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TEEMA: Kalajärven uusi asukaspuisto 

McDonald’sin valot ovat tuttu näky Vihdintien varrella. 

Espoon 15. asukaspuisto Kalajärvellä 

aloitti toimintansa vauhdikkaasti joulukuun 

alussa upouudessa puistorakennuksessa Hiiri-

suonpuistossa osoitteessa Pohjoisentie 1. Asu-

kaspuistot on tarkoitettu eri-ikäisille lapsille 

sekä heidän vanhemmilleen ja hoitajilleen. 

Toiminta on avointa ja maksutonta, eikä en-

nakkoilmoittautumista tarvita. Pienet lapset 

osallistuvat toimintaan vanhempien tai hoita-

jan kanssa, määritellään Espoon kaupungin 

www-sivuilla. 

Ensimmäisen kerran ovet avautuivat ylei-

sölle 2.12.2013 ja jo ensimmäisen toimintavii-

kon aikana Hiirisuon asukaspuisto tavoitti hy-

vin ensisijaisen kohdeyleisönsä, kotihoidossa 

olevat lapset ja heidän vanhempansa.  

”Väkeä on ollut kuin pipoa”, toteaa Susanna, 

toinen asukaspuiston vakituisista työntekijöistä. 

Myös kouluikäiset lapset ovat tervetulleita 

ja heitä varten on varattu mm. oma läksyjen-

tekohuone. Koululaisille on myös varattu heille 

sopivia pelejä ja leikkejä. Mikäli tarvetta il-

menee koululaisten aamutoiminnalle, harkitaan 

puiston avaamista jo klo 8:00. Puisto ei kuiten-

kaan ole koululaisten päivähoitopaikka ja 

paikalla käyvien lasten täytyy kyetä toimi-

maan omatoimisesti, joskin myös ohjattua toi-

mintaa on tarjolla... Sivu 6  

Tässä numerossa esittelyssä Kalajärven 

Sanomissa on vuorostaan varsinkin lapsiper-

heille tuttu ”tankkauspaikka”, Variston McDo-

nald’s.   

Yrittäjä Esa Soininen valottaa Mäkkärin 

tulevaisuudensuunnitelmia ja kertoo minkälai-

nen työnantaja McDonald’s on.… Sivu 3  

Esittelyssä: McDonald’s Varisto 

Uusia jäsenetuja Kala-

järvi-Seuran jäsenille: 

 Vuokrattava juhla-astiasto 

 ”Varamies-palvelu”  

 

Hiirisuon uusi asukaspuisto aavasi ovensa 2.12. 

Kalajärvi-Seura toivottaa 

kaikille Hyvää Joulua ja 

Onnellista Uutta Vuotta ! 
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Pääkirjoitus 

dotuksen esittäneen henkilöllisyyttä, ni-

met olivat ainoastaan puheenjohtajan 

tiedossa ja tästä syystä puheenjohtaja 

jääväsi itsensä valitsijaraadista. Lehti 

on nyt siis saanut virallisesti nimekseen 

Kalajärven Sanomat. 

Kalajärvipäivillä oli perinteisesti 

suurta suosiota nauttiva McDonald's pii-

rustuskilpailu. Voittajat ja kilpailun sa-

toa on nähtävissä tässä lehdessä. Jos 

haluat piirustuksesi takaisin, otathan 

yhteyttä allekirjoittaneeseen. Säilytän 

piirustuksia tämän vuoden loppuun asti. 

Kalajärvi-seuran vuosikokous on ke-

väällä, jolloin valitaan taas hallitus. Toi-

voisin aktiivisia kyläläisiä ilmoittautu-

maan vaikka saman tien minulle, niin 

voin laittaa erikseen heille sähköposti-

muistutuksen lähempänä ajankohtaa. 

Seuran sivuja www.kalajarvi.org on hy-

vä käydä lukemassa säännöllisesti, siel-

tä saa aina tuoreimmat tiedot kaikesta 

alueellamme tapahtuvasta. 

Tällä hetkellä esimerkiksi alueen 

kaavoitusasioissa tapahtuu paljon, tieto 

tavoittaa kalajärveläiset parhaiten seu-

ran sivujen kautta. 

Muistuttaisin vielä heijastimien tärkeydes-

tä. Se on kaikista halvin henkivakuutus, mitä 

itselleen ja lapselleen voi antaa. Tällä hetkel-

lä on loistava kampanja menossa, jossa ote-

taan kantaa siihen, onko heijastimen käyttäjä 

pelkuri. Näin oli joissain kouluissa heijastimen 

käyttäjiä kiusattu. Kampanjassa poliisit ja 

palomiehet seisovat suuret heijastinliivit pääl-

lä kysyen, että koetko poliisit ja palomiehet 

pelkureiksi? Tuskin kukaan kokee, he päinvas-

toin edustavat ammattiryhmistä rohkeimpia. 

Neljä lastani saivat ystävättäreltäni lah-

jaksi kovassa huudossa olevat hapsuheijasti-

met. He kukin kiinnittivät ne heti takkeihinsa 

ja reppuihinsa. Toivottavasti kaikkien kylä-

läisten varustuksiin kuuluu heijastimet, ollaan 

yhtä cooleja kuin poliisit ja palomiehet. 

Toivotan kaikille kyläläisille rauhaisaa ja 

iloista joulua, paljon kauniita ikimuistoisia het-

kiä, joita muistellaan vielä vuosienkin päästä. 

 
Monica Jägermalm 
puheenjohtaja 
Kalajärvi-Seura 
kalajarvi@gmail.com 

Vuosi lähenee loppuaan ja joulu on aivan 

nurkan takana.  Kiirettä on pitänyt, hyvä kun 

kesävaatteet on ehtinyt varastoon viedä, kun 

joulua jo vietetään. 

Vauhdikasta menoa oli suuren suosion 

saaneilla Kalajärvipäivilläkin. Noin 600 hen-

gen tilaisuus vedettiin vain viiden hallituksen 

jäsenen voimin ja vain kahden kyläläisen tar-

joutuessa auttamaan eri pisteissä tilaisuudes-

sa. Koska auttavia käsiä ei pyynnöistä huoli-

matta tilaisuuteen saatu,  jäi esimerkiksi yksi 

kisapiste kokonaan avaamatta ja arpajais-  

sekä kahvitusjonot olivat pitkiä. Molempiin 

pisteisiin olisi tarvittu vähintään yksi ihminen 

lisää. 

Toisaalla tässä lehdessä on oma ilmoituk-

sensa, jossa haetaan seuralle uutta rahastoin-

hoitajaa. Ota ihmeessä yhteyttä, jos koet 

olevasi hakemamme henkilö. 

Kalajärvipäivillä palkittiin luvatusti lehden 

nimikilpailun voittaja. Kalajärviseurahan jär-

jesti keväällä nimikilpailun lehtemme uudeksi 

nimeksi. Nimikilpailun voitti yksimielisesti Ka-

lajärven Sanomat -nimiehdotus. Mainittakoon, 

ettei valitsijaraati tiennyt yhdenkään nimieh-

Lehden nimikilpailun voittajat, Janita ja Kim Jäger-

malm jättivät yhteisen nimiehdotuksen. Kalajärvipäi-

villä heidät palkittiin yhteistyökumppaneiden lahjoit-

tamilla tavarapalkinnoilla .  
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Esittelyssä: McDonald’s Varisto 

Yrittäjä Esa Soininen pyörittää kuutta McDonals’s ravintolaa, mukaan lukien kalajärveläisille tuttu  

Variston ravintola ja työllistää yrityksensä kautta lähes 200 vakituista työntekijää.  

tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä työhönsä. 

