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TEEMA: Liikuntapaikat 

Shell Lahnuksen etukupongit löydät takasivulta. 

Tällä kertaa paikallisten yritysten esitte-

lyssä on alueen ”sveitsiläinen linkkuveitsi”, 

josta saa polttoaineen, kahvin ja elintarvik-

keiden lisäksi mm. kalastuslupia, Veikkauksen 

ja postin palveluita sekä maistuvia ruoka-

annoksia. 

Toimipisteessä on myös YTV:n kotitalous-

ongelmajätepiste .… Sivu 3  

Esittelyssä:  

Shell Helmisimpukka Lahnus  Uusia jäsenetuja Kala-

järvi-Seuran jäsenille: 

 Shell Lahnuksen etukupongit 

(ei edellytä jäsenyyttä) 

 Vuokrattava juhla-astiasto 

 Katso tarkemmat tiedot 

www.kalajarvi.org 

 

Tremanskärrin luontopolku kulkee kallioisten metsien 

kautta keidassuolle ja Kurkijärven metsälammelle. 

Tremanskärrin luontopolku on Kalajärven 

alueen ulkoilureittien helmi. Vaikka suon ni-

mellä on karmiva tausta, niin se on mitä kau-

nein ja rauhallisin ulkoilukohde päiväretkelle.  

Tremanskärrin nimi juontaa tarinasta, 

jonka mukaan isonvihan aikaan 1700-luvun 

alkupuolella venäläisvallan aikana kolme 

venäläistä miestä olisi paennut tai lähtenyt 

oikaisemaan suon yli, mutta he eivät kuule-

man mukaan koskaan päässetkään toiselle 

puolelle vaan upposivat suon syvyyksiin. 

Sivu 5  

Tremanskärr – kolmen 

kuolleen miehen suo  

Kalajärvi-Seura toivottaa 

kaikille Hyvää Joulua ja 

Onnellista Uutta Vuotta ! 
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Pääkirjoitus 

Kalajärvi-seuran mielestä Pohjois-

Espoota ja erityisesti tätä ”koillista 

nurkkaa” voi ja tulisi kehittää. Haluam-

me varmistaa julkisten palveluiden 

(terveydenhoito, koulut jne,) pysymisen 

ja jopa paranemisen alueella sekä luo-

da uusia mahdollisuuksia yksityisille 

yrittäjille ja muille kaupallisille palve-

luille. Näiden toteutuminen edellyttää 

toki, että saamme alueelle lisää asuk-

kaita ja infrastruktuuri tukee kasvua. 

Kalajärvi-seura tarttui kaupungin-

johtajan haasteeseen ja seuran hallitus 

on kokouksessaan päättänyt työstää 

yhdessä alueen toimijoiden ja asukkai-

den kanssa ”Pohjois-Espoon vision”. 

Perustettuun työryhmään kuuluvat hen-

kilöt edustavat laajasti alueen aktiiveja 

organisaatioita, harrastusjärjestöjä ja 

yrityksiä, asukkaita tietenkään unohta-

matta. Visio koostuu kolmesta pääsuun-

taviivasta; asutus, maankäyttö ja kaa-

voitusasiat, julkiset ja kaupalliset palve-

lut sisältäen harrastus- ja virkistysmah-

dollisuudet sekä liikenneväylien ja -

yhteyksien kehittämisen. Visio on rajattu 

koskemaan maakuntakaavassakin ra-

kentamisen ja kehittämisen alueeksi ku-

vattua koillista osaa Espoosta eli Kala-

järven paikalliskeskusta ja sen lähialu-

eita. Alue rajautuu pääosiltaan Vihdin-

tien ja sen läheisyyteen sekä Kehä III:n 

muodostamaan kulmaukseen. Harvem-

paan asuttu luoteinen osa Espoota on 

rajattu pois tästä tarkastelusta alueen uniikin 

erämaa ja luonto-ulottuvuuden vuoksi. Työ-

ryhmä on nyt työskennellyt parin kuukauden 

ajan ja syntynyt Pohjois-Espoon visio tullaan 

toimittamaan kaupunginjohtajalle ja muille 

siitä kiinnostuneille toimijoille vielä loppuvuo-

den aikana. Tulokset julkaistaan myös seuran 

verkkosivuilla. 

Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan 

alueen aktiivisten toimijoiden joukkoon, niin 

ota rohkeasti yhteyttä allekirjoittaneeseen. 

Kalajärvi-seura ottaa avosylin vastaan alu-

eemme asioista kiinnostuneita henkilöitä. Mi-

tään aiempaa kokemusta seuratoiminnasta ei 

tarvitse olla, innostuneisuus yhteisten asi-

oidemme ja kylämme kehittämiseen on paras 

suositus. Myös lehtemme Kalajärven Sanomiin 

otetaan avosylin vastaan uusia kirjoittajia. 

