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PÄÄKIRJOITUS
    

Nurmijärven tiedotuslehti jaetaan kunnan alueella jokaiseen talouteen. Lehteä saa myös kunnan toimipisteistä ja kirjastoista.
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K
unta tarjoaa lukuisia osallistumi-

sen muotoja niin asiakas-rooliin, 

alueen asujan rooliin kuin kunta-

laisen rooliin kuuluen.  Uutena muotona 

kokeilimme viime vuonna osallistuvaa 

budjetointia, joka perustuu kuntalaisten 

esityksiin, niiden äänestysvertailuun se-

kä sovitun summan jakamiseen parhaille 

kohteille.  Tästä on lehdessä pieni juttu 

erikseen.

 Tilaisuuksiin osallistuminen tuo yleen-

sä yhteen ikäihmiset ja järjestävän tahon 

edustajat – perheiden elämäntahtiin ei-

vät iltaistujaiset tahdo mahtua, ellei aihe 

ole kutkuttava.  Kuitenkaan kunnon in-

fotilaisuutta väittelyineen ei voita oikein 

mikään. 

 Palautteen anto on sekin osallistumis-

ta.  Sen osalta kunta saa uutta tekniikkaa 

käyttöön maaliskuulla ja sen myötä pa-

lautteeseen vastataan varmuudella.  Toki 

perinteiset viestit, soitot ja keskustelut 

kunnan työntekijöiden ja luottamushen-

kilöiden kanssa ovat nekin käytössä.

 Tapahtumatarjontaa Nurmijärvellä 

on, mutta tapahtumista tiedottaminen 

on sekin taitolaji.  Kunnan nettisivuilla 

on tapahtumakalenteri, joka on kaikkien 

tapahtumanjärjestäjien käytössä.  Sen ny-

kyistä aktiivisempi käyttö estäisi samaan 

aikaan päällekkäisten tilaisuuksien tar-

jonnan.  Kokeiltaisiinko kalenterin käyttöä 

tämän vuoden ajan aktiivisesti, niin näem-

me toiminnon käyttötarpeen ja -hyödyt?

Monikossa käynti Klaukkalassa on veron-

maksajille kunnia-asia.  Rajamäen uima-

hallissa puolestaan kannattaa käydä ja 

elokuvissa käynti Kirkonkylän Kino-Juhan 

perinteisessä  teatterissa on elämys.  Mo-

nitaajamaisuudella on virkistävä vaikutus, 

vai mitä?

 Sunnuntaina on aika viimeistään ää-

nestää presidentin vaaleissa. Kannattaa 

ottaa mukaan kolikoita – äänestyspaikoil-

la on tarjolla vaalikahvit.

JUKKA ANTTILA

hallintojohtaja

Osallistuminen 
on taitolaji

Tasavallan presidentinvaali 
toimitetaan sunnuntaina 

28. päivänä tammikuuta 2018.
Muista antaa äänesi!

Koulujen talvilomaviikko 
on Nurmijärvellä 19.–25.2.2018.

Mukavaa viikkoa sekä koululaisille 
että heidän vanhemmilleen!

Ilmoittautuminen Nurmijärven 
kunnan esiopetukseen ja 

peruskoulujen ensimmäiselle 
vuosiluokalle päättyy 5.2.2018. 
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KUNTA TIEDOTTAA

Nurmijärven kunta lahjoitti Suomi 

100 -vuonna syntyneille nurmijärve-

läisille vauvoille Aleksis Kiven klassik-

koromaaniin Seitsemään Veljekseen 

pohjautuvan ”Jukolan seitsemän 

poikaa, luvunlaskua Aleksis Kiven 

tapaa n” -lastenkirjan. 

Jukolan seitsemän poikaa 
ilostutti lähes 400 vauvaa

P
erheet saivat kunnanjohtajan 

tervehdyksellä varustetun kirjan 

ensimmäisen neuvolakäynnin yh-

teydessä Kirkonkylän, Klaukkalan sekä 

Raja mäen äitiys- ja lastenneuvoloissa. 

 – Kirja oli hyvin iloinen yllätys ensi-

käynnille tuleville perheille. Värikäs ja hy-

vin tehty kirja on ollut mukava antaa ja 

samallahan tässä on kannustettu perheitä 

lukemaan, kertovat Kirkonkylän neuvolan 

terveydenhoitajat Heidi Forsell ja Kirsi 

Nurmi.  

 Kirjan lahjoittamisella Nurmijärven 

neuvolat juhlistivat Suomi 100- juhlavuot-

ta. Nurmijärvellä kirjan sai lähes 400 lasta. 

Kirja kiinnosti myös perheiden isompia 

lapsia. Lastenkirjasta riittää pitkään kat-

somista ja lukemista koko perheelle.

 

Suomen 100-vuotistaivalta juhlittiin Nurmijärvellä monipuolisesti. Osa 

tapahtumista liittyi valtakunnallisiin teemapäiviin. Kaikille avoimien tilai-

suuksien lisäksi kouluissa ja päiväkodeissa järjestettiin omaa ohjelmaa.

lounas. Monikossa järjestettiin Suomi 100 

-koulutanssiaiset. Useat päiväkodit ja kaik-

ki koulut järjestivät itsenäisyyspäiväviikol-

la itsenäisyysjuhlia. Kunnan päiväkotien 

lapset osallistuivat Monikossa pidettyyn 

Suomi 100 -tapahtumaan marraskuussa.

Juhlintaa jo helmikuulta

Juhlinta aloitettiin jo alkuvuodesta. Hel-

mikuussa pidetty Kiljavan luonnon päivä 

liittyi valtakunnalliseen Sukella talveen 

-teemaan. Kiljavalla oli mahdollisuus 

muun muassa osallistua maailman suu-

rimpaan hiihtokouluun ja kokeilla lumi-

kenkäilyä. 

 Myllykosken koskimaisemassa jär-

jestettiin toukokuussa Villiinny keväästä 

-perhetapahtuma. Sääksjärvellä oli ke-

säkuussa tarjolla yöuintia, melontaa ja 

lepakoiden bongausta teemalla Rakastu 

kesäyöhön. Kesäkuun Luonnonkukkien 

päivänä kuntalaisilla oli mahdollisuus 

yhteis pyöräilyyn päätaajamista Aleksis 

Kiven kodille, jossa tutustuttiin alueen 

kasvillisuuteen. 

 Elokuussa Suomen luontopäivänä 

ohjelmassa oli kiertoajelua Nurmijär-

vellä.  Kierroksella tutustuttiin koskiin ja 

nurmijärveläisiin esihistoriallisiin jääkau-

den kohteisiin. Elokuussa syötiin yhdes-

sä. Taaborin vuorelle oli pystytetty koko 

Monikon ja uimahallin valaistuksissa 

nähtiin ripaus Lapin taikaa revontuliefektien merkeissä.

Koko viime vuosi Suomi 100 -juhlavuotta

V
arsinaista itsenäisyyspäivää juh-

littiin tavallista näyttävämmin. 

Perinteisen ohjelman lisäksi juh-

lavuosi näkyi muun muassa rakennusten 

juhlavalaistuksina. Pääkirjaston ulkosei-

nät, Aleksis Kiven patsas, monitoimitalo 

Monikon lasiseinä ja Rajamäen uimahallin 

fasadi saivat ylleen sinivalkoisen juhlava-

laistuksen. 

 Monikkosalissa järjestettiin itsenäi-

syyspäivän aattona Onnea satavuotiaalle 

-konsertti. Kirjastoissa oli itsenäisyyspäi-

vän etkoja. Päiväkodeissa syötiin juhla-

perheen piknik-tapahtuma, jossa liityttiin 

osaksi Suomi 100-vuoden Maailman suu-

rinta kyläjuhlaa. Rajamäen kyläyhdistys 

istutti elokuussa paikallisten yrittäjien 

kanssa uuden terveysaseman kulmaton-

tille Suomi 100 -kuusen.

 Useat vuoden aikana järjestyt luennot, 

konsertit, yhteislaulutilaisuudet, elokuvat, 

teatteriesitykset, näyttelyt, keskustelut ja 

lastentapahtumat eri puolilla kuntaa liit-

tyivät juhlavuoteen. Tapahtumia järjesti-

vät kunnan ohella monet yhdistykset ja 

oppilaitokset, osin yhteistyössä kunnan 

kanssa.

Pääkirjasto

Rajamäen uimahalli
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K
unnanjohtajan tehtävät ovat hyvin 

laaja-alaisia ja viranhoito on edel-

lyttänyt sitä, että olen ollut  vuo-

sien varrella ” monessa mukana”, Behm 

toteaa. 

 – Tämä tarkoittaa myös pitkiä päiviä 

ja työntäyteisiä työviikkoja.  Kimmo Behm 

korostaa, että kunnan johtaminen kohti 

hyväksyttyä tulevaisuuden kuvaa ja suun-

taa tehdään yhdessä luottamushenkilöi-

den ja viranhaltijoiden kanssa. Erityisesti 

hän kiittää Nurmijärven kunnan osaavaa 

henkilöstöä, jota ilman kunnan kehitys ja 

menestys eivät olisi olleet mahdollisia.

Väestönkasvusta 

Nurmijärvi-ilmiöön

Kimmo Behm on johtanut Nurmijärven 

kuntaa ja ollut luomassa eväitä kasvulle 

päättäjien sekä henkilöstön kanssa ke-

väästä 1999 alkaen. Väestönkasvun huip-

puvuosi oli 2003, jolloin nurmijärveläisten 

määrä kasvoi yli tuhannella asukkaalla.  

 Kasvuhuipusta ja omakotiasumisen 

nopeasta laajenemisesta sekä hajautumi-

sestakin sai nimensä jo tuolloin valtakun-

nalliseksi käsitteeksi noussut Nurmijärvi-

ilmiö. Sittemmin kasvu tasaantui noin 400 

henkilön vuosittaiseen väestömäärän lisä-

ykseen.

 – Enimmillään rakennettiin kolme päi-

väkotia vuodessa. Näin yritettiin vastata 

nopeasti kasvavan väestön ja lapsiperhei-

den päivähoidon tarpeisiin, Behm kertoo. 

Kunta, jossa on keskimääräistä enemmän 

lapsia ja nuoria, investoi voimakkaasti 

myös koulujen laajennuksiin.

 Väestön kasvun myötä myös asuntora-

kentaminen on lisääntynyt ja asuntotuo-

tanto monipuolistunut. 

 – Kolmeen päätaajamaan on noussut 

virkaurani aikana 90 kerrostaloa. Taajamat 

ovat tiivistyneet ja muuttuneet viime vuo-

sien kerrostalorakentamisen myötä entis-

tä kaupunkimaisemmiksi. 

 – Klaukkalassa on rakennettu Viirin-

laakson aluetta sekä kaupalliseksi että 

joukkoliikenteen keskukseksi. Ensi vuon-

na valmistuva moderni matkakeskus tulee 

palvelemaan kuntalaisten joukkoliiken-

teen tarpeita liityntäpysäköinteineen. Ra-

jamäelle on hankittu ja kaavoitettu uusia 

alueita asuinrakentamiseen Kylänpään ja 

Uudenniityn alueelle sekä kehitetty vuosi-

tuhannen vaihteessa Altian etuostoaluei-

ta. Uusi kauppakeskus nousee parhaillaan. 

 Kirkonkylällä on rakentunut keskus-

taan nk. Perloksen lisäksi Krannilan uusi 

alue sekä taajaman laidalle Laidunalue. 

Kaupalliset ja ravintolapalvelut ovat ke-

hittyneet Kirkonkylällä kovaa vauhtia, ku-

vaa Behm taajamien muutoksia kahdessa 

vuosikymmenessä.  

 Myös mittava valtiojohtoinen hanke 

Klaukkalan kehätie, virallisemmin ohikul-

kutie, on vihdoin käynnistymässä. 

 – Kehätie tulee suuntamaan Klaukka-

lan läpikulkuliikennettä taajaman poh-

joispuolelle ja helpottamaan ruuhkia. Se 

mahdollistaa samalla uusien asuin- ja yri-

tysalueiden sijoittumisen ja turvaa Klauk-

kalan kasvutarpeita. 

 Yritykset tuovat kuntaan elinvoimaa. 

Merkittävimmistä kautensa elinkeinoasi-

oista Kimmo Behm listaa Ilvesvuoren alu-

een rakentumisen moottoritien varteen 

ja vanhempienkin alueiden täyttymisen 

sekä samalla työpaikkojen määrän kasvun 

kunnassa. 

 – Erinomaisen sijainnin omaava Ilves-

vuoren toimipaikka-alue on kehittynyt hy-

vää vauhtia ja alueen laajennus on juuri 

alkamassa. 

 Kunnanjohtajaa ilahduttaa myös kun-

nan peruspalvelujen hyvä laatu ja moni-

puolisuus.

 – Koulujen ja päiväkotien sekä terveys-

asemien lisäksi olemme tehneet parissa 

vuosikymmenessä merkittävän määrän 

kuntalaisten hyvinvoinnin parantamiseen 

ja viihtyvyyteen liittyviä asioita. Viime 

vuosilta hän listaa Nurmijärven monitoi-

mitalo Monikon, Rajamäen Uimahallin, 

Klaukkalan jäähallin laajennuksineen, te-

konurmikentät päätaajamiin, Kirkonkylän 

tekojäärata/pesäpallokentän ja uusimpa-

na Arkadian liikuntahallin yhteistyöhank-

keena kouluyhteisön kanssa. 

Ylikunnallista yhteistyötä 

Sääksjärven rannalla sijaitseva Kiljavan 

sairaala oli pitkään tyhjillään. Toimintaa 

saatiin Kimmo Behmin kaudella jatkettua 

kuntoutussairaalana kuntien yhteishank-

keen myötä.

 Ylikunnallinen yhteistyö olikin omi-

naista 2000-luvulle tultaessa. Keski-Uu-

denmaan yhteistyö laajeni 2000-luvun 

alun kuuden Kuuma-kunnan yhteistyöstä 

Helsingin seudun kaikkien kehyskuntien 

yhteisten asioiden ja etujen ajamiseen. 

-Välillä suunniteltiin jopa kuntaliitoksia-

kin, jotka sittemmin kariutuivat, Behm 

jatkaa. 

 Uusin yhteistyön muoto on Keski-

Uudenmaan sote, jolla pyritään varmista-

maan maakunta- ja soteuudistuksen myö-

tä sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus 

alueella myös tulevaisuudessa.

Hyvä kunto edellytyksenä 

Kunnanjohtaja Kimmo Behm on tunne-

tusti aktiivinen usean kestävyyslajin kun-

toilija. 

 – Työssä jaksaminen on edellyttänyt  

minulta jatkuvaa fyysisestä kunnosta 

huolehtimista. Kuntoilu jatkuu parem-

malla ajalla vapaalle siirtyessä. –Nyt jää 

enemmän aikaa sekä itselle, perheelle et-

tä ystäville. Myös viisi lastenlasta tulevat 

pitämään liikkeellä, valottaa kunnanjoh-

taja tulevaisuuden suunnitelmiaan. 

 Nurmijärvellä on edelleen erinomai-

set menestymisen edellytykset. 

 – Meillä on luonto lähellä, on tilaa asua 

ja rakentaa, laadukkaita palveluja, on lu-

kuisia uusia hyvinvointia tukevia liikun-

tapaikkoja ja Monikon kulttuuritarjonta 

muine harrastusmahdollisuuksineen, 

yhteisöllisyyttä sekä erinomainen sijainti 

pääkaupunkiseudun naapurissa, Behm 

listaa kunnan vahvuuksia. 

 – Nurmijärvi on todellakin enemmän 

kuin ilmiö!

 

Kimmo Behm jää lomalle 12.2. ja edelleen 

eläkkeelle 1.5.2018 alkaen. Outi Mäkelä 

aloittaa vs. kunnan johtajana maaliskuun 

alussa. Kunnanjohtajan sijaisena toimii sii-

hen saakka hallintojohtaja Jukka Anttila.

Kunnanjohtaja Kimmo Behm 
siirtyy vapaalle helmikuussa 
Nurmijärven väkiluku on kasvanut 
neljänneksellä hänen kaudellaan

Outi Mäkelä 
johtamaan kuntaa

Nurmijärven uudeksi kunnanjoh-

tajaksi valittiin joulukuun valtuus-

tossa kansanedustaja, Nurmijär-

ven kunnanhallituksen puheen-

johtaja Outi Mäkelä.

 Mäkelä on toiminut kansan-

edustajana vuodesta 2007 ja toimii 

tällä hetkellä lisäksi Nurmijärven 

kunnanhallituksen puheenjohtaja-

na sekä Uudenmaan maakuntahal-

lituksen puheenjohtajana. Hän on 

koulutukseltaan kauppatieteiden 

maisteri, syntyperäinen nurmijär-

veläinen ja asuu Rajamäellä.

 

Kunnanjohtaja Kimmo Behm jää eläkkeelle toukokuun alusta, mutta siirtyy 

vuosilomien vuoksi vapaalle jo helmikuun alkupuolella. Uudeksi kunnan-

johtajaksi valittu Outi Mäkelä aloittaa työt maaliskuun alussa.

KUNTA TIEDOTTAA



5
NURMIJÄRVI 1 • 2018

KUNTA TIEDOTTAA

N
urmijärven kunta otti viime vuon-

na uutena toimintamuotona 

käyttöön osallistuvan budjetoin-

nin. Esitykset kohteista pyydettiin järjes-

töiltä ympäristön kohentamisteemalla.

 Ystävyyskunnasta Raplasta saimme 

esimerkin toteuttamistavasta.  Myöhem-

min on saatu kuulla muutaman suoma-

laisen kunnan soveltaneen samaa tekniik-

kaa.  

Osallistuva budjetointi 
– uusi tapa ottaa kuntalaiset mukaan 

 Kuntaliitto on julkaissut viime vuonna 

kirjasen ”Osallistuva budjetointi kunnissa 

ja maakunnissa”.  Osallistuvassa budje-

toinnissa asukkaat otetaan mukaan poh-

timaan ja myös päättämään siitä, mihin 

taloudelliset resurssit käytetään.

 Nurmijärven toimintamalliksi hyväk-

syttiin viime vuodelle käytäntö, jossa jär-

jestöiltä pyydettiin ideoita eri kohteisiin 

Kuntastrategia tulossa 
valtuuston hyväksyttäväksi
Uutta kuntastrategiaa vuosille 2018–2025 on laadittu viime syksyn ajan tiiviissä 

yhteistyössä valtuuston, kunnan työntekijöiden, kuntalaisten, yritysten ja yrittäjien 

edustajien kanssa.  Strategia on tarkoitus hyväksyä helmikuun lopun valtuuston 

kokouksessa. Strategian ytimeksi ovat kiteytymässä kuntalaisten arjen sujuvuus, 

hyvinvointia edistävät palvelut sekä laadukkaat asuin- ja elinympäristöt.  

ympäristön kohentamisen teemalla, laa-

jasti ymmärrettynä.  Esitykset pyydettiin 

järjestöiltä, koska järjestöissä usea ihmi-

nen pohtii tärkeitä kohteita.  Rahaa oli 

käytettävissä 50 000 euroa. 