McDonald’sin työntekijät arvostavat erityises-

ti työilmapiiriä, mahdollisuutta työskennellä 

joustavasti eli toivoa erilaisia työvuoroja ja 

vapaapäiviä ja yhdistää työskentelyyn joko 

omia opintoja tai yrityksen tukemia oppisopi-

muskoulutusopintoja. McDonald’s on yksi eni-

ten nuoria työllistävistä suomalaisyrityksistä. 

Työntekijöitä on lähes 3200 ja heidän keski-

ikänsä on 22 vuotta. Suomeen perustamisen-

sa jälkeen eli vuodesta 1984 alkaen McDo-

nald’s on työllistänyt noin 40 000 nuorta. 

Lisäksi tuetulla työllistämisellä työllistetään 

vajaakuntoisia henkilöitä eri puolilla maata. 

McDonald’s on viiden viime vuoden aikana 

työllistänyt ravintoloihinsa noin 100 vajaa-

kuntoista henkilöä joko työharjoittelu- tai 

palkkatyösuhteessa. Joulukuussa 2001 VATES

-säätiö, joka toimii vammaisten ja osatyöky-

kyisten ihmisten yhdenvertaiseksi työllistä-

miseksi, palkitsi McDonald’s-ketjun vastuun-

tuntoisesta työllistämisestä.  

Esa toivottaa tervetulleeksi kalajärveläi-

Etusivulta… Tuttu kaarikuvio näkyi jo 

kaukaa, kun lähestyin autolla sovittua haas-

tattelupaikkaa. Tällä kertaa luvassa oli var-

sin tuttu tuote ja palvelu, henkilökohtainen 

asiakassuhteemme oli alkanut jo 80-luvulla. 

Tunnettuudesta huolimatta mielessäni vilisi 

viljalti kysymyksiä koskien tätä yhtä maail-

man tunnetuinta tuotemerkkiä. Haastateltava 

oli ehdottanut tapaamista lounaan merkeissä, 

joten muistelin mielessäni kokemuksiani näi-

den tuotteiden parissa ja vesi herahti jo val-

miiksi kielelle. Tosin tällä kertaa päädyin 

kokeilemaan ”Mäkkärin” uudempia tuotteita, 

kanapesto-salaattia ja grillatun kana-

wrapin. 

 

Kolmen miljoonan aterian mies 

Yrittäjä Esa Soininen on tehnyt pitkän 

päivätyön pikaruokaloiden parissa. Amerik-

kalaisista elokuvista tuttu nuorison kesäduuni, 

”burgereiden kääntäminen”, oli myös Esan 

ensikosketus toimialaan. Hän aloitti uransa jo 

90-luvulla isänsä McDonald’s–ravintolassa 

Kuopiossa. Kauppatieteen opintojen jälkeen 

Esa hankki ensimmäisen oman ravintolalisens-

sin vuonna 2004 ja nyt hänen yrityksensä 

pyörittää yhteensä kuutta eri McDonald’s-

ravintolaa, Vihdintien varrelta tuttu Variston 

Mäkkäri mukaan lukien. Esan ravintoloissa on 

vuosittain noin kaksi miljoonaa asiakastapah-

tumaa ja tarjoillaan lähes kolme miljoo-

naa ateriakokemusta. ”Kyllä ovipump-

puihin saa laittaa voiteluainetta sään-

nöllisesti”, toteaa Esa tyytyväisenä. Esa 

toimii myös valtakunnallisessa markki-

nointiryhmässä, joka miettii yhteiset 

markkinointitoimenpiteet, sekä McDo-

nald’s-yrittäjien puheenjohtajana. Suu-

rin osa Suomen 83 McDonald´s -

ravintolasta on yrittäjävetoisia ja yrit-

täjän keskimääräinen investointi on 0,5-

1 miljoonaa euroa ravintolaa kohti. 

”Minä olenkin hyvä asiakas ainakin 

pankille”, naurahtaa yrittäjä-Esa.  

 

Vakituinen ja pidetty työpaikka 

Esan yritys työllistää lähes 200 hen-

kilöä, joista kaikki paitsi kesätyöntekijät 

ovat vakituisessa työsuhteessa. McDo-

nald’sin työntekijöiden palkkaus perus-

tuu matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan 

palveluita koskevaan työehtosopimuk-

seen. Keskituntipalkka McDonald’s Oy:n 

ravintoloissa ilta-, yö- ja pyhälisät mu-

kaan lukien oli 2012 12,84 €, kun ra-

vintolatyöntekijän peruspalkka ilman 

kokemusvuosilisiä on tällä hetkellä 9,70 

euroa tunnilta. Harjoittelijan palkka on 

80 % ammattilaisen palkasta. Kolme 

neljästä McDonald’sin työntekijästä on 

Autokaista palvelee läpi vuorokauden ja uusi  

aamiaisvalikoima on tarjolla klo 7.00-10.00. 

set koululaiset ”Tutustu työelämään”- harjoit-

teluun. TET-kesäharjoittelujakso on kahden 

viikon mittainen ja tarkoitettu yläaste-ikäisille 

koululaisille. Kahden viikon harjoittelun tavoit-

teena on perehdyttää koululaisia helpolla 

tavalla työelämään ja samalla perehdyttää 

nuoria myös työelämän pelisääntöihin, kuten 

työsopimuksen solmimiseen”, Esa kertoo.   

Jatkuu seuraavalla sivulla… 
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McDonald’s... 

Tuotevalikoima uudistuu koko ajan 

Mäkkärin (tämä muuten on Suomen 

McDonald’sin ihan virallisesti markkinoinnis-

saan käyttämä kieliasu, toim. huom.) tuoteva-

likoima uudistuu koko ajan huomioiden pai-

kallisen kysynnän. Kaikki muistanevat Suo-

messa kehitetyn McRuis-hampurilaisen, mutta 

tuotevalikoima sisältää yhä kasvavan valikoi-

man muitakin kevyempiä vaihtoehtoja kuten 

salaatteja ja täysjyvätortillaan käärityt 

wrapit. Tämän lehden toimittamisen aikoihin 

on aloitettu myös uuden aamiaistuo-

tevalikoiman myynti. Tarjolla on 

jugurttia, tuoremehua, toastia, ruis-

leipää, erilaisia McMuffineita ja 

tietysti kahvia. Maailmalta tuttu 

McCafé-konsepti erikoiskahveineen 

ja smootheineen saattaa myös ran-

tautua Suomeen lähiaikoina. Toivo-

taan että Suomen ensimmäinen ra-

vintolan yhteyteen tuleva McCafé 

nähdään jo ensi vuonna. 

Viki Sirkiä 

Kanapestosalaatti on Esan lounasateria suosikki. 
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McDonald’s piirustuskilpailun satoa 

Ohessa supersuositun piirustuskilpailun 

satoa. Taas kerran piirustukset vietiin Varis-

ton McDonald’sin seinälle kaikkien ihailtavak-

si. Kuten aina, ravintolan henkilökunta valitsi 

ja perusteli palkittavat siten, että he tiesivät 

piirtäjästä vain sukupuolen sekä iän. 

