

teltta tuo tontunpelastusnormit, kun kiiltävät jopa savuhormit! "

Ovelta kurkisti tonttupari sisään, eivätkä nähneet he juuri mitään, kun edessä Viun ja pikkuisen Jantun seisoi muori kanssa seitsemän lantun,

tonttuset sanoivat: "Tervehdys Teille, mahtaisiko yöpaikka löytyä meille?

Kyyti oli meille liian kova, ja vaihtoehtona on vain luminen rova."

Tokihan muori tontut ottavat vastaan, hoitelee heitä kuin äiti lastaan!

Vaan massut kun täynnä on ja olo hyvä, kuuluu muorilta huokaus syvä ”Mikä huoli on sulla, muori hyvä, kerro meille niin saattaapa tiedonjyvä

tonttujen viisaiden sinua auttaa ja joulumielesi palauttaa! "

”On huoli nyt suuri, kun huomasin juuri, että hukassa on kissa eikä koiraakaan näy, on sekin kadoksissa! Miten joulumieltä nyt tuntea vois,

kun karvaiset ystävät juosseet on pois! " Oli etsintämatka siis tontuilla edessä, vielä hetken he lämmittelivät kodan lämmössä.

Keksi Viu, tonttuparin toiminnan aivot, että tarkastamme ensin kaivot, ettei sinne vain lemmikit ole tippuneet, jos niiden äärellä ovat leikkineet.

Kurkisti Janttu urheasti kaivon kannen alle, kun toiminta yleensä jäi Viulta sen kontolle, vaan onneksi näkyi vain kirkasta vettä, oli muualta

haettava pörröistä perhettä. Kun hankea tarkemmin Viu tutki, jo kiljaisi tonttu, "mikä on tämä putki? " Oli lähellä navettaa lumen alla jotain

perin merkillistä työn alla. Siellä johti käytävä maan alta navetan ovelle, ja ovelta jatkui katajanhavuin ja kävyin koristettu tie ylisille.

Seurasivat viitoitusta tontut niin oivaa ja kohta lähestyivätkin jo juhlapaikkaa soivaa, siellä viritteli viuluaan pelimanni Konsta Siili, ja valmiina

kulhossa oli eväänään viili.

Oli koira Rekulla tassuissaan nekkuja, joita katajan oksiin ripusti innolla,

ja kissa Lyylillä oli hallussa tyyli, kun pöytää koristeli hiiren kanssa sovinnolla. Siis täällä olivat kadonneet karvakuonot, eikä puitteet olleet

lainkaan huonot! Juhlia suuria tässä oltiin laittamassa, sen hoksasi jopa Janttu päässään vähän hitaammassa.

Nyt toimeen ryhtyivät myös Viu ja Janttu, joista kumpikaan ei ole riemulle ranttu, ja laulaen joulupolkkaa niin iloista, he saivat aikaan jälkeä

siloista. Oli hetkessä lattialla puhtaat heinät, ja koristeissaan hohtivat seinät, oli valmista kaikki juhlaväen tulla, puuttui korista enää tuore

pulla Lapinmuorikin kutsuttiin juhlaan mukaan, eikä häntä eläimistä pelännyt kukaan, kun kanssa suuren pullapussin, hän saapui seurassa Pupujussin.

Toi mukanaan muori myös laatikot ja puuron, ne ilahduttivat myös mieltä Antti Ahman, yleensä hieman juron.

Vei ensimmäisenä tanssiin Antti neiti Marjukan, joka sukua on kuuluisan susihukan, ja samalle lattialle sovussa pyörimään menivät Reiska

Rusakko parinaan Ellinoora Emakko. Tuli ahdasta melkein jenkkaa pyöriä, kun vauhdilla mukana alkoivat hyöriä myös Porosen Atso seuranaan

Olka, omaa sukua Otso. Nousi lapikas kevyesti myös lapinmuorin, kun juhlaan poikkesi itse Joulupukki, seuranaan tontuista nuorin. Siinä

jenkan jälkeen löytyi puurovadin ääreltä tonttuparimme Viu ja Janttu, joilla pukin nähdessään leikkasi lanttu; nythän kyydin pukilta saamme,

ja hänen kanssaan maailman lapsille lahjat jaamme.