 Järjestöiltä saatiin 26 esitystä.  Eri alo-

jen virkamiehistä koostuva raati kävi ideat 

läpi ja äänestyksestä jätettiin pois sellaiset 

kohteet, jotka olivat jo vireillä kunnassa 

tai selkeästi kunnan linjausten vastaisia.  

Loput hankeideat laitettiin nettiäänes-

tykseen ja myös kirjastoissa sai äänestää 

kohteita. Ääniä annettiin 822 kappaletta.   

Rahoitusta muun muassa 

ympäristön siistimiseen, 

ulkoilupaikkoihin ja istutuksiin

Kunnanjohtaja teki jakopäätöksen 19.5. 

2017. Rahaa osoitettiin mm. Isoniitun 

koulupihan kunnostukseen, ympäristön 

siistimiseen, Frisbee-radan rakentamiseen 

Herusiin, Isosuon alueen ulkoilureitistön 

suunnitteluun, Rajamäen ja Palojoen ky-

lien istutuksiin, levähdyspaikan rakenta-

miseen ikäihmisten asiointireitille Klauk-

kalaan, Suomi100-koivun istutukseen 

Metsäkylään ja kunnanviraston puun 

valaisuun. 

 Toteutus oli yleensä järjestön ja kun-

nan yhteistyötä ja rahan käytöstä tuli ra-

portoida.

Tänä vuonna mukana 

yhteisöllisyyttä edistävät 

tapahtumat

Tälle vuodelle määräraha on 38 000 euroa.  

Teemoina on edelleen ympäristön kohen-

taminen laajasti ymmärrettynä sekä lisäksi 

yhteisöllisyyttä edistävien tapahtumien 

järjestäminen. Viime mainittu ei saa olla 

päällekkäin kulttuuritoimen kohdeavus-

tuksen kanssa.  

 Järjestöt ja henkilöryhmät voivat 

tehdä hankeidean tämän vuoden osalta.  

Yksittäisten ihmisten tekemät esitykset 

tulkitaan kuntalaisaloitteiksi. 

 Ympäristötoimialalla on erikseen 

Siistiksi -projekti, joka tähtää ympäristön 

siisteyteen, joten siihen kohdistuvat ide-

at eivät kuulu vuonna 2018 osallistuvaan 

budjetointiin.

 Moni kunta Suomessa on laajentanut 

osallistuvan budjetoinnin koskemaan tu-

losalueiden toimintarahoja.  Myös Nurmi-

järvellä tätä harkitaan osana vuoden 2019 

talousarvion laadintaa.

JUKKA ANTTILA 

hallintojohtaja

K
unta järjesti viime vuonna Instag-

ram-kuvakilpailun liittyen ”llmiön 

äärellä by Ellen & Ari”-videosar-

jaan.  Kilpailussa pyydettiin julkaisemaan 

aiheisiin liittyviä kuvia Instagramissa #nur-

mijarvionilmio-hashtagilla varustettuna. 

 Kuvia kertyi lähes 200. Kaikkien kilpai-

luun osallistuneiden kesken arvottiin lip-

pu.fi -lahjakortti, jonka voitti nimimerkki 

”riimiruno” kynttilä-aiheisella kuvallaan. 

Pääpalkinnon lisäksi arvottiin 40 ilmiö 

-aiheis ta tuotepalkintoa, jotka on toimi-

tettu voittajille. Onnittelut kaikille!

Nurmijärvi on ilmiö?

Kunnan keväällä 2016 käynnistyneessä 

markkinointikampanjassa hyödynnettiin 

sitä, että moni tuntee kunnan entuudes-

taan Nurmijärvi-ilmiöstä. Kunnasta tuli 

ilmiö, kun käsitteestä alettiin 2000-luvun 

alussa yleisesti puhua lapsiperheiden 

muuttaessa suurin joukoin kaupunkien 

kehyskuntiin. 

 Markkinointikampanjan ”Nurmi järvi 

on ilmiö” aineisto sai räppi-muodon ja vi-

deo julkaistiin youtubessa toukokuussa 

2016. 

Ellenin ja Arin 

näkemyksiä kunnasta 

Kampanja sai jatkoa räppivideosta tutul-

la, humoristisen hulvattomalla linjalla, 

kun tunnetut nurmijärveläiset radiojuon-

tajat, Ellen Jokikunnas ja Ari Hursti, ker-

toivat 20-osaisessa videosarjassa ”llmiön 

äärel lä by Ellen & Ari” omia näkemyksiään 

kunnasta. Osat julkaistiin viime vuonna 

youtubessa noin viikon välein 20 jakson 

verran ja linkkiä jaettiin sosiaalisen me-

dian kanavissa.  

 Videoilla tarjottua sisältöä nurmijärve-

läisistä asioista oli mahdollisuus täyden-

tää omasta näkökulmasta ottamalla mie-

lestään aihetta parhaalla tavalla selittävän 

kuvan ja julkaisemalla sen Instagramissa.  

Tutustu:  

www.nurmijarvionilmio.fi 

Nurmijärvi on ilmiö -kampanjan 
kuvakilpailu poiki kuvia 
Nurmijärveltä ja sen vierestä
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KULTTUURITAPAHTUMIA

Kulttuurikohtauksesta 
intoa tapahtumien 
järjestämiseen

Lasten oma teatteriviikko
 

K
aikille avoin keskustelutapahtu-

ma Kulttuurikohtaus järjestetään 

Nurmijärven pääkirjastossa helmi-

kuussa. Nurmijärveläisille yhdistyksille, 

tapahtumajärjestäjille ja muille aiheesta 

kiinnostuneille suunnatun tilaisuuden 

puhujana on helsinkiläinen tuottaja ja 

kaupun kiaktivisti Jaakko Blomberg.

 Blomberg tunnetaan muun muas-

sa Siivouspäivän ja Illallinen taivaan alla 

-tapah tumien järjestäjänä. Hän kuuluu 

katutaideprojekteihin keskittyvän Hel-

sinki Urban Art ry:n sekä Yhteismaa ry:n 

perustajajäseniin ja aktiiveihin. 

 Projektien ja tapahtumien ohella 

Blomberg tekee konsultointia, luentoja, 

työpajoja, tutkimusta ja somekampan-

joita.

 Kulttuurikohtauksen lopuksi on mah-

dollisuus esittää kysymyksiä ja keskustel-

la puheena olevasta aiheesta Blombergin 

kanssa.

ti 27.2. klo 18 Kulttuurikohtaus

Nurmijärven pääkirjasto 

(käsikirjasto), 

Punamullantie 2, Nurmijärvi

Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

Lasten teatteriviikko ilahduttaa helmikuussa perheen pienimpiä 

teat teriesitysten aamunäytännöillä kirkonkylässä, Rajamäellä ja 

Klaukka lassa. 

T
apahtuman esiintyjäkaartiin kuu-

luu joukko tunnettuja lastenkult-

tuurin tekijöitä. Näytelmät sopi-

vat parhaiten päiväkoti-ikäisille sekä 

nuorimmille koululaisille.

 Nurmijärven pääkirjaston Galleria 

Villessä nähdään tiistaina 6.2. Nukke-

teatteri Sampon Kolme pientä porsasta 

ja Ahjolassa keskiviikkona 7.2. Teatteri 

Vantaan Satu Taikahuilusta.

Kolme pientä porsasta sopii kaiken ikäi-

sille. Mimmi-lehmää ja varista suositel-

laan yli 3-vuotiaille ja Satua Taikahuilus-

ta yli 2-vuotiaille.

 Sitovia lippuvarauksia otetaan vas-

taan Nurmijärven kulttuuripalveluissa. 

Varauksen voi tehdä puhelimitse tai 

sähköpostitse. Lisätietoa Lasten Teatte-

riviikosta, lippujen hinnoista, ryhmien 

bussikuljetuksesta ja lippuvarauksista 

saa kunnan verkkosivujen tapahtuma-

kalenterista osoitteessa www.nurmijar-

vi.fi /tapahtumat.

Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut 

Rajamäen koulussa esitetään torstaina 

8.2. Teatteri Hevosenkengän Mimmi 

Lehmä ja Varis ja perjantaina 9.2. Teat-

teri Vantaan Satu Taikahuiluista.

 Klaukkalan Roinelassa nähdään 

tiistaina 13.2. Kolme pientä porsasta ja 

torstaina 15.2. Mimmi Lehmä ja Varis.

Kolme pientä porsasta

Mimmi Lehmä ja Varis

Satu Taikahuiluista

Kulttuurikohtaukseen voi ilmoittautua 

sähköpostitse 26.2. mennessä osoitteel-

la kulttuuri@nurmijarvi.fi . Tilaisuus on 

maksu ton.

Jaakko Blomberg
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Lasten teatteriviikolla on tarjolla 
aamunäytäntöjä perheen pienimmille.
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MONIKKOSALIN TAPAHTUMIA

Juhlavia tangoja 
tunnelmallisessa konsertissa 

Mitä itua on maanviljelijän ammatissa? 

Tatu ja Patu kertovat 
totuuden työnteosta

Seela Sella 
eläytyy pieneksi eläimeksi 
Näyttelijä Seela Sella täytti viime vuonna täysiä kymmeniä. 

Juhlavuottaan hän vietti töiden merkeissä kiertämällä Suomea 

Leena Tammisen kirjoittaman Pieni eläin –monologin kanssa.  

Monologi on Sellan 80-vuotisjuhlaesitys.

K
irjailijapari Aino Havukaisen ja Sa-

mi Toivosen luoma lyömätön pari-

valjakko Tatu ja Patu ovat vauhdis-

sa Linnateatterin näytelmässä. 

 ”Tatu ja Patu työn touhussa” kertoo 

Outolan veljesten suulla totuuden työstä 

ja työn tekemisestä. Nämä vauhdikkaat 

pätkä- ja silpputyön erityisasiantuntijat 

havainnollistavat ammattien synnyn ja 

kertovat juhlavasti arkisista työn sanka-

reista. 

 Mitä saakaan harjaantunut ammatti-

lainen aikaan Patun hiustyylistä ja taivut-

taako karski metallimies pitkään valssat-

tuaan kaiken tangoksi? 

 Tatu ja Patu uppoutuvat erilaiste n 

ammat tien ihmeelliseen maailmaan ja 

selvittävät myös sen, miten työt oikeas-

taan pitäisi tehdä. Veljesten riemastutta-

va käsitys saattaa tosin poiketa yleisesti 

hyväksytystä totuudesta, mutta kyllä työ 

tekijäänsä opettaa. 

 Tässä näytelmässä erotetaan jyvät 

akanoista ja lauletaan veljesten mukana. 

Tatuna lavalla pyörii Sami Markus ja Pa-

tuna hyörii Jaakko Loukkola.

la 24.3. klo 14

Linnateatteri: Tatu ja Patu 

työn touhussa

Liput 10 € (+ toimitusmaksu 

alk. 1 € www.lippu.fi )

Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut 
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S
eela Sella tarkastelee monolo-

gissa maailmaa pienen eläimen 

silmin. Eläimen esikuvana on 

Nalle Puhista tuttu Nasu, joka on aina 

ollut Sellan suosikki – ehkäpä siksi, että 

heissä kahdessa on paljon samaa.  

 Pienen eläimen kotimetsä on pie-

nentynyt kovasti. Metsät vähenevät 

kaiken aikaa, eivätkä kaikki eläimet, 

etenkään isot, enää tahdo mahtua nii-

hin. Voikin kysyä mahtuuko maailmaan 

enää ollenkaan metsiä, saati eläimiä.

 Monologi pohtii Nalle Puhin hen-

ges sä elämän menoa, ihmisen vanhe-

nemista ja maailman muuttumista, se-

kä erityisesti ihmisen toimintaa monine 

hulluine tapoineen. 

 Esitys perustuu Leena Tammisen 

tekstiin ja ohjauksesta vastaa Kari Pauk-

kunen. Tuotanto on Kulttuurikoneen ja 

Kuopion Kaupunginteatterin yhteistyö.

La 7.4. klo 15 

Pieni eläin – Seela Sella 

80 vuotta

Liput 25 € (+ toimitusmaksu 

alk. 1 € www.lippu.fi ). 

Liput  www.lippu.fi   ja kaikilta 

R-kioskeilta. 

Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

 

K
oko Suomen orkesterina tunnetun 

Riku Niemi Orchestran Tango-

tentetti ja vuoden 2007 tango-

kuningas Kyösti Mäkimattila jatkavat 

”hurmioituneen nuorisomusiikin” esittä-

mistä. 

 Mäkimattilan ja RNO:n tangotettentin 

yhteistyöstä päästään nauttimaan Monik-

kosalissa maaliskuussa, kun Mäkimattila 

esiintyy Riku Niemen johtaman orkesterin 

solistina.

 Orkesteri kiertää ahkerasti Suomea ja 

vierailee sellaisillakin paikkakunnilla, joille 

muut orkesterit eivät ulota toimintaansa. 

Näin RNO pyrkii edistämään kulttuuripal-

velujen alueellista tasa-arvoa.

 Monikkosalin konsertissa kuullaan 

juhlavien tangojen ja valoisien balladien 

lisäksi valittuja herkkupaloja Mäkimattilan 

ja RNO:n keväällä julkistettavalta yhteisal-

bumilta.

ke 28.3. klo 19

Riku Niemi Orchestran 

Tangotententti solistina 

Kyösti Mäkimattila 

Liput 29 € (+ toimitusmaksu alkaen

1 € www.lippu.fi ). Liput ennakkoon 

www.lippu.fi  ja kaikilta R-kioskeilta, 

ovelta tuntia ennen esitystä, jos 

lippuja on jäljellä.

Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut
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Suomalaisen pop- ja rock-kuoromusiikin edelläkävijänä tunnettu 

Seminaarinmäen mieslaulajat esiintyy Monikkosalissa huhtikuussa. 

Konsertissa kuullaan parhaita paloja kuoron viime syksyisen 

20 sinkkua -kiertueen ohjelmasta sekä muuta Semmareiden tuotantoa. 

Ti-Ti Nalle täyttää 
täysiä vuosia

Juhlat suuren 
synttärikakun 
ympärillä

T
i-Ti Nallen ja Riitta Korpelan 

yhteinen 30-vuotinen taival 

huipen tuu tänä vuonna järjes-

tettävään laajaan juhlakiertueeseen, 

jonka aikana Riitta ja Ti-Ti-Nalle vierai-

levat noin sadalla Suomen paikkakun-

nalla. Nurmijärvellä synttärikonsertti 

kuullaan huhtikuussa.

 Mukana syntymäpäivän juhlinnas-

sa ovat Riitan, Ti-T i Nallen ja konsertti-

yleisön lisäksi myös muut Hirsimetsän 

asukkaat. 

 Juhlakonsertti on riemukas ja 

vahval la ammattitaidolla koostettu 

mukaansatempaava koko perheen 

musiikkiesitys, joka imaisee yleisön 

mukaan iloiseen synttäritunnelmaan.  

 Reilun tunnin kestävään konsert-

tiin mahtuu historian siipien havinaa 

ja juhla tunnelmaa Hirsimetsän suurim-

man synttärikakun ympärillä. 

MONIKKOSALIN TAPAHTUMIA

odotettavissa vauhdikasta lavameininkiä

S
eminaarinmäen Mieslaulajat on 

ensimmäinen kuoro koko maail-

massa, jonka kaikki jäsenet tekevät 

yhtä aikaa oman soolojulkaisun. 

 
– Bändimaailmassa soolourien houku-

tus on yleisempää, mutta halusimme 

nyt itsekin kokeilla sinkkuelämää, kuo-

ronjohtaja Reima Viitala veistelee. 

 Semmarit tunnetaan humorististen 

sanoitustensa ohessa hulvattoman haus-

kasta lavashowstaan, josta ei puutu vauh-

tia ja koreografi sia käänteitä. 

 Keikoilla tarjoillaan uudesta ja  van-

hasta tuotannosta koostuvaa audio-

sivuaalista ilotulitusta ja miehisen tunne-

elämän vuoristorataa yllätyksineen.  Sen 

kyydissä lennetään ja mutkitellaan, mutta 

myös pysähdytään.

 Semmareiden musiikki ei ole perin-

teistä kuorolaulua. Ryhmä tunnetaan 

rohkeasti eri musiikkirajoja rikkovana ja 

oman soundinsa luoneena show-kokoon-

panona.

 Kuoronjohtaja Viitala lupaa, että Sem-

mareiden kyydissä yllätyksiltä ei säästy 

kukaan. 

 – Yhteishengen säilymisen turvaami-

seksi soolokappaleita ei luultavasti kon-

serteissa kuulla, mutta sinkkuja on toki 

keikkapaikoilla tarjolla.

Seminaarinmäen mieslaulajat on 

Jyväskylässä 1989 perustettu mies-

kuoro. Vaikka lähtökohtana on 

laulumusiikki, ovat yhtyeen ihailijat 

nähneet lavalla niin pyrotekniikkaa, 

ilmatäytteisiä jättisikoja kuin myös 

kelttiläisspektaakkelin kiltteineen. 

Kuoro on uransa varrella keikkaillut 

myös Yhdysvalloissa, Kiinassa ja mo-

nissa Euroopan maissa. Semmarei-

den edellinen Suomen kiertue kantoi 

nimeä Hullun hommaa, ja sen näki 

yhteensä yli 10 000 katsojaa.

La 21.4. klo 18 

Seminaarinmäen mieslaulajat: 

20 sinkkua

Liput www.lippu.fi  29 € (+ toimitus-

maksu alk. 1 € www.lippu.fi ). 

Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

”On varmaa, että sinkkuja on tarjolla”

Semmareilta
La 28.4. klo 14 

Ti-Ti Nalle 30 vuotta 

-juhlakonsertti

Liput 25 € (+ toimitusmaksu 

alk. 1 € www.lippu.fi ), liput 

ennakkoon www.lippu.fi  ja kaikilta 

R-kioskeilta, ovelta tuntia ennen 

esitystä, jos lippuja on jäljellä.

Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut 
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MUSEO

Millaista oli lapsuus ennen pyöräilykypäriä ja kännyköitä? 

Missä ja mitä leikittiin, mitkä olivat lempiruokia, millaisia 

syntymäpäiväjuhlien järjestelyt? Ja miten tärkeää ja tarkkaa 

o li valita irtokarkkeja kioskin valikoimista?

N
urmijärven kuntakokouksessa 

kiisteltiin 1870-luvulla vuosia 

pitä jän ensimmäisen kansa-

koulun perustamisesta. Periaatepäätös 

koulun rakentamisesta tehtiin 1871, 

mutta rakentaminen viivästyi, koska pi-

täjäläiset ryhtyivät riitelemään koulun 

paikasta ja kustannuksista ja siitä, saa-

vatko kaikki rahoi lleen vastinetta. 

