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Nurmijärvi lukuina

Asukasluku: 41 976     

(ennakkotieto 29.2.2016)

Pinta-ala 367,3 km2, josta

• maapinta-alaa      362,5 km2

• vesipinta-alaa      4,83 km2

Tuloveroprosentti      19,50 %

Kiinteistöveroprosentit:

• yleinen        0,80

• vakinainen asuinrakennus  0,37

• muut asuinrakennukset   0,80

• rakentamattoman rakennus-

 tontin veroprosentti    3,00

Väestö ikäryhmittäin, 

osuus väestöstä (1.1.2015)

• 0–6-vuotiaat      9,7 %

• 7–14-vuotiaat      12,5 %

• 15–24-vuotiaat      11,4 %

• 25–64-vuotiaat      52,1 %

• Yli 65-vuotiaat      14,2 %

• Yhteensä       100 %

Työpaikkoja    12 067 kpl (1.1.2014)

Työllistä työvoimaa  20 897 hlöä (1.1.2014)

Päätaajamat/asukasluvut: (1.1.2015)

• Nurmijärven kirkonkylä      8 062

• Klaukkala       16 814

• Rajamäki        7 526

• Muut           9 175

 luvussa mukana kaikki muut 

 paitsi päätaajamissa asuvat

Vastaava päätoimittaja:

Kimmo Behm

PL 37, 01901 Nurmijärvi

kimmo.behm@nurmijarvi.fi 

ISSN 1459-5699

Päätoimittaja:

Hilkka Gehör

Puh. 040 317 2020

PL 37, 01901 Nurmijärvi

hilkka.gehor@nurmijarvi.fi 

Artikkelit:

Nurmijärven kunta,

viestintäyksikkö, kulttuuripalvelut

Kansikuva: 

Kalastusta Vantaanjoella

Sami Takarautio

Taitto:

AD Krista Jännäri

Mainospalvelu Kristasta Oy 

Painosmäärä:  19 500 kpl 

Painopaikka:  SLY-Lehtipainot Oy

Jakelu:     Jakelujuniorit Oy

Hallituksen kehysriihen jälkeen 
saatiin huhtikuun alussa vihdoin 
hallituksen lopullinen päätös 
tulevasta sosiaali- ja terveyden-
huollon ratkaisusta. Vuosien jäl-
keen ovat erilaiset, jopa hupaisat 
vaiheet vieneet uskottavuutta 
uudistuksen valmistumiselta.
 

U
udessa järjestelmässä järjes-

tämisvastuu siirtyy itsenäi-

selle 18 maakunnalle. Jär-

jestämisvastuu koskee sosiaali- ja 

terveydenhuoltoa sekä useita nykyi-

sin kuntien joko itse tai yhteistyössä 

kuntayhtymämuodossa hoitamia ja 

eräitä valtionhallinnolle kuuluneita 

tehtäviä. Kunnilla ei ole näistä mitään 

järjestämisvastuuta. Kuntien rooliksi 

voi jäädä enää yhteistyö kuntalaisten 

hyvinvoinnin edistämisessä sekä toi-

mitilojen tarjoaminen sote-palvelu-

tuotannossa. 

 Maakunnilla on omat päätöksen-

tekoelimensä, joihin päättäjät vali-

taan ensimmäisen kerran vaaleilla 

keväällä 2018.  Hyvinkään sairaanhoi-

toalueen kuntia koskeva seudullinen 

selvitys sote-palvelujen järjestämi-

sestä osana Uudenmaan maakunnan 

ratkaisua etenee edelleen. Nurmijärvi 

ja muut alueen kunnat ottavat kantaa 

sen jatkamiseen kesäkuussa. Lisäk-

si pääkaupunkiseudun neljä kuntaa 

ovat hallituksen linjauksen mukaisesti 

valmistelemassa esitystään sosiaali- ja 

terveydenhuollon sekä aluehallinnol-

le siirtyvien muiden tehtävien hoita-

misesta erillisratkaisuna.

Kunnan voimavarat 

sote-uudistuksen jälkeen 

rajalliset

Kuntien ja kuntalaisten näkökulmasta 

suurin asia liittyy siihen, miten loput 

kunnille jäävät palvelut ja tehtävät 

järjestetään ja millaiset resurssit on 

käytettävissä. Rahoitus lähtee alus-

tavasti siitä, että kuntien nykyisin ke-

räämästä kunnallisverosta ohjattaisiin 

keskimäärin noin 12 % maakunnille 

valtion verotuksen kautta. Loppuosa 

noin 6–7 % olisi kuntien veroprosent-

ti, jolla kunnat hoitaisivat niille jäävät 

loput tehtävät. Näitä olisivat muun 

muassa sivistystoimi, varhaiskasvatus, 

kaavoitus, elinkeino- ja työllisyysasiat, 

kaikki kunnallistekninen rakentami-

nen ja ylläpito, vesihuolto ja erilaiset 

nk. kunnan elinvoimaan liittyvät teh-

tävät. 

 Suurta huolta uudistuksessa 

aiheut taa paineet kuntalaisten ve-

rorasituksen kasvamiselle. Kunnille 

ollaankin asettamassa kolmeksi vuo-

deksi verokatto, jolla on tarkoitus es-

tää veroprosenttien nostaminen. Tu-

lossa on tarkan euron vuodet, joihin 

kuntien on syytä varautua riittävällä 

vakavuudella.

Nurmijärvi varautuu 

tulevaan kuntien uuteen 

toimintaympäristöön

Nurmijärvellä on tiedostettu tule-

vat muutokset ja paineet kunnan 

palvelutuotannon kustannusten hil-

litsemiseksi.  Kunnassa on aloitettu 

uudelleen palveluverkon tarkastelu, 

jossa tavoitteena on sekä karsia että 

tehostaa palvelutuotantoa ja turvata 

kunnan järjestämien palvelujen laatu 

ja saatavuus. Tarkastelukohteina ovat 

olleet kunnan palvelupisteet, kuten 

koulut mukaan luettuna lukioverkko 

sekä päiväkodit. 

 Kuntalaisilla on mahdollisuus osal-

listua tulevaisuuden palveluverkosta 

käytävään keskusteluun kunnan ko-

tisivuilla ja tulemalla mukaan touko-

kuun alussa järjestettäviin asukasiltoi-

hin.

 Tämän lisäksi tarkastelun alla on 

kunnan luottamushenkilö- ja virka-

organisaation sopeuttaminen tule-

vaan toimintaympäristömuutokseen. 

Kuntalaisille on varattu mahdollisuus 

antaa palautetta valmistelijoille huh-

tikuun aikana. Tämän lehden sivuilta 

löytää lisätietoja näistä vaikuttamis-

kanavista.

Lähde luontoon – liiku, 

nauti kotoisesta kulttuuri-

tarjonnasta tai tutustu 

Raplaan

Kesää odotellessa mieli halajaa usein 

oman lähiympäristön ulkopuolelle 

tehtäviin lomamatkoihin ja tapahtu-

miin, jolloin kotikulman tapahtumat 

saattavat jäädä huomaamatta. Tässä 

lehdessä on oiva paketti monipuoli-

sesta ja rikkaasta kulttuurin tapahtu-

matarjonnasta sekä ulkoilun ja kalas-

tuksen harrastusmahdollisuuksista. 

Ja jos oma asuinseutu ja kotikunta 

käyvät liian tutuiksi olisiko vaihtoeh-

tona piipahtaa eteläisessä naapuris-

sa Nurmijärven ystävyyskunnassa ja 

maakunnassa Raplassa – viehättävä 

idyllinen maakunta ja kaupunki vain 

tunnin ajomatkan päässä Tallinnasta 

etelään. Kokemuksesta suosittelen 

vierailua Raplaan lämpimästi!

KIMMO BEHM

kunnanjohtaja

P.S. Ettei liikunta ja kunnosta huoleh-

timinen unohtuisi, suosittelen jokai-

selle osallistumista myös ”Unelmien 

liikuntapäivään”, joka voi olla alku 

toivottavasti koko kesän kestävälle 

hyvinvoinnin maratonmatkalle.
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L
ähihoitaja Heidi Ruupunen 

mittaa rauhallisen varmasti 

asiak kaansa Orvokki Laatikai-

sen verenpaineen tämän kotisohvalla. 

Samalla Ruupunen kyselee iloisen elä-

keläisen päivästä palvelukeskuksesta 

ja naiset vaihtavat sukankutomisvink-

kejä. Aivan kuin huomaamatta Ruu-

punen kuittaa saadut arvot älypuheli-

mellaan asiakashallintajärjestelmään. 

Lopuksi Ruupunen vielä täyttää Laati-

kaisen viikoittaisen lääkeannostelijan 

ja muistuttaa seuraavasta säännölli-

sestä saapumisestaan. 

Tavoitteena selvitä kotona

Ruupunen valmistui lähihoitajaksi 

vuonna 2004. Alan valinta oli naisel-

le helppoa ja hän onkin ollut hyvin 

tyytyväinen monipuoliseen työhön-

sä, jossa saa olla tekemisissä ihmis-

ten kanssa. Tietotekniikka ja erilaiset 

apuvälineet tuovat lähihoitajan työ-

hön monipuolisuutta ja tehokkutta. 

Tärkeintä yhä on auttaa ihmistä sel-

viämään arjessa. Sekä varmistaa, että 

jokainen pysytyisi mahdollisuuksien 

mukaan asumaan kotonaan. 

 Rajamäen kotihoidossa on täysi-

ikäisiä asiakkaita noin 100–120. Asia-

kaskunta koostuu vanhuksista, vaka-

vasti sairaista, päihdeongelmaisista 

tai muuten apua peruselämiseensä 

tarvitsevista kuntalaisista. 

 – Meitä lähihoitajia on täällä Raja-

mäellä kaikkiaan viisitoista. Työsken-

telemme kahdessa vuorossa aamu 

seitsemästä ilta kymmeneen seitse-

mänä päivänä viikossa, kertoo kon-

karihoitaja Maire Muhli. 

 Muhli on työskennellyt kotihoi-

dossa 33 vuotta. Sinä aikana työ on 

muuttunut paljon. Asiakaskunta on 

lisääntynyt ja se on huono-kuntoi-

sempaa. 

 – Kun kodeissa on mukavuuksia, 

niin kotona asuminen helpottuu. Sil-

loin kun aloitin, oli vielä taloja, joihin 

vesi kannettiin sisälle, oli ulkovessoja 

ja lämmitysuuneja. Kunnon heike-

tessä oli hankalampi asua sellaisissa 

oloissa, Muhli muistelee. 

 – Mairelta voi kysyä lähes mitä ta-

hansa ja hän tietää, kehuu Ruupunen 

konkaria. 

Turvallisuus huomioituna

Sekä Muhli että Ruupunen kiittelevät 

kumpikin yhteistyötä työkavereiden 

kesken. Lähihoitajat menevät pareit-

tain, jos on syytä epäillä asiakasta vä-

kivaltaiseksi. Toisaalta myös älypuhe-

limet ja käyntien kuittaamiset varmis-

tavat sen, että tiedetään, missä kukin 

lähihoitaja milloinkin liikkuu. 

Lähihoitajien ansiosta 

arjesta selviää kotona
Teksti ja kuvat: Virpi Tynkkynen 

Tietotekniikka hoitajia auttamassa
Kotihoidolla on käytössään sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä Hilk-

ka. Viime syksynä käyttöön otettu järjestelmä yhdistää kunkin asiakkaan 

tarpeet ja hoitajien työvuorolistauksen. Kunnassa on kuusi lähihoitajaa 

koulutettu työnjakajiksi. Työnjakaja kellottaa järjestelmän avulla jokai-

selle hoitajalle seuraavan päivän ohjelman. 

 Kun lähihoitaja saapuu työvuoroonsa, hän tarkistaa älypuhelimes-

taan, mitkä käynnit sinä päivänä on ja mitä hommia asiakkaan luona 

tehdään. Älypuhelimellaan hoitaja pystyy myös avaamaan asiakkaan 

ulko-oven.   

 Käynnin aikana hoitaja naputtelee puhelimeen, mitä käynnillä tehtiin 

ja asiakkaan terveyteen liittyvät seikat sekä kirjaa tulo- ja lähtöajan. Käyn-

nillä voi myös ajastaa aterian lämpenemään, jos asiakkaalla on käytössä 

Menu mat-kotiateriapalvelu. 

 Toiminnanohjausjärjestelmä on helpottanut kotihoidon toimintojen 

järkeistämistä. Kotihoito palkittiin myös vuoden 2015 kunnan terveys-

palveluiden yksikkönä. Palkitsemisen perusteena oli palvelujen kehittä-

minen entistä asiakaslähtöisemmäksi ja toimivammaksi.

 – Yleensä riski pienenee, kun 

asiakassuhde ja luottamus saadaan 

syntymään ajan kanssa. Tietysti am-

mattitaito auttaa tässäkin, Ruupunen 

sanoo. 

 Lähihoitajien lisäksi Rajamäen 

kotihoidossa työskentelee kolme sai-

raanhoitajaa sekä kotihoidon johtaja. 

Yksi sairaanhoitajista on asiantuntija-

sairaanhoitaja, joka tekee hoidontar-

peen arvion sekä arviot tarvittavasta 

hoitotasosta ja tiheydestä. Kotihoito 

tekee tiivistä yhteistyötä muiden so-

siaali- ja terveyspalveluiden kanssa. 

Käynnin aikana hoitaja naputtelee pu-

helimeen, mitä käynnillä tehtiin ja asi-

akkaan terveyteen liittyvät seikat sekä 

kirjaa tulo- ja lähtöajan.

Maire Muhli on työskennelyllyt Nurmi-

järven kotihoidossa jo 33 vuotta. 

Heidi Ruupunen käy viikottain iloisen eläkeläisen Orvokki Laatikaisen luona tarkis-

tamassa tämän kunnon.

”Tärkeintä yhä on auttaa 

ihmistä selviämään arjessa. 

Sekä varmistaa, että jokainen 

pystyisi mahdollisuuksien 

mukaan asumaan kotonaan.”

Orvokki Laatikainen on ahkera sukan-

kutoja. Lapsenlapsille valmistuu monet 

sukat vuodessa. 
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T
iesitkö, että Vantaanjoen pi-

simmät yhtenäiset koskikalas-

tusalueet sijait sevat Nurmi-

järvellä? Kosket ovat sekä suosittuja 

kalastuspaikkoja että erinomaisia 

alueita luontoretkeilyyn polkuineen 

ja tulentekopaikkoineen.  Sen tietää 

myös Mikko ”Peltsi” Peltola.

 – Kalastusharrastuksesta ei ole 

tullut vakavaa, mutta intohimoisem-

paa, kertoo kalamiehenä tunnettu ja 

TV:stäkin tuttu toimittaja ja juontaja. 

Hän on kalastanut enemmän tai vä-

hemmän koko ikänsä. 

 – Harrastuksessa kouliintuu ja op-

pii koko ajan  lisää.

 Peltola esittelee viime kesänä teh-

dyssä videosarjassa Vantaanjoen kes-

keisimmät koskikalastuskohteet. Nur-

mijärveltä esitellään Nukarinkosket ja 

Myllykoski.

 – Lähinnä hämmästyin sitä, miten 

monimuotoinen kalastuskohde Van-

taanjoki on, kuvailee Mikko Peltola 

kokemuksiaan.  

 – Joelta löytyi niin paljon paikko-

ja, jossa kalamiehen on hyvä olla. On 

toisaalta hyvinkin urbaaneja kalas-

tuspaikkoja, toisaalta puhdasta erä-

maisuutta ja luonnonläheistä koske-

matonta jokipätkää. Itse hän kalastaa 

eniten Vantaan ja Helsingin rajalla si-

jaitsevalla Pitkäkoskella, joka on lähin.

 Sekä Nukarinkoskialue että Mylly-

koski ovat myös nuorten keskuudes-

sa merkittäviä kalastusharrastuksen 

edistäjiä.  Kynnys kalastusharrastuk-

sen aloittamiseen on pieni, koska koh-

teet ovat helposti saavutettavia eikä 

kalastamiseen tarvita venettä.

 ”Peltsi” on monille tuttu television 

Erätulilila-ohjelmasta. Omista kesä-

suunnitelmistaan hän kertoo vievän-

sä jälkikasvuaan käymään Lapissa ja 

tekevänsä jonkin verran kalareissuja. 

Ajan salliessa muita harrastuksia ovat 

maastopyöräily ja polkujuoksu, eli 

metsäjuoksu. Luontoharrastaja on 

myös kirjoittanut kalastuskirjan ja 

toinen julkaistaan Vappuviikolla. Hän 

vierailee 20.4. Nurmijärven pääkirjas-

tossa erähenkisen jutusteluillan mer-

keissä.

Rauhoitettu taimen 

nousee mereltä

Vantaanjoki on ollut muinoin tuottoi-

sa meritaimen- ja lohijoki, jota asutuk-

sen ja teollisuuden kasvu ovat haitan-

neet. Viimeisen kahdenkymmenen 

vuoden aikana joen tila on kuitenkin 

Kalasta ja ulkoile 
Vantaanjoen koskialueilla

Sivun kuvat: Sami Takarautio

Koskematonta luontoa löytyy lähempää kuin arvaatkaan.

huomattavasti kohentunut pitkäjän-

teisen kunnostustyön ansiosta.

 Ainutlaatuinen joki virtaa pää-

kaupunkiseudun ja kehyskuntien 

läpi tarjoten tuhansille harrastajille 

varteenotettavan lähikalastuspaikan. 

Esimerkiksi Myllykoskelle myydään 

vuosittain noin 2000 kalastuslupaa.

 Nurmijärven alueella on merkit-

täviä taimenen kutualueita, joihin 

kalat nousevat mereltä useamman 

kymmenen kilometrin päästä. Vaikka 

taimenia nousee jokeen enenevässä 

määrin, ne ovat rauhoitettuja.
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 Yksi Vantaanjoen videosarjan ta-

voitteista on ollut kertoa uhanalaises-

ta taimenesta ja ohjeistaa kalastajia 

vapauttamaan sen takaisin. Jokeen 

istutetaan vuosittain paljon kirjolohia, 

jotka on tarkoitettu ruuaksi kalasta-

miseen. Muita vieheeseen tarttuvia 

lajeja ovat hauki, ahven, harjus ja sär-

kikala turpa. Kaikkiaan Vantaanjoesta 

on laskettu 24 eri kalalajia.

Videosarja katsottavissa 

kotisivuilla ja YouTubessa

Videosarjan Nurmijärven kohteisiin, 

Nukarinkoskeen ja Myllykoskeen voi 

tutustua kunnan kotisivuilla osiossa 

”Vapaa-aika ja kulttuuri > Matkailu > 

Luonto ja retkeily”.  Koko sarjan nimi 

on Kalasta Vantaanjoella ja se esite-

tään kokonaisuudessaan YouTubessa 

kanavalla KalastusKanava. Sarjan on 

käsikirjoittanut ja kuvannut Mika Vii-

tanen.

Melontakilpailuja 

vaativissa olosuhteissa

Vantaanjoella järjestetään myös eri-

laisia melontakilpailuja. Lauantaina 

16.4. klo 14 alkaen pidetään Myllykos-

ki Bigwater -tapahtuma. Bigwater on 

Suomen vaativimpia extreme-melon-

takilpailuja ja saavuttanut melo jien 

piirissä suuren suosion.     

 Helsingin Vanhankaupunginkos-

kella on vuorossa sunnuntaina 17.4. 

klo 12 alkaen IceBreak -melontata-

pahtuma, joka kokoaa paikalle sekä 

suomalaisia että kansainvälisiä koski-

melonnan huippuja.

