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Olemme uudistaneet Nurmijärvi-lehden ko-
koa, ilmettä ja luettavuutta. Värimaailma ja 
muotokieli ovat tuttuja viime keväänä uusi-
tusta viestintäilmeestämme. Jutut kertovat 
Nurmijärvellä ajankohtaisista meneillään 
olevista asioista ja tulevista tapahtumista. 
Ajatus on, että Nurmijärvi-lehti kuluu kai-
kenikäisten lukijoiden käsissä ja tarjoaa hyö-
dyllistä tietoa kuntalaisille. Haluamme myös, 
että lehti on helppo säästää, jotta tietoiskui-
hin, ilmoituksiin tai tapahtumakalenterei-
hin voi palata uudelleenkin. Haluamme leh-
den myötä lisätä vuoropuhelua kuntalaisten 
kanssa, sekä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä 
kunnan toimintaan. 

Olemme uudistamisprosessin myötä havah-
tuneet siihen, että kunnan oma tiedotuslehti 
on palvelu, jota harvalla kunnalla on. Meillä 
Nurmijärven kunnan oma lehti on ilmesty-
nyt jo vuodesta 2003 ja lukijapalautteen ja 
kuntapalvelututkimuksen perusteella sitä  
on pidetty hyödyllisenä. Toivottavasti uusit-
tu ilme houkuttaa entistä enemmän lukijoita 
lehden pariin.

Tässä numerossa on tarjolla liikettä sekä 
joukkoliikenteen, uusien liikennehankkei-
den että liikunnan näkökulmista. Ulo-

tamme jo sosiaalisesta mediasta tutun 
#ilmiöntekijät-sarjan printtilehden puolel-
le. Juttusarjassa esittelemme monipuolisesti 
kunnan työntekijöitä ja erilaisia ammatte-
ja. Lisäksi lehdestä voi lukea ajankohtaisista 
kulttuurielämän tapahtumista – ja niitähän 
aktiivisessa kunnassamme riittää myös tänä 
syksynä! 

Olemme innoissamme, mutta myös vähän 
jännittyneitä siitä, miltä lehti sinun silmissä-
si näyttää. Miltä uusi koko ja paperi tuntuvat 
käsissä? Saitko hyödyllistä infoa tai innos-
tuitko mahdollisesti osallistumaan johonkin 
syksyn tapahtumaan? Pistähän palautetta 
tulemaan kunnan kotisivuilta löytyvän 
palautelomakkeen kautta, sähköpostilla 
outi.makela@nurmijarvi.fi tai perinteisem-
mällä postilla: Nurmijärven kunnan viestin-
tä, PL 37, 01901 Nurmijärvi! 

Mukavia lukuhetkiä ja 
tapahtumarikasta syksyä!

Outi

Arvoisa 
lukijamme!
Käsissäsi on uudistuneen 
Nurmijärvi-lehden 
ensimmäinen numero. 
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Nurmijärven kunnan Aleksia ruokapalvelut 
on aloittanut kokeiluna ResQ Club -sovelluk-
sen käytön. Sovelluksella kaikki halukkaat 
voivat ostaa Nurmijärven kunnan kouluilta 
tai päiväkodeilta käyttämättä jäänyttä ruokaa 
edulliseen hintaan. Kokeilu aloitettiin ensin 
Rajamäellä Seitsemän veljeksen koululla 
ja syyskuun aikana kokeilu laajenee myös 
Klaukkalaan ja Kirkonkylään.

Voit ostaa kerralla myös useamman annoksen 
samasta paikasta. Annokset voit noutaa sovit-
tuna aikana. Lisätietoja ResQ Club-ohjelmas-
ta saat: www.resq-club.com/fi/

Suomessa ruokahävikkiä syntyy 450 miljoo-
naa kiloa vuodessa. Ruokahävikin määrän 
kasvu on maailmanlaajuinen ympäristöon-
gelma, ja Nurmijärven kunnan Aleksia ruoka-
palvelut haluaa näin osaltaan olla vähentä-
mässä sitä.

Barcelonan, New Yorkin ja Brasilian Por-

to alegren kautta Nurmijärvelle. maailmal-

la suosittu osallistuva budjetointi rantautui 

Nurmijärvelle vuonna 2017. kolmen vuoden 

aikana on toteutettu laajasti nurmijärveläis-

ten ideoita oman kotikunnan kehittämisestä 

aina frisbeegolfradasta Suomi 100-koivun 

istutuksen kautta jätskipenkkiin. myös Pert-

tulan ylpeyttä, vapaana virtaavaa kuhakos-

kea, voi nyt ihailla turvallisemmin uusittu-

jen kaiteiden takaa. Osallistuva budjetointi 

jatkuu myös ensi vuonna. mitä ideoita 

toteutettaisiin?

Täytä vatsasi 
edullisesti 
koulun 
ylijäämäruoalla 

Nurmijärveltä 
nurmijärveläisille

Nurmijärvellä on 
syntynyt kuluneen vuoden 

aikana 172 lasta, mikä 
on eniten lapsia 

kuuMA-kunnista.
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Nurmijärven kunnan kotisivut uudistuvat 
syksyn aikana. Kotisivujen aikataulu on ve-
nähtänyt muutamia viikkoja, sillä alkuperäi-
senä suunnitelmana oli julkaista uudet koti-
sivut kesäksi.

”Olen pahoillani viivästyksestä, sillä tiedän, 
että useat ihmiset odottavat uusia kotisivuja 
innolla. Tarvitsimme kuitenkin hieman lisä-
aikaa, jotta sivuista saadaan teknisesti mah-
dollisimman saavutettavat”, viestintäpääl-
likkö Teemu Siltanen kertoo. ”Järjestämme 

muun muassa käytettävyystestejä näkövam-
maisten kuntalaisten kanssa ja keräämme 
heiltä arvokasta tietoa saavutettavuuden 
parantamiseksi. Tavoitteena on, että kaikki 
kuntalaiset löytävät tulevilta kotisivuilta tie-
don hel pommin kuin ennen.” 

Nurmijärven kunta kerää palautetta uusista kotisivuis-
ta syksyn 2019 aikana. Palautetta voi antaa kotisivujen 
lanseerauksen jälkeen kunnan kotisivuilla tai lähettämäl-
lä postia Nurmijärven kunnan viestintä, PL 37, 01901 
Nurmijärvi.

Huomasitkin varmaan, että postilaatikostasi 

löytynyt kunnan tiedotuslehti on uudistunut.  

ulkoasupäivityksen taustalla on luettavuus ja 

kunnan brändiuudistus. 

”Päivityksen tavoitteena on tehdä tiedotus-

lehdestä aiempaa kiinnostavampi, jotta yhä 

useampi kuntalainen haluaa perehtyä kunnan 

asioihin. uudistunut lehti on myös yhtenäinen 

kunnan uudistuneen brändi-ilmeen kanssa”,  

kertoo Nurmijärven kunnan viestintäpäällikkö 

teemu siltanen. 

Nurmijärven tiedotuslehdessä on edelleen  

tietoa ajankohtaisista kunnallisista asioista. 

”kaikki kunnat eivät suinkaan julkaise printti-

lehteä, mutta Nurmijärven viestinnässä olemme 

nähneet lehden tärkeänä tiedotuskanavana – ja 

tämä uudistus vahvistaa tiedotuslehden asemaa 

entisestään. On tärkeää, että kuntalaiset saavat 

tietoa kunnan toiminnasta muualtakin kuin koti-

sivuilta tai somesta”, Siltanen näkee. 

Millaisia ajatuksia uusi lehti herättää? Anna palautetta 
uudistuneesta tiedotuslehdestä kunnan kotisivujen kysely-
lomakkeella tai lähettämällä postia Nurmijärven kunnan 
viestintä, PL 37, 01901 Nurmijärvi.

Tiedotuslehden uusi ilme

kunnan kotisivut uudistuvat  
vuoden 2019 aikana

"On tärkeää, että kuntalaiset  
 saavat tietoa kunnan toimin- 
 nasta muualtakin kuin koti- 
 sivuilta tai somesta." 

M
gg V

itchakorn / U
nsplash

Valkjärven kyläyhdistys järjesti uusien kaiteiden kunniaksi avajaisjuhlan 7. elokuuta.

Sim
o Salo

172
"Tavoitteena on, että kaikki 
 kuntalaiset löytävät koti-  
 sivuilta tiedon helpommin 
 kuin ennen.” 

- vieSTiNTäPääLLikkö Teemu SiLTaNeN
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Jukka Kuoppamäki konsertoi edelleen täy-
dellä sydämellä. Pitkän uran tehnyt artisti 
esiintyy syyskuussa yhdessä muusikko Jukka 
Ruusumaan kanssa ”Elämäni laulut” -kon-
sertissa Monikkosalissa.

Konsertti jakautuu kahteen osaan. Sen toisel-
la puoliskolla Kuoppamäki laulattaa yleisöä 
antaen kaikille mukana olijoille mahdolli-
suuden osallistua rakkaimpien ja suosituim-
pien laulujensa tulkitsemiseen. 

Kuoppamäki säveltänyt itselleen ja muille ar-
tisteille yhteensä noin 1 500 kappaletta. Hä-
nen kynästään ovat syntyneet muun muassa 
”Anna mulle tähtitaivas”, ”Satulinna” sekä 
”Sininen ja valkoinen”. 

Kuoppamäelle myönnettiin vuonna 2018 
sanoituksistaan Juha Vaino -palkinto. Juha 
Vainion rahaston hallitus palkitsi Kuoppa-
mäen ”hänen mestariteoksistaan ja kestä-
väksi osoittautuneesta rakkaudestaan sa-

noittamisen vaikeaan lajiin, jossa kuulijoita 
puhuttelevat havainnot synnytetään herkällä 
antennilla ja terävällä kynällä”.

to 19.9. klo 19
Elämäni laulut
Jukka Kuoppamäki ja Jukka Ruusumaa
Liput 15/13 €  
(+ toimitusmaksut alk. 1€, www.lippu.fi)  
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

Kalevauva.fi on kahden muusikon, 
Aapo Niinisen ja Kimmo Nummisen, 
muodostama folkpop-duo, jonka kap-
paleiden sanoitukset on kerätty sen-
suroimattomina suoraan internetin 
keskustelupalstalta. Duo esittää kir-
joitus- ja kielioppivirheitä sisältävät 
keskustelut vakavalla naamalla letke-
än soitannon tahdissa. 

Kalevauva.fi perustettiin alun pe-
rin vain yhtä festivaaliesiintymis-
tä varten. Esitys saavutti kuitenkin 
niin suuren suosion, että Niininen ja 

Numminen ovat jatkaneet keikkailua.
Duo on nähty lukuisissa TV-ohjel-
missa kuten Possessa ja Venla-gaalas-
sa. Yhtyeen musiikkia on striimattu 
ja kuunneltu internetissä yli viisi mil-
joonaa kertaa. 

pe 8.11. klo 19
Kalevauva.fi
Liput 15/12€  
(+ toimitusmaksut alk. 1€, www.lippu.fi)  
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut 

Kalevauva.fi 
- keskustelupalstan 
tarinat sellaisina 
kuin ne ovat 

jukka kuoppamäen  
konsertissa saa laulaa mukana 

kirjailija elina karjalaisen luoma rakastettu  

uppo-Nalle täyttää tänä vuonna jo 42 vuotta. 

Tämä viehättävä nallekarhu viettää syntymäpäi-

väänsä Loiskis-orkesterin ja näyttelijä-laulaja 

eija ahvon yhteistyössä toteuttamassa juhla-

konsertissa. Synttärijuhlilla soivat uppiksen 

maailmaa selittävät runot ja Loiskiksen moni-

tyyliset sävellykset. Yleisö saa laulaa raikuvat 

onnittelut yhdessä esiintyjien kanssa. 

la 7.9. klo 13 
Monikkopäivä
Loiskis ja Eija Ahvo: Uppo-Nallen juhlakonsertti
Liput alk. 5 €
(+ toimitusmaksut alk. 1€, www.lippu.fi) 
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut 

Uppo-Nallen syntymäpäivää 
vietetään Monikko-päivänä 

vesterinen Yhtyeineen julkaisi kuuden-

nen studioalbuminsa ”Faaraoiden aika” 

tämän vuoden maaliskuussa. kymmen-

henkiseksi kasvanut bändi juhli albumia 

keväällä loppuunmyydyllä Tavastia-klu-

billa, josta se lähti tähänastisen uransa 

mittavimmalle kiertueelle. Yhtye esiintyy 

monikkosalissa lokakuussa. 

Loppuunmyydyt klubit ja konserttisalit 

kertovat yhtyeen keikkojen suosiosta. 

Bändin mukaan uusimman levyn kap-

paleet ovat tulleet kiertueen myötä soit-

tajille entistä rakkaammiksi. Lisäksi ne 

ovat löytäneet hienosti livemuotonsa. 

"myös yleisö on ollut innoissaan uuden 

levyn lauluista. On mahtavaa päästä 

jatkamaan kiertuetta", yhtyeen nokka-

mies tero Vesterinen sanoo. 

la 26.10. klo 19
Vesterinen Yhtyeineen
Faaraoiden aika –kiertue 
Liput 23€ 
(+ toimitusmaksut alk. 1€, www.lippu.fi) 
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut 

Vesterinen 
yhtyeineen 
Faaraoiden 
aika -kiertueella  

R
iikka K

antinkoski

H
ans A

ndersson

A
J Savolainen

Suvi Lindel-M
äkelä
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Satu Sopasen ja Tuttiorkesterin koko perheen 
joulukonsertti kutsuu leikkimään, laulamaan 
ja seuraamaan Tonttulan väen iloista menoa. 
Nämä musiikin moniosaajat ja lasten laulat- 
tamisen ammattilaiset ovat tuttuja sekä Pik-
ku Kakkosesta että konserttiareenoilta ym-
päri Suomen. Emma-palkitun yhtyeen ohjel-
mistoon kuuluu kymmeniä klassikoiksikin 
muodostuneita hittikappaleita sekä perintei-
siä lastenlauluja. Esitys sopii kaikenikäisille.

la 23.11. klo 13
Satu Sopanen ja Tuttiorkesteri:
Tonttulan puuhat
Liput 10 € 
(+ toimitusmaksut alk. 1€, www.lippu.fi)  
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut 

Lauluyhtye Forkin joulushowta esitettiin 
viime vuonna kymmeniä kertoja loppuun-
myydyille katsomoille eri puolella Suomea. 
Keväällä suosittu a cappella-kokoonpano il-
moitti, että lopettaa toimintansa toukokuus-
sa 2020 järjestettävän jäähyväiskonsertin 
jälkeen.

Monikkosali on yksi viimeisistä konsertti-
paikoista, jossa voi kokea Forkin ”So...This is 
Christmas?” -joulushown.  

Vuodesta 1996 toimineen Forkin ohjelmisto 
koostuu pääasiassa tunnettujen kappaleiden 
cover-versioista lauluyhtyeelle sovitettuna. 

Forkin Joulushow sopii erityisesti niille, jotka 
eivät kestä kokonaista joulukonserttia, mutta 
nauttivat salaa tavaratalon hissin jouluisista 
soittolistoista. 

Huumorintäytteisessä konsertti-illassa on lu-
vassa Forkin taattua biletystä sekä häpeämä-

töntä hartautta. Joululaulujen kimaltelevasta 
buffetpöydästä löytyy kappaleita jokaiseen 
makuun. 

ke 18.12. klo 19
Fork: So... This is Christmas?
Liput 45/25 € (+ toimitusmaksut alk. 1€, www.lippu.fi) 
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut 

tonttujen puuhat aiheena 
koko perheen joulukonsertissa 

Forkin näyttävä joulushow 
Monikkosalissa 

” Tonttulan puuhissa on melkoinen  
 tahti, touhua siivittää musiikin  
 mahti. Laulut ne raikaa ja 
 rytmit kaikaa, täällä on oikeaa
 joulun taikaa.”

Viimeinen mahdollisuus kokea suositun lauluyhtyeen joulukonsertti. 

Juha M
ustonen

V
ille Paul Paasim

aa
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syksy soi! 
seitsemännen kerran 
Kotimaan kärkimuusikoiden kulttuurifestarit järjestetään Monikossa 27.-29. syyskuuta. 
Tänä vuonna tarjolla muun muassa improvisoitua urkumusiikkia Buster Keastonin mykkä-
elokuviin, Panu Aaltion säväyttävää musiikkia ja oopperalaulajien konserttiensemble. 

