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vaikuttaa

KIMMO BEHM
K U N N A N J O H TA JA

N

Nurmijärvi, niin kuin kaikki Suomen 432 kuntaa,
saivat viime lokakuun vaaleissa uudet kuntien
korkeinta päätösvaltaa käyttävät valtuustot. Äänestysprosentti nousi neljä prosenttiyksikköä
edellisistä vaaleista ja kohosi 58, 8 %:iin. Nurmijärvellä kunnallisvaaleissa ei ehkä odotuksista
poiketen tapahtunut merkittäviä muutoksia poliittisten ryhmien kesken. Kahden valtuustopaikan
siirtymä oli varsin pieni muutos verrattuna naapurikunnissa tapahtuneisiin muutoksiin. Sen
sijaan kunnanvaltuutetuista vaihtui 18, mikä oli
lähes samaa luokkaa kuin edellisissä kunnallisvaaleissa.
Uusi kunnanvaltuusto kokoontuu ensimmäisen
kerran 26. tammikuuta valitsemaan luottamushenkilöt lautakuntiin ja muihin keskeisiin luottamustehtäviin. Uusien valtuutettujen perehdyttäminen vaativaan valtuustotyöhön on jo aloitettu.
Kevään kuluessa järjestetään lukuisia kunnan
sisäisiä ja Keski-Uudenmaan kuntien yhteisiä
koulutus- ja perehdyttämistilaisuuksia sekä valtuutetuille että kaikille luottamustehtäviin valituille. Ensimmäinen merkittävä ja haastava tehtävä
valtuutetuilla tulee olemaan kevään aikana kunnan nykytilan arviointi, tulevaisuuskuvan tarkastelu ja näiden perusteella kunnan tulevaisuuden
strategiatyö yhdessä kunnan virkamiesjohdon
kanssa.
Nurmijärven kunnan valtuutetut ovat kuntalaisten
edusmiehiä ja –naisia, joiden keskeinen tehtävä
on välittää oman persoonansa kautta kuntalaisten
näkemyksiä kunnan kehittämiseen ja päätöksentekoon.Tässä lehdessä on esitelty kaikki Nurmijärven kunnanvaltuutetut. Heidän tuoreimmat
yhteystietonsa löytyvät internet-sivuiltamme.
Aktiivinen ja palveleva luottamushenkilö on
keskeisin osa toimivaa kunnallishallintojärjestel-

määmme. Kuntalaisten ja valtuutettujen välinen
keskinäisen kanssakäymisen edistäminen palvelee
mielestäni parhaalla tavalla hyvin toimivaa kunnallisdemokratiaa.
Kuluvan vuoden tärkeä haaste koko maassa ja
erityisesti pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa
on kuntayhteistyön lisääntyminen ja syventyminen. Kaksi vuotta ovat Keski-Uudenmaan (KUUMA)-kunnat harjoitelleet ensi askelia kuntayhteistyössä. Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula, Kerava,
Mäntsälä ja kuluvan vuoden alusta Pornainen
ovat hakeutumassa seutukokeilun myötä entistä
tiiviimpään yhteistyöhön. Pääkaupunkiseudun
kuntien yhteistyön monipuolistuminen viime
vuoden aikana merkitsee uutta askelta koko
pääkaupunkiseudun ja sitä ympäröivän nk. kehysalueen yhteistoiminnan syventämiselle. Maankäyttö, liikenne ja joukkoliikenne, asuminen ja
ympäristökysymykset ovat niitä tehtäviä, joissa
pääkaupunkiseudulla tarvitaan kuntarajat ylittävää
konkreettista yhteistyötä. Nurmijärvellä on kuluvana vuonna KUUMA -kuntien puheenjohtajakautena haasteellinen tehtävä johtaa yhteistyöhankkeita sekä luoda perustaa tulevalle, edellä
mainitulle koko alueen yhteistyölle.
Uusi vuosi on tuonut useita uusia haasteita kunnille. Lainsäädännölliset uudistukset tuovat muutoksia kuntien palvelutuotannon sisältöön. Ehkä
merkittävin uudistus on terveydenhuollon hoitotakuu, joka tulee koskemaan meitä kaikkia
nurmijärveläisiä.Tässä lehdessä annamme katsauksen tästä ja useista kaikkia kuntalaisia koskevista
keskeisistä ajankohtaisista hankkeista ja uudistuksista.
Toivotan lukijoille Parhainta Uutta Vuotta 2005
ja oivallisia lukuhetkiä tiedotuslehtemme parissa.
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Asumisen strategioita koskeva työryhmän suunnitelmassa tarkastellaan kunnan väestönkasvua, asuntotuotannon suuntaviivoja sekä eritysryhmien asumisen
tarpeita. Lisätietoja: asuntotoimen päällikkö MarjaLiisa Back.

Vanhustenhuollon suunnitelma
vuosille 2004-2009
Vanhustenhuollon suunnitelmaa päivitetään kahden
vuoden välein. Suunnitelma sisältää tietoa mm. ikäihmisten hoitoa ja palvelua koskevista laatusuosituksista,
Nurmijärven vanhusväestöstä ja vanhuspolitiikasta,
palveluista kotona asumisen tueksi, palveluasumisen
tilanteesta ja laitoshoidosta. Lisätietoja: ylihoitaja Terhi
Helppolainen.

Maapoliittinen
ohjelma
Kunnan maapoliittisessa ohjelmassa käsitellään mm.
kunnan maanhankintaa ja sen periaatteita, asemakaavoitusta ja käytettäviä maapoliittisia keinoja, yksityisen
tonttimaan käyttöön saantia ja yleensä maan luovutuksen periaatteita sekä lähiajan linjauksia. Lisätietoja
kunnangeodeetti Sirkku Haikala.

Vastavierailulla
sisäministeriössä

Nurmijärven kunnan edustajat kävivät ja keskustelemassa
kunnan turvallisuuskysymyksistä sisäministeriössä. Kuvassa
vas. kh:n pj. Pasi Hurttala, ulkomaalaisviraston ylijohtaja
Jorma Vuorio, (toiminut 80 -luvulla apulaisnimismiehenä
Nurmijärvellä) Nurmijärven nimismies (eläkkeellä) Matti
Ahdeoja, poliisiylijohtaja Reijo Naulapää (toiminut vt.
nimismiehenä Nurmijärvellä 1969) ja hallintojohtaja Jukka
Anttila.

T I E D O T T A A

Nurmijärven tiedotuslehti jaetaan kunnan aluella jokaiseen talouteen, jossa ei ole mainosten jakamista estävää kieltoa. Lehteä saa myös kunnan toimispisteistä ja kirjastoista.

Vastaava päätoimittaja:

Päätoimittaja:

Toimitusvastaava:

Ulkoasu ja taitto:

KIMMO BEHM

HILKKA GEHÖR

KARI LEHTOVIRTA

TABANAS Oy

PL 37, 01901 Nurmijärvi
kimmo.behm@nurmijarvi.fi

Puh.09-2500 2020
PL 37, 01901 Nurmijärvi
hilkka.gehor@nurmijarvi.fi

Puh. 09-2500 2018
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Krista Jännäri
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kunta tiedottaa

Hoitotakuu astuu voimaan 1.3.05
Valtioneuvosto asetti 2002
Kansallisen terveysprojektin
terveydenhuollon tulevaisuuden
turvaamiseksi. Hanke koostuu
kuudesta osa-alueesta, joista
eniten on saanut huomiota:
Hoitoon pääsyn turvaaminen eli
ns hoitotakuu.

Kunnilla ja kuntayhtymillä on
lakisääteinen velvollisuus järjestää terveyspalvelut. Nyt sekä kansanterveys- ja
erikoissairaanhoitolakiin tulee täsmennyksiä. Muutosten tavoitteena on turvata
terveystarpeisiin perustuva hoidon saatavuus, vähentää eroja hoitoon pääsyssä
ja lisätä odotusajan läpinäkyvyyttä sekä
lisätä oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta hoitoon pääsyssä.
Maaliskuun 2005 alun jälkeen terveyskeskukseen tulisi saada välitön yhteys
virka-aikana myös kiireetöntä hoitoa
koskevissa asioissa. Päivystyksen asema
säilyy ennallaan.
Jos terveydenhuollon ammattilaisen
(esim hoitaja) hoidontarpeen arviointi
ei hoidu puhelimitse, tulisi asiakkaan
päästä 3 arkipäivässä terveydenhuollon
ammattihenkilön luo, ei siis lääkärille.
Hoidon tarpeen arvioinnista on tehtävä
kirjallinen dokumentaatio asiakkaan terveyskertomukseen, mikä vaatii melkoisesti resurssointia jatkossa.

Lääketieteellisesti ja hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi katsottuun hoitoon tulee päästä kohtuullisessa ajassa,
viimeistään 3 kuukaudessa siitä, kun
tarve on arvioitu. Suun terveydenhuollossa 3 kuukauden määräaika voidaan
ylittää enintään 3 kuukaudella perustelluissa syissä. Jos tavoiteaikoihin ei päästä,
on kunta velvoitettu hankkimaan hoito,
mm ostopalvelulla.
Jos asiakkaasta tehdään lähete erikoissairaanhoitoon, on hoidon tarpeen arvio

tehtävä 3 viikon sisällä lähetteen saapumisesta poliklinikalle. Eli potilaalle ei
taata pääsyä erikoislääkärille 3 viikossa,
kuten on uutisoitu. Asiakas saa tiedon
odotusajasta ja mahdollisista tehtävistä
esitutkimuksista.Tarpeelliseksi katsottava
hoito on annettava 6 kuukauden sisällä.
Jos tähän ei päästä, sairaanhoitopiiri on
velvoitettu järjestämään hoito toisessa
sairaanhoitopiirissä tai ostettava palvelu
yksityissektorilta asiakasmaksun siitä
muuttumatta. Asiakkaalle ei kuitenkaan

muodostu subjektiivista oikeutta päästä
hoitoon eikä asiakkaalla ole oikeutta
saada mitä tahansa hoitoa, vaan arvio
tehdään kuten nytkin, lääketieteellisin
perustein.
Tiedonsaantia hoitoon pääsystä vahvistetaan, sillä terveydenhuollon toimintayksikköjen tulee julkistaa odotusajat
esimerkiksi internetissä. Osana hoitoon
pääsyn turvaamisesta on valmisteltu
mittava valtakunnalliset kiireettömän
hoidon perusteet. Perusteilla on tarkoitus
vähentää suuria alueellisia eroja hoidon
järjestämisessä, jotta asuinpaikasta riippumatta asiakkaat saavat nykyistä yhtenäisemmin perustein. Eri erikoisaloilta
on tehty suosituksia eli pisteytyksiä,
jotka kattavat yli 80 % kiireettömän
hoidon kokonaismäärästä.
Jotta urakasta selvittäisiin, tulee työnjakoa hoitajien / lääkäreiden välillä entisestään kehittää. Puhelinneuvonta ja
tarpeen arvio tulee entistä merkittävämpään osaan. Lisäksi arvioidaan hoitaja/lääkärityöpari työskentelymallia. Hoitajien osuus hoidossa tulee jatkossa
enemmän korostumaan infektioiden ja
suurten kansansairauksien (mm diabetes, verenpaine, astma ja keuhkoahtaumatauti) hoidossa.
Hoitotakuu laki ja siihen liittyvät muutokset toiminnoissa on mittavin muutos
Suomen terveydenhuollossa sitten kansanterveyslain voimaantulon. Aika näyttää, miten tässä onnistutaan.
Ilpo Salminen

Nurmijärven kunta rakentaa jälleen voimakkaasti
Rakentamiskohteet vuonna 2005
Katujen ja vesihuoltoverkostojen
rakentamisen painopiste on
uusilla asuntoalueilla.
Talonrakennustyöohjelma
sisältää pää-asiassa koulu- ja
päiväkotihankkeita.
Klaukkalassa katu- ja vesihuoltoverkostojen rakentaminen painottuu Haikalan
pohjoispuoliselle Vuorenhaltijantien alueelle.
Kirkonkylässä aloitetaan kaavateiden
rakentaminen Nikkarin alueella.
Rajamäessä Urttilan alueella rakennetaan Urttilanrinne -niminen katu sekä
joitain yksittäisiä katuja. Rajamäelle on
ohjelmaan varattu mittava Suotien ja
siihen liittyvien katujen rakentamishanke. Lisäksi Rajamäellä peruskorjataan
pahoin vaurioitunut Kievarintie.
Röykässä rakennetaan Risusillantie ja
siihen liittyvät kadut sekä Kassakummun
alueella muutamia yksittäisiä katuja.
Merkittävä painopiste on kaikkien
päätaajamien työpaikka-alueiden kunnallistekniikassa. Kirkonkylässä rakennetaan Ilvesvuoren aluetta ja Rajamäellä
valmistuu Ketunpesän alueen kunnallistekniikka.Vanhojen alueiden teitä parannetaan Kirkonkylässä, Lepsämässä ja

Investoinnit
vuosina
2005-2007
(Me =miljoonaa euroa)

Talonrakennusinvestoinnit 35,6 Me
- 6 päiväkotihanketta
- 17 kouluhanketta
- 4 terveydenhuollon hanketta
- 7 vapaa-ajan hanketta
Kiinteät rakenteet 27,4 Me
- Liikenneväylät ja puistot
- Vesihuoltoverkostot ja -laitokset
- Ulkoilu- ja virkistysalueet

Klaukkalan uusi koulu valmistuu syyslukukaudeksi 2005.

Röykässä.
Vesihuollon suurin investointikohde
vuonna 2005 on Klaukkalan keskuspuhdistamohanke.
Talonrakennustyöohjelmassa on
mm. vuoden 2004 aikana aloitettujen
Klaukkalan keskustan koulun, Rajamäen koulun pienryhmätilojen sekä Sorvankaaren päiväkodin ja Rajamäen

Toivojentien päiväkodin valmistuminen. Uusina rakennuskohteina aloitetaan mm. Kivenpuiston koulun uusien tilojen rakentaminen, Klaukkalan
yläasteen perusparannustyöt, Ristipakan päiväkodin rakentaminen sekä
Klaukkalan sosiaali- ja terveysaseman
laajennus.

Koneet ja laitteet 3,6 Me
- Talonrakennushankkeiden
ensikertainen kalustaminen
- Kuljetusvälineet ja työkoneet
Maa-alueiden hankinta 1,1 Me
Muut 1,9 Me
Kunnassa tehtävät
nettoinvestoinnit vuosina
2005-2007 yhteensä 70 Me
(nettoinvestoinnit =
bruttoinvestoinneista vähennetty
valtion rahoitusosuudet)

Leena Vuorenpää
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Nurmijärvi puheenjohtajana

KUUMA-yhteistyölle vakautta ja voimaa
Vuoden 2005 KUUMA-yhteistyön
puheenjohtajuus on Nurmijärven
kunnalle iso haaste, sanoo
kunnanjohtaja Kimmo Behm.
KUUMAlla on edessään
vakauttamisen aika. Runsaat
puolitoista vuotta sitten alkanut
kumppanuusohjelma on
tuottanut jo kymmeniä
yhteistyöhankkeita KeskiUudenmaan viiden kunnan
välille. Tämän vuoden alusta
yhteistyöhön tuli mukaan uusi
jäsen, Pornaisten kunta.

Kunnanjohtaja Kimmo Behm suhtautuu KUUMA-puheenjohtajuuteen
”jalat maassa” –ajatuksella.
”KUUMAn alkuvauhti on ollut melko
kovaa ja palloja on saatu paljon liikkeelle.
Yhteistyöhankkeita on syntynyt runsaasti. Osa on ollut luontaista kuntien välistä
yhteistyötä, osa on lähtenyt liikkeelle
KUUMA-kumppanuuden vauhdittamana.
Nyt on tarkastelun ja fokusoinnin paikka,
jotta osaisimme keskittyä ja tehdä yhteistyötä mahdollisimman oikeissa asioissa oikealla tavalla. KUUMAan on ladattu paljon odotuksia ja se tekee työstä
haasteellista.”
”Parasta KUUMAssa on ollut se, että
olemme viiden kunnan kesken tutustuneet toisiimme entistä paremmin niin
virka- kuin luottamusmiestasolla. Olemme oppineet toinen toisiltamme ja löytäneet yhteisiä, hyviä käytäntöjä. KUUMAn hallintomallia hiotaan parhaillaan.
Olemme hakeneet mukaan sisäasiainministeriön seutukokeiluhankkeeseen. Nähtäväksi jää, voiko KUUMA-yhteistyötä
kehittää siten, että siitä tulisi juridinen
elin, joka voisi tehdä päätöksiä yhteistyöasioissa”
Kimmo Behmin mukaan KUUMApuheenjohtajuus merkitsee Nurmijärvellä lisää töitä. ”Olemme sopineet, että
puheenjohtajakunnan edustaja on puheenjohtajana myös useimmissa työryhmissä. Tämä tietää virkamiehillemme
lisää tehtäviä. Jo nyt on ollut havaittavissa, että KUUMA-asioiden hoitoon ei ole
osattu varata riittävästi aikaa eikä resurss e j a . Vu o n n a 2 0 0 5 K U U M A s s a
toimii 17 virkamiestyöryhmää.”
KUUMAlla hyvä imago
Kunnanjohtaja Kimmo Behm on tyytyväinen KUUMAn saavuttamaan imagoon.Alue tunnetaan jo valtakunnallisesti. ”Kun alueemme tunnetaan, voimme
entistä paremmin saada äänemme kuulumaan myös valtion hallinnon suuntaan
omissa asioissamme”, toteaa Behm.
Behmin mukaan keskeisiä yhteistyöasioita Keski-Uudenmaan kuntien kannalta ovat maankäyttöön ja asumiseen
liittyvät kysymykset sekä yhteinen omistajapolitiikka.Yhteistyö pääkaupunkiseu-
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Mäntsälä

Pornainen
Järvenpää
Nurmijärvi

Tuusula

Kerava

nen ns. ulkojäseniin eli millaisin ehdoin
otamme hankkeisiimme mukaan KUUMAn ulkopuolisia kuntia. Näitä ovat
esimerkiksi terveyden- ja sairaanhoidon
tai sosiaalipalvelujen laitosratkaisut.”

