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PÄÄKIRJOITUS 

Kirjoittaja on kunnanjohtaja Outi Mäkelä.

Elämme aikaa, jolloin mikään ei ole 
niin varmaa kuin epävarma. Taiste-
lu pandemiaa vastaan jatkuu ja vähä-
tartuntaisen kesän jälkeen etäisyyksi-
en pitäminen, eristäytyminen, maskien 
käyttö ja käsihygienian noudattaminen 
tuntuvat työläiltä. Muuta keinoa ei kui-
tenkaan ole taudin taltuttamiseksi kuin 
se, että me jokainen teemme osamme. 
Motivaation ylläpitämiseksi kannat-
taa muistella, miten nopeasti keväällä 
saimme yhdessä ponnistelemalla tar-
tuntaluvut laskuun ja jopa nollille. Nur-
mijärvelläkin oli kesällä reilun kymme-
nen viikon tauko tartunnoissa. Nyt ei 
anneta periksi!

Korona pakottaa meidät etäisyyksiin, 
mutta vain fyysisesti. Opimme jo ke-
väällä, miten luottamuselimet, kunta-
laistilaisuudet, erilaiset harrastukset, 
vanhempainillat ja jopa kulttuuritapah-
tumat voitiin järjestää etänä. Keskus-
telu erilaisilla somen foorumeilla on 
käynyt vilkkaana ja aktiivisuus kunta-
laisten parissa on esimerkiksi vapaaeh-
toistyössä jopa kasvanut.

Aika näyttää, minkälaisia rajoitteita vie-
lä tarvitsemme taudin nujertamiseksi, 
mutta älkäämme antako niiden rajoit-

taa aktiivisuuttamme ja osallistumis-
tamme. Ottakaamme edelleen kaikki 
irti puhtaasta luonnostamme ja ulkona 
liikkumisen mahdollisuuksista. Osal-
listukaa netin kautta ja ideoikaa uusia 
tapoja lisätä yhteisöllisyyttä. Pitäkää 
huolta lähellänne olevista ikäihmisis-
tä – käykää heidän puolestaan kaupas-
sa tai apteekissa, soitelkaa kuulumisia 
ja mahdollisuuksien mukaan auttakaa 
heitä myös vihkiytymään ”näköpuhe-
luiden” ja muiden helppojen sähköisten 
sovellutusten maailmaan, jotka auttavat 
pitämään yhteyttä muihin. 

Tässä lehdessä kerromme alkaneen syk-
syn tärkeimmistä käsittelyssä olevista 
asioista, ympäristössämme tapahtuvis-
ta hankkeista ja tapahtumista. Kuten 
jo kevät osoitti, aikataulut ja suunni-
telmat saattavat muuttua ja tapahtu-
mat peruuntua. Arki kuitenkin rullaa 
ja palvelut pyritään tuottamaan niin 
hyvin kuin kulloisessakin tilanteessa 
pystymme. 

Pysytäänhän terveinä ja toimeliaina!

Outi

Yhdessä 
selviämme 
ja jaksamme!
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Mistä tunnistaa paikallisen toimijan? 
Uusi Nurmijärveltä-tunnus kertoo, että 
ostamalla yrityksen palveluita tai tuot-
teita, tuet samalla paikallisen yrityksen 
toimintaa. 

”Nurmijärven kunta haluaa tukea pai-
kallisten yritysten elinvoimaisuutta. 
Tätä tavoitetta edistämään kunta lah-
joitti kunnan paikallisille yrityksille 
Nurmijärveltä-logon. Sen saavat halu-
tessaan käyttöönsä kaikki yritykset, joi-
den toimipaikka on joko Nurmijärvi tai 
joiden toiminta muuten keskittyy vah-
vasti tänne”, kertoo kunnan elinkeino-
johtaja Marko Järvenpää.  

Tue paikallista! 
Tunnistat paikalliset tuotteet ja palvelut 
uudesta Nurmijärveltä-logosta

Yritykset voivat käyttää logoa 
omassa viestinnässään varsin va-
paasti esimerkiksi kotisivuilla tai 
tuotepakkauksissaan. 

”Logosta löytyy erilaisia väriversioita, 
jotta mahdollisimman moni toimija löy-
täisi omaan brändi-ilmeeseensä sopi-
van version. Logon ja ohjeistuksen saa 
käyttöönsä pyytämällä käyttöoikeutta 
kunnan elinkeinopalvelujen kotisivuil-
la”, kunnan viestintäpäällikkö Teemu 
Siltanen kertoo. 

Nurmijärveltä-tunnus syntyi yhteis-
työssä paikallisten yritysten kanssa. 
”Haluan kiittää kaikkia paikallisia yrit-
täjäjärjestöjä, jotka antoivat arvokkaita 
kommentteja tunnuksen suunnittelu-
vaiheessa”, Siltanen sanoo. 

Lue lisää ja hae logon käyttöoikeutta: 
nurmijarvi.fi/nurmijarvelta

Vuoden 2020 ensimmäisen puolikkaan 
aikana Nurmijärven väkiluku on kasva-
nut 0,7 prosenttia, mikä tarkoittaa asu-
kasluvun kasvua 311 henkilöllä. 

Nurmijärvelle on muuttanut alkuvuo-
den aikana 1423 henkilöä, mikä on huo-
mattavasti enemmän kuin edellisvuon-
na (1273) samaan aikaan. 

Viime vuoden tapaan myös kuluvana 
vuonna Nurmijärvellä on syntynyt eni-
ten lapsia KUUMA-seudulla (Hyvin-
kää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, 
Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Si-
poo, Tuusula ja Vihti). 

Myös tarkasteltaessa syntyneiden 
enemmyyttä, Nurmijärvellä luku on 
KUUMA-seudun korkein. 

Nurmijärvi tilastojen valossa
Nettomuuton osalta Nurmijärvi on naa-
purikuntiinsa nähden suosituin, mutta 
koko KUUMA-seudulla korkein netto-
muutto on Kirkkonummella ja Sipoossa. 

Janoatko lisätietoa? Kunta on lansee-
rannut Nurmijärvi-barometrin, joka 
tarjoaa ajanmukaista tietoa väestön-
kehityksestä sekä Nurmijärvellä että 
muissa KUUMA-kunnissa. Lue lisää 
nurmijarvi.fi/barometri

KUNTA TIEDOTTAA
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MONIKKOSALIN SYKSY 2019KUNTA TIEDOTTAA

Nurmijärven kunnan talouden näky-
mät ovat huonontuneet merkittäväs-
ti vuoden 2020 aikana. Kesäkuun ta-
lousennusteen perusteella* kuluvan 
vuoden arvioidaan kääntyvän noin 3,6 
milj. euroa alijäämäiseksi, kun alkupe-
räinen talousarvio oli vielä ennen ke-
vään koronakriisiä 6,8 milj. euroa yli-
jäämäinen. Ilman valtion koronatukia, 
kuluva vuosi painuisi yli 10 milj. euroa 
alijäämäiseksi.  

Kunnan taloudellisen tilanteen arvioi-
daan heikkenevän merkittävästi 2021 
vuodesta alkaen valtion koronatukien 
päättymisen seurauksena. 
 
”Nurmijärven taloustilanne on erittäin 
huolestuttava, ja tilanteesta selviäminen 
edellyttää poikkeuksellista määrätietoi-
suutta ja järkeviä toimenpiteitä pitkällä 

Kunnan talous suurien haasteiden edessä

aikavälillä. Näin suuren loven paikkaa-
minen kunnan kirstussa ei ole mahdol-
lista tehdä kevyellä määrärahaviilauk-
sella, sillä kunnan palvelutuotanto on jo 
useiden kustannusvertailujen perusteel-
la todettu suhteellisen kustannustehok-
kaaksi. Tilanne edellyttää rakenteellisia 
uudistuksia, joilla katkaistaan krooninen 
velkaantuminen sekä saatetaan toistuvat 
alijäämäiset vuodet plussalle”, Nurmijär-
ven kunnan talousjohtaja Ville Rajahal-
me sanoo. 

NUUKA:n toimenpidesuunnitelman 
tavoitteena taloudellisesti kestävät 
peruspalvelut

Nurmijärven kunnanhallitus päätti 
maanantaina 17.8. aloittaa Nurmijärven 
kestävän kasvu -ohjelman toimenpide-
suunnitelman valmistelun. Toimenpide-

suunnitelmassa toimenpiteet kohdistui-
sivat sekä rakenteellisiin uudistuksiin 
että suoriin määrärahaleikkauksiin. Ra-
kenteellisilla uudistuksilla tavoitellaan 
muun muassa palvelutilojen sekä hen-
kilöstöresurssien käytön tehostamista 
kuntatasolla. 

Toimenpidesuunnitelmassa tarkastel-
laan myös sellaisen omaisuuden myy-
mistä, joka palvelee heikosti kunnan 
lakisääteisten peruspalvelujen järjes-
tämistä. Kunnan taloustilanteen hei-
kentymisen perusteella myös NUU-
KA-ohjelman päivitystarve tulee 
tarkasteltavaksi syksyllä 2020 erityises-
ti voimassaoloajan pidentämisen, lai-
nakantatavoitteiden sekä henkilöstötoi-
menpiteiden osalta. 

*Tarkempi tilinpäätösennuste julkaistaan syys-
kuussa tammi-kesäkuun osavuosikatsauksessa. 

”Onneksi meillä on ajan 
tasalla oleva kunnanhallitus ja 
valtuusto, jotka ovat jo 
pidemmän aikaa reagoineet 
etupainotteisesti huononevaan 
taloustilanteeseen.”  

Nurmijärven kunnan talousjohtaja Ville Rajahalme.
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MONIKKOSALIN SYKSY 2020

Ta
m

m
iku

u 

Helm
ik

uu
 

M
aa

lis
ku

u 
Hu

h
ku

u 
To

uko
ku

u 
Ke

sä
-h

ei
nä

ku
u 

Elo
ku

u 
Sy

ys
ku

u 

Lo
ka

ku
u

 
palveluverkkotyön 
eteneminen 2020

13.1.

26.3. 
Varsinaisen palveluverkko-
suunnitelman laadinta alkaa25.3.

Valtuuston kokous
Päätös kriteereistä, 
joiden perusteella itse 
suunnitelma laaditaan

Valtuuston 
kokous, päätös 
palveluverkkotyön 
etenemisestä 2020

29.1.

Vaikutusten
Kesäkuu

Hankesuunnitelmien 
valmistelu ja vaihtoehtojen 
kustannuslaskelmat

Huhti-toukokuu

lausun-
not palveluverkkosuunnitelmasta

Syyskuu

Kuntalaiskysely palvelu-
verkkosuunnitelmasta

Syys-lokakuu

Lokakuu
Hallitus

3.–16.2.
Kuntalais-
kysely 

17.-23.2.

kysely 
linjauksista

Helmikuu
Me tehdään 
Nurmijärvi 
työpajat 5.2., 
6.2., 12.2., 
13.2., 26.2.

Lokakuu
Kuntalaisinfo, palvelu-
verkkosuunnitelma

Nuorisovaltuuston, vanhus-
ja vammaisneuvoston ja 
kyläasiainneuvo�elukunnan 
lausunnut palveluverkko-
suunnitelmasta

Lokakuu

Nuorisovaltuuston, 
vanhus- ja vammais- 
neuvoston ja kyläasian

 neuvo�elukunnan lau- 
sunnot lukioratkaisusta

Kesäkuu

Kuntalaisinfo
lukioratkaisusta

Kesäkuu

lausunnot
lukioratkaisusta

Kesäkuu
Kuntalaiskysely 
lukioratkaisusta

Kesä-heinäkuu

Kunta-

osallisuus

Kuntalaisten
osallisuus

Kunta-

osallisuus

Henkilöstön 
osallisuusLasten 

ja nuorten 
osallisuus

–2019
• Kuntastrategia
• NUUKA-ohjelma
• FCG:n palveluverkkoselvitys
• Kuntalaiskysely

28.10.
Valtuusto

Palveluverkosta 

Lasten 
ja nuorten 
osallisuus

Henkilöstön 
osallisuus

Kuntalaisten
osallisuus

Kunta-

osallisuus

Kuntalaisten
osallisuus

pää�äjien

pää�äjien

pää�äjien
Lautakun�en

pää�äminen (sis. 
lukioratkaisun)

Palveluverkosta pää�äminen 
(sis. lukioratkaisun)

Lautakun�en yhteiskokous,

ennakkoarvioin�

Pää�äjätyöpaja

Arvioin�-

5.2.
Kyläasiain-
neuvo�elukunta

 Henkilöstön   
osallisuus

Lasten 
ja nuorten
osallisuus

Kunta-

osallisuus
pää�äjien

Vaikutusten
Syyskuu

ennakkoarvioin�

Nurmijärven kunnassa on käynnis-
sä Me tehdään Nurmijärvi -palvelu-
verkkotyö, jonka yhteydessä pääte-
tään, missä ja miten kunnan palvelut 
tulisi toteuttaa. Osallistu sinäkin 
päätöksentekoon!

Työ jatkuu siten, että kuntalaiset ja 
kiinteistöjen käyttäjät pääsevät kom-
mentoimaan suunnitelmaesitystä syys-
lokakuussa 2020. Lautakunnat se-
kä nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, 
vammaisneuvosto ja kyläasiain neuvot-
telukunta antavat lausuntonsa palve-
luverkkotyön suunnitelmaesityksestä 
syys-lokakuussa. 

Kunta järjestää asiasta kuntalaisinfon 
lokakuussa. Kunnanhallituksen ja kun-
nanvaltuuston on tarkoitus päättää pal-
veluverkosta lokakuussa. 

Me tehdään Nurmijärvi. Yhdessä. 

Kunnan palveluverkosta 
on tarkoitus päättää 
lokakuussa

KUNTA TIEDOTTAA

Lue lisää:
 www.nurmijarvi.fi/palveluverkko

Kuntalaisia osallistumassa Me tehdään Nurmijärvi -palvelu-
verkkotyöhön Arkadian yhteislyseolla helmikuussa 2020.

Kuva: Rainer Lönnback
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KULTTUURIKUNTA TIEDOTTAA

Haastattelussa uusi hallintojohtaja 
Katja Vuorinen 
”Työssäni saan tehdä työtä koko kun-
nan ja kuntalaisten eteen. Tämä antaa 
merkityksen työlleni”, kertoo Nurmi-
järven kunnan uutena hallintojohtajana 
syyskuussa aloittanut Katja Vuorinen. 
Kunnan hallintojohtajan paikka aukesi, 
kun pitkäaikainen hallintojohtaja Jukka 
Anttila jäi eläkkeelle. 

Muun muassa kuntalaisten ja kun-
taorganisaation vuorovaikutuksen 
edistäminen kuuluu hallintojohtajan 
tehtäviin. Vuorinen näkee, että Nurmi-
järvellä on jo tehty tämän osalta hienoa 
työtä. 

”Toki osallistamisen osalta ei milloin-
kaan saavuteta täydellisyyttä, vaan tar-
vitaan jatkuvaa toimintatapojen kehit-
tämistä”, Vuorinen sanoo ja jatkaa: ”Ja 
jos joku asia askarruttaa, minuun saa ai-
na ottaa yhteyttä. Nurmijärveläisiähän 
varten kunnassa työskentelen”.

