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Nurmijärvi lukuina

Asukasluku: 42 127 

(ennakkotieto 30.6.2016)

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       10,1 %

• 7–14-vuotiaat      12,4 %

• 15–24-vuotiaat      11,6 %

• 25–64-vuotiaat      25,1 %

• Yli 65-vuotiaat      13,0 %

• Yhteensä       100 %

Työpaikkoja    12 067 kpl (1.1.2014)

Työllistä työvoimaa   20 897 hlöä (1.1.2014)

Päätaajamat/asukasluvut: (1.1.2015)

• Nurmijärven kirkonkylä      8 173

• Klaukkala       17 473

• Rajamäki         7 535

• Muut           8 716

 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: 

Nurmijärven kunta

Taitto:

AD Krista Jännäri

Mainospalvelu Kristasta Oy 

Painosmäärä:  19 500 kpl 

Painopaikka:  SLY-Lehtipainot Oy

Jakelu:     Jakelujuniorit Oy

Suomalaiseen luonteeseen kuuluu 

harvemmin itsekehu ja omien 

saavutusten voimallinen esilletuonti. 

Olemme vaatimattomia ja tuomme 

saavutuksemme esille tekojen kautta. 

N
urmijärvi on perinteinen suoma-

lainen kunta. Emme ole vuosi-

kymmenten kuluessa kovinkaan 

laajasti tuoneet kunnan menes-

tystä ja saavutuksia esille markkinoinnin 

kautta. Olemme menestyneet ja kasvaneet 

voimakkaasti. Ehkä olemme myös itse pitä-

neet kynttilää vakan alla?

 Menestyksen kääntöpuoli on myös ka-

teus. Yhteiskunta kääntää usein menestyk-

selle ja menestyville juhlinnan ja julkisen ke-

humisen jälkeen pian selkänsä. Tämä sama 

ilmiö on ollut mielestäni nähtävissä myös 

suhtautumisessa erilaisiin menestyviin yh-

teisöihin ja ollut menneinä vuosina havait-

tavissa myös uutisoinnissa, jolla Nurmijärveä 

koskevia asioita on tuotu esille tiedotusväli-

neissä. 

 Vuosituhannen alussa syntyneeseen 

Nurmijärvi-ilmiöön on lapsiperheiden 

muuttoliikkeen ohella yhdistetty hajanaisen 

yhteiskuntarakenteen suosiminen ja siihen 

liittyvät kielteiset vaikutukset. Samalla Nur-

mijärvi on kuitenkin noussut ilmiöksi, kun 

em. käsitettä on alettu käyttämään laajem-

min muuallakin.

 Nurmijärvi on ilmiö on keväällä käyn-

nistynyt markkinointikampanja, jolla olem-

me halunneet kääntää huomion siihen, 

että tosiasiassa Nurmijärvi on yksi maamme 

vetovoimaisimmista ja menestyksekkäim-

mistä kunnista. Musiikkivideo, kampanjaan 

liittyvät tuotteet ja kampanjatunnuksella 

varustetut bussit ovat olleet näkyvä osa 

kampanjaa. 

 Haluamme kampanjan myötä kertoa, 

miksi Nurmijärvi on hyvä paikka asua ja elää. 

Kunta luo puitteet hyvälle ja laadukkaalle 

asumiselle ja yrittämiselle. 

 Me kaikki nurmijärveläiset luomme 

yhdessä ilmiön nimeltä Nurmijärvi. Toivon, 

että olemme myös kaikki yhdessä mukana 

kertomassa kotikuntamme vahvuuksista ja 

siitä, mistä kaikesta voimme olla ylpeitä tä-

nään ja myös huomenna.

Joukkoliikenteessä 

pieniä muutoksia

Syksy tuo tullessaan uudet joukkoliikenteen 

aikataulut. Pieni, mutta samalla kaivattu 

muutos, on nuorisolipun kelpoisuuden ikä-

rajan nostaminen 17:sta 18 vuoteen. Tämä 

on varmasti tervetullut muutos niille per-

heille ja nuorille, jotka opiskelun ja harras-

tusten vuoksi liikkuvat kotikunnan rajojen 

ulkopuolelle.

 Joukkoliikenne on muutenkin parhail-

laan valinkauhassa, kun kunta on laatimassa 

joukkoliikenteen palvelutasoselvitystä vielä 

kuluvan vuoden aikana. Kuntalaiset ovatkin 

ottaneet aktiivisesti kantaa joukkoliikenteen 

kehittämiseen. 

Emmehän pidä 
kynttilää vakan alla!

Liikunta- ja kulttuuriharrastusten 

tarjonta parhaimmillaan

Liikunnalle ja kulttuurille syksy on otollista 

aikaa, kuten sienestämiselle sateisen kesän 

jälkeen. Nyt on aika liikunnalle niin luonnos-

sa kuin sisätiloissa. Useat uudet liikunnan 

harrastajaryhmät kutsuvat sinuakin mu-

kaan. Syksyn kuukaudet ovat myös täynnä 

erilaisia kulttuuritapahtumia, joista jokainen 

voi löytää uutta ja mielenkiintoista piristä-

mään arkeaan ja syksyn sekä pimenevien 

syysiltojen iloksi. Tervetuloa kaikki mukaan!

 Mukavaa alkavaa syksyä ja muistetaan 

yhdessä iloita ja kertoa muillekin yhteisestä 

ilmiöstämme Nurmijärvestä!

KIMMO BEHM

Kunnanjohtaja
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KUNTA TIEDOTTAA

Kunnan keväällä käynnistyneessä mark-

kinointikampanjassa hyödynnetään sitä, 

että moni tuntee kunnan entuudestaan 

Nurmijärvi-ilmiöstä.  Kunnasta tuli ilmiö, 

kun käsitteestä alettiin 2000-luvun alussa 

yleisesti puhua lapsiperheiden muuttaes-

sa suurin joukoin kaupunkien kehyskun-

tiin.

H
elsingin Sanomat kiinnostui 

kunnan markkinointikampan-

jasta otsikolla ”Nurmijärvi haluaa 

taas ilmiöksi”. Ilmiöksi meidän ei 

kuitenkaan enää tarvitse haluta, koska me 

olemme jo sitä. Sen sijaan haluamme herät-

tää kampanjallamme kiinnostusta kuntaa 

kohtaan ja kertoa, mitä hyvää täältä löytyy. 

Parhaimmillaan kiinnostuksen toivotaan 

johtavan vaikkapa muuttopäätökseen ja 

tontin tai asunnon hankkimiseen kunnan 

alueelta. Mainosvideomme onkin erottau-

tunut massasta ja ollut oiva kiinnostuksen 

herättäjä.

Katso video ja vinkkaa 

kaverillekin

Kampanjaa tehdään pienellä budjetilla ja 

kiinnostuksen levittämisessä tarvitaan yh-

teistyötä. Muun muassa videota jakamalla 

voimme omalta osaltamme vaikuttaa kun-

nan tunnettuuden lisäämiseen. Katso video 

ja vinkkaa siitä kaverillekin!

 Toivomme myös, että yhdistykset, kun-

talaiset ja yritykset toisivat entistä enemmän 

julkisuudessa esille omia tekemisiään ja ta-

pahtumiaan. Tarvitsemme tarinoita hyvistä 

kokemuksista. Kunnan maine ja vetovoima 

syntyvät teoista. 

Katso video: 

Nurmijärvi on ilmiö 

http://nurmijarvionilmio.fi /

HILKKA GEHÖR 

viestintäpäällikkö

 Kampanja käynnistyi maaliskuussa yh-

teistyökumppaneille järjestetyssä illassa, 

jossa kerättiin ideoita ja rakennusaineksia 

markkinointiin. 

 Kunta on yhtä kuin kuntalaiset. Nurmi-

järveläisille haluttiin antaa mahdollisuus ker-

toa itse, millainen Nurmijärvi on.  Videokuva-

uksiin kutsuttiin kaikki asiasta kiinnostuneet. 

Aineisto sai loppuvaiheessa räppi-muodon 

ja video julkaistiin youtubessa toukokuus-

sa. Video ohjaa kampanjan sivustolle www.

nurmijarvionilmio.fi , jota kautta voi tutustua 

ilmiön eri osiin.

Ilmiöstä syntyy sydän

Nurmijärvi on ilmiö -teemalle on kehitetty 

kampanjailme - sydän, joka koostuu Nurmi-

järvelle ominaisista asioista. Näistä voi jokai-

nen nykyinen tai uusi kuntalainen tai yritys 

rakentaa omannäköisen ilmiönsä. 

Kampanjalogoa ja -kuosia on tähän men-

nessä käytetty muun muassa Helsingin väliä 

ajavien Korsisaaren bussien kyljissä, eli liik-

kuvina mainoksina tien päällä. Kuosi näkyy 

myös kunnan markkinointi- ja lahjatavara-

tuotteissa. 