 Raalan kartanon rouva Matilda 

Adler creutz kyllästyi kouluriitaan ja 

katsoi parhaak si perustaa oman kou-

lun kartanon alustalaisten ja torpparei-

den lapsille. Koulu aloitti toimintansa 

1873 Nukarin kyläl lä kosken ja silloisen 

torppariasutuksen läheisyydessä. En-

simmäisenä luku vuonna koulunkäyn-

nin aloitti 41 lasta, joista tosin vain osa 

suoritti lukukauden loppuun. Olihan 

koulunkäynti tuolloin vapaaehtoista ja 

”Markalla merkkareita” 
– 1970-luku tutuksi

Hyvilla Oy:n mainoskuva lasten neulehaalarista vuodelta 1971. 
Valvillan tehdasmuseon valokuvakokoelma. 
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eski-Uudenmaan kunnalliset 

museot ovat keränneet muistoja 

1970-luvun lapsuudesta kaikil-

le halukkaille suunnatun kyselyn avulla. 

Vastauksia tuli yhteensä 245 kappaletta. 

Kerättyä aineistoa käytetään tarinalli-

sen opetuspaketin pohjana. Museoi-

den yhteis työhankkeessa valmistetaan 

opetus materiaalia nettiin sekä elämyksel-

linen lainattava laukku, jonka avulla voi 

tutustua 70-luvun leluihin, leikkeihin ja 

kokeilla vaikkapa radionauhurin toimin-

taa! 

 Tavoitteena on siirtää kulttuuriperin-

töä nykylapsille ja innostaa tutustumaan 

historiaan leikin kautta – itse tehden sekä 

kokeillen. Tuotettava kokonaisuus on val-

mis syksyllä 2018.

 Markalla merkkareita -opetuspaketti 

on suunnattu varhaiskasvatuksen ja ala-

luokkien käyttöön, mutta kuka tahansa 

voi tutustua siihen netissä ja heittäytyä 

70-luvun tunnelmaan. Sivustolla olevia 

materiaaleja voi käyttää myös kotona as-

karteluun, leikkeihin sekä inspiraatioksi 

entisajan lapsuutta muisteltaessa.    

 Mukana hankkeessa ovat Hyvinkään 

kaupunginmuseo, Järvenpään taide-

museo, Keravan museo, Mäntsälän mu-

seotoimi, Nurmijärven museo ja Tuusu-

lan museo. Kaksi pilottiryhmää Keski-

Uudenmaan esikouluista osallistuu myös 

opetus paketin kehittämiseen.

Nukarin koulumuseo 

– Kartanon rouvan perintö
lapsia tarvittiin ajoittain apuna koti- ja 

maataloustöissä. 

 Tässä Nurmijärven ensimmäisessä 

koulussa toimii nykyisin kansakoulun-

käynnistä kertova Nukarin koulumuseo. 

Museo on kevätkaudella avoinna paril-

listen viikkojen lauantaina maaliskuun 

loppuun saakka. 

 Ensimmäinen kunnallinen kan-

sakoulu perustettiin lopulta Uotilaan 

1875, mutta kun kirkonkyläläiset huo-

masivat koulunkäynnin tuomat edut, 

alkoi uusi riita koulun sijaintipaikasta. 

Vuosien riitely saatiin ratkeamaan kaup-

pias Paavo Costiander ehdotukseen, 

että kirkonkylään rakennettaisi uusi 

koulu ja Uotila saa pitää oman koulun-

sa. Näin lopulta toimittiin. Seuraavien 

vuosikymmenten aikana lähes kaikki 

kylät saivat oman kansakoulunsa. 

1900-luvun alun opetustaulun siisteyskasvatusoppeja. 

Niillä pyrittiin ehkäisemään keuhkotaudin leviämistä. 

Nukarin koulumuseo, Nukarintie 91. Avoinna la 13.1./27.1./10.2./24.2./10.3./24.3. 

klo 10-14. Muina aikoina avoinna tilauksesta. Pääsymaksu 4 €/2 €/0 €/Museokortti. 

Lisätietoa www.nurmijarvi.fi /museo .   
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KIRJASTO

S
ähköinen aikakauslehtipalvelu 

eMagz on tullut asiakkaiden käyt-

töön Nurmijärven ja Hyvinkään 

kirjastoihin tämän vuoden alusta. Palve-

lussa voi lukea kotimaisten aikakausleh-

tien sähköisiä näköisversioita heti niiden 

ilmestyttyä. Tarjolla on kymmeniä eri 

aika kauslehtiä, mukaan lukien iltapäi-

välehdet, sekä lehtiarkisto kahdentoista 

edeltävän kuukau den ajalta.

 eMagz-palveluun ei tarvitse kirjautua, 

mutta sitä voi käyttää vain kirjastoissa, 

joko kirjastojen omilla koneilla tai kirjas-

N
urmijärven kirjastot lähtivät viime 

vuonna yhdessä muiden Ratamo-

kirjastojen kanssa puuhaamaan 

kirjastoanimaatiota. Animaation tarkoi-

tus on kertoa asiakkaille missä luokissa eri 

aihei set aineistot kirjastossa ovat.  

 Animaation on toteuttanut Tuomas 

Toivainen, joka on tehnyt Ylelle Hullu-

hullumpi-yläaste-animaatiosarjan. Kysei-

sessä sarjassa kuvataan yläastetta käyvi-

en Kallen, Antin ja Keijon elämää. Myös 

Vartti illassa viskareille 
– ääneenlukemisen hyödyistä 
pääkirjastossa

Kallen ja Keijon kirjastoluokat

kirjas toanimaatiossa seikkailevat nämä 

tutut hahmot eikä huumoria ole unohdet-

tu, vaikka ”hyvin vakavasta” aiheesta kyse 

onkin. Animaatio koostuu kymmenestä 

noin minuutin pituisesta videosta, joissa 

kumppanukset ihmettelevät kirjaston 

luokitusta ja aineistojen sijainteja kirjas-

tossa.

Animaatio valmistuu vuoden 2018 alussa 

ja se tulee katsottavaksi nettiin. 

”Kakkosluokasta löytyy uskonnolliset tietokirjat 

ja lainaa täältä muutkin ku papit!”

eMagz-palvelu 
Nurmijärven ja Hyvinkään kirjastoissa 

vuoden 2018 alusta
ton avoimessa verkossa omalla laitteella 

osoitteessa www.emagz.fi . 

 Yhtä lehtinumeroa voi lukea vain yksi 

henkilö kerrallaan, poikkeuksena iltapäi-

välehdet sekä Seiska, joista  on hankittu 

useampi lisenssi.  Palvelusta on mahdol-

lista tulostaa. Nurmijärven ja Hyvinkään 

eMagz-lehtilista on nähtävillä kirjastoissa 

ja kirjaston kotisivuilla osoitteessa www.

nurmijarvi.fi /kirjasto. 

Kirjaston henkilökunta opastaa mielellään 

palvelun käyttöön.

Nurmijärven pääkirjaston Vartti illassa -projekti viskari-ikäisille eli 

noin viisivuotiaille ja heidän vanhemmilleen käynnistyi tammikuussa. 

Projektista tiedotettiin päiväkoteihin vuoden lopulla ja halukkaat 

osallistujat ilmoittautuivat mukaan 5.1. mennessä.
 

kyselylomake ja piirustustehtävä sekä 

lapsille kirjastossa järjestettävä teatteri-

esitys. Projektin loppujuhlassa avataan 

lastenosastolla näyttely, joka on koostet-

tu kirjoista piirretyistä kuvista, ja perheil-

le jaetaan diplomit osallistumisestaan.

 Projektin tarkoituksena on jakaa 

tietoa lapselle lukemisen hyödyistä ja 

edistää yhdessä lukemista perheissä. 

Sen vetäjinä toimivat kirjastonhoitajat 

Leena Taberman ja Heli Koivukangas. 

Jos projekti koetaan onnistuneeksi, se 

saattaa saada jatkoa ensi syksynä.

L
astenkirjakriitikko, tutkija ja tieto-

kirjailija Päivi Heikkilä-Halttunen 

kävi kertomassa vanhemmille 

lapsel le lukemisen vaikutuksista pääkir-

jastossa 11.1. Mukaan tulleet lapset pää-

sivät kirjanmerkkipajaan askartelemaan 

kirjanmerkin, jota voivat käyttää kevään 

aikana luettavien kirjojen välissä. 

 Illan päätteeksi perheet saivat mu-

kaansa kirjakassit, jotka sisälsivät kaksi 

kirjaa yhdessä luettavaksi, toinen hel-

pompi ja toinen hiukan vaativampi. 

Kumpaankin luettavaan kirjaan liittyy 

Siistiksi-hanke 
haastaa kuntalaiset pitämään 
huolta Nurmijärvestä

N
urmijärvellä aloitettiin viime 

vuonna Siistiksi-projekti, joka 

kannustaa kuntalaisia pitämään 

huolta ympäristöstään.

 Hankkeessa kannustetaan erilai-

sia ryhmiä toimimaan talkoohengessä 

siisteyden eteen. Myös kunta panostaa 

enemmän suoraan ympäristön viihty-

vyyteen.

 Syksyllä kunnassa järjestettiin toi-

vottu vaarallisten jätteiden kuntakerä-

ys. Metsä-Tuomelan jäteasema oli auki 

pientuojille kahtena syksyisenä lauan-

taina ja lisäksi koululaisille järjestettiin 

kilpailu ympäristön siisteys -teemalla.

 Kilpailussa palkittiin parhaimpina 

Mäntysalon koulun 5 B-luokka, Palojoen 

koulun 5–6 -luokka sekä Karhunkorven 

koulun 6-luokka. Siistiksi-projekti jatkuu 

jälleen keväällä!
Mäntysalon koulun 5B-luokan Siistiksi-projektin kilpailutyö.
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Nurmijärven kirkonkylän keskustan 

tuntumaan sijoittuva Krannilan 

alue kiinnostaa rakentajia, kertoo 

johtava rakennustarkastaja Heikki 

Mälkki. Lähes kaikki kunnan oma-

kotitontit alueelta on myyty. Täl-

lä hetkellä maisemaa hallitsevat 

raken teilla olevat kerros talot.

Krannilan asuinalue Krannilan asuinalue 
oon lähtenyt rakentumaan rivakastin lähtenyt rakentumaan rivakasti

N
urmijärven valtuusto hyväksyi 

vuoden 2013 alussa Krannilan 

alueen asemakaavan. Alue on 

kaavan vahvistumisen jälkeen alkanut ra-

kentua voimakkaasti. Krannila muodostaa 

kokonaisuuden, jossa on hyvän sijainnin 

lisäksi monipuoliset asumismahdollisuu-

det. Lisäksi alueella on ja sinne tulee muun 

muassa päiväkoti, vanhusten palvelutalo, 

puistoaluetta ja kaupunkimainen ”pääka-

tu” Vehnäpellontie, jonka suunnittelussa 

on panostettu korkealaatuiseen julkisen 

tilan käyttöön. 

 Tällä hetkellä maisemaa hallitsevat 

erityisesti useat alueelle nousevat ker-

rostalot. Nurmijärven Vuokra-asunnot Oy 

raken nuttaa alueelle kaksi kerrostaloa. 

Toinen taloista on 5-kerroksinen ja toinen 

2-kerroksinen. Lisäksi alueelle rakentavat 

Rakennusliike Rogel Oy sekä YIT Rakennus 

Oy. Rogel on rakentanut alueelle kaksi ker-

rostaloa, jotka ovat valmistumassa piak-

koin. YIT:n kerrostaloista toinen on valmis 

ja toiselle talolle myönnettiin rakennuslu-

pa joulukuussa.

 Alueelle arvioidaan sen valmistuttua 

sijoittuvan noin 800 asukasta.
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Tänä keväänä aloitetaan Valkjärven 

valuma-alueella Keski-Uudenmaan 

ympäristökeskuksen hallinnoima 

VilkkuPlus-hanke. Siinä tehdään 

yhteistyötä alueen viljelijöiden ja 

asukkaiden kanssa ja tiedotetaan 

muun muassa ympäristöystävällis-

ten viljelytapojen hyödyistä.

T
arkoituksena on kartoittaa Valk-

järveen laskevan Lähtelänojan 

eroosio riskialueita ja tehdä esisel-

vitys tarvittavista kunnostustoimista ja 

niiden kohdentamisesta. Lisäksi seura-

taan ojan veden laatua jatkuvatoimisilla 

vedenlaatumitta reilla. Tavoitteena on 

vähentää Lähtelänojan kautta pelloilta ja 

asuinalueilta järveen tulevaa ravinne- ja 

kiintoainekuormi tusta. 

Kesällä tulossa yleisötilaisuus
 

VilkkuPlus-hankkeen suunnitelmissa on 

järjestää ensi kesänä Valkjärven alueella 

yleisötilaisuus, jossa kerrotaan tarkem-

min järven kunnostuksesta ja siitä, kuinka 

alueen asukkaat voivat omilla toimillaan 

vaikuttaa järven tilaan. Mukaan toivotaan 

Pro Valkjärvi -yhdistystä, paikallisia asuk-

kaita ja viljelijöitä. Yhteistyöllä on mahdol-

lista saavuttaa järven hyvä ekologinen tila.

Valkjärvellä suunta hitaasti 

parempaan

Valkjärvi on Nurmijärven järvistä huo-

noimmassa kunnossa, sillä se luokitel-

laan ekologiselta tilaltaan tyydyttäväksi. 

Järvi on rehevöitynyt vuosikymmenten 

mittaan ja 1960-luvulla siellä esiintyi run-

saasti sinileväkukintoja. Veden fosfori- ja 

typpipitoisuudet ovat laskeneet vähi-

tellen vuodesta 1965 lähtien. Jotta järvi 

voitaisiin luokitella ekologiselta tilaltaan 

hyväksi, ravinnepitoisuuksia tulee edel-

leen saada madallettua. Ravinnekuormi-

tuksen vähentämisellä voitaisiin myös pa-

rantaa Valkjärven virkistyskäyttöarvoa ja 

vähentää sinileväkukintojen riskiä. Viime 

vuonna Valkjärvellä havaittiin sinilevää 

vain pieniä määriä heinäkuun lopulla ja 

elokuun alussa.

Pääpaino hapetuksessa

Valkjärven kunnostuksessa pääpaino on 

tähän asti ollut 12-metrisen syvänteen 

hapetuksessa. Happikatoja esiintyi en-

nen vuotta 1991 useasti, mutta kunnan 

aloittaman hapetuksen ansiosta hapet-

tomuusjaksot ovat 2000-luvulla selvästi 

vähentyneet. Tällä hetkellä syvänteellä 

on käytössä kaksi hapetinta. 

Valkjärvi kuntoon yhteistyöllä!Valkjärvi kuntoon yhteistyöllä!

Vesinäytteet Valkjärveltä. Happipulloissa oleva vaalea sakka kertoo, että pohjan läheltä 

otetussa vesinäytteessä on vain vähän liukoista happea. 

Suurin osa 
Nurmijärven järvistä 
hyvässä kunnossa

Nurmijärven kunta ja Keski-Uuden-

maan ympäristökeskus seuraavat 

vuosittain Nurmijärven viiden suu-

rimman järven tilaa. Seurannassa 

ovat Vaaksinjärvi, Sääksjärvi, Itä- ja 

Länsi-Herunen sekä Valkjärvi. 

J
ärvet luokitellaan ekologisen 

tilansa perusteella viiteen luok-

kaan. Vaaksinjärvi on luokassa 

erinomainen, Sääksjärvi sekä Itä- ja 

Länsi-Herunen luokassa hyvä ja Valk-

järvi luokassa tyydyttävä. 

 Vaaksinjärvessä ja Sääksjärvessä 

ravinnepitoisuudet ovat pysyneet 

suunnilleen samalla tasolla ja Herus-

ten järvien ravinnepitoisuudet laske-

neet hieman vuosikymmenten aika-

na. Herusilla ongelmana on järvien 

happamoituminen. Tulevina vuosina 

selvitetään kalkitaanko Herusten jär-

vet vai onko ongelmaan jotain muu-

ta, pitkäkestoisempaa ratkaisua. 

 Vaaksinjärvellä ja Sääksjärvellä 

tulee keskittyä siihen, että järvien 

hyvä ekologinen tila säilytetään jat-

kossakin. Tämä edellyttää mm. va-

luma-alueelta tulevan ravinnekuor-

mituksen vähentämistä, jätevesien 

tehokasta käsittelyä valuma-alueen 

kiinteistöillä ja hulevesien hallintaa.

 

Kiinteistökohtaista 

jätevesien käsittelyä

Keväällä 2017 uudistuneen ympäris-

tönsuojelulain mukaisesti kiinteistö-

kohtaista jätevesien käsittelyä tulee 

parantaa 31.10.2019 mennessä, jo-

ten on todennäköistä että jätevesien 

aiheuttama kuormitus järveen tulee 

vähenemään tulevina vuosina. 

 Kunta ja Uudenmaan ELY-keskus 

rahoittivat Vantaanjoen ja Helsingin 

seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n 

tarjoamaa kiinteistökohtaista jäte-

vesineuvontaa Valkjärven valuma-

alueella vuonna 2015. Valkjärvelle 

vuonna 2009 laaditussa kunnostus-

suunnitelmassa järven hoitokeinoksi 

ehdotettiin myös teho- ja hoitoka-

lastusta. Tätä vaihtoehtoa selvitetään 

lisää tulevina vuosina.

 Valkjärvellä ongelmallisin ajankohta 

on loppukesä, jolloin happea ei pääse se-

koittumaan yläpuolisista vesikerroksista 

syvänteeseen veden lämpötilakerrostu-

neisuuden takia. Hapetus on parantanut 

syvänteen happitilannetta, mutta tavoit-

teena on, että jatkossa pohjan läheisen 

veden happipitoisuus olisi vieläkin kor-

keampi. Näin riski fosforin liukenemiseen 

pohjasta olisi mahdollisimman pieni. 

 Elo-syyskuun vaihteessa pintavedet 

alkavat yleensä viiletä, jolloin lämpötila-

kerrostuneisuus purkautuu ja vesimassa 

sekoittuu tuulten ansiosta. Tällöin myös 

hapellista pintavettä pääsee syväntee-

seen ja happitilanne korjaantuu luonnol-

lisella tavalla pitkäksi ajaksi.

Kaikki keinot käyttöön

Keinoja, joilla Valkjärveen tulevaa ravin-

nekuormitusta saadaan alennettua tu-

levaisuudessa, ovat mm. maatalouden 

ravinnekuormituksen vähentäminen 

talviaikaisen kasvipeitteisyyden, suoja-

vyöhykkeiden, lannoituksen tarkenta-

misen, viherlannoituksen sekä lannan 

käytön tehostamisen avulla. Peltoviljelyn 

kuormituksen rajoittamiseksi on tehty 

Uudellamaalla pitkäjänteistä työtä, jota 

nyt jatketaan Valkjärven valuma-alueella 

VilkkuPlus–hankkeessa. 

