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PÄÄKIRJOITUS

Nurmijärvi lukuina 

ASUKASLUKU 30.11.2018 

(ennakkotieto):      42 599

TULOVEROPROSENTTI 2019:  19,50 

KIINTEISTÖVEROPROSENTTI 2019 

 •  yleinen:       0,93
 •  vakinainen asuinrakennus:    0,41
 •  muut asuinrakennukset:    0,93
 •  rakentamattoman rakennustontin 
   veroprosentti:       3,93

VÄESTÖ IKÄRYHMITTÄIN, 

osuus (%) väestöstä (31.12.2017)

 •  0–6-vuotiaat:  8,9 %
 •  7–14-vuotiaat:  12,5 %
 •  15–24-vuotiaat:  11,3 %
 •  25–64-vuotiaat:  51,4 %
 •  yli 65-vuotiaat:  15,9 %

TYÖPAIKAT JA TYÖLLISET 

 •  työllisiä 19 596, työllisyysaste  79,3 % 
   (31.12.2017 ennakkotieto) 
 •  työpaikkoja yhteensä  12 008

PÄÄTAAJAMAT JA ASUKASLUVUT 

(väkiluku tilastollisilla suuralueilla 31.12.2017)

 •  Nurmijärven kirkonkylä: 8 153 asukasta

 •  Klaukkala: 17 341 asukasta

 •  Rajamäki: 7 611 asukasta

 •  Muut: 9 054 asukasta 

 •  Koko kunta: 42 159 asukasta 
 

S anotaan, että tulevaisuus ei tapahdu, se tehdään. Vuosi 2019 on tekemisen vuosi.  

Olemme saaneet riveihin uusia tekijöitä, joista tässä lehdessä esittelyssä ovat 

tekninen johtaja Jouko Lehtonen sekä kehityspäällikkö Vesa Kokkonen. Heidän 

haastattelunsa on luettavissa sivuilta 4.

 Nurmijärvi päätti viime keväänä lähteä mukaan Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhty-

mään. Tämän vuoden alusta suunnitelmat ja valmistelut ovat muuttuneet tekemiseksi. 

Vielä on epävarmaa, mitä valtakunnallisen soteratkaisun osalta tuleman pitää, mutta 

meiltä se ei vie yöunia. Nurmijärvellä ei odoteta tulevaisuutta tumput suorina, vaan 

teemme täyttä häkää yhteistyötä leveämpien hartioiden alla. Laadusta tinkimättä. Sote-

kuntayhtymästä kerrotaan tarkemmin sivulla 14.

 Vuoden alusta käynnistyi myös päivitetty kuntaorganisaatiomme. Sote-toimialan 

siirtyminen kuntayhtymään oli Nurmijärven kunnan historian merkittävin organisaa-

tiomuutos, jonka myötä reilulla 600 työntekijällämme vaihtui työnantaja. Kuntaan jäi 

kaksi suurta toimialaa: sivistys- ja hyvinvointitoimiala sekä ympäristötoimiala. Näiden rin-

nalla ja tukena toimii poikkihallinnollinen konsernipalvelut-toimiala, joka pitää sisällään 

elinvoima- ja kuntakehityspalvelut, viestintä- ja markkinointipalvelut, talouspalvelut, hal-

lintopalvelut, henkilöstöpalvelut ja Aleksia-liikelaitoksen. Organisaatiopäivityksen ajatus 

on, että kuntaorganisaatio puhaltaa entistäkin paremmin yhteen hiileen kuntalaistemme 

parhaaksi. Sujuvampia prosesseja, vähemmän byrokratiaa, enemmän tilaa oikealle teke-

miselle. Organisaatiopäivityksestämme voit lukea lisää sivulta 5.

 Vuosi 2019 on Nurmijärvelle tärkeä vuosi myös sitä kautta, että meillä on vuorostam-

me KUUMA-kuntien puheenjohtajuus. Keski-Uudenmaan 10 kuntaa ovat vuosien kulu-

essa saaneet kaikupohjaa toisistaan ja vahvistaneet asemaansa. Eduskuntavaalivuosi on 

edunvalvonnallisesti erityisen tärkeä vuosi ja luvassa on tiukkaa vääntöä muun muassa 

MAL-neuvotteluissa ja ruuhkamaksukysymyksissä.

 Mutta mistä vuosi 2019 lopulta muistetaan? Mistä sinä haluaisit muistaa sen? Tämä 

lehti tarjoaa jälleen hyvän kattauksen erilaisia ideoita siitä, minkälaisia asioita voisit tavoi-

tella tai elämyksiä voisit kokea. Tilaisuuksiin kannattaa tarttua ja houkutella ystävätkin 

mukaan – sillä tämä on tekemisen vuosi!

Ilmiömäisen positiivista kevättä!
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Aamu alkaa leppoisasti pienellä aamureippailulla. On mahdollisuus heittää palloa, tehdä 

kuperkeikkoja, rakentaa temppurataa –  vaikka jo ennen aamupalaa! Voi myös heräillä 

rauhassa, venytellä ja katsella – oppia myös havainnoimalla liikemalleja. Aamupäivällä teh-

dään upeita vesivärimaalauksia. Maalisiveltimen kanssa voi toimia kuten aikuiset sähköisen 

työpöytänsä ääressä – hyvin sujuu kädentaitojen harjoittelu myös seisten! Ulos lähtiessä voi 

pujahtaa viereiseen huoneeseen esimerkiksi penkin alittamalla ja laskea sitten, monellako 

hypyllä pääsee naulakolle. Ulkona on vielä reilummin tilaa ja mahdollisuuksia monipuolisille 

liikuntaleikeille ja reippaalle puuhailulle. Tänään onkin se jokaviikkoinen metsäretkipäivä 

–  niin odotettu juttu! Metsää innostavampaa, liikuttavampaa ja myös rauhoittavampaa op-

pimisympäristöä on haastava löytää. Aktiivisen aamupäivän jälkeen ruoka ja lepo maittavat 

paremmin! Päivän pienistä osasista löytyy ihan jokaiselle mieleinen tapa liikkua!

Nurmijärven varhaiskasvatuksessa 
ilo kasvaa liikkuen

tuksessa liikuntavälineet ovat lelujen lailla 

lasten saatavilla. Lasten annetaan ideoida 

erilaisia liikkumisen hetkiä. Liikkumistaito-

ja tuetaan ja vahvistetaan myös ohjatuilla 

liikuntatuokioilla, mutta erityisen tärkeä-

nä nähdään lapsen mahdollisuus moni-

puoliseen fyysiseen aktiivisuuteen lapsen 

hoitopäivien aikana. Motoriset perustai-

dot tulisi oppia jo ennen kouluikää.  Nii-

den oppimiseen tarvitaan valtava määrä 

toistoja, joten mahdollisuus harjoitteluun 

on olennaista. 

Yhdessä kohti liikkuvaa 

elämäntapaa

Iloisia kohtaamisia ja mahtavaa malliop-

pimista syntyy, kun eri eri-ikäiset liikkuvat 

yhdessä.

 Yhteiset arjen askareet ja perheen pie-

net yhteiset liikkumishetket kannustavat 

lasta kohti liikkuvampaa elämäntapaa. 

Kannustaminen innostaa lasta fyysiseen 

aktiivisuuteen. 

 – Yhdessä liikkumaan voi mennä esi-

merkiksi liikuntapalveluiden järjestämään 

Liikuntamaahan (lue s. 20) tai reippailla 

kotona Päikkyhaasteiden tai Tule mukaan 

pomppimaan -videon tahtiin. Tarjotaan 

yhdessä lapselle liikkuvampi lapsuus, ke-

hottaa varhaiskasvatuksen liikuntakoordi-

naattori Henna Karvonen.

Varhaiskasvatus ja 

liikuntapalvelut järjestävät 

yhdessä liikuntatapahtumia

Salisäpinöissä, Eskariolympialaisissa ja 

Talvitouhuissa liikkuvat kaikki ikäluokan 

lapset. Lisäksi perheille järjestettiin viime 

syksynä Ilo kasvaa liikkuen -perheliikunta-

tapahtuma. Varhaiskasvatusyksiköt kutsu-

vat perheet mukaan liikkumaan mm. toi-

minnallisilla vanhempainilloilla ja -juhlilla.  

Varhaiskasvatuksessa on myös lisätty yh-

teistyötä koulujen ja seurojen kanssa mm. 

liikkakummitoiminnan ja eri urheilulajien 

lajimaistiaisten muodossa. Tänä vuonna 

työstetään kunnan varhaiskasvatuksen 

oma liikuntasuunnitelma.

Leikkiminen ja liikkuminen 

ovat lapselle luontainen tapa oppia

Mahdollisuus monipuoliseen liikkumi-

seen on jokaisen lapsen päivittäinen oi-

keus. Alle kahdeksanvuotiaiden lasten 

päivään tulisi sisältyä kolme tuntia fyy-

sistä aktiivisuutta, joka koostuu kevyestä 

liikunnasta, reippaasta ulkoilusta sekä 

vauhdikkaasta fyysisestä aktiivisuudesta. 

Kunnan varhaiskasvatuksessa lisätään 

lasten fyysisen aktiivisuuden määrää te-

kemällä päivistä toiminnallisempia sekä 

hyödyntämällä liikkumista monipuolisesti 

oppimisen tukena. Moni alle kouluikäinen 

lapsi viettää ison osan päivästään varhais-

kasvatuksessa, joten varhaiskasvatuksen 

rooli lasten liikkumisen mahdollistajana 

on merkittävä.  

Ilo kasvaa liikkuen 

Nykyisin Nurmijärven koko varhaiskasva-

tus on liittynyt Ilo kasvaa liikkuen -ohjel-

maan. Se on laajan asiantuntijaverkoston 

ja pilottipäiväkotien yhteistyössä kehitet-

ty valtakunnallinen liikkumis- ja hyvin-

vointiohjelma. Matka ohjelmaa kohden 

alkoi Nurmijärvellä siitä, kun kunnan var-

haiskasvatusta haluttiin liikunnallistaa ja 

keväällä 2017 aloitettiin Saan liikkua, leik-

kiä ja nujuta -hanke. 

 Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman avulla 

fyysinen aktiivisuus ja, toiminnallisuus ja 

kehollisuus vakiinnutetaan osaksi varhais-

kasvatuksen arkea. Jokainen varhaiskas-

vatusyksikkö toteuttaa ohjelmaa yksikön 

lähtökohdista, pienten askelten ideolo-

gialla sekä jatkuvan kehittämisen mallia 

hyödyntäen. 

 Varhaiskasvatuksen liikunnallistami-

sen yhtenä tavoitteena on tukea jokaista 

lasta löytämään oma, luontainen tapa liik-

kua. Hankkeeseen on saatu tukea Veikka-

usvoittovaroista. 

” Ääääään-yyy-teeeeee-nyt!”

Lapsi on luonnostaan aktiivinen ja tut-

kii sekä tutustuu asioihin koko kehoaan 

käyttäen. Pienten lasten liikkuminen on 

fyysisesti aktiivista leikkiä. Varhaiskasva-

VARHAISKASVATUS
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KUNTA TIEDOTTAA

 Uusi tekninen johtaja vie Nurmijärveä 
ympäristöystävälliseen suuntaan

J
ouko Lehtonen aloitti Nurmijärven 

kunnan teknisenä johtajana vuo-

den alussa. Lehtonen johtaa kunnan 

ympä ristötoimialaa eli kaikkea maan-

käytöstä ja yleiskaavoituksesta katujen ja 

toimitilojen kunnossapitoon ja rakennus-

valvontaan. 

 – Olen innoissani uudesta työpaikas-

tani. Nurmijärvi on antanut hyvän kuvan 

itsestään ja kunnanjohtajan blogi on enti-

sestään vahvistanut myönteistä mieliku-

vaani. Usean taajamansa ja maaseutumai-

sen kylänsä ansiosta Nurmijärvi on hyvin 

monipuolinen. Lisäksi Nurmijärven uusi 

kuntaorganisaatio mahdollistaa parem-

Entistä somempi kunta 

Nurmijärven kunta on aktivoitunut sosiaa-

lisessa mediassa. Esimerkiksi tammikuun 

alussa kunta aloitti #ilmiöntekijät-viestin-

täkampanjan, joka esittelee kunnan työn-

tekijöitä. Kampanja pyörii Instagramissa ja 

Facebookissa. 

 – Kampanjalla haluamme kertoa, 

kuinka erilaisia töitä teemme palvellak-

semme kuntalaisia. Tavoitteena on myös 

madaltaa kuntalaisten kynnystä ottaa 

meihin jatkossa yhteyttä ja vaikuttaa ko-

tikunnan asioihin, Siltanen kertoo.

 Sosiaalinen media mahdollistaa kun-

nalle aktiivisemman vuorovaikutuksen 

kuntalaisten kanssa. 

 – Haluamme olla läsnä kuntalaisten 

arjessa, ja sosiaalinen media on oivallinen 

ympäristö käydä avointa vuoropuhelua. 

Kehotankin kaikkia kuntalaisia seuraa-

maan kunnan virallisia sosiaalisen me-

dian kanavia, joiden kautta saa helposti 

paikkansapitävää tietoa ja voi esittää ky-

symyksiä kunnan asiantuntijoille, Siltanen 

kehottaa. 

Avoimempaa ja aktiivisempaa viestintää

N
urmijärven kunta sai uuden ke-

hityspäällikön Vesa Kokkosen 

aloittaessa virassaan tammikuus-

sa. Kehityspäällikkönä hän vastaa muun 

muassa  kunnan strategiatyön edistämi-

sestä ja kunnan työllisyysasioista. 

 – Nurmijärven kuntastrategiassa on 

selkeitä ja hyviä tavoitteita. Minun tehtä-

väni on jalkauttaa niitä yhdessä muiden 

kunnantyöntekijöiden kanssa, Vesa Kok-

konen kuvailee työnkuvaansa. 

 Olennainen osa strategiatyötä on jat-

kuva kehittäminen. Kokkosen tehtävänä 

onkin tunnistaa globaaleja ja kotimaisia 

trendejä ja arvioida niiden vaikutus Nur-

mijärveen. 

 – Kaiken kaupungistumisen keskellä 

Nurmijärven viihtyisä asuinympäristö ja 

vahva yrityspohja luovat mahdollisuuksia 

kasvuun ja kehitykseen. Kunnan pitää kui-

tenkin arvioida omia vahvuuksiaan jatku-

vasti ja viestiä niistä rohkeasti, Kokkonen 

kertoo. 

 Kokkonen on alun perin kotoisin 

Lieksasta, josta muutti opintojen peräs-

sä pääkaupunkiseudulle. Valmistuttuaan 

kauppatieteiden maisteriksi Kokkonen 

työskenteli yli kymmenen vuotta tutkija-

na ja konsulttina.

 – Julkishallinto on tullut tutuksi kun-

takentästä Euroopan Unioniin. Olen saa-

nut olla mukana monessa – aina strategia-

prosesseista elinkeinojen kehittämiseen. 

Nyt tartun innolla Nurmijärven kehitys-

haasteisiin, Vesa Kokkonen sanoo.  

Kuka olet Vesa Kokkonen?
Työ: Nurmijärven kunnan 

kehityspäällikkö.

Perhe: Vaimo ja kaksi lasta. 

Harrastukset: Kuntoliikunta 

pyöräilystä hiihtoon, kulttuurin 

sekakäyttö museoista 

kirjallisuuteen. 

Kokkosen kirjavinkit keväälle 2019: 

1.   Arundhati Roy: Äärimmäisen

   onnen ministeriö

2.  Zadia Smith: Zwing Time

3.  Juha Itkonen: Ihmettä kaikki

Kehityspäällikkö 

tunnistaa 
megatrendin

 Lehtosen toiveissa on kehittää kuntaa 

entistä ympäristöystävällisempään suun-

taan.

 – Haluan, että nurmijärveläiset viih-

tyvät kotikunnassaan ja kunta näyttäytyy 

vetovoimaisena uusille kuntalaisille ja 

yrittäjille. Tämä tarkoittaa muun muassa 

sitä, että infra on kunnossa, asuinalueet 

viihtyisiä ja julkinen liikenne toimii. Halu-

an myös rakentaa Nurmijärven kuntaa ky-

lineen ympäristöystävälliseen suuntaan, 

Jouko Lehtonen summaa. 

Kuka olet Jouko Lehtonen? 
Työ: Nurmijärven kunnan tekninen 

johtaja.

Perhe: Vaimo ja kaksi aikuista lasta.

Harrastukset: Merimelonta, 

laitesukellus, lukeminen, ulkoilu 

koiran kanssa ja kävely. 

Lehtosen kirjavinkit keväälle 2019: 

1.  Peter Høeg: Lumen taju

2.  José Saramago: Oikukas kuolema

3.  Gabriel García Márquez: 

  Rakkautta koleran aikaan

min kunnan kehittämisen raakamaasta 

toimivaksi yhteiskunnaksi, Jouko Lehto-

nen kuvailee ajatuksiaan uudesta työnan-

tajastaan.

 Lehtonen on koulutukseltaan raken-

nusalan diplomi-insinööri. Kiinnostus tek-

niselle alalle tuli geeniperintönä. 

 – Vanhemmillani oli rakennusliike 

Kalvolassa, ja minä puolestani kasvoin 

ja leikin liikkeen varastolla. Myöhemmin 

nuorukaisena en osannut kuvitellakaan 

työllistyväni muualle kuin rakennusalalle, 

joten opiskelin rakennusinsinööriksi, Leh-

tonen kertoo. 

 Työt veivät Lehtosen ensin konsultiksi 

ja 1990-luvun alussa julkiselle sektorille. 

Kokemusta on kertynyt niin Helsingin 

kaupungilta kuin Vietnamista ja Ugan-

dastakin. Viimeiset 10 vuotta Lehtonen 

on työskennellyt Riihimäen kaupungin 

teknisenä johtajana.

 – Parasta työssäni on sen kokonaisval-

taisuus, pitkäjänteisyys ja mahdollisuus 

asioida erilaisten ihmisten kanssa. Toi-

vonkin tapaavani mahdollisimman monia 

nurmijärveläisiä kevään aikana, Lehtonen 

sanoo. 

K
unta panostaa vuonna 2019 aktii-

visempaan vuoropuheluun. Vies-

tintää kehitetään samanaikaisesti 

useissa eri kanavissa.

 – Vuorovaikutuksen ja osallisuuden 

lisääminen on Nurmijärven kunnan kes-

keisiä strategisia tavoitteita, ja viestinnällä 

on olennainen rooli näiden tavoitteiden 

saavuttamisessa, viestintäpäällikkö Tee-

mu Siltanen kertoo. 

Vuorovaikutusta myös 

kasvotusten

Nurmijärven kunnan viestinnän kehit-

täminen ei rajoitu ainoastaan sähköisiin 

kanaviin.

 – Uudistamme vuoden 2019 aikana 

myös kunnan tiedotuslehteä entistä lu-

kijaystävällisemmäksi, Siltanen sanoo ja 

jatkaa:

 – Myös kasvokkain tapahtuva viestin-

tä on tärkeää, ja tämän vuoksi jatkamme 

erilaisten tapahtumien, kuten asukasilto-

jen, kehittämistä.

 Viestintäpäällikkö esittää myös kunta-

laisille toiveen liittyen kunnan viestintään. 

 – Toivon kuntalaisilta palautetta kun-

nan viestinnästä, sillä se mahdollistaa 

kehittymisen. Palautetta voi antaa esi-

merkiksi verkkopalvelu Solmun kautta tai 

vaikka kasvotusten kunnan asukasilloissa, 

Teemu Siltanen toivoo.  