 Tunnuksen käyttö on myös poikinut 

paikallista kiinnostusta. Nurmijärven Opisto 

alkoi käyttää tunnusta kertoessaan kurssi-

tarjonnastaan – omista nurmijärveläisistä 

ilmiöistään. Muitakin keskusteluja tunnuk-

sen sovelluksista ja käytöstä on meneillään. 

Ilmiöhän muodostuu koko kunnan, eli kun-

talaisten, yhdistysten, yritysten yms. tekemi-

sistä ja elämästä.

Ei pöllömpi paikka, 

kehittämisen varaa on aina..

Hyvistä asioista kertominen ei kuitenkaan 

tarkoita sitä, että unohtaisimme epäkoh-

dat tai kunnan kehittämisen. Markkinoita-

van ”tuotteen” tulee olla kunnossa, kuten 

videossakin sanotaan ”kehittämisen varaa 

on aina”. 

 Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn 

vahvistaminen on yksi valtuuston päät-

tämistä kunnan kärkihankkeista.  Markki-

nointikampanja on osa tämän tavoitteen 

toteuttamista. Muut kärkihankkeet ovat 

kuntalaisten osallisuus ja järjestöyhteistyö, 

työttömyysvaikutusten minimointi ja hal-

linta kunnan käytettävissä olevin keinoin 

sekä kunnan sähköisiä palveluja edistävä 

digihanke.

Tulevaisuudessakin 
yksi vetovoimaisimmista kunnista

N
urmijärven kunnan väestönkasvu on tasaantunut 2000-luvun alkuvuosien 

hurjista, yli kolmen prosentin vuosittaisista kasvulukemista. Kasvu perustuu 

pitkälti korkeaan syntyvyyteen ja nettomuutto on pienentynyt. Kuntaan 

muuttaa kuitenkin vuosittain yli 2 000 henkilöä. Viime vuosina väkiluku on kasvanut 

maltillisesti, noin prosentin verran vuodessa. 

 Asukasluvut kasvavat Helsingin seudulla voimakkaimmin Vantaalla, Helsingissä 

ja Espoossa. Kehyskunnissa yli prosentin kasvuvauhtiin pääsivät viime vuonna Sipoo, 

Järvenpää ja Kirkkonummi. Nurmijärvelläkin kasvua oli 0,8 prosentin verran. 

 Nurmijärven kunnan asukasluku oli kesäkuun lopussa ennakkotietojen mukaan 

42 127 henkilöä. Kaikista Suomen yli 300 kunnasta Nurmijärvi sijoittuu asukas-

lukuvertailussa 25. sijalle.  Helsingin seudun kehyskunnista Nurmijärvi on Hyvinkään 

runsaan 46 000 asukkaan jälkeen toiseksi suurin.

 Kesäkuun alussa uutisoitiin tutkija Timo Aron kuntien muuttovetovoimaa kos-

kevasti tutkimuksesta. Hänen mukaansa kaupunkien ympäryskunnat ovat yllättävän 

vahvoja ja kestomenestyjät ovat hyötyneet sijainnistaan kaupunkiseuduilla.  

 Suomen parhaimmistoa ovat Aron analyysin mukaan Uudenmaan Kauniai-

nen, Sipoo, Tuusula ja Nurmijärvi, Pirkanmaan Pirkkala, Lempäälä, Nokia ja Ylöjärvi, 

matkailusta vetovoimaa saava Lapin Kittilä, Lieto Varsinais-Suomessa ja Joensuun 

naapurikunta Kontiolahti Pohjois-Karjalassa.

Miksi muuttaa Nurmijärvelle?

Nurmijärven kunnan viime vuonna tekemän muuttoliiketutkimuksen mukaan tänne 

muutetaan useimmiten kohtuuhintaisen asunnon, työpaikan ja ystävien tai sukulais-

ten läheisyyden takia sekä maaseutumaisten maisemien innoittamina. Syyt Nurmi-

järvellä viihtymiseen ja kuntaan jäämiseen taas ovat luonnonläheisyys, turvallisuus 

ja hyvät palvelut.

”Palvelut pelaa”
”Rauhallinen”

”Turvallinen”

”Lapsiystävällinen”
”Luonnonrauhaa”

”Maaseutuparatiisi”

”Paras paikka elää”
”Ei ole mitään huonoa 
sanottavaa”

”Hauska tunnelma”
”Kiva maalaispaikka”

Kuvassa on Oliver Uusikari, 3 kk.
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ALEKSIS KIVI -VIIKKO 8.–16.10.

Pallot putoavat, leijonat katoavat ja trapetsi on liian korkealla Teatteri Rollon 

esittämässä Sirkusseurue Hupsis! -näytelmässä.  

Sirkusnäytelmä 
perheen pienimmille

Jonglööri taituroi yhtä aikaa kahdella pal-

lolla ja trapetsien huimapää tanssii lat tialla 

lepäävällä nuorallaan. Mutta mitä kaikkea 

mahtaakaan tapahtua, kun asiat eivät sir-

kuksessa mene ihan niin sujuvasti kuin olisi 

tarkoitus?

 Naurut ovat herkässä, kun Teatteri Rol-

lon näyttelijät  kuljettavat yleisöä leijonajah-

dista viidakkosambaan ja trapetsilta tangon 

Unohtumattomia 
oopperasävelmiä 

Aleksis Kiven päivän juhlassa

Suomalaisen kansanmusiikin kansainvä-

lisesti tunnetuin tähti Värttinä konsertoi 

Nurmijärvellä osana Aleksis Kivi –viikon 

ohjelmaa.

Vuonna 1983 runonlausuntaryhmänä uran-

sa aloittaneen Värttinän tavaramerkki on ol-

lut alusta lähtien ”korkeelta ja kovvoo” -lau-

lutyyli sekä tiiviit lauluharmoniat. Yhtyeen 

läpimurto tapahtui niin kansallisesti kuin 

kansainvälisestikin vuonna 1991 julkaistun 

Oi Dai -albumin myötä.  

 Lokakuussa 2015 julkaistulla Viena-levyl-

lä Värttinä tekee kunniaa oman musiikkinsa 

juurille ja vienankarjalaiselle perinteelle. 

 Levyn laulut ovat pääsääntöisesti uusia. 

Ne ammentavat inspiraationsa yhtyeen te-

kemästä matkasta Vienan Karjalan runoky-

liin ja niissä tapahtuneista ainutlaatuisista 

Basso Jaakko Ryhänen, tenori Jyrki Ant-

tila ja sopraano Linda Urbanski esittävät 

oopperamusiikin helmiä Aleksis Kiven päi-

vänä järjestettävässä ”Oskar Merikannosta 

oopperaan”- konsertissa. 

 Mukana ohjelmistossa on muun muas-

sa ”E lucevan le stelle” Giacomo Puccinin 

oopperasta Tosca sekä ”Rusalkan laulu kuul-

le” Antonin Dvorakin oopperasta Rusalka. Li-

säksi kuullaan Oskar Merikannon kauneim-

pia sävellyksiä ja Toivo Kuulan yksinlauluja.

 Tenori Jyrki Anttila lupaa yleisölle nau-

tinnollisia hetkiä klassisen musiikin parissa. 

 – Jaakko Ryhäsen tulkinnat negrospiri-

tuaaleista jäävät varmasti unohtumattomi-

na kuulijoiden mieleen, Anttila hehkuttaa. 

 Konsertin pianistina ja urkurina toimii 

Maija Anttila. Juhlan päätteeksi jaetaan 

kunnan kulttuuripalkinto Konstiniekka. 

Ma 10.10. klo 19

Aleksis Kiven päivän juhla:

Oskar Merikannosta oopperaan

Nurmijärven kirkko

www.lippu.fi 

www.nurmijarvi.fi /kulttuuri
Oopperalaulaja Jaakko Ryhänen esiintyy 

Aleksis Kiven päivän juhlassa. 

Värttinä 
tuo terveisiä Vienasta

tapaamisista viimeisten elossa olevien ru-

nonlaulajien kanssa. Nämä laulajat ovat vii-

meisiä eläviä linkkejä monta tuhatta vuotta 

vanhaan kulttuuriin, josta on syntynyt muun 

muassa kalevalainen runous.

 Värttinän sointi on nyt akustisempi kuin 

vuosikymmeniin, ja lauluäänet yhdessä 

akustisen bändin kanssa muodostavat her-

kän ja rikkaan kudoksen.

To 13.10. klo 19

Värttinä: Viena

Nurmijärven yhteiskoulu

www.lippu.fi 

www.nurmijarvi.fi /tapahtumat

Ku
va

: ©
 O

p
erA

rt Jyrki A
n

ttila
 O

y

Värttinä matkalla Vienan karjalassa.

