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S
yksy lataa Nurmijärvellä pöytään sellaisen kattauksen, että on vaikea olla innostu-

matta. Postilaatikoista on jo tipahdellut opinto-oppaita, tapahtumakalentereita, 

jumppatarjouksia – eikä valinnan vaikeus tämän lehden myötä suinkaan helpota.  

Syksy on vuodenajoista säpäkin. Kesän kuumuus ei enää laiskista, akut on ladattu täyteen 

ja tulee tarve saada aikaiseksi.  

Monilla roikkuu jääkaapin ovessa jo lukujärjestys, tärkeät tapahtumat on merkitty kalen-

teriin ja eteisessä odottavat pelikamat ja joogamatot pakattuna. Monilla saattaa myös 

käydä niin, että innostus jää ajatukseksi. Kun joku sitten kertoo käyneensä hyvässä kon-

sertissa tai roskankeruutalkoissa, muistaa, että hitsi – sinnehän minunkin piti, mutta… 

Jos tuntuu tutulta, voi itseään kokeilla jujuttaa; kun tulevia sivuja silmäillessä hoksaat 

jotain kiintoisaa, ota kännykällä siitä kuva ja lähetä kaverillesi, että: ”Kappas vain – läh-

detkös kanssani tuonne?”

Nurmijärvi on kunta, jonka tavoite on olla positiivinen ilmiö. Kaikki lähtee siitä, että pe-

ruspalvelut ovat kunnossa. Kuntalaiset voivat yhä useammassa asiassa asioida omassa 

kunnassa ja yhä useampi voisi jopa käydä töissä oman kunnan alueella. Lisäksi teemme 

töitä sen eteen, että Nurmijärvi voisi tarjota yhä useammalle myös mahdollisuuden 

toteuttaa itseään, nauttia ja harrastaa. 

Emme halua olla vain pääkaupunkiseudun makuuvaunu, vaan elävä ja aktiivinen kunta, 

jossa on hyvä nostaa salkoon kirjastosta hankittu nurmijärveläinen isännänviiri (kts. sivu 

22).

Nautitaan syksystä ja Nurmijärvestä!

Pidetään yhteyttä! 

Outi

Outi Mäkelä

kunnanjohtaja 
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KUNTA TIEDOTTAA

Nurmijärven kunta järjestää syyskuus-

ta joulukuuhun erityisesti ikäihmisille 

suunnattuja tapahtumia. Yhdessä jär-

jestöjen kanssa pureudutaan hyvin-

vointiin liittyviin teemoihin tarjoten 

tietoa ja toimintaa. 

T
apahtumissa on mahdollista kysellä 

ja keskustella toimijoiden pisteillä 

eri alojen asiantuntijoiden kanssa. 

Teemat kytkeytyvät osittain hyvinvointiin 

liittyviin valtakunnallisiin teemaviikkoihin 

tai -päiviin. 

 Maksuttomat tapahtumat ovat aina 

kunkin kuukauden toisella viikolla, ns. hy-

vinvointiviikolla. 

 – Olemme eri päivinä eri taajamassa 

mahdollisimman helposti saavutettavissa 

paikoissa, kuten Kirkonkylässä pääkirjas-

tossa, Klaukkalassa kirjastossa ja Raja-

mäellä uimahallilla, kertoo tapahtumia 

koordinoiva, kunnan hyvinvointitoimialan 

suunnittelija Marjo-Kaisa Konttinen. 

 – Tällä pyrimme siihen, että mahdolli-

simman monella kuntalaisella olisi mah-

dollisuus osallistua tapahtumiin. 

SSYYYYYYSSKKKUUUUUUUSSSSSSAA
keskitytään muistiin ja 

sydänterveyteen

Syyskuussa vietetään valtakunnallista 

muistiviikkoa ja yksi syyskuun teemoista 

on muisti. Muistiin liittyviin kysymyksiin 

on vastaamassa Muistiyhdistyksen väki. 

Lisäksi syyskuussa on esillä sydämen ter-

veys, jonka puolestapuhujina teemapäi-

villä ovat Sydänyhdistyksen asiantuntijat. 

Paikalla on myös kunnan palveluohjauk-

sen työntekijöitä, joilta ikäihmiset voivat 

kysellä neuvoja ja ohjeita kaikkiin kotona 

asumiseen liittyvissä asioissa sekä saada 

tietoa tarjolla olevista palveluista.

 Tule siis paikalle: tiistaina 11.9. klo 

10–12 Pääkirjastoon kirkonkylälle tai kes-

kiviikkona 12.9. klo 10–12 Klaukkalan 

kirjastoon tai torstaina 13.9. klo 10–13 

Rajamäen uimahallille.

LLOOKKKKAAAKKKUUUUUUUSSSSSSAAAA 
Terveydeksi-tapahtuma 

Monikkosalissa Klaukkalassa

Lokakuun hyvinvointiviikolla pidetään 

tiistaina 9.10. klo 15–19.15 Terveydek-

si-tapahtuma Monikkosalissa (Kuntotie 7, 

Klaukkala). Monikon aulassa on näytteil-

leasettajina eri terveysjärjestöjä ja -toimi-

joita. Kävijöillä on mahdollisuus käydä 

erilaisissa terveysmittauksissa, kuten 

verenpaine-, verensokeri-, kolesteroli- ja 

PEF-mittauksessa sekä kuunnella asian-

tuntijaluentoja Monikkkosalissa. 

MMAAAARRRRRRAAASSSKKKUUUUUUSSSSSSAAA 
mukana apteekit 

ja päihdetyö

Marraskuussa vietetään sekä maailman 

keuhkoahtaumatauti- että diabetespäi-

vää. Nurmijärven apteekit ovat vahvasti 

mukana hyvinvointiviikolla. Seitsemän 

Veljeksen apteekki tarjoaa tietoa keuhko-

ahtaumataudista ja tekee PEF-mittauksia 

tiistaina 13.11. klo 10–12 Kirkonkylässä 

pääkirjastossa. Rajamäen apteekki tekee 

PEF-mittauksia uimahallilla torstaina 

15.11. klo 10–13. Klaukkalan apteekki 

tarjoaa kansainvälisen diabetespäivän 

kunniaksi keskiviikkona 14.11. klo 10–

12 tietoa diabeteksen ennaltaehkäisystä 

ja hoidosta Klaukkalan kirjastossa. Tänä 

vuonna diabetespäivän teema on ”Dia-

betes ja jalat”.

 Marraskuussa vietetään myös ehkäi-

sevän päihdetyön viikkoa. Jokaisen taaja-

man tapahtumassa on mahdollista tavata 

kunnan päihde- ja mielenterveyshoitajia. 

Paikalla on kunnan ikäihmisten palve-

luohjauksen työntekijöitä, joilta voi ky-

sellä neuvoja ja saada tietoa ikäihmisten 

kotona asumista tukevista ja helpottavista 

palveluista.

JOOUUUULLLUUKKKUUUUUUUSSSSAAA
pureudutaan 

sähköisiin palveluihin

Vuoden viimeisen hyvinvointiviikon ta-

pahtumat ovat 11.–13.12. Tällöin esitel-

lään terveydenhoitoon ja hyvinvointiin 

liittyviä sähköisiä palveluita. Kävijöillä on 

mahdollisuus saada opastusta esimerkik-

si sähköisen terveystarkastuksen tekemi-

seen sekä tutustua erilaisiin maksuttomiin 

valmennusohjelmiin. 

 
potkua terveyteen ja hyvinvointiin

Terveydeksi-tapahtuma Monikkosalissa tiistaina 9.10.

klo 15.30–15.35  Tilaisuuden avaus

klo 15.35–16 .00 Tuolijumppa/Nurmijärven liikuntapalvelut

klo 16.30–17.15  Tietoinen hengittäminen-luento/

     OMT fysioterapeutti Katri Karttunen 

klo 17.30–17.45  Kehonhuoltovartti/Nurmijärven liikuntapalvelut

klo 18.00–18.20  Pulssi Pum -ryhmä soittaa ja laulaa sydämellistä musiikkia/ 

     Kirkkonummi-Siuntion sydänyhdistys ry

klo 18.30–19.15  Eteisvärinäpotilaan hyvä hoito -luento /

     kardiologi Karri Paavonen

Järjestelyistä vastaavat ja lisätietoa antavat Nurmijärven Sydänyhdistys (Aarno 

Alen, aarno.alen@saunalahti.fi , puh. 050 544 8399), Nurmijärven Hengitysyhdistys 

(Tuula Rinnekari, tuula.rinnekari@gmail.com, puh. 040 704 4797) ja Nurmijärven 

kunta.  

Maksuton tapahtuma on avoin kaikille, tervetuloa paikalle koko illaksi! 

Nurmijärven monitoimitalo
MONIKKOSALI

 Terveyskeskuksissa sijaitsevissa Oma-

hoito-pisteissä on mahdollista käyttää 

edellä mainittuja sähköisiä palveluita se-

kä myös muita, kuten esimerkiksi Kanta.

fi -palvelua. Lisäksi pisteellä voi mitata 

veren paineensa. 

 Joulukuussa vietetään omaishoitaji-

en viikkoa. Myös OmaisOiva-kioskit ovat 

mukana hyvinvointiviikon tapahtumissa. 

Kioskit ovat kaikille omaishoidon asioista 

kiinnostuneille suunnattuja info-pisteitä, 

joista saa tietoa ja kirjallista materiaalia 

omaishoitajuuteen liittyvissä asioissa.

 Tapahtumapäivinä kunnan liikunta-

palvelut tarjoavat mahdollisuuden osal-

listua toimintakyvyn mittauksiin. Lisäksi 

paikalla ovat ikäihmisten palveluohjauk-

sen työntekijät valmiina vastaamaan 

kysy myksiin ja antamaan neuvoja kotona 

asumista tukevista palveluista.

Kirjastot palvelevat ja uimahalli 

aktivoi liikkumaan

Kirjastot ja uimahalli tarjoavat hyvinvoin-

tiviikoilla lisäpalveluja ja ohjelmaa. Kirjas-

toissa on esillä aihealueittain hyvinvointi-

viikon teemaan liittyviä kirjoja luettaviksi 

ja lainattavaksi. 

 Hyvinvointiviikkojen torstaipäivinä 

kannattaa yhdistää liikunnan harrasta-

minen tapahtumassa käyntiin Rajamäen 

uimahallilla. Uimahallin torstaipäivien 

ohjelma, johon voi osallistua uimahallin 

hinnoilla, on suunniteltu senioreille so-

pivaksi: klo 10.15 ”Easydance”, klo 11.15 

”Voimaa ja tasapainoa” ja klo 12.15 ”Ve-

nyttely”. Allaspuolella on vesijuoksuopas-

tusta klo 13 ja puolen tunnin vesijumppa 

klo 13.30. 

 Niin kunta, järjestöt kuin muut toimi-

jat toivovat kuntalaisten aktiivista osal-

listumista – ihan jokaisena kuukautena. 

-Joka kuukausi on oma teemansa, jolloin 

voi valita itseään kiinnostavan aihealueen, 

tai osallistua kaikkiin, sillä jokainen tee-

mapäivä toimijoineen on omanlaisensa. 

Tietoa, vinkkejä, toimintaa ja ihmisvilinää 

kerran kuukaudessa, mikäpä se piristäisi ja 

innostaisi tätä enemmän, toteaa kunnan 

hyvinvointitoimialan suunnittelija Marjo-

Kaisa Konttinen hymyillen. 

Hyvinvointiviikkojen teemapäivät 
Pääkirjasto, Kirkonkylä: 
tiistaisin 11.9., 13.11. ja 11.12. klo 10–12

Klaukkalan kirjasto: 
keskiviikkoisin 12.9., 14.11. ja 12.12. klo 10–12

Rajamäen uimahalli: 
torstaisin 13.9., 15.11. ja 13.12. klo 10–13

Marjo-Kaisa Konttinen
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ALEKSIS KIVI VIIKKO 7. –12.10.

V
uonna 1883 perustettu Ylioppilas-

kunnan Laulajat on kansalliskirjai-

lija Aleksis Kiven tavoin kansalli-

nen instituutio. Maamme vanhimpana 

suomenkielisenä kuorona Ylioppilaskun-

nan Laulajat on erottamaton osa Suomen 

historiaa.  

 Aleksis Kiven päivän konsertissa 

väke vä mieskuoromusiikki ja eri aikojen 

säveltäjien teokset pureutuvat vahvasti 

suomalaiseen sielunmaisemaan. Konser-

tissa yhdistyvät perinteet ja edelläkävijyys 

Aleksis Kiven henkeen sopivasti. 

 Ylioppilaskunnan Laulajat on kanta-

esittänyt ja levyttänyt koko historiansa 

ajan merkittävien kotimaisten säveltäjien 

tuotantoa. Kuoro tunnetaan erityisesti 

Jea n Sibeliuksen musiikin lähettiläänä, 

L
aulaja Juha Poikela ja pianisti 

Ilmari Räikkönen esittävät Alek-

sis Kiven runoihin sävellettyä 

musiikkia Kino Juhassa järjestettäväs-

sä intiimitunnelmaisessa konsertissa. 

Musiikkiesitys on matka Kiven runoihin 

ja runomaailmaan, johon kuljetaan eri 

säveltäjien teosten kautta. 

 Kiven tekstejä ovat säveltäneet 

sadan vuoden aikana muun muassa 

Jean Sibelius, Oskar Merikanto ja Jyri 

Sariola. Poikelan tulkinnat kunnioit-

tavat sävellyksiä ja jättävät tilaa Ki-

ven teksteille, joista huokuu rakkaus 

luontoa, ihmisiä ja elämää kohtaan.   

 Palojoella asuvan Lapista kotoisin 

olevan Poikelan laulajan ura alkoi nuo-

rena eri kuoroissa, joista hän siirtyi myö-

hemmin yksinlauluun. Italiassa vuonna 

1985 opiskellessaan Poikela sai ajatuk-

sen siirtyä runolaulajaksi ja Aleksis Ki-

ven tuotannon tulkitsijaksi. 

 Ilmari Räikkönen on esiintynyt 

muun muassa Jorma Hynnisen, Marika 

Krookin ja Johanna Rusasen kanssa. Hän 

on voittanut useita lied-pianokilpailuja 

ja esiintynyt Euroopan lisäksi USA:ssa 

ja Japanissa. Räikkönen toimii Sibelius-

Akatemian laulumusiikinosaston tunti-

opettajana. 

 Kiven runojen konserttiin pääsee 

sisään maksuttomalla pääsylipulla. Lip-

puja jaetaan Nurmijärven pääkirjastos-

sa 24.9. alkaen.

 

  

Juha Poikelan 
päiväkonsertti Kino Juhassa 

Ylioppilaskunnan Ylioppilaskunnan 
Laulajat esiintyy Laulajat esiintyy 
Aleksis Kiven päivän Aleksis Kiven päivän 
juhlassajuhlassa
Konsertissa julkistetaan kunnan kulttuuripalkintoKonsertissa julkistetaan kunnan kulttuuripalkinto

Konstiniekan ja Eskon Puumerkin saajatKonstiniekan ja Eskon Puumerkin saajat

sillä Sibeliuksen tunnetuimmat mieskuo-

roteokset ovat juuri Ylioppilaskunnan 

Laulajien tilaamia. 

 Ylioppilaskunnan Laulajia johtaa Pasi 

Hyökki. Kuoro kerää pelkästään Helsingis-

sä vuosittain joulukonsertteihinsa 12 000 

kuulijaa.

Suomen tunnetuin mieskuoro Ylioppilaskunnan Laulajat tulkitsee Aleksis Kiven 

tekstejä ja suomalaisen säveltaiteen klassikoita Monikkosalissa järjestettävässä 

Aleksis Kiven päivän juhlassa. Tilaisuus alkaa kunnan kulttuuripalkinto Konstinie-

kan ja Aleksis Kiven Seuran myöntämän Eskon Puumerkki -tunnustuspalkinnon 

jakamisella.

ke 10.10. klo 19 

Aleksis Kiven päivän juhla: 

Ylioppilaskunnan Laulajat

Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala 

Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

to 11.10. klo 13 

Juha Poikela ja Ilmari Räikkönen: Kiven teksteihin sävellettyjä lauluja

Kino Juha, Keskustie 7, Nurmijärvi. Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut
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”Ylistetty ollos päivä, koska elon kalleuden sain. Soma päivä kaunis kultapaiste, 

Terveiseni sulle lähetän.”
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ALEKSIS KIVI VIIKKO 7. –12.10.

Kunnianosoitukset 
Aleksis Kiven 
patsaalla 

A
leksis Kiven päivän ohjelma 

alkaa kunnianosoituksilla ja 

seppeleiden laskulla kirkon-

kylän keskustassa sijaitsevalla kansal-

liskirjailijan patsaalla. 

 Nurmijärven kunta, Kivi-juhlat ja 

Nurmijärvi-Seura laskevat tervehdyk-

sensä patsaalle keskiviikkona 10.10. 

kello 12 alkavassa tapahtumassa.

 Kunnianosoitusten lisäksi pat-

saalla nähdään Aleksis Kiven tuotan-

toon pohjautuva pienimuotoinen 

esitys, jonka jä lkeen pääkirjastossa 

on tarjolla yleisölle maksuttomat 

pullakahvit. Tilaisuus on avoin kaikille 

kiinnostuneille.

Laila Hirvisaari  
Klaukkalan kirjastoon saapuu kirjailijavieraaksi 46 vuotta kestä-

neen kirjailijauran tehnyt professori ja kirjailija Laila Hirvisaari. 

 Viipurissa syntynyt Hirvisaari on valloittanut suomalaisten 

sydämet laajoilla historiallisilla romaanisarjoillaan ja näytelmil-

lään televisioon ja teattereihin. Hirvisaari on palkittu useasti kir-

jallisesta työstään. Hän on saanut muun muassa kirjallisuuden 

valtionpalkinnon ja Pro Finlandia -mitalin. Hirvisaaren romaaneja 

on myyty Suomessa jo lähes viisi miljoonaa kappaletta.

 Kesäkuussa 80 vuotta täyttäneen kirjailijan viimeisin romaani 

”Hiljaisuus” on hänen teoksistaan omakohtaisin. ”Hiljaisuus” ker-

too pienestä ja puhumattomasta sotaorvoksi jääneestä Ingasta 

sekä hänen peloistaan ja salaisuuksistaan sodan jälkeisessä pikku 

kylässä lähellä itärajaa.

 Laila Hirvisaari kirjoittaa parhaillaan uutta romaania.

 

Ti 9.10. klo 18

Klaukkalan kirjasto

Kuonomäentie 2, Klaukkala

Minna Lindgren
Minna Lindgren työskenteli Yleisradiossa vuosia eri tehtävissä en-

nen jäämistään vapaaksi kirjailijaksi vuonna 2008. Pääaineenaan 

musiikkitiedettä opiskellut Lindgren on kirjoittanut paljon teks-

tejä musiikista, mutta hän on tarttunut rohkeasti myös muihin 

itselleen tärkeisiin aiheisiin, kuten vanhustenhoitoon ja hyvään 

kuolemaan.

 Ensimmäisen romaaninsa, ”Kuolema Ehtoolehdossa”, Lindgren 

julkaisi 50-vuotiaana. Teos ja sitä seuranneet jatko-osat ”Ehtoo-

lehdon pakolaiset” ja ”Ehtoolehdon tuho” nousivat suuren yleisön 

suosikeiksi ja niiden käännösoikeudet myytiin useisiin maihin.

 Minna Lindgrenille on myönnetty Kirkon tiedotuspalkinto ja 

Bonnierin suuri journalistipalkinto, ja hän on ollut myös Rune-

berg-palkintoehdokkaana. Tänä vuonna häneltä on ilmestynyt 

uusi romaani ”Vihainen leski”.

Ma 8.10. klo 18 

Nurmijärven pääkirjasto

Punamullantie 1, Nurmijärvi 

Anneli Kanto
Tamperelainen kirjailija ja käsikirjoittaja Anneli Kanto aloitti uransa 

toimittajana 1970-luvulla valmistuttuaan Tampereen yliopistosta 

pääaineenaan lehdistö- ja tiedotusoppi. Toimittajan urallaan hän 

työskenteli mun muassa Uusi Nainen -lehden päätoimittajana. 

 Vuonna 2007 Anneli Kannolta ilmestyi esikoisromaani ”Piru, 

kreivi, noita ja näyttelijä”, joka sai hyvän vastaanoton ja pääsi Ru-

neberg-palkintoehdokkaaksi. Hän on kirjoittanut myös lukuisia 

palkittuja lasten- ja nuortenkirjoja, näytelmiä sekä tv-draamoja. 

 Kannon uusin aikuisille suunnattu romaani ”Lahtarit” 

ilmes tyi vuonna 2017. Kirja sijoittuu vuoden 1918 sisällis-

sotaan ja kertoo ilmajokelaisista pojista valkoisten sota-

retkellä Vaasasta Viipuriin. Romaanin näkökulma on kirjoi-

tettu lähes yksinomaan sodan valkoisen puolen silmin.

 Kirjastovierailullaan Anneli Kanto kertoo erityisesti uusimmas-

ta kirjastaan. ”Lahtarit” on sisarteos Kannon romaanille ”Veriruusut” 

joka kertoo punaisista naiskaartilaisista punaisten näkökulmasta. 

Veriruusut voitti ilmestyttyään Gummeruksen Kaarlen palkinnon.

La 13.10. klo 13

Rajamäen kirjasto

Kiljavantie 1, Rajamäki

 

Ke 10.10. klo 12 

Seppeleet ja 

kunnianosoitukset

Aleksis Kiven patsas, 

Punamullantie 1/Keskustie 1

Aleksis Kivi -viikon kirjailijavieraat

Minna Lindgren

Laila Hirvisaari 

Anneli Kanto
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MONIKKOSALI

Nurmijärven monitoimitalo
MONIKKOSALI

Jyväskylä Sinfonian joulukonsertissa 

nähdään Lumiukko-animaatio ja kuul-

laan Howard Blaken siihen säveltämä 

elokuvamusiikki 38-henkisen sinfonia-

orkesterin säestämänä. Kysymyksessä 

on erityislaatuinen tapahtuma, sillä 

Monikkosaliin vierailulle saapuva Jy-

väskylä Sinfonia ei ole koskaan aikai-

semmin esittänyt teosta kotisalinsa 

ulkopuolella. Kotikaupungissa Jyväsky-

lässä Lumiukkoa on esitetty loppuun-

myydyille saleille.