Syksy Soi! -festivaalin järjestää Nurmijärven 
musikantit ry, jonka muodostaa joukko etu-
rivin musiikin ammattilaisia ja kulttuurivai-
kuttajia Helsingin kaupunginorkesterista 
Radion sinfoniaorkesteriin ja Suomen Kan- 
sallisoopperasta Nurmijärven musiikki- 
opistoon.
  
syksy soi! VuoNNA 2019

Perjantaina 27.9. Virtuaaliurut soi! -konser-
tissa Pohjois-Euroopan johtaviin urkutaiteili-
joihin kuuluva Pétur Sakari (s.1992) improvi-
soi musiikkia Buster Keatonin legendaarisiin 
mykkäelokuviin ja esittää urkumusiikkiklas- 
sikkoja Johan Sebastian Bachilta, César 
Franckilta ja Olivier Messiaenilta. Pétur esit-
tää teokset Mixtuur virtuualiuruilla Monik-
kosalissa ja äänentoisto virtuaaliuruille luo-
daan Genelecin kaiuttimilla.

Lauantaina 28.9. Luonto soi! -konsertis-
sa Syksy Soi! -muusikot esittävät hyvinkin 
paikallisvaikutteista musiikkia. Konsertissa 
kuullaan Richard Straussin, Bernhard Hen-
rik Crusellin, Franz Schubertin ja Astor Piaz-
zollan kamarimusiikkia sekä nurmijärveläi-
sen Panu Aaltion konserttia varten sovitettua 
musiikkia elokuvista Metsän tarina ja Järven 
tarina. Crusell (1775–1838) puolestaan vietti 
ennen kansainvälistä uraansa osan lapsuu-
destaan Perttulassa. Schubertin teoksen Der 
Hirt auf dem Felsen (Paimen kalliolla) laulaa 
nurmijärveläinen sopraano Niina Moijanen 
(os. Grönthal). Konsertti sopii myös klassisen 
musiikin ensikertalaisille.

Sunnuntaina 29.9. Syksy Soi!:n päättävässä 
Ooppera soikoon! -konsertissa 29.9. esiintyy 
Kansallisoopperan Kuoro ry:n oopperalaula-

jien konserttiensemble. Maamme ykkösnäyt-
tämöltä tutut oopperamusiikin ammattilaiset 
esittävät ensemble- ja kuorokohtauksia muun 
muassa Georges Bizet’n, Giacomo Puccinin 
ja Giuseppe Verdin oopperoista. Konsertti on 
juonnettu ja sopii loistavasti myös ooppera-
musiikin ensikertalaisille. 

Syksy Soi! -festivaali järjestetään seitsemän-
nen kerran. Keväällä 2013 musikantit to-
teuttivat pitkä aikaisen haaveensa perustaa 
Nurmijärvelle klassisen musiikin festivaali 
rikastuttamaan Nurmijärven kulttuurielä-
mää. Musikanttien tavoitteena on, että kaik-
ki löytävät Syksy Soi! -tapahtumasta itselleen 
sopivaa ohjelmaa. 

pétur sakari
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kulttuuri

Nurmijärven kirkossa kuullaan marraskuussa 

Toivo kuulan säveltämää musiikkia pianotai-

teilija janne oksasen esittämänä.

”Satukuvia pianolle” -konsertti koostuu piano- 

teoksista, jotka ovat mukana Oksasen syksyllä 

ilmestyvällä debyyttialbumilla ”kuula: The Piano 

Works”. Levy julkaistaan 20. syyskuuta, jonka 

jälkeen Oksanen kiertää Suomea konsertoiden 

yli kolmellakymmenellä paikkakunnalla. 

Oksasen mukaan kansalaissodan aikana vain 

34-vuotiaana väkivaltaisen kuoleman kohdan-

neen Toivo kuulan pianomusiikki altistaa ihmi-

sen itsetutkiskelulle. 

"kuulan musiikki riipaisee syvältä, eikä jätä  

ketään kylmäksi. Se herättää suuria tunteita ja 

kysymyksiä niin elämästä kuin kuolemastakin." 

konsertti järjestetään kulttuuripalveluiden ja 

Nurmijärven seurakunnan yhteistuotantona,  

ja siihen on vapaa pääsy. 

Ke 6.11. klo 18
Pianotaiteilija Janne Oksanen
Satukuvia pianolle
Nurmijärven kirkko, Kirstaantie 5-7
Vapaa pääsy.
Järj. Kulttuuripalvelut ja Nurmijärven seurakunta 

 
toivo kuulan 
pianomusiikki 
soi kirkossa 

N
atalia K

holodova



Sandra on Köngäksen mukaan 
hänen henkilökohtaisin kirjansa, 
koska aihe perustuu kirjailijan 
oman isoäidin kokemuksiin.

Klaukkalan kirjaston Aleksis Kivi -viikon 
vieras on helsinkiläinen kirjailija ja ohjaa-
ja Heidi Köngäs (s. 1954). Hän on julkaissut 
kahdeksan romaania ja kolme lastenkirjaa ja 
hänet tunnetaan viiltävän oivaltavista ihmis-
mielen kuvauksistaan sekä kirjoissaan että 
elokuvissaan. Vuonna 2012 Dora, Dora -ro-
maani ylsi Finlandia-palkintoehdokkaaksi 
kuvauksellaan Hitlerin varusteluministerin 
Albert Speerin matkasta Suomen Lappiin. 

Vuonna 2017 ilmestynyt ”Sandra” käsitteli
Suomen sisällissotaa naisten kokemusten ja 

tunteiden kautta ja sai paljon huomiota kos-
kettavan aiheensa ja käsittelytapansa ansios-
ta. On sanottu, että ”Köngäs kuvaa kaipuun, 
menetyksen ja surun tunteita lauseilla, jotka 
hyytävät kauneudellaan”. Köngäs dramatisoi 
 ja ohjasi Sandrasta myös kiitetyn monologi- 
näytelmän.

Syyskuussa ilmestyy romaani ”Mirjami”, joka 
kertoo Sandran keskimmäisestä tyttärestä.
Köngäs on myös tunnettu ohjaaja ja tuottaja. 
Hän on ohjannut lukuisia draamasarjoja sekä 
tv-elokuvia. Hänet on palkittu Venla-, KOU-

RA- ja Telvis-palkinnoilla. Hänen ohjaaman-
sa Sisko Istanmäen romaaniin perustuva elo-
kuva ”Liian paksu perhoseksi” sai Special Prix 
Europa -palkinnon Berliinissä 1998.

Heidi Köngäs Klaukkalan kirjastossa ke 9.10.2019 klo 18

Hyytävän kaunista suomen kieltä
aleksis kivi -viikon kirjailijavieras
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kulttuuri

Vauvan päivää vietetään Rajamäellä per-
jantaina 27. syyskuuta tapahtuman mer-
keissä. Vauvoille ja heidän vanhemmilleen 
suunnatun tapahtuman ohjelmassa on 
maksuton teatteriesitys, erilaisia työpajo-
ja sekä mahdollisuus tutustua neuvolan ja 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Raja-
mäen yhdistyksen toimintaan. 

Maksuton vauva- ja taaperoteatteri 
AEIOU:n Masussa-näytelmä kertoo, mi-
ten vauvat ilmestyvät maailmaan. Väri-
käs esineteatteriesitys kuvaa, kuinka pik-
kuruisesta solusta kehittyy pieni vauva. 
Teatteriesitys on suunnattu vauvoille ja 
taaperoille, mutta se soveltuu hyvin myös 
3–6-vuotiaille. 

Vauvan päivää ryhdyttiin viettämään 
vuonna 2017 osana Suomi 100-juhlintaa. 
Vuosittaisen valtakunnallisen teemapäi-
vän tavoitteena on saada aikaan vauvays-
tävällisempi Suomi, jossa tunnistetaan 
ensimmäisten elinvuosien ja varhaisen 
vuorovaikutuksen tärkeys. 

Tapahtumaan ja kello 10 alkavaan teatte-
ri-esitykseen on vapaa pääsy.

pe 27.9. klo 9–11.30 Vauvan päivän tapahtuma
klo 10 vauva- ja taaperoteatteri AEIOU: Masussa
Rajamäen nuorisotila, Kievarintie 14 a
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut ja 
Keusote-Nurmijärvi

Tietoa ja teatteria 
vauvan päivänä 
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aleksis kiven lapsuudenkoti Palojo-

ella on avoinna 10.10. museossa pää-

see tutustumaan kansalliskirjailijaan 

monipuolisesti. 

uudessa perusnäyttelyssä paneudu-

taan aleksis kiven elämään ja teok-

siin, pohditaan kiven persoonaan ja 

kirjailijan ammattiin liittyviä myyttejä 

ja avataan ajan yhteiskuntaa. 

Niiden lisäksi näyttelyssä voi katsoa 

kiven elämästä kertovan ”aleksis ki-

ven askelissa” -lyhytfilmin, kuunnella 

kiven tekstejä ja testata kiven kielen 

tuntemusta kielipelin avulla. kiven päi-

vän perinteinen draamaopastus alkaa 

klo 14. 

10.10.  klo 10-17 Aleksis Kiven koti, Kekkurin 
kahvikioski  ja museokauppa avoinna. 
Pappihan pojasta piti tulla –draamaopastus 
klo 14. Vapaa pääsy. Palojoentie 271, Palojoki.

Aleksis kiven 
koti avoinna

Aleksis 
kivi 
–viikko 
6.–13.10.

Aleksis 
kivi 
–viikko 
6.–13.10.

Jonne R
äsänen

M
atej Povše
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Palojoella syntynyt ja Nurmijärvellä koulun-
sa käynyt Erkki Pirtola (1950-2016) oli moni-
puolinen taiteilija ja suomalaisen videotai-
teen pioneeri. Videoiden lisäksi Pirtola teki 
muun muassa maalauksia, piirroksia ja per-
formansseja. Pirtola tunnetaan myös ITE-
taiteen tuomisesta suuren yleisön tietoisuu-
teen. Hän kapinoi taidemaailman virallisia 
käytäntöjä vastaan ja oli sitä mieltä, että peri-
aatteessa kuka tahansa saattoi ryhtyä taiteili-
jaksi ilman, että kävi läpi muodollista koulu-
tusta ja apuraharumbaa. 

Erkki Pirtolan tavanneet muistavat, että hä-
nellä oli kädessään lähes aina videokamera, 
jota hän käytti melkein missä ja milloin ta-
hansa. Taiteilijan poika Sampsa Pirtola ker-
too isänsä hankkineen ensimmäisen video-
kameransa vuonna 1987. 

"Juuri kun Erkki oli saanut kameran, hän 
sai Kittilästä tiedon ystävänsä Kalervo Pal-
san kuolemasta. Erkki lähti heti kuvaamaan 
Palsan Getsemaneksi kutsutun ateljeekodin 
tyhjentämistä. Hän piti tätä taltiointia yhte-
nä tärkeimmistä otoksistaan", Sampsa Pirtola 
sanoo. 

Pirtolalla oli tapana dokumentoida arkisia ta-
pahtumia maalaamalla ja piirtämällä. Video-
kamera tarjosi hänelle mahdollisuuden tal-
lentaa tilanteita välittömästi, mikä nopeutti 
taiteen tekemistä. Teoksia alkoikin syntyä 
vauhdilla. 

Pirtola jätti jälkeensä karkean arvion mu-
kaan noin kaksituhatta videonauhaa, joista 

jokainen sisältää 45-180 minuuttia kuvaa. 
Sampsa Pirtola selvittelee parhaillaan isänsä 
kuvaaman materiaalin tallettamiseen liit-
tyviä asioita yhteistyössä Kansallisgallerian 
kanssa. 

"Suunnittelemme Erkin videoiden digitoi-
mista ja järjestämistä, mikä on valtava urak-
ka. Erkki esitti julkisesti toiveen, että videot 
digitoidaan ja tallennetaan. Pyrimme toteut-
tamaan hänen toiveensa." 

Erkki Pirtolan elämään ja taiteeseen pääsee 
tutustumaan Aleksis Kivi –viikolla järjes-
tettävässä Erkki Pirtola ja vyöryvät kuvat 
–taidetapahtumassa. Tapahtuman aloittaa 
Roi Vaaran ”Ajan tila” –performanssi, jonka 
jälkeen elokuvateatteri Kino Juhassa näh-
dään kaksi Erkki Pirtolasta kertovaa eloku-
vadokumenttia: Pekka Kainulaisen ”Erkki 
Pirtola - Yhteislämpötila” ja Aimo Hyväri-
sen ”Kaaos ja Kauneus - vedoksia Pirtolan 
videosalkusta”. Tapahtuman juontaa Sampsa 
Pirtola.

Kino Juhan pihamaalla nähtävään Roi Vaa-
ran performanssiin on vapaa pääsy. Pirtola 
-elokuvia pääsee katsomaan Kino Juhaan 
maksuttomalla pääsylipulla, joita on jaossa 
Nurmijärven kirjastossa 23.9. alkaen.

Pe 11.10. klo 18.30 – noin 21.30
Erkki Pirtola ja vyöryvät kuvat
Kino Juha, Keskustie 7, Nurmijärvi 
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut 

erkki pirtola ja 
vyöryvät kuvat 
kino juhassa 
Taidetapahtumassa nähdään Ars Fennicalla 
palkitun Roi Vaaran performanssi.

roi Vaara

erkki pirtola

Aleksis 
kivi 
–viikko 
6.–13.10.

H
arri Larjosto

Ilkka Saarela
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Kirjailijan työn ohella Katja Kettu opettaa 
käsikirjoitusta, tekee musiikkivideoita ja 
työskentelee freelancerina kirjoittamisen ja 
elokuvan parissa. Hän on tehnyt myös ani-
maatio ohjauksia.

Katja Kettu on kotoisin Rovaniemeltä, mis-
sä hän asui lapsuutensa ja nuoruutensa. Hän 
on opiskellut Turun Taideakatemiassa ani-
maatio-ohjausta ja Tampereen yliopistossa 

kotimaista kirjallisuutta. Ketun kirjoitus-
tyyliä on kuvailtu väkeväksi, rikkaaksi ja 
omintakeiseksi.

Katja Ketun esikoisromaani Surujenkehrää-
jä ilmestyi 2005. Läpimurtoteoksena pidet-
ty Kätilö ilmestyi 2011. Se sai Kalevi Jäntin 
palkinnon, Runeberg-palkinnon ja Kiitos 
kirjasta –mitalin. Ketun uusin romaani, Rose 
on poissa, julkaistiin syksyllä 2018, ja se oli 

ehdokkaana Finlandia-palkinnon saajaksi. 
Romaani sijoittuu reservaatille Yhdysvaltain 
Minnesotaan. Sen taustalla on vuonna 2016 
ilmestynyt tietokirja Fintiaanien mailla, joka 
syntyi yhteistyössä valokuvaaja Meeri Kouta-
niemen ja toimittaja Maria Seppälän kanssa.

Katja Kettu Rajamäen kirjastossa 12.10. klo 13

Väkeviä tarinoita Minnesotan 
reservaatista sota-ajan Lappiin

aleksis kivi -viikon kirjailijavieras

Aleksis Kiven päivän konsertissa kuullaan 
Kaj Chydeniuksen säveltämiä suomalaisia 
runoja Jussi Chydeniuksen ja Taru Nymanin 
esittämänä. Kaj Chydenius toimii itse konser-
tin säestäjänä. 

Kaksipa tähteä taivahalla –niminen ohjelma-
kokonaisuus sisältää kaksikymmentä laulua. 
Aleksis Kiven tuotannosta on mukana kuusi 
runoa, joista tunnetuimpia ovat Laulu Ora-
vasta ja Sydämeni laulu. Lisäksi kuullaan 
tekstejä myös muilta rakastetuilta suomalai-
silta runoilijoilta. 

Taru Nyman ja Jussi Chydenius ovat tehneet 
pitkään musiikillista yhteistyötä Kaj Chyde-
niuksen kanssa. Taru Nyman kuuluu säveltä-
jän laulujen tärkeimpiin tulkitsijoihin. Jussi 
Chydenius tunnetaan muun muassa laulu-
yhtye Rajattomasta.

kulttuuripAlkiNNot jAkooN 

Aleksis Kiven päivän perinteisiin kuuluu 
kulttuuripalkintojen jakaminen. Hyvinvoin-
tilautakunnan puheenjohtaja Sirpa Gran-
holm jakaa konsertin alussa kunnan kulttuu-
ripalkinnon Konstiniekan. Eskon Puumerkki 

–tunnustuspalkinnon saajan julkistaa 
Aleksis Kiven Seuran puheenjohtaja Sakari 
Katajamäki.

to 10.10. klo 19
Aleksis Kiven päivän konsertti: 
Kaksipa tähteä taivahalla
Liput 15/18 €, www.lippu.fi
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut 

kaj Chydeniuksen säveltämää 
musiikkia Aleksis kiven päivän 
konsertissa 

Aleksis 
kivi 
–viikko 
6.–13.10.