Riitti tanssia, töminää yöhön saakka, ensimmäisenä haukotteli Nikke Naakka, uni pian muihinkin tarttui, olivat omille teilleen jo menneet

Pukki ja tontut, oli massuissa täytteenä puurot ja lantut. Näin päättyi juhla kaunis ja hyvä, ja jatkui jo joidenkin talviuni syvä. Kodassa oli

tunnelma lämmin, kun kotona olivat Rekku ja Lyyli, jotka lieden ääressä nukkuivat sikeämmin kuin Muori, joka glögiään siemaillen iltaa

muisteli ja viimeiset polkan tahdit päästään puisteli, että unesta kiinni saisi ja aamulla joulukirkkoon herätä jaksaisi.

Pirkko Saaresto

Joulusatu
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Monen suosikkiohjelmiin kuuluu Arvostele

mun illallinen. Aikaisemmin ohjelmasta esitettiin

Suomessa vain ulkomaalaisia versioita, mutta

nyt ohjelman innokkaat fanit ovat saaneet

seurattavakseen myös kotimaisen illalliskisan

Ensimmäisten joukossa Suomen kuvauksiin

ilmoittautui sattumalta kaksi pohjoisespoolaista

kotikokkia, toisistaan tietämättä.

Elina Leppänen Kalajärveltä ja Matti

Huomanen Niipperistä esiintyivät ohjelman

22–23.1 0.2012 esitetyissä jaksoissa. Suomen

versiota kuvattiin ensi kerran vuosi sitten

syksyllä, jolloin myös Elina ja Matti valmistivat

omat ateriansa kilpailuun.

Arvostele mun illallinen, alkuperäiseltä

nimeltään Syödään yhdessä on alun perin

brittiläinen ohjelma, joka esitettiin ensimmäisen

kerran tammikuussa 2005.

Formaatti on levinnyt laajalle, sitä esitetään

noin 30 maassa, mm. Kanadassa, Australiassa

ja Ruotsissa. Suomessa nähdään paitsi

brittiversiota, myös ruotsalaista Arvostele mun

illallinen Ruotsissa eli Halv åtta hos mig.

Ohjelmassa neljä henkilöä järjestää

vuorotellen illallisen, johon kukin isäntä tai

emäntä kutsuu muut osallistujat. Vieraat saavat

mahdollisesti myös tutkiskella isännän tai

emännän kotia ja tavaroita. Illallisen järjestäjän

on tarkoitus tarjota mahdollisimman herkullista

ruokaa ja luoda upea tunnelma, sillä vieraat

arvostelevat illan pistein 1–10. Ruoan lisäksi

arvostellaan siis yleinen tunnelma ja

mahdollinen ohjelmanumero. Kutsujen pitäjät

eivät saa tietää pisteitä, vaan ne pidetään kaikilta

salassa kunnes kaikki ovat pitäneet illallisensa

ja saaneet pisteensä. Eniten pisteitä saanut

henkilö voittaa 1000 euroa.

Kilpailutilanne sekä isännän ja vieraan

vaihtuvat roolit tuottavat varsin mielenkiintoista

ja ennen kaikkea viihdyttävää materiaalia paitsi

ruuanlaitosta kiinnostuneille, myös

keittiöpsykologeille.

Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden kurkistaa

paitsi ihmisten koteihin ja ruokapöytiin, myös

erilaisten persoonien muodostamiin sosiaalisiin

tilanteisiin ja klikkeihin.

Erikoisuuksiakin on vuosien varrella nähty.

Joitakin aikoja sitten Kanadan ohjelmassa

esiintyi suomalainen nainen, jolla oli suuri

vodkasuihkulähde puutarhassaan!

Onpa vaatemallistokin nimetty ohjelman

mukaan: Olivia Rouge - Come Dine With Me.

