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Hyvää 
Seitsemän 
veljeksen 
juhlavuota! 
Nurmiärven kunta haastaa kaikki 
pohtimaan lukutaitoa. 

Iloinen 2020-luku alkaa Nurmiärvellä, 
Aleksis Kivi -pääkaupungissa, veljesmäisen 
vekkulisti, kun numerosarja 02022020 eli 
helmikuun toinen päivä, aloitaa virallises-
ti Seitsemän veljeksen 150-vuotisjuhlinnan. 
Nurmiärven kunta haluaa juhlavuoden 
kunniaksi haastaa kaikki pohtimaan luku-
taitoa, sillä Seitsemää veljestä osuvampaa 
kuvausta lukemiseen oppimisen vaikeudes-
ta ja merkityksestä yhteiskunnan täysikel-
poiseen jäsenyyteen ei liene. 

Urheilupuiston koulu näytää esimerkkiä 
”Koko koulu lukee” -hankkeella, jossa jo-
ka kuukauden 10. päivä klo 10.50 alkavalla 
tunnilla luetaan tunnin ajan. Voit perehtyä 
hankkeeseen tämän lehden sivulla 32. 

Seitsemän veljeksen juhlavuosi pursuaa eri-
laisia tapahtumia, joista maistiaisia ja infoa 
tarjotaan sivuilla 10-23. Juhlavuosi elää kui-
tenkin kiihkeästi ajassa ja tapahtumia tulee 
listalle varmasti vielä lisää, joten kannataa 
seurata myös kunnan tapahtumakalenteria 
www-sivuilta, juhlavuoden valtakunnallisia 
sivuja www.seitsemanveljesta150.f  ja ajan-
kohtaisia jutuja paikallislehdestä. Ja toki 
voit itsekin innostua järjestämään juhlavuo-
den tapahtuman ja pyytää kunnalta käyt-
töösi juhlavuoden tunnuksen (s. 10). 

Kevät haastaa ja houkutelee meitä kaikkia 
jälleen aktivoitumaan liikunnassa. Joko olet 
käynyt testaamassa Klaukkalan kuntopor-
taat? Sivulta 37 löydät tilastoja kuntopor-

PÄÄKIRJOITUS 

taiden ensimmäiseltä vuodelta. Eiköhän 
rikota tänä vuonna porukalla viime vuoden 
ennätykset! 

Kevät on myös rakentamisen ja suunnite-
lun aikaa. Ohikulkutie on valmistumassa 
hyvää vauhtia ja lähes puolet urakasta on 
jo tehty. Vanha-Klaukan infran rakenta-
minen on alkanut ja sen myötä Klaukkalan 
keskustaan nousee lähivuosien aikana uusi 
asuinalue. 

Tänä keväänä kunnassamme edistetään 
myös palveluverkkotyötä, jonka tiimoilta 
kunta järjestää työpajoja kuntalaisille hel-
mikuussa. Katso tarkempi aikataulu sivulta 
5. Muita ajankohtaisia aiheita ovat muun 
muassa osallistuva budjetointi, turvallisen 
ja kestävän liikkumisen suunnitelma sekä 
Kiertonet. Näistä teemoista myös lisää tässä 
vuoden ensimmäisessä lehdessä. 

Edellinen Nurmiärvi-lehden numero oli 
ensimmäinen uudistetulla ilmeellä. Kiitän 
lämpimästi kaikkia uudistuksesta saaduis-
ta palauteista. Niiden perusteella olemme 
suurentaneet tekstikokoa ja selkeytäneet il-
metä luetavuuden parantamiseksi. 

Mukavia lukuhetkiä ja iloista kevätä! 

Outi 

Kirjoitaja on kunnanjohtaja Outi Mäkelä. 
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Luetavampi tiedotuslehti 
Tiedotuslehden toimituskunta sai myös pal-
jon sanallista palauteta sekä palautelomak-
keen kauta etä sähköpostitse, kasvokkain 
ja Solmun välityksellä. 

”Useimmissa kritiikeissä huomautetiin lii-
an pienestä tekstikoosta. Olemmekin kiin-
nitäneet tällä kertaa entistä enemmän huo-
miota lehden luetavuuteen muun muassa 
suurentamalla fontia”, Siltanen kertoo. 

Anna palauteta uusimmasta tiedotusleh-
destä kunnan kotisivuilla: 
nurmiarvi.f/tiedotuslehti. 

Nurmiärven kunnan tiedotuslehti uudistui 
syksyllä 2019. Kunta kannusti lukioita an-
tamaan palauteta uudistuksesta. Palautelo-
makkeen kauta annetiin 37 palauteta, ja 
lehti sai lukioiltaan yleisarvosanaksi 3.1/5, 
uusi ilme 3.35/5 ja lehden sisältö 3/5. 

”Haluan kiitää kaikkia palauteenantajia 
risuista ja ruusuista. Arvostelun perusteel-
la suurin osa lukioista piti uudistusta ai-
nakin jossain määrin onnistuneena, muta 
parannetavaakin tosin jäi. Saatu palaute 
on ensiarvoisen tärkeää jatkokehitämisen 
näkökulmasta”, kunnan viestintäpäällikkö 
Teemu Siltanen kertoo. 

Kotisivut 
uudistuivat 
Kunnan uudet kotisivut otetiin käytöön 
vuoden 2019 loppupuolella ja uudistuspro-
jekti on nyt loppusuoralla. Alkuvuodesta 
tehdään vielä viimeisiä teknisiä korjauksia 
mm. saavutetavuuteen sekä samalla laajen-
netaan sisältöä. Laajemmista kokonaisuuk-
sista puutuvat vielä suuri osa koulujen si-
vuista ja ne julkaistaan helmikuun loppuun 
mennessä. 

Sivustoa tullaan kehitämään edelleen, jota 
ne palvelisivat mahdollisimman hyvin käyt-
täjiä. Tähän kehitämiseen kuuluvat niin 
sivujen sisältöjen (esim. videomateriaalien) 
ja löydetävyyden parantaminen kuin myös 
teknisen toimivuuden kehitäminen. 

Uudistamisen yhteydessä olemme saaneet 
runsaasti palauteta. Suurin osa kritiikistä 
on kohdistunut sosiaali- ja terveyspalvelui-
den löytymiseen sivustolta. Koska näitä pal-
veluita tuotaa nykyisin Keski-Uudenmaan 
sote -kuntayhtymä, ei palveluiden varsinai-
sia sisältöjä enää löydy kunnan verkkosi-
vuilta. Parannamme vielä mm. hakutoimin-
toa, jota se osaisi jatkossa paremmin ohjata 
sote-palveluita etsivät Keusoten omille 
sivuille. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden 
tiedot löydät Keusote-sivuilta. 
www.keski-uudenmaansote.f 

Nurmiärveläislähtöinen työterveys
laajenee Uudellamaalla 
Nurmiärven työterveysliikelaitoksesta al-
kuvuodesta 2018 muodostuneet Keski-Uu-
denmaan Työterveys Oy ja Uudenmaan 
Työterveys Oy ovat kasvaneet pienistä pai-
kallisista yrityksistä merkitäviksi maakun-
nallisiksi työterveystoimioiksi. 

”Järjestimme vuoden 2019 lopulla onnistu-
neen suunnatun osakeannin. Voimme jul-
kisen työterveyshuollon toimiana tarjota 
edullisia, vaikutavia ja paikallisia ratkaisu-
ja yritystemme tarpeisiin”, työterveysjohtaja 
Samuli Salanterä sanoo. 

Osakeannissa uusiksi omistajiksi tulivat 
Lohja, Vihti, Karkkila sekä Perusturvakun-
tayhtymä Karviainen. Vanhoina omistajina 
jatkavat Nurmiärvi, Tuusula, Mäntsälä ja 
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä. 

Jatkossa yhtiöillä on yhteensä noin 80 työ-
terveyshuollon ammatilaista ja asiantun-
tiaa sekä noin 21 000 asiakasta. Toimipai-
kat siaitsevat Nurmiärven Kirkonkylässä, 
Klaukkalassa, Mäntsälässä, Järvenpääs-
sä, Tuusulassa, Hyvinkäällä, Karkkilassa, 
Nummelassa ja Lohjalla. 

Työterveysyhtiöt tuotavat muun muas-
sa terveydenhuoltolain mukaiset kun-
tien vastuulla olevat työterveyspalvelut 
alueen yrityksille, yritäjille ja maanvilje-
liöille. Yhtiön asiakkaana on lähes 500 
maatalousyritäjää. 

”Olen ylpeä siitä, etä pystymme palvele-
maan paikallisia yrityksiä ja yritäjiä heidän 
tarpeidensa mukaan. Olemme muun muas-
sa maamme merkitävimpiä maatalousyrit-
täjien työterveyshuoltoja”, Samuli Salante-
rä kertoo. 
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Millainen on tulevaisuuden Nurmiärvi? 
Osallistu kunnan palveluverkkotyöhön helmikuussa 
Nurmiärveläisillä on nyt mahdollisuus osallistua Nurmiärven tulevaisuustyöhön palveluverkkotyön yhteydessä. En-
simmäiset Me tehdään Nurmiärvi -työpajat ja kuntalaiskyselyt järjestetään helmikuussa. 

Nurmiärven kunnassa on käynnissä pal-
veluverkkotyö, jonka yhteydessä pääte-
tään, missä ja miten kunnan palvelut tulisi 
toteutaa. Syksyn 2019 aikana kuntalaiset 
antoivat palauteta palveluverkkotyöhön 
liityen ja toivoivat muun muassa vahvem-
paa osallistamista. Annetu palaute otetiin 
kunnassa huomioon ja helmikuun aika-
na kunta järjestää Me tehdään Nurmiärvi 
-työpajoja, joissa kuntalaiset pääsevät ota-
maan kantaa, millainen on heidän toiveensa 
tulevaisuuden Nurmiärvestä. 

”Helmikuun aikana haemme kuntalaisil-
ta ja päätäjiltä näkemyksiä siitä, millaisilla 
kriteereillä kunnan palveluita tulevaisuu-
dessa kehitetään. Työpajoissa kaikki haluk-
kaat voivat ideoida ja käydä vuoropuhelua. 
Järjestämme helmikuussa myös kuntalais-
kyselyn, jota mahdollisimman moni saa 
äänensä kuuluville”, Nurmiärven kunnan 
tekninen johtaja Jouko Lehtonen sanoo. 
”Meille on tärkeää, etä Nurmiärvi kehit-
tyy tulevaisuudessa kuntalaisten halua-

maan suuntaan, sillä Nurmiärvi tehdään 
yhdessä." 

Nurmiärven kunta järjestää helmikuun ai-
kana yhteensä kolme Me tehdään Nurmi-
järvi -työpajaa kuntalaisille. Ensimmäinen 
järjestetään 6.2. Klaukkalassa Arkadian yh-
teislyseon aulassa. Toinen järjestetään 12.2. 
Kirkonkylällä valtuustosalissa. Kolmas ti-
laisuus järjestetään 13.2. Rajamäen lukion 
ruokalassa. 

”Työpajojen pohjalta viranhaltiat pääsevät 
valmistelemaan palveluverkon suunnite-
lua varten kriteerit, jotka viedään valtuus-
ton päätetäväksi maaliskuussa”, Lehtonen 
taustoitaa. ”Maaliskuun valtuuston jälkeen 
järjestämme uusia Me tehdään Nurmiärvi 
-tapahtumia.” 

Lopullinen palveluverkkosuunnitelma tulee 
päätöksentekoon asteitain keväällä ja syk-
syllä. Palveluverkkotyöhön liityvät materi-
aalit löytyvät nurmiarvi.f/palveluverkko 

Me tehdään Nurmiärvi 
-työpajat kuntalaisille: 

To 6.2. klo 18-20, 
Arkadian yhteislyseo, 
Lepsämäntie 15, Klaukkala 

Ke 12.2. klo 18-20, 
Valtuustosali, 
Keskustie 2B, Nurmiärvi 

To 13.2. klo 18-20, 
Rajamäen lukio, 
Keskusraiti 1, Rajamäki

 Palveluverkkotyön aikataulu keväällä 2020 

NURMIJÄRVI  5 



  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNTA TIEDOTTAA 

Rajamäen Kylänpään tontit 
kävivät kaupaksi Katso tontitarjonta: 

nurmiärvi.f/tontit 

Rajamäen Kylänpäässä oli 15 tontia haet-
tavana. Haku tapahtui arvontamenetelyl-
lä. Hakuaika oli 1.-15.11.2019 ja hakemuksia 
tuli 12 kappaleta. Suurin osa hakioista oli 
Rajamäeltä. 

”Tontikysyntää oli todella paljon, joten 
odotimme useamman hakevan tontia”, ker-
too maankäytöinsinööri Marja Puhakai-
nen. ”Pyrimme saamaan tontinhakioita 
muualtakin kuin Rajamäeltä, sillä alue on 
viihtyisä ja turvallinen lapsiperheille, ra-
kentuuhan alueelle päiväkotikin. Olemme 

panostaneet uusiin tontikylteihin ja näyt-
tävään mainostaulun liikekeskuksen lähel-
le, jota tontikysyntä pysyisi vilkkaana”, 
jatkaa Puhakainen. 

Yksiasuntoisen erillispientalo AO1-tontei-
hin tuli kuusi varausta ja kolme varausta tu-
li AO2-tonteihin, joille saa rakentaa yhden 
enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuk-
sen. Arvontamenetelyllä valitsemata jää-
neet tontit ovat avautuneet uudelleen haet-
tavaksi jatkuvan haun periaateella. 

Vanha-Klaukan 
rakentaminen vauhdissa 
Vanha-Klaukan asemakaava-alueen rakentaminen on käynnistynyt 
stabilointiurakalla. Katujen ja vesihuollon rakentaminen alkaa alku-
vuodesta ja ensimmäisten talojen rakennus 2021. 

Vanha-Klaukan alueella tehdään parhail-
laan stabilointiurakkaa. Katujen ja vesihuol-
lon rakentaminen aloitetaan alkuvuodesta 
2020. Työ aloitetaan alueen eteläpäästä eli 
jäähallin läheisyydestä. Koko alueen kadut 
ensimmäiseen päällystekerrokseen asti ja 
vesihuolto on tarkoitus saada rakennetua 
vuoden 2022 loppuun mennessä. 

Myös Lepsämäntietä parannetaan Vanha-
Klaukan asemakaava-alueen kohdalla. Ta-
lojen rakentaminen pääsee vauhtiin näillä 
näkymin alkuvuodesta 2021.  Alueelle tulee 

kerros- ja rivitaloasuntoja sekä omakotitalo-
ja yhteensä noin 2000 asukkaalle. Katu- ja 
puistoalueet viimeistellään vaiheitain, kun 
talojen rakentuminen etenee. 

”Vanha-Klaukasta syntyy vehreä ja tiivis 
asuinalue, josta on hyvät kevyen liikenteen 
kulkuyhteydet Klaukkalan keskustaan. Uu-
den asuinalueen myötä Klaukkalan asukas-
määrä kasvaa merkitävästi, mikä parantaa 
myös yritysten toimintaedellytyksiä”, Nur-
miärven kunnan tekninen johtaja Jouko 
Lehtonen kertoo. 

Tonteja voi hakea joko sähköisesti tai kir-
jallisesti ja tontit ovat sekä ostetavissa etä 
vuokratavissa. 

Kunta siirtyy sähköiseen kaupankäyntiin 
Nurmiärven kunta on siirtymässä sähköi-
seen kaupankäyntiin tämän vuoden aikana. 
Kauppakirjat ja vuokrasopimukset allekir-
joitetaan sähköisesti, jolloin asiakirjojen 
allekirjoitaminen on ajasta ja paikasta riip-
pumatonta. Sähköinen kaupanteko on myös 
taloudellisesti edullisempaa kuin perintei-
nen kaupanteko. 