Aleksis 
kivi 
–viikko 
6.–13.10.

Teem
u Salm

inen

O
fer A

m
ir
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7.9. Ansku Bergströmin Lattarilauantai

M
ikke Pöyhönen

Risto Isomäki on tieto- ja tieteiskirjailija 
sekä kansalaisaktivisti, jonka kirjallisessa 
tuotannossa on käsitelty monipuolisesti ym-
päristökysymyksiä. Ilmastonmuutoksesta 
käytävään keskusteluun Isomäki on antanut 
oman merkittävän panoksensa muun muassa 
tietoteoksillaan Luvassa lämpenevää (1996), 
Puukirja (1997), 34 tapaa estää maapallon yli- 
kuumeneminen (2008) ja Miten Suomi py-
säyttää ilmastonmuutoksen (2019). Kirjaili- 
jalle myönnettiin vuonna 2009 Warelius-
palkinto laajasta ja ansiokkaasta työstä 
tietokirjailijana.

2000-luvun alussa Isomäki päätti jakaa ym-
päristösanomaa myös kaunokirjallisin kei-

noin tavoittaakseen yleisönsä paremmin. 
Isomäen fiktiivisissä kirjoissa on vankka yh-
teiskunnallinen sanoma ja tietopohja. Niissä 
näytetään, minkälaisia seurauksia voi ympä-
ristökysymysten huomiotta jättämisellä olla.

Suuren yleisön tietoisuuteen Isomäki pon-
gahti teoksensa Sarasvatin hiekkaa myötä 
2005. Teos nousi Finlandia-ehdokkaaksi ja 
sille myönnettiin Tähtivaeltaja-palkinto sekä 
Kiitos kirjasta –mitali. Petri Tolppasen kir-
joittama ja Jussi Kaakisen piirtämä sarjaku-
vaversio voitti sarjakuva-Finlandian 2009.

Viimeisin Isomäen kaunokirjallinen teos, 
Viiden meren kansa (2018), suuntaa katseen

 tulevaisuuden sijasta menneisyyteen. Siinä 
Isomäki kertoo, tutkimustietoon nojaten,  
mitä on voinut tapahtua eri aikakausina  
Suomen alueella asuvan kansan varhais- 
historiassa.

Risto Isomäki Nurmijärven pääkirjastossa 7.10. klo 18

Risto Isomäki ei pelkää ottaa kantaa
aleksis kivi -viikon kirjailijavieras

Aleksis 
kivi 
–viikko 
6.–13.10.
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TAPAHTUMAKALENTERI TAPAHTUMAKALENTERI

Pe 27.9. klo 19 Virtuaaliurut soi!  
Urkutaiteilija Pétur Sakari improvisoi musiikkia 
Buster Keatonin mykkäelokuviin ja esittää urkumu-
siikkiklassikkoja virtuaaliuruilla.

La 28.9. klo 19 Luonto soi!
Syksy Soi! -muusikot esittävät säväyttävää kama-
rimusiikkia ja Panu Aaltion säveltämää musiikkia 
elokuvista Metsän tarina ja Järven tarina. 

Su 29.9. klo 15 Ooppera soikoon!
Kansallisoopperan Kuoro ry:n oopperalaulajien 

konserttiensemble esittää ensemble- ja kuorokoh-
tauksia Bizet’n, Puccinin ja Verdin säveltämistä 
maailmankuuluista oopperoista. Juontajana ooppe-
ralaulaja Maria Mannermaa. 

Liput alkaen 24 €/28 + toimitusmaksu (alk.1 € 
www.lippu.fi), lippuja myös Monikon kahvilasta ja 
kaikilta R-kioskeilta, ovelta tuntia ennen tapahtu-
maa, jos lippuja on jäljellä. Järj. Nurmijärven Musi-
kantit ry.

www.syksysoi.fi

9
19

Ma 7.10. klo 18 Kirjailijavieraana Risto Isomäki 
Nurmijärven pääkirjasto.

Ti 8.10. klo 18 Klassista iltamusiikkia 
Pianistina Tuomas Nyberg. Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2.

Ke 9.10. klo 18 Satutuokio: 
Lauluja oravasta ja muista otuksista 
Duo Tiina ja Valtsu. Nurmijärven pääkirjasto.

Ke 9.10. klo 18 Kirjailijavieraana Heidi Köngäs 
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2.

To 10.10. Aleksis Kiven päivä

klo 10-17 Aleksis Kiven koti avoinna

Klo 14 Pappihan pojasta piti tulla –draamaopastus
Vapaa pääsy. Palojoentie 271, Palojoki.

klo 12 Seppeleenlasku ja ohjelmaa 
Aleksis Kiven patsaalla
Tilaisuuden jälkeen pääkirjastossa tarjotaan maksutto-
mat pullakahvit. Järj. kirjasto- ja kulttuuripalvelut. 

klo 13.30 Sydänmaan lauluja vaeltajalle
Matti Pasanen, laulu ja kitara. Nurmijärven pääkirjasto.

klo 19 Aleksis Kiven päivän konsertti: 
Kaksipa tähteä taivahalla
Jussi Chydenius ja Taru Nyman, säestäjänä säveltäjä 
Kaj Chydenius. Tilaisuudessa jaetaan Eskon Puumerk-
ki ja kulttuuripalkinto Konstiniekka. Liput 18/15 €. 

Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala. Järj. Nurmijärven 
kulttuuripalvelut.

Pe 11.10. klo 18.30 – noin 21.30. 
Erkki Pirtolan vyöryvät kuvat
Nurmijärven Palojoella syntynyt taiteilija Erkki Pirtola 
(1950-2016) oli tunnettu oman taiteensa ohella ite-
taiteen väsymättömänä puolestapuhujana. Vyöryvät  
kuvat –tapahtumassa muistellaan Pirtolaa ja hänen 
työtään taiteilijana. Juontajana taiteilija Sampsa Pirtola. 

Klo 18.30 taiteilija Roi Vaaran Ajan tila 
–performanssiesitys 
Kino Juhan edustalla. Vapaa pääsy.

Klo 19 Pekka Kainulaisen ja Aimo Hyvärisen 
elokuvadokumentit Erkki Pirtolasta
Maksuttomia pääsylippuja jaetaan 23.9. alkaen pää-
kirjastossa. Kino Juha, Keskustie 7, Nurmijärvi. Järj. 
Nurmijärven kulttuuripalvelut.

La 12.10 klo 13 Kirjailijavieraana Katja Kettu
Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1.

Su 13.10. Nurmijärvi-päivä

klo 10 messu Nurmijärven kirkossa

klo 12 päiväjuhla seurakuntakeskuksessa
Juhlapuhujana historioitsija Teemu Keskisarja. Vapaa 
pääsy. Klo 13.30 kotiseutupäivälliset seurakunta-
keskuksessa, liput 25 € aikuiset, 10 € lapset 8-15 v. ja  
alle 8 v. maksutta. Järj. Nurmijärvi-Seura ry.

Aleksis Kivi –viikko 6.–13.10. 

Syksy Soi! –festivaali 27.–29.9. 

La 7.9. klo 10
Lattarilauantai Ansku  
Bergströmin opetuksessa
Tule tanssimaan vauhdikkaita lattareita. 
Helppoja askelsarjoja ja menevää musaa: 
rytmikästä sambaa ja kaunista rumbaa. 
Hinta 20 €. Klaukkalan koulu, Kuntotie 
1. Järj. Nurmijärven Opisto.
www.nurmijarvenopisto.fi

La 7.9. klo 10-18
Monikkopäivä
Monikko 2 vuotta. Sen kunniaksi on 
tarjolla kakkukahvit ja ohjelmaa. Mo-
nikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala. Järj. 
Nurmijärven nuorisopalvelut. Ohjelma 
osoitteessa: www.nurmijarvi.fi/tapahtumat

La 7.9. klo 13
Pienten bileet:  
Uppo-Nallen juhlakonsertti
Eija Ahvo ja Lastenmusiikkiorkesteri 
Loiskis. Konsertti kuuluu Monikkopäi-
vän ohjelmaan. Liput 5 € + toimitus-
maksu (alk.1 € www.lippu.fi), lippuja 
myös Monikon kahvilasta ja kaikilta R-
kioskeilta, ovelta tuntia ennen tapahtu-
maa, jos lippuja on jäljellä. Monikkosali, 
Kuntotie 7, Klaukkala. Järj. Nurmijärven 
kulttuuripalvelut.
www.monikkosali.fi

Ti 10.9. klo 15
K-60: Mikko Alatalo laulaa  
ja laulattaa
Haitaristina Jammi Humalamäki. Vapaa
pääsy. Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1. 
Järj. Nurmijärven kirjasto- ja kulttuuri-
palvelut.

Ke 11.9. klo 18 
Teatteri Vantaa: 
Herra Hakkaraisen yö
Satutuokio. Vapaa pääsy. Pääkirjasto, Pu-
namullantie 1, Nurmijärvi.

To 12.9. klo 18 
Rohkea elämä: 7 askelta  
todelliseen muutokseen 
Kirjailija Aaro Löf kertoo itsetuntemuk-
sesta. Pääkirjasto, Punamullantie 1, 
Nurmijärvi.

To 12.9. klo 19 
Cantica-kuoron konsertti
Kuoroa johtaa Arja Virtanen-Haapa- 
salmi. Nurmijärven kirkko, Aleksis Kiven 
tie 5. Järj. Nurmijärven seurakunta.
 

La 14.9. klo 18
Roni Samuelin rap-konsertti
Roni on suomalaisen gospelräpin taitaja, 
jonka musiikki ei jätä ketään kylmäksi. 
Mukana myös lämppäreitä. Vapaa pää-
sy. Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala. 
Järj. Nurmijärven Helluntaiseurakunta 
ja NKY.
www.monikkosali.fi

Ti 17.9. klo 15
K-60: Silta – lauluja matkan varrelta
Esiintyjinä Katriina Honkanen ja Ilkka 
Tenhunen. Vapaa pääsy. Klaukkalan kir-
jasto, Kuonomäentie 2. Järj. Nurmijärven 
kirjasto- ja kulttuuripalvelut.

Ti 17.9. klo 11-13
Uudenmaan Muistiluotsin ja Keski- 
Uudenmaan Muistiyhdistyksen infopöytä
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2.

Ti 17.9. klo 18
Ruokasienet tutuksi
Eräopas Mari Kajasvirta tutustuttaa syk-
syn ruokasieniin. Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2.

To 19.9. klo 18
Rajoja ja rakkautta
TV:stä tuttu Suomen Supernanny, psy-

koterapeutti ja lastensuojelun ammatti-
lainen Pia Penttala antaa työkaluja las-
tenkasvatukseen. Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2.

To 19.9. klo 19
Jukka Kuoppamäki ja Jukka Ruusumaa: 
Elämäni laulut - saa laulaa –konsertti
Liput 13/15 € + toimitusmaksu (alk.1 € 
www.lippu.fi), lippuja myös Monikon 

Ke 18.9. klo 18 ja 21

Sami Hedberg show 
– kokovartalomies 5

Sami Hedberg lähtee kahden 
vuoden kiertuetauon jälkeen odo-
tetulle Kokovartalomies 5 -kier-
tueelle, joka juhlistaa KVM-kier-
tueiden 10-vuotisjuhlaa. 
Liput alk. 32 € + toimitusmak-
su (alk.1 € www.lippu.fi), lippuja 
myös Monikon kahvilasta ja kai-
kilta R-kioskeilta, ovelta tuntia 
ennen tapahtumaa, jos lippuja on 
jäljellä. Monikkosali, Kuntotie 7, 
Klaukkala. Järj. Meebu

www.monikkosali.fi

Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala.  
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kahvilasta ja kaikilta R-kioskeilta, ovelta 
tuntia ennen tapahtumaa, jos lippuja on 
jäljellä. Monikkosali, Kuntotie 7, Klauk-
kala. Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut.
www.monikkosali.fi

Ma 23.9. klo 18 
Minustako sijoittaja? 
Ota niskaote omasta taloudestasi. Puhu-
jana tietokirjailija Rikastamo-podcastin 
tekijä Unna Lehtipuu. Maksuttomia pää-
sylippuja tilaisuuteen jaetaan pääkirjas-
tossa 9.9. alkaen. Pääkirjasto, Punamul-
lantie 1, Nurmijärvi.

Ke 25.9. klo 10-12
Jyty-kahvit 

Lukukampanjan tilaisuus.
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

Ke 25.9. klo 18
Hyvää elämää etsimässä
Hidastaelamaa.fi -sivuston perustaja 
Pequ Nieminen kertoo värikkäästä elä-
mästään ja antaa konkreettisia vinkkejä 
kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja mer-
kitykselliseen elämään. Klaukkalan kir-
jasto, Kuonomäentie 2 

Ke 25.9. klo 18
Luento: Matkailijan Etelä-Intia
Pohdintaa vastuullisuuskysymyksistä, 
käytännön vinkkejä ekosensitiiviseen 
matkailuun sekä tutustumista lempeän 

matkailun ajatusmaailmaan. Vapaa pää-
sy, ennakkoilmoittautuminen. Isoniityn 
koulu, Löydöskuja 2. Järj. Nurmijärven 
Opisto.
www.nurmijarvenopisto.fi

Pe 27.9. klo 9-11.30
Vauvan päivä
Ohjelmassa klo 10-10.30 vauva- ja taape-
roteatteri AEIOU:n Masussa-vauvateatte-
riesitys. Neuvola ja Rajamäen MLL  
esittelevät toimintaansa. Vapaa pääsy. 
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut ja 
Keusote-Nurmijärvi. Rajamäen nuoriso-
tila, Kievarintie 14 a.

Ti 1.10. klo 13
K-60: Mistä saan energiaa 
Juontaja Riitta Väisänen kertoo voimaan-
nuttavasta energiasta. Pääkirjasto, Puna-
mullantie 1, Nurmijärvi.

Ti 1.10. klo 18-20 
Luento: Jatkosodan hyökkäys-  
ja torjuntataisteluja I
Sotahistoriaan laajasti perehtyneen Rai-
mo Suomisen luento jatkosodan hyökkä-
ys- ja torjuntataisteluista. Ensimmäisen 
luennon aiheina ovat Viipurin operaatio, 
hyökkäys Syvärille ja Petroskoin valtaus. 
Vapaa pääsy. Nurmijärven kunnantalo, 
valtuustosali, Keskustie 2. Järj. Nurmijär-
ven Opisto.
www.nurmijarvenopisto.fi

La 5.10.2019 klo 17
Antti Railion konsertti
Liput 25€. Järj. LC Nurmijärvi/Rock. 
Klaukkalan kirkko, Ylitilantie 6.

Su 6.10. klo 10.30-13.30
Lastentarvikekirppis
Monikko, Kuntotie 7, Klaukkala. Järj. 

Klaukkalan perinteinen lastentarvike-
kirppis.

Ma 7.10. klo 18-19.15
Ti-Ti Nalle Raketilla kuuhun! konsertti
Liput 25 € + toimitusmaksu (alk. 1 €,  
www.lippu.fi). Monikkosali, Kuntotie 7, 
Klaukkala. Järj. ProPromotion Oy. 
www.monikkosali.fi

Ti 8.10. klo 15 
K-60: Rikostoimittajan työ 
oli yllätyksiä täynnä
Ilta-Sanomien legendaarinen rikostoi-
mittaja ja uutispäällikkö Hannes Mark-
kula muistelee uraansa. Rajamäen kirjas-
to, Kiljavantie 1.

Ti 8.10. klo 18
Klassista iltamusiikkia
Tuomas Nyberg, piano. Klaukkalan kir-
jasto, Kuonomäentie 2.

To 17.10. klo 18 
Tekoälyn etiikka
Filosofi Maija-Riitta Ollila kertoo maalis-

La 28.9. klo 10-15
Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1
 
Omatoimista kirjastoseikkailua. Etsi kirjaston kummitus ja voit voittaa liput 
Rajamäen Uimahalliin. Ohjelmassa myös kuvittaja Anne Vaskon Hirviönaa-
mari –paja, nuorisopalveluiden Hirviörata ja Klaukkalan käsityökeskuksen  
Lakanahaamu –paja. Teatteri Tuike esittää Kreivi Hohoo –näytelmän. Koko 
päivän ajan kirjaston edessä Röykän Metsänkävijöiden lettupaja. Tarkempi 
aikataulu kirjaston kotisivuilla.