Ruoat saattavat kuulostaa kovinkin

eksoottisilta, kuten: Prosciutto crudo e

mozzarella di bufala, sul letto di rughetta con

bruschette al pomodoro, joiden takaa paljastuu:

Ilmakuivattua kinkkua, puhvelimozzarellaa,

rucolaa ja tomaattibruschettaa.

Pääasia on kuitenkin, että illallisessa olisi

mahdollisimman maukas ja tasapainoinen

kokonaisuus alkuruokineen, pääruokineen ja

jälkiruokineen.

Tunnusmusiikki on tehty varta vasten

ohjelmaa varten ja sen nimi on Feel so alive.

Tekijä on Aaron Wheeler.

Suomalainen versio Arvostele mun illallinen

Suomessa alkoi lokakuussa 2011 . Ohjelmassa

on esiintynyt esimerkiksi Leo Lastumäen

entinen vaimo.

Hauska yhteensattuma on, että Elina ja Matti

ilmoittautuivat samanaikaisesti ohjelmaan.

Molempien omat tyttäret olivat nähneet

mainoksen tulevasta ohjelmasta ja innoittivat

vanhempansa osallistumaan.

Molemmat toimivat myös alueensa

yhdistyksissä aktiiveina -molemmat vielä

sihteereinä, Elina Kalajärvi-seurassa ja Matti

Vanhakartanon Omakotiyhdistyksessä.

Elinan perheeseen kuuluu miehen lisäksi

tytär, joka asuu jo omassa taloudessaan, 14-

vuotiaan pojan asuessa kotona. Elina on ollut

Veikkauksella töissä 12 vuotta

suunnittelupäällikkönä ja viihtyy hyvin. Hän

harrastaa ruoanlaittoa, kutomista, lukemista ja

omakotitalorakentamista. Kalajärvellä he ovat

asuneet vuodesta 2008 lähtien, jonne muuttivat

Laaksolahdesta.

Matti perheineen on muuttanut Niipperiin

vuonna 1992 Lippajärveltä. Tämä golfia

harrastava insinööri harrastaa myös

reserviläistoimintaa, toimii golftuomarina,

järjestää kilpailuja juniorigolffareille ja toimii

golfliiton kilpailupäällikkönä.

Perheeseen kuuluu vaimon lisäksi 1 5- ja 17

-vuotiaat tyttäret.

Matille TV-esiintyminen oli ensimmäinen.

Kysyttäessä hän kertoo, että voisi lähteä mukaan

johonkin toiseenkin ohjelmaan, esimerkiksi

Selviytyjät -tyyppinen ohjelma kiinnostaisi.

Ehkäpä näemme hänet tulevaisuudessa Suomen

Selviytyjissä.

Elina on aiemmin esiintynyt Tartu mikkiin

-ohjelmassa.

Kummallakaan ei ole varsinaista ruoka-alan

koulutusta. Elina on käynyt yhden illan

kokkikurssin, jonka oma työpaikka Veikkaus

järjesti. Matti puolestaan on käynyt

ruisleipäkurssin.

Molemmilla oli kumminkin matala kynnys

osallistua ohjelmaan.

Elina on innokas kotikokki, joka mielellään

kokeilee uusia reseptejä ja rakastaa ruoanlaittoa.

Perheen miehellä ja pojalla ei juuri ole asiaa

keittiöön, se on Elinan omaa valtakuntaa. Matti

Arvostelimme toistemme illalliset
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valmistaa mielellään erikoisruokia, kuten riistaa,

ja hoitaa mielellään grillauksen, joka perinteisesti

on miesten hommaa vaimon laittaessa pääasiassa

muutoin perheen ruoan.

Molemmille päätös omasta menusta oli

helppo, valinnat tulivat heti mieleen. Elina

harjoitteli tekemällä tarjottaviaan kerran

perheelle. Ohjelma katsottiin koko perheen

kanssa.

Matti harjoitteli kahdesti, toisella kertaa neljän

hengen ystäväporukalle, jonka kanssa itse

ohjelmakin kokoonnuttiin yhdessä katsomaan.