Ku
va

: Sep
p

o
 Sa

m
u

li

Kuva: Nanna Saarhelo

 Teatteri Rollo

pyörteisiin. Esitystä suositellaan yli 3-vuo-

tiaille. Kesto noin 40 minuuttia.

La 15.10. klo 14

Teatteri Rollo: 

Sirkusseurue Hupsis!

Seurantalo Roinela, Klaukkala

www.lippu.fi 

www.nurmijarvi.fi /kulttuuri
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Antti Tuuri
Pääkirjaston kirjailijavieras on pohjalaisuu-

den ja suomalaisen siirtolaisuuden ansioitu-

nut kuvaaja Antti Tuuri. Vapaana kirjailijana 

vuodesta 1983 toimineen Tuurin kirjalli-

nen tuotanto on laaja. Hän on kirjoittanut 

romaa neja, näytelmiä, elokuva- ja tv-käsikir-

joituksia, kuunnelmia, elämäkertoja ja histo-

riikkeja. Tuuri on toiminut myös kääntäjänä. 

Tuuri kirjoittaa itseään kiinnostavista asiois-

ta ja hänen romaaninsa pohjaavat vahvasti 

doku mentoituun tietoon. 

 Antti Tuuri on saanut tuotannostaan 

useita palkintoja, muun muassa Pohjoismai-

den neuvoston kirjallisuuspalkinnon, Finlan-

dia-palkinnon ja Aleksis Kivi palkinnon. Hä-

nelle on myönnetty myös Pro Finlandia mitali.

 Syksyllä ilmestyvä ”Tangopojat” jatkaa 

Tuurin Äitini suku -sarjaa. Romaani kertoo 

1960-luvulla Pohjanmaalta Volvon tehtaal-

le töihin lähtevän Saulin ja samalla monen 

muun suomalaissiirtolaisen vaiheista Ruot-

sissa.

Ke 12.10. klo 18

Kirjailijavieraana Antti Tuuri

Pääkirjasto, Punamullantie 1

www.nurmijarvi.fi /tapahtumat

Kari Hotakainen
Klaukkalan kirjaston kirjailijavieras on velmu 

sanataituri ja kirjallisuuden sekatyömies Ka-

ri Hotakainen. Kirjailijaa haastattelee tilai-

suudessa toimittaja Leea Ollikainen.

 Hotakaisen kynästä on syntynyt runoja, 

lasten- ja nuortenkirjoja, kuunnelmia, romaa-

neja, käsikirjoituksia, näytelmiä, kolumneja 

ja televisiosarjakin. Hänen kirjoistaan on teh-

ty myös monia teatteri- ja elokuvaversioita. 

 Hotakainen kirjoittaa viihdyttävää ja 

puhuttelevaa tragikomediaa suomalaises-

ta nyky-yhteiskunnasta, yksinäisyydestä, 

tavallisen ihmisen arjesta. Hänen lauseen-

sa ovat tarkkoja ja iskeviä ja omaleimai-

nen teksti sekä naurattaa että itkettää.  

 Teoksellaan Juoksuhaudantie Hotakai-

nen voitti Finlandia-palkinnon 2002 ja pari 

vuotta myöhemmin Pohjoismaiden kirjal-

lisuusneuvoston palkinnon. Kirja on kään-

netty yli kymmenelle kielelle ja siitä on tehty 

elokuva. Hotakainen on saanut myös useita 

muita kotimaisia ja kansainvälisiä palkintoja 

sekä arvostetun Pro Finlandia mitalin.

Ti 11.10. klo 18

Kirjailijavieraana Kari Hotakainen

Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2
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Teemu Keskisarja
Rajamäen kirjastossa vierailee kirjailija Tee-

mu Keskisarja, jonka historiaa käsittelevät 

teokset kiertävät ahkerasti lainassa myös 

Nurmijärven kirjastoissa. Suomen luetuim-

piin historioitsijoihin kuuluva Keskisarja 

toimii kirjoittamisen ohella Suomen ja Poh-

joismaiden historian dosenttina Helsingin 

yliopistossa. 

 Teemu Keskisarjan tie historioitsijaksi 

ei ole mitenkään tavanomainen. Hän pyrki 

vasta kolmikymppisenä lukemaan histori-

aa Helsingin yliopistoon, ja valmistui sieltä 

rivakkaan tahtiin. Keskisarja sai maisterin-

paperit kahdessa vuodessa ja pari vuot-

ta myöhemmin hän väitteli jo tohtoriksi. 

 Keskisarjan tietokirjojen keskiössä on 

tavallinen ihminen. Kirjojen aiheet, kuten 

rikokset, väkivallanteot ja sodat, eivät ole 

kevyimmästä päästä. Rankoista aiheistaan 

huolimatta kirjojen kerronta on viihdyttä-

vää ja värikästä. Keskisarja on ennättänyt 

julkaista jo pitkälti toistakymmentä teosta. 

Uusin teos, Hulttio – Mannerheimin painava 

nuoruus, ilmestyy syksyllä.

La 15.10. klo 13

Kirjailijavieraana Teemu Keskisarja

Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1
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Aleksis Kivi -viikon kirjailijavieraat

Kunnianosoitukset 
Aleksis Kiven 
patsaalla 
Seppeleiden laskeminen kirkonkylän kes-

kustassa sijaitsevalle kansalliskirjailijan pat-

saalle aloittaa Aleksis Kiven päivän juhlimi-

sen Nurmijärvellä.

 Nurmijärven kunta, Kivi-juhlat ja Nurmi-

järvi-Seura laskevat patsaalle seppeleet ja 

kukat maanantaina 10.10. kello 12 alkavassa 

tapahtumassa.

 Kunnianosoitusten lisäksi patsaalla 

nähdään Aleksis Kiven tuotantoon poh-

jautuva esitys, jonka jälkeen pääkirjastossa 

tarjotaan yleisölle maksuttomat pullakahvit. 

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. 

Ma 10.10. klo 12 

Seppeleiden laskeminen 

Aleksis Kiven patsas, Punamullantie 

1/Keskustie 1

Veera Salmen suosittuun lastenkirjaan 

perustuva Puluboi ja Poni -näytelmä ker-

too Kalliossa asuvan räväkän pulun ja 

Mai-tytön ystävyydestä.

Puluboi on kaupunkilaispulu, joka haluaa 

itse näistyä. Poni taas on ihan tavallinen 

tyttö, joka haluaisi olla poni. Nämä kaksi 

ystävystyvät ja kokevat yhdessä maailman 

menoa. 

 Ponin äiti joutuu ottamaan hermolo-

maa, koska isä on ihan lammas, inspiraation 

puutteesta kärsivä työtön taidemaalari. Äiti 

matkustaa Intiaan ja tuo sieltä palatessaan 

tuliaisiksi eksoottisen linnun Kaija Korakop-

siksen. Isä puolestaan etsii luovuutta majak-

kasaarelta.

Shakespearea 
sanoin ja sävelin
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 400 vuot-

ta maailman tunnetuimpiin kirjailijoihin 

kuuluvan William Shakespeare kuo-

lemasta. ”Her Infi nite Variety – Shake-

spearen naiset sanoin ja sävelin” –esitys 

avaa ikkunoita mestarikirjailijan tuotan-

toon. 

Näyttämöllinen teos koostuu Shakespearen 

näytelmien monologeista ja aikakauden 

musiikista. Estradilla nähdään näyttelijä 

ja cembalisti Elina Mustonen, joka paitsi 

näyttelee, myös soittaa 1500-luvulle tyypil-

listä kosketinsoitinta virginaalia. 

 Esityksen tekstit on koottu näytelmis-

tä Loppiaisaatto, Henrik V, Romeo ja Julia, 

Talvinen tarina, Julius Caesar, Kesäyön uni, 

Macbeth, Kuningas Juhana, Hamlet, Othello 

ja Kuten haluatte.  

 Musiikkia on mukana useilta eri tekijöil-

tä. Sävellyksistä vastaavat muun muassa Wil-

liam Byrd, John Dowland, Orlando Gibbons, 

Thomas Morley ja Giovanni Picchi. Sävellys-

ten tarttuvat melodiat ja rytmit peilautuvat 

Shakespearen tekstien monitasoisuuteen ja 

naiskohtaloiden kirjoon.  

Töttölöö! Heippa, moikka ja moljens! 

Puluboi ja Poni 
hauskuuttavat 
koko perhettä

 Puluboi, joka ei osaa lausua R-kirjainta, 

pääsee agenttitehtäviin, syö paljon bullaa 

ja haluaisi olla mainosmies. Joku tässä tari-

nassa munii, joku suunnittelee munivansa ja 

luonnollisesti jotkut jättävät munimatta. 