Lähtelänojaan suunnitteilla 

laskeutus- ja kosteikkoaltaita 

Järven tilan parantamiseksi pitää tehos-

taa myös valuma-alueen hule- ja jäteve-

sien käsittelyä. Nurmijärven kunta teetti 

keväällä 2016 Klaukkalan osayleiskaavan 

alueelle hulevesiselvityksen. Sen mukaan 

järveen tulevien hulevesien määrää tulisi 

vähentää ja laatua parantaa. Mitä suurem-

pi osa hulevesistä imeytyy maaperään 

lähellä syntypaikkaansa, sitä vähemmän 

niiden mukana kulkeutuu järveen ravin-

teita ja haitta-aineita. Hulevesiä voidaan 

viivyttää tehostamalla niiden imeytymistä 

maaperään ja rakentamalla laskeutus- ja 

kosteikkoaltaita. 

 Tällä hetkellä altaita on suunniteltu 

Valkjärveen laskevaan Lähtelänojaan. 

Vesien laatua voidaan parantaa mm. eri-

laisilla suodatusratkaisuilla. Tosin viime 

vuosina lisääntyneet sateet ja talvien vä-

hälumisuus lisäävät hulevesien määrää ja 

huonontavat niiden laatua. 

Paula Luodeslampi, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
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N
urmijärvelle valmistui viime 

vuonna reilut 350 uutta asuntoa, 

joista yli puolet oli erillispienta-

loja, eli yksi- tai kaksiasuntoisia omako-

titaloja. Näiden suuri määrä selittyy ke-

hitysjohtaja Aarno Konosen mukaan yh-

tiömuotoisten talojen suurella määrällä. 

 – Esimerkiksi Klaukkalan Pikimetsään 

ja Kirkonkylän Krannilan alueille valmistui 

runsaasti kooltaan pieniä yhtiömuotoisia 

erillistaloja pienten asuntojen rakenta-

misbuumin mukaisesti. Lisäksi kaupun-

gistuminen sekä urbaanimman elämänta-

van kysyntä näkyvät Nurmijärvellä myös 

kerrostalorakentamisen määrän lisäänty-

misenä 2010-luvulla, Kononen kertoo.

Omakotitontteja luovutettiin 

naapurikuntia enemmän

Omakotitontteja Nurmijärvellä luovutet-

tiin viime vuonna 48 kappaletta. Eniten 

omakotitonteista oli jälleen kysyntää 

Klaukkala-Lepsämä alueella. -Naapuri-

kuntiin nähden Nurmijärvellä luovute-

taan omakotitontteja enemmän kuin 

muualla.

Kunnan omakotitonttien luovutusmuo-

dossa on puolestaan tapahtunut käänne. 

Kun 2010-luvun taitteessa pääosa luovu-

tuksista koostui myydyistä tonteista, on 

vuodesta 2015 alkaen tontteja vuokrattu 

enemmän kuin myyty. 

 – Tämä selittyy muun muassa pank-

kien kiristyneillä lainaehdoilla, Kononen 

täsmentää. 

  – Nurmijärven haja-asutusalueilla 

tonttien  luovutus ja rakentaminen pe-

rustuvat puolestaan markkinoihin ja niis-

sä tapahtuviin muutoksiin. Tämä näkyy 

asuinrakentamisen määrän vähenemise-

nä näillä alueilla.

Yritystontteja myytiin 

lähes 2,5 miljoonalla

Asumisen lisäksi Nurmijärven kunta tarjo-

aa tontteja  yrityselämän tarpeisiin. Viiime 

vuonna myytiin kahdeksan yritystonttia, 

kokonaisarvoltaan lähes 2,5 miljoonaa 

euroa.

Nurmijärvelle valmistui 
viime vuonna reilut 350 uutta kotia

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta haluaa palkita henkilön, yrityksen, 

yhdistyksen tai yhteisön, joka on edistänyt toiminnassaan luonnonsuojelua.

L
uonnonsuojelu voi koskea lajiston tai lajien elinympäristöjen suojelemiseksi teh-

tyä tutkimusta, opetusta, valistusta tai muuta työtä ja toimintaa. Näitä voivat olla 

esimerkiksi erilaiset lajistoseurannat, huomionarvoisten lajien elinympäristöjen 

kunnostamistoimenpiteet tai muut konkreettiset toimenpiteet alueiden suojelun edis-

tämiseksi.  Vuosittaisella huomionosoituksellaan Keski-Uudenmaan ympäristölautakun-

ta haluaa kannustaa eri tahoja ympäristön kannalta esimerkilliseen ja ansiokkaaseen 

toimin taan.

Palkinnon myöntämisen yleisiä perusteita ovat: 

1. Ympäristöpalkinnon saajan tulee olla Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, 

 Nurmijärvellä tai Tuusulassa toimiva yritys, yhdistys, yhteisö tai yksityinen henkilö. 

2.  Palkinto on tarkoitettu tunnustukseksi luonnon- ja ympäristönsuojelua    

 edistävästä toiminnasta. 

3.  Saaja on esimerkkinä muille alalla toimiville.

Onko sinulla ehdokas Keski-Uudenmaan ympäristöpalkinnon saajaksi?

Perusteltuja ehdotuksia ympäristöpalkinnon saajaksi voivat tehdä kaikki yritykset, 

yhtei söt ja yksityishenkilöt viimeistään 16.2.2018.  Ehdotukset tulee lähettää os. 

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, PL 60, 04301 Tuusula tai sähköpostitse 

yaktoimisto@tuusula.fi .

 

Ehdota Keski-Uudenmaan 
ympäristöpalkinnon saajaa

N
urmijärven Vuokra-asunnot 

Oy on rakennuttanut Nurmi-

järvelle vuoden 2010 jälkeen 

324 uutta vuokra-asuntoa vuoden 2017 

loppuun mennessä, kertoo  yhtiön toi-

mitusjohtaja Pertti Selkälä.

 Nurmijärven kirkonkylälle näistä 

on tehty kolme kohdetta, joissa on yh-

teensä 95 asuntoa, Klaukkalaan viiteen 

kohteeseen yhteensä 153 asuntoa ja 

Rajamäkeen kahteen kohteeseen yh-

teensä 76 asuntoa.

 – Tulevaisuudessa rakentaminen 

jatkuu, mutta yhtiön strategia on sel-

keästi se, että rakennetaan ainoastaan 

kysyntää vastaavasti, Selkälä kertoo.

Uudistuotantoa Kirkonkylälle 

ja Klaukkalaan

Suunnitelmissa on rakentaa Kirkonky-

lälle kaksi kohdetta vuosina 2017–2018.  

Näihin on tulossa 102 asuntoa. Klauk-

kalaan vuosina 2017–2019 rakennetta-

Lisätietoja: www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi 

via kohteita on myös kaksi ja näihin on 

suunniteltu tulevan noin 190 asuntoa.  

 Kirkonkylän kahta kohdetta on jo 

ryhdytty rakentamaan, mutta muita 

uusia kohteita suunnitellaan parhail-

laan. Sekä huoneistomäärät että ra-

kentamisen aikataulu saattavat vielä 

muuttua jonkin verran.

 Nurmijärven Vuokra-asunnot Oy on 

Nurmijärven kunnan omistama vuokra-

taloyhtiö.

Lisätietoja vuokra-asunnoista 

yhtiön kotisivuilta www.nva.fi .

Nurmijärven Vuokra-asunnot Oy 
rakennuttaa vuokra-asuntoja
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Nurmijärven ja Tuusulan kuntien perustamat osakeyhtiöt aloittivat toimin-

tansa vuoden alussa. Keski-Uudenmaan Työterveys Oy tuottaa työterveys-

palveluja molempien kuntien henkilöstölle ja Uudenmaan Työterveys Oy 

työterveyshuoltoa ja työterveyden sairaanhoitoa alueen yrityksille.

Uudet toimitilat 

Kirkonkylän keskustaan

Yhtiöiden toimipisteet sijaitsevat Nurmi-

järven kirkonkylässä ja Klaukkalassa sekä 

Tuusulan Hyrylässä. Sopimuksen mukaan 

palveluja saa Tuusulassa myös Jokelan ja 

Kellokosken terveysasemilta.

 Nurmijärven kirkonkylällä toiminta 

siirtyy tammikuun lopulla Rajamäentieltä 

Keskustie 5:en, Nordean entisen konttorin 

tiloihin. 

Kuntayhteistyötä työterveyspalveluissa 
– uudet yhtiöt henkilöstölle ja alueen yrityksille käynnistyivät

Tietoa kerätään terveydenhuollon 

kehittämistä varten 

Koko Suomen terveydenhuoltoa ollaan 

kehittämässä ja uudistamassa voimak-

kaasti. Yksi tärkeistä periaatteista uudis-

tamistyössä on asiakaslähtöisyys ja asiak-

kaan saaman palvelun kohdentuminen 

oikein. Tähän tavoitteeseen ja kehittä-

mistyöhön tarvitsemme tietoa siitä, mi-

ten asiakkaat kokevat saamansa palvelun 

tällä hetkellä ja mitä he toivovat palvelulta 

tulevaisuudessa.

Asiakaskokemusta mitataan 
Nurmijärven terveyskeskuksessa

Kun maksujesi yhteismäärä ylittää kalenterivuoden aikana 683 €, ovat maksukattoon 

sisältyvät palvelut tämän jälkeen pääsääntöisesti kalenterivuoden loppuun

saakka maksuttomia. Ainoastaan lyhytaikaisesta hoidosta peritään maksukaton täyt-

tymisen jälkeen 22,5O €/ hoitopäivä.

Maksukaton täytyttyä voit anoa vapaakorttia

Vapaakortti annetaan sinulle, kun maksukatto on tullut täyteen ja kun selvitys maksu-

jen maksamisesta on saatu. Vanhempien maksukertymään voidaan liittää alle 18-vuo-

tiaiden lasten terveydenhuoltomaksut. 

Laskut aikajärjestykseen 

Laita laskut aikajärjestykseen ja ota yhteyttä siihen terveydenhuollon yksikköön, 

jonka laskussa maksukatto on täyttynyt. Terveydenhuollon yksikkö tarkastaa maksut 

ennen vapaakortin kirjoittamista.

Maksukatossa otetaan huomioon seuraavat maksut:

•  terveyskeskuslääkärissäkäyntimaksu 

•  lyhytaikainen sosiaali- ja terveydenhuollon laitoshoidon maksu

•  poliklinikkakäyntimaksu (erikoissairaanhoito)

•  kotona annetun erikoissairaanhoidon maksu

•  päiväkirurgisen hoidon maksu

•  sarjahoitomaksu

•  yksilökohtaisen fysioterapian maksu (kotikäynti ei kerrytä)

•  yö- ja päivähoidon maksu

•  kuntoutusmaksu

•  psykiatrian päiväsairaalamaksu

Lisätietoja: Terveyskeskuslaskutus ma-pe klo 10–14 

puh. 040 317 4574, 040 377 3477 tai 04O 317 2287

Huomioithan, että maksukertymän seuranta on asiakkaana sinun tai edustajasi 

esim. omainen vastuulla!

Täyttyykö terveydenhuollon 683 euron

maksukattosi tänä vuonna?

 – Toimitilat sijaitsevat aivan 

Kirkonkylän keskustassa ja ne on 

kokonaan remontoitu meidän 

tarpeisiimme, Salanterä myhäilee.

 Kirkonkylän tiloissa on lisäksi 

yhteistyöyrityksenä Synlab, joka tarjoaa 

kuvantamisen, röntgenin sekä ultran ja laajat 

laboratoriopalvelut. 

 – Asiakkaamme voivat käyttää myös Synlabin 

Hyvinkään ja Helsingin Kampin yksiköitä. 

Palvelut ovat samalla muiden alueen toimijoiden 

sekä yksityishenkilöiden käytettävissä. 

Ns. Nordean talosta onkin tulossa varsinainen 

”terveystalo”. 

 – Ennestään talosta löytyvät 

Diagnos Terveyspalvelut sekä Uudenmaan 

Hammaspalvelu, Salanterä luettelee.

Nurmijärven ja Tuusulan yhteistyömalli 

on myös herättänyt kiinnostusta sekä 

naapurikunnissa että valtakun-

nallisesti.

Kunnan järjestämä 

työterveyshuolto 

perustuu lakiin

Kunnan velvollisuus järjestää 

työntekijöille ja alueella toimi-

ville yrityksille työterveyshuolto-

palveluja perustuu terveyden-

huoltolakiin. Työterveyshuollon 

tarkoituksena on ehkäistä työhön 

liittyviä sairauksia ja tapaturmia ja 

edistää työntekijöiden terveyttä ja 

työ- ja toimintakykyä sekä työ-

yhteisön toimintaa.  Samuli Salanterä

O
sakeyhtiöjärjestelyllä ennakoi-

tiin maakunnallisia muutoksia, 

kertoo yhtiöiden toimitusjohtaja 

Samuli Salanterä.  

 – Järjestely takaa samalla paikalliset 

hyvin saavutettavat työterveyspalvelut 

kuntien henkilöstölle. Se myös parantaa 

alueen yrityksille ja yrittäjille tarjottavia 

työterveyshuollon palveluja, laatua ja vai-

kuttavuutta. Asiakkaille tämä tulee näky-

mään mm. entistä laajempana palvelutar-

jontana, kuitenkin kustannustehokkuus 

säilyttäen.

Viime vuoden aikana on kerätty palautetta asiakkaiden kokemuksista 

avoterveydenhuollon palveluissa. Palautetta kerättiin sähköisesti tabletti-

päätteillä. 
 

T
ätä palautekyselyn tapaa ollaan 

laajentamassa vanhustenhoidon 

toimipisteisiin ja terveyskeskuksen 

akuuttiosastoille. Asukkaalla, potilaal-

la ja omaisella on mahdollisuus vastata 

sähköisesti tablettipäätteellä esitettyihin 

kysymyksiin esimerkiksi tiloista tai saa-

mastaan ohjauksesta ja antaa arvosana 

saamastaan palvelusta. 

 Kyselyssä on myös mahdollisuus jät-

tää viestiä itse kirjoittamalla. Kyselyt jat-

kuvat lisäksi avoterveydenhuollon toimi-

pisteissä kaikissa taajamissa. 

Tulokset näkyvillä 

toimipisteiden ilmoitustauluilla 

ja kunnan kotisivuilla

Kyselyjen tuloksia tullaan jatkossa julkai-

semaan toimipisteiden ilmoitustauluilla 

ja myöhemmin myös kunnan kotisivuil-

la näkyvänä mittarina. Tulokset kertovat 

terveyspalveluiden saaman arvosanan 

asiakkaiden kokemana.

 Palautetta ja kommentteja toivotaan 

jätettävän runsaasti näihin sähköisiin lait-

teisiin. Sähköisten kyselyjen lisäksi käy-

tössä ovat muut palautteen antamisen 

välineet entiseen tapaan.
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Mikä on Keski-Uudenmaan 
valinnanvapauskokeilu?

Valinnat ja lisätiedot osoitteessa:

@ KU_sote
#KeskiUudenmaansote

• Keski-Uudenmaan valinnanvapauskokeilussa kokeillaan 
vastaanottopalvelujen ja suun terveydenhuollon valin-
nanvapautta sekä henkilökohtaista budjettia.

• Vastaanottopalvelujen valinnanvapaus koskee kaikkia 
kokeilukuntien asukkaita.

• Suun terveydenhuollon valinnanvapaus koskee kaikkia 
kokeilukuntien täysi-ikäisiä asukkaita.

• Henkilökohtaisen budjetin kokeilu koskee paljon palvelui-
ta tarvitsevia asukkaita. Kokeilussa on mukana etukäteen 
valittuja asiakasryhmiä.

• Valinnanvapauskokeilun tavoitteena on kerätä tietoa ja 
kokemuksia uusista toimintatavoista sote-uudistusta var-
ten. 

• Kokeilussa on mukana Hyvinkää, Nurmijärvi, Järvenpää, 
Tuusula, Mäntsälä ja Pornainen.

Neuvontanumero asiakkaille 
019 459 2625 

Avoinna ma-to 9-15 ja pe 9-12
Numerossa takaisinsoittopalvelu.

T
avoitteena kuuden kunnan yh-

tymän muodostamisella on, että 

jatkossa maakuntaan siirryttäessä 

kuntayhtymä muodostaa oman alueyksi-

kön keskiselle Uudellemaalle. 

 – Tämä helpottaa oleellisesti siirty-

mistä, kun siirtyminen ei tapahdu yksit-

täisenä kuntana, kertoo Nurmijärven va. 

sosiaali-ja terveysjohtaja Ilpo Salminen.   

 – Tavalliselle kuntalaiselle kuntayhty-

mä näkyy vielä aika vähän, koska kunnat 

vastaavat entiseen tapaan palveluiden 

tuottamisesta. 

Kotisairaalatoiminnalla 

tuetaan jatkossa kotona 

asumista

– Ehkä konkreettisin asia lähitulevaisuu-

dessa Nurmijärvellä on kotisairaalatoi-

minnan aloittaminen, Salminen toteaa. 

Kotisairaalan tavoitteena on tukea kotona 

asumista ja viedä sairaalatasoista hoitoa 

potilaan kotiin.

 – Tyyppiesimerkki voisi olla suonen-

sisäinen antibioottitiputus. Eli jos potilas 

muuten pärjää kotona tai kodinomaises-

sa yksikössä, viedään hoito paikan päälle 

eikä potilaan tarvitse siirtyä hoitolaitok-

seen. Muissa Keski-Uudenmaan kunnissa 

toiminta on jo rutiinia ja saanut paljon 

positiivista palautetta.

Valinnanvapauskokeilussa 

voi vaihtaa perustason 

vastaanottopalveluja

Keski-Uusimaa on yksi viidestä alueesta, 

joka sai hankerahaa valinnanvapausko-

keiluun perustason lääkäri- ja hoitajavas-

taanottopalveluissa.  Palveluja vaihdetta-

essa julkisen palvelun hinta on asiakkaalle 

sama, oli sitten kyseessä julkinen tai yksi-

tyinen kokeiluun valittu palveluntuottaja. 

Kokeilu kestää vuoden loppuun.

 Kaikkiaan palvelujen vaihtajia koko 

alueella on tähän mennessä yli viisitu-

hatta. 

 – Nurmijärvellä kiinnostus on hieman 

laimeampaa, vuodenvaihteessa oli noin 

250 vaihtajaa Salminen kertoo. 

 – Osa syynä varmaan on se, että kun-

nan alueelle saatiin yksityinen palvelun-

tuottaja kokeiluun vasta viime syksynä.  

 Muutoin Suomessa on terveyden-

huoltolain mukaan oikeus valita julki-

sessa terveydenhuollossa koko maan 

terveyskeskuksista se, josta haluaa saada 

kiireettömät perusterveydenhuollon pal-

velut. Valinta voi kohdistua vain yhteen 

terveysasemaan kerrallaan ja se on sitova 

vuoden ajan. 

Myös hammaslääkäripalveluja 

voi vaihtaa

Keski-Uudellamaalla asiakkaat ovat pääs-

seet valitsemaan myös suun terveyden-

huollon palveluntuottajia 8.1.2018 alkaen.  

Toistaiseksi palveluntuottajat ovat vain 

Hyvinkäällä. Kokeilukuntien asukkaat voi-

vat valita käyttämänsä toimipaikan myös 

muualta kuin oman kunnan alueelta. 

