MARTINLAAKSON HENKI -TARINAKILPAILUN TARINAT
Vantaan kaupungin kaupunkisuunnittelu ja viheralueyksikkö järjestivät keväällä 2015
tarinakilpailun. Kilpailulla etsittiin tarinoita siitä, mikä tekee Martinlaaksosta Martinlaakson, ainutlaatuisen alueen asua. Tarina sai olla lyhyt kirjoitus jostakin
tapahtumasta, paikasta tai asiasta Martinlaakson historiassa tai nykyhetkessä. Se sai
myös olla esimerkiksi valokuva tai piirros itselle tärkeästä tapahtumasta,
asiasta tai paikasta. Kilpailuun tuli ilahduttava määrä erilaisia tarinoita eri-ikäisiltä
martinlaaksolaisilta. Minkä tarinan haluaisit nähdä Martinlaaksonpolulle sijoitettavassa
tarinanauhassa, kun katu uudistetaan? Äänestä suosikkiasi tai kerro oma tarinasi!
Tarina 1:
Martsarin OPKH Martinlaakson henkenä
Länsi-Vantaan helmessä sijaitsee ihana Martinlaakso. Käydessä siellä lukiota, tulee
mietittyä mikä saa Martsarin Martsarilaiseksi ainakin nuorten mielestä.
Martinlaakson lukion opiskelijakunnan hallitus on mielestäni jotain, mikä kuvastaa juuri sitä mitä "Martsari henkeä" mistä ihmiset puhuvat. Martsarin OPKH on syystäkin
tunnettu muiden opiskelijakuntien hallitusten kesken. Martsarin opiskelijakunta toimii
Martinlaakson lukiossa ja heidän tehtäviin kuuluu muun muassa lukiolaisten edunvalvonta.
Martsarin OPKH on ollut edistämässä opiskelijoiden hyvinvointia jo vuosia ja asiat vain
paranee vuosi vuodelta. OPKH:ssa on erittäin avoin ilmapiiri, joka on tehnyt ajasta
siellä elämäni parhaan. OPKH:n kuka tahansa voi liittyä mukaan!
OPKH järjestää myös erilaisia tapahtumia, joista lukion opiskelijat ovat pitäneet kovasti. Kuten esimerkiksi tunnettu Game Event, mihin perinteisesti on hankittu pomppulinna sekä monia pelejä. OPKH on tukenut nuorten osallistumista heitä koskeviin asioihin
ja kannustaa heitä tulevaisuudessa mahdollisesti uralla johon voi liittyä politiikka tai
muu vaikuttaminen. OPKH:ssa kannustetaan ottamaan kiinni mahdollisuuksista ja tämän takia Martinlaaksosta on voitu luoda opiskelija ystävällistä paikkaa asua ja opiskella.
Vuosien takaa tulen taatusti muistamaan tätä paikkaa, siksi se olisi mielestäni jopa
sopiva kuva martsarille.
Tarina 2:
Olipa kerran kissa nimeltä Plätty. Se asui Laajakorvenkujalla. Minun perheeni oli reissussa, se meni ulos ja katosi, ja kun me tulimme kotiin, sitä ei ollut kotona. Viikko sitten me katsoimme netistä eläin hoito kotiin, ja sen kuva oli sivulla. Ja me saimme sen
takaisin.
Tarina 3:
Olipa kerran lintu, jonka nimi on Tintti, se tykkäsi lentää martsarissa. Se lintu asui
puussa mikä oli lähellä martsarin ostaria, se näki päivittäin paljon erilaisia ihmisiä. Olipa kerran myös orava, jonka nimi on Kurre. Eräänä päivänä Kurre ja Tintti tapasivat
ostarilla ja he ystävystyivät. He tekivät kaikkea yhdessä ja heistä tuli parhaita kavereita . Loppu .

Tarina 4:
Olipa kerran laajavuoren koulu joka puretaan, koska siellä oli liikaa oppilaita. Uusi
koulu rakennetaan, sen nimi on Martinlaakso koulu. Sielä on enemmän oppilaita kun
laajavuoren koulussa , mutta se on isompi koulu joten sitä ei pureta niin että sielä
on iso ruokala ja luokka. Martinlaakso koulussa on yli 50 opettajaa ja 700 oppilasta.