N
urmijärven kunnan kotisivut, niin 

edelliset kuin nykyisetkin, ovat 

menestyneet aikojen saatossa 

erilaisissa vertailuissa. Nykyisen sivuston 

perusratkaisu on ollut käytössä vuodes-

ta 2011. Lainsäädäntö on tämän jälkeen 

tuonut sisällön saavutettavuuteen uusia 

vaatimuksia, joilla taataan tiedon saanti 

kaikille. Nurmijärven kunta uudistaakin 

kotisivunsa kevään aikana. 

 – Kotisivu-uudistuksella luomme si-

vuston, joka mahdollistaa myös joustavan 

jatkokehityksen. Näin voimme kehittää 

sivujamme myös lanseerauksen jälkeen, 

Siltanen kertoo. 

 Kotisivujen teknisestä toteutuksesta 

vastaa MEOM Oy. Sivuston eri kehitysvai-

heita testataan erilaisilla käyttäjillä kevään 

aikana ennen julkaisua. Projektisuunni-

telman mukaan uudet sivut lanseerataan 

vielä ennen kesän rientoja. 

Kunnan kotisivut uudistuvat kevään aikana
Nurmijärven kunta kehittää parhaillaan uusia kotisivuja käyttäjäystävällisyyden 

pohjalta. Uudet sivut julkaistaan keväällä 2019. 

 Nurmijärven kunta keräsi palautetta 

kuntalaisilta nykyisistä kotisivuista. Pa-

lautteessa on korostunut sivujen vanhan-

aikaisuus ja kuntalaisten haasteet löytää 

haluttua tietoa. 

 – Uusilta kotisivuilta haluttu tieto löy-

tyy vaivattomammin ja nettisivujen on 

tarkoitus palvella ja innostaa kävijöitä, 

kertoo viestintäpäällikkö Teemu Siltanen.

 Digitaalisuuden luomat mahdollisuu-

det ja sitä kautta myös verkkosivut muut-

tuvat huimaa vauhtia. 
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Seuraa Nurmijärven kuntaa somessa!

#ilmiöntekijät

KUNTA TIEDOTTAA

N
urmijärven sosiaali- ja terveys-

palveluiden tuotanto siirtyi Kes-

ki-Uudenmaan sote-kuntayhty-

mälle. Muutoksen yhteydessä kunta päi-

vitti organisaationsa sujuvammaksi. 

 – Organisaatiopäivityksen oleellisim-

pia asioita ovat elinkeino- ja kuntakehi-

tyskeskuksen ja hyvinvointitoimialan 

lakkaaminen, sivistystoimialan muuttu-

minen sivistys- ja hyvinvointitoimialaksi, 

sekä keskushallinnon toimialan muuttu-

minen konsernipalvelujen toimialaksi, 

Nurmijärven kunnan hallintojohtaja Juk-

ka Anttila kertoo.

 – Organisaatiopäivityksen tavoit-

teena on selkeyttää toimialarakennetta, 

mahdollistaa avoimempi vuorovaikutus 

kuntalaisten kanssa, sujuvoittaa maan-

käytön maapolitiikan suunnittelua ja val-

mistautua sote-uudistuksen mukanaan 

tuomiin muutoksiin, kunnanjohtaja Outi 

Mäkelä kertoo. 

Kaavoitus osaksi 

ympäristötoimialaa

Kunnan uusi tekninen johtaja Jouko Leh-

tonen johtaa ympäristötoimialaa, jonka 

alle kuuluvat yhdyskuntasuunnittelu, 

kaavoitus, infrastruktuurin rakentaminen 

ja ylläpito, toimitilahallinta sekä joukkolii-

kenne. Lisäksi Nurmijärven Vesi -liikelaitos 

kuuluu ympäristötoimialan alaisuuteen. 

 Organisaatiouudistuksessa vanhan 

elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen toi-

minta purettiin ja maankäyttö ja yleis-

kaavoitus sijoittuvat jatkossa ympäristö-

toimialalle omaksi tulosalueekseen. 

Konsernipalvelut uusi toimiala

Hallintojohtaja Jukka Anttilan johtama 

konsernipalvelut on uusi toimiala ja sen 

alle siirtyvät vanhasta keskushallinnosta 

hallintopalveluiden, henkilöstöpalve-

luiden ja talouspalveluiden tulosalueet. 

Lisäksi konsernipalveluihin tulee kaksi 

uutta tulosaluetta: viestintä- ja markki-

nointipalvelut ja elinvoima- ja kuntake-

hityspalvelut. Konsernipalveluihin kuuluu 

myös Aleksia-liikelaitos. 

 Organisaatiopäivityksellä korostetaan 

viestinnän ja markkinoinnin roolia. Vies-

tintä- ja markkinointipalveluita johtaa 

viestintäpäällikkö Teemu Siltanen. 

 – Kuntaviestinnältä toivotaan aktiivis-

ta ja osallistava otetta. Tämän vuoksi se 

muodostaa jatkossa oman pienen mutta 

merkittävän tulosalueensa, Anttila ker-

too. 

Kunnan organisaatiorakenne päivittyi vuoden alussa

 Uusi kehityspäällikkö Vesa Kokkonen 

johtaa elinvoima- ja kuntakehityspalve-

luita, jonka alle kuuluvat muun muassa 

kuntakehitystehtävät, kuntastrategian 

laadinta ja seuranta, palveluverkon laa-

dinta, alueellinen yhteistyö sekä yrittäjyy-

den tukemiseen liittyvät tehtävät.

Hyvinvoinnin edistäminen osaksi 

sivistys- ja hyvinvointitoimialaa

Nurmijärven kunnan sivistysjohtaja Tiina 

Hirvonen johtaa sivistys- ja hyvinvointi-

toimialaa. Uuden toimialan tehtävänä 

on koulutuksen, varhaiskasvatuksen, 

kirjasto-ja kulttuuripalveluiden ja nuori-

sopalveluiden lisäksi myös hyvinvoinnin 

edistämisen tehtävät. 

 Liikuntapalvelut siirtyi sivistys- ja hy-

vinvointitoimialalle. Lisäksi kasvun ja op-

pimisen tukipalvelut, kotoutumispalvelut 

ja hyvinvoinnin edistäminen muodosta-

vat sivistys- ja hyvinvointitoimialalle uu-

den hyvinvointipalvelujen tulosalueen.

Kuuleeko kunta? Kuuntelen. 

Anna palautetta Solmun kautta!

solmu.nurmijarvi.fi 

Nurmijärven kunta toteuttaa tänäkin vuonna osallistuvaa budjetointia. Osallistu-

vasta budjetoinnista on saatu aikaisempina vuosina hyviä kokemuksia. Osallistuva 

budjetointi on sisällytetty myös kunnan strategiaan. 

O
sallistuvan budjetoinnin tavoit-

teena on se, että kuntalaiset 

pääsevät osallistumaan suoraan 

kunnan päätöksentekoon. Kuntalaiset 

voivat saada rahoitusta hankkeille, jotka 

parantavat heidän omaa asuinympäris-

töään. Laajemmin tämä tukee kunnan ja 

kuntalaisten välistä vuoropuhelua ja lisää 

kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia. 

 Osallistuvan budjetoinnin teemat 

määritellään myöhemmin keväällä. Viime 

Nurmijärvi toteuttaa tänäkin 
vuonna osallistuvaa budjetointia

vuoden teemoja ovat olleet ympäristön 

kohentaminen sekä yhteisöllisyyden pa-

rantaminen. Hankkeiden kesto on rajoit-

tunut kalenterivuoteen eli hanke on ol-

tava toteutettavissa vuoden 2019 aikana. 

Hakuaika käynnistyy keväällä ja siitä tie-

dotetaan, kun asia tulee ajankohtaiseksi. 

 Tavoitteena on, että tänäkin vuonna 

mahdollisimman moni nurmijärveläinen 

yhdistys tai ryhmittymä hakisi rahoitusta 

osallistuvan budjetoinnin kautta. 
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Suomalaisten suurimpiin kestosuosik-

keihin lukeutuva Anssi Kela palasi vii-

me syksynä tauon jälkeen keikkalavoil-

le. Yleisön iloksi Kela jatkaa Ääriviivoja-

albuminsa kiertuetta keväällä. 
 

F
aneilta ihastuneen vastaanoton 

saanut Kelan seitsemäs studio-

levytys julkaistiin viime vuoden 

syyskuussa. Sen 1,6 miljoonaa striimiä 

Spotifyssa kerännyt menestyssingle Ilves 

on dominoinut koko syksyn myös suoma-

laisia radiosoittolistoja. 

 Pitkän uran suomalaisella musiikkitai-

vaalla tehneen Kelan tuotannosta tunne-

tuimpia hittejä ovat muun muassa Mikan 

Faijan BMW, Milla, Puistossa sekä Levoton 

tyttö.

 La 23.3. klo 19

Anssi Kela: Ääriviivoja-kiertue

Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut 

www.monikkosali.fi , www.lippu.fi 

Anssi Kela 
Ääriviivoja-kiertueella 

Kaartin soittokunta on 42-henkinen Suomen Puolustusvoimien edustussoittokunta, 

joka esiintyy Puolustusvoimien tilaisuuksien lisäksi valtiollisissa edustustilaisuuksis-

sa, kuten valtiovierailuilla. Soittokunta on perustettu vuonna 1819 ja se on Suomen 

vanhin yhtäjaksoisesti toiminut ammattiorkesteri. Tänä vuonna orkesteri viettää 

200-vuotisjuhlavuottaan. 

MONIKKOSALIN KEVÄÄN OHJELMAA

Viihdekonsertti juhlistaa Kaartin soittokunnan 200-vuotista taivalta

K
aartin soittokunta on tehnyt juh-

lavuotensa merkeissä Tähtiä ja 

timantteja -konsertin, jonka solis-

teina ovat hallitseva tangokuningas Jar-

no Kokko sekä upeaääninen ooppera- ja 

musikaalilaulaja Mia Heikkinen.

 Konsertin nimikkokappale Tähtiä 

ja timant teja on Markku Johanssonin 

sävel tämä juhlavalssi, joka voitti Helsingin 

450-vuotisjuhlavuoden sävellyskilpailun. 

Valssi on tullut tunnetuksi Kaartin soitto-

kunnan esittämänä, ja se on kuultu muun 

muassa Tasavallan Presidentin itsenäi-

syyspäivän vastaanotoilla. 

 Tähtiä ja timantteja -konsertin ohjel-

ma sisältää tunnettuja kappaleita muun 

muassa musikaaleista West Side Story, 

Kurjat ja Oopperan kummitus. M ukana on 

myös upeita tangoja. 

 Soittokuntaa johtavat Pasi-Heikki 

Mikkola ja Tomi Väisänen.

Ke 13.2. klo 19

Kaartin soittokunta: 

Tähtiä ja timantteja

Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

www.monikkosali.fi , www.lippu.fi 

Kuva: Karo Holmberg
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MONIKKOSALIN KEVÄÄN OHJELMAA

S
uomen kansainvälisesti menes-

tyneimpiin näyttelijöihin kuulu-

van Kati Outisen esittämä mo-

nologinäytelmä Niin kauas kuin omat 

siivet kantaa käsittelee muistisairaut-

ta koskettavasti ja elämänmakuisesti.  

 Näytelmän päähenkilö on työikäinen 

Alli, jolla on diagnosoitu muistisairaus. 

Alli yrittää pärjätä uudessa elämäntilan-

teessa, jossa muistamattomuuden hetket 

ja tuttu arkinen elämä vaihtelevat. 

 Elämästä tulee sarja hauskoja, absur-

deja ja liikuttavia tilanteita, joissa Alli luo-

vii parhaan kykynsä mukaan. 

 Kati Outisen yhden naisen näytel-

mässä dokumentaariset kertomukset 

kohtaavat taidokkaan ja voimaannutta-

van teatterillisen muodon. Monologista 

rakentuu herkkä muotokuva ihmisestä, 

joka kykenee luottamaan elämään rajun 

muutoksen keskellä. Itsensä kadottamista 

ei tarvitse enää pelätä.

 Monologin päätteeksi yleisöllä on 

mahdollisuus keskustella Outisen kanssa 

näytelmän herättämistä ajatuksista.

 

Mitä voi tehdä sateisena päivänä, kun aikakin tuntuu eksyneen vesipisaroiden jouk-

koon? Vaikka mitä! Sen todistavat Pikku Kakkosesta ja television joulukalenterista 

tutut kaverukset Maukka ja Väykkä, jotka seikkailevat Timo Parvelan kirjoittamas-

sa veikeässä lastenesityksessä. 

L
otta Kuusiston esittämä Maukka-

kissa ja Paavo Kerosuon Väykkä-

koira muuttavat sateisenkin päivän 

auringonpaisteeksi laulaen, tanssien ja 

tarinoita kertoen.

  Yleisöä johdattavat Maukan ja Väykän 

maailmaan hauskat tarinat sekä Iiro Ran-

talan säveltämä musiikki. Esityksen muu-

sikkona on Jukka Ojala.

 Maukka ja Väykkä -tarinoiden kirjoitta-

ja kirjailija Timo Parvela kuuluu maamme 

luetuimpiin kirjailijoihin. Hänen kirjojaan 

M
aamme suosituin yhtye oli vuo-

sina 1967–1968 Topmost, jonka 

kiertueet ulottuivat Suomen li-

säksi muun muassa Tanskaan ja Ruotsiin.  

Ruotsalainen Expressen-lehti jopa titu-

leerasi yhtyettä suurimmaksi sensaatioksi 

sitten Beatlesin. 

 Yhtyeen levytyksistä Merisairaat kas-

vot, Näen mustaa vain ja Hän sinut jättää 

nousivat listoille ja saavuttivat suuren suo-

sion. 

 Topmost hajosi vuonna 1968, jonka 

jälkeen jäsenet ovat tehneet mittavan 

uran eri kokoonpanoissa ja vaikuttaneet 

muutenkin Suomen musiikki- ja viihde-

maailmassa.

 Maukan ja Väykän hyvä päivä

on myyty noin 1,5 miljoonaa kappaletta 

ja niitä on käännetty yli 30 kielelle.

 Parvelan tunnettuja teoksia ovat Ella 

ja kaverit -sarja, Pate-sarja sekä Maukka ja 

Väykkä -kirjat. 

La 30.3. klo 13

Maukan ja Väykän hyvä päivä

järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

www.monikkosali.fi , www.lippu.fi 

 Tänä vuonna yhtye tekee 55-vuotis 

Happy Together -kiertueen lähes alkupe-

räisessä kokoonpanossa.

  Alkuperäisjäsenistä mukana ovat lau-

lajat Gugi Kokljuschkin ja Harri Saksala 

sekä rummuissa Kisu Jernström, bassossa 

Holle Holopainen ja kitarassa Eero Lupa-

ri. Edesmenneen Poku Tarkkosen tilalla 

on soittanut koskettimia vuodesta 2004 

lähtien Tommi Lindell.

Suomen suosituimpiin kuulunut yhtye täyttää 55 vuotta

Topmostin pophistoriallinen 
konserttikiertue

To 14.3. klo 19

Topmost – 55 v. Happy Together

Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

www.monikkosali.fi , www.lippu.fi 

Muistisairaus 
Kati Outisen monologin aiheena

La 13.4. klo 13

Niin kauas kuin omat siivet kantaa

Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

www.monikkosali.fi , www.lippu.fi 
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MONIKKOSALIN KEVÄÄN OHJELMAA

M
uumilaakson tarinoita -ani-

maatiosarjan tunnuskappa-

leen laula ja Benny Törnroos on 

90-luvun alusta alkaen esittänyt muumi-

musiikkia. Käy Muumilaaksoon -konsertti 

koostuu tutuista muumilauluista, jotka 

kuullaan Benny Törnroosin esittämänä. 

 Konsertin aikana leikitään, lauletaan, 

tanssitaan ja jumpataan. Lavalla nähdään 

Bennyn lisäksi viisi Muumilaakson hah-

moa. 

 Tunnelma nousee kattoon jo kon-

sertin alussa, kun muumilaulut raikuvat 

ilmoille täyttäen lasten ja  aikuisten sydä-

met. 

 Ja mikä parasta, myös yleisö saa laulaa 

yhdessä Bennyn ja Muumilaakson väen 

kanssa.

S
uomen musiikkiteatterin tuotantoa 

kuuluvan Raparperitaivas-musikaa-

lin perusta on valettu Gösta Sund-

qvistin ja Leevi and t he Leavings -yhtyeen 

tarinaan. 

 Hulvaton suomirock-spektaakkeli 

kertoo hieman oudosta Leevi-nimisestä 

progea diggailevasta nuorukaisesta, jos-

ta kasvaa suuri suomalainen säveltäjä ja 

tarinankertoja. 

 Leevi toimii paitsi musiikintekijänä, 

myös talonmiehenä, jalkapallojouk kueen 

valmentajana ja radiopersoonana. Elä-

mänsä loppuvaiheessa hänet valtaa kai-

puu suomalaiseen luontoon.

 Gösta Sundqvistia esittää A-J Keski-

nen, joka on tullut tunnetuksi Voice of 

Finland -kilpailun fi nalistina, ja joka on 

erehdyttävästi Sundqvistin näköinen 

mies. Musikaalissa nähdään myös Juice, 

jota tulkitsee Jussi Ojanen. 

 Näyttämöllä toilailevat populaarimu-

siikin merkkihenkilöiden lisäksi monet 

Leevi and the Leavingsin kappaleiden 

kuvailemat tragikoomiset hahmot.

 Musikaalissa kuullaan Leevi and the 

Leavingsin musiikin ohella tulkintoja Gös-

tan aikalaisten, Juice Leskisen ja Kirkan, 

tuotannosta. 

La 27.4.klo 18

Raparperitaivas-musikaali

Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

www.monikkosali.fi , www.lippu.fi 

Gösta Sundqvistin 

elämä ja tuotanto 

musikaalin aiheenaRaparperitaivasRaparperitaivas

Benny ja muumit valloittavat 
pienet ja isot muumi-fanit

La 4.5. klo 13

Käy Muumilaaksoon -konsertti 

Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut 

www.monikkosali.fi , www.lippu.fi 

Kuva: Johan Hagström
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MUSEO

K
ieltolakia rikottiin alusta lähti-

en kaikkialla maassa ja kaikkien 

yhteiskuntaluokkien toimesta. 

Professori Matti Peltonen on todennut: 

”Kieltolakiaikana viina oli vapaimmillaan 

Suomessa. Koskaan ennen, eikä ilmeisesti 

ainakaan toistaiseksi, alkoholilla ole ollut 

niin tehokasta, koko maan kattavaa tiheää 

myyntiorganisaatiota, kuin kieltolakivuosi-

na.”

 Rajamäelle ja koko Nurmijärvelle 

kieltolaki merkitsi suuria, kun Rajamäen 

tehtaat siirtyivät vuonna 1920 Valtion Al-

koholiliikkeen omistukseen. Ensi kesänä 

tätä varsin epäonnistuneeksi osoittautu-

nutta lakia muistetaan Rajamäen tehdas-

museossa teemaopastuksen muodossa. 

Maistiaisia kieltolain ajasta tarjoillaan jo 

maaliskuussa, kun tehdasmuseon opas 

Petri Lehtonen luennoi aiheesta Rajamä-

en kirjastossa.

”Me organiseeraamme hyvettä, 

vastustajat pahetta.”

Vuosisadan vaihtuessa raittiusaate oli 

kerännyt taakseen nuorisoseuraliikkeen, 

työväenliikkeen, naisliikkeen ja uskonnol-

liset herätysliikkeet. Myös lähes kaikki po-

liittiset puolueet kannattivat kieltolakia. 