 Keski-Uusimaa sai kesällä 2017 ainoa-

na Suomessa käynnissä olevista valinnan-

vapauskokeiluista rahoitusta sosiaali- ja 

terveysministeriöltä kokeilun laajentami-

seen suun terveydenhuoltoon. Joulukuun 

laajennushaussa rahoitusta sai myös vas-

taava kokeilu Tampereella. Kaiken kaikki-

aan Keski-Uudenmaan alueelle on ohjau-

tunut lähes 6 miljoonaa euroa sosiaali- ja 

terveysministeriön rahoitusta.  Vuoden 

alkupuolella alkaa myös henkilökohtaisen 

budjetoinnin kokeilu.  

Nurmijärvi Keski-Uudenmaan 
sote-kuntayhtymässä
– valinnanvapauskokeilu meneillään

Kuntayhtymällä on hallinnollisina toimi-

joina kuntayhtymän hallitus ja – valtuusto. 

Lisäksi toimii yksilöasioiden jaos, jossa kä-

sitellään koko kuntayhtymän alueelta yk-

silöpäätöksiin liittyvät valitukset. Näitä ei 

siis enää käsitellä kunnissa lautakunnissa. 

  Toimintaa kunnassa ohjaa hyvin pit-

kälti viime vuoden lopulla hyväksytty Pal-

veluiden järjestämis-suunnitelma Keski-

Kiinnostaako valinnanvapaus sote-palveluissa?

Osallistu Keski-Uudenmaan valinnanvapauskokeiluun!
Valinnat ja lisätiedot osoitteessa

@ KU_sote
#KeskiUudenmaansote

Keski-Uudenmaan sote on nyt virallisesti olemassa, kun kuntayhtymä aloitti toi-

mintansa 1.1.2018 kuntien valtuustopäätösten mukaisesti. Alkuvuodesta myös 

valinnanvapauskokeilu laajeni alueella. Kotisairaalatoiminta aloitetaan Nurmi-

järvellä lähitulevaisuudessa.

Uudellamaalla. Siinä on lyhyt nykytilan 

kuvaus ja tavoitteet tulevaisuuteen. Näin 

palvelutuotantoa kehitetään yhteneväi-

sesti alueella. Kuntayhtymä siis vastaa 

palveluiden johtamisesta ja ohjauksesta, 

mutta itse palvelutuotanto jää tässä vai-

heessa edelleen kuntiin.  Toistaiseksi kun-

talaiset saavat palvelunsa tutulla tavalla 

omissa kotikunnissaan.  

KUNTA TIEDOTTAA

Palvelutuotantoa kehitetään yhteneväisesti

Ilpo Salminen
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Äänestysalue    Äänestyspaikka ja osoite

1   Herunen     Herusten Vireen tilat, Herustentie 248

2   Kirkonkylä A    Maaniitun koulu, Heikkiläntie 27

3   Kirkonkylä B    Maaniitun koulu, Heikkiläntie 27

4   Kirkonkylä C    Maaniitun koulu, Heikkiläntie 27

5   Klaukkala A    Klaukkalan koulu, Kuntotie 1

6   Klaukkala B    Klaukkalan koulu, Kuntotie 1

7   Klaukkala C    Klaukkalan koulu, Kuntotie 1

8  Klaukkala D    Klaukkalan koulu, Kuntotie 1

9   Metsäkylä     Metsäkylän koulu, Järventaustantie 163

10  Lepsämä     Lepsämän koulu, Lepsämäntie 775

11  Nukari      Nukarin koulu, Nummenniityntie 14

12  Palojoki     Palojoen koulu, Koulunkulmantie 166

13  Perttula     Keudan toimipiste, Sahamäentie 92

14  Rajamäki A     Kuntola, Kuntolanpolku 3

15  Rajamäki B     Kuntola, Kuntolanpolku 3

16  Röykkä      Röykän koulu, Kangastie 8
 

Äänestyspaikat 28.1.2018 klo 9–20

Tasavallan presidentinvaali toimitetaan sunnuntaina 28.1. Ennakkoäänestys oli kotimaassa 17.–23.1. 

ja ulkomailla 17.–20.1. Presidentinvaalin mahdollinen toinen vaali toimitetaan sunnuntaina 11.2. 

Toisen vaalin ennakkoäänestys on kotimaassa 31.1.–6.2. ja ulkomailla 31.1.–3.2. 

Tasavallan presidentinvaalin äänestyspäivä on su 28.1.

Vaalipäivän äänestys

Äänioikeutettu saa äänestää vaalipäi-

vänä vain siinä äänestyspaikassa, joka 

on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen 

kohdalleen. Väestörekisterikeskuksen lä-

hettämässä ilmoituskortissa on mainittu 

äänioikeutetun äänestysalue ja äänestys-

paikka. Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä 

klo 9 ja päättyy klo 20. 

Kahvitarjoilua äänestyspaikoilla

Yhdistykset, leirikoululuokat yms. järjestä-

vät vaalikahvitusta pientä korvausta vas-

taan äänestyspaikoilla. Kannattaa varata 

kolikoita mukaan tätä varten.

Lisätietoja presidentinvaalista: 

www.vaalit.fi  sekä www.nurmijarvi.fi . 

Kunnassa otettiin viime syksynä käyt-

töön työllistämisen Nurmijärvi-lisä 

vuoden kestävänä kokeiluna. Nurmijär-

veläisen, yli 300 päivää työmarkkina-

tukea saaneen henkilön, palkkaavalle 

työnantajalle voidaan maksaa tukea 

maksimissaan 500 euroa kuukaudessa. 

K
unnan omana kokeiluna toteu-

tettavan hankkeen tehtävänä ja 

tavoitteena on auttaa pitkään 

työttömänä olleita työnhakijoita työllisty-

mään tai auttaa löytämään koulutuksen 

kautta uutta alkua heidän työuralleen.  

Hanke toimii osana kunnan työllisyyspal-

velut-yksikköä. Työllisyyspalvelut auttavat 

työnhakijoita kaikissa työnhakuun ja työ-

paikkojen tai koulutuspaikkojen löytämi-

seen liittyvissä asioissa.

  Hankkeen kohderyhmänä on yli 300 

päivää työmarkkinatukea saaneet kun-

talaiset. Kohderyhmään kuuluvan henki-

lön työllistäessään työnantaja voi hakea 

työllistämisen Nurmijärvi-lisää. Tällä mak-

simissaan 500 euron kuukausittaiselle 

tuella pyritään parantamaan pidempään 

työttömänä olleiden työllistymisen mah-

dollisuuksia ja toisaalta kannustaa työn-

antajia palkkaamaan työtön työnhakija.

 Kohderyhmän työttömät saavat työn-

suunnittelijalta apua työnhakuun. 

 – Yhdessä mietitään tarvittaessa vaik-

ka koulutuksia tai katsotaan työhakemus-

lomakkeita parempaan kuntoon, kertoo 

työsuunnittelija Pasi Teimonen.

Työnantajana voi olla yritys, 

yhdistys tai vaikkapa kotitalous

Hankkeen toinen kohderyhmä on työn-

antajat. Työnantaja voi olla yritys, yhdistys 

tai vaikka kotitalous. Työnantajan näkö-

kulmasta tuen hakeminen on pyritty teke-

mään mahdollisimman helpoksi ja sellai-

seksi, että tuen saaminen ei vaadi suurta 

työmäärää. Työllisyyspalvelut huolehtivat 

prosessin sujumisesta ja tuen ehdot täyt-

tävälle työnantajalle tämä järjestelmä on 

helppo, nopea ja vähän ylimääräistä työtä 

vaativa.

Uusi Työ -hankkeessa työllistämisen Nurmijärvi-lisä
 Työnantaja voi halutessaan yhdistää 

työllistämisen Nurmijärvi-lisän ja TE-pal-

veluiden organisoiman palkkatukijärjes-

telmän etuja. Nämä kaksi ovat erillisiä tu-

en muotoja ja työnantaja saa itse päättää 

mitä tukimuotoja haluaa käyttää. 

Työttömille etsitään töitä 

ja työnantajia autetaan 

rekrytoinneissa

Hankkeen tehtävänä on paitsi etsiä työt-

tömille työtä, myös auttaa työnantajia 

rekrytoinneissa. Työnantaja voi kertoa, 

millaista työntekijää on etsimässä ja työl-

lisyyspalveluissa voidaan kartoittaa tar-

peisiin parhaiten soveltuvia henkilöitä. 

Työnsuunnittelija haastattelee asiakkaita 

ja organisoi haastatteluun sopivat henki-

löt työnantajan työhaastatteluun. 

 – Kontakteja sekä työnhakijapuolelta 

että työnantajapuolelta on jo lukuisia ja 

kontakteja kertyy koko ajan lisää, Teimo-

nen kertoo. Hankkeen kautta työllisyys-

palvelut pyrkivät saamaan paikallisen 

työvoiman kysynnän ja tarjonnan koh-

taamaan entistä paremmin.

 Julkisuudessa on käyty vilkasta kes-

kustelua ns. aktiivimallista ja siihen liitty-

vistä asioista. 

 – Tämä hanke toteutetaan Nurmijär-

ven kunnanvaltuuston päättämien peri-

aatteiden mukaisesti, eikä siis liity kysei-

seen malliin millään tavalla. 

 – Työnhakija osallistuu hankkeeseen 

aina vapaaehtoisesti, eikä häntä velvoite-

ta mihinkään. Näin ollen myöskään mi-

tään sanktioita ei tämän hankkeen tiimoil-

ta ole käytössä. 

Lisätietoja: 

Pasi Teimonen

työsuunnittelija, työllisyyspalvelut 

Nurmijärven kunta

puh. 040 317 4875

pasi.teimonen@nurmijarvi.fi 

Nurmijärven Linja 

joukkoliikenne-

palveluiden 

liikennöitsijäksi

Nurmijärven Linja Oy valittiin 

loppu vuodesta Uudenmaan ELY-

keskuksen kilpailutuksessa kun-

nan alueellisten joukkoliikenne-

palvelujen liikennöitsijäksi.  Uu-

den sopi muskauden mukainen 

liikenne alkaa 1.1.2019.

S
opimuskausi on vuosille 

2019–

2028. Aiempi nelivuotinen 

sopi muskausi yrityksen kanssa 

päättyy vuoden 2018 lopussa.

 Kilpailutuksella nykyinen palve-

lutaso vähintäänkin säilyy tai hie-

man paranee. Myös lipputuoteva-

likoima kehittyy ja lippujen hinnat 

säilyvät jatkossakin kilpailukykyi-

sinä. Kilpailutusasiakirjoissa lip-

pujen hintojen on sovittu säilyvän 

nykytasolla vuosina 2019–2021. 

Liikennöinti perustuu tiheähköön 

vuorotarjontaan Valtatie 3:lla, mikä 

tarkoittaa jatkossakin suoria yhte-

yksiä Helsinkiin.

 Sopimus allekirjoitetaan pää-

töksen tullessa lainvoimaiseksi 

alku vuodesta. Tämän jälkeen voi-

daan myös käynnistää tarkemman 

liikennöintisuunnitelman laadinta 

ja uuden kaluston hankinta. 

 Nurmijärven Linja Oy kuuluu 

Korsisaari-yhtiöihin, joiden toimin-

ta alkoi Nurmijärvellä vuonna 1929.
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Päiväkeskustoiminta on osa ikäihmisten kotona asumista tukevia kunnan 

palveluja. Se tarjoaa mahdollisuuden kodin ulkopuoliseen toimintaan niille, 

jotka eivät kykene omaehtoisesti osallistumaan muunlaiseen ryhmätoimin-

taa, esimerkiksi muiden tahojen järjestämiin kerhoihin.
 

Päiväkeskustoiminta 
tukee ikäihmisten kotona asumista

P
äiväkeskustoiminta on sosiaali- ja 

terveydenhuollon ammattilaisten 

ohjaamaa virikkeellistä ja kun-

touttavaa toimintaa. Sillä ylläpidetään 

kotona asuvan ikäihmisen jäljellä olevia 

voimavaroja, toimintakykyä ja sosiaalisia 

kontakteja. 

 Päivätoiminnan myöntäminen perus-

tuu palvelutarpeen arviointiin ja se on 

osa asiakkaan kokonaisvaltaista hoito- ja 

palvelusuunnitelmaa. Myöntämiselle on 

laadittu kriteerit ja siitä tehdään päätös.  

Koko päivä maksaa asiakkaalle 22 euroa 

sisältäen kuljetuksen. Päiväkeskukset 

sijaitsevat Kirkonkylässä, Rajamäellä ja 

Klaukkalassa.

Kuntoutumista tukeva toiminta 

räätälöidään asiakkaan tarpeiden 

mukaisesti

Kuntoutumista tukeva toiminta on ohjat-

tua liikuntaa ja viriketoimintaa ryhmässä 

kuten esim. istumajumpat, ulkoilu, kä-

dentaidot, muistelu ja musiikki. Ryhmät 

ja viikko-ohjelmat ovat joustavia ja ryh-

mät muodostetaan asiakkaiden tarpeiden 

pohjalta. 

Kuntoutumista tukeva toiminta on tarkoitettu henkilöille, 

• jotka kykenevät toimimaan ryhmässä ja hyötyvät ryhmätoiminnasta 

 ja -kuntoutuksesta

• joiden fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen tai sosiaalinen toimintakyky 

 on alentunut

• jotka tarvitsevat toimintakyvyn heikkenemistä ehkäisevää palvelua 

 ja kuntoutusta

• joiden elämäntilanteessa on tapahtunut äkillisiä muutoksia tai jotka ovat 

 syrjäytymisvaarassa yksinäisyyden tai masennuksen vuoksi

• joiden hoidosta kotona vastaavalla henkilöllä on levon ja vapaa-ajan tarve 

 (ja jotka kykenevät toimimaan ryhmässä)

Torstai-iltapäivän kokeilu 

Klaukkalan ja Rajamäen 

päiväkeskuksissa

Klaukkalan ja Rajamäen päiväkeskuksis-

sa on meneillään kokeilu, jossa tiettyinä 

tors tai-iltapäivinä kuukaudessa tarjotaan 

läheis tään sitovasti kotona hoitavalle 

mahdollisuutta tuoda hoidettava klo 13–

15.30 päiväkeskukseen esimerkiksi jon-

kun asioinnin tai vaikka uimahallikäynnin 

ajaksi. 

 Tarkemmat tiedustelut ja varaukset 

tehdään Klaukkalan ja Rajamäen päivä-

keskuksista. Muina torstai-iltapäivinä on 

kaikille ikäihmisille avoin juttutupa. 

OppilasAgentti-mallissa valjastetaan oppilaiden teknologiaosaaminen 

koko koulun hyväksi. Agentit ovat tehneet käyntejä myös koulun ulko-

puolelle, päiväkoteihin ja palvelukeskuksiin. Nurmijärvi on yksi mallin 

alkuunpanijoista Suomessa.
 

vaksi muodostui se, että eri agentit aut-

tavat erilaisissa tilanteissa sen mukaan 

mitkä ovat omat erityisosaamistaidot – 

ihan kuten työelämässäkin, kertoo Outi 

Parikka Karhunkorven koululta.

 Nurmijärven kunta on yksi tämän 

toimintamallin alkuunpanijoista Suo-

messa. Aikanaan KuumaTVT- hankkees-

sa syntyi idea siitä, että kouluissa on val-

tava käyttämätön voimavara, oppilaat.

Kunnan peruskouluissa on jo muutamia 

vuosia toiminut oppilasagentteja. 

Kansainvälistä ja kansallista 

kiinnostusta

Oppilasagenttitoiminta on myös muka-

na kansainvälisessä hankkeessa, jossa 

etsitään ja jaetaan kiinnostavia kou-

lutusinnovaatioita ympäri maailmaa.  

HundrED-hankkeessa kertynyt oppi 

ja parhaat menetelmät paketoidaan 

helposti ymmärrettävään muotoon ja 

jaetaan maksutta, lahjana kaikille maa-

ilman opettajille kansainvälisen verkko-

palvelun, seminaarien, kirjan ja lyhyiden 

dokumenttielokuvien välityksellä. Oppi-

lasagentit valittiin mukaan 100 globaa-

lin koulutusalan innovaation joukkoon.

 Toimintaa on esitelty tänä syksynä 

myös maailman suurimmassa vanhem-

painillassa, johon käytiin kuvaamassa 

materiaalia Lepsämän koulussa. Nur-

mijärveltä on lisäksi ollut useita kouluja 

mukana Helsingin yliopiston yhteistyö-

hankkeessa, jossa yliopisto-opiskelijat 

ohjaavat kuumakuntalaisia oppilas-

agentteja tieto- ja viestintätekniikan 

hyödyntämistä opettavissa projekteissa.

Lisätietoja:

Nurmijärven kunnan sivistystoimen 

TVT-koordinaattori Ossi Hyyti, 

ossi.hyyti@nurmijarvi.fi . 

www.oppilasagentti.fi  

www.hundred.org/fi /innovations/

oppilasagentit

www.maailmansuurinvanhempainilta.fi 

 

OppilasAgentit 
koulua kehittämässä
 – auttavat sekä oppilaita että opettajia

Päiväkeskusten yhteystiedot:

Kirkonkylä Heikkarinkuja 4, 

puh. 040 317 3590

Klaukkala Suopolku 3, 

puh. 040 317 3289

Rajamäki Ratakuja 7, 

puh. 040 317 3651

Päiväkeskukseen hakeudutaan ikäihmisten palveluohjauksen kautta 

os. Kirkonkylän terveyskeskus, Sairaalantie 2, puh. 040 317 2219.

O
ppilasagentit auttavat kouluis-

sa henkilökuntaa ja toisia oppi-

laita tieto- ja viestintäteknolo-

gian hyötykäytössä. Monella oppilaalla 

on hyvät ja monipuoliset teknologiaval-

miudet ja ennen kaikkea taitoa ja intoa 

kehittää niitä entisestään. Tällä hetkellä 

toiminnassa on mukana noin puolet 

kuntamme peruskouluista.

 Oppilasagentti-tiimit järjestävät 

opettajille erilaisia lyhyitä koulutus-

tuokioita. Tällaisia voi olla esimerkiksi 

välitunteina tai sovittuna aikana, jol-

loin opettaja saa tulla kysymään apua 

ongelmaansa. Lisäksi opettaja voi pyy-

tää agentteja mukaan oppitunnilleen 

auttamaan muita oppilaita, toimimaan 

opettajan ”apukätenä”. 

 Agentteja hyödynnetään myös kou-

lun ulkopuolella. Oppilasagenttitiimit 

ovat tehneet muun muassa käyntejä 

koulun lähistön päiväkoteihin tai pal-

velukeskuksiin. Toiminnasta on hyviä 

kokemuksia esimerkiksi Lepsämän kou-

lussa, jossa oppilasagentit ovat tehneet 

yhteistyötä senioreiden kanssa.

