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Tsemppiä!

Tänä keväänä mikään ei ole ollut niin varmaa kuin epävarmuus. Nurmĳärvellä ei
kuitenkaan ole ollut tapana nostaa käsiä
pystyyn, vaan tästäkin selvitään - yhdessä.
Palveluita on sopeutettu mahdollisuuksien
mukaan tilanteeseen, koululaisten etäopetuksesta on tullut arkea, nuorisopalveluita,
liikunnanohjausta ja kulttuuria on monipuolisesti tarjolla netin ja somen välityksellä. Maailma muuttuu vauhdilla ja viestintään on panostettu entistäkin enemmän.
Kunnan osalta ajankohtainen tieto koronan
aiheuttamista poikkeusoloista löytyy kunnan kotisivuilta nurmĳarvi.fi/korona.

Myös Seitsemän veljeksen 150 -juhlavuosi
jatkuu aktiivisena ja kesälle on paljon odotuksia tapahtumien suhteen.
Eristyksen aika kannattaa Nurmĳärvellä
hyödyntää upeassa luonnossamme. Retkikohteita ja ulkoiluun sopivia erilaisia maastoja löytyy runsaasti. Päiväkävelylle kannattaa ottaa silloin tällöin mukaan myös
roskapussi ja roskankeräilyyn sopivat hanskat. Roska päivässä – pitää ympäristön siistinä! Katso infoa siivousasioista sivulta 26.

Moni on myös kaivanut esiin lautapelit,
pullareseptit, lukemattomat kirjat ja viimeistelemättömät käsityöt. Mitä sinun arjestasi puuttuu, kun paikat ovat kiinni?
Vaikka yhdessäolo on vähentynyt, yhteiMuuttaako tämä kevät meitä ja arkeamme
söllisyytemme on lisääntynyt. Moni on
jotenkin? Opimmeko jotain? Pesemmeryhtynyt kantamaan huolta läheisistään ja
kö käsiämme jatkossa paremmin flunssakäynyt esimerkiksi riskiryhmille kaupassa
tai apteekissa. Kunta tekee Keusoten, seura- aikaan? Arvostammeko arjen sujuvuutta
kunnan ja 3. sektorin kanssa työtä ikäihmis- ja opettajien, hoitajien tai vaikkapa koulun
keittäjien työtä nyt enemmän?
ten ja riskiryhmien tukemiseksi. Tarjolla
on sekä neuvontaa ja henkistä tukea, mutta
Jossain vaiheessa epidemia on ohi. Toivottamyös konkreettista apua, kuten kauppa- ja
vasti löydät sopivasti infoa, iloa ja innostusapteekkiapua. Ikäihmisiin ollaan myös yhta tämän lehden sivuilta. Pidetään peukut
teyksissä puhelimitse sekä kunnan, seurapystyssä, että syksylle tehdyt suunnitelmat
kunnan että kunnan liikuntapalveluiden
voivat jo toteutua!
tahoilta. Tärkeitä yhteystietoja ja puhelinnumeroita löytyy sivuilta 42-43.
Kaavoituskatsaus sivuilla 31-41 ja jutut Kehätiestä kertovat, miten asiat kuitenkin etenevät epidemia-ajasta huolimatta.

Kirjoittaja on kunnanjohtaja Outi Mäkelä.
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Tehostettua viestintää
poikkeustilanteessa

Nurmĳärven kunta on tiedottanut kevään aikana tehostetusti koronaviruksen vaikutuksista kunnan palveluihin.
Ajankohtaista tietoa, ohjeita ja yhteystietoja saa kunnan kotisivujen koronateemasivulta (nurmĳarvi.fi/korona).
”Monia mietityttää mistä voi saada
kauppa-apua? Tai miten pitää toimia,
jos epäilee koronatartuntaa? Entä millaista tukea yrittäjä voi hakea? Kunnan
koronasivuilla on vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin ja paljon muuta
hyödyllistä tietoa, kuten tärkeitä yhteystietoja. Teemasivuilla on nähtävissä
myös tilannekuva koronavirustartunnoista kunnan alueella ja videosisältöjä.
Päivitämme sivuja aktiivisesti”, Nurmijärven kunnan viestintäpäällikkö Teemu Siltanen kertoo.
Kunta viestii myös aktiivisesti Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä sekä Nurmĳärven Uutisten välityksellä. Huhtikuussa kunta lanseerasi
kotisivuillaan NurmĳärviTV:n, jossa
julkaistaan lyhyitä asiantuntĳahaastatteluja kerran viikossa.
”Varsinkin kriisin aluksi oli todella tärkeää saada saada kuntalaisille tietoa
poikkeusjärjestelyistä. Poikkeustilanne osaltaan kannusti ja toisaalta pakotti
hakemaan uusia viestinnän ratkaisuja.
Meillä tämä on näkynyt muun muassa puhelinsoittoina ikäihmisille, tiiviinä
yhteistyönä seurakunnan ja kolmannen
sektorin kanssa sekä monipuolisina videosisältöinä sosiaalisessa mediassa ja
kunnan kotisivuilla”, Siltanen sanoo.

Lue koronan vaikutuksista
kunnan palveluihin:
www.nurmĳarvi.fi/korona
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Katso NurmĳärviTV:tä,
ajankohtaisia asioita
paikalliskulmalla!

Kodin ja koulun välinen viestintä
Wilmassa

Sirkusta, keppihevosia, lihaskuntoa ja
jumppavinkkejä

Kevätlukukauden 2020 useimmat oppilaat ovat etäopiskelleet kotoa käsin.
Kodin ja koulun välinen viestintä on
keskitetty Wilmaan, jossa viestien lähettäminen on pyritty rajaamaan opiskelua koskevaan viestintään oppilaan/
opiskelĳan ja opettajan välillä. Yleiset,
kaikkia koskevat ohjeet ja tiedotteet
julkaistaan pääsääntöisesti Wilman tiedotteissa, jotta järjestelmä ei kuormitu massaviesteistä. Wilmassa kannattaa
siis seurata sekä viestejä että tiedotteita!

Nurmĳärven kunta on joutunut sulkemaan liikuntapaikkoja ja perumaan ohjatut liikuntaryhmänsä lähikontaktien
välttämiseksi. Kunta kannustaa ulkoilemaan ja liikkumaan poikkeusaikanakin, kunhan se tehdään niin, ettemme
levitä virusta ulkoillessamme. Kunnan
liikuntapalvelut jakaa vinkkejä turvalliseen ja hauskaan liikuntaan sosiaalisessa mediassa. Mukana on muun muassa keppihevosvinkkejä, kattilajumppaa
ja sirkustemppukoulua. Facebookista:
Nurmĳärven liikuntapalvelut ja Instagramissa: @nurmĳarvenliikuntapalvelut.
Liikuntapalvelut on myös soittanut yli
70-vuotiaille asiakkailleen ja antanut
liikuntavinkkejä.

Varhaiskasvatus viestii Päikyssä
Nurmĳärven kunta pitää toistaiseksi
kaikki päiväkodit auki ja ryhmien koko
on rajattu 10 henkilöön. Valtioneuvosto
ja Nurmĳärven kunta suosittavat, että
huoltajat ottaisivat lapsensa mahdollisuuksien mukaan kotihoitoon. Nurmijärven kunnan varhaiskasvatuspalvelujen viestintä on keskitetty Päikkyyn.
Nuorisotyöntekĳät tukevat somesta
Kun kunnan nuorisotilat on suljettu,
nuorisotyö on siirtynyt Whatsappiin,
Snapchattiin, TikTokiin, Instagramiin
ja Facebookiin. Nuorisotyöntekĳät tarjoavat kanavissa tukea. Esimerkiksi erityisnuorisotyöntekĳät ovat järjestäneet
Instagramissa iltapäivätuumailuja, joissa nuoret ovat saaneet kysyä mieltään
askarruttavia asioita. Nuorille on myös
järjestetty erilaisia aktiviteetteja kuten
haasteita ja tietokilpailuja. Katso tarkemmat tiedot eri somekanavista nurmĳarvi.fi/nuoretnyt

Kunta läsnä puhelimessa
Kunta ja seurakunnan yhteistyönä on
avattu puhelinapu (puh. 044 422 0535),
josta voi pyytää kauppa-apua ja henkistä tukea ma-pe klo 10−14. Nurmĳärven kunta ottaa yhteyttä ja tavoittelee
kaikkia 80-vuotiaita ja sitä vanhempia
kuntalaisia puhelimitse. Tarkoituksena on varmistaa, että ikäihmiset saavat
tarvitsemansa avun ja tuen poikkeusolojen aikana. Myös Nurmĳärven seurakunta lähestyy ikäihmisiä, ja pyrkii
soittamaan mahsollisimman monelle yli
70-vuotiaalle kuntalaiselle.
Sosiaali- ja terveyspalveluista tietoa
Keusoten sivuilta
Nurmĳärven sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä ja niihin liittyvästä
viestinnästä vastaa Keski-Uudenmaan
sote -kuntayhtymä. Katso Keusoten tarkemmat yhteystiedot sivulta 43.

KUNTA TIEDOTTAA

Rajamäen Kylänpään tontit hakuun kesällä 2020
- lenkkimaastot ja etätyömahdollisuudet kunnossa
Tonttikysyntä on vilkasta Kylänpään alueella.

Kylänpään asuinalue rakentuu vaiheittain. Syksyllä 2019 kunta luovutti ensimmäisen vaiheen omakotitontteja,
jotka sĳaitsevat vaihtelevassa metsämaastossa. Ensimmäisessä haussa oli 22
omakotitonttia, joista 4 on vielä luovuttamatta. Tonteista puolet olivat pintaalaltaan isompia ja näihin saa rakentaa jopa kaksi asuntoisen omakotitalon.
Isoja tontteja on vielä kolme jäljellä.

kiertää yli 30 kilometriä kunnan ylläpitämiä ulkoilureittejä ja valaistuja hiihtolatuja. Myös Sääksin upea uimaranta
sĳaitsee kymmenen minuutin pyöräilymatkan päässä”, Nurmĳärven kunnan
maankäyttöinsinööri Marja Puhakainen kuvailee. ”Ei siis ihme, että tontit
ovat herättäneet kiinnostusta. Uskon,
että menekki on hyvä myös tulevassa
tonttihaussa.”

Alueelle rakentuu myös uudenlaista
puuarkkitehtuuria edustava Metsolan
päiväkoti, johon tulee Rajamäen alkuluokkatoimintaa (luokille 0-1).

Seuraava tonttihaku on kesällä 2020

”Kylänpään alue tarjoaa rauhallisen
asumisen sekä loistavat etätyömahdollisuudet, koska koko alueella kulkee tehokas valokuitu. Lenkkimaastot kutsuvat heti kotiovelta ja kangasmaisemissa

Seuraavassa Kylänpään tonttihaussa
on 26 omakotitonttia, joiden tonttikoot
vaihtelevat 887-1476 m² välillä ja rakennusoikeus on kaikilla tonteilla 250
k-m². Tontit sĳaitsevat aurinkoisella
peltoalueella ja niiden hinnat ovat
40 e/m². Alueella tulee tehdä kiinteistökohtaisia pohjatutkimuksia perus-

tamisolosuhteiden varmistamiseksi
ja pohjarakennussuunnittelun lähtötietojen täydentämiseksi. Rakennuksista tulee laatia yksityiskohtaiset
perustamistapalausunnot.
Kunnan uusien omakotitonttien haku
perustuu arvontahakuun. Arvontahaun
jälkeen jäljelle jääneet tontit siirtyvät
jatkuvaan hakuun. Kunta myy tai vuokraa kiinteähintaisia luovutuskelpoisia
omakotitontteja. Luovutuskelpoisuus
saavutetaan, kun alueen kunnallistekniikka on rakennettu ja talot voidaan
liittää vesihuolto- ja sähköverkkoon.
Tonttikyselyihin vastaavat:
maankäyttöinsinööri Marja Puhakainen, puh. 040 317 2360 ja
maankäyttövalmistelĳa Maĳu Laitala,
puh. 040 317 2359.

Kylänpään ensimmäiset rakentajat Matias ja Rosaliina Möttönen ovat jo hyvässä vauhdissa.
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MONIKKOSALIN
2019
KUNTASYKSY
TIEDOTTAA

Näköalapaikka
Nurmĳärven kunnallispolitiikkaan
Nurmĳärvi-lehden haastattelussa eläkkeelle siirtyvä hallintojohtaja Jukka Anttila
Anttilan mietelause:
Yks ei ole parempi kuin toinen,
eikä niinkään hyvä
– Pohjalainen viisaus

”Olen nauttinut Nurmĳärvellä olosta jo
syyskuusta 1984 lähtien”, kertoo Nurmĳärven kunnan elokuussa eläköityvä
hallintojohtaja Jukka Anttila. Anttila
siirtyi Kälviän kunnasta Nurmĳärven
kunnansihteeriksi. Myöhemmin virka
muutettiin hallintojohtajaksi.

sa nurmĳärveläisiä oli noin 24 000 ja
taajamat olivat varsin pieniä. Sittemmin
asukasluku on ylittänyt 43 000:n rajapyykin ja kunta on kehittynyt monilla
tavoin.

järveläiset ovat osoittaneet hienoa yhteisöllisyyttä vaikeassa tilanteessa.”