Mutta laajavuoren paikalle voisi tulla puisto se olisi iso ja hieno. Martinlaakson koulun
ympärillä on metsää. Sen pituinen se .
Tarina 5:
Kun tulet martsariin näät martinlaakson ostarin. Täällä voit käydä uimahallissa ja
kirjastossa. Ja talvella voit laskea pulkalla pöyryllä ja luistella herkkiksen kentällä. Voit
myös leikkiä monessa puistossa.
Tarina 6:
Seikkailu Martsarissa
Iina on metsästämässä aarretta.
Tehtävä alkaa Martinlaakson koulusta.
Seuraavaksi Iina menee Martinlaakson juna-asemalle.
Seuraavaksi piti mennä herkkikselle ja sitten Martinlaakson kirjastoon.
Aarre löytyi Martinlaakson ostarilta. Aarrerasian sisällä oli koruja.
Tarina 7:

Sami on 6-vuotias eskarilainen ja asuu Martinlaaksossa. Samin kodissa on pieni ovi,
keittiö, olohuone ja savupiippu. Samin kodin pihalla on keinu ja sitten siellä on
liukumäki, jossa on portaat. Pihalla on myös hiekkalaatikko. Lähellä on myös pitkä
autotie ja avoauto. Siellä on myös Martinlaakson kauppa. Sami käy siellä joskus.
Aamuisin Sami menee eskariin tietä pitkin, joka kiertää kaupan kautta. Eskarissa Sami
tekee tehtäviä, on aamupiirissä ja pihalla. Eskarin pihalla on punainen kukka,
kiipeilyteline, hiekkalaatikko, keinut ja liukumäki, jossa on portaat. Eskarin jälkeen
Sami menee ulos. Sami tykkää leikkiä ulkona eskarin hiekkalaatikolla. Tämän jälkeen
Sami menee kotiin. Samin suosikkipaikkoja on uimahalli, eskari, mökki ja koti. Sami
käy myös eskarin läheisessä metsässä retkellä. Siellä on kallio ja siellä voi leikkiä ja
kerätä kiviä.
Tarina 8:
Sami on 6-vuotias eskarilainen ja asuu Martinlaaksossa. Samilla on ruskea tukka. Samilla on keltainen koti, jossa on punainen katto. Samin kodin pihalla on nurmikkoa,
piha ja ämpäri, jolla voi laittaa vaikka hiekkaa. Samin kodin lähellä on liukumäki, keinu
ja puu. Aamuisin Sami menee eskariin autolla tietä pitkin. Samilla on reppu selässä.
Sami näkee matkalla eskariin taivaan, auringon, auton ja keinun. Eskarissa Sami leikkii pikkuautoilla. Eskarin jälkeen Sami lähtee kotiin. Kotona Sami leikkii sisällä ja ulkona. Samin mielestä paras paikka on eskari, Linnanmäki, Hop Lop, uimahalli, kylpylä ja
hiekkalaatikko.
Tarina 9:
Sami on 6-vuotias eskarilainen ja asuu Martinlaaksossa. Samin koti on punainen ja
siellä on maanalainen maailma. Pihalla on vähän puskia. Sami ajaa pihalla isoveljen
kanssa mönkkärillä. Samia ei pelota yhtään. Aamuisin Sami syö aamupalan, pesee
hampaat ja laittaa vaatteet päälle. Sitten Sami lähtee päiväkotiin. Päiväkodissa syödään ja leikitään. Eskarin ikkunasta näkyy puita ja koulu. Samin lempipaikkoja eskarin
lähellä on metsä ja Possupuisto. Eskarin jälkeen Sami tulee kotiin, syö ja tekee läksyt,
keinuu ja harjaa hampaat. Kotimatkalla näkyy kalliota, taloja, koulu ja uimahalli. Samin lempipaikkoja on mökki, johon Sami menee viikonloppuna. Myös uimahalli on ki-

va, kun siellä saa sukeltaa. Myyrmäen uimahalli on kivempi kuin Martinlaakson uimahalli, kun siellä äitillä on enemmän aikaa uida. Martinlaaksossa on kerrostaloja. Sami
kävi kerran isän kanssa polkupyörällä kaupassa. Sami käy isän kanssa K-kaupassa.