Variston McDonald’s antoi myös perintei-

sesti palkinnot jaettavaksi palkituille. Tänä 

vuonna McDonald’s-lahjakorttien lisäksi pal-

kintoina oli liikuntaseteleitä. Seura onnittelee 

voittajia sekä kiittää kaikkia osallistujia. Pal-

kinnot on toimitettu kaikille palkituille. 

1. palkinto Lyyti Puttonen. 10v 

Monipuolinen ja kivan värikäs työ. Erityismaininta upeasta ja 

onnistuneesta tuplamakupirtelöstä ja muista yksityiskohdista. 

2. palkinto Linnea 2v. 

Upea ja moderni tulkinta Mäkkityöläisen arjesta. Ihailtavaa 

värien käyttöä nuorelta taitelijalta. 

3. palkinto Kim Jägermalm, 13v. 

Kiva kokonaisuus. Tuo esille Mäkkärin monipuolisen toiminnan. 

Autokaista oli huomioitu hienosti! 

Kunniamaininta Janita Jägermalm, 15v 

Hauska idea, värikäs työ. Huolellisesti tehty. 
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Uusi asukaspuisto on nyt avattu 

puisin. Espoon kaupunki määrittää vuok-

rausehdot ja tilavuokrat.  Vuonna 2013 

vuokra on 43,40 euroa alkavalta kolmelta 

tunnilta. Vuokraaminen sovitaan suoraan 

puiston henkilökunnan kanssa ja avaimet nou-

detaan samana tai edellisenä päivänä puis-

ton aukioloaikana. 

Puisto osittain valmis 

Puistorakennuksen piha-alueet ovat val-

mistuneet keinuineen ja kiipeilytelineineen. 

Parkkipaikan asfaltointi ja pensaiden istutuk-

set vielä odottavat sopivaa vuodenaikaa. 

Itse puiston rakennustyöt ovat vielä alkuteki-

jöissään. Kevyenliikenteenväylät, valaistus ja 

nurmikentät ovat vielä tekemättä. Puistoon 

tulee myös koripallokenttä ja pelinurmi Aluet-

ta halkovat valtaojat on tarkoitus osittain 

tunneloida. 

Puiston laidalla asuva Marko Oikarinen 

tervehtii puiston valmistumista ilolla: ”Hieno 

juttu että monien vaiheiden jälkeen rakennus-

työt on saatu vihdoin käyntiin ja tuloksia al-

kaa syntyä”.  Kahden kouluikäisen lapsen 

isänä Marko näkee puiston parantavan mer-

kittävästi runsaslapsisella alueella lasten leik-

ki- ja harrastusmahdollisuuksia: "Enää ei las-

ten tarvitse pelata palloa kadulla, niin kuin 

tähän asti." Marko näkee puiston tulemisessa 

vain positiivisia puolia: "Puisto tarjoaa alueen 

Etusivulta…Asukaspuiston esimies Nan-

na Karkkunen kertoo että tarvetta asukas-

puistolle on selvästi ollut, etenkin alueen asu-

tuksen lisääntyessä. Hänen vastuulleen kuuluu 

kunnallisen päivähoidon yksiköitä Niipperin 

ja Kalajärven alueelta. 

Juvanpuiston lastentalon avoin päiväkoti 

toimii samankaltaisella toimintaperiaatteella 

kuin asukaspuisto. Tarve Juvanpuistossa on 

ollut suurta ja Hiirisuon asukaspuistossa onkin 

käynyt kuntalaisia paitsi Kalajärveltä myös 

Lahnuksen, Niipperin, Juvanpuiston ja jopa 

Espoon keskuksen ja Karhusuon alueilta. 

Tammikuussa asukaspuistossa aloittaa 

kaksi kerhoryhmää, jotka kokoontuvat 2 ker-

taa viikossa 3 tuntia kerrallaan. Kerhojen 

tarkoitus on valmentaa kotihoidossa oleville 

lapsille ryhmätoimintaa ja tukea heidän kehi-

tystään ja perheen kasvatustyötä. Kerhoihin 

haetaan sähköisesti Espoon kaupungin www-

sivujen kautta. Kerhot alkavat elokuussa ja 

tammikuussa, mutta hakemuksen voi jättää 

koska tahansa. 

Rakennus ja sisätilat 

Tilat uudessa puistorakennuksessa ovat 

isot ja monipuoliset, joihin myös asiakkaat 

ovat olleet tyytyväisiä. Yleisessä käytössä 

ovat monitoimisali, kaksi leikkihuonetta, läk-

syjentekohuone, ateljee-askarteluhuone, 

kerhohuone sekä tupa jossa voi nauttia 

eväitä ja kahvia. Rakennuksesta löyty-

vät myös asiamukaiset toimisto-, sosiaa-

li-, varasto- ja tekniset tilat. 

Suurten ikkunoiden kautta rakennuk-

sen sisätilat avautuvat osaksi ympäröi-

vää puistoa. Rakennukseen kuuluu myös 

laaja katettu sisäterassi, joka suojaa 

niin sateelta kuin liialliselta auringon-

paisteelta. Sisäterassi avautuu osaksi 

piha-alueita asukaspuiston ollessa käy-

tössä, muulloin vankat liukuovet suojaa-

vat terassia asiattomalta oleskelulta ja 

ilkivallalta. 

Puiston henkilökunta ja asiakkaat 

ovat tyytyväisiä uusiin tiloihin. Ensim-

mäisen toimintaviikon aikana rakennuk-

sen sisätiloissa ei ole tullut ilmi raken-

nusteknisiä ongelmia, vain normaalia 

käyttöönottovaiheeseen liittyvää hie-

nosäätöä. Lattialämmitys tekee oleske-

lusta miellyttävää rakennuksessa ja 

erityisesti rakennuksen tehokasta ilman-

vaihto saa kiitosta. Ilmastoinnin kyky 

pitää sisätilat viileänä jää nähtäväksi 

tulevana kesänä. 

 Asukaspuiston tiloja vuokrataan 

myös ulkopuolisille iltaisin ja viikonlop-

Piha-alueelta löytyy jo liukumäkiä ja kiipeilytelineitä, varsinaisen puisto viheralueineen valmistuu myöhemmin kelien salliessa. 
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Asukaspuisto... 

lapsille kokoontumispaikan ja vahvistaa yh-

teisöllisyyttä. Keskeisen sijainnin ansiosta 

monia asioita voi nyt harrastaa aivan koti-

nurkilla. Enää nuorison ei tarvitse lähtöä esi-

merkiksi Niipperiin tai Juvanpuistoon."  Mar-

ko ei usko että puisto ja siellä tapahtuva 

toiminta aiheuttaisivat haittaa lähialueen 

asukkaille, päinvastoin, lasten ja nuorten 

äänet ovat tervetulleita. Marko kokee asu-

kaspuiston myös turvasatamana; jos esimer-

kiksi koululaiselta on jäänyt avaimet kotiin, 

hän voi koulupäivän jälkeen mennä 

asukaspuistoon odottamaan vanhem-

pien saapumista töistä. Puisto tarjoaa 

lämpimän ja turvallisen ympäristön tal-

vellakin. 