Lain kannattajien mukaan alkoholihaitto-

jen poistuminen lisäisi kansan ahkeruutta 

ja työtehoa, vaurautta ja veronmaksuky-

kyä. Verotaakka pienenisi, koska enää ei 

tarvittaisi suuria vankiloita, mielisairaaloi-

ta, kunnallis- ja lastenkoteja tai poliisivoi-

mia. Köyhyys, sairaus ja tietämättömyys 

häviäisivät, sukupuolten ja yhteiskunta-

luokkien välinen tasa-arvo lisääntyisi.

 Lokakuussa 1907 Suomen eduskunta 

hyväksyi äänestyksettä, yksimielisesti sei-

saalleen nousten lain alkoholipitoisten ai-

neiden valmistuksesta, maahantuonnista, 

myynnistä, kuljetuksesta ja varastossa pi-

dosta. Joidenkin tosin väitetään seisseen 

puolikumarassa. Senaatti ja virkamiehistö 

eivät kuitenkaan jatkaneet lain valmiste-

lua. 

 Vuonna 1909 eduskunta hyväksyi 

kieltolain toistamiseen, vuonna 1911 kol-

mannen ja 1914 neljännen kerran mutta 

laki jäi yhä keisari-suuriruhtinaan vahvis-

tusta vaille. Suomen kieltolain vahvisti 

viimein pääministeri Aleksandr Kerens-

kin johtama Venäjän väliaikainen hallitus 

29.5.1917.

”Suomen kansa ei ole 

ymmärtänyt parastaan”

Kieltolain kolmestatoista vuodesta muis-

tetaan nykyisin parhaiten ns. pirtusota. Al-

koholin salakuljetus organisoitui ja rikolli-

suudesta tuli monille ammatti. Virkavalta 

pyrki trokaamista suitsimaan, mutta aluksi 

KieltolakiKieltolaki
Suomen kansan hartain toivomusSuomen kansan hartain toivomus

Takavarikoituja pirtuautoja 

kieltolain aikaan Nurmijärven 

Kirkonkylässä. 

Sata vuotta sitten, 1.6.1919, astui Suomessa voimaan kieltolaki. Suomen senaatin 

antaman lausunnon mukaan lain tarkoitus oli ”tehdä loppu juovutusjuomaliikkeen 

tuottamista siveellisistä, taloudellisista ja kansanterveydellisistä vaurioista”.

K-60 to 14.3. klo 15 

Rajamäen kirjasto 

Rajamäen tehdasmuseon opas 

Petri Lehtonen: 

Suomen kansan hartain toivomus! 

Kieltolaki 1919–1932. 

Kesällä 2019 kieltolaki-teemaopastus 

Rajamäen tehdasmuseossa.

hyvin vähäisin voimavaroin. On arvioitu, 

että alkoholin salakaupasta ansaitsi Suo-

messa elantonsa n. 100 000 ihmistä. 

 Kieltolaki päättyi 5.4.1932 klo 10, kun 

Oy Alkoholiliike Ab aloitti toimintansa ja 

sen 58 myymälää avasi ovensa. Laki oli 

siis maassamme voimassa koko iloiseksi 

kutsutun 1920-luvun! Nurmijärvellä kiel-

tolain päättyminen merkitsi Rajamäen 

tehtaiden suurten uudistus- ja laajennus-

töiden alkamista. Rajamäestä tuli valtion 

monopolikseen ottaman alkoholituotan-

non keskuspaikka Suomessa. 

 

Hyvingefabriks Aktiebolag eli Hyvinkään Tehtaan Osakeyhtiö perustettiin Rajamäelle 

vuonna 1888 valmistamaan painohiivaa, väkiviinaa, mustetta, etikkaa ja eetteriä. 
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KIRJASTO

 

T
ämän päivän uutisia leimaavat eri-

laiset kriisit ja monitahoinen tur-

vattomuus, kaiken vieraan pelko 

ja vääjäämättömät luonnonkatastrofi t. 

Pelon ilmapiiriä lietsovat uhkakuvat saa-

vat helposti liikaa kierroksia sosiaalisen 

median keskusteluissa. Nämä kuvat hal-

litsevat arkipäiväämme. Ohjaavatko ne 

myös ajatteluamme? Saavatko ne meidät 

yrittämään enemmän vai lannistumaan 

entisestään?

 Nyt ei ole aika vaipua synkkyyteen 

ja välinpitämättömyyteen. Tarvitsemme 

posi tiivisen vaikuttamisen mahdollisuuk-

sia, uskoa hyvään tulevaisuuteen ja hy-

vään ihmisyyteen. 

Nyt tarvitsemme Hyviä uutisia!

Nurmijärven kirjastoissa järjestetään ke-

vään 2019 aikana Hyviä uutisia! -tapah-

tumasarja, jossa on jokaiselle kuulle oma 

teemansa. Tammikuussa teemana ovat 

erilaiset selviytymistarinat, helmikuussa 

keskitytään niin henkiseen kuin fyysiseen-

kin hyvinvointiin. Maaliskuun  tunnuslau-

seena on Hyvä kiertoon, ja silloin syven-

nytään hyviin tekoihin, myötätuntoon ja 

toisten kunnioittamiseen. Huhtikuussa 

päästään näkemään, kuinka moderni 

tiede ja tutkimus yrittävät ratkaista elin-

ympäristömme pieniä ja suuria ongelmia. 

Toukokuussa puhkeaa luonto kukkaan, ja 

niin myös kirjastoissa keskitytään luon-

toon, sen parantavaan voimaan ja ilmas-

tonmuutoksen hidastamiseen.

 Keskusteluilloissa on mukana omien 

alojensa huippuasiantuntijoita, jotka ovat 

työllään pyrkineet tuomaan uutta näkö-

kulmaa tai kestävää ratkaisua erilaisiin 

yhteiskunnan ongelmiin. 

 Hyvä uutinen ei ummista kuulijan sil-

miä yhteiskunnan ongelmilta vaan etsii 

niihin uudenlaisia ratkaisuja, jotka ovat 

entistä kestävämmällä pohjalla. 

 Hyviä uutisia! -hanketta tuetaan Etelä-

Suomen aluehallintoviraston myöntämäl-

lä valtionavustuksella.

Hyviä uutisia! -tapahtumasarjan ohjelma

Tammikuu – Selviytymistarinoita  
to 31.1. klo 17.30 Rajamäen kirjastossa: 

Rauli Virtanen: Selviytyminen kantaa eteenpäin  
 
 

Helmikuu – Hyvinvointia elämään  

ti 12.2. klo 18 Nurmijärven pääkirjastossa: 

Antti Rahikkala: Uuden sukupolven älykkäät täsmälääkkeet  

(maksuttomia pääsylippuja jaetaan pääkirjastossa 29.1. alkaen)  

to 14.2. klo 18 Klaukkalan kirjastossa: 

Aleksi Salusjärvi: Hyviä lääkkeitä lukutaidottomuuteen  

ti 19.2. klo 18 Klaukkalan kirjastossa:

Anne Birgitta Pessi: Hyvinvointia elämään myötätunnosta ja innosta  

to 28.2. klo 17.30 Rajamäen kirjastossa: 

Hanna Partanen: Maito ei tapa ja hyvin syöminen on helppoa  
  

Maaliskuu – Hyvä kiertoon  

to 21.3. klo 18 Klaukkalan kirjastossa: 

Antti Kylliäinen: Hyveiden avulla maailma paremmaksi  

to 28.3. klo 17.30 Rajamäen kirjastossa: 

Nurmijärven Siskot ja Simot: Keskiössä välittäminen  
  

Huhtikuu – Tieteen mahdollisuudet  

ti 9.4. klo 18 Nurmijärven pääkirjastossa: 

Tarja Linnavalli: Aivot ja musiikki  

(maksuttomia pääsylippuja jaetaan pääkirjastossa 26.3. alkaen)  

ti 16.4. klo 18 Klaukkalan kirjastossa: 

Pekka Ketola: Kodin varaosat 3D-tulostamalla  

to 25.4. klo 17.30 Rajamäen kirjastossa: 

Esko Valtaoja: Maailmanloppu on taas kerran peruttu  

(maksuttomia pääsylippuja jaetaan Rajamäen kirjastossa 28.3. alkaen)  
  

Toukokuu – Pelastetaan luonto  

to 2.5. klo 18 Nurmijärven pääkirjastossa: 

Sinikka Piippo: Metsät, puut ja yrtit – kuinka ne vaikuttavat meihin 

elinympäristössä ja eri tavoin käytettynä 

(maksuttomia pääsylippuja jaetaan pääkirjastossa 29.4. alkaen)  

to 9.5. klo 17.30 Rajamäen kirjastossa: 

Antti Huttunen: Luonto on oikea terveystehdas  

to 16.5. klo 18 Klaukkalan kirjastossa: 

Emmi Hietaniemi: Kestävä arki tekee onnelliseksi

Hyviä uutisia!
Jaksatko sinä vielä uskoa hyvään tulevaisuuteen?

SATUTUOKIOT SATUTUOKIOT NURMIJÄRVEN KIRJASTOISSA
Sopivat parhaiten yli 3-vuotiaille. Vapaa pääsy.

NURMIJÄRVEN PÄÄKIRJASTO
keskiviikkoiltaisin klo 18.00–18.20

30.1.  Löydä sana satujen vesillä

13.2.  Taika-kissan satutuokio. Satutuokiossa on 

  mukana oikea kissa

27.2.  Lempisadut. Tuo oma lempikuvakirjasi luettavaksi

13.3.  Prinssit, prinsessat ja vaikka merirosvot. 

  Voit halutessasi pukeutua teeman mukaisesti

27.3.  Eläinsadut. Tule valitsemaan, mikä satu luetaan

10.4.  Pääsiäisaskartelua

24.4.  Nukketeatteri PikkuKulkuri: Piki-salamasankari

KLAUKKALAN KIRJASTO
keskiviikkoiltaisin klo 18.00–18.20

06.2.  Kaikki laulaa tavallaan

20.2.  Pannaan mullin mallin

06.3.  Lorulintu venyttelee kahta runojalkaa

20.3.  Poks! Paks! Rits! Räts!

03.4.  Hiirenpolkua ripsis rapsis

17.4.  Isäkin jo vihertää

RAJAMÄEN KIRJASTO
tiistaiaamuisin klo 9.30
12.2./ 19.3./ 16.4.

Ma 29.4. klo 17 vappuaskartelu kaikenikäisille.
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N
urmijärven kuntalaiset erottuivat 

edukseen valtakunnallisessa kir-

jastokyselyssä, joka toteutettiin 

vuonna 2018. Vastauksia kyselyyn tuli 

Nurmijärveltä asukasmäärään nähden 

keskimääräistä enemmän, mikä osoittaa 

nurmijärveläisten olevan kiinnostuneita 

kuntansa kirjastopalveluista ja halukkai-

ta kehittämään niitä edelleen. Pääosin 

vastaa jat olivat tyytyväisiä Nurmijärven 

kirjaston palveluihin: kirjavalikoima koet-

tiin hyväksi ja tapahtumatarjonta moni-

puoliseksi ja kirjaston henkilökuntaa kii-

tettiin ystävällisyydestä, palvelualttiudesta 

ja ammattitaidosta. 

 

Kirjaston tiloihin toivotaan 

parannusta 

Tyytymättömyyttä herätti kyselyn perus-

teella selvästi eniten kirjaston tilat, jotka 

koettiin ahtaiksi ja vanhanaikaisiksi, jopa 

toimimattomiksi. Tiloihin toivottiin muun-

neltavuutta. Jokaiseen toimipisteeseen 

haluttiin riittävästi hiljaista tilaa opiskelua 

ja työskentelyä varten, ja toisaalta nuo-

risolle akustisesti toimivaa oleskelutilaa, 

jotta kaikkien asiakkaiden rinnakkainen 

kirjaston käyttö olisi sujuvaa ja harmitonta. 

Suuri osa asiakkaista arvostaa edelleen hil-

jaisuutta kirjastossa. Kirjastoihin toivottiin 

myös esteetöntä sisäänpääsyä ja laajem-

pia viikonloppuaukioloaikoja. Pääkirjaston 

asiakaspaikoitusaluetta pidettiin riittämät-

tömänä. 

 Rakennuksista, joissa Nurmijärven 

kirjaston toimipisteet sijaitsevat, vain 

pääkirjasto on rakennettu kirjastotilak-

si, ja sekin on odottanut peruskorjausta 

jo kohta kymmenen vuotta. Rajamäen 

kirjasto toimii rakennuksessa, jota ollaan 

purkamassa, ja uusia tiloja mietitään par-

haillaan. Monet parannukset ja toimivat 

tilaratkaisut näihin toimipisteisiin voidaan 

toteuttaa vasta, kun kirjaston korjaukset 

pääsevät käyntiin tai tiedetään, mistä uu-

det tilat saadaan. 

 Palveluista esimerkiksi kirjastokortilla 

käytettävä omatoimikirjasto tai palautus-

luukku vaativat teknisiä ratkaisuja, joita ei 

kannata toteuttaa kokonaisuudesta irro-

tettuina projekteina, varsinkaan käytöstä 

pois jääviin tiloihin. 

 Klaukkalan kirjastoon on suunnitteilla 

muutoksia Klagestage-hankkeen myötä. 

Tarkoituksena on rakentaa kirjaston asia-

kaspalvelualue uudelleen. Toiveissa on tila, 

jota voidaan muunnella mahdollisimman 

monipuolisesti eri käyttötarkoituksiin. 

Tämän vuoden alussa järjestettiin kysely, 

jossa asiakkaita pyydettiin kertomaan mie-

lipiteensä suunnitelmista, mutta edelleen 

ehdotuksia ja mielipiteitä voi kertoa kirjas-

tolle vapaamuotoisesti. 

 

Kirjaston e-aineistoille 

kiitosta ja moitteita 

Kyselyyn vastanneista toiset kiittelivät 

kirjas ton sähköisten aineistojen valikoimaa 

ja toiset moittivat sitä heikoksi. 

 Sähköisistä palveluista eniten käytetty 

eli e-kirjojen ja e-äänikirjojen Ellibs-kokoel-

ma on kaikkien Ratamo-kirjastojen yhtei-

nen. Kaikki kimpan kirjastot myös kartut-

tavat kokoelmaa. Valikoimaan vaikuttaa 

pääasiassa kolme tekijää: Onko kirjasta 

saatavissa kirjastolisenssiä? Kuinka paljon 

lisenssi maksaa? Kuinka paljon lukijoita 

sähköisellä kirjalla arvellaan olevan? 

Nurmijärveläiset ovat innokkaita Nurmijärveläiset ovat innokkaita 
kehittämään kirjastopalvelujaankehittämään kirjastopalvelujaan

 Kaikista kirjoista ei ole saatavissa kir-

jastolisenssiä, jolloin kirjasto ei voi sitä 

omaan kokoelmaansa hankkia. Kun kirja 

hankitaan, lisenssiksi valikoituu useimmi-

ten yhden käyttäjän vuosilisenssi, mikä 

tarkoittaa, että sähköinen kirja on kirjas-

ton kokoelmassa vuoden ja se voi olla lai-

nassa vain yhdellä asiakkaalla kerrallaan. 

Tällainen määräaikainen lisenssi maksaa 

kirjastolle yleensä 25–35 euroa. Useam-

man yhtäaikaisen käyttäjän lisenssit ovat 

huomattavasti kalliimpia, eivätkä ne ole 

nykyisillä käyttömäärillä tarpeellisiakaan.   

Se, ostetaanko lisenssi uudestaan vuoden 

kuluttua, riippuu suoraan kirjan käytöstä. 

Kallista lisenssiä ei kannata ostaa, jos kirjal-

la ei ole käyttöä. Toisaalta suosittuihin kir-

joihin saatetaan ostaa useampikin lisenssi 

tai lainamääräinen lisenssi (esimerkiksi 50 

tai 100 lainaa), jolloin yhtäaikaisia käyttäjiä 

voi olla enemmän. Kaikista kirjoista ei kui-

tenkaan ole erilaisia lisenssivaihtoehtoja 

tarjolla. 

 Sähköisen äänikirjavalikoiman laajen-

tuessa tavallisten äänikirjojen saatavuus 

on tyrehtynyt. Ilmiö on sama muuallakin 

maailmassa. Fyysisiä äänikirjoja tarjotaan 

tällä hetkellä kirjastoille hyvin vähän ja 

siksi uusia äänikirjoja ilmestyy kirjaston 

kokoelmaankin vain harvakseltaan. 

 Monet asiakkaat ovat löytäneet kirjas-

ton e-aineistopalvelut ja käyttävät niitä ah-

kerasti. Myös vain kirjastossa luettavissa 

olevat sähköiset kotimaiset sanomalehdet 

ja aikakauslehdet ovat saaneet uusia lu-

kijoita. Valikoimaan sisältyy niin valtakun-

nallisia kuin paikallislehtiä sekä kovasti 

kysytyt iltapäivälehdet – jos paperinen 

päivän lehti on lehtisalissa varattuna, voi 

kokeilla koneella, olisiko sen sähköinen 

versio luettavissa. Kaikki sähköiset aineis-

tot eivät kuitenkaan asiakkaita houkuta: 

kirjaston ulkomainen aikakauslehtipalvelu 

RBDigital Magazines jäi pois valikoimasta 

vuoden vaihteessa hintaansa nähden vä-

häisen käytön takia. 

 

 Uuden järjestelmän aika 

Uusi kirjastojärjestelmä otettiin Nurmijär-

vellä käyttöön marraskuussa 2017. Samas-

sa yhteydessä vaihdettu verkkokirjasto sai 

asiakkailta moitteita. Monet kokivat, ettei 

verkkokirjasto ole enää yhtä helppokäyt-

töinen ja monipuolinen kuin aiempi. Verk-

kokirjastoa on pyritty parantamaan asi-

akkaiden toiveiden mukaan ja lisäämään 

sen käytettävyyttä. Esimerkiksi lainaushis-

torian tallennus onnistuu verkkokirjaston 

kautta. Asiakkaille sähköpostiin lähtevien 

eräpäivämuistutusten perille saamisessa 

on ollut ajoittain ongelmia mm. järjestel-

män toimittajan teknisten muutosten ja 

sähköpostien kiristyneiden roskapostikäy-

täntöjen takia, mutta ongelmiin on pyritty 

löytämään ratkaisu aina mahdollisimman 

pian.  

 Itsepalveluaikojen mahdollistamat 

lisäaukiolotunnit pääkirjastossa ja Klauk-

kalan kirjastossa on otettu vastaan pää-

osin positiivisesti. Varausten noutohyllyjä 

ja lainausautomaatteja on myös kehuttu, 

vaikka osa asiakkaista pelkääkin muutos-

ten johtavan henkilökohtaisen palvelun 

ja työntekijöiden vähenemiseen. Toiset 

asiakkaista puolestaan toivovat palautus-

automaattia Klaukkalan lisäksi myös pää-

kirjastoon ja Rajamäelle, mutta toistaiseksi 

sellaisia ei ole tila- ja kustannussyistä näkö-

piirissä. 

 Kirjaston tapahtumatarjonta jatkuu 

monipuolisena ja tapahtumista saa edel-

leen tietoa paikan päältä ja kirjaston koti-

sivuilta. Tapahtumat löytyvät myös kunnan 

tapahtumakalenterista.  