Tarina 10:
Sami on 6-vuotias eskarilainen ja asuu Martinlaaksossa. Samin koti on sininen. Samin
kodin pihalla on keinuja, hiekkalaatikko ja liukumäki. Samin kodin pihalta näkyy myös
kallio ja korkea vuori ja toinen talo, joka on kerrostalo. Aamuisin Sami leikkii hiekkalaatikolla ja sitten menee keinumaan ja vuorille katsomaan kalliota kaverin kanssa.
Samilla ja kaverilla on vapaapäivä. Jos heillä ei ole vapaapäivä he menevät eskariin.
Eskarissa on kellarikin. Sami menee eskariin polkua pitkin. Matkalla näkyi kerran pupu. Pupu loikki nurmikolla. Matkalla näkyy myös puu. Eskarissa Sami tekee taloja,
leikkii ja askartelee. Eskarin jälkeen Sami menee katsomaan pupuja. Samin lempipaikkoja on vuori, kodin pihalla oleva liukumäki ja keinu sekä metsä. Eskarin lähellä on
vuori. Vuorella kiipeilee eskarilaisia. Vuoressa on myös luola. Luolassa asuu leijona. Se
on kiltti leijona. Se on karannut eläintarhasta. Sillä on myös pentuleijona.
Tarina 11:
Sami on 6-vuotias eskarilainen ja asuu Martinlaaksossa. Sami asuu Laajavuorenkujalla. Samin kodin katto on punainen ja talo harmaa. Samin kodin pihalta löytyy keinu,
liukumäki, leikkimökki, pyörä ja auto. Sami pesee aamuisin hampaat ja syö aamupalan. Sitten Sami menee päiväkotiin kävellen. Matkan varrella on K-kauppa, puita, autoja ja taloja. Sami leikkii, piirtää ja askartelee päiväkodissa. Eskarin jälkeen Sami
menee kotiin. Kotona Sami syö, katsoo Pikkukakkosohjelmaa ja pelaa pelejä. Samin
lempipaikkoja ovat Hop Lop, Jumbo, K-kauppa, supermarket ja koulu. Eskarin lähellä
kivoin paikka on koulun keinut, varsinkin verkkokeinu. Sinne mahtuu ainakin viisi keinumaan.
Tarina 12:
Sami on 6-vuotias eskarilainen ja asuu Martinlaaksossa. Samin koti on harmaa ja valkoinen. Samin kodin pihalla on kiviä, keinuja ja liukumäki. Aamuisin Sami syö aamupalan, puuroa. Sen jälkeen Sami menee kävellen eskariin. Matkan varrella näkyi tänään koira ja ihmisiä. Eskarissa Sami leikkii ja askartelee. Lempipaikka eskarin lähellä
on possupuisto. Puistossa leikitään ja ollaan liukumäessä. Eskarin jälkeen Sami menee
kotiin, syö, leikkii ja menee nukkumaan. Sami käy myös kävelemässä kodin lähellä
olevassa puistossa. Puistossa on auto, joka on sininen ja renkaat ovat punaiset ja ratti
on keltainen ja musta. Sinne mahtuu kuusi, takapenkille kaksi ja keskimmäiselle penkille kaksi ja ensimmäiselle penkille kaksi. Samin lempipaikkoja ovat puisto, eläintarha
ja Jumbon uimahalli. Sami tykkää matkustaa myös Virossa ja Espanjassa. Lempipaikka on myös Afrikka. Afrikassa on kuuma ja siellä ei tuu ikinä talvea ja siellä saa uidakin. Sami tykkää molemmista lämmöstä ja talvesta. Kylmässä ei voi olla kauan. Jos on
lämpimässä, niin voi olla aika kauan. Sami käy kaupassa Alepassa. Alepa on hyvä
kauppa, koska se on lähellä ja sieltä voi hakea vaikka nenäliinan, eikä tarvitse takkia.
Sami käy joskus myös Martinlaakson ostarilla.