Lystilauantai

kuussa ilmestyneestä kirjastaan. Klauk-
kalan kirjasto, Kuonomäentie 2. 

Pe 18.10. klo 18-21.15
Olen suomalainen - elokuva 
ja tribuuttikonsertti
Teemailta koostuu elokuvasta (105 min) 
sekä konsertista (70 min). Ohjelman ko-
konaiskesto väliaikoineenon 3 h 15 min. 
Liput 38 €, www.ticketmaster.fi. Monik-
kosali, Kuntotie 7, Klaukkala. Järj. Kino 
Events Finland Oy ja J. Jalkanen Oy
www.monikkosali.fi

To 24.10. klo 18
Luento: Aleksis Kiven 
luontokohteet tänään
Luennon tarkoituksena on innostaa kuu-
lijoita lähtemään luontoon seuraamaan 
kirjailijan jalanjälkiä. Vapaa pääsy. Pää-
kirjasto, Punamullantie 1, Nurmijärvi. 
Järj. Nurmijärven Opisto. 

Pe 25.10. klo 19
Sydän puhdasta kultaa
Naurunpaikkoja pursuava, uusi musiik-
kikomedia. Käsikirjoitus Eeva Eloranta ja 
Vuokko Korhonen, ohjaus Eeva Eloran-
ta. Liput 25,50 € + toimitusmaksu (alk.1 
€ www.lippu.fi), lippuja myös Monikon 
kahvilasta ja kaikilta R-kioskeilta, ovelta 

tuntia ennen tapahtumaa, jos lippuja on 
jäljellä.. Monikkosali, Kuntotie 7, Klauk-
kala. Järj. teatterituotannot.fi
www.teatterituotannot.fi
 

La 26.10. klo 12
Barbie 60 vuotta
Harrastajat kertovat nukeista ja niille  
valmistetuista tarvikkeista. Rajamäen 
kirjasto, Kiljavantie 1.

La 26.10. klo 19
Vesterinen yhtyeineen:
Faaraoiden aika –kiertue
Konsertin liput 23 € + toimitusmaksu 
(alk.1 € www.lippu.fi), lippuja myös Mo-
nikon kahvilasta ja kaikilta R-kioskeil-
ta, ovelta tuntia ennen tapahtumaa, jos 
lippuja on jäljellä. Monikkosali, Kun-
totie 7, Klaukkala. Järj. Nurmijärven 
kulttuuripalvelut.
www.monikkosali.fi

Su 27.10. klo 16-18
Mambo italiano - Italialainen ilta
Tomi Metsäketo, Milana Misic, 
Amadeus Lundberg. Illan aikana viihdy-
tään suomalaisille rakkaiden italialaisten 
lauluja parissa ja kuullaan hittejä men-
neiltä vuosilta tähän päivään. Liput 
39,50 € + toimitusmaksu (alk.1 € 

www.lippu.fi), lippuja myös Monikon 
kahvilasta ja kaikilta R-kioskeilta, ovelta 
tuntia ennen tapahtumaa, jos lippuja on 
jäljellä . Monikkosali, Kuntotie 7, Klauk-
kala. Järj. Magnum Live.
www.monikkosali.fi

To 31.10. klo 18
Taiteilijatapaaminen
Näyttelijä Martti Suosalo kertoo työstään. 
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2.

Ti 5.11. klo 13
K-60: Tuntematon emäntä
Elina Kivihalmeen dokumentti-elokuva. 
Nurmijärven pääkirjasto, Punamullantie 
1. Järj. Nurmijärven museo

Ti 5.11. klo 18-20
Jatkosodan hyökkäys- ja  
torjuntataisteluja II
Sotahistoriaan laajasti perehtynyt Raimo 
Suominen luennoi jatkosodan torjun-
tavaiheen taisteluista. Toisen luennon 
aiheena on Tienhaaran, Tali-Ihantalan 
ja Ilomantsin taistelujen vaiheet. Vapaa 
pääsy. Nurmijärven kunnantalo, valtuus-
tosali, Keskustie 4. Järj. Nurmijärven 
Opisto.

Ke 6.11. klo 18 
Satutuokio: Melkoinen museoretki
Museoamanuenssi Anne. Nurmijärven 
pääkirjasto, Punamullantie 1.

Ke 6.11. klo 18 
Naisnäkökulma 
Runoja suomalaisilta kirjailijoilta, mm. 
Meriluoto, Askola, Porio ja Tabermann. 
Runojen tulkkina Maiju Ranta. Ohjaus
Elisa Reunanen. Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2.

Ke 6.11. klo 18 
Satukuvia pianolle: Toivo Kuulan  
pianoteoksia -konsertti

Pianotaiteilija Janne Oksanen. Vapaa 
pääsy. Nurmijärven kirkko, Kirstaantie 
5-6. Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut 
ja Nurmijärven seurakunta.

To 7.11. klo 17
Yhteislaulutilaisuus:  
Tanssilavojen suosikit 
Säestäjänä Jiri Kuronen. Rajamäen kirjas-
to, Kiljavantie 1.

To 7.11. klo 18
Luopumisen ulottuvuudet ja 
ihmisenä kasvaminen
Opetusneuvos, TtT Helena Erjanti.
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2.

Ke 3.10. klo 19

Anneli Sari 

Konsertin ohjelmassa ranska-
laisia, slaavilaisia, kotimaisia ja 
Anneli Sarin ikivihreitä. Liput 
25,50 € + toimitusmaksu (alk.1 € 
www.lippu.fi), lippuja myös 
Monikon kahvilasta ja kaikilta 
R-kioskeilta, ovelta tuntia ennen 
tapahtumaa, jos lippuja on jäljellä. 
Monikkosali, Kuntotie 7, Klauk-
kala. Järj. Bravo tuotanto.

www.monikkosali.fi

Ti 22.10. klo 15

K-60: Navalta navalle 
– kokemuksia etelä- 
ja pohjoisnavalta

Naparetkeilijä Poppis Suomela 
kertoo matkoistaan. Klaukkalan 
kirjasto, Kuonomäentie 2.

Poppis Suom
ela

Ti 5.11. klo 17-20
Monikko, Kuntotie 7, Klaukkala
 
Asiantuntijaluennot verenpaineesta (ylilääkäri Jyrki Lilleberg) ja 
uniapneasta (ylilääkäri Hanna Tapanainen). Ohjelmassa myös ter-
veysmittauksia ja yhdistysesittelyjä. Vapaa pääsy. Järj. Nurmijärven 
Sydänyhdistys, Nurmijärven kunta, Nurmijärven Hengitysyhdistys. 

Terveydeksi!

G
regory Pappas / U

nsplash

Satu Kemppainen

10
19

11
19
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su 27.10. klo 16 Seitsemän 
veljeksen koulu / Kuntola

Liput: pääkirjasto, Rajamäen kirjasto, 
uimahalli. Järj. MLL Rajamäen yhdistys

Ovet auki 15.30.
Puffetti

10€

Su 1.12. klo 13
Joulutunnelmia-tapahtuma
Joulurunoja ja Aleksis Kiven tekste-
jä tulkitsevat Anu Vänskä, Juha Poikela 
ja Tapio Virolainen. Aleksis Kiven koti, 
Palojoentie 271, Palojoki. Järj. Nurmijär-
ven museo.

Ti 3.12. klo 13
K-60: Miksi kirjoitan kirjoja?
Emerituspiispa- ja professori Eero Huovi-
nen puhuu kirjailijantyöstään. Nurmi-
järven pääkirjasto, Punamullantie 1, 
Nurmijärvi.

Ti 3.12. klo 18
Joulukalenteri:
Jouluinen Novellikoukku
Tapahtumassa neulotaan omaa neuletyö-
tä tai hyväntekeväisyysneuleita Hyvin-
kään sairaalan vastasyntyneille vauvoille. 
Samalla kuunnellaan novelleja. Teetar-
joilu. Hyväntekeväisyysneuleisiin tarjoaa 
langat Lammin Säästöpankki. Klaukka-
lan kirjasto, Kuonomäentie 2.

Ti 3.12. klo 17-18
Jouluaskartelu
Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1.

Ke 4.12. klo 18 
Satutuokio: Jouluaskartelu
Nurmijärven pääkirjasto, Punamullan-
tie 1.

Ke 4.12. klo 18 
Joulukalenteri:
Kirjailijavieraana Kari Hotakainen
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2.

To 5.12. klo 19
Suomen Musiikkiteatteri: 
Hetki lyö -Kirka musikaali
Musikaali on matka Kirkan vanavedessä 
60-luvulta lähtien aina 2000-luvulle asti. 
Kirkaa esittää Voice of Finland -kisasta-
kin tuttu Ilari Hämäläinen. Liput 27,50 
€ + toimitusmaksu (alk.1 € www.lippu.fi) 
ja kaikilta R-kioskeilta, ovimyynti tuntia 
ennen tapahtumaa, jos lippuja on jäljellä. 
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala. Järj. 
Suomen Musiikkiteatteri.
www.monikkosali.fi

Su 8.12 klo 15
Kauneimmat joululaulut
Mukana laulamassa Rajamäen mieslau-
lajat. Klaukkalan kirkko, Ylitilantie 6. 
Järj. Nurmijärven seurakunta

Ti 10.12 klo 18
Joulukalenteri: Klassikkoilta 2
Seija Mauro ja Anna-Kaisa Laakso esit-
televät klassikkoromaaneja. Klaukkalan 
kirjasto, Kuonomäentie 2. 

Pe 8.11. klo 19
Kalevauva.fi
Kalevauva.fi on folkpop-duo, jonka sa-
noitukset on kerätty suoraan internetin 
keskustelupalstoilta. Liput 15 € + toimi-
tusmaksu (alk.1 € www.lippu.fi), lippuja 
myös Monikon kahvilasta ja kaikilta R-
kioskeilta, ovelta tuntia ennen tapahtu-
maa, jos lippuja on jäljellä. Monikkosali, 
Kuntotie 7, Klaukkala Järj. Nurmijärven 
kulttuuripalvelut.
www.monikkosali.fi

La 9.11. klo 10-15
Nallepäivä 
Klo 12 Teatteri Kurnuttava sammakko: 
Pää Tyynyyn! Lisäksi nallemerkkien te-
koa, mahdollisuus tavata nalletohtori, et-
siä nalle ja voittaa kirjapalkinto. Nurmi-
järven pääkirjasto, Punamullantie 1.

La 9.11. klo 16
Peikkojuhlat
Esiintyjinä Musiikkikoulu Tiluliin oppi-
laat ja Tilulii House Band. Liput 5 / 10 €, 
lippuvaraukset vko 42 jälkeen: terhi.tilu-
lii@gmail.com. Monikkosali, Kuntotie 7, 
Klaukkala. Järj. Musiikkikoulu Tilulii.
www.tilulii.com

Ti 12.11. klo 15 
K-60: Kielen ja Kalevalan kinttupoluilla 
 - Elias Lönnrotin 11 tutkimusmatkaa
Tehdas- ja alkoholimuseo Rajamäen 
Ryypin opas Petri Lehtonen kertoo Sam-
matin suurmiehen tutkimus- ja runon-
keruumatkojen taustat ja tapahtumat. 
Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1. Järj. 
Nurmijärven museo.

To 14.11. klo 18
Runoraati
Luontoteemaisessa tapahtumassa kuul-
laan runoja, jotka raatilaiset pisteyttävät 
ja perustelevat vuorollaan mielipiteensä. 
Emäntänä ja tuomarina Kirsti Kuronen, 
runot lukee Maiju Ranta. Klaukkalan 
kirjasto, Kuonomäentie 2.

Pe 15.11. klo 19-20.30
Vaimoni on toista maata
Gilles Dyrekin hullunhauska komedia, 

joka taatusti avaa naurun hanat. Sen li-
säksi se pistää katsojan miettimään omaa 
suhtautumistaan erilaisuuteen. Monik-
kosali, Kuntotie 7, Klaukkala. Järj. Teat-
teri Kvartetti.
www.monikkosali.fi

Ti 19.11. klo 15
K-60: Tuntematon emäntä
Elina Kivihalmeen dokumenttielokuva.
 Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2. 
Järj. Nurmijärven museo.

To 21.11. klo 18
Vieraana Seppo Tiitinen
Entinen eduskunnan pääsihteeri ja suo-
jelupoliisin päällikkö kertoo kirjastaan 
”Vakoilijoita ja veijareita”. Klaukkalan 
kirjasto, Kuonomäentie 2.

To 21.11. klo 19
Ali versus Niko 
Ali Jahangirin ja Niko Kivelän kokoillan 
stand up -keikka, jossa tarjolla ainutlaa-
tuisen komediakombon tarinnankerron-
taa ja improvisaatiota. Liput alk. 32 € + 
toimitusmaksu (alk.1 € www.lippu.fi), lip-
puja myös Monikon kahvilasta ja kaikilta 
R-kioskeilta, ovelta tuntia ennen tapah-
tumaa, jos lippuja on jäljellä. Monikkosa-
li, Kuntotie 7, Klaukkala. Järj. Meebu.
www.monikkosali.fi

la 23.11. klo 13
Satu Sopanen & Tuttiorkesteri:
Tontun puuhat 
Liput 10 € + toimitusmaksu (alk.1 € www.
lippu.fi), lippuja myös Monikon kahvilas-
ta ja kaikilta R-kioskeilta, ovimyynti tun-
tia ennen tapahtumaa, jos lippuja on jäl-
jellä. Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala. 
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut.
www.monikkosali.fi

Su 24.11. klo 10-14
Joulumyyjäiset
Monikko, Kuntotie 7, Klaukkala
Järj. Nurmijärven Opisto.

Ti 26.11. klo 15
K-60: Iloisen mielen iltapäivä  
laulaja Eija Sinikan seurassa
Eija Sinikka Jokinen laulaa ja laulat-
taa. Klaukkalan kirjasto, Kuonomäen-
tie 2.

La 30.11. klo 19 
Glitter & Glam 
Näyttämöllä Nurmijärven tanssiopiston 
aikuisopiskelijat sekä yllätysesiintyjiä. 
Rento ja viihdyttävä pikkujoulutapahtu-
ma sopii myös esimerkiksi työporukoille. 
K-18. Liput 11 € + toimitusmaksu (alk.1 € 
www.lippu.fi) ja kaikilta R-kioskeilta sekä 
Monikon kahvilasta, ovimyynti tuntia 
ennen tapahtumaa, jos lippuja on jäljellä. 
Liput tulevat myyntiin lokakuun aikana. 
Ennakkomyynti ryhmille 12.8. alkaen. 
Tiedustelut: reetta.aarre-ahtio@nto.fi. 
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala. Järj. 
Nurmijärven tanssiopisto.
www.monikkosali.fi

Katriina Honkanen & Tulilintu 
Rosvoja ja rakkautta 
Su 17.11. klo 17
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala

Koskettava konsertti näytelmän Rosvot -balladi joutomiehistä musiikista ja Katriinan muusta 
tuotannosta vuosien varrelta. Liput 22,50/25 € (+toimitusmaksut alk. 1 €, Lippu.fi). Järj. Meebu.

www.monikkosali.fi

Petri Laaksosen 
25-vuotisjuhlakonsertti
La 16.11.2019 klo 17
Nurmijärven kirkko, Aleksis Kiven tie 5.

Säestäjinä Nurmijärven Musiikkiopiston nuoret. 
Järj. LC Nurmijärvi/Rock. 

To 28.11. klo 18

Kirjailijavieraana 
Minna Lindgren

Hän kertoo kirjastaan ”Kaukorak-
kaus”. Klaukkalan kirjasto, Kuo-
nomäentie 2, Klaukkala.

Stefan Bremer

11
19
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Näyttelyt
Galleria Ville 
Pääkirjasto, Punamullantie 1, Nurmijärvi
Ma-to klo 9–20, pe klo 9–18, la 9–16.
4.9.–3.10.  Taisto Rauta: Meri 2018
9.10.– 7.11.      Raimo Jaatinen: Kauniit ja uhkeat
13.11.–2.1.        Nurmijärven Museo:  
 Värikäs vuosikymmen  – Välähdyksiä 1970-luvulta

Galleria Toivo 
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2, Klaukkala 
Ma-to 10-20, pe 10-18, la ja aattoina 10-16 

30.8.–31.10.  Elina Airikkala: Yhtymäkohtana kohtalonyhteys 
 Tekstiilitaidetta. Teoksiin liittyvät valokuvat Pia Jaakkola.
5.11.–2.1.          Nurmijärven museo:  
 Nuoren tasavallan kansalaisia –valokuvanäyttely

Monikon aulagalleria 
Monikko, Kuntotie 7, Klaukkala 
Ma-ke 13-20, to 11-18 ja pe 11-16.