Kalastuslupien myyntipaikat

• Nukarinkoski: Nukarinkosken ja Raalan osakaskunnat; 

 Nukarin SEO-huoltoasema ja Teboil Jokela

• Myllykoski: Nurmijärven ja Palojoen osakaskunnat; 

 http://kalakortti.com

Lisätietoa www.vantaanjoki.fi 

Vantaanjoen kalastuspaikoista, 

lupien myynnistä ja uusista ka-

lastussäännöistä on valmistu-

massa esite huhtikuun lopussa. 

Siihen voi tutustua osoitteessa 

www.iesite.fi /van taan joki.
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Agentsin soolokitaristi ja johtohahmo Esa Pulliainen haluaa pitää 

Taaborinvuoren konsertin sisällön  salaisuutena, mutta lupaa ohjel-

miston tarjoavan jokaiselle jotakin.

Eläköityminen 
ei kuulu Agentsin suunnitelmiin

 Nykyinen solisti Vesa Haaja aloitti 

Agentsissa vuonna 2008. Pulliaisella 

ja Haajalla oli yhteistä historiaa jo en-

nen sitä.

 – Me ollaan Veskun kanssa vanhat 

kaverit jo ajalta ennen hänen liitty-

mistään yhtyeeseen. Veskun mukaan-

tulo toi Agentsiin lisää rokkia.

Ihailijoita 

monessa polvessa

Pitkän ura on kerryttänyt Agentsille 

ihailijoita useassa sukupolvessa. Kei-

koilla tämä näkyy yleisön laajana ikä-

rakenteena. Yleisössä on paljon soit-

tajien itsensä ikäistä porukkaa, mutta 

myös nuorempaa väkeä. Pulliainen 

vaikuttaa tilanteeseen tyytyväiseltä.

 – Näin on ja näin olla pitää.

 Agentsilla on myös sellaisia ihai-

lijoita, jotka seuraavat bändiä keik-

kapaikalta toiselle. Pulliainen pitää 

imiötä osana bändien fanikulttuuria.

 – Tämä ilmiö kuuluu tähän hom-

maan samalla lailla kuin ne viimeiset 

valssit.

 Vaikka Pulliainen on ahkeran 

keikkailun myötä tullut tutuksi  lähes 

kaikkien maamme keikkapaikkojen 

kanssa, hän ei ole koskaan käynyt 

Taaborinvuorella.

La 6.8. klo 15.00

Taaborinvuori soi: 

Agents ja Vesa Haaja

www.lippu.fi 

www.nurmijarvi.fi /kulttuuri

Rautalanka- 

Rautalanka- ja iskelmämusiikin 

ja iskelmämusiikin legenda 
legenda Taaborille

Taaborille

T
aavi Vartian ohjaamassa näy-

telmässä ehtii tapahtua yhtä ja 

toista ennen kuin asiat loksah-

tavat paikoilleen ja kaveruksista tulee 

jälleen ystäviä. 

 Risto Räppääjän täti Rauha kir-

joittaa alakerran Lennartille rakkaus-

kirjeen, joka epähuomiossa päätyy 

Perhosen perheen tyttärelle Nellille. 

Ristolla on täysi työ uskotella, ettei 

hän ole kirjoittanut imelää viestiä 

Nuudelipääksi kutsumalleen uudelle 

naapurille.

 Kommellustan ja sattumusten jäl-

keen kaikki päättyy lopulta onnelli-

sesti. Risto ja Nuudelipää ystävystyvät 

ja Lennart ja Rauha saavat toisensa.

 Taavi Vartian ohjaama riemukas 

näytelmä on laatuviihdettä koko per-

heelle. Rooleissa loistavat valovoimai-

set teatteritaivaan tähdet. Mukana 

ovat muun muassa Jenni Kokander 

(Putous), Thelma Siberg (Uusi Päivä), 

Antti Väre (Uusi Päivä) sekä näytel-

män ohjaaja Taavi Vartia.

22.7.–23.7. ja 25.7.–4.8.

Risto Räppääjä ja Nuudelipää

www.taaborinkesateatteri.fi 

Risto 
Räppääjä 
on laatuviihdettä 
koko perheelle

 – Ei ole Taaborinvuori tuttu paik-

ka, ja se onkin mukavaa. Uudet esiin-

tymispaikat ovat minulle nimittäin 

harvinaisia kierrettyäni maata näin 

kauan.

 Bändin lähitulevaisuus näyttäisi 

Pulliaisen mukaan  ainakin kesän osal-

ta kertaavan menneisyydestä tuttua 

kaavaa.

 – Normaalia keikka-autossa istu-

mista ja katkoviivan tuijottelua. Välillä 

poiketaan kahville.

Agents-soundin 

arvoitus

Pulliaiselta on kysytty lukemattomia 

kertoja Agents-soundin synnystä. 

Kuuluisan kitarasoundin isä väittää  

ettei tiedä itsekään miten soundi syn-

tyi, mutta yksi asia on varma.

 – Ainakaan mallia ei haettu inter-

netistä. 

 Agents tekee nykyään noin sa-

ta keikkaa vuodessa. Eläköityminen 

ei kuulu sen enempää bändin kuin 

Pulliaisen lähiaikojen suunnitelmiin. 

Agents aikoo jatkaa edelleen Rock’n 

Rollin tiellä.

 – Niin kauan jatketaan kun selkä 

kestää, Pulliainen lupaa.

 

L
ähes 40 vuotta toimineella 

Agent silla on takanaan valtava 

määrä levytyksiä, konsertteja ja 

keikka-autossa istuttuja kilometrejä.  

Vaihtuvat solistit ovat osaltaan jaksot-

taneet yhtyeen uraa. Agentsissa ovat 

vuosien varrella laulaneet muun mu-

assa Rauli Badding Somerjoki, Topi 

Sorsakoski ja Jorma Kääriäinen.

 – Topin ja Jorkan ajalta jäi mieleen 

päällimmäisenä jatkuva kiertäminen. 

Tuohon aikaan tehtiin töitä ehkä vä-

hän liikaakin, Esa Pulliainen muiste-

lee.

 Rauli Somerjoki toimi Agentsin 

laulajana 1980-luvulla. Yhteistyön tu-

loksena syntyi levyjä, joista tunnetuin 

lienee Ikkunaprinsessa. Pulliainen 

muistaa Somerjoen hyvin.

 – Raulin persoona painui mieleen. 

Hän oli erikoinen ja harvinainen olen-

to ajassamme.
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V
auhdista ja vaarallisista ti-

lanteista ei ole puutetta, kun 

Räminää ja Räystäskouruja 

-musiikkifarssi tarjoaa naurujumppaa 

kireimmillekin katsojille Taaborinvuo-

rella.

 Liisa Mustosen ohjaama näy-

telmä kertoo pienen taloyhtiön vä-

rikkäistä asukkaista, jotka päättävät 

säästää kustannuksissa tekemällä 

talon julkisivuremontin itse. Sehän ei 

tietenkään suju ihan niin kuin Ström-

sössä.  

 Lisäksi eräs talon asukas, työtön 

antiikkikauppias Osmo, on sekaan-

tunut moottoripyöräjengin hämä-

rähommiin ja pian koko taloyhtiö 

asukkaineen on pulassa. Kuinka käy 

kun asukkaat vastailevat toistensa 

16.6.–18.6., 21.6.–22.6., 

28.6.–2.7.

Räminää ja räystäskouruja

www.lippu.fi 

Taloyhtiön remontti 
naurattaa kesäteatterissa

puheluihin ja ratkovat pulmia, kukin 

omalla tavallaan ja ajallaan? Entä kuka 

on mystinen Kingi?  

 Räminää ja räystäskouruja tarjoaa 

taattua kesäkomediaa suomi-iskel-

män vauhdittamana.

 Kantaesityksen on käsikirjoittanut 

Lotta Ansakorpi. Rooleissa nähdään 

Lasse Karkjärvi, Veera Degerholm, 

Mika Tepsa, Thomas Pryke, Manu 

Havisalmi ja Lotta Ansakorpi.

Atro Kahiluodon mukaan yksi 

taiteen tehtävistä on yhteisön 

muistina toimiminen. Ohjaaja 

pitää perinteen uudentamista 

ja eteenpäin viemistä nykyisessä 

kulttuuristen murtumien ja kat-

kosten ajassa erityisen tärkeänä. 

Kysyimme Kahiluodon mietteitä 

Nummisuutareiden tulevista esi-

tyksistä.
 

Miten Aleksis Kiven yli 150 vuotta 

sitten kirjoittama komedia istuu 

nyky päivään?

 – Heh, tulkaa katsomaan! Nummi-

suutarit ei ole mikään päivänpolitiikan 

kommentaari. Sen komiikka koskette-

lee elämän syviä pohjavirtoja. Siksi se 

ei vanhene. 

Mihin näytelmän juoni keskittyy? 

 – Näytelmän juoni ja juonen mut-

kat eivät ole Nummisuutareissa oleel-

lisin asia. Nummisuutareiden mehut 

tulevat sen lihaisuudesta, epätoivon 

ja onnen karusellista ja elämän hir-

muisuuden suuresta huumorista. 

Suuren kertojan eteemme loihtimat 

näyt eivät lakkaa meitä hämmästyt-

tämästä.

Mikä kesän Nummisuutareissa on 

olennaisinta? 

 – Meitä on suuri joukko ihmisiä, 

joille Nummisuutarit ja Aleksis Kiven 

tuotanto ovat rakkaita. Sanoisin et-

tä aivan kaikkein olennaisinta kesän 

Nummisuutareissa on tarjota kaikille 

Aleksis Kiven ystäville mahdollisuus 

kokoontua yhteen kansalliskirjailijan 

työn äärelle. Paljon muutakin oleel-

lista Nummisuutareissa on, mutta 

yhteen kokoontuminen on ehkä kui-

tenkin oleellisinta. 

Miten keskeinen Eskon rooli Num-

misuutareissa on suhteessa muihin 

näyttelijöihin? 

 – Esko on tietysti päähenkilö ja 

paljolti näkökulmahenkilö myös. Mut-

ta me olemme halunneet tuoda eri-

tyisesti näkyviin myös yhteisön Eskon 

ympärillä. Kyläyhteisön ja kansan. Ja 

samalla sen väen ja voiman ja talkoo-

hengen, joka Kivi-juhlien ympärille on 

muodostunut.

 – Totta kai Eskon rooli kantaa näy-

telmää, ja Mikko Hyypiön vahva roo-

lityö antaa esitykselle sen voiman ja 

temmon ja sielukkuuden. Mutta on 

myös totta, että meillä on ollut onni 

saada kaikkiin muihinkin rooleihin 

lahjakkuuksia, joista moni ammatti-

laisryhmäkin saattaisi olla kateellinen. 

Nummisuutareiden ohjaaja Atro Kahiluoto:

Taaborilla ei tarvitse kysellä 
työnsä merkityksen perään

tämästä. lahjakkuuksia, joist

laisryhmäkin saatta

Kivi-juhlat: Nummisuutarit 

13.8.–14.8., 16.8.–18.8., 

20.8.–21.8., 23.8.–25.8.

 www.netticket.fi 

www.kivijuhlat.fi 

A
leksis Kiven lapsuudenkodis-

sa Palojoella voi tänä kesänä 

nähdä Aleksis Kiven askelissa 

-lyhytelokuvan. Alkuvuodesta valmis-

tunut elokuva kertoo yhden tarinan 

kansalliskirjailijan elämästä. 

 Elokuvan on ohjannut Esa Silan-

der ja käsikirjoittanut Jaakko Yli-Paa-

vola.  Rooleissa nähdään nurmijärve-

läinen Oliver Vartia ja näyttelijä Maria 

Kuusiluoma. 

 Lyhytelokuva on osa syntymäko-

dissa käynnissä olevaa perusnäyttelyn 

uudistamista. Kokonaisuudessaan 

näyttelyuudistus valmistuu vuonna 

2017.

 Syntymäkodin pihapiirissä on 

mukavaa nauttia kesäpäivästä ja jää-

telöstä, lukea kirjaa ja katsella pilven-

hattaroita. Kannattaa tutustua myös 

Uudessa lyhytelokuvassa 
liikutaan Aleksis Kiven askelissa

samassa pihapiirissä sijaitsevaan mu-

seokauppaan ja laajennettuun kah-

vikioskiin. Museokaupassa on kivaa 

pientä tavaraa ostettavaksi.

 Aleksis Kiven syntymäkoti on ke-

sästä alkaen Museokortti-kohde. Mu-

seokortti on suomalaisten museoiden 

yhteislippu, joka on voimassa vuoden 

ajan ensimmäisestä käyttöpäivästä. 

59 euroa maksavalla henkilökohtai-

sella Museokortilla pääsee yli 200 mu-

seokohteeseen eri puolilla Suomea.

Aleksis Kiven syntymäkoti 

14.5.–5.6. la-su klo 12–17, 

6.6.–21.8. ti-su klo 11–18.

www.nurmijarvi.fi /museo
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M
useon Kesäkeskiviikot alka-

vat heinäkuun 6. päivä Taa-

borinvuorella. Tapahtumat 

tarjoavat maksutonta ohjattua toi-

mintaa koko perheelle. 

 Kesäkeskiviikkojen ohjelma alkaa 

Hiljan matkassa – lastenopastuksella 

klo 13. Opastuksella tutustutaan Taa-

borinvuoren museoihin ja kuullaan 

lasten elämästä entisajan pientilalla. 

Kierroksella selviää muun muassa 

mistä ja miten vettä haettiin, kuinka 

uudet kengät hankittiin ja mitä vie-

raille tarjottiin. 

 Kello 13.30–15 ohjelmassa on työ-

paja viikoittain vaihtuvalla teemalla.

Kesäkeskiviikkot 

Taaborinvuorella 

6.7.-3.8. klo 13–15

www.nurmijarvi.fi /museo

Kesäkeskiviikoissa 
mukavaa puuhaa perheille

Y
leisö ja Ahvo laulavat yhdes-

sä tuttuja lauluja eri vuosi-

kymmeniltä livebändin säes-

tyksellä.

 Elokuun hämärtyvässä illassa vuo-

rella raikuvat muun muassa Makeasti 

oravainen, Hopeinen kuu ja Viides-

toista yö. Ulkoilmakatsomossa kaikki 

osallistujat voivat halutessaan laulaa 

sydämensä pohjasta, mutta mikään 

ei estä osallistumasta tapahtumaan 

myös yhteislaulun kuuntelijana. 

Yhteislaulu raikuu 

Taaborilla elokuun iltana

Yhteislauluilta

Taaborinvuorella 

ma 22.8. klo 19.00

www.netticket.fi 

www.nurmijarvi.fi /kulttuuri

K
un kevät saapuu ja päivä pi-

tenee, viettävät Nurmijär-

ven museon työntekijät yhä 

enemmän aikaa Palojoella Aleksis 

Kiven syntymäkodilla ja Taaborin-

vuorella erilaisissa kevättoimissa. 

Yhdessä suunnitellaan tulevaa kesää, 

siivotaan, tuodaan esineet talviteloil-

ta esille ja tehdään pihatöitä. 

 Kevään ensimmäisiä museovierai-

ta ovat tavallisesti koululaisryhmät, 

jotka aloittavat retkensä huhtikuun 

puolivälissä.  Päiväkoti-ikäiset ja pie-

net koululaiset valtaavat Taaborin-

vuoren toukokuun lopussa, jolloin 

Museossa 
menneisyys on elävästi läsnä 

alueella järjestetään Taaborin toimin-

taviikot. Suosittu luonnonläheinen 

kevätretkitapahtuma kerää seitsemä-

nä päivänä erilaisiin työpajoihin yh-

teensä noin 2800 lasta. 

Taaborinvuoren museot 

26.6.–7.8. ti-su 11–18. 

Taaborin toimintaviikot 

24.–27.5 ja 30.5.–1.6. 

klo 9–13.30.

www.nurmijarvi.fi /museot

Kuka veljeksistä olet? Selvitä asia Kiven syntymäkodissa Palojoella!

Kirjoituskilpailu 
lapsille ja nuorille
Kivi-juhlat julistaa näytelmäkilpailun nurmijärveläisille 

alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille. 

K
ilpailussa palkitaan kolme parasta käsikirjoitusta. Voittajille jae-

taan yksi 200 ja kaksi 100 euron suuruista palkintoa.

 Suomenkielisen näytelmän aihe ja käsittelytapa ovat vapaat. 

Laajuuden on hyvä olla 10–50 liuskaa eli 1 800 merkkiä/liuska. Kilpailu-

työ voi olla pienoisnäytelmä tai sarja kohtauksia.

 Voittajateos esitetään ”Impivaaran joulu”- nimisessä tapahtumassa 

Teatteri Pikku Kiven näyttelemänä. Voittajan kanssa tehdään viestintä-

suunnitelma, johon sisältyy haastattelu ja mediatiedote valokuvineen.

 Voittajasta päättää raati, johon kuuluvat kirjailija Paula Havaste ja 

Teatteri Pikku Kiven ohjaaja Lea Hirvasniemi-Haverinen. Palkintoraati 

kuulee asiantuntijoina Teatteri Pikku Kiven nuoria näyttelijöitä.

 Kilpailutyö lähetetään Kivi-juhlien toimistoon osoitteella Kivi-juhlat, 

PL 60, 01901 Nurmijärvi. Kirjekuoressa pitää olla 1.9.2016 tai sitä aikai-

semman päivän postileima.

 Näytelmätekstin yhteydessä pitää toimitettava kirjallinen suostumus 

näytelmän esittämiseen Teatteri Pikku Kivessä ilman eri korvausta.

Lisätietoa: toimisto@kivijuhlat.fi .

 Tapahtuman järjestävät yhteis-

työssä Kivi-juhlat ja Nurmijärven 

Opisto, ja se juhlistaa osaltaan opis-

ton 60-vuotisjuhlavuotta. 

Taaborinvuoren kesätapahtumat saavat uuden tulokkaan elo-

kuussa, kun kesäteatterissa järjestetään suuri yhteislaulu -

ilta. Laulattajana toimii näyttelijä ja laulaja Eija Ahvo. 
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Näyttelijä ja laulaja Eija Ahvo. 

Kulttuurikohtaus ma 9.5. klo 18.00
Aiheena kulttuurin ajankohtaiset asiat ja uuden kulttuuriohjelman 

laatiminen. Tilaisuus on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille.

Pääkirjasto, Punamullantie 1

Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut
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Nurmijärven monitoimitalon peruski-

vi muurattiin paikoilleen torstaina 10. 

maaliskuuta. Rennossa seremoniassa 

oli mukana poliitikkojen, virkamiesten 

ja rakennuttajan lisäksi talon tulevia 

käyttäjiä.

P
eruskiven sisään laitettiin 

vanhan perinteen mukaisesti 

rakentamisajankohdasta ker-

tovia esineitä. Talohankkeen vastuu-

henkilöihin kuuluva nuorisopäällikkö 

Merja Winha-Järvinen pudotti aika-

kapseliin viiden euron setelin, avain-

nauhan ja vanhan Nokian kännykän. 

Mukaan perustukseen pääsivät myös 

Kivi-juhlien ja musiikkiopiston esit-

teet sekä kulttuuripalvelujen kevään 

ohjelma.  

 Winha-Järvinen iloitsee monitoi-

mitaloon tulevista esittävälle taiteelle 

sopivista tiloista.

 – Iloita voi myös siitä, että kauan 

kaivattu nuorisotila, johon sisältyy 

muun muassa bändien harjoitteluti-

loja, on vihdoinkin rakenteilla. 

Uudet tilat sisältöjen 

mahdollistajina

Monitoimitaloon on tulossa nuoriso-

tilojen lisäksi taideopistojen opetus-

tiloja ja voimailusali sekä esittävän 

taiteen sali, jossa voidaan järjestää 

erilaisia tapahtumia.