KUUMA
dun neuvottelukunnan kanssa on käynnistynyt ja tapaamisia jatketaan edelleen.
”Tärkeää on myös ratkaista suhtautumi-

Tulevaisuustyötä
Kuntien päättäjiltä on usein tivattu
KUUMAn konkreettisia aikaansaannoksia. ”Niitä on vaikea esitellä, sillä useimpien yhteistyöhankkeiden tulokset ovat
nähtävissä ja mitattavissa vasta vuosien
kuluttua. KUUMA-kumppanuus on pitkälti tulevaisuustyötä, mutta käytännönkin asioita on saavutettu. Nurmijärven
kannalta esimerkiksi kysymys Kiljavan
tyhjillään olevan sairaalan käyttöönotosta
on edennyt. Kiljavasta kaavaillaan kuntoutusta palvelevaa sairaalaa. Päätökset
asiasta tehdään maaliskuun loppuun
mennessä. Myös kuntien puhelinliikenne

on kilpailutettu, ja tästä on saatavissa
taloudellista hyötyä. Lisäksi selvityksen
alla on kuntien henkilöstöpalveluyritys,
joka vuokraisi sijaistyövoimaa tarvittaessa. Valtakunnallisille matkamessuille
olemme menossa yhteisellä osastolla,”
luettelee Kimmo Behm.
Puheenjohtajakauden ensimmäinen
haaste on valmentaa uudet valtuutetut
ja KUUMA-alueen luottamushenkilöt
yhteistyöhön. Valtuutetuille on tulossa
seitsemän koulutustapahtumaa, joissa
selvitetään mm. KUUMAn toimintaa ja
meneillään olevia hankkeita. Luottamusmiehillä on yhteistyössä merkittävä rooli.
He määrittelevät viimekädessä KUUMAyhteistyön painopisteet ja muodon, tiivistää Behm. ”Nurmijärvikin tulee uudella tavalla tutuksi, kun virkamiehet ja
valtuutetut saapuvat tänne kokouksiin
Järvenpäästä, Keravalta, Mäntsälästä,
Pornaisista ja Tuusulasta.”

kunta tiedottaa

KUUMA-toimintasuunnitelma 2005
1. Osaamisen ja innovaatioympäristön
kehittäminen
2.Yritystoiminnan edistäminen ja
yritysten toimintaympäristön
kehittäminen
3.Yritysten, kuntien ja oppilaitosten
yhteistyön kehittäminen
4. Keski-Uudenmaan imagon
rakentaminen
5.Yhteyksien ja liikennejärjestelmien
kehittäminen
6. Maankäyttöyhteistyö
7. Kunnallisten palvelujen
uudistaminen
8. Kuntien työvoiman turvaaminen
9.Yhteinen omistajapolitiikka
ja edunvalvonta
10. Verkottuminen

KUUMA-yhteistyön
tavoiteet

Ohjelmajohtaja Kirsi Monosella on paljon lankoja käsissään KUUMAn synnyttämien projektien myötä.

Kunnanjohtaja Kimmo Behm tarttuu KUUMA-puheenjohtajuuteen myönteisin odotuksin.

KUUMA mahdollisuuksien tilanteessa
Ohjelmajohtaja Kirsi Mononen
astui tehtäväänsä viime keväänä
ja työkausi jatkuu vuoden 2006
loppuun. Ohjelmajohtajan
mukaan työn alku on ollut
vilkasta ja kuntien välille
on syntynyt runsaasti yhteisiä
projekteja. Lisäksi poliittinen
tahtotila KUUMA-yhteistyön
eteenpäin viemiseksi on
saavutettu. KUUMA elää
mahdollisuuksien tilanteessa.

”Tuntuu siltä, että KUUMA-kumppanuussopimus olisi murtanut näkymättömiä patoja, siksi laajalla rintamalla erilaista yhteistyötä kuntien välillä on syntynyt. Useimmat työr yhmät ovat
lähteneet liikkeelle käytännön tarpeista
ja käytännön työn tasolta niin kouluasioissa kuin sosiaali- ja terveystoimen
hankkeissa, liikennekysymyksissä, elinkeino- ja yrityshankkeissa sekä vapaaajan toimissa. Kerran kuukaudessa tapahtuva keskustelu eri toimielimissä, KUUMA-puheenjohtajakokouksessa, komissiossa sekä valtuustossa on antanut entistä
paremman ja laajemman pohjan yhteistyön syventämiselle ja hankkeiden eteenpäin viemiselle.”

Liikennekysymykset
etusijalla
Keskeisimpiä yhteistyön kohteita KUUMAn vuoden 2005 toimintasuunnitelmassa ovat liikenteeseen ja joukkoliikenteen järjestämiseen liittyvät kysymykset.
Erityisen haastavana ja kuntien kannalta
merkittävänä asiana Kirsi Mononen
pitää myös alueellista maankäytön kehityskuvaa, joka on tulossa käsittelyyn
alkuvuodesta.
Lista muista käynnissä olevista yhteistyöhankkeista on pitkä. Sosiaali- ja terveystoimen puolella on tutkittu seudullisia
rakenteita niin lasten, aikuisten kuin
vanhusten palveluissa. Esimerkiksi diabeteksen hoidossa on sovittu yhteisistä
malleista, lasten yksityisessä päivähoidossa on saavutettu yhteisiä käytäntöjä
samoin kuin päihde- ja mielenterveyshuollossa.Terveyskeskuksissa on loppuvuodesta käynnistetty Toimivat hoitotiimit –hanketta, jolla pyritään vastaamaan
siihen, että kuntalaiset saavat terveyskeskuksesta ensiarvion hoitonsa tarpeesta
kolmessa arkipäivässä. Koulupuolella on
syvennetty erityisesti lukioiden ja ammatillisten koulujen yhteistyötä. Matkailussa on alkanut tutkimus- ja kehittämishanke seudun matkailuvetovoiman
lisäämiseksi. Kulttuuri on yksi KeskiUudenmaan vetovoimatekijöistä ja siltä
puolelta yhteistyöesimerkkinä on Kuu-

maa kulttuuria –lehti, joka ilmestyy kaksi
kertaa vuodessa, summaa Kirsi Mononen
päällimmäisiä KUUMA-yhteistyön tuloksia.
Irti
vanhasta
Vaikeinta KUUMA-työssä on ollut
päästä eroon vanhasta toimintatavasta,
yksintekemisen kulttuurista, sanoo
Kirsi Mononen. ”Kunnissa on oltu
pitkään omien sisäisten näkemysten
vankeina ja naapurit on koettu kilpailijoina. Yhteistyö on avartanut näkemyksiä ja sen soisi jatkuvan. KUUMAkunnilla on yhdessä painoarvoa. Nousu kuntanäkökulmasta aluenäkökulmaan vaatii tsemppiä itse kultakin
jäseneltä.”
Vuonna 2005 KUUMAn painopisteet
säilyvät ennallaan. KUUMA kumppanuuden keskeisin tavoite on edelleen alueen
kilpailukyvyn ja vetovoiman lisääminen.
KUUMA ohjelmahankkeiden kokonaiskustannusarvio on noin 1 miljoona euroa.Toimintasuunnitelman mukaiset tehtävät rahoitetaan sisäasiainministeriön
kaupunkiohjelmarahalla, Uudenmaan
liiton maakunnan kehittämisrahalla ja
kuntien omarahoitusosuudella, joka on
1,5 euroa asukasta kohden. Useissa hankkeissa on mukana myös muiden rahoittajien osuuksia.

• Lisätä alueen elinvoimaa
ja vetovoimaa
• Vahvistaa alueen kilpailukykyä
• Luoda alueellisia yhteistyömalleja
ja palvelurakenteita
• Huolehtia yhteisestä edunvalvonnasta ja omistajapolitiikasta

KUUMA-työryhmät ja
puheenjohtajat 2005
Talousryhmä pj. Tuula Valtonen,
Nurmijärvi
Hallintoryhmä pj. Jukka Anttila,
Nurmijärvi
Henkilöstöryhmä pj. Kirsti
Mäkilammi, Nurmijärvi
Tietohallintoryhmä pj. Liisa KangasRaitanen, Nurmijärvi
Elinkeinoryhmä pj. Hilkka Gehör,
Nurmijärvi
Tietohuolto pj. Sirpa Nisunen, Tuusula
Viestintäryhmä pj. Birgitta Selonen,
Kerava
Teknisen toimen ohjausryhmä
pj. Pentti Karhu, Järvenpää
Sivistystoimen ohjausryhmä
pj. Esko Seppä, Nurmijärvi
Kaavoittajat –työryhmä
pj. Aarno Kononen, Nurmijärvi
Liikennejärjestelmätyöryhmä
pj. Arimo Hermalahti, Kerava
Liikuntaryhmä pj. Antero Lempiö,
Nurmijärvi
Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausryhmä pj. Ilpo Salminen, Nurmijärvi
HUS-työryhmä pj. Rolf Paqvalin, Kerava. Henkilöstön edustajien kokous pj. komission puheenjohtaja Kimmo Behm.

Teksti: Leena Valkonen
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KAAVOITUSKATSAUS 2005
Kehityskuvaa ei tehdä aluevarauskaavana, vaan asia valmistellaan valtuustolle
strategisena maankäytöllisenä päätöksenä. Työ alkaa v. 2005 ohjelmoinnin ja
väestösuunnitteen valmistelulla.

Vuonna 2005 vireillä olevat ja
lähiaikoina mahdollisesti vireille
tulevat kaavat

• KAAVOJEN LAATIMINEN
ON KUNNAN TEHTÄVÄ

Taajamien osayleiskaavat
Taajamien osayleiskaavat ohjaavat
asemakaavojen laadintaa ja tarkistamista
taajamissa sekä määrittelevät mm. taajamien kasvusuunnat, virkistysalueet ja
yhteysverkot.

Kaavoitus perustuu maankäyttö- ja
rakennuslakiin
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan
kunnan valtuusto hyväksyy sekä yleiskaavat että asemakaavat.Vaikutuksiltaan
muut kuin merkittävät kaavat hyväksyy
kunnan kaavoituslautakunta.Alueellinen
ympäristökeskus seuraa kunnan kaavoitusta ja sillä on mahdollisuus puuttua
oikaisukehotuksella tai valituksella kunnan päätöksiin, jos ne eivät ole lain mukaisia.

Klaukkalan osayleiskaava
Klaukkalan osayleiskaava ohjaa taajaman asemakaavoitusta ja kunnan maanhankintaa taajaman kehittämiseksi.
Klaukkalan osayleiskaavaluonnoksen
laadintaa jatketaan valtuuston v. 2002
hyväksymän kehityskuvan ja sitä tarkentavan ohikulkutien linjausta koskevan
päätöksen v. 2003 pohjalta. Osayleiskaavaan liittyvänä on myös v. 2004 laadittu
taajaman tie- ja katuverkon sekä kevyen
liikenteen väylien ja liikuntareittien kehittämissuunnitelma.

Kaavoituskatsaus
Kaavoituskatsaus perustuu vuosittain
talousarvion laadinnan yhteydessä tehtävään kaavoitusohjelmaan ja se antaa
tilanne- ja kokonaiskuvan Nurmijärven
yleis- ja asemakaavasuunnittelusta. Kaavoituskatsauksessa esitetään vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaavat.
Esitettyjen kohteiden lisäksi voi käynnistyä myös muita kaavoitushankkeita.

Kirkonkylän osayleiskaava
Kirkonkylän osayleiskaava ohjaa taajaman asemakaavoitusta ja kunnan maanhankintaa taajaman kehittämiseksi. Kirkonkylän osayleiskaavan tarkistaminen
pyritään käynnistämään maanhankinnan
ja asemakaavojen laadinnan tueksi
v. 2006.

• TIEDOTUS JA
OSALLISTUMINEN
Kuntalaisten osallistumismahdollisuudet maankäytön suunnitteluun
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan
kaavan vireilletulosta ilmoitetaan kuulutuksella ainakin yhdessä paikkakunnalla
yleisesti leviävässä ilmoituslehdessä.
Lain mukaan aina kaavoitukseen ryhdyttäessä laaditaan erillinen osallistumisja arviointisuunnitelma (OAS), jossa
kerrotaan, miten osalliset saavat tietoa
kaavoituksen lähtökohdista, miten he
voivat osallistua kaavoituksen valmisteluun sekä kertoa mielipiteensä asiasta.
Osallisilla tarkoitetaan maanomistajia ja
kaikkia niitä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa
huomattavasti vaikuttaa sekä niitä viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa
suunnittelussa käsitellään. OAS:it ovat
nähtävillä Nurmijärven kunnanvirastossa
sekä yleensä myös joko Nurmijärven tai
Rajamäen kirjastossa tai Klaukkalan yhteispalvelupisteessä sen mukaan mitä
taajamaa kaavan laatiminen koskee.
OAS:it ovat nähtävillä myös kunnan kotisivuilla.
Kuntalaiset ja muut osalliset voivat
osallistua ja vaikuttaa ympäristönsä suunnitteluun ja kaavoitukseen kaavan vireilletulosta lähtien. Osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuudet järjestetään
kunkin kaavoitushankeen merkittävyyden kannalta sopivalla tavalla. Kaavasta
tiedotetaan kuuluttamalla lehdessä ja
ilmoittamalla maanomistajille kirjeitse
sekä tarvittaessa järjestämällä erilaisia
tiedotus- ym. tilaisuuksia. Kaavat ovat
yleensä myös nähtävillä kunnan kotisivuilla. Opastusta kaavoitusasioissa voi
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kysyä kunnanviraston maankäytön asiakaspalvelusta.
Uusien kaavahankkeiden vireilletulosta
tiedotetaan erikseen, mikäli ne eivät ole
sisältyneet kaavoituskatsaukseen.

• KAAVAJÄRJESTELMÄ
Maakuntakaava on tärkein maakunnallisen maankäytön suunnitelma ja sillä
on myös oikeusvaikutuksia.Yleispiirteisenä maankäytön suunnitelmana se sovittaa yhteen kuntien maankäyttötarpeet
ja valtakunnalliset intressit. Nurmijärven
kunnan alueella maakuntakaavan laatimisesta vastaa Uudenmaan liitto. Maakuntakaavan vahvistaa ympäristöministeriö. Uudenmaan maakuntakaavaehdotus on ollut nähtävillä marraskuussa
2003. Maakuntakaavaa ja muistutuksista
annettavia vastineita käsitellään maakuntahallituksessa, jonka hyväksymisen jälkeen kaava käsitellään Uudenmaan maak u n t a v a l t u u s t o s s a . Va l t u u s t o n
hyväksymispäätöksen jälkeen kaava saatetaan ympäristöministeriöön vahvistettavaksi.Vahvistamisen yhteydessä kumotaan alueella tällä hetkellä voimassa
olevat seutu- ja maakuntakaavat. Lisätietoja maakuntakaavoituksesta löytyy Uudenmaan liiton www sivuilta

(www.uudenmaanliitto.fi).
Yleiskaava on kunnan laatima maankäytön suunnitelma, joka esittää periaatteet alueiden käyttämisestä eri tarkoituksiin kuten asumiseen, työpaikkatoimintoihin tai virkistykseen sekä liikenneverkon tarpeisiin.Yleiskaava voidaan
laatia koko kunnan alueelle tai osalle
kunnan aluetta (osayleiskaava) esim.
taajamittain tai kylittäin. Yleiskaava laaditaan joko yksityiskohtaisen kaavoituksen tai rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.
Asemakaavat laaditaan kunnan toimesta sellaisille alueille, joiden rakentamisen ja muun maankäytön yksityiskohtainen järjestäminen on tarpeellista.
Rakennusjärjestys ohjaa rakentamista koko kunnan alueella. Se sisältää määräyksiä lupamenettelystä ja ohjaa rakentamistapaa hyvän asuin- ja elinympäristön turvaamiseksi. Rakennusjärjestys
on keskeisin rakennuslupaharkinnan
perusta alueilla, joissa ei ole oikeusvaikutteista kaavaa. Nurmijärven rakennusjärjestys on tullut voimaan 30.6.2003.

• YLEISKAAVOITUS
Koko kunnan kehityskuva
(strateginen yleiskaava)
Koko kunnan kehityskuva korvaa koko
kunnan yleiskaavan ja määrittelee kunnan maankäytön suuret linjat ja kehittämisen painopisteet. Kehityskuvan yhteydessä laaditaan myös kunnan osaalueittaiset väestösuunnitteet. Kehityskuva ohjaa osayleiskaavojen laadintaa ja
se toimii periaatepäätöksenä sitä jatkossa
toteuttavalle osayleiskaavajärjestelmälle.