 Nurmijärven kirjasto kiittää kaikkia ky-

selyyn vastanneita ja toivoo, että jatkossa-

kin asiakkaat ovat yhtä innokkaita osallis-

tumaan palvelujen kehittämiseen ja anta-

maan palautetta. Palautetta kirjastolle voi 

antaa verkkokirjastossa, henkilökohtaisesti 

missä tahansa kirjaston toimipisteessä tai 

kunnan verkkoasiointipalvelu Solmun 

kautta.

 

KIRJASTO

Valtakunnallinen kirjastokysely:

Nurmijärven kirjaston Nurmijärven kirjaston 
kirjavalikoimaa pidetään kirjavalikoimaa pidetään 
hyvänä ja monipuolisena. hyvänä ja monipuolisena. 
Henkilökuntaa kiitettiin Henkilökuntaa kiitettiin 
ystävällisyydestä, ystävällisyydestä, 
palvelualttiudesta ja palvelualttiudesta ja 
ammattitaidosta. ammattitaidosta. 
 

Tuulensuun perhe käyttää aktiivisesti pääkirjaston palveluja, koska kirjastoon on helppo poiketa ja valikoima on monipuolinen.
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LIIKENNE

U
udenmaan ELY-keskus, Nurmijär-

ven kunta ja Hyvinkään kaupunki 

kilpailuttivat Nurmijärven alueel-

lisen käyttöoikeussopimuksen liikenteen 

kaudelle 1.1.2019–31.12.2028. Sopimus-

kumppaniksi valittiin Nurmijärven Linja 

Oy. Kilpailutuksen myötä Nurmijärven 

kunnan joukkoliikenteen palvelutaso 

nousee edellisvuoteen verrattuna. 

 – Lipputuotteiden hinnat ovat erittäin 

kilpailukykyiset, ja esimerkiksi Nurmijär-

vilipun (Helsinki) kuukausilipun hinta säi-

lyy 100 eurossa seuraavat kolme vuotta, 

suunnittelupäällikkö Juha Oksanen ker-

too.

 Kilpailutuksen myötä Nurmijärven 

joukkoliikenne muuttuu myös ympäris-

töystävällisemmäksi, kun suurin osa linja-

autoista tulee olemaan päästövaatimuk-

siltaan polttomoottoritekniikan puhtainta 

Euro 6 -luokkaa.

Nuoret matkustavat bussilla

Viime vuonna Nurmijärvilippuja myytiin 

parhaimpina kuukausina noin 1 100 kap-

paletta ja nuorisolippuja noin 600 kappa-

letta. Nuorisolipun ikäraja nousee jouk-

koliikenneuudistuksen myötä vuodella eli 

jatkossa kaikki alle 19-vuotiaat kuntalaiset 

matkustavat entistä edullisemmin.

 Nurmijärven joukkoliikenne keväällä 2019

Nurmijärven joukkoliikenne vuonna 2019

Nurmijärvilipun kuukausilipun hinnat säilyvät samoina seuraavat 

kolme vuotta: 

Nurmijärvi – Helsinki, 100 €

Nurmijärvi – Espoo tai Vantaa, 70 €

Nurmijärvi – Hyvinkää ja Nurmijärvi – Tuusula 63 € 

 (Keski-Uudenmaan seutulippu)

Alle 19-vuotiaat kuntalaiset ovat oikeutettuja matkustamaan nuorisolipulla: 

Nurmijärvi – Helsinki, 70 €

Nurmijärvi – Espoo tai Vantaa, 49 €

Nurmijärvi, 44 €

Uusia lipputuotteita: 

aikuisten Nurmijärven sisäisen 20 matkan sarjalippu 

20 matkan sarjalippu Hyvinkäälle, Vantaalle, Espooseen ja Helsinkiin

Lasten (4–11 v.) Nurmijärven sisäinen 10 matkan sarjalippu 

30 päivän Nurmijärven sisäinen ja Hyvinkäälle suuntautuvan  

 liikenteen kausilippu.

Nurmijärvi – Kivistö -liityntälippu, 55 euroa / 30 vrk 

Nurmijärvi – Kivistö -nuorison liityntälippu, 39 euroa / 30 vrk 

 – Odotamme, että lippujen suosio 

kasvaa entisestään paremman palveluta-

son myötä. Nurmijärven nuoret käyttävät 

joukkoliikennettä vuosi vuodelta enem-

män, ja myytyjen nuorisolippujen määrä 

on kasvanut vuodesta 2013 lähes 400 pro-

senttia, Oksanen sanoo. 

 Uudet aikataulut löytyvät Korsisaaren 

ja mm. Matkahuollon kotisivuilta. 

 Mobiililippujen valikoima laajenee as-

teittain myös sarja- ja kausilippuihin. Kor-

sisaaren mobiililipun voi ostaa älypuheli-

meen ladattavalla Korsisaari-sovelluksella.

 Nurmijärveläisten aikuisten HSL-kau-

siliput ovat vuonna 2019 samanhintaisia 

kuin HSL-alueella asuvien. Uusi HSL:n 

lippuyhteistyösopimus on allekirjoitettu 

vuoden 2018 joulukuussa.

 Viirinlaakson uusi matkakeskus vihit-

tiin käyttöön vuoden alussa.  Huomioit-

han kuitenkin, että Kivistön ja Pekolan 

bussit kulkevat jatkossakin vanhan linja-

autoaseman kautta tai vaihtoehtoisesti 

Klaukkalantietä pitkin. 

 Viirinlaakson matkakeskuksen mat-

kustajainformaatio otetaan käyttöön al-

ku  vuonna 2019. 

 Palautetta joukkoliikenteestä voi an-

taa verkkoasiointipalvelu Solmun kautta 

solmu.nurmijarvi.fi .

 Joukkoliikenteen kesäaikatauluista 

tie dotetaan erikseen loppukeväällä.

Nurmijärvilipputuotteet voi ladata 

Korsisaaren matkakortille

Matkakortin voi ostaa Kirkonkylän Mat-

kahuollosta, Kampin Matkahuollosta, 

Klaukkalan Kuonomäentien, Rajamäen 

ja Kirkonkylän R-kios keilta, Nurmijärven 

Alhonniitun varikolta sekä Korsisaaren 

verkkokaupasta. 

Yksityistielaki uudistui tämän vuoden 

alussa. Voimaanastuvan yksityistielain 

myötä kunta voi myöntää avustusta ai-

noastaan toimiville tiekunnille. Kunta 

tukee ja opastaa tiekuntia muutosvai-

heen yli.

T
ammikuun 2019 alussa voimaanas-

tuva yksityistielaki korvasi vuoden 

1963 lain. Lain tarkoituksena on 

muun muassa taata tieosakkaiden yhden-

vertainen kohtelu. Nurmijärven kunnan 

alueella on noin 290 kilometriä yksityis-

teitä, joista vastaavat tiekunnat ja niiden 

osakkaat. 

 – Tällä hetkellä kunnassa on lainmu-

kaisesti toimivia tiekuntia, jotka hakevat 

kunnalta tienpitoavustusta kunnossapi-

toon ja peruskorjaukseen. Nurmijärvellä 

on myös varsin paljon ’nukkuvia tiekuntia’, 

jotka eivät ole toimineet vuosikym meniin, 

Nurmijärven kunnan kunnallistekniikan 

päällikkö Jyrki Meronen sanoo.  

Vuodenvaihteessa uudistuva yksityistielaki 
koskettaa useita nurmijärveläisiä

 Moni yksityistiellä asuva ei tiedä ole-

vansa yksityistien osakas. Yksityistien tie-

kunta on lain mukaan vastuussa muun 

muassa siitä, ettei tiestä aiheudu vaaraa 

kenellekään. 

 Jatkossa uusi yksityistielaki estää 

kuntia avustamasta yksityistietä, mikä-

li yksityistiellä ei ole toimivaa tiekuntaa. 

Nurmijärven kunta toivoo, että ei-toimivat 

tiekunnat käynnistävät toimintansa uu-

delleen ja lain edellyttämällä tavalla. 

Toimiva tiekunta mahdollistaa 

turvallisemman tienkäytön

Aiemmin kunta on avustanut osaa yksi-

tyisteistä hoitosopimuksilla. Tästä johtu-

en osa yksityistiellä asuvista kuvittelee 

kotitietään ”kunnan tieksi”. Uuden lain 

myötä kunta voi edelleen avustaa yksi-

tyisteitä, kunhan tietä varten on perus-

tettu tie kunta, ja joka toimii lain mukai-

sesti. Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat 

tiedot on oltava ajan tasalla valtion yksi-

tyistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon 

tietojärjestel mässä.  

 – Toimivien tiekuntien osakkaat ovat 

monesti tyytyväisiä omaan tiehen, sillä 

sen kunto, turvallisuus ja ajomukavuus 

ovat paremmalla tasolla, Meronen näkee. 

Kunta tukee tiekuntia 

muutoksessa

Nurmijärven kunta toimii tiekuntien tu-

kena muutosvaiheessa, jotta yksityisteillä 

asuvat voivat sopeutua uuden lain mää-

räämään tilanteeseen. Tarkoituksena on, 

että kunnan hoitosopimus- ja avustus-

käytäntö muuttuu uuden lain mukaiseksi 

noin vuoden siirtymäajan puitteissa. 

 – Haluamme, että mahdollisimman 

moni saa aikaa valmistautua muutokseen 

ja saattaa toimintansa lain edellyttämälle 

tasolle. Kunta on mukana sparraamassa 

ja jakamassa tietoa, jotta siirtymävaihe 

sujuu mahdollisimman jouhevasti, Jyrki 

Meronen kertoo. 

 

Näin kunta tukee tiekuntia

Valmistelu kunnassa: Tekninen 

lautakunta käsitteli 13.12.2018 yksi-

tyistielain uudistumista 1.1.2019 

alkaen ja kunnan hoitosopimus- ja 

avustamiskäytännön muutostarvet-

ta, minkä pohjalta jatkovalmisteluja 

tehdään. 

Suunnitelma: Kunta laatii han-

kesuunnitelman alkukevääseen 

2019 mennessä. Suunnitelma sisäl-

ää kunnan hoitosopimus- ja avus-

tusjärjestelmän uudistamisen vai-

heet, tehtävät ja organisoinnin. 

Hankesuunnitelma hyväksytään 

lautakunnissa, hallituksessa ja val-

tuustossa.

Katso video: Kunta järjesti infor-

maatiotilaisuuden lakimuutoksesta 

23.1.2019. Tilaisuus videoitiin ja tal-

lenne on katsottavissa kunnan koti-

sivuilta.

Oma teemasivu: Kunnan koti-

sivuilla avattiin tammikuussa oma 

yksityistiet-teemasivu, jonka kautta 

saa asiasta runsaasti tietoa. 
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KUNTA TIEDOTTAALIIKENNE

H
elmikuussa 2019 aloitetaan Klauk-

kalan keskustaajaman kiertävän 

ohikulkutien rakentaminen. Noin 

7,5 km pitkällä ja yksiajorataisella yhtey-

dellä parannetaan liikenteen sujuvuutta 

alueella ja vähennetään liikennettä Klauk-

kalan keskustassa. Neljä eritasoliittymää 

Kirkkotien, Luhtajoentien, Metsäkylän ja 

Lamminsuon kohdilla helpottavat liitty-

mistä risteäviltä teiltä ja kaduilta.

 – Erityisesti Lamminsuon eritasoliit-

tymä helpottaa huomattavasti liikenteen 

liittymistä nykyiseltä Klaukkalantieltä Hä-

meenlinnanväylälle. Myös onnettomuus-

riski pienenee, kun liikenteen sujuvuus 

paranee, kertoo Väylän projektipäällikkö 

Antti Koski.

Parannuksia myös jalankulkijoiden 

ja pyöräilijöiden reitteihin

Nykyisen Klaukkalantien käyttö Klauk-

kalan taajaman sisääntulotienä on ruuh-

kauttanut liikennettä. Tämä on johtanut 

siihen, että autoilijat käyttävät pienempiä 

teitä välttääkseen Klaukkalantien ruuhkat. 

Vastaus kasvaviin liikennemääriin

Työt Klaukkalan ohikulkutiellä ovat käynnistyneet puiden kaadolla.

K
u

va
: M

a
tti V

a
n

h
a

n
en

köinti Metsäkylän eritasoliittymään, Koski 

jatkaa.

 Hankkeen kustannusarvio on 34 mil-

joonaa euroa, josta Nurmijärven kunnan 

osuus on kahdeksan miljoonaa euroa. 

Hanke on osa korjausvelkaohjelmaa. 

Suunnitelmien mukaan tie valmistuu syk-

syllä 2021.

Ajoneuvoliikenteen lisääntyminen alem-

malla tieverkolla puolestaan aiheuttaa 

ongelmia pyöräilijöille ja jalankulkijoille.

 – Ohikulkutien rakentamisen yhtey-

dessä parannetaan myös jalankulun ja 

pyöräilyn väyliä yhteensä noin 2,5 km. 

Joukkoliikenteen käyttöä edistetään ra-

kentamalla muun muassa liityntäpysä-

K
u

va
: V

a
lve

Mt132 KLAUKKALAN  
OHIKULKUTIE
Seuraa meitä  
Facebookissa
facebook.com/ 
klaukkalanohikulkutie

Klaukkalan ohikulkutie valmistuu syksyllä 2021
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TERVEYS JA HYVINVOINTI

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä, tuttavallisemmin Keusote, on vastannut 

nurmijärveläisten sosiaali- ja terveyspalveluista 1.1.2019 lähtien. 

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän 
päättäjät, palvelut ja päälliköt

Ikäihmiset ja vammaiset

ERJA PENTTI

Terveyspalvelut ja sairaanhoito

PIRJO LAITINEN-PARKKONEN

Lapset, nuoret ja perheet sekä

aikuisten mielenterveys- ja 

päihdepalvelut

TIINA SALMINEN

Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus

Kuntayhtymän johtaja

Pirjo Laitinen-Parkkonen

Kotisairaala 
Sairaalatasoista 
hoitoa potilaan kotona

K
otisairaalatoiminta on ollut 

toiminnassa Nurmijärvellä hel-

mikuusta 2018 alkaen. Se mah-

dollistaa asiakkaan kotona olemisen 

sairaalan sijasta silloin, kun asiakkaan 

tila ei vaadi sairaalassaoloa. Kotisairaa-

latoimintaa on kehitetty Keski-Uuden-

maan sote -kuntayhtymään kuuluvien 

kuntien kanssa ja se tulee olemaan 

jatkossakin yksi kotiin vietävistä pal-

veluista. 

 Nurmijärven kotisairaalassa työs-

kentelee kuusi sairaanhoitajaa ja lääkä-

ri. Sairaanhoitajat tekevät kotikäyntejä 

klo 7–01 välisenä aikana. Yksittäisen 

potilaan luona kotikäyntejä voi olla 

useampia saman päivän aikana. Poti-

laita kotisairaalatoiminnan piirissä on 

ollut helmi-lokakuun 2018 välisenä 

aikana lähes 700. 

 Kotisairaalan asiakkaaksi tullaan 

esimerkiksi terveyskeskuksen omasta 

akuutista tai erikoissairaanhoidon eri 

yksiköistä lääkärin lähetteellä. Hoitoon 

otetaan täysi-ikäisiä ja kotona selviä-

viä potilaita, jotka tarvitsevat sairaala-

tasoista hoitoa, mutta eivät seurantaa 

osastolla. 

Positiivista palautetta 

potilailta

Kotisairaalassa toteutetaan suonen-

sisäistä lääkehoitoa, kuten antibioot-

ti- tai nestelääkehoitoa. Tavallisimpia 

suonensisäisesti hoidettavia sairauksia 

ovat esimerkiksi ruusu tai keuhkokuu-

me. Lisäksi kotisairaalan potilaina voi 

olla ns. palliatiivisia potilaita, joiden 

sairauteen ei ole parantavaa hoitoa 

tarjolla, sekä saattohoidossa olevia 

potilaita.  

 Kotisairaalan lääkärin Mervi Alatu-

van mukaan toiminta on positiivinen 

lisä kotiin vietäviin palveluihin. 

 – Asiakaslähtöisyys ja joustavuus 

on taannut sen, että potilailta saatu pa-

laute on ollut positiivista. Kotona ole-

minen ja siellä hoitaminen sairaalan si-

jaan nopeuttaa myös paranemista.  Ja 

kyllähän se on yleensä aina asiakkaalle 

se mieluisampi vaihtoehto olla kot ona 

kuin sairaalassa, toteaa Alatupa.

 Kotisairaalatoiminta jatkuu Keski-

Uudenmaan sote -kuntayhtymän 

tuottamana, mikä lisää alueellista ja yli 

kuntarajojen tapahtuvaa yhteistyötä. 

Tämä mahdollistaa toiminnan jousta-

vuuden ja asiakaslähtöisyyden entistä 

paremmin.

Millainen palvelurakenne 

kuntayhtymällä on ja kuka sitä 

johtaa? 

Keusoten  ylin päätösvalta on yhtymäval-

tuustolla, johon omistajakuntien valtuus-

tot valitsevat jäsenet. Se vastaa yleisellä 

tasolla kuntayhtymän toiminnasta ja ta-

loudesta. Yhtymävaltuusto valitsee yhty-

mähallituksen, jonka tehtävänä on johtaa 

kuntayhtymää ja sen hallintoa, huolehtia 

omistajapolitiikan toteutumisesta sekä 

vastata talousarvion toimeenpanosta. 

Kuntayhtymän johtaja vastaa operatiivi-

sesta toiminnasta ja johtamisesta. 

 Kuntayhtymässä sosiaali- ja terveys-

palvelut on jaoteltu kolmeen palvelualu-

eeseen, joista vastaavat palvelualueiden 

johtajat. Heidän lisäkseen palvelualueilla 

työskentelee päälliköitä, johtavia asian-

tuntijoita, koordinoivia esimiehiä, lähiesi-

miehiä ja muita sosiaali- ja terveydenhuol-

lon ammattilaisia.

           

Jotain ennallaan, jotain muuttunut 

ja jotain tulee muuttumaan?

Nurmijärveläisten lähipalvelut toimivat sa-

malla tavoin kuin viime vuonna. Tutut toi-

mipisteet ja tutut sosiaali- ja terveyspalve-

luiden ammattilaiset palvelevat entiseen 

tapaan kuntalaisia. Asiakasmaksut ovat 

myös säilyneet pääsääntöisesti ennallaan. 

Vanhat puhelinnumerot ovat edelleen 

käytössä, mutta tulevat muuttumaan tänä 

vuonna. 

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat 

muuttuneet muotoon: 

etunimi.sukunimi@keusote.fi .

 Eri palvelujen ja yksiköiden vastuuhen-

kilöt ovat osittain vaihtuneet.  Yhteystie-

dot, kuten myös tiedot itse kuntayhtymäs-

tä ja sen tarjoamista palveluista, löytyvät 

kuntayhtymän verkkosivuilta osoitteesta 

www.keskiuudenmaansote.fi . 

 

Nurmijärven kunta ja HUS ovat sopineet 

terveyskeskuksen röntgenin liittämisestä 

HUS Kuvantamiseen 1.1.2019 alkaen. Kir-

konkylän terveysaseman röntgen jatkaa 

toimintaa nykyisellä henkilökunnalla ja 

tarjoaa samoja palveluita kuten ennenkin, 

eli luuston ja keuhkojen perusröntgentut-

kimuksia sekä ultraäänitutkimuksia. 