Aleksian Pata 
aloiti 
toimintansa 
Nurmiärven kunnan Aleksia liikelai-
toksen uusi valmistuskeitiö Aleksian 
Pata aloiti toimintansa tammikuussa 
2020.  Samalla Pataan siirtyi Maaniitun 
aluekeitiön toiminta koulun remontis-
ta johtuen. 

”Aleksian Pata on meille Aleksiassa suu-
ri muutos, sillä lähivuosina sinne keski-
tetään koko kunnan ruoanvalmistus ja 
valmistuksen ammatitaito.  Siellä työs-
kentelee 12 kokkiamme”, palvelupääl-
likkö Riita Mikkola sanoo. ”Yksi asia, 
josta emme muutoksessa tingi, on ruoan 
laatu. Uusi valmistuskeitiö tarjoaa tä-
hän loistavat puiteet.” 

”Tilankäytömme on myös entistä te-
hokkaampaa, ja Aleksian Pata on ilmei-
sesti yksi tehokkaimmista valmistus-
keitiöistä Suomessa”, Mikkola kertoo. 

Aleksian Padasta puutuu vielä osa ka-
lustoa. Seuraavien parin vuoden aikana 
Aleksian Pataan siirtyy portaitain myös 
muiden toimipisteiden ruoanvalmistus. 
Uusi toimintatapa edellytää palvelu-
keitiöiden remonteja. Tästä johtuen 
siirtyminen tapahtuu maltillisesti ajan 
kanssa. 
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Mustasaaren uusi puolikota ja tulisia sioituvat vanhan katoksen paikalle. Näin hyödynnetään vanhan katoksen 
pohjaa ja vältytiin maan pinnan rikkomiselta. 

Osallistuva budjetointi 
mahdollistaa ideoiden toteutamisen 
Mustasaaren tulipaikan kunnostaminen toteutuu osallistuvan budje-
toinnin avulla. 

Yksi kahdeksasta vuoden 2019 osallistuvan 
budjetoinnin rahoitusta saaneista ideoista 
oli Sääksin Mustasaaren suositun tulipaikan 
kunnostus. Ehdotuksen ja hankkeen taus-
talla ovat Nurmiärven Latu ja Polku ry ja 
Kiljavan opisto yhteistyössä Metsähallituk-
sen kanssa.  

Joulukuun 2019 loppuun mennessä hanke 
oli edennyt siten, etä vanha katos ja tuli-
paikka on puretu ja uusi puolikota on pys-
tytety. Tammikuun aikana, jos jäätilanne 
sallii saarelle pääsyn, rakennetaan kato ja 
tulipesä ja viedään poltopuut. 

Nurmiärven Latu ja Polku ry ovat jo konka-
reita osallistuvan budjetoinnin hyödyntäjä-
nä. Jo ensimmäisenä osallistuvan budjetoin-
nin toteutamisvuonna 2017 yhdistyksen 
idea Isosuon lähiliikuntapaikan kohentami-
seen sai rahoituksen luontopolun ennakko-
suunniteluun. Hankkeen jatkoa työstetään 
edelleen yhteistyössä kunnan, Keski-Uuden-

maan ympäristökeskuksen ja Metsähalli-
tuksen kanssa. 

Nurmiärven Latu ja Polku ry:n varapu-
heenjohtaja Keio West kertoo, etä yhdis-
tyksen hallituksessa mietitään vuositain 
osallistuvan budjetoinnin teemaa ja sitä, 
miten sen kauta voisi toteutaa yhdistyk-
sen omia tarpeita tai ideoita. Mustasaaren 
tulipaikan kunnostamishanke on ollut työn 
alla jo vuodesta 2014, jolloin neuvotelut 
alueen omistajan, Metsähallituksen, kanssa 
on aloitetu. ”Osallistuva budjetointi oli se 
lopullinen onnenpotku, jolla toteutuminen 
varmistetiin”, sanoo West. 

Ehdotuksia tehtäessä olisi hyvä etukäteen 
mietiä hankkeeseen olennaisesti liityvät 
asiat ja kirjata ne ehdotusten jätölomak-
keessa oleviin kohtiin.  ”Ehdotusten tekemi-
nen on helppoa, eikä paljon aikaa vie kun 
asiat on etukäteen mietity”, sanoo Keio 
West. 

Osallistuvan 
budjetoinnin 
ehdotushaku 
käynnissä 
Tänä vuonna on osallistuvan 
budjetoinnin kauta jaossa 
40 000 euroa nurmiärveläis-
ten ideoiden toteutamiseen. 

Vuosi 2020 on Seitsemän veljeksen juh-
lavuosi, ja osallistuvan budjetoinnin 
teemat nousevat kansalliskirjailiamme 
merkkiteoksesta. 

Osallistuvassa budjetoinnissa etusialla 
ovat enintään 10 000 euron hankkeet, 
jotka on mahdollista toteutaa juhlavuo-
den 2020 aikana. Ehdotuksia voi tehdä 
myös isommista hankkeista ja nämä käsi-
tellään erikseen kunnan budjetikäsite-
lyssä syksyllä 2020. 

Ehdotushaku on käynnissä sähköises-
ti Solmussa solmu.nurmiarvi.f/osallis-
tuminen/osallistuvan-budjetoinnin-eh-
dotushaku. Ehdotuksia voi jätää myös 
paperilomakkeella kirjastoissa 16.2.2020 
asti. 

Osallistuvan budjetoinnin 
teemat 2020: 

●yhteisöllisyys 
● lukutaidon edistäminen 
● luontosuhde 
● suvaitsevaisuus 
● naapuriapu 
● veljesmäinen kisailu 
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KUNTA TIEDOTTAA 

www.kiertonet.f. 
Nurmiärven kunnan aktiiviset 
ilmoitukset löydät kirjoitamalla 
palvelun hakuun "nurmiärven kunta". 

 SB-Pro on hallitseva salibandyn Suomen mestari ja tuo Nurmiärvelle myös kansainvälistä 
näkyvyytä. 

Kuva: Juhani Järvenpää 

Kunnan sponsorointisopi-
mukset vuodelle 2020 
Nurmiärven kunta tekee sponsoriyhteistyötä vuonna 2020 yhteen-
sä yhdeksän urheiluseuran ja yksilöurheilian kanssa. 

Kunta solmii sponsorointisopimukset tänä 
vuonna hiihtäjä ja suunnistaja Ida Haapa-
lan, trap-ampuja Matias Koivun, jalkapallo-
seura NJS:n, pikajuoksia Oskari Lehtosen, 
suunnistusseura Rajamäen Rykmentin, 
SB-Pro:n naisten edustusjoukkueen, Seven 
Ringetes Edustusjoukkueen/B:n, Taek-
wondo Nurmiärven ja beach volley -pelaaja 
Vili Topion kanssa. 

Kunnan sponsorirahaa haetiin nyt ensim 
mäisen kerran yhtenäisellä hakulomak-

keella kunnan kotisivujen kauta. Haku oli 
avoinna marraskuun. 

”Yhtenä perusteena uudistukselle oli selki-
ytää markkinointituen kriteerejä ja tehdä 
sponsoroinnista avoimempaa. Päätöksen-
teon perusteena oli yhteistyökumppanin 
tuoma valtakunnallinen tai kansainvälinen 
positiivinen julkisuus Nurmiärven kunnal-
le”, kunnan viestintäpäällikkö Teemu Silta-
nen kertoo. 

Kunta kierrätää 
tavaraa 
Kiertonetissä 

Nurmiärven kunta kokeilee käytöstä poiste-
tun ja tarpeetoman tavaran kierrätämistä 
Kiertonet-verkkopalvelun kauta.  Palvelu on 
internetissä toimiva ja kiertotalouta vauh-
ditava julkisen tavaran avoin kauppapaikka. 
Julkisella tavaralla tarkoitetaan verovaroin 
hankitua omaisuuta, joten Kiertonetissä 
vain julkisen sektorin toimiat voivat myydä 
itselleen tarpeetonta omaisuutaan. 

Nurmiärven kunnassa palvelun käyt-
töönoton tavoiteena on saada kaikki käyt-
tökelpoiset ja ehjät tavarat uudelleen käyt-
töön ja siten vähentää varastotilojen tarveta 
sekä kaatopaikalle menevän jäteen määrää. 
Kiertonet-palvelun hyödyntäminen tukee 
osaltaan kuntamme työtä kestävän kehi-
tyksen ja vastuullisen kulutuksen vahvista-
miseksi. 

Kunta haluaa palvelun avulla myös lisätä 
avoimuuta. Kuntalaisilla on näin hyvä 
mahdollisuus saada tietoa, mitä tavaraa 
kunta on myymässä. Ostajina voivat olla niin 
yksityiset kuntalaiset kuin yritykset ja muut 
toimiat. Ostajan täytyy ensin luoda itselleen 
palvelussa käytäjätunnus, jonka jälkeen 
hän voi jätää tarjouksia haluamistaan huu-
tokauppakohteista. 

Ensimmäisenä kunnan sisäisenä orga-
nisaationa on palvelun otanut käytöön 
Aleksia liikelaitos ja konsernipalvelut. 
Liikelaitos myy tarpeetomia keitiölait-
teita ja astiota ja konsernipalveluilla on 
myytävänä käytöstä poistetuja kalusteita. 
Tavaroita tulee myyntiin sitä mukaa, kun 
varastoja saadaan käytyä läpi. 
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KUNTA TIEDOTTAA 

Solmunavaaja
saa motivaatiota 
autamisesta 
Haastatelussa Nurmiärven kunnanlakimies. 

Sari Forsström on Nurmiär-
ven kunnan historian ensimmäi-
nen kunnanlakimies. Forsströmiä 
motivoi työssään toisten ihmisten 
autaminen. 

Sari Forsströmillä on vankka kokemus juri-
diikasta. Hän siirtyi Nurmiärvelle Lohjan 
kaupungin hallintojohtajan paikalta. ”Olen 
juridiikan yleislakimies, ja monessa on tul-
lut oltua mukana”, Forsström kertoo. 

Ennen Nurmiärveä Forsström on on aus-
kultoinut varatuomariksi Espoon kärä-
jäoikeudessa ja toiminut Lohjan lisäksi  
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kun-
tayhtymässä johtavana lakimiehenä. Hä-
nen osaamiseensa kuuluu niin hankinta- 
ja yhteistyösopimukset, oikeudenkäynnit, 
vahingonkorvausjuridiikka kuin konsul-
tointikin. Forsström kiinnostui juridiikasta 
lukioikäisenä. 

”Halusin nuoruuden palavalla kiihkolla aut-
taa ihmisiä. Saan edelleen motivaatiota aut-
tamisesta ja haastavien solmujen avaamises-
ta”, Forsström kertoo. 

Entä mikä sai Forsströmin hakemaan Nur-
miärven kunnalle? 
”Nykyiseen työtehtävääni minut toi ko-
tiseuturakkaus. Kun kunnanlakimiehen 
paikka avautui, minulle oli selvää, etä haki-
sin tehtävään”, nurmiärveläinen Forsström 
kertoo. 

Suomen suurimman kunnan lakimiehen 
tehtävä kentä on laaja. Forsström näkee 
olevansa palveluammatissa, jossa hän autaa 
kunnan työntekiöitä. 

”Nykyiseen

”On hyvä, etä juridisissa kysymyksissä löy-
tyy tukea läheltä”, Forsström näkee. 

Forsströmin tehtäväkuvaan kuuluu myös 
keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimi-
minen. Hän muun muassa koulutaa lauta-
kunnan jäseniä ja kunnan henkilökuntaa. 
Näillä näkymin seuraavaksi ovat vuorossa 
kuntavaalit huhtikuussa 2021. 

”Vaalit ovat erinomainen osa vapaata yh-
teiskuntaa, muta myös iso rutistus kun-
nalle. Valmistautuminen aloitetaan ajoissa, 
eikä kukaan polkaise vaaleja pystyyn yksin, 
vaan ne edellytävät yhteistyötä niin työn-
tekiöiltä kuin vapaaehtoisiltakin”, Fors-
ström kertoo. 

Kunnanlakimies pääsee myös kehitämään 
kunnan hallintoa, muun muassa kouluta-
malla päätöksentekoa. 
”Kun hallintoa kehitetään sujuvammaksi, 
asioiden edistäminen nopeutuu ja myös tar-
ve päätöksenteosta valitamiseen vähenee”, 
Forsström summaa. ”Ensisiaisesti olen kui-
tenkin ollut hyvin vaikutunut siitä, kuinka 
hyvällä tasolla asianhallinto Nurmiärvel-
lä on.” 

Sari Forsström tunnustautuu prosessien ys-
täväksi, sillä ne takaavat oikeudenmukai-
semman hallinnon. 
”Uskon tasapuolisuuteen ja ennustetavuu-
teen. Toimivat prosessit lisäävät sujuvuut-

työtehtävääni
minut toi koti-
seuturakkaus.” 

ta, tasapuolisuuta ja ennalta-arvatavuuta. 
Tämä on kaikkien etu.” 

Vapaa-ajallaan Forsström tunnustautuu lii-
kunnan ystäväksi. Hän vietää vapaa-aikan-
sa mieluusti pyörän satulassa, kuntosalilla 
tai lenkillä koirien kanssa. 

”Lenkki- ja pyöräilymaastona Myllykoski 
on ainutlaatuinen ympäristö, jossa on mu-
kava seurata perhokalastajia. Kerran koira 
meinasi tosin tippua koskeen, onneksi sain 
40 kiloisen karvaturrin kiskotua ylös ve-
destä ajoissa”, Sari Forsström nauraa. 

                  Forsströmin
                            lukuvinkit keväälle:

    1. Mika Waltari: Sinuhe egyptiläinen
        Luin klassikon viimeksi kesällä, ja 
      Waltarin huumori puri yhä. Kirjan 
     ikiaikaiset kysymykset kestävät hyvin 
     aikaa. 
   2. Hilary Mantel: Susipalatsi 
   Kirja on huikea kuvaus  Henrik VIII:n 
 neuvonantajasta  Thomas Cromwellista. 
Hänen  hallinnollinen toimintaym-
päristönsä vasta haastava olikin. 
3. Tomi Voutilainen: Oikeus tietoon 
Kirja informaatio-oikeuden perusteis-
ta on ajankohtainen ja ammatilli-
sesti tärkeä. 
Oikeus perustuu tietoon. 
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SEITSEMÄN VELJESTÄ 150 

Juhlavuoden teemana lukutaito- ja into 

02022020 
Helmikuun 2. päivä tulee kuluneeksi 
150 vuota Seitsemän veljeksen ensim-
mäisen vihkon julkaisusta. 

Tarja Halonen juhlavuoden suojeliaksi 

www.seitsem
anveljesta150.f. 

”Muta nytpä miehet lukemaan, nyt aapiskirja kouraan 
ja sanaa päähän vaikka halkonuialla”, – Aapo. 

Vuosi 2020 on Seitsemän veljestä 150 -juh-
lavuosi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 
julkaisi Aleksis Kiven romaanin keväällä 
1870 neljänä eri vihkona. 

Kantavana teemana läpi vuoden on lasten 
ja nuorten lukutaito sekä yleisen lukuinnon 
lisääminen. 

”Ei se lukeminen Jukolan pojillekaan aluk-
si helppoa ollut, joten veljesten tarina sopii 
täydellisesti edistämään tätä tärkeää kansa-
laistaitoa. Tavoiteenamme on innostaa yh-
teiskunnalliseen keskusteluun lukutaidosta 
ja kehitämään ratkaisuja lukuinnon lisää-
miseksi. Eikä tarkoitus ole unohtaa juhlin-
taa ja hauskanpitoa”, juhlavuoden projekti-
työntekiä Janne Raudaskoski sanoo. 