 Kunnanhallituksen puheenjohtaja 

Outi Mäkelä sanoi juhlapuheessaan 

pitävänsä äärimmäisen tärkeänä, että 

R
iku Niemi Orchestran tango-

tentetti ja vuoden 2007 tan-

gokuningas Kyösti Mäkimat-

tila yhdistävät voimansa toukokuussa 

Nurmijärven yhteiskoulun salissa jär-

jestettävässä konsertissa.     

 Kulttuurikuu-tapahtumakokonai-

suuteen kuuluvassa konsertissa 

kuullaan valikoima komeita tangoja. 

Vaikka eletäänkin jo kevään valoisien 

iltojen aikaa, on yleisöllä lupa odottaa 

ohjelmistolta myös hämyisiä balla-

to 12.5. klo 19.00

RNO ja Kyösti Mäkimattila

www.lippu.fi , 

www.nurmijarvi.fi /kulttuuri

Kyösti Mäkimattila 
Riku Niemi Orchestran solistina 

kunnassa voidaan antaa tukea kult-

tuurin tekijöille ja niiksi tuleville. Hän 

kiinnitti erityisesti huomiota niihin si-

sältöihin, jota monitoimitalo on tuo-

massa kuntalaisille.

 – Nurmijärvi ei ole vain Helsinki-

veturin makuuvaunu, vaan elävä ja 

elinvoimainen kunta, Mäkelä heh-

kutti.

 Monitoimitalon tie haaveesta to-

teutusvaiheeseen on ollut pitkä ja 

vaiheikas. Mäkelän mukaan tiellä ei 

ole vältytty aina kolhuiltakaan. Hän 

kuitenkin uskoo, että monista unel-

mista kasvaneesta monitoimitalosta 

on tulossa yhteinen pesäpaikka ja sy-

dän, joka pumppaa virtaa ja voimaa 

koko kuntaan.

 Nurmijärven monitoimitalon on 

määrä valmistua syksyllä 2017.

Monitoimitalo 
pumppaa virtaa koko kuntaan

Tatu ja Patu Klaukkalassa

deja. Ja melkoinen yllätys olisi, jos ei 

yllä tyksiäkin olisi tarjolla.

 Konsertin lippuja myydään ennak-

koon Lippupisteessä. Lippujen ovi-

myynti alkaa tuntia ennen konsertin 

alkamista. 

P
ihaleikkien virallisten mallien 

asiantuntijat Tatu ja Patu saa-

puvat valistamaan nurmijär-

veläisiä  ulkona leikkimisen ihanuu-

desta. Veljesparin seikkailuja pääsee 

seuraamaan nuorisoseurantalo Roi-

nelassa.

 Linnateatterin ”Tatu ja Patu pihal-

la” on outo esitys siitä, mitä kaikkea 

kivaa pihalla voi tehdä. Musiikilla ja 

takuuvarmoilla outouksilla lastattu 

näytelmä perustuu Aino Havukaisen 

ja Sami Toivosen lastenkirjoihin. 

Tatu ja Patu heittäytyvät leikin maa-

ilmaan asian vaatimalla hartaudella. 

Ja koska varusteet leikkijän tekevät, 

kohdistavat he ihailunsa kurapukuun. 

Esitys sopii yli 2-vuotiaille. 

La 23.4. klo 14.00

Tatu ja Patu pihalla

www.lippu.fi 

www.nurmijarvi.fi /tapahtumat

Vanha perinne
Peruskiven muuraaminen on 

tuhansia vuosia vanha tapa, 

jolla juhlistetaan rakennus-

töiden aloittamista. 

 Muinaisten peruskivien 

sisältä on löydetty muun mu-

assa uhrilahjoja, joilla on ollut 

tarkoitus lepyttää rakenta-

misesta häiriintyneitä maan 

ja veden voimia. Peruskiven 

muuraus on rituaali, joka liit-

tää nykypäivän ihmiset osaksi 

ihmiskunnan vuosituhantista 

perinnettä.
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Havainnekuva: Nurmijärven kunta

Peruskiveä muuraamassa nuorisovaltuuston puheenjohtaja Emma Mähönen. 

Oikealla Outi Mäkelä.
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Suuri osa kirjastossa tehtävästä työstä 

ei näy asiakkaille. Kirjastossa asioiva 

saa helposti sen käsityksen, että työn-

tekijöiden pääasiallisena tehtävänä on 

istua palvelutiskin takana lainaamassa 

kirjoja ja auttamassa asiakkaita aineis-

ton haussa. Todellisuudessa jokainen 

yksittäinen kirja käy kirjaston henkilö-

kunnan toimesta läpi monta työvaihet-

ta ennen päätymistään lainattavaksi. 

Kirjojen valinta ja tilaus

Kirjaston kirjat tilataan voimassa ole-

van hankintasopimuksen mukaises-

ti BTJ Finland Oy:ltä. Kerran kuussa 

ilmestyy tilausvalikoima, Digikirjo, 

josta jokainen Nurmijärven kirjaston 

toimipiste tekee omat valintansa ar-

vioidun tarpeen ja kiinnostuksen mu-

kaan. Valintaa on pakko tehdä, koska 

julkaistavaa materiaalia on paljon ja 

kirjaston tilat ovat rajalliset. Asiakkaat 

voivat myös tehdä haluamistaan kir-

joista hankintaehdotuksia, joita to-

teutetaan harkinnan mukaan.

Tilauksen saapuminen

Tilaukset saapuvat kirjastoon vähitel-

len, kirjapaketteja tulee noin kerran 

viikossa. Etukäteen ei voi tietää, mil-

loin tilatut kirjat tarkalleen saapuvat 

kirjastoon. Kirjapaketit puretaan ja sa-

malla tarkistetaan BTJ:n sähköpostitse 

toimittamasta lähetyslistasta, että kir-

jalähetyksen sisältö on se, mitä pitää.

Järjestelmään vieminen

Kun kirjat on purettu paketeista, ne 

luetteloidaan tietokoneella kirjasto-

järjestelmään. Jokainen kirja saa koti-

osaston, luokan ja oman nidetunnuk-

sen. Muut luettelointitiedot ostetaan 

kirjastoon useimmiten valmiina.

Tarroitus ja muovitus

Kirjan takakanteen liimataan infotar-

ra, josta käy ilmi kirjan kotikirjasto ja 

-osasto, luokka, tekijä ja kirjan nimi se-

kä ISBN-tunnus. Suurinta osaa tiedois-

ta tarvitaan, jotta kirja voidaan hyl-

lyttää oikealle paikalleen kirjastossa. 

Infotarran yhteyteen liimataan myös 

nidetunnustarra, jonka viivakoodilla 

kirja voidaan lainata asiakkaalle. Kun 

kirja on varustettu info- ja nidetun-

nustarralla, se leimataan ja viedään 

muovitukseen. Muovitus pidentää 

kirjan käyttöikää. Kirjastosta löytyykin 

ihan huipputaitavia muovittajia - har-

joitus tekee mestarin.

Lainaus

Kun kirja on muovitettu, se voidaan 

viedä paikalleen hyllyyn lainattavaksi. 

Palvelutiskissä kirjan nidetunnus lue-

taan ja näin kuitataan kirja lainatta-

vaksi. Samalla tullaan tarkistaneeksi, 

onko kirjasta varauksia. Jos kirjasta on 

varaus, se lähtee varaajan toivomaan 

toimipisteeseen noudettavaksi, muu-

toin se laitetaan kuormakassiin, jotta 

se kuljetetaan omalle kotiosastolleen.

 Ne uudet kirjat, joista ei ole vara-

uksia, laitetaan esille uutuushyllyyn. 

Uutuudeksi luetaan alle puoli vuotta 

aiemmin ilmestynyt kirja. 

 Aikuisten kaunokirjauutuuksilla 

on kahden viikon laina-aika, tietokir-

joilla useimmiten neljä viikkoa. Lasten 

ja nuorten uutuuskirjoilla laina-aika 

on neljä viikkoa.

Nurmijärvellä on kaksi ystävyys-

kuntaa, joista toinen on Viron 

keskiosassa sijaitseva Rapla ja 

toinen Ruotsin Lilla Edet. Reilun 

50 km päässä Tallinnasta avau-

tuu vehreä Raplamaa, jonka kes-

kus on Raplan kaupunki.

Kirjan matka kirjastossa

Kirjat eivät huolehdi itse itsestään

ainutlaatuinen kaksitorninen kirkko, 

joka jo itsessään on vierailun arvoinen 

kohde. 

Rapla hevosen tai pyörän 

satulasta käsin

Ratsastaminen on suosittua ja sitä on 

mahdollista kokeilla monella tilalla. 

Pyöräilijöille taas löytyy useita mer-

kittyjä pyöräilyreittejä.  Pyöräilytapah-

tumista suurin on heinäkuun alussa 

järjestetty 14. Raplamaan pyörämara-

ton, joka on samalla Estonian Cupin 

vaihe 4.

Lisätietoa: www.raplamaa.ee/fi 

http://rapla.kovtp.ee

Korjaus, poisto ja kierrätys

Kirjat kiertävät aikansa ja kovas-

sa käytössä ne voivat välillä kaivata 

hieman hellää huolenpitoa, jotta ne 

pysyvät lainauskelpoisina. Korjausta 

voi olla sivujen teippaaminen tai lii-

maaminen, mutta välillä joudutaan 

tekemään radikaalimpiakin toimen-

piteitä, jos kirjasta ei haluta luopua. 

Jos kirjasta sen sijaan voidaan luopua, 

se poistetaan. Poistetun kirjan tie vie 

poistomyyntiin tai kierrätykseen. Kier-

rätettävän kirjan muovitetut kannet 

revitään irti energiajätteeksi ja sivut 

laitetaan paperinkeräykseen.

Kesäinen Rapla
Oiva vaihtoehto tutummalle Tallinnalle

arkkitehtonisesti upeita puistojen ja 

puistoteiden ympäröimiä kartano-

kokonaisuuksia, joihin on mahdollista 

tehdä retkiä.

 Raplamaalta on lähtöisin monia 

virolaisia laulajia, muusikoita, taitei-

lijoita ja kulttuurihenkilöitä. Musiikki 

on vahvasti läsnä Raplassa erityisesti 

kesällä. Musiikkitapahtumia maakun-

nassa on aina kansanmusiikista pop-

musiikkiin ja kaikkea siltä väliltä. 

 Jokakesäinen tapahtuma Raplan 

kirkkomusiikkifestivaalit on tunnettu 

ympäri Viron.  Kaksiviikkoisten festi-

vaalien pääkonserttipaikka on Raplan 

Raplamaa lukuina
Raplamaa 

35 000 asukasta   

Raplan kaupunki 

noin 10 000 asukasta  

Raplan maakunnan pinta-ala 

2 979 km2 

Linnoituksia, luontoa, 

kulttuuria ja kartanoita

Raplamaalla pääsee tutustumaan 

niin linnoituksiin, kartanoihin kuin 

maatilamuseoihin. Pääkaupungin 

läheisyyden takia baltiansaksalaiset 

kartanonisännät perustivat aikoinaan 

alueelle useita talouskartanoita.  Vie-

lä nykyisinkin Raplamaalla on monia 
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Kaavoituskatsaus 2016

YLEISKAAVOITUS

Elinkeino- ja kuntakehityskeskus/ 
Yleiskaavoitus
Keskustie 2B, 01900 Nurmijärvi, 
puh. (09) 250 021
www.nurmijarvi.fi /asuminen_ja_
ymparisto/kaavat_tontit_ja_rakennus-
luvat/yleiskaavoitus

Kaavoituksen asiakaspalvelu
puh. 040 317 2350, 040 317 2351
fax 09 2500 2353

Yleiskaava-asiat 
kuntasuunnittelulautakunnassa

Kononen Aarno
kehitysjohtaja, 
kuntasuunnittelulautakunnan esittelijä 
puh. 040 317 2361

Nikunlaakso Risto
erikoissuunnittelija, 
kuntasuunnittelulautakunnan sihteeri
puh. 040 317 4678

Yleiskaavoituksen henkilökunta

Haikonen Marjo
suunnitteluavustaja
(suunnittelutarveratkaisut) 
puh. 040 317 2366

Junttila Arja
yleiskaavainsinööri 
(suunnittelutarveratkaisut, 
poikkeamispäätökset 
haja-asutusalueella)
puh. 040 317 2530

Kurittu Jonna
yleiskaavasuunnittelija, virkavapaalla
puh. 040 317 4406

Pihala Anita
yleiskaavapäällikkö
puh. 040 317 2045

Vilokkinen Ruusu
yleiskaavasuunnittelija, virkavapaalla
puh. 040 317 2380

Grönberg Iiro 
yleiskaavasuunnittelija, sijainen
puh. 040 317 2370

Lehtonen Anniina 
yleiskaavasuunnittelija, sijainen
puh. 040 317 4921

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

www.nurmijarvi.fi /asuminen_ja_
ymparisto/kaavat_tontit_ja_rakennus-
luvat/asemakaavoitus.

Kaavoituksen asiakaspalvelu
puh. 040 317 2350, 040 317 2351
fax 09 2500 2353

Asemakaava-asiat asemakaavoitus- 
ja rakennuslautakunnassa

Vuorenpää Leena
asemakaavoitus- ja rakennuslauta-
kunnan sihteeri
puh. 040 317 2387

Asemakaavoituksen henkilökunta

Oksanen Juha 
suunnittelupäällikkö
puh. 040 317 4461

Anne Kangasniemi-Kuikka
asemakaavapäällikkö
puh. 040 317 4994

Lehtinen Timo 
asemakaava-arkkitehti 
puh. 040 317 2362

Peltoniemi Katri 
kaavoitusarkkitehti
puh. 040 317 4660

Laakso-Mäki Pirkko
kaavavalmistelija
puh. 040 317 2365

Janne Oittinen
kaavasuunnittelija
puh. 040 317 2364 

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi 

Vuonna 2016 vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaavat

Kaavojen laatiminen 

on kunnan tehtävä

Kaavoitus perustuu maankäyttö- 

ja rakennuslakiin

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 
mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy 
sekä yleiskaavat että asemakaavat. 
Asemakaavat valmistellaan asema-
kaavoitus- ja rakennuslautakunnalle 
ja yleiskaavat kuntasuunnittelulauta-
kunnalle. Asemakaavoitus- ja raken-
nuslautakunta voi myös hyväksyä vai-
kutuksiltaan vähäiset asemakaavat. 
 Alueellinen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus (ELY) seuraa kunnan 
kaavoitusta ja sillä on mahdollisuus 
puuttua oikaisukehotuksella tai vali-
tuksella kunnan päätöksiin, jos ne ei-
vät ole MRL:n mukaisia.

Kaavoituskatsaus 

Kaavoituskatsaus perustuu vuosittain 
talousarvion laadinnan yhteydessä 
tehtävään kaavoitusohjelmaan ja sii-
nä esitetään tilanne- ja kokonaiskuva 
Nurmijärven yleis- ja asemakaava-
suunnittelusta. 
 Kaavoituskatsauksessa esitetään 
vireillä olevat ja lähiaikoina vireille 
tulevat kaavat. Esitettyjen kohteiden 
lisäksi voi käynnistyä myös muita kaa-
voitushankkeita. Kaavojen vireilletu-
losta tiedotetaan kaavakohtaisesti 
erikseen. Lisäksi kaavoituskatsaukses-
sa esitetään arvio asumiseen varattu-
jen tonttien riittävyydestä.

Arvio asumiseen varattujen 

tonttien riittävyydestä 

Nurmijärven asemakaava-alueiden 
tonttivarannon toteutumista seura-
taan vuosittain kunnan maankäytön 
toteuttamisohjelman yhteydessä 
se kä Helsingin seudun MAL-aieso-
pimuksen 2012–2015 seurannassa.  
 MAL-seurannan mukaan lainvoi-
maisissa asemakaavoissa asumiseen 
varattua tonttivarantoa Nurmijärvellä 
on yhteensä n. 390 000 kem2, josta 
kerrostaloille n. 90 000  kem2, rivita-
loille n. 100 000 kem2 ja omakotitaloil-
le n. 190 000 kem2. 
 Varanto mahdollistaa laskennalli-
sesti n. 1200  kerrostaloasunnon, n.1 
000  rivitaloasunnon ja n. 700 oma-
kotitalon rakentamisen. MAL-aie so-
pi muksen mukaan asuntotuotannon 
tulisi olla 330  asuntoa vuodessa. Ai-
noastaan Kirkonkylän alueella tont-
tivaranto ei täysin vastaa kysyntää. 
Asuntotonttivarantoa on suhteelli-
sesti eniten Rajamäellä, missä kysyntä 
on vähäisempää ja nykyisen tonttiva-
rannon arvioidaan riittävän lähes 30 
vuodeksi. 
 Kunnan omistamaa tonttivarantoa 
on  voimassa olevissa asemakaavoissa 
lähes  maankäytön toteutusohjelman 
mukaisen viiden vuoden tontinluovu-
tusohjelman tarpeita vas taavasti.  
 Valmisteilla on lukuisia yleis- ja 
asemakaavahankkeita sekä maan-
hankintatoimenpiteitä, joilla tontti-
varantoa pyritään lisäämään kysyn-
tää vastaavaksi Kirkonkylän alueella 
ja ylläpitämään kysyntää vastaavana  

Klaukkalan alueella. Nämä lähiajan 
kaavahankkeet on esitetty tässä kaa-
voituskatsauksessa.

Kaavan laatimisesta 

perittävät kustannukset ja 

maankäyttösopimukset

Asemakaavan laatimisoikeus kuuluu 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaan 
kunnalle. Ensisijaisesti uudet asema-
kaavat laaditaan kunnan omistamal-
le maalle. Tilanteesta riippuen kunta 
hankkii kaavoitettavaa maata vapaa-
ehtoisten kauppojen lisäksi myös 
maankäyttösopimuksella, etuostolla 
tai lunastamalla. 
 Kaavamuutoksia laaditaan myös 
yksi tyisten omistamille alueille. Maan-
käyttö ja rakennuslain 59 §:n mukaan 
kunnalla on oikeus periä kaavan laa-
timisesta ja käsittelystä aiheutuneet 
kustannukset, jos asemakaava tai kaa-
van muutos on pääasiassa yksityisen 
edun vaatima ja laadittu maanomista-
jan tai haltijan aloitteesta.     
 Asemakaavan laatimisen tai muut-
tamisen yhteydessä tehdään sopimus 
maanomistajan kanssa kaavoituksen 
käynnistämisestä silloin, kun kaava tai 
kaavan muutos näyttää vaativan kun-
nan resursseja tavallista enemmän. 
Kaavanlaatimissopimuksella sovitaan 
kaavan laatimisesta aiheutuvien kus-
tannusten korvaamisesta. 
 Mikäli asemakaavalla tai asema-
kaavan muutoksella maa-alueen tai 
tontin rakennusoikeus nousee, laadi-
taan kaavan laatimisen yhteydessä 

Havainnekuva, luonnos 18.1.2016

Klaukkala, Vanha-Klaukan alue  

Ota talteen!

11
NURMIJÄRVI 1 • 2016



12
NURMIJÄRVI 1 • 2016

maankäyttösopimus valtuuston hy-
väksymän maapoliittisen ohjelman 
periaatteiden mukaisesti.    
 Kunnan ja maanomistajan kesken 
tehtävällä maankäyttösopimuksella 
sovitaan kaavan toteuttamisen kus-
tannuksiin osallistumisesta. Yksityis-
oikeudellinen maankäyttösopimus 
suhteutetaan kaavan toteuttamisesta 
aiheutuviin yhdyskuntarakentamisen 
kustannuksiin ja maanomistajan kaa-
voituksesta saamaan hyötyyn. Maan-
käyttösopimusneuvottelut aloitetaan 
viimeistään silloin, kun alueen kaavoi-
tuksen pääperiaatteet on ratkaistu. 
Asemakaavaa tai kaavan muutoseh-
dotusta ei aseteta julkisesti nähtäville 
ennen kuin on saatu aikaan molem-
pia osapuolia tyydyttävä sopimus.