HUS Kuvantaminen vastaa 

kaikkien HUSin jäsenkuntien 

röntgentoiminnasta

Nurmijärveläiset voivat halutessaan men-

nä perusröntgentutkimukseen myös mui-

hin HUS Kuvantamisen vapaan liikkumi-

sen röntgeneihin, joita HUSin alueella on 

yhteensä 27. Tämä lisää asukkaiden valin-

Nurmijärven röntgen on osa HUS Kuvantamista
nan mahdollisuuksia ja tuo vaihtoehtoisia 

tutkimuspaikkoja esimerkiksi työmatkan 

varrelle. 

 HUS Kuvantamisen röntgeneissä ote-

tut röntgenkuvat ovat suoraan erikoissai-

raanhoidon käytettävissä. Tämä nopeuttaa 

potilaan hoitoketjua ja vähentää potilai-

den turhia röntgentutkimuksia.

HUS Kuvantaminen 

Nurmijärven röntgen

Kirkonkylän terveysasema

Sairaalantie 2, 01900 Nurmijärvi 

Puh. toimisto 040 144 8126, 

fax 09 27163177

Avoinna ma–to klo 8–15.30, 

pe klo 8–14 

Luuston ja keuhkojen perusröntgen-

tutkimukset tehdään ilman ajanvarausta

Nurmijärven röntgenin lisäksi potilaat 

voivat käydä perusröntgentutkimuksissa 

myös muissa HUS Kuvantamisen röntge-

neissä HUSin alueella. Lisätietoa tutkimus-

paikoista: www.hus.fi /hae-rontgenia.

Ultraäänitutkimukset tehdään ajanva-

rauksella. Ajan voi varata verkossa ajan-

varaus.hus.fi  tai puhelimitse 09 471 80900  

(ma-pe 8–15.30). 

Kaikkiin tutkimuksiin tarvitaan sähköinen 

lähete; yksityislääkärin lähetteellä ei kuva-

ta.

Lisätietoa: Potilasohjeita ja tie toa 

tutkimuksista www.hus-kuvantaminen.fi  
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Tehostetussa kotikuntoutuksessa asiakkaan toimintakykyä pyritään parantamaan 

erilaisilla kotiin tuotavilla palveluilla. Palvelujen avulla asiakkaan arjessa selviytymi-

nen paranee, mikä mahdollistaa kotona asumisen myös jatkossa. Tehostettu koti-

kuntoutus on tarkoitettu pääasiassa ikääntyville kuntalaisille, joiden toimintakyky 

on äkillisesti heikentynyt tai he ovat esimerkiksi kotiutumassa sairaalasta. 

useaan kertaan. Jakson lopussa tehdään 

yhdessä jatkosuunnitelma ja sovitaan 

mahdollisista seurantakäynneistä, joilla 

taataan asiakkaan toimintakyvyn säilymi-

nen.

Kokeilusta positiivista palautetta

Nurmijärvellä tehostettua kotikuntoutus-

ta on kokeiltu huhtikuusta 2018 lähtien 

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän 

toimesta. Kokeilun asiakkailta on tullut 

positiivista palautetta ja myös kokeilun 

tulokset osoittavat, että kotikuntoutuksen 

avulla pystytään parantamaan ja tuke-

maan asiakkaan selviytymistä kotona.  

 – Näyttää vahvasti siltä, että tällainen 

moniammatillinen ja intensiivinen kun-

toutusjakso, jossa asiakas itse on motivoi-

tunut ja aktiivinen toimija, tehostaa kun-

toutumista ja asiakkaan elämänhallinnan 

palautumista. Tämä mahdollistaa turval-

lisen kotona asumisen myös varsinaisen 

kotikuntoutusjakson päätyttyä. Tehostettu 

kotikuntoutustoiminta tuleekin jatkumaan 

kaikissa Keski-Uudenmaan sote –kuntayh-

tymän kunnissa, iloitsee Nurmijärvellä te-

hostettua kotikuntoutustoimintaa koordi-

noiva Leena Lauttanen. 

Tehostettu kotikuntoutus 
tukee ikäihmisen kotona asumista

K
untoutuksen aktiivisin osallistuja 

on asiakas itse, joka myös määrit-

telee kuntoutusjakson tavoitteet. 

Tavoitteiden saavuttamisessa asiakasta 

tukee ja auttaa kuntoutustiimi, jossa työs-

kentelee toimintaterapeutti, lähihoitaja ja 

fysioterapeutti.

Kuntoutusjakso kestää 2–8 viikkoa

Jakson alussa kartoitetaan asiakkaan toi-

mintakyky, tehdään asiakkaan kanssa 

kuntoutussuunnitelma ja mietitään kun-

toutusjakson tavoitteet. Asiakkaan toi-

mintakykyä ja elämän laatua seurataan eri 

mittareiden avulla kuntoutusjakson aikana 
Nurmijärven terveyskeskuksessa sijait-

seva Matala-palvelupiste tarjoaa mo-

niammatillista apua päihde- mielen-

terveys- ja sosiaalityöhön liittyvissä asi-

oissa. Palvelupisteeseen voi tulla ilman 

lähetettä ja ajanvarausta tiistaisin klo 

13–16.

M
atala-palvelupisteen palvelut 

ovat tarkoitettu täysi-ikäisille 

nurmijärveläisille ja heidän 

lähei silleen. Huoli ja avun tarve voivat liit-

tyä esimerkiksi asumis- tai taloushuoliin, 

päihteiden käyttöön tai mielenterveyson-

gelmiin.  

Matalan kynnyksen palvelupiste 
Apua päihde-, mielenterveys- ja sosiaalityön 
palveluita tarvitsevalle

Mikään huoli ei ole liian pieni

Matala-palvelupisteessä kuntalaisia palve-

levat päihdesairaanhoitaja, psykiatrinen 

sairaanhoitaja ja sosiaaliohjaaja, jotka 

kartoittavat asiakkaan tilanteen, antavat 

neuvoja sekä ohjaavat avun tarvitsijan 

tarvittaessa toiselle asiantuntijalle. 

 Palvelupisteen työntekijät painottavat, 

että asiakas voi tulla käymään jo silloin, 

kun on jostain asiasta huolissaan. 

 – Mikään huoli ei ole liian pieni, ja pie-

nellä on tapana kasvaa suureksi. Asiakkaan 

ei siis tarvitse itse miettiä tai tietää, miten 

pitää tilanteessa toimia tai mihin ottaa yh-

teyttä. Me olemme täällä sitä varten, sa-

novat Matala-palvelupisteen työntekijät 

Happonen, Veli n ja Suomela. 

N
urmijärven kunnan maahan-

muuttopalvelut on nykyisin ko-

toutumispalvelut. Kotoutumis-

palvelussa kansainvälistä suojelua saavat 

henkilöt saavat ohjausta ja neuvontaa, 

käytännön lähiohjausta sekä arjen tukea 

uudessa kotikunnassaan. Kotoutumispal-

velussa avustetaan esim. palveluohjauk-

sessa ja lomakkeiden täyttämisessä, teh-

dään maahanmuuttajien alkukartoituksia 

ja kotoutumissuunnitelmia, tehdään yh-

teistyötä työvoimaviranomaisten kanssa 

ja neuvotaan suomalaiseen yhteiskun-

taan sopeutumiseen liittyvissä asioissa. 

Työtapana on verkostoyhteistyö eri viran-

omais- ja vapaaehtoisverkostojen kanssa. 

 Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirryttyä 

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle 

maahanmuuttajien parissa tehtävässä 

työssä korostuu yhdyspintatyöskentely 

hyvän kotoutumisen varmistamiseksi. 

Kaikki sosiaalihuoltolain mukainen sosi-

aalityö on kuntayhtymän vastuualuetta, 

kuten esimerkiksi aikuistuneiden yksin 

tulleiden alaikäisten jälkihuolto, palve-

lutarpeen arvioinnit sekä kaikki sosiaali-

huoltolain mukaiset viranomaispäätökset. 

Työtä tehdään yhteistyössä eri toimijoi-

den kanssa. 

Koto-infosta neuvontaa 

kunnan vieraskielisille  

Kotoutumispalvelujen yhteydessä toimii 

Koto-info, joka on matalan kynnyksen 

ohjaus- ja neuvontapiste kunnan kaikille 

vieraskielisille henkilöille. Palveluun voi 

hakeutua, jos on esimerkiksi kotoutumis-

ajan ylittänyt henkilö, tai oleskeluluvan 

peruste on muu kuin kansainvälinen suo-

jelu. Koto-infossa saa tietoa mm. elämästä 

Suomessa, oleskeluoikeudesta, työnteos-

ta ja työn hakemisesta sekä palveluista 

Nurmijärven kunnassa. Palveluneuvoja 

auttaa ymmärtämään virallisia päätöksiä 

yhdessä asiakkaan kanssa ja ohjaa oikealle 

viranomaiselle. Infopisteestä löytyy laaja 

valikoima esitteitä ja tietoa eri aiheista. 

Kotoutumispalvelut ja Koto-info palve-

levat osoitteessa Kuonomäentie 2, 3 krs. 

01800 Klaukkala

Ota yhteyttä: 

Koto-info

Puhelinneuvonta 

puh. 040 317 4106 

Avoin vastaanottoaika 

ke-pe klo 9-11 ja 12-14 

Tutustu myös: 

Facebook: Nurmijärven Koto-info

Kotoutumispalveluista neuvoja ja 
tukea maahanmuuttajille

Matala-palvelupisteen työntekijät kartoittavat tilanteen sekä antavat neuvoja ja ohjaavat 

tarvittaessa toiselle asiantuntijalle.

Kevään 2019 Hyvinvointitapahtumat

Ti 12.3. klo 18–19 

Monikkosali, Kuntotie 7 Klaukkala

Hanna Partasen luento: 

Energisen elämän eväät – hyvinvointia oikeilla ruokavalinnoilla
• Säännöllisen ateriarytmin ja annoskoon vaikutus jaksamiseen    

 sekä painonhallintaan

• Unen ja stressin vaikutus syömisen hallintaan

• Tarvitaanko ravintolisiä purkista?

• Saatko ”heviä” riittävästi?

Luennoitsija: Hanna Partanen, TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti 

Ti 9.4. klo 13–15 

Valtuustosali, Keskustie 2b Nurmijärvi

Ikääntyneen turvallinen arki 
Vinkkejä ikääntyneen turvallisen arjen sujumiseen ja turvallisuuden tunteen 

lisäämiseen. Puhujana mm. vanhempi konstaapeli Tiina Kuosa. 
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Syksyllä 2018 Nurmijärvellä käynnistettiin alkuluokkapilotointi Metsäkylän, Pa-

lojoen, Röykän, Valkjärven ja Vendlaskolan kouluissa. Kokeilujaksolla kerätään 

kokemuksia ja tietoa, jonka pohjalta arvioidaan alkuluokkien jatkoa ja vakiinnut-

tamista Nurmijärvellä jatkossa. Pilotointia on tarkoitus laajentaa syksystä 2019 al-

kaen, samalla kehittäen käynnissä olevien pilottien toimintaa. Tulevan lukuvuoden 

alkuluokkapilotit suunnitellaan kevään 2019 aikana. 

A
lkuluokka on oppilasryhmä, jossa 

opiskelee eri-ikäisiä, pääsääntöi-

sesti esiopetuksen sekä 1. ja 2. 

vuosiluokan oppilaita. Alkuluokassa lap-

si etenee oppimisessa oman kasvunsa ja 

kehityksensä mukaisesti, vuosiluokasta 

riippumatta. Tavoitteena on luoda jousta-

va, yksilöllistä kehitystä ja kasvua tukeva 

aloitus lapsen koulupolulle. Toiminnassa 

painottuvat ajattelun, työskentelyn ja op-

pimaan oppimisen taitojen kehittäminen, 

mikä tukee lapsen oppimista ja etenemis-

tä perusopetuksessa alkuluokan jälkeen.  

 Alkuluokassa mahdollistuvat toimin-

nallisuus ja leikki oppimisen välineinä. 

Siellä korostuvat myös yhdessä oppimi-

nen, vertaisoppiminen ja yhteisöllisyys.

 

Kasvua tukeva alku koulupolulle 
Nurmijärven kunnassa pilotoidaan alkuluokkatoimintaa

 Alkuluokkien toiminnan suunnittelus-

ta ja toteutuksesta vastaavat luokan- ja 

lastentarhanopettajat esi- ja perusope-

tuksen opetussuunnitelmien pohjalta.  

 Lisäksi ryhmien tukena työskentelee 

koulunkäynninohjaajia tai lastenhoitajia. 

Toimintaa toteutetaan osana Nurmijärven 

varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluiden 

yhteistyötä, jota on tiivistetty ja kehitetty 

jo useamman vuoden ajan.

 Jos haluat keskustella alkuluokkatoi-

minnasta tai kaipaat lisätietoa asiasta, voit 

olla yhteydessä opetustoimen asiantunti-

jaan p. 040 317 4562 tai varhaiskasvatuk-

sen palvelupäällikköön p. 040 317 4072.

KOULUTUSPALVELUT, LAPSET JA NUORET

O
pintohallintojärjestelmä vaihtuu 

Nurmijärvellä, kun Wilma korvaa 

Helmin 1.8. alkaen. Kunta kilpai-

lutti opintohallintojärjestelmäpalvelun 

yhteistyössä Järvenpään kaupungin ja 

Kirkkonummen kunnan kanssa. Kilpailu-

tus toteutettiin neuvottelumenettelynä, 

jossa järjestelmän ominaisuuksiin ja mo-

nipuolisiin toimintoihin kiinnitettiin eri-

tyistä huomiota. 

Helmin käyttö päättyy 

kesällä 2019

Oppilaiden ja heidän vanhempiensa osal-

ta Wilma-järjestelmän käyttöönotto on 

edessä vasta uuden lukuvuoden alussa. 

Keväällä 2019, käyttöönoton edetessä, 

Helmi vaihtuu Wilmaan
Viestit kodin ja koulun välillä kulkevat 

ensi lukukaudella Wilman välityksellä
myös oppilaita ja heidän vanhempiaan 

tiedotetaan tulevan järjestelmän ominai-

suuksista, keskeisistä muutoksista sekä 

käyttöönottoon liittyvistä toimenpiteistä.

Ohjelmistokokonaisuus 

nopeuttaa koulutyön ohjaukseen 

liittyviä toimintoja

Wilma on Visma InCommunity Oy:n tuot-

tama palvelu, joka koostuu Primus-, Wil-

ma- ja Kurre-ohjelmista. Primus on ohjel-

mistokokonaisuuden ohjaustyökalu, jota 

käyttävät mm. koulusihteerit. 

 Wilma on opettajien, oppilaiden 

ja vanhempien liittymä järjestelmään. 

Verkkoselaimen tai mobiili-applikaation 

kautta käytettävä Wilma toimii viestintä-

kanavana kodin ja koulun välillä. Wilmassa 

ylläpidetään myös tietoa oppilaiden edis-

tymisestä lukuvuoden aikana. 

 Kurren avulla rehtorit suunnittelevat 

ja rakentavat koulujen lukujärjestykset. 

Ohjelmistokokonaisuuden käyttöönotto 

yksinkertaistaa ja nopeuttaa oppilashal-

lintoon, lukuvuoden suunnitteluun ja 

koulutyön ohjaukseen liittyviä prosesseja. 

 Wilman käyttöönottoprojekti käynnis-

tyi viime vuoden lopussa ja jatkuu koko 

kevään ja kesän. Käyttöönotto käsittää 

mm. tietojen siirtämistä, uuden järjestel-

män muokkaamista toimintakuntoon se-

kä perehdyttämistä kun koulujen ja koulu-

tuspalveluiden henkilökunta koulutetaan 

vaiheittain järjestelmän käyttöön.  

T
ajua Mut! on helppo työkalu, jolla nuoria työssään kohtaavat eri alojen 

työntekijät voivat ohjata nuoren helposti ja tietoturvallisesti kuntansa et-

sivään nuorisotyöhön. Siellä nuori saa apua ja neuvoa yhden luotettavan 

aikuisen, etsivän nuorisotyöntekijän, kautta.

 Tajua Mut! -toimintamalli otettiin käyttöön tammikuussa. Sen avulla nuorille 

ja nuorille aikuisille voidaan tarjota apua erilaisissa elämäntilanteissa heti kun 

huoli herää. Malli kannustaa kaikkia aikuisia huomaamaan nuoren tilanteen ja 

ottamaan asian nuoren itsensä kanssa puheeksi. Tajua Mut! -ilmoitus perustuu 

nuoren vapaaehtoisuuteen. 

Kuka voi tehdä ilmoituksen?

Monien eri toimialojen työntekijät kohtaavat nuoria työssään. Osalle näistä 

ammattilaisista nuoret ovat heidän työnkuvansa keskiössä, osalle taas koh-

taamiset ovat satunnaisia. Tajua Mut! -yhteydenottopyyntöä/ilmoitusta voivat 

käyttää kaikki ammattilaiset riippumatta siitä tuntevatko he nuorisotyötä tai 

palveluverkostoa. Näiden kuntien nuoret voivat hakea apua ja neuvoa myös itse 

tajuamut.fi  -sivustolta lähettämällä sieltä yhteydenottopyynnön. Toimintamalli 

on suunnattu alle 29-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille. 

Keskustele nuoren kanssa

Kun ammattilaisen huoli nuoresta herää, kannattaa asia ottaa puheeksi suoraan 

nuoren itsensä kanssa. Se on helpompaa, kun nuorelle voi tarjota apua Tajua 

Mut! -toimintamallilla. Ammattilainen kysyy nuorelta lupaa lähettää nuoren 

yhteystiedot kunnan etsivälle nuorisotyöntekijälle Tajua Mut! -yhteydenotto-

pyynnöllä. Syytä ei tarvitse kirjata. 

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyöntekijä on yhteydessä nuoreen viiden arkipäivän kuluessa 

yhteydenottopyynnön tekemisestä. Hän kuuntelee ja auttaa nuorta löytämään 

oikeat tahot tilanteen selvittämiseksi. Nuori saa tukea yhden luotettavan aikui-

sen koordinoimana. Yhteistyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen. 

Nurmijärvi ottaa käyttöön 

Tajua Mut! -toimintamallin

tajuamut.fi 
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Nurmijärven koulut edelläkävijöitä 
oppilasagenttitoiminnassa

 

E
i huolta, sillä oppilasagenttitoimin-

nassa ei ole kyse vastavakoilusta tai 

hybridisodankäynnistä. Sen sijaan 

oppilasagentti-toimintamallissa oppilai-

den teknologiaosaaminen valjastetaan 

koko koulun hyväksi. Oppilasagentit ovat 

koulun vapaaehtoisia oppilaita, jotka yh-

teysopettajansa organisoimana auttavat 

sekä oppilaita että opettajia. 

 Monella oppilaalla on hyvät ja moni-

puoliset teknologiavalmiudet ja ennen 

kaikkea intoa kehittää niitä entisestään. 

Oppilasagentit ovat opettajan apukäsinä 

silloin, kun esimerkiksi ekaluokkalaiset 

vasta opettelevat kirjautumista koneelle. 

Oppilasagentti-tiimit tukevat opettajia 

myös järjestämällä heille erilaisia lyhyitä 

koulutustuokioita esimerkiksi välituntisin. 

Toiminnassa koko kouluyhteisö otetaan 

mukaan oppimisympäristön kehittämi-

seen, ja yhdessä saadaan myös enemmän 

aikaiseksi.

 – Oppilaat kokevat olevansa tärkeitä 

ja osaavia, kun saavat opettaa ja auttaa 

muita. Erityisesti vanhempien oppilaiden 

ja opettajien neuvominen voi olla lapsilla 

jopa itsetuntoa nostattavaa. Toisia oppi-

laita neuvoessa vuorovaikutustaidot ovat 

kehittyneet paljon.  Oppilaiden kyky rat-

kaista eteen tulevia ongelmia yhteistyös-

sä on kehittynyt valtavasti, kertoo opet-

taja Outi Parikka Karhunkorven koululta. 