Hämmästyttävää kyllä, ohjelmassa kokkaavat

kertovat joskus valmistavansa ruokalaj ia

ensimmäisen kerran suoraan kilpailutilanteessa,

mutta Elina ja Matti olivat valmistautuneet hyvin.

Elinan menu:

Lohi-mätileipä salaattipedillä, paahdettua

ankanrintaa, balsamico-voikastike ja Hassel-

backan perunat, Valkosuklaa panna cotta ja

vadelmakompotti

Matin menu:

Kukkakaalicappuccino, karitsan kyljyksiä

kermaisessa kastikkeessa, valkosuklaavaahto

kiivihyytelön kera

Kuvaukset olivat vuosi sitten, syksyllä 2011 .

Kuvausryhmän kanssa työskentely oli erittäin

antoisaa ja leppoista, ryhmän jäsenet osasivat

luoda rennon tunnelman, eikä kumpaakaan

jännittänyt itse kuvaustilanne. Ammattitaitoisen

tiimin kanssa oli mukava tehdä yhteistyötä.

Mikä yllätti, oli se, että kuvaukset

osoittautuivat raskaammiksi, kuin etukäteen

oletti. Olihan kuvauksia neljänä iltana peräkkäin,

kuvausten venyessä joka ilta puoleen yöhön,

jopa pitempään. Kokemus oli kumminkin

kaikkineen niin mukava ja mielenkiintoinen,

että molemmat lähtisivät uudelleenkin mukaan,

jos se vain olisi mahdollista.

Heidän kokkaustaidoistaan kertoo paljon se,

että Matti antoi Elinalle 9 pistettä todeten, että

Elina laittoi riman todella korkealle.

Jos pieni yksityiskohta olisi ollut kohdallaan,

olisi Matti ilmeisesti antanut täyden kympin.

Elina puolestaan napsautti Matille täydet 10

pistettä. Elina kertoi kokeilleensa heti Matin

reseptiä karitsan kyljyksistä reseptien ilmestyttyä

Arvostele mun illallinen -sivustolle ohjelman

esityksen jälkeen.

Kyseisellä sivustolla on Elinan ja Matin kaikki

reseptit nähtävissä Tässä pienet näytteet

molempien menuista:

-Elinan Valkosuklaa Panna cotta-

3 dl kermaa

1½ dl maitoa

1½ dl valkosuklaata

1 dl sokeria

2 kpl liivatelehteä

1 . Laita liivatteet likoon kylmään veteen.

Sekoita kattilaan kerma, maito, sokeri ja kiehauta.

2. Lisää hienonnettu valkosuklaa ja keitä

vatkaten noin 3 minuuttia, siirrä pois hellalta.

3 . Purista ylimääräinen vesi liivatteista ja

sekoita hieman jäähtyneeseen panna cotta

seokseen.

4. Annostele laseihin ja laita jääkaappiin

jäähtymään (2-3 h).

-Vadelmakompotti-

200 g pakastevadelmia (tai 4 dl tuoreita)

1 dl sokeria

1 vaniljatanko

1 appelsiinin mehu

½ appelsiinin kuori

1 . Lämmitä appelsiinin mehu ja sokeri

kattilassa, lisää halkaistu vaniljatanko ja raastettu

appelsiinin kuori.

2. Anna "muhia" noin 5 minuuttia ja kaada

vadelmien päälle.

-Matin kukkakaalicappucino-

5 cm pala purjon valkoista osaa

500 g kukkakaalia

1 rkl voita

5 dl kana- tai kasvislientä

1 dl kuohukermaa

(suolaa), valkopippuria

50 g voita

2 dl maitoa

2 tl persiljaa hienonnettuna

Pese ja pilko purjo ja kukkakaali pieniksi

paloiksi. Kuullota vihannekset voin kera ja lisää

kanaliemi. Keitä vihannekset kypsiksi, n. 1 0

minuuttia. Lisää kerma ja mausteet, kiehauta.

Sekoita joko sauva- tai tehosekoittimella. Lisää

lopuksi voi ja maito ja soseuta kuohkeaksi.

Koristele annos silputulla persiljalla.