Kunta-alalla kiehtoo kehitys

Pudasjärveltä kotoisin Vuorinen innos-
tui hallintotieteistä jo lukiossa, minkä 
jälkeen tie vei Rovaniemelle opiskele-
maan. ”Minun ei kuitenkaan pitänyt 
ikinä päätyä kunta-alalle. Se tuntui to-
della vanhoilliselta ja paikalleen jämäh-
täneeltä”, Vuorinen nauraa. ”Opiske-
lijan stereotypiat murtuivat nopeasti, 
kun päädyin Kiiminkiin projektityön-
tekijäksi. Kunnassa oli innostava teke-
misenmeininki ja paljon uudistustyötä. 
Pääsin rakentamaan tilaaja-tuottaja-
mallia ja sain vastuuta monipuolisten 
haasteiden ratkaisemisessa, mikä moti-
voi nuorta tekijää. Sama kehitysmyön-
teisyys jatkui myös Limingassa, jossa 
toimin kymmenen vuotta hallintojohta-
jana, ja nyt täällä Nurmijärvellä.” 

Nurmijärvelle Vuorista houkutteli kun-
nan hyvä maine ja kiinnostava asema 
pääkaupunkiseudun kehyskuntana. 

”Nurmijärvellä on kuntakentässä ar-
vostettu asema ja julkisuuskuva. Pidän 
myös kehyskunnassa työskentelystä, 
sillä kehitysnopeus on pakostikin no-
peampaa uusien ihmisten muuttaes-

sa kuntaan." Myös maaseutumainen ja 
luonnonläheinen kasvukunta Helsingin 
kupeessa houkutteli työnantajana.” 

Luonnossa liikkuminen on hektisen 
työn vastapainona Vuoriselle tärkeätä. 
”Työpäivän jälkeen suuntaan koirien 
kanssa metsään. Se auttaa rauhoittu-
maan ja luo itselleni hyvinvointia”, Vuo-
rinen kertoo. 

Vastakkainasettelu kuuluu 
tanssilattialle

Katja Vuorinen näkee tärkeänä, että yh-
teistyö kunnan työntekijöiden ja kun-
tapäättäjien kanssa toimii ilman turhaa 
kitkaa.

”Eräs vanha työkaverini on sanonut, et-
tä vastakkainasettelua viranhaltijoiden 
ja poliitikkojen välillä saa olla ainoas-
taan tanssilattialla”, Vuorinen nauraa. 
”Tällä tarkoitan, että keskustelevalla 

Hallintojohtaja on konsernipalveluiden 
toimialan johtaja. Konsernipalveluissa 
työskentelee reilut 60 henkilöä. 
Hallintojohtajan keskeisiä tehtäviä ovat 
kunnan hallinnon, tiedolla johtamisen 
ja strategisen johtamisen koordinointi ja 
kehittäminen. 

Hallintojohtaja toimii valtuuston sihtee-
rinä ja vastaa kunnanhallituksen ja kon-
sernijaoston valmistelu- ja toimeenpano-
tehtävistä. Hallintojohtaja toimii myös 
kunnanjohtajan sijaisena. Lisäksi hallin-
tojohtaja edistää työssään kuntalaisten 
osallisuutta sekä kuntalaisten ja kuntaor-
ganisaation vuorovaikutusta.

kulttuurilla saavutetaan paljon enem-
män kuin turhalla kinaamisella tai 
jäyhällä byrokratialla. Ymmärtääkse-
ni Nurmijärvellä on vallinnutkin hyvä 
henki, ja haluan omalta osaltani pitää 
kulttuuria yllä.”

”Olen töissä nurmijärveläisiä varten”
Kuva: Rainer Lönnback
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KUNTA TIEDOTTAA

Nurmijärven kunnan kotisivut ovat 
kunnan tiedottamisen peruskivi. Olipa 
kyse päätöksenteosta, avoimista työ-
paikoista tai poikkeusoloihin liittyvistä 
asioista, tietoa löytyy osoitteesta  
www.nurmijarvi.fi. Kunnan uutiset löy-
tyvät etusivulta. Etusivulta löytyy pika-
linkki esimerkiksi myös korona-teema-
sivulle nurmijarvi.fi/korona, jonne on 
kerätty tärkeää tietoa koronan vaiku-
tuksista kunnan toimintaan. 

”Korona-teemasivulle on kerätty muun 
muassa vastauksia usein askarruttaviin 
kysymyksiin, tärkeitä yhteystietoja ja 
kaikki kunnan lähettämät koronaan 
liittyvät tiedotteet. Päivitämme teema-
sivujen sisältöä säännöllisesti”, Nurmi-
järven kunnan viestintäpäällikkö Tee-
mu Siltanen kertoo. 

”Jos siis koronaan liittyvät asiat askar-
ruttavat, kannattaa klikata kunnan ko-
tisivuille lukemaan uusimmat tiedot-
teet ja katsomaan koronateemasivut. 
Ohjaamme myös eteenpäin Keusoten 
kotisivuille” 

Kunnan kotisivuja kehitetään jatku-
vasti. Kesällä kunta aloitti valtioneu-
voston ja Frosmon kanssa pilottihank-
keen, jonka yhtenä tavoitteena on muun 

muassa parantaa kunnan mahdolli-
suutta ajantasaiseen ja räätälöityyn 
kriisiviestintään.  

”Pilotin ansiosta kunnan kotisivujen 
käyttäjäkokemus on parantunut ja kun-
talaiset löytävät etsimänsä tiedon no-
peammin. Lisäksi kuntalaiset pääsevät 
siirtymään vaivattomasti valtioneuvos-
ton sivuille juuri heidän tarvitsemansa 
tiedon lähteille. Tämä vähentää väärän 
tiedon leviämistä, mikä on olennaista 
varsinkin kriisiaikoina”, Siltanen sanoo 
ja jatkaa: ”Olemme myös kehittämäs-
sä kunnan kotisivujen hakukonetta ja 
tapahtumakalenteria entistä toimivam-
miksi, jotta tiedon löydettävyys helpot-
tuisi entisestään.”

Aktiivista viestintää myös muissa 
kanavissa

Kotisivujen ohella kunta viestii aktii-
visesti sosiaalisessa mediassa Faceboo-
kissa, Instagramissa ja Twitterissä se-
kä Nurmijärven Uutisten välityksellä. 
Kuntaa voi edelleen lähestyä myös pu-
helimitse yleisneuvontanumerosta 
puh. 040 317 2005. 

Kunnan eri palveluista tietoa saa myös 
kunnan sivuilta Kuntalaisen palvelut 
-valikon alta tai muista viestintäkana-
vista. Esimerkiksi koulujen ja kotien 
välinen viestintä tapahtuu Wilmassa 
viesti-toiminnolla, ja kunnan yhteiset 
tiedotteet julkaistaan puolestaan Wil-
man tiedotteissa. Päiväkotien ja kotien 
välillä viestintään taas käytetään Päik-
kyä. Nuorisopalvelut antavat tukea so-
mekanavissa TikTokista WhatsAppiin 
ja niin edelleen. 

”Nurmijärven kunta haluaa olla läsnä 
siellä, missä kuntalaiset ovat. Haluam-
me myös kehittää viestintäämme jat-
kuvasti, joten otamme mielellämme 
palautetta vastaan esimerkiksi verkko-
asiointipalvelu Solmun kautta”, Siltanen 
kertoo.

Sosiaali- ja terveyspalveluista tietoa 
Keusoten sivuilta

Nurmijärven sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen järjestämisestä ja niihin liittyvästä 
viestinnästä vastaa Keski-Uudenmaan 
sote -kuntayhtymä. Lisätietoa löytyy tä-
män lehden lopusta ja osoitteesta: 
www.keusote.fi

Kunnan kotisivuilla ajankohtaista tietoa 
koronaan liittyen 
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Rajamäen Uimahalli Oy tuottaa laa-
dukkaita sekä monipuolisia uinti ja lii-
kuntapalveluita asiakkailleen. Tavoit-
teena on lisätä asiakkaiden henkistä ja 
fyysistä hyvinvointia, Hyvää Oloa! Us-
komme tarinan voimaan ja tavoitteem-
me on joka päivä rakentaa hyviä asia-
kaskokemuksia, joista syntyy tarinoita.

Uimahalliyhtiö on perustettu 1973, 
osakkaina Nurmijärven kunta 50 %, Oy 
Alko Ab 48 % ja silloinen Rajamäen ve-
silaitos 2 %. Nurmijärven kunta on siir-
tynyt yhtiön ainoaksi omistajaksi 1996. 
Rajamäen uimahalli avasi ovensa asiak-
kailleen syyskuussa 1974.

"Nykyinen osakeyhtiömalli juontaa 
siis historiasta. Samoin historia selit-
tää sen miksi uimahalli sijaitsee Ra-
jamäellä. Alko vastasi uimahallin 
rakennuttamiskustannuksista
noin 75 prosenttisesti ja he halusivat ui-
mahallin Rajamäelle," kertoo toimitus-
johtaja Juha Ahonen.

Nykyisen toiminnallisuutensa ja muo-
tonsa uimahalli sai 2015 kesäkuussa 
käyttöönotetussa
peruskorjaus- ja laajennushankkeessa. 
Uimahallin toiminnalliset tilat koos-
tuvat kuudesta altaasta, kuntosalista, 
kolmesta ryhmäliikuntatilasta, sekä 
kahviosta. 

Uimahalli on auki 51 % vuoden 
tunneista

Viikoittain Uimahalli tarjoaa kuntalai-
sille 89 tuntia uintia, 115 tuntia kunto-
salia ja yli 80 ohjattua ryhmäliikunta-
tuntia, maistuvia kahvion tuotteita sekä 
hyvää asiakaspalvelua.

Vuosittain Uimahalli järjestää uima-
kouluissaan opetusta 850 lapselle se-
kä kaikki nurmijärveläiset alakou-
lujen oppilaat saavat uinninopetusta 
kouluryhmissä.

Uimahallin toimintaa kuuluu myös 
vahvasti hyvinvointi- ja opetuskurssit 
kaiken ikäisille, vauvauineista senio-
riliikuntaan. Lisäksi vuoden mittaan 
järjestetään teematapahtumia, kuten 
joulun tunnelmallinen aattouinti ja 
vesidiscoja.

"Kunnan ainoana uimahallina uimahal-
liyhtiön arvo on kuntalaisilleen suuri. 
Kunnassa ei ole toista liikuntapaikkaa, 
joka liikuttaa asiakkaita yli 300 000 
asiakaskäynnin verran vuodessa. Hy-
vinvointipalveluiden tuottajana uima-
hallilla on se erityispiirre, että uimahal-
li liikuttaa paljon myös ikäihmisiä sekä 
erityisryhmiin kuuluvia kuntalaisia. 
Unohtamatta vauvoja, lapsia sekä työ-
ikäisiä kuntalaisia", toteaa Juha Ahonen.

KUNNAN YHTIÖT JA LIIKELAITOKSET

Hyvän Olon Uimahalli

Rajamäen Uimahalli on saanut kaksi kertaa tun-
nustuksen Vuoden vesiliikuntapaikaksi vuosina 
1994 ja 2018. Molemmilla kerroilla valinta on ta-
pahtunut kolme vuotta peruskorjaus- ja
laajennushankkeen valmistuttua.

Allasveden laatua seurataan päivittäin. Allasvedenlaatuvaatimuk-
set ovat tiukemmat kuin juomavedellä, eli vesi jossa uidaan on 
puhtaampaa kuin vesi jota juomme.
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Poikkeusolot tuovat muutoksia Mo-
nikkosalin käytäntöihin. Vaikka ta-
pahtumissa on yleisöä pääasiassa alle 
500 henkilöä, ne pyritään toteutta-
maan turvavälejä ja hygieniamääräyksiä 
noudattaen. 

"Käytännössä tämä tarkoittaa muun 
muassa sitä, että salin istumakapasitee-
tista vähennetään 50 prosenttia", Mo-
nikkosalin palvelupäällikkö Siv Jansson 
sanoo. 

Esimerkiksi viime keväästä syksyyn 
siirretyn Don Quijote Seitsemän veljes-
tä juhlaspesiaalin yleisö hajautetaan is-
tumaan pitkin katsomoa siten, että tur-
vavälit toteutuvat. 

"Ennen koronasuositusten voimaan-
tuloa ostettujen lippujen paikkatiedot 
eivät välttämättä pidä paikkansa, sillä 
yleisö sijoitetaan uusille paikoille tur-
vallisuussyistä. Toivomme ymmärrystä 
ja joustavuutta niiltä, jotka ovat osta-
neet tapahtumalippunsa keväällä ennen 
koronaohjeistusta."

Koronatilanne vaikuttaa myös väliai-
katarjoilujen toteuttamiseen. Tarjoiluja 
voi tilata osaan tapahtumista etukäteen 
ja joissakin tapahtumissa tarjoilua ei ole 
ollenkaan. 

Seisomakatsomo käyttöön

Monikkosalin muunneltavuus antaa 
mahdollisuuden toteuttaa osa tapahtu-
mista ilman tavallisesti käytössä olevaa 
istumakatsomoa. 

"Isommat konsertit pyritään toteutta-
maan seisomakonsertteina. Kun katso-
mo rullataan pois lattialta, yleisö mah-
tuu olemaan tilassa väljemmin. Tämä 
mahdollistaa livetapahtumista nautti-
misen myös poikkeusolojenkin aikana."

Jos maskisuositus tai maskipakko ulot-
tuvat koskemaan yleisötapahtumia, asi-
asta tiedotetaan verkkosivuilla. 

"Kannattaa seurata Monikkosalin ko-
tisivuja. Päivitämme sinne uusimman 
tiedon tapahtumien turvallisuuteen ja 
koronarajoituksiin liittyvistä asioista", 
Jansson vinkkaa. 

On tärkeää, että turvaväleihin ja suosi-
tuksiin suhtaudutaan vastuullisesti. 

"Ihmisillä tuntuu olevan suuri tarve 
päästä nauttimaan kulttuuritapahtu-
mista. Haluamme saada järjestettyä ta-
pahtumat turvallisesti."
 

Korona pienentää Monikkosalin yleisökapasiteettia

Tapahtumat toteutetaan turvavälejä 
ja muita suosituksia noudattaen

Ohjeet yleisölle
Älä tule Monikkosaliin, jos sinulla on 
koronavirustartunta, flunssan oireita 
tai olet altistunut koronavirukselle. 

Suosittelemme, että hankit tapah-
tumaliput ennakkoon esimerkik-
si verkkokaupasta tai Monikon 
kahvilasta (auki ma–to 13–18, pe 
13–16). Vältä käteisen käyttämistä 
maksuvälineenä. 

Jätä ulkovaatteet tapahtuman ajaksi 
autoosi, jos mahdollista. Välttämäl-
lä narikan käyttämistä vältämme jo-
noja ja lähikontakteja. Käytössä on 
omatoiminarikka. 

Varaudu siihen, että istumapaikka-
si paikkatieto ei ole voimassa, sillä 
yleisöä joudutaan uudelleensijoitta-
maan saliin turvavälien toteutumi-
seksi. Perheet ja seurueet voivat olla 
lähekkäin. 