Maaseutualueiden osayleiskaavat
Maaseutualueiden osayleiskaavat ohjaavat rakentamista ja maankäyttöä alueilla, joille ei tulla laatimaan asemakaavoja. Nämä osayleiskaavat tullaan
mitoitukseltaan perustamaan emätilakohtaiseen rakentamismahdollisuuksien
ja toteutuneen rakentamisen tarkasteluun.Tilajaotushistorian lisäksi rakentamismahdollisuuksien arviointiin vaikuttavat tilan sijainti yhdyskuntarakenteessa,
tilan pinta-ala sekä alueelta tehty ympäristö- ja maisemaselvitys.
Lepsämän osayleiskaava
Lepsämän kylän osayleiskaavan laadinta
on aloitettu v. 2003.Vuoden 2004 aikana
on valmisteltu kaavan perusselvityksiä
alueen ympäristöstä, maisemasta ja tilajaotushistoriasta sekä pidetty käynnistykseen liittyvä yleisötilaisuus. Kaava
laaditaan oikeusvaikutteisena sisältäen
emätilakohtaisen rakentamisen mitoituksen. Osayleiskaava ohjaa alueen rakentamista koskevia suunnittelutarveratkaisuja. Lepsämän osayleiskaavaa laadittaessa määritellään samalla kaikkia maaseutualueiden osayleiskaavoja koskevat
mitoitusperiaatteet ja siihen liittyvät
työmenetelmät.
Perttulan osayleiskaava
Perttulan kylän osayleiskaavan laadinta
voidaan käynnistää aikaisintaan vuodenvaihteessa 2005/2006. Kaava laaditaan
oikeusvaikutteisena sisältäen emätilakohtaisen rakentamisen mitoituksen. Osayleiskaava ohjaa alueen rakentamista
koskevia suunnittelutarveratkaisuja.

kunta tiedottaa
Klaukkalan ohikulkutien yleislinjaus. Klaukkalan ohikulkutien
yleissuunnitelmaa viimeistellään ja sen on arvioitu valmistuvan tammihelmikuussa 2005. Valmistunut yleissuunnitelma lähetetään tämän jälkeen
virallisesti nähtäville ja käsittelyyn. Lisätietoja ohikulkutiestä saa tiehallinnon
www sivuilta (www.tiehallinto.fi, hakusanalla Klaukkalan ohikulkutie).

Kirkonkylän asuinalueet.

KIRKONKYLÄ
ASUINALUEET
1. Keskustan asemakaava 1. vaihe,
vireillä
Helsingintien varren asemakaavoja
tarkistetaan vaiheittain Puna-mullantien
ja Aleksis Kiventien välisellä alueella.
Työn ensimmäinen vaihe käsittää ns.
Perloksen korttelin ja paloaseman ympäristön.Alueen teollisuuskäytön päätyttyä on tutkittu korttelin käyttöä keskustaasumiseen ja liiketoimintaan. Kaava on
valmis-tumassa luonnosvaiheeseen. Kaava edellyttää maankäyttösopimusta.Alueella on rakennuskielto.

Klaukkalan asuin- ja työpaikka-alueet.

Klaukkalantien itäpuoleiselle alueelle
laaditaan asemakaavaa tarkoituksenmukaisina osa-alueina.Alueella on rakennuskielto.
Varaudutaan Klaukkalan osayleiskaavan
ja siihen liittyvien selvitysten perusteella
määriteltävien uusien laajennusalueiden
kaavoitukseen.
TYÖPAIKKA-ALUEET

• ASEMAKAAVOITUS
KLAUKKALA
ASUINALUEET
1. Ristipakan länsiosa
Kaavan laatiminen on luonnosvaiheessa. Kaavalla ratkaistaan mm. Ristipakantien liittyminen Lahnuksentielle. Muutosalue sisältää pääasiassa työpaikkaaluetta. Kaavoitus saattaa edellyttää
maankäyttösopimusta.

2. Klaukkalan keskusta, Klaukkalantien
länsipuoli
Klaukkalantien länsipuoleiselle alueelle
laaditaan asemakaavaa tarkoituksenmukaisina osa-alueina.Alueella on rakennuskielto.
3. Klaukkalan keskusta, Klaukkalantien
itäpuoli
Ylitilantien varrelle on laadittu asemakaavaluonnos, joka mahdollistaa päiväkodin rakentamisen alueelle. Muilta osin

2. Lumpperin alue, vireillä
Nurmijärven seurakunnan omistuksessa olevan alueen vanhentu-nutta
kaavaa tarkistetaan.Alueen ensimmäinen
kaavaluonnos oli nähtävillä 19.10.1.11.2000 ja uusi kaavaluonnos 22.4.5.5.2004. Kaava edellyttää mahdollisesti
maankäyttö-sopimusta.
3. Laidunalueen laajennus
Laidunalueen asemakaavaa laajennetaan kunnan omistamalle alueelle Laidunkaaren pohjoispuolelle. Alueelle
suunnitellaan pientalokortteleita sekä
mahdollisesti myös työpaikkarakentamista. Alueen kaavoituksen on arvioitu
alkavan v. 2005.

5. Lahnuksentien varsi
Alue kaavoitetaan pääosin työpaikkaalueeksi. Kaavoitus edellyttää maankäyttösopimusta. Kaavoitus on tarkoitus aloittaa v. 2006. Alueella on rakennuskielto.

4. Keskustan
asemakaava 2. vaihe
Alueen asemakaavamuutoksessa tutkitaan Helsingintien varren korttelialueiden käyttöä nykyistä kaavaa tehokkaampaan asuinrakentamiseen. Myös mahdolliset liiketilojen tarpeet selvitetään. Kaavoituksen yhteydessä tutkitaan myös
tarve ja mahdollisuudet uuteen Helsingintien suuntaiseen katuyhteyteen Aleksis Kiven tieltä keskustaan. Kaava edellyttää maankäyttösopimusta.Alueella on
rakennuskielto.

Muut kaavamuutokset
Vähäisempiä asemakaavamuutoksia ja
laajennuksia tehdään tarpeen ja käytettävissä olevien resurssien mukaan.

Muut kaavamuutokset
Vähäisempiä asemakaavamuutoksia ja
laajennuksia tehdään tarpeen ja käytettävissä olevien resurssien mukaan.

4. Järvihaan teollisuusalueen saneeraus,
vireillä
Teollisuusalueen kaavaa tarkistaminen
on käynnistynyt. Kaavan tarkistamisen
tarkoituksena on turvata yritysten laajentamismahdollisuudet ja kohentaa ympäristöä.
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2. Radan itäpuoleinen alue,
vireillä
Kaavamuutosalue sijaitsee pää-osin
ns. etuostoalueella ja käsit-tää Terveystien, Isokalliontien, Mutkatien, Mäenpääntien, Lähde-tien sekä Puistokujan
rajaaman. Kaavamuutos on luonnosteluvaiheessa. Kaavamuutoksen käsittely
tullaan toteuttamaan pienempinä osaalueina. Alueella on rakennuskielto.

RAJAMÄKI
ASUINALUEET
Nurmijärven kunta on hankkinut etuosto-oikeutta käyttämällä omistukseensa
noin 47 hehtaarin alueen Rajamäen keskustan pohjoispuolelta. Alue käsittää
mm.Tykkitorninmäen, Rajamäen kirkon
ympäristön sekä laajoja alueita rautatien
itäpuolelta. Alueen asemakaava on monessa suhteessa vanhentunut. Kaavan
uudistamisella pyritään aikaisempaa paremmin huomioimaan alueen arvokkaan
rakennuskannan ja muun miljöön suojelutarpeet sekä toisaalta luomaan edellytykset ympäristöön soveltuville uusille
asuinkortteleille ja muulle täydentävälle
rakentamiselle.
Kaavan muuttaminen on ohjelmoitu
eteneväksi vaiheittain. Aluetta koskevat
perusselvitykset ja rakennusinventointi
on laadittu koko suunnittelualueelta.

3. Ns. etuostoalueen muut
kaavamuutokset
Kaavamuutoksia laaditaan mm. kirkon
eteläpuolella sijaitsevalle alueelle, Saunatien varteen, aseman ympäristöön
sekä rautatien ja Isokalliontien risteyskohtaan. Kaavamuutokset laaditaan osaalueittain vuosien 2005-2007 aikana.Työ
on perusselvitysvaiheessa. Alueella on
rakennuskielto.
Muut kaavamuutokset
Vähäisempiä asemakaavamuutoksia ja
laajennuksia tehdään tarpeen ja käytettävissä olevien resurssien mukaan.

1. Tykkitorninmäen alue,
vireillä
Kaavamuutosalue käsittää Tykkimäentien ja Patruunatien sekä Rajamäen
tehtaiden tehdas-alueen rajaaman alueen
lukuun ottamatta Rajamäen koulun tonttia. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä
syksyllä 2004.Alueella on rakennuskielto.

• RÖYKKÄ
ASUINALUEET
1. Lopentien itäpuoli
Lopentien itäpuolisen alueen kaavaa
tarkistetaan tarkoituksenmukaisina osaalueina. Teollisuusaluevarauksia vähennetään ja pientaloaluetta lisätään.Alueella
on rakennuskielto.
Vähäiset kaavamuutokset
Vähäisempiä asemakaavamuutoksia ja
laajennuksia tehdään tarpeen mukaan.

• HERUNEN
Herusten voimassa oleva asemakaava
on huomattavilta osin vanhentunut jaa
kaavaa pyritään uudistamaan erikseen
rajattavilla alueilla sen mukaan, miten
työhön on osoitettavissa resursseja.
Myös muita vähäisempiä asemakaavamuutoksia ja laajennuksia tehdään tarpeen ja käytettävissä olevien resurssien
mukaan.

Rajamäen asuinalueet
1. Tykkitorninmäen alue
2. radan itäpuoleinen alue
3. ns. etuostoalueen muut
kaavamuutokset

i

YHTEYSTIEDOT
Ympäristöpalvelualue,
Maankäyttö
Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi
puh. 09-250 021
www.nurmijarvi.fi
Asiakaspalvelu
puh. 09-2500 2350, 09-2500 2351
fax 09-2500 2353

2005

Kaavoituksen henkilökunta
Haikonen Marjo, suunnitteluavustaja
(suunnittelutarveratkaisut)
puh. 2500 2366
Heikkinen Paula, kaavoitusarkkitehti
(asemakaavat: Kirkonkylä)
puh. 2500 2358
Junttila Arja, kaavoitusteknikko
(suunnittelutarveratkaisut, poikkeamispäätökset haja-asutusalueella)
puh. 2500 2530
Kilpi Ritva, suunnitteluavustaja
(asemakaavoitus)
puh. 2500 2364

Kononen Aarno, kaavoituspäällikkö
puh. 2500 2361
Lehtinen Timo, kaavoitusarkkitehti
(asemakaavat: Klaukkala, Röykkä)
puh. 2500 2362

Matikainen Leena, suunnitteluavustaja
(yleiskaavoitus)
puh. 2500 2366

Sohkanen Pirkko, suunnitteluavustaja
(asemakaavoitus)
puh. 2500 2365
Vuorio Riitta, toimistosihteeri
puh. 2500 2359
Välkepinta Nina, kaavoitusarkkitehti
(asemakaavat: Rajamäki, Herunen)
puh. 2500 2043
Kaavoituslautakunnan sihteeri

Pihala Anita, kaavoitusinsinööri
(yleiskaavoitus)
puh. 2500 2045

Kurvinen Soile, hallintosihteeri
puh. 2500 2360

Kaavoittajat ovat parhaiten tavoitettavissa puhelinaikoina maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 11-12.
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NURMIJÄRVEN
LIIKUNTATOIMEN
YHTEYSTIEDOT
Liikuntalautakunta/
hallinto
Liikuntapäällikkö
ANTERO LEMPIÖ
Puh.09-2500 2050
GSM 0400-606 664
antero.lempio@nurmijarvi.fi

Erityisliikunta/
terveysliikunta
Liikunnanohjaaja
RIITTA HÄMÄLÄINEN
Puh.09-2500 2047
GSM 040-5741 114
riitta.hamalainen@nurmijarvi.fi

Terveysliikunta/
liikuntaneuvonta ja
-koulutus
Liikunnanohjaaja
KATJA AHONEN
Puh.09-2500 2046
GSM 040-7480 692
katja.ahonen@nurmijarvi.fi

Lasten ja nuorten
liikunta/salivuorot
Liikunnanohjaaja
MARITA HUIKARI
Puh.09-2500 2048
GSM 040-530 2154
marita.huikari@nurmijarvi.fi

Liikuntapaikkojen
hoitoon ja rakentamiseen liittyvät asiat:
Kenttämestari
HANNU KOKKONEN
Puh.09-879 7426
GSM 040-521 5644
hannu.kokkonen@nurmijarvi.fi

Toimistonhoitaja
PAULA VANHAKANGAS
Puh.09-2500 2049
paula.vanhakangas@nurmijarvi.fi
Liikuntatoimen
telefax 09-2500 2542

Liikuntapaikkojen
hoitoon liittyvät
kyselyt suoraan:

A EN
OT E
LT
TA

liikkeelle

Nurmijärven liikuntatoimi, toimituskunta: Nurmijärven liikuntatoimen henkilökunta

2005

LIIKUNTATOIMEN MYÖNTÄMIEN
KÄYTTÖVUOROJEN JA URHEILUSEUROJEN
AVUSTUSTEN HAKEMINEN
Kenttävuorot
2005
Nurmi-, hiekka- ja yleisurheilukenttien
vakiokäyttövuorot kaudelle 1.4.31.10.2005 sekä Klaukkalan tekonurmikentän vakiovuorot kaudelle 18.4.31.10.2005 tulee hakea liikuntatoimesta
31.1.2005 mennessä. Anomukset myös
yksittäisistä tilaisuuksista, kilpailuista ja
turnauksista em. päivämäärään mennessä.
Hakemukset osoitteeseen:
Nurmijärven kunta/ liikuntatoimi, Hannu
Kokkonen, PL 37, 01901 Nurmijärvi tai
hannu.kokkonen@nurmijarvi.fi,
faksi: 2500 2542
Tiedustelut: Hannu Kokkonen,
p. 040 521 5644 tai sähköpostilla
Klaukkalan Jäähallin
vuorot 2005-2006
Klaukkalan Jäähallin harjoitusvuorot
kaudelle 2005-2006 tulee hakea
31.3.2005 mennessä.
Hakemukset osoitteeseen:
Nurmijärven kunta/ liikuntatoimi, Antero
Lempiö, PL 37, 01901 Nurmijärvi tai
antero.lempio@nurmijarvi.fi,
faksi: 2500 2542
Tiedustelut: Antero Lempiö,
p. 0400 606 664 tai sähköpostilla
Liikuntasalien
vakiovuorot 2005-2006
Koulujen liikuntasalien, Rajakaaren lii-

LIIKUNTAPAIKKOJEN
KÄYTTÖMAKSUT
2005

kuntasalin, ampumaradan, budotilan
ja peilisalin sekä Klaukkalan koulun
juoksusuoran vakiokäyttövuorot kaudelle
syksy 2005 - kevät 2006 tulee hakea
seuroittain kootusti liikuntatoimesta
31.3.2005 mennessä.
Kesän 2005 Rajakaaren (kaikki tilat)
käyttövuorojen haku myös 31.3.2005
mennessä.
Hakulomakkeita on saatavissa liikuntatoimesta, Klaukkalan yhteispalvelusta
sekä netistä osoitteesta:
www.nurmijarvi.fi/palvelut/liikunta/li
ikuntapaikat ja sieltä linkki: salivuorojen
hakulomake.
Hakemukset osoitteeseen:
Nurmijärven kunta/ liikuntatoimi, Marita
Huikari, PL 37, 01901 Nurmijärvi tai
marita.huikari@nurmijarvi.fi,
faksi: 2500 2542
Tiedustelut: Marita Huikari,
p. 040 530 2154 tai sähköpostilla

Liikuntalautakunta on
vahvistanut vuoden 2005 uudet
liikuntapaikkojen käyttömaksut.
Käyttömaksut -vihkonen on
saatavissa liikuntatoimesta ja
Klaukkalan yhteispalvelusta.
Hinnasto on nähtävillä myös
kunnan nettisivuilla:
www.nurmijarvi.fi/palvelut/lii
kunta/liikuntapaikat ja sieltä
linkki: liikuntapaikkojen
käyttömaksut.

Urheiluseurojen
avustukset 2005

MA klo 15.00-16.00
Mailalliset

Urheiluseurojen avustukset tulee hakea
31.3.2005 klo 16 mennessä erillisellä
hakulomakkeella. Lomakkeita saatavissa
liikuntatoimesta ja Klaukkalan yhteispalvelusta.
Hakulomakkeet osoitteeseen:
Nurmijärven kunta/ liikuntatoimi, Antero
Lempiö, PL 37, 01901 Nurmijärvi
Tiedustelut: Antero Lempiö,
p. 0400 606 664 tai
antero.lempio@nurmijarvi.fi

YLEISÖLUISTELUT
JÄÄHALLILLA

Liikuntatoimi on varannut
lisää luisteluvuoroja
Klaukkalan jäähallilta ajalle
17.1.-20.3.2005
Vuorot ovat seuraavat:

TI klo 15.00-16.00
Ilman mailaa
KE klo 16.00-17.00
Mailalliset
TO klo 15.00-16.00
Ilman mailaa
PE klo 16.30-17.30
Mailalliset
La klo 12.00-13.00
Ilman mailaa
Mailallisilla vuoroilla on
oltava kypärä
VUOROT OVAT ILMAISIA

KLAUKKALA
Puh.0400-456 326
tai 09-2500 2577
FAX 09-2500 2578

RAJAMÄKI
Puh.0400-741 581

KIRKONKYLÄ
Puh.040-5505 850
ja 040-5439 486

ULKOILUALUEIDEN
HOITO
Puh.040-5439 486

KLAUKKALAN
KUNTOSALI
Puh.0400-456 326
tai 09-2500 2577

KLAUKKALAN JÄÄHALLI
Puh.040-5215 644
tai 09-879 7426

alkaa Liikuntatoimessa
17.3.2005
klo 9.00
puh. 2500 2049

LATUINFO
Puh.040-5439 486

Kysy lisää
liikuntamahdollisuuksista!
INFO (09) 2500 2049
tai käy katsomassa:
www.nurmijarvi.fi/liikunta

Mökin
vuokra on 50 e/vrk
(enintään 2 vrk/
kesä/henkilö)
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liikkeelle

Nurmijärven liikuntatoimi, toimituskunta: Nurmijärven liikuntatoimen henkilökunta

LIITU

HYVÄÄ KUNTOA MIEHILLE
VUODELLE 2005
KKI TUNNEILTA

LIIKUNNALLINEN TUKIRYHMÄ
YLIPAINOISILLE
25-45 - VUOTIAILLE
NAISILLE JA MIEHILLE,
JOIDEN PAINOINDEKSI ON YLI 25
MAANANTAISIN KLO 18-19
KLAUKKALAN YLÄASTEELLA
Aloitamme kevätkauden 10.1.05
Tervetuloa uudet ja ”vanhat”
Kevään kalenteri kotisivuilla:
www.nurmijarvi.fi/liikunta
Kysy lisää liikuntatoimesta
Numeroista 040 7480692, 2500 2046 tai
katja.ahonen@nurmijarvi.fi

KAUKALOPALLOA
(mies 40+)

UU

SI

RY
H

MÄ

!