Juuri yhteisöllisyyden Anttila nostaa
paikallisen politiikan erityispiirteeksi.
”Nurmĳärvellä on aina arvostettu toisia,
”Varsinkin liikuntaolosuhteet ovat pet- eikä meillä ole samanlaista inhottavasraantuneet huimasti. Klaukkalan jääti sanomisen perinnettä kuin joissakin
”Nurmĳärvi kuulosti järvimaisemissa
halli, Kirkonkylän tekojäärata sekä
kunnissa. Toivottavasti kulttuuri periyviihtyvän korviin erinomaiselta paikal- Rajamäen uimahallin laajennus ovat
tyy myös tuleville valtuustoille”, Anttila
ta. Täytyy myöntää, että tunsin itseni
kaikki olleet merkittäviä satsauksia. Ei- sanoo.
hieman petetyksi kuullessani, että tuo
kä pidä unohtaa Monikon rakentamista ”Toisen arvostaminen ei tarkoita sitä,
järvi oli kuivattu jo aikoja sitten. Onkulttuuripitäjään”, Anttila näkee. ”Olin että pitää olla samaa mieltä. Viranhaltineksi löysin nopeasti Sääksin huikeat
pitkään mukana Nurmĳärven Onnenjoiden ja poliitikkojen välillä kuuluukin
maisemat”, Anttila muistelee pilkettä
kimpaleen toiminnassa, ja itselleni tär- olla pientä jännitystä, ja sopiva tyytysilmäkulmassaan. ”Sĳaintinsa puoleskeitä projekteja ovat myös olleet Kismättömyys vie asioita eteenpäin.”
ta kunta osoittautui erittäin myönteisankellon ja Heikkarin palvelutalojen
seksi. Maalaispoika löysi Kirkonkyläsrakentaminen.”
Nurmĳärvi on nähnyt joukon suutä elämisen rauhaa, mutta Helsingin
ria persoonia, joista Anttila kertoo arläheisyys mahdollisti lukuisia asioita.
Hallintojohtajan työ on muuttunut vuo- vostansa monia. Kenelle hän antaa
Tykästyin myös Nurmĳärven kolmeen sien saatossa.
erityistunnustusta?
erilaiseen taajamaan.”
”Alaisten määrän kasvaessa työni on
”Hailin Veikko suositteli aikoinaan hamuuttunut enemmän suurien linjojen
kemaan Nurmĳärvelle, ja olen tästä
Nuori kunnansihteeri osallistui uuden
johtamiseksi”, Anttila näkee. ”Viime
kiitollinen. Hannu Toikkanen on puokotikuntansa kehittämiseen ja otti inaikoina kunnan johtoryhmään on saalestaan ollut mukana kunnan päätöknokkaasti kantaa jo ensimmäisestä työ- tu teräviä johtajia, mikä haastanut pysenteossa yhtä kauan kuin minäkin.
päivästään lähtien.
symään hereillä uran loppumetreille
Olen aina arvostanut Hannun yhteis”Paikallislehden tervetulohaastattesaakka.”
työhakuista, faktapohjaista ja rauhallislussa kysyttiin, mikä Nurmĳärvellä on
ta tapaa tehdä politiikkaa.”
herättänyt huomioni. Vastasin HonNurmĳärven yhteisöllisyys on
gisojantien olevan hyvin päällystetty
poikkeuksellista
Ura makkaranpaistajan apupoikana
mutkaiseksi tieksi. Luettuaan lehden
jatkuu
kunnanjohtaja Toivo Seppälä otti miAnttila on näköalapaikaltaan seurannut puhutteluun ja kysyi, pitikö sitä heti nut yhteiskunnan kehitystä yli 35 vuot- Jukka Anttila on ollut lukuisten vuosikommentoida jotakin”, Anttila nauraa.
ta. Hän sĳaistanut myös kunnanjohen ajan vapaaehtoisena Taaborilla, omi”Nykyisin tie on edelleen mutkainen
tajaa Vihdissä ja kaupunginjohtajaa
en sanojensa mukaan makkaranpaistamutta varsin huonossa kunnossa, itse
Karkkilassa.
jan apupoikana. Tämä ura jatkuu myös
puolestani voin olla ottamatta kantaa
”Varsinkin 90-luvun lama on jäänyt
tulevaisuudessa.
kaikkiin asioihin.”
mieleen henkisesti raastavana aikana,
”On ollut hienoa todistaa Taaborin kemutta sen jälkeen koitti myös huikea
sätapahtuminen nykyinen kukoistus,
Ylpeä liikuntaolosuhteiden
nousukausi. Nurmĳärven vaakunan
sekä siinä sivussa lukuisia hyviä näytelkehityksestä
veljekset komeilivat silloin kansikuvamiä. Tarkoitukseni on kinkata makkapoikina. Nyt korona-aikana emme voi
ranpaistoon myös ensi kesänä.”
Nurmĳärvi on kokenut Anttilan aikana tietää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
suuria mullistuksia. Anttilan aloittaesOlen ilokseni huomannut, että nurmiTeksti: Teemu Siltanen
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Osallistuva budjetointi:

Luvassa kylä- ja toritapahtumia,
saunasuunnistusta ja kisailua
Määrärahaa päätettiin jakaa
seuraaville ehdotuksille:

Seitsemän veljeksen juhlavuoden osallistuvan budjetoinnin määrärahaa
on tänä vuonna jaettu muun muassa
useiden tapahtumien toteuttamiseen.
Odotettavissa on Seitsemän veljeksen
saunasuunnistus Palojoella, toritapahtumia Kirkonkylällä, Eloilta Lintumetsässä ja Seitsemän veljeksen hengessä
toteutettu seitsemästä osakilpailusta
koostuva jalkapalloturnaus.
Tapahtumat on toteutettava koronatilanteen sallimissa rajoissa, joten seuraa
kunnan tapahtumakalenteria tapahtumailmoitusten suhteen.
Osallistuvan budjetoinnin ehdotushakuaikana jätettiin 37 osallistuvan budjetoinnin ehdotusta. Kunnanhallitus
päätti jakaa määrärahaa suoraan kym8 NURMIJÄRVI

menelle ehdotukselle ilman äänestystä.
Saatujen ehdotusten sekä ehdotusten
kustannusarvioiden tarkastelun perusteella äänestykselle ei katsottu olevan
tarvetta.
Osallistuva budjetointi on Suomessa
verraten uusi toimintatapa yhdistää taloutta ja demokratiaa. Sen toteuttamiseen ei ole olemassa yhtä menetelmää,
vaan sitä voidaan toteuttaa monin eri
tavoin. Nurmĳärven kunta otti osallistuvan budjetoinnin uutena toimintamuotona käyttöön v. 2017.

Seuraa tapahtumien osalta:
www.nurmĳarvi.fi/tapahtumat

● "Aktiivinen kylä on onnellinen kylä",
Rajamäen kyläyhdistys ry
● Heikkarin eläkeläiskerho,
Nurmĳärven Onnenkimpale ry
● LiikuntaSankarit liikuttavat lapsia ilmaiseksi, LiikuntaSankarit
(12 nurmĳärveläistä järjestöä)
● Seitsemän Veljeksen Cup,
Nurmĳärven Jalkapalloseura
● Lintumetsän Eloilta 2020,
Lintumetsän alueen asukkaat ry
● Iltatoritapahtumat Nurmĳärven torilla,
yksityishenkilö
● Jämäten ja höristen joka nurkassa - selkokielistä lukemista yläkouluihin,
yksityishenkilö (toteutus kouluilla)
● Teatterikirjoittamisen kurssi,
Teatteri Kvartetti ry
● Maailma Kirkonkylässä, Nurmĳärvi -19
● Seitsemän veljeksen saunasuunnistus,
Palojoen kyläyhdistys ry

KU NNAN YH T IÖ T J A LIIKE LAIT OKSE T

Biolämpöä
nurmĳärveläisiin koteihin
Nurmĳärven Sähkö on Nurmĳärven kunnan kokonaan
omistama energiayhtiö. Se huolehtii sähkön siirrosta,
biokaukolämmön tuottamisesta ja jakelusta sekä sähkön myynnistä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli
31 M€ ja henkilöstö koostuu 37:stä ammattilaisesta.

Nurmĳärven kunnan omistama Nurmĳärven Sähkö toimii lähinnä Nurmijärven kunnan ja Tuusulan Jokelan alueilla. Sähkön siirrossa yhtiö on Suomen
16. suurin. Kaukolämmössä yhtiö operoi
yhteensä kolmea kaukolämpöverkkoa
Klaukkalassa, Kirkonkylällä sekä Rajamäessä. Lämpö tuotetaan biopohjaisesti hyödyntäen metsäteollisuuden sivuvirtoja kuten latvuksia ja sahanpurua.
Tuotannon bioaste oli viime vuonna
98 % eli käytännössä hiilidioksidineutraalia. Yhtiö on lisäämässä omaa
päästötöntä sähköä mm. hankkimalla
osuuksia tuulivoimapuistoista.
Toimitusjohtaja Jarmo Kurikka kertoo,
että kuntaomistajan odotukset ovat oikeaan osuneita – sähkön siirron hinnan
halutaan olevan alle Suomen keskiar-

von, lämpö pitää tuottaa päästöttömästi ja omistajalle pitää tulouttaa maltillinen osinko.
Yhtiö toimii verrokkimittauksien mukaan erittäin tehokkaasti, talous on
kunnossa ja viimeisimmän asiakastyytyväisyysmittauksen tulokset kansallisessa tutkimuksessa olivat ykkössĳalla.
Haasteita toki riittää, kunta kasvaa ja
investointipaineet ovat kovia niin sähköverkon kuin biokaukolämmön osalta.
Sähkön myynnissä kilpailu on todella kovaa, mutta yhtiön asiakaskunta on
pysynyt hyvällä tasolla. Syinä tähän
toimitusjohtaja Kurikka arvioi olevan
osaavan asiakaspalvelun sekä ”asiakasomistajuuden” – yhtiö kuitenkin jakaa
toimintansa tulosta suoraan kunnalle ja
sitä kautta kuntalaisille.

*Koko maan tilastotietoa vuodelta 2019 ei ole vielä käytössä. Lehden arvio perustuu edellisvuosien lukuun.
Vuonna 2018 suomalaiset olivat ilman sähköä yhteensä noin 1 h 25 minuuttia.

Nurmĳärvellä hyvää sähkön laatua
Yhtiön sähköverkkoa ollaan rakentamassa kohti parempaa toimitusvarmuutta. Verkostoa maakaapeloidaan,
verkostoautomaatiota lisätään ja ilmajohtojen johtokatuja raivataan säännöllisesti mm. helikopteriraivauksella.
Yhtiön sähkön laatu on ollut valtakunnallisesti varsin hyvällä tasolla ja tulee
parannusten ansiosta edelleen nousemaan. Kun suomalaiset vuonna 2019
olivat vioista tai korjauksista johtuen
keskimäärin ilman sähköä 1 h 20 minuuttia*, niin Nurmĳärven Sähkön asiakkaat olivat ilman sähköä keskimäärin
yhteensä 21 minuuttia. Toimitusvarmuuden parantamisen lisäksi yhtiö investoi runsaasti myös uuteen verkostoon – onhan Nurmĳärvi mukavasti
kasvava kunta.

Verkoston työntekĳät Altian vanhoissa toimitiloissa.
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Nurmĳärvellä
historia ja kulttuuriperintö elää

– mutta ei tunkkaisesti tai jumittuneesti
Pink Eminence tekee monipuolisia töitä eri
puolilla Suomea tapahtumien, luovien alojen ja -hankkeiden markkinointiviestinnän
erikoisosaajana, sekä on mukana laatimassa niin kulttuuristrategioita kuin -selvityksiäkin erilaisille julkisille ja yksityisille
toimĳoille.

”Ei jokainen kunta ole Aleksis Kiven sanoittaman
kansallisen mielenmaiseman koti”
- Hanni Vakkilainen Pink Eminence

Luovien alojen konsultoinnin ja markkinointiviestinnän toimisto Pink
Eminence on mukana rakentamassa
Seitsemän veljestä 150 -juhlavuoden
viestintää yhdessä Nurmĳärven kunnan
ja Aleksis Kiven Seuran kanssa. Pinkin
tiimin löydät muun muassa juhlavuoden verkkosivujen ja somekanavien
takaa.

www.seitsemanveljesta150.fi.

Juhlavuosi osoittaa, että Nurmĳärvellä
historia ja kulttuuriperintö ei jää hyllyihin tai historiankirjoihin pölyyntymään. Veljesten tarina elää ja kestää
juuri siksi, että se puhuttelee eri aikoina
eri tavoin:
”Seitsemän veljeksen teemat lukutaidosta yhteiskunnan jäseneksi kasvamiseen tai maailman pauhulta pakenemiseen sekä näiden tunnistettavuus
kantaa läpi aikojen, ja Nurmĳärvi nostaa niiden tulkintoja rohkeasti esiin
juhlavuoden sisällöissä”, kuvaa Hanni
Vakkilainen.
Toisaalta Seitsemän veljeksen -juhlavuosi myös tuulettaa pinttyneitä mielikuvia; Nurmĳärvellä on uskallusta
tarkastella Seitsemän veljeksen teemoja
nykyhetken silmin.
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”Yhtä lailla voidaan tunnistaa, että
Seitsemän veljestä voi olla eräänlainen
jaettu tuska – aina tulee niin sanotusti
Kivellä päähän – mutta tämä myös yhdistää ihmisiä.” Nurmĳärvellä pitkään
asuneet ovat saattaneet käydä Lukkarin
koulua, suunnistaa Rajamäen rykmentti -urheiluseurassa, käydä Kivi-juhlilla
sekä katsomassa Seitsemää veljestä kesäteatterissa Taaborinvuorella – unohtamattakaan paikallisten yritysten nimistöä tai kunnan vaakunaa veljeksineen.
Näin juhlavuosi tuokin Seitsemän veljeksen vuoteen 2020 unohtamatta kansalliskirjailĳan ja hänen pääteoksensa
pitkää historiaa. Nurmĳärven kunnan
järjestämissä juhlavuoden tapahtumissa tämä näkyy esimerkiksi Puhuva silta
-valo- ja äänitaide teoksessa, joka nähtiin 24/7 suorana lähtyksenä verkossa,
kuten myös Jukola Bros -sosiaalisen median draamassa:

Juhlavuoden sisällöt korostavat Nurmijärven vahvuuksia
Juhlavuotta on helppo viettää Nurmijärvellä; kunta ymmärtää myös kulttuurin merkityksen niin hyvinvoinnille,
yhteisöllisyydelle kuin vetovoimaisuudelle ja kunnan tunnettuudelle.
”Seitsemän veljestä 150 -juhlavuoden
teemat ja tapahtumat nousevat juuri Nurmĳärven omista vahvuuksista.
Kunnalla on pitkä historia sivistyksen
ja lukutaidon vaalimisessa.”
Vakkilaisen mukaan Nurmĳärvellä ollaan oikealla tiellä.
”Kuntien omien vahvuuksien tunnistaminen, kunnan tarinoiden ja kulttuuriperinnön hyödyntäminen sekä niistä
viestiminen on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää, kun rakennetaan houkuttelevaa ja hyvinvoivaa elinympäristöä.”