Osa istumakonserteista voidaan jou-
tua muuttamaan seisomakonserteiksi. 

Desinfioi kätesi sisään tullessa ja nou-
data hygieniaohjeita. Vinkki: Kan-
nattaa ottaa oma pieni käsidesi mu-
kaan tapahtumaan. 

Vältä jonottamista ja pidä turvavälit 
myös wc-tiloissa. 

Tarkista Monikkosalin verkkosi-
vuilta, voiko väliaikatarjoilut tilata 
etukäteen. Varaudu siihen, että kai-
kissa tapahtumissa ei ole väliaikatar-
joiluja, tai että tarjoilu toteutetaan 
rajoitetusti. 

Maskin käyttäminen on sallittua ja 
suositeltavaa tapahtumissa. Seuraa 
Monikkosalin sivuilta mahdollisia 
muutoksia maskiohjeiden osalta. 

Ohjeisiin saattaa tulla päivityksiä. 
Viimeisimmät tiedot tapahtuman jär-
jestelyistä: www.monikkosali.fi
 
 

Kuva: Tarmo Pekola
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Tapahtumia, museovierailuja ja kir-
jastonkäytön oppimista hauskalla 
tavalla - tätä kaikkea on luvassa kult-
tuuripolun varrella. 

Monissa kunnissa jo pitkään toteutettu 
kulttuuripolkutoiminta tulee syksystä 
alkaen osaksi nurmijärveläisten oppilai-
den arkea. 

Kulttuuripolulla tarkoitetaan ohjelma-
kokonaisuutta, joka tuo museon, kult-
tuuripalveluiden ja kirjaston palvelut 
lasten ja nuorten koulupäivään.

Miten voi oppia hakemaan tietoa kir-
jastosta, etsimään aineistoa verkko-
kirjastosta tai löytämään hakemansa 
kirjaston hyllystä? Kysymällä apua 
kirjaston henkilökunnalta?  
- No niinkin, mutta  kulttuuripolkuun 
osallistuvat seitsemäsluokkalaiset 
oppivat asiat kuitenkin paljon  viih-
dyttävämmin, nimittäin pelaamalla 
pakopeliä. 

Pakopelillä tarkoitetaan seikkailullis-
ta peliä, jossa johonkin fyysiseen tilaan 
suljetun ryhmän pitää päättelemällä ja 
yhteistyötä tekemällä päästä vapauteen 

Kulttuuripolkutoiminta alkaa Nurmijärvellä

Maksuttomat kulttuuriaktiviteetit 
osaksi lasten ja nuorten koulupäivää

 Kulttuuripolun ideana on tarjota kult-
tuuripalveluja tasa-arvoisesti ja yhden-
vertaisesti kaikille perusopetuksen 
piirissä oleville. Koulupäivän aikana 
koetaan taide- ja kulttuurielämyksiä,  ja 
tutustutaan kotiseudun kulttuurilaitok-
siin. Ohjelmassa on muun muassa teat-
teria ja konsertti Monikkosalissa, kir-
jastonkäytön ja tiedonhaun opettelua 
kirjastoissa sekä museovierailuja. 

Myös monista kaupungeista tuttu las-
ten itsenäisyyspäivän juhla sisältyy 
kulttuuripolkuun. 

annetussa määräajassa.  
Kirjaston pakopelin fiktiivisessä tari-
nassa zombit ovat valtaamassa maail-
man. Pelin osanottajat ovat pelastau-
tuneet kirjastoon, johon on kätketty 
paikallisen apteekkarin, Albin Kopo-
sen, ammoin kehittelemä lääke zombi-
vitsaukseen. Tutkimusryhmiin jaettu-
jen pelaajien on vain hyödynnettävä 
saamansa vihjeet ja ratkottava lääkkeen 
löytämiseen johtavat tehtävät, jotta 
maailma pelastuu.

Pelatessaan osallistujat oppivat kirjas-
tonkäyttötaitoja kuin huomaamatta. 

“Pakopelin aikana oppilaat muun mu-
assa tutustuvat kirjastotilaan, etsivät 
aineistoa ja käyttävät verkkokirjastoa”, 
kertoo kirjastonhoitaja Annika Herra-
nen, yksi pelin suunnittelijoista. 

“Tarkoituksena on, että oppilaat pääse-
vät tutustumaan omaan lähikirjastoon-
sa hauskalla ja innostavalla tavalla.”

Kulttuuripolun luokkakohtaiset ohjel-
mat tarkkoine tietoineen löytyvät kun-
nan kotisivuilta osoitteesta:
www.nurmijarvi.fi/kulttuuripolku

Tutustu kulttuuripolun ohjelmaan: 
www.nurmijarvi.fi/kulttuuripolku

Kirjastonkäyttöä opitaan pakopelin avulla
Maailma pelastuu zombeilta Albin Koposen lääkkeellä  

Kulttuuripolun ohjelma on osallistujil-
le maksutonta. Jotta toiminta saavuttaisi 
kaikki ikäluokat, kuljetetaan kauempa-
na sijaitsevien koulujen oppilaat paikal-
le bussilla. 

Kulttuuripolun sisällöstä ja toteutuk-
sesta vastaavat Nurmijärven museo, 
kirjasto ja kulttuuripalvelut. Ohjelman 
suunnittelussa on ollut mukana myös 
opettajia. 
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Ikäihmisille suunnatuissa k-60-ta-
pahtumissa on tarjolla mukavaa yh-
dessäoloa kiinnostavan tiedon ja vir-
kistävän kulttuuriohjelman äärellä. 
Ohjema käynnistyy syyskuussa elävällä 
musiikilla. 

Rajamäen kirjastossa on tiistaina 15.9. 
klo 15 “Lauluja eri vuosikymmeniltä” 
-konsertti, jossa esiintyvät Timo Aal-
to ja Harri Raudaskoski. Sanoittaja ja 
muusikko Turkka Mali esiintyy Klauk-
kalan kirjastossa tiistaina 22.9. kello 15. 
Hänen sanoittamiaan kappaleita ovat 
muun muassa ”Täällä pohjantähden al-
la” ja ”La dolce vita”. 

Pääkirjastossa sukelletaan sukututki-
muksen maailmaan 6.10. klo 13 Ka-
ri Piilahden opastamana. 13.10. kello 
15 Rajamäen kirjastossa Suvanto ry:n 
edustaja kertoo, miten ikäihmiset voivat 
tunnistaa ja välttää taloudellista kal-

Virtaa ja virkistystä syksyyn k-60–tapahtumista

toinkohtelua. Luento liittyy Mummon-
markan vartijat -hankkeeseen, jossa on 
mukana muun muassa useita yhdistyk-
siä sekä Poliisihallitus. Monesta yhtey-
destä tuttu näyttelijä ja kouluttaja Jaana 
Saarinen pohtii elämää ja elämäniloa 
Klaukkalan kirjastossa 22.10. kello 15.

Marraskuussa Rajamäen Ryypin opas 
Petri Lehtonen kertoo suomalaisen 
kulttuurin ytimessä työtään tehneis-
tä Elias Lönnrotista ja Aleksis Kivestä, 
heidän elämästään ja työstään, erois-
taan ja yhteneväisyyksistään. Luentoa 
voi tulla kuuntelemaan pääkirjastoon 
3.11. kello 13 tai Rajamäen kirjastoon 
17.11. kello 15. 

Keski-uusmaalaisten kartanoiden elä-
mään entisinä aikoina kurkistetaan 
Klaukkalan kirjastossa 10.11. kello 15. 
Oppaana toimii Kartanomatkat-yrittäjä 
Marjut Jokinen. 

1.12. kello 13 Visavuoren museojohta-
ja Pälvi Myllylä kertoo pääkirjastossa 
Suomen tunnetuimman pilapiirtäjän, 
taiteilija Kari Suomalaisen, elämästä ja 
tuotannosta. Tänä vuonna taiteilijan 
syntymästä tulee kuluneeksi 100 vuot-
ta. Rajamäen kirjastossa Teatteri Rollo 
esittää “Kotia kohti” –näytelmän 8.12. 
kello 15. k-60-tapahtumasyksyn päättää 
kauneimpien joululaulujen yhteislaulu-
tilaisuus Klaukkalan kirjastossa 10.12. 
kello 15. Tilaisuuden juontaa ja säestää 
Jiri Kuronen.

Kaikkiin tapahtumiin on maksuton 
sisäänpääsy. 

Tapahtumissa noudatetaan turvaväle-
jä ja siksi niihin otetaan sisään yleisöä 
vain rajoitetusti. Kirjastoissa on jaossa 
maksuttomia pääsylippuja. 

Marjut Jokinen toimii oppaana tutustumisessa kartanoiden elämään Klaukkalan kirjastossa 10.11.

KULTTUURI
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Kansainvälisestikin arvostetun Club 
For Fiven Jouluna 2020 –konsertti 
kuullaan Monikkosalissa lauantaina 28. 
marraskuuta. 

Tuhansien suomalaisten jouluun lähte-
mättömästi kuuluvassa konsertissa koh-
taavat tinkimättömällä laadulla joulun 
eri puolet; Mukana ovat sen ihana rau-
ha ja riemukas syke, kun suomalaisten 
rakastama joulumusiikki soi monipuoli-
sen a cappella -yhtyeen tulkintoina.

Joulun 2020 uusi konserttiohjelma 
päättää Club For Fiven 20-vuotisjuhla-
vuoden harmonisella valikoimalla lau-
luyhtyeen aivan uusinta tuotantoa ja 
perinteistä ohjelmistoa. 

Club For Five on ryhmä, joka rakastaa 
laulaa niin klassista kuin heviäkin saa-
den jokaisen esittämänsä laulun kuulos-
tamaan luontevalta ja omaleimaiselta. 
Yhtyeen yllätyksellisyys ja taiturimai-

Kunnan kulttuuriavustuksen hakuai-
koihin on tullut muutoksia. Lokakuussa 
voimaan astuvan kulttuuriavustussään-
nön mukaan avustusta voi hakea tule-
valle toimintavuodelle jo edellisen vuo-
den marraskuussa.  Toinen hakuaika on 
maaliskuussa. Aikaisemmista vuosista 
poiketen elokuussa ei enää voi hakea 
avustusta.

Kulttuuriavustusta haetaan uusien ha-
kuaikojen mukaisesti ensimmäisen 
kerran marraskuussa 2020, jolloin sitä 
voi hakea vuonna 2021 toteutettavaan 
toimintaan.

Uusi hakuaika mahdollistaa avustus-
hakemusten käsittelemisen hyvinvoin-

Avustusta voi hakea jo toimintaa edeltävän vuoden 
marraskuussa

Kulttuuriavustuksen 
hakeminen vuoden 2021 
toimintaan

1. hakuaika marraskuussa 2020
- Avustuspäätös helmikuussa 2021.
- Avustuksen maksaminen 
  maaliskuussa 2021.

2. hakuaika maaliskuussa 2021
- Avustuspäätös huhtikuussa 2021.
- Avustuksen maksaminen 
  toukokuussa 2021.

Kulttuuriavustus on käytettävä si-
nä vuonna, jona se on myönnetty, 
ja siihen tarkoitukseen, johon se on 
myönnetty. 

Kulttuuriavustuksen hakuaikaa aikaistettu

tilautakunnassa heti toimintavuoden 
alussa.  Kun päätös avustuksesta saa-
daan tehtyä aikaisin, myös avustuksen 
maksaminen aikaistuu. 

Varhaisemman hakuajan toivotaan tuo-
van helpotusta erityisesti niille isompi-
en tapahtumien järjestäjille, jotka joutu-
vat tekemään taloudellisia sitoumuksia  
jo toimintavuoden alussa, tai jopa sitä-
kin aikaisemmin. Myös toiminnan jär-
jestäminen kevätkaudella helpottuu, 
kun tieto myönnetystä avustuksesta tu-
lee jo alkuvuodesta. 

Kulttuuriavustusta haetaan sähköisesti 
kunnan verkkoasiointipalvelu Solmun 
kautta:  www.solmu.nurmijarvi.fi.

Club For Five tuo joulun sydämiin
set tulkinnat tuovat joulun jokaisen sy-
dämeen – kauniiden klassikoiden siivin 
tai tonttumusiikin kepeässä ja hyvän-
tuulisessa maailmassa.

Konsertin lipunmyynti alkaa Lippupis-
teessä maanantaina 21.9. 

KULTTUURI

Kuva Marek Sabogal
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Kuvanveistäjä Juha Menna työstämässä Suuri aalto -teostaan vuonna 2011
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"Yksikään muotokuvien malleista ei 
ole minulle täysin vieras, vaan jokaisen 
kanssa olen tehnyt jonkinlaista yhteis-
työtä kulttuurin parissa. Näyttelystä 
löytyy kuvia opiskelutovereista, joista 
on myöhemmin tullut kollegoita. Mu-
kana on myös kuvia taideopettajistani", 
Juha Menna sanoo. 

Näyttely liittyy ikivanhaan muotokuvi-
en tekemisen perinteeseen.

"Halusin tehdä vanhanaikaisen näytte-
lyn, jossa on kiinnekohta tähän aikaan 
ja itseeni."

Näyttely kertoo tässä ajassa elävis-
tä taiteilijoista. Menna tuo muotoku-
vissa esille taiteilijoiden arkisuuden ja 
tavallisuuden. 

"He ovat tavallisia ihmisiä,  jotka teke-
vät tavallista työtä. Haluan muotokuvil-
la sanoa, ettei taiteilijana työskentelyssä 
ole mitään erityistä, ja romutan samalla 
taiteilijaromantiikan käsitettä."

Piirtäminen valikoitui tekniikaksi yk-
sinkertaisuutensa takia. 

"Tämä väline on kaikkien saatavilla ja 
kaikille tuttu toisin kuin vaikka prons-
sin valaminen. Piirtämisessä pääsee 
myös loikkimaan monenlaisten tek-
nisten portaiden ohi kuvanveistoon 
verrattuna."

Pitkä tie ideasta toteutukseen 

Aiheiden hidas prosessoiminen on tyy-
pillistä Mennan työskentelylle. Ajatus 
piirrosnäyttelyn tekemisestä alkoi pyö-
riä hänen mielessään parisen vuotta 
sitten. 

"Näköjään minulta menee asioiden kyp-
syttelyyn aina muutama vuosi. Ani har-
voin ryntään työhuoneelle tuoreen ide-
an kanssa. Samalla kun odotan sopivaa 
aikaa kalenterista ryhtyäkseni töihin, 
rajaan ja täsmennän suunnittelemani 
näyttelyn teemaa."

Yli kahdenkymmenen vuoden ura am-
mattitaiteilijana on muuttanut Mennan 
tapaa työskennellä taiteilijana. 

"Olennaisin muutos on varmaan hitaus, 
joka on tullut tekemiseeni. Se ei johdu 
iästä, vaan siitä, että mietin aikaisem-
paa tarkemmin mihin työhön ryhdyn."

Taiteen tekeminen vaatii pitkäjäntei-
syyttä. Valintoja on tehtävä ja ideoita 
karsittava.