Tässäkään toimessa ei aiempaa kokemusta 

tarvita. Tässä lehdessä uusina kirjoittajina 

ovat Kalajärven koulun oppilaat, jotka teki-

vät artikkelin kansanedustaja Sanna Lauslah-

den vierailusta koulussa. Toivottavasti jo ke-

vään lehdessä saamme lukea lisää uusien 

kirjoittajien kirjoittamia artikkeleita. Myöskin 

uusia juttuvinkkejä otetaan ilolla vastaan. 

Vaikka elämme nyt talviaikaa, niin seura 

ottaisi mielellään vastaan jo ehdotuksia lop-

pukevään yhteisviettopäivästä. Seura on pe-

rinteisesti mukana Kalajärven koululla järjes-

tettävässä Talviriehassa helmikuussa. Jos 

saamme hyvän vinkin teemaksi mitä voisimme 

järjestää kyläläisille keväällä, niin hallitus 

tarttuisi toimeen alkujärjestelyineen heti vuo-

denvaihteen jälkeen. Aiemmin seura on jär-

jestänyt kahdesti Kesäkauden avajaiset yh-

teistyössä Hotelli Korpilammen ja Valintalon 

kanssa, musiikillisesta annista vastaten kyläm-

me oma bändi RadiusOne. Perinteinen Kala-

järvipäivä jäi viime kesänä valitettavasti 

viettämättä, talkooväen puuttumisen takia. 

Tervetuloa kanssamme ideoimaan ja toteut-

tamaan yhteistä kevät- tai kesäkauden ava-

jaisia, tehdään yhdessä ihan kyläläisten nä-

köinen yhteisviettopäivä. 

 

Toivotan kaikille kalajärveläisille rauhaisaa 

joulua sekä onnellisia hetkiä ja menestystä 

uudelle vuodelle 2015.  

Monica Jägermalm 

puheenjohtaja 

Kalajärvi-Seura 

puheenjohtaja@saunalahti.fi 

Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän käy-

dessä asukasillassa Ruskatalolla syyskuun lo-

pulla, hän pyysi aktiivisia alueen asukkaita ja 

toimijoita tekemään oman esityksen Pohjois-

Espoon kehitysnäkymistä.  Tämän ”Pohjois-

Espoon vision” olisi tarkoitus antaa kaupungin 

virkamiehille, valituille luottamusmiehille sekä 

muille alueen kehityksestä vastaaville toimi-

joille kuva siitä, miten me asukkaat itse koem-

me asuinalueemme tulevaisuuden ja miten 

sitä pitäisi kehittää. Visio antaa taustatietoa 

myös uuden Pohjois-Espoon yleiskaavan suun-

nittelijoille. 

Lähtötilanteen realiteettina on toki se tosi-

asia, että Espoon isoimmat kehityshankkeet 

liittyvät radanvarsien aluekeskuksiin metro- 

ja junaratojen varsille. Tulisiko näin ollen 

”heittää pyyhe kehään” ja todeta, ettei tän-

ne pohjoiseen mitään uusia asumuksia, palve-

luita tai infrastruktuuria tulla kehittämään, 

kun kaikki rahat ja resurssit menevät etelän 

megalomaanisiin hankkeisiin? 
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Esittelyssä: Lahnuksen Shell  

Shell Lahnuksen toiminnasta vastaava Jaana pyörittää myös postin palvelupistettä.  

Lounasta tarjotaan joka päivä. Listat 

vaihtuvat neljän viikon välein, jolloin ne lähe-

tetään pääkonttorilta kaikkiin toimipisteisiin. 

Aluksi valmistettiin itse alusta asti vain liha-

pullat ja muusi, nykyään itse tehtyä on pal-

jon. Esimerkiksi sämpylät ja munkit tehdään 

taikinasta lähtien paikan päällä, eikä valmis-

kastikkeitakaan käytetä enää, vaan kastik-

keet tehdään itse. Jauhelihapihveistä lähtien 

ruoan valmistus on siirtynyt omaan keittiöön, 

eikä myöskään pakasteita käytetä enää 

ollenkaan. Joka lounaalla on myös Sydänys-

tävällinen vaihtoehto, jonka valmistuksessa on 

huomioitu mm suolan käyttö. Viiden euron 

hintainen aamiainen on suosittu ja runsas. 

Hintaan sisältyy puuro+hillo/siemenet, karja-

lanpiirakka, kananmuna, mustikkakeitto, mai-

to ja kahvi. 

Shell Lahnus on auki joka päivä kello 

24.00 asti, oli sitten arki tai pyhä. Myöskään 

esimerkiksi joulun pyhäpäivät eivät tuo tähän 

poikkeusta. Arkisin Shell aukeaa kello 5.00, 

lauantaisin kello 6.00 ja sunnuntaisin kello 

7.00. Takasivulla on hyvät kuponkitarjoukset 

Shell Lahnukseen, käytä edut hyväksesi! 