Juhlavuoden pääkumppanina on Alek-
sis Kiven Seura ja muita kumppaneita ovat 
mm. Äidinkielen Opetajain Liito, Suomi-

koulujen tuki ry ja Lukuliike. Juhlavuo-
den rahoitukseen osallistuu myös opetus- ja 
kultuuriministeriö. 

”Olemme Nurmiärven kunnassa innois-
samme, etä näin monet juhlavuoden tee-
man kannalta merkitävät ja keskeiset tahot 
ovat liityneet juhlavaan joukkoomme. On 
suuri kunnia, etä presidenti Halonen in-
nostui juhlavuoden suojeliaksi”, Raudas-
koski kertoo. 

Seitsemän veljestä 150 -juhlavuosi näkyy ja 
kuuluu Nurmiärvellä läpi vuoden. Tammi-
kuussa juhlavuodelle avatiin omat kotisivut 
osoiteessa seitsemanveljesta150.f. Sivustol-
la on muun muassa juhlavuoden oma tapah-
tumakalenteri, josta voi poimia tapahtumia 
ympäri Suomen. 

”Aleksis Kivi -pääkaupunkina olemme Nur-
miärvellä juhlinnan keskiössä, muta ky-

seessä on kaikkien suomalaisen kultuurin 
ystävien juhla. Tehdään yhdessä vuodes-
ta unohtumaton!”, Janne Raudaskoski 
toivotaa. 

Osallistu sinäkin tapahtumiin, kilpailuihin 
ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Mikä-
li innostut ideoimaan oman juhlavuoden 
tapahtumasi, voit pyytää juhlavuoden tun-
nuksen käytöösi. Yhteyshenkilö juhlavuo-
den asioissa on Janne Raudaskoski, sähkö-
posti janne.raudaskoski@nurmiarvi.f. 

Kuvaaja: Lasse Kelto 
©Presidenti Tarja Halosen toimisto 

 ”Kirjan kultuurin elävöitäminen, myös teaterin keinoin kuten Nurmi-
järvellä tehdään, on valtavan hieno asia.” -Tarja Halonen 

Seitsemän veljestä 150 -juhlavuoden suo-
jeliana toimii presidenti Tarja Halonen. 
Hän näkee sekä Aleksis Kiven romaanin 
teemat etä juhlavuoden yhteiskunnallises-
ti tärkeinä. 

Miksi Seitsemän veljeksen juhlavuosi on 
mielestänne tärkeä? 
”Seitsemän veljestä yhdistää eri sukupol-
vet monella tavoin. Tämä Aleksis Kiven 
suurteos aloitaa tavallaan suomenkielisen 
kirjallisuuden nykyaikaisen historian ja se 
on kansainvälisesti vertaillen suhteellisen 
nuori teos. Seitsemän veljestä on kansallis-
kirjailiamme keskeisintä tuotantoa ja se on 
suomalaisuuden kehityskertomus. Meille 

uusmaalaisille Seitsemän veljestä on myös 
kotiseutukultuuria”, presidenti Halonen 
sanoo. 

Näetekö juhlavuoden teeman lasten ja 
nuorten lukutaidon ja yleisen lukuinnon li-
säämisestä tärkeänä? 
”Lukeminen on edelleen tärkeää ja tämä 
kirja kuuluu meidän kaikkien koulumuis-
toihin. Opetajasta riippuen ovat muisto-
jen maut vähän erilaisia. Seitsemän veljestä 
on oivallinen yhdistelmä näytelmää ja ro-
maania.  Kirjan kultuurin elävöitäminen, 
myös teaterin keinoin kuten Nurmiärjellä 
tehdään, on valtavan hieno asia”, Tarja Ha-
lonen kehuu. 
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 SEITSEMÄN VELJESTÄ 150 

K
uva: H

anna W
eselius 

Teemu Keskisarja 

Juhlavuoden 
oma lehti 
Seitsemän Veljestä 150 -juhlavuoden leh-
ti Eteläisen Hämeen Uutiset ilmestyy 
2.2.2020 mennessä. Lehti jaetaan Nurmi-
järven kaikkiin kotitalouksiin. Lehteä saa 
myös Nurmiärven kirjastoista ja Aleksis Ki-
ven kodista. 

Eteläisen Hämeen Uutisissa on humoristi-
sesti kirjoitetuja lööppimäisiä jutuja Seit-
semän veljeksen tapahtumista. Lööppitoi-
mitajina toimivat tunnetut kirjailiat, kuten 
Jyri Paretskoi, Anti Leikas ja Eppu Nuotio. 
Lehdessä on myös mielenkiintoista tietoa 
Seitsemästä veljeksestä ja Aleksis Kivestä, 
kirjoitajina muun muassa historioitsia Tee-
mu Keskisarja sekä toimitajat Satu Vasan-
tola ja Pasi Heikura. 

Ministeriöltä 
avustus 
juhlavuoden 
järjestämi-
seen 

Opetus- ja kultuuriministeriö on myöntä-
nyt Nurmiärven kunnalle 60.000 euron 
avustuksen Seitsemän veljeksen juhlavuo-
den järjestämistä varten. 

Avustusraha käytetään juhlavuoden pro-
jektityöntekiän palkkaamiseen, sekä juh-
lavuoden avauksen ja päätapahtuman 
järjestämiseen. 

Nurmiärven kunnalla on Aleksis Kiven 
syntymäkuntana keskeinen rooli juhlavuo-
desta ja sen tapahtumista viestimisessä. Ta-
voiteena on innostaa kaikki suomalaiset ja 
suomalaisen kultuurin ystävät juhlimaan 
yhdessä veljeksiä. 
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SEITSEMÄN VELJESTÄ 150 
Kuva: Yohei K

am
ide 

Siltateoksen toteutavan Sun Efectsin valotaideta Japanin Fuji Rock -festivaaleilla. 
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SEITSEMÄN VELJESTÄ 150 

Veljekset valaisevat Myllykukon 
siltaa seitsemän vuorokauden ajan 
Veljesten valo avaa Seitsemän veljeksen 150-vuotisjuhlan. 

Teos kunnioitaa 
Seitsemän veljeksen lisäksi 
suomen kieltä. 

Nurmiärven ohi mootoritietä pitkin ajavat  ”Valaistus mukailee veljesten repliikkejä ja Valaistuksen näkee arviolta 200 000 
saatavat hieraista silmiään helmikuun en- heidän kasvamistaan romaanin sisällä. Sil- – 400 000 mootoritietä matkusta-
simmäisellä viikolla. Myllykukon risteyssil- lasta tulee näin veljesten sanoja toteleva te- vaa henkilöä. Kunta on saanut valai-
ta valaistaan 2.2. alkaen seitsemäksi vuoro- os”, valosuunnitelia Helminen sanoo. sun toteutamiseen avustusta opetus- ja 
kaudeksi. Valaisu avaa Seitsemän veljeksen kultuuriministeriöltä. 
julkaisemisen 150-vuotisjuhlan. Helminen ja Nykyri haluavat kunnioitaa 

valaistuksella Seitsemän veljeksen lisäksi Valoteoksen toteutuksesta vastaa Sun Ef-
Valotaiteilia Anti Helmisen ja äänitaiteili- suomen kieltä. Valoja ohjaava ääniraita on fects ja Electrowaves. Sun Efects on toteut-
ja Anti Nykyrin suunniteleman Veljesten kuultavissa internetissä koko valaisun kes- tanut valotaideta muun muassa Lux Hel-
valo -teoksen valaistus muutuu päivitäin. ton ajan ja videokuvaa teoksesta voi nähdä sinkiin, Slushiin ja Flow-festivaalille. 
Kiven romaanista otetut veljesten puheiden kunnan viestintäkanavissa. 
sitaatit on luetu ääniraidoiksi ja muutetu 
tiedostoiksi, joilla valoja ohjataan. 
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SEITSEMÄN VELJESTÄ 150 

Melli Maikkula nauraa Aleksis 
Kiven kanssa 
@jukolabros somedraaman käsikirjoitaja 

T
iitus Petäjäniem

i 

Pyllyily! Ainakin se sana tartui Melli 
Maikkulan puheenparteen viimeisimmäl-
lä Seitsemän veljeksen lukukierroksella. 
Käsikirjoitaja-ohjaaja on perehtynyt kir-
jaan aiemminkin, tällä kertaa hän uppoutui 
Aleksis Kiven merkkiteokseen juhlavuoden 
sosiaalisen median draama mielessään. 

Melli Maikkula tietää, mikä saa suoma-
laiset nauramaan. Hän on käsikirjoita-
nut lukuisia viihdesarjoja – kuten Putous-
ta, Pasilaa, Anti Holma Show’ta, Hyviä ja 
huonoja uutisia. Viimeksi mainitua hän 
on myös ohjannut. Ansioluetelosta löytyy 
niin Venla-palkintoa kuin Kato-elokuvan 
osallistumista Cannesin elokuvajuhlien 
kilpasarjaan. 

”Viihteen ja komedian kirkas ero on siinä, 
etä viihteen kuuluu miellytää. Komedia 
taas saa nauramaan kamalillekin asioille”, 
Maikkula sanoo. ”Usein hirveässä tilantees-
sa on vapautavaa lopulta purskahtaa nau-
ruun. Kun ei voi enää mitään muuta kuin 
nauraa.” 

Perehtyessään nyt Seitsemään veljekseen 
Melli Maikkula tunsi lukevansa samaan ai-
kaan sekä jylhää teosta etä kansankomedi-
aa, jossa kirjailia on antanut palaa. 

”Juhlallisen puhetavan keskeltä löytyy 
selkeää, löysin rantein kirjoitetua ylei-
sön hauskuutamista. Teksti on kome-
dia, ja Aleksis Kivi repii hauskaa vakavista 
aiheista.” 

Esimerkkinä Maikkula mainitsee Simeonin 
läträämisen viinan kanssa. Kivi kuvaa nä-
kyjen näkemistä ja uskoontuloa, ei unohda 
synkkiä sävyjä, muta kuvailee viinahuuruja 
myös rönsyilevän vitsikkäästi. 

Juhlavuonna julkaistaan Melli Maikkulan 
käsikirjoitama somedraama. Siinä kekku-
loivat yhtä lailla Jukolan Jussi kuin eräs tiet-
ty lukkarikin kommentoimassa impivaara-
laista menoa. Facebookissa, Instagramissa 
ja Twiterissä saatetaan myös nähdä, kuka – 
tai mikä – Aleksis Kiven luomista hahmois-
ta käytää ensimmäisenä ärsytävän paljon 
emojeita viestinsä perillemenemiseksi. 

Seitsemän veljestä 
-somedraaman löydät: 
Facebookista Jukola Bros 
Instagramista @JukolaBros1870 
Twiteristä @JukolaBros 
www.seitsemanveljesta150.f 
Tutustu juhlavuoteen! 

Maikkulalle kirjasta nousee esiin kaksi vah-
vaa teemaa. ”Kirjanahan se on aikamoinen 
savota lukea, muta miten hienosti teok-
sesta nousee esiin koulutuksen, sivistyksen 
merkitys. Minä uskon sivistyksen voimaan. 
Se, etä yhteiskunta tukee tässä maassa kou-
lutusta, on meille kaikille hyväksi. Se on 
Suomelle hyväksi.” 

Toinen leimallinen teema on yhteiskunnan 
polarisaatio. Kiven teoksessa oman aikan-
sa kahtiajakautuneisuuta edustaa muun 
muassa jatkuva taisto Jukolan ja Touko-
lan poikien välillä. Ja siten paikalle saapuu 
Lukkari, jolle Kivi on kirjan loppupuolelle 
kirjoitanut hienon puheenvuoron sovin-
nonhaun ja rauhan puolesta. 

”Tällaisena aikana, kun sanankäytö on 
kaikkialla koventunut, Lukkarin sovinnon-
mielinen puhe konsensuksesta on nautita-
vaa luetavaa. Ja lukiana ymmärtää, etä on 
täällä ennenkin elety. Ihmisluonto on täy-
sin samanlainen komplekseineen ja pelkoi-
neen kuin 150 vuota siten. Aleksis Kiven 
tapa kuvata ihmisiä on tosi ja tunnistetava.” 

Teksti: Tiiu Pohjolainen 
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JUHLAVUOSI 

Seitsemän veljestä luetaan 
ääneen ja kannesta kanteen 
Kirjaston lukumaraton 2.2.2020. 

Klaukkalan kirjastossa aloitetaan Aleksis 
Kiven Seitsemän veljeksen juhlavuosi lu-
kemalla koko teos ääneen yhden päivän ai-
kana. Lukumaraton pidetään sunnuntaina 
2.2.2020, jolloin tulee kuluneeksi tasan 150 
vuota Seitsemän veljeksen ensimmäisten 
vihkojen ilmestymisestä. 

Lukumaratoniin on lähtenyt mukaan niin 
tavallisia kirjastonkäytäjiä kuin tunne-
tumpiakin lukioita. Maratoonareihin ovat 
liityneet mm. kunnanjohtaja Outi Mäkelä, 
laulaja Juha Poikela, muusikko Vesa Haaja 
sekä kirjailia ja toimitaja Satu Vasantola. 

Lukumaratonilla halutaan tuoda Kiven 
Seitsemän veljestä uudella tavalla kaikkien 
nurmiärveläisten tietoisuuteen moniääni-
syyden ja yhdessä tekemisen kauta. Siispä 
äänensä saavat kuuluviin monenlaiset luki-
jat eri taustoista. Yksin ei kukaan voi lukea 
ääneen koko teosta yhteen menoon, muta 

voimalla useamman miehen ja naisen tämä-
kin saadaan onnistumaan. 

Mitään ryppyotsaista lukukiriä ei ole lu-
vassa. Lukumaraton on hauska tilaisuus, 
jossa kukin lukia saa lukea kirjaa pätkän 
kerrallaan omalla tyylillään. Yhteinen lu-
kemistaival aloitetaan heti aamulla klo 8 ja 
se jatkuu iltamyöhäiselle saakka. Lopulli-
nen päätymisaika on yllätys niin lukioil-
le kuin tilaisuuden järjestäjillekin, muta 
tarina pyritään saamaan päätökseen klo 22 
mennessä. 

Yleisö on tervetullut seuraamaan luku-ura-
kan edistymistä ja tarinan kulkua vaikka 
koko päivän ajaksi. Kirjaston lukusalissa 
esitetään samaan aikaan eri flmatisointeja 
Seitsemästä veljeksestä, ja halukkaat voivat 
tehdä itselleen juhlavuoden pinssin. Tilai-
suudessa on kahvitarjoilu. 

Lukumaratonin yhteydessä voi ostaa ensimmäistä kertaa Seitsemän veljeksen juhlavuoden kunniaksi 
painetua keräilyseteliä. Euroopan keskuspankin luvalla painetuja nolla-euron seteleitä on myynnis-
sä rajatu numeroitu erä. Setelin hinta on kolme euroa. 

Juhlavuosi herätää 
veljekset eloon somessa 

Nurmiärven kunta on valinnut Seitsemän 
veljestä 150 -juhlavuoden viestintäkumppa-
niksi viestintä- ja konsultointitoimisto Pink 
Eminencen. Pinkin tiimi on ollut muun 
muassa hyvinkääläisen Red Carpet -eloku-
vafestivaalin viestinnän takana. 

Pinkin johdolla juhlavuoden sisällöissä nos-
tetaan esiin, mitä Jukolan veljekset sanoi-
sivat tämän päivän ihmiselle. Veljekset ja 
kumppanit esimerkiksi heräävät henkiin 
omassa somedraamassaan. Juhlavuodes-
ta ja sen tapahtumista voit lukea lisää myös 
Eteläisen Hämeen Uutisista, juhlavuoden 
omasta lehdestä! 