29.1.2005 alkaen
KLAUKKALAN JÄÄHALLILLA
Parittomina lauantaiaamuina
KLO 7.30-8.30
Parillisina lauantaiaamuina
KLO 8.30-9.30
4 € kertamaksu hoituu KKI- lipuilla tai
Smartum- ja Bonafit -liikuntaseteleillä
Motivaatiosi on kunnon kohottaminen,
painonhallinta tai pelailu rennossa ryhmässä,
pisteet tai tyyli eivät ole sinulle tärkeitä

KKI Latinobic

Omistat luistimet, kypärän, polvisuojat ja mailan

Su klo 18.15-19.15

Ryhmän vetäjänä toimii Olli Einistö

U

US
Valkjärven koululla 30.1.2005 alk.
IR
YH
Ohjaajana toimii Ritva Vähäkoski
MÄ
Maksuvälineenä hyväksymme:
!
KKI –liput, Smartum- ja Finnbody liikuntasetelit,
KKI- yrityspassin tai kunnan henkilökuntakortin
Lisätietoja liikuntatoimesta p. 2500 2046
tai 040 748 0692 Katja Ahonen

KKI

Ohjatut terveysliikuntatunnit
Kevätkausi 10.1.-29.4.2005
KKI esitettämme saat:
Yhteispalvelusta,
kirjastoista, Uimahallilta
tai liikuntatoimesta
Maksuvälineenä hyväksymme:
KKI- 10 lipun, Smartum – ja
Bonafit liikuntasetelit ja
KKI - passin
Lisätietoja liikuntatoimesta:
numerosta 2500 2046
tai www.nurmijarvi.fi/liikunta
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Tiedustelut liikuntatoimi, Katja Ahonen
puh. 2500 2046 tai 040 7480 692 tai
katja.ahonen@nurmijarvi.fi

SÄHLYÄ
Uotilan koululla
keskiviikkoisin
klo18-19.30
Harjulan koululla
Torstaisin
klo 18-19
Kevätkausi 12 €

MIESTEN KLUBI
Maaniitun koululla
tiistaisin
klo 20-21
4 € /krt hoituu
KKI –lipuilla tai
Smartum / Bonafit

KUNTONYRKKEILY
Lukkarin koululla
torstaisin
klo 16.30-18
4 € /krt hoituu
KKI –lipuilla tai
Smartum / Bonafit

LASTEN LIIKUNTA
kevät 2005

Harjulan 4-5-vuotiaiden (klo 16.45-17.30) ja 5-6-vuotiaiden
(klo 17.30-18.15) liikuntasirkusryhmissä on tilaa.
Ryhmät toimivat keskiviikkoisin Harjulan koululla.
Koko kevätkauden (12.1.-20.4.) hinta on 55 €.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: liikuntatoimi/ Marita Huikari,
p. 2500 2048 tai 040 530 2154

liikkeelle

Nurmijärven liikuntatoimi, toimituskunta: Nurmijärven liikuntatoimen henkilökunta

W

woimaa
wanhuuteen
–kuntosaliryhmät
kevät 2005
60-100-VUOTIAILLE

Rajamäen uimahallissa
17.1.-17.2., 28.2.-7.4. ja 18.4.-23.5.
Ryhmä kokoontuu 2 kertaa viikossa
maanantaisin klo 12-13.30 ja
torstaisin klo 10.15-11.45
maksu 20,20 €, sisältää kuntosalin
lisäksi uinti- ja saunomismahdollisuuden

Klaukkalan Fitnessessä
18.1.-18.2., 1.3.-8.4. ja 19.4.-20.5
Ryhmä kokoontuu 2 kertaa viikossa
tiistaisin ja perjantaisin klo 12-13.30
maksu 4 €/ kerta, sisältää kuntosalin
lisäksi peseytymismahdollisuuden
ww-jatkoryhmä
Rajamäen uimahallissa
13.1.-19.5.
Ryhmä kokoontuu kerran viikossa
torstaisin klo 11.45-13.15
maksu 20,20 €/ 10 kertaa
tai 2,50 €/ kerta,
sisältää kuntosalin lisäksi uinti- ja
saunomismahdollisuuden
Ryhmä tarkoitettu aiemmin
ww-ryhmissä käyneille,
tähän ryhmään ei tarvitse ilmoittautua
- parantaa tärkeitä voimavarojasi:
lihasvoimaa, tasapainokykyä
- ohjaajina toimivat Päivi Rapeli,
Katja Ahonen, Hanna Salonen
ja Riitta Hämäläinen
- ryhmään otetaan 12 henkilöä (väh. 6)
- ilmoittautuminen ja lisätietoja
p. 040 559 1943 Päivi Rapeli
tai p. 2500 2047 Riitta Hämäläinen,
tai voit olla myös yhteydessä
sähköpostitse
riitta.hamalainen@nurmijarvi.fi
tarvittaessa kuljetusjärjestelyissä
avustetaan

Ikääntyvien
kuntoneuvola
* liikunta- ja kuntoneuvontaa
Heikkarin palvelutalossa ja
Kirkonkylän, Klaukkalan ja
Rajamäen päiväkeskuksissa
- tuntuuko, että ”jotain tarttis tehrä”?
- jos sinulla on tuki- ja liikuntaelinvaivoja, ylipainoa tai et ole
pitkään aikaan harrastanut liikuntaa, kysy neuvoja liikunnan
aloittamiseksi
- varaa aika maksuttomaan
neuvontaan

E R I T Y I S L I I K U N TA
KEVÄTKAUDELLA 2005
...nauti, kuntoudu vedessä...

...liiku salissa...

SOTA- JA RINTAMAMIESVETERAANIEN
VESIJUMPPA
Rajamäen uimahalli 11.1.-26.4.2005, ti klo 14.30
* ei ennakkoilmoittautumista
Kissankello, Klaukkala 13.1.-28.4.2005, to klo 13
* ilmoittautumiset liikuntatoimeen

SENIORITANSSI
Nurmijärven Tanssiopiston sali,
Keskivari 4, Klaukkala
14.1.-29.4.2005, pe klo 10.00
* 12,50 €/ kausi, ilmoittautuminen paikan päällä
ohjaajalle

SOTAINVALIDIEN VESIJUMPPA
Rajamäen uimahalli 11.1.-26.4.2005, ti klo 15
* ei ennakkoilmoittautumista
Kissankello, Klaukkala 13.1.-26.4.2005, to klo 13
* ilmoittautumiset liikuntatoimeen

KEHITYSVAMMAISTEN JUMPPAKERHO
Lukkarin koulun liikuntasali, 12.1.-20.4.2005,
ke klo 17.30
* ilmoittautuminen liikuntatoimeen
Tiedustelut yllä olevista saliryhmistä p. 2500 2047

IKÄÄNTYNEIDEN (yli 60 v.) VESIJUMPPA
Rajamäen uimahalli 11.1.-26.4.2005, ti klo 15.30
* normaali uimahallimaksu
* ei ennakkoilmoittautumista
ERITYISRYHMILLE TARKOITETTU
AIKUISTEN VESIJUMPPA
* vesijumppa on tarkoitettu vammaisille
ja pitkäaikaissairaille
Rajamäen Uimahalli 11.1.-26.4.2005, ti klo 14
* normaali uimahallimaksu
* ilmoittautumiset liikuntatoimeen
Kissankello Klaukkala 13.1.-28.4.2005, to klo 13.30
* 12,50 €/ kausi, ilmoittautumiset liikuntatoimeen
ERITYISRYHMILLE TARKOITETTU
AIKUISTEN VESILIIKUNTA
* vesiliikunta on tarkoitettu vammaisille
ja pitkäaikaissairaille
* tunnin aluksi yhteinen verryttely, minkä jälkeen
ohjaajat opastavat vesiliikunnan saloihin
yksilöllisiä tarpeita huomioiden
* uimareilla tulee olla avustaja tarvittaessa
Rajamäen Uimahalli 16.1.-24.4.2005, su klo 11.15
* ilmoittautumiset liikuntatoimeen
* normaali uimahallimaksu, avustaja samalla maksulla

LIITU – liikunnallinen tukiryhmä ylipainoisille
Ryhmä kokoontuu maanantaisin klo 18 Klaukkalassa
10.1. alkaen
* maksu 4 €/ kerta
* ilmoittautuminen ja lisätiedot liikuntatoimesta
Katja Ahoselta p. 2500 2046 tai 040 748 0692
SENIORIJUMPPA
Ahjola, Kirkonkylä (Nurmijärven Eläkkeensaajat),
ke klo 10
* tiedustelut: Aarre Tuomi p. 050 357 3487
Klaukkalan työväentalo (Klaukkalan Eläkkeensaajat),
ma klo 12
* tiedustelut: Eila Kuvaja p. 879 4357 tai 040 773 1426
SENIORITANSSI
Ahjola, Kirkonkylä (Nurmijärven Eläkkeensaajat),
ti klo 11.30
* tiedustelut: Sinikka Helminen p. 040 734 9200
Klaukkalan työväentalo (Klaukkalan Eläkkeensaajat),
ma klo 11
* tiedustelut: Sointu Nordbäck p. 879 6377
tai 0400 584 885

...kansalaisopisto Jukolan ryhmiä...
SEPIN UINTIKERHO
Rajamäen Uimahalli 16.1.-24.4.2005, su klo 10.30
* kerho on tarkoitettu liikunta- ja
kehitysvammaisille sekä pitkäaikaissairaille lapsille
* uimareilla tulee olla avustaja
* ilmoittautumiset liikuntatoimeen, normaali
uimahallimaksu, avustaja samalla maksulla

Ilmoittautumiset liikuntatoimeen
Riitta Hämäläinen p. 2500 2047 tai
riitta.hamalainen@nurmijarvi.fi

REUMAATIKKOJEN VESIJUMPPA
Kissankello, Klaukkala 13.1.-28.4.2005, to klo 19.00
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Nurmijärven
Reumayhdistys/ Anja Kytöaho p. 879 5481
ASTMAATIKKOJEN VESIJUMPPA
Kissankello, Klaukkala 13.1.-28.4.2005, to klo 19.30
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: p. 040 571 3215
(ti ja to klo 18-20)

ELÄKEIKÄISTEN LIIKUNTA
Ahjola, Kirkonkylä, 11.1.-12.4.2005, ti klo 16.00
* 15 €/ kausi
ELÄKEIKÄISTEN LIIKUNTA
Klaukkalan Aitohelmi, 12.1.-13.4.2005, ke klo 15.30
* 15 €/ kausi
ELÄKEIKÄISTEN LIIKUNTA
Rajakaari, 13.1.-14.4.2005, to klo 15.30
* 15 €/ kausi
PULLUKKAJUMPPA
Klaukkalan Aitohelmi, 12.1.-6.4.2005, ke klo 18.30
* 20 €/ 15 €/ kausi

...kurssitoimintaa...
tiedustelut liikuntatoimesta p. 2500 2047

p. 040 559 1943
fysioterapeutti Päivi Rapeli
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liikkeelle
Liikunnallinen tapahtumakalenteri
Nurmijärven liikuntatoimi, toimituskunta: Nurmijärven liikuntatoimen henkilökunta

talvi-kevät
TAMMIKUU
Ke 5.1. NTL:n luistelukoulun kevätkausi
alkoi, tied. vapaista paikoista: Piia Ojala
p. 040 744 2520 (ilt.), NTL
La 15.1. NTL:n Liikuntaleikkikouluryhmät aloittivat,
tied. vapaista paikoista: Piia Ojala
p. 040 744 2520 (ilt.), NTL
La 22.1. Hallimelonta, Rajamäen Uimahalli klo 9-11,
tied. Hannu Malinen p. 040 822 0694, NurLa
La 22.1. Kuutamokenkäily Luukissa klo 18,
tied. Airi Harjula p. 050 341 3070, NurLa
La 22.1. SB-Pro - O2, miesten salibandyn 1.div.,
Maaniitun koulu klo 19
Su 23.1. SB-Pro - Josba, naisten salibandyliigaa,
Hyvinkään Martin liik.halli klo 14
Su 23.1. SB-Pro - Top Team, miesten salibandyn 1.div.,
Maaniitun koulu klo 17
Ke 26.1.RaKe:n mestaruushiihdot, sprintti (p), RaKe
Ke 26.1.Kuutamohiihto, lähtö Hyvinkään srk:n
leirikeskuksen parkkipaikalta klo 18,
tied. Hannu Malinen p. 040 822 0694, NurLa
La 29.1. SB-Pro - Oilers, naisten salibandyliigaa,
Hyvinkään Martin liik.halli klo 14
La 29.1. Arvon Laturetki (p), Märkiön leirikeskus
klo 11 alk., tied. ja ilm. Seija Valajärvi
p. 040 751 6463, NHS
Su 30.1. Päivän retki, Vaakkoi klo 10, NurLa
Su 30.1. SB-Pro - NST, naisten salibandyliigaa,
Hyvinkään Martin liik.halli klo 15
Su 30.1. SB-Pro - Lihamylly, miesten salibandyn 1.div.,
Maaniitun koulu klo 17
Su 30.1. PeTä - PPS, naisten lentopallon 2-sarjaa,
Nurmijärven ammattiopisto klo 18.30
Su 30.1. Veikon retkihiihto (p), RaKe

La 5.2. SB-Pro - SB Savo, miesten salibandyn 1.div.,
Maaniitun koulu klo 17
La 5.2. Koululaishiihtokilpailut (p), RaKe
Su 6.2. Nurmijärvi-hiihto (p), Parkkimäki klo 11
alk., tied. ja ilm. Seija Valajärvi
p. 040 751 6463, NHS
Su 6.2. Lumikenkäilykokeilu aloittelijoille, Sääksissä
klo 15, lumikenkäjuoksuharjoittelua
klo 16.30, NurLa
Ke 9.2. Keskiviikkohiihdot (p), RaKe
La 12.2. Reipas lumikenkälenkki, Mutaanmäki
klo 10-n. 12, NurLa
Su 13.2. PeTä - Espoo Lentis, naisten lentopallon
2-sarjaa, Nurmijärven ammattiopisto
klo 18.30
Ke 16.2.SB-Pro - O2, miesten salibandyn 1.div.,
Maaniitun koulu klo 19
Ke16.2. Keskiviikkohiihdot (v), RaKe
To 17.2. Koululaisviestihiihdot (p), RaKe
La 19.2. Hallimelonta, Rajamäen Uimahalli klo 9-11,
ks. 22.1., NurLa
La 19.2. SB-Pro - Classic, naisten salibandyliigaa,
Hyvinkään Martin liik.halli klo 15
Su 20.2. SB-Pro - Happee, naisten salibandyliigaa,
Hyvinkään Martin liik.halli klo 15
Su 20.2. SB-Pro - Lihamylly, miesten salibandyn 1.div.,
Maaniitun koulu klo 15
Ma 21.pe 25.2. Talvilomaviikolla ei liikuntatoimen ohjattuja
tunteja
Ke 23.2.SB-Pro - Tiikerit, miesten salibandyn 1.div.,
Maaniitun koulu klo 19
Su 27.2. Reipas päivän lumikenkälenkki, Usmi tai
Erkylä klo 10 alk., NurLa
Su 27.2. PeTä - HoTA, naisten lentopallon 2-sarjaa,
Nurmijärven ammattiopisto klo 18.30

HELMIKUU
Ke 2.2. RaKe:n mestaruushiihdot,
normaalimatkat (v), RaKe
La 5.2. Hallimelonta, Rajamäen Uimahalli klo 9-11,
ks. 22.1., NurLa
La 5.2. PeTä:n F-junnujen lentopalloturnaus,
Nurmijärven ammattiopisto klo 14-18, PeTä

MAALISKUU
Ke 2.3. Nordea-hiihdot (p), RaKe/ Nordea
La 5.3. Hallimelonta, Rajamäen Uimahalli klo 9-11,
ks. 22.1., NurLa
La 5.3. SB-Pro - Loviisa, miesten salibandyn 1.div.,
Maaniitun koulu klo 17

2005

La 5.su 6.3. Futsal-turnaus, Mänysalon koulu, NJS
Su 6.3. Rajamäen Latupäivä, RaKe/ RR
Ke 9.3. Hippohiihdot (p), RaKe/ Osuuspankki
La 12.3. Futsal-turnaus, Maaniitun koulu, NJS
La 12.3. Rajamäki-hiihto (p), Kehityksen maja klo 11
alk., tied. Jaana Rahkola p. 040 528 5314/
Pertti Rytkönen p. 040 550 8104, RaKe
Su 13.3. Reipas lumikenkäily Sääksistä Märkiöön
klo 14-n. 17, NurLa
Ke 16.3.RaKe:n mestaruushiihdot,
pitkät matkat (p), RaKe
To 17.3. Puulaakihiihto (p), RaKe
La 19.3. Hallimelonta, Rajamäen Uimahalli klo 9-11,
ks. 22.1., NurLa
Ke 23.3.Keskiviikkohiihdot (v), RaKe

HUHTIKUU
La 2.4. Hallimelonta, Rajamäen Uimahalli klo 9-11,
ks. 22.1., NurLa
La 2.4. Hoi Jeon Moo Sool:n SM-kilpailut,
Klaukkalan koulu,Tol Ki do
La 2.4. Karate-kilpailut, Maaniitun koulu,
Kyoo dai kan
To 14.4. Ilmoittautuminen RR:n suunnistuskouluun,
tarkemmat tiedot:
www.rajamaenrykmentti.fi
Ti 19.4. Iltarastit; Käpylännummi Rajamäki, RR
La 23.4. NTL:n 20-vuotis kevätnäytös
Ti 26.4. Iltarastit; Pitkämäki-Parkkimäki Nurmijärvi,
RR

TOUKOKUU
Ti 3.5.
Ti 10.5.
Ti 17.5.
Ti 24.5.
Ti 31.5.