20.11.–13.12.  Nurmijärven Kuvataidekoulu: 
 Kuvataidekoulun työpajojen teemanäyttely
 

Aleksis Kiven koti 
Palojoentie 271, Nurmijärvi 
7.–8.12., 14.–15.12., 21.–22.12. klo 11-15   

7.–22.12  On joulu-ilta 
 Järj. Nurmijärven museo

Taisto Rauta: Punainen kaskelotti

Muutokset mahdollisia. www.nurmijarvi.fi/tapahtumat

Ti 10.12 klo 15
K-60: Janne Tulkki
Laulelmia Tapio Rautavaaran jalanjäljis-
sä. Esityksen aikana kuullaan myös Janne 
Tulkin omia tunnettuja lauluja. Rajamä-
en kirjasto, Kiljavantie 1.

Ke 11.12. klo 17.30
Teatteri ILMI Ö: 
Villakoira kuusen alla
Teatteria lapsille. Esitykseen pääsee il-
maislipulla, joita on jaossa Rajamäen kir-
jastossa ke 13.11. lähtien. Rajamäen kir-
jasto, Kiljavantie 1.

Ke 11.12. klo 20.15
Joulukalenteri: Tarua ja totta
– Kaj Chydeniuksen lauluja
Kaj Chydenius, säestys ja juonto, Taru 
Nyman, laulu. Klaukkalan kirjasto, Kuo-
nomäentie 2.

To 12.12. klo 18                           
Joulukalenteri: 
Cantica-kuoron joulukonsertti
Johtajana Arja Virtanen-Haapasalmi. 
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2.

La 14.12. klo 12
Joulukalenteri: Kitarahetki kirjastossa
Nurmijärven Musiikkiopiston kitaran-
soiton oppilaat esiintyvät Kari Weseliuk-
sen johdolla. Klaukkalan kirjasto, Kuo-
nomäentie 2.

La 14.12.klo 18.00 
Omat jutut ja Rakkaudesta tanssiin
Tanssiopiston oppilaskoreografioiden 
ilta. Näyttämöllä nähdään nuoria ko-
reografeja ja tanssin talentteja. Mukana 
muun muassa Nurmijärven tanssiopis-
ton syksyn päättötyöt. Kesto n. 2 h. Vä-
liaika. Liput 7 € + toimitusmaksu (alk.1 
€ www.lippu.fi) ja kaikilta R-kioskeilta, 
ovimyynti tuntia ennen tapahtumaa, jos 
lippuja on jäljellä. Liput tulevat myyn-
tiin marraskuun aikana. Monikkosali, 
Kuntotie 7, Klaukkala. Järj. Nurmijärven 
tanssiopisto.
www.monikkosali.fi

Ke 18.12. klo 19
FORK - So... This is Christmas?
22 vuotta maailmaa kiertänyt a cappel-
la -yhtye Forkin mahtava lavashow vie-
railee Monikkosalissa. Liput 25/45 € + 
toimitusmaksu (alk.1 € www.lippu.fi) ja 
kaikilta R-kioskeilta, ovimyynti tuntia 
ennen tapahtumaa, jos lippuja on jäljellä. 
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala. Järj. 
Nurmijärven kulttuuripalvelut.
www.monikkosali.fi
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ilMiÖNtekijä

“Molemmat vanhempani ovat olleet opetta-
jia, joten onkohan se ollut jotenkin geenipe-
rimää. Tällä alalla pystyn toteuttamaan it-
seäni parhaiten. 

Uskon toiminnallisuuteen alkuluokkamme 
toiminnassa. Olemme esimerkiksi luokas-
sa arvioineet, montako desilitraa mahtuu 
maitotölkkiin. Lapset täyttivät litran tölkkiä 
desilitra kerrallaan, ja kun he tajusivat, että 
kymmenen desilitraa on sama asia kuin litra, 
he eivät sitä kyllä unohda!

On hienoa seurata, kun ekaluokkalaiset oppi-
vat lukemaan. He oivaltavat, kuinka ääntei-
tä yhdistellään ja kuinka niistä tulee sanoja. 
Lapsiin tulee varmuutta, kun he huomaavat 
osaavansa ja ymmärtävänsä. Välillä tulee 
tietysti takapakkia, mutta siitäkin opitaan. 
Jokainen päivä on itselläkin oppimista. Se 

on tärkeää tässä työssä, että pitää itsensä liik-
keessä. Aina voi oppia lisää. 

Kun täällä meidän koulussa harjoiteltiin si-
sälle suojautumista, kysyin oppilailta, millai-
sia vaaroja meitä uhkaa. Joku lapsi sanoi, että 
karhuja, susia ja kettuja. 

Itse saan elämyksiä luonnosta, mökistä ja 
liikkumisesta. Retkiluistelu on uusi harras-
tus. Se on huikeaa, kun tehdään pitkää liu-
kua ja nautitaan maastosta. Turvallisuus on 
tietysti tärkeää, pitää olla naskalit kaulassa. 
Pieni pakkanen, auringonpaiste ja sileä jää, 
se on ideaali. Ja sitten repussa kaakaota ja 
eväsleivät.”

Anun #Ilmiöntekijä-tarina on julkaistu myös Nurmijärven 
kunnan Instagramissa ja Facebookissa, joista löytyvät niin 
ikään kaikki aiemmin julkaistut tarinat.

Alkuluokanopettajan
geeniperimä
#Ilmiöntekijät-kampanja esittelee monipuolisesti Nurmijärven 
kunnan ammattilaisia. Tällä kertaa vuorossa on energinen 
alkuluokanopettaja Anu. 

1800
            Meillä on paljon työkavereita, 

           sillä kunnassamme työskentelee 

          yli 1800 työntekijää. eri ammatti-

         nimikkeitä on päälle 200. yhteinen 

          perustehtävämme on palvella kuntalaisia.     

             oletko sinä tuleva ilmiöntekijä? Hae meille 

              töihin: nurmijarvi.fi/tyopaikat.
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GAlleriA Ville GAlleriA Ville

kansakunta 
luokkaretkellä 
1970-luvun 
suomessa
1970-luku tuo mieleen voimakkaat värit, leveälahkeiset housut ja tuuheat 
pulisongit. Vuosikymmen oli muutakin kuin näyttävää tyyliä: silloin 
Suomessa päätettiin monista isoista yhteiskunnallisista uudistuksista. 

Nurmijärven museon näyttely ”Värikäs vuo-
sikymmen – välähdyksiä 1970-luvulta” tarjo-
aa näkökulmia tuohon tapahtumarikkaaseen 
vuosikymmeneen. 

Suomi ja suomalaiset matkasivat 1970-luvul-
la vauhdilla kohti uudenlaista elämänmuo-
toa. Sotien jälkeen alkanut ja 1960-luvulla 
kiihtynyt yhteiskunnallinen muutosprosessi 
muovasi kansalaisten arkipäivää samalla kun 
työn ja toimeentulon perässä muutettiin en-
tisiltä kotiseuduilta kaupunkeihin, etelään ja 
Ruotsiin. 

eliNtAsoN Nousu MuuttAA ArkeA

1970-luku merkitsi valtaosalle kansaa mer-
kittävää elintason nousua. Maaltamuuttajien 
kansoittaessa kaupunkeja ja asumalähiöitä ja 
elintasosiipien noustessa vanhojen omako-
titalojen kylkeen, enemmistö suomalaisista 
viimein asui asunnossa, jossa oli juokseva ve-
si, oma vessa ja kylpyhuone.  

Lisääntyneen asumisväljyyden ja suurempi-
en ansioiden myötä kodeista tuli 1970-luvun 
kulutuskulttuurin tärkein näyttämö. Tava-
roiden ja kodinteknologian määrä kasvoi. Lä-
hes jokaiseen kotiin hankittu televisio tarjosi 
keskustelunaiheita ja jaettuja kokemuksia 
sekä toi kotimaan- ja maailmantapahtumat 

jokaiseen olohuoneeseen. Pakastin ja einek-
set helpottivat työssäkäyvän perheen arkea. 
Vaurastumisen kääntöpuolena keskustelua ja 
pelkoakin herättivät kerskakulutus, kasvavat 
jätevuoret ja öljykriisi.  

VApAuttA jA VAstAkkAiNAsetteluA

Yhtenäiskulttuurin ja perinteisen arvomaa-
ilman väljentyessä yksilöiden valinnanvapa-
us lisääntyi, työväestön, naisten, nuorten ja 
vähemmistöjen näkyvyys kasvoi, roolien ja 
tehtävien sidos sukupuoleen ja sosiaaliseen 
asemaan höltyi. Alkoholi- ja käytöskulttuu-
rin murros näkyi ja kuului kaikkialla ja sek-
sistä oli puhe.

Usein 1970-luku nähdään vain voimakkaan 
politisoitumisen ja vastakkainasettelun, Kek-
kosen ja paksujen silmälasinsankojen aika-
kautena. Ihmisten arkielämä oli moniulot-
teisempaa. Muutos koski yksiä enemmän 
kuin toisia, edellytykset ja valinnat vaihteli-
vat. Erilaisille elämäntavoille ja -tyyleille oli 
1970-luvulla tilaa ja mahdollisuuksia enem-
män kuin koskaan aikaisemmin, kuitenkin 
vähemmän kuin nykyisin.

Värikäs vuosikymmen – Välähdyksiä 1970-luvulta 
13.11.2019-2.1.2020 Galleria Ville, Punamullantie 1, 
Nurmijärvi. Ma-to 9-20, pe 9-18, la 10-16. Vapaa pääsy.

Vauvaperhe 1978.

1970-luvulla klaukkalan 

kyläkuva koki suuria muutoksia.

Vapun tunnelmaa kirkonkylässä.
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pääkirjAsto

Jokainen voi syventää itsetuntemustaan kir-
jailija, henkinen valmentaja Aaro Löfin luen-
nolla, jonka aiheena on Aaro Löfin Rohkea 
Elämä: 7 askelta todelliseen muutokseen. Lu-
ento järjestetään Nurmijärven pääkirjastolla. 

Sijoittaminen kiinnostaa yhä useampaa. Mi-
nustako sijoittaja? -illassa kirjailija ja Rikas-
tamo-podcastin tekijä Unna Lehtipuu antaa 
eväitä pohtia omaa suhdetta rahaan, ideoita 
sijoittamisen alkutaipaleelle ja oman talou-
den hoitoon. Lehtipuu on kirjoittanut kolme 
kirjaa sijoittamisesta: Timanttipesula, Rikas-
tamo ja Sijoittajaksi 7 päivässä.

Musiikin ystävät nauttivat laulaja Sonja 
Lumpeen ja pianisti Lasse Hirven konsertis-
ta. Aleksis Kiven päivänä kuullaan puoles-
taan laulaja Matti Pasasen konsertti Sydän-
maan lauluja vaeltajille, jonka ohjelmistossa 
on myös Kiven teksteihin perustuvia lauluja.

Syyskuun satutunnilla seurataan Teatteri 
Vantaan esitystä Herra Hakkaraisen yö. 
Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu unissakäve-
lijä johdattaa pienet katsojat kurkistamaan, 
mitä kaikkea tapahtuukaan yöllä muiden 
nukkuessa.

Marraskuun Nallemaisena teemapäivänä on 
vuorossa lastenteatteri Kurnuttavan Samma-
kon Pää tyynyyn! -näytelmä. Päivän aikana 
lapset voivat tuoda oman nallensa kirjaston 
nalletohtorille, tehdä itselleen nallepinssin ja 
etsiä kirjastoon piiloutuneen nallen.

klAukkAlAN kirjAsto 

Ihmiselämä näyttää monipuolisuutensa 
Klaukkalan kirjaston syksyn tapahtumatar-
jonnassa. Lapsiperhearkeen työkaluja antaa 
TV:stä tuttu Supernanny, psykoterapeutti ja 
lastensuojelun ammattilainen Pia Penttala. 
Suomen suurimman hyvinvointimedian, hi-
dastaelamaa.fi-sivuston perustaja Pequ Nie-
minen puolestaan tarjoaa vinkkejä kokonais-
valtaiseen hyvinvointiin ja merkitykselliseen 
elämään.

Myös suru ja luopuminen ovat merkittäväs-
sä osassa ihmisen elinikäisellä oppimispolul-
la. Opetusneuvos TtT Helena Erjanti kertoo, 
kuinka surun kokemuksista voi ammentaa 
voimaa kasvuun ihmisenä.

Erilaista näkökulmaa inhimillisyyteen tar-
joaa filosofi, VTT Maija-Riitta Ollila, joka 
puhuu ajankohtaisesta ja kiehtovasta aihees-
ta, tekoälyn etiikasta. Mihin kaikkeen teko-

älyllä pystytään vaikuttamaan, ja kuka siitä 
päättää?

Taiteilijavieraina Klaukkalan kirjastossa 
kuullaan syksyn mittaan mm. Martti Suosa-
loa, Kaj Chydeniusta, Minna Lindgreniä ja 
Kari Hotakaista.

rAjAMäeN kirjAsto 

Rajamäen kirjastossa torjutaan syksyn har-
mautta yhteislaulutilaisuudessa, jossa tanssi-
lavojen ikivihreitä säestää Kaihon karavaani 
-yhtyeestä tuttu Jiri Kuronen. Laulattajana 
toimii kirjaston oma laulava virkailija Tiina 
Jokela. 

Barbie-nukke viettää 60-vuotisjuhliaan. 
Sen kunniaksi paikalliset Barbie-harrastajat 
kokoavat näyttelyn Barbie-tavaroista, -nu-
keista ja oheistuotteista sekä kertovat har-
rastuksestaan. Tarjolla on myös vinkkejä nu-
ken hoitoon sekä itsetehtyjen tarvikkeiden 
tekemiseen. 

Tarkista vierailujen aikataulu tapahtumakalenterista 
(s.19) tai kirjaston nettisivuilta.

Mikäli teillä ei ole kotikummitusta, sellai-
sen voi nyt askarella näppärästi Klaukka-
lan käsityökeskuksen ohjastamassa pajas-
sa kirjastossa. Lakanahaamuja tehdään 
klo 12–13.30 ja haamun voi turvallisin 
mielin viedä kotiin.

Kuvittaja ja taiteilija Anne Vasko tulee  
pitämään Hirviönaamari-pajaa klo 11–13. 
Vasko on luonut värikkään maailman  
lukuisiin, niin omiin kuin muiden kirjoit-
tamiin, lastenkirjoihin. 

Päivän aikana voi myös osallistua oma-
toimiseen Kirjaston kummitus -kisaan.  
Oikeinvastanneiden kesken arvotaan 
Rajamäen Uimahalliin uimalippuja. 
Nuorisopalvelut pitää kirjastolla Hirviö-
rataa klo 11–13.45.

Päivän päättää klo 14 alkava Kreivi 
Hohoo, joka on 5–9-vuotiaille lapsille 
suunnattu esitys, joka mahdollistaa pel-
kojen käsittelyn turvallisesti sekä antaa 
konsteja pelkojen hälventämiseen. Teat-
teri Tuikkeen uusi lastenteatteriesityk-
sen Kreivi Hohoo on rohkein hirviön-
metsästäjä ja pelottomin kreivi, jota maa 
päällään tai allaan kantaa! Hänen tehtä-
vänään on pyydystää paikkaa piinaava 
hirviö, mutta aluksi täytyy tietenkin esi-
tellä uudelle yleisölle jo tehtyjä urotekoja: 
Kreivillä on nimittäin hirviökirja, joka on 
pullollaan päihitettyjä hirviöitä!

Röykän metsänkävijät pitävät totuttuun 
tapaansa lettukioskia kirjaston edessä.

Lystilauantaina kirjasto on auki klo 10–15. 
Kaikki tapahtumat ovat ilmaisia.

poimintoja kirjastojen syksyn  
laajasta tapahtumatarjonnasta

kummitus, haamu, 
hirviö, mikä se on?

Kirjaston syksystä löytyy henkistä valmennusta, sijoitusneuvontaa, lasten teatteria, 
Barbie-nukkeja ja yhteislaulua - unohtamatta tietysti huippukirjailijoita. ratamo-kirjastojen asiakkailla on mah-

dollisuus kokeilla elokuvien suoratoisto-

palvelu kirjastokinoa kuuden kuukauden 

ajan. Suoratoistopalvelu on kuntalaisil-

le ilmainen ja se avataan käyttöön syys-

kuussa. Palveluun kirjaudutaan kirjas-

tokortin numerolla ja pin-koodilla, ja se 

on käytettävissä kaikilla älylaitteilla. Pal-

velun käyttöön on tulossa myös Smart-

tv-sovellus. koeajan jälkeen palvelun 

jatkosta päätetään toteutuneen käytön 

perusteella.