Asukaspuisto, paitsi että tarjoaa 

aktiviteetteja lapsille ja heidän van-

hemmilleen, myös kohottaa alueen il-

mettä ja arvoa. Puiston paikalla aikai-

semmin ollut metristä heinää kasvava 

niitty ei juurikaan tarjonnut virkistys-

käyttömahdollisuuksia. Puistosta toivo-

taan muodostuvan kaikenikäisten kala-

järveläisten yhteinen kohtauspaikka. 

Jaakko Alla-Paavola 

Kalajärven sivuapteekki: 
Ruskatie 1 
02970 Espoo 
Puh: 09-849 2370 
Fax: 09-8492 3730                             
kalajarven_apteekki.espoo@apteekit.net 
Avoinna: ma-pe 9-17, la-su suljettu 

Pähkinärinteen apteekki: 
Lammaslammentie 9 
01710 Vantaa 
Puh: 09-8494 180 
Fax. 09-84941815 
pahkinatorin_apteekki.vantaa@apteekit.net 
Avoinna: ma-pe 9-18, la 10-15, su suljettu 

Tervetuloa tutustumaan                                               
apteekkimme joululahjavinkkeihin ! 

Tiesitkö tämän? 

 Hiirisuonpuisto on vahvistettu 

virkistysalueeksi Kalajärvi I:n 

asemakaavaan 1989.  

 Ensimmäiset suunnitelmat puis-

tosta laadittiin 1990-luvulla. Ny-

kyisen puiston suunnitelmat laa-

dittiin 2009.  

 Työt alkoivat 2013 ja puisto val-

mistuu 2014, 25 vuotta asema-

kaavan vahvistamisen jälkeen. 

KALAJÄRVEN SIVUAPTEEKKI 

Kiittää asiakkaitaan kuluneista kymmenestä vuodesta! 
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Kalajärvenkallion kaava palautettiin suunnitteluun 

kaille ja se laitettiin myös sosiaalisen median 

kanaviin, joiden avulla sen katsojaluvut nousi-

vat nopeasti ja saivat huomiota myös medi-

assa. Länsiväylä ja Helsingin Sanomat uutisoi-

vat kaavavideosta, sillä videota ei ole tiettä-

västi aiemmin käytetty kaavoitukseen vaikut-

tamisen muotona. Videolla on nyt lähes 2000 

katsojakertaa. Kaupunginvaltuustolle ehdo-

tettiin, että kaava palautetaan kaupunkisuun-

nitteluun, jotta Kalajärvenkallion käyttötar-

koitus voidaan arvioida osana kasvavaa ja 

kehittyvää Kalajärven aluetta ja vaikutta-

vuusarviointi järveen tehdä. 

Valtuuston jäsenille painotettiin sitä, että 

alueen asukkaat eivät vastusta Kalajärven 

alueen kehitystä ja kaavoitusta sinänsä, vaan 

ymmärtävät, että palveluiden säilyttäminen 

ja parantaminen vaativat nykyistä laajem-

paa asukaspohjaa, kertoo Myyryläinen. Ka-

lajärvenkallion nähdään arvokkaana lähivir-

kistysalueena, joka tulisi säilyttää tulevien 

noin 10 000 Kalajärven ympäristön asuk-

kaan käyttöön esimerkiksi merkittynä retkei-

lypolkuna tai valaistuna pururatana, kun ny-

kyinen purupolku jää Kalajärvi II:n kaavan 

alle. 

Kaavaprojektiin aktiivisesti osallistuneet ha-

luavat kiittää alueen asukkaita kaikesta tues-

ta. ”Lämmin kiitos kaikille Kalajärven asuk-

kaille, jotka olette olleet mukana toiminnassa 

ja tukemassa kallioiden puolustamista. Aktii-

visuutenne ansiosta kaava palautettiin”, sa-

noo Myyryläinen.  

Merja Enroos 

Espoon valtuustossa käytiin tiukka ja pe-

rusteellinen keskustelu Kalajärvenkallion kaa-

vasta syyskauden viimeisessä kokouksessa 

9.12. Lehtereille oli saapunut joukko kalajär-

veläisiä kuulemaan kaavakeskustelua ja sitä 

riittikin, sillä kaavaa käsiteltiin yli tunti.  Kaa-

vakäsittely oli esityslistan aiheista haastavin 

ja se veikin eniten valtuuston jäsenten pu-

heenvuoroaikaa. Kiistelty kaava palautettiin 

selkein numeroin 55-5. Kaavakeskustelun ja 

äänestyksen tulos oli, että kaava palaute-

taan takaisin kaupunkisuunnittelulautakun-

taan. Käsittely alkaa todennäköisesti jo heti 

ensi keväänä. Palautuksen saatteeksi asetetut 

ehdot ovat sen verran monimutkaiset, että 

käsittely saattaa kestää pitkään. Jos kaupun-

kisuunnittelulautakunta saa työnsä päätök-

seen ja hyväksyy sen tämän vaalikauden 

aikana, uuden kaavaehdotuksen on sen jäl-

keen läpäistävä vielä sekä kaupunginhallitus 

että valtuusto, kertoo Mikko Myyryläinen, 

yksi Kalajärven kaava-aktiiveista. 

Kalajärvenkallion kaava on herättänyt 

keskustelua jo 1980-luvulta lähtien, jolloin se 

otettiin mukaan ehdolle asemakaava-

alueeksi.  Kaavaa on vastustettu alueen luon-

toarvojen vuoksi, jotka on tunnustettu, kun 

kaava-alue merkittiin maakuntakaavassa 

virkistysalueeksi vuonna 2007 ja uudelleen, 

kun kaava-alueen länsipuoli rauhoitettiin Ka-

lajärvenkallio-nimiseksi luonnonsuojelualueek-

si viisi vuotta sitten osana Espoon 550 heh-

taarin juhlavuosihanketta.  

Kalajärvenkallioiden puolustamisen 

tärkeimpiä perusteita ovat olleet huoli 

kaava-alueen eli 92 talon rakentami-

sesta järven valuma-alueelle. Kalajär-

venkallioiden rakentaminen kolminker-

taistaisi asukasmäärän pienen ja mata-

lan järven valuma-alueella ja vaikuttai-

sin näin vääjäämättä järven vesitasa-

painoon. Myös kunnallistekniikan puut-

tuminen järven itäpuolelta, kaavaan 

liittyvät liikennejärjestelyt, kuten liitty-

mät Vihdintielle ja rinnakkaistien raken-

taminen koulun parkkipaikan läpi sekä 

kaavan kokonaiskulut ovat olleet asuk-

kaiden huolen aiheina kaavaehdotuk-

seen liittyen. 

Lisäksi uutena kaavaprosessiin vai-

kuttavana asiana nousi tänä syksynä 

Pohjois-Espoon osayleiskaavan uusimi-

nen, josta kaupunkisuunnittelulautakun-

nan puheenjohtaja Markku Markkula 

(kok.) kävi kertomassa Pohjois-Espoon 

Asukasfoorumissa Ruskatalolla loka-

kuussa. 