Iltarastit; Klaukkala, RR
Iltarastit, Nummenpää, RR
Iltarastit; Pinninnummi Rajamäki, RR
Iltarastit; Rokokallio Vihtijärvi, RR
Iltarastit; Haikala/ Mäntysalo Klaukkala, RR

Hyvän olon keskus
naisten kuntosali
sekasali, testit
ohjattu harjoittelu
solarium

KLAUKKALAN
URHEILUALUEEN
KUNTOSALI

K U N T O C E N T E R
Kauppanummentie 6, 01900 Nurmijärvi
puh. 250 1597 tai 0400 576 369

Avoinna avainkortilla 05-22
Henkilökunta paikalla ma-pe 16-19

Hei sinä 6-8-vuotias liikunnasta ja palloilusta
kiinnostunut poika. Tule mukaan Perttulan Tähden
junnulentopalloiluun. Harjoittelemme perjantaisin
Klaukkalan yläasteella klo 17.15-18.30.
Kevätlukukauden aloitimme 14.1.-05.
Lisätietoja: Hanna Heinonen, 040 838 4027

Petärinnettä
vuokrataan
• juhliin
• kokouksiin
• saunailtoihin
puh. 0400 454 052
tai 09 250 4207

Kirin Jumppasiskojen kevätkausi alkaa 12.1.05!

NTL:n luistelukoulu ja
Liikuntaleikkikoulu ovat
aloittaneet kevätkautensa.
Vapaita paikkoja voi iltaisin tiedustella Piia Ojalalta
p.0407442520.
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Keskiviikkoisin klo:17.00-18.00 Syrjälän koululla.
Parilliset viikot: Aerobic-muokkaus
Parittomat viikot: Circuit Training (kuntopiiri)
Liikkeestä vastaa aerobic-ohjaaja Johanna Hakala.
25€/ kausi (maksetaan paikan päällä käteisellä)
Järj. Klaukkalan Kiri
Tervetuloa mukaan niin uudet kuin vanhatkin jumppaajat!

Avoinna klo 9-22

Yksityiset kävijät:
38 €/ kk
55 €/ 3 kk
80 €/ 6 kk
105 €/ vuosi
Koululaiset:
1 €/ kerta
hinnat sis. alv:n 8 %
Kuntotie, 01800
Klaukkala
p. 0400 456 326

Nurmijärven ympäristölautakunta, toimittaja: Marja Innanen

Kunnan vesihuolto uusille urille
Nurmijärven kunta
on teettänyt vesihuollon
kehittämissuunnitelman
seuraavien 20 vuoden tarpeisiin.
Suunnitelma tarjoaa ratkaisuja
niin puhtaan veden oton kuin
jätevesien käsittelyn
järjestämiseen.
Vuoteen 2020 mennessä arvioidaan
kunnallisen vesihuoltoverkoston piiriin
liittyvän jopa 6000 asukasta.
Nykyisin kunnan väestöstä n. 7300 on
vesijohtoverkoston ulkopuolella ja n.
8600 viemäriverkoston ulkopuolella.
Haja-asutusalueella asuu noin 8000 asukasta ja vuotuinen kasvuennuste on 80100 asukasta.
Kunnassa on 23 pohjavesialuetta ja
kymmenen vedenottamoa. Veden hankinta tulevina vuosina varmistetaan niin,
että kaikille kulutusalueille järjestetään
varavedenottamo tai korvaava vesijohto.
Veden laatua tarkkaillaan mm ottamalla
pumppaamoilta vesinäytteitä kerran kuukaudessa.
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat
ovat myös takeena veden laadun säilymisestä hyvänä. Suojelusuunnitelmat
tullaan laatimaan seuraavaksi Lepsämän
ja Nummenpään pohjavesialueille.
Vesilaitoksen johtaja Ilkka Ojansivu toteaa, ettei näillä alueilla ole tiedossa
mitään suurempia riskejä kuten teollisuutta tai teiden suolausta.
- Mahdolliset riskit kuitenkin inventoidaan ja annetaan suositukset toimenpiteistä ja tarkkailuohjelmista.
Kaikilla vesistöalueilla tavoitteena on
vähentää haja-asutuksesta aiheutuvia
jätevesipäästöjä ja parantaa vesistöjen
veden laatua.

kolmeen koriin. Kiireellisimpään ykköskoriin ovat päässeet Haaran, Nukarin,
Palojoen, Lepsämän, Nummenpään, Perttula-Lopentien, Simolan ja Herusen alueet. Näillä kehittämistoimet olisi saatava
tehtyä vuoteen 2010 mennessä.
Kunta tukee ja aktivoi voimakkaimmin
näitä ykköskorin alueita osuuskuntien
perustamisessa ja hankkeiden toteuttamisessa. Hankkeeseen ryhtyville on tarjolla tietokansio, jota parhaillaan päivitetään.
Periaatteessa osuuskunnat voivat toteuttaa vedenhankinnan joko omasta
vedenottamosta tai ostaa veden toiselta
vesihuoltolaitokselta.Vesiosuuskuntakin
on lain tarkoittama vesihuoltolaitos silloin kun siihen liittyjiä on vähintään 50.
Jätevedet voidaan käsitellä omassa puhdistamossa tai johtaa olemassa olevalle

Verkkoon johdettavasta vedestä otetaan viisi erilaista näytettä, mm rauta- ja hiilidioksidipitoisuudesta.

puhdistamolle.
Nurmijärvellä osuuskuntien vedenjakelu ja jätevesien käsittely suositellaan
hoidettavaksi niin, että palvelu ostetaan
Nurmijärven vesilaitokselta tai naapurikuntien laitoksilta.
Kunta suunnittelee ja rakentaa alueelle
tulevat vesi- ja viemärijohdot ja luovuttaa
ne osuuskunnan käyttöön. Alueen sisäisen johdotuksen osuuskunta kustantaa
itse. Myös verkoston hoito ja ylläpito
kuuluu osuuskunnalle.
-Vesiosuuskuntaan voisi kuulua pienimmillään 20-30 kiinteistöä, arvioi Ilkka
Ojansivu.
-Tällä hetkellä osuuskuntia on perustettu kaksi: Perttulan ja Nummimäen
osuuskunnat. Perttulaan ollaan tekemässä vesi- ja viemärisuunnitelmia, jotka
valmistuvat tämän vuoden puoliväliin
mennessä. Osuuskunta päättää sitten,
lähteekö mukaan toteutukseen.
Perttulan osuuskuntaan kuuluu 230
taloutta, joilla kaikilla on tällä hetkellä
oma kaivo ja jätevedenkäsittely.
Vuoden alusta tuli voimaan laki vesihuollon tukemisesta. Valtiolta tulevan
tuen myöntävät alueelliset ympäristökeskukset.Tukea voidaan myöntää esim.
vesihuoltolaitokselle tai muulle vesihuoltoa varten perustetulle yhtymälle tai
yhteisölle, kuntayhtymälle tai kunnalle.
Avustus on suuruudeltaan 30-50% kustannuksista.
Joissain tapauksissa vesiosuuskuntahankkeet saattavat ylittää kuntarajat,
jolloin yhteistyö ympäröivien kuntien
Espoon,Tuusulan,Vantaan ja Vihdin kanssa tulee tiivistymään.

Jätevesien käsittely tehostuu Klaukkalan uuden puhdistamon aloittaessa
toimintansa ensi syksynä.Tällä rintamalla
ei ole tiedossa suuria muutoksia vähään
aikaan.
Viemäriverkostossa pyritään vähentämään vuoto- ja kuivatusvesiä. Hajaasutusalueella tavoitteena on fosforinpoistolla tehostettu maasuodatin tai
biologis-kemiallinen pienpuhdistamo
Suunnitelmissa suurin huomio kohdistuu haja-asutusalueiden vesihuollon
kehittämiseen..
Kunnan periaatepäätöksen mukaisesti
vesihuolto haja-asutusalueilla tullaan
toteuttamaan osuuskuntamuotoisena.
Tähän sopivia alueita on kirjattu kaikkiaan 44.
Kehittämisalueet on jaettu neljään
ryhmään: asemakaava-alueella sijaitsevat,
vakituisen haja-asutuksen alueet, lomaasutus ja erityisalueet. Toimenpiteiden
kiireellisyyteen ovat vaikuttaneet alueen
kiinteistömäärä ja tiheys, merkittävät
kohteet kuten koulut ja leirikeskukset,
verkoston toteuttamiskustannukset, sijainti yhdyskuntarakenteessa, vesistöjen
läheisyys, pohjaveden suojaustarve, kaivoveden laatu ja riittävyys sekä jätevesien
käsittelyongelmat.
Kiireellisyyden mukaan alueet on jaettu

Kunnan vedenottamoista ja puhdistamoista vastaava Samuli Niemi tarkastelee
yhtä Lepsämän vedenottamon kolmesta kaivosta vesilaitoksen hoitaja Kari
Knuutisen kanssa.

Kohti
ympäristötietoista
asumiskulttuuria
Talon rakentaminen, sen
käyttötapa ja lopulta
purkujätteen sijoitus
vaikuttavat kaikki omalla
tavallaan ympäristöön.
Rakennusalan järjestöt ovat kehittäneet ekotehokkuus- ja elinkaarimittariston, jonka avulla on tarkoitus ohjata sekä rakentamista että
rakennusten käyttöä koko niiden
elinkaaren ajan. Mittaristo on apuneuvo kestävän kehityksen ja kansallisen ympäristöstrategian mukaiseen
rakentamiseen.
Vaatimukset täyttävän rakennuksen
pitää olla teknisesti toimiva, soveltua
käyttäjän muuttuviin tarpeisiin, olla
ekotehokas ja taloudellinen koko
elinkaarensa ajan.
Mittaristo on määritelty sekä rakennuksille että käyttäjille, urakoitsijoille
ja tuotevalmistajille. Rakennustuotteiden ympäristöselosteiden laatimista on uudistettu ja annettu ohjeita
rakennusten elinkaarianalyysin tekoon. Ohje löytyy myös rakennusten
lämmöntarpeen laskemisesta vaipan
ja sen tiiviyden osalta. Lisää tietoa
www.rakennusteollisuus.fi/rem
Asumisen vaikutuksia mm. ilmastonmuutokseen puidaan VVO:n nettikeskustelusivustolla
www.energiaesteri.fi Siellä on nähtävissä myös Asuminen ja ilmastonmuutos – video.
Myös rakennusten saneeraus- ja
purkutyön jätehuolto olisi suunniteltava hyvin jo etukäteen. Purkujätteissä nimittäin voi olla monenlaisia
myrkyllisiäkin aineita, jotka on
käsiteltävä ongelmajätteinä.
Ennen vuotta 1979 asennetuissa
lämpölaseissa saattaa olla PCByhdisteitä. Elementtien saumaaineista on löytynyt PCB:n lisäksi
lyijyä. Elohopeaa on löytynyt mm
viemärien vesilukoista, porrasvalojen
kytkimistä, termostaateista ja maaleista. Varottavia aineita ovat myös
asbesti, kivihiilitervaa sisältävä tervapahvi ja kyllästetty puutavara.
Lisää tietoa: www.ymparisto.fi
Metsä-Tuomelan jäteasemalle otetaan vastaan erilaista purkujätettä.
Sekalainen erottelematon jäte maksaa
81 € tonnilta, pelkkä puutavara 29 €
tonnilta.
Kyllästettyä puutavaraa yksityistalous
saa tuoda peräkärryllisen ilmaiseksi,
isommat määrät ja yritysten kuormat
maksavat 106 € tonnilta.
Betoni- ja tiilimurskasta,jonka raekoko
on korkeintaan 15 cm, veloitetaan
8,20 € peräkärryllisestä tai 14,50 kuormasta.
Asbestijätteestä veloitetaan 106 €
tonnilta ja jauhemaisessa muodossa
oleva on pakattava tiiviisti.
Tervapahvi käsitellään sekajätteenä
ja hinnoittelu on sen mukainen.
Maaleja ja muita vastaavia ongelmajätteitä yksityistaloudet voivat tuoda ilmaiseksi, yrityksiltä peritään 19,30 €
tonnilta.
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Lisää
muovista
pakkausjätettä

Jäätynyttä kompostia voi elvyttää kuumaan veteen sekoitetulla kompostiherätteellä.

Hyvin huollettu komposti
toimii talvellakin
Jos ympärivuotinen
kompostointi on mahdollista,
se kannattaa. Pois kuljetettavan
jätteen määrä vähenee ja
jätemaksut pienenevät.
Työhön tarvitaan tuhoeläimiltä
suojattu ja lämpöeristetty
kompostori.

Talvella komposti vaatii erityistä huolenpitoa, jotta prosessit pysyisivät kunnolla käynnissä.

Kylmä hidastaa kompostoitumista.
Liian suuri laitos jäätyy ja liian pieni ei
pysty käsittelemään kaikkea jätettä. Sopiva koko muutaman hengen taloudelle
on noin 200 litraa.
Säännöllinen käyttö pitää lämpöenergian tasaisena. Avuksi voi ottaa
kompostiherätettä jätteen sekaan. Kuiviketta kerrosten väliin tarvitaan reilummin kuin kesällä. Pinnallekin voi
ripottaa kuivikekerroksen tippuvettä
imemään.
Jos komposti sattuu jäätymään, voi
sitä herätellä uudelleen kuumaan veteen sekoitetulla kompostiherätteellä.

Pintajäätymiseen saattaa auttaa kompostiin laitettu kuumavesikanisteri.
Vihjeeksi ostajalle:
Joutsenmerkillä varustetut kompostorit
on testattu pohjoisen talvioloissa.
Kuluttajalehdessä 5/2003 on vertailtu
markkinoilla olevia ympäristömerkittyjä
talouskompostoreita.
Markkinoille on tullut myös sisätiloissa
käytettävä kompostori.
Lisätietoja

www.biodegfinland.fi

Obgelmajätteiden ja metalliromun keräys huhtikuussa
Kunta järjestää taas huhtikuussa
viikolla 16 koti- ja maatalouksille
suunnatun ongelmajätteiden
keräyksen, samalla kerätään
sähkö- ja elektroniikkaromua
sekä metallia.
Keräys noudattaa aikaisempaa aikataulua alkaen tiistaina 19.4. klo 16.30 Nukarilta, josta kierrämme Palojoen
(klo17.30) ja Metsäkylän (klo 18.30)
kautta kirkolle klo 19.30-20.30. Keskiviikkona. 20.4. keräys alkaa klo 17.00
Nummenpäästä ja kierrämme silloin
Röykän (klo18.00) kautta Rajamäkeen
klo 19.00. Torstaina 21.4. keräys alkaa
klo 17.00 Lepsämästä ja jatkuu Perttulan
kautta (klo 18.00) ja Klaukkalaan klo
19.00 - 20.00 . Tarkka aikataulu keräyspaikkoineen julkaistaan taas paria viikkoa
ennen keräystä kuulutuksena.
Keräyspisteissä olemme yleensä puoli
tuntia ja päätepysäkeillä keräys kestää
tunnin, joten jokainen tuoja ehtii antaa
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ongelmajätteensä rauhallisesti vuorollaan
suoraan vastaanottajille ja kertoa samalla
mitä astiat sisältävät, jotta kerääjät pystyvät lajittelemaan yhteensopivat aineet
oikeaan keräysastiaan. Lisäksi keräyspaikoilla on tupakointikielto sekä muutenkin malttia ja rauhallisuutta tarvitaan,
koska paikalla on paljon helposti syttyviä
liuottimia sekä muita terveydelle tai
ympäristölle vaarallisia aineita.
Tavallisimpia kodin ongelmajätteitä
ovat mm. vanhat paristot, lääkkeet, loisteputket ja energiansäästölamput, koneiden huollosta syntyvät öljyiset jätteet
sekä moottori- ja vaihteistoöljyt, hydrauliikkaöljyt ja jarrunesteet, jäähdytinnesteet, öljynsuodattimet, öljyiset trasselit,
maalaus- ja kunnostusjätteet; maalit, lakat,
puunsuojakemikaalit, ohenteet, liuottimet, liimat, eristysmassat, hartsit, kitit ja
tasoitteet, kyllästys- ja puunsuoja-aineet,
erilaiset liuottimia sisältävät puhdistus, valkaisu- ja tahranpoistoaineet, desinfiointiaineet, hyönteis- ja rikkakasvimyrkyt,
valokuvauskemikaalit, akut (mm. kännykän, rikkaimurin ja videokameran akut).