"Aika on rajallinen. Kaikkea mieleen 
juolahtavaa en ehdi tehdä –onneksi. 
Varmasti myös jonkinlaista kypsymistä 
taiteilijana on vuosien aikana tapahtu-
nut niin teknisesti kuin henkisestikin 
Taiteilijaromantiikka on karissut, jos si-
tä on enää pariin kymmeneen vuoteen 
ollutkaan."

Maailmalla jylläävä koronavirus on vai-
kuttanut myös kuvataiteilijoiden työ-
hön. Menna ehti pitää alkuvuodesta 
Berliinissä näyttelyn yhdessä vaimonsa 
graafikko Laura Pohjosen kanssa, mut-
ta poikkeusolosuhteet peruuttivat ke-
sänäyttelyt, joihin hänen oli tarkoitus 
osallistua.  

Galleria Ville on ainoa paikka, jossa 
Mennan töitä voi nähdä syksyllä. 

"Tälle vuodelle ei enää ehdi tulla muita 
näyttelyitä," taiteilija sanoo.

7.10.–5.11.
Juha Menna: Kuvassa taiteilija
Piirustuksia.  

Pe 9.10. klo 18–20 taiteilijatapaami-
nen, jossa Juha Menna kertoo näytte-
lystä. Vapaa pääsy. Nurmijärven opisto 
striimaa luennon suorana lähetyksenä ja 
linkin katselemaan saa ilmoittautumalla 
luennolle:  www.nurmijarvenopisto.fi

Galleria Ville, Punamullantie 1, 
Nurmijärvi 

Kuvanveistäjä Juha Menna yllättää tuomalla piirustuksia Galleria Villeen

Ei taiteilijaromantiikkaa 
vaan tavallista työntekoa
Rajamäkeläisen Juha Mennan “Kuvassa taiteilija” -näyttelyssä nähdään taiteilijakollegoista tehtyjä  muotokuvia. Li-
säksi mukana on kuvia sellaisista taiteilijoista, jotka eivät kuulu Mennan lähipiiriin, mutta ovat vaikuttaneet häneen 
voimakkaasti joko taiteellaan tai persoonallaan. 

Teos Juha Menna

NURMIJÄRVI 15
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Seitsemästä veljeksen runoja tulkitsevat 
näyttelijä-ohjaaja Katriina Honkanen, 
Värttinä-yhtyeestäkin tunnettu lau-
laja Karoliina Kantelinen, lauluyhtye 
A-men sekä Nurmijärven oma Kivi-tul-
kitsija Juha Poikela. Musiikkiesitysten 
lisäksi ohjelmassa on Juha Hurmeen ta-
pahtumaa varten ohjaama kymmenmi-
nuuttinen näytelmä.

Helsingin Sanomat striimaa Seitsemän 
veljeksen juhlavuoden päätapahtuman 
Monikkosalista

Säkenöivää keskustelua ja monipuolinen artistikattaus

Valtakunnallinen Seitsemän veljeksen juhlavuoden päätapahtuma järjestetään Monikkosalissa  Alek-
sis Kiven päivänä. Ohjelmassa on kirjailija-ohjaaja Juha Hurmeen vetämä keskustelu, jossa  kiinnos-
tavat kulttuurivaikuttajat puhuvat Kiven romaanista. Tapahtumaa rytmittävät tunnettujen artistien 
tulkinnat eri aikakausina sävelletyistä Seitsemän veljeksen runoista. 

La 10.10. klo 18
Aleksis Kiven päivän juhla
Seitsemän veljeksen juhlavuoden 
päätapahtuma
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala
www.nurmijarvi.fi/tapahtumat

Striimausta voi seurata osoitteessa:
 www.hs.fi/live

Juha Hurmeen keskustelukumppaneiksi 
saapuvat toimittajat Baba Lybeck ja An-
na Tulusto. Mukana on myös sosiaali-
sessa mediassa syksyn aikana maailman 
menoa kommentoiva “Aleksis Kivi”, 
jonka oikea henkilöllisyys paljastetaan 
tapahtumassa. 

K
uva Johanna K

annasm
aa/Y

le

K
uva Stefan Brem

er

Helsingin Sanomat striimaa juhlan, ja 
sitä voi seurata reaaliajassa lehden verk-
kosivujen kautta. Tallenne on nähtä-
vissä sivustolla viikon ajan tapahtuman 
jälkeen. 

"On hienoa, että voimme kutsua ko-
ko Suomen juhlimaan veljeksiä yhdes-
sä Nurmijärven kanssa. Hesarin kanssa 
tehtävä yhteistyö mahdollistaa tapahtu-
man tavoitettavuuden Hangosta Utsjo-
elle", juhlavuoden koordinaattori Janne 
Raudaskoski iloitsee.

Turvavälien säilyttämiseksi tapahtu-
maan otetaan paikan päälle yleisöä  vain 
rajoitetusti. 

Aleksis 
Kivi 
–viikko 
3.–11.10.

ALEKSIS KIVI -VIIKKO

Baba LybeckJuha HurmeAnna Tulusto

K
uva Iiris H

eikka
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Säkenöivää keskustelua ja monipuolinen artistikattaus

Aleksis Kiven lapsuudenkoti Palojo-
ella on avoinna 10.-11.10. Museossa 
pääsee tutustumaan kansalliskirjaili-
jaan monipuolisesti. Perusnäyttelyssä 
paneudutaan Aleksis Kiven elämään 
ja teoksiin, pohditaan Kiven persoo-
naan ja kirjailijan ammattiin liittyviä 
myyttejä ja avataan ajan yhteiskuntaa.
Kansalliskirjailijan elämänvaiheisiin 
voi perehtyä kymmenessä minuutis-
sa katsomalla Aleksis Kiven askelissa 
–lyhytelokuvan. Museossa voi myös 
kuunnella Kiven tekstejä ja testata 
oman Kiven kielen tuntemuksensa. 

Viikonlopun tapahtumat

Lauantaina klo 13 oopperalaulaja 
Matti Pasanen esittää Aleksis Kiven 
runoihin säveltämiään lauluja. Met-
sämiehen lauluja Suomenmaalle –
esitykseen kuluu viisi tuttua runoa. 
Kiven teosten ihailija Matti Pasasen 
ensiesiintyminen Kiven kodilla oli 
1960-luvun alussa, jolloin hän 7-vuo-
tiaana museovierailulla käydessään 
innostui laulamaan yläkerran portail-
la Metsämiehen laulun. Palkkioksi 
laulustaan hän sai Kiven elämää kä-
sittelevän Pilvilaiva-teoksen ja ome-
nan pihan omenapuusta.

Sunnuntaina klo 13 nähdään perintei-
nen draamaopastus “Pappihan pojasta 
piti tulla”. Kivi-juhlien näyttelijöiden 
vetämässä draamaopastuksessa eletään 
kesää 1858. 23-vuotias Aleksis Sten-
vall on kesänvietossa lapsuudenko-
dissaan Palojoella, kun joukko ystäviä 
Helsingistä tulee häntä tervehtimään. 
Aleksista ei kuitenkaan näy ja häntä 
etsiskellessään perheen äiti Annastii-
na Stenvall esittelee vieraille kotiaan ja 
muistelee Aleksiksen lapsuusaikoja.

La 10.10. ja su 11.10. klo 11–16 
Aleksis Kiven koti avoinna
La 10.10. klo 13 oopperalaulaja Matti Pa-
sanen: Metsämiehen lauluja Suomenmaalle
Su 11.10. klo 13 Pappihan pojasta piti tulla 
–draamaopastus
Vapaa pääsy.
Aleksis Kiven koti, Palojoentie 271, Palojoki

Aleksis Kiven koti avoinna 10.-11.10.

Matti Pasasen Metsämiehen lauluja 
Suomenmaalle -esitys Aleksis Kiven 
kodilla 10.10. klo 13. 

Aleksis 
Kivi 
–viikko 
3.–11.10.

K
uva: Veli-Pekka V

äisänen

Baba Lybeck

ALEKSIS KIVI -VIIKKO
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SEITSEMÄN VELJESTÄ 150

Seitsemän veljeksen vaellus 
on koko perheen ulkoilutapahtuma

Lauantaina 19.9. järjestettävä Seit-
semän veljeksen vaellus tarjoaa lii-
kunnan ja kulttuurin iloja samassa 
paketissa. Parhaaseen ruska-aikaan 
sijoittuva tapahtuma haastaa osal-
listujat patikoimaan Taaborinvuorel-
le Jukolan veljesten mukaan nimettyä 
vaellusreittiä pitkin. 

Patikka kulkee Myllykosken kautta Pa-
lojoen kulttuurimaisemiin. Matkalla 
voi nähdä muutakin kiinnostavaa kuin 
kauniit maisemat, sillä reitin varrella on 
luvassa yllätysohjelmaa.

Perillä määränpäässä on tarjolla virvok-
keita, musiikkia ja uniikkia Taaborin 
tunnelmaa. Osallistujilla on mahdolli-
suus ottaa vaelluksesta muistoksi selfie-
kuva Seitsemän veljeksen juhlavuoden 
seinäkkeen edessä tai mäelle pystyte-
tyssä jalkapuussa. 

Taaborilta järjestetään bussilla paluu-
kuljetus Nurmijärven kirkonkylälle. 
Suositeltavaa on, että osallistujat sopi-
vat itselleen oman paluukyydin, mut-
ta mahdollista on myös palata  bussin 
kyydissä. 

Vaellus starttaa Maaniitun koulun pi-
halta kello 9.30. Reittiä voi kulkea 
oman valintansa mukaan joko reippaas-
ti tai hitaammin. Kysymyksessä ei ole 
nopeuskilpailu, vaan kaiken kuntoisille 
tarkoitettu rento ulkoilutapahtuma. 

Jos 9,5 kilometrin yhdensuuntainen 
matka tuntuu liian pitkältä, voi vaelluk-
sesta tehdä lyhennetyn version päättä-
mällä se Myllykoskelle. Silloin yhden-
suuntaiseksi pituudeksi tulee noin neljä 
kilometriä. 

Huonon sään sattuessa tapahtuma pe-
rutaan. Pienet sadekuurot eivät aiheu-
ta perumista, mutta jos koko päiväk-
si ennustetaan sadetta tai on tulossa 
syysmyrsky, tapahtumaa ei järjeste-
tä. Asiasta tiedotetaan kunnan Face-
book-sivuilla ja kunnan verkkosivujen 
tapahtumakalenterissa. 
Tapahtuma kuuluu Seitsemän veljeksen 
juhlavuoden ohjelmaan. 

Lisätietoa ja ilmoittautuminen: 
www.nurmijarvi.fi/tapahtumat ja 
Nurmijärven kunnan Facebook-sivu

Ilmoittautuminen ennakkoon 
tai lähtiessä: 
www.nurmijarvi.fi/tapahtumat.

Reittivaihtoehdot 
● Maaniitun koulu–Taaborinvuori  
9,5 km, meno-paluu 19 km
● Maaniitun koulu–Myllykoski 
noin 4 km, meno-paluu noin 8 km

Aikaa kannattaa varata vähintään 2,5 tun-
tia, jotta voi halutessaan pysähtyä matkan 
varrelle pitämään taukoa tai seuraamaan 
yllätysohjelmaa. Koko reitin kulkemiseen 
menee reippaalla kävelyvauhdilla noin 1 
h 45 min.

Aikataulu 
klo 9.30 kävelijöiden lähtö Maanii-
tun koulun pihalta, os. Heikkiläntie 27, 
Nurmijärvi
klo 11–14 Taaborinvuoren museot ja kah-
vilat auki, musiikkia, selfieitä, jalkapuut, 
klo 12.30 alkaen paluukuljetus bussilla 
Taaborinvuori -Kirkonkylä 

Turvallisuusohjeita ja infoa 
● Muista pitää turvaväliä reitillä ja 
Taaborinvuorella
● Ota mukaan juotavaa, pienet eväät ja 
käsidesiä
● Reitillä on ensiaputaitoista henkilökun-
taa EA-laukkujen kanssa 
● Taaborinvuorella on yleisövessat, reitin 
varrella ei ole vessoja 

Säävaraus
● Tapahtumaa ei järjestetä, jos säätiedotus 
lupaa koko päiväksi sadetta tai myrskyä
● Seuraa tiedotusta Nurmijärven kunnan 
Facebookissa ja kunnan verkkosivujen 
tapahtumakalenterissa 

Järj. Nurmijärven kunta
Mukana liikunta-, nuoriso- sekä kirjasto- ja 
kulttuuripalvelut. 
Yhteistyössä myös paikallisia yhdistyksiä ja 
muita toimijoita. 

Seitsemän veljeksen 
vaellus la 19.9.  

Syksyllä reippaillaan porukalla Taaborinvuorelle 

kuva: Tarm
o Pekola
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Keväällä koronan takia peruttu Mauri 
Kunnaksen Seitsemän koiraveljeksen 
kuvitussuurennusten näyttely pidetään 
Galleria Villessä marras- ja joulukuussa. 

Elämyksellisessä näyttelyssä tulevat tu-
tuksi Aleksis Kiven romaanin keskei-
set kohtaukset kuten  Simeonin näkemä 
painajaisuni, koiraveljesten joulusauna 
ja kalvean immen tarina. 

Näyttelykokemusta voi syventää teke-
mällä Helsingin sanataidekoulusta ti-
lattuja sanataidetehtäviä. 

"Olemme suunnitelleet tehtävät niin, 
että ne toivottavasti kiinnostavat kai-
kenikäisiä näyttelyssä kävijöitä. Erityi-
sen hienosti ne toimivat, kun aikuiset 
ja lapset tekevät niitä yhdessä", tehtävi-
en suunnittelusta Outi-Maria Takkisen 
kanssa vastaava kirjailija Kiti Hakkola 
sanoo.  

Seitsemän koiraveljeksen kuvitussuuren-
nusten näyttely siirtyi marraskuulle 
Tarjolla myös sanataidetehtäviä

Nykyisin eläkkeellä oleva Hakkola on 
tehnyt työuransa kulttuuritoiminnasta 
tunnetuksi tulleen Vironniemen päivä-
kodin johtajana. 

Pitkä kokemus lastenkulttuurin parissa 
on tuonut Hakolalle  näkemystä siitä, 
miten lapset saadaan innostumaan sa-
noilla leikkimisestä. 

Rento suhtautuminen on tärkeää. 

"Sanataidetehtävillä haetaan keskuste-
lua, kuuntelua ja pohtimista. Ei niin-
kään oikeita vastauksia", Hakola toteaa.

Näyttely sopii kaiken ikäisille. 
11.11.–30.12.
Mauri Kunnas: Seitsemän koiraveljestä
Galleria Ville, Punamullantie 1, Nurmijärvi
Ma–to 9–20, pe 9–18, la 10–16. 
Juhlapyhinä ja aattopäivinä poikkeuksia 
aukioloajoissa. 
Vapaa pääsy.

Kuva: © Mauri Kunnas 2019

SEITSEMÄN VELJESTÄ 150
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Monitoimitalo Monikon julkisivu he-
rää eloon lokakuussa, kun siihen pro-
jisoidaan mediataiteilija Niko Tiaisen 
videoteos. Seitsemän veljeksen juhla-
vuoden ohjelmaan kuuluvan teoksen 
voi nähdä viikon ajan Aleksis Kiven 
päivästä alkaen. 