 – Aloitimme yhteistyön Nurmijär-

ven senioreiden kanssa, ja oppilasagen-

tit  opettavat heille älypuhelinten käyt-

töä. Innokkaita senioreita ja agentteja 

on riittänyt tapaamisiin usean kokoon-

tumiskerran verran, joten toiminnalle 

on olemassa selkeä tilaus ja sitä tullaan 

jatkamaan, kertoo opettaja Titta Hyyti 

Lepsämän koululta.

Toiminta erilaista 

eri kouluissa

Koska oppilasagenttitoiminnassa hyö-

dynnetään oppilaiden omaa osaamista 

ja kiinnostuksen aiheita, toiminta voi 

olla hyvin erilaista eri kouluissa. 

 – Kun aloitimme oppilasagentti-

toiminnan koulullamme, innokkaita 

agentteja ilmestyi ensimmäiseen tapaa-

miseen lähes kolmekymmentä. Heistä 

22 kirjoitti kirjallisen hakemuksen ”Miksi 

juuri minä olisin hyvä oppilasagentti?”. 

Kun toiminta jäsentyi, luonnolliseksi ta-
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Nurmijärven monitoimitalo Monik-

ko tarjoaa vapaa-ajantoimintaa ja 

harrastusmahdollisuuksia etenkin 

lapsille ja nuorille. Tiloissa toimii 

nuorisotilojen lisäksi muun muassa 

kolme oppilaitosta. Monikkosalissa 

järjestetään kaikille avoimia yleisö-

tapahtumia ja yksityistapahtumia.

N
urmijärven kunnan omistaman 

talon tiloista on vuokrattu vajaa 

kolmannes kolmen oppilaitok-

sen, Nurmijärven Opiston, Nurmijärven 

musiikkiopiston ja Nurmijärven tanssi-

opiston, käyttöön. 

 Kunnan hallinnoimissa tiloissa sijait-

sevat aulakahvio, Klaukkalan nuorisotila, 

läheisiä liikuntapaikkoja palvelevat pu-

kuhuoneet sekä Monikkosali. Nuoriso-

 Monikosta on moneksi 
– vapaa-aikaa ja harrastusmahdollisuuksia

N
urmijärven Monitoimitalo Moni-

kon vihkiäisiä vietettiin tammi-

kuussa. Paikalla pienimuotoises-

sa tilaisuudessa oli talon suunnittelussa ja 

rakentamisessa mukana olleita henkilöitä, 

talon omia toimijoita sekä poliitikkoja, jot-

ka olivat valtuustossa tekemässä päätöstä 

monitoimitalon rakentamisesta kuntaan.

 Vihkijäistilaisuuden ohjelmasta vasta-

si sata paikallista taiteenharrastajaa. La-

valla nähtiin muun muassa  Nurmijärven 

tanssiopiston nuoria tanssijoita, musiik-

kiopiston ja Jukolan musiikkikoulun soit-

tajia,  Laulujoutsenet-kuoro sekä Nurmi-

järven Opiston musiikinopettajien Pekka 

Evijärven ja Eero Savelan luotsaama Pop 

Starat -bändi.

Talo täyttyi toiminnasta

Elokuussa avattu Monikko on ollut kun-

talaisten ahkerassa käytössä. Pelkästään 

Monikkosalissa järjestettiin syksyn aikana 

yhteensä 82 tapahtumaa ja talossa pidet-

tiin 69 kokousta.

 Monikossa vuokralaisina olevien opis-

tojen toimintaan osallistuu viikoittain sa-

toja harrastajia. Lisäksi tiloja hyödyntävät 

monitoimitalon läheisyydessä sijaitsevien 

liikuntapaikkojen käyttäjät.

 Monikkosalin yleisötapahtumissa oli 

ohjelmaa viihdemusiikista klassisen mu-

siikin konsertteihin ja lastentapahtumista 

ammattiteatteriin.  Tapahtumia järjestivät 

kunnan kulttuuripalvelujen ohella muun 

muassa yhdistykset, taiteen perusope-

tusta antavat opistot sekä yrityspohjaiset 

tapahtumajärjestäjät.

 Yleisön kiinnostus kulttuuritapahtu-

mia kohtaan on näkynyt ennakoitua suu-

rempana kävijämääränä.

Monikko vihittiin käyttöön
– paikalliset taiteenharrastajat loistivat esiintymislavalla

Nurmijärven kunnanhallituksen puheenjohtaja Outi Mäkelä leikkasi monitoimitalon 

vihkiäisnauhan. Seremoniassa avustivat tanssiopiston nuoret ballerinat.Nurmijärven monitoimitalo
MONIKKOSALI

www.monikkosali.fi : 

Monikkosalin tapahtumat

www.monikko.info: 

Taiteen perusopetus ja 

Nurmijärven Opisto

www.nurmijarvi.fi /monikko:

Tietoa Nurmijärven monitoimitalo 

Monikosta

tila tarjoaa nuorille hyvät puitteet niin 

harrastamiselle kuin oleilulle. Tilassa on 

myös Nurmijärven ainoa pelitila, jossa on 

nykyaikaiset tietokoneet ja konsolipeliko-

neet. Monikkoa hallinnoi kunnan nuoriso-

palvelut

 Noin 400-paikkainen, helposti muun-

neltavissa oleva Monikkosali tarjoaa 

tasokkaat puitteet erilaisille esittävän 

taiteen tapahtumille. Salissa voi järjestää 

sekä yritystapahtumia että yksityisiä ti-

laisuuksia. Tapahtumasalissa on nouseva 

katsomo, jonka voi vetää pois lattialta. 

Tällöin salin kokonaiskapasiteetti on 600 

henkilöä. 

Aulakahviossa voi pistäytyä Monikon 

aukioloaikana arkisin klo 13 – 20. 

Lisätietoja:

Nurmijärven monitoimitalo Monikko

Kuntotie 7, 01800 Klaukkala
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R
ajamäen ja Kirkonkylän välille ra-

kennettu, noin kuuden kilometrin 

pituinen kevyen liikenteen väylä, 

avattiin nauhan leikkauksella Aleksis Ki-

ven päivänä lokakuussa.

 Avajaisia juhlittiin puolivälissä uut-

ta väylää - Uudenkyläntien risteyksessä. 

Kuntalaisia saapui runsaasti paikalle yh-

teispyöräilyn merkeissä sekä Rajamäeltä 

että Kirkonkylältä.

Väylä valmistui urakoitsijan 

ja kunnan työnä

Rakennuttajana toimi Nurmijärven kun-

ta, joka solmi vuonna 2016 Uudenmaan 

ELY-keskuksen kanssa hankkeesta toteu-

tussopimuksen. Ensimmäisen osuuden, 

joka on pituudeltaan noin 1,5 km, rakensi 

samana vuonna ulkopuolinen urakoitsija. 

Loput noin 4,5 km rakennettiin kunnan 

omana työnä. 

Avajaisnauhan leikkasi Nurmijärven kun-

nan valtuuston virkaiältään vanhin jäsen 

Aulikki Markkanen takanaan valtuus-

ton puheenjohtaja Kallepekka Toivonen. 

Toimen pidettä seurasivat Nurmijärven 

kunnan työntekijöistä (oik.) Pia Korteniemi 

ja Riikka Uoti.

Jäteasema ottaa ilmaiseksi vastaan 
mm. metallia ja loisteputkia
Kaikki jätteet eivät ole pientuojille maksullisia

Metsä-Tuomelan jäteasemalle voi tuoda ilmaiseksi mm. metallia, sähkölaitteita, loisteputkia, energian-

säästölamppuja, paristoja ja vanteettomia renkaita. Pientuojat voivat tuoda ilmaiseksi henkilöautolla 

tai peräkärryllä kohtuullisia määriä painekyllästettyä puuta ja vaarallisia jätteitä esim. maalit, jäteöljyt, 

torjunta-aineet, akut, lääkkeet. Muista jätteistä peritään taksan mukainen hinta.

Jätehuoltoon liittyminen

Kaikkien asuin- ja vapaa-ajankiinteistöjen on jätelain mukaan kuuluttava järjestettyyn jätehuoltoon. 

Nurmi järven kunnan jätehuoltomääräyksissä määrätään erikseen kerättävät jätejakeet, jätteenkerä-

ysvälineille ja niiden tyhjennyksille sekä jätteenkuljetuksille asetetut vaatimukset. Kaikilla asuinkiin-

teistöillä on oltava sekajäteastia ja sopimus jätehuoltoyrityksen kanssa sen tyhjentämisestä. Sekajät-

teet kuljetetaan jäteaseman kautta Vantaan Energian jätevoimalaan. Jäteveden käsittelyjärjestelmissä 

syntyvät lietteet on kuljetettava kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle. Jätekaivot on tyhjennettävä 

vähintään vuosittain. 

 Nurmijärvellä on sekajätteen ja asumisessa syntyneiden lietteiden osalta voimassa kiinteistön halti-

jan järjestämä jätteenkuljetus, jossa kiinteistön haltija kilpailuttaa ja sopii jätteenkuljetuksesta suoraan 

valitsemansa jätehuoltoyrityksen kanssa.  Biojätteen erilliskeräys on kunnan kilpailuttama.  Keräys on 

pakollista taloyhtiöissä, joissa on vähintään viisi asuntoa. 

 Jos asukas haluaa harventaa sekajätteen keräysastian tyhjennysväliä, harvennusta haetaan kirjal-

lisesti kunnasta. Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt voivat käyttää myös yhteistä keräysastiaa. Yhteisen 

astian käytöstä ilmoitetaan kuntaan kimppaan kuuluvat kiinteistöt, osoitteet, astian sijaintipaikka sekä 

yhteisastian käyttäjät.

Tuo meille ja pidä ympäristö siistinä! Lisätietoa: www.nurmijarvi.fi /jatehuolto

Rajamäen ja Kirkonkylän Rajamäen ja Kirkonkylän 
välille avattiin kevyen liikenteen väylä lokakuussavälille avattiin kevyen liikenteen väylä lokakuussa

 Tiesuunnitelman mukainen kustan-

nusarvio oli noin 3 miljoonaa euroa. Raja-

mäentietä hallinnoi Uudenmaan elinkei-

no-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Pyöräilijöille oli tarjolla juottopiste.
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 LIIKUNTAPALVELUT 
Käyntiosoite: Virastotalo, 

Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi

Toimisto avoinna klo 8–15.30 tai 

sopimuksen mukaan 

www.nurmijarvi.fi /liikunta

PERHELIIKUNTA

Liikuntamaa
Maksuton ja avoin perheliikuntapalvelu, 

johon ei tarvitse ilmoittautua. Liikuntamaa 

on valvottu salivuoro, jossa on temppura-

ta ja erilaisia liikuntavälineitä perheiden 

käytössä. Keskeisenä ajatuksena on van-

hempien ja lasten yhteinen liikkuminen. 

 Liikuntamaa tarjoaa hyvät mahdolli-

suudet perusliikkumistaitojen oppimiselle 

omaehtoisen liikkumisen kautta. Sääntö-

nä on, että lapsen tulee olla liikuntamaas-

sa oman aikuisen kanssa.

Mäntysalon koulu 

lauantaisin klo 16.15–18.00

Länsikaaren koulu 

sunnuntaisin klo 12.00–13.45

Kivenpuiston koulu 

sunnuntaisin klo 14.30–16.15

ERITYISLIIKUNTA
Erityisliikunnalla tarkoitamme sellaisten 

henkilöiden liikuntaa, joiden on vamman, 

sairauden tai  muun toimintakyvyn heik-

kenemisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi 

vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan 

liikuntaan ja joiden liikunta vaatii sovel-

tamista ja erityisosaamista. Seuraavissa 

kunnan erityisliikuntaryhmissä on vielä 

tilaa kevätkaudelle 2018:

Kehitysvammaisten liikuntakerho 

(aikuiset ja nuoret) to klo 13–14 

Nurmijärven tanssiopiston sali

Sporttikerho 7–9 v. 

ti klo 16.15–17.00 

Kivenpuiston koulu

Liikuntasirkus 5–6 v.

ti klo 17.00–17.45 

Kivenpuiston koulu

Soveltava jalkapallo

ma klo 18.00–19.00 

Klaukkalan liikuntapuisto ja/tai 

NJS:n halli

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: 

Nurmijärven Jalkapalloseura

TERVEYSLIIKUNTAKALENTERI – KEVÄTKAUSI 8.1.–22.4.2018

MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI

Voimaa 

vartaloon 

klo 17.00–17.55

Kivenpuiston koulu 

Voimaa 

vartaloon 

klo 19.00–20.00

Nummenpään 

seuratalo

Step-jumppa

klo 17.30–18.30

Kunto center

Niska-selkä-

jumppa

klo 18.00–19.00

Kivenpuiston koulu  

Kahvakuula 

klo 18.00–18.45 

Karhunkorven 

koulu

Zumba 

klo 19.00–20.00

Rajakaari sali

Niska-selkä-

jumppa 

klo 17.00–18.00

Rajamäen koulu

Kahvakuula

klo 18.00–18.45

Rajakaaren sali 

Kuntonyrkkeily 

klo 19.00–20.00

Karhunkorven 

koulu

Sähly 

MAKSUTON

klo 19.00–20.00

Harjulan koulu

Kahvakuula

klo 18.00–18.45

Rajakaari sali

Hathajooga

klo 19.05–20.00

Rajamäen koulu 

Voimaa 

Vartaloon 

klo 18.40–19.30

Nukarin koulu  

Kuntonyrkkeily 

klo 18.00–19.30

Mäntysalon koulu

Sähly 

MAKSUTON

klo 20.00–21.30 

Rajakaari   

Voimaa 

vartaloon 

klo 19.00–20.00

Röykän koulu

Soveltava luistelu

Soveltavan luistelukurssi 

järjestetään Kirkonkylän tekojääradalla  

11.1.–15.2.18, torstaisin klo 18.30–19.15. 

Ryhmä on tarkoitettu erityistä tukea 

tarvits eville 5–9 -vuotiaille lapsille tuke-

maan motorista kehitystä. Ryhmään tule-

van lapsen tulee pystyä seisomaan luisti-

milla lattialla. 

 Ryhmä toteutetaan lapsi–aikuinen-

toimintana eli jokaisella osallistuvalla 

lapselle tulisi olla oma aikui nen mukana 

ryhmän ajan. Ajatuksena toimintamallissa 

on tarjota aikuisille käytännön kokemus-

ta luistelun harjoitteluun yhdessä lapsen 

kanssa ja kannustaa harjoittelemaan ryh-

mässä opeteltuja taitoja tapaamisten vä-

lillä. 

 Alussa ohjaustunti kestää 30 min, jon-

ka jälkeen on vapaata harjoitteluaikaa. 

Taitojen ja voimien kasvaessa ohjausaika 

pitenee 45 min asti. Ohjaaja on paikalla jo-

ka kerta 45 min. Hinta 30 € aikuinen–lapsi. 

Ohjaajana on Laura Einistö.

LIIKUNTA JA URHEILU

TERVEYSLIIKUNTA

Kevätkausi 8.1.–22.4.2018 

(viikolla 8 ja 29.3. ja 2.4. ei pidetä jumppia) 

Terveysliikuntatunneille ei ole ennakko-

ilmoittautumista. 

Maksuvälineenä hyväksymme 

• KKI-liput a 5 € / 3 € kerta tai 

• KKI-passin á 100 €. 

KKI- lippuvihko (10 kertaa) maksaa 50 €. 

Tuolijumppa

Ma klo 11.15–11.45 parilliset viikot 

alk. 22.1. Nurmijärven seurakuntakeskus

Ma klo 11.30–12.00 parittomat viikot 

alk. 15.1. Rajamäen seurakuntasali 

(Artturi-sali) 

Ma klo 15.00–15.30 Klaukkalan kirjasto 

maanantaisin alk. 8.1.

Tuolijumpat ovat maksuttomia.

SuperSeniori – jatkoryhmät  

ma klo 8.30, 9.30, 12.00

ke klo 9.30 ja 11.30

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 

mari.haimi@rajamaen-uh.fi 

Kunto Center 
SuperSeniori-perusryhmät

ma ja to klo 12.00–13.30

ryhmä 26.2.–29.3.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 

nurmijarven.fysioterapia@co.inet.fi  

sekä 09 878 8560

SuperSeniori-jatkoryhmät

ti ja pe klo 12.00–13.30

Lisätiedot: 

nurmijarven.fysioterapia@co.inet.fi , 

p. 09 250 1597 

Fit24 Klaukkala

SuperSeniori-perusryhmät

ma ja ke klo 13.00–14.30

ryhmä 26.2.–28.3.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 

asiakaspalvelu@fi t24.fi , p. 010-3966 310

SuperSeniori-jatkoryhmät

Ohjattu kuntosali vertaisohjaajan 

ohjaajamana ma, ke ja pe 

klo 10.30–12.00

Rajaton senioripalveluiden käyttö-

mahdollisuus 1 kk ja 3 kk SuperSeniori-

korteilla. 

Lisätiedot: Niina Nevalainen 

niina.nevalainen@fi t24.fi , 

puh. 044 340 3516

TULE LUISTELEMAAN!

Yleisöluisteluvuorot 
Klaukkalan jäähallissa 25.3.2018 saakka:

Maanantai klo 17.00–18.00 

mailattomat (harjoitushalli)

Tiistai klo 13.30–14.30 

mailalliset (harjoitushalli)

SuperSeniori 

-kuntosaliharjoittelu 

Woimaa Wanhuuteen kuntosaliharjoit-

telun kurssit ovat muuttuneet Super-

Seniorit-kursseiksi ja kursseja järjestä-

vät Rajamäen uimahalli, Fit24 Klauk-

kalassa ja KuntoCenter Kirkonkylässä. 

Ryhmät kokoontuvat kaksi kertaa viikossa 

viiden viikon ajan (yhteensä 10 kertaa). 

Tunti sisältää alkulämmittelyn, harjoitte-

lun kuntosalilaitteilla sekä loppuvenytte-

lyn. Peruskurssin hinta 50 €.

Rajamäen uimahalli
SuperSeniori-perusryhmät

ma ja ke klo 10.30–12.00 

ryhmä 26.2.–28.3.

Ilmoittautumiset: www.rajamaen-uh.fi 

Lisätiedot: mari.haimi@rajamaen-uh.fi , 

p. 045 7734 5736

Kirkonkylän tekojäärata on avoinna joka päivä klo 8–21. Lauantaisin klo 8.30–10.30 tekojäärata varattu matkaluistelijoille 
(ratavuorolla pääsee luistelemaan retki- ja pikaluistimilla). Osoite on Suojalantie 2, Nurmijärvi.