Koska kiireisillä valtuuston jäsenillä 

ei ollut mahdollisuutta vierailla kaava-

alueella ennen kaavakäsittelyä, alueen 

asukkaat laativat heille videon, jossa 

esiteltiin kallioaluetta ja järveä sekä 

kerrottiin alueen asukkaiden näkemyk-

set kaavaan liittyen. Videota jaettiin 

valtuuston jäsenten lisäksi alueen asuk-

Kiistelty Kalajärvenkallion kaava palautui valtuustokäsittelyssä uudelleen valmisteltavaksi 

kaupunginsuunnittelulautakuntaan. 
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”Varamies-palvelu” 

palvelu on ilmaista”, äimistelee Anna-Liisa. 

”Olen erittäin tyytyväinen palveluun ja suosi-

tellut sitä tuttavillenikin. Tulipahan kerralla 

vastiketta seuran jäsenmaksulle”, toteaa hy-

myilevä Anna-Liisa. 

”Palvelun aukeaminen kaikille seuran 

jäsenille alkaa tammikuussa 2014, yhteystie-

dot ja ohjeet palvelun tilaamiseksi ilmestyvät 

alkuvuodesta seuran internet-sivuille 

www.kalajarvi.org”, kertoo puuhamies Viki. 

”Vielä täytyy saada lisää talkoohenkistä 

porukkaa mukaan auttamaan ja varsinkin 

noista hanslankareista on pulaa. Toivottavasti 

löytyy ihmisiä, jotka silloin tällöin haluavat 

auttaa lähimmäisiä ja joilla ruuvarit, porat 

sahat pysyvät näpeissä”, toivoo Viki. 

Kalajärvi-Seura aloittaa vuoden 2014 

alkupuolella ”Varamies-palvelun”. Palvelun 

tarkoituksena on tarjota vastikkeettomia eli 

ilmaisia työsuorituksia ikäihmisille, yksinhuol-

tajille ja muille, jotka tarvitsevat apua arjen 

askareisiin. Ensimmäisenä aloittavana palve-

luna on ”Digitalkkari”-toiminta, jossa autam-

me tietokoneiden, digiboxien, taulutelevisioi-

den ja muun kodin viihde-elektroniikan asen-

tamisessa, virittämisessä ja käytön opastuk-

sessa. Digitalkkarin lisäksi pyrimme käynnis-

tämään ”Hanslankari”-palvelun, joka auttaa 

huonekalujen kasaamisessa, taulujen ja kouk-

kujen kiinnittämisessä sekä muissa kodin pie-

nissä askareissa. 

Digitalkkari-palvelua on pilotoitu 

loppuvuodesta muutamalla testiasiak-

kaalla. Eläkeläinen Anna-Liisa oli yksi 

ensimmäisistä asiakkaista. ”Sain kuulla 

Pohjois-Espoon eläkeläisten tilaisuudes-

sa, että tällaista palvelua suunnitellaan 

ja otin yhteyttä Kalajärvi-Seuraan”, 

ke r too  Anna - L i i sa  ja  ja t kaa : 

”Yllätyksekseni minun tietokone- ja di-

giTV-ongelmiin tarjottiin apua saman 

tien, digitalkkari tuli kotiini jo samalla 

viikolla”.  

Anna-Liisa oli tehnyt listan valmiiksi 

asioista jotka aiheuttivat haasteita tai 

eivät toimineet toivotulla tavalla. Anna-

Liisan läppäriin konfiguroitiin Elisan 

oikea lähtevän sähköpostin palvelin, 

jolloin saatiin sähköpostit vihdoin lähte-

mään, päivitettiin näytönohjain, opas-

tettiin miten muistitikulla siirretään valo-

kuvia katseltavaksi isommalta TV:n ruu-

dulta ja käytiin läpi miten tietokone 

voidaan kytkeä myös suoraan HDMI-

liitännän kautta telkkariin sekä miten 

läppärin DVD-asemaa voi käyttää 

elokuvien katsomiseen isommalta ruu-

dulta. Lopuksi avattiin myös google-tili 

toista sähköpostiosoitetta varten. 

”Onhan tämä ihmeellistä näinä ai-

koina, että tällainen henkilökohtainen 

Kiinnostuitko? 

 Mikäli haluat liittyä Digitalkkareiden tai Hanslankarien joukkoon, ota yhteyttä 050-585 7710 / Viki. 

Voit itse valita kuinka usein olet käytettävissä ja mikä on osaamisprofiilisi. 

 Jos haluat hyödyntää palvelua, katso yhteystiedot ja ohjeet palvelun tilaamiseksi alkuvuodesta seu-

ran sivuilta www.kalajarvi.org. Maksa myös vuoden 2014 jäsenmaksu, sillä palvelu on suunnattu 

vain seuran jäsenille.  

 Huom! Emme suorita luvanvaraisia tai vaarallisia töitä,  kuten puiden kaatoja, isompia sähkötöitä tai 

putkitöitä. Kutsu niihin aina alan valtuutettu ammattilainen. 
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Koulukuulumisia: Kohti tulevaisuutta 

nia ja niistä on ryhmässä tai itsenäisesti valit-

tava, mitä käytetään.  

Myös laitteet itsessään kiinnostavat lap-

sia. Etenkin poikien oppimistuloksista ja –

motivaatiosta on ollut huolta, tässä yksi mah-

dollisuus lisätä poikien kiinnostusta. Paljon on 

myös puhuttu oppimispeleistä. Niilläkin voi 

olla oma roolinsa kiinnostuksen herättäjinä. 

Itse kuitenkin mieluummin uskon ja toivon, että 

mahdollisuus tiedon rakentamiseen toimisi 

innostajana itse kullekin oppijalle. Nyt on 

entistä helpompaa luoda itselleen portfolio 

omasta oppimisestaan. Voi puoliksi liikuttu-

neena palata omiin tiedostoihinsa ja nähdä, 

mitä esimerkiksi pyramideista kerrottiin ala-

koulussa ja mitä niistä oli kirjannut tai piirtä-

nyt. Näkee, mille pohjalle oma tietämys eri 

asioista on rakentunut, onko omassa oppimi-

sessaan löytänyt oman oppimistyylinsä ja 

onko se kouluaikana muuttunut. Senkin, millai-

nen ryhmän jäsen on aiemmin ollut, millainen 

nyt. Saamme hienon mahdollisuuden oppia 

tuntemaan itsemme oppijana  – ja ihmisenä. 

Olen iloinen ja ylpeä siitä, että saan olla 

mukana tulevaisuuden tekemisessä. 

Iloista joulunaikaa ja rentouttavia loma-

päiviä kalajärveläisille! 

Leila Tuominen 

rehtori 

Kouluelämässä elämme mielenkiintoisia 

aikoja sekä kansallisesti että kansainvälisesti. 

Täällä kotimaassa valmistaudumme uuteen 

tuntijakoon ja opetussuunnitelmaan. Molem-

mat otetaan käyttöön elokuussa 2016 tä-

mänhetkisen tiedon mukaan perusopetuksen 

kaikilla luokkatasoilla. Tuntijaosta (eli siitä, 

kuinka monta tuntia kullakin luokkatasolla 

kutakin ainetta opetetaan) päätetään valtio-

neuvoston tasolla, eikä meidän auta muuta 

kuin tyytyä tehtyihin päätöksiin. Uusi tuntijako 

ei riittävässä määrin tue niitä muutoksia, jot-

ka olisivat tarpeen tulevaisuuden taitoja har-

joitellessa. Olisi pitänyt uskaltaa irrottautua 

perinteisestä ainekohtaisesta tuntijaosta ko-

konaisuuksia kohti. Tähän ei päättäjillä ollut 

valmiuksia, joten tuntijako ei tue kokonaisuuk-

sien hallintaa tai ilmiöpohjaista oppimista, 

vaan meidän on kunkin koulun tasolla itse 

pohdittava, miten opetus järjestetään tarkoi-

tuksenmukaisella tavalla. Nähtäväksi jää, 

miten opetussuunnitelmassa asiat on ratkaistu. 