 Nurmijärven koulut ovat olleet edel-

läkävijöitä oppilasagenttioiminassa. Kun-

nan kouluissa on noin 210 oppilasagenttia 

yhteensä 16 koulussa. Toimintaa on järjes-

tetty Nurmijärven kouluissa jo lukuvuo-

desta 2013–2014 alkaen. Tällä hetkellä 

mukana on reilusti yli puolet kunnan kou-

luista ja tavoitteena on tulevaisuudessa 

saada toiminta käyntiin jokaisessa kunnan 

koulussa.

V
uoden 2018 aikana Klaukkalas-

sa toteutettiin yhteisölähtöinen 

osallistava tutkimus, jossa kar-

toitettiin Klaukkalan yhteisön olemassa 

olevia yhteisöllisyyden positiivisia ele-

menttejä sekä mahdollisia uhkia yhteisöl-

lisyydelle. Tulosten mukaan osallisuuden 

ja aktiivisen osallistumisen lisääminen 

vaikuttaisi myönteisesti Klaukkalan yhtei-

söllisyyteen. 

 Tutkimuksen taustalla oli huoli Klauk-

kalan nuorten tilanteesta sekä negatiivis-

ten ilmiöiden lisääntyminen, esimerkiksi 

ilki- ja väkivaltaan sekä päihteisiin liitty-

en. Kartoituksen tarkoituksena oli löytää 

keinoja yhteisöllisyyden lisäämiseen. Tut-

kimus toteutettiin Nurmijärven kunnan 

nuorisopalveluiden toimeksiannosta ja 

yhteisön jäsenten ajatuksia kerättiin yh-

teisötapaamisen, ryhmähaastattelujen 

sekä nettikyselyjen kautta. 

Klaukkalassa voi harrastaa 

monipuolisesti

Tuloksissa kävi ilmi, että etenkin harras-

tukset ja osallistuminen harrastustoimin-

taan lisäävät yhteisöllisyyttä. Mahdolli-

suus monipuolisiin harrastuksiin on yksi 

Klaukkalan parhaimmista piirteistä. Tut-

kimuksessa selvisi, että valtaosa paikalli-

sista nuorista koetaan hyväkäytöksisiksi.

Yhteisöllisyyden määrä vaihtelee asuin-

alueittain. Klaukkalassa on naapurustoja, 

joissa ollaan tuttuja, autetaan ja toimitaan 

yhdessä. Näillä alueilla kokemus yhteisöl-

lisyydestä on voimakkaampi. Yhteisölli-

syyttä koetaan harrastuksen piirissä. 

 Toisaalta Klaukkalassa on naapurus-

toja, joissa naapureita ei tunneta, mikä 

puolestaan vähentää yhteisöllisyyden 

tunnetta. Kaikilla perheillä ei ole mahdol-

lisuutta harrastuksiin, ja vanhempien ak-

tiivisuudessa on vaihtelua, mikä heijastuu 

myös nuoriin. 

 Vaikka nuorilla on omat kaveriporuk-

kansa ja tiiviitkin ryhmittymät, nuoret ha-

luavat lisää välittäviä aikuisia sekä koului-

hin että vapaa-aikaan. 

 Tutkimuksessa kävi ilmi, että kyse ei 

ole kuitenkaan ainoastaan nuorten ongel-

makäyttäytymisestä, vaan myös aikuisten 

negatiivinen asenne ja käytös esimerkiksi 

sosiaalisessa mediassa heijastuvat koko 

yhteisön tunnelmaan. 

Yhteisöllisyyden parantaminen 

edellyttää kaikkien panosta

Etenkin nuorten osallisuuden lisääminen 

nähtiin tärkeänä, mutta tutkimuksessa 

nousi esiin myös se, että tilanteen kehittä-

minen edellyttää kaikkien yhteisön jäsen-

ten panosta. Avain tähän onkin yhteisön 

”Minusta on ollut kivaa opettaa 

muita pienempiä oppilaita käyttämään 

digilaitteita.” –Robin 3A-luokalta.

Tiesitkö, että Nurmijärven kouluissa on kymmeniä agentteja? Itse asiassa oppilas-

agentit ovat kiinteä osa useiden koulujen toimintakulttuurin kehitystä. 

neet yhteistyötä Nurmijärven senioreiden 

kanssa opettaen ikäihmisille mm. känny-

köiden ja tablet-laitteiden käyttöä.

Nurmijärven agentit 

edelläkävijöinä maailmalla

Nurmijärven kunta on yksi oppilasagentti-

toimintamallin alkuunpanijoista Suomes-

sa. Keski-Uudenmaan kuntien yhteisessä 

KuumaTVT-hankkeessa syntyi idea, että 

oppilaat ovat käyttämätön voimavara. 

Tällä hetkellä toimintamallia viedäänkin 

jo kansainvälisen hankkeen avulla kovaa 

vauhtia ympäri maailman.

 Nurmijärven Urheilupuiston kou-

lun oppilaat Benjamin Vuoristo ja Ukko 

Aap ro olivat marraskuussa esittelemässä 

koko Suomen puolesta oppilasagenttitoi-

mintaa kansainväliselle yleisölle Espoossa 

järjestetyssä HundrED Innovaton Summit 

-tapahtumassa. 

 HundrED-hankkeen tehtävänä on et-

siä ja jakaa kiinnostavia koulutusinnovaa-

tioita ympäri maailmaa, ja parhaat mene-

telmät paketoidaan helposti ymmärrettä-

vään muotoon ja jaetaan maksutta kaikille 

maailman opettajille kansainvälisen verk-

kopalvelun, seminaarien, kirjan ja lyhyi-

den dokumenttielokuvien välityksellä. 

 Tapahtuman tiimoilta oppilasagent-

titoiminta on saanut kansainvälistä kiin-

nostusta ja yhteydenottoja on tullut ym-

päri maailmaa, kuten Venezuelasta sekä 

Venäjältä. Joulukuun alussa Suomesta 

lähtikin edustaja esittelemään toimintaa 

Venä jälle.

 Lisätietoja toiminnasta saa oppilas-

agentti sivustolta (https://oppilasagentti.

fi /) tai Nurmijärven kunnan sivistystoi-

messa toiminnasta vastaavilta henkilöiltä 

(assi.battilana@nurmijarvi.fi  ja ossi.hyyti@

nurmijarvi.fi ).

jäsenillä itsellään – ollaanko valmiita ja 

halukkaita verkostoitumaan ja toimimaan 

yhdessä, yhteiseksi hyväksi? 

 Tutkimuksessa selvisi, että kunnan 

toivotaan tarjoavan mahdollisuuksia 

osallistumiseen. Samoin kunnan tulisi pi-

tää parempaa huolta yhteisön infrastruk-

tuurista, esimerkiksi roskakorien ja niiden 

tyhjentämisen muodossa. 

 Yhteisölähtöiseen osallistavaan tut-

kimukseen kuuluu, että yhteisön jäsenet 

ovat mukana tutkimuksen eri vaiheissa. 

Yhteistyötä tullaankin jatkamaan ja mah-

dollisia jatkotoimenpiteitä pohditaan 

muun muassa yhteisötapaamisen muo-

dossa, jonne kaikenikäiset klaukkalalaiset 

ovat tervetulleita mukaan.

Auttamisesta tulee hyvä mieli

Nurmijärven koulutuspalvelut on järjes-

tänyt yksin tai yhdessä naapurikuntien 

kanssa jo useamman oppilasagenttien 

koulutustapahtuman. Viime syksynä Nur-

mijärven agentit kokoontuivat Monik-

koon tutustumaan kunnan lainattaviin 

ohjelmointi- ja robotiikkavälineisiin. Jou-

lukuussa osa oppilasagenteista kävi Heu-

rekassa opettelemassa oppilasagenttien 

yhteistoimintaa yhdessä Keski-Uuden-

maan muiden kuntien oppilasagenttien 

kanssa. 

 – Tykkään olla oppilasagentti, koska 

saan oppia uutta ja on mukavaa myös 

auttaa muita oppilaita, kertoo Anna 4B-

luokalta.

 Nurmijärvellä oppilasagenttien osaa-

mista on hyödynnetty myös koulun ulko-

puolella. Agenttitiimit tekevät käyntejä 

muun muassa koulun lähistön muihin 

paikkoihin kuten päiväkoteihin tai palve-

lukeskuksiin. Tällaisesta toiminnasta on 

hyviä kokemuksia esimerkiksi  Lepsämän 

koulussa, jossa oppilasagentit  ovat teh-

Klaukkalan nuoret toivovat lisää välittäviä aikuisia

Monikossa sijaitsee Klaukkalan nuorisotila, joka on yksi Nurmijärven nuorisopalveluiden 

viidestä nuorisotilasta. 
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KOULUTUSPALVELUT, LAPSET JA NUORET



18  NURMIJÄRVI 1 • 2019

KUNTA TIEDOTTAA

Aleksian uutisia
Ehdota nimi uudelle valmistuskeittiölle

Olemme aivan innoissamme, kun pääsemme kertomaan teille tulevasta 

valmis tuskeittiöstämme. Sen työnimenä on ollut vuosien ajan ”Isopata”, mut-

ta nyt meidän – sinun tai minun – pitäisi keksiä sille ihan oikea nimi. Laitetaan 

mielikuvitus lentoon, mutta ensin kerron sinulle vähän enemmän.

Me ollaankin aika perinteisiä

Me Aleksiassa uskomme perinteiseen ruoanvalmistukseen ja haluamme tehdä ”koti-

ruokaa”. Teimme valinnan: Nurmijärvelle rakennetaan keittiö, jossa käytämme tuo-

reita kasviksia, perunasose tehdään oikeista perunoista ja kastikkeen valmistus alkaa 

sipulin freesaamisella. Taidamme olla aika perinteisiä, mutta juuri siitä olemmekin 

kovin ylpeitä. 

 Meillä on huippukokkeja, jotka lyövät nyt kaiken ammattitaitonsa peliin. He 

suunnittelevat ensi vuoden aikana parhaat reseptit, jotta uudesta keittiöstä val-

mistuu maistuvaa ja laadukasta ruokaa. Suolan käytöstä olemme tarkkoja, mutta 

uskomme, että hyvä ruoka maistuu kaikille.   

Uusi iso keittiö – mitä siellä tehdään?

Uuden keittiön työnimi – Isopata – taitaa johtaa mielikuvaa tulevasta harhaan. Ei 

ne padat niin kauhean isoja oikeasti ole. Ne ovat ihan samankokoisia patoja kuin 

kouluilla jo on. Niitä on neljä vierekkäin. Lisäksi keittiöön tulee viisi upeaa uunia 

leipomista varten ja tilat salaattien valmistukseen. 

 Keittiössä valmistetaan 9 000 annosta päivässä ja siellä työskentelee 12 am-

mattilaistamme. Keskitämme kaiken ruoanvalmistuksen osaamisen tähän yhteen 

valmistuskeittiöön. Periaatteemme on, että jos ruoan maku vaatii jotain erityistä, se 

tehdään. Siitä emme tingi.

 Muutamassa asiassa tuleva valmistuskeittiö eroaa nykyisistä. Italialainen sanoisi, 

että ruoat valmistetaan uudessa keittiössämme ”al dente”, sen jälkeen ne jäähdyte-

tään ja kuljetetaan kahden-kolmen päivän välein ravintoloihin. Sen pidempiä aikoja 

emme ruokia säilö. Emme tulevaisuudessa kuljeta enää astioita valmistuskeittiöstä 

palvelukeittiöihin ja takaisin. Meillä on jokaisessa palvelukeittiössä omat kauniit 

astiat. Tämän takia uudessa keittiössä ruoat pakataan elintarviketurvallisiin ja bio-

hajoaviin muovipakkauksiin ja pahvilaatikoihin. 

 Ruoanvalmistuksen keskittäminen säästää muuta pakkausmateriaalia, 

energiaa ja vettä sekä tekee tilankäytöstämme entistä tehokkaampaa. 

Myös biojätemäärämme vähenevät oleellisesti, joten meidän ei 

tarvitse potea ympäristöahdistusta valinnoistamme. 

Makumuisto on kokonaisuus ja se tarvitsee 

kannustavan nimen

Uusi valmistuskeittiömme palauttaa tuoksut takaisin asiak-

kaiden luokse. Ruokaohjeet on hiottava niin, että ruoka on 

parhaimmillaan silloin, kun se tulee ravintolan uunista ulos. 

Tällä hetkellä remontoimme ravintoloita, jotta tilat ja henki-

lökuntamme ovat valmiina tehtäväänsä, kun uusi valmistus-

keittiömme valmistuu vuoden päästä.

 Meille koulu-, päiväkoti- ja henkilöstöravintola tarkoit-

taa sitä kokonaisuutta, jossa asiakkaalle – pienelle ja isolle 

– syntyy mukavia makumuistoja.  Myös Toreenin ja terveys-

keskuksen asiakkaille haluamme tarjota parasta. 

 Makumuisto syntyy ravintolassa hyvästä palvelusta, 

herkullisista tuoksuista, kauniista astioista ja maistuvasta 

ruoasta. Teot ratkaisevat, mutta makumuistoon liittyy oleelli-

sesti myös kannustava puhe. Uusi valmistuskeittiömme tarvit-

seekin nyt arvoisensa nimen: nimen, joka kannustaa nurmi-

järveläisiä lapsia, nuoria ja aikuisia ruokailemaan ja meitä 

aleksialaisia lunastamaan sloganimme ”Tehkäät hyvin”.
 

Ja se nimi sinun mielestäsi olisi....

Kirjoittaja: Ruokapalvelupäällikkö Riitta Mikkola

S
uomen Uimaopetus- ja Hengen-

pelastusliitto (SUH) valitsi marras-

kuussa vuoden 2018 vesiliikunta-

paikaksi Rajamäen uimahallin. Valinnassa 

painotettiin toiminnan monipuolisuutta, 

henkilökunnan osaamista ja edistyksellis-

tä viestintää. 

 – Rajamäen uimahalliin valmistui 

vuonna 2015 laajennus, jonka myötä 

hallin allaspinta-ala liki kolminkertaistui. 

Laajennushanke oli kunnalta rohkea ja 

kävijämäärien perusteella myös erittäin 

onnistunut investointi Nurmijärven ja lä-

hialueen asukkaiden uimataidon ja hyvin-

voinnin edistämiseksi. Sitoutunut, osaava 

ja ystävällinen henkilöstö on takeena sille, 

että hallista löytyy monipuolista ja laadu-

kasta toimintaa kaikenikäisille ja toiminta-

kyvyltään erilaisille vesiliikunnan harras-

tajille, perustelee SUH:n toiminnanjohtaja 

Kristiina Heinonen valintaa. 

 – Erityisesti huomio kiinnittyi Raja-

mäen uimahallin poikkeuksellisen on-

nistuneeseen viestintään. Nettisivuilta 

ja sosiaalisen median kanavista löytyy 

helposti tietoa hallin palveluista ja erilai-

sista tapahtumista raikkaaseen ulkoasuun 

puettuna. Myös tältä osin Rajamäkeä voi-

daan pitää eräänlaisena uimahallikentän 

edelläkävijänä.

Pisara-palkinto 
                                   

SUH:n Pisara-palkinto myönnettiin Raja-

mäen uimahallissa työskentelevälle uima-

opettaja Mimmi Korvenaholle. Hän on 

pitkän ohjaajauransa aikana ehtinyt opet-

taa uimataidon jo useammalle nurmijär-

veläissukupolvelle. Suurella sydämellä 

Uimahalli on vuoden 2018 
vesiliikuntapaikka

työtään tekevä ja uimakoulujen rehtoriksi 

nimetty Korvenaho kehittää jatkuvasti 

osaamistaan ja on erittäin pidetty sekä 

lasten että omien työtovereidensa parissa. 

 SUH on valinnut Vuoden vesiliikunta-

paikan ja jakanut lisäksi SUH:n Pisara-pal-

kintoja henkilöille, ryhmille tai teoille jo 

vuodesta 1994. Palkintojen myöntämises-

sä painotetaan ammatillista kehittämistä, 

aktiivisuutta, positiivisuutta ja toiminnan 

monipuolisuutta.

Uimaopettaja Mimmi Korvenaho ja Raja-

mäen Uimahallin toimitusjohtaja Juha 

Ahonen juhlatunnelmissa.
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N
urmijärvelle perustettiin syksyllä 

yhdistys ajamaan Nurmijärven 

elinvoimaisuutta. Nea ry:n – jo-

ka on nimensä mukaisesti Nurmijärven 

elinvoimaisuuden asialla – jäseninä ovat 

Klaukkalan Yrittäjät ry, Nurmijärven Yrit-

täjät ry, Nurmijärven Yrittäjänaiset ry sekä 

Nurmijärven kunta. 

 Yrittäjäyhdistysten sekä kunnan väli-

sellä yhteistyöllä on pitkät perinteet. Yh-

teistyön päätavoitteina on ollut kunnan 

elinkeinopoliittisten tavoitteiden edistä-

minen, paikallisten yritysten tunnettuu-

den lisääminen, yrittäjien verkostoitumi-

nen sekä yrittäjyyskasvatuksen edistämi-

nen.  

Konttori avaa ovensa 

a lkuvuodesta

Nea ry tuo näkyvyyttä varsinkin pienille 

ja keskisuurille toimijoille järjestämällä 

erilaisia tapahtumia. Ensimmäinen koko 

perheen suurtapahtuma järjestetään 11.5. 

Klaukkalassa. 

 Nea ry:n konttori aukaisee ovensa hel-

mikuussa Kuonomäentiellä. Konttori tar-

joaa mm. työskentely- ja neuvottelutiloja 

yritysten tarpeisiin ja toimii luontevana 

yrittäjien verkostoitumis- ja kohtaamis-

paikkana. Konttorista löytyvät jatkossa 

myös niin alkavien yrittäjien kuin jo toi-

minnassa olevien yritystenkin neuvonta-

palvelut. 

Nea ry – tunnettuutta, verkostoja 
sekä toimitiloja

Ehdota nimeä! nurmijarvi.fi / nimikilpailu
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Eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit 

vuonna 2019

Eduskuntavaalit

Vuoden 2019 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 14.4.2019. 

Muita tärkeitä päivämääriä ovat: 

äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä 

 (missä kunnassa ja missä vaalipiirissä kukin on äänioikeutettu): 22.2.2019

ehdokashakemusten jättöpäivä: 5.3.2019

ehdokasasettelun vahvistaminen: 14.3.2019

ennakkoäänestys kotimaassa: 3.–9.4.2019

ennakkoäänestys ulkomailla: 3.–6.4.2019

vaalipäivä: 14.4.2019

tulosten vahvistaminen: 17.4.2019

Europarlamenttivaalit

Vuoden 2019 europarlamenttivaalit toimitetaan kaikissa jäsenvaltioissa 

vaaliajanjaksolla 23.–26.5.2019. Suomessa vaalipäivä on sunnuntai 26.5.2019. 

Muita tärkeitä päivämääriä ovat:

Euroopan unionin muun jäsenvaltion kansalaisen ilmoitus maistraatille siitä,  

 että hän haluaa käyttää äänioikeuttaan Suomen EP-vaaleissa viimeistään 

 torstaina 7.3. ennen klo 16.

Äänioikeustiedot määräytyvät perjantaina 5.4. ja äänioikeusrekisteri 

 perustetaan viimeistään keskiviikkona 10.4. 