Kokeile ilmaista 
Kirjastokino-
suoratoistopalvelua 

kirjaston satu-
tuokiot lapsille 
syksyllä

Kirjaston satutuokiot lapsille alkavat elo-
kuussa. Rajamäen kirjaston satutuokiot ovat 
tiistaiaamuisin klo 9.30 kerran kuukaudessa 
17.9., 22.10., 19.11. ja 17.12. Lisäksi lapsille jär-
jestetään jouluaskartelu 3.12. klo 17-18.

Klaukkalan kirjaston ja pääkirjaston satu-
tuokiot ovat vuoroviikoin keskiviikkoisin 
klo 18, Klaukkalassa 21.8. alkaen ja pääkir-
jastossa 28.8. alkaen. Klaukkalan satutuoki-
oissa muun muassa tanssitaan kirjatanssia, 
haistellaan metsää ja ihmetellään naapurin 
outoja tyyppejä. Pääkirjaston uudistuneissa 
satutuokioissa satujen ohessa esimerkiksi as-
karrellaan pinssi, nähdään nukketeatteria ja 
kuullaan lauluja eläimistä, luvassa on myös 
saturaati ja jouluaskartelua.

teatteri Vantaan Herra Hakkaraisen yö -esitys

Rajamäen kirjaston Lystilauantaita vietetään 28.9. Koko perheen 
touhupäivän teemana ovat tänä vuonna kummitukset ja hirviöt.

kreivi Hohoo

sonja lummepequ Nieminenpää tyynyyn!

Paula Virta
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Nurmijärven kirjasto haki AVIn rahoitusta 
Kirjastosta eväitä ammattiin -hankkeeseen, 
jossa tarkoituksena on kehittää mediakasva-
tuksen ja kirjallisuuden sisältöjä ammattiin 
opiskeleville nuorille. Ammatillisten ainei-
den lisäksi ns. yhteiset tutkinnonosat ovat 
tärkeä osa ammattiin opiskelevan opintoja. 
Esimerkiksi kielelliset taidot, kuten vankka 
luku- ja tekstitaito sekä medialukutaito, 
hyödyttävät missä tahansa ammatissa. 
Ne ovat myös yhteiskuntaan kiinnittymi-
sen ja osallistumisen kannalta tärkeitä se-
kä turvaavat omalta osaltaan opiskelijoiden 
jatko-opintokelpoisuutta.
 
Suunniteltuun hankkeeseen kysyttiin kir-
jaston kanssa yhteistyöhön Keudan ammat-
tiopiston Nurmijärven yksikköä. Tähän 
mennessä lähes puolet Keuda Nurmijärven 
opiskelijoista on osallistunut ainakin yhteen 
hankkeen tilaisuuteen, osa useampaankin. 

Aleksis Salusjärven ja Mikko Sarjasen (Ato-
mirotta) vetämässä rap-lyriikkatyöpajassa 
nuoret, joista useimmat eivät muuten lue, 
tutustutettiin rap-teksteihin ja sitä kaut-
ta lyriikan analysointiin. Karri Miettisen 
eli Palefacen ja Kaisa Happosen pitämäs-
sä Revi se! -runopajassa tutkittiin kriittisesti 
mediatekstejä sekä innostettiin opiskelijoita 
tuottamaan omia runotulkintoja. Haamun 
rap-pajassa puolestaan keskityttiin tekstien 
tuottamiseen.
 
Sekä työntekijöiden että opiskelijoiden mie-
lestä kokemukset hankkeesta ovat olleet 
positiivisia.

”Projekti on ollut antoisa niin opettajan kuin 
opiskelijoidenkin mielestä”, kertoo Keudan 
opettaja Anna Mattila. ”Opiskelijat ovat in-
nostuneet asioista eri tavalla kuin pelkän 
opettajan kanssa, kun paikalla on esimerkiksi 

oikea räppäri. Sen lisäksi, että on ollut kivaa, 
koen että erilaiset työpajat ovat olleet myös 
oikeasti hyödyllisiä.”

Kirjastonhoitaja Annika Herranen on sa-
moilla linjoilla. ”On ollut hienoa kuulla opis-
kelijoiden positiivisia palautteita. Ja on ollut 
ilahduttavaa, että pajatyöskentelyssä loista-
maan ovat päässeet sellaisetkin opiskelijat, 
jotka eivät yleensä ole luokan priimuksia. 
Keskustelut, joita pajatyöskentely on opiske-
lijoissa herättänyt, ovat olleet hyviä ja antoi-
sia, syvällisiäkin”, Herranen kertoo. 
 
Kirjastosta eväitä elämään -hanke jatkuu 
syksyn ajan. Kehitettyjä toimintamalleja on 
tarkoitus jatkossakin hyödyntää lukemisen ja 
lukutaidon edistämistyössä.

kirjastosta eväitä 
ammattiin 
Nurmijärven kirjasto ja Keuda toimivat yhteistyössä 
innostaakseen ammattiin opiskelevia nuoria tekstien pariin.

                   ”Opiskelijat ovat 

 innostuneet asioista eri 

    tavalla kuin pelkän opettajan 

 kanssa, kun paikalla on 

  esimerkiksi oikea räppäri.”

Opettaja Anna Mattila, Keuda
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Kirjastojen kotipalvelu palvelee asiakkaita, 
jotka eivät itse pääse esim. sairauden, liikun-
tarajoitteen tai korkean iän takia asioimaan 
kirjastossa. Kotipalvelun kautta voi lainata 
kirjoja, äänikirjoja, lehtiä, elokuvia ja musiik-
kiaineistoa. Asiakkaan toivomat lainat toimi-
tetaan kotiin määräajoin valmiiksi pakatuis-
sa kasseissa. Samalla palautetaan aiemmat 
lainat. 

Celia-kirjasto on saavutettavan kirjallisuu-
den ja julkaisemisen asiantuntijakeskus, joka 
tuottaa ja välittää kirjallisuutta lukemisestei-
sille asiakkaille yhdessä kirjastojen ja kustan-
tajien kanssa. Kirjastossa on lainattavissa Ce-
lian CD-äänikirjoja ja kokoelmaan voi toivoa 
lisäyksiä omien mieltymysten mukaan. Kir-
jaston Celia-yhteyshenkilöltä voi myös hakea 
tunnukset Celian maksuttomaan verkkopal-
veluun, jonka kautta kirjoja voi kuunnella. 
Asiakas voi myös valtuuttaa toisen henkilön 
tekemään tunnukset puolestaan. Rekisteröi-
tymishakemuksesta on käytävä ilmi, mikä 
lukemisen este henkilöllä on.

Hakeutuva seniorityö puolestaan tuo vaih-
telua hoivakodeissa asuvien nurmijärveläis-

ten päiviin tarjoamalla ohjelmallisia hetkiä 
asiakkaiden iloksi. ”Päivän poiminnat”-lu-
kuhetkessä kirjaston henkilökunta lukee 
hoivakodissa otteita joko päivän sanomaleh-
destä tai lyhyitä tarinoita kirjoista. ”Ikivih-
reässä puolituntisessa” kirjaston kitara-lau-
luduo esittää tuttuja kappaleita menneiltä 
vuosikymmeniltä. Ohjelma voidaan koota 
toiveiden perusteella, jos niistä ilmoitetaan 
etukäteen. ”MuseoMuistelu-hetki” johdatte-
lee kuulijoita menneisiin aikoihin vanhojen 
esineiden ja tarinoiden avulla. Tuokion tee-
man voi sopia etukäteen.

Yhteystiedot:
Kotipalvelu, Celia-asiat ja Päivän poiminnat 
Kirkonkylä ja Rajamäki: 
kirjasto@nurmijarvi.fi, 040 317 2500
Kotipalvelu, Celia-asiat ja Päivän poiminnat Klaukkala: 
klaukkala.kirjasto@nurmijarvi.fi, 040 317 2550
Ikivihreä puolituntinen: 
tiina.jokela@nurmijarvi.fi, 040 317 2500
MuseoMuistelu: 
anne.alasmaa@nurmijarvi.fi, 040 317 2509

Ajanvietettä ja 
virkistystä ikäihmisille 
kirjastosta ja museosta
Nurmijärven kirjastoilla on useita palveluja niille seniori-ikäisille  
nurmijärveläisille, jotka eivät itse pääse kirjastoon. 

  ”Päivän poiminnat”- 
           lukuhetkessä kirjaston     
                     henkilökunta lukee hoiva-   
               kodissa otteita joko päivän 
      sanomalehdestä tai lyhyitä tari-
noita kirjoista.

digitaitojen peruskurssit 

Nurmijärven pääkirjas-

tossa ja rajamäen 

kirjastossa 

kurssilla opitaan rauhalliseen tahtiin 

jokaisen kansalaisen perusdigitaidot. 

Tapaamiset joka toinen viikko,  

kesto noin 1-1,5 h/kerta.  

Nurmijärven pääkirjasto 

aloitus ke 11.9. klo 10

ilmoittautuminen pääkirjastossa, 

040 3172500 tai kirjasto@nurmijarvi.fi 

rajamäen kirjasto 

aloitus to 12.9. klo 9 

ilmoittautuminen rajamäen 

kirjastossa, 040 317 2980 tai  

rajamaki.kirjasto@nurmijarvi.fi 
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Laajimmin syksyn louhintatyöt painottuvat 
Kirkkotien alueelle, tulevan Luhtajoentien 
liittymän rampeille sekä Hämeenlinnan-
väylän ympäristöön. Murskaustöiden toinen 
vaihe käynnistyy syyskuun aikana Hämeen-
linnanväylän ja Vanhan Hämeenlinnantien 
välisellä alueella.

räjäytyksiä louHiNtAtÖissä

Räjäytysten turvallisuuden takia liikennettä 
joudutaan hetkellisesti pysäyttämään moot-
toritiellä ja Kirkkotiellä. Pysäytykset tehdään 
ruuhka-aikojen ulkopuolella, tienkäyttäjille 
aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. Yk-
sittäisen pysäytyksen kesto on enintään kah-
deksan minuuttia.

tyÖt käyNNissä siltAkANsillA

Kaikilla silloilla on tehty alusrakenteet ja 
työt ovat käynnissä kansilla. Pisimmällä on 
Metsäkyläntien ylittävä silta, jonka kansi on 
betonoitu. Siltakansien raudoitustyöt ovat 
parhaillaan käynnissä Kirkkotiellä, Luhtajo-
entien sillalla sekä Vanhalla Hämeenlinnan-
tiellä. Viimeisimpänä kannen raudoitustöitä 
aloitetaan Lamminsuon risteyssillalla. Silta-
työt valmistuvat suurimmalta osin arviolta 
vuoden loppuun.

Myös siltatöihin liittyen liikennettä joudu-
taan hetkellisesti pysäyttämään esimerkiksi 
telineiden purkutyön aikana.

tietyÖjärjestelyjä

Kaikilla ohikulkutien risteävillä teillä, eli 
Hämeenlinnanväylällä, Vanhalla Hämeen-
linnantiellä, Metsäkyläntiellä, Kirkkotiellä 
sekä Aittakalliontie-Klaukkalantie-risteys- 
alueella on tietyöjärjestelyjä töiden turval-
lisen toteuttamisen vuoksi. Hämeenlinnan-
väylällä on myös yöaikaan liikennejärjeste-
lyjä louhintojen ja Lamminsuon risteyssillan 
rakentamisen vuoksi.

Erikoiskuljetuksia varten on Vanhalle Hä-
meenlinnantielle tehty uusi reitti Metsäky-
län risteyssillan ali.

työt jatkuvat syksyllä 
klaukkalan ohikulkutiellä
Mt 132 Klaukkalan ohikulkutien työmaalla tehdään syksyllä koko työmaa-
alueella maansiirto- ja louhintatöitä. Tie valmistuu käyttöön syksyllä 2021. 

kulunut kesä on tuonut muutoksia monelle yksi-

tyistien varren asukkaalle. Yksityistielaki muut-

tui 1.1.2019, minkä johdosta Nurmijärven kunta 

irtisanoi yksityisteiden hoitosopimukset. kunta 

lopettaa yksityisteiden hoidon 1.5.2020. kunta 

avustaa jatkossakin yksityisteitä, mutta kriteeri-

nä on se, että niillä on toimiva tiekunta. Touko-

kuu tulee yllättävän nopeasti, joten nyt on vii-

meistään aika aktivoitua.  

kuNtA tukee tiekuNtiA

Noin kolmekymmentä tiekuntaa onkin  

aktivoitunut asian suhteen, jotta asiat ovat  

valmiina, kun yksityisteiden hoito kunnan toi-

mesta päättyy toukokuussa 2020. kunnalta  

saa neuvoa tiekunta-asioissa ja kunnalla  

on myös hyvät yksityistie-teemasivut: 

www.nurmijarvi.fi/teemasivut/yksityistiet. 

Asutko tietäMättäsi yksityistiellä?

voit käydä kunnan kotisivuilla tarkistamassa, 

kuuluuko oma kotitiesi irtisanottujen hoitosopi-

muksien piiriin. 

www.nurmijarvi.fi/teemasivut/yksityistiet

Yksityisteiden aika aktivoitua

turvallisesti mukavaa matkaa

Tavarankuljetuksillakin leipäänsä tienannut 
mies aloitti linja-autonkuljettajan työt Korsi-
saaren palveluksessa puolitoista vuotta sitten.

”Niin paljon tästä pidän, etten voisi enää 
kuvitella vaihtavani takaisin”, Niskanen 
vakuuttaa.

Niskanen juttelee mielellään asiakkaiden 
kanssa. Hänen tapoihinsa kuuluvat terveh-
dykset ja kohteliaisuussanat. Linja-auton-
kuljettajan työ on nykyisin paljon muutakin 
kuin ajamista. Keskeisessä roolissa on hyvä 

asiakaspalvelu, johon toki kuuluu myös miel-
lyttävä ajotapa. Kaiken yläpuolelle nousee 
kuitenkin turvallisuus.

”Esimerkiksi turvavöistä tulee toisinaan mat-
kustajia muistutettua: ei se musta vyö tur-
haan siellä ole”, Niskanen sanoo. 

Niskasella on asiakkailleen juuri turvallisuu-
teen ja näkyvyyteen liittyvä vinkki tai oike-
astaan toivomus, joka on pian ajankohtainen 
syysaamujen ja -iltojen hämärtyessä.

”Tee itsesi näkyväksi pysäkillä. Heiluva 
heijastin on hyvä juttu. Hyvään tulokseen 
pääsee myös heiluttamalla kännykkää, jos-
sa on taustavalo päällä. Muistathan näyttää 
merkkiä niin kauan, kunnes linja-autossa on 
suuntavilkku päällä, tällöin tiedät tulleesi 
havaituksi. Usko pois, harmitus on suuri mo-
lemmin puolin lasia, jos matkustaja jää py-
säkille”, Marko Niskanen sanoo. 

Teksti ja kuvat 
Pekka Paloranta

linja-autonkuljettaja marko Niskanen ajaa muun 
muassa Nurmijärven ja helsingin välisiä linjoja.

Linja-autonkuljettaja Marko Niskanen nauttii työskentelystä ihmisten kanssa. 
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Autottomalle Lindénille joukkoliikenteen 
käyttäminen oli tuttua jo edellisellä asuin-
paikalla Hyvinkäällä, josta hän kulki junalla 
töihin. Herusiin muuton jälkeen oli helppoa 
ryhtyä bussimatkustajaksi.

Itse asiassa linja-autolla liikkumiseen Lindén 
tottui jo lapsena. "Olen kotoisin täältä Heru-
sista. Koulumatkat Rajamäelle kuljin bussil-
la, myös yläasteella ja lukioaikana."

Linja-autolla matkustaminen on Lindénin 
mielestä helppoa ja vaivatonta. Pysäkit He-
rusissa ovat vain kivenheiton päässä koti-
ovesta. Vastaavasti Helsingissä linja-autoase-
malta on vain muutaman minuutin kävely 
työpaikalle, joka myös sijaitsee Kampissa.
Bussivuorot sopivat hienosti Lindénin 
työaikoihin.

"Busseja kulkee täältä tunnin ja Rajamä-
eltä puolen tunnin välein, mikä on ihan 
riittävästi."