Kirkonkylän tekojäärata on avoinna joka päivä
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Liikuntapalvelut 

(Hyvinvointitoimiala)

Käyntiosoite:  Virastotalo

   Keskustie 2 A

   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 

Liikuntasuunnittelija Mika Vänni

p. 040 317 2048

mika.vanni@nurmijarvi.fi 

Työikäisten liikunta

Erityisryhmien liikunta  

Liikuntasuunnittelija Petra Kela

p. 040 317 2046

petra.kela@nurmijarvi.fi 

Ikäihmisten liikunta

Erityisryhmien liikunta 

Liikuntasuunnittelija 

Marjo-Kaisa Konttinen

p. 040 317 4667

marjo-kaisa.konttinen@nurmijarvi.fi 

Liikunnanohjaaja 

Henna Hakala

p. 040 317 2047

henna.hakala@nurmijarvi.fi 

Liikuntaneuvonta 

liikuntaneuvonta@nurmijarvi.fi 

Salivuorot ja salivuorojen 

laskutus 

Toimistosihteeri Jonna Kivi

p. 040 317 4890

jonna.kivi@nurmijarvi.fi 

Ohjausryhmien laskutus 

p. 040 317 4574

Liikuntapaikkojen hoito 

ja rakentaminen 

(Tekninen keskus)

Liikuntapaikkapäällikkö 

Ville Ruokoja

p. 040 317 4001

Klaukkala

Liikuntapaikat, 

p. 040 317 4003

liikuntapaikat.klaukkala@nurmijarvi.fi 

Rajamäki

Liikuntapaikat

p. 040 317 4007

liikuntapaikat.rajamaki@nurmijarvi.fi 

Kirkonkylä

Liikuntapaikat, 

ulkoilualueiden hoito

p. 040 317 4005 ja 040 317 4006

Porkkalan mökin varaukset

Palvelusihteeri Tuija Heiskanen

p. 040 317 2560

Venepaikat

Toimialasihteeri Monica Hallikainen
p. 040 317 2303

monica.hallikainen@nurmijarvi.fi 

sähköpostiosoitteet: 

etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi 

LIIKUNTA JA URHEILU

Karhunkorpi 
Karhunkorven koulu  Raalantie 309, 01900 Nurmijärvi 

Klaukkala
Monikko  Kuntotie 3, Klaukkala 

Fit24-Klaukkala  Isoseppälä 14, Klaukkala

Harjulan koulu  Viljelystie 30, Klaukkala

Isoniitun koulu  Löydöskuja 2, Klaukkala

Klaukkalan jäähalli  Lepsämäntie 12, Klaukkala 

Mäntysalon koulu  Havumäentie 7, Klaukkala

Klaukkalan kirjasto  Kuonomäentie 2, Klaukkala

Nukari
Nukarin koulu  Nummenniityntie 14, 05450 Nukari

Nummenpää
Nummenpään 

Seurantalo  Viisaantie 36, Nummenpää

Liikuntapaikkojen osoitteet

www.nurmijarvi.fi /liikunta

Nurmijärvi 
Ahjola   Nahkurintie 6, Nurmijärvi 

Kivenpuiston koulu  Aleksis Kiven tie 18, Nurmijärvi

Kunto Center  Kauppanummentie 6 A 1, Nurmijärvi 

Nurmijärven 

tanssiopiston sali  Kauppanummentie 8, Nurmijärvi

Seurakuntakeskus  Kirstaantie 5–7, Nurmijärvi

Terveyskeskus  Sairaalantie 2, F-ovi, Nurmijärvi

Rajamäki
Rajakaari  Kuntolanpolku 2, sisäänkäynti 

    Keskusraitin puolelta, Rajamäki

Rajamäen koulu  Tykkimäentie 1, Rajamäki

Rajamäen 

seurakuntasali   Patruunantie 1, Rajamäki

(Artturi-sali)  

Rajamäen uimahalli  Kuntolanpolku 1, Rajamäki

Röykkä
Röykän koulu  Kangastie 5, Röykkä

Lasten 

liikunta

Terveys- 

liikunta

Erityis- 

liikunta
Ikäihmisten

liikunta
Vesi-

liikunta

Keskiviikko klo 16.30–17.30 

mailalliset (kilpahalli)

Torstai klo 13.30–14.30 

mailattomat (harjoitushalli)

Lauantai klo 9.00–10.30 

mailalliset (harjoitushalli)

Sunnuntai klo 9.00–10.30 

mailattomat (harjoitushalli)

Yleisöluisteluvuorot ovat maksuttomia. 

Mailallisilla vuoroilla on käytettävä 

kypä rää.

Talvilomalla 19.–25.2.2018 päivällä on 

piden netyt yleisöluisteluvuorot 

(klo 12.30 –14.30). 

ke 14.2.  Ahjola  
  Nahkurintie 6

ti 13.3.  Monikkosali 
  Kuntotie 3

ke 11.4.  Ahjola  
  Nahkurintie 6
 

Tervetuloa tanssimaan 
ja laulamaan!

 

 

Sopii kaikenikäisille. Maksuton.

Tanssia ja Tanssia ja 
yhteislaulua yhteislaulua 
elävän musiikin elävän musiikin 
tahdissa tahdissa 
klo 13.00–14.30klo 13.00–14.30

Järjestää: Liikuntapalvelut ja 

Nurmijärven Opisto

ÄNKKÄRIT KIERTUEELLA 2018! 

Angry Birds Go Snow -tapahtuma 3.3.2017 

klo 11–15. Paikkana on Sääksin uimaran-

ta ja Kiljavan Opiston alue. Tapah tuma on 

osa Rovion ja Suomen Ladun valtakunnal-

lista kiertuetta. 

 Tapahtuman tavoitteena on innostaa 

ja liikuttaa lapsia sekä heidän perheitään 

iloisella ja monipuolisella taval la. Toimin-

ta on erityisesti suunnattu 6–10-vuotiaille, 

mutta kaikenikäiset ovat tervetulleita mu-

kaan vauvasta vaariin.

 Tärkein tavoite ovat punaiset posket 

lapsen hymyilevillä kasvoilla. Angry Birds 

-teema on mukana tapahtumien ilmeessä 

ja toiminnoissa. 

Tapahtumissa kaikenikäiset pääsevät 

kokeilemaan uudenlaisia lumileikkejä ja 

-pelejä: ampumaan jättiritsalla possuja, 

kokeilemaan lumikenkiä ja erilaisia hiihto-

temppuja sekä testaamaan laskutaitoa 

eri välineillä. Talvella 2018 tapahtumissa 

pääsee myös rakentamaan lumiukkoja ja 

kokeilemaan lumenveistoa!

 Angry Birds Go Snow -tapahtuman 

pääjärjestäjät ovat Nurmijärven kunnan 

liikuntapalvelut ja Nurmijärven Latu. 

 Mukana yhteistyössä ovat myös Kil-

javanranta Oy ja Rajamäen Kehitys. Ta-

pahtuma Facebookissa: Angry Birds Goes 

Snow, Nurmijärvi.
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KUNTA TIEDOTTAA

Nurmijärven kunnanviraston naapuris-

sa sijaitsevassa virastotalossa on teh-

ty perus korjaus. Osa talon toimijoista 

palveli remontin aikana muissa tiloissa 

ja muutti takaisin tammikuun puolivä-

lissä.

Virastotalosta löydät nämä palvelut:

Kela 

ma-pe klo 9–12 ja 13–16

Virastotalon palveluja Kirkonkylässä

Poliisi

• Poliisipalvelut (rikosilmoitusten 

 vastaanotto, neuvonta) ma–pe 

 klo 9–15 (rikosilmoitukset, kuulustelu  

 ja sakot)

• Lupapalvelutoimisto: ma-pe 

 klo 9–11.30 ja 12.30–16 ( passi- ja 

 henkilökorttihakemukset sekä ajo-

 oikeuteen ja turva-alaan liittyvät 

 hakemukset)

Kunnan 

hyvinvointitoimialan 

palvelut
• Aikuissosiaalityö

• Lapsiperheiden sosiaalityö

• Perhetukikeskus

• Vanhus- ja vammaispalvelujen 

 sosiaalityö 

• Hallinto- ja talouspalvelut

• Terveys- ja sosiaalipalveluiden 

 laskutus 

• Liikuntapalvelut.

Sosiaalitoimiston asiakasneuvonta 

on avoinna ma-pe klo 10–12.  

Puhelinneuvonta 

puh. 040 317 2217 ma-pe klo 9–10. 

Sosiaalityöntekijöiden ja -ohjaajien 

puhelintunti ma-pe klo 11–12.

Sosiaalityön assistenttien 

puhelintunti ma-pe klo 10–11.

Klaukkalan Yhteispalvelun toiminta päättyi viime vuoden lopussa. 

Osa yhteispalvelun toiminnoista siirtyi Klaukkalan kirjastoon. 

Myös Kelan palveluja voi hoitaa 

sähköisesti Klaukkalan kirjastossa

Myös Kelan palvelut Klaukkalan yhteis-

palvelupisteessä päättyivät. Klaukkalan 

kirjastossa voi hoitaa Kela-asioita sähköi-

sesti. Kirjastossa on asiakaspäätteitä, joilla 

voi esimerkiksi lähettää liitteitä ja tulos-

taa maksutta Kelan asiakirjoja. Kirjaston 

henkilökunta opastaa asiointipalvelun 

käytössä ja ajanvarauksen tekemisessä 

puhelinpalveluun. Kirjastosta saa myös 

Kelan esitteitä ja lomakkeita.

Kunnan yhteistyökumppanit 

tarjoavat palveluja Yhteispalvelun 

entisissä tiloissa keskiviikkoisin

Sosiaaliohjaaja on paikalla klo 13–16, 

Nurmijärven vuokra-asuntojen asumis-

neuvojan tavoittaa ajanvarauksella ja 

lisäksi maaseutuhallintopalvelut on pai-

kalla parittoman viikon keskiviikkoina 

klo 9–12 ja 13–15 (vko 5 ei vastaanottoa). 

Näiden lisäksi rikosseuraamuslaitos ja 

Vantaan sovittelutoimisto jatkavat asia-

kastapaamisia vanhoissa tiloissa.

Yhteispalvelun korvaavia palveluja 
Klaukkalan kirjastosta

Tilaamalla Nurmijärven Veden maksut-

toman tekstiviestipalvelun, saat tiedon 

vesihuollon häiriöistä suoraan omaan 

puhelimeesi. Teksti viesteillä tiedotetaan 

vesihuoltoon liittyvistä häiriöistä, kuten 

veden jakelun keskeytyksistä tai häiriöistä 

veden laadussa. 

 Häiriötiedotteen voi tilata helpos-

ti Nurmijärven kunnan sivujen kautta 

www.nurmijarvi.fi /nurmijarvenvesi. Klik-

kaa sieltä ”Tilaa vesihuollon häiriö tiedote”. 

Tiedotteen voi tilata tekstiviestinä tai 

halutessaan myös sähköpostina. Tiettyä 

osoitetta koskevan tiedotteen voi tilata 

useaan eri puhelinnumeroon tai sähkö-

postiosoitteeseen. Näin tiedotteen voi ti-

lata esimerkiksi muualla asuvan omaisen 

puhelimeen. 

 – Palvelu on täysin ilmainen ja sen voi 

lopettaa milloin tahansa, vesilaitoksen 

Eikö hanasta tule vettä? – tilaa tekstiviestit häiriöistä kännykkääsi
johtaja Päivi Kopra kertoo.  

 Kyse on asiakaskohtaisesta tiedotta-

misen välineestä, jolla palvellaan kunta-

laisia. Häiriötiedotteet rajataan myös niin, 

että ne lähetetään vain henkilöille, joita 

kyseinen häiriö koskee. 

 – Tekstiviestipalvelu on ollut käytössä 

jo pari vuotta ja toivomme, että mahdol-

lisimman moni tilaa sen, jotta palvelu on 

olemassa mahdollisen häiriön sattuessa.

N
urmijärven kunta kehittää uut-

ta verkkoasiointipalvelua, jonne 

kootaan kaikki kunnan sähköiset 

asiointipalvelut aihealueittain. Sen kaut-

ta voi myös antaa palautetta tai kysyä 

neuvoa kunnan palveluista. Sivustolle 

haetaan nyt kutsumanimeä.

 Verkkoasiointipalvelu otetaan käyt-

töön kevään aikana vaiheittain. Ensim-

mäisessä vaiheessa avataan palaute- ja 

neuvontapalvelu.   

 Kunta toivoo nyt kuntalaisten apua 

löytääkseen sopivan kutsumanimen 

uudel le asiointiportaalille. Portaalista 

on sen kehitysvaiheessa käytetty työn-

imeä ”Oma Nurmijärvi”. Kilpailun avulla 

toivotaan löytyvän kuntalaisia parhaiten 

puhutteleva nimi.  

Palkintoina 

Rajamäen uimahallin 

sarjalippuja

Kilpailuun voi osallistua kertomalla ehdo-

tuksensa verkkolomakkeella osoitteessa 

www.nurmijarvi.fi/nimikilpailu, sähkö-

postilla nimikilpailu@nurmijarvi.fi  tai lä-

hettämällä tai toimittamalla postikortti 

osoitteeseen Nimikilpailu, Nurmijärven 

kunta, Keskustie 2b, PL 37, 01901 Nurmi-

järvi. Kilpailu on avoinna 22.1–5.2.2018.

 Kaikkien osallistujien kesken arvo-

taan kaksi Rajamäen uimahallin uinnin 

10 kerran sarjalippua. Lisäksi voittaja-

nimiehdotuksen ehdottaja palkitaan em. 

sarjalipulla. Kilpailun säännöt löytyvät 

nimikilpailu-linkistä.

Uusi palvelu 

edelläkävijänä

Verkkoasiointipalvelun kehittäminen 

liittyy kunnan digihankkeeseen, jonka 

tavoitteena on edistää digitalisaatiota ja 

lisätä sähköisten palvelujen saatavuutta. 

 Moderni asiointiportaali, joka raken-

netaan Dynamics 365 -alustalle, on 

edelläkävijä kuntien ja kaupunkien 

sähköis ten asiointipalvelujen joukossa. 

Nurmijärvi ottaa palvelun käyttöön toi-

sena kuntana Porvoon kaupungin vana-

ve dessä. 

 Palvelun käyttäjän näkökannalta 

portaa lin käytön hyötyihin kuuluu se, 

että palvelut löytyvät yhdestä paikasta 

ja oman asian käsittelyn etenemistä on 

helppo seurata. 

 Asiointiportaalia kehitetään jatku-

vasti joten uusia lomakkeita ja palveluja 

toteutetaan portaaliin vaiheittain.   

Osallistu 
kilpailuun 
– mikä nimeksi uudelle 
asiointipalvelulle?   

Klaukkalan kirjastosta löytyvät 

seuraavat palvelut:

• kuulutusten, asiakirjojen ja kaavojen  

 nähtävillä olo

• KKI-lippujen myynti

• kunnan sisäisen postin välitys

• kunnan lomakkeiden tulostaminen  

 (tietokonepäätteet kirjastossa)

• Porkkalan mökin avainten luovutus

• kunnan kokoustilan varaukset 

• Kelan sähköinen asiointi kirjaston 

 päätelaitteilla

Yhteispalvelun palvelusihteeri on Klauk-

kalan kirjastossa tammikuun ajan ma-pe 

neuvomassa asiakkaita. 

 – Klaukkalassa pitkään toimineen yh-

teispalvelun asiakaspohja oli kutistunut 

viime vuosina niin pieneksi, ettei toimin-

ta ollut enää tarkoituksenmukaista.  Ja 

kun Kelan uudet toimitilat Nurmijärven 

kirkonkylällä valmistuivat ja Kela siirsi 

kaiken toimintansa sinne, oli palveluiden 

järjestäminen mietittävä uudelleen, ker-

too palveluesimies Kati Aaltio.  

 Yhteispalvelun palvelusihteeri on 

kuitenkin kevään ajan Klaukkalassa vä-

hintään joka toinen keskiviikko ja kevään 

jälkeen tullaan palveluiden tarvetta arvio-

maan vielä uudelleen. 

Kunnanviraston 
uusi palveluaula 
otetaan käyttöön 
maaliskuussa

K
unnanviraston asiakaspalve-

lutiloja Kirkonkylässä sanee-

rataan parhaillaan ja ne tule-

vat kokemaan täydellisen muodon-

muutoksen. Samalla kohennetaan 

kunnanviraston turvallisuutta niin, 

että asiakaspalvelutiloja pidemmälle 

ei ole mahdollista päästä ilman asian-

mukaista kulkukorttia.

 Uudet tilat saadaan käyttöön 

maaliskuun aikana. Siihen saakka 

kunnanviraston asiakaspalvelu toi-

mii väliaikaisissa tiloissa ensimmäisen 

kerroksen käytävällä. 

 Käynti kunnanvirastoon on opas-

teita seuraten Helsingintien puolelta. 

Kunnanviraston kokoustilojen sisään-

käynti ei ole muuttunut. Sisäänkäynti 

on käytöstä poissa olevan pääoven 

vasemmalta puolelta kokoussiiven 

ovesta.

 Uusituissa asiakaspalvelutiloissa 

on uutuutena mm. asiakkaita varten 

käytössä oleva päätelaite, jolla asia-

kas voi hoitaa asioitaan sähköisesti. 

Tarvittaessa palvelusihteeri opastaa 

esimerkiksi kunnan sähköisten pal-

veluiden käytössä.
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Lisätietoja tapahtumista: 

www.nurmijarvi.fi /tapahtumat

TA M M I K U U

NURMIJÄRVELLÄ TAPAHTUU TAMMI–TOUKOKUUSSA

M A A L I S K U U

la 27.1. klo 14 ja 18 
Talvigaala ja tanssiaiset

Juhlavaa orkesterimusiikkia, tanssin 
helmiä, taiteen paloa! Klo 14 Talvigaala, 
liput 13 €/9,50 € alle 16-v + toimitus-
maksu (alk. 1 € www.lippu.fi ), klo 18 
Talvigaala ja tanssiaiset, liput 15 € + 
toimitusmaksu (alk. 1 € www.lippu.fi ). 
Monikkosali, Kuntotie 7, 01800 Klaukkala

Järj. Nurmijärven Opisto, Nurmijärven 
tanssi- ja musiikkiopisto
www.monikkosali.fi 

ke 31.1. klo 17.30
KirjastoKino

Kesto 1h 24min. Ikäraja K7/K4.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2, Klaukkala

ke 31.1. klo 18
Elokuvakerho

Pääkirjasto, Punamullantie 1, Nurmijärvi

to 3.2. klo 13
Art Housea Kino Juhassa:
Kosketuksissa

Liput 8 €. Ennakkovaraukset 
arthousejuha@gmail.com

Järj. Art Housea Kino Juhassa -työryhmä 

to 8.2. klo 14 
K-60: Nostalginen aikamatka
-konsertti

Esiintyjänä trubaduuri Leena Pyylampi. 
Maksuttomia pääsylippuja saa Rajamäen 
kirjastosta 22.1. alkaen.
Rajamäen päiväkeskus, Ratakuja 7

Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut
www.nurmijarvi.fi /tapahtumat

to 8.2 klo 19
Marita Taavitsainen

Konserttilippuja myy Pussukka, 
Klaukkalantie 55 ja Sariel, Pratikankuja 2.
Liput 25 € (sis. eteispalvelumaksun) + 
toimitusmaksu (alk. 1 € www.lippu.fi )
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala

Järj. LC Nurmijärvi Kanerva
www.monikkosali.fi 

to 8.2. klo 19
Lainan päivän pianokonsertti

Mozartin, Schubertin, Bartokin ja Glückin 
sävellyksiä. Tuomas Nyberg, piano.
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2,
Klaukkala 

ti 13.2. klo 13
Vanhan Ihmisen yksinäisyys

Claes Andersson puhuu vanhan ihmisen 
yksinäisyydestä. Maksuttomia pääsy-
lippuja jaetaan pääkirjastossa 30.1.
alkaen.
Pääkirjasto, Punamullantie 1, Nurmijärvi

ke 14.2. klo 13–14.30
Tanssia ja yhteislaulua elävän 
musiikin tahdissa

Sopii kaikenikäisille. Vapaa pääsy. 
Ahjola, Nahkurintie 6, Nurmijärvi

Järj. Nurmijärven liikuntapalvelut ja 
Nurmijärven Opisto

to 15.2. klo 14 
K-60: Elon maljasta juovu! 