Oletko ostanut pieneen muovipulloon pakattua juotavaa jugurttia? Pakkaus on kertakäyttöinen,
paksu muovipullo. Sisältöä on vähän ja sekin laihanlaista mutta
hintavaa. Pulloista kertyy äkkiä iso
pino hankalasti hävitettävää muovijätettä.
Aikakauslehti Suomen Luonto
valitsi tuotteen viime vuoden
”turhakkeeksi” eli turhaksi tuotteeksi, jota ilman elämä sujuu mainiosti.
Vastaavanlaisia pakkauksia löytyy
lisää erilaisten teho- ja terveysjuomien hyllystä. Muovista valmistettujen kertakäyttöpakkausten määrä näyttää koko ajan vain kasvavan.
Jätelain mukaan jätepolitiikan
ensisijaisena tavoitteena pitäisi
olla jätteen määrän vähentäminen.
Tuotevalmistajat eivät näytä oikein
sisäistäneen tätä tavoitetta.

Jos ladattavasta laitteesta ei saa akkua
irti laitetta rikkomatta, tuo koko laite
ongelmajätekeräykseen.
Metallinkeräykseen voi tuoda kaiken
rautaa ja metallia sisältävän romun pullonkorkista alkaen. Maksutta vastaanotetaan polkupyörät, mopot, öljyttömät
koneenosat, nurmikonleikkurit, lämminvesivaraajat, metalliset taloustavarat;
kattilat, padat, pannut, säilyketölkit huuhdeltuina sekä alumiiniset ’ei pantilliset’
juomatölkit.
Maksua vastaan otetaan myös TV:t ja
monitorit, jääkaapit ja pakastimet, mikrot,
stereot ja videot.

Jäteaseman
poikkeukselliset
lauantaiaukiolot:

!

Metsä-Tuomelan jäteasema on
auki kevätsiivouksissa syntyviä
jätteitä varten toukokuun
ensimmäisenä ja viimeisenä
lauantaina eli 8.5. ja 28.5.
klo 9 – 14.

Keittiötavaraa
kierrätykseen
Hackman on useiden
vuosien ajan järjestänyt
keittiömetallin
kierrätysviikkoja sekä
omissa myymälöissään
että yhteistyössä
päivittäistavarakauppojen
kanssa.
Myymälöissä otetaan vastaan
vanhoja käyttökelvottomiksi käyneitä kattiloita, patoja, paistinpannuja ja aterimia. Näiden tuoja saa
tietyn alennuksen ostamastaan
uudesta tuotteesta. Kierrätyskoriin
päätyneet tavarat taas toimitetaan
eteenpäin sulatettaviksi ja teräksen
uusiotuotantoon.
Vastaavanlaisia kierrätysviikkoja
on myöskin lasitavaralle.Ajankohdista kerrotaan lehti-ilmoituksilla.
Iittalan nettisivuilla toimii kirpputori, jolla vanhoista ruokailukapineista kiinnostuneet voivat vaihtaa tavaraa.
www.iittala.fi/tuotteet
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Kylmä kysyy energiaa
Kodin kylmäsäilytyslaitteet eli
jääkaapit, pakastimet ja niiden
yhdistelmät vievät noin 28%
talouden koko energiapotista.
Tähän energiankulutukseen
voi vaikuttaa melkoisesti
valitsemalla vähän energiaa
kuluttava laite.

Kylmäsäilytyslaitteissa on jo pitkään
ollut erilaisia energiamerkintöjä, jotka
ilmaisevat niiden kulutusta.Viime heinäkuun alusta luokitukseen lisättiin uudet,
vähän energiaa kuluttavat A+ ja A++
luokat. Merkinnät tulivat pakollisina
voimaan 1.1.2005.
Merkinnät kulkevat nyt A++ :sta
G:hen. Tilavuuteensa nähden vähiten
virtaa kuluttavat A++ merkityt laitteet.

Kulutus voi olla jopa neljännes vähemmän kuin A-merkityllä laitteella.
Euroopassa on myynnissä yli 800 mallia, jotka täyttävät A++ tai A+ luokkien
vaatimukset. Suomessakin näihin teholuokkiin kuuluvia laitteita tarjoavat
kaikki tunnetut valmistajat. Esimerkiksi Electroluxin uusin jääviileäkaappimallisto kuluttaa vähemmän sähköä
kuin yksi 40 watin hehkulamppu!
Laitevalinnan lisäksi energiankulutus-

ta voi säädellä oikealla sijoituksella, käytöllä ja huollolla. Oikean lämpötilan
säätäminen ja säännöllinen puhdistus
ovat perusasioita.
Hyvä tietopaketti kodinkoneiden hankinnoista löytyy osoitteesta

www.motiva.fi/kodinhankinnat

Mittatikku kertoo kulutuksen
ympäristövaikutuksista
Tavallisen kuluttajan on usein vaikea
ymmärtää monimutkaisia tuotteiden
elinkaariselvityksiä. Nyt onkin haussa
yksinkertaisempi ja ymmärrettävämpi
tapa kertoa kuluttamisen ja eri tuotteiden ympäristövaikutuksista.
Ns. Mittatikku-hankkeessa haetaan asioille selkeitä
määreitä.
Syksyllä 2003 alkanut projekti jatkuu
vuoden 2005 loppuun. Hanketta johtavan Suomen ympäristökeskuksen lisäksi
mukana ovat Kuluttajatutkimuskeskus,
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.
Kuluttajatutkimuskeskus testaa mittatikkujen toimivuutta kuluttajapaneelissa.Toistaiseksi on arvioitu mittatikkuja
ruisleivälle, juustolle, asumiselle, pyykinpesulle ja automatkalle.
Elintarvikkeissa käytettiin olemassa
Kylmälaitteen energiamerkinnästä selviää, onko se syöppö vai vähäruokainen, Klaukkalan Mustan Pörssin Aki
Tenhunen opastaa

olevia elinkaariselvityksiä (=pellolta
pöytään tyyliin), asumisessa asumispäivää kerrostalossa noin 80 neliön asunnossa.Automatkan osalta vertailtiin henkilöauton tai bussin käyttöä.
Tuotteiden ympäristövaikutuksina
tarkastellaan vaikutuksia ilmastonmuutokseen, veteen ja rehevöitymiseen,
happamoitumiseen ja ilmakehän otsoniin.
Erikoistutkija Päivi Timosen mukaan
elinkaariarvioita eri tuotteista ei ole
tehty läheskään kattavasti.
-Lisäksi sadoista saatavilla olevistakin
vain 5-6 oli tarpeeksi hyvää ja tarkkaa,
jotta niitä voitiin käyttää pohjatietona.
-Saimme paneelissa kuitenkin hyvää palautetta. Kuluttajat haluavat yksinkertaista
tietoa. Keskustelua on herättänyt esim.
tuotteen kotimaisuus tai ulkomaisuus ja
käyttöikä. Maaliskuussa jatkamme tikkujen hiomista.
Mittatikuista hyötyvät myös maahantuojat, valmistajat ja kauppa. Mittatikkujen avulla ne voivat kertoa kuluttajille
tuotteidensa ympäristövaikutuksista vertailukelpoisella tavalla.

Mikä ihmeen reilu kauppa
mänkin tällaista valistustyötä nuorten
keskuudessa.

Reilun kaupan viikon aikana
viime syksynä myös
nurmijärveläisissä S-marketeissa
ja K-kaupoissa maistatettiin
Reilun kaupan tuotteita.
Asialla olivat Reippaat norsut,
paikallinen Reilun kaupan
kannatusyhdistys.

Ensimmäiset Reilun kaupan tuotteet
kahvi ja tee tulivat Suomessa kauppoihin
elokuussa 1999.
Tuotteita merkittiin alkuun elefanttimerkillä, joka 2003 vaihtui uudeksi lehtiaiheeksi.
Nykyisin Reilun kaupan tuotevalikoimakin on laajentunut kovasti. Hedelmistä
löytyy banaania, appelsiinia ja ananasta.
Lisäksi myydään ”reilua” hunajaa, suklaata, kaakaota, sokeria, mysliä ja mehua.

-Reilun kaupan tuotteita on jo aika
hyvin täkäläisissä kaupoissa, kiittelee Marianne Winberg Reippaista norsuista.
-Ihmiset myös tuntevat jo jonkin verran
näitä tuotteita, ainakin banaanit.
Humanistisen ammattikorkeakoulun Nurmijärven yksikön muutamat
opiskelijat perustivat paikallisyhdistyksen vuonna 2003. Se on tehnyt asiaansa
tunnetuksi myyntikojullaan erilaisissa
tapahtumissa sekä järjestänyt kaupoissa
tuotteiden maistatuksia.

Norsumerkki teki Reilun kaupan
tuotteet tunnetuksi ympäri maailman.
Nykyisin tuotteilla on uusi symboli.

-Marraskuussa kävimme Arkadian lyseossa kertomassa Reilusta kaupasta ja
aiomme tulevaisuudessa tehdä enem-

Kansainvälinen järjestelmä Reilun
kaupan ohjaksissa takaa kehitysmaiden
viljelijöille ja työntekijöille oikeudenmukaisen korvauksen tehdystä työstä, vakaat hinnat ja mahdollisuuden suunnitella talouttaan.Tuotteet on valmistettu
eettisesti ja lapsityövoimaa käyttämättä.
Viljelijöitä vaaditaan myös sitoutumaan
ympäristömääräyksiin, jotka edellyttävät
mm torjunta-aineiden ja lannoitteiden

käytön vähentämistä. Näin suojellaan
sekä työntekijöitä että ympäristöä. Tarkastajat käyvät tuottajien luona vähintään
kerran vuodessa varmistamassa, että Reilun kaupan ehtoja noudatetaan.
Suomalaisten ostajien ansiosta kehitysmaiden viljelijät ovat saaneet lisätuloja
yli 3,5 miljoonaa euroa. Kuluttajat voivat
siis omilla valinnoillaan vaikuttaa näinkin
kaukaisiin asioihin.
Vapaaehtoisia paikallisryhmiä Suomessa toimii jo 15 paikkakunnalla.
Pienessä Utajärven kunnassa tarjottiin
viime keväänä kuukauden ajan lähes
kaikissa kouluissa, päiväkodeissa, baareissa ja muissa yrityksissä pelkästään
Reilun kaupan kahvia. Tempauksen jälkeen kunta ja seurakunta jäivät pysyvästi
Reilun kaupan tuotteiden käyttäjiksi.
Paltamossa Reilun kaupan tuotteita
käytetään myös sairaaloissa ja vanhusten
palvelutaloissa. Keravalla kaikissa kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa tarjoillaan reilua kahvia ja teetä.
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kunta tiedottaa

Maatalouspolitiikka uudistuu
Suomessa maatalouspolitiikan
uudistus otetaan käyttöön vuonna
2006. Se tuo tullessaan
uudenlaisia tukimuotoja ja
muuttaa tukiehtoja. Uudistuksen
tarkoitus on irrottaa tukia
tuotannosta; tukitaso pysyy
vakaana, vaikka tuotannon määrä
vaihtelisikin. Ympäristötuki,
luonnonhaittakorvaus sekä
kansalliset tuet säilyvät edelleen
tuotantoon sidottuina.

Tilatuki
Suomessa otetaan käyttöön yhdistelmämalli: alueellinen tasatuki + tilakohtainen lisäosa.
Suurin osa EU:n kokonaan rahoittamista peltokasvi (Cap)- ja eläintuista
tullaan siirtämään tilatuen tasaosaan.
Tuen saadakseen on viljelijällä oltava
tukioikeuksia vastaava määrä peltopinta-alaa. Tilatuen saaminen edellyttää
ympäristöä, elintarvikkeiden turvallisuutta, eläinten hyvinvointia koskevien
vaatimusten sekä hyvän maatalouden
ja ympäristön ehtojen noudattamista
(täydentävät ehdot). Tilakohtainen
lisäosa muodostuu suurimmasta osasta
maito-, sonni ja härkäpalkkiota. Lisäosa
tulee alenemaan asteittain.
Tukioikeus vahvistetaan viljelijälle,
joka hakee tilatukea 2006.Tukioikeus
siirtyy kansalliseen varantoon, jos sitä
ei haeta 2006. Kansallisesta varannosta
tukioikeuksia voivat saada lähinnä vain
uudet viljelijät ja tuotantoaan laajentavat viljelijät. Ennen kuin tukioikeus
myydään tai vuokrataan, on siitä käytettävä 80 %.
Velvoitekesannointiala
= tilan kesanto-oikeuksien
lukumäärä
Kesannointivelvoite pysyy edelleen
tiloilla, joiden laskennallinen sato ylittää 92 tonnia ( A-alueella eli Nurmijärvellä 27, 05 ha). Ensi vuonna pro-
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ja lisätoimenpiteiden tuesta.
Uudet alat
Uuden peltoalan on pitänyt olla viljelykunnossa ja maataloustoimeen ilmoitettuna lokakuussa 2004, jotta se
saadaan tukien piiriin.

sentti tulee olemaan 10.
Kesannoinnista vapautetaan:
• Tilat, joiden laskennallinen sato jää
alle 92 tonnia
• Luomutilat
• Non food-tuottajat
Vuokrasopimukset
Sekä maanomistajien että vuokraajien kannattaa olla tarkkana vuokrasopimuksia tehtäessä.Vuokrasopimuksiin
on tarpeen lisätä lauseke tukioikeuksien säilymisestä maan omistajalla.
Malli lausekkeesta löytyy MTK:n reppu
sivuilta internetistä tai kunnan maataloustoimesta.
Tukioikeudelle tulee muodostumaan
rahallinen arvo.Tukioikeuksien siirroissa riskinä on, että verottaja verottaa
lahjana vastikkeetonta tai muuten vastikkeellista siirtoa ja että EU-komissio
muuttaa asetuksiaan siten, ettei siirto
ole mahdollista.
Ympäristötuki
Vuonna 2005 päättyviä sitoumuksia
tullaan jatkamaan kahdella vuodella
(voi lopettaa, niin halutessaan).Tukitaso
ja sitoumusehdot pysyvät ennallaan.
Sitoumuksiin ei voida lisätä tukikelvottomia aloja (paitsi yli 65-vuotiailta siirtyvät
lohkot ja uusjakoalat). Uusia sitoumuksia
tehdään vain poikkeustapauksissa esim.
uusi viljelijä. Uusissa sitoumuksissa ovat
mahdollisia vain kasvinviljelytilan perusja lisätoimenpiteet ( 93,34 €/ ha tavanomaiset kasvit, lisätoimenpide 13,46 –
23,46 €/ha).
Ympäristötuen kansallinen lisäosa
maksetaan kuten vuonna 2004, eli se
tulee olemaan tietty prosentti perus-

Luonnonhaittakorvaus
Vuonna 2005 tehdään uusia sitoumuksia
(päättyville sitoumuksille) ja käyttöön
tulee kansallinen lisäosa,joka kohdistetaan
pääosin eläintiloille. Nurmijärvellä tuen
määrä tullee olemaan 150 €/ha, lisäosan
kanssa enintään 250 €/ha.
Erityistukisopimukset
Kaikkia 5- ja 10-vuotisia sopimuksia
voi hakea. Hakuaika päättyy huhtikuun
lopussa.Tuki haetaan TE-keskuksesta.
Pellon on oltava tukikelpoista vuonna
2005, jotta voi hakea eritystukisopimusta. Eritystukisopimuksia ovat esimimerkiksi suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito (5 ja 10 v.) alkuperäiskasvien viljely, maisemankehittäminen ja hoito, luonnon monimuotoisuuden edistäminen (5 ja 10 v.) perinnebiotooppi, alkuperäisrotujen kasvatus jne. Uutena erityistukimuotona
tulee luonnonmukaisen kotieläintuotannon tuki.
Osa yllä olevista tiedoista voi vielä
muuttua. Esimerkiksi luonnonhaittakorvauksen lisäosan lopullinen määräytyminen on vielä auki. Hakuopas
postitetaan viljelijöille huhtikuun toisella viikolla.
Lisätietoja voi kysyä maataloustoimesta (09) 2500 2052.
Lähteet:
Maa- ja metsätalousministeriö. 2004.
EU:n maatalouspolitiikan uudistus Suomessa.Toinen uudistettu painos. Painoprisma Oy.

Maa- ja metsätalousministeriön koulutuskalvot kunnille ja TE-keskuksille.
Sari Hautakangas

Yhteispalvelu
muutti
uusiin
tiloihin
Klaukkalassa Kuonomäentie 2:n katutasossa sijainnut
yhteispalvelu sai uudet tilat
saman kiinteistön toisesta kerroksesta.
Nurmijärven kunta osti kyseisen kiinteistön jo aiemmin
rakentaakseen siihen Klaukkalan kirjastolle uudet tilat. Kirjasto sijoittuu kiinteistön toiseen kerrokseen ja toiminnoiltaan luonnolliseksi vierustoveriksi päätettiin siirtää yhteispalvelu. Näin päädyttiin ratkaisuun, jossa toisen kerroksen
kolme yritystä, Instrumentarium, Matka-Vekka ja Tapiola
siirtyivät katutasoon ja yhteispalvelu nousi toiseen kerrokseen odottamaan kirjastoa kaverikseen.
Yläkerrassa toimineet yritykset ovat päässeet vuodenvaihteessa muuttamaan katutasoon
uusiin liikehuoneistoihinsa, jotka jo näkyvyytensä puolesta
soveltuvat heille paremmin.
Yhteispalvelu muutti marraskuun alussa uusiin tiloihin, joista aluksi saatiin käyttöön 2/3.
Remontti jatkuu ja loputkin
tilat valmistuvat tammikuun
aikana. Tilojen käyttöönoton
toinen vaihe tapahtuu 1.2.
2005, jonka päivän yhteispalvelu on suljettuna. Remontti kiinteistössä jatkuu vielä pitkään,
sillä kirjaston tilat valmistuvat
kesällä.
Ystävänpäivänä 14.2.2005
yhteispalvelussa on uusien tilojen valmistumisen kunniaksi
kahvitarjoilu koko päivän.