Ehdokashakemukset jätettävä Helsingin vaalipiirilautakunnalle 

 viimeistään torstaina 18.4. ennen klo 16.

Ehdokasasettelu vahvistetaan torstaina 25.4.

Ennakkoäänestys kotimaassa keskiviikosta tiistaihin 15.–21.5.

Ennakkoäänestys ulkomailla keskiviikosta lauantaihin 15.–18.5.

Lisätietoa vaaleista löytyy kevään aikana mm. kunnan kotisivuilta 

sekä paikallislehdestä.

N
urmijärven kunnan verkko-

asiointipalvelu Solmu tarjoaa 

keskitetyn palaute- ja neuvon-

tapalvelun ja linkkejä yleisimpiin sähköi-

siin palveluihin. Solmu löytyy osoitteesta 

solmu.nurmijarvi.fi . 

 Jos mielessäsi on moite, parannuseh-

dotus tai haluat antaa kiitoksen kunnan 

palveluihin liittyen, voit käydä jättämässä 

sen Solmussa.  

 Selaa palautteita -osiossa voit lukea 

muiden jättämiä palautteita vastauksi-

neen. Palautteiden julkaisun edellytykse-

nä on, että palautteenjättäjä on antanut 

siihen luvan ja palaute arvioidaan yleisesti 

kiinnostavaksi. 

 Solmu avattiin huhtikuussa 2018 ja 

sen  jälkeen on jätetty yli 700 palautetta. 

Yli puolet palautteista on koskenut jotain 

harmin aihetta moitteen tai kysymyksen 

muodossa. Neljäsosa palautteista on si-

sältänyt idean tai kehitysehdotuksen ja 

muutamia kiitoksiakin on vastaanotettu.  

 Keskeisiä palauteaiheita ovat olleet 

joukkoliikenne, katujen kunnossapito, 

katu suunnittelu, katuvalaistus, torit, puis-

tot ja viheralueet ja liikuntapaikat. Suurin 

palautemäärä, 26 % palautteista, on liit-

tynyt vuodenvaihteessa tapahtuneeseen 

joukkoliikenneuudistukseen. 

 Saadulla palautteella on merkitystä ja 

niiden avulla kunta voi kehittää palvelui-

tamme. Esimerkiksi joukkoliikenneuudis-

tuksen osalta muutokset aikatauluihin  ja 

reitteihin tehtiin palautteen perusteella.

Kunta kiittää kaikkia palautteen antaneita!

Oletko tutustunut Solmuun? K
unnassa on ollut käytössä pitkä-

aikaistyöttömien työllistymistä 

tukeva kuntalisä. Kuntalisä on 

rahallinen korvaus työnantajalle, joka on 

työllistänyt pitkäaikaistyöttömän. Koke-

mukset ja tulokset ovat olleet positiivisia, 

mistä johtuen valtuusto päätti, että kun-

talisä jää pysyväksi käytännöksi Nurmijär-

vellä. 

 Kunnan työllisyyspalveluiden kokei-

lussa on pyritty tehostetusti työllistämään 

pitkään työttömänä olleita kuntalaisia, 

jotka ovat saaneet työmarkkinatukea yli 

300 päivää. Pitkäaikaistyöttömän työllis-

tymistä on tuettu kuntalisällä, jota kunta 

on maksanut pitkäaikaistyöttömän työl-

listäneelle työnantajalle. Se on ollut 500 € 

kuukaudessa. 

 Kokeilun aikana haastateltiin 54 pit-

käaikaistyötöntä. Heistä 21 on työllistynyt 

kokopäiväisiin työsuhteisiin joko hake-

malla oma-aloitteisesti työpaikkaa tai he 

ovat saaneet työpaikan työllisyyspalvelu-

Työllistämisen kuntalisä jää 
pysyväksi käytännöksi Nurmijärvellä

jen avulla tehtäviin, jotka eivät ole olleet 

julkisesti haussa. Kuntalisää näissä työ-

suhteissa on maksettu 12:ssa tapaukses-

sa. Lisäksi osa-aikaisessa työsuhteessa on 

viisi henkilöä ja työnsaantimahdollisuuk-

sia oleellisesti parantavassa koulutuksessa 

kaksi. 

 Valtuustoaloitteen pohjalta syys-

kuussa 2017 alkaneen ja viime vuoden 

loppuun jatkuvaan kokeiluun palkattiin 

määräaikainen työnsuunnittelija. Työ n-

suunnittelijan tehtäviin on kuulunut kun-

talisän koordinoinnin lisäksi asiakkaiden 

aktivointi työnhakuun, erilaisten työllis-

tymismahdollisuuksien selvittäminen, 

kontaktien luominen potentiaalisiin työn-

antajiin sekä ei-julkisessa haussa olevien 

työpaikkojen etsiminen. 

 Tämän vuoden alusta alkaen työllisty-

miseen ja sen tukemiseen liittyviä asioita, 

kuten kuntalisää, hoitaa kunnan elinvoi-

ma- ja kuntakehityspalvelut. 

ROSVOT – balladi joutomiehistä

Ensi kesänä Taaborinvuori jytisee ja soi, kun mahtava rosvojoukko 

valtaa näyttämön ja live musiikki täyttää männikön! 

ROSVOT on Kivi-juhlien kesän 2019 suurtuotanto. Projektista vastaa tuttu työpari 

Katriina Honkanen ja Meebu Lahdenpää. Heidät muistetaan Taaborinvuorelta 

mm. suuren suosion saaneesta Seitsemästä Koiraveljeksestä. Katriinan käsikir-

joittama, säveltämä ja ohjaama näytelmä on saanut innoituksensa Nurmijärven 

Rosvot -kirjasta. Koreografi a Petri Kauppinen ja lavalla temmeltää lähes sata 

näyttelijää, laulajaa, tanssijaa ja Tulilintu-orkesteri.

ROSVOT on vahva ja elämänmakuinen musiikkinäytelmä. 

Se on tarina epätoivosta, rakkaudesta ja unelmista. 

Ensi-ilta 26.6., esitykset 28.–30.6. ja 14.-18.8.2019. Liput lippu.fi 

Lisätiedot:  meebu@meebu.fi 

    050 328 2250

    kivijuhlat.fi 

KUNTA TIEDOTTAA
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KUNTA TIEDOTTAALIIKUNTA JA URHEILU

Nurmijärven kunnan 
liikuntapalvelut

Liikuntamaa 
Perheliikuntaa yhdessä 

Ilmoittautumiset ryhmiin

www.nurmijarvi.fi /liikunta 

tai puhelimitse 040 317 2046 

tai 040 317 4890.

Ilmoittautumisia ei oteta vastaan sähkö-

postitse, tekstiviestitse eikä vastaajavies-

teinä. Peruuttamatta jääneistä ilmoittau-

tumisista peritään kurssimaksu voimassa 

olevan hinnaston mukaisesti. 

Työikäisten liikuntatunneille ei ole ennak-

koilmoittautumista lukuunottamatta Pai-

no haltuun -ryhmää. 

Lasten liikunta

Liikuntasirkus

Telinejumppa

Liikuntamaa

60 €/kausi

60 €/kausi

maksuton 

Erityisliikunta

Erityiskuntosali  

Kehitysvammaisten liikuntakerho

Soveltava luistelu  

Vammaisratsastus 

30 €/kausi

maksuton

30 €/jakso (6 kertaa)

10 €/kerta

Ikäihmiset

Seniorijooga

Kehonhuolto

Tuolijumppa

Allasjumpat

35 €/kausi

35 €/kausi

maksuton 

30 €/kausi

Terveysliikunta

Liikuntakalenterin tunnit  

Eläkeläiset, opiskelijat ja työttömät  

Kehonhuolto

KKI-passi 

Paino Haltuun -ryhmä 

Miesten kaukalopallo 40+  

5 € (KKI-lippu)/krt

3 € (KKI-lippu)/krt

35 €/kausi

100 €/kausi 

70 €/kausi

 80 €/kausi

Maksut

Kevätkausi 7.1.–18.4.2019, 

ei talvilomaviikolla 18.–24.2.

Tunteja ei pidetä pyhäpäivinä eikä loma-

viikoilla. Juhlapyhien aattoina saattaa olla 

mahdollisia muutoksia aikatauluissa.

Pidätämme oikeuden ohjelman muutok-

siin niistä ennalta ilmoittamatta. 

KKI-lippuvihkoja voi ostaa
  Liikuntapalvelujen toimistolta 

 (käteinen/liikuntasetelit*)

   Kirjastoista (käteinen/pankkikortti)

  Rajamäen uimahallista 

 (käteinen, pankkikortti, liikunta-

 setelit*)

KKI-passi
KKI-passilla voi käydä kaikilla terveys-

liikunta kalenterin tunneilla (lukuun otta-

matta miesten kaukalopalloa) rajoitukset-

ta kauden aikana. KKI-passi on henkilökoh-

tainen ja tulee esittää joka kerta tunnin 

alussa ohjaajalle.

Passeja voi ostaa: 
   Liikuntapalvelujen toimistolta 

 (käteinen/liikuntasetelit*)

  Rajamäen uimahallista 

 (käteinen, pankkikortti, liikunta-

 setelit*)

 * Smartum-, Tyky-, Virike- tai 

 Kulttuurisetelit

Työttömät, eläkeläiset ja opiskelijat voivat 

ostaa KKI-lippuvihkon 30 € hintaan perus-

teena olevaa korttia esittämällä. 

L
iikuntamaa on omatoiminen ja 

maksuton liikuntapaikka alle 

12-vuotiaille lapsil le ja heidän van-

hemmilleen. Liikuntamaassa lapsilla on 

mahdollisuus liikkua, leikkiä ja temmeltää 

yhdessä oman aikuisen ja toisten lasten 

kanssa hyödyntäen salissa olevia erilaisia 

liikuntavälineitä.

 Liikuntamaahan on järjestetty valvon-

ta, mutta lapsen tulee ehdottomasti olla 

oman aikuisen valvonnassa. Liikuntamaa-

han voi tulla ilman ennakkovarausta tai 

ilmoittautumista. 

Liikuntamaa järjestetään 18.4. saakka:

Mäntysalon koulu, 

lauantaisin klo 16.15-18

Rajakaaren liikuntasali, 

sunnuntaisin klo 12-13.45

Kivenpuiston koulu, 

sunnuntaisin klo 14.30 – 16.15

Koko perheen talviliikuntatapahtuma Sääksissä 

A
ngry Birds Go Snow -tapahtuma-

paikka on Sääksi ja Kiljavan Opis-

ton alue. Toiminta on erityisesti 

suunnattu 6–10-vuotiaille, mutta kaiken-

ikäiset ovat tervetulleita. 

 Tapahtumassa pääset kokeilemaan 

uudenlaisia lumileikkejä ja -pelejä: am-

pumaan jättiritsalla possuja, kokeilemaan 

lumikenkiä ja erilaisia hiihto temppuja. Ta-

pahtumassa pääsee myös  kokeilemaan 

lumenveistoa!

 Tapah tuma on osa Rovion ja Suomen 

Ladun valtakunnallista kiertuetta.  Mu-

kana yhteistyössä ovat Kiljavanranta Oy, 

Nurmijärven Latu ja Rajamäen Kehitys. 

 

Änkkärit Nurmijärvellä 2.3.2019

Jonna Kivi (vas.), Mika Vänni, Petra Kela, He-

li Kurhela, Antero Lempiö ja Jonna Suonio 

kutsuvat kaikkia kuntalaisia liikkumaan.

Ketterät kaverit -joogakortit

Hyvää oloa ja notkeutta joogasta yksin tai koko perheen 

voimin. Joogakortit (20 kpl) sisältävät kolme eri jooga-

sarjaa, joissa harjoitetaan joogan perusliikkeitä hauskojen 

eläinhahmojen kanssa. Kortista löytyy selkeä kuva 

liikkeestä ja ohjeet liikkeen suorittamisesta. 

Joogakorttisarjan hinta on 30 € 

+ toimituskulut. 

Lisätietoja ja tilaukset 

www.nurmijarvi.fi /liikunta

erheen 

oga-

uskojen 
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Nurmijärven kunnan liikuntasalien vakio-
vuorot ajalle 12.8.2019–20.5.2020 ovat 
haettavissa . 

Vuorot haetaan Timmi-tilanvarausohjel-

man kautta. Vuorojen hakeminen edellyt-

tää rekisteröitymistä Timmin käyttäjäksi 

yhdistyksen edustajana tai yksityishenki-

lönä. Tarkemmat ohjeet rekisteröitymises-

tä ja vuorojen hakemisesta löytyy osoit-

teesta www.nurmijarvi.fi /liikunta. Haku 

päättyy 4.3.2019.

Liikuntasalien vakiovuorojen 
haku kaudelle 2019–2020 on alkanut

 Salivuorojako valmistuu 24.5.2019 

mennessä. Myönnetyistä vuoroista lähe-

tetään sähköinen varausvahvistus rekis-

teröityneelle seuran yhteyshenkilölle tai 

yksityishenkilölle.

 Maaniitun liikuntasali on pois käytöstä 

1.1.2020–1.9.2020 välisen ajan. Tästä joh-

tuen joidenkin tilojen osalta joudutaan 

tekemään kaksi erillistä vuorojakoa (syys-

kausi 2019 ja kevätkausi 2020).  Hyvinvoin-

tilautakunta päätti viime vuonna vuorojen 

hinnat, jotka ovat voimassa toistaiseksi.

MA TI KE TO LA

Lavis

klo 17.00–18.00

Ahjola

Voimaa 

vartaloon 

klo 17.00–18.00

Kivenpuiston 

koulu

Step-jumppa

klo 17.30–18.30

Kunto Center

Voimaa 

vartaloon 

klo 17.30–18.30

Rajakaari 

yläaula

Miesten 

kaukalopallo 

40+

klo 7.00–8.00

Klaukkalan 

jäähalliKunto-

nyrkkeily

klo 17.30–19.00

Kivenpuiston 

koulu 

Voimaa 

vartaloon 

klo 19.00–20.00

Nummenpään 

seuratalo

Zumba 

klo 19.00–20.00

Rajakaari-sali

Kahvakuula

klo 18.30–19.15

Rajakaari-sali

Kahvakuula

klo 18.00–18.45

Rajakaaren sali 

Sähly 

MAKSUTON

klo 19.00–20.00

Harjulan koulu

Kunto-

nyrkkeily 

klo 18.00–19.30

Mäntysalon 

koulu

Hathajooga

klo 19.05–20.00

Rajamäen 

koulu 

Voimaa 

vartaloon 

klo 19.00–20.00

Röykän koulu

Hathajooga

Hathajooga on joogan laji, jossa ihminen 

pyrkii saamaan kehonsa hyvään hallin-

taan. Periaatteet ovat painovoiman huo-

mioiminen, asteittaisuus ja kompensaatio 

harjoituksessa.

Kahvakuula 

Kahvakuulalla tehtävät harjoitteet kehittä-

vät monipuolisesti jalkojen, keskivartalon, 

selän ja käsien lihasvoimaa sekä kehon-

hallintaa ja liikkuvuutta.

Kehonhuolto

Kehonhuoltotunti koostuu rauhallisesta 

alkulämmittelystä, vartalonhallintahar-

joitteista sekä liikkuvuutta lisäävistä har-

joitteista. Tunnin tavoit teena on tuoda 

rentoutta ja hyvää oloa niin kehol le kuin 

mielelle. Soveltuu kaiken ikäisille ja kun-

toisille. 

Kuntonyrkkeily 

Kuntonyrkkeily on tehokasta ja kohtuul-

lisen raskas ta liikuntaa. Tunnit sisältävät 

nyrkkeilytekniikoiden harjoittelua ja mo-

nipuolista lihaskuntotreeniä.

Lavis®

Lavis-lavatanssijumppa on hauska, help-

po ja hiki nen liikuntamuoto, joka perus-

tuu lavatanssiaskeleiden ja jumpan väli-

muotoon. Tunnilla tanssitaan ilman paria 

tuttuja lavatanssilajeja kuten humppa, 

jenkka, rock/jive, cha cha ja samba. 

Miesten kaukalopallo 40+

Rentoa kunnon kohotusta kaukalopal-

loilun merkeis sä. Tunti on suunnattu 

+40-vuotiaille miehille.  Mukaan tunnille 

tarvitset omat luistimet, kypärän, polvi-

suojat ja mailan.

Step-jumppa

Step-laudalle askellusta musiikin tahdis-

sa. Aero binen askellus osuus 25–30 min. 

Tämän lisäksi tunnit sisältävät erilaisia li-

haskuntoharjoittelu- ja venyttelyteemoja.

Sähly

Hauska ja helppo peli pelata yhdessä tai-

totasosta riippumatta ja silti kaikki saavat 

hien pintaan ja kuntokin kohenee. HUOM! 

Sähly-tunnit ovat maksuttomia.

Terveysliikunta

Voimaa Vartaloon

Tunti on helposti ja turvallisesti yksinker-

taisilla liikkeillä suoritettavaa jumppaa mu-

kavan musiikin tahdissa. Sopii niin aloitte-

levalle kuin pitkään jumpanneellekin.

Zumba®

Zumba® on latinorytmeihin perustuva 

tanssifi tness-tunti. Zumba on rytmikästä, 

helppoa ja hauskaa tanssia.

PAINO HALTUUN -valmennusryhmä

Pohditko elämäntapamuutoksen tekemis-

tä, muttet ole saanut aikaiseksi aloittaa? 

Kenties olet jo kokeillut erilaisia keinoja 

laihduttaa, mutta paino vain kipuaa takai-

sin, tai pysyy paikoillaan? 

 Liikuntapalvelut toteuttavat valmen-

nusryhmiä, joiden tavoitteena on auttaa 

ylipainoisia (BMI ≥ 35) henkilöitä turval-

liseen ja terveelliseen painon hallintaan 

sekä ylläpitämään saavutettuja painon-

hallinnan tuloksia. 

 Ryhmät ovat tarkoitettu omasta hy-

vinvoinnistaan ja liikunnan aloittamisesta 

kiinnostuneille. Liikuntaosiot ovat ns. ma-

talan kynnyksen tunteja, jotka soveltuvat 

hyvin vasta-alkajille. Kurssilla käydään läpi 

myös ravintoon liittyviä asioita olennaise-

na osana painonpudotusta ja -hallintaa. 

Ryhmäkoko on 12 henkilöä. 

Kevään ryhmä 8.1.–23.4.2019

Lisätiedot ja haku ryhmään 

www.nurmijarvi.fi /liikunta tai 

p. 040 317 4667 

 

Terveysliikuntaa ikäihmisille

Kehonhuolto pe klo 11.30–12.30
Nurmijärven terveyskeskus, 

sisäänkäynti F-ovi 

Seniorijooga

ma klo 10.00–11.00 Ahjola 

ke klo 11.00–12.00 Rajakaaren peilisali

Tuolijumppa

ma klo 11.15–11.45 

parittomat viikot 
Nurmijärven seurakuntakeskus

ma klo 11.15–11.45 

parilliset viikot  
Nurmijärven pääkirjasto

ma klo 11.30–12 

parittomat viikot 

Rajamäen seurakuntasali 

(Artturi-sali)

to klo 12.30–13.00

alkaen 6.9.
Klaukkalan kirjasto

Kehonhuolto

Kehonhuoltotunti koostuu rauhallisesta 

alkulämmittelystä, vartalonhallintahar-

joitteista sekä liikkuvuutta lisäävistä har-

joitteista. Tunnin tavoit teena on tuoda 

rentoutta ja hyvää oloa niin kehol le kuin 

mielelle. Soveltuu kaiken ikäisille ja kun-

toisille.