Mielestäni tehtiin suoranainen virhe siinä, 

että nykyisin seitsemännellä alkava ruotsi 

määrättiin aloitettavaksi jo kuudennella luo-

kalla. Kun tuntimäärää ei kokonaisuudessaan 

lisätty, tunnit ovat poissa yläkoulun opetuk-

sesta. Perusteena kuulemma oli oppilaiden 

parempi motivoituneisuus. Tosiasia on, että 

oppilaita motivoi ruotsin opintoihin in-

nostava, osaava opetus eikä kalenteri-

vuosissa mitattava ikä. Vaarana on, 

että lapset lakkaavat valitsemasta nel-

jännellä luokalla alkavaa A2-ruotsia, 

sillä parin vuoden kuluttuahan ruotsi 

joka tapauksessa alkaa kaikille. Päätös 

voi siis merkitä ruotsin osaamiselle 

maassamme suoranaista kuoliniskua. 

Onneksi tämä ei varsinaisesti koske 

meidän kouluamme, sillä täällä on pit-

kät perinteet A2-kielen valinnassa, sekä 

ruotsin että saksan, ja erinomaiset opet-

tajat. Tällaisissa asioissa on erityinen ilo 

ja hyöty siitä, että koulumme on yhte-

näiskoulu. Jatkuvuus on taattu. 

Koulun tasolla olemme uudistamassa 

opetusta hankkimalla tablettitietokonei-

ta oppilaiden käyttöön. Alun perin aja-

tuksena oli, että pärjäisimme vain oppi-

laiden omilla kännyköillä ja tableteilla, 

mutta kun tilaisuus hankintoihin tuli, pää-

timme kuitenkin täydentää oppimateri-

aaleja mobiililaitteilla. Näin varmistam-

me opetuksen tasalaatuisuuden. Vaikka 

kaikilla ei olisi mahdollisuutta tuoda 

koululle omaa laitetta, koululta sellai-

nen kuitenkin löytyy.  

Mobiililaitteiden käyttö liittyy alussa 

mainitsemaani kansainvälisyyteen mo-

nellakin tavalla. Kyse ei ole pelkästään 

siitä, että pidämme laitteiden avulla 

yhteyttä ulkomaisiin kouluihin tai etsim-

me englannin- tai muunkielisiltä sivuilta 

tietoa. Tablettitietokoneiden käyttöön-

otolla liitymme tältä osin kansainväli-

seen koulutuksen trendiin, jossa harjoi-

tellaan tulevaisuuden taitoja. Näitä 

taitoja ovat muun muassa luovuus, yhtei-

nen tekeminen ja yhteistyö, kommuni-

kaatio ja kriittinen ajattelu. Laitteita 

hankkineissa kouluissa on todettu, että 

mobiililaitteet innostavat oppilaita yh-

teisen tiedon rakentamiseen, luovien 

kanavien käyttöön (mm. pienten eloku-

vien tekeminen) ja yhdessä tekemiseen. 

Internetin käyttö tiedon hankinnassa 

suorastaan pakottaa oppilaat kriitti-

seen ajatteluun, sillä lähteitä on miljoo-

Rehtori Leila Tuominen rakentaa tulevaisuutta uusien 

tablettitietokoneiden avulla. 
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Partiolippukunta Kalahaukat 

Sudenpennut ovat löytäneet yörastinsa. 

 

Sudenpentujen tunti on pian kulunut, ja 

pihalle kertyy seuraava ikäkausi. Seikkailijat 

aloittavat kohta kokouksensa. Riinan johtaja-

pariksi saapuu Maija Raasakka, lukiolainen 

hänkin ja kokenut partiolainen. Sannan ta-

voin Maijakin on ollut tauolla partiosta omis-

tautuessaan suunnistusharrastukselle. Nyt 

Maija tuo Kalahaukoille arvokasta kokemus-

ta luonnossa liikkumisesta. Ajatuksissa siintää 

j o  p a r t i o t a i t o k i l p a i l u t  j a 

sarja, jossa suunnistustaidolla on erityistä 

merkitystä. 

Maija kertoo, että on ollut tosi mahtavaa 

päästä täysillä mukaan toimintaan, vaikka 

onkin jo reilusti yli sen iän, jossa lippukuntiin 

liitytään laumoittain. Juuri näitä lukio- tai 

yläkouluikäisiä eli partion kielellä samoajia 

Kalahaukkoihin haluttaisiin kovasti lisää. Sa-

moajilla on tarkoitus olla nuorempiensa joh-

tamisen lisäksi paljon omia juttuja, projekteja 

ja hauskanpitoa oman ikäisten seurassa. 

"Olen käynyt alueen eli Vespan tapahtumis-

sa, jotka ovat olleet tosi kivoja. Niissä tutus-

tuu helposti muiden lippukuntien jäseniin." 

Kun Kalahaukat saavat vähitellen lisää tä-

män ikäisiä jäseniä, onnistuu omankin samo-

ajatoiminnan käynnistäminen ja myös uusien 

vartioiden perustaminen. "Ja onhan tämä 

vartionjohtajan hommakin hauskaa ja par-

haimmillaan juuri tämän ikäisenä”, Maija 

toteaa.  

Riinan ja Maijan seikkailijajoukkue siirtyy 

sisälle kehittelemään joulujuhlanäytelmää 

viikon kuluttua tulevaa kauden päätöskertaa 

varten. Jatkuu seuraavalla sivulla…

Maanantai-ilta hämärtyy Kalajärven 

koulun takapihalla pikku pakkasessa. Paikal-

la pyörii lapsia melkein kuin koulupäivänä. 

Partiolippukunta Pohjois-Espoon Kalahaukat 

ry:n toinen toimintavuosi on hyvässä vauhdis-

sa. Jäsenmäärä on kasvanut neljästäkymme-

nestä kuuteenkymmeneen ja toimintaryhmien 

määrä on tuplaantunut aloitusvuodesta nel-

jään.  

Ilta alkaa sudenpentujen kokouksella. 

Toinen ryhmistä on tänä syksynä aloittaneita, 

pääasiassa ekaluokkalaisia. Illan kokousta 

johtava Sanna Kotomäki on rakentanut heille 

heijastimista pimeäsuunnistusradan koulun 

viereiseen metsikköön, jonne kymmenen su-

denpentua kirmaa otsalamput vilkkuen etsi-

mään rastimerkkejä. 

Samaan aikaan vanhempien sudenpentu-

jen lauma kokoontuu sisälle tutkimaan partio-

vaatetusta ja -merkkejä Riina Juhalan ja Jo-

hanna Soinisen johdolla. Riina on pitkän linjan 

partiolainen Haagan Sirkuista. Hän innostui 

tehtävästä hiljattain perustetussa lippukun-

nassa tavattuaan kalahaukkajohtajia piirin 

leikkikurssilla viime keväänä. Johanna taas 

lähti itselleen uuden harrastuksen pariin run-

sas vuosi sitten perustajajäseneksi, ja on jo 

vanha tekijä sudenpentulaumansa kanssa. 