SEITSEMÄN VELJESTÄ 150 

Nurmiärven kirjas-
to kannustaa kil-
pailulla Seitsemän 
veljeksen pariin 

Nurmiärven kirjasto järjestää Seitse-
män veljeksen 150-vuotisjuhlavuonna 
kaksi teokseen liityvää kilpailua: avoi-
men sitaatikilpailun ja alakoululaisille 
tarkoitetun kirjanmerkkikilpailun. 

Sitaatikilpailussa on tarkoitus järjes-
tää Seitsemästä veljeksestä poimituja 
sitaateja oikeaan järjestykseen ja lisäk-
si kertoa, kenen suuhun kukin lausah-
dus on kirjoitetu ja missä tilanteessa 
tai paikassa se on lausutu. Oikein-
vastanneiden kesken arvotaan kaksi 
lippua valinnaiseen Monikon tapah-
tumaan. Sitaatikilpailu avataan Seit-
semän veljeksen julkaisun vuosipäi-
vänä 2.2.2020 ja siihen voi osallistua 
30.8.2020 asti. Arvonnan voitaja jul-
kistetaan 10.10.2020. 

Kirjanmerkkikilpailu on suunnat-
tu alakouluikäisille, ja siinä on kolme 
sarjaa: 1.-2.-luokkalaiset, 3.-4.-luokka-
laiset ja 5.-6.-luokkalaiset. Kilpailussa 
suunnitellaan kirjanmerkkiin sopiva 
kuva jostakin Seitsemän veljeksen koh-
tauksesta. Jokaisen sarjan voitajateok-
sesta tehdään juhlavuoden kirjanmerk-
kejä, jotka tulevat jakoon Nurmiärven 
kirjastoihin Aleksis Kiven päivänä 
10.10.2020. Voitajateokset palkitaan 
kahdella lipulla valinnaiseen Monikon 
tapahtumaan. 

Kaikista osallistuneista teoksista järjes-
tetään näytely Nurmiärven pääkir-
jastossa syksyllä 2020. Kirjanmerkki-
kilpailu avataan Seitsemän veljeksen 
julkaisun vuosipäivänä 2.2.2020 ja sii-
hen voi osallistua huhtikuun 2020 lop-
puun asti. 
Lisätietoja sekä osallistumisohjeet kir-
jaston kotisivuilta 2.2. alkaen. 

   Sitaatikilpailu 2.2.–30.8.2020.
  Kirjanmerkkikilpailu

        alakoululaisille
         2.2.–30.4.2020. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

 

 
 

 

  
 

SEITSEMÄN VELJESTÄ 150 

Kuvataide-
koulun 
kevätnäytely 
Galleria Villessä 

Nurmiärven kuvataidekoululla annetaan 
taiteen perusopetusta lapsille, nuorille ja 
aikuisille. Lukuvuoden 2019–2020 taiteel-
linen teema on 7. Aiheesta on syntynyt eri-
ikäisten lasten ja nuorten teoksia monin 
tekniikoin ja materiaalein. 

Yhdessä ryhmien kanssa pohditiin, mitä 
kaikkea seitsemää löytyy planeetalta? Ja 
löytyyhän niitä: ihmeitä, päivää, kuole-
mansyntejä, kääpiöitä, tietenkin veljiä jne. 
ja koulukin alkaa 7-vuotiaana. Seitsemälle 
veljelle laaditiin mm. luonneanalyysit. Täs-
tä rakentui teoskokonaisuuksia, jotka ovat 
esillä koulun kevätnäytelyssä. 

18.3.–28.3.2020, 
avoinna kirjaston aukioloaikoina 
Galleria Ville, Nurmiärven pääkirjasto 
Järj. Nurmiärven kuvataidekoulu 

"RE-RE-RECYCLE" 
Nurmiärven 
tanssiopiston 
kevätnäytökset 

Monipuolinen ja sykähdytävä kataus tans-
sin eri lajeja näytämöllä. Esiintymässä näh-
dään kaiken ikäisiä tanssiopiston oppilaita 
lapsista aikuisiin. 
Esityksen kesto n. 1 h. Ei väliaikaa. 

Liput myyntiin huhtikuussa 14,50 €/11 € 
(alle 16v.) sis. palvelumaksun. Lippupisteen 
myyntipisteet ja  www.lippu.f 

Esitykset 15.5. sekä 18.-23. 5. 
arkisin klo 19. Helatorstaina 21.5. klo 13 ja lauan-
taina 23.5. klo 13 ja 18. 
Monikkosali, Kuntotie 7, 01800 Klaukkala 

Sen seitsemän sortia 
Nurmiärven Opistossa toimiva Teat-
teri Jukola esitää Seitsemän veljestä 
150 -juhlavuoden kunniaksi näytel-
män Sen seitsemän sortia, jonka kä-
sikirjoitus on syntynyt yhdessä koko 
työryhmän kanssa. Kohtaukset ovat 
valmistuneet sananlaskujen pohjalta 
ja pohjarunkona on käytety ihmis-
ten paheita ja hyveitä. Jos katsoja on 
oikein tarkka, hän voi löytää näytel-
mästä seitsemän kuolemansyntiä ja 
mitä niistä siten seuraakaan. 

Käsikirjoitus, musiikki, lavastus ja 
puvustus: koko työryhmä 
Ohjaus: Lea Hirvasniemi-Haverinen 

Rooleissa: 
Kalle Annala, Suvi Erola, Kristiina 
Halme-Tapanainen, Annariita He-
lenius, Annika Hietakymi, Maria Jo-
hansson, Elina Kapiainen, Timo Ki-
vi, Jami Korkalainen, Anita Kulmala, 
Sirpa Kuvaja, Nora Lindström, Miia 
Malmberg, Mirja Minkkinen, Eeva 
Nikkola, Krista Nyqvist, Reeta Raa-
tikainen, Kaia Saarinen, Cisu Salo, 
Rea Soikka, Kirsi Vaulamo, Krista 
Wedman 

2.4. ja 3.4. klo 19 sekä 4.4. ja 5.4. klo 17 
Liput 25/23/20 € ovelta ennen esitystä 
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala 
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Upeassa suurtuotannossa 40 soitajaa, 
30-henkinen kuoro ja 150 tanssiaa 
Nurmiärven tanssiopiston ja musiikkiopiston yhteistuotanto 

7XME -Heiastumia Seitsemästä veljeksestä 
on Nurmiärven tanssiopiston ja musiikki-
opiston yhteistuotanto, joka nuorten esitä-
jiensä voimin lähestyy kiinnostavalla ja yllät-
tävällä tavalla Aleksis Kiven klassista teosta 
ja tarjoaa siihen uuta ja nykyaikaista näkö-
kulmaa. Lavalle nousee 150 tanssiopiston op-
pilasta, musiikkiopiston 30-henkinen kuoro 
ja 40 soitajaa. 

Teos tarjoilee rohkeasti ja uuta luovasti uu-
sia, sukupuolineutraaleja tulkintoja nuorten 
tunnoista elämän erilaisissa kehitysvaiheis-
sa. Teoksen lähtökohtana on ollut ajatus siitä, 
miten Aleksis Kiven romaanin aiheet, tapah-
tumat ja tunnelmat heiastuvat 2020-luvulla 
liikkeeksi ja musiikiksi nuorten tanssioiden 
ja muusikoiden esitämänä ja se, miten kir-
jan teemat näytäytyvät nykymaailmassa 150 
vuota ilmestymispäivää myöhemmin. 

Musiikkina kuullaan kansanmusiikkipohjai-
sia sävelmiä ja orkesterin johdosta vastaa Ta-
mas Paraczky. Neea Koskinen toimii teoksen 
pääkoreografna, muina koreografeina toimi-
vat tanssiopiston opetajat. 7XMe on suun-
natu lapsille, nuorille ja aikuisille. 

Näytökset 1.-5.2.2020 klo 19 
Monikkosali (Kuntotie 7, Klaukkala) 
Liput: 22 €/15 € (alle 16v.) sisältäen kä-
sitelymaksun. Saatavilla Lippupisteen 
myyntipisteistä ja osoiteesta 
www.lippu.f 
Lisätietoja ja ryhmämyynti: 
reeta.aarre-ahtio@nto.f 

Teoksen taiteellinen suunnitelu: Mia Miro-
nof ja Urpo Rauhala 
Esitysdramaturgia, käsikirjoitus ja ohjaus: 
Jouni Leikkonen 
Musiikin valmennus ja johto: Tamas Paracz-
ky ja Urpo Rauhala 
Koreografa: Neea Koskinen ja NTO:n 
opetajat 
Kuoron valmennus: Annele Westerlund 
Valosuunnitelu: Titus Torniainen 
Pukusuunnitelu: Riia Lampinen 
Videosuunnitelu: Jussi Virkki 
Tuotajat: Reeta Aarre-Ahtio ja Mia 
Mironof 
Orkesteri: Nurmiärven musiikkiopisto 
Tanssiat: Nurmiärven tanssiopisto 

mailto:reetta.aarre-ahtio@nto.fi
www.lippu.fi
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Espanjan aurinko kuumentaa Impivaaran maaliskuussa 

Seitsemän veljestä -juhlaspesiaali 
esitetään vain kerran 
Kriitikoiden ylistämä Red Nose Company 
-teateriryhmä juhlistaa 150 vuota täytävää 
Seitsemää veljestä erikoisesityksellä. Näyt-
teliät Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama 
esitävät Cervantesin Don Quioten yhdis-
tetynä parhaisiin paloihin Seitsemästä vel-
jeksestä. 

Luvassa on kirjallinen ilotulitus, jossa Es-
panjan aurinko lämmitää Impivaaran kor-
pea ennennäkemätömällä tavalla. Ainutlaa-

tuinen juhlaspesiaali nähdään vain yhden 
kerran, ja ainoastaan Aleksis Kiven kotiseu-
dulla Nurmiärvellä. 

Don Quiote on kuuden teaterin yhteis-
tuotanto, joka on hurmannut kriitikot ja 
katsojat ympäri maan. Miguel de Cervante-
sin klassikkoromaani on lämminhenkinen 
komedia ystävyydestä ja idealismista. Kirja 
oli myös yksi Aleksis Kiveä inspiroineista 
teoksista. 

Maisemassa siintävät tuulimyllyt, ja mat-
kantekoa säestää svengaava livemusiikki. 
Esityksen on ohjannut Tampereen Työväen 
Teaterin johtaja Otso Kauto. Esitys on yh-
teistuotanto Teateri Quo Vadiksen, Kuopi-
on kaupunginteaterin, Lahden Kaupungin-
teaterin, Tampereen Työväen Teaterin ja 
Turun Kaupunginteaterin kanssa. 
Esitykseen järjestetään Helsingistä edesta-
kainen bussikuljetus, johon sisältyy teeman 
mukaista yllätysohjelmaa. 

La 21.3. klo 15 
Red Nose Company: 
Don Quiote 7 veljestä -juhlaspesiaali 
Liput alk. 25 € + toimitusmaksu (alk. 1 € www. 
lippu.f). Kesto noin 2 h 30 min. 
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala 
Järj. Nurmiärven kultuuripalvelut 
www.monikkosali.f 
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 SEITSEMÄN VELJESTÄ 150 

Mauri Kunnaksen kuvitussuurennokset täytävät Galleria Villen 

Seitsemän koiraveljeksen voimalla 

Mauri Kunnas palkitiin vuonna 2003 Rudolf Koivu -palkinnolla Seitsemän 
koiraveljeksen kuvituksesta. Palkintoraati piti Kunnaksen teosta "ehdoto-
masti taidokkaimpana kaikista kilpailuun lähetetyistä kuvituksista". 

Kirjailia Mauri Kunnaksen Seitsemän koi-
raveljestä on ihastutanut lapsia ja aikuisia 
jo lähes parin vuosikymmenen ajan. Teok-
sen ansiosta veljesten tarina on luetavissa 
hauskalla ja helposti lähestytävällä tavalla. 

Koiraveljesten maailmaan voi sukeltaa Gal-
leria Villen elämyksellisessä näytelyssä, 
jossa on esillä Kunnaksen kirjasta tutu-
jen kuvitusten suurennuksia. Mukaan on 
poimitu kirjan keskeisten tapahtumien 
kuvituksia. 

Koiraveljesten metkuista ja edesotamuk-
sista kertovat kuvitussuurennukset on tu-
lostetu lähes gallerian seinän korkuisille 
levyille. Tutuiksi tulevat muun muassa Si-
meonin näkemä painajaisuni, veljesten jou-
lusauna ja kalvean immen tarina. 

Koko perheelle suunnatuun näytelyyn 
voi tulla paitsi katsomaan kuvia, myös lu-
kemaan Seitsemää koiraveljestä. Gallerias-
sa on koko näytelyn ajan luetavana pino 
Kunnaksen kirjoja. 

1.4.–7.5. 
Mauri Kunnas: Seitsemän koiraveljestä 
Galleria Ville, Punamullantie 1, Nurmiärvi 
ma-to 9-20, pe 9-18, la 10-16. 
Juhlapyhinä ja aatopäivinä poikkeuksia auki-
oloajoissa. Vapaa pääsy. 

Kuva: © Mauri Kunnas 2019 
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SEITSEMÄN VELJESTÄ 150 

Seitsemän veljeksen kuvitajan näytely 
Erkki Tantulla oli pitkä suhde Aleksis Kiven teoksiin. 

Veljekset hiidenkivellä. Erkki Tantun kuvituskuva Aleksis Kiven Seitsemään veljekseen. 

Erkki Tantun kuvitajasuhde
Kiven tuotantoon on ollut poik-
keuksellisen pitkä jopa kuvitus-
taiteen historian mitakaavassa 
katsotuna. 

Galleria Villessä nähdään helmi-maalis-
kuussa valikoima Erkki Tantun tekemiä 
Seitsemän veljeksen kuvitusoriginaaleja. 
Taiteilian oman pojan, kuvitaja Markku 
Tantun, kuratoimassa näytelyssä on esillä 
romaanin alkuperäiskuvituksen originaa-
lien lisäksi kuvien luonnoksia. Mukana on 
Seitsemän veljeksen aiheita Tantun varhai-
simmista piirroksista hänen viimeisimpään 
julkaistuun veljeskuvaansa. 

Erkki Tantu aloiti Aleksis Kiven tarinoi-
den kuvitamisen jo lapsena. Kiven teos-
ten maailma kiehtoi Tantua niin paljon, 
etä hän palasi niiden kuvitamisen pariin 
pitkän uransa aikana yhä uudestaan ja uu-
destaan. Markku Tantu on arvioinut, etä 

hänen isänsä kuvitajasuhde yhden kirjaili-
jan tuotantoon on ollut pisimpiä jopa koko 
maailman kuvitustaiteen historian mita-
kaavassa tarkasteltuna. 

Seitsemän veljestä ilmestyi Tantun kuvit-
tamana ja Otavan kustantamana vuonna 
1961. Kuvitustehtävä ei ollut Tantulle help-
po, sillä hän pelkäsi lukioiden muovanneen 
romaanista vankan visuaalisen käsityksen 
aikaisempien kuvitusten pohjalta. Teoksen 
olivat Tantua ennen kuvitaneet muun mu-
assa Akseli Gallén-Kalela, Mati Visanti ja 
Marcus Collin. 

Tantun epäröinti osoitautui kuitenkin tur-
haksi, sillä kirjan ilmestymisen jälkeen hä-

5.2.–12.3. 
Erkki Tantu: 
Seitsemän veljestä -romaanin 
kuvitusoriginaaleja 
Galleria Ville, Punamullantie 1, Nurmiärvi 
Markku Tantu: 
Linnan hirmuinen isäntä kuvitusnäytely 
Nurmiärven pääkirjasto, Punamullantie 1, 

net todetiin useissa kritiikeissä ainoaksi 
oikeaksi Kiven kuvitajaksi. Erityisesti kii-
tetiin hänen kykyään henkilöiden ja perin-
neympäristön esitäjänä. 