Tervetuloa tutustumaan uusiin tiloihimme!

kunta tiedottaa
Nurmijärven kunnan kotisivut uusittu
Nurmijärven kunnan uudet
kotisivut julkaistiin lokakuussa
2004. Sivujen sisältö ja rakenne
on suunniteltu
vastaamaan tämän päivän
suosituksiin ja tarpeisiin.
Samalla uudistettiin sivujen
ulkoinen ilme.

Kunnan aikaisemmat kotisivut suunniteltiin ja tehtiin loppuvuodesta 1997.
Vuosien myötä sivujen sisältö kasvoi
runsaasti eikä uusien asioiden lisääminen
onnistunut enää helposti ja loogisesti.
Sivujen ylläpito tehtiin käsityönä, mistä
johtuen sisältöjen siirto kotisivuille oli
keskittynyt käytännössä yhdelle työntekijälle.
Vuonna 2003 hyväksyttiin kunnan
sähköisen asioinnin strategia. Strategiassa
määriteltiin suuntaviivat lähivuosina
toteutettavalle uudistukselle ja siirtymiselle sähköiseen asiointiin. Lähtökohtana
oli uudistaa kunnan kotisivut siten, että
ylläpito voidaan hajauttaa suoraan sisällön tuottajille eli kunnan palvelualueille.
Kotisivujen uudistamisen jälkeen aloitetaan varsinaisen sähköisen asioinnin
kehittäminen.
Kotisivujen julkaisujärjestelmä, tekninen toteutus ja graafinen suunnittelu
hankittiin ch5 Finland Oy:ltä. Sisältö ja
rakenne suunniteltiin osin itse, osin
käytettiin erilaisia julkisten organisaatioiden sivustojen rakenteesta annettuja
suosituksia.
Mitä uutta. Kotisivujen valikkorakenne
on muuttunut vanhaan verrattuna.Aikaisemmin meillä käytössä ollut rakenne
on muutettu siten, että pääluokkien

män koulutusta annettu jo yli 50 työntekijälle. Päivittäjät pääset nyt tekemään
muutokset suoraan kotisivuille ilman
välikäsiä.
Jatkosuunnitelmia. Sivujen sisällöstä
pääosa on valmiina, mutta kehitystä tulee
tapahtumaan koko ajan jatkossakin. Joitakin osia täydennetään vielä kevään
aikana ja kuvitusta tullaan kehittämään.
Tulossa olevia suurempia yksittäisiä
uudistuksia on pöytäkirjojen julkaisun
muuttuminen.Asianhallintajärjestelmän
uudistuksen yhteydessä keväällä myös
kotisivuilla luettavien pöytäkirjojen julkaisu nopeutuu ja muuttuu. Nykyisin
käytössä olevat pdf-tiedostot korvataan
normaaleina nettisivuina, jolloin erillistä
lukuohjelmaa ei enää tarvita.

www.nurmijarvi.fi
määrä on vähentynyt. Tärkein sisältö
löytyy nyt pääluokasta ”Palvelut”, jonka
alta löytyy tietoa kunnan palvelutuotannosta. Palveluluokitus perustuu julkishallinnolle annettuun suositukseen.
Muut pääluokat sisältävät mm. yleistietoa
kunnasta sekä päätöksenteosta ja vaikuttamisesta.
Jos tietoa ei löydy, sanahakuruutu on
käytettävissä kaikilla sivuilla. Hakutoiminto erittelee löydetyt tiedot sivuihin,
uutisiin sekä liitetiedostoihin. Hakutoi-

minnon ohella voi sisältökarttaa käyttää
tarvittaessa tiedon etsimiseen.
Etusivun sisältöön on panostettu vanhaan verrattuna. Etusivulla on heti nähtävillä uusimpia uutisaiheita sekä lähipäivien tapahtumia. Olemme koonneet
myös joitakin teemasivuja, joille on kerätty valmiiksi siihen liittyviä linkkejä.
Lisäksi etusivuilla on joitakin oikoteitä
eli suoria linkkejä keskeisille sivuille.
Sisällön tuottaminen on nyt hajautettu
ja tähän mennessä on julkaisujärjestel-

Palautetta toivotaan. Olemme jo saaneetkin palautetta mutta toivomme edelleen kommentteja uudistuksesta. Mitkä
asiat ovat paremmin kuin ennen tai
missä asioissa uudistus on mennyt pieleen. Myös toiveita uusista sisällöistä tai
sähköisistä palveluista kuullaan mielellään.
Palautetta voi antaa joko kotisivujen
palautelomakkeen kautta tai osallistumalla kotisivujen keskustelupalstalla
auki olevaan kotisivujen uudistuskeskusteluun. Tulemme käymään palautteet
läpi ja teemme tarvittaessa muutoksia
sivuston sisältöön ja rakenteeseen.
Kunnan kotisivut löytyvät osoitteesta
www.nurmijarvi.fi.

Mika Haikonen

Yritysalueet tarjoavat mahdollisuuksia
erityyppisille yrityksille
Kunnan tehtävänä on pitää huolta
siitä, että sekä paikallisille että
kuntaan muuttaville yrityksille
on tarjolla erilaisia tontteja.
Muun muassa teollisuuteen
ja varastointiin liittyviä
toimintoja keskitetään
yritysalueille.

Yritysalueita on kymmenkunta.Yksi
uusimmista on Rajamäellä, välittömästi
Hanko-Porvoo-tien varressa sijaitseva
Ketunpesä. Alue on kooltaan noin 10
hehtaaria. Nurmijärveläinen, muun muassa Venäjälle kuljetuksia hoitava Kiitosimeon Oy on ostanut noin puolet alueesta. Logistiikka-alan yrityksille sijainti
onkin erinomainen – maan poikittaisliikenteen lisäksi alueelta on vain noin
kolmen kilometrin matka Helsinki-

Tampere moottoritielle.
Kirkonkylän alueella, Myllykukon
vieressä sijaitsevalta Ilvesvuoren yritysalueelta on tehty päätös ensimmäisestä
tontinluovutuksesta. Alue sijaitsee kirkonkylän liittymästä ja Myllykukosta
etelään, moottoritien varressa ja rajoittuu
toiselta reunalta Hämenlinnantiehen.
Noin 40 hehtaarin alue on kunnan omistuksessa ja sille on kaavoitettu liike- ja
toimistorakentamista sekä teollista toimintaa.
Ilvesvuoren laajuudesta johtuen on
aloitettu kunnallistekniset valmistelut
alueen avaamiseksi Myllykukon ristetyksen lisäksi myös toiselta puolelta, Hämeenlinnantien tulevasta liittymästä.
Tämä laajentaa tarjontaa pienemmistä,
teollisuuskäyttöön kaavoitetuista tonteista.
Klaukkalassa yritystonttien määrä
on lisääntynyt taajaman välittömässä
läheisyydessä sijaitsevalla Järvihaan yri-

tysalueella. Siellä saatiin viime vuonna
käyttöön kaavan laajennus. Laajennusosan tonteista osa on kunnan ja osa
yksityisen omistuksessa.Alueelta
löytyy myös kaupallisia toimintoja.
Nurmijärven kunnan elinkeinotoimi
ylläpitää rekisteriä
vapaista tonteista ja
toimitiloista kunnan
alueella. Nämä koskevat sekä kunnan
että yksityisten omistuksessa olevia tontteja
ja tiloja. Rekistereihin voi
tutustua mm. internetissä
www.nurmijarvi.fi linkistä
”Yrittäminen” tai tiedustelemalla
koostetta elinkeinotoimesta p. 2500
2019.
Hilkka Gehör
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kunta tiedottaa
Klaukkalassa käydään ostoksilla
myös alueen ulkopuolelta

Vaaliliitto KESK + KD + RKP
1. Ruoti Hannele KESK, 2. Jalkanen
Maiju KESK, 3. Kosonen Jouko
KESK, 4. Lausvaara Tarja KESK, 5.
Mikkola Pertti KESK, 6. Rajahalme
Anne KESK, 7. Suono Hilkka KESK,
8. Rögård Magnus RKP, 9. Säteri
Päivi RKP, 10. Pellinen Seppo KESK,
11. Laine Hannu KESK, 12. Rantakare Jouni KESK, 13. Kolehmainen
Juha KESK, 14. Humalajoki Seppo
KESK, 15. Louna Jukka KESK, 16.
Heikkilä Anneli KESK, 17. Korsisaari
Mikko KESK, 18. Koljonen Pekka
KESK, 19. Granholm Sirpa KESK.

Klaukkalassa tehtäviä
vähittäiskaupan ostoksia
selvitettiin alueen
ostovoimaselvityksellä.
Selvitys on yksi Klaukkalan
keskustan kehittämishankkeen
yhteydessä tehdyistä
tutkimuksista.
Selvityksestä kävi ilmi, että Klaukkalan päivittäistavarakauppojen myynti on
noin kolmannes suurempi, mitä itse
asukkaiden arvioidaan käyttävän ruokayms. ostoksiinsa. Tämä tarkoittaa sitä,
että ostoksilla käydään runsaasti myös
alueen ulkopuolelta.Vastaava tilanne on
poikkeuksellista muihin vastaaviin pääkaupunkiseudun taajamiin tai kuntiin
verrattuna.
Sen sijaan erityistavaroiden, kuten
pukeutumiseen, asumiseen, sisustamiseen ja vapaa-aikan liittyvissä tavaroissa
ja ravintolapalveluissa noin puolet ns.
alueen ostovoimasta virtaa ulkopuolelle.
Tulevaisuudessa näihin tuotteisiin liittyvän ostovoiman kasvun onkin arvioitu
olevan päivittäistavaroiden kasvua nopeampaa.
Liiketilojen tarve kasvaa. Selvityksessä
arvioitiin myös, paljonko uutta liiketilaa
tarvitaan kasvavan taajaman tarpeisiin
tulevaisuudessa. Tarjonta erityisesti erityistavarakaupassa ei voi lisääntyä, ellei
liiketilaa nykyisten yritysten laajentumiseksi ja uusien tulemiseksi saada selvästi
lisää. Eri väestönkasvu- ja ostovoimamuutosennusteita käyttämällä päästiin
tulokseen, jonka mukaan vuoteen 2020
mennessä tarvitaan vähimmilläänkin

Varalle valitut
vaaliliitoittain:

noin puolet lisää liiketilaa nykytilanteeseen verrattuna.
Tulokset on tarkoitus analysoida tarkemmin Klaukkalan kehittämishankkeen
yhteydessä ja käyttää niitä toimenpiteiden suunnittelussa. Selvityksen rinnalla
saadaan vastaavat tiedot myös Kirkonkylältä ja Rajamäeltä sekä pienemmistä
taajamista. Saatavaa tietoa hyödynnetään
koko kunnan kehittämisessä.
Asukkailta toivomuksia keskustan kehittämiseen
Klaukkalan keskustan kehittämishankkeen ohjausryhmässä on hyvin laaja
edustus eri toimijoista. Seuraavassa
vaiheessa otetaan lisäksi kaikki taajaman
asukkaat mukaan kehittämisprosessiin.
Alkuvuodesta tehdään asukaskysely, jossa
selvitetään, miten asukkaat itse haluavat
kehittää taajamansa keskustaa. Lisäksi
järjestetään yhteisiä seminaareja, joissa

sekä ruoditaan selvitysaineistoa että
sovitellaan ajatuksia yhteisiksi näkemyksiksi ja toimenpiteiksi.
Asukkaiden yleisen mielipiteiden kuulemisen lisäksi otetaan erityisesti huomioon nuorten mielipiteet. Klaukkalassa
varsinkin nuorten osuus kaikista asukkaista on suuri ja suhde kasvaa. Tavoitteena on toimenpideohjelma, jonka perustana on klaukkalalaisten oma
näkemys: ”Millaisen Klaukkalan keskustaajaman haluamme!”
Voimakkaasti kasvavan Klaukkalan
kehittämishanke on Uudenmaan liiton
ja kunnan rahoituksella vuosille 20032005 käynnistetty hanke.Vetäjänä toimii
Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus.
Ari Forsberg,
Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus
Hilkka Gehör, Nurmijärven kunta

Kansallinen Kokoomus r.p.
1. Holm Tuija, 2. Heinonen Kirsi,
3. Ahokas Jari, 4. Viikinkoski Pertti,
5. Muuri Reijo, 6. Häkkinen Paavo,
7. Kaartama Kimmo, 8. Tapaninen
Juha, 9. Hakala Kristiina, 10. Perälä
Mirja, 11. Pohja Ismo, 12. Junkala
Allan, 13. Nieminen Harri, 14. Erjanti
Jorma.
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
1. Sailio Alpo, 2. Siitonen Minnamari, 3. Sihvonen Eino, 4. Rousu
Sirkka, 5. Hopsu Esa, 6. Laakso Tapio,
7. Lepolahti Harri, 8. Latva Jerry,
9. Partanen Erkki, 10. Rytkönen
Sanna, 11. Jäntti Reija, 12. Hellgrén
Yrjö.
Vasemmistoliitto r.p.
1. Vertti Pirkko, 2. Smedberg Jan
3.Tuomisto Leena.
Vihreä liitto r.p.
1. Laukkanen Sirkku, 2. LatvaKarjanmaa Tarja, 3. von Gross Kirsi.

Nuorten kesätyöllistäminen Nurmijärven kunnassa
Nurmijärven kunta tarjoaa kesätyöpaikkoja nurmijärveläisille nuorille
kesällä 2005.
Kunnan eri toimipisteisiin palkataan
kahden viikon ajaksi 47 nuorta. Työpaikkoja on päiväkodeissa, liikuntatoimessa, siivouksessa, vanhuspalveluissa,
kirjastoissa sekä toimistotehtävissä.
Työstä maksetaan palkkaa 330 euroa.
Työaika on 6 tuntia päivässä.
Työpaikkoja voivat hakea 15-vuotta
täyttäneet nurmijärveläiset nuoret.
Työpisteitä on Nurmijärven kunnan
eri taajamissa.
Tämän lisäksi puistojen kunnostustöihin otetaan 12 nuorta eri pituisiin
työsuhteisiin kesällä. Palkka määräytyy
työkokemuksen ja työtehtävien mukaan. Työpaikkoja hakevien nuorten
tulee olla 16-vuotta täyttäneitä.
Työpaikkoja haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa tulee mainita
nimen, iän, osoitteen ja puhelinnumeron lisäksi se työtehtävä jota haetaan
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esim. päiväkoti tai kirjasto.
Hakemuksessa kannattaa myös kertoa harrastuksista, aikaisemmista työpaikosta ja omista vahvuuksista, jotka
auttavat työtehtävien hoitoa.
Haettaessa useisiin toimipisteisiin
tulee kaikista täyttää oma hakemus.
Kaikki hakemukset voi lähettää samassa kirjekuoressa
Kaikki hakemukset lähetetään
28.2.2005 mennessä osoitteella Nurmijärven nuorisotoimi PL 37 01901
Nurmijärvi.
Nuorisotoimessa hakemukset lajitellaan haettuja toimipisteiden mukaan
ja lähetetään niihin toimipisteisiin,
jotka ottavat nuoria kesätöihin.
Nuorisotoimen henkilökunta ei osallistu nuorten valintaan vaan valinnan
suorittaa nuoria palkkaavan yksikön
esimies tai vastaava.
Tästä johtuen valinnoissa käytetään
hyvin erilaisia tapoja. Jossain yksiköissä
nuoria haastatellaan henkilökohtaisesti

joissain puhelimitse ja joissain valinta
suoritetaan hakemusten perusteella.
Työpaikan saaneiden nuorten tulee
huolehtia siitä, että ilmoittavat jos eivät
tule töihin.
Tällä varmistetaan se ,että varapaikalle
valittu nuori saa työpaikan
Nuorisolautakunta myöntää harkinnanvaraista tukea 24 nurmijärveläiselle
yritykselle, yhteisölle ja ammatinharjoittajalle nuorten kesätyöpaikkoihin.
Tuen suuruus on 252 euroa. Tukea
myönnetään 15-25 vuotiaan nuoren
työllistämiseksi 2 viikon ajaksi. Työtunti määrä tulee olla 30/viikko ja
palkka kahdelta viikolta vähintaan 252
euroa. Tuen saaja saa itse valita nuoren,
joka palkataan töihin.
Nurmijärven kunnan tarjoamia ja
tukemia kesätyöpaikkoja saa vain pieni
osa nuorista. Hakemuksia vuonna 2004
tuli n.800 kpl.
Kuntaan kesäksi palkattavien nuorten
määrää ei ole voitu korottaa. Tähän

vaikuttaa se, että palkkoihin varattua
määrärahaa ei taloudellisista syistä ole
voitu korottaa.Tämän lisäksi työnopastukseen ei ole mahdollista saada lisäresursseja.
Kesätyöpaikka on nuorelle tärkeä,
koska palkan lisäksi nuori saa kokemuksia työelämästä. Nämä kokemukset
voivat vaikuttaa nuoren tulevaan uravalintaa.
Nurmijärven kunnan tarjoamista
kesätyöpaikoista saat tietoa tammikuun
lopusta alkaen kotisivuilta os.
www.nurmijarvi.fi/nuoret sekä paikallislehdessä 30.1.2005 olevasta ilmoituksesta.