”Ideoimamme Jukola Bros kääntää lu”Nurmĳärvellä tämä on hyvissä
kutaito-teeman some-mittaan. Toisille
asemissa.”
Seitsemän veljestä -kirjan kieli voi olla
yhtä hämärää kuin toisille taas Jukola
Brosin päivittämät Beyoncé -tai meemiviittaukset”, kuvaa Hanni Vakkilainen.

SE IT SEALEKSIS
MÄ N V KIVI
E LJ E -VIIKKO
ST Ä 15 0

Seitsemän veljeksen juhlavuosi
jatkuu verkossa
– kuusi vinkkiä

Vaikka poikkeustilanne on peruuttanut
Nurmĳärven kunnan Seitsemän veljestä 150 -tapahtumat tältä keväältä, löytyy hitaiden päivien ja iltojen viihteeksi
verkosta paljon myös erilaisia Seitsemän veljestä -sisältöjä. Tässä kuusi tärppiä Seitsemään veljekseen verkossa!

Jos lukeminen ei aina nappaa, Seitsemän veljestä elää myös Yle Areenassa niin äänikirjana kuin näyteltynä
kuunnelmanakin.
www.areena.yle.fi

Tiedon äärellä rauhoittuville ja kulttuuriperinnöstä kiinnostuneille – SeitseMiten Aleksis Kiven veljekset istumästä veljeksen taustoista ja teemoista
vat sosiaaliseen mediaan – mitä Venla
sekä Aleksis Kiven elämästä, kielestä ja
twiittaisi, mistä Juhani päivittäisi? Jumerkityksestä suomalaiselle kulttuukola Bros -somedraamaa alusta loppuun rille löytyy laaja aineisto Nurmĳärven
selaamalla voit seurata veljesten elämää kunnan Aleksis Kivi -kansalliskirjaisome-mitassa.
lĳa -sivustolta! Katso myös SuomalaiFacebookissa @JukolaBros
sen Kirjallisuuden Seuran Aleksis Kivi
Instagramissa @JukolaBros1870
-verkkoaineisto.
Twitterissä @JukolaBros
www.aleksiskivi-kansalliskirjailĳa.fi
Juhlavuoden verkkosivuilla julkaistaan
erilaisten, kiinnostavien kirjoittajien
juttusarjaa Jukolan veljeksistä ja Aleksis Kivestä. Mitä veljekset sanoisivat tämän päivän ihmisille, miten heidän tarinansa merkitys on vuonna 2020? Lue
esimerkiksi toimittaja Kimmo Oksasen
tunteisiin osuva kirje Aleksis Kivelle.
www.seitsemanveljesta150.fi

Entä kuka veljeksistä itse olisit? Löytyykö perheestänne ehkä joukko Juhaneja vai kirjavampi veljessarja?
Kokeile Nurmĳärven museon
Sielunveljesi-testissä!
www.seitsemanveljesta.net/
sielunveljesi

Kuva Lauri Ahonen

Kuka on sielunveljesi?
Aleksis Kiven luomat veljekset ovat
luonteikkaita. Juhani on impulsiivinen ja hidasoppinen, Tuomas vakaa ja oikeudenmukainen, Aapo
sovitteleva tarinankertoja, Simeoni Jumalaa pelkäävä saarnamies
ja veljessarjan kokki, Timo yksinkertainen ja vilpitön, Lauri yksikseen viihtyvä luonnontarkkailĳa ja
Eero teräväsanainen toisinajattelija. Löytyy veljeksistä toki muitakin
ominaisuuksia.
Leikkimielinen Sielunveljesi-testi
kertoo, ketä veljeksistä muistutat.
Testi julkaistiin Nurmĳärven museon Facebook-sivulla Seitsemän
veljestä –romaanin julkaisun 150 –
vuotispäivänä 2.2. Tähän mennessä
eniten on muistutettu Aapoa. Simeoni ja Tuomas seuraavat tasavahvoina perässä.
Testaa itsesi: www.seitsemanveljesta.net/sielunveljesi. Aleksis Kiven
kodin kävĳät voivat kesän aikana
kokeilla testiä museossa.
Testi on osa seitsemanveljesta.net
-sivustoa, joka avautuu uudistettuna
kokonaisuudessaan 10.10.2020.
Aleksis Kiven koti, museo, jossa
kansalliskirjailĳan tekstit ja tarinoiden maailmat heräävät henkiin.
Avoinna 2.6-30.8.2020
ti-su klo 11-18
Suljettu 19.-22.6.
Pääsylippu 4€/2 €/Museokortti ,
alle 18-v. maksutta
Ryhmävaraukset ja tiedustelut
puh. 040 317 4148.
Palojoentie 271, Palojoki
www.nurmĳarvi.fi/museo
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Juhlavuoden valoteos muuntuu
mediateokseksi Galleria Villessä

Nurmĳärven risteyssillalla moottoritien
varressa nähtiin helmikuun alussa valotaiteilĳa Antti Helmisen ja äänitaiteilĳa
Antti Nykyrin Veljesten valo –niminen
valo- ja ääniteos. Nykyri ja Helminen
ovat yhdessä valokuvaaja Mika Levälammen kanssa toteuttaneet teoksen
pohjalta uuden mediateoksen, joka on
esillä Galleria Villen kesänäyttelyssä.
Nykyrin mukaan visuaalisuuden, virtaavan liikenteen ja Kiven puhutun
tekstin välille syntyi alkuperäisessä
12 NU R MIJ Ä R V I

teoksessa osittain odottamaton metaforinen taso.
"Tunnista ja vuorokaudesta toiseen jatkunut päätt ymätön liikenne ja teoksen
läpi matkanneet lukemattomat ihmiset
tuntuivat ilmentävän ajan virtaa ja siinä
ohi liikkuvia ihmiselämiä, joiden rinnalla Kiven kieli pysyi paikallaan kuin
liitt ymäsillan kallio," Nykyri sanoo.

Nykyri ja Helminen pyrkivät tavoittamaan kesänäyttelyssä valoteoksen alkuperäisen tunnelman, joka rakentuu äänen ja valon lisäksi Mika Levälammen
Veljesten valosta ottamista valokuvista.
Alkuperäisellä valo- ja ääniteoksella
tehtiin näkyväksi Seitsemän veljeksen
juhlavuotta ja ajankohtaa, jolloin tuli
kuluneeksi 150 vuotta romaanin ensimmäisen vihkon julkaisusta.

Veljesten valo tavoitti median välityksellä viikon aikana 32 miljoonaa potentiaalista katsojaa.

Veljesten valon näki viikon aikana
noin 300 000 - 400 000 autoilĳaa. Lisäksi teosta oli mahdollisuus katsella
ja kuunnella internetin kautta. Veljesten valo herätti paljon huomiota ja siitä uutisoitiin suurimmissa medioissa,
kuten Ylen pääuutisissa ja Helsingin
Sanomissa.

"Nykyisyys ja mennyt
kohtasivat ohikiitävän hetken ajan.
Kiven lauseita kuunnellessa
nykyisyyden äänet
ja ohiajavien autojen valot
olivat kuin etäistä kohinaa ajan virrassa."
-valotaiteilĳa Antti Nykyri

11.6. – 23.7.
Antti Helminen, Antti Nykyri
ja Mika Levälampi
Veljekset
Galleria Ville,
Punamullantie 1, Nurmĳärvi
Ma-to 10-20 pe 10-16,
Juhlapyhinä ja aattopäivinä
poikkeuksia aukioloajoissa.
Vapaa pääsy.
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T AAB OR INV U OR E N KE SÄ

Juhlavuosi tuo Seitsemän veljestä
itseoikeutetusti Taaborinvuorelle
“Hirmuisia tarinoita seitsemän ihmislapsen retkistä syvyyden
polttaviin pätseihin ja vapauden pyörryttäviin korkeuksiin”

-Seitsemän jukuripään riehakas karkumatka suomalaisen sielun ytimeen, siitä
tässä näytelmässä on kysymys, sanoo
ohjaaja Samuli Reunanen.

Tällä kertaa Reunanen tarttuu Kiven
omaan tekstiin.
-Työryhmässämme hyrisee iloinen odotus, sillä tiedämme, että näistä veljeksistä tulee jotain aivan uutta, hauskaa ja
150 vuotta täyttävä Seitsemän veljestä
valloittavaa, Kivi-juhlien puheenjohtaja
nähdään tulevana kesänä Aleksis Kiven Lea Hirvasniemi-Haverinen sanoo.
lapsuusmaisemissa Taaborinvuorella
Kivi-juhlien esittämänä. HarrastajateHirvasniemi-Haverisen mukaan näyatteri on kutsunut näytelmän ohjaajaksi telmä kannattaa ehdottomasti tulla katerityisesti klassikoiden ohjaajana profi- somaan, vaikka olisi Seitsemän veljestä
loituneen Samuli Reunasen.
joskus jo nähnytkin.
- Jokainen ohjaaja ja työryhmän jäsen
Reunasen ohjaustyötä on nähty Taabo- tuo tullessaan tuotantoon jotain omaa,
rilla aikaisemminkin. Monien mieliin
ja Seitsemän veljestä kestää monenlaisia
on painunut hänen vaikuttava tulkinnäkökulmia. Jos oletkin nähnyt yhden
tansa Veĳo Meren kirjoittamaan Alek- version, niin et kuitenkaan tätä.
sis Stenvallin elämä -teokseen pohjautuvasta näytelmästä.

Kivi-juhlat on esittänyt Kiven teksteihin perustuvia näytelmiä Taaborinvuorella vuodesta 1953. Tänä kesänä mäellä
nähdään Kivi-juhlien kymmenes versio
Seitsemästä veljeksestä.

24.-28.6. ja 18.-23.8.
Kivi-juhlat: Seitsemän veljestä
Taaborinvuori,
Koulunkulmantie 34, Palojoki
www.kivi-juhlat.fi

Vaahteramäen Eemeli toiveuusintana
Kun Taavi Vartia ohjasi kesällä 2013
Taaborinvuorelle Vaahteramäen Eemelin juhlanäytelmän, olivat lähes
kaikki näytökset loppuunmyytyjä.
Tuolloin tuli kuluneeksi 50 vuotta
siitä, kun Astrid Lindgren kirjoitti
ensimmäisen Eemeli-teoksena.
Heinäkuussa 2020 Vartian kiitelty
ohjaus herää uudelleen eloon osittain
uudella kokoonpanolla.
Eemelin ja Iidan rooleihin valikoituivat kymmenien ehdokkaiden joukosta Joose Mäenpää ja Emilia Kangas14 NU R MIJ Ä R V I

luoma. Muissa rooleissa loistavat muun Luvassa on takuuvarma ja korkeatasoimuassa Marita Taavitsainen, Veeti Kal- nen teatterielämys täynnä riemua, suuria tunteita ja musiikkia, sekä tietysti
lio ja Thelma Siberg.
kepposia.
Klassikkoteoksen pellavapäinen pojanviikari kujeilee vanhaan tuttuun tapaan
vieden kaikenikäiset katsojat ikimuis10.7.–29.7.
toiseen seikkailuun kepposten ja metVaahteranmäen Eemeli
kujen iättömään maailmaan - maailJärj. Taavi Vartia Film TV & Oy
maan, jossa sattuu ja tapahtuu, ja jossa
www.taaborinkesateatteri.fi
itkut päättyvät nauruun, syyllisyys ja
katumus anteeksiantoon.

OT SIKKO?

Kuva Turkka Tervonen
Seitsemän veljestä nähdään ensi kesänä Taaborinvuorella.
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TAABORINVUOREN KESÄ

25. Taaborinvuori soi -konsertti

Pitkä odotus päättyy kun
Eppu Normaali nousee Taaborin lavalle
Taaborinvuoren tapahtuma-alue kuuluu Suomen kauneimpiin konserttipaikkoihin.Katsomo ja sitä ympäröivä mäntymetsä muodostavat yhdessä luonnonläheisen ulkoilmaklubin, jonka akustiikka ja tunnelma ovat saaneet kehuja sekä yleisöltä että artisteilta. Tänä kesänä tulee kuluneeksi neljännesvuosisata siitä, kun alueella järjestettiin ensimmäinen iso konsertti.

Taaborinvuori soi -konserttisarja palaa
elokuussa aidon ja alkuperäisen suomirokin juurille, kun lavalle nousee
kotimaisen populaarimusiikin peruskiviin kuuluva Eppu Normaali – bändi jota on moneen kertaan toivottu
Taaborinvuorelle.
Eput lähtevät kesällä noin kuukauden
mittaiselle "Kun jatsia kuunneltiin"
-kiertueelle yhdessä kansainvälisestikin tunnetun ja tunnustetun pianovirtuoosi Iiro Rantalan kanssa. Artistit
ovat tehneet keikkayhteistyötä aikaisemminkin. Rantala on ollut mukana
muun muassa vuonna 2016 järjestetyssä
Eppu Normaalin juhlakonsertissa, sekä
vuotta myöhemmin tehdyllä akustisella
kiertueella.
Eppuja ja Rantalaa yhdistää matalalle
virittyneen huumorintajun lisäksi into-
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himo livesoittoon.
"Näillä keikoilla on luvassa sataprosenttista elävää soittoa", Epuista luvataan.
80-luvun hurjan työtahdin jälkeen tekemisiään rajoittanut Eppu Normaali
esiintyy nykyään vain harvakseltaan.
Taaborinvuori soi on yksi Eppujen kesäkiertueen harvoista konserteista,
jossa bändin voi nähdä livenä Helsingin seudulla. Konsertti kuuluu Seitsemän veljeksen 150-vuotisjuhlavuoden
ohjelmaan.
La 1.8. klo 15
25. Taaborinvuori soi: Eppu Normaali
Taaborinvuori,
Koulunkulmantie 34, Palojoki
Portilla ei ole lipunmyyntiä. Konsertti
on tällä hetkellä loppuunmyyty.
Lipputilanne: www.lippu.fi