Teksti: Monica Jägermalm

Kuvat: Ahti Leppänen
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Autohuolto

Multiprima
• 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
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Kirjastolla on ollut toimintaa Kalajärvellä jo

vuodesta 1989 lähtien. Kirjasto toimi tällöin

viitenä päivänä viikossa nykyisen Rentolan

tiloissa Kalajärvenkoululla saaden käyttöönsä

kokonaisen yhden luokkahuoneen verran tilaa.

Kirjasto muutti nykytiloihinsa Ruskatalolle

vuonna 1995. Jo silloin Kalajärven kirjasto oli

edelläkävijä, kuunnellen asiakkaittensa tarpeita.

Kalajärven kirjasto alkoi silloin ensimmäisenä

kirjastona pitää ovensa auki myös sunnuntaisin,

ollen avoinna jokaisena päivänä. Myöhemmin

todettiin, että kävijöiden määrä lauantaisin ei

ollut riittävä ja sen myötä vakiintuivat nykyiset

aukioloajat. Vieläkään kaikilla kirjastoilla ei ole

mahdollisuutta palvella asiakkaitaan sunnuntaisin,

joten hyödynnetään tätä poikkeuksellisen hyvää

mahdollisuutta, kuten useat ovatkin tehneet

keskittyessään sunnuntaisin kirjaston moni-

puoliseen lehtivalikoimaan.

Kalajärven kirjaston vetäjänä on ollut vuodesta

1989 alkaen Raija Helle ja hänen kanssaan

työskenteli ensin Pirkko Rintala ja sen jälkeen

asiakkaille on tullut tutuksi Marita Kaponen.

Sekä Pirkko että Marita ovat olleet Raijan

löytöjä, sille kumpikin tuli alalle oppisopimus-

koulutuksen kautta saaden opistotasoisen

ammattikoulutuksen. Marita sai vuonna 2002

päivän aikaa miettiä ottaako hän oppisopimus-

paikan vastaan. Onneksemme hän otti ja olemme

saaneet nauttia hänen aurinkoisesta olemukses-

taan jo kymmenen vuoden ajan. Pirkko on jäänyt

eläkkeelle, mutta veri vetää edelleen kirjasto-

työhön ja hän työskentelee Kalajärvellä

muutamana päivänä viikossa.

Kalajärvenkirjastossa on noin 20.000 tuotetta

lainattavaksi ja näistä suurimman osan vie kirjat

1 5.000 niteellään. Loput ovat dvd/cd-levyjä,

äänikirjoja ja lehtiä. Kirjastosta lainattavilla

tuotteilla on hyvä kierto, mikä takaa alati

uudistuvan valikoiman. Kirjaston valikoimassa

on myös e-kirjat, joiden lainaus tapahtuu

kirjastokortin ja siihen liittyvän PIN-koodin

sekä internet-yhteyden avulla

(http://helmet.lib.overdrive.com). Samasta

palvelusta voi myös ladata äänikirjoja. Palvelu

on avoinna 24/7 kirjaston nettisivuilta ja se hyvä

puoli tässä palvelussa on, että

myöhästymismaksuja ei ole, koska 7 – 14 vrk

lainausajan jälkeen tuote häviää automaattisesti

käyttämästäsi laitteesta. E-kirjojen valikoima

ei vielä ole kovin kattava, mutta toivottavasti

jossain vaiheessa saadaan kaupalliset toimijat

suopeiksi palvelun laajentamiseen. E-kirjat ovat

silmille ystävällisiä, sillä kirjasinkokoa sekä

näytön kirkkautta voidaan säädellä käyttäjän

mukaisesti. Valitettavasti Kalajärvellä ei voi

lainata itse e-kirjanlukulaitteita.

Raijan pitkäaikainen unelma toteutui, kun

sai tahtonsa läpi ja hankittua Kalajärven

kirjastolle palautusautomaatin. Automaatti toimii

24/7 periaatteella eli lainatut tuotteet voit

palauttaa palautusautomaattiin myös silloin kun

kirjasto on suljettuna. Palvelu toimii reaaliajassa

eli jos lainaamasi tuote uhkaa mennä

myöhästymissakon puolelle, voit palauttaa kirjan

automaattiin ja mahdollinen myöhästymismaksun

kertyminen päättyy palautushetkeen. Palautus-

automaatti on herättänyt kiinnostusta muuallakin

ja varmaan jatkossa myös jotkut muut kirjastot

voivat tarjota asiakkailleen vastaavan palvelun.