Kirjastossa nähdään samaan aikaan Erkki 
Tantun kuvitusoriginaalien kanssa myös 
kuvitajana isänsä jalanjäljissä seuran-
neen Markku Tantun tekemiä kuvituksia. 
Markku Tantun näytelyssä on esillä Seit-
semän veljeksen satuja, tarinoita ja unia si-
sältävän Linnan hirmuinen isäntä -kirjan 
kuvitusoriginaalit. 



helmi 
maalis 
huhti 
2020 

Red Nose Company: Don Quijote 7 veljestä -juhlaspesiaali  21.3. 

Kuva: Cata Portin 
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1.-5.2. 
7 X Me – He�astumia 
Seitsemästä veljeksestä 
Ensi-ilta 1.2. klo 19, Seitsemän vel-
jeksen 150 v. juhlanäytös 2.2. klo 15, 
muut esitykset 3. ja 4. ja 5.2. klo 19. 
Nurm†ärven tanssiopiston ja musiik-
kiopiston oppilaat nousevat näy‘ä-
mölle Aleksis Kiven hengessä. Esitys 
lähestyy kiinnostavalla ja yllä‘ävällä 
tavalla Kiven teosta Seitsemän veljes-
tä tarjoten siihen uu‘a ja nykyaikaista 
näkökulmaa. Teos on suunna‘u lap-
sille, nuorille ja aikuisille. Kesto n. 2h 
(sis. väliajan). Liput 22 €/15 € (alle 16v.) 
+ toimitusmaksu (alk. 1 € 
www.lippu.f). 
Monikkosali, Kuntotie 7, 
Klaukkala 
Järj. Nurmĳärven tanssiopiston ja musiik-
kiopiston yhteistuotanto 

su 2.2. klo 8-22, Seitsemän 
veljeksen lukumaraton 
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2 Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

2.2.-9.2. 
Veljesten valo - Seitsemän 
veljeksen valoteos 
Teoksen on suunnitellut valosuun-
ni‘el†a An‘i Helminen ja äänitai-
teil†a An‘i Nykyri. Nurm†ärven 
risteyssilta ja viereiset kalliot, Valtatie 
3, Myllykukon silta,  Järj. Nurmĳärven 
kultuuripalvelut 

ma 3.2. klo 17.30-18.30 
Lukulemmikki Einon vastaano’o 
Klaukkalan kirjastossa 
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2 

ti 4.2. klo 13, K-60: Olen suomalainen 
Kari Tapion elämäkertaelokuva. Mak-
su‘omia pääsylippuja jaetaan pääkir-
jastossa 20.1. alkaen. Kino Juha, Kes-
kustie 7,  Nurm†ärvi 
Järj. Nurmĳärven kultuuripalvelut 

ti 4.2. klo 18 
Erkki Tan’u: Seitsemän veljestä ro-
maanin kuvitusoriginaaleja –näy’e-
lyn avajaiset 
Erkki Tantun poika Markku Tan‘u 

to 7.5. klo 19  
Razorblade, Jukolan musiikki-
koulun Hector-konser‘i 

avaa näy‘elyn. Juha Poikela esi‘ää 
Kiven tekstejä. Galleria Ville, Puna-
mullantie 1, Nurm†ärvi 
Järj. Nurmĳärven kultuuripalvelut 

ti 4.2. klo 18-20 
Novellikoukku 
Tervetuloa neulomaan omaa neule-
työtä tai hyväntekeväisyysneuleita 
Hyvinkään sairaalan vastasyntyneil-
le vauvoille ja samalla kuuntelemaan 
novelleja. Teetarjoilu. . 
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2, 

ke 5.2. klo 18 
Satutuokio: 
Hirvi kutoo sukkaa 
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2 

ke 5.2. klo 18 
Elokuvakerho, Pääkirjasto 
Punamullantie 1, Nurm†ärvi 

to 6.2. klo 18-19.30 
Kestävä kehitys arjessa. Mikä ja mi-
ten? Luennoits†a on Sonja Antosalo. 
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2 
Järj. Nurmĳärven opisto 

la 8.2. klo 12 
Kitarahetki. Nurm†ärven Musiik-
kiopiston kitaransoiton oppilaat Ka-
ri Weseliuksen johdolla. Klaukkalan 
kirjasto, Kuonomäentie 2 

la 8.2. klo 11-15 
Monikon kirppis 
Pöytävuokra 5€. Ilmoi‘autumiset 
viim. 31.1. monikkosali@nurm†arvi.f 
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala 
Järj. Nurmĳärven nuorisopalvelut 

su 9.2. klo 16 
Musiikkikoulu Tiluliin Talvikarkelot 
Liput lapset 5 €, aikuiset 10 €. 
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala 
Järj. Musiikkikoulu Tilulii 

ma 10.2. klo 18 Kuukauden klassikko. 
Anna-Kaisa Laakso ja Se†a Mauro 

Kohokohtia toukokuun tapahtumista: 

la 16.5. klo 19 
Dave Lindholm Lights 

esi‘elevät ja keskustelevat Marja-Liisa 
Vartion romaanista Hänen olivat lin-
nut. Klaukkalan kirjasto, Kuonomä-
entie 2 

ma 10.2. klo 18-20 
Lukupiiri 
Carin Gerhardsen: Musta jää 
Järj. Kalevalaiset naiset ja kirjasto 
Pääkirjasto, Punamullantie 1, 
Nurm† ärvi 

ti 11.2. klo 15 
K-60: Palkeen täydeltä 
-harmonikkakonser’i 
Henna-Ma†a Vannemaa on Vuoden 
2019 harmonikkataiteil†a. Vapaa pää-
sy. Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1 
Järj. Nurmĳärven kirjasto- ja 
kultuuripalvelut 

Digikahvila 
– maksutonta tietotekniikka-
opastusta ilman ajanvarausta. 
Ota oma laite mukaan. 
Kahvitarjoilu. 

ti 11.2. klo 13-15 Tellosali, 
Kuonomäentie 2, Klaukkala 

ti 25.2. klo 13-15 Ystävyyden-
kammari, Kuokkalantie 2, 
Nurm†ärvi 

ti 3.3. klo 13-15  Rajamäen Kylä-
talo, Terveystie 1, Rajamäki 

ti 10.3. klo 13-15 Tellosali, 
Kuonomäentie 2, Klaukkala 

ti 17.3. klo 13-15 Ystävyyden-
kammari,  Kuokkalantie 2, 
Nurm†ärvi 

ma 25.5. klo 19 
La Primavera, Numon 
lukuvuoden päätöskonser‘i 

Lisätietoja  tulevista tapahtumista löytyy kunnan kotisivuilta: 
nurm†arvi.f./tapahtumakalenteri sekä huhtikuun tiedotuslehdestä 2/2020. 

mailto:monikkosali@nurm�arvi.fi
https://18-19.30
https://17.30-18.30
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TAPAHTUMAKALENTERI 

Mikäli innostut ideoimaan oman juhlavuoden tapah-
tumasi, voit pyytää juhlavuoden tunnuksen käy‘öösi: 
janne.raudaskoski@nurm†arvi.f. 

Juhlavuoden kalenteri helmi-huhtikuussa 
1.-5.2. 
7 X Me – He�astumia Seitsemästä veljeksestä 
Ensi-ilta 1.2. klo 19, Seitsemän veljeksen 150 v. juhla-
näytös 2.2. klo 15, muut esitykset 3. ja 4. ja 5.2. klo 19. 
Nurm†ärven tanssiopiston ja musiikkiopiston oppi-
laat nousevat näy‘ämölle Aleksis Kiven hengessä. 
Esitys lähestyy kiinnostavalla ja yllä‘ävällä tavalla 
Kiven teosta Seitsemän veljestä tarjoten siihen uu‘a 
ja nykyaikaista näkökulmaa. Teos on suunna‘u lap-
sille, nuorille ja aikuisille. Kesto n. 2h (sis. väliajan). 
Liput 22 €/15 € (alle 16v.) + toimitusmaksu (alk. 1 € 
www.lippu.f). 
Monikkosali, Kuntotie 7, 01800 Klaukkala 
Järj. Nurmĳärven tanssiopiston ja musiikkiopiston 
yhteistuotanto 

su 2.2. klo 8-23 
Seitsemän veljeksen lukumaraton 
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2 

2.2.-9.2. 
Veljesten valo - Seitsemän veljeksen valoteos 
Teoksen on suunnitellut valosuunni‘el†a An‘i Hel-
minen ja äänitaiteil†a An‘i Nykyri. Nurm†ärven 
risteyssilta ja viereiset kalliot, Valtatie 3, Myllyku-
kon silta 
Järj. Nurmĳärven kultuuripalvelut 

to-pe 2.-3.4. klo 19, 
la-su 4.-5.4. klo 17 
Sen seitsemän sor’ia 
Nurm†ärven Opistossa toimiva Tea‘eri Jukola esit-
tää juhlavuoden kunniaksi näytelmän ”Sen seitse-
män sor‘ia.” Näytelmän käsikirjoitus on syntynyt 
yhdessä koko työryhmän kanssa. Kohtaukset ovat 
valmistuneet sananlaskujen pohjalta ja pohjarunko-
na on käyte‘y ihmisten paheita ja hyveitä. 
Liput 25/23/20 € , 
Järj. Nurmĳärven opisto 

4.2. klo 18 
Erkki Tanttu: 
Seitsemän veljestä romaanin 
kuvitusoriginaaleja –näyttelyn avajaiset 
Galleria Ville, Punamullantie 1, Nurmijärvi 

Näy’elyt: 

Monikon aulagalleria 
Kuntotie 7, 01800 Klaukkala 
Kahvilan ja aulan aukioloajat: 
ma-ke klo 12–19, to klo 11–18, pe 11–16, muuten ta-
pahtumien mukaan 

26.2.-26.3. 
Pen‘i Salin: Kotiseudun ja 7 veljeksen kuvaaja 

Galleria Ville 
Pääkirjasto, Punamullantie 1, Nurm†ärvi 
ma-to klo 9–20, pe klo 9–18, la 10–16 

5.2.–12.3. 
Erkki Tan‘u: Seitsemän veljestä –romaanin 
kuvitusoriginaaleja 

18.3–28.3. 
Nurm†ärven kuvataidekoulu: 7 

1.4.–7.5. 
Mauri Kunnas: Seitsemän koiraveljestä 

Nurm�ärven pääkirjaston sali 
Punamullantie 1 , Nurm†ärvi 

5.2.–12.3. 
Markku Tan‘u: Linnan hirmuinen isäntä 
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Kuva: Bengt Henriksson, Photorox 

Klamydia 
 pe 10.4. klo 21
 Monikkosali, Kuntotie 7 , Klaukkala 

Bändi joka ei paljon esi“elyjä kaipaa. 

Vuonna 2018 kolmekymppisiä juhlinut bändi on 
tehnyt tuhansia keikkoja. Klamydian levyjä on 
myyty lähes 700 000 kappale“a, joista neljä vii-
meisintä on noussut suoraan listan kärkitiloille. 
Yhtyeen suosio on pysynyt vankkana vuosikau-
det ja tarina jatkuu... 

Ikäraja: K-18 
Tapahtuman toteu“aa Next Level Events Oy 
Ovella peritään narikkamaksu 2 €. 
Liput 27,5 €, 
www.tike“i.f 

2 
20 

ke 12.2. klo 10 
Seniori ATK-kerho 
Pääkirjasto, Punamullantie 1, 
Nurm ärvi 

ke 12.2. klo 17.30 
Lasten Kino 
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2 

ke 12.2. klo 19 
Lauluja ystävyydestä 
Nurm ärven Musiikkiopiston lapsi-
kuoro Visertäjät Annele Westerlundin 
johdolla. 
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2 

ke 12.2. klo 18 
Nurm‘ärven Taideyhdistyksen satu-
tuokio, Pääkirjasto 
Punamullantie 1, Nurm ärvi 

to 13.2. klo 9 
Seniori ATK-kerho 
Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1 

to 13.2. klo 18 
Runoilta ja julkistamistilaisuus 
Kirjoi“ajayhdistys Paltan ja Uuden-
maan Kirjoi“ajat ry:n runoil at esit-
tävät runoillassa tekstejään. Mukana 
Kirsi Komulainen Kouvolasta, Päivi 
Sihvola Järvenpäästä, Jorma Hyvönen 
Helsingistä ja Tarja Okkonen Klauk-
kalasta. Tilaisuudessa julkistetaan 

Tarja Okkosen runokirja Äiti kuoli 
marraskuussa (BoD 2020). 
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2 

ti 18.2. klo 15 
K-60: Maailmanmatkaaja Jaakko Se-
lin, Jaakko Selin kertoo, keskustelee ja 
kyselee seniorimatkailusta. 
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2 

ke 19.2. klo 18 
Jopas onkin ihanaa 
Satutuokio 
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2 

to 20.2. klo 18-20 
Aikuisten lautapeli-ilta 
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2 

la 22.2. klo 10-16, Harry Po⁄er -päivä 
Velhopolku, tupapinssipaja ja eloku-
vanäytöksiä. 
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2 

ma 24.2. klo 18 
Kirjallisuuspiiri. Tiina Piilolan Kale-
valan naiset. Vetäjinä vuorokuukau-
sin Anna-Kaisa Laakso ja Se a Mauro. 
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2 

ma 24.2. klo 18 
Suomalaisen tutk‘an elämää 
Kirjail a Mika Nikkilä kertoo kirjas-
taan Suomen Aavemetsästäjät ja yli-
luonnollisista kokemuksistaan. 
Pääkirjasto, Punamullantie 1 

ti 25.2. klo 9.30 
Satutuokio 
Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1 

ti 25.2. klo 18–19 
Lukukoira Pirkon/Irman vastaano⁄o 
Pääkirjasto, Punamullantie 1, 
Nurm ärvi 

ke 26.2. klo 10 
Seniori ATK-kerho 
Pääkirjasto, Punamullantie 1, 
Nurm ärvi 

ke 26.2. klo 18 
Satutuokio: Mäenlaskussa, 
Pääkirjasto, Punamullantie 1, 
Nurm ärvi 

to 27.2. klo 9 
Seniori ATK-kerho 
Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1 

24 NURMIJÄRVI 

www.tike�i.fi


NURMIJÄRVI  25 

TAPAHTUMAKALENTERI 

  

 

   
  

 
   

    
 

  

 
 

 
  � 

 

 

 

   
� 

 

    
� 

 
  

 

 

   
� 

  

   
� 

 

 

  
 

� 
  

  
    

   

 
�  

  
 

 
 

  

    

 

  

 

 
  

  
  

       

 
 

 

  

 

 3 
20 

ti 3.3. klo 13 
K-60: Kiehtovat kartanot 
Yri“äjä Marjut Jokinen kertoo, mil-
laista elämä ennen oli keskiuusimaa-
laisissa kartanoissa. Vapaa pääsy. 
Pääkirjasto, Punamullantie 1, Nurmi-
järvi, Järj. Nurmĳärven museo 

ti 3.3. klo 18-20 
Novellikoukku 
Tervetuloa neulomaan omaa neule-
työtä tai hyväntekeväisyysneuleita 
Hyvinkään sairaalan vastasyntyneille 
vauvoille ja samalla kuuntelemaan no-
velleja. Teetarjoilu. 
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2 

ke 4.3. klo 18 
Tässäpä tulee lystikäs ju⁄u 
Satutuokio 
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2 