Kuva Harri Hinkka

25. kerta
Ensimmäisen Taaborinvuori soi
-konsertin järjesti Nurmĳärven kirjasto- ja kulttuuripalvelut
vuonna 1996.
Taaborinvuoren lavalle ovat
vuosien varrella nousseet monet
keskeiset suomirokin- ja popin
vaikuttajat.
2019 Elastinen
2018 Suvi Teräsniska
2017 Vesala
2016 Agents & Vesa Haaja
2015 Tuure Kilpeläinen ja
Kaihon Karavaani feat. Yona
2014 Juha Tapio
2013 Jukka Poika & Sound
Explosion Band
2012 Lauri Tähkä
2011 Lapinlahden Linnut
2010 Maĳa Vilkkumaa
2009 Egotrippi
2008 Ismo Alanko Teholla
2007 Grand Slam
2006 Pelle Miljoona & Rockers
2005 Tuomari Nurmio,
Seminaarinmäen Mieslaulajat
2004 Kauko Röyhkä
2003 Zen Café
2002 Neljä Ruusua
2001 Yö
2000 YUP
1999 Ultra Bra
1998 Ismo Alanko Säätiö
1997 J. Karjalainen Electric Sauna
1996 Juice Leskinen: Kiveä ja
sämpylää

TAABORINVUOREN KESÄ

Yhteislauluja koko
perheelle
Soile Perkiön
johdolla

Taaborinvuori raikuu iloisesti elokuussa, kun Kivi-juhlat ja Nurmĳärven Opisto järjestävät yhteistyössä erityisesti lapsille ja
lastenmusiikin ystäville suunnatun
yhteislaulutapahtuman. Laulattajaksi tilaisuuteen on lupautunut
nurmĳärveläinen musiikkikasvattaja ja säveltäjä Soili Perkiö.
Yhteislaulujen ohjelmisto koostuu pääasiassa Soile Perkiön omista
lastenlauluista. Maamme tunnetuinpiin lastenmusiikin tekĳöihin kuuluva Perkiö on säveltänyt
kymmeniä suosittuja kansanlaulunomaisia lorulauluja. Hänen
kynästään ovat syntyneet muun
muassa Metrolla mummolaan,
Kun on oikein pieni, Valonsäde ja
Revontulitanssi.
Perkiön lauluissa on tarttuva rytmi
ja helposti omaksuttava melodia,
joten niitä laulavat sujuvasti sellaisetkin laulajat, joille hänen musiikkinsa ei ole aikaisemmin tuttua.
Pikku Kakkosen musiikkitätinäkin
tunnetun Perkiön lisäksi menossa ovat mukana ainakin lapsikuoro, pienet viulistit ja ksylofoni-bändi. Ja saattavatpa mäellä seikkailla
myös Seitsemästä veljeksestä tutut
Killi ja Kiiski -koirat.

Taaborinvuoren kesätapahtumien
aikataulu elää koronatilanteen
mukana

Koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta johtuen Taaborivuoren kesätapahtumien aikatauluihin saattaa tulla
muutoksia.

Tapahtumien järjestäjien
verkkosivuosoitteet

Allsång på Tabor med Thomas Lundin/Ruotsinkielinen yhteislauluilta
Järjestäjä Svenska föreningan i
Jos tapahtuma perutaan tai sen ajanNurmĳärvi
kohta muuttuu, tapahtuman järjestäjä
vastaa asiaan liittyvästä tiedottamisesta. www.svenskaforeningeninurmĳarvi.fi
Kivi-juhlat: Seitsemän veljestä
Tietoa tapahtumien tilanteesta kanJärjestäjä Kivi-juhlat ry
nattaa etsiä ensisĳaisesti tapahtumawww.kivĳuhlat.fi
järjestäjän omilta verkkosivuilta. TaVaahteranmäen Eemeli
pahtumajärjestäjältä saa myös ohjeet
Järjestäjä Taavi Vartia Film TV & Oy
lipun hinnan palauttamiselle siinä tawww.taaborinkesateatteri.fi
pauksessa, että tapahtuma perutaan tai
25. Taaborinvuori soi: Eppu Normaali
siirretään.
Järjestäjä Nurmĳärven
Suurin osa Taaborinvuoren kesätapah- kulttuuripalvelut
www.nurmĳarvi.fi/kulttuuri ja
tumista ei ole Nurmĳärven kunnan
www.nurmĳarvi.fi/tapahtumat
järjestämiä.
->25. Taaborinvuori soi
Lasten yhteislaulut Taaborinvuorella
Soili Perkiö laulattaa
Seuraa
Järjestäjä Kivi-juhlat ry ja Nurmĳärtapahtumajärjestäjän
ven Opisto
omia verkkosivuja.
www.kivĳuhlat.fi,
www.nurmĳarvenopisto.fi
Kuva Antti Yrjönen

su 30.8. klo 14-14.45
Lasten yhteislaulut
Taaborinvuorella
Järj. Kivi-juhlat ry
ja Nurmĳärven Opisto
www.kivi-juhlat.fi
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Monikkosalin tapahtumien
siirtyminen tai peruuntuminen
Miten toimitaan lippujen kanssa?

Kunnan kulttuuripalvelut ja muut Monikkosalissa tapahtumia järjestävät toimĳat ovat joutuneet perumaan tai siirtämään kevääksi sovittuja tapahtumia.
Tapahtumien uudet ajankohdat tai
tieto peruuntumisesta on julkaistu Monikkosalin verkkosivuilla. Joidenkin tapahtumien kohdalla tieto löytyy myös kunnan verkkosivujen
tapahtumakalenterista.

Lippupisteestä ostetut liput käyvät sellaisenaan uuteen ajankohtaan siirretyissä tapahtumissa. Jos uusi tapahtuma-aika ei sovi lipun ostaneelle, tai
jos tapahtuma perutaan kokonaan, voi
Lippupisteestä hakea lipun hinnan
palauttamista.

Lipun hinnan palauttamista pitää hakea tapahtumakohtaisesti määriteltyyn
määräaikaan mennessä Lippupisteestä osoitteesta https://web.lippu.fi/palautus/. Tapahtumajärjestäjät tiedottavat palautuksen hakemisen viimeisestä
päivämäärästä.

Palauttaminen koskee vain varsinaista lipun hintaa, ei palvelu- ja toimitusmaksuja. Palautusten maksamisessa voi
olla palvelun ruuhkautumisesta johtuvia viiveitä.

Lipun voi myös palauttaa postitse : Lippupiste Oy / ”Tapahtuman nimi” palautus, Kalevantie 2 (B-talo), 33100
Tampere. Liitä mukaan yhteystietosi ja
tilinumerosi.

Kuva Tarmo Pekola

Syksyyn siirrettyjä kevään
tapahtumia

Monikkosali

18 NURMIJÄRVI

pe 13.3. klo 19
Divet Show - Tähdistä
tähdenlentoihin
Uusi aika pe 23.10. kello 19.
la 21.3. klo 15
Red Nose Company:
Don Quĳote,
7 veljestä -juhlaspesiaali
Uusi aika pe 13.11. klo 19
la 28.3. klo 19
Erin
Uusi aika to 19.11. klo 19
to-pe 2.-5.4.
Sen seitsemän sorttia
Uusi aika 5-8.11.
to 16.4. klo 19
Kauniaisten orkesterin keväinen
sinfoniakonsertti
Uusi aika to 3.9. klo 19
la 18.4. klo 19
Golden Abba Show
Uusi aika pe 27.11. klo 19
la 16.5. klo 19
Dave Lindholm Lights
Uusi aika la 22.8. klo 19

KULTTUURI

MONIKKOSALIN SYKSY 2019

Täällä teitä varten

Taiteilĳoiden vierailut tuovat
iloa ja virkistystä ikäihmisille
Kunnan kulttuuripalvelut sai pari vuotta sitten kunnanhallitukselta käyttöönsä testamenttirahan
Täällä teitä varten -hankeen toteuttamista varten. Hankkeen ideana oli tuoda ammattitaiteilĳoita esiintymään
pitkäaikaisosastolle ja päiväkeskuksiin ikäihmisille, jotka eivät muuten voi käydä kulttuuritapahtumissa.

"Parasta näissä tapahtumissa on ihmisten kohtaaminen. On ilo nähdä, kuinka
valtava positiivinen vaikutus taiteella, ja erityisesti musiikilla, on ihmisiin", kulttuurituottaja Johanna Raaste
kertoo.
Täällä teitä varten -hankkeen kautta
päiväkeskuksissa ja terveyskeskuksen
pitkäaikaisosastolla ovat käyneet esiintymässä muun muassa Värttinän laulajakolmikko, laulaja Marita Taavitsainen ja näyttelĳä Kati Outinen.

Osaan tapahtumista kuuluu esityksen
lisäksi myös keskustelua taiteilĳoiden
kanssa. Joskus käy niin, että yleisö haluaisi pitää esiintyjän paikalla vähän
pidempäänkin.
Tapahtumat on otettu laitoksissa vastaan kiitollisuudella.
"Henkilökunnalta saamani palautteen
mukaan tapahtumista on riittänyt juttua vielä pitkään jälkeenpäin," Raaste
hymyilee.

Kulttuurituottaja Johanna Raasteen vastuulla on
kulttuuripalveluiden järjestämien maksuttomien
ikäihmisten tapahtumien suunnittelu ja käytännön järjestelyt.

Hankkeesta saatujen hyvien kokemuksien jälkeen taiteilĳavierailut vakiinnutettiin osaksi kulttuuripalveluiden toimintaa. Näitä laitoksissa järjestettäviä
niin sanottuja saapuvia tapahtumia on
ollut vuodessa kahdeksan, neljä keväällä ja neljä syksyllä.
"Kulttuuripalveluissa mietitään yhdessä,
miten saamme tarjottua kohderyhmälle
mahdollisimman monipuolisia esityksiä, jotka toimivat hyvin pienissä tiloissa," Raaste sanoo.
Raasteen mukaan tapahtumat ovat
koskettaneet yleisön ja henkilökunnan lisäksi syvästi myös mukana olevia taiteilĳoita. Hänelle itselleen on
jäänyt mieleen erityisesti Kati Outisen muistisairautta käsitellyt monologinäytelmä, sillä yleisössä oli mukana
paljon henkilöitä, joita teema kosketti
henkilökohtaisesti.
"Outisen suora ja kaunistelematon esitys herätti katsojissa paljon vastakaikua.
Yleisö innostui osallistumaan esitykseen aktiivisesti muun muassa antamalla Outiselle neuvoja."
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MONIKKOSALIN SYKSY 2020
MU SE O

Rajamäen Ryypissä kesällä 2020:

Molotovin cocktail -talvisodan legenda

Molotovin cocktail,
Tehdas- ja alkoholimuseo Rajamäen Ryyppi
Kuva Olli Hintikka
Nurmĳärven museo
20 NU R MIJ Ä R V I
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Molotovin cocktail -nimellä tunnettu polttopullo oli Suomen armeĳan käyttämä panssarintorjunta-ase talvisodassa 30.11.1939–13.3.1940. Neuvostoliiton ulkoministeri Vjatšeslav Molotovin mukaan nimetty korvikease on legenda ja myytti mutta yhä myös käytössä maailman kriisipesäkkeissä. Tehdas- ja alkoholimuseo Rajamäen Ryypissä on esillä alkuperäinen, talvisodan aikana Rajamäessä valmistettu Molotovin cocktail.
Miksi polttopulloa käytettiin?
Suomen armeĳalla ei talvisodassa ollut riittävästi panssarivaunujen etätorjuntaan tarvittavaa aseistusta. Niinpä
neuvostotankit tuhottiin lähitorjuntataisteluissa kasapanoksin, käsikranaattinipuin ja polttopulloin. Polttopullo oli
tuhovälineistä epävarmin ja sitä käytettiin vain paremman puutteessa. Muilla
keinoin pysäytetty tankki sytytettiin
usein polttopullolla palamaan, näin estettiin sen takaisinhinaaminen ja korjaaminen uudiskäyttöön.
Neuvostoarmeĳa menetti talvisodassa noin 3500 panssarivaunua. Näistä suomalaiset tuhosivat noin 2200 ja
teknisistä syistä käytöstä poistui noin
1300 tankkia. Arvioiden mukaan polttopullolla tuhottujen tankkien luku
oli joitakin kymmeniä. Jatkosodassa
25.6.1941–19.9.1944 polttopullon merkitys oli vähäinen, koska Suomen armeijan varustetaso kuten myös uusien neuvostotankkien panssarointi oli aiempaa
parempi.

pioneeripataljoonassa palvellut majuri Eero Kuittinen. Alkon puolen litran
viinapulloon pakattiin bensiini-petroliseos, johon lisättiin tartunta-aineeksi ja
savunmuodostusta varten pieni määrä
tervaa. Sytytysvälineenä käytettiin
12 cm pitkiä myrskytikkuja.
Kemiallisen sytyttimen sisältävän polttopullon kehittivät samanaikaisesti
puolustusministeriön asesuunnittelukunnassa työskennellyt Alvar Wilska
ja professori A.I.Virtanen. Polttopulloon lisättiin kloraattia sekä väkevöidyllä rikkihapolla täytetty lasiputki. Iskun
rikkoessa pullon rikkihappo sekoittui
kloraattiin aiheuttaen liekki- ja savumeren. Wilskan kerrotaan olevan myös
Molotovin cocktail -termin keksĳä.