 Teatteri Eurooppa Neljän esitys sopii yli 

3-vuotiaille. 

su 16.10. klo 14

Teatteri Eurooppa Neljä: Puluboi 

ja Poni

Nurmijärven yhteiskoulun sali

www.nurmijarvi.fi 

www.lippu.fi 
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La 8.10. klo 15

Her Infi nite Variety – Shakespearen 

naiset sanoin ja sävelin

Nurmijärven pääkirjasto

Vapaa pääsy

www.nurmijarvi.fi /tapahtumat
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Hymnien yö
Musiikkitalon kuoro konsertoi 
Klaukkalan kirkossa

Syksy soi! avaa syyskauden klassisella musiikilla
Neljännen kerran järjestettävä Syksy Soi! –

festivaali on vakiinnuttanut paikkansa nur-

mijärveläisessä tapahtumatarjonnassa. Tänä 

vuonna festivaali tarjoilee klassista musiikkia 

kolmessa eri konsertissa. 

 Nurmijärveläisten ammattimuusi-

koiden järjestämällä festivaalilla kuullaan 

Mozartin kamarimusiikkia ja iloitaan koko 

perheen voimin Babar -perhekonsertissa. 

Värien ja musiikin yhtymäkohtiin puoles-

taan johdattaa Syysvärejä-konsertti, jossa 

nähdään sävelet väreinä ja värit sävelinä. 
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 Festivaalin esiintyjät ovat kovatasoisia 

musiikin ammattilaisia, jotka työskentelevät 

pääkaupunkiseudun ammattiorkestereissa 

ja musiikkioppilaitoksissa. 

 

23.9. - 25.9.

Syksy Soi!

www.syksysoi.fi 

Lauluyhtyeen vauhdikas ääni-ilottelu 

kohtaa perinteisen suomalaisen joulun. 
 

Club For Five on ainutlaatuinen ilmiö mu-

siikkimaailmassa rikkoessaan mielikuvia siitä, 

mitä kaikkea ihmisäänellä voi tehdä. 

 Vaikka lavalla ei näy soittimia, voi Club 

For Five’n konsertissa kuulla kaikkea sähkö-

kitaroista rumpusooloihin. Yhtye ei kuiten-

kaan tyydy pelkkään soittimien imitointiin, 

vaan kaikki yhdistyy saumattomasti taita-

vaan yhtyelauluun ja musiikilla leikittelyyn.

 Monipuolinen ja uskomattoman taitava 

a cappella lauluyhtye on valloittanut ylei-

sönsä suvereenilla osaamisellaan niin koti-

maassa kuin ulkomaillakin. Viiden laulajan 

lavashow on täynnä vastustamatonta iloa, 

energiaa ja virtuositeettia.

Ke 30.11. klo 19

Club For Five:

Joulukonsertti

Nurmijärven kirkko

www.lippu.fi 

www.nurmijarvi.fi /tapahtumat

Club For Fiven joulukonsertti Nurmijärven kirkossa

Klaukkalassa saadaan marraskuussa 

nauttia harvinaisesta kuorokonsertista. 

Helsingin Musiikkitalon Kuoro, jota taval-

lisesti kuullaan Suomen tunnetuimman 

konserttitalon produktioissa, esiintyy 

Klaukkalassa Hymnien yö -nimisessä 

konsertissa. 
 

Musiikkitalon Kuoro on yli 90 laulajan sin-

foniakuoro, joka esittää pääosin suuria, yh-

dessä orkesterin kanssa esitettäviä teoksia. 

Kuoro tekee yhteistyötä Musiikkitalon pää-

toimijoiden Helsingin kaupunginorkesterin, 

Radion sinfoniaorkesterin ja Sibelius-Akate-

mian kanssa.

 Kuoron A cappella -ohjelmisto painot-

tuu sellaiseen sinfoniakuorolle sopivaan 

musiikkiin, jota esitetään harvoin Suomes-

sa. Ohjelmiston historiallinen jänne ulottuu 

1000-luvulta oman aikamme musiikkiin ja 

kantaesityksiin. 

 Kuoron taiteellinen johtaja on sä-

veltäjä Tapani Länsiö. Taiteellista linjaa 

suunnittelevat Länsiön kanssa yhteis-

työssä kapellimestarit Hannu Lintu, Juk-

ka-Pekka Saraste ja John Storgårds. 

 Kuoro konsertoi pääasiassa Musiikkita-

lossa, mutta tekee harvakseltaan myös vie-

railuja korkeatasoisilla festivaaleilla ja muissa 

tapahtumissa.

la 26.11. klo 18

Musiikkitalon kuoro: Hymnien yö

Klaukkalan kirkko, Ylitilantie 6

www.lippu.fi 

www.nurmijarvi.fi /tapahtumat

  Syksy soi!:n taustavoimana toimiva Nur-

mijärven Musikantit ry haluaa rakentaa fes-

tivaalista monipuolisen ja värikkään tapah-

tuman, joka tarjoaa kuntalaisille kulttuurista 

lähiruokaa. 

 – Tavoitteenamme on järjestää konsert-

teja, jotka kiinnostavat mahdollisimman 

monenlaisia ihmisiä. Siksi ohjelmassa on ai-

na jotain sekä lapsille että myös eri musiik-

kityyleistä pitäville aikuisillekin, vastuuhen-

kilöihin kuuluva Tuija Rantamäki sanoo. 
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Nikke 
Ankara
Rajamäen 
kyläpäivän 
pääesiintyjänä
Elokuun viimeisenä lauantaina järjestettävä 

Rajamäen kyläpäivä tarjoaa markkinahu-

mua ja monipuolista ohjelmaa koko per-

heelle. 

 Rajamäen keskustan alueelle levittäy-

tyvä tapahtuma on perinteisesti panosta-

nut vetovoimaisiin esiintyjiin. Tänä vuonna 

pääesiintyjänä nähdään suomalaisen rä-

pin vahvimpiin tulokkaisiin kuuluva Nikke 

Ankara. Perheen pienimpien kiinnostusta 

puolestaan herättää Taija Taikan lastentai-

kashow. Myös muuta pienimuotoisempaa 

ohjelmaa on tarjolla pitkin kyläpäivää. 

Talkoohengen näyte

Rajamäen kyläpäivä kuuluu yleisömääräl-

tään suurimpiin Nurmijärvellä vuosittaisiin 

järjestettäviin tapahtumiin. Tapahtuma 

on tavallisesti kerännyt tuhansia kävijöitä 

muuttaen Rajamäen keskustan päivän ajaksi 

rennoksi kokoontumispaikaksi - ja ohjelma-

areenaksi. 

 Kyläpäivää järjestää Rajamäen Kylätii-

mi -niminen kuuden henkilön talkooporuk-

ka. Tämänvuotinen tapahtuma on järjestyk-

sessä jo 23. kyläpäivä. 

La 27.8. klo 8.30 – 15.30

Rajamäen kyläpäivä

Rajamäen keskustan alue

www.rajamaenkylapaiva.fi 

Lähestyvä jouluaatto pistää Viirun ja Peso-

sen touhuihin vipinää. On tehtävä jouluval-

mistelut, hankittava kuusi ja lahjojakin.  

 Suurimman pulman Pesoselle aihe-

uttaa Viirun toive saada kylään ihka oikea 

joulupukki. Pukin saapumisesta ei ole ta-

keita, joten Pesonen aloittaa supersalaisen 

nikkarointiprojektinsa, jonka on pakko val-

mistua ennen aattoa. Kaikki ei kuitenkaan 

suju kommelluksitta ja muutenkin talossa 

tapahtuu paljon outoja sattumuksia. 

 Onko koko joulu vaarassa vai onnistuu-

ko kaikki sittenkin parhain päin? 

Paikallisten taiteilijoiden ja kulttuuritoi-

mijoiden talkoovoimin järjestämä Taide-

kieppi laajentaa tarjontaansa. Monipuo-

lisen Pop Up -tapahtuman uusimpana 

ohjelmatulokkaana on maksuton eloku-

vanäytös Klaukkalan Roinelassa. 

Taidekieppi avaa nurmijärveläisten taiteili-

joiden ja käsityöläisten työhuoneet yleisölle 

yhden viikonlopun ajaksi. Vierailukohteissa 

on tarjolla näyttelyitä, käsitöitä ja työnäy-

töksiä. 

 – Taidekiepin ideana on antaa ihmisille 

mahdollisuus päästä näkemään miten ja 

minkälaisissa olosuhteissa taiteilijat tekevät 

työtään, tapahtuman järjestäjiin kuuluva 

kuvataiteilija Niko Saarinen sanoo. 