T
unnettuun lasten kuvakirjaan 

perus tuvan Lumiukko-animaation 

katsominen televisiosta kuuluu 

monen suomalaisen jouluaamun  pe-

rinteisiin. Elokuva tunnetaan erityisesti 

koskettavasta Walking in The Air -kappa-

leesta, joka kuuluu useiden tunnettujen 

artistien joulukonserttien ohjelmistoon. 

Kappaleen ovat levyttäneet muun muassa 

Nightwish ja Rainbow.  

 Monikkosalin konsertissa alkupe-

räinen Lumiukko-elokuva heijastetaan 

orkes terin taustalle isolle valkokankaalle. 

Jyväskylä Sinfoniaa johtaa Kimmo Tulli-

la ja Walking in the Air kuullaan nuoren 

poika sopraanon esittämänä.  

 Joulun tunnelmaan vievä haikean 

kauniisti soiva konsertti sopii kaiken ikäi-

sille – myös perheen pienimmille. Esitys 

kestää noin 30 minuuttia. 

Lumiukko on koko perheen 

elokuva- ja konserttielämys

I
loinen ja värikäs Pikku Papun Orkes-

teri on lyhyessä ajassa noussut lap-

siperheiden suursuosikiksi. Yhtyeen 

hyväntuuliset laulut eläimistä, luonnosta 

ja vuodenajoista vetoavat kaikenikäisiin 

kuulijoihin. 

 Orkesterin konsertteja rytmittävät 

runoilija-graafi kko Liisa Kallion värikkäät 

Pikku Papu -kirjojen kuvitukset. Lauluissa 

käsitellään arkisia, lapsille tuttuja teemo-

ja kuten ystävyyttä, iloa ja kiukkua, sekä 

toisten kanssa toimeen tulemista. Kappa-

leet on sovitettu niin, että yleisö pääsee 

osallistumaan niihin laulaen, leikkien ja 

yhdessä mukana tehden.

 Pikku Papu on kekseliäs kilpikonna, 

joka seikkailee laulujen lisäksi Liisa Kal-

lion kuvakirjoissa. Pikku Papun laulut -le-

vy julkaistiin yhdessä samannimisen kir-

jan kanssa vuonna 2012. Kirjan runot on 

sävel tänyt lauluiksi nurmijärveläinen Soili 

Perkiö. Varhaisiän musiikinopettajat VaMo 

ry valitsi levyn vuoden lastenlevyksi. Pikku 

Papun laulut ovat tulleet monille tutuiksi 

Yle TV2:n Pikku Kakkosesta ja Musarullaa-

konserttisarjasta. 

La 8.12. klo 13.30  ja 15.00 

Jyväskylä Sinfonia: Lumiukko 

Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

Pikku Papun Orkesteri saa lapset jammailemaan

La 8.9. klo 13

Pienten bileet: Pikku Papun Orkesteri 

Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

www.monikkosali.fi 

Näillä 
mennään 
– tositapahtumiin 

perustuva monologi-

näytelmä

Television Hovimäki-sarjasta tuttu 

näytt elijä Pekka Heikkinen joutui 

1998 moottoripyöräonnettomuu-

teen, jonka seurauksena hän hal-

vaantui. Vuosia myöhemmin Heikki-

nen teki yhteistyössä ohjaaja-käsikir-

joittaja Heikki Huttu-Hiltusen kanssa 

omiin kokemuksiinsa perustuvan 

”Näillä mennään” -monologiesityk-

sen, joka sai ensi-iltansa Helsingin 

juhlaviikoilla viisi vuotta sitten. Esi-

tys nähdään Monikkosalissa marras-

kuussa. 

”Näillä mennään” kertoo elämän 

muki loimasta ihmisestä, halvaan-

tuneesta näyttelijästä, joka vuosien 

hiljaiselon jälkeen palaa teatteriken-

tälle. Viiteentoista vuoteen hän ei 

ole ollut yleisön edessä näyttämöllä, 

mutta viisitoista vuotta hän on näy-

tellyt koko ajan ja kaikille, itselleenkin. 

 Intohimo teatteria kohtaan ajaa 

näyttelijän takaisin lavalle. Pako-

matka kivuista ja irtiotto kulman 

taka na väijyvästä katkeruudesta on 

alkanut. Päähenkilössä herää perik-

siantamattomuus ja elämänjano.

 ”Näillä mennään” on luonteeltaan 

koominen ja kannustava elämän jul-

maa puolta kuitenkaan unohtamatta. 

Monitasoinen esitys ulottuu runoista 

ja lauluista suorasukaiseen ja väkevään 

dialogiin, jota päähenkilö käy muiden 

muassa Jumalan kanssa. 

 Heikkinen rynnii pelon ja häpeän 

läpi vastaillen samalla monenkirjaviin 

kysymyksiin, joita ihmisillä on tapana 

esittää halvaantuneelle henkilölle. 

 Monologi on saanut kiitosta sekä 

yleisön että kriitikoiden taholta.  

Pe 9.11. klo 19

Näillä mennään 

Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

www.monikkosali.fi 
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Huippuvierailijoina Pekka Kuusisto ja Soile Isokoski

MONIKKOSALI

V
iime vuonna 20-vuotisjuhlia an viettänyt lauluyhtye Rajaton palaa 

joulun alla konserttilavoille. Yhtyeen perinteinen joulukiertue 

keskittyy tänä vuonna Suomen suurimpiin konserttisaleihin ja 

keikkapaikkoihin. Monikkosalissa Rajaton vierailee marraskuussa. 

 Kymmenien tuhansien suomalaisten joulutraditioksi muodostunees-

sa Rajaton joulu -konsertissa kuullaan lauluyhtyeen a cappella -tulkintoja 

vanhoista tutuista kappaleista, jotka saavat seurakseen myös uusia tule-

vaisuuden jouluklassikoita. 

 Lauluyhtyeelle tuleva joulukiertue on järjestyksessä jo kuudestoista. 

Tänä vuonna Rajaton on saanut erityistä vahvistusta, kun jazzlaulajana, 

säveltäjänä ja sovittajana kannuksensa ansainnut Aili Ikonen on uutena 

jäsenenä liittynyt mukaan kuusihenkiseen kokoonpanoon. 

 Rajattomassa laulavat Ikosen lisäksi Essi Vuorela, Soila Sariola, Jussi 

Chydenius, Hannu Lepola ja Ahti Paunu. 

Lauluyhtye Rajattoman joulukonsertti

Nurmijärven Musikantit ry:n järjestämä 

Syksy soi! -festivaali tuo Monikkosaliin 

hienon kattauksen klassisen musiikin 

konsertteja. 

28.–30.9.

Syksy Soi! -festivaali

www.syksysoi.fi 

 

F
estivaalin aloittaa perjantaina 28.9. 

”Tositaiteellinen kamarimusiikki-

konsertti”, jossa Syksy soi! -muusi-

kot saavat vieraakseen sopraano Soile 

Osaajia myös omasta takaa

Syksy soi! -festivaalia järjestävä Nurmijär-

ven Musikantit ry koostuu paikkakunnalla 

vaikuttavista musiikin ammattilaisista ja 

kulttuurivaikuttajista. Yhdistyksen jäsenet 

työskentelevät muun muassa  Helsingin 

kaupunginorkesterissa,  Radion sinfonia-

orkesterissa sekä Suomen Kansallisoop-

perassa. 

Syksy soi!  tuo klassisen musiikin supertähtiä Nurmijärvelle

Isokosken. Tositaiteellisista tunnelmista 

siirrytään lauantaina 29.9. tekotaiteelli-

seen, kun Jukka Rantamäen juontamat 

”Tekotaiteelliset iltamat” starttaavat Mo-

nikkosalissa. 

 Festivaaliviikonloppu huipentuu viu-

listi Pekka Kuusiston ja Syksy soi! -muu-

sikoiden ”Poikkitaiteelliset vuodenajat” 

-konsertti sunnuntaina 30.9.

 Johtoajatuksena musikanteilla on tuo-

da esille omaa ammattiosaamista Nurmi-

järven kulttuurielämää rikastuttamaan ja 

sitä  osaltaan  kehittämään. Tapahtuma 

järjestetään jo kuudennen kerran. 

 
       

Pekka Kuusisto Soile Isokoski

ke 28.11. klo 19 

Lauluyhtye Rajaton: 

Rajaton Joulu 2018

Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

www.lippu.fi 
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KULTTUURI

S
yyskuun ensimmäisenä viikonlop-

puna järjestettävä Taidekieppi-

tapahtuma avaa nurmijärveläisten 

taiteilijoiden ja käsityöläisten ateljeiden 

ovet vierailijoille. Taidekieppikohteissa on 

tarjolla taidenäyttelyitä, monipuolisia kä-

dentaitajien töitä ja työnäytöksiä. 

 Taidekieppi on paikallisten kädentai-

tajien ja taiteilijoiden yhteistyön tulok-

sena syntynyt tapahtuma, joka kutsuu 

kurkistamaan taiteen tekemisen kulissien 

taakse. Vierailukohteita on kaksitoista ja 

ne sijaitsevat Klaukkalassa, Lepsämässä, 

Kirkonkylällä, Rajamäellä ja Perttulassa.

 Taidekieppikohteisiin voi tutustua 

maksuttoman Kieppibussin kyydissä 

tai vaihtoehtoisesti omalla kulkupellillä 

oman aikataulun mukaisesti. Varaslähdön 

tapahtumaan voi ottaa osallistumalla per-

jantaina 31.8. Klaukkalan kirjastossa Tai-

tei den yöhön, jonka yhteydessä Galleria 

Toivossa nähdään Taidekiepin ohjelmaan 

kuuluva Carita Kilpisen taidenäyttely. 

 Vierailukohteiden tarkemmat tiedot ja 

ohjelma löytyvät Taidekiepin verkkosivuil-

ta osoitteesta www.taidekieppi.fi . 

La 1.9. ja su 2.9. klo 10–16

Taidekieppi 

www.taidekieppi.fi 

Maksuttomien Taidekieppibussien aikatau-

lu: Bussi 1 lähtö Nurmijärven linja-autoase-

malta klo 10.00, lähtö Klaukkalan linja-au-

toasema klo 10.20. Bussi 2 lähtö Klaukkalan 

linja-autoasemalta klo 10.00 ja Kirkonkylän 

linja-autoasema klo 10.20. Tarkempi aika-

taulu löytyy Taidekiepin  verkkosivuilta. 

N
ukketeatteri PikkuKulkurin näyt-

telijä Ilpo Mikkonen tunnetaan 

muun muassa siitä, että hän on 

antanut äänensä Muumi-animaatioiden 

Nipsulle. Mikkonen on myös yksi maam-

me pidetyimmistä nukkenäyttelijöistä. 

Nurmijärvellä hänet voi  nähdä joulun alla, 

kun hän saapuu esittämään Tuiki joulu-

puu -näytelmän nukketeatterinsa Pikku-

Kulkurin kanssa.

 Tuiki joulupuu pohjautuu Gaby Han-

senin ja Christine Leesonin samannimi-

seen lasten kuvakirjaan, joka kertoo Iitu-

hiirestä ja hänen joulukuusenkoristelus-

taan. 

 Iitulla on iso unelma kuusesta. Hän 

lähtee yksin pimeään ja kylmään metsään 

etsimään koristeita joulukuusen. Matkal-

la Iitu kohtaa useita eläimiä, kuten ketun, 

pyryhararakan, koiran ja kissan.   Eläimet 

voivat olla vaarallisia pienelle hiirelle, joka 

ei vielä tiedä vaaroista mitään. Ne kuiten-

kin säästävät hiirulaisen ja auttavat sitä 

saamaan joulukuusen koristelluksi.

 Näytelmän teemoina ovat sinnikkyys 

ja omaan tekemiseen uskominen. Kun 

omat voimat loppuvat, ystävät ja kylän 

Millaista oli lapsuus ennen kännyköitä? Oletko leikkinyt Kirkonrottaa, Terva-

pataa tai Seinäpalloa? Onko Noppa-Noppa tv-ohjelma sinulle tuttu? Muistat-

ko vielä ensimmäiset Pikku Kakkosen lähetykset? Entä sitkeät merirosvorahat, 

”merkkarit”? Hyvinkään kaupunginmuseon, Järvenpään taidemuseon, Keravan 

museon, Mäntsälän museotoimen, Nurmijärven museon ja Tuusulan museon 

”Markalla merkkareita” -yhteistyöhankkeessa on laadittu nykylapsille suunnattu 

opetuspaketti, jossa kerrotaan lapsuudesta 1970-luvulla. 

Taidekieppi tarjoaa mahdollisuuden 

tutustua paikkakunnan taiteilijoihin

Nukketeatteri 
tuo joulumielen pienille ja isoille

eläimet yhdistävät voimansa. Pienen hii-

ren pienestä ajatuksesta kasvaa kauneut-

ta, ystävyyttä ja yhteisöllisyyttä. 

 Esitys kestää noin puoli tuntia ja se 

sopii kaikenikäisille katsojille.

La 15.12. klo 14

Nukketeatteri PikkuKulkuri:

Tuiki joulupuu

Ahjola, Nahkurintie 6, Nurmijärvi 

Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut  

Markalla merkkareita 
vie aikamatkalle värikkäälle 
1970-luvulle

kuin harrastuksissakin, mutta ensisijai-

sesti sivusto on suunnattu varhaiskasva-

tuksen ja koulun alaluokkien käyttöön. 

Sisällöt on mietitty siten, että ne sopivat 

monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin ja 

ilmiöpohjaiseen oppimiseen. 

 ”Markalla merkkareita” -opetuspa-

kettiin liittyvä oranssi putkikassi tarvik-

keineen on ollut lainattavissa hankkeen 

museoista elokuun 2018 alusta lähtien. 

Keski-Uudenmaan päiväkodit ja koulut 

voivat lainata sen omatoimiseen käyt-

töön. Kassi sisältää retkeilyaiheisen lei-

kittävän kokonaisuuden, jonka avulla 

voi eläytyä 70-luvun telttaretkeen. Kas-

sin tarpeistoa voi käyttää vapaan leikin 

innoittajana, mutta se sisältää myös 

tehtäviä, joiden kautta voi tutustua oh-

jatummin 1970-lukuun. Laukun ja netti-

sivuston sisällöt tukevat toisiaan, mutta 

niitä voi käyttää myös erikseen. 

 ”Markalla merkkareita” -sivustoon 

voi tutustua osoitteessa www.markal-

lamerkkareita.fi . Sivuilta löytyvät myös 

tarkemmat ohjeet laukun lainaamiseen.

O
petusmateriaali julkaistiin 

kesäkuussa ja on nyt käytet-

tävissä. Tarinallisessa opetus-

paketissa seikkailee Rekku-koira per-

heineen. Pakettiin kuuluu nettisivusto 

sekä Keski-Uudenmaan päiväkoteihin 

ja kouluihin osallistuneista museoista 

lainattava laukku. ”Markalla merkkarei-

ta” -nettisivustolle on koottu tehtäviä, 

leikkiohjeita, valokuvia, videokatkelmia 

ja muuta mukavaa aikakaudesta ker-

tovaa. 1970-luvun lapsuutta koskevan 

kyselyn pohjalta on ideoitu kuunnelmia, 

joiden kertojana toimii näyttelijä Juha 

Varis. Sivustolla on myös Kioski-peli, jota 

pelaamalla voi tehdä ostoksia 70-luvun 

kioskilla ja harjoitella ostostapahtumaa. 

Kokonaisuuden tavoitteena on innostaa 

nykylapset tutustumaan historiaan itse 

tehden ja leikin kautta. Nettisivusto on 

auki kaikille kiinnostuneille. Siellä voi 

käydä aikuinenkin nostalgisella vierai-

lulla palauttamassa mieleen oman lap-

suuden tärkeitä juttuja. Netistä löyty-

vää sisältöä voi hyödyntää niin kodeissa 

Palojoen pojat pyöräilemässä. 

1970-luvun lapsuus tulee tutuksi osoitteessa www.markallamerkkareita.fi . 
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R
ajamäen kirjaston Lystilauantai 

järjestetään 29.9. Koko perheen 

touhupäivän teemana ovat sirkus 

ja taikuus. 

  Jos et ole koskaan tehnyt taikatemp-

puja, nyt on mahdollisuus osallistua Riesa-

Pellen taikapajaan, sekä katsoa kun Riesa-

Pelle esiintyy. Saman sisältöisiä esityksiä ja 

pajoja on päivän aikana kaksi: klo 11.00 ja 

klo 14.00. Taikapajat pidetään Riesa-Pellen 

esiintymisen jälkeen. 

 Klaukkalan käsityökeskus tuo leijapa-

jan kirjastoon ja nuorisopalveluiden oh-

jaajat pitävät sirkusaiheista naamaripajaa. 

Molemmat pajat alkavat klo 12. Mikäli sää 

on suotuisa, voi leijanlennätystä kokeilla 

kirjaston edessä olevassa pienessä puis-

tossa. Nälän iskiessä voi mennä Röykän 

Metsänkävijöitten lettupisteelle ostoksille. 

Koju sijaitsee aivan kirjaston edessä.

Jäniksiä, hattuja, pelle ja taikuri

 Päivän aikana on mahdollisuus osal-

listua myös omatoimiseen Kadonneiden 

kirjainten -kisaan. Oikein vastanneiden 

kesken arvotaan Rajamäen uimahallin 

uimalippuja. Ensimmäistä kertaa yhteis-

työssä Lystilauantaina on mukana myös 

Rajamäen Kyläyhdistys. Kaikki päivän ta-

pahtumat ovat ilmaisia.
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MUSEO

Aleksis Kiven kodille on valmistunut 

uus i draamaopastus ”Kun torkka 

kistun lautoja poltti”. Opastus kertoo 

entisajan kekrin vietosta, tavoista ja 

uskomuksista. 

 

P
erinteisenä kekrinä loka-marras-

kuun vaihteessa juhlittiin monia 

asioita. Se oli uuden kalenterivuo-

den alku sekä sadonkorjuun ja työvuo-

den päättymisen juhla, johon liittyi myös 

palkollisten vapaaviikko ja pestipaikko-

jen vaihto. Kekriin kuului ylenpalttinen 

herkut telu, yhteisöllinen juhliminen sekä 

tarinat ja taiat. 

 Nurmijärveläiseen tarinaperinteeseen 

pohjautuvan opastuksen on laatinut Irja 

Rättö. Kivi-juhlien näyttelijänä tunnettu 

Rättö myös esittää opastuksen. Hän ker-

too uudesta  draamaopastuksesta seu-

raavaa:

 – Opastus kertoo loka-marraskuun-

vaihteen kekriperinteestä ja sen aikana tu-

tustutaan mm. kissaviikkoon, jakoaikaan 

ja sianmurennuksen reseptiin. Opastuk-

sen tarinat ja jutut ovat peräisin monista 

kansanperinnettä käsittelevistä kirjoista ja 

nettisivuilta. Esimerkiksi Talonpoikaissää-

tiö pitää yllä kekri.fi -sivustoa.

 – Draamaopastuksen päähenkilö on 

kuvitteellinen naapurin muija Priita, jo-

ka poikkeaa räätäli Stenvallin mökkiin ja 

emäntä Annastiinaa odotellessaan jutus-

telee kohta koittavasta kekristä. Priitan 

tarinoissa mainitaan esim. janoiset renki-

pojat, esi-isät, kekritär, Antturin talon piika 

ja tietenkin se nuuka torkka.

 Opastus kestää puolisen tuntia ja sopii 

kaikille, joita kiinnostavat vanhat sadon-

korjuuajan perinteet entisajan Suomessa, 

jolloin elettiin maatalouden vuodenkier-

ron ehdoilla. Opastuksessa saa myös pari 

toimivaa ruokareseptiä ja ohjelmaideaa 

omiin kekrijuhliin. Kekri on kiinnostava 

M
useon valokuvanäyttely Gal-

leria Villessä vie aikaan, jolloin 

Suomi itsenäisenä valtiona 

otti ensiaskeleitaan ja elettiin uuden ai-

kakauden kynnyksellä. Yhteiskunta etsi 

vielä suuntaansa, mutta suomalaisten 

arkinen elämä kulki omalla painollaan 

eteenpäin. 

 Vuonna 1918 Nurmijärvellä oli 7543 

asukasta ja väkimäärä pysyi lähes sama-

na 1940-luvun lopulle saakka. Asukkais-

ta noin 80 % sai elantonsa maataloudes-

ta. Valistustoiminta ja tekniset keksinnöt 

toivat tullessaan uusia tuulia ja työväli-

neitä, mutta meni aikansa en nen kuin 

ne vakiintuivat yleiseen käyttöön. Säh-

köt, puhelimet ja autot tekivät tuloaan, 

mutta vaikuttivat vasta harvojen arkielä-

mään. 

 Nuoren tasavallan kansalaisia -valo-

kuvanäyttelyssä nähdään muotokuvia it-

senäisyyden alkuvuosien nurmijärveläi-

sistä. Yksi keskeinen kuvaaja on klaukka-

lalainen kyläkuvaaja Elias Sirenius, joka 

otti useita satoja valokuvia lähiseudun 

asukkaista 1910- ja 1920-luvuilla. 

Kun torkka kistunlautoja poltti

aihe ja draamaopastus Aleksis Kiven ko-

dilla piristää pitkää ja pimeää syksyä.

 Ja mikä tai kuka olikaan torkka? Torkka 

on murreilmaus ja tarkoittaa kirkonvarti-

jaa, nykyisin häntä kutsuttaisiin suntioksi. 

Ennen kirkkovahdin tehtävänä oli esi-

merkiksi kellojen soitto, kuulutuskirjojen 

Kekriruokiin on perinteisesti kuulunut lammas- tai sianpaisti ja makkarat ja niiden valmistus aloitettiin teurastamalla eläin. 