Rajamäki – polttopulloja
sarjatuotantona
Puna-armeĳan hyökättyä maahan
30.11.1939 Suomen armeĳa alkoi valmistuttaa polttopulloja käsinpullotuksena. Joulukuussa tuotanto aloitettiin
Alkon Rajamäen tehtaan pullotuslinjalla. Tehdasvalmistukseen soveltuvan
polttopullon kehitti tehtaan yli-insinööKuka keksi cocktailin?
Polttopullon varhaisversioita oli käytös- ri Fredrik Toivio Kirkkomäki. Pullon
sä Abessinian sodassa 1935–36 ja Espan- nestesisältö koostui etanolista, petrolista, bensiinistä ja tervasta. Valmistuneisjan sisällissodassa 1936–39. Suomalaita pulloista valtaosa oli ”tikkupulloja”,
sen, sytytystekniikaltaan parannetun
eli majuri Kuittisen kehittämää mallia,
polttopullosovelluksen kehitti Korian

mutta myös Wilskan/Virtasen mallia
tuotettiin. Puolustusvoimat käytti siitä
nimeä A-pullo. Kemiallinen sytytin oli
toimintavarmempi kuin sytytystikuilla varustettu malli, mutta jälkimmäinen
oli helpompi ja nopeampi valmistaa.
Tykkejäkin tarvittiin
Rajamäen tehtaalla valmistui talvisodan aikana 542 194 polttopulloa.
Työhön osallistui 87 naista ja 5 miestä. Pullot siirrettiin tehtaalta rintamalle viinalaatikoihin pakattuna. Tarinan
mukaan ensimmäisten pullotuserien
kapselikorkeissa luki Alko–Rajamäki. Näin neuvostojoukot saivat tiedon
polttopullojen valmistuspaikkakunnasta ja talvisodassa Rajamäkeen kohdistui
yhdeksän ilmapommitusta. Tehokkaan
ilmatorjuntatulituksen ansiosta aineelliset tuhot jäivät paikkakunnalla kuitenkin vähäisiksi.
Lähteet:
Keĳo Heinonen: Kuka keksi ”Molotovin cocktailin”? Sotahistoriallinen aikakauskirja 24, 2005
Olli Kauppila: Tykkejä tarvittiin. Rajamäen ilmapuolustus
1939–1944, 1992
Juho Niukkanen: Talvisodan puolustusministeri kertoo, 1951
Touko Perko: Mies, liekki ja unelma: nobelisti A.I. Virtasen
elämäntyö, 2015
Jouko Vahtola: Tankit tulee; taistelu hyökkäysvaunuja vastaan
talvisodassa 1939–1940, 2015
Olli Vehviläinen: Rajamäen tehtaat 1888–1963, 1963

Tehdas- ja
alkoholimuseo

RYYPPI
Patruunantie 17, Rajamäki
puh. 040 317 2521
www.nurmĳarvi.fi/museo
Avoinna 3.6.–16.8.
ke-su klo 12–18 (suljettu 19.–21.6.)
Avoinna tilauksesta ryhmille
17.8.–30.8.

Museokäynti ja –opastukset
Ke-to: Museoon tutustuminen vain
perusopastuskierroksella.
Kierrokset tasatunnein klo 12–17.
Pe: Museoon voi tutustua itsenäisesti, ei
opastuksia.
La-su: Museoon tutustuminen vain
perusopastuskierroksella.
Kierrokset tasatunnein klo 12–17.
Kaikki opastusryhmät max. 23 hlö.

Liput
Peruslippu 7 € (alle 18-v. ilmaiseksi)
Alennuslippu 5 €
Museokortti
Opastus sisältyy lipun hintaan (ei
perjantaisin)
Vapaa sisäänpääsy pe klo 16–18
Rajamäen Ryyppi ei ole esteetön. Museotilat ovat neljässä kerroksessa, joihin kuljetaan kierreportaita.
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ILMIÖNTEKIJÄT
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Ihmiset ja aikamatkailu ovat parasta
museoamanuenssin työssä
Tiedotuslehti esittelee monipuolisesti Nurmĳärven kunnan ammattilaisia eli ilmiöntekĳöitä.
Tällä kertaa vuorossa on museoamanuenssi Anne.

“Työskentely museossa on mukavaa!
Vastaan Nurmĳärven museon museopedagogisesta toiminnasta ja yleisötyöstä. Teen
paljon yhteistyötä koulujen ja päiväkotien
kanssa. Museokohteiden lisäksi minut voi
tavata kouluissa kulttuuriperintöopetuksen
merkeissä.

Ihmiset ja aikamatkailu ovat parasta tässä
työssä. On hienoa tuottaa elämyksiä ja oivalluksia. Tämä on sellainen työ, joka vie
mukanaan. On rikkaus, että saa työssään
matkustaa ajassa minne tahansa, mihin työtehtävä viekään. Mieluisin aika on kuitenkin nykyhetki.

Päiväkodeissa taidan olla jo tuttu näky museomatkalaukkuni kanssa. Vierailen myös
vanhusten palveluyksiköissä. Niissä pidän
muisteluhetkiä, jolloin katsellaan vanhoja
esineitä ja muistellaan yhdessä.

Museoissa tehdään asiantuntĳatyötä ja
museoilla onkin iso vastuu siitä, mitä tallennetaan tästä ajasta tulevaisuuden ihmisille. Vanhojen esineiden ja valokuvien tallentamisen lisäksi tehdään paljon
nykydokumentointia.

Tykkään museoista ja kulttuurista vapaallakin. Tarinat ylipäätään kiinnostavat. Se on
varmaan jotain uteliaisuutta. Tämä työhän
vaatii myös semmoista, että haluaa ottaa selvää asioista. Tällä hetkellä museot ja muut
kulttuurilaitokset ovat yleisöltä suljettuja.
Arkista, yleisöltä normaalistikin näkymättömissä olevaa työtä kuitenkin tehdään: kokoelmatyö, tutkimus, sähköinen tietopalvelu, tulevien näyttelyiden suunnittelu sekä
verkko- ja muiden palveluiden tuottaminen
jatkuvat. Kulttuuriperintö onneksi on ja pysyy, kriisin keskellä ja sen jälkeen. "

#ilmiöntekĳät

#ilmiöntekĳät
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Koronapandemian aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen julkaisemme tiedotuslehdessä 2/20 perinteisen tapahtumakalenterin sĳasta kesän tapahtumanostoja. Lukĳoita pyydetään huomioimaan, että muutokset lehdessä ilmoitettuihin tapahtumiin ovat mahdollisia.

kesä
heinä
elo
2020

Kuva: Cata Portin

9.-29.7. Vaahteramäen Eemeli

KESÄN
TAPAHTUMANOSTOT
TAPAHTUMAKALENTERI

6

20

Ke 3.6. – to 4.6. klo 18
Teatteri Pikku Kivi:
7 x 7 – Seitsemän kohtausta
Seitsemästä veljeksestä
Näytelmän ohjaus Lea
Hirvasniemi-Haverinen.
Taaborinvuori,
Koulunkulmantie 34, Palojoki
www.kivĳuhlat.fi
Järj. Nurmĳärven Kivi-juhlat ry
Ons/Ke 10.6. kl/klo 19
Allsång på Tabor med Thomas
Lundin
Ruotsinkielinen yhteislauluilta
Taaborinvuorella
Laulattajana Thomas Lundin.
Biljetter/liput 10 € + toimitusmak-

7

8

20

20

sut (alk. 1 €) www.lippu.fi sekä
portilta 1h ennen tapahtumaa,
jos lippuja on jäljellä.
Taaborinvuori,
Koulunkulmantie 34, Palojoki
www.svenskaforeningeninurmĳarvi.fi
Järj. Svenska Föreningen i
Nurmĳärvi
Su 14.6. klo 13–15
Luonnonkukkien päivä
Nurmĳärven Luonto tutustuttaa Kiven kodin ympäristön
luontoon. Vuoden teemalajina
on pihlaja. Vapaa pääsy.
Aleksis Kiven kodin pihapiiri,
Palojoentie 271, Palojoki

24.–28.6.
Kivi-juhlat:
Seitsemän veljestä
Esitykset 24.–25.6. klo 19 ja
27.–28.6. klo 15. Liput alk. 20 € +
toimitusmaksu (alk. 1 € ) www.lippu.fi. Kesäkuun esityksiin ostetut
liput käyvät sellaisenaan elokuun
esityksiin, mikäli kesäkuun esitykset joudutaan perumaan.
Taaborinvuori,
Koulunkulmantie 34, Palojoki,
www.kivĳuhlat.fi
Järj. Nurmĳärven Kivi-juhlat ry

9.-29.7.
Vaahteramäen Eemeli
Esitykset 9.7. klo 18 ja 10.–11.7. klo
16 ja 14.–29.7. klo 18.
Liput alk. 26 € + toimitusmaksu
(alk. 1 €) www.lippu.fi
Taaborinvuori,
Koulunkulmantie 34, Palojoki
Järj. Taavi Vartia Film & TV Oy

La 1.8. klo 15
25. Taaborinvuori soi:
Eppu Normaali
Taaborinvuori,
Koulunkulmantie 34, Palojoki
Liput 39 € + toimitusmaksu
(alk. 1 € ) www.lippu.fi
Järj. Nurmĳärven kulttuuripalvelut

18.–23.8.
Kivi-juhlat:
Seitsemän veljestä
Esitykset 18-20.8. klo 19, 22.-23.8.
klo 15. Liput alk. 20 € + toimitusmaksu (alk. 1 €) www.lippu.fi
Taaborinvuori,
Koulunkulmantie 34, Palojoki
www.kivĳuhlat.fi
Järj. Nurmĳärven Kivi-juhlat ry

Dave Lindholm Lights
la 22.8. klo 19

Liput 27,50 € + toimitusmaksu
(alk. 1 € ) www.lippu.fi
Monikkosali, Kuntotie 7,
Klaukkala
www.monikkosali.fi
Järj. Dex Viihde Oy
Alkuperäiseen konserttipäivään
16.5. ostetut liput käyvät tähän
konserttiin sellaisenaan.

NURMIJÄRVI
2322 NU
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www.nurmĳarvi.fi/museo
Järj. Nurmĳärven museo

La 29.8. klo 9.30 -15
Rajamäen Kyläpäivä
Ohjelmallinen tapahtuma Rajamäen keskustan alueella. Vapaa
pääsy. Ohjelma ja markkinapaikkojen varaaminen:
www.rajamäenkyläpäivä.fi
Kuntopolku 1, Rajamäki
Järj. Rajamäen kylätiimi ja Rajamäen
kyläyhdistys
Su 30.8. klo 14
Lasten yhteislaulut
Taaborinvuorella
Soili Perkiö laulattaa
Liput 12/8 € + toimitusmaksut
(alk. 1 €) www.lippu.fi
Taaborinvuori,
Koulunkulmantie 34, Palojoki
www.kivĳuhlat.fi
Järj. Nurmĳärven Kivi-juhlat ry ja
Nurmĳärven Opisto
Su 30.8.
EVOC MTB 2020
Kaikille soveltuva maastopyöräilyn kuntotapahtuma. Lisätietoja
ja ilmoittautumiset:
http://hypykisat.fi/evocmtb2020/
Tapahtumakeskus:
Uimahallin edusta, Rajamäki
Järj. Team EVOC Finland

KESÄN TAPAHTUMANOSTOT
TAPAHTUMAKALENTERI

Näyttelyt
Galleria Ville, Punamullantie 1, Nurmĳärvi
1.6.-9.8. ma-to 10-20 pe 10-16, la suljettu
10.8.-31.8. ma-to 9-20, pe 9-18, la 10-16
Juhlapyhinä ja aattopäivinä poikkeuksia aukioloajoissa.
11.6. – 23.7.
Antti Helminen, Antti Nykyri ja Mika Levälampi
Veljekset
Vapaa pääsy.
29.7.-27.8
Nurmĳärveläisen taiteen vuosinäyttely
Nurmĳärven Taideyhdistys ry
Vapaa pääsy

Museot
Aleksis Kiven koti
Palojoentie 271, Palojoki
2.6.–30.8. ti-su klo 11–18
19.–22.6. suljettu
Liput 4 € / 2 € / Museokortti, alle 18-v. vapaa pääsy
pe klo 16–18 vapaa pääsy
Taaborinvuoren museot
Koulunkulmantie 34, Palojoki
1.–31.7. ti-su klo 11–18
Vapaa pääsy
Tehdas- ja alkoholimuseo Rajamäen Ryyppi
Patruunantie 17, Rajamäki
3.6.–16.8. ke-su klo 12–18
19.–23.6. suljettu
Liput 7 € / 5 € / Museokortti, alle 18-v. vapaa pääsy
pe klo 16–18 vapaa pääsy

Mikäli innostut ideoimaan oman juhlavuoden tapahtumasi, voit pyytää juhlavuoden tunnuksen
käyttöösi: janne.raudaskoski@nurmĳarvi.fi.
Muutokset mahdollisia. www.nurmĳarvi.fi /tapahtumat
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Järjestä siivoustalkoot omalla
kotikylälläsi

Siivoustalkoot ovat osa kunnan
Siistiksi-projektia!

Siivoustalkoita on järjestetty Nurmijärvellä jo yli 30 vuoden ajan huhti –
toukokuussa. Talkoisiin osallistuvien
porukoiden vetäjät mainostavat itse tapahtumaa ja tilaavat roskille noudon
L & T Oy:ltä 24.4.–25.5.2020. Koronapandemiasta johtuen kunnalla ei tänä
keväänä ole mahdollisuutta jakaa jätesäkkejä toimipisteissään.
Mitä siivotaan?
Siivoustalkoille sopivia alueita ovat yleiset viheralueet, kuten metsiköt, puistot,
tien pientareet ja rannat. Kiinteistöjen
tontit ja piha-alueet eivät kuulu talkoiden piiriin. Talkoissa kerätään pois vain
luontoon kuulumatonta roskaa, ei eloperäistä ainesta kuten lehtiä ja risuja.

tapahtumasta kunnan sivuilla. Muista
valita tapahtumanpaikaksi ”Siistiksi”!
Halutessasi käytä nurmĳarvi.fi/siistiksi
–sivulta löytyvää mainospohjaa.
Miten nouto tilataan?
Kun sopimanne talkooaika on loppunut ja ehjät, suljetut säkit ovat sovitussa
paikassa, tilaa nouto Lassila & Tikanoja
Oy:ltä puh. 010 636 5000
Ilmoittakaa tilausta tehdessänne:
– mistä säkit ovat noudettavissa
– säkkien määrä
– yhteyshenkilönne / talkooporukan
vetäjän yhteystiedot
– maksajana Nurmĳärven kunnan
siivoustalkoot

Miten koronapandemia vaikuttaa
talkoisiin?
Siivousporukat voivat sopia siivottavat
alueet ja päivän, johon mennessä työ tulee tehdyksi. Siivoamista ei kuitenkaan
voida tässä tilanteessa tehdä porukalla.
Jätteenkuljettajien suojelemiseksi roskien säkittämisessä täytyy olla erityisen
tarkka. Säkkeihin ei saa laittaa materiaalia, joka mahdollisesti on voinut olla
kosketuksissa koronaviruksen kanssa. Säkkien tulee olla ehjiä ja suljettuna
ilmatiiviisti.

Mahdollisen ja akuutin tilannemuutoksen johdosta L&T varaa oikeuden
priorisoida yhteiskunnan kriittisten toimintojen ylläpito keskeyttämällä talSäkit pitää tuoda jäteauton tyhjennysMiten mainostetaan talkoita?
reitin varrelle. Säkkejä ei haeta puistois- kookeräys. Tällöin talkoolaisten tulee
selvittää, pystytäänkö jätteet vastaanotta, metsästä eikä yli 10 metrin päästä
Hyviä paikkoja mainostaa ovat mm. kytamaan Metsä-Tuomelan jäteasemalla,
ajoreitistä.
läyhdistysten Facebook-sivut ja alueentai säilyttää ne haittaeläimiltä suojassa
ne ilmoitustaulut. Voit myös ilmoittaa
kunnes tilanne normalisoituu.