 TaidekieppiTaidekieppi 
kutsuu tutustumaan 
paikallisiin taiteilijoihin

Maksuton bussikuljetus

Vierailukohteita on kaikkiaan 18 ja ne sijoit-

tuvat eri puolille Nurmijärveä. Taidekieppi-

kohteisiin voi tutustua omalla autolla, pol-

kupyörällä, kävellen tai juosten. 

 Tarjolla on myös maksuton Kieppibussi, 

jonka kyydissä pääsee tutustumiskohteisiin 

Klaukklasta ja kirkonkylästä lauantaina 3.9. 

 Kieppibussin reiteillä tutustutaan muun 

muassa Markku Tuomisen moottorisaha-

veistoksiin, Teppo Honkalan keramiikkapa-

jaan ja Ahlbergin tilaan.

Yhteistyötä yli rajojen

Taidekiepin uusin yhteistyökumppani on 

elokuvanäytöksiä järjestävä Art Housea Ki-

no Juhassa -työryhmä. Yhteistyön tulok-

sena Seurantalo Roinelassa esitetään lau-

antaina 3.9. Klaus Härön ohjaama elokuva 

Miekkailija, johon on maksuton sisäänpääsy.

 Taidekieppi jatkaa jo vakiintunutta yh-

teistyötään perjantaina 1.9. järjestettävän 

Klaukkalan kirjaston Taiteiden yön, sekä 

myöhemmin syyskuussa järjestettävän Syk-

sy Soi! -festivaalin  kanssa. 

 

Kieppibussin aikataulut ja kaikkien 

kohteiden tiedot löytyvät osoitteesta 

www.taidekieppi.fi .  

la 2.9. ja su 3.9. klo 10-16

Taidekieppi

www.taidekieppi.fi 

Viiru ja Pesonen 
joulupuuhissa

 Vantaan Teatterin esittämä joulunäytel-

mä pohjautuu Sven Nordqvistin rakastettui-

hin lastenkirjoihin. Viiru ja Pesonen tuovat 

joulutunnelman niin pienelle kun isom-

mallekin katsojalle. Esitystä suositellaan yli 

2-vuotiaille. 

Viirun ja Pesosen joulu 

To 1.12. klo 18 

Seurantalo Roinela

To 8.12. klo 18 

Nurmijärven yhteiskoulun sali

www.lippu.fi 

www.nurmijarvi.fi /tapahtumat
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Taidekieppi syntyy Taidekieppi syntyy 
Nurmijärvellä vaikuttavien Nurmijärvellä vaikuttavien 
taiteilijoiden yhteistyön taiteilijoiden yhteistyön 
tuloksena. tuloksena. 
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Vuoden viimeisenä kuukautena järjestet-

tävän Klaukkalan kirjaston Joulukalenterin 

tunnetuin esiintyjä lienee säveltäjä Kaj 

Chydenius, joka osallistuu Joulukalenteri-

talkoisiin jo kuudetta kertaa. Chydeniuksen 

säestämän ja juontaman konsertin solistina 

kuullaan muusikko-näyttelijä Mikael Saar-

ta, joka tunnetaan Uuden Musiikin Kilpailus-

ta ja Uuden Iloisen Teatterin revyystä. Tänä 

syksynä Saari nähdään myös Turun Kaupun-

ginteatterin Rock of Ages musikaalissa, jossa 

hän esittää pääroolin.

 Kaj Chydenius on tehnyt Saaren kanssa 

yhteistyötä muutaman vuoden.

 – Mikael Saari hallitsee normaalit tenori-

äänen alueet intensiivisesti ja soinnikkaasti. 

Erityisen miellyttävä on vaivaton korkea ää-

nialue, se on luonteva ja harvinaisella tavalla 

helppo, Chydenius sanoo. 

 Miesten yhteistyötä on leimannut mo-

lemminpuolinen etsimisen ja löytämisen ilo.

 – Kajsta on helppo todeta, ettei hän 

päästä laulajiaan turhan vähällä! Kajlle on 

ehdottoman tärkeää että laulujen sanoma 

välittyy ja teksti lausutaan oikein. Työsken-

tely hänen kanssaan on avartavaa, koska 

Klaukkalan kirjaston Taiteiden yössä 
ohjelmaa Aladdinista Anderssoniin

klo 18–18.20

Nukketeatteri Sytkyt: 

Aladdin ja taikalamppu

Esitys Juha Laukkanen, nuket Mirjami Skarp. 

Nurmijärven musiikkiopiston Tello-sali.

klo 18

Vanhoja ja uusia koululauluja

Yhteislaulutilaisuus Jiri Kurosen ja Tiina Jo-

kelan johdolla.

klo 19

Paimentytöstä Ruokarouvaan

Kirjailija Enni Mustonen eli Kirsti Manninen 

keskustelee suositusta kirjasarjastaan Syrjäs-

täkatsojan tarinoita.

Lauantaina 29.10. vietetään Rajamäen kirjastossa suosittua koko perheen tapahtumaa 

Lystilauantaita. Tapahtuman teemana on tänä vuonna avaruus ja avaruusmatkailu.

Nuppi ja kroppa kuntoon 
Yökirjastossa

Chydenius ja Saari Joulukalenterissa
hän tietää niin paljon säveltämiensä runo-

jen ja runoilijoiden historiasta ja taustasta. 

Jokainen harjoituskerta pitää sisällään usein 

niin paljon tietoa, ettei keskinkertaisemmil-

lakaan älynlahjoilla varustettu laulajanplant-

tu voi välttyä oppimasta jotain uutta, Saari 

nauraa.

 Myös Kaj Chydenius nauttii yhteistyöstä. 

 – Tässäpä taas nuori suomalainen muu-

sikko, joka ei keekoile. Veikkaan hänelle va-

loisaa tulevaisuutta.

 Klaukkalan kirjaston Joulukalenterin 

ohjelma on esiintyjien ja kirjaston lahja kir-

jaston asiakkaille. Kaikkiin tapahtumiin on 

vapaa pääsy. Nurmijärven Sähkö Oy osallis-

tuu Joulukalenteriin lahjoittamalla Chyde-

niuksen ja Saaren konserttiin Noise House 

Oy:n järjestämän äänentoiston. 

Ma 19.12. klo 20.15

Näin unta kesästä kerran 

– Kaj Chydeniuksen lauluja

Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

www.nurmijarvi.fi /tapahtumat

 

 

Lystiä Rajamäen kirjastossa

Kirjaston ovet ovat auki klo 10–15 ja pitkin 

päivää tapahtuu monenlaista. Juha Hirvo-

sen Nukketeatteri Pinokkio esittää näytel-

män Avaruuspostia, jossa pieni poika tapaa 

vieraan kaukaa avaruudesta. Suomen muo-

toilukasvatusseuran Matkalla kosmokseen 

avaruusaluspajassa voi ideoida ja rakentaa 

oman lelualuksen, joka toimii astronautin 

kotina ja kestää kosmiset yllätykset. 

 Tapahtumapäivän aikana pääsee myös 

ratkaisemaan arvoitusta ja osallistumaan 

nuorisopalveluiden järjestämään ohjel-

maan. Kirjaston etupihalla Röykän Metsän-

kävijät pitävät letunmyyntipistettä, ja lisäksi 

kirjastoauto Oiva parkkeeraa pihaan. Muka-

na yhteistyössä on Rajamäen Uimahalli, joka 

sponsoroi palkinnot Lystilauantain suunnis-

tusarvoitukseen. 

La 29.10. klo 10–15

Lystilauantai

Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1

www.nurmijarvi.fi /tapahtumat

Pääkirjaston Yökirjasto on järjestetään per-

jantaina 9.9. klo 18–21 teemana keho ja 

mieli. Illan aikana kirjastossa voi tutustua 

erilaisiin tapoihin edistää hyvinvointia. 

 Ravitsemusasiantuntija Patrik Borg 

kertoo ruokavalion vaikutuksesta hyvin-

vointiin. Omissa pisteissään ovat tavat-

tavissa vyöhyketerapeutti ja refl eksologi 

Susanna Castren, personal trainer Kirsi 

Vaulamo sekä mindfulnessvalmentaja 

Tarja Ranta, jonka pitämään mindful-

nesstuokioon halukkaat voivat osallistua. 

Reiki-pisteessä reikiopettaja Marjut Tuo-

mi kertoo hoitomuodosta ja mahdollis-

ta on myös kokeilla pikaista reikihoitoa. 

Luvassa on lisäksi ohjattu liikuntahetki. 

 Monipalvelukeskus Woimala pitää illan 

ajan askartelupajaa, jossa taiteillaan eläinai-

heisia kirjanmerkkejä.