Kuva Raalan Suopellosta 1939. Kuvassa Tenho Laakso, Frans Packalén, Vihtori Niinikoski, Eino Laakso ja Juho Mäkelä. 

kuljetus, kirkossa torkkuvien herättely ja 

joskus myös hautojen kaivaminen.

 Draamaopastuksen ensiesitys on tors-

taina 25.10. illan jo hämärtyessä klo 

18.00. Opastus esitetään myös marras-

kuun K-60-tapahtumissa. Myöhemmin se 

on tilattavissa museolta.

Nuoren tasavallan kansalaisia

Lepsämäläinen Olivia Melin on ottanut 

kuvaan mukaan kirjan ”Opas lukemista 

aljettaessa” sekä hartioilleen kirkkosilkin. 
Kuva Elias Sirenius

Klaukkalan myllärin tytär kuvattavana. 
Kuva Elias Sirenius

Nuoren tasavallan kansalaisia 14.11.2018–3.1.2019 Galleria Ville, Punamullantie 1, Nurmijärvi. Ma-to 9-20, pe 9-18, la 10-16. Vapaa pääsy.

Lepsämäläinen Artturi Nordbäck. 
Kuva Elias Sirenius
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KIRJASTO

K
laukkalan kirjastossa järjestetään 

Joulukalenteri-tapahtumia joulu-

kuussa kaikkina kirjaston aukio-

lopäivinä. Joulukalenterin ohjelmassa on 

muun muassa musiikkiesityksiä, satuja, 

askartelua, kirjailijavieras ja teatteria.

 Tapahtuman vakituisiin esiintyjiin 

kuuluva säveltäjä Kaj Chydenius tulee 

paikalle jo kymmenettä kertaa. Säveltäjä 

on suunnitellut tiistaina 11.12. kello 20.15 

pidettävän ”Ei puolikasta” -konsertin varta 

vasten Klaukkalan kirjastoon. Odotettavis-

sa on runojen ja runoilijoiden esiinmarssi. 

 Chydeniuksen ohella konsertissa 

esiintyy joensuulainen oopperalaulaja, 

sopraano Talvi-Maaria Turunen. Oopperaa 

ei kuitenkaan kuulla, vaan Chydeniuksen 

omia sävellyksiä suomalaisiin runoihin. 

Suomalaisesta alkuperästä poikkeaa aino-

astaan Jevgenij Jevtusenkon Ei puolikasta 

-runoon sävelletty monille tuttu laulu. Sä-

veltäjä itse juontaa konsertin. 

 Tiistaina 18.12. joulukalenterin luukus-

ta löytyy oman kylän kirjailija Paula Havas-

te, joka kertoo kesällä ilmestyneistä kir-

joistaan ”Onnen loitsut” ja ”Pronssitähti”. 

”Onnen loitsuihin” Havaste on valikoinut 

vanhoista loitsuista kauneimmat ja onnea 

tuovat. ”Pronssitähdessä” eletään Saaren-

maalla neuvostoajan Virossa 1940-luvulla 

alkanutta hyytävää ajanjaksoa, jonka ai-

kana tuhansia virolaisia karkotettiin Sipe-

riaan. Havastetta on aiheessa kiinnostanut 

se, miten naiset selvisivät raskaasta ajasta, 

miten he pyörittivät arkea ja pystyivät ole-

maan jopa onnellisia.

 Kaikki joulukalenteriin osallistuvat 

esiintyvät ovat mukana maksutta. Esiinty-

jät ja kirjaston väki haluavat tapahtuman 

myötä toivottaa kirjaston asiakkaille hy-

vää joulunaikaa ja iloista joulumieltä.

1.12. –22.12.

Joulukalenteri-ohjelmasarja

www.nurmijarvi.fi /kirjasto   

Perjantai 31.8. klo 18–22

klo 18 Elämäni tanssit

Taiteilijaprofessori Jorma Uotinen kertoo 

kiehtovasta elämästään tanssin ja laulun 

parissa. Mausteena kuullaan lauluja pia-

nisti Jari Hakkaraisen säestyksellä.

klo 18 Peter Pan 

– uutta leikkiä etsimässä

Teatteri Roinelan katkelma lastennäytel-

mästä, joka esitetään kokonaisuudessaan 

Roinelan yönäytöksessä. Kesto 30 min. 

Kirjaston alakerran Tello-sali.

klo 19.15 Kaikki mitä olet aina 

halunnut tietää ohjaamisesta, muttet 

ole koskaan uskaltanut kysyä

Ohjaaja, käsikirjoittaja Johanna Vuok-

senmaa kertoo ohjaajan työstä ja vastaa 

kysymyksiin.

V
uosi vuodelta suositumpi Klauk-

kalan kirjaston Taiteiden yö -ta-

pahtuma aloittaa kirjaston syksyn 

ohjelman perjantaina 31.8. Taiteiden yö 

on samalla lähtölaukaus viikonlopun kes-

tävään Taidekieppi-tapahtumaan, jossa 

paikalliset taiteilijat avaavat työhuoneit-

tensa ovet yleisölle.

R
unojen ystäviä hemmotellaan 

kahdella runouteen liittyvällä ta-

pahtumalla Klaukkalan kirjastossa 

syksyn aikana. 

 

Parantava runo -illassa 11.9. yleisös-

tä voi kuka tahansa halutessaan lukea 

ääneen runon, joka on lohduttanut ja 

koskettanut vaikealla hetkellä tai saanut 

kurjana päivänä hymyn huulille. Parantava 

runo -illan juontaa Seija Mauro.

Jo aiempina vuosina tutuksi tulleessa ru-

noraadissa 23.10. on teemana rakkaus. 

Illan aikana esitellään vanhoja ja uusia 

rakkausrunoja, jotka runoillan raatilaiset 

saavat kuulla ilman aikaisempaa tutustu-

mista. Runon kuultuaan raatilaiset pisteyt-

tävät sen ja kertovat siitä mielipiteensä. 

Asianajajat 
päivystävät 
 
Suosittu asianajajapäivystys jatkaa 

syksyllä pääkirjastossa ja Klaukka-

lan kirjastossa. Maksutonta neuvon-

taa kaikissa oikeudellisissa asioissa 

tarjoavat vuorokerroilla asianajajat 

Sanna Mantila ja Juha Linninen. Päi-

vystyksessä ei laadita asiakirjoja tai 

hoideta muita toimeksiantoja.

 Pääkirjastossa päivystys on 12.9. 

ja 14.11. klo 17-19 ja Klaukkalan kir-

jastossa 10.10. ja 12.12. klo 17–19. 

Asianajajapäivystykseen ei voi etu-

käteen varata aikaa, mutta jonotus-

numeroita aletaan jakaa noin puoli 

tuntia ennen päivystysajan alkamis-

ta. Yhdellä päivystyskerralla asian-

ajaja ehtii neuvoa noin kahdeksaa 

asiakasta.

Satujen taikaa 
Yökirjastossa
Pääkirjaston Yökirjasto on tänä syk-

synä täynnä satua. Satujen yössä 

30.11. klo 18 alkaen lapset voivat 

kokeilla satusuunnistusta ja aikui-

sille on luvassa satuvinkkausta. Ku-

vittaja ja lastenkirjailija Katri Kirk-

kopelto vierailee kertomassa työs-

tään. Lisäksi kiertävä lastenteatteri 

Kurnuttava Sammakko esittää 

Katri Kirkkopellon kirjaan perus-

tuvan näytelmän Molli ja Kumma, 

joka kertoo ystävyydestä, musta-

sukkaisuudesta ja erilaisuudesta. 

Näytelmä kestää n. 40 minuuttia ja 

sopii 3-vuotiaille ja sitä vanhemmil-

le katsojille. 

Joulukalenterin 
luukkuja avataan 

Klaukkalassa

Klaukkalan kirjaston Taiteiden yön ohjelma
klo 20.15 Piilotajunta ja luovuus

Kirjailija, kuvataiteilija Katariina Souri 

kertoo piilotajunnan merkityksestä luo-

vuudessaan sekä uusimmasta kirjastaan 

Sarana. Haastattelija Seija Mauro.

klo 21.30 Hiipuva hiillos kesäillassa

Syksy Soi! -festivaalin muusikot soittavat 

mm. Merikannon ja Vivaldin kauneimpia 

sävellyksiä.

klo 18–21 Leijapaja

Tule askartelemaan leija mukana tuomas-

tasi muovikassista. Sopii koko perheelle. 

Taito Uusimaa ry/Klaukkalan käsityökes-

kus, Marja Ollila.

klo 18–21 Ohukainen ja Paksukainen 

-elokuvia käsikirjastossa

Sopii koko perheelle.

klo 18–21 Nopeita tussimuotokuvia

halukkaille piirtää taiteilija Briitta 

Koti lainen.

Lohtua ja rakkautta runoista 

Parantava runo ti 11.9. klo 18–20

Runoraati  ti 23.10. klo 18–20

Klaukkalan kirjasto

Runoraadissa ovat mukana lausuntataiteilija Maiju Ranta, näyttelijä Sari Siikander, eri-

tyisopettaja Mikko Vahteristo, runoilija Kirsti Kuronen, runoilija Ursula Anttila-Halinen, 

ohjaaja ja puheilmaisun opettaja Elisa Reunanen ja oopperalaulaja Henrik Lamberg. 

Raadin emäntänä toimii Kirsti Kuronen ja runot lukee Maiju Ranta. 

Tunnetut taiteilijat mukana Taiteiden yössä
 Taiteiden yön tähtiä ovat taiteilija-

professori Jorma Uotinen, kirjailija ja 

kuvataiteilija Katariina Souri ja ohjaaja-

käsikirjoittaja Johanna Vuoksenmaa 

sekä Syksy Soi! -festivaalin muusikot. 

 Lisäksi ohjelmassa on koko perheelle 

muun muassa puolen tunnin katkelma 

Teatteri Roinelan näytelmästä Peter Pan 

– Uutta leikkiä etsimässä, sekä erilaisia 

työpajoja, elokuvia ja taidenäyttelyitä.

klo 18.30–21 Croquis-työpaja

Non stop -maalausta tai -piirtämistä 

croquistyyppisesti. Nurmijärven Taide-

yhdistys/Vicky Maaranen. Kirjaston 

alakerran Tello-sali.

Taidenäyttelyt 

klo 18–21.30 Pieni pala Zouria

Katariina Sourin maalauksia ja Eliya 

Zweygbergin veistoksia kirjaston 

alakerran neuvottelutilassa.

31.8 .–29.10. Lupa olla

Carita Kilpinen, Galleria Toivo

Alapihalla muun muassa

• Röykän Metsänkävijöillä tarjolla 

 kahvia, lettuja ja nuotiomakkaraa.

• Kirjastoauto Oiva 

• Nurmijärven kunnan Nuorten 

 työpajan puu- ja käsitöitä

• Niko Moilasen käsitöitä

Johanna Vuoksenmaa Katariina Souri Jorma Uotinen
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Kuva Anne Kurppa
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Nurmijärven joukkoliikennelehti 2018Nurmijärven joukkoliikennelehti 2018

K
averukset Anna ja Casper ovat ak-

tiivisia nuoria, joiden liikkuvaan 

elämään kuuluu tärkeässä roolis-

sa Nurmijärven nuorisolippu. Suorastaan 

ylistävin sanoin molemmat suosittelevat 

lippua ikätovereilleen. 16-vuotiaat Anna-

Rabia El Ouacef ja Casper Lamberg ovat 

tottuneita bussin käyttäjiä.

 Klaukkalassa asuva Anna alkoi käyt-

tää nuorisolippua jo kuudennella luokalla 

muutettuaan keskustasta Harjulan alueel-

le. Hän jatkoi kuitenkin koulunkäyntiä 

Klaukkalassa Isoniitun koulussa ja alkoi 

kulkea koulumatkansa bussilla.

 – Sitten tuli muutaman vuoden tauko, 

mutta viime vuonna aloin kulkea bussil-

la Arkadian yhteislyseon lukioon. Ja aion 

taas ensi lukuvuodeksi ostaa nuorisolipun, 

Anna kertoo.

 Hän käyttää Nurmijärven nuorisolipun 

49 € maksavaa versiota, jolla voi matkus-

taa Espooseen ja Vantaalle asti.

 – Minulla on paljon asioita myös pää-

kaupunkiseudulla, jonne mennessä kuljen 

bussilla Vantaalle ja vaihdan siellä junaan. 

Minulla on myös HSL:n lippu, Anna sanoo.

Lompakko säästyy

Rajamäkeläinen Casper hankki ensimmäi-

sen nuorisolippunsa viime kesänä.

 – Ostin Helsinkiin asti ulottuvan li-

pun, koska olin pyrkinyt helsinkiläiseen 

lukioo n. Lisäksi käyn laulutunneilla Hel-

singissä, Casper mainitsee.

 Kesällä Casperin liikkumistarve oli vä-

häisempi. Niinpä hän käytti 44 € maksavaa 

ja 30 päivää voimassa olevaa nuorisolipun 

versiota, joka kelpaa Nurmijärven sisäisiin 

matkoihin.

 Casper tietää, että myös kunnan sisäi-

siin matkoihin tarkoitetulla lipulla pääsee 

nopeasti säästöihin kiinni. Esimerkiksi Ra-

jamäeltä Klaukkalaan kertamaksu on 6,10 

€, joten jo viidellä edestakaisella reissulla 

nuorisolippu tulee edullisemmaksi.

 Casper kehuu vuolaasti nuorisolipun 

edullisuutta ja helppoutta. Talvikaudeksi 

hän sanoo taas ostavansa 70 € maksavan 

nuorisolipun Helsinki-version. Nuoriso-

lipun hinnan ”tienaamiseen” Rajamäki–

Helsinki-välillä riittää neljä edestakaista 

matkaa.

 – Koko sydämellä voin suositella, sillä 

lippu säästää todella paljon. Eikä tarvit-

se etukäteen miettiä tai selvittää hintoja. 

Lompakon voi jättää vaikka kotiin, Casper 

nauraa.

 Taloudellisen hyödyn lisäksi nuoriso-

lipusta saa mainion avun perheen arjen 

pyörittämiseen.

 – Lippu helpottaa vanhempien tilan-

netta, kun ei tarvitse niin paljon huolehtia 

nuoren liikkumisesta ja kuljettamisesta, 

Anna muistuttaa.

Bussilla jatkossakin

Anna ja Casper ovat pian sen ikäisiä, että 

henkilöauton ajokortti voisi olla harkin-

nassa.

 – Luultavasti hankin ajokortin, ja kul-

kuvälineen valinta riippuu tilanteesta. 

Mutta aivan hyvin voin kulkea bussilla 

myös ajokortin hankittuani, Anna tuumii.

Casper on aika vakuuttunut siitä, että bus-

simatkat jatkuvat. Etenkin, jos opiskelu-

paikka löytyy esimerkiksi Helsingistä.

 – Kyllä aion pitää bussilipun myös 

tulevaisuudessa. En jaksa jatkuvasti ajaa 

Helsinkiin ja etsiä siellä parkkipaikkaa, hän 

perustelee.

 Nuoret kehuvat kilvan myös palvelu-

alttiita kuljettajia, jotka tuntuvat tietävän 

asiakkaidensa asiat enemmän kuin hyvin.

 – Kiva kun kotimatkalla ei tarvitse 

painaa nappia. Useimmiten kuljettaja 

muistaa, missä olen jäämässä ja pysäyttää 

oikeal la pysäkillä, Anna sanoo.

 Casper myöntää kokeneensa samaa 

henkilökohtaista palvelua. Nuorukainen 

hämmästyi äskettäin, kun nousi Helsinkiin 

menevän bussin kyytiin: – Laulutunnille 

menossa? tiesi kuljettaja.

Teksti ja kuva Pekka Paloranta

N
urmijärvi on viimeisen kymme-

nen vuoden aikana määrätie-

toisesti panostanut joukkolii-

kenteensä kehittämiseen. Ensi vuoden-

vaihteessa otamme jälleen harppauksen 

eteenpäin, kun 10-vuotinen sopimus 

joukkoliikenteestä astuu voimaan. Sopi-

muksessa on lukuisia kohtia, jotka ovat 

kuntalaisten laadukkaan ja edullisen liik-

kumisen kannalta merkittäviä.

 Sopimuksen mukaan edullisten 

Nurmijärvi-lippujen hinnat pysyvät ny-

kyisellä tasolla ainakin seuraavat kolme 

vuotta. Hintojen vakaus siis jatkuu, sillä 

nykyiset hinnat ovat olleet voimassa jo 

yli seitsemän vuotta.

 Nuorisolle tärkeä kädenojennus on 

nuorisolipun ikärajan nosto niin, että lip-

pua myydään jatkossa alle 19-vuotiaille. 

Lippu on siten todellinen vaihtoehto 

oman auton hankkimiselle.

 Sopimuksen myötä parannamme 

vuorotarjontaa alueilla, joilla on ollut 

palvelutasossa selviä puutteita. Esimer-

kiksi Rajamäen-suuntaan saadaan uusia 

myöhäisempiä vuoroja.

 Ekologisuus on kestävällä pohjalla 

uudessa sopimuksessa. Sopimuskautena 

asemamme maan puhtaimpana joukko-

liikennekuntana vahvistuu edelleen, sillä 

liikennöinti hoidetaan pääosin ympäris-

tön kannalta huippua edustavalla Euro 

6-bussikalustolla.

 Olemme tähän joukkoliikenneleh-

teen koonneet osan tulevista muutok-

sista. Uusien reittien ja aikataulujen 

suunnittelu on paraikaa meneillään. 

Niistä tiedotetaan hyvissä ajoin ennen 

vuodenvaihdetta, joten nyt kannattaa 

seurata eri medioita ja kanavia!

Joukkoliikenneterveisin

Juha Oksanen

va. tekninen johtaja

Anna ja Casper tietävät Nurmijärven Nuorisolipun edut. Monikäyttöistä lippua voi käyttää 

myös häikäisysuojana.

Häikäisevän hyvä nuorisolippu

Merkittäviä parannuksia Merkittäviä parannuksia 
joukkoliikenteeseenjoukkoliikenteeseen

Nurmijärven 
nuorisolippu
• Lipun voivat ostaa alle 

 18-vuotiaat nurmijärveläiset 

 nuoret. Vuoden 2019 alusta 

 lähtien ikäraja nousee vuodella   

 eli lipun voivat ostaa alle 

 19-vuotiaat nuoret.

• • Nuorisolipun lataus on kerrallaan   

 voimassa 30 päivää, jonka aikana   

 sillä voi matkustaa rajattomasti   

 lipun voimassaoloalueella.

Nuorisolipuilla on kolme eri 

voimassaoloaluetta:

• • Nurmijärven kunnan sisäisillä 

 matkoilla kelpaava lippu 44 €

• • Nurmijärvi–Espoo–Vantaa 49 €

• • Nurmijärvi–Helsinki 70 €

Kaikilla nuorisolipuilla voi matkustaa 

rajattomasti Nurmijärven sisäisillä vuo-

roilla.
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Tule Kivenkyytiin!

K
ivenkyyti on kaikille avointa jouk-

koliikennettä, johon ovat kaikki 

matkustajat tervetulleita. Matkan 

voi maksaa kaikilla samoilla lipputuot-

teilla kuin muissa bussivuoroissa. Kiven-

kyydin reitit ja aikataulut sekä tarkemmat 

ohjeet selviävät koteihin jaetusta vihkos-

ta. Julkaisua saa maksutta Kivenkyyti-au-

toista, Matkahuollon toimipisteistä sekä 

mm. kunnantalolta.

 Tietoa löytyy myös kunnan sivuilta 

osoitteesta www.nurmijarvi.fi /joukkolii-

kenne.

Nurmijärvellä on käytössä omat, edulliset henkilökohtaiset 

kausiliput. Lippuja myydään nurmijärveläisille sekä HSL-alueen 

asukkaille. Nuorisolippuja myydään vain nurmijärveläisille alle 

18-vuotiaille nuorille.

Lipun lataus on kerrallaan voimassa 30 vuorokautta, jona aikana 

sillä voi tehdä rajattoman määrän matkoja voimassaoloalueen 

sisällä. Kaikilla lipuilla voi matkustaa myös kunnan sisäisiä mat-

koja.

Ensimmäisellä kerralla lippu ostetaan Matkahuollon toimipis-

teestä. Ensimmäisellä ostokerralla kannattaa varautua todis-

tamaan henkilöllisyytensä. Uudet lataukset onnistuvat myös 

busseissa sekä Nurmijärven R-kioskeissa.

U
udenmaan ELY-keskus on pääti-

laajana, kilpailuttajana ja rahoit-

tajana keskeisessä roolissa Nur-

mijärven joukkoliikenteessä. Uusi, pitkä 

liikennöintisopimus Nurmijärven Linja 

Oy:n kanssa astuu voimaan vuodenvaih-

teessa. Millaisia ajatuksia ELYn joukkolii-

kennetiimin vetäjällä Eini Hirvenojalla 

on tilanteesta? Vastaukset on laadittu yh-

dessä joukkoliikenneasiantuntija Heikki 

Hyvärisen kanssa.

Millainen Nurmijärven joukkoliikenteen 
palvelutaso on mielestäsi nyt verrattuna 
alueenne muihin kuntiin?

Nurmijärven joukkoliikenteen palveluta-

so on alueemme parhaimmistoa. Tähän 

tilanteeseen ollaan päästy, koska Nurmi-

järven kunta on sitoutunut ja merkittäväs-

ti panostanut joukkoliikenteen palveluta-

son ylläpitämiseen.

Uusi peräti 10-vuotinen liikennöintiso-
pimus astuu voimaan 1.1.2019. Miten 
ainutlaatuisesta sopimuksesta muihin 
verrattuna on kysymys?

Liikennöintisopimus on pisin ELYn tähän 

mennessä tekemistä liikennöintisopimuk-

sista. Sopimus on malliltaan alueellinen 

käyttöoikeussopimus. Näitä ei ole tehty 

muissa ELYissä eikä muualla Uudenmaan 

ELYn alueella, kuin Nurmijärveä koskien. 