Tiesitkö?
• Asukkaiden velvollisuuksiin kuuluu
tonttiliittymän kunnossapito ja enintään
kolmen metrin etäisyydelle tontin rajasta
ulottuvan viherkaistan ja ojan alueen roskien poistaminen ja kasvillisuuden siistinä pitäminen.
• Jokainen on lain mukaan vastuussa
omista roskistaan ja niiden toimittamisesta jätteenkäsittelyyn asianmukaisesti.
• Ensimmäinen, paras ja nopein tapa saada roskaantuneita alueita siistiksi, on
alueen omistajien tai käyttäjien kanssa
jutteleminen.
• Jos asian korjaamiseen tarvitaan viranomaisten apua, vastuu jakautuu jätelauta Kolmenkierron, rakennusvalvonnan
ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen välillä. Viranomainen käy tarvittaessa katselmoimassa paikan. Viranomaistie siisteysasioissa vie vähintään viikkoja,
pahimmassa tapauksessa vuosia.

Viime keväänä talkootapahtumia järjestettiin 20 ja roskia saatiin pois luonnosta yli 250 jätesäkillistä. Auli Jaatinen osallistui Valkjärven kylän siivoustalkoisiin.
Kuva Simo Salo
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Uudet jätehuoltomääräykset
muuttavat arjen jätehuoltoa
Kiinteistöjen lajitteluvelvoitteet taajaasutusalueella laajenevat uusien jätehuoltomääräysten myötä. Kartonki- ja
muovipakkausjätettä tulee kerätä erikseen asuinkiinteistöillä, johon kuuluu
viisi tai useampi asuinhuoneisto. Lasipakkausjätettä ja metallia tulee kerätä
erikseen asuinkiinteistöillä, jos huoneistoja on 10 tai useampi.
Uudet jätehuoltomääräykset tulivat voimaan 1.4.2020. Siirtymäajan johdosta
ne astuvat voimaan Nurmĳärvellä lokakuun alussa.
Muovipakkausjätteen keräysvelvoite tulee voimaan, kun kunnan kilpailuttama
kuljetus alkaa alueella. Tämä tapahtuu
1.1.2021-31.5.2022. Keräyksen järjestävä
taho ottaa yhteyttä kiinteistön haltĳaan
ennen keräyksen alkamista.
Mikäli taloyhtiöillä on haasteita uusien
jäteastioiden sĳoittamisessa, kannattaa
selvittää mahdollisuus yhteisiin keräysastioihin naapurin kanssa. Palvelu tilataan kiinteistön haltĳan itse valitsemalta kuljetusyrittäjältä.
Jäteastian tyhjennysvälit
Jätehuoltomääräyksiä on muutettu siten, että sekajäteastian tyhjennysväliksi
voi sopia neljä viikkoa ympäri vuoden.
Neljän viikon tyhjennysväli ei edellytä
kompostointia tai biojätteen erilliskeräystä. Mikäli kiinteistöllä syntyvä biojäte kompostoidaan tai kerätään erikseen,
voi tyhjennysvälin sopia kahdeksaan
viikkoon saakka. Tyhjennysvälin muuttamisesta ilmoitetaan suoraan oman jätteenkuljetusyrityksen asiakaspalveluun.
Uudet jätehuoltomääräykset mahdollistavat biojätteen tyhjennysvälin pidentämisen kahteen viikkoon ympäri vuoden. Biojätteen erilliskeräyspalvelusta
sovitaan L&T Oyj:n kanssa.
Kahdeksaa viikkoa pidemmät tyhjennysvälit kuivajäteastialle haetaan jätelautakunnalta. Pisin mahdollinen
tyhjennysväli kuivajäteastialle on 12
viikkoa. www.kolmenkierto.fi.

Oletko koskaan miettinyt, miten ruokien
turvallisuudesta huolehditaan?
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus vastaa
elintarvikevalvonnasta Nurmĳärvellä.

Suomessa saamme nauttia maailman
turvallisimmista ruuista
Suomessa ruuan turvallisuus lähtee alkutuotannosta ja siitä pyritään huolehtimaan ruokapöytään asti. Suurimman työn tässä tekevät elintarvikkeiden
tuottajat, maahantuojat, valmistajat ja
myyjät. Jokaisessa kunnassa on myös
viranomainen, joka valvoo elintarviketurvallisuutta ja puuttuu tarvittaessa
epäkohtiin.
Nurmĳärvellä elintarvikevalvonnasta vastaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskus. Valvojat ovat elintarviketurvallisuuden asiantuntĳoita, joiden
koulutuspohja on laaja. Elintarvikevalvonnassa on esimerkiksi insinöörejä, elintarviketieteiden maistereita ja
hygieenikkoeläinlääkäreitä.

Tänäkin aamuna tarkastaja pakkaa
reppuunsa suojavaatteet, lämpömittarin, tarkastuspöytäkirjan ja tarvittaessa
näytteenottovälineet. Tarkastustulokset
julkaistaan netissä oivahymy.fi-sivustolla. Sieltä jokainen voi käydä katsomassa,
kuinka vastuullisesti elintarviketoimijat hoitavat elintarviketurvallisuuden.
Heräsikö kysymyksiä
elintarviketurvallisuudesta?
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen
elintarviketarkastajat vastaavat mielellään kysymyksiin. Yhteystiedot puhelinnumeroineen löytyvät osoitteesta:
www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi.
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Kehätien sillat valmistumassa,
melusuojauksen asennukset alkavat
Keväällä Klaukkalan kehätien työmaaalueella jatkuvat edelleen maansiirtoja louhintatyöt. Suurimmat massansiirrot painottuvat Hämeenlinnanväylän
itäpuolelle, kuten myös louhintatyöt.
Pienempiä yksittäisiä louhintoja tehdään tarpeen mukaan hankkeen alueella. Louhinnat saadaan valmiiksi arviolta kesäkuun loppuun mennessä. Kevään
aikana tehdään nykyisen Kirkkotien
katualueen ulkopuolisia töitä ja kesän
aikana pitkälti tulevan katualueen työt.
Asfaltointityöt aloitetaan kesän aikana.
Töitä tehdään myös tulevilla moottoritien rampeilla sekä moottoritien keskialueella. Myös meluaitojen ja kaiteiden
asennustöitä aloitellaan.

Töiden turvallisen toteuttamisen vuoksi hankkeen alueella tulee olemaan
Kirkkotien, Luhtajoentien, Metsäkyedelleen tietyöjärjestelyjä. Tietyöjärjesläntien, Metsäkylän ja Lamminsuon
telyjä on kaikilla ohikulkutien risteäristeyssiltojen kannet on valettu viime
villä teillä (Hämeenlinnanväylä, Vanvuoden aikana. Kevään ja alkukesän ai- ha Hämeenlinnantie, Metsäkyläntie,
kana tehdään siltojen pintarakenteet.
Kirkkotie, Aittakalliontie/ KlaukkalanMäyräkallion sillan maatuen luiskan
tie). Näkyvimmin liikenteeseen vaikutuuden tukiseinän rakentaminen on
tavat moottoritiellä liikenteenpysäytykkäynnissä. Uuden Numlahden alikulset, Klaukkalantien kiertotiejärjestely
kukäytävän rakentaminen alkaa myös
ja myöhemmin kesällä Kirkkotien kakevään aikana. Tästä johtuen alueelle
tualueen järjestelyt. Kirkkotiellä, työtulee kiertotiejärjestely, joka on käytös- maaliittymän kohdalla, on käytössä
sä arviolta puolen vuoden ajan. Siltatyöt työaikana liikennevalot. Liikennevalot
valmistuvat suurimmalta osin kesän
ovat niin Kirkkotien autotien käyttäjilloppuun.
le, jalankulkĳoille ja pyöräilĳöille kuin
myös työmaa-ajoneuvoille. Muiden työmaaliittymien kohdalla pidetään tarpeen mukaan alennettu nopeusrajoitus.
Työmaa-alueelle on ehdottomasti kiellettyä mennä. Työmaa-aitojen takaa on
kiinnostuneiden turvallista ihmetellä
työmaan etenemistä.
Siltatöistä valmiina 92 %

Tähän mennessä tehty:
Valmiusaste
Sillat 92 %
Louhintatyöt 94 %
Maanrakennustyöt 72 %
Päällysteet alle 5 %
Koko urakan valmiusaste 60 %
Näkyvimmin liikenteeseen vaikuttavat moottoritiellä liikenteenpysäytykset, Klaukkalantien
kiertotiejärjestely ja myöhemmin kesällä Kirkkotien katualueen
järjestelyt.

Luhtajoen risteyssillan kannen valutöitä päästiin valmistelemaan aurinkoisessa säässä.
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Klaukkalantielle tehdään kiertotie
Numlahden alikulkukäytävän rakentamisen ajaksi.

LIIKE NNE

Kysymyksiä ja vastauksia Klaukkalan kehätiestä
Kysyimme ohikulkutien Facebook-sivuilla kuntalaisilta mielen päällä olevia kysymyksiä ohikulkutien
edistymisestä.

Oliko moottoritien varteen tulossa busSaadaanko ohikulkutie käyttöön vaisipysäkkejä ja liityntäpysäköintiä?
heittain esim. Kirkkotie–Hämeenlinnanväylä-välille vai pitääkö odottaa koMoottoritien varteen rakennetaan busko tiehankkeen valmistumista?
sipysäkit Lamminsuon sillan pohjoisOhikulkutie tullaan ottamaan käyttöön puolelle, niin Tampereen kuin myös
kerralla. Uusi osuus Kirkkotietä otetaan Helsingin suuntaan. Liityntäpysäköinti
tulee Hämeenlinnantien varteen.
käyttöön loppukesästä.

Miksi ohikulkutien varteen ei tule
pyörätietä?
Ohikulkutien yhteyteen ei tiesuunnitelmassa osoitettu pyörätietä, koska jalankulun ja pyöräilyn todettiin kulkevan
tulevaisuudessa rakentuvan maankäytön ja katuverkoston kautta.

Mikä maksaa, kun työt tuntuvat
pysähtyneen?

Onko helppo jättää/hakea Klaukkalan
eteläisen liittymän pysäkiltä?

Paikataanko moottoritien reiät
lähiaikoina?

Työt näkyvät tällä hetkellä tienkäyttäjille suurelta osin moottoritien kohdalla, missä onkin menossa itäpuolen suuret maanleikkaustyöt ja louhinta. Koko
hankkeen alueella kyllä tapahtuu koko
ajan ja työt edistyvät aikataulun mukaisesti. Eripuolilla hanketta tehdään mm.
rumpuja, yksityisteitä, kaapelointia,
pengerrystä ja luiskia. Perttulan päässä
on aloiteltu kiertotien tekoa ja sen myötä alikulkusillan rakentamisen töitä.

Jos tulet Klaukkalan suunnasta, niin
silloin kulku tälle pysäkille on liikennesääntöjen mukaan ainoastaan jalankulku- ja pyöräilyväylää pitkin. Liityntäpysäköintipaikalta pääsee hakemaan
autolla kätevimmin.

Moottoritien reiät paikataan muiden
asfaltointitöiden yhteydessä. Aikataulu
tarkentuu töiden edetessä.

Millaiset meluaidat on tulossa Kirkkotielle Mäntysalon kiertoliittymän
tienoille?

Uusi video on tulossa kevään/alkukesän aikana.

Meluaitoihin ei ole tullut muutoksia,
vaan ne toteutetaan edelleen tiesuunnitelman mukaisesti.

Saisiko tienpäältä uutta drone-videota
nähtäväksi?

Lisää ajankohtaista tietoa hankkeesta:
www.vayla.fi/klaukkalanohikulkutie
www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie

Hämeenlinnanväylän
ylittävällä sillalla voidaan
jo kuljettaa
hankkeen
maa-aineksia.
Hämeenlinnantien erikoiskuljetusreitti
Metsäkylän
risteyssillan
alitse on
päällystetty.
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Maastopyöräilyn
kuntotapahtuma
Rajamäen uimahallilla
elokuun viimeisenä
viikonloppuna
Ka i k i l l e s o v e l t u v a m a a s t o p y ö r ä i l y n
k u n t o t a p a h t u m a R a ja m ä e n h ie n o illa
p o lu illa .
Sarjat ja matkat:
- p i k k u l a p s i s t a v a a r e i h i n m ta k ta 2- 6 0k m
- k u n t o s a r j o j e n l i s ä k s i SM- k i l p a i l u t 6 0- 90k m
Osallistumismaksu sisältää:

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:

u im a h a llilla .

nurmijarvenliikuntapalvelut
Nurmijärven liikuntapalvelut

KESÄ 2020 Sporttileiri 7–13-vuotiaille
Kivenpuiston koululla
Päiväleiri arkisin klo 9-15 viikoilla 23 ja 24 eli 1.6.-5.6. ja 8.6.-12.6.2020
Ohjelmassa monipuolista yhdessä tekemistä liikkuen sisällä ja ulkona.
Hinta: 200 € koko ajalta tai 100 €/vko sisältäen ohjatun toiminnan, päivittäiset ruokailut (lounas ja
välipala) ja tapaturmavakuutuksen.
Sporttileirin toteuttamisessa huomioidaan
valtioneuvoston kokoontumisen rajoitukset.
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Mikäli perheestänne osallistuu useampi lapsi leirille, ilmoita lapset erikseen, jotta kaikista lapsista
tulee omat ilmoittautumiset ja pakolliset tiedot
ovat kunkin lapsen osalta oikein.
Sisarusalennus on 20 €.
Varauksen peruutus viimeistään 20.5.2020 klo 15.