 

Teksti ja kuvat Monica Jägermalm  

Etusivulta… Alueemme yritysten esitte-

lyvuorossa on Shell Helmisimpukka Lahnus ja 

sen esimies, yksikönpäällikkö Jaana Mäkinen. 

Jaana, 38, on tullut Shellin palvelukseen 

syyskuussa 2000, ollen alusta asti Lahnuksen 

toimipisteessä. Aikaisemmin tämä kahden 

lapsen äiti on toiminut Espoon kaupungilla 

keittiön esimiestehtävissä. Jaana asuu perhei-

neen Niipperissä. Miehellä on jonkun verran 

sukujuuria Pohjois-Espooseen, siksi muutto 

tänne vuonna 2002 tuntui luontevalta. 

Jaanalla on pääsääntöisesti päivätyö, mutta 

sitoutuminen työhön tuntuu joskus siltä, että 

hän olisi yrittäjä. Työn vastapainoksi hän 

harrastaa ratsastusta, jota on harrastanut 

vuodesta 1988 lähtien. Heillä onkin yksi oma 

hevonen ja sen lisäksi perheen koirat pitävät 

huolen siitä, että vapaa-aikaan kuuluu paljon 

liikuntaa. Luontevasti hän kulkeekin työmatkat 

polkupyörällä säiden niin salliessa.  

Jaana ei ole esimies joka viihtyy vain toimis-

ton puolella, vaan mieluisinta on työskentely 

asiakkaiden parissa. Saatu asiakaspalaute 

motivoi työssä hyvin, vaikka kaikkia toivo-

muksia ei voidakaan täyttää ketjun yhteisen 

linjan takia. Hän kokee, että pääkonttorilla 

kumminkin kuunnellaan kehitysehdotuksia 

hyvin. 

Shell Lahnuksessa on henkilökuntaa 8 

ihmistä, näistä on 6 naista ja 2 miestä. Keit-

tiöpäällikkö vastaa ravintolasta, kampanjois-

ta, tilauksista ja inventoinneista Jaanan luon-

nollisesti vastatessa lopuksi paikan esimiehe-

nä kaikesta. Vastuualueiden näin jakau-

tuessa pääsee hänkin enemmän salin 

puolelle töihin. Vaihtuvuus on vähäistä, 

minkä Jaana kokee hyvänä asiana. 

Uusien työntekijöiden perehdyttäminen 

vaatii aina oman panoksensa ja myös-

kin vuosien työkaveruus pitää yhteis-

hengen korkealla. 

Shell Lahnuksen tarjonta on todella 

monipuolista, jopa niin laajaa, ettei 

välttämättä kaikille ole selvää koko 

palvelutarjonta. Heiltä saa kalastuslu-

pia sekä vuokrata peräkärryn, toimipis-

teessä on Veikkauksen pääte ja postin 

palvelupiste. Posti toimi aluksi vain Ka-

lajärven postinumeroalueelle, mutta 

sittemmin alue on laajentunut Lakistoon 

ja Röylään asti. Kassalta saa saman 

t ie n  mukaansa  i lma i sen  ST1 -

käteiskortin, joka oikeuttaa alennuksiin 

ja tarjouksiin. Kortti on myös mahdollis-

ta saada luotollisena, tällöin hakemus 

lähetetään pääkonttorille käsittelyä 

varten. 

Toimipisteessä on myös YTV:n koti-

talousongelmajätepiste, joka on todella 

suuressa käytössä. Tuodessa ongelma-

jätettä kassalta pyydetään lomake, 

johon täytetään tuodut tuotteet. Tämän 

jälkeen asiakas saa viedä ongelmajät-

teensä pihalla olevaan konttiin. Palvelu 

on maksutonta. 
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Kiitämme   asiakkaitamme   kuluneesta   vuodesta  

ja   toivotamme   kaikille  Rentouttavaa   Joulua   

ja   Kunnollista   Uutta   Vuotta! 

Marja,  Georg,  Maarit   ja   Janita 

 

www.kehonhuoltajat.fi 

http://Www.kehonhuoltajat.fi
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Tremanskärr – kolmen kuolleen miehen suo  

Etusivulta… Suon syvyyksiin uppoamis-

ta ei tarvitse enää pelätä, sillä sen poikki 

kulkevat hyväkuntoiset pitkospuut ja suokin 

on sen vuosien varrella tullut niin kantavaksi, 

että siellä voi huoleti kerätä syksyllä lakkoja 

tai karpaloita. 

Tremanskärrin luonnonsuojelualue on noin 

45 hehtaarin kokoinen ja se kuuluu valtakun-

nalliseen soidensuojeluohjelmaan. Luonnon-

suojelualue koostuu useista eri korpi-, räme- 

ja nevatyypeistä. Alueen nimikkosuo Tre-

manskärr on luonnontilainen keidassuo. Tre-

manskärrin suo on kehittynyt hiljalleen metsä-

maan soistuessa. Tämä on harvinainen soistu-

mistapa Espoossa, jossa suot ovat syntyneet 

yleisesti vesistöjen kasvaessa umpeen. Rä-

meellä kasvaa lisäksi paljon isoja varpuja, 

kuten suopursua ja juolukkaa.  