Uutta on myös se, että sopimuksessa 

Nurmijärven kunta ja Hyvinkään kaupun-

ki ovat tilaajia ELYn rinnalla. Uuden sopi-

muskauden myötä vaadittu linja-autojen 

paikannus mahdollistaa reaaliaikaisen 

aikataulutiedotuksen Nurmijärven liiken-

teiden osalta.

Miksi päädyttiin 10 vuoteen? 

Nurmijärven kunnan toiveesta. Pitkällä 

sopimuskaudella on mahdollista esimer-

kiksi edellyttää liikennöinnissä käytettä-

vän vähäpäästöistä bussikalustoa eli ka-

lustoa parannetaan suunnitelmallisesti ja 

harkitusti eikä ns. luonnollisen poistuman 

kautta.

Mitkä ovat mielestäsi uuden sopimuksen 
myötä tulevat tärkeimmät muutokset 
matkustajien kannalta? 

Tietyt Matkahuollon lipputuotteet säily-

vät, mutta pääosin siirrytään liikennöitsi-

jän omaan lippu- ja maksujärjestelmään. 

Liikennöitsijän omat lipputuotteet ovat 

haltiakohtaisia eli ne eivät enää vaadi kun-

talaisuutta ja ovat siten saatavilla myös 

muille kuin nurmijärveläisille. 

 Kaikki liikennöitsijän lipputuotteisiin 

liittyvä asiointi on jatkossa mahdollista 

hoitaa bussissa, esimerkiksi lipun perus-

taminen, eli erillistä käyntiä asiointipis-

teessä ei enää välttämättä tarvita muiden 

kuin Matkahuollon lipputuotteiden osal-

ta. Kireämpien päästövaatimusten myötä 

bussikalusto tulee uusiutumaan. Lisäksi 

erityisesti Klaukkalaa koskeva muutos on 

liikennöinnin siirtyminen kulkemaan Vii-

rinlaakson matkakeskuksen kautta uuden 

sopimuskauden alkaessa.

Mitkä ovat mielestäsi uuden sopimuksen 
suurimmat haasteet? 

Muutosvaiheen sujuvuus erityisesti uusiin 

lipputuotteisiin siirryttäessä. Liikenteen 

harjoittajalla on suuri vastuu tiedotta-

misessa ja asiakkaiden informoimisessa, 

jotta lipputuotteiden vaihto sujuu mut-

kattomasti. Lisäksi valmisteilla oleva maa-

kuntauudistus ja sen myötä tuleva toimi-

valtamuutos asettavat haasteita mikäli ne 

toteutuvat.

Miten muutosvaihe aiotaan hoitaa infor-
maation ja käytännön asioiden osalta? 

Sopimustyypistä johtuen suurin vastuu 

informaatiosta ja käytännön asioiden 

hoitamisesta muutosvaiheessa on lii-

kennöitsijällä. Toki tiivistä yhteistyötä on 

tarpeen tehdä erityisesti liikennöitsijän ja 

Nurmijärven kunnan kesken ja sopia toi-

mista moniin eri yksityiskohtiin liittyen, 

kuten esimerkiksi koululaisten liput tai 

Viirinlaakson linja-autoaseman järjestelyt. 

Tilaajien ja liikennöitsijän kesken tullaan 

pitämään tiiviisti yhteyttä koko syksyn, 

jotta kaikki yksityiskohdat saadaan kat-

tavaa tiedotusta myöten kohdalleen ja 

uuteen sopimuskauteen päästään siirty-

mään jouhevasti.

Miten odotat Nurmijärven joukkoliiken-
teen kehittyvän sopimusaikana? 

Joukkoliikenteen käyttö Nurmijärvellä 

on ollut hyvällä mallilla ja uskoisin, että 

uudella sopimuskaudella joukkoliiken-

teen käyttö edelleen lisääntyy. Sopimus-

tyypistä johtuen liikenteen harjoittajalla 

on motivaatiota kehittää alueen joukko-

liikennettä entisestään ja tilaajat luotta-

vat, että Nurmijärven joukkoliikennettä 

saadaan kehitettyä entisestään tiiviissä 

yhteistyössä liikennöitsijän kanssa.

Joukkoliikennetarpeet muuttuvat var-
masti 10 vuoden aikana. Millaisia mah-
dollisuuksia kunnalla/elyllä on tehdä 
muutoksia kesken sopimuskauden?

Sopimukseen on kirjattu periaatteet, jon-

ka mukaan liikenteen muutoksia on mah-

dollista tehdä. Liikenteen varsinaisesta 

suunnittelusta vastaa tässä sopimukses-

sa liikenteenharjoittaja, mutta sopimus 

mahdollistaa huomattavienkin muutos-

ten tekemisen sopimuksen sisällä, mikäli 

sellaisia tarpeita nousee esille.

Miten kuntalaisten toiveet jatkossa pysty-
tään ottamaan huomioon joukkoliiken-
nettä kehitettäessä? 

Kuntalaisten toiveita ja asiakaspalautetta 

kuunnellaan jatkossakin herkällä korvalla. 

Tilaajat ja liikennöitsijä tulevat pitämään 

koko sopimuskauden säännöllisesti yh-

teyttä sopimuksen toteutumiseen liittyen 

ja näissä kokouksissa käydään läpi mm. 

kuntalaisten palautteisiin, matkustaja-

määriin ja mahdollisiin liikenteen muu-

tostarpeisiin liittyviä asioita ja sovitaan 

tarvittavista toimista. Lähtökohtaisesti 

asiakkaiden kannattaa olla yhteyksissä 

liikenteen harjoittajaan, mikäli heillä on 

kehitysehdotuksia liikenteen osalta, sillä 

liikenteen harjoittaja suunnittelee liiken-

teen sopimuksessa määriteltyjen palvelu-

tasovaatimusten pohjalta.  

 

NY T  MENNÄÄNNY T  MENNÄÄN !
ELY-keskus kiittää kunnan satsauksia

Nurmijärven palvelutaso alueen parhaimmistoa

Nurmijärvi-lipun ja Keski-Uudenmaan 

seutulipun voi ostaa näistä paikoista:

Nurmijärven linja-autoasema

(Matkahuoltoasiamies)

Mahlamäentie 1

Puhelin 045 7750 7800

Avoinna ma-pe 9.00-18.00

Klaukkalan linja-autoasema

(Matkahuoltoasiamies)

Linjaliikenne Kivistö Oy, Ylitilantie 2

Puhelin 040-743 1273

Avoinna ma-pe 10-17

Helsinki (Kampin linja-autoasema)
Narinkka 1, 00100 HELSINKI 
Avoinna ma-pe 7-18, la 8-16, su 11-16

Aikataulutiedotus
Netissä
www.nurmijarvi.fi /joukkoliikenne
www.tuujo.fi  (nuorille suunnattu sivusto)
www.uudenmaanjoukkoliikenne.fi 
www.matkahuolto.fi 
www.hsl.fi 

Puhelimella
Matkahuollon aikatauluneuvonta:
0200 4000 (1,99 €/puhelu+pvm)
Avoinna vuorokauden ympäri vuoden 
jokaisena päivänä.

HSL-asiakaspalvelu:
09 4766 4000
ma-pe 7-19, la-su 9-17

Lipputuotteet ja hinnat

Myyntipisteet, aikataulut ja lisätiedot

Nurmijärvi-lipun 30 päivän latauksen hinnat:

• • Helsinkiin 100 €

• • Espooseen/Vantaalle 70 €

Nurmijärven nuorisolipun 30 päivän latauksen hinnat:

• • Helsinkiin 70 €

• • Espooseen/Vantaalle 49 €

• • Nurmijärven kunnan sisäiset matkat 44 €

Keski-Uudenmaan seutulipun 30 päivän lataus 63 €

• • Voimassa näiden kuntien alueella: Hyvinkää, 

 Järvenpää,  Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula.

• • Kelpaa myös pikavuoroissa, joissa peritään lisämaksu.

Jos kausiliput eivät sovi kulkutarpeisiin, Matkahuolto myy 

myös 22 ja 44 matkan alennetun hinnan sarjalippuja.

Reittioppaat netissä
http://uusimaa.matkahuolto.info
www.reittiopas.fi  
(HSL/pääkaupunkiseudun 
joukkoliikenne)

www.matka.fi 
Matka.fi  on Liikenneviraston ylläpitämä 
joukkoliikenteen valtakunnallinen reit-
tiopas. Palvelun tiedot perustuvat kun-
tien/kaupunkien, Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten ja liikennöitsijöiden 
ylläpitämiin aikataulutietoihin. Sivustolta 
löytyy myös muuta liikkujan kannalta hyö-
dyllistä tietoa ja infopalveluita.

HSL:n liput: katso www.hsl.fi 

Eini Hirvenoja
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Kivenkyydin Beach Line palvelee kesäisin 

uimareita 8.8. saakka.
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U
udenmaan ELY-keskus, Nurmijär-

ven kunta ja Hyvinkään kaupunki 

kilpailuttivat vuoden 2017 lopulla 

Nurmijärven alueellisen joukkoliikenteen 

10 vuodeksi ajalle 1.1.2019 – 31.12.2028. 

Sopimuksen voitti Nurmijärven Linja Oy 

(Korsisaari-yhtiöt).

 Tarjouspyynnössä oli varsin korkeat 

vaatimukset mm. käytettävälle bussika-

lustolle, ja yhtiö onkin nyt panostanut se-

kä kokonaan uuden kaluston hankintaan 

että vähän vanhempien autojen päivittä-

miseen puhtaimmalle Euro 6-päästötasol-

le.

 Palvelutaso tulee tammikuussa nou-

semaan nykyisestä etenkin Nurmijärven 

kirkonkylän ja Rajamäen osalta iltaliiken-

teen laajentuessa. Lisäksi vuoden 2019 

alkupuolella tulee Klaukkalassa käyttöön 

uusi Viirinlaakson matkakeskus, jolloin 

vanha linja-autoasema jää pois käytöstä.

Nykyisten lipputuotteiden lisäksi tulee 

vuoden 2019 alusta käyttöön uusia lip-

putuotteita kuten Nurmijärven ja Kivistön 

aseman välinen liityntälippu sekä erilaisia 

sarjalippuja.  Nykyiset Nurmijärvi-liput ja 

nuorisoliput tulee vaihtaa uusille matka-

korttipohjille vuoden loppuun mennessä. 

Vaihto aloitetaan syksyllä ja siitä tiedote-

taan erikseen. 

 Peruskoululaisten koulumatkaliput 

tulevat uusille korteille jo koulun alkaessa 

elokuussa 2018. Nykyisten lipputuottei-

den hinnat pysyvät entisinä. Myös mobii-

lilippujen valikoimaa laajennetaan. Mo-

biililiput ovatkin saaneet alati kasvavan 

suosion. Tarjoushintaisia nettilippukam-

panjoita tulee olemaan jatkossakin.

 Korsisaari on muutenkin panostanut 

kehitykseen, mistä osoituksena ovat vuo-

den 2016 lopulla saatu ISO9001-laatu-

sertifi ointi ja vuoden 2017 lopulla saatu 

ISO14001-ympäristösertifi ointi. 

 Yhtiö tulee syksyn mittaan tiedotta-

maan muutoksista yksityiskohtaisemmin.

Tom Heino

projektipäällikkö

Korsisaari-yhtiöt

M
iksi tuskailla omalla autolla 

työmatkoja ja maksaa siitä 

aina vain kovempaa hintaa? 

Nurmijärveläiselle kun on tarjolla Nur-

mijärvi-lippu, joka säästää lompakkoa, 

luontoa ja hermoja.

 Nurmijärvi-lipusta on kehittynyt 

ilmiö. Syy henkilökohtaisen kausilipun 

suosioon on yksinkertainen: tuotteessa 

yhdistyvät todella edullinen, jo vuosi-

kausia samana pysynyt hinta ja helppo-

käyttöisyys.

 Nurmijärvi-lipussa on kaksi edullis-

ta vyöhykettä. Nurmijärvi–Helsinki-välin 

rajat tomat bussimatkat 30 päivän aika-

na maksavat vain 100 €. Vastaava lippu 

Nurmijärveltä Vantaalle tai Espoo seen 

maksaa 70 €. Nurmijärvi-lippua myy-

dään myös pääkaupunkiseudulla asu -

ville.

 Nurmijärvi-lippu on ilmiömäinen 

säästäjä, koska sitä voi käyttää rajat-

tomasti voimassaolon aikana. Samalla 

lipulla saa matkustaa myös lyhyempiä 

matkoja Nurmi järven rajojen sisäpuolel-

la, mikä säästää lisää euroja.

 Edullista lippua pääsee oikeasti 

myös käyttämään. Pääkaupunkiseudun 

suuntaan ja takaisin kulkee suuri määrä 

suoria bussivuoroja, jotka mahdollista-

vat monelle joustavan työssäkäynnin, 

opiskelun sekä muun asioinnin.

 Omalla autolla noita matkoja ei kan-

nata kulkea. Katso itse oheisesta vertai-

lutaulukosta, miten paljon edullisempaa 

sinun olisi käyttää Nurmijärvi-lippua au-

ton asemesta!

N
urmijärven joukkoliikenteeseen 

tulee merkittäviä muutoksia 

1.1.2019 alkaen. Kunnanvaltuu-

tettu Hannu Toikkanen (VAS) kehottaa 

bussinkäyttäjiä antamaan palautetta uu-

sien reittien ja aikataulujen toimivuudes-

ta, jotta palveluja pystytään kehittämään 

ja parantamaan.

 Vuodenvaihteessa tulevan muu-

toksen suurimmat asiat ovat Toikkasen 

mielestä tarjonnan lisääntyminen jossain 

määrin.

 – Sisäiseen liikenteeseen on kiinni-

tetty liian vähän huomiota ja vähäiseksi 

se jää vieläkin. Hyvää on se, että saadaan 

uutta, liikuntaesteisille soveltuvaa kalus-

toa, joka helpottaa heidän liikkumistaan, 

Toikkanen arvioi.

 Uudistuksen alkuvaiheessa pitää hä-

nen mielestään olla valppaana ja viilauk-

sia on syytä tehdä tarvittaessa vuosittain.

 – Matkustajilta tuleva palaute on olen-

naisen tärkeää. Eihän muuten voi saada 

tietoa siitä, palvelevatko linjasto ja aika-

taulut olemassa olevaa tarvetta. Samoin 

palautetta kannattaa antaa siitä, jos ajo-

ajat eivät toimi eli bussit kulkevat myöhäs-

sä, Toikkanen kannustaa.

 Nurmijärveläisten joukkoliikenteen 

käyttö on ollut mukavassa kasvussa. Vielä 

ollaan kuitenkin kaukana siitä, että val-

taosa valitsisi bussin oman henkilöauton 

asemesta. Tästä kertovat vaikkapa tuskas-

tuttavat ruuhkat Klaukkalassa.

 Hannu Toikkasella on viesti myös 

omalla kulkupelillään matkaaville.

 – Testaa itse, miten joukkoliikenne so-

pisi liikkumistarpeisiisi.

Muutokset heijastuvat 

joukkoliikenteeseen

Toikkanen ei halua antaa yksiselitteisiä 

ja suoraviivaisia vastauksia kysymyksiin, 

jotka koskevat Nurmijärven joukkoliiken-

nettä ja sen kehitysnäkymiä. Lähes puoli 

vuosisataa bussialalla työtä tehnyt mies 

arvelee, että kaikkea ei ole vielä nähty.

 – Elämme isossa muutosvaiheessa ja 

juoksemme alkuvaiheessa sumuverhon 

sisällä, Toikkanen kuvaa.

 Vuodenvaihteessa voimaan astuva 

Nurmijärven uusi joukkoliikennesopimus 

on peräti kymmenen vuoden mittainen.

 – Kun toimintaympäristö muuttuu, 

miten pystytään pitkällä tähtäyksellä rea-

goimaan kuntalaisten eduksi? Toikkanen 

kysyy.

 Toikkanen muistuttaa, että rahaa 

joukkoliikenteeseen saadaan vain vero-

varoista ja myydyistä lipuista saatavista 

tuloista. Käytännössä kunta siis joutuu 

panostamaan merkittävästi, jos joukkolii-

kennettä halutaan pitää yllä.

 – Vaihtoehtoisia ratkaisuja meillä on 

tarjolla vähänlaisesti, koska ostamme 

joukkoliikenteen palvelut emmekä tuota 

niitä itse.

 Toikkasen mielestä muutoksia saat-

taa merkitä uusi liikennepalvelulaki, joka 

astui voimaan heinäkuussa ja vapautti 

taksiliikenteen. Heijastusvaikutuksia voi 

olla Nurmijärvelläkin esimerkiksi yhteis-

kunnan maksamiin kuljetuksiin.

 Toikkanen toivoo, että Nurmijärven 

kunta lisäisi joukkoliikenteen tarjontaa ja 

kehittäisi uusia palvelumuotoja kunnan 

sisäiseen liikenteeseen.

 – Ihmisiä pitää kuskata reuna-alueilta, 

vaikka välimatkat eivät olekaan pitkiä.

 Joukkoliikenteen tarjonnassa on Toik-

kasen mielestä syytä ottaa huomioon ym-

päristössä ja esimerkiksi liikenneverkossa 

tapahtuvat muutokset. Asuinalueiden 

kiinnostavuus ja kasvun painopiste voi 

tulevaisuudessa olla hyvin toisenlainen 

kuin nyt.

 Paikallisesti iso ja myös kuntalaisten  

asia on Toikkasen mukaan Klaukkalan ohi-

kulkutie, jonka pitäisi valmistua suunnitel-

mien mukaan vuonna 2021.

 – Tarjontaa pitää viedä sinne missä on 

asukkaita, hän muistuttaa.

Lippujärjestelmät 

yhdenmukaisiksi

Toikkasen mukaan epävarmuutta tilan-

teeseen luo myös HSL:n vireillä oleva lip-

pu- ja vyöhykeuudistus. Toikkanen muis-

tuttaa tosiasiasta, että koko Nurmijärvi 

vastaa asukasluvultaan yhtä kaupungin-

osaa – esimerkiksi Espoon Leppävaaraa.

 – Olen odottavalla kannalla. Jatkuuko 

HSL:n nykyisenlainen hinnoittelu Nurmi-

järven suuntaan muutoksen jälkeenkin? 

Vaikka emme ole suoraan HSL:ssa muka-

na, voimme joutua kustantamaan muu-

tosta.

 Matkustajan kannalta olisi hyvä, jos 

nyt käytössä olevat HSL:n ja Ely-alueen 

erilaiset lippujärjestelmät saataisiin yh-

denmukaisiksi.

 Samalla tavoin eri tahojen järjestämi-

en ja hoitamien liikennepalvelujen pitäisi 

sopia saumattomasti yhteen.

 – Vaihtoaika välineestä toiseen ei saisi 

olla viittä minuuttia pitempi. Tämä vaatii 

suunnittelulta ja liikenteen rytmittämisel-

tä todella paljon, sanoo Hannu Toikkanen.

Teksti ja kuva Pekka Paloranta

Hannu Toikkanen aloitti työuran-

sa 1972 autonasentajana Helsin-

gin kaupungin liikennelaitoksella 

ja oli samassa työpaikassa eläköi-

tymiseensä asti vuoteen 2017.  

 Toikkanen oli sekä asentajana 

että kuljettajana ja vuodet 2005-

2016 pääluottamusmiehenä.   

 Työnantajan toimintamuoto, 

nimi ja omistus muuttuivat 45 

vuodessa. Bussit siirtyivät HKL-

Bussiliikenne -liikelaitokselle, ja 

sitten syntyi kaupungin yhtiö 

Helsingin Bussiliikenne Oy, jonka 

liiketoiminta ja nimi siirtyivät yksi-

tyiselle Koiviston Auto -konsernille 

2016.

NY T  MENNÄÄNNY T  MENNÄÄN !

Hannu Toikkanen:  Anna palautetta bussiliikenteestä!

Nurmijärven Linja 
voitti 10 vuoden 
sopimuksen

Säästä tonneja Nurmijärvi-lipulla!

Vasemmistoliiton kunnanvaltuutettu ja tar-

kastuslautakunnan puheenjohtaja Hannu 

Toikkanen on ollut Nurmijärven kunnallis-

politiikassa vuodesta 1977. 

 
KUSTANNUSVERTAILU Kuukausikustannukset (euroa)   Tiedot 1.7.2018
 esimerkkimatkoilla 
                                     Henkilöautolla* Nurmijärvi-lipulla SÄÄSTÖ/vuosi** 

 Klaukkala - Kaivoksela 16 km   260,48 70,00 2095

 Klaukkala - Helsinki 30 km   488,40 100,00 4272

 Klaukkala - Korpilampi 8 km   130,24 70,00 662

 Kirkonkylä - Helsinki 40 km   651,20 100,00 6063

 Nukari - Helsinki 45 km   732,60 100,00 6958

 Rajamäki - Helsinki 50 km   814,00 100,00 7854
 * = Matkustuspäiviä 22/kk. Henkilöauton kustannukset keskihintaisella (20.000 - 30.000  maksavalla) diesel-henkilöautolla 0,37 /km. 
        Lähde: Ylen Autoliitolla teettämä laskelma ja artikkeli tammikuussa 2018.  yle.fi/uutiset/3-10040281.
        Veroton km-korvaus v. 2018 on 0,42 /km.
** = Säästö Nurmijärvi-lipulla henkilöautoon verrattuna 11 kuukauden aikana.

Uuden joukkoliikennesopimuksen myötä 

Korsisaaren kaluston uusiutuminen jatkuu.
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Klaukkalan Viirinlaakson rakennustyöt 

ovat hyvässä vauhdissa. Yksi askel eteen-

päin otettiin loppukesästä, kun katujärjes-

telyt saatiin käyttöön.

 Uusi linja-autoasema ja liityntäpy-

säköintialue otetaan liikennekäyttöön 

NY T  MENNÄÄNNY T  MENNÄÄN !

L
inja-autonkuljettaja Ville Kamunen 

(20) myöntää pitävänsä työstään, 

jossa saa olla ihmisten kanssa ja olla 

näkemässä, mitä kaikkea tapahtuu.

 – Tässä hommassa saa ajaa, jos siitä 

tykkää. Ja minä tykkään! vakuuttaa nuo-

rukainen.