Ilmoittaudu:
J o n n a Su o n i o
p u h . 04 0 3 17 204 8

KIR J AST O

KAAVOITUSKATSAUS 2020
Tässä kaavoituskatsauksessa esitetään vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat merkittävät kaavat. Näiden lisäksi voi tarpeen ilmetessä käynnistyä myös muita kunnan kannalta merkittäviä kaavahankkeita. Kaavojen vireilletulosta tiedotetaan
kaavakohtaisesti erikseen. Lisäksi esitetään arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä.
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Kaavojen laatiminen on kunnan tehtävä
Kaavoittaminen on maa-alueiden käytön suunnittelua, joka perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL).
Maankäytön suunnittelua tehdään eri
tarkkuustasoilla siten, että ylemmän
tason suunnitelmat ovat suurpiirteisempiä ja ohjaavat tarkempia alemman

Maakuntakaava

Arvio asumiseen
varattujen
tonttien
riittävyydestä
Tonttivarannon seurannan mukaan
lainvoimaisissa asemakaavoissa asumiseen varattua tonttivarantoa Nurmĳärvellä on yhteensä noin 400 000 kerrosneliömetriä (kem2), josta kerrostaloille
lähes 125 000 kem2, rivitaloille
noin 54 000 kem2 ja omakotitaloille
noin 219 000 kem2. Varanto mahdollistaa laskennallisesti noin 1800 kerrostaloasunnon, 750 rivitaloasunnon ja
noin 900 omakotitalon rakentamisen.
Helsingin seudun MAL 2019 -suunnitelman mukaan Nurmĳärven asuntotuotannon tulisi olla keskimäärin lähes
450 asuntoa vuodessa.
Valmisteilla on yleis- ja asemakaavahankkeita sekä maanhankintatoimenpiteitä, joilla tonttivarantoa pyritään
lisäämään ja ylläpitämään kysyntää
vastaavaksi.

tason suunnitelmia. Maakunnan liiton
laatima maakuntakaava ohjaa kunnan
yleiskaavojen laadintaa, ja yleiskaava
puolestaan on ohjeena asemakaavoja
laadittaessa. Asemakaavat valmistellaan
asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle ja yleiskaavat elinvoimalautakun-

Yleiskaava

nalle. Pääsääntöisesti kunnanvaltuusto
hyväksyy sekä yleis- että asemakaavat.
Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta voi myös hyväksyä vaikutuksiltaan
vähäiset asemakaavat.

Asemakaava

Kuntalaisten osallistumismahdollisuudet maankäytön suunnitteluun
Kuntalaiset ja muut osalliset voivat
osallistua ja vaikuttaa ympäristönsä
suunnitteluun ja kaavoitukseen kaavan
vireilletulosta lähtien.
Osallisilla tarkoitetaan kaavoitettavan
alueen maanomistajia ja kaikkia niitä,
joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä niitä viranomaisia ja
yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
Kaavoitukseen ryhdyttäessä laaditaan erillinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Siinä kerrotaan,
miten osalliset saavat tietoa suunnitte-

lun lähtökohdista ja miten he voivat
osallistua kaavoituksen valmisteluun
sekä kertoa mielipiteensä asiasta.
Osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuudet järjestetään kunkin kaavoitushankkeen merkittävyyden
kannalta sopivalla tavalla. Kaavasta
tiedotetaan kuuluttamalla lehdessä
ja kunnan kotisivuilla sekä ilmoittamalla maanomistajille kirjeitse tai
vastaavalla tavalla. Usein pidetään
myös esittelytilaisuuksia. Vireillä
olevat kaavat ovat nähtävillä myös
kunnan kotisivuilla.
Vireillä olevat kaavat löytyvät kunnan kotisivuilta:
www.nurmĳarvi.fi/kuntalaisenpalvelut/maankaytto-ja-liikenne/
kaavoitus/
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Muut kaavoitusta ohjaavat suunnitelmat
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat koko Suomea. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet varmistavat valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottamisen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. Ne käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia:
1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
2. Tehokas liikennejärjestelmä
3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
5. Uusiutumiskykyinen energiahuolto

Maakuntakaava ohjaa kunnan kaavoitusta
Maakuntakaava on seudullinen maankäytön suunnitelma. Yleispiirteisenä
ja laaja-alaisena maankäytön suunnitelmana se välittää valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet kuntakaavoitukseen sekä sovittaa yhteen kuntien
maankäyttötarpeet ja valtakunnalliset
intressit. Nurmĳärven kunnan alueella maakuntakaavan laatimisesta vastaa
Uudenmaan liitto. Uudenmaan liiton
alueella on voimassa useita maakuntakaavoja, jotka käsittelevät eri teemoja.
Valmisteilla kokonaismaakuntakaava,
Uusimaa-kaava 2050
Uusimaa-kaava tulee kattamaan koko
Uudenmaan maakunnan alueen ja sen
aikatähtäin on vuodessa 2050. Kaava kokoaa yhteen kaikki maankäytön
keskeiset teemat, jotka tulee ratkaista maakuntakaavalla. Maakuntakaava
koostuu kolmesta seutujen vaihemaakuntakaavasta. Seuduittain laadittavissa
vaihekaavoissa käsitellään kunkin seudun tärkeiksi nostamat maakuntatason
aiheet. Nurmĳärveä koskee Helsingin
seudun vaihemaakuntakaava. Uusimaakaava 2050 on tarkoitus hyväksyä maakuntavaltuustossa kesän 2020 aikana.

Lisätietoja maakuntakaavoituksesta Uudenmaan liiton verkkosivuilta:
www.uudenmaanliitto.fi

Voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmä.
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Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen
suunnittelun MAL-yhteistyö
Nurmĳärvi osallistuu Helsingin seudun
14 kunnan maankäytön, liikenteen ja
asumisen yhteistyöhön muiden Kuumakuntien, Helsingin, Espoon, Vantaan ja
Kauniaisten kanssa. MAL 2019-suunnitelma on laadittu yhteistyössä 14 kunnan alueelle.
MAL 2019-suunnitelma hyväksyttiin
alkuvuonna 2019, ja siinä on sovitettu
yhteen alue- ja yhdyskuntarakenteen

sekä liikennejärjestelmän kehittämisperiaatteet ja ratkaisut. Maankäytön
osalta kyseessä ei ole maankäyttö- ja
rakennuslain mukainen kaava, vaan se
täydentää maakuntakaavaa ja kuntien
yleiskaavoja.

asunto- ja tonttitarjonnan lisäämiseksi. Sopimuksessa sovitaan asuntotuotannon lisäksi seudun ja asuntotuotannon kehittämisen tarvitsemista
liikennehankkeista.

Helsingin seudun kuntien ja valtion
välisestä maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevasta sopimuksesta vuosille 2020 2023 neuvotellaan seudun

Lisätietoja MAL-yhteistyöstä:
www.hsl.fi/mal

toimintaa.
Kuntastrategiaa toteutetaan vuosittain talousarvion yhteydessä päätettävillä toimiala- ja yksikkökohtaisilla
tavoitteilla.

Kuntastrategia:
www.nurmĳarvi.fi/strategia

Kuntastrategia
Nurmĳärven kuntastrategia on hyväksytty valtuustossa helmikuussa 2018.
Strategia laaditaan valtuustokausittain noin kymmeneksi vuodeksi eteenpäin ja se ohjaa kuntakokonaisuuden

Kaavoja varten laaditaan selvityksiä ja
arvioidaan kaavojen vaikutuksia
Sekä yleis- että asemakaavoja varten
tehdään maankäyttö- ja rakennuslain
edellyttämiä selvityksiä ja vaikutusar-

viointeja, jotka koskevat muun muassa
liikennettä, luonto- sekä ympäristöasioita ja melua.

Myllykoski
Kuva: Pekka Linna

MONIKKOSALIN
SYKSY
2019
KAAV OIT U SKAT SAU
S 2020

YLEISKAAVOITUS
Voimassa ja vireillä olevat yleiskaavat

Kaavojen valmisteluaineistoon voi tutustua yleiskaavoituksen kotisivuilla:
www.nurmĳarvi.fi/yleiskaavoitus
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Taajamien
osayleiskaavat

Maaseutualueiden
osayleiskaavat

YLEISKAAVOITUKSEN
YHTEYSTIEDOT

Taajamien osayleiskaavat ohjaavat asemakaavojen laadintaa ja tarkistamista
taajamissa sekä määrittelevät muun muassa taajamien kasvusuunnat, virkistysalueet ja yhteysverkostot.

Maaseutualueiden osayleiskaavat ohjaavat rakentamista ja maankäyttöä
alueilla, joille ei tulla laatimaan asemakaavoja. Mitoittavien osayleiskaavojen rakentamismahdollisuuksien
arviointiin vaikuttavat tilan sĳainti
yhdyskuntarakenteessa, tilan pintaala sekä alueelta tehty ympäristö- ja
maisemaselvitys.

Ympäristötoimiala / Yleiskaavoitus
Keskustie 2B
01900 Nurmĳärvi
puh. 09 250 021

Kirkonkylän osayleiskaava
Kirkonkylän osayleiskaava ohjaa Kirkonkylän asemakaavoitusta ja kunnan
maanhankintaa taajaman kehit-tämiseksi. Osayleiskaavan laadintaa palvelevana selvityksenä on teetetty muun
muassa Kirkonkylän ja Rajamäen liikenneverkkoselvityksen päivitys ja
luontoselvitys.
Kirkonkylän osayleiskaava on kuulutettu vireille tulleeksi vuoden 2016
keväällä, ja se on ollut luonnoksena
nähtävillä huhti-toukokuussa 2019.
Kirkonkylän osayleiskaava asetetaan
ehdotuksena nähtäville kuulemista
varten kesällä 2020.

Palojoen osayleiskaava
Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena
sisältäen rakentamisen mitoituksen.
Osayleiskaava ohjaa alueen rakentamista koskevia suunnittelutarveratkaisuja
ja muuta maankäyttöä. Osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä maaliskuussa 2017. Osayleiskaavaehdotusta
valmistellaan.

www.nurmĳarvi.fi /yleiskaavoitus
Kaavoituksen asiakaspalvelu
puh. 040 317 2350
puh. 040 317 2394
Yleiskaava-asiat
elinvoimalautakunnassa
Lehtonen Jouko
tekninen johtaja
elinvoimalautakunnan esittelĳä
puh. 040 317 2300
Yleiskaavoituksen henkilökunta
Backman Katri,
yleiskaavasuunnittelĳa
puh. 040 317 2370
Haikonen Marjo
suunnitteluavustaja
(suunnittelutarveratkaisut)
puh. 040 317 2366
Junttila Arja
yleiskaavainsinööri
(suunnittelutarveratkaisut, poikkeamispäätökset haja-asutusalueella)
puh. 040 317 2530
Liski Juho
yleiskaavasuunnittelĳa
puh. 040 317 4921
Pihala Anita
yleiskaavapäällikkö
puh. 040 317 2045
Sähköpostiosoitteet ovat:
etunimi.sukunimi@nurmĳarvi.fi
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ASEMAKAAVOITUS
Asemakaavahankkeet on jaettu kolmeen kategoriaan niiden aikataulun
mukaan:
I-luokan hankkeet ovat edellisen kaavoituskatsauksen jälkeen vuosina
2019—2020 hyväksymiskäsittelyssä olleita asemakaavoja.

tää tulevina vuosina.
Alla listattujen kaavahankkeiden lisäksi myös muita hankkeita voidaan
toteuttaa harkitusti. Esimerkkinä mainittakoon Klaukkalan ja Kirkonkylän
pienet täydennysrakentamishankkeet.
Näistä hankkeista tiedotetaan osallisille erikseen.

käyttösopimusta, mikäli alueella on yksityistä maanomistusta.
Kaavan tiedoissa ilmoitettu aikataulu
on suuntaa antava. Alla olevassa kaaviossa on esitetty asemakaavaprosessi
vaiheineen.

II-luokan hankkeet ovat pääosin jo
käynnissä olevia, ensisĳaisesti edistettä- Kaavahankkeiden toteuttaminen saatviä kaavoitushankkeita.
taa edellyttää kunnan maapolitiikan
III-luokan hankkeita on tarkoitus edis- mukaisesti maanhankintaa tai maan-

I Hyväksymiskäsittelyssä olleet asemakaavat
Heinoja I
Asuinalue. Hyväksytty valtuustossa
tammikuussa 2020. Päätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.

Ilvesvuori pohjoinen
Työpaikka-alue. Hyväksytty valtuustossa tammikuussa 2020. Päätöksestä on
valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.

Klaukkalantie osa I
Maantiealueen muuttaminen kaduksi.
Hyväksytty valtuustossa marraskuussa 2019.
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II 2020 Ajankohtaiset asemakaavatyöt
KIRKONKYLÄ
Vanhan sähkölaitoksen ympäristö,
luonnosvaihe
Kirkonkylän keskustaa täydennetään
asuinrakentamisella. Alueelle sĳoittuu
asumisen lisäksi toimitiloja ja palveluita. Asemakaavamuutoksessa tutkitaan
myös rakennussuojelun toteuttamista.

Heikkiläntie, ehdotusvaihe
Kaavamuutoksella kehitetään Kirkonkylää tiivistämällä yhdyskuntarakennetta ja kasvattamalla asukasmäärää.
Alue sĳaitsee Kirkonkylän keskustan
välittömässä läheisyydessä.

Heinoja II, luonnosvaihe
Heinojan II:n kaavahanke täydentää
Heinoja I kaava-aluetta pientalovaltaisella asuinalueella. Alue sĳaitsee Heinojan I alueen eteläpuolella Raalantien
varressa.

Heinoja I

Heinoja II

Heinoja III

Toreeni II

Krannila II
Ilvesvuori pohjoinen
Ahjolankulma
Heikkiläntie

Vanhan sähkölaitoksen
ympäristö

Lääketehtaan alue
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RAJAMÄKI
Hellaspolun alue, ehdotusvaihe
Hellaspolun alueen asemakaavan muutoksella tiivistetään Rajamäen keskustaa ja kehitetään taajamakuvaa. Kaava
mahdollistaa Kylänpään alueen liitt ymisen keskustaan kevyen liikenteen
alikulkuyhteyden kautta.
Saunatien alue, ehdotusvaihe
Alueen asemakaavaa ajantasaistetaan.
Tarkoituksena on parantaa korttelialu-

eiden toteutettavuutta. Asemakaavan
muutos koskee Saunatien aluetta sekä
Talmontien ja Puistokujan kulmausta.
Kylänpää, Metsolankaari,
luonnosvaihe
Alueen asemakaavaa tarkistetaan siten,
että Kylänpään alueelta, aivan Rajamäen keskustan tuntumasta voidaan
osoittaa kysyntää vastaavia tontteja
rakentajille.