Tiedotus ja osallistuminen

Kuntalaisten osallistumis-

mahdollisuudet maankäytön 

suunnitteluun

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan 
kaavan vireilletulosta ilmoitetaan 
kuulutuksella ainakin yhdessä paik-
kakunnalla yleisesti leviävässä ilmoi-
tuslehdessä.
  MRL:n mukaan aina kaavoituk-
seen ryhdyttäessä laaditaan erillinen 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
(OAS), jossa kerrotaan, miten osal-
liset saavat tietoa kaavoituksen läh-
tökohdista, miten he voivat osallis-
tua kaavoituksen valmisteluun sekä 
kertoa mielipiteensä asiasta.   
Osallisilla tarkoitetaan maanomista-
jia ja kaikkia niitä, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin kaava 
saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä 
niitä viranomaisia ja yhteisöjä, joiden 
toimialaa suunnittelussa käsitellään. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat 
ovat nähtävillä Nurmijärven kunnan-
virastossa sekä yleensä myös joko 
Nurmijärven tai Rajamäen kirjastossa 
tai Klaukkalan yhteispalvelupisteessä 
sen mukaan, mitä taajamaa kaavan 
laatiminen koskee. Osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmat ovat nähtävillä 
myös kunnan kotisi vuilla.
  Kuntalaiset ja muut osalliset voivat 
osallistua ja vaikuttaa ympäristönsä 
suunnitteluun ja kaavoitukseen kaa-
van vireilletulosta lähtien. Osallistu-
mis- ja vuorovaikutusmahdollisuudet 
järjestetään kunkin kaavoitushank-
keen merkittävyyden kannalta sopi-
valla tavalla. Kaavasta tiedotetaan 
kuuluttamalla lehdessä ja ilmoitta-
malla maanomistajille kirjeitse sekä 
tarvittaessa järjestämällä erilaisia tie-
dotus- ym. tilaisuuksia. Kaavat ovat 
nähtävillä myös kunnan kotisivuilla. 
Opastusta kaavoitusasioissa voi kysyä 
kunnanviraston kaavoituksen asia-
kaspalvelusta. 

Kaavajärjestelmä

Valtakunnalliset alueidenkäyttöta-
voitteet varmistavat valtakunnallises-
ti merkittävien seikkojen huomioon 
ottamisen maakuntien ja kuntien kaa-
voituksessa sekä valtion viranomais-
ten toiminnassa. Ne käsittelevät seu-
raavia kokonai suuksia: 
1.  toimiva aluerakenne; 
2.  eheytyvä yhdyskuntarakenne ja  
 elinympäristön laatu; 
3.  kulttuuri- ja luonnonperintö, 
 virkistyskäyttö ja luonnonvarat; 
4.  toimivat yhteysverkostot ja 
 energiahuolto; 
5.  Helsingin seudun erityis-
 kysymykset;
6.  luonto- ja kulttuuriympäristöinä  
 erityiset aluekokonaisuudet. 

Tarkistetut valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet tulivat voimaan 1.3. 
2009. Tarkistuksen pääteemana on 
ollut ilmastonmuutoksen haasteisiin 
vastaaminen. Lisäksi tavoitteiden vai-
kuttavuutta on lisätty.
 Helsingin seudun erityiskysymyk-
sissä on korostettu joukkoliikentee-
seen, erityisesti raideliikenteeseen tu-
keutuvaa ja eheytyvää yhdyskuntara-
kennetta. Seudun keskuksia vahviste-
taan asunto, työpaikka- ja palvelukes-

kuksina. Riittävän asuntotuotannon 
varmistamiseksi on alueidenkäytössä 
varmistettava tonttimaan riittävyys. 
Alueidenkäytössä tulee mm. ehkäistä 
olemassa olevasta yhdyskuntaraken-
teesta irrallista hajarakentamista.

Maakuntakaava on tärkein seudulli-
nen maankäytön suunnitelma ja sillä 
on myös oikeusvaikutuksia. Yleispiir-
teisenä ja laaja-alaisena maankäytön 
suunnitelmana se välittää valtakun-
nalliset alueidenkäyttötavoitteet kun-
takaavoitukseen sekä sovittaa yhteen 
kuntien maankäyttötarpeet ja valta-
kunnalliset intressit. 
 Nurmijärven kunnan alueella 
maakuntakaavan laatimisesta vastaa 
Uudenmaan liitto. Ympäristöministe-
riö on vahvistanut Uudenmaan maa-
kuntakaavan marraskuussa 2006 ja 
kaava on lainvoimainen. 
 
Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaa-
vassa tarkasteltiin toimintoja, joilla 
on merkittäviä ympäristövaikutuk-
sia ja jotka edellyttävät keskinäistä 
yhteensovittamista.  Maakuntaval-
tuusto hyväksyi kaavan 17.12.2008 ja 
Ympäristöministeriö vahvisti kaavan 
22.6.2010 määräten sen tulemaan 
voimaan ennen kuin se on saanut 
lainvoiman.
 Vaihekaava täydentää marras-
kuussa 2006 vahvistettua Uuden-
maan maakuntakaavaa. Käsiteltäviä 
aiheita ovat jätehuollon pitkän ai-
kavälin aluetarpeet, kiviaineshuolto, 
moottoriurheilu- ja ampumarata-alu-
eet, liikenteen varikot ja terminaalit 
sekä laajat yhtenäiset metsätalous-
alueet.  

Maakuntakaavan uudistamisessa eli 
2. vaihemaakuntakaavassa on kyse 
vahvistettujen Uudenmaan maakun-
takaavan ja 1. vaihemaakuntakaavan 
sekä Itä-Uudenmaan kokonaismaa-
kuntakaavan uudelleen tarkastelusta. 
Kaavan sisällön merkittävyyden vuok-
si käytetään nimitystä maakuntakaa-
van uudistaminen. Ympäristöminis-
teriö on vahvistanut Uudenmaan 2. 
vaihemaakuntakaavan 30.10.2014 
ja määrännyt sen voimaan tulevaksi 
mahdollisista valituksista huolimatta. 

Vaihemaakuntakaavan keskeiset 
teemat ovat:

• toimiva ja kestävä 
 yhdyskuntarakenne
• kilpailukykyä vahvistava 
 liikennejärjestelmä
• kaupan palveluverkko
• maakunnallinen kyläverkko.

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaa-
van tavoitteena on kilpailukykyinen 
ja hyvinvoiva Uusimaa. Uudenmaan 
neljännen vaihemaakuntakaavan val-
mistelu on käynnistynyt. Neljäs vaihe-
maakuntakaava tulee olemaan aiem-
pia maakuntakaavoja strategisempi. 
Siinä määritellään suuret yhteiset 
kehittämislinjat seuraavien teemojen 
osalta:
• elinkeinot ja innovaatiotoiminta
• logistiikka
• tuulivoima
• viherrakenne
• kulttuuriympäristöt.

Kaava tulee kattamaan koko maakun-
nan 26 kunnan alueen. Se täydentää 
ja tarkistaa jo voimassa olevia maa-
kuntakaavoja. Uudenmaan 4. vai-
hemaakuntakaavan ehdotus tulee 

nähtävillä todennäköisesti elokuussa 
2016. Lisätietoja maakuntakaavoituk-
sesta löytyy Uudenmaan liiton koti-
sivuilta (www.uudenmaanliitto.fi ).

Yleiskaava on kunnan laatima maan-
käytön suunnitelma, joka esittää pe-
riaatteet alueiden käyttämisestä eri 
tarkoituksiin kuten asumiseen, työ-
paikkatoimintoihin tai virkistykseen 
sekä liikenneverkon kehittämisen 
tarpeisiin. Yleiskaava voidaan laatia 
koko kunnan alueelle tai osalle kun-
nan aluetta (osayleiskaava) esim. 
taajamittain tai kylittäin. Yleiskaava 
voidaan laatia strategisena maankäy-
tön suunnitelmana, rakentamista ja 
muuta maankäyttöä ohjaavana alue-
varauskaavana maaseutu- ja kyläalu-
eilla tai asemakaavoituksen perustak-
si taajamissa.

Asemakaava laaditaan alueiden käy-
tön yksityiskohtaista järjestämistä, 
rakentamista ja kehittämistä varten. 
Asemakaavan tarkoituksen on osoit-
taa tarpeelliset alueet eri käyttötar-
koituksia varten ja ohjata rakentamis-
ta ja muuta maankäyttöä paikallisten 
olosuhteiden, kaupunki- ja maise-
makuvan, hyvän rakentamistavan, 
olemassa olevan rakennuskannan 
käytön edistämisen ja kaavan muun 
ohjaustavoitteen edellyttämällä ta-
valla. Asemakaavan laatii kunta.

Rakennusjärjestys ohjaa rakentamis-
ta koko kunnan alueella. Se sisältää 
määräyksiä lupamenettelystä ja oh-
jaa rakentamistapaa hyvän asuin- ja 
elinympäristön turvaamiseksi. Raken-
nusjärjestys on keskeisin rakennuslu-
paharkinnan perusta alueilla, joissa ei 
ole oikeusvaikutteista yleis- tai ase-
makaavaa. Nurmijärven rakennusjär-
jestys on tullut voimaan 1.7.2013.

Rakentamistapaohjeita voidaan laa-
tia silloin, kun halutaan täydentää 
asemakaavoissa esitettyjä rakenta-
mistapaa koskevia kaavamääräyksiä.

Muut suunnitelmat

Helsingin seudun maankäytön, 
asumisen ja liikenteen suunnittelun 
MAL-yhteistyö 

Nurmijärvi osallistuu Helsingin seu-
dun 14 kunnan maankäytön, liiken-
teen ja asumisen yhteistyöhön mui-
den Kuuma-kuntien, Helsingin, Es-
poon, Vantaan ja Kauniaisten kanssa. 
 Helsingin seudun kuntien ja val-
tion välinen maankäyttöä, asumista 
ja liikennettä koskeva aiesopimus 
seu dun asunto- ja tonttitarjonnan li-
säämiseksi on ollut voimassa vuoden 
2015 loppuun saakka. Sopimuksessa 
on asuntotuotannon lisäksi sovittu 
seudun ja asuntotuotannon kehit-
tämisen tarvitsemista liikennehank-
keista. Neuvottelut uudesta MAL-so-
pimuksesta ovat vielä kesken.
 Aiesopimuksen mukaisesti Helsin-
gin seudulle on laadittu uusi liiken-
nejärjestelmäsuunnitelma (HLJ-2015)  
ja sen rinnalla yhteinen maankäyttö-
suunnitelma (MASU 2050), jossa on 
sovitettu yhteen alue- ja yhdyskunta-
rakenteen sekä liikennejärjestelmän 
kehittämisperiaatteet ja ratkaisut. 
Näiden lisäksi seudun 14 kuntaa ovat 
yhdessä laatineet Helsingin seudun 
asuntostrategian 2025.  

Vireillä olevat yleiskaavat ja rakennuskiellot.

KAAVOITUSKATSAUS 2016KAAVOITUSKATSAUS 2016
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Asemakaavoitus 
Asemakaavaprosessi ja kaavan 

käsittelyvaiheet

Asemakaavoituksen tärkein tehtävä 
on luoda edellytykset toimivalle, tur-
valliselle ja viihtyisälle elinympäris-
tölle ja rakentamiselle. Tämä ja muut 
tavoitteet toteutetaan asemakaava-
suunnittelulla, joka ottaa huomioon 
alueen olosuhteet ja muut lähtötie-
dot.
 Seuraavassa käydään läpi asema-
kaavaprosessin ja kaavan virallisen 
käsittelyn eri vaiheet pääpiirteissään. 
Kaavahankkeiden yksilöllisyydestä ja 
kaavoitustyön moniulotteisesta luon-
teesta johtuen eri vaiheet usein lomit-
tuvat toisiinsa. Kaavan vireilletulosta 
ja kaavaluonnoksen hyväksymisestä 
voidaan esimerkiksi päättää saman-
aikaisesti.

Aloitusvaihe
Asemakaavahankkeen aloitusvai-
heessa tutustutaan kohdealueen 
olosuhteisiin, määritellään tulevan 
rakentamisen tavoitteet ja selvite-
tään, mitä lähtötietoja alueesta on 
saatavilla. Samalla arvioidaan mah-
dollisten lisäselvitysten tarve sekä se, 
edellyttääkö alueen kaavoitus maan-
käyttösopimuksia tai maanhankintaa. 
Aloitusvaiheessa määritellään alusta-
vasti myös yhteistyömenettelyt mui-
den hallintokuntien, viranomaisten ja 
osallisten kanssa.
 Asemakaavan virallinen käsittely 
käynnistyy, kun asemakaavoitus- ja 
rakennuslautakunta päättää ilmoittaa 
asemakaavan vireille tulleeksi. Osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 
asetetaan nähtäville. OAS on nähtä-
villä koko kaavaprosessin ajan.

Valmisteluvaihe
Valmisteluvaihe on asemakaavarat-
kaisun sisällön kannalta tärkein ja 
aikaa vaativin. Silloin perehdytään 
suunnittelualueeseen ja suunnittelun 
reunaehtoihin sekä luonnostellaan 
alueen maankäyttöratkaisuja.    

 HLJ-2015 liikennejärjestelmäsuun-
nitelma, maankäyttösuunnitelma 
MASU 2050 ja asuntostrategia on hy-
väksytty seudun yhteistyöelimissä ja 
kunnissa kevään 2015 aikana. Maan-
käyttösuunnitelma ei ole maankäyt-
tö- ja rakennuslain mukainen kaava, 
vaan se täydentää maakuntakaavaa 
ja kuntien yleiskaavoja.

Klaukkalan ohikulkutie

Klaukkalan ohikulkutien yleissuunni-
telma on hyväksytty Liikenneviras-
tossa 1.12.2014. Tiesuunnitelman laa-
timinen on käynnistetty vuoden 2015 
alussa ja suunnitelman on tarkoitus 
valmistua vuoden 2016 aikana.

Hankkeen ajankohtaistiedot löytyvät 
tiehallinnon sivuilta www.ely-keskus.
fi /Liikenne/tiehankkeet/uusimaa/
Klaukkalan_ohikulkutie.
 Klaukkalan ohikulkutie sisältyy 
HLJ-2015 suunnitelman kärkihank-
keisiin ja se on ELY-keskuksen toimin-
ta- ja taloussuunnitelmassa kehittä-
mishanke, jonka rahoituksesta edus-
kunta päättää hankekohtaisesti.

Kuntastrategia

Nurmijärven kuntastrategia on hy-
väksytty valtuustossa toukokuussa 
2014. Strategia laaditaan valtuusto-
kausittain n. kymmeneksi vuodeksi 
eteenpäin ja se ohjaa kuntakokonai-
suuden toimintaa.  Kuntastrategiaa 
toteutetaan vuosittain talousarvion 
yhteydessä päätettävillä toimiala- ja 
yksikkökohtaisilla tavoitteilla. 
 Kuntastrategia löytyy kunnan ko-
tisivuilta hakusanalla Strategia ja oh-
jelmat.
 Kuntastrategian ajantasaisuutta 
arvioidaan vuosittain valtuuston toi-
mesta.

Nurmijärven maankäytön 
kehityskuva 2040

Koko kunnan maankäytön kehitysku-
va määrittelee kunnan maankäytön 
suuret linjat ja yhdyskuntarakenteen 
kehittämisen painopisteet, joihin 
väestönkasvua ohjataan. Kehitys-
kuva ohjaa kunnan kaavoitusta, ei 
kuitenkaan aluevarauskaavana, vaan 
valtuuston strategisena maankäy-
töllisenä linjauksena. Kunnanvaltuus-
to hyväksyi maankäytön kehityskuva 
2040 -raportin 25.5.2011. 
 Kehityskuvaraportti löytyy kun-
nan kotisivuilta hakusanalla Maan-
käytön kehi tyskuva 2040.

Kaavoitusta palvelevat 
selvitykset

Sekä yleis- että asemakaavoja varten 
tehdään maankäyttö- ja rakennuslain 
edellyttämiä selvityksiä ja vaikutusar-
viointeja, jotka koskevat mm. liiken-
nettä, luonto- ja ympäristöasioita ja 
melua. 

Yleiskaavoitus
Taajamien osayleiskaavat

Taajamien osayleiskaavat ohjaavat 
asemakaavojen laadintaa ja tarkista-
mista taajamissa sekä määrittelevät 
mm. taajamien kasvusuunnat, virkis-
tysalueet ja yhteysverkostot. 

Klaukkalan osayleiskaava
Klaukkalan osayleiskaava ohjaa 
Klaukkalan asemakaavoitusta ja kun-
nan maanhankintaa taajaman kehit-
tämiseksi. Klaukkalan osayleiskaava 
on hyväksytty valtuustossa 27.1.2016. 
Mikäli kaavan hyväksymispäätöksestä 
valitetaan Helsingin hallinto-oikeu-
teen, kunta harkitsee osayleiskaavan 
saattamista voimaan ennen kuin se 
on lainvoimainen siltä osin, johon va-
lituksien ei voida katsoa kohdistuvan.

Kirkonkylän osayleiskaava
Kirkonkylän osayleiskaava ohjaa Kir-
konkylän asemakaavoitusta ja kun-
nan maanhankintaa taajaman kehit-
tämiseksi. Osayleiskaavan laadintaa 
palvelevana selvityksenä teetetään 
mm. Kirkonkylän ja Rajamäen liiken-
neverkkoselvityksen päivitys. Kirkon-
kylän osayleiskaavaluonnosta valmis-
tellaan vuoden 2016 aikana. Osayleis-
kaava voidaan laatia kahdessa osassa, 
joista toinen koskisi keskusta-aluetta 
ja toinen sitä ympäröivää aluetta. Kir-
konkylän osayleiskaava kuulutetaan 
vireille vuoden 2016 keväällä.

Maaseutualueiden 
osayleiskaavat

Maaseutualueiden osayleiskaavat 
ohjaavat rakentamista ja maankäyt-
töä alueilla, joille ei tulla laatimaan 
asemakaavoja. Nämä osayleiskaavat 
tullaan mitoitukseltaan perustamaan 
emätilakohtaiseen rakentamismah-
dollisuuksien ja toteutuneen raken-
tamisen tarkasteluun. Tilajaotushis-
torian lisäksi rakentamismahdolli-
suuksien arviointiin vaikuttavat tilan 
sijainti yhdyskuntarakenteessa, tilan 
pinta-ala sekä alueelta tehty ympäris-
tö- ja maisemaselvitys.

Perttulan osayleiskaava  
Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena 
sisältäen emätilakohtaisen rakenta-
misen mitoituksen. Osayleiskaava 
ohjaa alueen rakentamista koskevia 
suunnittelutarveratkaisuja ja muuta 
maankäyttöä. 
 Perttulan osayleiskaava on hy-
väksytty valtuustossa 16.12.2015. 
Osayleiskaavan hyväksymispäätök-
sestä on valitettu Helsingin hallinto-
oikeuteen. Kunta harkitsee osayleis-
kaavan saattamista voimaan ennen 
kuin se on lainvoimainen siltä osin, 
johon valituksen ei voida katsoa koh-
distuvan.

Palojoen osayleiskaava
Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena 
sisältäen emätilakohtaisen rakenta-
misen mitoituksen. Osayleiskaava 
ohjaa alueen rakentamista koskevia 
suunnittelutarveratkaisuja ja muuta 
maankäyttöä. 
 Osayleiskaavaluonnos on tavoit-
teena saada nähtäville viimeistään 
vuoden vaihteessa 2016/2017.