 Elämänsä 19 ensimmäistä vuotta Ville 

asui Savon pääkaupungissa Kuopiossa. 

Logistiikan perustutkinnon suoritettuaan 

hän kävi armeijan. Kuljettajan töitä ei ko-

tiutumisen jälkeen meinannut kotikau-

pungista löytyä, joten muutto tuli harkin-

taan.

 – Ajattelin, että kaikkiin muihin suun-

tiin voin lähteä, mutten etelään, Ville pal-

jastaa.

 Sitten silmiin osui Korsisaarella avoin-

na ollut kuljettajan paikka. Työhaastatte-

lun jälkeen tuli tieto työpaikasta, ja niin 

Ville muutti viime vuonna etelään ja aset-

tui kirkonkylään asumaan.

 Päätöstä ei ole tarvinnut katua. Ville 

sanoo viihtyvänsä hyvin työssä, jossa ol-

laan ihmisten kanssa.

 – Minulla on yhdistelmäkortti, mutta 

rahdinajo ei tunnu yhtään kiinnostavalta 

vaihtoehdolta tämän rinnalla. Tämän työn 

hyvä puoli on myös se, että hommat me-

nevät työvuorolistan mukaan ja yleensä 

tietää milloin pääsee kotiin.

 Matkustajien kanssa asiat sujuvat 

yleensä sutjakkaasti. Villen tapoihin kuu-

luu tervehtiä asiakkaita.

 – Kyllä tässä työssä hyvin ehtii ter-

vehtiä. Ja kivalta se tuntuu, että kuljettaja 

huomataan ja edes jotain sanotaan. Mutta 

ei minun päiväni siitä mene pilalle, jos ei 

mitään puhuta.

 – Itseni ikäiset ovat yleensä semmoi-

sia, että sisään tullessaan rämppäävät 

kännykkäänsä. Äskettäin ihan yllätyin, kun 

teini-ikäinen tyttö tervehti.

 Ville on reilun vuoden aikana päässyt 

hyvin perehtymään linja-autonkuljettajan 

monipuoliseen työnkuvaan. Helsinkiin 

suuntautuvien linjojen lisäksi tutuksi ovat 

tulleet myös uimahallikyydit Espoossa 

sekä tilausajot, jotka ovat vieneet miestä 

lukuisten asiakasryhmien kanssa moniin 

ennalta kokemattomiin kohteisiin.

 Ville on ajanut myös yövuoroja, jotka 

usein mainitaan kuljettajien kannalta ikä-

viksi.

 – Ongelmia ei ole ollut. Viikonloppui-

sin kuljettajat siivoavat autot itse, mutta 

eipä ole oksennuksia tarvinnut putsailla. 

Voi olla niin, että pinnani kestää parem-

min, koska olen itse vielä lähellä bile-ikää, 

Ville virnistää.

Pysäytysmerkki ajoissa, kiitos

Villellä on asiakkailleen muutama toive, 

joilla matkan turvallisuutta ja mukavuutta 

voi entisestään parantaa.

 – Kylillä oletetaan liiaksi, että kuljettaja 

osaa aavistaa matkustajien aikeet.

 Jos saman pysäkin kautta kulkee 

useiden eri linjojen vuoroja, matkustajan 

kannattaa antaa ”omalle” bussilleen selvä 

pysäytysmerkki ajoissa. Aina kyytiin tu-

lossa oleva ei edes hoksaa, että linja-auto 

lähestyy.

 – Moni on älypuhelimestaan niin halti-

oitunut, että huomaa bussin vasta pysäkin 

kohdalla. Ei siinä useinkaan voi hätäjarru-

tusta tehdä, Ville muistuttaa.

 Turvallisuuden ja kyytiin pääsyn var-

mistamiseksi heiluva heijastin on myös 

bussimatkustajalle verraton väline.

 – Heijastinta tarvitaan etenkin talvella. 

Esimerkiksi Röykän suunnalla on paljon 

alueita, joilla ei ole katuvaloja. Pysäkillä 

ilman heijastinta olevan ihmisen havait-

seminen on tosi vaikeaa.

 Stressiä Villelle aiheuttaa joskus huo-

no keli tai muu yllättävä liikenteeseen 

vaikuttava tapahtuma, jotka vaikeuttavat 

Nurmijärven joukkoliikennelehti 2018

9. vuosikerta

Jaetaan kunnan tiedotuslehden liitteenä.
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Korsisaaren nuorin kuljettaja Ville 
viihtyy ihmisten kanssa ja pitää ajamisesta

Viirinlaakso valmistumassa

NuNurmrmijijäärven jjoukukkokkolliliikkikenennen llelehhttiii 2020201818

NY T  MENNÄÄNNY T  MENNÄÄN !

aikataulussa pysymistä. Ville toivoo ym-

märrystä sille, jos bussi joskus on myö-

hässä.

 – Etenkin talvella joudumme välillä 

vaihtoyhteyksien takia odottamaan tois-

ta vuoroa, joka on myöhässä. Ja se puo-

lestaan on voinut myöhästyä esimerkiksi 

Helsingin ruuhkien takia.

 Ensi vuonna Korsisaari ottaa käyttöön 

älypuhelinsovelluksen, joka näyttää bus-

sien liikkeet kartalla reaaliaikaisena.

”Olen kiinnostunut joukkoliikenteestä ”Olen kiinnostunut joukkoliikenteestä 

ja liikennevälineistä – myös busseista, ja liikennevälineistä – myös busseista, 

kertoo kuljettajan työssä viime vuonna kertoo kuljettajan työssä viime vuonna 

aloittanut Ville Kamunen.aloittanut Ville Kamunen.

 – Tämä on matkustajien kannalta to-

della hyvä parannus, kun näkee tulossa 

olevan vuoron todellisen sijainnin, kiittää 

Ville.

Teksti ja kuva 

Pekka Paloranta

viimeistään 1.1.2019. Varsinainen termi-

naalirakennus on rakentumassa kovaa 

vauhtia ja saadaan valmiiksi vuoden 2019 

aikana.

 Viirinlaakson jatkoaikatauluista tiedo-

tetaan erikseen mm. kunnan nettisivuilla.
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Neuvolan ja kouluterveydenhuollon keskitetyt puhelinpalvelut yhdistyivät hei-

näkuussa. Uudistuksen myötä yhteydenotto terveydenhoitajaan parani. Neuvo-

laterveydenhoitajien ja perheohjaajien yhteisiä raskaudenaikaisia kotikäyntejä 

ensimmäistä lastaan odottaville perheille tarjotaan lokakuusta alkaen Rajamäen 

neuvolan alueella.

Raskaudenaikaiset kotikäynnit 

ensisynnyttäjille 

aloitetaan Rajamäellä

Raskaudenaikaiset kotikäynnit ensi-

synnyttäjille kuuluvat äitiysneuvolan 

terveystarkastusohjelmaan. Keskustelu 

perheen terveydestä, hyvinvoinnista ja 

elämänmuutoksesta voidaan käydä lop-

puraskaudessa perheen kotona. Neuvo-

laterveydenhoitajien ja perheohjaajien 

yhteisiä raskaudenaikaisia kotikäyntejä 

ensimmäistä lastaan odottaville perheil-

le Rajamäen neuvolan alueella tarjotaan 

lokakuusta alkaen. Kotikäynneillä huomi-

oidaan yksilöllisesti perhe ja kuunnellaan 

ajatuksia jo ensimmäisen lapsen odotuk-

sesta lähtien. 

 Kotikäyntejä kehitetään syksyn koke-

musten perusteella ja toimintaa laajenne-

taan jatkossa myös Klaukkalan ja Kirkon-

kylän neuvolan alueille. 

Lasten ja nuorten terveyspalveluja uudistetaan

Neuvolan ja kouluterveydenhuollon 

keskitetty puhelinpalvelu tehostui

Uudet aukioloajat ovat maanantaista tors-

taihin klo 8–14 ja perjantaisin klo 8–13. 

Puhelinpalvelun numerossa 040 317 3370 

vastaa terveydenhoitaja, joka antaa ter-

veystarkastusten ajanvarausten lisäksi 

yleistä ohjausta ja neuvontaa lasta odotta-

ville perheille sekä ohjausta ja neuvontaa 

lasten, nuorten ja perheiden terveyteen ja 

hyvinvointiin liittyvissä aiheissa. 

 Puhelinpalvelussa on käytössä takai-

sinsoittojärjestelmä eli terveydenhoitaja 

soittaa takaisin asiakkaalle, jos puheluun 

ei pystytä heti vastaamaan. Asiakas voi 

jättää soittopyynnön myös puhelinpal-

veluun. Soittopyyntöön vastataan pää-

sääntöisesti samana päivänä, viimeistään 

kuitenkin soittoa seuraavana arkipäivänä. 

 Puhelinpalvelun kautta myös opiske-

luterveydenhuollon asiakkaat voivat jät-

tää soittopyynnön omalle terveydenhoi-

tajalleen. Opiskeluterveydenhuollon suo-

rat puhelinnumerot säilyvät ennallaan. 

Nurmijärven neuvolat ovat 

saaneet käyttöönsä häkämittarin 

Äitiysneuvolan ensikäynnillä tuleville 

vanhemmille tarjotaan mahdollisuus 

puhaltaa häkämittariin, joka mittaa ulos-

hengityksen häkäpitoisuutta. Puhallustu-

loksella saa-daan tietoa tupakoinnista ja 

passiiviselle tupakoinnille altistumisesta 

sekä sikiön altistumisesta. 

 Mittaustuloksilla voidaan seurata 

häkäpitoisuuksien laskua tupakoinnin 

vähentämisen aikana. Konkreettisten hä-

kämittausten lisäksi savuttomuuteen kan-

nustetaan ja motivoidaan perheitä lasten 

ja nuorten terveyspalveluissa myös ras-

kausajan jälkeen. Neuvolassa ja kouluissa 

jatketaan savuttomuustyötä perheiden 

parissa ja opiskeluterveydenhuollossa tu-

etaan nuoria savuttomuuteen.

Toiveita ja kehittämisideoita 

terveyspalveluista otetaan vastaan

Lasten ja nuorten terveyspalveluihin kuu-

luvat Kirkonkylän, Klaukkalan ja Rajamäen 

neuvolat sekä koulu- ja opiskelutervey-

denhuolto. Toiveita, palautteita ja kehittä-

misideoita voi jättää vastaanotolla omalle 

terveydenhoitajalle tai puhelinpalvelun 

kautta. Myös kunnan kotisivuilta löytyy 

palautelomake kehittämisideoita varten. 

  

Koulupäivä päättyy kymmenessä nurmijärveläiskoulussa tiistaisin viimeistään kello 

14. Tämän jälkeen koululaisille tarjotaan ohjattua toimintaa koko iltapäiväksi. 

Kyseessä on harrastusiltapäivä-hanke, jota kokeillaan Nurmijärvellä ensimmäisen 

kerran. 

K
okeilussa on mukana kuusi kou-

lua Klaukkalasta sekä Nukarin, 

Valkjärven, Lepsämän ja Röykän 

koulut. Näiden koulujen oppilaille tarjo-

taan mahdollisuus osallistua koulupäivän 

päätteeksi ilmaiseen harrastustoimintaan. 

Kerhojen sisällöstä ja niiden vetämisestä 

vastaavat paikalliset yhdistykset, seurat ja 

toimijat. Vastaavanlaista harrastusiltapäi-

vää on kokeiltu mm. Espoossa, Turussa ja 

Oulussa.

Sirkusta, ukulelea, kokkailua, 

tanssia...

 – Tavoitteena on tarjota 1.–9. luokka-

laisille lapsille ja nuorille maksutonta har-

rastustoimintaa koulun jälkeen. Kerhot on 

tarkoitettu kaikille oppilaille riippumatta 

siitä, mitä koulua oppilas käy. Eli koululai-

nen voi valita toisenkin kuin oman koulun 

kerhon, kertoo Liikkuva koulu -hankkeen 

koordinaattori liikunnanopettaja Ari Mu-

role. 

 – Kerhon sisältö on pyritty kokoamaan 

niin, että jokaiselle löytyy mielekästä ja 

hauskaa tekemistä. Mukana on niin tanssi-

Koululaisten maksutonta 
harrastusiltapäivää 
kokeillaan 10 koulussa

Harrastusiltapäivä-kokeilussa ovat 

mukana Harjulan koulu, Isoniitun 

koulu, Klaukkalan koulu, Nukarin 

koulu, Syrjälän koulu, Urheilupuis-

ton koulu, Röykän koulu, Valkjärven 

ja Lepsämän koulut sekä Vendla 

skolan. 

Kerhoja järjestävät Nurmijärven 

opisto, NJS, SB-Pro, NTL, Seven 

ringet tes, KlaNMKY, NTO, NUY, Kur-

ra, kunnan liikuntapalvelut ja nuori-

sopalvelut.

pajaa, laulukerhoa kuin kepparikerhoakin, 

lisää Ari Murole. 

 Nurmijärvellä kerhotoiminnasta vas-

taa kolmannen sektorin väki. Kunta kus-

tantaa jokaisen kerhon ohjaajakorvauk-

set, jonka lisäksi osa toimijoista on saanut 

tukea Olympiakomitealta. 

Ilmoittautumiset www.bitly.com/

harrastusiltapaiva

Urheilupuiston 
kouluun liikunta-
painotteinen luokka

K
laukkalassa sijaitsevassa Ur-

heilupuiston koulussa aloittaa 

tänä syksynä toimintansa lii-

kuntapainotteinen luokka. Luokka on 

suunnattu yläkouluikäisille liikunnalli-

sille ja harrastaville nuorille. 

Toiminnan perusteet tulevat Pääkau-

punkiseudun Urheiluakatemian kans-

sa tehtävästä yhteistyöstä ja Kasva 

urheilijaksi- sisällöistä. 

 Luokalle pyritään valtakunnallisen 

soveltuvuuskokeen kautta ja kaikki 

Nurmijärven kunnan oppilaat ovat 

tervetulleita soveltuvuuskokeisiin syk-

syllä 2018. Tarkemmat ohjeet tulevat 

Urheilupuiston koulun sivuille.

 Liikuntapainotteisen luokan op-

pilaille tarjotaan koko yläasteen ajan 

turvallista yleisvalmennusta ja he 

opiskelevat kaksi tuntia viikossa Kasva 

Urheilijaksi- sisältöä. Muutoin luokan 

oppilaat opiskelevat normaalin ope-

tussuunnitelman mukaan. 

Lisätietoja: 

Essi Mellin, Urheilupuiston koulun 

rehtori ja Ari Murole, liikkuva koulu-

koordinaattori; (sähköpostit muotoa: 

etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi )

www.nurmijarvi.fi /koulut/urheilu-

puiston_koulu
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N
urmijärvi on liittynyt 12 kun-

nan omistaman jätehuoltoyritys 

Kiertokapulan osakaskunnaksi. 

Kunnan jätehuoltoon liittyvät toiminnot 

siirtyvät Kiertokapulan hoidettaviksi ensi 

vuoden alusta. Muutos ei käytännössä näy 

juurikaan kuluttajan arjessa.

 Metsä-Tuomelan jäteasemalla, joka 

sekin siirtyy Kiertokapulan hoidettavaksi, 

palvelee sama tuttu ja ammattitaitoinen 

henkilökunta kuin ennenkin ja aseman 

aukioloajat pysyvät ennallaan. Jäteaseman 

hinnasto tullaan yhtenäistämään Kiertoka-

pulan muiden jätteidenkäsittelyalueiden 

hinnastojen kanssa.

 Tällä hetkellä jätehuoltoyhtiöllä on 

käytössä jätteidenkäsittelyalueet Järven-

päässä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa ja 

Valkeakoskella. Jätehuollon palveluja 

tarjotaan ensisijaisesti omistajakunnille, 

mutta yritykseltä löytyy myös räätälöityjä 

ja kustannustehokkaita jätteidenkäsitte-

lypalveluja teollisuuden ja kaupan tarpei-

siin.  

 Kiertokapulan pääasiallisena tehtä-

vänä on järjestää yhdyskuntajätteen ja 

biojätteen käsittely toiminta-alueellaan, 

joka kattaa Keravan, Tuusulan, Järvenpään, 

Hyvinkään, Mäntsälän, Lopen, Riihimäen, 

Hausjärven, Janakkalan, Hämeenlinnan, 

Hattulan ja Valkeakosken alueet.

Nurmijärveläisten käyttöön 

laaja palvelukokonaisuus

Kiertokapula palvelee nurmijärveläisiä en-

si vuoden alusta monipuolisin jätehuollon 

palveluin. Esimerkiksi noutopalvelun voi 

tilata hakemaan kotoa tarpeettomiksi käy-

neet isommat jätteet ja pihatalkoisiin voi 

tilata vuokralavan. Jätehuoltoon liittyviä 

oppaita ja tarroja voi tilata eri kanavien 

kautta. Neuvontapalvelusta saa jätteiden 

lajitteluun, jätteiden määrän vähentämi-

seen tai jätteidenkäsittelyalueiden toimin-

taan liittyvää tietoa. 

 Jäteastioiden tyhjennyksiin liittyvät 

asiat hoidetaan edelleen suoraan kulje-

tusyritysten kanssa. Vuodenvaihteeseen 

mennessä Nurmijärven jätehuollon käy-

tännöistä löytyy tietoa myös Kiertoka-

pulan verkkosivuilta www.kiertokapula.

fi . Lisäksi nurmijärveläisille lähetetään lo-

kakuussa Tietokapula-lehti, joka ilmestyy 

kaksi kertaa vuodessa Kiertokapulan toi-

mialueella. Lehdessä on tietoa jätehuollon 

ajankohtaisista asioista ja muutoksista.

 Kiertokapulaan liittymisen myötä 

Nurmijärven jätehuoltoviranomaisena on 

Jätelautakunta Kolmenkierto, jonka toi-

mipaikkana on Hämeenlinnan kaupunki. 

Ensi vuoden alusta alkaen mahdolliset 

jätehuoltomääräyksistä poikkeamiset 

hoidetaan Kolmenkierron kautta. Kun 

Kolmenkierto seuraavan kerran uusii jä-

tehuoltomääräyksiä, samat määräykset 

otetaan todennäköisesti käyttöön koko 

Kiertokapulan toimialueella eli myös Nur-

mijärvellä.

Jätehuolto ja -neuvonta

Metsä-Tuomelan jäteasema

 Iivarin metsätie

 Puh. 040 317 2315

Jätteiden vastaanotto auki:

 arkisin ma-pe klo 7.30–17.15

 arkipyhien aattoina klo 7.30–15.45

 nurmijarvi.fi /jatehuolto 

Metsä-Tuomelan jäteasema on 

Facebookissa! 

Tiesitkö?

Kaikilla asuinkiinteistöillä on oltava seka-

jäteastia ja sopimus jätehuoltoyrityksen 

kanssa sen tyhjentämisestä.  Lue lisää nur-

mijarvi.fi /jatehuolto -> jätehuollon järjes-

täminen.

Metsä-Tuomelan jäteasema 

avoinna lauantaina 6.10. ja 27.10.

Jäteasema on avoinna pientuojille lauan-

taina 6.10. ja 27.10. klo 9.00–14.00, jolloin 

jäteasemalla vastaanotetaan jätteitä jät-

teenkäsittelytaksan mukaisin hinnoin. 

 Henkilöautolla ja/tai perävaunulla tuo-

taessa kompostointiin menevät haravoin-

tijätteet sekä haketettavat oksat ja risut 

otetaan lauantaiaukiolojen aikana vastaan 

omille vastaanottokentilleen veloitukset-

ta. Normaaleina aukioloaikoina niitä voi 

tuoda 9 € kuormahintaan.

 Metallia, sähkö- ja elektroniikkaromua 

ja kyllästettyä puuta (alle 1 m3) otetaan 

vastaan maksutta jäteaseman aukioloai-

koina. Vaarallisten jätteiden keräysauto ei 

kierrä tänä syksynä kunnan alueella. Nii-

tä vastaanotetaan kotitalouksista Metsä-

Tuomelan jäteasemalla maksutta taksan 

mukaisia kohtuullisia määriä. Suurten jä-

teöljyerien noutoa tarjoavat Fortum Waste 

Solutions ja Lassila & Tikanoja. 

Lisätietoa: 

Fortum Waste Solutions: asiakaspalvelu1

@fortum.com tai puh. 010 755 1625

Lassila&Tikanoja: oil@lassila-tikanoja.fi  

tai puh. 010 636 6031

Tiesitkö?

Puutarhajätteet saa hyödyntää omalla 

pihalla tai toimittaa Metsä-Tuomelan jäte-

asemalle. Ethän vie puutarhajätteitä luon-

toon – näin estät vieraslajien ja kasvitau-

tien leviämisen. 

 Lue lisää kompostoinnista www.kier-

tokapula.fi /jatehuolto/kompostointi/ hai-

tallisista vieraslajeista http://vieraslajit.fi /.

Metsä-Tuomelan jäteasema 

on palvellut jo 25 vuotta!

Kunnallisen jätehuollon historiaa ja tule-

vaisuutta esitellään syksyn eri kylätapah-

tumissa kuten mm.  Rajamäen kyläpäivillä 

la 25.8. Tervetuloa tutustumaan kunnan 

teltalle! 

 Kiinnostaako tutustumiskäynti jäte-

aseman toimintaan juhlavuoden kunni-

aksi? Kerää 10–15 hengen ryhmä ja ota 

yhteyttä minna.sawkins@nurmijarvi.fi 

esittelykierroksen varaamiseksi!

Syyssiivous kotikylällä

Nurmijärven kunnan yleisten alueiden 

siivoustalkoot järjestetään elo-syyskuun 

vaihteessa. Kunta tarjoaa talkoisiin osallis-

tuville porukoille jätesäkit ja roskien kul-

jetuspalvelun viimeistään 24.9. Talkoisiin 

osallistuvien porukoiden vetäjät mainos-

tavat itse tapahtumaa ja tilaavat annettu-

jen ohjeiden mukaisesti roskille noudon 

Lassila & Tikanojalta. 