Ke 4.3. klo 18 
Elokuvakerho, Pääkirjasto 
Punamullantie 1, Nurm ärvi 

ke 4.3, pe 6.3. ja la 7.3. klo 18. 
su 8.3. klo 15 
Tuhkimo elokuvamaailmassa 
Arkadian Yhteislyseon Taidelinja. Li-
put 10-15 € Lipunmyynti ovelta. 
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala 
Järj. Arkadian Yhteislyseon taidelinja 

la 7.3. 
Barbie-askartelupäivä 
Pääkirjasto, Punamullantie 1, 
Nurm ärvi 

ma 9.3. klo 18-20 
Lukupiiri, Golnaz Hashemzadeh 
Bonde: Olimme kerran 

Pääkirjasto, Punamullantie 1, 
Nurm ärvi 
Järj. Kalevalaiset naiset ja kirjasto 

ti 10.3. klo 15 
K-60: Muistojen Sääkshovi 
Juha Rönkkö ja Juhani Lehtiranta 
johda“elevat tanssilavan historiaan ja 
tunnelmaan. Vapaa pääsy. 
Rajamäen kirjasto, Kiljanvantie 1 
Järj. Nurmĳärven museo 

ke 11.3. klo 10 
Seniori ATK-kerho 
Pääkirjasto, Punamullantie 1, 
Nurm ärvi 

ke 11.3. klo 18 
Satutuokio: Too Many Sisters esi⁄ää 
lauluja lapsille 
Pääkirjasto, Punamullantie 1, 
Nurm ärvi 

to 12.3. klo 9 
Seniori ATK-kerho 
Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1 

to 12.3. klo 13-15 
Yhteislaulua ja tanssia 
Johanna Kivelä, laulu ja piano. Va-
paa pääsy. Monikkosali, Kuntotie 7, 
Klaukkala 
Järj. Nurmĳärven nuorisopalvelut 

to 12.3. klo 17.30 
Yksi kirjail‘a on 
seitsemän veljestä 
Kirjail a Hannu Mäkelä 
Rajamäen kirjasto, 
Kiljavantie 1 

pe 13.3. klo 19, Divet Show. Liput: 
www.lippu.f, Monikkosali, Kuntotie 
7, Klaukkala, Järj. Meebu 

la 14.3. Barbiet harrastuksena -luento 
Pääkirjasto, Punamullantie 1, 

la 14.3. klo 12. Kitarahetki. Nurmi-
järven Musiikkiopiston kitaransoiton 
opiskel at Kari Weseliuksen johdolla. 
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2 

la 14.3. klo 15 
Mal⁄i ja Val⁄i sekä Helsingin poliisi-
soi⁄okunta suuressa aarrejahdissa 
Lastenkonser“i, Liput 13 € + toimitus-
maksu (alk. 1 € www.lippu.f) 
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala 
Järj. Nurmĳärven kultuuripalvelut 

su 15.3 klo 10.30 
Klaukkalan perinteinen lastenvaate ja 
-tarvikekirppis 
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala 
Järj. Klaukkalan perint. lastenvaate ja 
-tarvikekirppis 

ti 17.3. klo 9.30, Satutuokio 
Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1 

ti 17.3. klo 15, K-60: Kiehtovat kar-
tanot, Yri“äjä Marjut Jokinen kertoo, 
millaista elämä ennen oli keskiuusi-
maalaisissa kartanoissa. Vapaa pääsy. 
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2 
Järj. Nurmĳärven museo 

ti 17.3. klo 18 
Rasismin vastaisen viikon kirjail‘a-
vieraana Elina Hirvonen. Hän kertoo 
kirjastaan Punainen myrsky. 
Pääkirjasto, Punamullantie 1 

Divet Show 
- TÄHDISTÄ TÄHDENLENTOIHIN 

Pe 13.3. klo 19,  Monikkosali, Kuntotie 7 

Kansainvälisestikin palkittu drag-artisti Marko Vainio luo säkenöivän intii-
min illan. Esityksessä nähdään Markon klassikkohahmoja hieman päivitettyi-
nä sekä loistavia uusia tähtiä ja tähdenlentoja aina Barbra Streisandista Susan 
Boyleen. 

Kevät on myös euroviisujen kulta-aikaa, joten mukana viihdyttävät myös tietys-
ti hauskimmat viisutähdet, joista moni jäi tähdenlennoksi. Luvassa keväthuu-
man herättävä show kotimaisten ja kansainvälisten biittien tahdissa! 

Liput: 32 € /27  € (opisk., eläk., työttömät) sis. palvelumaksun , www.lippu.fi 
Tuotanto: W&T Comedy ja Divet  Productions 
Järj: Meebu 
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ke 18.3. klo 18 
Satutuokio: Tähdet kun jo tuikki 
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2 

to 19.3. klo 17.30 
Kohti suvaitsevampaa Suomea 
Wilson Kirwa Rasisimin vastaisen vii-
kon puhujana. 
Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1 

to 19.3. klo 18-20 
Aikuisten lautapeli-ilta 
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2 

la 21.3. klo 15 
Red Nose Company: 
Don Qu•ote, 
7 veljestä –juhlaspesiaali 
Liput 25/23/16 € + toimitusmaksu 
(alk. 1 € www.lippu.f) 
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala 
Järj. Nurmĳärven kultuuripalvelut 

ti 24.3. klo 18–19 
Lukukoira Pirkon/Irman vastaano−o 
Pääkirjasto, Punamullantie 1, 
Nurm… ärvi 

ke 25.3. klo 10 
Seniori ATK-kerho, Pääkirjasto, 
Punamullantie 1, Nurm…ärvi 

ke 25.3. klo 17.30 
Lasten Kino 
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2 

ke 25.3. klo 18 
Satutuokio: Pinssiaskartelua 
Pääkirjasto, Punamullantie 1, 
Nurm… ärvi 

to 26.3. klo 9 
Seniori ATK-kerho 
Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1 

to 26.3. klo 13-15 
Yhteislaulua ja tanssia 
Johanna Kivelä, laulu ja piano. Vapaa 
pääsy. 
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala 
Järj. Nurmĳärven nuorisopalvelut 

la 28.3. klo 19 
Erin 
Liput 32 € + toimitusmaksu (alk. 1 € 
www.lippu.f) 
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala 
Järj. Nurmĳärven kultuuripalvelut 

ma 30.3. klo 18. Kirjallisuuspiiri. 
Edouard Lousin Ei enää Eddy.  Klauk-
kalan kirjasto, Kuonomäentie 2 

ti 31.3. klo 18 
Askarrellaan yhdessä 
pääsiäiskor−eja, 
Pääkirjasto, Punamullantie 1 

Kuva: O
tso Kautto 

Don 
Qu•ote, 7 veljestä
–juhlaspesiaali 
la 21.3. klo 15 
Red Nose Company: Don 
Qu•ote, 7 veljestä –juhlaspesiaali 
Liput 25/23/16 € + toimitusmaksu (alk. 1 € www.lippu.f) 
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala 
Järj. Nurmĳärven kultuuripalvelut 

4 
20 ke 1.4. klo 18 

Elokuvakerho, Pääkirjasto 
Punamullantie 1, Nurm…ärvi 

ke 1.4. klo 18 
Satutuokio: 
Maailma on ihmeellinen 
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2 

to-pe 2.-3.4. klo 19, 
la-su 4.-5.4. klo 17 
Sen seitsemän sor−ia 
Nurm…ärven Opistossa toimiva Teat-
teri Jukola esi‰ää juhlavuoden kun-
niaksi näytelmän ”Sen seitsemän 
sor‰ia.” Näytelmän käsikirjoitus on 
syntynyt yhdessä koko työryhmän 
kanssa. Kohtaukset ovat valmistuneet 
sananlaskujen pohjalta ja pohjarunko-
na on käyte‰y ihmisten paheita ja hy-
veitä. Liput 25/23/20 € 
Järj. Nurmĳärven opisto 

ma 6.4. klo 17.30-18.30 
Lukulemmikki Einon vastaano−o 
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2 

ma 6.4. klo 18-20 
Lukupiiri 
Mikko Rimminen: Jos se näy‰ää siltä 
Pääkirjasto, Punamullantie 1, 
Nurm… ärvi 
Järj. Kalevalaiset naiset ja kirjasto 

ti 7.4. klo 13 
K-60: Tänään on maailman tärkein 
päivä - Urheilutoimi−aja Kaj Kunnas 
Pääkirjasto, Punamullantie 1, 
Nurm… ärvi 

ti 7.4. klo 18-20 
Novellikoukku 
Tervetuloa neulomaan omaa neuletyö 

tä tai hyväntekeväisyysneuleita 
Hyvinkään sairaalan vastasyntyneil-
le vauvoille ja samalla kuuntelemaan 
novelleja. Teetarjoilu. 
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2 

ke 8.4. klo 10 
Seniori ATK-kerho 
Pääkirjasto, Punamullantie 1, 
Nurm… ärvi 

ke 8.4. klo 17.30-18.30 
Pääsiäisaskartelua 
Askarrellaan kirjanmerkkejä 
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2 

ke 8.4. klo 18, 
Satutuokio: Nurinkurin kerta, 
Pääkirjasto, Punamullantie 1, 
Nurm… ärvi 
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Golden ABBA Show 

Vaikka ABBA on pysytellyt poissa estradeilta ja studiosta yli 
30 vuo‰a, sen kultainen kimallus ei ole hiipunut minnekään. 
Ruotsalainen ABBA on edelleen yksi kaikkien suosituim-
mista ja myydyimmistä yhtyeistä, jonka ajatonta diskopop-
pia rakastavat yhä kaikenikäiset kuul…at ympäri planeetan. 

Koe ABBAn tarina uudelleen! Upeat laulajat, tanss…at ja 
huippuorkesteri saavat aikaan sellaisen ilotulituksen, et-
tä katsojat pääsevät keskelle ABBA-huumaa. Golden ABBA 
Show’ssa näet Suomen eturivin esiintyjät, jotka tulkitsevat 
moniäänisesti huikeita ABBAn hi‰ejä sellaisella taidolla, et-
tei se voi olla vie‰elemä‰ä katsojaa mukaansa. ABBA-nelik-
kona nähdään upea kaarti:  Siru Airistola (Voice of Finland- 
voi‰aja), musikaalitähti Reeta Vestman, tangokuningas 
Marko Lämsä ja Olli Kärki 

Show sisältää upeaa koreografaa sekä glamoröösejä asusteita. 
Tanss…oina taiteilevat Tukholman tanssi-ja sirkusakatemias-
takin oppia hakeneet Juuli Välimaa sekä Oona Leinonen. 

la 18.4. klo 19 
Golden ABBA Show 
Liput 26/36/40 € + toimitusmaksu (alk. 1 €, www.lippu.f) 
Monikkosali, Kuntotie 7, 
Klaukkala 
Järj. Suomen musiikkiteateri 

to 9.4. klo 9 
Seniori ATK-kerho 
Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1 

pe 10.4. klo 21 
Klamydia 
Liput 27,5 €, Tike‰i.f 
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala 
Järj. Next Level Events Oy 

ke 15.4. klo 18 
Satutuokio: Kaikkii tarvitaan 
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2 

to 16.4. klo 13-15 
Yhteislaulua ja tanssia 
Johanna Kivelä, laulu ja piano. 
Vapaa pääsy. 
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala 
Järj. Nurmĳärven nuorisopalvelut 

to 16.4. klo 18-20, 
Aikuisten lautapeli-ilta, Klaukka-
lan kirjasto, Kuonomäentie 2 

la 18.4. klo 12. Kitarahetki. Nur-
m…ärven Musiikkiopiston kitaran-
soiton opiskel…at Kari Weseliuksen 
johdolla. Klaukkalan kirjasto, Kuo-
nomäentie 2 

la 18.4. klo 19 
Golden ABBA Show 
Liput 26/36/40 € + toimitusmaksu 
(alk. 1 €, www.lippu.f), Monikkosa-
li, Kuntotie 7, Klaukkala 
Järj. Suomen musiikkiteateri 

ma 20.4. klo 18 
Kuukauden klassikko. Anna-Kai-
sa Laakso ja Se…a Mauro esitelevät 
kuukauden klassikon. Klaukkalan 
kirjasto, Kuonomäentie 2 

ti 21.4. klo 18–19 
Lukukoira Pirkon/Irman vastaan-

Pääkirjasto, Punamullantie 1, ,o− o 

ti 21.4. klo 9.30 
Satutuokio, Rajamäen kirjasto 
Kiljavantie 1 

TAPAHTUMAKALENTERI

 4 
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ti 21.4. klo 15 
K-60: Suosikkisävelmiä Bad-
dingistä Olavi Virtaan Elvistä 
unohtama’a 
Musiikkihetken tarjoilee Esa Aapro 
kitaroineen, Rajamäen kirjasto, 
Kiljavantie 1, 

ke 22.4. klo 10 
Seniori ATK-kerho 
Pääkirjasto, Punamullantie 1, 
Nurm› ärvi 

ke 22.4. klo 17.30 
Lasten Kino 
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2 

ke 22.4. klo 18 
Satutuokio: Askarrellaan keväisiä 
ötököitä, 
Pääkirjasto, Punamullantie 1 

ke 22.4. klo 18 
PopCorn-bändikoulun kevätsoi’o 
Monikkosali, Kuntotie 7, 
Klaukkala 
Järj. Jukolan musiikkikoulu 

ke 22.4. klo 19.30 
Bändikoulun kevätkonser’i 
Monikkosali, Kuntotie 7, 
Klaukkala 
Järj. Jukolan musiikkikoulu 

to 23.4. klo 9, Seniori ATK-kerho 
Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1 

to 23.4. klo 17 
Vappuaskartelu 
Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1 

ti 28.4. klo 15 
K-60: Lauluja elämästä -konser’i 
Muusikko ja sanoi‰aja Turkka Ma-
li. Vapaa pääsy. 
Klaukkalan kirjasto, Kuonomä-
entie 2 

ke 29.4. klo 18 
Satutuokio: 
Onko huomenna poutaa? 
Klaukkalan kirjasto, Kuonomä-
entie 2 

Näyttelyt 

Monikon aulagalleria 
Kuntotie 7, 01800 Klaukkala 
Kahvilan ja aulan aukioloajat: 
ma-ke klo 12–19, to klo 11–18, pe 11–16, 
muuten tapahtumien mukaan. 

26.2.-26.3. 
Pentti Salin: 
Kotiseudun ja 7 veljeksen kuvaaja 

Galleria Ville 
Pääkirjasto, Punamullantie 1, Nurmijärvi 
ma-to klo 9–20, pe klo 9–18, la 10–16 

9.1.- 30.1. 
Nurmijärven Taideyhdistys ry: 
Ammattitaiteilijat esiin 

4.2. klo 18 
Erkki Tanttu: 
Seitsemän veljestä romaanin 
kuvitusoriginaaleja –näyttelyn avajaiset 
Galleria Ville, Punamullantie 1, Nurmijärvi 

5.2.–12.3. 
Erkki Tanttu: 
Seitsemän veljestä –romaanin 
kuvitusoriginaaleja 

Nukarin koulumuseo 
Nukarintie 91, Nukari 
Avoinna klo 11-15 
8.2., 22.2., 7.3., 21.3. 