Alueen kartta, reitit ja pururata. 

Alueella voi nähdä monia metsien ja 

puustoisten soiden lintuja, kuten palo-

kärjen tai pyyn. Nisäkkäistä siellä liik-

kuu mm. hirviä ja metsäjäniksiä. Kesällä 

pitkospuilla vilistävät sisiliskot ja talvel-

la reittien ja latujen poikki kulkee peu-

rojen polkuja.  

Tremanskärrin luonnonsuojelualueel-

la kulkee luontopolku, joka käy suon 

lisäksi Kurkijärven maisemissa. Luonto-

polun kokonaispituus on 3,7 km ja  sen 

varrelta löytyy niin pitkospuita Tre-

manskärrin suon kuin Kurkijärven rannan 

kaislikoiden läpi. Reitin varrella on 

myös levähdyspaikka, josta aukeaa 

näkymä Kurkijärven yli. 

Reitin varrelta löytyy myös uudistetut ja moni-

puoliset kuntoilulaitteet 

Tremanskärrin alue kuuluu Vestran suot, 

lehdot ja vanhat metsät Natura-alueeseen, 

jonka pinta-ala on lähes 400 hehtaaria ja 

joka sijaitsee pääosin Vantaan puolella.  

Tremanskärrin luontopolun lähtöpaikka on 

Vihdintien itäpuolella, Kalajärven koulua 

vastapäätä. Luontopolulle pääsee pysäköin-

tipaikalta alkavan pururadan varrelta.  

Luontopolun esitteitä saa Espoon yhteispalve-

lupisteistä, lähin Kalajärven alueella sijaitse-

va on Ruskatalolla.  

Pururadan alkupisteeseen Vihdintien py-

säköintipaikan viereen on saatu myös uusi 

ulkokuntoiluväline, johon kannattaa ohi kul-

kiessaan käydä tutustumassa. Reippaita ret-

kiä lähiluontoon! 

 

Teksti ja kuvat Merja Enroos 

Lähteenä käytetty: ympäristö.fi ja espoo.fi 

Näkymä Kurkijärveltä. 
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Koulukuulumisia — Netin pauloissa? 

aiemmasta kaikille lähettämästäni viestistä ei 

ole tullut niin paljon palautetta kuin tästä 

sopimusluonnoksesta. Kaikki palaute on ollut 

sopimusta kannattavaa. Luonnoksessa sano-

taan, että kännykkää ei pidettäisi pulpetilla, 

vaan repussa, taskussa tai opettajan osoitta-

massa paikassa. Tämä aiheutti neuvottelussa 

oppilaiden puolelta melkein mellakan. Lopul-

ta totesin, että suurempi ongelma ei taida-

kaan olla se, että oppiminen häiriintyy, vaan 

riippuvuus kännykän käytöstä ja netistä. 

Huomattavaa on, että aika moni meistä 

aikuisistakin on jatkuvasti puhelimensa kanssa 

tutkailemassa esim. säätä, Facebookia tai 

nettisivuja. Itsekin joudun pitämään kännyk-

kääni laukussa, jos olen kokouksessa, sillä 

muuten tulee räplättyä sähköposteja. Miniäni 

työpaikalla kännykät kerätään kokousten 

alussa kännykkäparkkiin. Jos me aikuiset 

emme pysty hallitsemaan nettisurffailuamme 

ilman järeää itseohjailua tai jopa ulkoista 

puuttumista, kuinka sitten lapset ja nuoret 

kykenisivät siihen ilman aikuisten tukea? Voi-

sikin olla hyvä laatia luokan oppilaiden ja 

vanhempien kesken sääntöjä ja sopimuksia 

vapaa-aikaakin silmällä pitäen. Onko tar-

peen viestitellä WhatsApp-viestejä klo 21 

jälkeen? Kuka puuttuu somekiusaamiseen? 

Kuinka paljon ruutuaikaa on paljon? Ote-

taanko kännykkä pois yöksi?  

Kysymyksiä ja pohdinnan aiheita tähän 

liittyen on paljon, keskustelu asiasta jatku-

koon! 