Jätesäkkejä ja lisäohjeita 

Metsä-Tuomelan jäteasemalta 

sekä kunnan kirjastoista:

• Metsä-Tuomelan jäteasema, 

 Iivarin metsätie, puh. 040 317 2315, 

 avoinna: arkisin ma-pe 7.30–17.15, 

 arkipyhien aattoina 7.30–15.45

• Nurmijärven pääkirjasto, 

 Punamullantie 1, puh. 040 317 2500, 

 avoinna: ma-to 10–20, pe 10–18, la 

 ja aattoina 10–16

• Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1, 

 puh. 040 317 2980, 

 avoinna: ma, ti, to 10–19, pe 10–17, 

 la ja aattoina 10–14

• Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2,   

 puh. 040 317 2550, 

 avoinna: ma-to 10–20, pe 10–18, la ja   

 aattoina 10–16.

Nurmijärveläiset Kiertokapulan 

palveluiden piiriin

M
etsä-Tuomelan jäteasema ottaa 

vastaan myös omenia. Omenoi-

den vastaanottohinta jätease-

malla on 80,23 €/tonni + punnitusmaksu 

9 € (sis. alv 24 %). Hinta vastaa omenien 

käsittelykustannuksia kompostointilaitok-

sella.

 Pieniä määriä omenoita voi laittaa 

myös biojäteastiaan tai sekajäteastiaan. 

Jäteastia saa painaa täytenä enintään 60 

kg. Omenat voi myös kompostoida itse.

 Myös Facebookin omenapörssien tai 

metsästysseurojen kautta voi löytyä ottajia 

ylimääräisille omenille.

 Esimerkiksi Kyläjoen metsästysseuran 

kodalla, os. Kullantöyrääntie 70 on astia, 

johon voi halutessaan viedä omenoita 

peuroille.

Voit tuoda ylimääräiset omenat 

Metsä-Tuomelan jäteasemalle
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P
ellon hyvä kasvukunto on ruoan-

tuotannossa kaiken a ja o, ja sen va-

rassa pyörii myös maatilan talous. 

Hyvästä maan rakenteesta hyötyvät myös 

vesistöt. Hyvärakenteisessa maassa kasvi 

tuottaa hyvän sadon ja käyttää ravinteita 

tehokkaasti hyväkseen. 

 Kyseessä on viljelijöille ja ruoantuotan-

nosta kiinnostuneille suunnattu tiedonvä-

lityshanke, joka nostaa esiin viljelijöiden 

toteuttamia ympäristötoimenpiteitä sekä 

jalkauttaa uusinta tietoa peltomaan raken-

netta ylläpitävistä viljelytoimenpiteistä. 

Tiedotusta suunnataan myös kuluttajille 

tuoden esiin viljelijöiden toteuttamia ym-

päristötoimenpiteitä.

 VILKKU Plus -hankkeessa on ymmär-

retty, että paras tiedon välittäjä viljelijälle 

on toinen viljelijä. On paljon uskottavam-

paa, kun viljelijät itse kertovat kokemuksis-

taan toisille viljelijöille. 

 – Järjestämme alueen tiloilla pellon-

piennartilaisuuksia, joissa viljelijät esit-

televät tekemiään toimenpiteitä, kertoo 

hankevastaava Janne Heikkinen VILKKU 

Plus -hankkeesta. 

 – Kutsumme tilaisuuksiin myös kulloi-

seenkin aihepiiriin sopivia asiantuntijoita 

ja tutkijoita puhumaan. Talvisaikaan han-

ke järjestää luentotilaisuuksia. Tilaisuuksiin 

ovat tervetulleita kaikki aihepiireistä kiin-

nostuneet henkilöt. 

 Hankkeella on osoitteessa www.vilk-

kuhanke.fi  kotisivut, joihin kannattaa käy-

dä tutustumassa. Sivustolta voi seurata 

muun muassa hankkeen tulevia tapah-

tumia ja lukea viljelijöiden kokemuksia 

vuokrapeltojen kunnostuksesta, jaetusta 

typpilannoituksesta, pientilan erikoistu-

misesta ja viljelykierron monipuolistami-

sesta. -Facebookista meidät löytää osoit-

teesta www.facebook.com/vilkkuhanke.

 

Paikallisia toimintaryhmiä 

ja tiedonvälitysportaali

Viljelijöillä on mahdollisuus osallistua 

hankkeen suunnitteluun ja ideointiin.  

 – Tätä varten kokoamme paikallisia 

toimintaryhmiä. Keräämme myös koko 

ajan viljelijöiden kokemuksia ja välitämme 

niitä eteenpäin tilaisuuksissa ja verkkosi-

vuillamme. Teemme hankkeessa tiivistä 

yhteistyötä viljelijöiden, muiden hankkei-

den, sekä alan tutkijoiden, neuvojien ja 

viranomaisten kesken. 

 VILKKU Plus -hanke toteuttaa vuo-

den sisällä tiedonvälitysportaalin, jonka 

tarkoitus on helpottaa netissä hajallaan 

olevan tiedon hakemista. Ideana on, että 

hakusanojen avulla voi hakea ajantasais-

ta, selkokielistä tietoa maatalouden ym-

päristötoimista. Sivusto tulee hakemaan 

kohdennettua tietoa useam malta eri verk-

kosivulta. 

 Jos sinulla on viljelyksessä esimerkiksi 

tulvaherkkiä peltoja, pellon kasvukunnos-

sa on parantamisen varaa, tai olet muuten 

kiinnostunut kehittämään tilaasi vaikkapa 

uusilla viljelykasveilla, ota yhteyttä Janne 

Heikkiseen puh. 040 314 4735 tai etunimi.

sukunimi@tuusula.fi . 

Pellon kasvukunto 
takaa ruoan pöytään

N
urmijärven Vesi tutkii vuosittain 

jätevesiviemäreitä kuvaamalla 

niitä noin 20 km eri puolella kun-

taa. Pyörillä kulkevalla kameralla saadaan 

tarkkaa tietoa esimerkiksi painumista, vuo-

doista, rasvakertymistä ja putkeen tulevis-

ta liittymistä. 

 Kuvaukset paljastavat, että kiinteistöil-

tä tulee usein viemäriverkostoon tukoksia 

aiheuttavaa rasvaa, vaikka rasva ei kuulu 

viemäriin. Viemäreiden TV-kuvauksen 

yhteydessä viemärit puhdistetaan paine-

huuhtelulla. 

Viemäriverkoston kuvaus 
paljastaa viat ja tukokset

 Viemärikuvauksissa saatu kuntotieto 

syötetään verkkotietojärjestelmään ja sen 

avulla ajoitetaan viemärisaneeraukset.

 

Tilaa häiriötiedote

Viemärikuvauksista ja vesihuollon häiriöti-

lanteista asukkaille tiedotetaan tekstivies-

tein Nurmijärven Veden häiriötiedotepal-

velun kautta. Voit tilata omalle kiinteistöl-

lesi häiriötiedotepalvelun internetosoit-

teessa www.nurmijarvi.fi /nurmijarvenvesi.

Nurmijärven Veden sopimuskumppani Lassila&Tikanoja Oyj:n työntekijä Bo Lindman 

tekee viemärikuvauksia Röykässä.

Siistiksi-projekti kasvaa ja kehittyy

Viime vuonna aloitettu Siistiksi-projekti 

kannustaa kuntalaisia pitämään huol-

ta ympäristöstään. Projekti on laajen-

tunut ja näkynyt kuntalaisille erilaisten 

tempaus ten kautta.
 

V
uoden 2017 keväällä järjestettiin 

perinteiset siivoustalkoot ja aloi-

tettiin projektin tiimoilta yhteis-

työ ELY-keskuksen kanssa. Siivoustalkoot 

pidettiin kevään lisäksi myös syksyllä.  

Esimerkiksi kyläyhdistykset ovat olleet tal-

koissa erittäin aktiivisia. Metsä-Tuomelan 

jäteasema oli auki kahtena lauantaina ja 

taajamissa kiersi vaarallisten jätteiden kun-

takeräys. 

Kevään keräyksessä vastaanotettu 

6,5 tonnia vaarallisia jätteitä 

ja 2 tonnia jäteöljyä

Tänä keväänä ELY-keskus otettiin entistä 

tiiviimmin mukaan projektiin. Yhdessä sen 

sekä alueurakoitsijan kanssa jalkauduttiin 

maastoon kartoittamaan siistittäviä koh-

teita. Keväällä järjestettiin jälleen siivous-

talkoot, mutta aiempaa näkyvämmin.  

Toukokuussa kunnan ja Fortumin yhteis-

työnä toteuttamassa vaarallisten jätteiden 

keräyksessä vastaanotettiin kaikkiaan 6,5 

tonnia vaarallisia jätteitä sekä 2 tonnia jä-

teöljyä. 

 Hankkeelle perustettiin oma Siisti il-

miö -facebook-sivu, jonka tykkääjien kes-

ken arvottiin Nurmijärvi-Jopo.

 Projektin aikana on lisäksi mm. jaettu 

koirankakka-roskistarroja, järjestetty valo-

kuvakilpailu ja työllistetty yhdessä LC Nur-

mijärvi Kanervan kanssa paikallisia nuoria 

siistimistehtäviin. 

 Kunnanjohtaja Outi Mäkelä on ilahtu-

nut siitä, miten kuntalaiset ovat lähteneet 

mukaan. 

 – Suuri kiitos aktiivisille kuntalaisillem-

me! Siisti ilmiö on osoitus kunnan, kunta-

laisten, järjestöjen, ELY:n ja yritysten yh-

teistyön voimasta. Projekti jatkuu jälleen 

syksyllä, joten mukaan pääsee edelleen. 

Myös uusia ideoita otetaan kunnassa mie-

lellään vastaan, Mäkelä vinkkaa.

www.facebook.com/siistiksinurmijarvi/

Tuusulassa pidetyssä pellonpiennartilaisuudessa tutustuttiin kuoppatestiin. 

VILKKU Plus -hanke pähkinänkuoressa

Viljelijöille suunnattu VILKKU Plus -hanke (Viljelijälähtöistä tiedonvälitystä maata-

louden vesiensuojelusta Keski-Uudellamaalla) aloitti toimintansa toukokuun alussa. 

• Hankealuetta ovat Nurmijärvi, Tuusula ja Mäntsälä.

• Kaksivuotinen hanke on jatkoa VILKKU-hankkeelle.

• Hankkeessa ovat mukana Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut, 

 Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä sekä Vantaanjoen ja  

 Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. Hanketta hallinnoi Keski-Uuden- 

 maan ympäristökeskus. Mukana suunnittelussa ovat myös MTK Uusimaa, 

 ProAgria Etelä-Suomi ja Uudenmaan ELY-keskus.

• Hankkeen päärahoitus tulee Euroopan maaseudun kehittämisen maatalous-

 rahastosta. Nurmijärven kunta on mukana rahoittamassa hanketta.

Kuva Hannu Känkänen/

Luke (Luonnonvarakeskus)

Nurmijärven alueella toukokuussa toi-

mintansa aloittaneen VILKKU Plus -hank-

keen tavoitteena on yhdistää kan nattava 

maatalous ja vesien suo  jelu.
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Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset ryhmiin alkaen 

13.8. klo 9 www.nurmijarvi.fi /liikunta 

tai puhelimitse 040 317 2046 

tai 040 317 4890.

Ilmoittautumisia ei oteta vastaan sähkö-

postitse, tekstiviestitse eikä vastaajavies-

teinä.

Peruuttamatta jääneistä ilmoittautu-

misista peritään kurssimaksu voimassa 

olevan hinnaston mukaisesti.

 Peruutukset tulee tehdä 17.9.2018 

mennessä.

Lasten liikunta
Liikuntasirkus

Telinejumppa

Liikuntamaa

60 €/kausi

60 €/kausi

maksuton 

Erityisliikunta

Erityiskuntosali  

Kehitysvammaisten liikuntakerho

Soveltava luistelu  

Vammaisratsastus 

30 €/kausi

maksuton

30 €/jakso 

(6 kertaa)

10 €/kerta

Ikäihmiset

Seniorijooga

Kehonhuolto

Tuolijumppa

Allasjumpat

35 €/kausi

35 €/kausi

maksuton 

30 €/kausi

Terveysliikunta

Liikuntakalenterin  tunnit  

Eläkeläiset, opiskelijat ja työttömät 

Kehonhuolto

KKI-passi 

Paino Haltuun -ryhmä 

Miesten kaukalopallo 40+  

5 € (KKI-lippu)/krt

3 € (KKI-lippu)/krt

35 €/kausi

100 €/kausi 

70 €/kausi

 80 €/kausi

Maksut

KKI-lippuvihkoja voi ostaa
  Liikuntapalvelujen toimistolta 

 (käteinen/liikuntasetelit*)

   Kirjastoista (käteinen/pankkikortti)

  Rajamäen uimahallista 

 (käteinen, pankkikortti, liikunta-

 setelit*)

KKI-passi
KKI-passilla voi käydä kaikilla terveys-

liikunta kalenterin tunneilla (lukuun ot-

tamatta miesten kaukalopalloa) rajoituk-

setta kauden aikana. KKI-passi on hen-

kilökohtainen ja tulee esittää joka kerta 

tunnin alussa ohjaajalle.

Passeja voi ostaa: 
   Liikuntapalvelujen toimistolta 

 (käteinen/liikuntasetelit*)

  Rajamäen uimahallista 

 (käteinen, pankkikortti, liikunta-

 setelit*)

 (* Smartum-, Tyky-, Virike-, tai 

 Kulttuurisetelit)

Työttömät, eläkeläiset ja opiskelijat voivat 

ostaa KKI-lippuvihkon 30 € hintaan perus-

teena olevaa korttia esittämällä. 

Liikutaan yhdessä! 
Nurmijärven ohjatut liikuntapalvelut 2018–2019

Työikäisten liikuntatunneille ei ennakko-

ilmoittautumista lukuunottamatta Paino 

haltuun -ryhmää. 

Syyskausi 3.9.–9.12.2018, 

syysloma vko 42

Kevätkausi 7.1.–18.4.2019, 

talviloma vko 8

Tunteja ei pidetä pyhäpäivinä eikä loma-

viikoilla. Juhlapyhien aattoina mahdollisia 

muutoksia aikatauluissa.

Pidätämme oikeuden ohjelman muutok-

siin niistä ennalta ilmoittamatta. 

Ryhmän nimi Aika Paikka

 Telinejumppa 7-9 v. Ma klo 16.00–16.45 Rajakaaren liikuntasali

 Telinejumppa 10-12 v. Ma klo 16.45–17.30 Rajakaaren liikuntasali

Sporttikerho 7-9 v.
soveltuu myös erityislapsille

Ti klo 16.15–17.00 Kivenpuiston koulu

Sporttikerho 7-9 v. Ke klo 16.00–16.45 Isoniitun koulu

 Telinejumppa 7-9 v. Ke klo 17.15–18.00 Isoniitun koulu

 Liikuntasirkus 5-6 v. Ke klo 18.00–18.45 Isoniitun koulu 

 Liikuntamaa La klo 16.15–18.00 Mäntysalon koulu

 Liikuntamaa Su klo 12.00–13.45 Länsikaaren koulu

 Liikuntamaa Su klo 14.30–16.15 Kivenpuiston koulu

Lasten liikunta

Liikuntasirkus (5–6 v.) 

Liikuntasirkustoiminnan tavoitteena on 

kehittää lapsen kehonhallintaa, motori-

sia perustaitoja sekä sosiaalisia taitoja lii-

kuntatilanteissa. Näitä taitoja harjoitetaan 

hyödyntämällä omaa kehoa välineenä, 

temppu- ja tasapainoratoja, liikuntaleik-

kejä sekä erilaisia liikuntavälineitä. 

Telinejumppakerho

(7–9 v. ja 10–12 v.) 

Telinejumpassa harjoitellaan telinevoi-

mistelun perustaitoja. Jumppa kehittää 

lapsen perusliikuntataitojen lisäksi tasa-

painoa, kehon hallintaa, voimaa ja liikku-

vuutta. 

Sporttikerho (7–9 v.)

Sporttikerhossa tutustutaan ensisijaisesti 

sisä liikuntalajeihin, harjoitetaan peruslii-

kuntataitoja leikkimielellä ja opetellaan 

myös uusia taitoja sekä ryhmässä toimi-

mista.   

Liikuntamaa

Maksuton ja avoin perheliikuntapalvelu, 

johon ei tarvitse ilmoittautua. Liikun-

tamaa on valvottu sali vuoro, jossa on 

temppurata ja erilaisia liikun tavälineitä 

perheiden käytössä. Keskeisenä ajatuk-

sena on vanhempien ja lasten yhteinen 

liikkuminen. 

 Liikuntamaa tarjoaa hyvät mahdol-

lisuudet perusliikkumistaitojen oppimi-

selle omaehtoisen liikkumisen kautta. 

Sääntönä on, että lapsen tulee olla liikun-

tamaassa oman aikuisen kanssa.

Koko perheen 

maksuttomia liikunta-

tapahtumia 2018–2019

• Ilo kasvaa liikkuen 

 – perheliikuntatapahtuma 

 la 27.10.2018 klo 10–14 

 Maaniitun koulun salissa

• IceSkating Tour Nurmijärvellä 

 Krannilan liikuntapuistossa 

 (ajankohta varmentuu syksyn

  aikana)

• Koko perheen 

 talviliikuntatapahtuma 

 Sääksissä la 2.3.2019 

 

KUNTA TIEDOTTAALIIKUNTA JA URHEILU
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LIIKUNTA JA URHEILU

Nurmijärven liikuntatoimi on tuottanut Ketterät Kaverit -joogakortit, joilla 

innostetaan päiväkoti- ja alakouluikäisiä lapsia liikkumaan ja opettele-

maan oman kehon hallintaa. 

Ketterät kaverit -joogakortit liikuttavat lapsia

KARHU
Rauhoitus ja rentoutus

Lepää rentona

•  Käy polvi-istuntaan ja kumarra ylävartaloa eteen.

• Paina otsa lattiaan ja vie käsivarret rentoina 

 vartalon sivuitse taakse.

• Hengitä rauhallisesti nenän kautta sisään ja ulos.

KEHRÄÄVÄ KISSA
Selän liikkuvuus

Selän pyöristys

•  Konttausasento: ranteet olkapäiden alla ja polvet lonkkien alla.

• Vie leuka rintaan, paina etutassuja lattiaan 

 ja vedä häntä koipien väliin, jolloin selkä pyöristyy.

• Ojenna selkä rauhallisesti, katse ja peppu nousevat ylös.

Selän pyöristys

Rintakehän avaus ja vatsalihasten venytys

•  Konttausasento: ranteet olkapäiden alla ja polvet lonkkien alla.

• Paina käsiä lattiaa vasten ja nosta katse ylös.

• Ojenna selkä suoraksi.

TYYTYVÄINEN NORSU
Selän ojennus

kien alla.

Vahvistaa keskivartaloa

• Vie kädet lattiaan hartioiden leveydellä ja vähän niiden etupuolelle

• Konttausasennosta vie painoa käsien päälle

• Pidä selkä suorana kuin lankku

• Vedä napaa kohti selkää

 vartalon sivuitse taakse.

• Hengitä rauhallisesti nenän kautta sisään ja ulos.

Vahvistaa keskivartaloa

POLVILANKKU
Keskivartalon hallinta

Avaa rintaa ja vahvistaa selkää

•  Makaa päinmakuulla ja paina 

 jalkapöydät lattiaan.

• Paina jalkoja lattiaan ja vedä napaa ylös.

• Nosta rintakehä irti lattiasta.

• Liu´ta käsiä kevyesti lattiaa 

 pitkin eteenpäin.

HILPEÄ LISKO
Selän vahvistaminen

istaa selkää

ulla ja paina 

an.

aan ja vedä napaa ylös.

rti lattiasta.

esti lattiaa 

SKO
aminen

ALASPÄIN KATSOVA KOIRA
Selän venytys, rintarangan avaus

Venyttää ja avaa selkää ja rintaa, 

nilkka- ja rannenivelet vahvistuvat

•  Vie peppu konttausasennosta 

 kohti kattoa ja ojenna jalat.

• Paina kantapäitä lattiaa vasten.

• Katse jalkojen välistä taakse, 

 selkä ojennettuna, napa kohti selkää.

ydellä ja vähän niiden etupuolelle

ien päälle

VA KOIRA
gan avaus

at

ää.

SAMMAKKO
Lantion liikkuvuus

Parantaa lantion liikkuvuutta 

ja venyttää pohkeita

• Käy varpaillesi kyykkyyn 

 ja vie jalat lantion leveydelle.

• Laske kantapäät lattiaan 

 ja peppu lähelle lattiaa.

• Tuo kädet yhteen rinnan eteen 

 ja ojenna selkä suoraksi.

Kokeile ja innostu seuraavista liikkeistä oman kehosi hyvinvoinnin parhaaksi.

kuvuutta, tasapainoa ja rentoutumista. 

Korttisarjaan kuuluu 20 eri korttia. 

 Kortit ovat kaksipuoleisia; etupuolella 

on isompi kuva ja liikkeen nimi, toisella 

puolella on kuva ja liikkeen lyhyt kuvaus 

mihin liike vaikuttaa ja miten se tehdään. 

Kortit voi ripustaa myös seinälle lasten 

nähtäväksi ja lapset voivat omatoimisesti 

harjoitella liikkeitä ohi kulkiessaan tai lei-

kin lomassa.

 Tällä hetkellä kortit ovat käytössä var-

haiskasvatuksessa ja syksyn aikana jooga-

kortit hankitaan myös alakouluihin aina-

kin alku opetuksen ja liikunnanopetuksen 

käyttöön.

 

 

A
jatus Ketterät Kaverit -joogakor-

teista lähti liikkeelle varhaiskas-

vatuksen henkilöstön tarpeesta 

saada käyttöön liikunnalliset tehtäväkor-

tit, joita voidaan käyttää yhteisissä liikunta-

tuokioissa tai lapset itsekseen esim. siirty-

mä- ja odotustilanteissa mallista katsoen. 

Keskeisenä ajatuksena oli kehonhallinta ja 

rauhallinen liike, johon jooga sopii erin-

omaisesti, kertoo liikuntasuunnittelija Mi-

ka Vänni.