Seniorijooga

Jooga lisää kehon liikkuvuutta, elävyyttä 

ja notkeutta sekä kohottaa kuntoa. Sen 

avulla opetellaan rentoutumista ja oikeaa 

hengitystä. Seniorijoogassa harjoituksen 

tehdään lempeästi kehoa kuunnellen. 

Mahdollisuus tehdä harjoitukset myös 

istuen. 

Tuolijumppa

Helppoa ja kevyttä jumppaa istuen. 

 

www.nurmijarvi.fi /liikunta

Nurmijärven hiihtoladutNurmijärven hiihtoladut

 & muuta liikuntatietoa & muuta liikuntatietoa

LIIKUNTA JA URHEILU
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Liikuntapalvelut 
(Sivistystoimiala)

Käyntiosoite: Keskustie 2 b 

(kunnanvirasto), 09100 Nurmijärvi

Toimisto avoinna klo 8–15.30 tai 

sopimuksen mukaan

Liikuntapäällikkö 

Antero Lempiö, p. 040 317 2050

antero.lempio@nurmijarvi.fi 

Lasten ja nuorten liikunta

Erityisryhmien liikunta 

Liikuntasuunnittelija Mika Vänni

p. 040 317 2048, mika.vanni@nurmijarvi.fi 

Työikäisten liikunta

Liikuntasuunnittelija Heli Kurhela

p. 040 317 4667, heli.kurhela@nurmijarvi.fi 

Ikäihmisten liikunta

Erityisryhmien liikunta 

Liikuntasuunnittelija Petra Kela

p. 040 317 2046, petra.kela@nurmijarvi.fi 

Ryhmien ohjaustoiminta 

Liikunnanohjaaja Jonna Suonio 

p. 040 317 2047, jonna.suonio@nurmijarvi.fi 

Liikuntaneuvonta 

liikuntaneuvonta@nurmijarvi.fi 

Salivuorot 

Toimistosihteeri Jonna Kivi

p. 040 317 4890, jonna.kivi@nurmijarvi.fi 

Laskutus   

Taloussihteeri Paula Vanhakangas

p. 040 317 2049

paula.vanhakangas@nurmijarvi.fi 

Liikuntapaikkojen hoito ja rakentaminen 

(Tekninen keskus)

Liikuntapaikkapäällikkö Ville Ruokoja

p. 040 317 4001

Klaukkalan urheilualue ja liikuntapaikat

p. 040 317 4003

liikuntapaikat.klaukkala@nurmijarvi.fi 

Rajamäen urheilualue ja liikuntapaikat

p. 040 317 4007

liikuntapaikat.rajamaki@nurmijarvi.fi 

Kirkonkylän liikuntapaikat,

ulkoilualueiden hoito

p. 040 317 4005 ja 040 317 4006

Porkkalan mökin varaukset

Palvelusihteeri Tuija Heiskanen

p. 040 317 2005

Venepaikat

Toimialasihteeri Monica Juutinen

p. 040 317 2303

henkilökunnan sähköpostiosoitteet: 

etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi 

Tule luistelemaan!
Yleisöluisteluvuorot Klaukkalan jäähallissa 31.3.2019 saakka

K
irkonkylässä, Rajamäellä sekä 

Klaukkalassa jumpataan viikoit-

tain tuolijumpan merkeissä. 

Paikkana ei ole kuitenkaan perinteinen 

liikunta- tai kuntosali vaan esimerkiksi 

kirjasto. Kirjastoon on vaivaton poiketa 

vaikka kauppamatkalla eikä tuolijumppa 

kaipaa muutenkaan erityistä varustusta.  

Ennakkoilmoittautumista ei tarvita vaan 

paikalle voi vaan tulla. 

 – Tuolijumpan idea on tarjota maksu-

ton puolentunnin liikuntahetki. Kyseessä 

ei ole hikiliikunta vaan jokainen osallis-

tuja jumppaa oman kuntonsa mukaan. 

Tavoitteena on laittaa veri kiertämään ja 

hartiat liikkeelle, syksystä lähtien jumppaa 

vetänyt kunnan liikuntasuunnittelija Heli 

Kurhela kertoo.

Tuolijumppa liikuttaa kirjastoissa kerran viikossa
vuosien takaa. Kirkonkylässä tuolijump-

paa järjestetään vuoroviikoin pääkirjas-

tossa ja seurakuntakeskuksessa, Klaukka-

lassa jumpataan joka viikko kirjastossa ja 

Rajamäellä jumppaa on joka toinen viikko 

seurakuntasalissa.

”Täällä tapaa mukavia ihmisiä ja kuntokin kohenee samalla kertaa”, kertovat kirkonkyläläiset 

Maila Rantanen ja Aino Koski odotellessaan tuolijumpan alkua.

Liikuntasuunnittelija Heli Kurhela ohjaa tuolijumppaa pääkirjastossa.

 Asiakaskunta on aivan loistavaa. Hy-

väntuulisia, avoimia ja reippaita liikkujia. 

On ilo viedä liikunnan riemua näille ihmi-

sille. Ja vielä mahtuu mukaan, joten terve-

tuloa jumppaamaan, jatkaa Kurhela. 

Tuolijumppa on 

kokonaisvaltaista liikuntaa

Tuolijumpassa keskitytään ylä-, ala- sekä 

keskivartalon kehittämiseen sekä tasapai-

noharjoituksiin.  Jumpassa on rento ilma-

piiri ja hymyt ovat herkässä.  

 – Kyllä, jumppaamaan tullaan aina, 

kun siihen on vaan tilaisuus , kertovat kir-

konkyläläiset Maila Rantanen ja Aino 

Koski. Molemmat ovat aktiivisia osallistu-

jia ja jumppahetket ovat heille tuttuja jo 

Tuolijumppaa

Kirkonkylällä:

parilliset viikot 

maanantaisin klo 11.15–11.45 

Nurmijärven pääkirjastossa

parittomat viikot 

maanantaisin klo 11.15–11.45 

Nurmijärven seurakunta-

keskuksessa

Klaukkalassa:

torstaisin klo 12.30–13.00 

Klaukkalan kirjastossa

Rajamäellä:

parittomat viikot 

maanantaisin 11.30–12.30 

Rajamäen seurakuntasalin 

Artturi-salissa

Tarkemmat tiedot löytyvät kunnan 

kotisivujen tapahtumakalenterista: 

nurmijarvi.fi /tapahtumat

    

 Maanantai  klo 17.00–18.00 mailattomat (harjoitushalli)

 Tiistai    klo 13.30–14.30 mailalliset (harjoitushalli)

 Keskiviikko  klo 16.30–17.30 mailalliset (kilpahalli)

 Torstai   klo 13.30–14.30 mailattomat (harjoitushalli)

 Lauantai   klo 09.00–10.30 mailalliset (harjoitushalli)

 Sunnuntai  klo 09.00–10.30 mailattomat (harjoitushalli)

Yleisöluisteluvuorot ovat maksuttomia. 

Mailallisilla vuoroilla on käytettävä kypärää.

Talvilomalla 18.–24.2.2019 on päivällä pidennetyt 

yleisöluisteluvuorot (klo 12.30–14.30)

KUNTA TIEDOTTAALIIKUNTA JA URHEILU
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la 23.3. klo 19
Anssi Kela
Ääriviivoja kiertue. Liput 32 € 
+ toimitusmaksu (alk. 1 € www.lippu.fi )
Monikkosali, Kuntotie 7
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut
www.monikkosali.fi 

to 28.3. klo 17.30
Hyviä uutisia! 
Siskot ja Simot – keskiössä välittäminen. 
Nurmijärven Siskot ja Simot esittelevät 
toimintaansa.
Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1

Pe 29.3. klo 19
Stand Up Show: All Female Panel
Lavalla: Ida Grönlund, Kaisa 
Pylkkänen, Eeva Vekki, Saana Peltola 
ja Anna Rimpelä.K-18. Liput 30 € 
+ toimitusmaksu (alk. 1 €, www.lippu.fi ).
Monikkosali, Kuntotie 7
Järj. Meebu
www.monikkosali.fi 

la 30.3. klo 13
Maukan ja Väykän hyvä päivä 
Sopii yli 4-vuotiaille. Liput 10 € 
+ toimitusmaksu (alk. 1 € www.lippu.fi )
Monikkosali, Kuntotie 7
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut
www.monikkosali.fi 

NURMIJÄRVELLÄ TAPAHTUU

TAMMIKUU

ti 29.1. klo 17.30
KirjastoKino
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

to 31.1. klo 13 
K-60: Iloisia aikoja
Mielensäpahoittaja –elokuva. 
Maksuttomia pääsylippuja jaetaan 
14.1. alkaen pääkirjastossa. 
Kino Juha, Keskustie 7
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

to 31.1. klo 17.30
Hyviä uutisia! 
Toimittaja ja tietokirjailija Rauli Virtanen 
kertoo selviytymistarinoista, joita hän on 
kohdannut työssään ympäri maailmaa.
Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1

Pe 15.2. klo 19
Stand Up Show: Jaakko Saariluoma
K-18. Liput 27,50 € + toimitusmaksu 
(alk. 1 €, www.lippu.fi ).
Monikkosali, Kuntotie 7
Järj. Meebu
www.monikkosali.fi 

ti 19.2. klo 18
Hyviä uutisia!
Hyvinvointia elämään myötätunnosta 
ja -innosta. Tutkija TT Anne Birgitta Pessi 
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

la 23.2. klo 10–15
Klaukkalan kirjaston prinsessa- ja 
ritaripäivä
Oletko sinä aito prinsessa? Onko sinussa 
ritariainesta ja kykenetkö taltuttamaan 
lohikäärmeen? 
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

to 28.2. klo 17.30
KirjastoKino 
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

to 28.2. klo 17.30
Hyviä uutisia! 
Maito ei tapakaan ja hyvin syöminen 
on helppoa! Hanna Partanen, 
ravitsemusterapeutti
Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1

to 25.4 klo 14 
K-60: Kirjasta äänikirjaksi
Äänessä Celian (ent. näkövammaisten 
kirjasto) kokoelmapäällikkö Eeva 
Paunonen ja näyttelijä Kaija Pakarinen.
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

to 25.4. klo 17.30
KirjastoKino
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

to 25.4. klo 17.30
Hyviä uutisia! 
Maailmanloppu on taas kerran peruttu. 
Puhujana Esko Valtaoja, tähtitieteen 
emeritusprofessori. Maksuttomia 
pääsylippuja jaetaan 28.3. lähtien 
Rajamäen kirjastossa
Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1

Pe 26.4. klo 19
Stand Up Show: Ilari Johansson
K-18. Liput 27,50 € + toimitusmaksu 
(alk. 1 €, www.lippu.fi ).
Monikkosali, Kuntotie 7
Järj. Meebu
www.monikkosali.fi 

la 27.4. klo 18
Raparperitaivas-musikaali 
Gösta Sundqvistin ja Leevi and the 
Leavings -yhtyeen tarina.  Liput 30/27 € 
+ toimitusmaksu (alk. 1 € www.lippu.fi )
Monikkosali, Kuntotie 7
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut
www.monikkosali.fi 

ma 29.4. klo 17–18
Vappuaskartelu
Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1

ti 30.4. klo 17.30-18.30
Aleksis Kiven patsaan lakitus
Koko perheen vapputapahtuma 
Aleksis Kiven patsaalla kirkonkylässä.
Punamullantie 1, Nurmijärvi

HELMIKUU

to 7.2. klo 14
K-60: Lauluja elämästä 
Esiintyjänä Turkka Mali. 
Maksuttomia pääsylippuja jaetaan 
Rajamäen kirjastossa 21.1. alkaen.
Rajamäen päiväkeskus, Ratakuja 7
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

la 9.2.klo 18 
Barokin jalanjäljillä 
Liput 11,50 €/9,50 € alle 16 v.
+ toimitusmaksu (alk. 1 €, www.lippu.fi ). 
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala
Järj. Nurmijärven musiikkiopisto, 
Nurmijärven tanssiopisto ja 
Kuvataidekoulu

ma 11.2. klo 18
Lukupiiri
Minna Rytisalo: Rouva C
Järjestäjinä Kalevalaiset Naiset ja kirjasto
Pääkirjasto, Punamullantie 1

ti 12.2. klo 18
Hyviä uutisia
Uuden sukupolven älykkäät täsmä-
lääkkeet. Tohtori Antti Rahikkala
Nurmijärven pääkirjasto, 
Punamullantie 1

ti 12.2. klo 18
Klassikkoilta
Seija Mauro ja Anna-Kaisa Laakso 
esittelevät klassikkoromaaneja.
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

Ke 13.2. klo 19
Kaartin soittokunta: 
Tähtiä ja timantteja -konsertti
Solisteina Jarno Kokko ja Mia Heikkinen. 
Liput 15/23/25 € + toimitusmaksu 
(alk. 1 €, www.lippu.fi ).
Monikkosali, Kuntotie 7
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut
www.monikkosali.fi 

to 14.2. klo 14
K-60: Silta – lauluja matkan 
varrelta 
Esiintyjinä Katriina Honkanen ja 
Ilkka Tenhunen
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

to 14.2. klo 18
Hyviä uutisia! 
Hyviä lääkkeitä lukutaidottomuuteen. 
Päätoimittaja, kulttuuritoimittaja, 
sanataideohjaaja Aleksi Salusjärvi.
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

MAALISKUU

HUHTIKUU

to 7.3. klo 13
K-60: Taide ja sota
Sotilasperinteen harrastaja 
Hannu Lakee kertoo 1900-luvun 
sotiemme rintamataiteesta.
Pääkirjasto, Punamullantie 1 
Järj. Nurmijärven museo

to 14.3. klo 15 
K-60: Suomen kansan hartain 
toivomus! 
Kieltolaki 1919–1932. Rajamäen 
tehdasmuseon opas Petri Lehtonen 
kertoo mistä kieltolaki tuli, mitä se sai 
aikaan ja mitä sitten tapahtui.
Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1 
Järj. Nurmijärven museo

la 14.3. klo 19
Topmost 55 v Happy Together
Liput 23/25 € + toimitusmaksu 
(alk. 1 €, www.lippu.fi ). 
Monikkosali, Kuntotie 7
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut
www.monikkosali.fi 

16.3. klo 18.00 
Rakkaudesta tanssiin 
Mukana muun muassa Nurmijärven 
tanssiopiston kevään päättötyöt, sekä 
erikoiskoulutusoppilaiden ryhmiä. Liput 
14,50 €/11 € alle 16v. + toimitusmaksu 
(alk. 1 €, www.lippu.fi ). Liput tulevat 
myyntiin helmikuussa.
Monikkosali, Kuntotie 7 
Järj. Nurmijärven Tanssiopisto
www.monikkosali.fi 

to 21.3. klo 15 
K-60: Taide ja sota
Sotilasperinteen harrastaja Hannu 
Lakee kertoo 1900-luvun sotiemme 
rintamataiteesta.
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2 
Järj. Nurmijärven museo

to 21.3. klo 18
Hyviä uutisia!
Hyveiden avulla maailma paremmaksi. 
Kirjailija, kouluttaja, pappi Antti 
Kylliäinen.
Klaukkalan kirjasto

to 4.4. klo 13
K-60: Murteen matkassa 
Helsinkiin ja takaisin
Johdattelijoina professori Heikki 
Paunonen ja fi l.kand. Jaakko Yli-Paavola.
Pääkirjasto, Punamullantie 1

ti 9.4. klo 18 Hyviä uutisia
Aivot ja musiikki. Aivotutkija Tarja 
Linnavalli
Pääkirjasto, Punamullantie 1, Nurmijärvi

to 11.4. klo 15
K-60: Ikääntyvien yksinäisyys 
ja Ystäväpiiri-toiminta
Tarja Ylimaa, suunnittelija, alueohjaaja, 
Vanhustyön keskusliitto.
Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1

la 13.4. klo 13
Niin kauas kuin omat siivet kantaa
Kati Outisen monologiesitys muistista 
ja minuudesta. Liput  Liput 14,50 € 
+ toimitusmaksu (alk. 1 € www.lippu.fi )
Monikkosali, Kuntotie 7
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut
www.monikkosali.fi 

TOUKOKUU

la 4.5. klo 13
Käy muumilaaksoon -konsertti
Benny Törnroos ja muumit. Liput 10 € 
+ toimitusmaksu (alk. 1 € www.lippu.fi )
Monikkosali, Kuntotie 7
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut
www.monikkosali.fi 

to 9.5. klo 17.30
Hyviä uutisia! 
Luonto on oikea terveystehdas! 
Antti Huttunen, Retkipaikka.fi  -retkeily-
sivuston vastaava tuottaja.
Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1

to 14.2. klo 14
K-60: Silta – lauluja matkan varrelta
Esiintyjinä Katriina Honkanen ja 
Ilkka Tenhunen
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Lehti ei vastaa ennakkotietoihin tulevista muutoksista.

NÄYTTELYT

NURMIJÄRVELLÄ TAPAHTUU

Lisätietoja tapahtumista: www.nurmijarvi.fi /tapahtumat

16.–22.5.
Inspiraation lähteellä
Nurmijärven tanssiopiston 
kevätnäytökset
Liput 14,50 €/11 € alle 16 v. 
+ toimitusmaksu (alk. 1 € www.lippu.fi ). 
Liput tulevat myyntiin huhtikuussa.
Monikkosali, Kuntotie 7 
Järj. Nurmijärven tanssiopisto

21.–24.5. klo 9–13.30
Taaborin toimintapäivät
Työpajoja, tarinoita, teatteria 
4–8-vuotiaille. Liput 9,5 € /lapsi.
Taaborinvuori, Koulunkulmantie 34, 
Palojoki
Järj. Nurmijärven museo

ti 21.5. klo 17.30
KirjastoKino
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

MONIKKO

Kuntotie 7, 01800 Klaukkala

Kahvilan ja aulan aukioloajat:

ma-ke klo 13–20, to klo 11–18, 

pe 11–16, muuten tapahtumien mukaan.

15.5.–24.5.

Nuorisopalveluiden taidekerhot: 

Vastakohtia

Monikon aula 

GALLERIA VILLE
Pääkirjasto
Punamullantie 1, Nurmijärvi
ma-to klo 10–20, pe klo 10–18, la 10–16

16.1.–7.2. 
Nurmijärven taideyhdistys: 
Valokeilassa 

13.2.–14.3. 
Eeva Tiisala: Pisaroita veden päällä
     

20.3.–30.3. 
Nurmijärven kuvataidekoulu: Aika

17.4.–19.7.

Kulttuuritalo Valveen sanataidekoulu: 

Elämyksellinen Unikudelmia 

näyttelymaailma

 GALLERIA TOIVO
Klaukkalan kirjasto
Kuonomäentie 2, Klaukkala
ma-to klo 10–20, pe klo 10–18, 
la ja aattoina 10-16 

2.1.–28.2.
Jaqueline Molnárin lastenkirjakuvituksia 

2.3.–29.4.
Sinikka Ahokas-Grön: 
Silkkimaalauksia, kivikollaaseja ja koruja 

Unikudelmia näyttely, suomalaisen kirjal-

lisuuden unista ja unelmista, huhtikuusta 

alkaen Galleria Villessä.

LUMOAVA SATUKLASSIKKO KOKO PERHEELLE

Ohjaus: TAAVI VARTIA

ROOLEISSA MM. ALINA TOMNIKOV OONA KARE
MARITA TAAVITSAINEN THELMA SIBERG

NORA LÖFVING MIKO JAAKKOLA JOONAS VARTIA

Taaborinvuorella
18.7.2019 alkaen