18.3–28.3. 
Nurmijärven kuvataidekoulu: 7 

1.4.–7.5. 
Mauri Kunnas: 
Seitsemän koiraveljestä 

13.5.–22.5. 
Nuorisopalveluiden taidekerho 

Nurmijärven pääkirjaston sali 
Punamullantie 1 

5.2.–12.3. 
Markku Tanttu: Linnan hirmuinen isäntä 

Klaukkalan kirjasto 
Kuonomäentie 2 

2.-29.2. 
Seitsemän veljestä eri vuosikymmeninä 
-näyttely 

Aitohelmi, Klaukkalantie 72, 
Klaukkala 

22.-27.4. 
Nurm›ärven opiston 
kevätnäy‰ely 

Muutokset mahdollisia. www.nurmĳarvi.fi/tapahtumat 

www.nurm�arvi.fi/tapahtumat


ILMIÖNTEKIJÄT 

#ilmiöntekiät 

  

 

 

 

 

 

        

 
 

  

Verenperintönä autojen lisäksi teateri 
Tiedotuslehti esitelee monipuolisesti Nurmiärven kunnan ammatilai-
sia eli ilmiöntekiöitä. Tällä kertaa vuorossa on monitaituri ja työkoneen 
kuljetaja Tapio. 

“Olen pienestä asti ollut tekemisissä autojen 
kanssa. Kotona oli kuorma-autoja ja kaivin-
koneita, ja siellä maalatiinkin autoja. 

Työ autojen parissa sopii minulle. Välis-
sä olen tehnyt kaikenlaista, muun muassa 
maalannut telakalla laivoja ja ollut autoalan 
yritäjä. Nyt olen ollut Nurmiärvellä kun-
nossapitohommissa yhdeksän vuota. 

Talvella aurataan ja hiekoitetaan teitä, ke-
sällä kaivetaan ojia, paikataan teitä ja vede-
tään soraa. Tämä on tosi itsenäistä työtä. 

Verenperintönä tuli autojen lisäksi teateri. 
Isäni ja setäni olivat innokkaita teateri- ja 

musiikkimiehiä. Isä vei minua pikkupoika-
na teateriin. Ekan roolini sain seitsemän 
kahdeksan vanhana. Kai sitä haluaa olla 
esillä. Kun menee lavalle ja siellä on iso ylei-
sö, pitää pinnistellä. Esityksen jälkeen tulee 
mahtava olo. 

Näytelemisellä ei ole mitään tekemistä 
työn kanssa ja se onkin hyvä. Viime kesänä 
minulla oli suuri rooli Rosvot-näytelmässä 
Taaborinvuorella. Harjoitelin sitä varten 
välillä ajaessani kuorma-autoa. Itsekseni ju-
pisin auton hytissä. Se on yksi tapa harjoi-
tella kun jupisee itsekseen. Paremmin rupe-
aa muistamaan vuorosanoja.” 

1800
    Meillä on paljon työkavereita, 

           sillä kunnassamme työskentelee 
          yli 1800 työntekiää. Eri ammati-
         nimikkeitä on päälle 200. Yhteinen 
          perustehtävämme on palvella kunta    
          laisia.  Oletko sinä tuleva ilmiöntekiä? 

Hae meille töihin: 
                                       nurmiarvi.f/tyopaikat 
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Kuva: Vilikasper K
anth 

MONIKKOSALIN KEVÄT 2020 

Valovoimainen Erin konsertoi 
Monikkosalissa 
Persoonallisesta äänestään ja kosketavis-
ta tulkinnoistaan tunnetu Erin on yksi 
maamme valovoimaisimmista artisteista. 
Lahjakas laulaja, joka myös säveltää ja sa-
noitaa itse omat kappaleensa, esiintyy Mo-
nikkosalissa maaliskuussa. 

Erinin ensimmäinen sooloalbumi Hunnin-
golla julkaistiin 2011 ja se yliti moninker-
taisen platinan rajan yli 80 000 kappaleen 

myynnillä. Albumilta jäivät elämään jätihi-
tit Vanha nainen hunningolla, Vanha sydän 
ja On elämä laina. 

Toiselta pitkäsoitolta muistetaan muun mu-
assa hitisinkku Ei taida tietää tytö, joka 
valitiin Suomen musiikkikustantajat ry:n 
vuoden 2014 biisiksi. Erinin tuorein pitkä-
soito Seliseli ilmestyi 2016. 

Erin on nähty myös television musiikkioh-
jelmissa kuten Idols-tuomaristossa ja kah-
teen kertaan Vain elämää -ohjelmassa. 

La 28.3. klo 19 
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala 
Liput 32 € + toimitusmaksut 
(alk. 1 € www.lippu.f) 
Järj. Nurmiärven kultuuripalvelut 
www.monikkosali.f 
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MONIKKOSALIN KEVÄT 2020 

Kuva: Liisa K
arling 

” Kuka mahtaa ehtiä ensimmäisenä 
aarteelle ja minkälaisesta aarteesta 
onkaan kysymys? ” 

Helsingin poliisisoitokunta 
aarrejahdissa Maltin ja Valtin kanssa 
Tv:stä tutut liikennepuistokonstaapelit 
Malti ja Valti yhdistävät voimansa Helsin 
gin poliisisoitokunnan kanssa ja lähtevät 
yhdessä suureen musiikilliseen aarrejahtiin. 
Aarreta ovat jahtaamassa tietenkin myös 
rosvot. 

Vauhdikasta konsertia rytmitävät Maltin 
ja Valtin omat laulut sekä kaikkien tunte 
mat elokuvasävelmät. 

Soitannosta vastaa univormuissaan vai 
kutavalta ja juhlavalta näytävä Helsingin 
poliisisoitokunta. Poliisisoitokunta on jo 
vuosikymmeniä nautinut kestävää kan 
sansuosiota. Soitokunnassa on yhteensä 43 
soitajaa, joista osa toimii myös liikennepo 
liisin tehtävissä. 

Odotetavissa on iloinen ja opetavai 
nen musiikkispektaakkeli, joka sopii koko 
perheelle. 

La 14.3. klo 15 
Malti ja Valti sekä Helsingin poliisisoito 
kunta suuressa aarrejahdissa 
Liput 13 € + toimitusmaksu 
(alk. 1 € www.lippu.f) 
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala 
Järj. Nurmiärven kultuuripalvelut 
www.monikkosali.f 
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KOULUT 

Koko koulu lukee 

Klaukkalassa Urheilupuiston kou-
lussa aloitetiin Aleksis Kiven päi-
vänä 10.10.2019 koko koulu lukee 
-tunnit. 

Koko koulu lukee -tunti pidetään luku-
järjestyksen mukaan oppitunnilla, joka 
päätyy ruokailuun. Oppilaat voivat lukea 
koululla olevia kirjoja tai lehtiä tai tuoda 
mukanaan omaa luetavaa kotoa tai kirjas-
tosta. Tarkoituksena on lukea muuta kuin 
oppikirjoja, tukea oppilaiden monilukutai-
don kehitymistä. 

Koulun lukutunnit jatkuvat läpi lukuvuo-

den. Koko koulu lukee jokaisen kuukauden 
10. päivänä neljännellä oppitunnilla. Jos 10. 
päivä satuu lauantaille, on lukutunti perjan-
taina, ja sunnuntaille satuva lukutunti pide-
tään maanantaina. Koko koulu lukee -tunnit 
on otetu oppilaiden puolelta vastaan hyvin. 
Urheilupuiston koulun mukaan Seitsemän 
veljeksen juhlavuosi näkyy koululla tavalla 
tai toisella juuri koko koulu lukee -tuntien 
aikana. 

32 NURMIJÄRVI 
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KOULUT 

Tutoropetajat ja oppilasagentit mukana 
kehitämässä koulujen toimintaa 

Tutoropetajatoiminta jatkuu Nurmiärven 
kouluissa kuluvana lukuvuonna. Tutoroin-
nilla on tänä lukuvuonna halutu edistää 
koulujen omia kehitämiskohteita ja tarjota 
vertaistukea uusien toimintatapojen ja -ym-
päristöjen kokeiluun. Syksyn aikana tuto-
rit olivat mukana kehitämässä esimerkiksi 
ulkoluokkatoimintaa, opetuksen pelillistä-
mistä ja oppilasagentitoimintaa. 

Keväällä tutoroinnilla edistetään muun mu-
assa projekteja, joissa yhdistetään suunnit-
telua, ohjelmointia ja askartelua esimerkiksi 
ennalta sovitun teeman ympärillä tai annet-
tuja materiaaleja ja teknologiaa hyödyntäen. 
Lisäksi opetuksen toiminnallistamiseen ja 
opetajien digitaitojen kehitämiseen tarjo-
taan apua. 

Oppilasagentitoiminta on Nurmiärven 
kouluissa aktiivista. Oppilasagentitoimin-
taa on lähes joka koulussa ja agentit ovat 
vierailleet toisilla Nurmiärven kouluilla ke-
hitämässä toimintaa. Rajamäellä järjestet-
tiin syksyllä alueen oppilasagenteille oma 
ohjelmointiin ja värkkäilyyn keskityvä päi-
vä yhdessä tutoropetajien ja oppilasagent-
tien ohjaavien opetajien kanssa. Keväälle 
on suunniteilla koulutusta ja kaikille kun-
nan oppilasagenteille tarkoitetut messut. 

Tutoropetajatoimintaan sekä oppilasagent-
titoiminnan kehitämiseen Nurmiärven 
kunta on saanut Opetushallitukselta eri-
tyisavustusta. Hankkeet ovat käynnissä lu-
kuvuoden loppuun ja tutoropetajatoimin-
taan on myönnety jatkorahoitusta myös 
lukuvuodelle 2020–2021. 

Lisää maksutomia 
harrastuskerhoja koululaisille 

Alkaneella kevätlukukaudella kunnan orga-
nisoima koululaisten harrastusiltapäivätoi-
minta jatkaa kasvuaan laajentuen Rajamä-
en alueelle ja tarjolla on myös pari uutakin 
kerhoa. Kevään kerhokalenterissa on tarjol-
la 36 kerhoa ja 546 kerhopaikkaa. Kevään 
toimintakausi on viikot 6–16. 

Toiminnan perusajatuksena on tarjota pe-
rusopetusikäisille koululaisille maksuton-
ta harrastustoimintaa iltapäivisin klo 14-16 
välillä koulupäivän jatkeeksi. Oppilailla on 
mahdollisuus kokeilla vuoden aikana kah-
ta erilaista harrastusta 10 kerran jaksoissa. 

Kuva: Hämeenlinnantien erikoiskuljetusreiti Metsäkylän risteyssillan alitse on päällystety.Suurin osa kerhoista järjestetään tiistai- htp://bit.ly/Harrastusiltapäivä 
iltapäivisin, ja koulukuljetusoppilailla on 

mahdollisuus päästä kouluilla pidetävien 
kerhojen jälkeen koulukuljetuksella myös 
kotiin. Kevätlukukaudella kerhoja pide-
tään Rajamäellä useampana eri päivänä, 
jota toimintaa voidaan toteutaa nykyisil-
lä ohjaajaresursseilla. Ensi syksyn tavoit-
teena on saada Kirkonkylän ja Rajamäen 
alueelle yhteinen kerhoiltapäivä, jota mah-
dollisimman moni oppilas voisi osallistua 
toimintaan. 

Kerhotarjonta on monipuolista kädentai-
doista ja teaterista musiikkiin, tanssiin 
ja liikuntaan. Kerhot löytyvät osoiteesta 

Oppilasagentit työstivät tammikuussa koulu-
laisten osallisuuspeliä. Näin koululaisilta saa-
daan palauteta palveluverkkosuunnitelman 
työstämiseen. 

Perusopetusikäisille
maksutonta harrastus-
toimintaa iltapäivisin
koulupäivän jatkeeksi. 

Toiminta ei olisi mahdollista ilman kou-
lujen henkilöstön, 3. sektorin ja yritysten 
huipputoimioita. Tällä hetkellä toimintaa 
ovat toteutamassa Nurmiärven Opisto, 
Nurmiärven Tanssiopisto, Nurmiärven jal-
kapalloseura NJS ry, Rajamäen Kehitys ry, 
Nurmiärven Yleisurheiliat ry, Metsäkylän 
Nouseva MeNo ry, Sb-Pro ry, Nuorisopalve-
lut, KuntoCenter ja Fit24 Klaukkala. 

Kunta on saanut Olympiakomitean Lasten 
Liike -avustusta kerhotoimintaan 17 kerhol-
le ja loput kerhot rahoitetaan kunnan saa-
mista kerhotoiminnan määrärahoista. 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

LIIKENNE 

Yksityistielaki-koulutukset ovat keränneet runsaan joukon kiinnostuneita valtuustosaliin. 

Ajankohtaiset tiedot ja koulutusmateriaalit yksityistielaki-koulutuksista löy-
dät osoiteesta: nurmiarvi.f/yksityistiet 

Yksityisteillä tapahtuu 
Vuosi siten voimaan astunut yksityistielaki 
korvasi vuoden 1963 lain. Lain tarkoitukse-
na on muun muassa taata tieosakkaiden yh-
denvertainen kohtelu. 

Nurmiärven kunnan alueella on noin 290 
kilometriä yksityisteitä, joiden kunnossa 
pitämisestä vastaavat tiekunnat ja niiden 
osakkaat. Lakimuutoksen myötä kunta voi 
myöntää avustusta ainoastaan toimiville 
tiekunnille. 

Tienpitoavustusta on hakenut tähän as-
ti vuositain noin 110–130 tiekuntaa, joilla 
ei ole ollut hoitosopimusta kunnan kanssa. 
Vuosikymmeniä vanhat hoitosopimukset 
noin 110 yksityistiellä ovat rauenneet vuo-
den 2019 alussa, muta päivitäishoitoa kun-
ta jatkaa vielä vappuun 2020 saakka. 

Tiekuntien uudelleen järjestäytyminen on 
tällä hetkellä vilkasta. 80 tiekuntaa on ollut 
yhteydessä kuntaan, ja noin kolmannes on 
jo saanut toimintansa käynnistetyä. Suu-
rimpaan osaan tiekunnista toimielimeksi on 
tullut hoitokunta. Muutama tiekunta käyt-
tää tieisännöitsiän palveluita. 

Kunnan avustuskäytäntöä kehitetään 
Kunnan avustusjärjestelmää yksityistei-
den kunnossapitoon ja perusparannuksiin 
ollaan uusimassa. Avustusperiaateita on 
tarkoitus käsitellä kunnanhallituksessa ja 
valtuustossa tämän talven ja kevään aika-
na. Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 
päätää tiekuntakohtaisesti yksityisteiden 
avustamisesta. 

Kunta tukee muutoksessa – materiaalia itse 
opiskeltavaksi kotisivuilla 
Kunta on järjestänyt yksityisteiden osak-
kaille kolme käytännönläheistä koulu-
tuspäivää, joiden videotallenteet ja muut 
koulutusmateriaalit löytyvät kunnan verk-
kosivuilla. Koulutuksissa tutustutiin uuden 
yksityistielain keskeisiin kohtiin, tiekun-
nan ja hoitokunnan tehtäviin, tieyksiköin-
tiin ja yksityisteiden vuosikelloon. Vuonna 
2020 koulutuksissa pureudutaan avustusten 
hakemiseen ja perusparannushankkeisiin. 
Koulutuksista tiedotetaan kunnan koti-
sivuilla, Nurmiärvi – Siisti ilmiö -Face-
book-sivuilla ja Nurmiärven Uutisissa. 

Nurmiärven 
turvallisen 
ja kestävän 
liikkumisen 
suunnitelma 

Nurmiärvellä käynnistyi viime syys-
kuussa turvallisen ja kestävän liikkumi-
sen suunnitelman laatiminen yhteistyös-
sä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. 

Suunnitelman laatimisen yhteydessä on 
tehty kyselyitä mm. kouluille, asukas-
yhdistyksille ja liikennöitsiän edusta-
jille. Kyselyillä pyritiin kartoitamaan 
vaaranpaikkoja katu- ja maantiever-
kossa sekä koulujen ympäristöissä. Li-
säksi analysoitiin Nurmiärven liiken-
neturvallisuuden nykytilanneta mm. 
tutkimalla tapahtuneita liikenneon-
netomuuksia, arvioimalla liikenneym-
päristöä ja maankäytöä sekä käymällä 
läpi kunnan ja ELY-keskuksen saamia 
asukaspalauteita. 