 Liikkeitä lähdettiin suunnittelemaan 

yhdessä joogaohjaaja Katja Ahosen kans-

sa. Kuvituksen osalta käännyttiin paikalli-

sen Mainospalvelu Kristasta Oy:n  puoleen, 

jonka kanssa oli jo aikaisemmin toteutettu 

Ketterät Kaverit -liikuntapeli matto nurmi-

järveläisiin päiväkoteihin. Korttien eläin-

piirrokset ovat nuoren kuvataiteilijan Hel-

mi Kohosen käsialaa.

 Joogakorteissa on kolme eri liikesar-

jaa, joiden avulla harjoitetaan kehon liik-

a. 

a 

a 

us 

n. 

n 

ti 

i-

r-

a- Ketterät Kaverit -joogakorteissa 

liikkeitä havainnollistavat monenlaiset

eläimet alligaattorista oravaan, 

leijonasta laiskiaiseen.

P
iirro

kset H
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i K
o

h
o

n
en
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Erityiskuntosali

ma klo 11.00–12.15 Lumikello, Klaukkala

ma klo 13.15–14.30 Lumikello, Klaukkala

ti klo 13.00–14.15
Nurmijärven terveyskeskus, 

sisäänkäynti F-ovi

ke klo 11.00–12.15
Nurmijärven terveyskeskus, 

sisäänkäynti F-ovi

ke klo 13.00–14.15
Nurmijärven terveyskeskus, 

sisäänkäynti F-ovi

to klo 15.00–16.15 Lumikello, Klaukkala

Kehitysvammaisten 
liikuntakerho 
(aikuiset ja nuoret)

to klo 9.30–10.30 
Nurmijärven 

tanssiopiston sali

Kehitysvammaisten 
vesiliikunta 
(aikuiset ja nuoret)

ke klo 15.30–16.00

Nurmijärven terveyskeskus, 

sisäänkäynti F-ovesta

Sporttikerho 7–9 v. ti klo 16.15–17.00 Kivenpuiston koulu

Soveltava jalkapallo to klo 18.00–19.00

NJS- halli, Klaukkala

Lisätietoja ja 

ilmoittautuminen: 

Nurmijärven Jalkapalloseura

Soveltava luistelu

Toteutetaan loppuvuodesta 2018 

Kirkonkylän liikuntapuiston tekojääradalla. 

Tarkemmat tiedot luettavissa lähempänä 

ajankohtaa www.nurmijarvi.fi /liikunta. 

Vammaisratsastus
la 25.8.–13.10.2018

klo 13.00, 13.30 ja 

14.00

Nurmijärven Ratsastuskoulu

Erityiskuntosali

Ohjattu kuntosalitunti erityisryhmille. 

Tunti sisältää alkulämmittelyn ja harjoitte-

lun kuntosalilaitteilla. Voi osallistua myös 

avustajan kanssa. 

Kehitysvammaisten 

vesiliikunta 

Vesiliikuntaryhmässä tutustutaan vesiele-

menttiin ja vesijumppaan liikuntamuo-

tona. Tunneilla voidaan käyttää erilaisia 

välineitä tehostamaan veden vastusta liik-

keissä. Uimarilla tulee olla avustaja tarvit-

taessa, avustaja samalla maksulla. 

Liikuntakerho 

kehitysvammaisille

Ryhmä on tarkoitettu kehitysvammaisille 

nuorille ja aikuisille. Tunti sisältää moni-

puolista liikuntaa kuten jumppaa ja erilai-

sia pelejä. Kerho sisältyy Woimalassa työs-

kentelevien päiväohjelmaan. Kerhoon voi 

osallistua, vaikka ei työskentelisikään Woi-

malassa. Ilmoittautuminen siinä tapauk-

sessa p. 040 317 2046 tai 040 317 4667.

Sporttikerho (7–9 v.)

Sporttikerhossa tutustutaan ensisijaisesti 

sisäliikuntalajeihin, harjoitetaan peruslii-

kuntataitoja leikkimielellä ja opetellaan 

myös uusia taitoja sekä ryhmässä toimi-

mista.   

Soveltava jalkapallo

Ryhmässä on mahdollista harrastaa jalka-

palloa seurassa jokaisen omista lähtökoh-

dista. Ryhmä on tarkoitettu 7–13-vuotiail-

le tytöille ja pojille.   Ryhmää yhdistää aito 

innostus pelaamiseen ja ennen kaikkea 

yhdessä liikkumiseen. Järjestetään yhteis-

työssä Nurmijärven Jalkapalloseuran 

kanssa. 

Soveltava luistelu 

Ryhmä on tarkoitettu lajiin totutteleville 

5–9-vuotiaille erityistä tukea tarvitseville 

lapsille. Ryhmään tulevan lapsen tulee 

pystyä seisomaan lattialla luistimilla. Lap-

sella tulee olla vanhempi tai tuttu aikui-

nen mukana. 

Vammaisratsastus

Ratsastus tarjoaa avointa, esteetöntä ja 

elämyksellistä liikuntaa erityisryhmille. 

Tavoitteena on tukea ratsastajaa erilaisilla 

toimintatavoilla ja apuvälineillä siten, että 

talutusratsastus onnistuu turvallisesti. 

 

Erityisliikunta

MA TI KE TO LA

Lavis

klo 17.00–18.00

Ahjola

Voimaa 

vartaloon 

klo 17.00–18.00

Kivenpuiston koulu

Step-jumppa

klo 17.30–18.30

Kunto Center

Voimaa 

vartaloon 

klo 17.00–17.55

Rajakaari yläaula

Miesten 

kaukalopallo 40+

klo 7.00–8.00

Klaukkalan jäähalli

Kuntonyrkkeily

klo 17.30–19.00

Kivenpuiston koulu  

Voimaa 

vartaloon 

klo 19.00–20.00

Nummenpään seuratalo

Zumba 

klo 19.00–20.00

Rajakaari-sali

Kahvakuula

klo 18.00–18.45

Rajakaari-sali

Kahvakuula

klo 18.00–18.45

Rajakaaren sali 

Sähly 

MAKSUTON

klo 19.00–20.00

Harjulan koulu

Kuntonyrkkeily 

klo 18.00–19.30

Mäntysalon koulu

Hathajooga

klo 19.05–20.00

Rajamäen koulu 

Voimaa vartaloon 

klo 19.00–20.00

Röykän koulu

Miesten kaukalopallo 40+

Rentoa kunnon kohotusta kaukalopal-

loilun merkeis sä. Tunti on suunnattu 

+40-vuotiaille miehille.  Mukaan tunnille 

tarvitset omat luistimet, kypärän, polvi-

suojat ja mailan.

Step-jumppa

Step- laudalle askellusta musiikin tahdis-

sa. Aero binen askellus osuus 25-30 min. 

Tämän lisäksi tunnit sisältävät erilaisia li-

haskuntoharjoittelu- ja venyttelyteemoja.

Sähly

Hauska ja helppo peli pelata yhdessä tai-

totasosta riippumatta ja silti kaikki saavat 

hien pintaan ja kuntokin kohenee. HUOM! 

Sähly-tunnit ovat maksuttomia.

Voimaa Vartaloon

Tunti on helposti ja turvallisesti yksinker-

taisilla liikkeillä suoritettavaa jumppaa 

mukavan musiikin tahdissa. Sopii niin 

aloittelevalle kuin pitkään jumpanneel-

lekin.

Zumba®

Zumba® on latinorytmeihin perustuva 

tanssifi tness-tunti. ZUMBA on rytmikästä, 

helppoa ja hauskaa tanssia.

Terveysliikunta

HathaJooga

Hathajooga on joogan laji, jossa ihminen 

pyrkii saamaan kehonsa hyvään hallin-

taan. Periaatteet ovat painovoiman huo-

mioiminen, asteittaisuus ja kompensaatio 

harjoituksessa.

Kahvakuula 

Kahvakuulalla tehtävät harjoitteet kehit-

tävät monipuolisesti jalkojen, keskivar-

talon, selän ja käsien lihasvoimaa sekä 

kehonhallintaa ja liikkuvuutta.

Kehonhuolto

Kehonhuoltotunti koostuu rauhallisesta 

alkulämmittelystä, vartalonhallintahar-

joitteista sekä liikkuvuutta lisäävistä har-

joitteista. Tunnin tavoit teena on tuoda 

rentoutta ja hyvää oloa niin kehol le kuin 

mielelle. Soveltuu kaiken ikäisille ja -kun-

toisille. 

Kuntonyrkkeily 

Kuntonyrkkeily on tehokasta ja kohtuul-

lisen raskas ta liikuntaa. Tunnit sisältävät 

nyrkkeilytekniikoiden harjoittelua ja mo-

nipuolista lihaskuntotreeniä.

Lavis®

Lavis-lavatanssijumppa on hauska, help-

po ja hiki nen liikuntamuoto, joka perus-

tuu lavatanssiaskeleiden ja jumpan väli-

muotoon. Tunnilla tanssitaan ilman paria 

tuttuja lavatanssilajeja kuten humppa, 

jenkka, rock/jive, cha cha ja samba. 
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Liikuntapalvelut 
(Hyvinvointitoimiala)

Käyntiosoite 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

Erityisryhmien liikunta 

Liikuntasuunnittelija Mika Vänni

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

Työikäisten liikunta

Liikuntasuunnittelija Heli Kurhela

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

Ikäihmisten liikunta

Erityisryhmien liikunta 

Liikuntasuunnittelija Petra Kela

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

Ryhmien ohjaustoiminta 

Liikunnanohjaaja Jonna Suonio 

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

Liikuntaneuvonta 

liikuntaneuvonta@nurmijarvi.fi 

Salivuorot 

Toimistosihteeri Jonna Kivi

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

Laskutus   

Taloussihteeri Paula Vanhakangas

p. 040 317 2049

paula.vanhakangas@nurmijarvi.fi 

Liikuntapaikkojen hoito ja rakentaminen 

(Tekninen keskus)

Liikuntapaikkapäällikkö Ville Ruokoja

p. 040 317 4001

Klaukkalan urheilualue ja liikuntapaikat

p. 040 317 4003

liikuntapaikat.klaukkala@nurmijarvi.fi 

Rajamäen urheilualue ja liikuntapaikat

p. 040 317 4007

liikuntapaikat.rajamaki@nurmijarvi.fi 

Kirkonkylän liikuntapaikat,

ulkoilualueiden hoito

p. 040 317 4005 ja 040 317 4006

Porkkalan mökin varaukset

p. 040 317 2560 ja 040 317 2005

Venepaikat

Toimialasihteeri Monica Juutinen

p. 040 317 2303

henkilökunnan sähköpostiosoitteet: 

etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi 

LIIKUNTA JA URHEILU

PAINO HALTUUN -valmennusryhmä
Pohditko elämäntapamuutoksen tekemistä, muttet ole saanut aikaiseksi aloittaa? 

Kenties olet jo kokeillut erilaisia keinoja laihduttaa, mutta paino vain kipuaa takai-

sin, tai pysyy paikoillaan? 

 Liikuntapalvelut toteuttavat valmennusryhmiä, joiden tavoitteena on auttaa 

ylipainoisia (BMI ≥ 35) henkilöitä turvalliseen ja terveelliseen painon hallintaan sekä 

ylläpitämään saavutettuja painonhallinnan tuloksia. 

 Ryhmät ovat tarkoitettu omasta hyvinvoinnistaan ja liikunnan aloittamisesta 

kiinnostuneille. Liikuntaosiot ovat ns. matalan kynnyksen tunteja, jotka soveltuvat 

hyvin vasta-alkajille. Kurssilla käydään läpi myös ravintoon liittyviä asioita olennai-

sena osana painonpudotusta ja -hallintaa. Ryhmäkoko on 12 henkilöä. 

Syksyn ryhmä 14.8.–27.11.2018

Kevään ryhmä 8.1.–23.4.2019

Lisätiedot ja haku ryhmään www.nurmijarvi.fi /liikunta tai p. 040 317 4667 

 

Kehonhuolto pe klo 11.30–12.30
Nurmijärven terveyskeskus, 

sisäänkäynti F-ovi 

Seniorijooga
ma klo 10.00–11.00 Ahjola 

ke klo 11.00–12.00 Rajakaaren peilisali

Tuolijumppa

ma klo 11.15–11.45 

parittomat viikot 

alkaen 10.9. 

Nurmijärven seurakuntakeskus

ma klo 11.15–11.45 

parilliset viikot 

alkaen 3.9. 

Nurmijärven pääkirjasto

ma klo 11.30–12 

parittomat viikot 

alkaen 10.9. 

Rajamäen seurakuntasali 

(Artturi-sali)

to klo 12.30–13.00

alkaen 6.9.
Klaukkalan kirjasto

Terveysliikunta ikäihmisille

Kehonhuolto

Kehonhuoltotunti koostuu rauhallisesta 

alkulämmittelystä, vartalonhallintahar-

joitteista sekä liikkuvuutta lisäävistä har-

joitteista. Tunnin tavoit teena on tuoda 

rentoutta ja hyvää oloa niin kehol le kuin 

mielelle. Soveltuu kaiken ikäisille ja -kun-

toisille.

Seniorijooga

Jooga lisää kehon liikkuvuutta, elävyyttä 

ja notkeutta sekä kohottaa kuntoa. Sen 

avulla opetellaan rentoutumista ja oikeaa 

hengitystä. Seniorijoogassa harjoituksen 

tehdään lempeästi kehoa kuunnellen. 

Mahdollisuus tehdä harjoitukset myös 

istuen. 

Tuolijumppa

Helppoa ja kevyttä jumppaa istuen. 

 

SuperSeniori-Peruskurssi

Kuntosaliharjoittelun peruskurssilla jo-

kaiselle osallistujalle luodaan oma hen-

kilökohtainen harjoitusohjelma, jossa on 

otettu huomioon yksilölliset tarpeet. Ta-

paamisissa on aina paikalla ohjaaja, joka 

on koulutettu liikunnan ammattilainen. 

Kaikki osallistujat saavat hyvät valmiudet 

jatkaa liikuntaharrastusta kurssin jälkeen. 

 Kurssit kokoontuvat kaksi kertaa vii-

kossa, viiden viikon ajan (yht. 10 krt). Tun-

ti sisältää alkulämmittelyn, harjoittelun 

kuntosalilaitteilla sekä loppuvenyttelyn. 

Peruskurssin hinta 50 €. 

SuperSeniori-Peruskurssien 

järjestäjät:

Rajamäen uimahalli

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 

www.rajamaen-uh.fi 

mari.haimi@rajamaen-uh.fi  

p. 045 7734 5736

Kunto Center Kirkonkylä 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 

www.nurfy.fi  

nurmijarven.fysioterapia@co.inet.fi 

p. 09 878 8560

Fit24 Klaukkala

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 

www.fi t24.fi 

asiakaspalvelu@fi t24.fi 

p. 010 3966 310

Vesiliikunta
Allasjumppa
Nurmijärven terveyskeskus, F-ovi

Maanantai

klo 10.00–10.30  erityisallasjumppa

klo 17.30–18.00  erityisallasjumppa

klo 18.15–18.45  allasjumppa

klo 19.00–19.30  allasjumppa

Tiistai

klo 14.30–15.00  erityisallasjumppa

Keskiviikko

klo 10.00–10.30  allasjumppa 

klo 14.30–15.00  allasjumppa

klo 15.30–16.00  kehitysvammaisten 

     allasjumppa

Torstai

klo 10.00–10.30  allasjumppa

Perjantai

klo 10.00–10.30  allasjumppa

Erityislasten uinti

Seuraavat kurssit syksyllä 2018 Rajamä-

en Uimahallilla. Ryhmä on suunnattu yli 

4-vuotiaille erityisen tuen tarpeessa ole-

ville lapsille yhdessä yhden vanhemman/

avustajan kanssa. Opetus tapahtuu mo-

nitoimialtaassa, jossa veden syvyys on 

90–100 cm. Opettajana toimii erityisui-

maopettaja Mari Lehmuskanta. Lisätietoja 

emmi.iivari@rajamaen-uh.fi  

 Ryhmä on suunnattu yli 4-vuotiaille 

erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille 

yhden vanhemman/avustajan kanssa. 

Opetus tapahtuu monitoimialtaassa (ve-

den syvyys 90–100 cm). Järjestäjä: Raja-

mäen uimahalli

Erityisuintiranneke  ja 

Erityisen HyväOlo -ranneke
 
Erityisuintiranneke 105 €/12 kk 

Erityisen Hyvä Olo 210 €/12 kk

Erityisuinti- ja Erityisen Hyvän Olo 
-rannekkeen ostoon oikeuttavat 
perusteet

• Astma, KELA-kortin tunnus 203

• Diabetes, KELA-kortin tunnus 103

• Epilepsia (diagnoosi G40), 

 KELA-kortin tunnus 111

• MS -tauti (diagnoosi G35), 

 KELA-kortin tunnus 109 tai 303

• Parkinsonin tauti, 

 KELA-kortin tunnus 110

• Psykiatriset sairaudet, 

 KELA-kortin tunnus 112 tai 188

• Reuma, KELA-kortin tunnus 202

• Sepelvaltimotauti, 

 KELA-kortin tunnus 206

• Elin- ja kudossiirtojen jälkitila, 

 KELA-kortin tunnus 127

• Näkövamma, Näkövammaiskortti

 

Tule luistelemaan!
Yleisöluisteluvuorot Klaukkalan jäähallissa 

3.9.2018–31.3.2019

 Maanantai  klo 17.00–18.00 mailattomat (harjoitushalli)

 Tiistai    klo 13.30–14.30 mailalliset (harjoitushalli)

 Keskiviikko  klo 16.30–17.30 mailalliset (kilpahalli)

 Torstai   klo 13.30–14.30 mailattomat (harjoitushalli)

 Lauantai   klo 09.00–10.30 mailalliset (harjoitushalli)

 Sunnuntai  klo 09.00–10.30 mailattomat (harjoitushalli)

 Yleisöluisteluvuorot ovat maksuttomia. 

 Mailallisilla vuoroilla on käytettävä kypärää.

Jäähalli on suljettu 24.12.–26.12.2018 sekä 31.12.2018–1.1.2019

Syyslomalla 17.–23.10.2018 ja talvilomalla 18.–24.2.2019 on päivällä pidennetyt 

yleisöluisteluvuorot (klo 12.30–14.30)
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KUNTA TIEDOTTAA

Koto-infosta ohjausta 
ja neuvontaa 
maahanmuuttajille 

K laukkalaan on avattu Nurmijärven 

maahanmuuttajien ohjaus- ja neu-

vontapiste Koto-info. Sieltä saa mm. tietoa 

elämästä Suomessa, oleskeluoikeudesta, 

työnteosta ja työn hakemisesta sekä pal-

veluista Nurmijärven kunnassa. Suomen 

kielen lisäksi Koto-info palvelee mm. 

englanniksi ja ruotsiksi. Palveluneuvoja 

auttaa ymmärtämään virallisia päätöksiä 

yhdessä asiakkaan kanssa ja ohjaa oikealle 

viranomaiselle. 

 Koto-info sijaitsee Klaukkalan kirjas-

torakennuksessa os. Kuonomäentie 2, 3. 

krs ja palvelee ke-pe klo 9–11 ja 12–14. 

Puhelinneuvonta 040  317 4106 tiistaisin 

klo 9–10.  

M
onikko-päivä on koko perheen 

tapahtuma, jossa on ohjelmaa 

lapsille ja nuorille sekä yhdis-

tysten esittelypisteitä, kirpparipöytiä ja 

myyntipisteitä.

 Monikkosalissa esiintyy klo 13.00 Pik-

ku Papun Orkesteri. Pikku Papun laulut 

ovat tulleet monille tututuksi Yle TV2:n 

Pikku Kakkosesta ja Musarullaa-konsert-

tisrajasta. Lippujen hinnat alkaen 10 €.

 Monikkosalissa klo 16.00 on tubettaji-

en Roni Backin ja Pinkku Pinskun kimppa-

show sekä Meet & Greet. Tapahtumaan on 

vapaa pääsy. Roni Back on valittu vuoden 

Monikko-päivä 
– touhua ja toimintaa koko perheelle

maksuttomia. Kirpparipaikka on kooltaan 

2 x 2 m2 ja sen hinta on 5 €. Paikkavarukset 

siv.jansson@nurmijarvi.fi .

 Tapahtuman järjestävät Nurmijärven 

nuorisopalvelut yhdessä Nurmijärven 

kulttuuripalveluiden ja Monikossa toimi-

vien opistojen kanssa. 

Nurmijärven monitoimitalo Monikko 

Kuntotie 7, 01800 Klaukkala

www.nurmijarvi.fi /monikko

Uudenmaan 
maanpuolustus-
päivä Klaukkalassa 
lauantaina 6.10.

U
udenmaan Reserviupsee-

ripiiri ry ja Uudenmaan 

Reserviläispiiri ry järjestä-

vät vuosittain Uudellamaalla, yh-

teistyössä eri sidosryhmien kanssa, 

yleisölle avoimen maanpuolustus-

tapahtuman.

  Tänä vuonna tapahtuma jär-

jestetään Monikossa, Klaukkalan 

Urheilupuistossa ja niiden lähialu-

eilla.  Koko perheen tapahtumassa 

on mukana vapaaehtoisen maan-

puolustuksen toimijat, puolustus-

voimat, vapaaehtoisjärjestöt sekä 

turvallisuusviranomaiset. 

www.maanpuolustuspaiva.net

Nurmijärven monitoimitalo Monikossa ja sen piha-alueilla 
vietetään Monikko-päivää lauantaina 8.9. klo 11–18.

Päivän aikana on mahdollista tutustua myös Monikossa toimivien opistojen toimintaan.

K
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2017 Tubeconissa vuoden tubettajaksi ja 

yleisön suosikiksi. Pinkku Pinsku on voitta-

nut vuoden vloggaaja-palkinnon vuonna 

2015.