 

Leila Tuominen 

rehtori 

Keskustelu koulujen mobiililaitteista käy 

kiivaana. Länsiväylässäkin uutisoitiin oikein 

isoilla kirjaimilla, kuinka Espoon kouluissa on 

vähiten tabletteja pääkaupunkiseudun kunnis-

ta. Vantaa hankkii kaikille oppilaille henkilö-

kohtaiset tabletit. Minultakin on kysytty, josko 

Espoonkin pitäisi tarjota koulun puolelta kai-

kille omat laitteet. Käsitykseni mukaan aina-

kin osassa niistä kouluista, joissa jokaisella on 

koulun hankkimat tabletit, rikkoontuneiden 

osuus on ollut kohtuullisen suuri. Yhteisestä 

omaisuudesta ei pidetä yhtä tarkoin huolta 

kuin itse ostetusta ja maksetusta. Toisaalta 

niinkään ei missään tapauksessa voi olla, että 

joillakin on laite käytössä ja joillakin varojen 

puutteessa ei. Segregoituminen on yhteiskun-

nassa iso ongelma jo nyt, perusopetuksessa 

sitä ei voi hyväksyä. Lopputulemana oma 

mielipiteeni on, että kaikille oman tabletin 

hankkiminen on kouluilta niin iso investointi, 

ettei se ole perusteltua. Laitekannan säännöl-

liseen uusimiseen ei lopulta kuitenkaan ole 

mahdollisuuksia. Koulun pitää kuitenkin var-

mistaa, että kaikilla oppilailla on laite käy-

tössä, kun sitä tarvitaan. Kouluilla pitää siis 

olla mobiililaitteita sellainen määrä, että 

nekin saavat laitteen käyttöönsä, joilla ei ole 

omaa. Nykyiset älypuhelimet toimivat hyvin 

myös mobiililaitteina, vaikka ruutu melko 

pieni onkin. Ainakin nettihaut onnistuvat 

mainiosti. Olen siinä käsityksessä, että 

ainakin kaikilla yläkoululaisilla on tänä 

päivänä käytössään älypuhelin, ja aika 

monella alakoululaisellakin.  

Tästä onkin huomaamatta kasvanut 

ongelma, johon emme ole osanneet 

oikein varautua. Jotkut oppilaat häirit-

sevät omaa oppimistaan ja keskittymis-

tään olemalla jatkuvasti kaikkialla ja 

kaikkien kanssa kuin entisessä operaat-

torin mainoslauseessa. Sosiaalisen me-

dian eri verkostoitumispalvelut ja niiden 

tapahtumien seuraaminen muodostavat 

päivän kulusta keskeisen osan. Vaivih-

kainen kännykän vilkuilu ja lyhyt kom-

mentointi eivät varsinaisesti haittaa 

oppitunnin kulkua, mutta omaa keskitty-

mistä kyllä. Huomio on yksinkertaisesti 

muualla kuin käsiteltävässä aiheessa. 

Olemme valmistelemassa kouluun 

kännykänkäyttösopimusta. Kokonaan ei 

koneita kannata kerätä pois, sillä niitä 

käytetään aika paljon oppitunneillakin. 

Aiemmin olemme antaneet oppilaiden 

pitää laitteita pulpetilla, sillä niistä ei 

ole näyttänyt olevan sen kummempaa 

haittaa. Nyt olemme ymmärtäneet, että 

jotkut poistuvat henkisesti tilanteesta 

jatkuvasti sosiaalisen median kautta.  

Sopimusta on laadittu oppilaskun-

nan hallituksen kanssa, opettajien mieli-

pidettä kysymällä ja asiasta kiinnostu-

neiden oppilaiden kanssa. Olen laitta-

nut myös koteihin mahdollisuuden kom-

mentoida sopimusluonnosta. Mistään 

Rehtori Leila Tuominen pohtii koululaisten mobiililait-

teiden käyttöä. 
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Kansanedustajan vierailu Kalajärven koululla 

Mikä tarkoitus Espoon valtuustolla oikeasti on? 

Espoon valtuutetulla, joka on valtuustossa, on 

erittäin iso rooli. Valtuutetut vaikuttavat kaik-

kien kouluarkeen erittäin paljon. 

Mikä Espoossa on mielestänne onnistunutta? 

Espoo on kiva kaupunki asua. Espoossa on 

paljon luontoa, hyvät koulut, ja Espoo on erit-

täin lapsilähtöinen kaupunki. 

Miksi kouluun ei voitaisi hankkia säädettäviä 

pöytiä, kun istuminen on terveydelle haitallis-

ta? 

Koulussa tällaisista asioista päättää rehtori, 

sillä kouluilla on itsenäinen päätösvalta monis-

sa asioissa. Kyllä säädettävien pöytien hankki-

minen on mahdollista. 

Miten koulujen viihtyvyyttä voitaisiin mielestäsi 

parantaa? 

Viihtyvyys lähtee koulun oppilaista, opettajista 

sekä muusta henkilökunnasta. On hyvä miettiä 

millainen ympäristö on ja ottaa oppilaita mu-

kaan päättämään asioista, kuten Kalajärven 

koululla tehdään. 

Miksi A-ruotsia on yksi tunti viikossa enemmän 

kuin B-ruotsia? 

Tuntijaossa täytyy olla tietty tuntimäärä kuta-

kin ainetta, ja siksi on päätetty näin. A-ruotsin 

tavoitteena on saada tietty kielitaito. 