Ranta-asemakaavat

Sääksjärven ranta-asemakaava I
Sääksjärven ranta-asemakaava laadi-
taan maanomistajan eli Metsähalli-
tuksen aloitteesta. Kaavan laatimisen 
tavoitteena on turvata alueen virkis-

tyskäyttö ja yhteensovittaa se vuok-
ratonteilla olevan loma-asumisen 
kanssa. 
 Ranta-asemakaavaluonnos on 
ollut nähtävillä helmi-maaliskuussa 
2016. Kaavaehdotus on tavoitteena 
saada nähtäville loppukesästä tai al-
kusyksystä 2016. Kaava on tavoittee-
na saada valtuustoon hyväksyttäväksi 
vuodenvaihteessa 2016/2017.

KAAVOITUSKATSAUS 2016KAAVOITUSKATSAUS 2016
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 Valmisteluvaiheen aikana käynnis-
tetään neuvottelut eri yhteistyötaho-
jen kanssa ja aloitetaan tarpeellisten 
selvitysten tekeminen. Tässä vaihees-
sa pidetään myös ns. aloitusvaiheen 
viranomaisneuvottelu, jos kaavahan-
ke sellaista edellyttää.

Luonnosvaihe
Ensimmäinen kunnan luottamus-
toimielinten käsittelyyn menevä 
suunnitelma-asiakirja on tavallisesti 
asemakaavaluonnos, jossa esitetään 
alustavasti mm. eri alueiden käyttö-
tarkoitukset sekä rakentamisen mää-
rä. Asemakaavaluonnokseen voi liit-
tyä asemakaavakartan ja -määräysten 
lisäksi myös muuta valmisteluaineis-
toa, esim. kaavan selostus.   
 Asemakaavaluonnos oheisaineis-
toineen laitetaan nähtäville yleensä 
21 päivän ajaksi, jolloin osalliset voi-
vat esittää mielipiteitään. Asianosai-
silta yhteisöiltä ja viranomaisilta pyy-
detään lausunnot.

Ehdotusvaihe
Asemakaavaluonnoksesta saatu pa-
laute tutkitaan ja tarvittaessa kaava-
ratkaisua muokataan. Luonnoksen 
pohjalta laaditaan asemakaavaeh-
dotus, joka käsittää kaavakartan, 
-määräykset ja -selostuksen. Asema-

kaavaehdotus yhdessä lausuntoihin 
ja kirjallisiin mielipiteisiin annettujen 
vastausten kanssa käsitellään asema-
kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa 
sekä kunnanhallituksessa.
 Asemakaavaehdotus asetetaan 
julkisesti nähtäville yleensä 30 päivän 
ajaksi (MRL 65 §), jolloin siitä voi jät-
tää kirjallisia muistutuksia. Jos ehdo-
tusta, saadun palautteen johdosta tai 
muista syistä muutetaan olennaisesti, 
asetetaan se uudelleen nähtäville ja 
käsitellään uudestaan kunnan luotta-
mustoimielimissä. Muussa tapaukses-
sa muistutuksiin annetut vastaukset 
käsitellään hyväksymisen yhteydessä. 
Mikäli kaava edellyttää toista viran-
omaisneuvottelua, pidetään se ehdo-
tusvaiheessa.

Hyväksymisvaihe
Asemakaavan hyväksyy Nurmijärven 
kunnanvaltuusto (vaikutuksiltaan 
vähäisen kaavan hyväksyy asema-
kaavoitus- ja rakennuslautakunta). 
Hyväksymispäätöksestä voi valittaa 
Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus-
aika on 30 vuorokautta valtuuston 
pöytäkirjan nähtävilläolopäivästä. Jos 
valituksia ei jätetä, tulee asemakaava 
voimaan kunnan ilmoituslehden kuu-
lutuksella.
 

Kaavoituskohteita 

taajamittain

KLAUKKALA

1. Vanha-Klaukan alueen 
(Lepsämäntien eteläpuoli) 
kaavoitus

Lepsämäntien eteläpuolelle Klaukka-
lan urheilu- ja koulualueiden tuntu-
maan suunnitellaan uutta asuinaluet-
ta. Alueelle tullaan sijoittamaan ker-
ros-, pienkerros- ja pientaloasumista. 
Suunnittelun yhteydessä selvitetään 
mm. uuden asuntoalueen vaikutukset 
viereiseen Isosuon Natura-alueeseen. 
Kaavoitus edellyttää maanhankintaa 
tai maankäyttösopimuksia. Kaavan 
laatiminen on ehdotusvaiheessa.

2. Kisakujan alueen kaavamuutos

Asemakaavaa tarkistetaan Klaukka-
lantien länsipuolella Lepsämäntien, 
Kisakujan ja Kuntotien rajoittamalla 
alueella. Aluetta suunnitellaan ker-
rostaloalueena. Kaavan laatiminen 
on hyväksymisvaiheessa. Kaavoitus 
edellyttää maankäyttösopimuksia.

3. Viirinlaakso II ja Luhtajoentien 
asemakaavoitus

Viirinlaakson alueelle suunnitellaan 
asumista ja kaupallisia palveluita. 
Luhtajoentie yhdistää ohikulkutien ja 
Klaukkalantien. Kaavan laatiminen on 
aloitusvaiheessa.

4. Mäyränkallion työpaikka-alueen 
kaavoitus

Alue sijaitsee Hämeenlinnantien (Mt 
130) ja Hämeenlinnanväylän (Vt 3) 
välisellä alueella. Alue suunnitellaan 
työpaikka-alueeksi. Kaavoitus on aloi-
tusvaiheessa. Kaavoitus edellyttää 
maanhankintaa tai maankäyttösopi-
musta.

5. Lintumäen työpaikka-alueen 
kaavoitus

Alue sijaitsee Hämeenlinnantien (Mt 
130) ja Metsäkyläntien välillä Klauk-
kalan itäpuolella. Alue suunnitellaan 
työpaikka-alueeksi. Kaavoitus on val-
misteluvaiheessa. 

6. Klaukkalan ohikulkutien 
asemakaavamuutos Mäntysalossa

Asemakaavan muutos, jolla osoite-
taan ohikulkutien yleissuunnitelman 
mukaiset liikennealueet. Voimassa 
olevan asemakaavan maatalousalu-
eet, jotka jäävät tien alle, kaavoitetaan 

tie- ja katualueiksi. Asemakaavoitus 
on ehdotusvaiheessa. 

7. Klaukkalan 
täydennysrakentaminen

Päätaajamien tiivistämistä täyden-
nysrakentamalla tutkitaan. Ns. tont-
tiprojekti, joka sisältää mm. yksittäi-
set kerrostalotontit. Pääsääntöisesti 
yksittäisten tonttien kaavamuutokset 
edellyttävät maankäyttösopimuksia.
 Lähivuosina varaudutaan lisäksi 
Klaukkalan osayleiskaavan perusteel-
la määriteltävien taajaman uusien laa-
jennusalueiden kaavoitukseen.

KIRKONKYLÄ

1. Ilvesvuori pohjoinen (Kuusimäen 
työpaikka-alueen laajennus)

Siippoontien pohjoispuolella sijaitse-
van Kuusimäen työpaikka-alueen ase-
makaavaa laajennetaan pohjoiseen. 
Alue sijaitsee vanhan Hämeenlinnan-
tien (Mt 130) ja Hämeenlinnanväylän 
(Vt 3) välissä ja on pääosin kunnan 
omistuksessa. Kaavoitus on ehdotus-
vaiheessa. Kaavoitus edellyttää maan-
hankintaa tai maankäyttösopimuksia.

2. Heinojan I ja II alueen kaavoitus

Alue sijaitsee Kirkonkylän pohjois-
osassa Raalantien länsipuolella hy-
vien liikenneyhteyksien varrella.  
 Kaavoituksen lähtökohtana on 
pientalovaltainen asuinalue, joka tii-
vistää taajamarakennetta. Alueella on 
sekä kunnan että yksityisten maan-
omistajien maita. Kaavoitus on luon-
nosvaiheessa. Kaavoitus edellyttää 
maanhankintaa tai maankäyttösopi-
muksia.

3. Keskustan kehittäminen 

Kirkonkylän keskeisten alueiden 
asemakaavoja tarkistetaan. Alueelle 

suunnitellaan maankäytön tiivistä-
mistä sijoittamalla alueelle asumista 
sekä kaupallisia tai julkisia palveluita. 
Asemakaavan muutos on aloitusvai-
heessa. Kaavoitus edellyttää maan-
hankintaa tai maankäyttösopimusta.

4. Kirkonkylän 
täydennysrakentaminen

Päätaajamien tiivistämistä täyden-
nysrakentamalla tutkitaan. Ns. tont-
tiprojekti, joka sisältää mm. yksittäi-
set kerrostalotontit. Pääsääntöisesti 
yksittäisten tonttien kaavamuutokset 
edellyttävät maankäyttösopimuksia.

RAJAMÄKI

1. Saunatien alueen kaavamuutos

Asemakaavan muutos, jolla tarkiste-
taan alueen kaavamääräyksiä. Tarkoi-
tuksena on parantaa kunnan omis-
tuksessa olevien korttelialueiden to-
teutettavuutta. Kaavahanke on aloi-
tusvaiheessa. 

2. Kiljavan sairaalan alueen 
kehittäminen

Sääksjärven rannalla sijaitsevan alu-
een kehittämismahdollisuuksien 
sel vitystyö. Hankkeessa tutkitaan, 
minkälaista maankäyttöä ja toimin-
toja alueelle voidaan sijoittaa. Kaava-
hanke on aloitusvaiheessa. Kaavoitus 
edellyttää maankäyttösopimusta.

3. Rajamäen 
täydennysrakentaminen

Päätaajamien tiivistämistä täyden-
nysrakentamalla tutkitaan. Pääsään-
töisesti yksittäisten tonttien kaava-
muutokset edellyttävät maankäyttö-
sopimuksia.
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KUNTA TIEDOTTAA

U
udelta Kirkonkylän keskustan 

tuntumaan sijoittuvalta Kran-

nilan alueelta tulee myyntiin 

yhtiömuotoisia asuinkerrostalo- ja 

rivitalotontteja. Omakotitontteja on 

tällä hetkellä tarjolla kymmenkunta. 

Tontteja voidaan sekä myydä että 

vuokrata. Alueen kunnallistekniikka 

valmistuu tänä vuonna. 

 Krannilan alueelle arvioidaan sen 

valmistuttua sijoittuvan noin 700–

800 asukasta. Alue sijaitsee välittö-

mästi Kirkonkylän keskustan pohjois-

puolella rajoittuen Rajamäentiehen, 

Perttulantiehen ja Krannilantiehen. 

 Laajuudeltaan Krannila on noin 

15 hehtaaria ja sen tuntumassa on 

asuinpientaloja ja liikerakennuksia. 

Alueelle on valmistunut päiväkoti ja 

parhaillaan rakennetaan senioritaloa.

Kirkonkylän Krannilan alueella 
myytävänä omakoti-, rivitalo- ja kerrostalotontteja

Kylänpään asuinalue etenee Rajamäellä 
– tulossa kauppakeskus

K
ylänpään asemakaavan vah-

vistumisen myötä aluetta 

voidaan alkaa toteuttamaan. 

Kiljavantien ja Rajamäen risteyksen 

tuntumaan on alustavat suunnitel-

mat valmiina noin 5 000 neliömetrin 

liikekeskukselle. 

 Alueen kaupallisten osien kehittä-

miskumppani Nordic Real Estate Part-

ners Oy on käynnistänyt neuvottelut 

päävuokralaisten kanssa. Tavoitteena 

on aloittaa rakentaminen vielä tule-

vana kesänä ja avata keskus keväällä 

2017.

 Kylänpään alueen vaiheittainen 

rakentaminen mahdollistaa en-

simmäisten asuinrakennustonttien 

myynnin ensi vuoden aikana. Alueen 

pinta-ala on noin 48 hehtaaria ja sin-

ne luodaan edellytykset 1 300–1 600 

asukkaan asuinrakentamiselle.

Kuva: Harris-Kjisik ArchitectsKuva: Arkkitehtuuritoimisto Hanhirova & Co Oy
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Puutarhan kevätPuutarhan kevät

K
evät keikkuen tulevi, naurah-

taa Sirpa Kuvaja. Kirkonkylän 

iloiset kukkakauppiaat keikku-

vat keväisin omenapuissa ja siistivät 

pensasaitoja myymälätyöskentelyn 

lomassa. Kukkakamari Elsissä tarjo-

taan myös henkilökohtaista opastus-

ta niille, jotka haluavat oppia jatkossa 

hoitamaan itse puutarhaansa.

 – Perennapenkkien siistimisen, 

uusien hyöty- ja koristekasvien kyl-

vämisen ja kasvimaan kääntämisen 

lisäksi keväisin on monenlaista piha-

puuhaa, muistuttaa Elina. 

Työkalujen keväthuolto

Mikäli puutarhan työkalut ja koneet 

ovat jääneet huoltamatta syksyllä, 

nyt olisi myös sen työn aika. Hyvät ja 

asianmukaiset työvälineet helpotta-

vat pihapuuhia.

 – Erityisesti puuvartisten kasvien 

hoito vaatii hyvät työvälineet. Väärän-

malliset tai huonokuntoiset sekatöö-

rit ja oksasakset eivät leikkaa siististi, 

vaan rikkovat puuta. 

Puiden ja pensaiden 

leikkaus ja risujen hävitys

Internetistä ja puutarhaseuroista on 

saatavissa paljon ohjeita puiden ja 

pensaiden hoitoon. Kynnys leikata 

omenapuunsa ominpäin voi ilman 

kunnollista alkuopastusta olla kui-

tenkin suuri. 

 – Teemme keväästä syksyyn eri-

laisia puutarhan kunnostus- ja hoi-

tokäyntejä pihasuunnittelun lisäksi, 

kertoo Sirpa. 

 Leikkausjätettä syntyy keväisin 

helposti melkoinen määrä ja sen hä-

vittämiseen on useampia keinoja:

• Polttaminen on mahdollista vain 

haja-asutusalueilla, ja silloinkin polt-

tamisen luvallisuus on syytä varmis-

taa kunnan ympäristöviranomaiselta.

•  Hakettamalla saadaan samalla hy-

vää katemateriaalia esimerkiksi pen-

saiden alle. Risut ja lehdet kannattaa 

kompostoida, jos siihen on mahdol-

lisuus.

•  Vienti Metsä-Tuomelaan. Henki-

löautolla tai perävaunulla tuodut 

kompostointiin menevät haravoin-

tijätteet sekä haketettavat risut ja 

oksat otetaan vastaan veloituksetta 

Hara vahumppa-lauantaina 7.5. ja 

28.5. klo 9.00–14.00. Muulloin jäte-

asemalle voi tuoda haravointijätteitä 

8,50 €/kuorma Metsä-Tuomelan au-

kioloaikoina. 

 

Jänisverkkojen poisto

Jyrsijäsuojat poistetaan vasta, kun 

ollaan varmoja, että kutsumattomat 

vieraat löytävät ateriansa jo jostain 

muualta.

 – Ainavihantien puiden, pensai-

den ja perennojen suojat kevätaurin-

gon kuivattavalta vaikutukselta kan-

nattaa pitää paikoillaan, kunnes maa 

on sulanut, kertoo Sirpa.

Ulkokalusteiden huolto

Puiset kesäkalusteet, pihalaatat ja 

teras sit vaativat keväthuoltoa.  Ennen 

öljyämistä on pinta puhdistettava.

 – Tyhjiä öljy-, petsi- ja maalipurk-

keja ei saa laittaa talousjätteisiin, vaan 

ne voi esimerkiksi toimittaa Metsä-

Tuomelan jäteasemalle. 

Linnunpöntöt

Linnunpönttöjen puhdistus, kunnos-

tus ja uu sien pönttöjen sijoittelu ton-

tille alkaa yleensä jo helmikuussa. 

 – Eri lajeilla on erilaiset vaatimuk-

set pöntön koon suhteen. Ne voi tar-

kistaa esimerkiksi Bird Lifen -verkkosi-

vuilta. Jos pöntössä ei ole vielä asuk-

kaita, voi sen vielä puhdistaa edellisen 

kesän jäljiltä.

 – Keväisin siivotaan myös lintujen 

talviruokintapaikat. Pölyn ja mahdol-

listen loisien vuoksi hyvä käyttää 

henkilösuojaimia (suojalasit, hengi-

tyssuojain ja suojakäsineet).

Räystäskourut puhtaaksi

Vesirännien kunnostus ja puhdistus 

roskista on hyvä tehdä ennen kesää.

 – Ilman turvavaljaita ei katolle 

kuitenkaan kannata nousta, varoittaa 

Elina.  

Istutusalueiden siistiminen

Kasvijätteet voi joko siivota puutarha-

kompostiin tai pilkkoa pieniksi ja jät-

tää kasvien juurelle maanparannusai-

neeksi. Siistin lopputuloksen saa, kun 

lisää vielä kerroksen multaa pinnalle, 

vinkkaa Sirpa. 

 – Kaikki puutarhaharrastajat eivät 

haravoi keväisin. Usein tälläisen puu-

tarhurin vajasta löytyy silppuava ruo-

honleikkuri, jolla syksyiset lehdet on 

jo ennen talven tuloa ajeltu silpuksi, 

jotta ne maatuvat nopeammin. Puu-

tarhassa, jota vaivaavat lehtokotilot, 

haravoimaton lehtipeite tarjoaa niille 

suojaa.

Puutahan kevätlannoitus

Paras ajankohta, jos käytät kiinteitä 

lannoiteita, on juuri ennen sadetta, 

vinkkaa Sirpa. 

 – Näin lannoite lähtee heti imeyty-

mään maaperään ja kasvien käyttöön. 

Myös kastella voi, jos ei sadetta ole 

tiedossa, jatkaa Elina.

Mitä kaikkea pihapiirissä kannattaa keväisin tehdä? 

Vinkkejä antavat puutarha-alan monipuoliset osaajat 

Sirpa Kuvaja ja Elina Kapiainen Kukkakamari Elsistä.

Muista nauttia!

Kun maa on sulanut voi talteen lai-

tetut  joulukukat, kuten jouluruusut, 

hyasintit tai tulppaanit, istuttaa maa-

han. Ne ilostuttavat puutarhuria seu-

raavana keväänä.

 – Tärkein tehtävä keväisessä pi-

hassa on kuitenkin nauttia upeasta 

heräävästä luonnosta ja huumaavas-

ta vihreän voimasta. Pysähtyä, avata 

aistinsa ja tuntea kasvun voima.

Leucojum vernum, Kevätkello

Teksti ja kuvat: Krista Jännäri

Lumen paino on murtanut rungon vanhasta kirsikkapuusta.
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Matonpesupaikat 
auki toukokuun lopusta syyskuun alkuun

Kunnan matonpesupaikat sijaitsevat Klaukkalassa (Asentajantie 7), Kir-

konkylällä (Väinöläntie 20a) ja Rajamäellä (Kiljavantie/Rajamäentie 4b).  

Ne ovat auki toukokuun viimeiseltä viikolta syyskuun ensimmäisen viikon 

loppuun. 

Ekopisteet Nurmijärvellä 

Vuoden alusta vastuu ekopisteistä 

siirtyi kunnilta kaupan ja teollisuu-

den kustantamalle Rinki Oy:lle. Rin-

gin tavoitteena on luoda heinäkuun 

2016 loppuun mennessä verkosto, 

jossa kerätään kolmea tai neljää pak-

kausmateriaalia (lasi, metalli, karton-

ki, muovi). Kierrätyspaperin keräys 

jatkuu ennallaan. Keräyspisteet si-

joitetaan sinne, missä liikkuu paljon 

ihmisiä. Lähimmän Rinki-ekopisteen 

löydät www.kierratys.info.