Myynti-ja esittelypisteitä 

sekä kirpputoripaikkoja
   

Myynti- ja esittelypisteet ovat kooltaan 4 

x 4 m2. Esittelijät/myyjät tuovat itse tarvit-

semansa rekvisiitan. Myynti- ja esittelypis-

teen hinta on 50 €. Paikallisille nuorisotoi-

mintaan liittyville yhdistyksille paikat ovat 

Nurmijärven 
isännänviiriä
saatavissa 
kirjastoista

Nurmijärven isännänviiriä 

on tauon jälkeen taas saa-

tavissa. Viiriä on myynnissä 

pääkirjastossa ja Klaukkalan 

sekä Rajamäen kirjastoissa. 
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NURMIJÄRVELLÄ TAPAHTUU

ELOKUU SYYSKUU

la 18.8. klo 11–14
Kiven kodin Vilttikirppis
Perinteinen vilttikirppis Aleksis Kiven 
kodin pihapiirissä. Varaa ilmainen 
myyntipaikka osoitteesta 
helga.lahdemaki@nurmijarvi.fi  tai 
040 317 4148. Vapaa pääsy. 
Aleksis Kiven koti, Palojoentie 271, 
Palojoki
Järj. Nurmijärven museo
www.nurmijarvi.fi /museo

18.–20.8 
Teatteri Pikku Kivi: Paloon nallikat
Aleksis Kiven lapsuudesta kertova 
näytelmä. Ohjaus Lea Hirvasniemi-Have-
rinen. Liput alk. 15/10 €, perhe-
lippu (2+2) 40 €, www.netticket.fi , 
puh. 0600 399 499 (1,00 €/min + pvm). 
Tarkista esityspäivämäärät ja kellonajat 
teatterin verkkosivuilta. 
Taaborinvuori, Koulunkulmantie 34, 
Palojoki
Järj. Kivi-juhlat ry
www.kivijuhlat.fi 

la 1.9. klo 10–13
Valkjärven kyläpäivä
Perinteiset kyläpäivät järjestetään 
Valkjärven koululla. Tarjolla kivaa 
tekemistä koko perheelle! Vapaa pääsy. 
Valkjärventie 460, Perttula  
Järj. Valkjärven koulun vanhemmat

la 1.9. ja su 2.9. klo 10–16
Taidekieppi 2018
Tapahtuma avaa paikallisten taiteilijoiden 
ja käsityöläisten työhuoneet yleisölle. 
Kohteisiin voi tutustua ilmaisen kieppi-
bussin kyydissä tai itsenäisesti. Ohjelma 
ja tapahtumapaikkojen kartta on julkais-
tu tapahtuman verkkosivuilla.  
Järj. Taidekieppi ry
www.taidekieppi.fi 

to 6.9. klo 13 
K-60: Loving Vincent 
Taiteilija Vincent van Goghin elämästä 
kertova elokuva. Maksuttomia pääsylip-
puja jaetaan 23.8. alkaen pääkirjastossa. 
Kino Juha, Keskustie 7, Nurmijärvi
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

to 20.9. klo 14 
K-60: Kirjailija Sirpa Kähkönen
Aiheena kirjailijan työ ja tuotanto. 
Maksuttomia pääsylippuja jaetaan 
Klaukkalan kirjastossa 6.9. alkaen. 
Klaukkalan päiväkeskus, Suopolku 3
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

pe 21.9. klo 19
Stand Up Mafi a 
Kolme tv:stä tuttua stand up -koomikkoa 
Anitta Ahonen, Tommi Mujunen ja Jape 
Grönroos takaavat ikimuistoisen naurun-
täyteisen elämyksen.
Liput 30 € + toimitusmaksu (alk.1 € 
www.lippu.fi ) ja kaikilta R-kioskeilta, 
ovelta tuntia ennen tapahtumaa, jos 
lippuja on jäljellä. Liput myös Meebulta/
meebu@meebu.fi . K-18.
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala
Järj. Meebu
www.monikkosali.fi 

ma 20.8. klo 19 
Yhteislauluilta Taaborinvuorella 
– Mikko Alatalo laulattaa
Liput alk. 12 €, alle 7 v. maksutta 
www.netticket.fi , Nurmijärven Opiston 
toimisto, Klaukkalantie 72 arkisin 
klo 9–16 ja Kivi-juhlien toimisto, 
Punamullantie 12 C ke klo 10–17. 
Liput portilta 1 h ennen tapahtuman 
alkua, jos lippuja on jäljellä. 
Tiedustelut 040 938 1007. 
Taaborinvuori, Koulunkulmantie 34, 
Palojoki
Järj. Kivi-juhlat ry ja Nurmijärven opisto
www.kivijuhlat.fi 

to 23.8. klo 16–19
Kesäkirppis Rajamäellä 
Kirppispaikka 5 €. 
Lisätietoja Marja-Leena Sandelinilta 
040 930 2294 ja Jouko Kuismalta 
044 989 5034. Kiljavantie 3, Rajamäki 
(Rahakulman parkkipaikka)
Järj. Rajamäen kyläyhdistys ry.

la 25.8. klo 9.30–15
Rajamäen kyläpäivä
Ohjelmaa eri puolilla Rajamäkeä. 
Pääesiintyjänä Aleksanteri Hakaniemi, 
lapsille Duo Kengurumeininki.
Järj. Rajamäen kylätiimi
www.rajamaenkylapaiva.fi 

pe 31.8. klo 18–22
Klaukkalan kirjaston taiteiden yö
Tapahtuman koko ohjelma sivulla 10 
ja osoitteessa www.nurmijarvi.fi /
tapahtumat
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

 
MONIKKOPÄIVÄ la 8.9.

Nurmijärven monitoimitalossa on 
ohjelmaa kaiken ikäisille: kirpputori, 
opistojen ohjelmaa ja tapahtumia. 

klo 13 
Pienten bileet: 
Pikku Papun Orkesteri
Liput 10 € + toimitusmaksu (alk.1 € 
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  

Klo 16 tubettajat Roni Back 
& Pinkku Pinsku -kimppashow
Vapaa pääsy. Tarkempi ohjelma 
julkaistaan myöhemmin. 
Järj. Nurmijärven nuorisopalvelut ja 
Monikon toimijat

ma 10.9. klo 18–19.30
Uskonnot tänään: 
Uskontolukutaito kansalaistaitona
Uskontotieteilijä, TT Mari Rahkala-
Simberg johdattelee kuulijat pohtimaan 
uskontojen roolia nyky-Suomessa. 
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2
Järj. Nurmijärven Opisto

ti 11.9. klo 18
Parantava runo
Tule lukemaan runo, joka lohdutti, 
auttoi arjen vaikeuksissa tai sai sinut 
hymyilemään ja tuntemaan elämän 
elämisen arvoiselta. Mukaan voi tulla 
vain kuuntelemaankin. 
Emäntänä Seija Mauro.
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2 
Järj. Klaukkalan kirjasto

to 13.9. klo 14
K-60: Lauluja suuresta 
rakkaudesta
Esiintyjinä Tuia Palonen laulu, Anu 
Lähdekorpi piano ja laulu. Maksuttomia 
pääsylippuja jaetaan Rajamäen 
kirjastossa 30.8. alkaen. 
Rajamäen päiväkeskus, Ratakuja 7
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

pee 2288.999. ––– sssu 3330..99. Syykksyy SSSoi!! -ffeeesttiivaaaallli
Pe 28.9.  Tositaiteellinen kamarimusiikkikonsertti: 
klo 18   Sopraano Soile Isokoski ja Syksy Soi! -muusikot

La 29.9.  Tekotaiteelliset iltamat: 
klo 18  Juontaja Jukka Rantamäki ja Syksy Soi! -muusikot

Su 30.9.  Poikkitaiteelliset vuodenajat:
klo 18  Viulisti Pekka Kuusisto ja Syksy Soi! -muusikot

Syksy soi! -festivaalin liput 30 €/20 €+ toimitusmaksu (alk.1 € www.lippu.fi ) 
ja kaikilta R-kioskeilta, ovelta tuntia ennen tapahtumaa, jos lippuja on jäljellä. 
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala

Järj. Nurmijärven Musikantit ry, www.syksysoi.fi 

Aleksssis KKivi -vviiikkkkooo 77.––––14..1100.. 
su 7.10.  Nurmijärvi-päivä
klo 10  Messu Nurmijärven kirkossa, jonka jälkeen kirkkokahvit srk-keskuksessa.  
   Päiväjuhla klo 12.30 alkaen seurakuntakeskuksessa. Juhlassa jaetaan  
   Kostin kello -palkinto. Klo 13.30 kotiseutupäivälliset srk-keskuksessa.  
   Päivällisen valmistavat Raalan-Nukarin Martat. Vapaa pääsy, kotiseutu- 
   päivälliset 20 €/hlö. Aleksis Kiven tie 5/Kirstaantie 5-7, Nurmijärvi
   Järj. Nurmijärvi-Seura ry 

ma 8.10.  Kirjailijavieraana Minna Lindgren
klo 18  Pääkirjasto, Punamullantie 1, Nurmijärvi

ti 9.10. Kirjailijavieraana professori Laila Hirvisaari 
klo 18  Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2, Klaukkala

kee 10..1110. AAleeeksssis KKKiivvenn ppääivääää
klo 10–16 Aleksis Kiven koti -museo
klo 14   Pappihan pojasta piti tulla -draamaopastus. 
   Museoon ja draamaopastukseen on vapaa pääsy. 
   Palojoentie 271, Palojoki 

klo 12  Seppeltenlasku ja kunnianosoitukset Aleksis Kiven patsaalla
   Nurmijärven kunta, Kivi-juhlat ry ja Nurmijärvi-Seura ry laskevat 
   seppeleet kansalliskirjailijan patsaalle. Tapahtumassa on pienimuotoista  
   ohjelmaa, jonka jälkeen pääkirjastossa tarjotaan maksuttomat pulla-
   kahvit. 
   Järj. Nurmijärven kirjasto- ja kulttuuripalvelut

klo 18  Satutuokiossa esiintyy laulava posetiivari Matti Pasanen
   Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

klo 19   Aleksis Kiven päivän konsertti: Ylioppilaskunnan Laulajat
   Tilaisuuden alussa jaetaan Eskon Puumerkki ja Nurmijärven kunnan  
   kulttuuripalkinto Konstiniekka. Liput 23 € + toimitusmaksu (alk.1 €  
   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 11.10.  Juha Poikela, laulu ja Ilmari Räikkönen, piano: 
klo 13  Aleksis Kiven teksteihin sävellettyjen runojen konsertti
   Maksuttomia pääsylippuja jaetaan 24.9. alkaen pääkirjastossa. 
   Kino Juha, Keskustie 7, Nurmijärvi
   Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut 

la 13.10.  Kirjailijavieraana Anneli Kanto
klo 13   Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1

la 29.9. klo 10–15
Lystilauantai
Riesa-Pellen esitykset & taikapajat, 
Klaukkalan käsityökeskuksen leijapaja, 
nuorisopalveluiden naamaripaja, oma-
toimista kirjastosuunnistusta, Röykän 
Metsänkävijöiden lettupaja. Mukana 
yhteistyössä Rajamäen Uimahalli ja Raja-
mäen Kyläyhdistys. 
Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1

la 29.9. klo 12
”Laulan luontoa, maailmoita ja 
elon taistoa ihmisten” 
– Oskar Merikanto 100 v.
Nurmijärven Opiston lauluoppilaat 
esiintyvät opettajansa Tuire Grönthalin 
johdolla. Säestys Kumi Komori.
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2Nurmijärven monitoimitalo
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Lehti ei vastaa ennakkotietoihin tulevista muutoksista.

NÄYTTELYT

NURMIJÄRVELLÄ TAPAHTUU

Lisätietoja tapahtumista: www.nurmijarvi.fi /tapahtumat

JOULUKUU

MARRASKUU

to 4.10. klo 13
K-60: Yhteinen onni 
– paras onni
Psykologian emeritusprofessori Markku 
Ojanen. Maksuttomia pääsylippuja jae-
taan 20.9. alkaen pääkirjastossa. 
Pääkirjasto, Punamullantie 1, Nurmijärvi
Järj. Nurmijärven kirjasto

to 11.10. klo 15  
K-60: Sydänmaan lauluja 
elon teiltä 
Laulava posetiivari Matti Pasanen. 
Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1 

ti 23.10. klo 18–20
Runoraati: Teemana rakkaus
Mukana kirjailija Ursula Anttila-Halinen, 
oopperalaulaja Henrik Lamberg, puheil-
maisun opettaja, ohjaaja Elisa Reunanen, 
näyttelijä Sari Siikander ja erityisopetta-
ja Mikko Vahteristo. Raadin emäntänä ja 
tuomarina toimii kirjailija Kirsti Kuronen. 
Runot lukee lausuntataiteilija Maiju Ranta. 
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

to 25.10. klo 15
K-60: Ihmistä arvostaen
Pirkko Lahti kertoo Ulla Nummisen
kanssa kirjoittamastaan kirjasta Sata-vuo-
tiaiden kädenjälkiä. Kirja on kunnianosoi-
tus satavuotiaille, jotka ovat tehneet työtä 
suomalaisen yhteiskunnan eteen. 
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

to 25.10. klo 18.00
Kun torkka kistunlautoja poltti
Entisajan kekrin vietosta, tavoista ja usko-
muksista kertova draamaopastus Aleksis 
Kiven kodissa. Oppaana Irja Rättö.
Aleksis Kiven koti, Palojoentie 271 

pe 26.10. klo 19
Mars vs Venus?
Stand up -parisuhdekomedia pohtii nais-
ten ja miesten erilaisuutta. Toistensa ja 
parisuhteensa raivostutta vimpia ja rakas-
tettavimpia puolia ruotivat koomikot Jo-
hanna Tohni ja Riku Suokas, jotka ovat pa-
riskunta paitsi lavalla, myös tosielämässä. 
Liput 30 € + toimitusmaksu (alk.1 € www.
lippu.fi ) ja kaikilta R-kios keilta, ovelta 
tuntia ennen tapahtumaa, jos lippuja on 
jäljellä. Liput myös Meebulta/meebu@

meebu.fi . Kesto noin 2 h. K-18.
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala
Järj. Meebu, www.monikkosali.fi 

la 27.10. klo 16
Omat jutut
Tanssiopiston oppilaskoreografi oiden ilta. 
Esityksen kesto noin 1 h, ei väliaikaa. 
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala
Järj. Nurmijärven Tanssiopisto

ti 30.10. klo 18–19.30
Halloween-askartelua 
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

to 15.11. klo 19
Lava-ammuntaa V
Ulla Tapanisen uusin monologi tarjoilee 
come back -komiikkaa kaikilla mausteil-
la. Liput 27,50 € + toimitusmaksu (alk.1 € 
www.lippu.fi ) ja kaikilta R-kioskeilta, ovel-
ta tuntia ennen tapahtumaa, jos lippuja 
on jäljellä. Lippuja myös Meebulta/mee-
bu@meebu.fi . 
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala.
Järj. Meebu
www.monikkosali.fi 

ti 24.11. klo 10–14 
Opiston joulumyyjäiset
Tarjolla on muun muassa jouluisia koris-
teita, käsitöitä ja leivonnaisia. Myyjäisten 
aikana Monikkosalissa on musiikkiesityk-
siä ja sisääntuloaulassa kahvio. Joulupukki 
vierailee tapahtumassa. Vapaa pääsy. 
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala
Järj. Nurmijärven Opisto
www.nurmijarvenopisto.fi 

ke 28.11. klo 19 
Rajaton Joulu 2018 
Suositun a cappella-lauluyhtyeen jou-
lukonsertti. Liput 32 € + toimitusmaksu 
(alk.1 € www.lippu.fi ) ja kaikilta R-kioskeil-
ta, ovelta tuntia ennen tapahtumaa, jos 
lippuja on jäljellä.
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut
www.monikkosali.fi 

to 29.11. klo 15
K-60: Särkynyt onni
Tarinaa ja musiikkia menneiltä vuosikym-
meniltä. Äänessä pianisti Seppo Hovi. 
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2 

pe 30.11. klo 19 
Tanssilliset pikkujoulut 
Näyttämöllä tanssiopiston aikuisopiskeli-
jat. Ohjelmassa muun muassa nykytans-
sia, balettia, showjazzia ja street-tanssia. 
Liput 9,50 €+ toimitusmaksu (alk.1 € www.
lippu.fi ). Liput tulevat myyntiin lokakuun 
aikana. 
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala
Järj. Nurmijärven tanssiopisto
www.nto.fi 

pe 30.11 klo 18
Yökirjasto: Teemana sadut
Molli ja Kumma -lastenteatteri klo 19.
Pääkirjasto, Punamullantie 1, Nurmijärvi

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

1.8.–30.8.
Nurmijärven Taideyhdistys ry: 
Nurmijärveläisen taiteen vuosinäyttely

5.9.–4.10. 
Ilmari Rautio: Hiljentymisen aika

10.10.– 8.11. 
Päivi Takala: Ikigai

14.11.–3.1.
Nurmijärven Museon näyttely: Nuoren 
tasavallan kansalaisia

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

3.7.–28.8.2018
Elisa Hämärä: 
Parveilua - öljyvärimaalauksia

31.8.–29.10.
Carita Kilpinen: Lupa olla

1.11.–29.12
Hannu Laakso: 
Pareittain luonnosta – valokuvia

ALEKSIS KIVEN KOTI
8.–9.12. ja 11.–16.12. klo 12–16
On joulu-ilta. Joulunäyttely ja 
museokauppa avoinna.

ma 10.12. klo 18
Joulukalenteri: Improilottelua 
Improvisaatioteatteri Ilmoja pidellyt
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2
Järj. Nurmijärven kirjasto

ti 11.12. klo 20:15
Joulukalenteri: Ei puolikasta 
– Kaj Chydeniuksen lauluja
Säveltäjä Kaj Chydenius säestys ja juonto, 
sopraano Talvi-Maaria Turunen, laulu.
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2 

to 13.12. klo 15
K-60: Hukkareissu
Teatteri Rollon näytelmä. 
Rooleissa Jari Lehtinen, Sanna Monto 
ja Janne Immonen. 
Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1

pe 14.12. klo 17
Joulukalenteri:
Metronomitytöt Niina Moijanen, 
Tuire Grönthal ja Susanna Huppunen 
esiintyvät
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

la 15.12. klo 14 
Teatteri PikkuKulkuri: Tuiki joulupuu
Nukketeatterinäytelmä sopii kaikenikäi-
sille. Liput 4 € + toimitusmaksu (alk. 1 € 
www.lippu.fi ), ovelta tuntia ennen tapah-
tumaa, jos lippuja on jäljellä..
Ahjola, Nahkurintie 6, Nurmijärvi
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

la 15.12. klo 18 / su 16.12. klo 13 ja 18
Nurmijärven Tanssiopiston 
joulunäytös
Liput 14,50 €/11 €+ toimitusmaksu (alk.1 € 
www.lippu.fi ). Ennakkomyynti esiintyvien 
oppilaiden perheille 19.11.–30.11. Liput 
vapautuvat yleiseen myyntiin 3.12. 
Monikkosali, Kuntotie 7, 01800 Klaukkala
Järj. Nurmijärven Tanssiopisto
www.nto.fi 

ti 18.12. klo 18
Joulukalenteri:
Pronssitähti ja Onnen loitsut
Kirjailija Paula Havaste kertoo kesällä il-
mestyneistä kahdesta kirjastaan ”Onnen 
loitsut” ja syksyllä ilmestyneestä kirjastaan 
”Pronssitähti.
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

LOKAKUU

to 1.11. klo 13 
K-60: Bussiretki Aleksis Kiven 
kotiin
Lähtö kirkonkylästä ja Rajamäeltä. Mu-
seossa nähdään uusi draamaopastus ni-
meltä ”Kun torkka kistunlautoja poltti”, 
joka kertoo entisajan kekrin vietosta sekä 
siihen liittyvistä tavoista ja uskomuksista. 
Ilmoittautuminen 1.10. alkaen 
puh. 040 317 2509. Retki on maksuton. 
Palojoentie 271, Palojoki 
Järj. Nurmijärven museo

pe 9.11. klo 19 
Näillä mennään
Tositapahtumiin perustuva näyttelijä Pek-
ka Heikkisen esittämä monologi-näytel-
mä. Liput 14,50 € + toimitusmaksu (alk.1 € 
www.lippu.fi ) ja kaikilta R-kioskeilta, ovel-
ta tuntia ennen tapahtumaa, jos lippuja 
on jäljellä.
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut
www.monikkosali.fi 

to 15.11. klo 13 
K-60: Bussiretki Aleksis Kiven 
kotiin
Lähtö Klaukkalasta. Museossa nähdään 
uusi draamaopastus nimeltä ”Kun torkka 
kistunlautoja poltti”, joka kertoo entisajan 
kekrin vietosta sekä siihen liittyvistä ta-
voista ja uskomuksista. Ilmoittautuminen 
1.10. alkaen puh. 040 317 2509. 
Retki on maksuton. 
Palojoentie 271, Palojoki 
Järj. Nurmijärven museo

su 2.12. klo 13
Joulutunnelmia Aleksis Kiven kodilla
Jouluisten tekstien äärellä Juha Poikela ja 
Tapio Virolainen.
Aleksis Kiven koti, Palojoentie 271 

ti 4.12. klo 13
K-60: Lauletaan yhdessä 
joululauluja
Laulunopettaja Minna Nyberg laulattaa 
ja antaa vinkkejä äänen vetreyttämiseen. 
Pääkirjasto, Punamullantie 1, Nurmijärvi

la 8.12. klo 13.30 ja 15.00
Jyväskylä Sinfonia: Lumiukko
Jouluperinteisiin kuuluva Lumiukko-
animaatioelokuva nähdään ja kuullaan 
elävän sinfoniaorkesterin säestyksellä.  
Jyväskylä Sinfoniaa johtaa Kimmo Tulli-
la ja Walking in the Air kuullaan nuoren 
poikasopraanon esittämänä. Liput 10 € 
+ toimitusmaksu (alk.1 € 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 

su 9.12. klo 17
Teatteri Pikku Kivi ja Kivi-juhlat: 
Impivaaran joulu
Liput 10/5 €. Monikkosali, Klaukkala
Järj. Nurmijärven Kivi-juhlat ry
www.kivijuhlat.fi 
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