Niko Tiainen on taiteilijana hämmäs-
tyttävän monipuolinen ja laaja-alainen. 
Alun perin klassisena pianistina ja soi-
tonopettajana uransa aloittanut media-
taiteilija on myös säveltäjä ja graafinen 
suunnittelija. Lisäksi hän on toiminut 
kuvaajana ja äänisuunnittelijana.

"Mediataiteessa, ja varsinkin mäppäyk-
sessä, yhdistyvät kivasti kaikki nämä 
elementit", Tiainen sanoo. 

Videomäppääminen on menetelmä, jos-
sa kolmiulotteiselle pinnalle tuotetaan 
kuvaa tehokkaan videotykin ja medi-
aserverin avulla. 

Valoa ja arkkitehtuuria hyödyntävät 
mäppäykset ovat vaikuttavia jo pel-
kästään suuren mittakaavansa vuoksi. 
Kysymyksessä on nouseva taidemuo-
to, josta on tullut viime vuosina yleisön 
keskuudessa erittäin suosittua. 

Kansainvälistä uraa tekevän Tiaisen 

videoteoksia on nähty aikaisemmin 
muun muassa Tampereen valoviikoil-
la ja LLUX360-tapahtumassa. Vuosi 
sitten hän  osallistui Ukrainan pääkau-
pungissa Kiovassa järjestetyn kansain-
välisen Kiev Lights –festivaaliin.

"Tällä hetkellä yksi teoksistani pyörii 
Sumonar-festivaalilla Indonesiassa." 

Klaukkalaan tuleva työ käsittelee sym-
bolisella tasolla Seitsemän veljestä - ro-
maanin teemoja; vastakkainasettelua, 
erilaisuutta ja sopeutumattomuutta.

"Pyrin käyttämään teoksessa mahdol-
lisimman paljon kirjan tekstiä tekstuu-

Juhlavuoden valoteos muuntuu 
mediateokseksi Galleria Villessä

20 NURMIJÄRVI 

Näyttävä videoteos värittää 
Monikon julkisivun 

Aleksis 
Kivi 
–viikko 
3.–11.10.
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Kuva: M

ika Levälam
pi

rina ja rakentamaan elementtejä, jotka 
jollain tavalla rakentuvat tekstistä ja 
kirjasimista", Tiainen kertoo.

Koko Suomen asia 

Kuvan heijastaminen isoon pintaan 
vaatii huipputason laitteiston. Videote-
oksen toteuttamisen mahdollistaa Pa-
nasonicin ammattielektroniikkaa maa-
hantuova Kauko Oy. 

"Meille oli heti selvää, että haluamme 
olla myötävaikuttamassa juhlavuoden 
videoteoksen toteuttamisessa arvoisel-
laan  tavalla," toteaa Kauko oy:n myyn-
tipäällikkö Juha Lingvist. 

"Seitsemän veljestä on koko Suomen 
yhteinen asia. Tästä kertoo sekin, että 
Kauko Oy lähti kumppaniksi mukaan 
juhlavuoden toteuttamiseen. Ilman 
Kauko Oy:tä ja Panasonicin laittei-
ta emme pystyisi toteuttamaan teosta", 
juhlavuoden koordinaattori Janne Rau-
daskoski kiittää. 

Yhteistyössä on mukana toinenkin 
sponsori. 

"Saamme Rajamäellä pääpaikkaansa 
pitävältä Suomen Vuokrakontti Oy:ltä  
käyttöömme teoksessa tarvittavat kon-
tit. Olemme sponsoreillemme kiitollisia 
saamastamme tuesta."

Videoteosta voi katsella Monikon 
parkkipaikalta tai sen ohi kulkevalta 
kävelytieltä. 

"Tällainen taide, joka ei vaadi yleisöltä 
sisätiloissa oleskelua, sopii oikein hyvin 
yhteen mahdollisten koronarajoitusten 
kanssa. Teosta voi käydä katsomassa ko-
ko perheen voimin, ja vaikka useam-
paan kertaan", Raudaskoski sanoo.

Teos avataan Aleksis Kiven päivänä lau-
antaina 10.10. kello 19.30. 

10.–17.10. klo 18–23
Seitsemän veljestä 150
Niko Tiaisen videoteos 
Monikko, Kuntotie 7, Klaukkala
www.nurmijarvi.fi/tapahtumat

Mediataiteilija Niko Tiaisen teos vuonna 2019 Kiovassa
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KIRJASTO

Nurmijärven ensimmäinen kirjastoau-
to lähti ensimmäiselle reitilleen 2.10. 
1970. Kuljettajana toimi tuolloin Risto 
Pääkkönen, joka oli hakenut uuden kir-
jastoauton kuntaan Iitin Kausalasta. 

Pääkkönen ajoi kirjastoautoa vuoteen 
1979. Tuona aikana auto ajoi enimmäk-
seen iltareittejä. Myöhemmin mukaan 
tulivat koulupysäkit, jolloin auto ajoi 
viikossa pari aamureittiä ja kolme il-
tareittiä. Kun taloon saatiin toinenkin 
kuljettaja, Pertti Kuparinen, alettiin au-
toa ajaa reiteillä kahdessa vuorossa.
Pääkkösen kanssa reiteillä olivat vir-
kailijoista mukana Seija Harju, Ulla 
Smedberg, Pirkko Karjalainen ja Eira 
Laaksonen. 

Seija Harju muistelee, että alkujaan kir-
jastoauton pysäkkiajat saattoivat olla yli 
tunnin mittaisia käytössä olleesta Det-
roit-järjestelmästä johtuen. 

“1980-luvulla autoon saatiin käyttöön 
kameralainaus, jonka ansiosta pysäh-
dykset pysäkeillä lyhenivät”, Harju 
kertoo.

Mukavia asiakkaita

Kirjastoautosta tänä vuonna eläkkeelle 
jäävä kirjastoautonkuljettaja Jarmo Koi-
visto muistelee uransa alkua Nurmi-
järvellä 1980. Ensimmäisenä tehtävänä 
oli hakea silloinen Sisu-merkkinen kir-
jastoauto takaisin merkkikorjaamolta 
Helsingistä. 
”Oli lokakuun puoliväli ja yöllä oli sa-
tanut lunta. Keli oli liukas. Korjaamon 
pihalta lähtiessä huomasin, että ohjaus 
oli kovin kevyt. No, syynä olivat täysin 
sileät kesärenkaat. Uskalsin ajaa mat-
kalla enintään kuuttakymppiä. Ilves-
vuoren mäki oli tosi liukas, mutta auto 
sentään kääntyi vasemmalle Kirkonky-
lään päin. Sen matkan aikana ajattelin, 

Nurmijärven kirjastoauto täyttää pyöreitä vuosia

Virkeä viisikymppinen 
kuntalaisten palveluksessa

että jos tästä selviän, niin kaipa tässä voi 
olla töissä jonkin aikaa.” 

Koiviston työrupeama venyi 40 vuo-
deksi. Sinä aikana auto on vaihtunut 
kolme kertaa, pysäkkien määrä on kas-
vanut ja tiestö parantunut. Mikä on pi-
tänyt kuljettajan työssä vuosikymme-
nestä toiseen? Mikä on työssä parasta? 
”Työssä parasta on se, ettei ole kahta 
samanlaista päivää. Sää vaihtelee vuo-
denaikojen mukaan ja asiakkaat ovat 
99-prosenttisesti mukavia. Nuorim-
mat kävijät ovat olleet viikon vanhoja, 
vanhimmat lähes satavuotiaita”, vastaa 
Koivisto.

Yksi kirjastoauton pitkäaikaisimmis-
ta asiakkaista on Röykässä asuva Rit-
va Litmanen, joka käytti palvelua jo 
1970-luvulla pienten lasten äitinä. Hän 
sanoo olleensa oikein tyytyväinen kir-
jastoauton asiakas. 
”Aina on kaivattu kirja löytynyt. Jos ei 
oman kunnan kokoelmista, niin sitten 
kaukolainana.” 

Joskus kirjastoauton virkailijat ovat 
täyttäneet epävirallisempiakin toiveita, 
muistelee Litmanen.
 ”Puhelin kerran kirjastoautossa ääneen 
siitä, että sota-ajan lapsena minulla ei 
ole koskaan ollut omaa nallea. Seuraa-
valla kerralla kirjastoauton tullessa sen 
mukana matkasi nalle, joka annettiin 
minulle.” 

Kerran kirjastoautolle tuli Litmasen jäl-
jessä harvinaisempi vieras. 
”Meidän pieni kissanpentumme Retu 
Romppainen seurasi muuta perhettä 
kirjastoautolle ja hyppäsi hyllyyn istu-
maan. Virkailija otti siitä kuvankin.”

Säiden armoilla ja muita seikkailuja

Talvisin sääolosuhteet ovat tuoneet 

Kuva Matti Rintala



NURMIJÄRVI  23  

oman jännityksensä kirjastoauton toi-
mintaan.  Pikkuteillä liukkaiden mäki-
en päällä sijainneet pysäkit ovat ajoit-
tain lisänneet haastetta reittien varrelle. 
“Mutta vain kerran minun aikanani kir-
jastoauto on sään takia jäänyt talliin. 
Oli luvattu kovaa lumimyräkkää koko 
päiväksi, minkä takia silloinen kirjas-
tonjohtaja Riitta Manka totesi, että on 
turha lähteä reitille”, kertoo Koivisto. 

Litmanen taas muistaa, että eräänä lu-
misena talvena kirjastoauto Sepeteus 
kellahti ojaan heidän talonsa lähellä 
väistäessään vastaan tulevaa autoa.

Vuosikymmeniin on mahtunut ajoittain 

myös matkaa hidastaneita pikkuviko-
ja. Sekä Harju että Koivisto muistavat 
syyskuisen pilkkopimeän illan, jolloin 
ensimmäisestä kirjastoautosta hävisi-
vät sähköt Nummenpään tiellä alamä-
essä. Koivisto pysäytti auton Litmasen 
pysäkille ja Litmasen isäntä tuli työ-
kalujen kanssa auttamaan pinteeseen 
joutuneita. Pian sähköt saatiinkin pa-
lautettua, syyksi niiden reistailuun pal-
jastui löysät akunkenkien liitokset.

Sepeteuksesta Oivaan

Kuluneen puolen vuosisadan aikana 
Nurmijärven teillä on ajanut neljä eri 
kirjastoautoa. Kaksi ensimmäistä olivat 

Sisu-merkkisiä. 
“Ensimmäinen auto käytettiin kyllä 
loppuun asti. Loppuaikoina auton taka-
ovea pidettiin kiinni narulla”, muiste-
lee Harju. 
Kolmas auto, Sepeteus, oli Scania. Se 
myytiin vielä virkauransa jälkeen Vi-
roon tarjouskaupan perusteella. 
“Aikalailla samanlaisiahan nuo vanhat 
kirjastoautot ovat olleet. Nykyisen kir-
jastoauton Oivan sisätiloihin sai auton 
henkilökunta itsekin vaikuttaa”, kertoo 
Harju. 
“Vieläkin tuntuu hyvältä kun astuu sin-
ne sisään”, pari vuotta sitten virkailijan 
tehtävistä palvelutiskin toiselle puolelle 
siirtynyt Harju naurahtaa.

KIRJASTO



Nurmijärven kirjastot tarjoavat syk-
syn aikana monipuolisesti tapahtumia. 
Kaikkiin tapahtumiin kuitenkin liittyy 
ns. koronavaraus: tapahtumat saattavat 
jäädä toteutumatta, jos koronatilanne 
pahenee tai tapahtumien järjestämiseen 
liittyviä ohjeistuksia kiristetään.

Kirjailijavieraat

Syksyn aikana Nurmijärvelle saapuu 
monia nimekkäitä kirjailijavieraita. 
Aleksis Kivi –viikolla Rajamäen kirjas-
tossa vierailee 3.10. klo 13 Hannu Mä-
kelä, jonka aiheena on Kiven Seitsemän 
veljestä. Pääkirjastoon puolestaan tule-
vat vieraiksi 7.10. klo 18 Petri Tammi-
nen ja Antti Rönkä, isä ja poika, jotka 
tänä vuonna ovat julkaisseet yhdessä 
kirjan Silloin tällöin onnellinen: pe-
losta, kirjoittamisesta ja kirjoittamisen 
pelosta. Klaukkalassa viikon vieras on 
Kjell Westö, joka kertoo painotuoreesta 
romaanistaan Tritonus. Leea Ollikainen 
haastattelee kirjailijaa Klaukkalan kir-
jastossa 8.10. klo 18. 

Syksyn aikana uutuusteoksistaan tule-
vat Klaukkalan kirjastoon kertomaan 
kirjailijat Satu Vasantola (30.9.), Virpi 
Hämeen-Anttila (13.10.), Juha Hurme 
(17.11.) sekä Joel Haahtela (8.12.). Kaikki 
vierailutilaisuudet alkavat klo 18.

Lapsille ja nuorille

Syksyn aikana Nurmijärven kirjastois-
sa nähdään kaksi nukketeatteriteosta. 
22.9. klo 18 Nukketeatteri Taiga-matto 
esittää pääkirjastossa nukkenäytelmän 
Äiti maata etsimässä. Esitys kestää n. 30 
minuuttia ja sopii 2–12-vuotiaille. Lo-
kakuussa Juha Laukkasen Sytkyt-nuk-
keteatteri esittää nukkenäytelmän Las-
ten oma 7 veljestä. Näytelmässä Aleksis 
Kivi kertoo elämästään ja Seitsemän 
veljeksen tarinan. Mukana on myös 
musiikkia Kiven runoihin. Seitsemän 
veljeksen juhlavuoden kunniaksi esitys 
nähdään Klaukkalan kirjastossa 7.10. 
klo 18, pääkirjastossa 14.10. klo 18 ja 
Rajamäen kirjastossa 21.10. klo 17.30.

Sarjakuvakeskus järjestää 24.10. klo 12-
14 pääkirjastossa animaatiopajan, joka 
on tarkoitettu 7–16-vuotiaille. Työ-
pajassa käytetään kirjaston iPadeja ja 
helppoa Stop Motion -sovellusta, jon-
ka avulla tehdään lyhyitä animaatioita 
pienissä ryhmissä tai itsekseen. Lisäksi 
pajassa voi askarrella, muovailla tai piir-
tää. Nonstop-työpajaan mahtuu kerral-
la 15 lasta.

Poimintoja muusta ohjelmasta

Sijoittaja, tietokirjailija ja bloggaaja Ju-
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Kuva: Harri Hinkka

lia Thuren puhuu pääkirjastossa 8.9. 
klo 18 säästämisestä ja sijoittamises-
ta. Thuren itse on kiinnostunut eri-
tyisesti tavoista sijoittaa vastuullises-
ti. Aivan eri maailmaan kuulijat vie 
erä- ja luonto-opas Keijo West, joka 
kertoo Klaukkalan kirjastossa 17.9. klo 
18 lähiseutujen muinaisjäännöksistä ja 
–haudoista.

Urheilutoimittaja Kaj Kunnas saapuu 
vierailulle pääkirjastoon 1.10. klo 18 
ja puhuu kirjojensa pohjalta elämäs-
tä, elämänarvoista, muutoksesta ja 
selviytymisestä.