 Rinki toimittaa pakkausmateri-

aalit pisteiltään tehtaisiin, joissa ne 

hyödynnetään raaka-aineena. Kierrät-

tämisen avulla vähennetään uuden 

raaka-aineen käyttöä, materiaalihuk-

kaa, jätteensyntyä sekä säästetään 

luonnonvaroja ja energiaa. Lisäksi 

kaatopaikkakuormitus pienentyy ja 

ympäristölle haitalliset hiilidioksidi-

päästöt vähenevät.

 Suomen pakkauskierrätys Rinki 

Oy:n asiakaspalvelu kotitalouksille 

puh. 0800 133 888 (arkisin klo 7–21, 

lauantaisin 9–18).  Ringin palautelaa-

tikko löytyy osoitteesta: http://rinkiin.

fi /ekopistepalaute.

Metsä-Tuomelan 

jäteasemalla tehostetaan 

lajittelua

Metsä-Tuomelan jäteasemalla pyri-

tään hyödyntämään ja kierrättämään 

jätteistä kaikki mahdollinen. Aseman 

pientuojia neuvotaan ja kannuste-

taan lajittelemaan jätteet oikeille la-

voille. Jätteiden purkua jäteasemalla 

helpottaa, kun jo kotona jätteet las-

tataan autoon lajitellen. Lajittelu pie-

nentää myös asiakkaan jätelaskua.

Tekstiilijäte 

Nurmijärvellä

Kodin hyväkuntoiset tekstiilit kannat-

taa kierrättää viemällä ne esimerkik-

si UFF:n keräysastioihin tai Punaisen 

Ristin keräykseen. Käyttökelvottomat 

tekstiilit eli lumput kuuluvat kodin se-

kajäteastiaan tai ne voi tuoda sekajät-

teenä myös Metsä-Tuomelan jätease-

malle. Nurmijärvellä kotitalouk sien 

sekajätteet eivät päädy kaatopaikalle 

vaan ne poltetaan energiaksi Vantaan 

Energian polttolaitoksessa. Osa vaa-

tekaupoja ottaa myös vastaan tekstii-

lejä, joissa ne eritellään käyttökelpoi-

siin vaatteisiin ja polttoon päätyviin 

lumppuihin. 

Kunnan tietoja lietekaivoista 

täydennetään

Nurmijärven kunta täydentää tieto-

jaan jätevesien käsittelystä. Kirjeitä lä-

hetetään kiinteistöille, joilla ei kunnan 

tietojen mukaan ole viemäriliittymää 

ja joilta ei ole lietteenkuljetusyrityksil-

tä saatujen tietojen perusteella kulje-

tettu vuonna 2014 lietteitä jäteveden-

puhdistamolle.  

 Selvityksen tarkoituksena on täy-

dentää lietteenkuljetusrekisteriä ja 

varmistaa lietteiden asianmukainen 

käsittely kunnan alueella. 

 Kirjeen saavia kiinteistön haltijoita 

pyydetään palauttamaan kirjeen liit-

teenä oleva lomake ja kopio jostakin 

lietekuljetuksen sopimuksesta tai las-

kusta annettuun päivämäärään men-

nessä.

Uutta jäteasioissa

T
ilaamalla Nurmijärven Veden 

maksuttoman tekstiviestipal-

velun saat tiedot vesihuollon 

häiriöistä suoraan puhelimeesi. Palve-

lu kattaa kaikki vesilaitoksen asiakkaat 

omakotitaloista kerros- ja rivitaloissa 

asuviin sekä yrityksiin.

 Nurmijärven Vesi tiedottaa vesi-

huoltoon liittyvistä häiriöistä, kuten 

vedenjakelun keskeytyksistä teksti-

viestillä. 

 

Täytä lomake kotisivuilla

Mikäli haluat liittyä tekstiviestipalve-

luun, kunnan kotisivuilla voi täyttää 

lomakkeen kertomalla sen osoitteen, 

jota koskevista häiriöistä halutaan 

saada tieto sekä matkapuhelinnume-

ro tai -numerot, joihin tekstiviesti lä-

Hanasta ei tule vettä 

– tekstiviesti kertoo, mistä on kyse

hetetään. Viestin saa myös yhteen tai 

useampaan sähköpostiosoitteeseen.  

 Omaa osoitetta koskevan häiri-

ötiedon lisäksi on mahdollista tilata 

myös muuta osoitetta koskeva tieto. 

Tällainen tilanne voi syntyä esimerkik-

si silloin, kun on tärkeää tietää muu-

alla asuvan omaisen, sukulaisen tai 

kesäasunnon osoitteessa tapahtuva 

vedenjakelun keskeytys. 

 Palvelun käyttöönottovaiheessa 

tekstiviestejä lähetetään arkipäivisin 

klo 8–16 välisenä aikana. Myöhemmin 

palvelu laajenee siten, että tekstivies-

tejä lähetetään klo 7–22 välisenä ai-

kana ja viestin voi saada halutessaan 

myös yöaikaan. 

www.nurmijarvi.fi /nurmijarvenvesi

J
äteasema on avoinna pientuojil-

le Hara vahumppa-lauantaina 

7.5. ja 28.5. klo 9.00–14.00, jol-

loin vastaanotetaan jätteitä jätteen-

käsittelytaksan mukaisin hinnoin.  

 Henkilöautolla ja/tai perävaunulla 

tuotaessa kompostointiin menevät 

haravointijätteet ja haketettavat risut 

ja oksat otetaan kuitenkin vastaan ve-

loituksetta. Haravointijätteet ja risut 

tulee tyhjentää eri vastaanottokentil-

le jäteasemalla.

 Maksutta otetaan vastaan myös 

metallia, sähköromua, vaarallisia jät-

teitä (taksassa mainitut kohtuulliset 

määrät) ja kyllästettyä puuta (alle 

1m3).   Jätteenkäsittelytaksa on saata-

villa os. www.nurmijarvi.fi /jatehuolto.

 Huomaathan, että voi tuoda ha-

ravointijätteitä Metsä-Tuomelan jäte-

asemalle myös normaaleina aukiolo-

aikoina 8,50 € kuormahintaan! 

N
urmijärven kunnan yleisten 

alueiden siivoustalkoot jär-

jestetään perinteisesti huhti-

toukokuun vaihteessa. Kunta tarjoaa 

talkoisiin osallistuville porukoille jäte-

säkit ja roskien kuljetuspalvelun. 

 Talkoisiin osallistuvien porukoiden 

vetäjät mainostavat itse tapahtumaa 

ja tilaavat annettujen ohjeiden mukai-

sesti roskille noudon Lassila & Tikano-

jalta. 

Jätesäkit ja lisäohjeet 

kunnan varastolta:

Varastotie 9

Puhelin 040 317 2325

Aukioloajat: ma-to klo 7.00–15.30 ja 

pe klo 7.00–13.45.

Annetaan yhdessä 

roskille kyytiä!

Kevätsiivous kotikylällä

Metsä-Tuomelan 
jäteasema avoinna 
pientuojille 
Haravahumppa-lauantaina 7.5. ja 28.5.

haravointijäte, oksat ja risut veloituksetta

Metsä-Tuomelan jäteasemalla 

otetaan vastaan jätteitä:

• arkisin ma-pe klo 7.30–17.15

• arkipyhien aattoina klo 7.30–15.45

Osoite: Iivarin metsätie  

Puh: (09) 250 4814
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E
nsiavun aukiolo muuttuu 4.7. 

alkaen siten, että uusi auki-

oloaika on klo 8–18.  Tämän 

jälkeen päivystys on Hyvinkään sai-

raalassa.  Ennen heinäkuuta ensiapu 

on avoinna klo 8–22, minkä jälkeen 

yöpäivystys tapahtuu Hyvinkäällä. 

Ensiapu sijaitsee kirkonkylän terveys-

keskuksessa osoitteessa Sairaalatie 2. 

Ensiapu on tarkoitettu äkillisten saira-

uksien hoitoa varten.

 Kirkonkylän ensiavun lisäksi kir-

konkylällä ja Klaukkalassa tulee jat-

kossa olemaan lääkärin ja hoitajan 

akuuttivastaanotto.

Muutoksia ensiavussa 
ja akuuttivastaanotossa 
heinäkuussa

 Myös puhelinneuvontaa laajen-

netaan siten, että palvelua saa viikon 

jokaisena päivänä klo 8–18 välisenä 

aikana, kun aiemmin neuvontaa on 

annettu vain arkisin klo 8–15.

Kunnan palveluverkon tiivistä-

misestä, eli kunnan palvelupis-

teiden määrästä, on valmistu-

nut toimikunnan esitys. Sitä voi 

kommentoida kunnan kotisivu-

jen kyselyssä 24.4. saakka.

N
urmijärven kunnanhallituk-

sen asettama palveluverk-

kotoimikunta on tehnyt esi-

tyksen kunnan palveluverkon tiivistä-

miseksi, eli kunnan palvelupisteiden, 

kuten koulujen ja päiväkotien, mää-

rän vähentämiseksi. Tiivistämisellä 

haetaan säästöjä, joiden avulla kun-

nan taloustilannetta voidaan paran-

taa.

 Kyseessä on vasta esitys, ja kun-

talaisilla on mahdollisuus vaikuttaa 

siihen, miten valtuusto lähtee muok-

kaamaan palveluverkkoa.  

Nurmijärven palveluverkkoa 
tarkastellaan 
Vastaa kyselyyn ja vaikuta suunnitteluun

Toimikunnan esitykseen voi tutustua 

kunnan kotisivuilla. Sivulla voi myös 

vastata palveluverkkoa koskevaan ky-

selyyn ja vaikuttaa päätöksentekoon.

www.nurmijarvi.fi /palveluverkko

Asukastilaisuudet 

2.5. kirkonkylällä ja 

3.5. Klaukkalassa

Palveluverkon tiivistämisestä 

järjestetään vielä kaksi asukas-

tilaisuutta. Ne pidetään kirkon-

kylällä, kunnanviraston valtuus-

tosalissa maanantaina 2.5. klo 

18.00 ja Klaukkalassa, Klaukkalan 

koulun ruokasalissa tiistaina 3.5. 

klo 18.00.  Rajamäellä aihetta on 

käsitelty aiemmin 6.4. Rajamäen 

kyläyhdistyksen järjestämässä 

kyläillassa.

Kirkkonummella sijaitseva Porkkalan-

niemen ulkoilualue on Uudenmaan 

virkistysalueyhdistyksen, Vantaan 

kaupungin, Kirkkonummen ja Nurmi-

järven kuntien yhteiskäytössä oleva 

virkistysalue. Ulkoilualueella sijait-

sevaa Nurmijärven kunnan mökkiä 

vuokrataan nurmijärveläisille. 

 Mökin lisäksi alueella on rantasau-

na, grilliterassi, ulkokäymälä, vieras-

venelaituri ja keittokatos. 

 Pysäköintipaikalta mökille on noin 

400 metrin matka polkua pitkin. Mö-

kin piha ja lähiympäristö ovat vaati-

vaa kallioista maastoa. 

N
urmijärven kunnan luotta-

mus- ja virkaorganisaatiota 

ollaan uudistamassa. Kun-

nanhallitus on asettanut poliittisen 

ohjausryhmän arvioimaan kunnan 

luottamus- ja virkaorganisaatiota ja 

sen tulevaisuutta. Ohjausryhmän on 

määrä saada ehdotuksensa valmiiksi 

kesäkuuhun mennessä, ja ratkaisut 

uudesta organisaatiosta tehdään lop-

pusyksystä.

 Organisaatiotarkastelulla ei ole 

suoraa vaikutusta kuntalaisten pal-

velutarjontaan, mutta sillä voi olla iso 

vaikutus kuntalaisiin: organisaatio-

Nurmijärven luottamus- 
ja virkaorganisaatio 
suurennuslasin alla 
– miten sinä haluaisit olla tulevaisuudessa 

mukana kunnan päätöksenteossa?

muutoksessa on mahdollista muun 

muassa luoda uusia tapoja järjestää 

aiempaa parempaa vuorovaikutusta 

kuntalaisten, kunnan ja sen päättäjien 

välille.  

 Nurmijärven kotisivuilla on avoin-

na lyhyt kysely, jossa kartoitetaan 

kuntalaisten mielipiteitä siitä, miten 

kunta voisi tulevaisuudessa keskus-

tella aiempaa enemmän kuntalaisten 

kanssa. Vastaa kyselyyn ja vaikuta!

Linkki kyselyyn: 

www.nurmijarvi.fi /

organisaatiomuutos

Nurmijärven kunnan omistama 

mökki Porkkalassa 
nurmijärveläisten käytössä

 Pienille lapsille soveltuvaa uima-

rantaa ei ole, vaan uimaan meno ta-

pahtuu laiturilta.

 

Varaukset puhelimitse

tai Yhteispalvelusta

Mökin varauskausi on 5.5.–23.10.2016 

ja sitä vuokrataan vain nurmijärveläi-

sille. Varauksia otetaan vastaan pu-

helimitse numerossa 040 317 2560 

tai Yhteispalvelussa, Kuonomäentie 

2 (toinen kerros), Klaukkala. Yhteis-

palvelu on avoinna ma-pe klo 9–12 

ja 13–16. 

N
urmijärven kunta julistautui 

savuttomaksi kunnaksi vuo-

den 2014 alusta. Savuton 

kunta tähtää tupakoinnin vähentämi-

seen sekä tupakkatuotteiden käytön 

loppumiseen tulevaisuudessa. Tavoit-

teeseen päästään, kun yhä harvempi 

aloittaa tupakoinnin ja yhä useampi 

onnistuu lopettamaan. 

 Alueellisen terveys ja hyvinvointi-

tutkimuksen mukaan reilu 17 % nur-

mi järveläisestä aikuisväestöstä tupa-

koi. Aikuisten esimerkki vaikuttaa 

paljon lasten ja nuorten terveyskäyt-

täytymiseen ja myös tupakointiin.

Tupakaton 

päivä 31.5.

Tiistaina 31.5.2016 vietetään maail-

man tupakatonta päivää ja Suomen 

tupakkalaki täyttää 40 vuotta. Päivää 

on vietetty vuodesta 1987 alkaen 

Maailman terveysjärjestön (WHO) 

aloitteesta. Sen tarkoituksena on 

kiinnittää maailman huomio tupa-

kan laajaan käyttöön, tupakoinnista 

aiheutuviin sairauksiin ja kuolemiin.

Katso myös www.savutonkunta.fi  

Savuton Nurmijärvi

Kuva: Tuula Vähäsalo



19
NURMIJÄRVI 1 • 2016

KUNTA TIEDOTTAA

Nurmijärvellä otetaan käyttöön 

varhaiskasvatuslain muutokset 

subjektiivisen oikeuden rajoitta-

misen osalta. Päivähoito-oikeus 

rajoitetaan osa-aikaiseksi, enin-

tään 20 tuntiin viikossa niiltä lap-

silta, joiden toinen tai molemmat 

vanhemmat tai muut huoltajat 

ovat kotona. 
 

V
arhaiskasvatus on järjestettä-

vä kokopäiväisesti, jos lapsen 

vanhemmat tai muut huol-

tajat työskentelevät tai opiskelevat 

kokoaikaisesti, toimivat yrittäjinä tai 

ovat omassa työssä päätoimisesti. 

Varhaiskasvatukseen osallistuminen 

on vapaaehtoista. 

 Lapselle on järjestettävä kokopäi-

väistä varhaiskasvatusta myös silloin, 

jos se on tarpeen lapsen kehityksen, 

tuen tarpeen tai perheen olosuhtei-

den takia taikka se on muuten lapsen 

edun mukaista.

 Eduskunta hyväksyi 15.12.2015 

varhaiskasvatuslain muutoksen, jonka 

mukaan lapsen oikeus varhaiskasva-

tukseen muuttuu siten, että 1.8.2016 

alkaen kaikkien lasten subjektiivinen 

oikeus varhaiskasvatukseen on 20 

tuntia viikossa. Nurmijärven kunnan-

valtuusto päätti 24.2.2016 kokoukses-

saan ottaa lain muutoksen käyttöön 

sellaisenaan.

Perheiden varhaiskasvatus-

tarve selvitetään 

– lomakkeiden palautus 

huhtikuun loppuun 

mennessä
 

Varhaiskasvatustarve selvitetään per-

heille jaetulla perustietolomakkeella, 

jolla voi ilmoittaa varhaiskasvatuksen 

tarpeensa. Lomake palautetaan huh-

tikuun loppuun mennessä osoitteella:

Kirkonkylä–Rajamäki aluetoimisto 

Keskustie 5, 01900 Nurmijärvi

puh. 040 317 2270

Klaukkalan aluetoimisto

Vaskomäentie 2, 01800 Klaukkala

puh. 040 317 2604

Palvelusetelit ja yksityisen

hoidon tuen kuntalisä

Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi

puh. 040 317 3615 

Varhaiskasvatukseen oikeutetut lap-

set jäävät elokuun alusta nykyisille 

hoitopaikoille niin, että päivittäinen 

varhaiskasvatus alkaa klo 8.00 ja päät-

tyy ruokailun jälkeen klo 12.00.    

 Perhepäivähoidossa olevien las-

ten vanhempien kanssa neuvotellaan 

mahdollisuudesta jatkaa perhepäivä-

hoitopaikassa tai vastaavasti siirtyä 

päiväkotiin niiden lasten osalta, joilla 

ei ole oikeutta laajempaan kuin 20 

tunnin varhaiskasvatukseen viikossa.

20 tunnin viikoittaista varhaiskasva-

tusta järjestetään sopimuksen mu-

kaan myös osaviikkoisesti, niin että 

20 viikkotuntia ei ylity. 

Seuraa internetin välityksellä, 
mitä Nurmijärven kunnassa päätetään
Valtuuston kokouksia voi seurata suorana lähetyksenä kunnan kotisivu-

jen kautta. Kotisivuilta löytyy myös aikaisempien kokousten nauhoitteet.

Valtuuston kokouksia on lähetetty netissä säännöllisesti syksystä 2013 

lähtien. Sitä ennen lähetykset ja videoinnit olivat kokeiluluontoisia. 

Katsoja määrät ovat vaihdelleet kokousten aiheista riippuen noin 100:sta 

400:an henkilöön. 

Kokouksen asialistoihin voi tutustua etukäteen kunnan kotisivuilla. Listat 

löytyvät lisäksi kirjastoista ja Klaukkalan yhteispalvelusta. Kokousta on 

mahdollista tulla seuraamaan myös paikan päälle kunnanviraston val-

tuustosaliin (Keskustie 2).

Ennen kesätaukoa pidettävät valtuuston kokoukset ovat keskiviikkoina 

27.4., 25.5. ja 22.6. 

www.nurmijarvi.fi /valtuusto
www.nurmijarvi.fi 

Nappaa menovinkit tapahtumakalenterista
Kunnan kotisivuilla olevasta tapahtumakalenterista löytyy tietoja tule-

vista tapahtumista Nurmijärvellä. Lähiajan tapahtumat on kerätty etusi-

vulle ja muut menovinkit löytyvät linkistä ”Lisää tapahtumia”.

Ilmoita tapahtumasta sähköisellä lomakkeella
Tapahtumakalenterissa voi ilmoittaa ilmaiseksi Nurmijärvellä järjestettä-

vistä kaikille avoimista yleisötapahtumista.  Tiedot lähetetään tapahtu-

makalenteriin sähköisellä lomakkeella, jonne pääsee kunnan etusivulla 

olevasta ”Lisää tapahtumia” -linkistä. Lomake ohjeineen löytyy linkin 

jälkeen avautuvalta sivulta vasemmasta laidasta ”Ilmoita tapahtumasta” 

-kohdasta.

www.nurmijarvi.fi /tapahtumat 

Lisätietoja tapahtumakalenterissa ilmoittamisesta saa viestinnästä 

puh. 040 317 2089.
www.nurmijarvi.fi 

Nurmijärven kunta julkaisee 

puolivuosittain tiedot siitä, mis-

sä ajassa iäkäs henkilö voi saa-

da hakemansa sosiaalipalvelut. 