Pe 9.9. klo 18–21

Yökirjasto

Pääkirjasto, Punamullantie 1

www.nurmijarvi.fi /tapahtumat

Taiteiden yön lapsiyleisön sukeltaessa 

Nukketeatteri Sytkyjen ja Aladdinin taika-

maailmaan kirjaston alakerrassa siirrytään 

kirjastosalissa laulellen ajassa taaksepäin 

palauttamalla mieliin vanhoja ja vähän uu-

dempiakin koululauluja. Kaihon Karavaani 

yhtyeestäkin tuttu muusikko Jiri Kuronen 

laulattaa yleisöä Tiina Jokelan kanssa.

 Suosikkikirjailija Enni Mustonen eli Kirs-

ti Manninen kertoo lukijoiden rakastamasta 

elämänmakuisesta kirjasarjastaan Syrjästä-

katsojan tarinoita ja näyttelijä Kati Outinen 

pitää puheenvuoron luovuudesta. Illan 

kruunaa kulttuuriministerinäkin toimineen 

kirjailija Claes Anderssonin jazzkonsertti. 

Lisäksi luvassa on taidenäyttelyitä, taidetyö-

paja, varjokuvia, elokuvia ja kirjaston alapi-

halla Kirjastoauto Oiva, lettuja ja makkaraa. 

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

Pe 2.9. klo 18–22

Taiteiden yö

Klaukkalan kirjasto

Vapaa pääsy

www.nurmijarvi.fi /tapahtumat

klo 20

Näkymättömästä näkyväksi 

Näyttelijä Kati Outinen kertoo, 

miten luovuudesta syntyy toimintaa.

klo 21

Jazzia illan hämärtyessä

Kirjailija Claes Andersson kertoo omaelämä-

kerrallisesta teoksestaan Hiljaiseloa Meilah-

dessa ja soittaa illan päätteeksi jazzia.

klo 18–20

Varjokuvapaja

Vinkkejä ja opastusta koko perheen varjo-

leikkeihin kirjaston työhuoneessa.

klo 18–22

Pekka ja Pätkä elokuvia käsikirjastossa

klo 18–21

Croquis-työpaja

Non stop maalausta tai -piirtämistä Croquis-

tyyppisesti taiteilija Vicky Maarasen opasta-

mana kirjaston alakerran neuvottelutilassa. 

Syntyneet työt voi jättää pop up -näyttelyyn.

 

Lisäksi Galleria Toivossa on esillä Taru Tom-

perin akvarellinäyttely Kontrasteja ja kirjas-

ton alakerran neuvottelutilassa Nurmijärven 

Taideyhdistyksen näyttely. Kirjaston alapi-

halla vierailee kirjastoauto Oiva ja Röykän 

Metsänkävijät paistavat lettuja ja nuotio-

makkaraa.

Kati Outinen

Claes Andersson

Kirsti Manninen
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KULTTUURIA

Kirjastojen 
runollinen syksy 
Runous puhuttaa ja koskettaa syksyn aikana pääkirjastossa ja Klaukkalan kirjastossa. 

Kirjastojen runohyllyistä nostetaan esille runouden lajeja eri aikakausilta ja runotapah-

tumilla tuodaan esille runouden eri ilmenemismuotoja.

Rallielämää 
ja elokuvia
Suosittu Miesten juttuja tapahtumasarja 

saa jatkoa syksyllä. Keskiviikkona 14.9. klo 

18 pääkirjastoon saadaan vieraaksi Mar-

cus Grönholm, joka tunnetaan ralliautoi-

lun kaksikertaisena maailmanmestarina ja 

eniten rallin MM-osakilpailuja voittaneena 

suomalaisena. Grönholm jutustelee tilaisuu-

dessa elämästään ja urastaan ralliautoilun 

parissa sekä niihin liittyvistä matkoistaan 

maailmalla. Tapahtumaan pääsee sisään 

maksuttomalla pääsylipulla, joita on pääkir-

jastossa 29.8. alkaen

 Syksyn toisessa Miesten juttuja illassa 

tavataan tuottaja ja elokuvaohjaaja Mar-

ko Röhr, joka kertoo työstään ja erityisesti 

Järven tarina elokuvan tekemisestä. Järven 

tarina on sukellus paitsi järvien elämään ja 

historiaan myös suomalaisiin taruihin, usko-

muksiin ja uskontoihin.  Vierailuun liittyen kir-

jasto tarjoaa Järven tarina elokuvanäytöksen 

Kino Juhassa. Näytökseen jaetaan etukäteen 

maksuttomia pääsylippuja pääkirjastossa.

 Miesten juttuja iltoihin ovat myös naiset 

tervetulleita.

Joulu 
Aleksis Kiven 

syntymäkodssa
Aleksis Kiven syntymäkodin tunnelmalli-

nen joulunäyttely aukeaa ensimmäisenä 

adventtina. 

 Syntymäkodissa järjestetään näyttelyn 

avajaispäivänä sunnuntaina 27.11. Joulu-

tunnelmia-tapahtuma, jonka ohjelmassa on 

Aleksis Kiven jouluisia tekstejä ja perinteikäs 

tiernapoikakuvaelma. 

 Syntymäkodin hämärä tupa ja sen lat-

tialla kahisevat jouluoljet luovat idyllisen 

taustan Kiven tekstien luennalle. Tekstejä 

tulkitsevat Juha Poikela ja Tapio Virolainen. 

 Museon pihapiirissä sijaitsevat Kekkurin 

kahvikioski ja museokauppa pidetään auki 

joulunäyttelyn aukioloaikoina. Museokau-

pan valikoimasta löytyy jouluisia tuotteita, 

joita voi hankkia vietäväksi vaikka pukin 

konttiin. 

27.11. klo 13 Joulutunnelmia 

su 27.11./ 4.12./ 11.12./18.12. 

klo 12–16 On Joulu-ilta –näyttely 

Aleksis Kiven syntymäkoti, 

Palojoentie 271, Palojoki

www.nurmijarvi.fi /mus

Matkalaukusta on joskus paljastunut kah-

vimylly, jolla voi kokeilla kahvipapujen jau-

hamista. 

Aleksis Kiven syntymäkodissa, Taaborinvuo-

ren museoissa ja Nukarin koulumuseossa 

vierailee vuosittain noin 5 500 päiväkoti- ja 

koululaisryhmiin kuuluvaa lasta. Joskus mu-

seossa käyminen ei kuitenkaan lapsiryhmän 

kanssa onnistu. Silloin ryhmillä mahdolli-

suus tilata paikalle ”Museo matkalaukussa” 

-vierailija.

 Nurmijärven museon kehittämä vierai-

lukonsepti on ollut toiminnassa jo joitakin 

vuosia. Toiminta laajeni neljä vuotta sitten 

kattamaan koulujen lisäksi myös päiväkodit. 

Pelkästään kuluvan vuoden keväällä ”Museo 

Paikallistu!
Museon näyttely 
kertoo paikallisuudesta 
Keski-Uudellamaalla 
Pääkirjaston Galleria Villessä pohditaan loka-

kuussa paikan ja paikallisuuden merkityksiä, 

kun Paikallistu! -kiertonäyttely saapuu Nur-

mijärvelle. 

 Näyttelyn taustalla on Nurmijärven 

museon, Keravan museon, Hyvinkään kau-

punginmuseon, Mäntsälän museotoimen, 

Järvenpään taidemuseon ja Tuusulan histo-

riallisen museon vuonna 2014 organisoima 

Karvanopat ja Kaukametsä –yhteistyöhan-

ke. Hankkeessa tutkittiin paikallisuuden 

kokemuksia ja paikallisidentiteettejä ja se 

synnytti kiertonäyttelyn, joka pureutuu 

hankkeen teemoihin pintaa syvemmältä. 

Pääkirjastossa Heidi Herala tarttuu Marja-

Liisa Vartion runoihin 24.9. klo 14 draa-

mallisessa esityksessä Peilinpitelijä. Luvassa 

on kiinnostavaa ja voimallista tulkintaa sekä 

näyttäviä lavasteita. Peilinpitelijä sai ensiesi-

tyksensä Kajaanin runoviikolla kesällä 2016, 

jolloin tuli kuluneeksi 50 vuotta Marja-Liisa 

Vartion kuolemasta. Vartio tunnetaan laa-

jasta runotuotannostaan ja häntä pidetään 

yhtenä suomalaisen romaaniperinteen uu-

distajana. Vartio kävi aikanaan koulua Nur-

mijärvellä ja valmistui ylioppilaaksi Nurmi-

järven yhteiskoulusta.

 Klaukkalan kirjastossa pistetään pystyyn 

Runoraati 2.11. klo 18. Maiju Ranta esittää 

eri runoilijoiden runoja ja jokaisen esityksen 

jälkeen tunnetut raatilaiset arvostelevat ja 

pisteyttävät runon mielensä mukaan. Lo-

pussa nähdään, mikä runo vie voiton. Raa-

din puheenjohtajana toimii kirjailija Kirsti 

Kuronen.