Runoraati pohtii runojen sanomaa ja 
olemusta Klaukkalan kirjastossa 11.11. 
klo 18. Teemana on tällä kertaa ilo. 
Raadissa ovat tuttuun tapaan Ursu-
la Anttila-Halinen, Henrik Lamberg, 
Elisa Reunanen, Sari Siikander ja 
Mikko Vahteristo. Raadin puheenjoh-
tajana toimii kirjailija Kirsti Kuronen 
ja runot lukee lausuntataiteilija Maiju 
Ranta.

Kaj Chydeniuksen lauluja kuullaan 
Klaukkalan kirjastossa 15.12. klo 20.15. 
Nyt olen nuori -illan juontaa ja säestää 
Kaj Chydenius ja solistina toimii Kai 
Hyttinen. Lisäksi kuullaan runoilija 
Jukka Itkosen haastattelu.

Kirjastojen tapahtumasyksy
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Hannu Mäkelä

Mittavan ja monipuolisen kirjailijan-
uran tehnyt Hannu Mäkelä saapuu Ra-
jamäen kirjastoon Kivi-viikon kirjaili-
javieraaksi. Mäkelä on uransa aikana 
kirjoittanut lastenkirjoja, romaaneja, 
elämäkertoja ja muistelmia. Hänet on 
palkittu tuotannostaan lukuisia kerto-
ja, mm. Anni Swan-, Arvid Lydecken- ja 
Topelius-palkinnoilla, Eino Leinon pal-
kinnolla, Finlandia-palkinnolla ja Val-
tion kirjallisuuspalkinnoilla. 

Vierailullaan Mäkelä puhuu Aleksis 
Kiven Seitsemästä veljeksestä, sen ylei-
sestä merkityksestä ja siitä, mitä meidän 
kaikkien tulisi teoksesta ja sen synty-
historiasta tietää. Mäkelä myös paljas-
taa, miksi Seitsemän veljestä on hänelle 
itselleen tärkeä kirja. 

Hannu Mäkelä Rajamäen kirjastossa 
3.10. klo 13.

Aleksis Kivi -viikon kirjailijavieraat

Kjell Westö

Kjell Westö on monipuolinen kirjaili-
ja ja toimittaja, jonka teoksia on kään-
netty yli kahdellekymmenelle kielelle. 
Westön romaanit ovat olleet sekä ylei-
sön että kriitikoiden suosikkeja, tun-
netuimpina Leijat Helsingin yllä, Mis-
sä kuljimme kerran ja Kangastus 38.

Westö on saanut tunnustusta tuotan-
nostaan lukuisia kertoja, mm. Kiitos 
kirjasta -mitalin, Finlandia-palkin-
non, Pohjoismaisen neuvoston kirjal-
lisuuspalkinnon ja Aniara-palkinnon. 
Hänen romaanejaan on myös sovitet-
tu menestyksekkäästi näyttämölle, tv-
sarjoiksi ja elokuviksi. Westön uusin 
romaani Tritonus ilmestyi elokuussa.

Kjell Westö Klaukkalan kirjastossa 
8.10. klo 18. Kirjailijaa haastattelee toi-
mittaja Leea Ollikainen.

Antti Rönkä ja Petri Tamminen

Antti Rönkä julkaisi viime vuonna 
runsaasti huomiota ja kiitosta saa-
neen esikoisromaanin Jalat ilmassa. 
Omakohtaisen romaanin aiheena on 
koulukiusaaminen ja sen vaikutukset 
kiusattuun. Antti Röngän isä on Petri 
Tamminen. Tamminen on toiminut va-
paana kirjailijana vuodesta 1998. Hän 
myös opettaa luovaa kirjoittamista. 
Tamminen on saanut Kalevi Jäntin pal-
kinnon teoksestaan Piiloutujien maa ja 
ollut Finlandia-ehdokkaana kirjallaan 
Enon opetukset. Viime vuonna hänel-
tä ilmestyi aikuisen miehen suhdetta 
isään ja isän kuolemaan pohtiva romaa-
ni Musta vyö.

Isä ja poika julkaisivat tänä vuonna 
vuoropuheluteoksen Silloin tällöin on-
nellinen, joka sisältää heidän keskinäis-
tä keskusteluaan elämän, ihmisyyden ja 
kirjoittamisen ilosta ja tuskasta.

Antti Rönkä ja Petri Tamminen Nurmi-
järven pääkirjastossa 7.10. klo 18.

Aleksis 
Kivi 
–viikko 
3.–11.10.

K
uva H

annes H
eikura

K
uva  N

iklas Sandström
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#ilmiöntekijät

“Lyhytkasvuisena lapset kysyvät minulta 
usein, että miksi olen näin pieni. Jotkut sa-
novat, että heidän äitinsä ovat paljon isom-
pia. Vastaan lapsille yleensä, että minun 
luuni eivät jaksaneet  kasvaa enempää. Se 
riittää lapsille vastaukseksi.

Työskentelen lasten päiväkerhossa ja iltaisin 
nuorten kanssa. Lisäksi työskentelen kou-
lukahvilassa ja leireillä. Lasten ja nuorten 
kohtaaminen on parasta. Iltapäiväkerhos-
sa näkee lapsen kaaren ekaluokkalaisesta 
lukiolaiseksi tai ammattikoululaiseksi as-
ti. Joskus jää miettimään, että mitenköhän 

tämä nuori tulee pärjäämään. Murrosiäs-
sä etsitään itseään niin kovasti. Sitten kun 
näkee myöhemmin jossain, on kiva kuulla, 
että nuori on saanut työpaikan ja kaikki on 
hyvin. Muutama vanha nuori, jolla on jo 
omaakin perhettä, käy edelleen moikkaa-
massa minua. Huomaa, että meidän työstä 
on ollut iloa ja että se on ollut tärkeää. 

Oli lapsi minkälainen tahansa, niin kaik-
kea pitää antaa kokeilla. Ja aina pitäisi myös 
muistaa kehua! Itse harrastin lapsena ko-
ripalloa. Olin Helsingin suurkisoissakin 
pelaamassa. 

Tiedotuslehti esittelee monipuolisesti Nurmijärven kunnan ammattilaisia eli ilmiöntekijöitä. 
Tällä kertaa vuorossa on nuoriso-ohjaaja Katriina.

Tässä työssä näkee lapsen kaaren 
ekaluokkalaisesta lukiolaiseksi 

Rajamäki on tietyllä tapaa yhteisöllinen. 
Koko kylä kasvattaa. Ihmiset tuntevat ja tie-
tävät, kuka on kenenkin lapsi. Siellä on pal-
jon vahtivia silmiä. Itsekin toivon, että jos 
minun kaksi lastani töhöilevät kaupungilla 
niin joku aikuinen puuttuisi siihen.” 

#ilmiöntekijät

ILMIÖNTEKIJÄT

1800
            Meillä on paljon työkavereita, 
           sillä kunnassamme työskentelee 
          yli 1800 työntekijää. Eri ammatti-
         nimikkeitä on päälle 200. Yhteinen 
          perustehtävämme on palvella kunta     
          laisia.  Oletko sinä tuleva ilmiöntekijä?  
 Hae meille töihin:  
                                       nurmijarvi.fi/tyopaikat
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JOUKKOLIIKENNE

Näin Nurmijärvi rakentuu

Nurmijärven Kirkonkylässä sijaitseva 
jalankululle ja polkupyöräilylle varattu 
katu nimettiin Nurmijärven kunnan elä-
köityneen hallintojohtajan mukaan Jukka 
Anttilan raitiksi. Katu toimii kevyenlii-
kenteen yhdyskäytävänä Keskustien ja 
Perttulantien välissä. 

Klaukkalan Viirinlaakson nykyisen lii-
kennepysäköintialueen jatkeeksi teh-
dään laajennusosa, johon tulee noin 80 
uutta autopaikkaa. Viirinlaakson lii-
tyntäpysäköintialue pyritään toteutta-
maan valmiiksi tämän vuoden loppuun 
mennessä.

Klaukkalan Ylitilantietä parannettiin 
välillä Rinnetie-Ylikunnarinmutka. 
Ylitilantien parantaminen toteutettiin 
kesä-elokuun aikana ja työ on valmis.

Asiasta päätti asemakaavoitus- ja raken-
nuslautakunta 19. elokuuta. 

Jukka Anttila työskenteli Nurmijärven 
kunnan palveluksessa vuodesta 1984 ja 
hän jäi eläkkeelle elokuussa 2020.  

Katu nimettiin 
Jukka Anttilan mu-
kaan Kirkonkylässä

YMPÄRISTÖ

Vanha-Klaukan asemakaava-alueen 
rakentaminen on hyvässä vauhdissa. 

Vuoden 2020 aikana alueelle  muun 
muassa rakennetaan niin kutsutun en-
simmäisen vaiheen katuja ja vesihuoltoa 
sekä asennetaan suojaputket operaatto-
reiden kaapeleita varten.  Alueen kun-
nallistekniikka rakennetaan vuosina 
2019–2022.  

Alueelle tulee kerros- ja rivitaloasuntoja 
sekä omakotitaloja yhteensä noin 2000 
asukkaalle. 

Katu- ja puistoalueet viimeistellään vai-
heittain, kun talojen rakentuminen ete-
nee. Vanha-Klaukan nk. ensimmäisen 
vaiheen kadut (sorapinnalle) ja vesihuol-
to pyritään toteuttamaan valmiiksi ku-
luvan vuoden loppuun mennessä.

Röykän Kangastielle rakentuu jalan-
kulku- ja pyörätie.  Tietyömaa on hai-
tannut koululle ja päiväkodille suun-
tautuvaa liikennettä elokuussa 2020. 
Kangastien urakka saadaan valmiiksi 
syyskuun alussa lukuun ottamatta uutta 
katuvalaistusta, joka toteutetaan val-
miiksi heti, kun uudet valaisimet saa-
daan toimittajalta.
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Kiertokapula järjestää vuosittain osa-
kaskuntiensa alueella keräystempauksia 
joko keväällä tai syksyllä. Keväisin ke-
rätään eri kunnissa kuin syksyllä. 

Koronatilanteen vuoksi kevään kerä-
ystempaukset peruttiin ja tänä syksy-
nä keräykset tehdään poikkeukselli-
sesti kaikissa kunnissa viikoilla 38-43. 
Kierrosten aikataulut löydät osoitteesta 
www.kiertokapula.fi/keraystempaukset. 
Kierroksilla EI vastaanoteta asbes-
tia, kyllästettyä puuta ja sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromua.

Muina aikoina yksityishenkilöiden 
ja maatalouksien vaarallisia jätteitä 
otetaan veloituksetta vastaan kaikil-
la Kiertokapulan jätteidenkäsittely-
alueilla. Yritysten vaarallisia jättei-
tä otamme maksua vastaan kaikilla 
jätteidenkäsittelyalueillamme.

Vaarallisten jätteiden ja metalliromun keräystempaus la 24.10.
Kiertokapula ottaa vastaan myös ylimääärisiä omenoita 

.
Omenoiden hävitys Nurmijärvellä

Kiertokapula ottaa vastaan Nurmijär-
ven jätteidenkäsittelyalueella ylimääräi-
siä omenoita. Hyväkuntoisia omenoita 
kannattaa tarjota eteenpäin esimer-
kiksi tutuille, joilla omia omenapuita 
ei ole. Jos omenoita kuitenkin jää yli, 
eikä omalta pihalta löydy kompostia, 
Nurmijärven jätteidenkäsittelyalueel-
la otetaan omenoita vastaan haravoin-
tijätteen hinnalla. Omenat kannattaa 
pitää erillään muusta haravointijättees-
tä. Omenankeräyslaatikko löytyy jät-
teidenkäsittelyalueella haravointijätteen 
vastaanottopaikan vierestä.

Nurmijärvelle vastaanotetut omenat 
toimitetaan käsittelyyn Kekkilän kom-
postointilaitokselle, jossa niistä valmis-
tetaan maanparannusainetta.

Nurmijärven ja Tuusulan 
aikataulu la 24.10.: 

klo 8.30 Ruotsinkylän koulun alapi-
ha, Rävbäckinkuja 29 

klo 9.00 Hyrylä, Hyrylän koulukes-
kus, Sahatie 1 

klo 9.30 Kirkonkylä, kirkonkylän 
koulu, Tuusulantie 131

klo 10.15 Kellokoski, Männistöntien 
pysäköintialue, Männistöntie 4 

klo 11.00, Nukari koulun piha, 
Nummenniityntie 14

klo 11.45, Kirkonkylä, matonpesu-
paikan hiekkakenttä, Väinöläntie 20 
klo 13.45 Metsäkylä koulun piha, 
Järventaustantie 163

klo 14.15, Klaukkala, Klaukkalan 
koulu, Kuntotie 1                                  
klo 14.45 Lepsämä, nuorisoseuranta-
lon piha, Lepsämänkaari 4

klo 15.15 Nummenpääntie 590, 
Nummenpääntien ja Helkuntien 
risteys

klo 15.45 Korpi, Röykän-Leppälam-
men NS-talon piha, Kölinmäentie 15

klo 16.15 Rajamäki, urheilualueen 
pysäköintialue, Kiljavantie 4

Yhteyshenkilö: 
Eero Westermark, puh. 050 475 3889
Vaarallisten jätteiden lisäksi keräys-
tempauksissa vastaanotetaan veloi-
tuksetta metallia.

Nurmijärven jätteidenkäsittelyalue 
palvelee lokakuussa myös lauantaisin 
klo 9–14.
 
Mahdollisista koronan aiheuttamista 
muutoksista toiminnassamme ilmoi-
tamme välittömästi verkkosivuillamme: 
www.kiertokapula.fi.

Kuva: Kiertokapula
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Liian arvokasta tuhlattavaksi

Järkevä vedenkäyttö säästää pohjavet-
tä, energiaa, puhdistuskemikaaleja – ja 
rahaa. Vesijalanjäljen pienentäminen on 
helppoa. Kuluta vähemmän tuotteita, 
joiden valmistaminen vaatii paljon vet-
tä. Näitä ovat esim. puuvillavaatteet ja 
kahvi. Hanki siis farkut kirpputorilta ja 
nauti sen päälle kupillinen teetä!

Jos hanasta pitää valuttaa litratolkul-
la vettä saadakseen lasillisen raikasta 
juotavaa, kannattaa pitää jääkaapissa 
vesikannua.

Sulje suihku siksi aikaa, kun levität 
sampoota hiuksiisi. Poresuutin tuottaa 
veteen ilmakuplia, jotka saavat virtauk-
sen tuntumaan runsaammalta. Teksti ja kuva: Pekka Karppinen

Suomalainen käyttää vettä toistasataa litraa vuorokaudessa.

YMPÄRISTÖ

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

Nurmijärven Vesi tiedottaa vesihuol-
toon liittyvistä häiriöistä esim. vedenja-
kelun keskeytyksistä tekstiviestillä. Pal-
velu on maksuton ja sitä voivat käyttää 
kaikki Nurmijärven Veden asiakkaat, 
myös kerros- ja rivitaloissa asuvat. 

Häiriötiedote on mahdollista saa-
da oman asuinpaikkanne lisäksi myös 
muusta osoitteesta, esim. sukulaisen 
osoitteesta. 