Henry Räsänen esittää runoja. 
Maksuttomia pääsylippuja Klaukkalan 
kirjastosta 29.1. alkaen.
Klaukkalan päiväkeskus, Suopolku 3

Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut
www.nurmijarvi.fi /tapahtumat

to 15.2. klo 18
Nukketeatteri Sytkyt: Pähkinänsärkijä 

Ilmaisia pääsylippuja saa pääkirjastosta 
1.2. alkaen. 
Pääkirjasto, Punamullantie 1, Nurmijärvi 

Järj. Nurmijärven kirjasto

20.2.–23.2.
Harry Potter pakohuone

ti-ke klo 14–20 ja to-pe klo 11–17
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

ti 27.2. klo 10–14
Hyvinvointimessut

Pääkirjasto, Punamullantie 1, Nurmijärvi

Järj. Keski-Uudenmaan yhdistysverkosto 
yhteistyössä paikallisten yhdistysten 
ja yritysten sekä Humakin opiskelijoiden 
kanssa. 

ti 27.2. klo 18 Elokuvakerho

Pääkirjasto, Punamullantie 1, Nurmijärvi

ti 27.2. klo 18
Kulttuurikohtaus: 
Puhujana Jaakko Blomberg

Yhdistystoimijoille ja muille tapahtuman 
järjestämisestä kiinnostuneille. 
Ilmoittautumiset ma 26.2. mennessä: 
kulttuuri@nurmijarvi.fi .
Pääkirjasto, Galleria Ville, 
Punamullantie 1, Nurmijärvi

Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut
www.nurmijarvi.fi /tapahtumat

ke 28.2. klo 17.30 KirjastoKino

Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2 

7.–11.3.
Kaunotar ja Hirviö

Arkadian yhteislyseon taidelinjan 
opiskelijoiden esitykset. Ensi-ilta 7.3. 
klo 19, esitykset 8.3. klo 10 / 9.3. klo 10 ja 
klo 19 / 10.3. klo 18 / 11.3. klo 15.
Liput 10/15 € + toimitusmaksu 
(alk. 1 € www.lippu.fi )
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala

Järj. Arkadian yhteislyseo

to 8.3. klo 13
K-60: Siinä vasta mies! 
Lönnrot! Runeberg! Snellman!

Suurmiestemme risteileviä teitä kansa-
kunnan kaapin päälle selvittää Rajamäen 
tehdasmuseon opas Petri Lehtonen
Pääkirjasto, Punamullantie 1, Nurmijärvi

Järj. Nurmijärven museo
www.nurmijarvi.fi /museo

la 10.3. klo 14
Lastenteatteria

Ahjola, Nahkurintie 6, Nurmijärvi

Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

ti 13.3. klo 13–14.30
Tanssia ja yhteislaulua elävän 
musiikin tahdissa

Sopii kaikenikäisille. Vapaa pääsy. 
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala

Järj. Nurmijärven liikuntapalvelut ja 
Nurmijärven Opisto
www.monikkosalo.fi 

ke 14.3. klo 17.30
KirjastoKino

Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2, 
Klaukkala

to 15.3. klo 15
K-60: Jopas jotain 
– Totta ja tarua Rajamäeltä

Matti Luokola ja Seppo Niinikuru 
esittävät kuvin, sanoin ja keskustellen 
kertomuksia kyliltä.
Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1

Järj. Nurmijärven museo
www.nurmijarvi.fi /museo

to 15.3. 
Lastenteatteri Kurnuttava 
Sammakko: Molli

Maksuttomia pääsylippuja esitykseen 
saa 1.3. alkaen pääkirjastosta.
Pääkirjasto, Punamullantie 1, Nurmijärvi 

H E L M I K U U

to 1.2. klo 13
K-60: Ikitie 

Elokuvan on ohjannut AJ Annila. 
Maksuttomia pääsylippuja saa 
pääkirjastosta ma 15.1. alkaen.
Kino Juha, Keskustie 7, Nurmijärvi

Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut
www.nurmijarvi.fi /tapahtumat

to 1.2. klo 18
Kitarahetki kirjastossa

Nurmijärven musiikkiopiston kitaran-
soiton oppilaat Kari Weseliuksen 
johdolla.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2, Klaukkala

la 3.2. klo 17
Hymni rakkaudelle – viihdekonsertti

Tangomarkkinoilta tutut artistit Raisa 
Laine, Rami Rafael ja Markku Uhlbäck 
esittävät viihdemusiikin helmiä teemalla 
rakkaus. Säestäjänä Ville Pere ja Samuli 
Jokinen. Liput 20 € + toimitusmaksu 
(alk. 1 € www.lippu.fi )
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala

Järj. Nurmijärven ja Klaukkalan 
rotaryklubit
www.monikkosali.fi 

6.–9.2. LASTEN TEATTERIVIIKKO

Ti 6.2. klo 9.30 Nukketeatteri Sampo: Kolme pientä porsasta 

S, kesto n. 30 min. Galleria Ville, Punamullantie 2, Nurmijärvi. 

ke 7.2. klo 9.30 Teatteri Vantaa: Satu Taikahuilusta 

Yli 2-vuotiaille, kesto n. 30 min. Ahjola, Nahkurintie 6, Nurmijärvi. 

to 8.2. klo 9.30 Teatteri Hevosenkenkä: Mimmi Lehmä ja Varis

Yli 3-vuotiaille, kesto n. 45 min. Rajamäen koulu, Tykkimäentie 1, Rajamäki. 

pe 9.2. klo 9.30 Teatteri Vantaa: Satu Taikahuilusta

Yli 2-vuotiaille, kesto n. 30 min. Rajamäen koulu, Tykkimäentie 1, Rajamäki.
 
ti 13.2. klo 9.30 Nukketeatteri Sampo: Kolme pientä porsasta

Sopii kaiken ikäisille, kesto n. 30 min. Roinela, Seurantie 2, Klaukkala. 

to 15.2. klo 9.30 Teatteri Hevosenkenkä: Mimmi Lehmä ja Varis

Yli 3-vuotiaille, kesto n. 45 min. Roinela, Seurantie 2, Klaukkala

Lasten teatteriviikon ryhmälippujen sitovat varaukset kulttuuri@nurmijarvi.fi  tai 
040 317 4721. Lippujen ovimyynti alkaa  ½ h ennen esitystä, jos lippuja on jäljellä. 

Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut, www.nurmijarvi.fi /tapahtumat

to 1.3. klo 18
Kitarahetki kirjastossa

Nurmijärven musiikkiopiston kitaran-
soiton oppilaat Kari Weseliuksen 
johdolla. Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2, Klaukkala

la 3.3.
Angry Birds Go Snow
Koko perheen maksuton ulkoilmata-
pahtuma Kiljavan opiston pihapiiris-
sä. Iloista ja monipuolista liikuntaa 
6–10-vuotiaille. Kaikenikäiset voivat 
osallistua.
Sääksin uimaranta ja Kiljavanopisto

Järj. Nurmijärven Latu, Kiljavanopisto 
ja liikuntapalvelut
www.nurmijarvi.fi /liikunta

Teatteri Hevosenkenkä: Mimmi Lehmä ja Varis
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Lisätietoja tapahtumista: 

www.nurmijarvi.fi /tapahtumat

Lehti ei vastaa ennakkotietoihin tulevista muutoksista.

to 15.3. klo 19
Jorma Uotinen, Helena Lindgren 
& Trio Avec: EI HUONO Porista 
– Pariisiin

Esitys kertoo Jorma Uotisen kiehtovasta 
elämästä, sen eri vaiheista, taipaleen 
hienoista ja vaikeistakin hetkistä toden-
makuisesti. Liput 30 € + toimitusmaksu 
(alk. 1 € www.lippu.fi ). Liput www.lippu.
fi  ja kaikilta R-kioskeilta, ovelta tuntia 
ennen tapahtuman alkamista, jos 
lippuja on jäljellä. Meebu@meebu.fi , 
puh. 050 328 2250.
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala

Järj. Meebu
www.monikkosali.fi 

la 17.3. klo 18 
Rakkaudesta tanssiin

Nurmijärven tanssiopiston päättötyö-
koreografi oiden esitys- ja arviointi-
tilaisuus. Mukana myös muita tanssi-
esityksiä. Kesto n. 1h, ei väliaikaa. 
Liput 9,50/13 € (+ toimitusmaksu alk. 
1 €). Liput myynnissä 12.2. alkaen 
www.lippu.fi  
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala

Järj. Nurmijärven tanssiopisto
www.monikkosali.fi 

to 22.3. klo 15 
K-60: Ikivihreitä iskelmiä 
ja kupletteja

Trubaduuri, oopperalaulaja 
Matti Pasanen 
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

la 24.3. klo 14
Linnateatteri: Tatu ja Patu työn 
touhussa

Yli 3-vuotiaille. Liput 10 € + toimitus-
maksu (alk. 1 € www.lippu.fi )
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala

Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut
www.monikkosali.fi 

ke 28.3. klo 18
Elokuvakerho

Pääkirjasto, Punamullantie 1, Nurmijärvi

ke 28.3. klo 19
Riku Niemi Orchetran tangotententti 
solistina Kyösti Mäkimattila

Liput 29 € + toimitusmaksu (alk. 1 € 
www.lippu.fi ), www.lippu.fi  ja kaikilta 
R-kioskeilta, ovelta tuntia ennen 
tapahtumaa, jos lippuja on jäljellä.
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala

Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut
www.monikkosali.fi 

to 5.4. klo 18
Kitarahetki kirjastossa

Nurmijärven musiikkiopiston kitaran-
soiton oppilaat Kari Weseliuksen 
johdolla. Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2, Klaukkala

ke 25.4. klo 18
Elokuvakerho

Pääkirjasto, Punamullantie 1, Nurmijärvi

Järj. Nurmijärven kirjasto

to 26.4. klo 15
K-60: Puhetta liikunnasta

Nurmijärven liikuntapalvelut kertoo 
ikäihmisille suunnatusta ohjatusta liikun-
nasta. Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2, Klaukkala

Järj. Nurmijärven liikuntapalvelut
www.nurmijarvi.fi /liikunta

la 28.4. klo 14
Ti-Ti Nalle 30-v. juhlakonsertti

Liput 25 € + toimitusmaksu (alk. 1€, 
www.lippu.fi ), www.lippu.fi  ja kaikilta 
R-kioskeilta, ovelta tuntia ennen 
tapahtumaa, jos lippuja on jäljellä.
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala

Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut
www.monikkosali.fi 

ma 30.4. klo 17.30–18.30
Aleksis Kiven patsaan lakitus

Koko perheen vapputapahtuma 
Aleksis Kiven patsaalla kirkonkylässä. 
Punamullantie 1, Nurmijärvi

Järj. Nurmijärven kunta

21.–25.5. klo 9-13.30
Taaborin toimintaviikot

Taaborinvuori, Koulunkulmantie 34, 
Palojoki

Järj. Nurmijärven museo
www.nurmijarvi.fi /museo

pe 25.5. klo 19
La Primavera

Nurmijärven musiikkiopiston 
perinteinen kevätkonsertti
Vapaa pääsy.
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala

Järj. Nurmijärven musiikkiopisto
www.monikkosali.fi 

la 26.5. klo 11–16
Kevätpäivä

Muistiyhdistyksen järjestämää virkistystä 
Lomakoti Kotorannassa. Musiikkipitoista 
ohjelmaa, ulkoilua, arpajaiset, hierontaa 
15–30 min pientä maksua vastaan, varaa 
ilmoittautumisen yhteydessä. Osallistu-
mismaksu 10 € sisältää ruoan ja kakku-
kahvit. Maksu paikanpäällä. Ilmoittautu-
miset Salme Laurila 050 357 3850.

Järj. Keski-Uudenmaan Muistiyhdistys ry
www.keski-uudenmaanmuistiyhdistys.fi 
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la 7.4. klo 15
Pieni eläin: Seela Sella 80 vuotta

Liput 25 € + toimitusmaksu (alk. 1 € 
www.lippu.fi ), www.lippu.fi  ja kaikilta 
R-kioskeilta, ovelta tuntia ennen 
tapahtumaa, jos lippuja on jäljellä.
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala

Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut
www.monikkosali.fi 

ti 13.3. klo 13–14.30
Tanssia ja yhteislaulua elävän 
musiikin tahdissa

Sopii kaiken ikäisille. Vapaa pääsy. 
Ahjola, Nahkurintie 6, Nurmijärvi

Järj. Nurmijärven liikuntapalvelut 
ja Nurmijärven Opisto
www.nurmijärvi.fi /liikunta

ke 11.4. klo 17.30
KirjastoKino

Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2, 
Klaukkala

to 19.4. klo 15
K-60: Poliisi kertoo 
– Onnettomuus, tapaturma vai rikos?

Rikosylikonstaapeli (evp) Markku Tuomi-
nen kertoo kokemuksistaan keskusrikos-
poliisissa ja onnettomuustutkijana.
Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1, 05200 
Rajamäki

to 19.4. klo 19
Jarkko Tamminen & Rudi Rok: 
VOICES-ilta 

Hauskasti tajunnanräjäyttävä ilta 
äänien maailmassa, rytmikkäiden 
beatboxauksien ja ajankohtaisten 
puhe- ja lauluimitaatioiden parissa. 
Liput 30 € + toimitusmaksu (alk. 1 € 
www.lippu.fi ), www.lippu.fi  ja kaikilta 
R-kioskeilta, ovelta tuntia ennen 
tapahtumaa, jos lippuja on jäljellä. 
Meebu@meebu.fi , puh. 050 328 2250.
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala

Järj. Meebu
www.monikkosali.fi 

pe 20.4. klo 19
Werner Bros.

Lavan täydeltä positiivista miesenergiaa! 
Kotimaisen tähtikombon Werner Brosin 
show kumpuaa parhaasta kansainväli-
sestä ja kotimaisesta viihdeperinteestä 
sekä särmästä huumorista. Liput 30 € + 
toimitusmaksu (alk. 1 €) www.lippu.fi  ja 
kaikilta R-kioskeilta, ovelta tuntia ennen 
tapahtumaa, jos lippuja on jäljellä. 
Meebu@meebu.fi , puh. 050 328 2250.

to 3.5. klo 18
Kitarahetki kirjastossa

Nurmijärven musiikkiopiston kitaran-
soiton oppilaat Kari Weseliuksen 
johdolla.
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

Järj. Nurmijärven kirjasto

la 5.5. klo 12–16
Monikon taidepäivä – avoimet ovet 
opistoissa!

Tule tutustumaan taiteen perusopetuk-
sen soiton-, laulu-, tanssin- ja kuvataiteen 
opetukseen.
Monikko, Kuntotie 7, Klaukkala

Järj. Nurmijärven musiikkiopisto, 
tanssiopisto, kuvataidekoulu ja 
Jukolan musiikkikoulu
www.monikkosali.fi 

la 5.5. klo 15
Lastenmusiikkiorkesteri Ammuu!

Liput 11.50 € + toimitusmaksu (alk. 1 € 
www.lippu.fi ). Lippuja saa ovelta tuntia 
ennen tapahtuman alkua, mikäli tilaa on.
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala

Järj. Nurmijärven musiikkiopisto, 
tanssiopisto, kuvataidekoulu ja 
Jukolan musiikkikoulu
www.monikkosali.fi 

ke 16.5. klo 17.30
KirjastoKino

Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

ke 30.5. klo 18
Elokuvakerho

Pääkirjasto, Punamullantie 1, Nurmijärvi

Järj. Nurmijärven kirjasto

17.–23.5. 
Onnea etsimässä – Nurmijärven 
tanssiopiston kevätnäytökset

Esitykset arkisin klo 19 ja la-su klo 13 ja 
18. Kesto n. 1h, ei väliaikaa.
Liput 13 €/9,50 € (alle 16v.)+ toimitus-
maksu (alk. 1 € www.lippu.fi ). Liput 
myynnissä Lippupisteessä 30.4. alkaen 
www.lippu.fi . 
Monikkosali, Kuntotie 7, 01800 Klaukkala

Järj. Nurmijärven tanssiopisto
www.monikkosalo.fi 

Järj. Meebu
www.monikkosali.fi 

la 21.4. klo 19
Seminaarimäen mieslaulajat: 
21 sinkkua

Liput 29 € + toimitusmaksu (alk. 1 € 
www.lippu.fi ), www.lippu.fi  ja kaikilta 
R-kioskeilta, ovelta tuntia ennen 
tapahtumaa, jos lippuja on jäljellä.
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala

Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut
www.monikkosali.fi 

ma 23.4. klo 19
Jukolan musiikkikoulun bändien 
kevätkonsertti

Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala
Järj. Nurmijärven Opisto

www.monikkosali.fi 

ti 24.4. klo 19
Razorblade Plays Paul Simon

Jukolan musiikkikoulun kiertuebändin 
päätöskonsertti. Ohjelma 10 €. 
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala

Järj. Nurmijärven Opisto
www.monikkosali.fi 

GALLERIA VILLE

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

10.1.–8.2. 
Liisa Rannan muistonäyttely 
Järj. Nurmijärven Taideyhdistys 

 14.2.–15.3. 
Tarja Polari: Vihreä ilme

21.3.–31.3. 
Nurmijärven kuvataidekoulu: 
Ihmisen polulla 

11.4.–11.5. 
Anna Alapuro: Virtauksia

16.5.–26.5. 
Nuorisopalveluiden 
taidekerho: Pienestä suurta

GALLERIA TOIVO

Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

8.1.–28.2. 
Katsauksia – Nurmijärven 
menneisyyttä sadan vuoden ajalta 
Järj. Nurmijärven Museo       
                                                                    
3.3.–27.4. 
Solumuistissa – maalauksia 
Vicky Maaranen.

2.5.–28.6. Kätkö – maalauksia
Anna Uschanov 

MUUT NÄYTTELYT

25.4.–3.5.
Nurmijärven Opiston 
kevätnäyttely

Esillä on toimintavuoden aikana 
kansalaisopiston kuvataide- ja 
kädentaitojen kursseilla valmistuneita 
töitä. Avoinna arkisin klo 10–19, la-su ja 
vapunaattona klo 10–16, vapunpäivänä 
suljettu.
Klaukkalan Aitohelmi, Klaukkalantie 72

Järj. Nurmijärven Opisto
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