Kalajärven kirjasto on kooltaan pieni ja

työntekijöiltään se vaatii monipuolisuutta.

Kirjastossa on lainausautomaatti, mutta se ei

tarkoita sitä, ettei kirjastossa saisi henkilö-

kohtaista palvelua. Päinvastoin, Raijalla,

Maritalla ja Pirkolla tuntuu olevan aina aikaa

asiakkailleen ja näin he pystyvät antamaan oman

ammattitaitonsa meidän käyttöömme. Mehän

olemme täällä asiakkaita varten, totesi Marita

ja mainitsi pienen kirjaston eduksi sen, että

voidaan vaihtaa tarvittaessa kuulumisia

asiakkaiden kanssa.

Kirjaston asiakkaina käyvät erityisesti perheet,

jolloin lapset voivat omalla puolellaan syventyä

omiin kirjoihinsa aikuisten etsiessään omia

lainattaviaan. Raijan ja Maritan mukaan naiset

ja miehet käyttävät kirjaston palveluja

tasapuolisesti.

Kirjaston suosikiksi on noussut Bestseller-

osasto, johon valikoituvat suosituimmat kirjat.

Niitä ei voi varata eikä niiden 7 vrk lainausaikaa

voida jatkaa, jotta mahdollisimman monet

voisivat nauttia sen hetken kuumimmista

uutuuksista. Bestellereitä voi palauttaa muihinkin

HelMet kirjastoihin, mutta Kalajärven kirjaston

Bestsellerit päätyvät aina Kalajärven kirjastoon

eivätkä jää kiertämään muualla. Joten jos haluat

saada käsiisi alkutalven tavoitelluimmat kirjat,

poikkea tutustumaan Bestseller osaston

tarjontaan.

Toinen suosittu palvelu on varaukset, jonka

avulla saat haluamasi tuotteen vain 50 sentin

varausmaksulla. Lapsille varauspalvelu on

ilmaista. Erityisesti opiskelijat suosivat

varauspalvelua samoin musiikin ystävät.

Tekemistäsi varauksista saat ilmoituksen joko

sähköpostiisi tai kotiosoitteeseesi. Jos olet juuri

muuttanut Kalajärvelle, niin muistathan päivittää

osoitteesi kirjastossa, jotta yhteystietosi pysyvät

ajan tasalla. Yhteystietosi eivät päivity

muuttoilmoituksen mukana.

Kalajärvenkirjaston lehtiosaston tarjonta on

suosittua erityisesti sunnuntaisin, jolloin voi

rauhassa keskittyä uusimpien lehtien lukemiseen

kirjastossa. Uusimmat lehdet voi lukea vain

Uudistushaluinen Kalajärven kirjasto

Marita Kaponen ja Raija Helle työn tuoksinassa
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kirjastossa, mutta vanhempia lehtiä voi myös

lainata 4 viikon lainausajalla.

Kalajärven kirjastosta on varattavissa 2

tietokonetta päivittäin kahdeksi tunniksi, lisäksi

käytössäsi on pikakone, jonka käyttöaika on

rajattu 15 minuuttiin. Lasten käyttöön tarkoitettu

tietokone on suosittu varsinkin sunnuntaisin.

Koneiden varaukset tehdään internetissä helmet.fi

palvelussa. Vapaita aikoja on runsaasti saatavilla.

Kalajärven kirjastossa on wlan-palvelu oman

koneen käyttäj ille.

Muistathan palauttaa kirjastosta lainaamasi

tuotteet eräpäivään mennessä, muutoin joudut

maksamaan myöhästymismaksun. Jos

myöhästymismaksuja kertyy 10 euron edestä,

kortillasi ei voida lainata ennen kuin olet

suorittanut saldosi kirjastossa. Jos lainaamasi

tuote on myöhässä enemmän kuin 28 päivää,

niin silloin myös menetät lainausoikeutesi

tilapäisesti.