Suomalaisen runouden monipuolinen 

asiantuntija Satu Koskimies saapuu Klauk-

kalan kirjastoon 24.11. klo 18 kertomaan 

pitkäaikaisesta suhteestaan runoihin sekä 

siitä, mikä runossa oikein lumoaa. Koskimies 

toimitti yhdessä Juha Virkkusen kanssa 

melkein kolmekymmentä vuotta Tämän 

runon haluaisin kuulla -ohjelmaa. Yhdeksän 

runokokoelmaa itsekin julkaissut Koskimies 

on luvannut puhua myös omista runoistaan 

sekä runojen kirjoittamisesta.

 Lisäksi kirjastoissa on luvassa muutakin 

runo-ohjelmaa syksyllä, muun muassa ra-

kastetun runoilijan ja lauluntekijän Aulikki 

Oksasen ja Antti Halosen Villit peurat -esi-

tys, jossa yhdistyvät runous ja sahansoitto, 

sekä Nurmijärven opiston Musel-ryhmän 

luontoaiheinen runo- ja musiikkiesitys pää-

kirjastossa.

Lisätietoa: www.nurmijarvi.fi /tapahtumat

Munkki-lautapelissä kurvaillaan läpi Keski-

Uudenmaan kuntien. Kuva Hyvinkään kau-

punginmuseo.

Lautapeli kuljettaa

ympäri Keski-Uuttamaata

Näyttelyn keskiössä on suuri lautapeli, joka 

innostaa keskustelemaan paikkakokemuk-

sista Kehä III:n tällä puolen. Peli vie koti-

seutukierrokselle, jonka aikana voi löytää 

itsensä Kellokoskelta, Sveitsistä, Jampasta tai 

Lepsämästä. Pelilaudalla edetään tietenkin 

karvanoppia heittämällä.

Pelin sisältöihin on mahdollista tutustua 

muutenkin kuin pelaamalla. Sitä tutkimalla 

voi hurahtaa hauskasti Keski-Uuteenmaa-

han, tai ihan vain ihmetellä, mitä kaikkea 

Keski-Uusimaa pitää sisällään. 

Nurmijärveläisten 

ottamia valokuvia

Nurmijärven museo kutsui keväällä nurmi-

järveläisiä valokuvaamaan itselleen tärkeän 

paikan ja kertomaan siihen liittyvän tarinan. 

Osa museon saamista kuvista tulee esille 

näyttelyyn.

 Kuvat valaisevat osaltaan paikan ja 

paikkasuhteen merkityksiä. Kokonaisuute-

na näyttely rohkaisee ihmisiä juurtumaan 

omaan lähiympäristöönsä. Paikalliseksi ko-

tiutuminen on yksilön ja yhteisön voimava-

ra, joka antaa jalkojen alle lujaa maata sekä 

luo ja ylläpitää alueen identiteettiä.

Paikallistu!  

28.9.–27.10. 

Galleria Ville, Nurmijärvi

www.nurmijarvi.fi /museo

Museo matkalaukussa 
kiertää kouluja ja päiväkoteja

matkalaukussa” –vierailuista vastaava mu-

seoamanuenssi Anne Alasmaa kävi kerto-

massa kotipaikkakunnan historiasta yli 1200 

nurmijärveläiselle lapselle.

Menneisyys tutuksi 

lasten ehdoilla 

Päiväkoti- ja kerhovierailut tutustuttavat 

lapsia historiaan vanhojen esineiden kautta 

sekä selventävät sitä, mikä museo on. Läh-

tökohtana ovat matkalaukusta paljastuvat 

museoesineet. Laukkuun on pakattu mu-

seon opetuskokoelmasta esineitä, joita on 

lupa katsella, koskea ja kokeilla. 

 Jokaisella vierailulla on oma teemansa. 

Tähän mennessä on esimerkiksi katettu en-

tisajan ruokapöytää, tutkittu vanhoja leluja 

ja tutustuttu entisajan ammatteihin.

Kulttuuriperintötunteja 

kouluille 

Nurmijärven kouluille museo tarjoaa kult-

tuuriperintötunteja, joiden aikana tutustu-

taan valokuvien kautta pitäjän, ja erityisesti 

oman kylän, maisemiin ja ihmisiin. Tavoit-

teena on syventää oman lähiympäristön 

tuntemusta, sekä havainnoida maisemassa 

ja ihmisten arjessa tapahtuneita muutoksia.  

Historiatietoisuus ja menneisyyden tunte-

minen lisäävät oman lähiympäristön ym-

märtämistä ja arvostamista. Museo voi luo-

da yhteyden menneen ja nykyhetken välille. 

Ja ennen kaikkea, museo tarjoaa mahdolli-

suuksia elämykselliseen oppimiseen.

Kuva: Aura Nukari

Kuva: Hyvinkään kaupunginmuseo
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Keski-Uudenmaan ympäristökeskus toivoo nurmijärveläisiltä palautetta palveluis-

taan. Palautetta voi antaa keskuksen verkkosivuilta löytyvällä asiakaskyselyllä. 

Kyselyssä ovat mukana ympäristökeskuksen keskeiset palvelut, eli lupa- ja hyväksy-

mispalvelut, viranomaisvalvonta, eläinlääkäri- ja löytöeläinpalvelut sekä neuvonta.

 Asiakaskysely on ollut käytössä alkuvuo-

desta. 

 – Alkuinnostuksen jälkeen palautetta 

on tullut melko vähän, kertoo ympäristö-

keskuksen johtaja Risto Mansikkamäki. 

Hän kannustaakin keskuksen asiakkaita an-

tamaan palautetta saamastaan palvelusta, 

jotta ympäristökeskus voi kehittää palve-

luitaan edelleen. 

 – Aikaa palautteen antaminen vie vain 

pari minuuttia.

 Kysely on tarkoitettu nimenomaan 

saadun palvelun arviointiin. Yksittäiset val-

vontapyynnöt, haittailmoitukset tai ympä-

ristökeskukselle tarkoitettu yleinen palaute 

tulee toimittaa ympäristökeskukselle muita 

yhteydenottokanavia käyttäen.

Monipuoliset tehtävät

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus tuot-

taa Nurmijärven kunnan ympäristötervey-

denhuollon ja ympäristönsuojelun palvelut. 

Keskus valvoo muun muassa elintarviketur-

vallisuutta, pohjaveden ja talousveden laa-

tua, vesi- ja jätehuollon toimivuutta sekä 

Anna palautetta ympäristö-
keskuksen palveluista

koulujen ja päiväkotien terveydellisiä olo-

suhteita. Se valmistelee Keski-Uudenmaan 

ympäristölautakunnan päätettäväksi maa-

aines- ja ympäristölupia ja valvoo niiden 

noudattamista. 

 Ympäristökeskus seuraa Nurmijärven 

järvien veden laatua ja ilmanlaatua sekä 

koordinoi ilmastonsuojelua ja energian-

säästötoimia. Keskus huolehtii myös kunnan 

peruseläinlääkintähuollosta, eläinsuojelun 

valvonnasta ja löytöeläimistä. 

 Muut Keski-Uudenmaan ympäristö-

keskuksen alueeseen kuuluvat kunnat ovat 

Järvenpää, Kerava, Mäntsälä ja Tuusula.

Anna palautetta ympäristökeskuksen 

palveluista. Löydät asiakaskyselyn keskuk-

sen kotisivuilta www.keskiuudenmaanym-

paristokeskus.fi .

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Käyntiosoite Hyrylänkatu 8 C,  

    04300 Tuusula 

Postiosoite     PL 60, 04301 Tuusula

Sähköposti  yaktoimisto@tuusula.fi             

KUNTA TIEDOTTAA

Kunta Somessa

Lukijakysely
kuntalaisia kiinnostivat 
kaavoituskatsaus ja tapahtumat

T
iedotuslehden kevään numerossa 

julkaistiin kysely, missä tiedustel-

tiin lukijoiden mielipiteitä lehden 

sisällöstä ja ulkoasusta. Kaavoituskatsaus 

ja tiedot eri tapahtumista koettiin lehden 

mielenkiintoisimmiksi aiheiksi. Muita aihei-

ta, mistä lukijat haluaisivat jatkossa lukea, 

olivat muun muassa kylien esittelyt ja eri 

ammatteja kuvaavat artikkelit.

 Kyselyyn vastanneet olivat lähes yksi-

mielisiä siitä, että sopivin muoto tiedotus-

lehdelle on jatkossakin paperinen versio. 

Tällä hetkellä lehti ilmestyy paperilehden 

lisäksi myös sähköisesti ja se on luettavissa 

kunnan kotisivuilta. Ilmestymiskertoja lu-

kijat toivoivat nykyisen kahden sijaan 2–3 

kertaa vuodessa.