 

Teksti Taru Ojanperä ja Saana Sivula 

Haastattelu toteutettiin kansanedustaja 

Sanna Lauslahden kanssa joka vieraili koulul-

lamme 8.9.2014 keskustelemassa mm. koulu-

asioista. Kysymykset tekivät yhdeksäsluokka-

laiset. Lauslahti vastasi kysymyksiin asiantun-

tevasti ja saimme häneltä paljon uutta tietoa. 

Millaista on työskennellä eduskunnassa ja mitä 

työtehtäviä siihen kuuluu? 

Työ on erittäin mielenkiintoista. Työssäni pää-

see va ikut tamaan yhteis i in  as io i-

hin. Päiväohjelmaani kuuluu sosiaali- ja ter-

veysvaliokunta, sivistysvaliokunta jossa käsitte-

lemme kouluasioita ja sen jälkeen alkaa täysis-

tunto. Aamuisin on mm. taustatapaamisia ja 

iltaisin olen kokouksissa ym. Maanantait, jotka 

eivät ole istuntopäiviä, käytän arkeen tutustu-

miseen sekä taustavalmistautumiseen. 

Työssäni on tutkimista, ihmisten kuuntelua, tie-

don hakemista, johtopäätösten tekemistä, osal-

listumista kokouksiin. Pitkälti isojen asioiden 

kanssa toimimista. Istumme valiokunnissa ja 

täysistunnoissa ja kun tulee lakeja, huolehdim-

me, että lait ovat hyviä ja teemme niihin kor-

jauksia. Taustaryhmissä käymme läpi mm. tule-

via lainsäädäntöjä. 

Mikä on kansanedustajan peruspalkka? 

Noin 6300 € on bruttopalkka sekä lisänä 

1000 € kulukorvausta, koska joudumme liikku-

maan paljon. Myös mainostamiseen kuluu ra-

haa. 

Mikä työssäsi on vaikeaa? 

Vaikeaa on se, että kun maailma ei ole ikinä 

valmis, niin välillä tulee riittämättömyyden 

tunne joko siitä, kun on niin paljon kor-

jattavia asioita tai kun yrittää korjata, 

eikä aina saa vaikutettua.  

Mitä mieltä olet uudesta pääministeristä? 

Olen ollut alusta alkaen uutta pääminis-

teriä tekemässä ja mukana Alexander 

Stubbin tiimissä. Hän on loistava ja uu-

denajan pääministeri. Hän haluaa luoda 

uudenlaista johtamista politiikkaan. 

Mitä tarkoittaa hallintotieteiden tohtori? 

Olen lukenut viisi vuotta maisteritutkin-

non päälle ja tehnyt väitöskirjan. Hallin-

totieteet tarkoittaa, että se on tieteenala 

ja sieltä olen lukenut kuntataloutta, joka 

on hallintotieteiden osa-alue. 

Kuinka monta tuntia työtä teet päivässä? 

Normaalipäivä on 12 tuntia maanantais-

ta torstaihin. Perjantaisin teen yleensä 

normaalipäivän eli n. 8 h sekä lauantai-

sin olen toreilla n. 3-4 tuntia. Sunnuntait 

yritän olla vapaalla. 

Pääsisikö teille eduskuntaan TET-jaksolle? 

Kyllä, ottamalla yhteyttä otsikolla pää-

seekö TET-harjottelijaksi. Esimerkiksi minä 

otan harjoittelijoita. 

Miksi Pohjois-Espoossa kulkee niin huonos-

ti busseja ja miksi yhteydet ovat niin huo-

not? 

Kun päätetään siitä, mihin bussi-linjoja 

tarvitaan lisää, otetaan selvää, kuinka 

paljon ihmisiä alueella liikkuu busseilla, 

ettei linjoja lisätä turhaan. 

Miksi kouluihin hankitaan iPadit, kun sillä 

rahalla voitaisiin panostaa kouluruokaan 

ja -viihtyvyyteen? 

Kouluissa täytyy panostaa siihen, että 

oppilaat saavat opetusta välineillä, joilla 

tehdään töitä tulevaisuudessa. Kun rahaa 

on rajallinen määrä, pitää valita, mihin 

panostetaan. Ruokia valitessa kuunnel-

laan oppilaiden ajatuksia, mutta niitä ei 

voida aina toteuttaa, ettei ruoka olisi 

liian epäterveellistä. Kouluviihtyvyys läh-

tee kaikista meistä. 

Mitä epäkohtia haluaisit korjata perus-

koulutuksessa? 

Espoossa on todella hyvä peruskoulutus, 

josta voimme olla ylpeitä. Suuri asia 

onkin se, että koulu ei ole muuttunut op-

pilaiden ja yhteiskunnan mukana riittä-

västi. Olisi tärkeää, että yhä enemmän 

pystyttäisiin keskittymään ja ohjaamaan 

jokaista oppilasta yksilönä, ja opettaa 

häntä hänen vahvuuksiensa ja heikkouk-

siensa mukaan. 