Jos korttisi katoaa, niin ilmoitathan siitä

mahdollisimman nopeasti kirjastoon, jotta korttisi

voidaan kuolettaa ja mahdollinen väärinkäyttö

voidaan estää.

Kirjastoa käytetään monipuolisesti

Kalajärvellä. Koululaiset ja päiväkodit vierailevat

aamupäivisin kirjastossa. Marita pitää torstaisin

kello 10-10.30 satutunnin ja kaikki ovat terve-

tulleita. Nukketeatteriesityksissä hyödynnetään

Ruskatalon auditoriota.

Kalajärven kirjastolla on omat Facebook-

sivut, joten sinne vain faniksi, niin pysyt ajan

tasalla (www.facebook.com/kalajarvenkirjasto).

Espoossa vietetään kirjaston 90-vuotispäiviä

19.1 2.2012 ja myös Kalajärven kirjasto on

mukana tapahtumassa. Espoon kuvataidekoulu

somisti Jouluhuoneen monitoimitilaan 4-

5.1 2.2012. Tilassa esitetiin tämän vuoden joulu-

kirjavalikoimaa.

Kalajärven kirjaston valikoimissa on myös

vieraskielistä kirjallisuutta. Raijaa on erityisesti

ilahduttanut se, että kirjaston asiakkaat ovat

lahjoittaneet kirjastolle muun muassa

vieraskielisiä pokkareita, jotka ovat voineet

ensin käväistä lomakohteessa ja sen jälkeen

tulleet käyttäjälleen tarpeettomaksi. Tämähän

on sitä arkipäivän kierrätystä.

Kuten huomaamme, niin Kalajärven kirjaston

palvelut ovat monipuoliset ja henkilöstö auttaa

meitä mielellään. Sunnuntai aukioloajat vetävät

asiakkaita myös Kalajärven ulkopuolelta. Jos

et vielä ole löytänyt Kalajärven kirjastoa

Ruskatalolta, niin osoite on Ruskaniitty 4 ja

kirjasto on auki maanantaista torstaihin

klo 11–19, perjantaina ja sunnuntaina klo 11–16,

lauantaisin kirjasto on suljettu. Kesäkaudella

kirjasto on sunnuntaisin suljettuna. Hyödynnä

kirjaston palveluita ja henkilöstön osaamista,

jotta Kalajärven kirjastoa ja sen erinomaisia

palveluja voidaan edelleen ylläpitää ja ennen

kaikkea kehittää.

Jarmo Kanervo

Kalajärven kirjaston suosituimman osaston,

Bestseller-hyllyn, löytää helposti
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Kalajärvipäivillä järjestettiin yleisön

pyynnöstä jälleen suuren suosion saanut

McDonalds-piirustuskilpailu. Saimme taas

kerran ihailtavaksi hienoja ja oivaltavia

piirustuksia, jotka toimitettiin Variston

McDonaldsin seinälle ihaltavaksi ja moni

piirtäjä muiden asiakkaiden lisäksi olikin

käynyt niitä siellä katsomassa. Variston

McDonaldsin henkilökunta toivoi kuvan

yhteyteen liitettäväksi vain tekijän sukupuolen

sekä iän ja näin he arvostelivat anonyymisti

kaikki piirustukset valiten niistä kolme parasta.

Variston McDonalds palkitsi hienoilla

lahjakorteilla kolme parasta piirtäjää kilpailun

voittajan saadessa suurimman palkinnon.

Palkinnot on toimitettu voittaj ille, jotka

ilahtuivat sekä sijoituksestaan, että hienoista

palkinnoista. Kalajärvi-seuran hallitus

onnittelee voittaj ia, ja esittää lämpimän

kiitoksen Variston McDonaldsille hienosta

yhteistyöstä!

Jos haluat piirustuksesi takaisin, ota yhteyttä

seuran puheenjohtajaan.