Tekstiviestejä lähetetään klo 7-22 väli-
senä aikana ellei viestien vastaanottaja 
salli viestien lähetystä myös yöllä. Jos 
viestien lähetystä ei sallita yöaikaan, 
yöllä lähetetyt viestit saapuvat vastaan-
ottajalle seuraavana aamuna klo 7.00. 

Tilaa häiriötiedote:
nurmijarvenvesi.fi

Muovin kierrätyshyödyt vesittyvät, jos 
se jynssätään putipuhtaaksi runsaalla 
vedellä. Oikea osoite vaikeasti puhdis-
tettavalle pakkaukselle on sekajäteastia.
Kastele kukat ja istutukset sadeve-
dellä. Samalla hillitset haitallisia 
hulevesivirtaamia. 

Akvaarion vaihtovedessä ravinteet ovat 
valmiiksi mukana.

Vaihdata tai korjauta vuotava vesikalus-
te. Tippavuotona viemäriin menee jopa 
kymmeniä litroja vettä vuorokaudessa. 

Vedensäästövinkit antoi ympäristö-
suunnittelija Anniina Helminen Keski-
Uudenmaan ympäristökeskuksesta.
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Kirkkotien eteläisellä osuudella liiken-
ne on kulkenut elokuun alusta lähtien. 
Kirkkotien alueella tehdään syksyn ai-
kana vielä vihertöitä, melunsuojausta, 
kiveystöitä, sekä ylimpiä päällysteker-
roksia.

Myös asfaltointityöt on aloitettu ke-
sän aikana ja syksyllä asfaltointeja teh-
dään koko hankkeen alueella. Töitä 
tehdään edelleen myös Hämeenlinnan-
väylän alueella. Moottoritien keskialu-
eella telematiikan ja valaistuksen työt 
jatkuvat syksyn ajan sekä tulevat ramp-
piliitokset viimeistellään. Koko hank-
keen alueella myös meluaitojen ja kai-
teiden asennustyöt ovat käynnissä sekä 

Kehätiellä tehdään syksyn aikana 
päällysteitä ja melusuojausta

viimeistelytyöt. Louhinnat hankkeella 
on saatu tehtyä.

Sillat valmistuneet – Numlahden ali-
kulkukäytävässä vielä pintarakentei-
den viimeistelyä

Kirkkotien, Luhtajoentien, Metsäky-
läntien, Metsäkylän ja Lamminsuon 
risteyssiltojen kannet on asfaltoitu ke-
sän aikana. Mäyräkallionsillan maa-
tuen luiskan uuden tukiseinän raken-
taminen on myös valmistunut. Uuden 
Numlahden alikulkukäytävän rakenta-
minen on edistynyt hyvin kesän aikana 
ja syksyllä tehdään sillan pintaraken-
teet sekä varustelut, kuten valaisin- ja 

kaideasennukset sekä kuivatusjärjes-
telmät.

Töiden turvallisen toteuttamisen vuok-
si hankkeen alueella on edelleen tie-
työjärjestelyjä. Tietyöjärjestelyjä on 
kaikilla ohikulkutien risteävillä teillä 
(Hämeenlinnanväylä, Vanha Hämeen-
linnantie, Metsäkyläntie, Kirkkotie, 
Aittakalliontie/ Klaukkalantie). 

Moottoritiellä on edelleen tiedossa lii-
kenteenpysäytyksiä. Klaukkalantien 
kiertotiejärjestely on käytössä syksyn 
ajan. Klaukkalantielle tehtiin kiertotie 
tulevan Numlahden alikulkukäytävän 
rakentamisen ajaksi.

Meluvallin rengasleikekevennys, missä kevennyksen kohta täytetty rengasleikkeellä.



Tähän mennessä tehty: 
 
Valmiusaste
 Sillat 99 %
 Louhintatyöt 99 %
 Maanrakennustyöt 90 %
 Päällysteet 60 %
 Koko urakka 85 %

Uusi tie valmistuu kokonaisuudes-
saan syksyllä 2021.
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Hämeenlinnantien erikoiskuljetusreitti Metsäkylän risteyssillan alitse on päällystetty.

Metsäkylän risteyssillalla asfalttiryhmän liima-
levitin, jolla levitetään bitumiemulsio. 

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

Rakennustyöt edistyneet hyvin

”Ohikulkutien rakennustyöt ovat edis-
tyneet hyvin ja työt ovat edenneet osin 
jopa edellä alkuperäistä aikataulua. Mi-
käli loppusyksyn rakennustyöt suju-
vat edelleen suunnitelmien mukaisesti, 
Klaukkalan ohikulkutien liikenteelleot-
toa tavoitellaan jo tämän vuoden lopul-
la”, sanoo hankkeen projektipäällikkö 
Antti Koski Väylävirastosta. 

Työmaa-alueelle on ehdottomasti kiel-
lettyä mennä. Työmaa-aitojen takaa on 
kiinnostuneiden turvallista ihmetellä 
työmaan etenemistä.

Hämeenlinnanväylän ylittävän Lamminsuon risteyssillan kansi valettiin kesän aikana.

Edellä aikatualua!
Tien liikenteelleottoa 
tavoitellaan jo vuonna 2020.
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Maanantai                     Aika                Paikka 
KeppariTreenit 7-15v.           14.15–15.00  Länsikaaren koulu 
Telinejumppa 7-9v.  15.30–16.15  Länsikaaren koulu
Telinejumppa 10-12v.           16.30–17.30  Länsikaaren koulu
     
Keskiviikko     
Telinejumppa 7-9v.   16.45–17.45 Isoniitun koulu 
Perhetreeni 4-6v.                   18.00–18.45            Isoniitun koulu 
   
Torstai  
Taaperot jumppa 1-4v.          10.00–10.45 Klaukkala, budo tila
Äiti-vauva jumppa                 11.00–11.45 Klaukkala, budo tila
    
Lauantai     
KeppariTreenit 7-15v.           14.30–15.30  Mäntysalon koulu 
Liikuntamaa                    15.30–18.30  Mäntysalon koulu 
     
Sunnuntai     
Liikuntamaa                12.00–13.45  Länsikaari/ Rajakaari 
Liikuntamaa                14.30–16.15  Kivenpuiston koulu 
 

KeppariTreenit
Keppihevosharrastuksesta kiinnostu-
neille tytöille ja pojille tarkoitettu ryh-
mä, jossa pääset harjoittelemaan ja liik-
kumaan keppihevosilla. 
Tunnin perusajatuksena on yhteinen 
lajinomainen alkulämmittely, jonka jäl-
keen suunnitellaan yhdessä esterata ja 
harjoitellaan radalla. 
Esteet, kartiot jne. löytyvät salista. 
Ota oma keppari mukaan!

PerheTemppuilu (4-6v.+aikuinen)
PerheTemppuilu on lapsen ja aikuisen 
yhteinen harrastus, jossa harjoitellaan 
ohjatusti yhdessä kehonhallintaa ja liik-
kumisen perustaitoja, kuten juoksemis-
ta, kiipeämistä, heittämistä, kiinniotta-
mista, hyppäämistä, tasapainoilua jne. 
Keskeisenä ajatuksena on lapsen ja ai-
kuisen yhdessä tekeminen ja taitojen 
opettelu leikkien sekä mukavien har-
joitteiden ja tehtävien avulla.

Lasten ohjatut liikuntaryhmät
ja liikuntamaat 

Äiti-vauva-jumppa (alle 1v.)
Vauvan ja vanhemman yhteinen lii-
kuntahetki. Tunnilla liikutaan vauvan 
ehdoilla, lapsi voi olla useassa liikkees-
sä mukana tai vaihtoehtoisesti lattial-
la viltillä seuraamassa menoa. Tunnil-
la huomioidaan raskauden jälkeinen 
palautuminen. Ohjaaja antaa liikkeistä 
eritasoisia vaihtoehtoja, joista voi valita 
oman synnytyksestä palautumistilan-
teen mukaisen vaihtoehdon. Testataan 
vatsalihasten erkauman tila, tehdään 
harjoitteita lantionpohjan lihaksille ja 
harjoitellaan keskivartalon käyttöä ke-
hon hallinnassa. Tarkoitus on myös 
vahvistaa isompia lihasryhmiä, jalkali-
haksia ja selkää sekä huomioida niska-
hartiaseudun hyvä lihaskunto ja liik-
kuvuus. Lopuksi on loru- tai laululeikki 
vauvalle ja lempeät venyttelyt. Liikun-
nan lisäksi tapaat tunnilla muita äitejä 
vauvoineen. Yhdessä on hieno seurata 
oman kunnon edistymistä ja ryhmän 
vauvojen kehitystä.

Taaperojumppa (1-3v.)
Taaperojumppa on lapsen ja aikuisen 
yhteinen liikuntatuokio. Tärkeintä on 
onnistumisen elämykset ja liikunnan 
ilo. Tunnilla harjoitellaan liikkumisen 
perustaitoja leikkien, musiikin, temp-
puratojen, välineiden ja tehtäväpistei-
den avulla. Opitaan samalla myös so-
siaalisia taitoja, ryhmässä toimimista 
ja muiden huomioimista. 
Mukana tunnilla voivat halutessaan 
olla molemmat vanhemmat. Alle 1 v. 
sisaruksen voi ottaa mukaan tunnille 
esim. kantokopassa tai rintarepussa.

Telinejumppakerho (7-9v. ja 10-12v.)
Telinejumpassa harjoitellaan teline-
voimistelun perustaitoja huomioiden 
osallistujan ikä ja taitotaso. 
Jumppa kehittää lapsen perusliikunta-
taitojen lisäksi tasapainoa, kehon hal-
lintaa, voimaa ja liikkuvuutta.
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Tuolijumppaa

Syyskausi 7.9.–7.12.2020 / Kevätkausi 11.1.–12.4.2021

Tuolijumpat maanantaisin

Helppoa ja kevyttä jumppaa istuen. 

Nurmijärven pääkirjasto klo 11.15–11.45
Rajamäen seurakuntasali 
(Artturi-sali) klo 11.30–12.00
Klaukkalan kirjasto klo 11.15–11.45

Senioritanssit keskiviikkoisin

Ikäihmisille kehitetty liikuntamuoto, 
josta voivat nauttia liikkumiskyvyltään 
erilaiset ihmiset. Senioritanssille tyypil-
listä on rentous, seurallisuus ja helposti 
opittavat askeleet.

Tunneilla tanssitaan mukaansa tempaa-
van musiikin parissa jatkuvasti vaihtuvan 
parin kanssa. 

Tello-sali klo 13–14.30
Kuonomäentie 2 Klaukkala

Nuorten liikunta 

16−29-vuotias! 
Tule liikkumaan ja pelailemaan kanssamme!

Liikuntapalvelujen ilmaiset vuorot 
nuorille alkavat 7.9.2020. 
Tunneilla liikutaan ja pelaillaan 
ennakkoon julkaistavan kalenterin 
mukaan. 
Välineet ja ohjaaja löytyvät paikan 
päältä. Tule ja tuo kaverisikin mu-
kaan liikkumaan!

Maanantaisin 16.00-17.30 
Kivenpuiston koulun liikuntasali 
(Aleksis Kiven tie 18, Nurmijärvi)

Torstaisin 19.00-20.30 
Syrjälän koulu 
(Syrjäläntie 35, Klaukkala)

Lisätiedot:
Katriina Norring,
puh. 040 317 4023
katriina.norring@nurmijarvi.fi

Toni Koskinen, puh. 040 317 2047
toni.koskinen@nurmijarvi.fi

Ikäihmisten liikunta

 Senioritansseja

Maksuttomia.
Ei ennakkoilmoittautumista.

nurmijarvenliikuntapalvelut

Nurmijärven liikuntapalvelut
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Aikuisten liikunta 

Syyskausi 7.9.–3.12.2020 / Kevätkausi 11.1.–17.4.2021 
Tunneille ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon, vaan voit maksaa käyntisi 
kertamaksuna (liikuntalipuilla/liikuntapassilla). 

maanantai

18–19.30
Kuntonyrkkeily

Kivenpuiston koulu

18–18.45
Kahvakuula

Länsikaaren koulu

17.45–18.45
Teema

Kivenpuiston koulu

19–20
Hathajooga

Länsikaaren koulu

19–20
Voimaa vartaloon

Nummenpään koulu

17–18
Toiminnallinen harjoittelu

Kivenpuiston koulu

18–19.30
Kuntonyrkkeily
Haikalan koulu

19–20
Voimaa vartaloon

Röykän koulu

18–19
Voima

Kunto Center

18–18.45
Kahvakuula

Klaukkalan jäähalli

19–19.45
Core+venyttely

Klaukkalan jäähalli

tiistai keskiviikko torstai

lauantai

Liikuntapalvelut toteuttaa valmennus-
ryhmiä, joiden tavoitteena on auttaa 
ylipainoisia (BMI ≥ 35) henkilöitä 
turvalliseen ja terveelliseen painonhal-
lintaan sekä ylläpitämään saavutettuja 
painonhallinnan tuloksia. 

Ryhmät ovat tarkoitettu omasta hyvin-
voinnista ja liikunnan aloittamisesta 
kiinnostuneille. Liikuntaosiot ovat 
ns. matalan kynnyksen tunteja, jotka 
soveltuvat hyvin vasta-alkajille. Kurssilla 
käydään läpi myös ravintoon liittyviä 
asioita olennaisena osana painonpudo-
tusta ja -hallintaa. 

Paino haltuun -valmennusryhmä

Hakemukset hakulomakkeella: 
www.nurmijarvi.fi/liikunta tai 
sähköpostitse: petra.kela@nurmijarvi.fi.

Kerrothan hakemuksessasi yhteystietosi 
(nimi, ikä, puh.nro), sekä miksi haet 
ryhmäpaikkaa. Ryhmään hakeneet 
haastatellaan puhelimitse ja ryhmään 
valitaan 12 hlöä. 

Lisätietoja: puh. 040 317 2046 tai 
sähköpostitse petra.kela@nurmijarvi.fi. 

Kevään ryhmä alkaa ke 13.1.2021
ja päättyy 28.4.2021.
Kokoontuminen:
Nurmijärven terveyskeskuksen 
fysioterapiaosastolla klo 16.30-18. 

Pohditko elämäntapamuutoksen tekemistä, muttet ole saanut aikaiseksi aloittaa? 
Kenties olet jo kokeillut erilaisia keinoja laihduttaa, mutta paino vain kipuaa takaisin tai 
pysyy paikoillaan? 

10–11
Voimaa vartaloon

Kivenpuiston koulu

LIIKUNTAINFO 
10.9–30.11.2020. klo 10–11
Klaukkalan kirjastossa

● Tukea liikunnan aloittamiseen
● Neuvoja sopivan liikuntamuodon 
löytymiseen
● Vinkkejä ohjattujen liikuntapalve-
luiden löytymiseen sekä omatoimi-
seen harjoitteluun.

Kurssin hinta: 75 e. 

19–20
Zumba

Seitsemän Veljeksen koulu
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Puhelinapua koronapandemian aikana

Koronaneuvontaa
Koronahoitopuhelin
Puh. 019 226 0099, ma-su 8-20

Puh. 0295 535 535, ma-pe klo 8-21 ja la 
9-15 Valtakunnallinen neuvontapuhe-
lin. Yleistä tietoa koronaviruksesta. Ei 
terveysneuvontaa eikä ohjausta akuu-
teissa oireissa.