Johanna aloitti juuri lukion ja Riina kirjoittaa 

parhaillaan. Jostakin kuitenkin löytyy aikaa 

kaikelle ideoinnille ja käytännön johtamiselle 

partiossa, Riinalle vieläpä säännöllisesti kah-

dessa lippukunnassa. 

Kalahaukkoja johtava Jari Kaponen saa-

puu paikalle keräämään lapsilta ilmoittautu-

mislaput seuraavan viikonlopun retkelle. Lu-

vassa on jännittävä kämppäretki pilkkopime-

ään metsään ilman sähköä tai muita muka-

vuuksia. Suunnitelmissa on mennä todel-

liseen korpeen Korpilammen lähettyvil-

le. Jari seurailee laumojen toimintaa 

e ikä vo i  pe i t tää y lpeyt tään . 

”Partiotoiminnassa on jotakin erityistä. 

Kun vapaaehtoistoimintaan on usein 

kovin vaikea löytää sitoutuneita tekijöi-

tä, on meillä asiat mallillaan, aivan 

loistavia tyyppejä! Minua ei täällä mo-

nenakaan maanantaina tarvittaisi, mut-

ta en malta poiskaan olla”, hän kertoo. 

Partio näyttää olevan mukaansa tem-

paava harrastus myös aikuisille. 

Nuorempien "sudarien" suunnistaes-

sa Sanna kertoo vastikään palanneensa 

partioharrastuksen pariin. ”Näin paluu-

muuttajana olin varautunut siihen, että 

perehtyminen vie aikaa ja aluksi olo 

saattaisi olla hieman ulkopuolinen. Mut-

ta kappas, nyt 3 kk myöhemmin, olen 

päässyt kokemaan kaikki partion mah-

tavimmat hetket: Sudenpentujen rajat-

toman innostuksen kaikkeen, Lentäjän 

pojat ja Mombasat iltanuotiolla järven 

rannalla, tikkupullat ja trangia-paellat, 

tipahtaneet letut nuotiossa sekä laavu-

yön kymmenen asteen pakkasessa. Par-

tio on vahvasti taas mukana kuvioissa 

eikä tuo liki 20 vuoden tauko enää näy 

eikä tunnu missään. Aina valmiina!” 

Seikkailijoita pelastautumisharjoituksessa. 

Limupullotykki toimii hiuslakan voimalla. 

Melontaharjoitus Kalajärvessä. 
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Kalahaukat... 

Toinen seikkailijajoukkueista jää hetkeksi ulos 

purkamaan energiaa ennen ensiapuharjoitus-

ta Anni Lindénin ja Jari Lehikoisen johdolla. 

Myös Anni on lukiolainen ja uuttera harras-

tuksessaan kaikkien opiskelu- ja työkiireiden 

keskellä. ”Seikkailija-ikäisille tällaiset esiku-

vat ovat aivan korvaamattomia”, kertoo Jari 

Lehikoinen. ”Ryhmäytystehtävät ja leikit suju-

vat nuoremmilta johtajilta kuin itsestään”, hän 

jatkaa ja näyttää samalla kuinka kompressi 

tehdään nyrjähtäneeseen nilkkaan. 

Lippukunnan aikuisista johtajista 

Maija Puonti ja Nina Siivola ovat tä-

nään vapaavuorossa. Johtajatilanne 

Kalahaukoissa on nyt hyvä, mutta lisää-

kin otetaan, kun innokkaita löydetään, 

kertoo Jari Kaponen. Tällä tienoolla on 

suuri kysyntä partiotoiminnalle. Suden-

pentuikäisiä on jonossa enemmän kuin 

lippukunta juuri nyt pystyy ottamaan 

mukaan, mutta onneksi uusia johtajia on 

jo tiedossa. Tärkein tavoite tällä hetkel-

lä onkin löytää lisää toimintatiloja. 

Kalahaukat ovat ehtineet kokea 

monenlaista yhdessä. Maanantai-iltojen 

lisäksi takana on retkiä, leirejä, menes-

tyksekkäitä kilpailuja. On vaellettu lu-

mikengillä, melottu kanooteilla, tehty 

lumiveistoksia, sammutettu tulta, raken-

nettu ja askarreltu, leivottu ja laitettu 

ruokaa, harjoiteltu pelastautumista jää-

kylmästä merestä, saunottu telttasau-

nassa ja tehty vaikka mitä. Partio on 

tullut Kalajärvelle jäädäkseen. 

Jari Kaponen 
Lippukunnan yhteinen lumikenkäsafari. 

Toivotamme kaikille asiakkaillemme 

Hyvää Joulua! 
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Kalajärvi-Seuran jäsenyys kannattaa 

Kalajärvi-seura on asumismuodosta riip-

pumaton kaupunginosayhdistys, jonka tavoit-

teena on lähiympäristön kehittäminen, viihtyi-

syyden parantaminen ja asukkaiden edun-

valvonta.  

Yhdellä jäsenmaksulla (€15/ vuosi) voit 

ilmoittaa jäseniksi kaikki perheessäsi asuvat. 

Liittyminen ja rekisteröityminen käyvät hel-

posti seuran kotisivujen www.kalajarvi.org 

kautta. Ohjeet löydät myös seuraavalta au-

keamalta. 

Jäsenetuna voit vuokrata seuran 

omistamia laitteita edulliseen hintaan. 

Lisäksi saat merkittäviä hankintaetuja 

tai alennuksia tuotteista ja palveluista. 

Uusista eduista tiedotamme jäsenille 

sähköpostilla ja seuran kotisivuilla. 

Jäsenistölle on omat käyttäjätunnuk-

sella ja salasanalla suojatut internet-

sivunsa. Jäsensivujen kautta voit tarkas-

tella vuokralaitteiden varaustilannetta 

ja lähettää vuokralaitteen varauspyyn-

nön suoraan sähköisesti. Siellä julkaistaan 

myös seuran toimintasuunnitelmat, toiminta-

kertomukset ja vuosikokousten pöytäkirjat. 

Jäsensivuilta löytyvät  myös jäsenistökyselyt 

ja toiminnan kehittämiseen liittyvät keskuste-

luryhmät sekä palautekanava seuran halli-

tukselle. Jäsentietoja ei käytetä markkinoin-

tiin eikä tietoja myydä kolmansille osapuolil-

le. Tiedotamme alueen merkittävimmistä uuti-

sista ja tapahtumista uutiskirjeellä muutamia 

kertoja vuodessa. 

Tule mukaan vaikuttamaan! 

Nyt voit Kalajärviseuran jäsenetuna vuokrata 30 hengen 

astiaston edulliseen hintaan. 