1 . sija. Kim Jägermalm

Voittajapiirros erottui muista töistä omaperäisyydellään, oli hienoa että oli piirretty muutakin, kuin vain tuotteitamme. Tekijä on selvästi

vieraillut McDonaldsissa usein ja tiesi miltä mikäkin näyttää ja oli huomioinut jopa oviemme tekstit. Työssä oli selkeästi käytetty aikaa

miettimiseen, mitä osia ravintolaan kuuluu.

Kalajärvi-päivän piirustuskilpailun tulokset

Kilpailutöitä on nähtävänä myös Kalajärvi-seuran sivuilta: www.kalajarvi. org
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3. sija. Satu Rautio

Piirustus oli hieno ja omaperäinen eläinhahmojensa ansiosta. Tekijän piirustustaidot ovat loistavat ja työ tehty huolellisesti ja tarkasti.

2. sija. Lyyti Puttonen

Piirustus ansaitsi sijansa herkullisen näköisen tuplamakupirtelön ansiosta. Piirustus oli tehty huolellisesti ja väritetty tarkasti. Värit tekivät työstä

erinomaisen.
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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 tai puu

maalattavaksi. Laite on myös arvokas apu vaikkapa lasikuituveneen, matkailuvaunun tai -auton

kuntoa selvitettäessä. Hinta on 10 euroa/vrk.

Säästä henkesi, käytä turvavaljaita

Tarjoamme seuran jäsenille putoamissuojan turvavaljailla 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, rännin puhdistuksessa taikka lumen pudotuksessa.

Kattotöiden puutteessa voit kysyä varastostamme myös juomakoreja kovimpaan kiipeilyintoon.

Oksahaketin

Oksasilppurilla haketat risut ja oksat vaikkapa kompostin seosaineeksi tai katteeksi pensaiden

juurille. Tarjoamme seuran jäsenille Eliet Minor-haketinta hintaan 30 euroa/vrk.

Eliet Minor on kokoonsa nähden hämmästyttävän tehokas silppuri. Silppuaa oksat 60mm paksuuteen

saakka. Huomaa, että laite vaatii kuljetusta varten pakettiauton tai peräkärryn. Paino on 65 kg.

Kuljetuspalvelu Kalajärven alueella 20 euroa/meno-paluu.

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.

Äänentoistolaitteet

Seuran äänentoistolaitteilla järjestyy syntymäpäivä- ja valmistujaisjuhlien tai vaikkapa häiden

juhlapuheet ja taustamusiikki isommissakin tiloissa. Niihin voi kytkeä myös erilaisia soittimia aina

pieneen bändiin saakka. Laitteisto pitää sisällään 8-kanavaisen mikserin, kolme aktiivikaiutinta,

subwoofer 300W (jatkuva teho) ja kaksi 1 50W satelliittia ylä- ja keskiäänille, kapulamikki

laululle/puheelle ja yksi ”madonna” pantamikki, telineet kaiuttimille, yksi mikrofoniteline sekä kaapelit.

Kalajärvi-Seura tarjoaa laitteiston jäsenilleen hintaan 30 euroa/vrk (hinta ei sisällä langattomien

mikkien 9V paristoja). Hinta sisältää lyhyen opastuksen laitteiston käyttöön. Kalusto vaatii

autokuljetuksen ja reipasta kantoapua. Tarvittaessa kuljetus, asennus/purku ja käytön opastus paikan

päällä erikseen sovittavaan hintaan.

Varaustilenteen tarkastaminen ja varauksen tekeminen ensisijaisesti seuran verkkosivujen jäsenalueen

kautta: www.kalajarvi.org. Muut tiedustelut sähköpostilla kalajarvi@gmail.com tai puhelimitse:

Äänentoistolaitteet 050-585 7710, kaikki muut varusteet: 040-526 9208.

Palaute vuokravälineistä ja toiveet tulevista hankinnoista ovat tervetulleita!

Jäsenetuja Kalajärvi-seuran jäsenille

Ota hyödyt irti jäsenyydestäsi —rekisteröidy: www.kalajarvi.org... ja löydä lisää etuja