Aamunkin työmatka on nyt sujuva, kun lii-
kennöitsijä paransi tarjontaansa Lindénin 
aloitteesta. "Aiemmin kuljin yhdellä bussilla 
Rajamäelle ja vaihdoin siellä Helsinkiin me-
nevään toiseen bussiin. Joskus vaihdot eivät 

sujuneet ongelmitta ja se harmitti etenkin 
juuri aamuisin."

Lindén otti yhteyttä Korsisaareen, jossa hä-
nen mielipiteitään ja ehdotuksiaan kuunnel-
tiin. Yhteydenotto poiki selvän parannuksen. 
Korsisaari muutti yhtä aamun vuoroaan niin, 
että se lähteekin nyt Herusista 6.45 Raja-
mäeltä lähdön sijaan ja menee suoraan Hel-
sinkiin ilman bussin vaihtoa Rajamäellä. Ja 
vastaavasti samanlaisia Helsinki-Herunen–
yhteyksiä on myös iltapäivällä.

Lindén kannustaa muitakin bussinkäyttäjiä 
aktiivisuuteen. "Matkustajien pitäisi enem-
män ottaa asiakseen tehdä ehdotuksia liiken-
nöitsijälle, miten palvelua voisi parantaa. Mi-
kään ei muutu, jos purnaa vain naapurille tai 
perheenjäsenelle."

Lindén on ollut tyytyväinen kokemuksiinsa 
matkustajana. "Palvelu on kaiken kaikkiaan 
ollut hyvää, ei ole huonoja kokemuksia."

Linja-autonkuljettajille hän antaa kiitosta 
hyvistä asiakaspalvelutaidoista. Lindén ym-
märtää, että työssä voi olla myös haasteita:
" Jotkut asiakkaat käyttäytyvät kuljettajaa 
kohtaan huonosti, kun ollaan vaikka kolarin 

tai ruuhkan takia myöhässä – ikään kuin se 
olisi kuljettajan vika. Ei siinä tuskailu auta, 
vaan on mentävä muun liikenteen mukana", 
Lindén muistuttaa.

Kuljettajien halu auttaa ja palvella asiakasta 
on ollut pääosin esimerkillistä.

"Jos vuoro on myöhässä, kuljettaja soittaa ja 
pyytää jatkoyhteyttä odottamaan. On iso asia 
asiakkaalle, ettei matkanteko tyssää", Lindén 
korostaa.

Hyvinkäältä Nurmijärvelle muutto merkitsi 
iloista yllätystä Lindénin lompakolle. "Työ-
matkakuluni puolittuivat, kun muutin 
Herusiin."

Lindén käyttää matkoihinsa Nurmijärvilip-
pua, jonka 30 päivän lataus maksaa tasan sa-
ta euroa. Summalla pystyy matkustamaan 
rajattomasti Nurmijärven ja Helsingin väliä 
sekä myös kunnan sisäisillä vuoroilla. 

"Älyttömän hyvä tuote ja todella edullinen!"

Teksti ja kuvat
Pekka Paloranta

Työmatkakuluni 
puolittuivat
Nurmijärven Herusissa asuva Sanna Lindén on tehnyt  
luonnollisen valinnan. Lindén kulkee työmatkansa 
Helsingin keskustaan bussilla ja säästää Nurmijärvilipulla.

tutkimusalalla työskentelevä sanna lindén kulkee 
Nurmijärven Herusista bussilla töihin Helsingin kamppiin. 
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Nurmijärvellä on käytössä Nuorisoliput  
Helsinkiin (70 €) tai Vantaalle/Espooseen  
(49 €) sekä Nurmijärven sisäinen lippu  
(44 €). Kaikilla lipuilla voi matkustaa rajat-
toman määrän matkoja lipun käyttöalueella 
sen voimassaoloaikana.

Lippuun voi ostaa matkustusoikeutta 30  
vuorokauden erissä ja yhteensä voi olla ostet-
tuna enintään 59 vuorokautta. Nuorisolipun 
voi hankkia alle 19-vuotias nuori. Lippu on 
henkilökohtainen ja se leimataan aina bussin 
noustessa.

Nurmijärven kunta ja muut toimijat ovat 
järjestäneet lähes kymmenen vuoden ajan 
9-luokkalaisille suunnatun joukkoliikenteen 
Tuujo-kampanjan.

Kampanjan toteutustavat ja teemat ovat vaih-
delleet vuosittain.Vuoden 2019 kampanja 
toteutetaan työpajana, johon kutsutaan nur-
mijärveläisiä 9-luokkalaisia eri kouluista. 
Työpajassa nuoret saavat joukkoliikennettä 
koskevaa informaatiota sekä ennen kaikkea 
pääsevät itse ideoimaan parannusehdotuksia. 
Työpajassa syntyneet parhaat ideat palkitaan 
tuttuun tapaan Nuorisolipun latauksilla. Työ-
paja toteutetaan syksyn 2019 aikana.

Tuujo-kampanjasta informoidaan Nurmijär-
ven yläkouluja heti alkusyksystä. Ysiluok-
kalaisten ilmoittautumisia työpajaan ottaa 
vastaan ja lisätietoja antaa kampanjavastaava 
Pekka Paloranta, puhelin 050 584 1962, säh-
köposti: viestintaomniplus@gmail.com.

klaukkalalainen riina katajala (17) voitti 

Nurmijärven ysiluokkalaisille järjestettävän 

Tuujo-kilpailun viime vuonna. Hän sai pal-

kinnoksi kolmen kuukauden latauksen Nur-

mijärven Nuorisolippua ja pääsi siten tutus-

tumaan suosittuun tuotteeseen.

riinan mielestä Nuorisolipulla on kosolti 

hyviä ominaisuuksia. "Nuorisolippu on ihan-

teellinen niille, jotka kulkevat bussilla monia 

kertoja kuukaudessa esimerkiksi harrastuk-

siin, kavereiden luo tai töihin", riina arvioi. 

Lippu on hänen mielestään edullinen ja hel-

pottaa vanhempia, kun ei tarvitse jatkuvas-

ti kuskata autolla paikasta toiseen. riinan 

mukaan edullinen hinta kannustaa nuoria 

liikkumaan ja tutustumaan ympäristöönsä.

"edullinen hinta houkuttelee suosimaan 

joukkoliikennettä, jolloin autoilu sekä mo-

poilu vähenevät ja luonto kiittää."

riina näkee Nuorisolipulla myös laajempia 

vaikutuksia. "jos useammat ihmiset käyttä-

vät joukkoliikennettä, saadaan siitä toimiva 

kokonaisuus ja vuoroja voidaan lisätä, jol-

loin aikataulut ovat kaikille sopivat."

Teksti ja kuva
Pekka Paloranta

ysiluokka-
lainen, tule 
kehittämään
joukko-
liikennettä!

Nuorisolippu 
alle 19-vuotiaalle

riina suosittelee
nuorisolippua

kivenkyydin ongelma oli aiemmin liian suuri 

suosio etenkin klaukkalassa. keskipäivän kut-

suaikana auto täyttyi koululaisista, jolloin kaikki 

itsemaksavat asiakkaat eivät mahtuneet kyytiin. 

Nyt koululaisten kuljetukset hoidetaan omana 

linjanaan, ja siten kivenkyyti pystyy palvele-

maan muita asiakkaita myös keskipäivällä alku-

peräisen tarkoituksen mukaisesti.

myös kirkonkylän ja rajamäen alueilla tarjotaan 

nyt keskipäivällä aiempaa runsaammin kaikille 

matkustajille avointa kutsuaikaa.

Palveluliikennettä koskeva tiedotus on selkey-

tynyt aiemmasta. kivenkyydin aikataulusta on 

siirretty kiinteällä aikataululla ajettavat liityntä-

linjat samoihin aikataulukoosteisiin, joissa on 

muukin kiinteällä reitillä ja aikatauluilla ajettava 

bussiliikenne. Siten kivenkyydin aikataulukooste 

on aiempaa tiiviimpi ja helpompi lukea.

kivenkyydin matkat pitää tilata vähintään tuntia 

ennen matkan alkua. matka tilataan numerosta 

(09) 274 6900. Puhelin hinta on operaattori-

kohtainen.

matkan kivenkyydissä voi maksaa mobiililipulla, 

käteisellä, pankkikortilla, Nurmijärvilipulla, Nuo-

risolipulla, keski-uudenmaan seutulipulla, kou-

lulaislipulla tai matkahuollon lipputuotteilla.

kivenkyydin aikatauluvihkoja saa palvelubus-

seista, kunnan toimipisteistä, kirkonkylän ja 

klaukkalan matkahuolloista sekä korsisaaren 

toimistolta. 

Kivenkyytiin mahtuu nyt paremmin
Kaikille matkustajille  
tarkoitettu Kivenkyyti- 
palveluliikenne on uudistunut 
ja palvelee entistä paremmin.

riina katajala kokeili Nuorisolippua viime vuonna ja löysi siitä paljon hyviä ominaisuuksia.

Kaikki Nurmijärvellä liikennöivät linjanu-
merolla varustetut ovat kaikille asiakkaille 
avointa joukkoliikennettä.

"Meillä on runsaasti vuoroja, joissa kou-
lulaiset ovat suurin asiakaskunta. Nä-
mä vuorot eivät ole suljettuja koulukyy-
tejä, vaan kaikkien vapaasti käytettävissä. 
Valitettavan usein törmäämme väärään 
käsitykseen, ettei näillä saisi muut asiak-

kaat matkustaa", kertoo Korsisaaren yk-
sikön päällikkö Raimo Salminen. Kaikki 
asiakkaat ovat samoin tervetulleita myös 
Kivenkyyti-palveluliikenteeseen.

Kaikissa aikataulun mukaan liikennöivissä 
vuoroissa kelpaavat Korsisaaren omat ja 
Matkahuollon lipputuotteet.

tervetuloa kaikkien 
vuorobussien kyytiin!
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NurMijärVilippu on Korsisaaren 30 päivän 
kausilippu. Lippu on voimassa ensimmäises-
tä leimauksesta ja sillä voi voimassaoloaikana 
matkustaa rajattoman määrän matkoja. 
Hinnat: Nurmijärvi–Helsinki 100 €, Nurmijärvi–Espoo 
tai Vantaa tai Tuusula 70 €, Nurmijärvi–Kivistö 55 €, 
Nurmijärvi–Hyvinkää 63 €.

Nuorisolippu on Korsisaaren 30 päivän 
kausilippu alle 19-vuotiaille. Voimassa-
oloaikana rajaton määrä matkoja. Lippu 
on voimassa 30 päivää ensimmäisestä 
leimauksesta. 
Hinnat: Nurmijärvi–Helsinki 70 €, Nurmijärvi–Espoo tai 
Vantaa 49 €, Nurmijärvi–Kivistö 39 €, Nurmijärven sisäi-
set matkat 44 €.

Nurmijärvilippu ja Nuorisolippu kelpaavat 
vain Korsisaaren sekä M.B. Liikenteen ja Hy-
vinkään Liikenteen (linja 45) vuoroissa.

keski-uudeNMAAN seutulippu on Mat-
kahuollon henkilökohtainen lippu, jolla voi 
matkustaa rajattoman määrän matkoja Nur-
mijärven, Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsä-
län, Pornaisten, Sipoon (ei kunnan sisällä) ja 
Tuusulan (ei kunnan sisällä) alueilla. 
Hinnat: 30 päivää / 63 €.

MAtkAkortiN ArVooN ladattavan sum-
man (10-100 €) voi ostaja itse valita. Korsi-
saaren kortille voi ladata myös kausi- tai  
sarjalipun. Arvolla maksetaan yksittäisiä  
kertalippuja busseissa.

Lisäksi saatavilla on Matkahuollon 22 ja 44 
matkan VuosilippujA. HSL-alueen sisäi-
sillä matkoilla kelpaavat kaikki HSL-liput 
ja kertaliputkin myydään näillä matkoil-
la autoissa suoraan HSL:n kertalippuina 
vaihto-oikeuksineen.

Mobiilisti jA NettilipullA

Korsisaaren mobiililipun voi ostaa älypuhe-
limeen ladattavalla Korsisaari-sovelluksella. 
Mobiililipulla voi matkustaa Korsisaari-yh-
tiöiden ja sen alihankkijoiden ajamassa jouk-
koliikenteessä. Mobiililippu on usein taval-
lista kertalippua edullisempi. Myös kausi- ja 
sarjaliput voi ostaa mobiiliversioina, jolloin 
matkakorttia ei tarvita. Vuoroissa kelpaa 
myös Nettilippu, joka ostetaan Matkahuol-
lon nettisivujen kautta tai Matkahuollon 
Bussiliput-mobiilisovelluksella.

Busseissa myydään kertalippuja ja lisälada-
taan matkakortteja. Korsisaaren matkakort-
teja voi ostaa Korsisaaren verkkokaupasta, 

Kampin Matkahuollosta, Klaukkalassa Kuo-
nomäentien ja Liikekujan R-kioskeilta, Kir-
konkylän R-kioskilta, Rajamäen R-kioskilta, 
Hyvinkään Hämeenkadun R-kioskilta sekä 
Korsisaaren Alhonniitun varikolta. Korsisaa-
rella on myös nettilatauspalvelu, jossa matka-
kortille voi ladata lisää sillä jo olevaa lippu-
tuotetta (kausi/sarja/arvo).

Matkahuollon lipputuotteita myydään  
Nurmijärvellä Klaukkalan asiamiespistees-
sä vanhalla linja-autoasemalla, Hyvinkäällä 
Hämeenkadun R-kioskilla, Hyrylässä Mat-
kahuolto-asiamiehellä sekä Helsingissä Kam-
pin Matkahuollossa.

MAksutAVAt

Busseissa voi maksaa kertalippuja ja matka-
korttien lisälatauksia käteisellä, pankki- ja 
luottokorteilla sekä Visa Electronilla.  

AikAtAulut, liput jA lisätiedot

www.korsisaari.fi/joukkoliikenne/
www.matkahuolto.fi
www.hsl.fi

Aikatauluneuvontaa puhelimitse:  
Matkahuollon palvelunro 0200 4000 
(1,99 €/min+pvm)

Tervetuloa bussin kyytiin!
Nurmijärven joukkoliikenteen käytössä on monipuolinen valikoima sekä Korsi-
saaren että Matkahuollon lipputuotteita niin matkakorteilla kuin mobiilinakin. 

"Uuden sopimuksen mukainen liikenne on 
sujunut odotetusti. Palautetta tuli alkuvuo-
desta, mutta jopa vähemmän kuin edellisen 
sopimuskauden alkaessa 2015", arvioi toimi-
tusjohtaja Antti Korsisaari.

Alkuvaiheen suurimmat ongelmat aiheutui- 
vat Matkahuollon aikataulujärjestelmän 
puutteista sekä siitä, että Klaukkalassa lii-
kenne siirtyi kulkemaan uuden matkakes-
kuksen kautta.

VuorojA lisää

"Uudistuksessa lisääntyivät merkittävästi 
myös vaihdolliset yhteydet, koska palvelu-
tasoa parannettiin eli vuoromäärät lisään-
tyivät", toteaa Korsisaaren yksikön päällikkö 
Raimo Salminen.

Uuden sopimuskauden myötä muuttui myös 
lippujärjestelmä. Kaikki lipputuotteet ovat 
nyt Korsisaaren omia. Kokemukset lipuista 
ovat olleet pääsääntöisesti hyviä. "Lippujen 
saatavuus on aiempaa parempi uusien myyn-
tipisteiden ansiosta. Aiempiin lippuihin ver-
rattuna uudet ovat nopeampia käyttää, min-
kä ansiosta bussilla kuluu vähemmän aikaa 
pysäkeillä ja matkanteko on entistä sujuvam-
paa", Antti Korsisaari mainitsee.

Mobiililippu

Mobiililippunsa Korsisaari otti käyttöön jo 
ennen vuodenvaihteen uudistusta. "Mobiili- 
lippu on toiminut hienosti ja sen suosio kas-
vaa koko ajan. Mobiililipuilla maksetaan 
kuukausittain jo viitisen tuhatta matkaa", yn-
nää Raimo Salminen.

Valmisteilla on koululaislipun mobiiliversio, 
joka on tarkoitus pilotoida ensi vuonna. Kor-
sisaaren lipputuotteiden lisäksi busseissa kel-
paavat kaikki Matkahuollon liput.

uuttA iNForMAAtiotA 

Suoraan matkustamiseen liittyvä informaa-
tio on paranemassa syksyn aikana, kun bus-
sien paikannusjärjestelmän tiedot siirretään 
matkustajien mobiililaitteisiin. Lähitulevai-
suudessa matkustaja näkee omalta laitteel-
taan, missä kohdassa hänen odottamansa 
bussi on tulossa. Tulevaisuudessa matkustaja 
saa myös arvion ajasta, milloin bussi saapuu 
pysäkille.