Merja Winha-Järvinen
nuorisopäällikkö

kunta tiedottaa
Nurmijärven valtuusto 2005-2008

Flink Jari
Keskusta

Handolin Kirsti
Keskusta

Honkala Petri
Keskusta

Hurttala Pasi
Keskusta

Kalmi Petri
Keskusta

Kokko Niina
Keskusta

Korhonen Virpi
Keskusta

Kuitula Nina
Keskusta

Laine Jari
Keskusta

Ojamäki Timo
Keskusta

Paulanti Kaisu
Keskusta

Pihko Jukka
Keskusta

Rantala Sirpa
Keskusta

Toivonen
Kallepekka
Keskusta

Vanhanen Matti
Keskusta

Vanhanen Merja
Keskusta

Viljakainen
Juhani
Keskusta

Jalava Markku
Kokoomus

Kainulainen
Martti
Kokoomus

Karppinen
Tuomo
Kokoomus

Kirkkari Göta
Kokoomus

Laitalainen
Ari-Pekka
Kokoomus

Muinonen Ulla
Kokoomus

Mäkelä Outi
Kokoomus

Peltonen Hannu
Kokoomus

Räty Virpi
Kokoomus

Schildt Markku
Kokoomus

Suominen Kaisa
Kokoomus

Vainio Jari
Kokoomus

Valimaa Markku
Kokoomus

Åstedt Merja
Kokoomus

Aatela Elli
SDP

Hallamaa Risto
SDP

Helminen
Sinikka
SDP

Kalliomäki Antti
SDP

Kostiainen
Martti
SDP

Lehti Pertti
SDP

Manninen Armi
SDP

Markkanen
Aulikki
SDP

Meros Päivi
SDP

Meros Timo
SDP

Sandelin
Marja-Leena
SDP

Tenhovirta
Jukka
SDP

Lehtinen Erkki
Vasemmistoliitto

Luokkala Unto
Vasemmistoliitto

Keskusvaalilautakunta haluaa kiittää kaikkia niitä
kunnan työntekijöitä ja luottamushenkilöitä, jotka osallistuivat työpanoksellaan Eurovaalien ja Kuntavaalien
eri vaiheisiin.
Ennakkoäänestyksen ja varsinaisen äänestyspäivän
hoitaminen vaatii suuren työmäärän monilta kunnan
toimihenkilöiltä ja luottamushenkilöiltä myös iltaisin ja
viikonloppuna. Kiitos siitä!
Toikkanen Hannu Haaranen Tarja
Vasemmistoliitto Vihreät

Kopsala Maritta
Vihreät

Seppälä Mika
Vihreät

Alava Hanna
Kristilliset

Eräpolku Pertti
Kristilliset

Tapani Rantala, Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Valtuutettujen yhteystiedot löytyy Nurmijärven kunnan kotisivuilta, www.nurmijarvi.fi
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Nurmijärvellä tapahtuu tammi-elokuussa
Näyttelyt
• 5.1.-29.1.
NURMIJÄRVELÄISEN TAITEEN
VUOSINÄYTTELY
Kirjastogalleria, Nurmijärven Taideyhdistys ry
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut (09) 2500 2500
Tapahtumat
• ti 25.1. klo 19.00
NÄKÖKULMIA NURMIJÄRVEEN
–LUENTOSARJA
Arkadian yhteislyseo, Klaukkala
Professori Anto Leikola kertoo aiheesta
”Nurmijärveläinen luonto”.Tilaisuus on avoin
kaikille kiinnostuneille. Vapaa pääsy.
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut (09) 2500 2500
• ke 26.1. klo 18.00 TOOMAI JA TÄHDET
Nukketeatteri Olotila
Kirjaston iltasatutunti, pääkirjasto
Maksuttomia pääsylippuja on jaossa
pääkirjastossa.
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut (09) 2500 2500

Helmikuu
Näyttelyt
• 2.2.-26.2. TAISTO RAUTA
Veistoksia ja reliefejä, Kirjastogalleria
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut (09) 2500 2500
Tapahtumat
• ti 1.2. klo 19.00
NÄKÖKULMIA NURMIJÄRVEEN LUENTOSARJA
Arkadian yhteislyseo, Klaukkala
Professori Pekka Laaksonen puhuu aiheesta
”Fredrik Vuori – nurmijärveläinen
tarinankertoja”.Tilaisuus on avoin kaikille
kiinnostuneille. Vapaa pääsy.
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut (09) 2500 2500
• to 3.2. klo 19.00
VALON PÄIVÄN KONSERTTI
Kirjastogalleria
Los Impossibles, kitaraduo Hilden & Lehtonen
esittää eurooppalaista musiikkia renessanssista
romantiikkaan. Kesto noin 1 tunti.Vapaa pääsy.
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut (09) 2500 2500
• ti 8.2. klo 19.00
NÄKÖKULMIA NURMIJÄRVEEN
-LUENTOSARJA
Arkadian yhteislyseo, Klaukkala
Koulutuspäällikkö Jouko Riipinen alustaa aiheesta ”Nurmijärvi kasvun paineissa – säilyvätkö kulttuuriympäristön arvot?”.Tilaisuus
on avoin kaikille kiinnostuneille.Vapaa pääsy.
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut (09) 2500 2500
• su 20.2. klo 15.00
HELMIKUUN HELINÄÄ JA
JUKOLAN JYLINÄÄ
Nurmijärven Yhteiskoulun juhlasali
Heli Rättyä ja Juha Poikela, laulu. Juha Poikelan
orkesteri. Liput 10 €, ennakkomyynti Nurmijärven kirjastoissa. Juha Poikela 040 587 4765
Nurmijärven yhteiskoulu
Nurmijärven kirjasto- ja kulttuuripalvelut
(09) 2500 2500
• 21.–25.2. Koulujen talviloma
• ke 23.2. klo 18.00
UKKO EUKON TÖISSÄ
Nukketeatteri Helmi
Kirjaston iltasatutunti, pääkirjasto
Maksuttomia pääsylippuja on jaossa
pääkirjastossa.
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut (09) 2500 2500
• su 27.2. klo 12.00-16.00
TALVIRIEHA Kotoranta
Mahdollisuus viettää railakas liikunnallinen
sunnuntaipäivä yksin, kaksin tai koko perheen
kanssa liikkuen, saunoen ja nauttien hyvästä
kotiruuasta.
Lomakoti Kotoranta ry. (09) 849 2170

Maaliskuu
Näyttelyt
• 2.3.-24.3. SUOMALAINEN PIETARI
Kuuma-kuntien museoiden kiertonäyttely
Kirjastogalleria
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut (09) 2500 2500
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Tapahtumat
• 20.-27.3.
VALTAKUNNALLINEN LUKUVIIKKO
Lukuviikon tapahtumia Nurmijärven kirjastoissa
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut (09) 2500 2500
• 25.-28.3. Koulujen pääsiäisloma
• ke 30.3. klo 18.00
SAAPASJALKAKISSA
Nukketeatteri Rooma
Kirjaston iltasatutunti, pääkirjasto
Maksuttomia pääsylippuja on jaossa pääkirjastossa.
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut (09) 2500 2500

Museot
• 15.5.-28.8.
ALEKSIS KIVEN SYNTYMÄKOTI
Suomen kansalliskirjailijan kotimuseo Palojoella
Avoinna 15.5.- 4.6. ti-su klo 9.30-16.00
5.6.-28.8. ti-su klo 11.00-18.00
Suljettu juhannuksena 23.-25.6.
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut (09) 2500 2500
• 11.6.-7.8.
TAABORINVUOREN MUSEOALUE JA
KESÄKAHVILA PUOLMATKAN KROUVI
ti-su klo 11.00-18.00
Suljettu juhannuksena 23.-25.6.
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut (09) 2500 2500
Tapahtumat
• 4.6. Koulujen kevätlukukausi päättyy

Huhtikuu
Näyttelyt
• 30.3.-23.4. IKONINÄYTTELY
Kirjastogalleria, Suomen ikonimaalarit ry
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut (09) 2500 2500
Tapahtumat
• ke 27.4. klo 18.00
MIKKO PERKOILAN LASTENKONSERTTI
Kirjaston iltasatutunti, pääkirjasto. Maksuttomia pääsylippuja on jaossa pääkirjastossa.
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut (09) 2500 2500

Toukokuu
Näyttelyt
• 27.4.-14.5. JORMA TREBEN
Maalauksia, Kirjastogalleria
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut (09) 2500 2500
• 17.5.-3.6.
KUVATAIDEKOULUN KEVÄTNÄYTTELY
Kirjastogalleria. Nurmijärven kuvataidekoulu
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut (09) 2500 2500
Museot
ALEKSIS KIVEN SYNTYMÄKOTI AVATAAN
Palojoella.
Kesän 2005 aukioloajat:
15.5.- 4.6. ti-su klo 9.30-16.00
5.6.-28.8. ti-su klo 11.00-18.00
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut (09) 2500 2500
Tapahtumat
• 14.-15.5. klo 10.00-17.00 KUNTAMESSUT
Klaukkalan jäähalli, Lahnuksentie 21, Klaukkala
Kuntamessujen teemana ovat rakentaminen,
sisustaminen ja vapaa-aika.
Näyttelypäällikkö 040 524 2856
• la 14.5. klo 10.00-14.00
KLAUKKALA ENNEN VANHAAN
Roinelan pihapiiri
Tapahtuman teema on "Kievarissa".
Klaukkalan nuorisoseura ry (09) 879 9036
• la 21.5. klo 11.00-16.00
MYLLYKOSKEN LOHIPÄIVÄT
Koko perheen tapahtuma. Kalakirkko kello
11.00. Muuta ohjelmaa, luontopolkuja, kalastusta ym. klo 12.00 lähtien. Vapaa pääsy.
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut (09) 2500 2500
Nurmijärven kalastuskunta (09) 2534 2354
Hyvinkään Perhokalastajat (09) 250 4654
• 24.5.-1.6. klo 9.30-14.00
TAABORIN TOIMINTAVIIKOT
Taaborinvuoren museoalue, Palojoki
ti 24.5. ke 25.5. to 26.5. pe 27.5. ma 30.5.
ti 31.5. ja ke 1.6.
Aleksis Kiven kotimaisemissa. Ohjelmassa
luontoa, kulttuuria, esityksiä ja ohjattua toimintaa. Ryhmäpaikat loppuunmyyty.
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut (09) 2500 2506
• su 29.5. klo 11.00-17.00
Nurmijärven toukomarkkinat
Kirkonkylän tori ja virastotalon parkkipaikka
Nurmijärven hiihtoseura ry. (09) 250 4304

Kesäkuu
Näyttelyt
• 17.5.-3.6.
KUVATAIDEKOULUN KEVÄTNÄYTTELY
Kirjastogalleria. Nurmijärven kuvataidekoulu
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut (09) 2500 2500
• 8.6.-6.8.
KESÄNÄYTTELY: HANNA VARIS
Maalauksia ja grafiikkaa. Kirjastogalleria
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut (09) 2500 2500

• la 4.6. klo 14 NURMIROCK
Sääksin uimaranta
Kevätkonsertti koulujen päättyessä. Liput 10.
Nuorisotoimi (09) 2500 2560
• su 5.6.klo 20.00 URKUILTA
Nurmijärven kirkko. Vapaa pääsy.
Seurakunta (09) 878 9960
• 11.-12.6. klo 11.00-18.00
Taaborinvuoren museoalueen avajaiset:
PUUTA, PAJUA JA MUUTA
Kädentaitajien työnäytöksiä.Töitä on myös
myynnissä.
• 11.-12.6. klo 15.00-19.00
KIVI & KILPI: Juha Hurme ja Nälkäteatteri
Taaborinvuorella
• la 11.6.
15.00 Aleksis Kivi: Kihlaus
16.30 Aleksis Kivi: Lea
18.00 Aleksis Kivi: Olviretki Schleusingenissa
• su 12.6.
15.00 Volter Kilpi: Albatrossin tarina
16.30 Hellaakoski-konsertti
18.00 Volter Kilpi: Merimiehen leski
Vapaa pääsy klo 14.00 saakka.
Liput 3 €/esitys, 7 €/koko päivä, 10 €/kaksi
päivää.
TAABORINVUOREN MUSEOALUEEN
KÄSITYÖLÄISMÖKIT JA KESÄKAHVILA
PUOLMATKAN KROUVI
Avoinna klo 11.00-18.00.
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut (09) 2500 2500
• su 26.6. klo 20.00
URKUILTA Nurmijärven kirkko.
Vapaa pääsy. Seurakunta (09) 878 9960

Heinäkuu
Näyttelyt
• 8.6.-6.8 KESÄNÄYTTELY: HANNA VARIS
Maalauksia ja grafiikkaa. Kirjastogalleria
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut (09) 2500 2500
Museot
• 15.5.-28.8.
ALEKSIS KIVEN SYNTYMÄKOTI
Suomen kansalliskirjailijan kotimuseo Palojoella
Avoinna ti-su klo 11.00-18.00
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut (09) 2500 2500
• 11.6.-7.8.
TAABORINVUOREN MUSEOALUE JA
KESÄKAHVILA PUOLMATKAN KROUVI
Avoinna ti-su klo 11.00-18.00
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut (09) 2500 2500
Tapahtumat
• 1.-5.7.
Kivi-juhlat: SEITSEMÄN KOIRAVELJESTÄ
Taaborinvuoren museoalue, Palojoki
"Seitsemän koiraveljestä" Aleksis Kiven romaanin pohjalta Mauri Kunnaksen eläinhahmoina.
Sovitus, sävellys ja ohjaus Katariina Honkanen,
koreografia Meri Nenonen.
pe 1.7. klo 18.00, la 2.7. klo 15.00
su 3.7. klo 15.00 *
ma 4.7. klo 18.00, ti 5.7. klo 18.00
* Perhejumalanpalvelus klo 13-14
Nurmijärven seurakunta (09) 878 9960
Esityksen kesto noin kolme tuntia. Kesän 2005
näytännöt loppuunmyyty. Kysy peruutuspaikkoja. Kesä 2006 myynnissä.
Kivi-juhlat (09) 2504 184
• su 17.7. klo 20.00 URKUILTA
Nurmijärven kirkko
Vapaa pääsy. Seurakunta (09) 878 9960
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• 30.-31.7. klo 15.00
Lasten Taabori:
RÖLLI JA METSÄNHENKI
Taaborinvuoren museoalue
Kesäteatteria lapsille. KUT-teatteri.
Liput 10 €, perhelippu 35 €.
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut (09) 2500 2500

Elokuu
Näyttelyt
• 8.6.-6.8. KESÄNÄYTTELY: HANNA VARIS
Maalauksia ja grafiikkaa. Kirjastogalleria
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
(09) 2500 2500
• 10.8.-3.9. TARJA HAAPASAARI
Savitöitä. Kirjastogalleria
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut (09) 2500 2500
Museot
• 28.8. saakka
ALEKSIS KIVEN SYNTYMÄKOTI
Suomen kansalliskirjailijan kotimuseo Palojoella
Avoinna ti-su klo 11.00-18.00
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
(09) 2500 2500
• 7.8. saakka
TAABORINVUOREN MUSEOALUE JA
KESÄKAHVILA PUOLMATKAN KROUVI
Ti-su klo 11.00-18.00
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
(09) 2500 2500
Tapahtumat
• la 6.8. klo 15.00 TAABORINVUORI SOI
Taaborinvuoren museoalue
Rocklyriikkaa koko perheelle
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
(09) 2500 2500
• su 7.8. klo 20.00 URKUILTA
Nurmijärven kirkko. Vapaa pääsy.
Seurakunta (09) 878 9960
• su 14.8. klo 11.00-17.00
NURMIJÄRVEN ELOMARKKINAT
Kirkonkylän tori ja virastotalon
parkkipaikka
Nurmijärven hiihtoseura (09) 250 4304
• pe 19.8.-21.8. Kivi-juhlat: KULLERVO
Taaborinvuoren museoalue, Palojoki
Aleksis Kiven näytelmän sovitus ja ohjaus
Timo Bergholm, sävellys Janne Storm.
pe 19.8. klo 18.00 ensi-ilta
la 20.8. klo 15.00, su 21.8. klo 15.00
Kesto noin 2,5-3 tuntia. Liput 10-18.
Kivi-juhlat (09) 2504 184
• la 20.8.
UUMAN HUUMA -KYLÄTAPAHTUMA
Uusikylä (09) 290 1542 ti 040 550 0608
• ti 23.8. klo 18.00-20.30 LUONTOILTA
Yleisradio TV1:n suora lähetys Taaborinvuorelta. Kolmekymmentä vuotta toimineen asiantuntijaraadin keskustelua johtaa Veikko Neuvonen.Tervetuloa kysymään asiantuntijoilta.
Vapaa pääsy.
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
(09) 2500 250
• pe 26.8. YRITYSTEN YÖ
Klaukkala (09) 879 7188 tai 040 525 1115
• la 27.8. RAJAMÄEN KYLÄPÄIVÄ
Kylätiimi (09) 290 3560, 050 505 5453
• la 27.8. klo 22
SANOJA TAABORINVUOREN YÖSSÄ
Taaborinvuoren museoalue
Sanoja Taaborinvuoren yössä
Runoyön ohjaa Hannu Huuska. Lyriikan lisäksi
tanssia ja musiikkia. Useita esiintyjiä. Liput 5 €.
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
(09) 2500 2500

Elokuvat
Kino Juha
Keskustie 7, 01900 Nurmijärvi
Ohjelmisto ja liput 041 518 9490
Tanssit
Ruusulinna
Aspinniituntie 80, Nurmijärvi
Tiedustelut (09) 250 4360

Lisätietoja: Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, puh 2500 2500 tai nouda kirjastosta tapahtumakalenteri. Muutokset mahdollisia.

Tammikuu