 Kahviastiasto (kahvikuppi+lautanen+kahvilusikka, kakkulautanen, jälki-

ruokahaarukka¨ja -lusikka, jalallinen lasi) hintaan 30 € / vrk 

 Ruoka-astiasto (matala lautanen, haarukka, veitsi, lusikka, kahvikup-

pi+lautanen+kahvilusikka, kakkulautanen, jälkiruokahaarukka ja -

lusikka, jalallinen lasi) hintaan 45 € / vrk 

 Astiat tulee maksaa etukäteen ja palauttaa puhtaina. Vuokraus tapah-

tuu jäsensivujen kautta. 
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Ohjeet seuran jäseneksi liittymiselle: 

 * Edellyttää että vuoden 2014 jäsenmaksu on maksettu jäsenviitenumerolla 

JÄSENNUMEROSI = VIITE 

31.1.2014 

JÄSENMAKSU 2014 

€ 15 

JÄSENNUMERO 

Nyt jäsenetuna ”Varamiespalvelu”: apua arjen askareisiin 

FI66 8000 1601 0021 33     

oma.sahkoposti@koti.fi 



Sivu 15 

Liittyminen on helppoa: 

 Paina “Liity Jäseneksi” -painiketta  seuran kotisivuilla 

 www.kalajarvi.org 

 Syötä lomakkeeseen vain nimesi ja sähköposti- 

 osoitteesi ja paina “Lähetä” 

 Saat paluupostissa linkin jolla pääset päivittämään  

 jäsentietosi, salasanasi ja näet oman jäsennumerosi 

 Maksa pankkiin €15 vuosimaksu / talous, käyttäen 

 jäsennumeroasi viitenumerona.  

 Tili: FI66 8000 1601 0021 33  

 Jäsennumerosi oikeuttaa sinut hyödyntämään kaikkia 

 jäsenetuja, jäsensivujen kautta voit myös tarkistaa  

 vuokralaitteiden varaustilanteet ja tehdä varauksen. 

HUOM!  Jos olet jo Kalajärvi-Seuran jäsen, mutta et ole rekisteröitynyt eikä sinulla ole 

jäsennumeroa, toimi kuten yllä on kuvattu. Tarvitset jatkossa jäsennumeron jäsenetuja 

hyödyntääksesi.  

Rekisteröityneet jäsenet voivat maksaa jäsenmaksun normaalisti kuten kohdassa . 

Yritys, yhteisö tai henkilö voi liittyä seuran KANNATUSJÄSENEKSI maksamalla vuosi-

maksun suoraan pankkiin: Kalajärvi-Seura ry, Tili: FI66 8000 1601 0021 33 , Viitenu-

mero: 54111, Kannatusjäsenmaksu: Yritykset €50, henkilöt €15 (vuonna 2013). Jä-

senetuja ei voi kuitenkaan siirtää yrityksen tai yhteisön osakkaille/jäsenille. Jäsenedut 

ovat voimassa vain rekisteröityneille henkilöjäsenille, ei kannatusjäsenille. 



Kalajärvi-Seura ry hakee uutta 

RAHASTONHOITAJAA 
Keskeiset tehtävät: 

 Laskujen maksu ja tositteiden hallinta 

 Pankki-yhteyksien hoito ja raha-liikenteen hallinta 

 Jäsenrekisterin ylläpito yhdessä muiden vastuullis-
ten kanssa 

 Kirjanpidon valmistelu tilinpäätöstä varten 

 Osallistuminen hallitustyöskentelyyn 

 

Lisätietoja tehtävästä: varapuheenjohtaja Viki Sirkiä 050-585 7710  

Vuoden 2013 Kalajärvipäivät:  

Järjestettiin 8. syyskuuta hieman uudistetulla tavalla. Koska ajankohta oli noin myöhään loppukesästä, olimme varautuneet syyssatei-

siin ja järjestimme tapahtuman Ruskatalolle. Kukaan ei voinut etukäteen arvata miten hieno, aurinkoinen ja lämmin päivä se lopulta 

oli ja saavutimme jälleen kävijämäärässä ennätyksenkin. Varovaisen arvion mukaan kävijöitä oli ainakin 600. Hienoa siis, että alu-

eemme asukkaat ovat löytäneet tämän paikallisen ison tapahtuman. Olisikin hienoa tietää kuinka moni on käynyt Kalajärvipäivillä 

aikojen alusta. Ainakin joka vuosi tulee tuttuja kasvoja vastaan. Tapahtumassa oli paljon ohjelmaa. Perinteinen kahvitus oli aulassa 

Vaasan leipomon tarjoamien ihanien tuoreiden leivonnaisten kera. Makkaranpaisto oli tällä kertaa järjestetty Valintatalon eteen 

parkkipaikalle, jossa oli myös Sinebrychoffin tarjoamana Fanta-limsajakelua sekä vessa- ja talouspaperimyyntiä hyvällä tarjouksel-

la. Tapahtuman järjestämisessä oli mukana suurella panoksella Kalajärven Valintatalo ja myymäläpäällikkö Jari Vilmunen. Kiitämme 

häntä lämpimästi mukana olosta ja sponsoroinnista! 

Myynnissä oli myös arpoja ja tälläkin kertaa arpavoittopöytä pursusi tavaraa. Lahjoituksia arpavoitoiksi antoivat Kalajärven Valin-

tatalo, Variston McDonald’s, Huimala, Juhlamaailma, Kalajärven Pieni Hiushuone ja Kalajärven Sivuapteekki. Kiitämme lämpimästi 

kaikkia vielä kerran suuresta tuesta. Arpamyyntiin oli jatkuva jono ja kaikki arvat myytiin loppuun jo ennen tapahtuman päättymistä. 

Näin ei ole käynyt koskaan aiemmin, tämäkin kertoo suuresta osanottajamäärästä. Lisäksi tilaisuudessa pingviini jakoi Pingviini-

jäätelöitä, saaden ansaittua huomiota hurmaavalla olemuksellaan. Jäätelönjakoreissullaan pingviini sai tuon tuosta pysähtyä yhteis-

kuviin poseeraamaan, mikä pelkästään oli mukavaa. Ruskatalon salissa oli musiikkiesityksiä; paikallinen bändi RadiusOne veti kaksi 

mieletöntä settiä ja väliajalla esiintyi Duo Nestor ja Joonas. Esittelyssä oli myös MR Heinolta mönkijä ja skootteri. Suosittuja paikkoja 

olivat myös minigolf ja näppäilykone, joista molemmista parhaat onnistujat palkittiin. Aulassa esittelivät toimintaansa Pieni Hiushuone, 

kauneushoitola Janelle, kuntosali LetsGo ja Rinnekotisäätiö. Let's Go:lta Taina veti pienen Zumba-hetken. Ehdoton suosikkikohde olivat 

jättikanit Ruskatalon edessä. Kirpputoripöydät Ruskatalon pihalla olivat myös kaikki varattuja ja ainakin katsojia tavaroille oli run-

saasti; toivottavasti myös myyntiä. Kalajärvipäivät 2013 olivat siis taas hieno tilaisuus. Kiitokset kaikille järjestelyihin osallistujille 

sekä kävijöille!                                                                       

Teksti Elina Leppänen, kuvat Ahti Leppänen 

Makkaranpaistoa Valintatalon edessä Fanta-maistiaiset ja myymäläpäällikkö Vilmunen 

— ihana keidas kuumana päivänä 

Arpajaisiin oli lähes jatkuva jono RadiusOne keikalla Ruskatalossa 

Pingviini jakeli jäätelöä 

Arvostamme: 

 Aikaisempaa kokemusta taloushallinnosta tai 
järjestötoiminnasta 

 Tietokoneen ja/tai pankkiyhteyksien hallintaa 

 Vapaaehtoistyöhön soveltuvaa iloista ja reipas-
ta mieltä :) 