Odotusaikoja seurataan palvelu-

kohtaisesti. Odotusajalla tarkoi-

tetaan sitä keskimääräistä aikaa, 

joka on kulunut hakemuksen 

jättämisestä siihen, kun iäkäs 

henkilö on saanut hakemansa 

palvelut. 

Kotihoito:
• odotusaika hakemuksesta 

 kotihoidon palveluiden 

 toteutumiseen on ollut

  keskimäärin 1–4 arkipäivää

• kiireellinen kotihoito on aloitettu  

 samana päivänä, kun hakemus/ 

 pyyntö on vastaanotettu

Omaishoidon tuki:
• omaishoidon tuen hakemusten  

 käsittelyaika on ollut keskimäärin  

 18 päivää

• omaishoidon tuen kriteerit 

 täyttäneet ovat saaneet 

 myönteisen päätöksen 

 hakemuskuukauden alusta lukien.

Tehostettu asumispalvelu ja 

pitkäaikainen laitoshoito

Suluissa olevat luvut ovat edelliseltä 

puolivuotiskaudelta eli ajalta 

1.1.–30.6.2015.

• odotusaika tehostettuun 

 asumispalveluun hakemuksesta 

 palvelun  toteutumiseen on ollut  

 61–417 vrk (13-235 vrk) 

 riippuen asiakkaan kokonais-

 tilanteesta, keskiarvo 198 vrk 

 (133 vrk).

• 1 henkilö eli 8 % (36 %) hakijoista  

 on saanut paikan alle kolmessa 

 kuukaudessa hakemuksesta,

• 7 henkilöä eli 54 % (18 %)

  3–6 kuukaudessa ja

• 5 henkilöä eli 38 % (46 %) 

 hakijoista on saanut paikan yli 

 6 kuukaudessa.

• odotusaika terveyskeskuksen 

 pitkäaikaisosastolle 

 hakemuksesta palvelun 

 toteutumiseen on ollut 0–259 vrk  

 (0–306 vrk) riippuen asiakkaan 

 kokonaistilanteesta, keskiarvo 

 112 vrk (71 vrk)

• 7 henkilöä eli 50 % (75 %) 

 hakijoista on saanut paikan alle 

 3 kuukaudessa hakemuksesta,

• 5 henkilöä eli 36 % (25 %) 

 3–6 kuukaudessa ja 

• 2 henkilöä eli 14 % (0 %) yli 

 6 kuukaudessa. 

Päätös sosiaalipalvelujen 

myöntämisestä ja oikeus 

palveluihin

Vanhuspalvelulain 18 § mukaan kun-

nan on tehtävä päätös iäkkään henki-

lön kiireellisesti tarvitsemien sosiaali-

palvelujen myöntämisestä kirjallisen 

tai suullisen hakemuksen johdosta ja 

järjestettävä myönnetyt palvelut vii-

pymättä, siten ettei iäkkään henkilön 

oikeus välttämättömään huolenpi-

toon vaarannu.

 Päätös muiden kuin kiireellisten 

sosiaalipalvelujen myöntämisestä 

on tehtävä ilman aiheetonta viivy-

tystä sen jälkeen, kun kirjallinen tai 

suullinen hakemus on tullut vireille. 

Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada 

hänelle myönnetyt muut kuin kiireel-

liset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta 

viivytystä ja viimeistään kolmen kuu-

kauden kuluttua päätöksestä.

.

Oikeus päivähoitoon
muuttuu elokuussa

Odotusajat iäkkään henkilön 
hakemiin sosiaalipalveluihin 
Nurmijärvellä 1.7.-31.12.2015
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IKÄIHMISTEN LIIKUNTALIIKUNTA JA URHEILU

N
urmijärven kunta on mukana 

järjestämässä kansainvälistä 

Unelmien liikuntapäivää, jo-

ka järjestetään nyt ensimmäistä ker-

taa. Päivä on kaikenlaisen liikkumisen 

kokeilu- ja pop up  -päivä. 

 Järjestelyissä on mukana sekä 

yhdis tyksiä että yksityisiä liikuntayrit-

täjiä. Tule mukaan kokeilemaan sinul-

le tuttuja lajeja tai heittäydy mukaan 

uusiin, ennen kokemattomien lajien 

syövereihin. Unelmien liikuntapäivä 

on meidän kaikkien yhteinen mah-

dollisuutemme nauttia liikunnasta.  

Millainen on sinun liikuntaunelma-

si? Kokeile!

 

Lisätietoa löytyy osoitteista: 

www.nurmijarvi.fi /liikunta tai 

www.nurmijarvi.fi /

tapahtumakalenteri.

Vesiunelmien maraton
Päivän aikana on 9 x 30 minuutin 

vesijumppaa. Jumpan teema 

vaihtuu puolen tunnin välein.

6 €/30 min, 3 jumppaa 15 €

Ennakkoilmoittautuminen ja 

lisätietoa www.kissankello.net

Järjestäjä: Nurmijärven Onnen-

kimpale/Kissankello, 

Suopolku 1 talo E, Klaukkala

Kuntonyrkkeily
Kuntonyrkkeilyyn tutustuminen 

aikuisille miehille ja naisille.

Työväentalo Männikkö Klaukkala 

klo 19.00–20.30.

Tutustuminen on ilmainen.

Järjestäjä: Klaukkalan Kiri ry

Sulkapallo, aikuiset
Sulkapalloon tutustuminen 

aikuisille miehille ja naisille.

Klaukkalan koulu klo 18.30–20.00

Tutustuminen on ilmainen.

Järjestäjä: Klaukkalan Kiri ry

Sulkapallo, 7–12-vuotiaat
Sulkapalloon tutustuminen 

7–12-vuotiaille.

Isoniitun koulu klo 18.00–19.00.

Tutustuminen on ilmainen.

Järjestäjä: Klaukkalan Kiri ry

Voimistelun ja 
yleisurheilun lajipisteitä
Tapahtumaan voivat osallistua 

kaiken ikäiset, myös perheet.

Klaukkalan urheilukenttä 

klo 17.00–19.00.

Tapahtuma on ilmainen.

Järjestäjä: Nurmijärven Yleisurheilu 

ja Nurmijärven Voimistelu ry

Lisätietoa: www.nyu.fi  tai 

www.nuvoli.fi  

Koripalloon tutustuminen 
kaiken ikäisille
Klaukkalan koulu klo 16.30–18.30 

Tutustuminen on ilmainen.

Järjestäjä: Klaukkalan NMKY

Lisätietoa: www.klanmky.com 

Maastojuoksut 
4–90-vuotiaille
Kaikki alle 16-vuotiaat palkitaan.

Tarkoitettu myös kuntoilijoille, 

kilpasarjat ovat erikseen.

Parkkimäen kuntorata, Kirkonkylä 

klo 18.00. Tapahtuma on ilmainen.

Järjestäjä: Nurmijärven 

Hiihtoseura ry

Aamu-asahi 
klo 9.00–10.00, kaikille halukkaille.

Tapahtuma on ilmainen.

Järjestäjä: Klaukkalan fysikaalinen 

hoitolaitos, Klaukkalantie 63

Lisätietoa: www.klafy.fi 

Lentopalloa 
3–6-lk tytöille
Mahdollisuus tutustua lentopalloon 

ohjaajien avustuksella. Tapahtuma 

tarkoitettu  3–6-luokkalaisille tytöille.

Valkjärven koulu klo 19.00–20.30.

Tutustuminen on ilmainen.

Järjestäjä: Perttulan Tähti ry

Yhteislenkki 
– Vaaksin kierto
Lenkin pituus noin 5,5 km.

Lähtö klo 18.00 Ketunkopintie 1, 

Röykkä (Liikekeskuksen piha)

Tapahtuma on ilmainen.

Järjestäjä: Röykän asukasyhdistys

Lisätietoa: www.röykkä.fi 

Golf
Kokeile golfl yöntejä ohjatusti 

klo 17 ja klo 19 harjoitusalueella ja 

sen jälkeen mahdollisuus pelata 

par 3 -kentällä. Mahdollisuus pelata 

frisbee- tai futisgolfi a par 3  -kentällä 

klo 9.00–20.00. Golf 10 € aikuinen, 

5 € juniori, Futis- ja frisbeegolf 5 € 

aikuinen ja junioreille ilmainen.

Järjestäjä: Nurmijärven Golfkeskus, 

Ratasillantie 70, Röykkä

Lisätietoa ja ilmoittautuminen: 

www.nurmijarvi-golf.fi 

Muodostelmaluistelu
Tule kokeilemaan muodostelma-

luistelun alkeita. Neljä eri ryhmää 

iän ja taitojen mukaan. 

Kaikille avoin ja ilmainen.

Klaukkalan harjoitusjäähalli 

klo 15.00–17.30.

Järjestäjä: Nurmijärven 

Taitoluistelijat ry

Lisätietoa: www.nurmijarventaito-

luistelijat.fi 

Jalkapallo
Kaikille avoin tutustumistilaisuus 

jalkapallon harrastamiseen 

ikäkausijoukkueissa.

NJS:n jalkapallohalli Klaukkalan 

urheilualue klo 16.30–19.00

Tutustuminen on ilmainen.

Järjestäjä: Nurmijärven 

Jalkapalloseura ry

Lisätietoa: NJS:n Facebooksivulla

KuntoCenter liikuttaa
Mahdollisuus kuntosaliharjoitteluun 

klo 16.00–17.00. Mahdollisuus 

osallistua erilaisille ohjatuille 

tunneille klo 17–21.30. Ilmainen 

tapahtuma on tarkoitettu miehille, 

naisille, hoikille, tukeville, nuorille 

ja vanhoille. 

Järjestäjä: Nurmijärven Kunto-

Center, Kauppanummentie 6 A

Lisätietoa: www.nurfy.fi 

Unelmien 
liikuntapäivä

Unelmien liikuntapäivä on YK:n terveysjärjestö WHO:n 

Move for Health -päivänä 10.5. järjestettävä tapahtuma. 

Tapahtumaa ovat edistämässä suomalaisten terveys-, 

liikunta- ja urheiluorganisaatioiden verkostot.

Liikuntatapahtuma 
Rajamäellä
Mahdollisuus osallistua erilaisiin 

liikuntamuotoihin; maastopyöräily, 

lentopallo, koripallo ja jalkapallo. 

Tapahtuma on Rajamäellä 

klo 17.30–19.00 eri kohteissa ja 

tarkoitettu kaikenikäisille.

Osallistuminen on ilmaista.

Järjestäjä: Rajamäen Kehitys ry

Lisätietoa: www.rajamanen-

kehitys.net

UKK 2km:n kävelytestit,  
20–65-vuotiaat
Klaukkalan urheilukenttä: 

lähdöt maalialueelta 

klo 17.15 ja 18.00

Rajamäen liikuntapuisto: 

lähdöt huoltorakennuksen takaa 

klo 17.15 ja 18.00.

Ole paikalla vähintään 15 minuuttia 

ennen lähtöaikaa!

Testillä mitataan hengitys- ja veren-

kiertoelimistön kuntoa. Testissä 

kävellään mahdollisimman 

reippaasti 2 km ja suorituksen 

jälkeen mitataan pulssi. Testin 

jälkeen osanottajat saavat 

testituloksen ja palautteen.

Testi on ilmainen.

Järjestäjä: Nurmijärven kunnan 

liikuntapalvelut

Nurmijärven iltarastit 
kuntosuunnistus
Suunnistusratoja kaikenikäiselle ja 

myös ohjausta aloittelijoille.

Mäntysalon koulu, Klaukkala.

Lähdöt klo 17.00–19.00.

Nurmijärveläisille ilmainen, 

muut 6 € aikuiset sekä lapset 

ja eläkeläiset 3 €. 

Järjestäjä: Rajamäen Rykmentti ry

Lisätietoa: www.rajamaenrykmentti.

fi /iltarastit

Kokeilisitko kuntonyrkkeilyä? Lähtisitkö lenkille? 
Kuntoilisitko kuntosalilla? Tule tekemään yhdessä 
Unelmien liikuntapäivä 10.5.2016.
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Yhteystiedot
Liikuntapalvelut, sosiaali -ja terveystoimiala 

Nurmijärven terveysasema, Sairaalantie 2 (A-sisäänkäynti)

Avoinna arkisin 8–15.30.

Henkilökunta

Liikuntapäällikkö

Antero Lempiö

p. 040 317 2050

Toimistosihteeri, salivuorot

Jonna Kivi

p. 040 317 4890

Toimialasihteeri, laskutus

Paula Vanhakangas

p. 040 317 2049

Liikuntasuunnittelijat 

Riitta Hämäläinen

p. 040 317 2047

Petra Kela

p. 040 317 2046

Marjo-Kaisa Konttinen

p. 040 317 4667

Mika Vänni 

p. 040 317 2048

Liikuntapaikkojen hoito 

ja rakentaminen 
Tekninen keskus

Liikuntapaikkamestari

Hannu Kokkonen

p. 040 317 4002

Klaukkala

• liikuntapaikat, 

 Klaukkalan voimailusali

 p. 040 317 4003

 liikuntapaikat.klaukkala@

 nurmijarvi.fi 

Rajamäki

• liikuntapaikat

 p. 040 317 4007

 liikuntapaikat.rajamaki@

 nurmijarvi.fi 

Kirkonkylä

• liikuntapaikat, 

 ulkoilualueiden hoito

 p. 040 317 4005 ja 

 040 317 4006

Jäähalli
hallipäällikkö Ville Ruokoja

p. 040 317 4001

Porkkalan mökin 

varaukset

palvelusihteeri Tuija Heiskanen

Klaukkalan yhteispalvelupiste

p. 09 2500 2560

Venepaikat

toimialasihteeri 

Tiina Jaakola-Siimes

p. 09 2500 2303

LIIKUNTA JA URHEILU

henkilökunnan sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi 

Suunnista iltarasteille
Tiistaisin 12.4.–28.6.2016 ja 2.8.–25.10.2016 Nurmijärven 
Iltarastit -kuntosuunnistukset. 
Lähdöt maastoon klo 17–19. Osanottomaksut: aikuiset 6 €, lapset ja eläke-

läiset 3 €. Ohjelma ja opastukset löytyvät tarkemmin Rajamäen Rykmentin 

kotisivuilta osoitteesta: www.rajamaenrykmentti.fi /iltarastit.

Kesäkauden maksuttomat
KAHVAKUULATUNNIT
2.5.–13.6.2016 ma klo 18–18.45
Rajamäen kirkon puistoalue.

Kahvakuulatunnille oma kuula mukaan.

Järjestäjä: Nurmijärven kunnan liikuntapalvelut

N
urmijärveläinen suunnistus-

seura Rajamäen Rykmentti 

järjestää 31. Nuorten Jukolan 

lauantaina 20.8. Kirkonkylässä Alhon-

niitun ulkoilualueella. Nuorten Jukola 

on Suomen suurin ja tärkein nuorten 

suunnistajien tapahtuma, jossa on 

seitsemän osuutta 11–18-vuotiaille 

pojille ja tytöille. 

Kansainvälisiä seuroja mukana
Nuorten Jukolaan osallistuu Suomen 

parhaiden seurojen lisäksi viestijouk-

Vastaanottaja

maksaa 

postimaksun

Mottagaren

betalar

portot

Nurmijärven kunta / Viestintä

Tunnus 5006680

00003 VASTAUSLÄHETYS

Taita tästäMitä mieltä?
Vastaa ja voita!

Haluamme tehdä Nurmijärven kunta tiedottaa -lehdestä entistä 

paremman. Voit vaikuttaa vastaamalla seuraavalla sivulla oleviin 

kysymyksiin. Postimaksu on maksettu. 

Palautetta voi lähettää myös kunnan kotisivujen kautta 

www.nurmijarvi.fi /lukijatutkimus. 

Lähetä vastauksesi 31.5.2016 mennessä.

Arvomme kaikkien yhteystietonsa jättäneiden kesken lippuja 

Rajamäen uimahalliin. 

Leikkaa irti

Nuorten Jukola Nurmijärvellä la 20.8.Nuorten Jukola Nurmijärvellä la 20.8.
– Suomen suurin nuorten suunnistajien tapahtuma– Suomen suurin nuorten suunnistajien tapahtuma

kueita Ruotsista, Virosta ja Venäjältä. 

Tapahtumaan osallistuu noin 170–

200 joukkuetta, joten Nuorten Ju-

kolan viestissä suunnistaa yhteensä 

noin 1200–1400 nuorta suunnistajaa. 

Lisäksi mukana on huoltajia, valmen-

tajia ja katsojia. 

 Yleisöllä on vapaa pääsy katso-

maan Nuorten Jukolaan. 

Kisasivut: 

www.jukola.com/nj2016/
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KUNTA TIEDOTTAA

Kiven patsas 
lakitetaan 
vappuaattona

V
apun vietto alkaa Nurmijär-

vellä Aleksis Kiven patsaan 

lakituksella. Patsas saa kut-

reilleen mustan ylioppilaslakin lau-

antaina 30.4. kello 17.30 alkavassa ta-

pahtumassa. Lakin musta väri juontaa 

juurensa siitä, että Kiven opiskeluai-

koihin ylioppilaat käyttivät yleisesti 

mustaa lakkia.

 Lakitustapahtuman ohjelmassa 

on juhlapuheiden ja itse lakituksen 

lisäksi musiikkia, jota esittävät Nur-

mijärven Puhallinorkesteri ja Cantica-

kuoro.  Maljapuheen pitää kirjailija 

Paula Havaste ja kunnan tervehdyk-

sen lausuu valtuutettu Maiju Tapio-

linna. Lakittajana toimii kunnanhalli-

tuksen puheenjohtaja Outi Mäkelä.

 Kunta tarjoaa yleisölle vappusi-

maa, jonka jakamisessa ovat apuna 

LC Nurmijärvi  Kanervan naiset.

 Perinteeksi muodostunut lakitus-

tapahtuma järjestettiin ensimmäisen 

kerran vuonna 2006.

Taita tästä

Leikkaa irti

Kesä 2016 -esite 
on ilmestynyt 
Käyntikohteita! Tapahtumia! 

Vinkkejä vapaa-aikaan!

Uudesta kesäesitteestä löytyy tietoa 

kuntalaisille ja matkailijoille Nurmijär-

ven kesän palvelutarjonnasta. Kesä-

esitettä saa kirjastoista ja kunnanvi-

rastolta. Se löytyy myös sähköisenä 

kunnan kotisivuilta otsikon ”Vapaa-

aika ja kulttuuri” alta kohdasta ”Mat-

kailu”.

Klaukkalan yhteispalvelupiste
Klaukkalan yhteispalvelupisteessä on seuraavat palvelut: 

Nurmijärven kunta
Palvelusihteeri puh. 040 317 2560

• kunnan informaatio, esitteet, lomakkeet

• hakemusten vastaanotto ja neuvonta

• kunnan kuulutukset

• lainhuuto- ja rasitustodistukset, kiinteistörekisteriotteet

• yleisöpäätteet kirjaston aulassa

Kela
Kelan asiakaspalvelu Klaukkalassa

• Kelan palveluneuvoja on paikalla ti, ke ja to

• Muina aikoina kunnan palvelusihteeri palvelee myös Kelan asioissa

Klaukkalan yhteispalvelu
Kuonomäentie 2 (toinen kerros), 01800 Klaukkala

yhteispalvelu@nurmijarvi.fi 

Avoinna ma-pe klo 9-12 ja 13–16

Poikkeavia aukioloja:

Kiinni 6.5. ja kesällä 27.6.–29.7.

 Mikä oli tämän lehden mielenkiintoisin juttu?

Mistä aiheista haluaisit jatkossa lukea tästä lehdestä?

Nurmijärvi tiedottaa -lehti ilmestyi kaksi kertaa viime vuonna. 

Kuinka usein haluaisit sen ilmestyvät jatkossa?