Kalajärven koulun 9. luokkalaisten piinapenkissä 

kansanedustaja Sanna Lauslahti. 
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Kalajärven kuntosali 

Kausikorttien hinnat 

Kalajärven kuntosalilla: 

 Kausikortti 6 kk 80 € 

 Kausikortti, alennettu hintaryh-

mä, 6 kk 40 € 

 Kausikortti, 1 kk 18 € 

 Kausikortti, alennettu hintaryh-

mä, 1 kk 10 €.  

 Alennettu hintaryhmä: Alle 18v, es-

poolaiset eläkeläiset, työttömät, va-

rusmiehet ja opiskelijat 

Halusit sitten jumpata, pumpata, tai 

hankkia kevyttä hikeä, Kalajärven kuntosalil-

la se onnistuu helposti ja hauskasti. Tyyli on 

vapaa ja kaikki mahtuvat mukaan. Tarjolla 

on myös ohjattua liikuntaa kaikenikäisille ja 

kaiken kuntoisille. Liikunnanohjaajat auttavat 

sinut tarvittaessa alkuun ja neuvovat kuntosa-

lin vapaaharjoittelun aikana kuntosalilaittei-

den käyttöä tiistaisin klo 18.00-18.55. 

Kalajärven kuntosalilla, Ruskaniitty 1, 

järjestetään sekä ohjattua liikuntaa että va-

paaharjoittelua. Kalajärven kuntosalin kausi-

kortti on voimassa puoli vuotta ostopäivästä 

lukien. Kausikortteja myydään Espoon kau-

pungin Kalajärven ja Leppävaaran yhteis-

palvelupisteissä. Kuntosalin sähköisen avai-

men pantti maksaa viisi euroa. Avain oikeut-

taa kuntosaliharjoitteluun ainoastaan Kala-

järven kuntosalilla. 

Ohjatun liikunnan kursseille ilmoittaudu-

taan Espoon kaupungin verkkosivujen kautta, 

https://resurssivaraus.espoo.fi 

Sporttiklubi ikäihmisille 

Maksuton liikuntaklubi ikäihmisille 68+ 

sporttikortilla. Toiminnassa korostetaan liikku-

miskyvyn ja lihasvoiman säilyttämistä erityi-

sesti kuntosaliharjoittelulla, itsenäisen liikku-

misen tukemista, uusien soveltuvien liikuntala-

jien kokeilua ja iloista yhteisöllisyyttä.  

68+-sporttikortti myönnetään sen vuoden 

alusta, jolloin espoolainen henkilö täyttää 68 

vuotta. Kortti oikeuttaa seuraaviin erityisetui-

hin: Uimahallien maksuton käyttö, kuntosalien 

vapaa käyttö vapaaharjoitteluvuoroilla, 

liikuntapalveluiden ohjatut seniori- ja erityis-

ryhmät maksuttomina, maksuton osallistumi-

nen 68+-sporttiklubien toimintaan sekä mak-

suttomat saaristokuljetukset reittiliikenteessä. 

Sporttikortin voi lunastaa uimahallien 

kassoilta ja kaupungin yhteispalvelupis-

teistä. Korttiin ovat oikeutettuja kaikki 

espoolaiset viimeistään kyseisen vuo-

den aikana 68 vuotta täyttävät kunta-

laiset.  

Miksi salille? 

Laihduttajalle kuntosalitreeni on 

monella tapaa hyödyllistä. Eräs merkit-

tävimmistä hyödyistä on aineenvaih-

dunnan ylläpito laihdutuksen aikana. 

Aineenvaihdunnan, ja sitä kautta levos-

sa kulutettujen kaloreiden määrä riip-

puu pitkälti lihasmassan määrästä. 

Pelkällä ruokavaliolla laihdutettaessa 

pudotetusta painosta jopa 30-40 pro-

senttia voi olla lihasmassa. Aerobinen-

kin treeni säästää lihasta, mutta kunto-

salitreenin lisääminen saattaa estää 

hävikin kokonaan.  

Kuntosaliharjoittelu kasvattaa voi-

mia todella nopeasti, sillä lihasvoima 

on nopeimmin kehittyvä fyysisen kunnon 

osa-alue. Se saattaa kasvaa kymme-

nen prosenttia muutaman ensimmäisen 

harjoituksen aikana. Muutamassa kuu-

kaudessa voimatasot treeniliikkeissä 

nousevat tyypillisesti 30-50 prosenttia, 

mutta monissa harjoitusliikkeissä lihas-

voima voi jopa kaksinkertaistua tässä 

ajassa. Tämä jos mikä motivoi treenaa-

maan! Parantunut lihasvoima näkyy 

myös kuntosalin ulkopuolella: ennen 

raskaalta tuntuneet arkiaskareet suju-

vat kuin leikiten. Myös muut liikuntalajit, 

kuten pallo- ja mailapelit sekä kestä-

vyyslajit kulkevat paremmin, kun kehoa 

liikuttaa tehokkaampi moottori, eli täs-

sä tapauksessa vahvemmat lihakset. 