Ikäihmisten neuvonta ja asiakasohjaus
Puh. 019 226 0403, ma-to 8-15, pe 8-13 
Sähköpostitse: 
seniorineuvonta.nurmijarvi@keusote.fi 
Neuvontaa ja ohjausta ikääntyneen ko-
tona asumista tukevien ja helpottavien 
palveluiden löytämiseksi ja käynnistä-
miseksi. Keusote.

Puh. 019 226 0433, ma-pe 9-14 
Vammaispalvelujen neuvonta ja asiaka-
sohjaus

Liikkuminen
Puh. 09 274 6900, klo 7–17  
Kivenkyyti Taksi-, ateria- ja kauppakul-
jetukset

Puh. 09 87899050, klo 7–17 
Linja-autoliikenteeseen liittyvät asiat.
Taksitilauksia sähköpostitse: 
kuljetukset@korsisaari.fi. 

Henkinen tuki ja jaksaminen
Puh. 010 195 202, arkisin klo 9-07 ja 
viikonloppuisin ja arkipyhät klo 15-07
MIELI Suomen Mielenterveys ry:n 
valtakunnallinen kriisipuhelin.  

Puh. 0800 900 45 
Päihdeneuvontaa ilmaiseksi, anonyy-
misti, vuorokauden ympäri ja vuoden 
jokaisena päivänä. Ehyt ry.

Puh. 045 341 0504, klo 5–9 
Kuulija ja keskustelukumppani yli 
60-vuotiaille. HelsinkiMission Aamu-
korva.

Puh. 166 111
Voit soittaa lasten ja nuorten puheli-
meen: ma–pe klo 14–20 ja la–su klo 
17–20.

Puh. 0800 92277, vanhempainpuhelin.
maanantaisin klo 10–13 ja 17–20
tiistaisin klo 10–13 ja 17–20
keskiviikkoisin klo 10–13
Mannerheimin lastensuojeluliitto

Puh. 045 3410 583, ma-to klo 9-11 
Luottamuksellista keskusteluapua 
12-29-vuotiaille nuorille, aikuisille, pa-
reille sekä nuorten perheille. Sähköposti: 
nuortenkriisipiste@helsinkimissio.fi. 
Nuorten kriisipiste.

Neuvola
Puh. 019 226 0128, puhelinpalvelu ja 
takaisinsoitto
Numeroon voi soittaa 24 h, jonka perus-
teella terveydenhoitaja soittaa mahdolli-
simman pian arkipäivänä takaisin.
Hyvinkää, Nurmijärvi, Tuusula ja Jär-
venpää ma-to 8-14, pe 8-13
Mäntsälä ja Pornainen ma-pe 8-11 
Neuvolan Chat-kotisivulla arkisin klo 
9-11
 
Neuvolapsykologi
Puh. 050 497 0149, 0-1-vuotiaat
Puh. 050 497 0151, 1-5-vuotiaat 

Tukea perheille
Puh. 019 226 0110 Perheneuvola alle 13-
v. perheineen, ma, ti, to ja pe klo 10-11
 
Puh. 050 497 0161 Perhesosiaalityö, 
ma-to klo 8-15 ja pe klo 8-13
 
Puh. 019 226 0111 Nuorisoaseman pal-
velut 13-17-v. perheineen
Nuorisoaseman Chat nuorille ma ja to 
klo 16-18, www.normaali.fi 
 
Neuvontaa ja ohjausta koskevissa asiois-
sa: lapsiperheiden ja nuorten neuvonnan 
ja ohjauksen puhelinpalveluun 
puh. 019 226 0401 ma-to 8-15, pe 8-13.

Epäiletkö koronavirustartuntaa? 
Kaipaatko tukea jaksamiseen?

Lisätietoa: www.nurmijarvi.fi/korona

Lastensuojelu
Puh. 050 497 0161 Lastensuojeluilmoi-
tukset:  virka-ajan päivystysnumero
ma-to klo 8-15 ja pe klo 8-13.
 
Puh. 019 711 0721 Keski-Uudenmaan 
sosiaali- ja kriisipäivystys virka-ajan 
ulkopuolella.

Tukea parisuhteeseen
Puh. 050 594 6452. Perheasiain neuvot-
telukeskus. Nurmijärven seurakunta. 

Sosiaali- ja kriisipäivystys 
Puh. 019 711 0721 Keski-Uudenmaan 
sosiaali- ja kriisipäivystys, 24/7, 
Akuutin traumaattisen kriisin kohdates-
sa voi ottaa yhteyttä sosiaali- ja kriisipäi-
vystykseen.

Tukea lähisuhdeväkivallan 
uhreille
Puh. 080 005 005
Nollalinjalle voi soittaa ilmaiseksi vuo-
den jokaisena päivänä.

Yleisneuvontaa
Nurmijärven kunnanviraston asiakas-
palvelun ja neuvonnan aukioloajat
ma–to klo 8–16 (kesäaika 8-15.30 kesä-
elokuu),
pe ja arkipyhien aatto klo 8–14

Nurmijärven kunnan puhelinvaihde ja 
yleisneuvonta
ma–to klo 8–16 (kesäaika 8-15.30 kesä-
elokuu),
pe ja arkipyhien aatto klo 8–14
Puh. 040 317 2005 
Puh. 09 2500 21, vaihde
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Keski-Uudenmaan sote (Keusote) on 
julkaissut oman mobiilisovelluksen, 
MyKeusoten. Se on ladattavissa mak-
sutta sekä Googlen Play-kaupasta että 
App Storesta.

Sovellus tuo Hyvinkään, Järvenpään, 
Mäntsälän, Nurmijärven, Pornais-
ten ja Tuusulan tärkeimmät sosiaa-
li- ja terveyspalveluiden uutiset käden 
ulottuville. 

Keski-Uudenmaan sotessa (Keusote) 
otettiin kesäkuussa käyttöön uudet pu-
helinnumerot. Samaan aikaan useita 
kuntakohtaisia palvelunumeroita yhdis-
tettiin keskitettyihin palvelunumeroi-
hin. Uudistuksen yhteydessä käyttöön 
tuli myös vaihdepalvelu. 

Muutos on ollut suuri, eikä ongelmilta-
kaan ole vältytty. Osassa palveluita on 
kesän aikana esiintynyt ruuhkaa, ja vas-
tausajat ovat pidentyneet. Puhelusumaa 
on nyt saatu purettua ja suuri osa asiak-
kaista on onnistuttu tavoittamaan. Jos 
kuitenkin tuntuu, että oma asia on vielä 
hoitamatta, kannattaa olla uudelleen 
yhteydessä. 

Keski-Uudenmaan terveys- ja sosiaalipalvelut 
mobiilisovellukseen

Keski-Uudenmaan 
terveys- ja sosiaalipal-
velujen puhelinnume-
rot muuttuivat kesällä

Siitä voi helposti tarkistaa vaikkapa Ke-
usoten puhelinvaihteen numeron, mi-
ten varata lääkäriaika netistä tai onko 
koronatilanteesta julkaistu uusia ohjeis-
tuksia. Sovelluksesta löytyy myös vii-
kon jumppavinkki arkea piristämään.

Sovelluksen kysely- ja kommentointi-
toiminnot lisäävät asukkaiden mahdol-
lisuutta osallistua kuntayhtymän palve-
luiden kehittämiseen.

Jotta sovellusta voitaisiin hyödyn-
tää mahdollisimman tehokkaasti 
lisäämään tiedonkulkua ja keskus-
telua, olisi hienoa, että mahdollisim-
man moni lataisi sen puhelimeensa. 
Esimerkiksi häiriötilanteissa sovellus 
nopeuttaisi tiedonkulkua ja auttaisi 
tavoittamaan parhaimmillaan suuren 
asukasmäärän Keusoten alueella.

Uudet yhteystiedot 
Keusoten verkkosivuilta: 
www.keski-uudenmaansote.fi

Keusote 
palveluksessasi!

Julkinen tiedote

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
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Uusi koronavirus aiheuttaa influens-
saa muistuttavia hengitystieoireita, 
kuten kuumetta, yskää, hengenah-
distusta ja lihassärkyä. Osa tar-
tunnan saaneista voi myös saada 
keuhkokuumeen. Suurin osa sairas-
tuneista saa kuitenkin vain lieviä oi-
reita. Oireita voivat olla 
 • kuume
 • yskä
 • kurkkukipu
 • hengenahdistus
 • lihaskivut
 • väsymys
 • nuha
 • pahoinvointi
 • ripuli
Taudin yhteydessä on kuvattu myös 
maku- ja hajuaistin häiriöitä. 

Koronaviruksen oireet

Miten pääsen 
koronatestiin?
1.9.2020 alkaen Uudenmaan alueen 
yli 16-vuotiaat voivat itse testata ko-
ronatestin tarpeellisuuden Koronabo-
tin avulla, jonka kautta voi tehdä myös 
ajanvarauksen koronatestiin. Korona-
testiin voi hakeutua lisäksi Keusoten 
nettipalvelun kautta tai soittamalla 
Koronahoitopuhelimeen. 

● Tee oirearvio ja varaa aika koronates-
tiin Koronabotista – itsepalveluna.
 
Kirjaudu Koronabottiin: www.terveys-
kyla.fi/koronabotti/. Palvelu vaatii 
vahvan tunnistautumisen.

● Tee oirearvio Keusoten 
nettipalvelussa. 
Nettipalveluun pääset osoitteessa 
https://pro.klinik.fi//contact/keusote. 

Yhteydenottoosi vastataan viimeistään 
seuraavan arkipäivän aikana ja sinut 
ohjataan tarvittaessa koronatestiin.

●  Soita Koronahoitopuhelimeen 
p. 019 226 0099, avoinna ma–su 8–20. 

Hoitajat ja lääkärit antavat hoito-ohjeita 
koronaepäilyssä ja ohjaavat tarvittaessa 
koronatestiin. 

Keski-Uudenmaan soten alueella kun-
talaisten koronatestaus on keskitetty 
Järvenpään JUSTin autokaistalle, missä 
näytteitä otetaan ajanvarauksella viikon 
jokaisena päivänä. Valtakunnallisen lin-
jauksen mukaisesti kaikki vähänkin oi-
reilevat testataan. 

Koronatestausta tehdään lisäksi Hyvin-
kään sairaalan autokaistalla ajanvarauk-
sella ja Keusoten liikkuva mobiilinäyt-
teenottoyksikkö tekee koronatestausta 
asumispalveluiden ja kotihoidon asiak- 
kaille. Keusote tulee tämän lisäksi li-
säämään koronatestausta kuntien alu-
eella, mistä tiedotetaan tarkemmin 
lähiaikoina.

Jokainen voi omalla toiminnallaan 
hidastaa koronaviruksen leviämis-
tä. Sosiaalisten kontaktien vähentä-
minen on nyt tärkeää myös terveille 
ihmisille, koska siten hidastetaan epi-
demian leviämistä. Vältä siis ihmis-
joukkoja ja tungoksia ja pidä vähin-
tään metrin etäisyys kanssaihmisiin.
Omaa ja läheistensä tartuntariskiä 
voi myös alentaa huolehtimalla käsi- 
ja yskimishygieniasta.

• Pese kädet vedellä ja saippualla 
usein ja huolellisesti, ainakin 20 se-
kunnin ajan.

• Käytä alkoholipohjaista käsihuuh-
detta, jos et voi pestä käsiäsi.

• Älä koskettele silmiä, nenää tai suu-
ta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi.

• Yski ja aivasta kertakäyttöiseen ne-
näliinaan ja laita nenäliina heti ros-
kiin. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yksi 
tai aivasta hihaan, älä käsiisi.

• Jos kaikesta huolimatta sairastut, jää 
kotiin lepäämään.

Suomessa otetaan syyskuussa 2020 
käyttöön koronavirusaltistuksia jäljittä-
vä mobiilisovellus. 

Tartuntaketjujen katkaisua tehosta-
van sovelluksen avulla altistuneet pys-
tytään tavoittamaan nopeammin ja 
kattavammin. 

Sovelluksen käyttäjä saa tiedon mah-
dollisesta altistumisestaan koronavi-
rukselle sekä tietoa siitä, miten hänen 
tulisi toimia. Mobiilisovelluksesta tulee 
syyskuun aikana lisätietoa nettisivuille: 
www.keusote.fi/koronavirus. 

Koronatestaus 
Keski-Uudellamaalla

Miten voin ehkäistä 
koronatartunnan?

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhty-
mä suosittaa kasvomaskin käyttöä jä-
senkuntien alueella. Se suojaa muita 
lähellä olevia ihmisiä maskinkäyt-
täjän pärskeiltä ahtaissa sisätilois-
sa.  Mitä useampi käyttää kasvomas-
kia, sitä tehokkaammin ne suojaavat 
väestöä tartunnoilta. Kasvomaskin 
käyttöä suositellaan yli 15-vuotiaille.

Kasvomaskin pukeminen ja 
riisuminen:

• Käsien tulee olla puhtaat, kun pu-
et tai riisut kasvomaskia ja siksi kä-
sihuuhdetta on hyvä olla mukana 
matkalla.

• Kasvomaski puetaan ja riisutaan 
pitämällä kiinni sen nauhoista tai 
lenkeistä.

• Kasvomaski tulee asettaa kasvoil-
le siten, että se peittää suun, nenän 
ja leuan. Kasvomaskia ei tule koske-
tella käytön aikana tai siirtää pois 
paikoiltaan.

Koronavirusaltistuksia 
jäljittävä mobiilisovellus 
otetaan käyttöön 
syyskuussa 2020

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
1. Katja Vuorinen 2. 0,7 %, 311 henkilöä 3.Nurmijärven kestävän kasvu -ohjelma velkaantumisen taitta-
miseksi 4. lokakuussa 20205. 5. kahdesti, 1994 ja 2018 6. v.1970 7. Keusoten uusi mobiilisovellus 8. yli 
200 9. Kjell Westö 10. Helsingin Sanomat

Lue maskien jaosta 
vähävaraisille:
nurmijarvi.fi/korona
keusote.fi
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TEEMA

Oikeat vastaukset löydät lehden artikkeleista sekä edellisen sivun alalaidasta.

1 Kuka on Nurmijärven kunnan uusi hallintojohtaja?
2. Kuinka paljon Nurmijärven väkiluku kasvoi ensimmäisen  
    puolen vuoden aikana 2020?
3. Mikä on NUUKA-ohjelma?
4. Milloin kunnanvaltuuston on tarkoitus päättää palveluverkosta?
5. Kuinka monta kertaa Rajamäen Uimahalli on valittu vuoden vesiliikuntapaikaksi? 
6. Minä vuonna Nurmijärvi sai ensimmäisen kirjastoauton? 
7. Mikä on MyKeusote?
8. Kuinka monta eri ammattinimikettä Nurmijärven kunnassa on? 
9. Kuka julkaisi elokuussa kirjan nimeltä Tritonus?
10. Seitsemän veljestä 150 -päätapahtuma striimataan, mutta kenen toimesta? 

Kyssärikymppi