 
 Miten toivoisit lehden jatkossa ilmestyvän?

 sanomalehtimuodossa paperisena

 aikausilehtimuodossa paperisena

 ainoastaan sähköisenä verkkolehtenä

 en missään muodossa

Nimi 

  

Osoite

  

Sähköpostiosoite

  

Puh.

Ympyröi seuraavista väittämistä asteikolla 1-5:

1= täysin eri mieltä, 2=osittain eri mieltä, 3=en osaa sanoa, 

4= osittain samaa mieltä, 5=täysin samaa mieltä

Lehti on helppolukuinen

 1 2 3 4 5

Lehdessä on minulle hyödyllistä tietoa

 1 2 3 4 5

Lehden sisältö on kiinnostava

 1 2 3 4 5

Sisältö on monipuolinen

 1 2 3 4 5

Lehti on toimitettu ammattitaitoisesti

 1 2 3 4 5

Ulkoasu on selkeä ja hyvä

 1 2 3 4 5

 Muuta palautetta:

Kunnanvirasto on kiinni heinäkuussa kolme viikkoa 

11.–29.7.2016. Henkilökunnan lomat on keskitetty täl-

le ajalle niin, että välttämättömät toiminnot hoidetaan 

myös tuolloin.

Kesäaikana 1.6.–21.8. kunnanvirasto on muulloin auki 

klo 8–15.30.

Klaukkalan yhteispalvelu on kiinni 6.5. ja 27.6.–29.7.

Kunnan puhelinvaihde palvelee normaalisti koko kesän. 

Kunnanviraston kesäaukioloajat
Kirjastojen kesäaukioloajat 

Nurmijärven kirjastot ovat auki 6.6.–14.8. seuraavasti:

Pääkirjasto    ma–to 10–20, pe 10–16

Klaukkalan kirjasto  ma–to 10–20, pe 10–16

Rajamäen kirjasto  ma, ti, to 10–19, ke 10–17, 

      pe 10–16

Kirjastoauto lopettaa aamureitit 3.6., iltareitit 

kierretään 30.6. asti. Kirjastoauto ei kierrä 1.7.–14.8.
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ke 20.4. klo 18.00

Miesten juttuja: Erä- ja kalajuttuja

Mikko ”Peltsi” Peltola

Pääkirjasto, 

Punamullantie 1, Nurmijärvi

ke 20.4. klo 18.00

Intoilija – I.K. Inhan tarina

Fil.tri. Panu Rajala kertoo mestari-

valokuvaajana, tutkimusmatkailijana, 

tieto kirjailijana ja kääntäjänä tunne-

tusta I.K. Inhasta kirjoittamastaan kir-

jasta ja sen tekemisen vaiheista. 

Klaukkalan kirjasto, 

Kuonomäentie 2 

to 21.4. klo 15.00

K-60: Tutkijan taival 

– onnettomuus, tapaturma 

vai rikos? 

Rikosylikonstaapeli evp. Markku Tuo-

minen kertoo pitkästä työrupeamas-

taan keskusrikospoliisissa ja onnetto-

muustutkijana.

Klaukkalan kirjasto, 

Kuonomäentie 2

to 21.4. klo 15.30–19.00

Rikosuhripäivystys esittäytyy

Toiminnanohjaaja Tuija Hellsten on 

tavat tavissa klo 15–18. Klo 18–19 hän 

kertoo rikosuhripäivystyksen toimin-

nasta. 

Klaukkalan kirjasto, 

Kuonomäentie 2

la 23.4. klo 14.00

Linnateatteri: Tatu ja Patu pihalla

Suosittuihin lastenkirjoihin perustuva 

näytelmä siitä, mitä kaikkea kivaa voi 

tehdä ulkona. Ikäsuositus yli 2-vuo-

tiaille. Liput 6 €, ryhmälippu 5 €/kpl, 

kun ryhmässä 4 henkilöä + mahd. toi-

mituskulut, www.lippu.fi , ovelta tun-

tia ennen esitystä. Liput R-kioskilta 

tapahtumanumerolla 112124. 

Seurantalo Roinela, 

Seurantie 2, Klaukkala

Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

ti 26.4. klo 18.00

Keväthuilut soivat

Nurmijärven opiston ja musiikkiopis-

ton huilistit esiintyvät Sari Lohko-

Purhosen johdolla. Pianosäestys Ku-

mi Komori.

Klaukkalan kirjasto, 

Kuonomäentie 2

NURMIJÄRVELLÄ TAPAHTUU HUHTI–ELOKUUSSA

 HUHTIKUU
ke 27.4. klo 17.00

Kansallisen veteraanipäivän 

rukoushetki ja päiväjuhla

Rukoushetken toimittaa kirkkoherra 

Ari Tuhkanen. Rukoushetki, seppel-

partiot, juhlakahvit, päiväjuhla. 

Vapaa pääsy. 

Nurmijärven kirkko ja 

seurakuntakeskus, Kirstaantie 5–7

Järj. Nurmijärven kunta, seurakunta ja 

kansalaisjärjestöt

ke 27.4. klo 18.30

Satakielen lauluja

Nurmijärven musiikkiopiston kuoro 

Satakielet laulaa keväisiä lauluja An-

nele Westerlundin johdolla.

Klaukkalan kirjasto, 

Kuonomäentie 2, Klaukkala

to 28.4. klo 18.00–19.30

Iloista vappuaskartelua lapsille

Klaukkalan kirjasto, 

Kuonomäentie 2, Klaukkala

la 30.4. klo 17.30

Aleksis Kiven patsaan lakitus

Ohjelmallinen tapahtuma Kiven 

patsaalla kirkonkylässä. Ohjelmassa 

puheita, musiikkia ja maksuton sima-

tarjoilu. Patsaan lakittaa kunnanhalli-

tuksen puheenjohtaja Outi Mäkelä. 

Kunnantalon edusta, 

Punamullantie 1, Nurmijärvi

Järj. Nurmijärven kunta yhteistyössä 

Kivi-juhlien kanssa

la 30.4. klo 19.00

Cantica 30 vuotta: Vappukonsertti

Cantica-kuoron iloinen vappukon-

sertti. Kuoroa johtaa Arja Virtanen-

Haapasalmi. Liput 15 €.

Ahjola, Nahkurintie 6, Nurmijärvi

fi -fi .facebook.com/canticakuoro

9.–13.5. klo 19.00, 14.5. klo 13.00 

ja 18.00, 15.5. klo 13.00

Tanssin siivellä:

Nurmijärven tanssiopiston 

kevätnäytös

Tanssiopiston oppilaat 4-vuotiaista ai-

kuisiin esiintyvät. Estradilla nähdään 

monipuolisesti eri tanssilajeja baletis-

ta breikkiin.  

Liput 12 €/8,50 € (alle 16 v.) 18.4. 

alkaen lippuagentti.fi , tanssiopiston 

toimisto, Makuuni-toimipisteet, 

kirkonkylän Kukkataikurit, 

Klaukkalan Sportia. 

Maaniitun koulu, 

Heikkiläntie 27, Nurmijärvi

www.nto.fi 

ti 10.5 klo 18.00 

Maastojuoksut Parkkimäessä

Ilmoittautuminen klo 17.30 NHS:n 

huoltorakennuksella. Osallistumis-

maksu 5 € sisältää mehut ja alle 16-v. 

palkinnot jokaiselle. Sarjoja 4–90 v., 

kilpasarjat erikseen.

Nurmijärven hiihtoseura

www.nurmijarvenhiihtoseura.

nettisivu.org

to 12.5. klo 19.00

Kulttuurikuu:

RNO ja Kyösti Mäkimattila

Riku Niemi Orchestran tangotentet-

ti ja Kyösti Mäkimattila yhdistävät 

voimansa. Liput alk. 20/18/8 € Lippu-

pisteestä, www.lippu.fi , ovelta tuntia 

ennen esitystä. Tapahtumanumero 

R-kioskilla 105593.

Nurmijärven yhteiskoulun sali, 

Pratikankuja 8

Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

to 12.5. klo 18.00

Kitarahetki kirjastossa

Nurmijärven musiikkiopiston kitaran-

soiton oppilaat esiintyvät Kari Wese-

liuksen johdolla.

Klaukkalan kirjasto, 

Kuonomäentie 2, Klaukkala

la 14.5. klo 15.00

Art Housea Kino Juhassa

Kino Juhassa: 

Mandariinit

Zaza Urushadzen ohjaama kaunis 

sodan vastainen elokuva vuodelta 

2015. K 12. Liput 8 €, ennakkova-

raukset sähköpostilla arthousejuha@

gmail.com. Lippuja myös ovelta.

Kino Juha, Keskustie 7, Nurmijärvi

www.facebook.com/

arthousekinojuhassa

To 19.5. klo 19

La Primavera -kevätkonsertti

Lisätietoa tapahtumasta saa 

musiikkiopistosta.

Klaukkala

Nurmijärven Musiikkiopisto

www.numo.fi 

24.5.–7.5. ja 30.5.–1.6. 

klo 9.00–13.30

Taaborin toimintaviikot

Työpajoja, tarinoita, opastuksia 

4–8-vuotiaille. Liput 9 €/lapsi. Ryh-

mien varattava paikat etukäteen, puh. 

040 317 2509.

Taaborinvuori, 

Koulunkulmantie 34, Palojoki

Järj. Nurmijärven museo

su 29.5. klo 10.00–16.00

Nurmijärven toukomarkkinat

Paikkavaraukset puh. 040 751 6463.

Pratikankuja, Punamullantie ja 

Nurmijärven tori

www.nurmijarvenhiihtoseura.

nettisivu.org

ti 31.5. klo 17.30 

Hippo-kisat

Lisätietoa kisoista lähempänä tapah-

tumaa osoitteesta www.nurmijarve-

nyleisurheilu.fi . Ilmoittautuminen pe 

27.5. klo 20 mennessä osoitteeseen 

hippo@nurmijarvenyleisurheilu.fi . Ei 

osanottomaksua. Kaikki osallistujat 

palkitaan. Henri Hippokin on tulossa! 

Klaukkalan urheilukenttä, Kuntotie 3

Järj. Keski-Uudenmaan Osuuspankki 

ja Nurmijärven Yleisurheilu

www.nurmijarvenyleisurheilu.fi 

 TOUKOKUU

ma 2.5. klo 18.00

Ilta fl yygelin ääressä

Kanttori Martti Kilpeläinen, juonto ja 

fl yygeli, Tuula Kilpeläinen, fl yygeli.

Klaukkalan kirjasto, 

Kuonomäentie 2, Klaukkala

la 7.5. klo 11–13 ja su 8.5. klo 10–12 

Kansalliset suunnistuskilpailut 

44. Uudenmaan Rastipäivät

Rajamäen Rykmentti järjestää 2-päi-

väiset kansalliset suunnistuskilpailut. 

Myös kuntosuunnistusmahdollisuus. 

Osallistumismaksut kilpailuihin ja 

kun tosuunnistukseen järjestäjän in-

ternetsivuilta. Yleisölle vapaa pääsy. 

Mäntysalon koulu, 

Havumäentie 7, Klaukkala 

www.rajamaenrykmentti.fi 

ma 9.5. klo 18.00

Kulttuurikohtaus

Kaikille avoin keskustelutilaisuus, jon-

ka aiheena on uuden kulttuuriohjel-

man laatiminen kuntaan.

Nurmijärven pääkirjasto, 

Punamullantie 1

Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

 KESÄKUU

su 5.6. klo 9.00–16.00

Rompetori/Masiina Meeting

Tarjolla ajoneuvoharrastukseen liit-

tyviä ”rompetuotteita” ja wanhaa 

tavaraa. Lisäksi museo- ja harraste-

ajoneuvonäyttely sekä traktoreita ja 

maamoottoreiden työnäytöksiä. Tie-

dustelut puh. 050 517 2026.

Työtehoseuran piha-alue, 

Kiljavantie 6, Rajamäki

www.wanhatmasiinat.fi 

Ke 8.6. ja to 9.6. klo 18.00

Teatteri Pikku Kivi: Hölmölä

Liput 10/5 € portilta. 

Taaborinvuori, 

Koulunkulmantie 34, Palojoki

www.kivijuhlat.fi 

ti 14.6. 

Nuorten eliittikisat

Mukana Suomen parhaat 17–19-vuo-

tiaat yleisurheilijat.

Klaukkalan urheilukenttä, Kisatie 

16.6.–18.6., 21.6.–22.6., 28.6.–30.6.

Räminää ja räystäskouruja 

Liisa Mustosen ohjaama musiikki-

farssi. Rooleissa Lasse Karkjärvi, Vee-

ra Degerholm, Mika Tepsa, Thomas 

Pryke, Manu Havisalmi ja Lotta An-

sakorpi. Liput 25/22/10 €. Lippupis-

te,  www.lippu.fi , puh. 0600 900900 

(1,98€/min+pvm). Tarkista esityspäi-

vät ja -ajat verkkosivuilta. 

Taaborinvuori, 

Koulunkulmantie 34, Palojoki 

www.valiaika.com
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Lisätietoa tapahtumista: www.nurmijarvi.fi /tapahtumat

 ELOKUU

NURMIJÄRVELLÄ TAPAHTUU HUHTI–ELOKUUSSA

Lehti ei vastaa ennakkotietoihin tulevista muutoksista.

1.–2.7.

Räminää ja räystäskouruja 

Liisa Mustosen ohjaama musiikki-

farssi. Rooleissa Lasse Karkjärvi, Vee-

ra Degerholm, Mika Tepsa, Thomas 

Pryke, Manu Havisalmi ja Lotta An-

sakorpi. Liput 25/22/10 €. Lippupis-

te,  www.lippu.fi , puh. 0600 900900 

(1,98€/min+pvm). Tarkista esityspäi-

vät ja -ajat verkkosivuilta. 

Taaborinvuori, 

Koulunkulmantie 34, Palojoki 

www.valiaika.com

ke 6.7.– 3.8. klo 13.00–15.00

Taaborin Kesäkeskiviikot 

Taaborinvuoren museoissa opastuk-

sia ja ohjattua maksutonta toimintaa 

perheille. Klo 13.00–13.30 lasten oma 

opastuskierros ”Hiljan matkassa”, klo 

13.30–15.00 Nonstop työpaja. Työpa-

jojen teemoja ovat kotieläimet, koti-

työt, sepän taontapaja, pienoismal-

lien rakentamien ja luonto. 

Taaborinvuori, 

Koulunkulmantie 34, Palojoki

Järj. Nurmijärven museo

22.7.–23.7. ja 25.7.–31.7.

Risto Räppääjä ja Nelli Nuudelipää 

Taavi Vartian ohjaama riemukas näy-

telmä on laatuviihdettä koko perheel-

le.  Liput 25/15 €/perhelippu 74 € 2 

aikuista + 2 lasta. Lipunmyynti puh. 

044 346 8000 tai liput@taaborinkesa-

teatteri.fi . Taaborinvuori, 

Koulunkulmantie 34, Palojoki

www.taaborinkesateatteri.fi  

la 6.8. klo 15.00

Taaborinvuori soi: 

Agents & Vesa Haaja

Liput alk. 23 € + mahdolliset toimi-

tuskulut. Lapset alle 7-v ilmaiseksi. 

Lippu piste, www.lippu.fi , puh. 0600 

900 900 (1,98 €/min +pvm). Lipun-

myynti portilla alkaa tuntia ennen 

esitystä. Liput R-kioskeilta tapahtu-

manumerolla 104167. 

Taaborinvuori, 

Koulunkulmantie 34, Palojoki

Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

su 14.8. klo 10-16

Nurmijärven elomarkkinat

Paikkavaraukset puh. 040 751 6463

Pratikankuja, Punamullantie 

ja Nurmijärven tori

www.nurmijarvenhiihtoseura.

nettisivu.org

13.–14.8., 16.–18.8, 20.–21.8., 

23.–25.8.

Kivi-juhlat: Nummisuutarit 

Aleksis Kiven näytelmä, ohjaus 

Atro Kahiluoto. Liput alk. 25/23/15 €. 

Lipunmyynti www.netticket.fi  tai 

p. 0600 399 499 (1,00 €/min+ pvm/

mpm). Ryhmien (yli 20 hlö) liput myös 

suoraan Kivi-juhlilta, p. 046 564 4802.

Taaborinvuori,

Koulunkulmantie 34, Palojoki

www.kivijuhlat.fi 

la 20.8. klo 11.00 

Nuorten Jukola 

Rajamäen Rykmentti järjestää kan-

sainvälisen 31. Nuorten Jukola -vies-

tisuunnistuskilpailun, johon osallis-

tuu noin 200 seitsemän suunnistajan 

joukkuetta. Kilpailijat ovat 11–18 

-vuotiaita tyttöjä ja poikia. Joukkuei-

den osallistumismaksut järjestäjän 

verkkosivuilla. Yleisölle vapaa pääsy.

Alhonniituntie 8, Nurmijärvi

www.jukola.com/nj2016

su 21.8. klo 13

Taaborin kansanlaulukirkko

pastori Anni Pesonen, Pelimannit.

ma 22.8. klo 19.00

Yhteislauluilta Taaborinvuorella

Ohjelmistossa lauluja eri vuosikym-

meniltä. Vetäjänä näyttelijä ja laulaja 

Eija Ahvo. Liput 10/5 €, alle 7-vuo tiaat 

maksutta. Lipunmyynti 2.5. alkaen 

www.netticket.fi  ja Nurmijärven Opis-

ton toimisto. Portilta tuntia ennen ta-

pahtuman alkamista. Lippuvaraukset 

puh. 040 938 1007.

Taaborinvuori, 

Koulunkulmantie 34, Palojoki

Järj. Kivi-juhlat ja Nurmijärven opisto 

la 29.8. noin klo 8.30

Rajamäen kyläpäivä

Ohjelmaa eri puolilla Rajamäkeä.

www.rajamaenkylapaiva.fi 

 NÄYTTELYT

Galleria Ville
Punamullantie 1, Nurmijärvi

Ma-to klo 10–20, pe 10–18, 

la ja aattoina 10–16. 

Kesällä 6.6.–14.8. ma-to klo 10–20, 

pe 10–16, la suljettu.

20.4.–4.5.

Nurmijärven kuvataidekoulun 

kevätnäyttely       

11.5.–26.5

Nuorisopalvelujen taidekerhojen 

näyttely

8.6.–28.7.                 

Eira Savolainen, keramiikkaa

Nurmijärven Taideyhdistys ry

3.8.–25.8.                 

Nurmijärveläisen taiteen 

vuosinäyttely

Nurmijärven Taideyhdistys ry

31.8. – 22.9.              

Toivo Jaatisen 

90-vuotisjuhlanäyttely

Galleria Toivo
Kuonomäentie 2, Klaukkala

Ma-to klo 10–20, 

pe 10–18, la ja aattoina 10–16.

Kesällä 6.6.–14.8. 

ma-to klo 10–20,

pe 10–16, la suljettu.

1.3.–29.4.

Nurmijärven museo:

Tunnelmallisia kuvakulmia 

Minne Metson valokuvia 

Nummenpäästä

2.5.–30.6.

Inari Krohn: Grafi ikkaa

Metsässä ja puutarhassa

1.7.–31.8.

Isabella Chydenius: 

Katse: Täydellinen rehellisyys  

Kuva: Olli Hintikka
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 HEINÄKUU

1.–4.8.

Risto Räppääjä ja Nelli Nuudelipää 

Taavi Vartian ohjaama riemukas näy-

telmä on laatuviihdettä koko perheel-

le. Liput 25/15 €/ perhelippu 74 € 2 

aikuista + 2 lasta, Lipunmyynti puh. 

044 346 8000 tai liput@taaborinkesa-

teatteri.fi .

Taaborinvuori, 

Koulunkulmantie 34, Palojoki

www.taaborinkesateatteri.fi  