Nykytila-analyysin pohjalta toteutetiin 
maastokäynti, jossa tutustutiin tunnis-
tetuihin vaaranpaikkoihin ja todet-
tiin, etä Nurmiärvellä on monilta osin 
parannetavaa. 

Suunnitelman seuraavassa vaihees-
sa määritellään liikenneturvallisuu-
delle tavoiteet sekä Nurmiärven 
liikenneturvallisuusvisio. 

Tavoiteisiin pääsemiseksi ja nykytilan-
teen ongelmien ratkaisemiseksi laadi-
taan liikenneympäristön toimenpideoh-
jelma sekä toimintasuunnitelma kunnan 
liikenneturvallisuustyön tehostamiseksi. 
Suunnitelma valmistuu kesällä 2020. 
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LIIKENNE 

Lähes puolet ohikulkutien 
urakasta jo tehty 
Mt 132 Klaukkalan ohikulkutien urakan valmiusaste on noin 45 %, mi-
kä tarkoitaa, etä urakan puoliväli häämötää jo. 

Alkuvuodesta 
rakennetaan meluvalleja 
ja yksityisteitä. 

Keväällä työmaa-alueella jatkuvat maansiir-
to- ja louhintatyöt. Laajimmin louhintatyöt 
painotuvat Hämeenlinnanväylän rampeil-
le, erityisesti itäpuolelle. Pienempiä louhin-
toja tehdään myös Kirkkotien länsipuolella 
sekä tulevan Luhtajoentien liitymän ram-
peilla. Louhinnat saadaan valmiiksi arviolta 
maaliskuun loppuun mennessä. 

Louhintatöihin kuuluvat myös räjäytyk-
set. Räjäytysten turvallisuuden takia lii-
kennetä joudutaan hetkellisesti pysäytä-
mään. Pysäytys kestää enintään kahdeksan 
minuutia. 

Siltatöistä valmiina 85 % 
Kaikkien siltojen kannet on valetu ja ke-
vään aikana tehdään kansien eristystyöt. 

Tähän mennessä tehty: 

● louhinta 425 000 m3 
● maanrakennus 350 000 m3 
● massanvaihto 20 000 m3 
● meluvalleja 2 km 
● pystysalaojitusta 60 km 

Valmiusaste: 

● sillat 85 % 
● louhintatyöt 92 % 
● maanrakennustyöt 65 % 
● päällysteet alle 5 % 

Koko urakan valmiusaste 45 % 

Tietyöjärjestelyjä on kaikilla 
ohikulkutien risteävillä teillä. 

Mäyräkallion sillan maatuen luiskan uusi 
tukiseinä rakennetaan kevätalven aikana. 
Uuden Numlahden alikulkukäytävän ra-
kentaminen alkaa keväällä. Siltatyöt val-
mistuvat suurimmalta osin kesän loppuun. 
Myös siltatöihin liityen liikennetä joudu-
taan hetkellisesti pysäytämään. 

Töiden turvallisen toteutamisen vuoksi 
hankkeen alueella tulee olemaan edelleen 
tietyöjärjestelyjä. 

Tietyöjärjestelyjä on kaikilla ohikulkutien 
risteävillä teillä (Hämeenlinnanväylä, Van-
ha Hämeenlinnantie, Metsäkyläntie, Kirk-
kotie, Aitakalliontie/ Klaukkalantie). 
Kirkkotiellä, työmaaliitymän kohdalla, 
on käytössä työaikana liikennevalot. Lii-

kennevalot ovat niin Kirkkotien autotien 
käytäjille, kevyelle liikenteelle kuin myös 
työmaa-ajoneuvoille. 

Muiden työmaaliitymien kohdal-
la pidetään tarpeen mukaan alennetu 
nopeusrajoitus. 

Työmaa-alueelle on ehdotomasti kiellet-
tyä mennä. Työmaa-aitojen takaa on kiin-
nostuneiden turvallista ihmetellä työmaan 
etenemistä. 

Kaikkien on hyvä olla työmaan läheisyy-
dessä valppaina ja hidastaa vauhtia kulku-
pelistä riippumata. 

Hämeenlinnantien erikoiskuljetusreiti Metsäkylän risteyssillan alitse on päällystety. 
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Lasten ja perheiden liikunta 
Lisätietoja: Jonna Suonio puh. 040 317 2048 

Kysy vapaita paikkoja ja käy tutustumassa tarjontaan www.nurmiarvi.f/lastenliikunta 

Tutustu! 

Liikuntamaa 
-perheliikuntaa yhdessä 

Mäntysalon koulu, Klaukkala 
lauantaisin klo 16.00–18.00 

Länsikaaren koulu, Rajamäki 
sunnuntaisin klo 12.00–13.45 

Kivenpuiston koulu, Kirkonkylä 
sunnuntaisin klo 14.30–16.15 

nurmijarvenliikuntapalvelut 

Nurmijärven liikuntapalvelut 

Luisteluvuorot 
Klaukkalan jäähal-
lissa 28.3. asti 
Ma klo 17.00–18.00 
mailatomat (harjoitushalli) 
Ti klo 13.30–14.30 
mailalliset (harjoitushalli) 
Ke klo 16.30–17.30 
mailalliset (kilpahalli) 
To klo 13.30–14.30 
mailatomat (harjoitushalli) 
La klo 09.00–10.30 
mailalliset (harjoitushalli) 
Su klo 09.00–10.30 
mailatomat (harjoitushalli) 

Liikuntaleiri 
7-12-vuotiaille 
hiihtolomavii-
kolla 17.-19.2. 
klo 9-12 
Liikuntaleiri 7-12 vuotiaille tytöille ja po-
jille Kivenpuiston koululla. 

Ohjelmassa on monipuolista yhdessä teke-
mistä liikkuen sisällä ja sään salliessa myös 
ulkona. Hinta 30 €/lapsi/päivä. 
Omat eväät mukaan. 

Ilmoitaudu: www.nurmiarvi.f/liikunta 

Yleisöluisteluvuorot ovat maksutomia.  
Mailallisilla vuoroilla on käytetävä kypä-
rää. Talvilomalla 17.–22.2. on päivällä pi-
dennetyt yleisöluisteluvuorot 
(klo 12.30–14.30). 

https://12.30�14.30
www.nurmijarvi.fi/liikunta
https://09.00�10.30
https://09.00�10.30
https://13.30�14.30
https://16.30�17.30
https://13.30�14.30
https://17.00�18.00
https://14.30�16.15
https://12.00�13.45
https://16.00�18.00
www.nurmijarvi.fi/lastenliikunta
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Kuntoportaiden avajaisissa ensimmäisenä huipulle nousi kunnanjohtaja Outi Mäkelä. 

Kuntoportaat 
aktiivisessa käytössä 
Klaukkalan Tornimäen kuntoportaat ovat käytetävissä niin kauan 
kuin säät sallivat. 

Kuntoportaat avatiin virallisesti Unelmi-
en liikuntapäivänä 10.5.2019, jolloin kir-
jautui myös ensimmäinen nousu portailla 
olevaan laskuriin. Laskuri tallentaa vain 
nousut. 

Kuntoportailla oli 31.12.2019 mennessä 
nousuja peräti 124 047, eli 526 nousua päi-
vässä. Arvion mukaan portailla on käynyt 
noin 130 kuntoiliaa päivitäin. Yhteen-
sä kuntoportailla reippailtiin 43 168 356 
metriä, mikä on matkassa lähes 3,5 kertaa 
maapallon ympäri. Askelmia tällä matkal-
la otetiin yhteensä 83 855 772. Kuntopor-
tailla noustiin touko-joulukuun aikana 
yhteensä 6 326 397 metriä, mikä määränä 
vastaa 715 kertaa Mount Everestin hui-
pulle nousua. 

Portaiden käytäjämääriä voi seurata Nur-
miärven kunnan kotisivuilta: 
www.nurmiarvi.f/liikunta/ 
liikuntapaikat/kuntoradat/Tornimäki 

Kuntoportaissa ei ole talvikunnossapitoa 
eli jos lunta tulee paljon, portaat joudu-
taan silloin sulkemaan vähäksi aikaa. 

83 855 722 askelmaa! 

Kuntoportaat reippailtiin ylös 
touko-joulukuun 2019 aikana 
124 047 kertaa. 

Senioritanssit 

Senioritanssi on ikäihmisille kehitety 
liikuntamuoto, josta voivat nautia liik-
kumiskyvyltään erilaiset ihmiset. Seni-
oritanssille tyypillistä on rentous, seu-
rallisuus ja helposti opitavat askeleet. 
Tunneilla tanssitaan mukaansa tempaa-
van musiikin parissa jatkuvasti vaihtuvan 
parin kanssa. 

Tunneille ei tarvitse ennakkoilmoitautua 
ja osallistuminen on maksutonta. Terve-
tuloa liikkumaan kanssamme! 

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

Maksuton 
tuoliumppa 
maanantaisin 
Klaukkalan kirjasto 
Maanantaisin klo 11.15-11.45 
Kuonomäentie 2, Klaukkala 

Nurmiärven pääkirjasto 
Maanantaisin klo 11.15-11.45 
Punamullantie 1, Nurmiärvi 

Rajamäen seurakuntasali, 
Arturi-sali 
paritomina viikkoina 
klo 11.30-12.00 
Patruunantie 1, Rajamäki 

Tunneille ei tarvitse ennakko-
ilmoitautua. Kevätkausi 
13.1.–20.4.2020. 

https://11.30-12.00
https://11.15-11.45
https://11.15-11.45
https://13.15�14.45
www.nurmijarvi.fi/liikunta


  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

LIIKUNTA 

Aikuisten liikunta 
Lisätietoja: Heli Lindh puh. 040 317 4667 

Tunneille ei tarvitse ennakkoilmoittautua. Maksat vain tunneista mihin osallistut 5 €/ker-
ta, eläkeläiset ja opiskelijat 3 €/kerta. Hanki KKI-lippuja tai KKI-passi. Tunnit on tarkoitettu yli 
15-vuotiaille. 

KKI-LIIKUNTAKALENTERI 

maanantai tiistai keskiviikko torstai 

17–18 
Teema 

Kivenpuiston koulu 

18–19.30 
Kuntonyrkkeily 

Kivenpuiston koulu 

18–18.45 
Kahvakuula 

Rajakaari, liikuntasali 

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

18–19 
Voimaa vartaloon 

Kivenpuiston koulu 

17.30–18.30 
Voima 

Kunto Center 

19–20 
Voimaa vartaloon 

Nummenpään koulu 

19–20 
Zumba 

Rajakaari 

19–20 
Asahi 

Länsikaaren koulu 

19–19.45 
Kahvakuula 

Harjulan koulu 

19.45–20.30 
Kehonhuolto 

Harjulan koulu 

17–18 
Kiertoharjoittelu 

Kivenpuiston koulu 

18–19.30 
Kuntonyrkkeily 
Haikalan koulu 

19–20 
Voimaa vartaloon 

Röykän koulu 

ASAHI 

Asahin liikesarjat on suunniteltu niin, etä 
koko keho saa niiden avulla avaavan ja ve-
nytävän harjoituksen. Tunti soveltuu kai-
kenikäisille ja kuntoisille. Tällä tunnilla 
parannat nivelten liikkuvuuta, 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 harjoiteet kehitävät 
monipuolisesti jalkojen, keskivartalon, selän 
ja käsien lihasvoimaa sekä kehonhallintaa ja 
liikkuvuuta. 

KEHONHUOLTO 

Kehonhuoltotunti koostuu rauhallisesta al-
kulämmitelystä, vartalonhallintaharjoiteis-
ta sekä liikkuvuuta lisäävistä harjoiteista. 
Tunnin tavoiteena on tuoda rentouta ja hy-
vää oloa niin keholle kuin mielelle. Soveltuu 
kaiken ikäisille ja kuntoisille. Mukaan tun-
nille tarvitset maton. 

KIERTOHARJOITTELU 

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

KUNTONYRKKEILY 

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

TEEMA 

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

VOIMAA VARTALOON 

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

VOIMA 

Tällä tunnilla pääset kehitämään lihasvoi-
maasi monipuolisesti. Tunti sisältää alku-
lämmitelyt, treeniosuuden sekä venytelyt. 
Tunnilla kehität voimaasi energisessä ympä-
ristössä erilaisia välineitä hyödyntäen. 

ZUMBA 

Zumba on latinorytmeihin perustuva hauska 
ja helppo tanssiftness-tunti 
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KUNTA TIEDOTTAA 

Tilaa vesihuollon häiriötiedote 
Saat tekstiviestillä  tiedon oman alueesi vesihuoltoon liityvistä häiriöistä. 

Nurmiärven Vesi tiedotaa vesihuoltoon 
liityvistä häiriöistä esim. vedenjakelun 
keskeytyksistä tekstiviestillä. Palvelu on 
maksuton ja sitä voivat käytää kaikki Nur-
miärven Veden asiakkaat, myös kerros- ja 
rivitaloissa asuvat. 

Häiriötiedote on mahdollista saada oman 
asuinpaikkanne lisäksi myös muusta osoit-
teesta, esim. sukulaisen osoiteesta. 

Häiriötiedoteen voi tilata Nurmiärven Ve-
den kotisivuilla olevalla lomakkeella: 
www.nurmiarvenvesi.f 

Tekstiviestejä lähetetään klo 7-22 välise-
nä aikana ellei viestien vastaanotaja salli 
viestien lähetystä myös yöllä. Jos viestien 
lähetystä ei sallita yöaikaan, yöllä lähetetyt 
viestit saapuvat vastaanotajalle seuraavana 
aamuna klo 7.00. 

Tällä hetkellä häiriötiedotepalvelu toimii 
vain arkisin työaikana. Palvelua ollaan ota-
massa tulevaisuudessa käytöön myös iltai-
sin ja viikonloppuisin. 

Tilaa häiriötiedote: 
nurmiarvenvesi.f 

Valtuuston kokoukset 2020 
Kunnanvaltuusto on päätänyt kokoontua 
vuonna 2020 pääsääntöisesti seuraavasti: 

29.1. Mikäli käsiteltävien asioiden määrä ja laatu 
26.2. (tarvitaessa) sallii, voidaan kokous jätää pitämätä tai sen 
25.3. ajankohtaa siirtää valtuuston puheenjohtajan 
22.4. päätöksellä. 
20.5. 
10.6. Muistathan, etä voit seurata valtuuston ko 
9.9. (OVK II) kouksia myös netin välityksellä kunnan koti 
28.10. sivujen kauta: www.nurmiarvi.f. 
11.11. (OVK III, TA+verot) 
9.12. 

Viiden Visa vastaukset: 

2.2.2020 tulee kuluneeksi 150 vuo 1)t a Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen ensi ulkaisusta. 
 Hunningolla-albumia myytiin yli 80 000 kappale 2)t a. 3) President i Tarja Halonen 4) Yli 

1800 työnteki ää. 5) Tant u on tunnetuimpia Seitsemän veljeksen kuvit ajia. 

NURMIJÄRVI  39 

www.nurmijarvi.fi
www.nurmijarvenvesi.fi


40 NURMIJÄRVI 

TEEMA

  

 

   

Viiden visa 
1. Numerosarja 02022020 liittyy Nurmijärveen. Mihin sillä viitataan? 
2. Mikä oli Erinin ensimmäisen sooloalbumin nimi ja montako kappaletta si 
    tä myytiin? 
3. Kuka merkkihenkilö on Seitsemän veljestä 150 -juhlavuoden suojelija? 
4. Kuinka monta työntekijää Nurmijärven kunta työllistää? 
5. Mistä Erkki Tanttu on tunnettu? 

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