Voimaharjoittelu on lisäksi tehok-

kain tapa muokata kehoa. Kuntosalit-

reenin kiinteyttävät vaikutus alkaa 

myös näkyä nopeasti – rasvaa palaa 

ja lihaskudos kehittyy, jolloin esimerkik-

si ojentajat tuntuvat kiinteämmiltä jo 

parin viikon jälkeen. 

Jos et tavoittele lihasmassan kas-

vua, ei siitä kannata toisaalta olla liian 

huolissaan. Laihduttamisen yhteydessä 

lihasmassan kasvu hidastuu ja laihduttajalla 

ykköstavoite tulee olla aineenvaihduntaa 

tehostavan lihasmassan ylläpito, joka sekin 

vaatii tehokasta harjoittelua. 

Salitreeni edistää terveyttä. Voimahar-

joittelu myös laskee verenpainetta, kolestero-

liarvot kohenevat, sokeriaineenvaihdunta 

paranee ja luusto vahvistuu. Vaikutukset ovat 

samankaltaisia, mutta aavistuksen verran 

pienempiä, mitä kestävyystreenillä saa ai-

kaan. Erityisesti ikääntyvillä kuntosaliharjoit-

telu ehkäisee todella tehokkaasti ikääntymi-

seen liittyvää lihasmassahävikkiä, eli sarko-

peniaa. 

 

Teksti ja kuvat Viki Sirkiä 

Lähteenä käytetty: espoo.fi ja keventajat.fi 

Ohjattu liikunta (syksy 2014 - kevät 2015): 

 Tiistaisin: 

9.30-10.15 Seniorijumppa (seniorit) 

10.20-11.15 Kiertoharjoittelu (aikuiset ja seniorit) 

17.00-17.55 Kuntojumppa (aikuiset) 

 Perjantaisin: 

9.00-9.45 Seniorijumppa (seniorit) 

Kalajärven kuntosalilla on monipuolinen varustus ko-

neita ja lisäksi löytyy vapaita painoja.  
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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 ! 

KALAJÄRVEN SIVUAPTEEKKI 

Toivottaa asiakkailleen Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 
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Ohjeet seuran jäseneksi liittymiselle: 

JÄSENNUMEROSI = VIITE 

31.1.2015 

JÄSENMAKSU 2015 

€ 15 

JÄSENNUMERO 

FI24 3636 3010 8194 64  

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. Jäsenetuna voit vuokrata seuran 

omistamia laitteita edulliseen hintaan. 

Jäsenistölle on omat käyttäjätunnuksella 

ja salasanalla suojatut internet-sivunsa. 

Jäsensivujen kautta voit tarkastella 

vuokralaitteiden varaustilannetta 

oma.sahkoposti@koti.fi 

ja lähettää vuokralaitteen varauspyynnön 

suoraan sähköisesti. Jäsentietoja ei käytetä 

markkinointiin eikä tietoja myydä kolmansille 

osapuolille. Tiedotamme alueen merkittävim-

mistä uutisista ja tapahtumista uutiskirjeellä 

muutamia kertoja vuodessa. 
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Liittyminen on helppoa: 

 Paina “Liity Jäseneksi” -painiketta  seuran kotisivuilla 

 www.kalajarvi.org 

 Syötä lomakkeeseen vain nimesi ja sähköposti- 

 osoitteesi ja paina “Lähetä” 

 Saat paluupostissa ohjeet, joilla pääset päivittämään  

 jäsentietosi, salasanasi ja näet oman jäsennumerosi 

 Maksa pankkiin €15 vuosimaksu / talous, käyttäen 

 jäsennumeroasi viitenumerona.  

 Tili: FI24 3636 3010 8194 64  HUOM! Uusi pankkiyhteys 

 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 . Jos 

et muista salasanaasi jäsensivuille, voit tilata salasanan sähköpostiisi 

(sähköpostiosoitteesi toimii käyttäjätunnuksenasi) helposti klikkaamalla jäsensivujen si-

säänkirjautumisen kohdasta: ”Unohditko tai haluatko luoda salasanan?” Jos ongelmia verk-

kosivujemme käytön suhteen, ota yhteyttä 050-585 7710/Viki. 

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

maksun suoraan pankkiin: Kalajärvi-Seura ry, Tili: FI24 3636 3010 8194 64 , 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. 



Shell Lahnuksesta tällä kupongilla  
Voimassa 31.12.2014 saakka 

Shell Lahnuksesta tällä kupongilla  
Voimassa 31.12.2014 saakka 

www.kalajarvi.org 