Rajakaari, vireilletulovaihe
Asemakaavan muutoksella selvitetään, voidaanko alueen rakennukset
säilyttää muuttamatta korjaustoimenpiteillä oleellisesti niiden alkuperäistä luonnetta ja vastaavasti huonokuntoisten rakennusten korvaamista
uusilla, tarkoitusta vastaavilla tiloilla.

Herunen, pohjoisosa

Herunen, eteläosa

Saunatien alue

Hellaspolun alue

Kylänpää,
Metsolankaaren alue

Rajakaari
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JUHLAVUOSI
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KLAUKKALA
Luhtajoentie-Havumäentie,
ehdotusvaihe
Kaavalla kehitetään Klaukkalan liikenneyhteyksiä Klaukkalan kehätien
suuntaan. Kaavahankkeella yhdistetään
Luhtajoentien eritasoliitt ymä Mäntysaloon Havumäentiehen.
Viirinlaakso II, luonnosvaihe
Kaavahanke sĳoittuu Viirinlaakson
alueen viereen uuden matkakeskuksen läheisyyteen täydentäen rakenteilla olevaa uutta keskustaa. Viirinlaakson alueelle suunnitellaan asumista ja
kaupallisia palveluita. Kaavalla mahdollistetaan katuyhteys Viirinlaaksosta
Klaukkalan kehätielle.

Klaukkalantie, osa 2, luonnosvaihe
Kaavalla mahdollistetaan Klaukkalantien joukkoliikenteen sekä taajamakuvan kehittäminen Kirkkotien liitt ymästä Vantaan rajalle.
Mäyränkallio länsi, luonnosvaihe
Mäyränkallio länsi on merkittävä suunnitteilla oleva työpaikka-alue. Alue kaavoitetaan työpaikkakäyttöön osayleiskaavan mukaisesti. Alue sĳoittuu
Hämeenlinnanväylän (vt3) ja Klaukkalan kehätien risteykseen.

Roosankuja II, hyväksymisvaihe
Täydennetään pientalovaltaista
asuinaluetta Klaukkalan keskustan
pohjoispuolella.
Alitilantie, vireilletulovaihe
Tutkitaan mahdollisuutta sĳoittaa yleistä pysäköintiä alueelle.
Ropakkotie, vireilletulovaihe
Tutkitaan mahdollisuutta sĳoittaa yleistä pysäköintiä alueelle.

Sorvitie, ehdotusvaihe
Taajama-alueen tiivistäminen ja täydennysrakentaminen. Alue osoitetaan
asuinkäyttöön.

Jokimetsän AP-alue

Klaukkalantie, osa I

LuhtajoentieHavumäentie

Roosankuja II

Ropakkotie

Viirinlaakso II

Alitilantie
Mäyränkallio länsi
Klaukkalantie, osa 2

Sorvitie
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III Lähivuosina edistettävät asemakaavatyöt

ASEMAKAAVOITUKSEN
YHTEYSTIEDOT

KIRKONKYLÄ

HERUNEN JA RÖYKKÄ

Ahjolankulma
Keskustan täydennysrakentaminen
asuinrakentamisella.

Herunen, etelä- ja pohjoisosa
Tarkistetaan Herusen etelä- ja pohjoisosien asemakaavoja.

Ympäristötoimiala /
Asemakaavoitus
PL 37, Keskustie 2 B,
01900 Nurmĳärvi
puh. 09 250 021

Krannila II
Kaavalla tiivistetään Kirkonkylän
keskeisen alueen taajamarakennetta.
Alue tulee pääosin asuinkäyttöön.

Lopentien itäpuoli
Tutkitaan työpaikka-alueiden muuttamista asumiseen.

Lääketehtaan alue
Keskustan täydennysrakentaminen.
Aluetta suunnitellaan asuinkäyttöön.

Asemakaavoituksen henkilökunta

Lopentien itäpuoli

Kanniainen Juha
kaavasuunnittelĳa
puh. 040 317 2364

Jokimetsän AP-alue
Laajennetaan Klaukkalan pientaloaluetta pohjoiseen Ketunkallion alueelle. Alue on tällä hetkellä
maatalousaluetta (M), Klaukkalan
osayleiskaavassa alue on osoitettu
AP-alueeksi.

Kokkonen Marjaana
kaavavalmistelĳa
puh. 040 317 2365

Kaavan laatimisesta perittävät kustannukset
ja maankäyttösopimukset

Kaavamuutoksia voidaan laatia myös
yksityisten omistamille alueille. Kaavanlaatimissopimuksella sovitaan kaavan laatimisesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maanomistajan
kanssa.

Häkkinen Hannes
vs. asemakaavapäällikkö
puh. 040 317 4994
Jäntti Salla
asemakaavasuunnittelĳa
puh. 040 317 2374

KLAUKKALA

Asemakaavan laatimisoikeus kuuluu
maankäyttö- ja rakennuslain mukaan
kunnalle. Ensisĳaisesti uudet asemakaavat laaditaan kunnan omistamalle
maalle.

Asemakaava-asiat asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnassa
Lehtonen Jouko,
tekninen johtaja asemakaavoitusja rakennuslautakunnan esittelĳä
puh. 040 317 2300

Toreeni II
Alueen kehittäminen asumiseen
sekä liikerakentamiseen. Alueen
kaavoitus liitt yy Toreeni I alueen
kehittämiseen.
Heinoja III
Alueen kehittäminen asumiseen ja
sen edellyttämän ajoyhteyden avaaminen Raalantieltä Rajamäentielle.

Kaavoituksen asiakaspalvelu
puh. 040 317 2394

Peltoniemi Katri
kaavoitusarkkitehti
puh. 040 317 4660
Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@nurmĳarvi.fi

Mikäli asemakaavalla tai asemakaavan
muutoksella maa-alueen tai tontin rakennusoikeus nousee, laaditaan kaavan
laatimisen yhteydessä maankäyttösopimus valtuuston hyväksymän maapoliittisen ohjelman periaatteiden mukaisesti. Kunnan ja maanomistajan kesken
tehtävällä maankäyttösopimuksella
sovitaan kaavan toteuttamisen kustannuksiin osallistumisesta.

Kylänpää
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Puhelinapua koronapandemian aikana
Tarvitsetko apua kauppa-asioiden hoitamiseen?
Epäiletkö koronavirustartuntaa?
Kaipaatko tukea jaksamiseen?
Lisätietoa: www.nurmĳarvi.fi/korona

Koronaneuvontaa

Henkinen tuki ja jaksaminen Tukea perheille

Puh. 116 117 Kiirellinen hoidon tarve,
ei hengenvaaraa
Valtakunnallinen terveysneuvontapuhelin. Täältä sinut ohjataan oikeaan
hoitopaikkaan.

Puh. 044 422 0535, ma–pe klo 10–14
Nurmĳärven seurakunta

Ikäihmisten neuvonta ja asiakasohjaus
Puh. 040 317 2219, ma–pe klo 8–15
Sähköpostitse:
seniorineuvonta.nurmĳarvi@keusote.fi
Neuvontaa ja ohjausta ikääntyneen kotona asumista tukevien ja helpottavien
palveluiden löytämiseksi ja käynnistämiseksi. Keusote.

Kauppa- ja apteekkiapu
puh. 044 422 0535, ma–pe klo 10–14
Apua kauppa- ja apteekkiasioihin.
Nurmĳärven seurakunta.
Puh. 050 471 6886, ma–pe klo 9–13
Sähköpostitse:
nurmĳarvi@siskotjasimot.fi
Tarkoitettu ikäihmisille ja muille
koronatilanteen vuoksi riskiryhmiin
kuuluville. Siskot ja Simot.

Kotitalousneuvontaa
Puh. 050 430 6520, ma–la kello 9–19
9.4.2020 asti
Marttojen neuvontapuhelin palvelee kotitalousneuvonnan kysymyksissä. Marttapäivystys www.martat.fi 9.4.2020 asti
ma–la klo 9–19.

Liikkuminen
Puh. 09 274 6900, klo 7–17
Taksi-, ateria- ja kauppakuljetukset
Puh. 09 87899050, klo 7–17
Linja-autoliikenteeseen liittyvät asiat.
Taksitilauksia sähköpostitse:
kuljetukset@korsisaari.fi.

Puh. 09 2525 0111,
ympäri vuorokauden
Puh. 09 2525 0112, Kristelefon (ruotsinkielinen), ma, ke klo 16–20 sekä ti, to, pe
klo 9–13.
Puh. 09 2525 0113 Arabiankielinen linja
(myös englanniksi)
ma, ti klo 11–15, ke klo 13–16 ja 17–21
sekä to klo 10–15.
MIELI Suomen Mielenterveys ry:n
valtakunnallinen kriisipuhelin.

Puh. 040 317 3101 Perheneuvola alle
13-v. perheineen, ma, ti, to ja pe
klo 10−11
Puh. 040 317 4305
Perhesosiaalityö ja perheohjaus,
ma-to klo 8−15 ja pe klo 8−13
Nuorisoaseman palvelut 13-17-v. perheineen:
• Sosiaalityöntekĳä, puh. 040 317 4669
• Sosiaaliohjaaja, puh. 040 317 3138
• Psykologi, puh. 040 317 4668

Tukea parisuhteeseen

Puh. 0800 900 45
Päihdeneuvontaa ilmaiseksi, anonyymisti, vuorokauden ympäri ja vuoden
jokaisena päivänä.

Puh. 050 594 6452. Perheasiain neuvottelukeskus. Nurmĳärven seurakunta.

Puh. 045 341 0504, klo 5–8
HelsinkiMission Aamukorva.

Puh. 040 317 4305 Lastensuojeluilmoitukset: virka-ajan päivystysnumero
ma-to klo 8−15 ja pe klo 8−13.

Puh. 0400 22 11 80 joka päivä klo 18–24
Ruotsinkielinen kirkon palveleva puhelin puh. 0400 22 11 90 joka päivä
klo 20–23.

Neuvola
Puh. 040 317 3370. Puhelinpalvelu
ma-to klo 8−14, pe klo 8−13
Neuvola Chat neuvolan kotisivulla
arkisin klo 9−11.
Neuvolapsykologi
Puh. 040 317 3521, 0-1-vuotiaat
Puh. 040 317 3108, 1-5-vuotiaat
Puh. 040 317 2262, Varhaiskasvatuspsykologi 2-5-vuotiaat

Lastensuojelu

Puh. 040 315 3970, Sosiaali- ja kriisipäivystys virka-ajan ulkopuolella.

Tukea lähisuhdeväkivallan
uhreille
Puh. 080 005 005
Nollalinjalle voi soittaa ilmaiseksi vuoden jokaisena päivänä.
Puh. 040 315 3970
Sosiaali- ja kriisipäivystys virka-ajan
ulkopuolella.

Yleisneuvontaa
Puh. 040 317 2005, ma–to klo 8–16,
pe ja arkipyhien aatto klo 8–14
Puh. 09 2500 21, vaihde
Nurmĳärven kunta
NURMIJÄRVI 42
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Epäiletkö koronavirustartuntaa?
Tee oirekysely Nettipalvelussa verkossa
www.keski-uudenmaansote.fi

Onko sinulla hengitystieoireita
tai vatsavaivoja?

Soita koronahoitopuhelimeen,
p. 019 226 0099, avoinna joka päivä 8 - 20

Tarvitsetko apua arjen haasteisiin
tai psyykkiseen kuormitukseen?

Soita korona tuki- ja neuvontapuhelimeen,
p. 019 226 0098, tai Chatissä verkossa
www.keski-uudenmaansote.fi/koronavirus,
avoinna joka päivä 8 - 20

MISTÄ APUA KORONA-ASIOISSA?
Olemme tukenasi
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
Sandelininkatu 1 / 05800 Hyvinkää

Sote ihmisen kokoiseksi
HYVINKÄÄ | JÄRVENPÄÄ | MÄNTSÄLÄ | NURMIJÄRVI | PORNAINEN | TUUSULA

WWW.KESKI-UUDENMAANSOTE.FI
1. Kirsi Kunnas on rakastettu lastenkirjailija ja runoilija.
2. Juice Leskinen (1996)
3. Samuli Reunanen
4. 9, Reunasen ohjaus on kymmenes versio.
5. Vaahteramäen Eemelistä (ohj. Taavi Vartia)

6. Neuvostoliiton ulkoministeriin (1939-1949, 1953-1956) Vjatšeslav Molotoviin.
7. 542 194 cocktailia.
8. Palojoella
9. noin 24 000 (1984), yli 43 000 (2020)
10. Nurmijärven kunta

43 NURMIJÄRVI
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Kyssärikymppi

1. Eppu Normaali esiintyy kesällä Taaborinvuori soi -konsertissa.
Epuissa vaikuttava veljespari Martti ja Mikko Syrjä ovat tunnettuja lavalta,
mutta mistä heidän äitinsä on tunnettu?
2. Entä milloin Taaborinvuori soi järjestettiin ensimmäisen kerran?
Ja kuka esiintyi tuolloin Taaborilla?
3. Kesällä Taaborilla nähdään Seitsemän veljestä -näytelmä (Kivi-juhlat).
Kuka ohjaa näytelmän?
4. Kivi-juhlat on esittänyt näytelmiä Taaborilla vuodesta 1953.
Montako eri versiota on nähty Seitsemästä veljeksestä?
5. Taaborilla nähdään kesällä toinenkin klassikkosatu.
Kenestä velikullasta näytelmä kertoo?
6. Rajamäellä Ryypissä on esillä alkuperäinen talvisodan Molotovin cocktail.
Keneen viittaa cocktailin poliittisesti kantaaottava nimi?
7. Entä, kuinka monta polttopulloa valmistettiin Rajamäen tehtailla talvisodan
aikana?
8. Missä Nurmijärvellä on tarkoitus viettää saunasuunnistus ensi kesänä?
9. Kuinka paljon Nurmijärvellä oli asukkaita 1984?
Entä, kuinka paljon nurmijärveläisiä on vuonna 2020?
10. Nurmijärven Sähkö Oy on kunnan suurin yhteisöveronmaksaja.
Kuka omistaa yhtiön?
Testaa tietosi.
Oikeat vastaukset löydät lehden artikkeleista sekä edellisen sivun alalaidasta.