Informaatiota parantavat myös bussien sisä-
tiloihin tulevat sähköiset näyttötaulut, joiden 
kautta jaetaan ajankohtaista tietoa esimer-
kiksi reiteistä, aikatauluista ja palveluista se-
kä poikkeustilanteista.

ANNA pAlAutettA!

Liikenneuudistuksen alkukankeudet ovat 
jääneet taakse. Korsisaari ja Salminen koros-
tavat kuitenkin, että kaikenlainen palaute on 
nimenomaan tervetullutta.

"Meitä kiinnostaa kaikki liikenteen suun-
nitteluun ja hoitoon vaikuttava tieto. Myös 
sellaiset asiat, joista emme itse voi päättää. 
Yksi esimerkki tästä ovat uudet asuinalueet, 
joiden joukkoliikenne pitäisi päästä suunnit-
telemaan jo ennen ensimmäisiä asukkaita", 
Antti Korsisaari painottaa.

Joukkoliikenteen päivittäiseen toimintaan liittyvän pa-
lautteen voi osoittaa Korsisaarelle: Korsisaari.fi/palaute
Joukkoliikenteen suunnitteluun, kuten reittilinjastoon, 
liittyvän palautteen voi osoittaa kunnalle:
Solmu.nurmijarvi.fi/palaute-ja-neuvonta

Teksti ja kuvat
Pekka Paloranta

bussimatkustajan 
informaatio paranee

Vuodenvaihteessa käynnistyi 
Nurmijärven joukkoliikenteen  
uuden sopimuksen mukainen 
liikenne, jonka hoitamisesta vas-
taa paikallinen, tänä vuonna 90 
täyttänyt perheyritys Korsisaari.

klaukkala-kaivoksela 16  260,48  70  2095

klaukkala-Helsinki 30 488,40 100 4272

klaukkala-korpilampi 8  130,24  70  662

kirkonkylä-Helsinki 40  651,20  100  6063

Nukari-Helsinki 45  732,60  100  6958

rajamäki - Helsinki  50  814,00  100  7854

Matka                                       km               henkilöauto*         Nurmijärvi-lippu           säästö**
        eur/kk                      eur/kk                    eur/vuosi

*   Matkustuspäiviä 22/kk. 
     Henkilöauton kustannukset keski-
     hintaisella bensiinikäyttöisellä henkilö    
      autolla 0,37 €/km.

** Säästö Nurmijärvi-lipulla henkilö-
      autoon verrattuna 11 kuukauden      
       aikana.

      Veroton km-korvaus 0,43 €/km(2018)
      Lähde: VTT:n vertailulaskelma
       www.traficom.fi. Tiedot 1.7.2019

kustANNusVertAilu

Uusi matkakeskus Klaukkalan Viirinlaaksossa on jo täydessä käytössä, vaikka 
rakennustyöt ovat vielä kesken. Vuodenvaihteeseen mennessä valmistuvan kerrosta-
lon alakertaan tulee matkahuollon toimipiste, jossa on odotustilat ja lipunmyynti.
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LIIKUNTA LIIKUNTA

Senioritanssi on ikäihmisille kehitetty liikun-
tamuoto, josta voivat nauttia liikkumiskyvyl-
tään erilaiset ihmiset. Senioritanssille tyypil-
listä on rentous, seurallisuus ja helposti opit-
tavat askeleet. Tunneilla tanssitaan mukaansa 
tempaavan musiikin parissa jatkuvasti vaih-
tuvan parin kanssa.

Syyskausi alkaa 4.9. ja päättyy 4.12.2019. 
Tunneille ei tarvitse ennakkoilmoittautua ja 
osallistuminen on maksutonta. Tervetuloa 
liikkumaan kanssamme!

Keskiviikkoisin klo 13.15–14.45
 Tello-sali, Kuonomäentie 2 Klaukkala

Liikuntamaa on omatoiminen ja maksu-
ton liikuntapaikka alle 12-vuotiaille lapsille 
ja heidän läheisilleen vanhemmista kum-
meihin. Liikuntamaa tarjoaa lapsiperheille 
mahdollisuuden liikkua ja kokeille erilaisia 
liikuntalajeja ja -välineitä yhdessä. Liikun-
tamaahan on järjestetty valvonta, mutta lap-
sen tulee ehdottomasti olla oman aikuisen/
vanhemman valvonnassa. Liikuntamaahan 
voi tulla suoraan ilman ennakkovarausta tai 
ilmoittautumista. 

Klaukkala: Mäntysalon koulu la klo 16–18. 
Rajamäki: Sunnuntaisin klo 12-13.45.  
Kauden alussa vko 36–40 toiminta järjeste-
tään Länsikaaren koulun salissa. Rajakaaren 
liikuntasaliin siirrytään syyslomaviikon jäl-
keen viikolla 43. 
Kirkonkylä: Kivenpuiston koulu sunnuntaisin 
klo 14.30–16.15.

Nurmijärven kunnan liikuntapalvelut tarjoaa 

terveytensä kannalta vähän liikkuville liikun-

ta- ja ravintoneuvontaa. Liikkumislähetteen 

voi saada omalta lääkäriltä tai terveydenhoi-

tajalta. Neuvontaan voi hakeutua myös il-

man lähetettä. Elintapamuutosten seuranta-

tapaamisia järjestetään sovitusti asiakkaan 

ja liikuntaneuvojan kesken. 

Jos sinulla on liikkumiseen liittyviä kysy-

myksiä, ota yhteyttä p. 040 317 4667 / 

040 317 2046/ 040 317 2048, tai sähkö-

postitse heli.kurhela@nurmijarvi.fi / 

petra.kela@nurmijarvi.fi  / 

jonna.suonio@nurmijarvi.fi 

Liikuntamaa - 
perheliikuntaa 
yhdessä  

Senioritanssin
syyskausi

Liikunta- ja 
elintapaneuvonta

LUISTELUVUOROT KLAUKKALAN  

JÄÄHALLISSA 2.9.2019–28.3.2020

Ma klo 17.00–18.00 

mailattomat (harjoitushalli)

Ti klo 13.30–14.30  

mailalliset (harjoitushalli)

Ke klo 16.30–17.30 

mailalliset (kilpahalli)

To klo 13.30–14.30 

mailattomat (harjoitushalli)

La klo 09.00–10.30 

mailalliset (harjoitushalli)

Su klo 09.00–10.30 

mailattomat (harjoitushalli)

Yleisöluisteluvuorot ovat maksuttomia.   
Mailallisilla vuoroilla on käytettävä kypärää. 
Jäähalli on suljettu 24.12.–26.12.2019 
sekä 31.12.2019–1.1.2020. Syyslomalla 
14.–19.10.2019 ja talvilomalla 17.–22.2.2020 
on päivällä pidennetyt yleisöluisteluvuorot 
(klo 12.30–14.30).

Yleisöluistelu 
jäähallilla

R
om

ain R
ullaud /U

nsplash

Intoa elämään 
  

       torstaisin 26.9., 17.10., 7.11., 
28.11. ja 12.12

klo 13–16
kokoushuone Simeoni

Kunnanvirasto 

Kurssilla kannustetaan osallistujia kokeilemaan pieniä 
elämäntapamuutoksia ja käsitellään elämänlaatua 
tukevia aiheita. 

 
 

Teemat:  
0 kodin turvallisuus,  
0 ravitsemus,  
0 liikunta 
0 sosiaaliset suhteet

Tervetuloa!
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LIIKUNTA LIIKUNTA

Klaukkalan kirjasto

Maanantaisin klo 11.15-11.45
Kuonomäentie 2 Klaukkala
Nurmijärven pääkirjasto

Maanantaisin klo 11.15-11.45
Punamullantie 1 Nurmijärvi
Rajamäen seurakuntasali, 

Artturi-sali parittomina viikkoina 
klo 11.30-12.00 alkaen 9.9.2019 
Patruunantie 1 Rajamäki

Tunneille ei tarvitse ennakko-
ilmoittautua. Syyskausi 2.9.–2.12.
Kevätkausi 13.1.–20.4.2020.

Maksuton
tuolijumppa
maanantaisin

ASAHI

Asahin liikesarjat on suunniteltu niin, että 
koko keho saa niiden avulla avaavan ja ve-
nyttävän harjoituksen. Tunti soveltuu kai-
kenikäisille ja kuntoisille. Tällä tunnilla 
parannat nivelten liikkuvuutta, kehität tasa-
painoasi, hoidat ja ehkäiset niska-hartiaseu-
dun sekä selän vaivoja. Mukaan tunnille tar-
vitset maton.

IISI

Helppo ja kevyt tunti. Tunnilla kehitetään 
monipuolisesti koko vartaloa. Tunti sisältää 
askellusta, tasapainoilua sekä lihaskuntoa. 
Voit yhdistää IISI- ja Voimaa vartaloon -tun-
nin kokonaisuudeksi. Mukaan tunnille tar-
vitset maton.

KAHVAKUULA 
Kahvakuulalla tehtävät harjoitteet kehittävät 
monipuolisesti jalkojen, keskivartalon, selän 
ja käsien lihasvoimaa sekä kehonhallintaa ja 
liikkuvuutta.

KEHONHUOLTO

Kehonhuoltotunti koostuu rauhallisesta al-
kulämmittelystä, vartalonhallintaharjoitteis-
ta sekä liikkuvuutta lisäävistä harjoitteista. 
Tunnin tavoitteena on tuoda rentoutta ja hy-
vää oloa niin keholle kuin mielelle. Soveltuu 
kaiken ikäisille ja kuntoisille. Mukaan tun-
nille tarvitset maton.

KIERTOHARJOITTELU

Tunnilla pääset nostamaan sykettä ja tree-
naamaan monipuolisesti koko vartaloa. Tun- 
ti soveltuu kaikille, sillä tunnin tehon määri- 
tät itse. Harjoittelussa kierrämme erilaisia 
treenipisteitä haastaen itseämme kelloa vas- 
taan. Mukaan tunnille tarviset maton.

KUNTONYRKKEILY 

Kuntonyrkkeily on tehokasta ja kohtuullisen 
raskasta liikuntaa. Tunnit sisältävät nyrkkei-
lytekniikoiden harjoittelua ja monipuolista 
lihaskuntotreeniä.

MIESTEN KAUKALOPALLOA (mies 40+)
Tässä porukassa motivaatio kumpuaa kun-
non kohottamisesta, painonhallinnasta tai 
pelailusta rennossa ryhmässä, eivätkä pisteet 
tai tyyli ole tärkeitä. Ota mukaan omat luis-
timet, kypärä, polvisuojat ja maila. 
Klaukkalan jäähalli 10.8.2019–30.5.2020 la klo 7–8 
Ilmoittautumiset Olli Einistö, puh. 0500 483 434. 

TEEMA 2019

Tunnilla aiheet vaihtuvat noin neljän viikon 
välein. Muutokset tunteihin mahdollisia. 
Tunnille mukaan tarvitset vain oman maton.

2.9.–23.9. CORE + VENYTTELY 

Rauhallinen keskivartaloa vahvistava tunti, 
missä pyritään kehittämään monipuolisesti 
keskivartalon lihaksistoa sekä tasapainoa. 
Tunti sisältää pidemmät venyttelyt. 

30.9.–28.10 SYKE 

Vauhdikkaampi askellustunti, jonka tarkoi-
tuksena on kohottaa sykettä oman kunnon 

mukaan. Tunti sisältää monipuolista askel-
lusta, lihaskuntoa sekä venyttelyä. 

4.11.–25.11. REISI-VATSA-PAKARA

Reisi-vatsa-pakara-tunnilla laitetaan kuor-
mitusta jalkoihin ja vatsalihaksiin. Sisältää 
alkulämmittelyt ja työosuuden jaloille sekä 
vatsalihaksille. Tunnin lopussa on venyttelyt. 

2.12. HIIT + VENYTTELYT 

Tunnilla nostetaan sykettä nopeasti ylös 
oman tahdin mukaan. Tunti sisältää pitkät 
venyttelyt. 

VOIMAA VARTALOON

Helppoa ja turvallista jumppaa yksinker-
taisilla liikkeillä ja mukavan musiikin tah-
dissa. Sopii niin aloittelevalle kuin pitkään 
jumpanneellekin. Mukaan tunnille tarvitset 
maton.

VOIMA

Tällä tunnilla pääset kehittämään lihasvoi-
maasi monipuolisesti. Tunti sisältää alku-
lämmittelyt, treeniosuuden sekä venyttelyt. 
Tunnilla kehität voimaasi energisessä ympä-
ristössä erilaisia välineitä hyödyntäen. 

ZUMBA

Zumba on latinorytmeihin perustuva hauska 
ja helppo tanssifitness-tunti

KKI-LIPUT 

KKI-lippu a 5 €/3 € /kerta 
KKI-lippuvihko (10 kertaa) 50 €

Liput ovat myynnissä:
-liikuntapalvelujen toimistolta (käteinen,  
liikuntasetelit, Smartum saldo -kortin  
verkkomaksu etukäteen ja kuittia vastaan*) 
• kirjastoista (pankkikortti / käteinen) 
• Rajamäen Uimahallista (käteinen, pankki-
kortti, liikuntasetelit, liikuntakortit*) 
* (Smartum-, Tyky-, Virike-, tai Kulttuurisetelit)

Työttömät, eläkeläiset ja opiskelijat saavat os-
taa KKI-lippuvihon 30 euron hintaan perus-
teena olevaa korttia esittämällä.  

KKI-PASSI

KKI-passi 100 € 

KKI-passilla voit käydä kaikilla terveys-
liikuntakalenterin tunneilla rajoituksetta 
kauden aikana, lukuun ottamatta miesten 
kaukalopallotunteja. KKI-passi on henkilö-
kohtainen ja tulee esittää joka kerta tunnin 
alussa ohjaajalle. 

KKI-passit ovat myynnissä liikuntapalve-
lujen toimistolla Kirkonkylällä (Kunnanvi-
rasto, Keskustie 2 b) sekä Rajamäen uima-
hallilla. Passin voi maksaa käteisellä ja/tai 
liikunta-, kulttuuri- ja virikeseteleillä. 

Työikäisten 
liikunta
Syyskausi 2.9.–5.12.2019 ja kevätkausi 7.1.–23.4.2020

maanantai

17–18
KKI Teema

Kivenpuiston koulu

18–19.30
KKI Kuntonyrkkeily
Kivenpuiston koulu

18–18.45
KKI Kahvakuula

Rajakaari, liikuntasali

17–18
KKI Iisi

Kivenpuiston koulu

18–19
KKI Voimaa vartaloon

Kivenpuiston koulu

19–20
KKI Voimaa vartaloon
Nummenpään koulu

19–20
KKI Asashi

Länsikaaren koulu

17–18
KKI Kiertoharjoittelu
Kivenpuiston koulu

18–19.30
KKI Kuntonyrkkeily

Haikalan koulu

19–20
KKI Voimaa vartaloon

Röykän koulu

17.30–18.30
KKI Voima

Kunto Center

19–20
KKI Zumba

Rajamäen pelisali

19–19.45
KKI Kahvakuula
Harjulan koulu

19.45–20.30
KKI Kehonhuolto

Harjulan koulu

tiistai keskiviikko torstai

Tunneille ei tarvitse ennakkoilmoit-
tautua, voit maksaa käyntisi kerta-
maksuna (KKI-lipulla/passilla). 

LIIKUNTAKALENTERI 

1. ResQ Club -sovelluksella voi ostaa ylijäämäruokaa mm. koulusta tai päiväkodista.
2. Asahi on nivelten liikkuvuuden parantamista ja se ehkäisee niska-hartiaseudun ja selän vaivoja.
3. Toivo Kuula menehtyi Viipurissa toukokuussa 1918.
4. Fork on acapella yhtye, joka esittää viimeisen kerran joulushownsa Monikkosalissa joulukuussa.
5. Kesällä 2003.

Viiden visan vastaukset:
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teeMA

Testaa tietosi. Oikeat vastaukset löydät lehden artikkeleista sekä edellisen sivun alalaidasta.

1. resQ Club toimii myös Nurmijärvellä. Mutta mistä on kyse?

2. Mitä on Asahi?

3. Milloin toivo kuula kuoli?

4. Fork on englanniksi haarukka, mutta miten se liittyy Monikkoon?

5. Milloin ilmestyi ensimmäinen Nurmijärven kunnan tiedotuslehti?

Viiden visa