 Kaikkien vastausten kesken arvottiin lip-

puja Rajamäen uimahalliin. Lehden toimitus 

kiittää vastauksista ja ottaa palautteet huo-

mioon sekä lehden sisällössä että jatkossa 

konseptia uudistettaessa.

N
urmijärven kunta on mukana myös 

sosiaalisessa mediassa. Suurinta 

osaa kunnan Facebook-, Instag-

ram- ja Twitter-tileistä voi lukea ilman kir-

jautumista. Kunnan käyttämät kanavat on 

suunnattu pääasiassa toimialojen asiakas-

ryhmille.

 Facebookissa muun muassa kirjasto 

kertoo tapahtumistaan. Metsä-Tuomelan 

jäteaseman sivulta löytyy tietoa kevätlau-

antain jonon pituudesta ja elinkeinotoimi 

vinkkaa, mistä yrittäjä saa vinkkejä.  Onko 

kahvakuulatunteja Klaukkalassa tai järjes-

tetäänkö kunnassa kävelytestejä? Nekin 

tiedot löytyvät Somesta liikuntapalvelujen 

sivulta. Vauvoja ja taaperoita palvelee Nur-

mijärven neuvolan Facebook-sivu.

 Nurmijärven kirjasto on kuvien muo-

dossa myös Instagramissa. Twitteristä voi 

seurata kirjaston uutuuslevyjen esittelyä. 

Yksityistielaki muuttuu, asfalttityöt on aloi-

tettu – kunnan Tiekunnossapito päivittää 

tietoja teiden kunnosta Twitte rissä. 

 

Keski-Uudenmaan 

Ympäristökeskus huolehtii 

muun muassa 

eläinsuojeluvalvonnasta

 ja löytöeläimistä. 

Koko perheen tapahtuma 

Nurmijärvi NYT 
Perttulan Keudassa la 26.11. klo 10–15

• paljon tekemistä lapsiperheille

• herkuttelua tapahtuman tuoksinassa

• tutustumista koulun sekä paikallisten yritysten tarjontaan

• joululeivonnaiset ja -ruoat näppärästi hyvissä ajoin kotiin

• paljon joululahjavinkkejä

Lisätietoja: www.nurmijarvinyt.fi  

    facebook.com/nurmijarvinyt.

    Keudan ammattiopisto, Lopentie 20, Perttula

Kunnan käytössä olevat Some-kanavat 

on listattu kotisivuille nurmijarvi.fi /some.  
Elomarkkinoilla 

kunnan teltalla 

päivystivät

Ulla-Maija Rinne, 

Kirsi Matikainen ja 

Mika Alastalo.

N
urmijärven kunta oli mukana elo-

kuun puolivälissä kirkonkylän torilla 

Elomarkkinoilla. Kunnan osastolla 

kuntalaisia kiinnosti erityisesti Krannilaan 

nouseva uusi asuinalue sekä myynnissä ole-

va vanha poliisitalo. Osastolla myytiin myös 

Nurmijärvi on ilmiö -tuotteita kuten mm. 

kasseja, mukeja, hiirimattoja ja t-paitoja.

 Kunnan teltan löytää vielä elokuun ai-

kana lauantaina 20.8. Nuorten Jukola -suun-

nistustapahtumasta Alhonniitusta sekä 

27.8. Rajamäen kyläpäiviltä. 

Kunta mukana 
elokuun markkinatapahtumissa
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KUSTANNUSVERTAILU Kuukausikustannukset (euroa)   Tiedot 1.8.2016
 esimerkkimatkoilla 
                                     Henkilöautolla* Nurmijärvi-lipulla SÄÄSTÖ/vuosi** 

 Klaukkala - Kaivoksela 16 km   316,80 70,00 2714,80

 Klaukkala - Helsinki 30 km   594,00 100,00 5434,00

 Klaukkala - Korpilampi 8 km   158,40 70,00 972,40

 Kirkonkylä - Helsinki 40 km   792,00 100,00 7612,00

 Nukari - Helsinki 45 km   891,00 100,00 8701,00

 Rajamäki - Helsinki 50 km   990,00 100,00 9790,00
 * = Matkustuspäiviä 22/kk. Henkilöauton kustannukset keskihintaisella (31 000 autolla 0,45 /km.  Veroton km-korvaus v. 2016 on 0,43 /km.
** = Säästö Nurmijärvi-lipulla henkilöautoon verrattuna 11 kuukauden aikana.

H
elsinkiläinen Iiro Grönberg 

on viime vuodesta asti käynyt 

töissä Nurmijärvellä ja taittanut 

matkansa bussilla. Hän suoras-

taan hehkuttaa tyytyväisyyttään palveluun.

 Grönberg työskentelee Nurmijärven 

kunnan palveluksessa yleiskaavasuunnit-

telijana. Omaa autoa miehellä ei ole, joten 

bussin käyttäminen työmatkoihin on ollut 

luonteva valinta.

 Grönberg listaa päätökselleen kolme 

hyvää perustetta.

 – Siihen ovat vaikuttaneet taloudelliset, 

käytännölliset ja ideologiset syyt.

 Sata euroa kuussa maksavan Nurmijär-

vi-lipun hinta oli Grönbergille iloinen yllätys.

 – Olin henkisesti varautunut siihen, että 

bussilippu tänne maksaa paljon enemmän. 

Tämähän on todella kohtuuhintaista mat-

kustamista. Olen laskeskellut, että omaan 

autoon kuluisi aika paljon enemmän rahaa.

Käytännön syistä Grönberg mainitsee help-

pouden. Bussin kyytiin on helppo hypätä 

Kampissa ja kyyti tulee aivan työpaikan kul-

mille Nurmijärvellä.

 – Vuorotiheys on sopiva – aina löytyy 

bussi. Vuoroja kulkee puolen tunnin välein. 

Lisäksi liikenne on hyvin täsmällistä: bussit 

lähtevät yleensä minuutilleen aikataulussa, 

Grönberg kiittää.

 Muutenkin hän on ollut mielistynyt ta-

soon, jota bussiliikenne tarjoaa.

 – Kuljettajat tervehtivät iloisesti. Kyyti on 

tasaista ja turvallista sekä kalusto kunnossa. 

Ei ole mitään pahaa sanottavaa – pikemmin 

päinvastoin.

E
dullista ja helppoa matkustusta tar-

joava Nurmijärvi-lippu on noussut 

viimeisen viiden aikana todelliseksi 

hittituotteeksi. Lipun myyntilukemat ja käyt-

tö jatkavat kasvuaan jopa poikkeuksellisessa 

tahdissa muiden alueiden vastaaviin lippui-

hin verrattuna.  

Iiro Grönberg kulkee Helsingistä töihin Nurmijärvelle

Kolme hyvää syytä valita bussi

 Grönbergillä on ajokortti ja ajokoke-

musta muiden autoilla sen verran, että 

stressaava ratinvääntö ei houkuttele.

 Siten käytännöllisiin etuihin bussin puo-

lesta voinee laskea myös sen tarjoaman ren-

touden.

 – Usein torkahdan matkan aikana ja he-

rään virkeänä perillä, Grönberg kertoo.

 Valinnan kallistuminen bussikyydin 

puolelle perustuu myös syvemmälle me-

neviin seikkoihin.

 – Haluan osaltani tukea ekologista liik-

kumista, kiteyttää Iiro Grönberg.

Iiro Grönberg pelaa jalkapalloa viitosdivarissa 

MPS Atletico Akatemiassa ja seurasi luonnol-

lisesti tarkkaan futiksen EM-kisat. Myöhäiset 

lähetykset sopivat hyvin, sillä univelkaa pystyi 

aamuisin kuittaamaan nukkumalla bussi-

matkan ajan, Grönberg nauraa.

Teksti ja kuva: Pekka Paloranta

Nurmijärvi-lippu on haluttu hittituote
Bussilla voit säästää jopa tonneja vuodessa

 Syy henkilökohtaisen kausilipun suosi-

oon on yksinkertainen: tuotteessa yhdisty-

vät helppokättöisyys ja todella edullinen, jo 

yli viisi vuotta samana pysynyt hinta.

 Nurmijärvi-lipussa on kaksi edullista 

vyöhykettä. Nurmijärvi-Helsinki -välin rajat-

tomat bussimatkat 30 päivän aikana maksa-

vat vain 100 euroa. Vastaava lippu suoraan 

Nurmijärveltä Vantaalle tai Espooseen mak-

saa 70 euroa. Nurmijärvi-lippua myydään 

myös pääkaupunkiseudulla asuville.

 Nurmijärvi-lippu on todellinen säästäjä, 

koska sitä voi käyttää rajattomasti voimas-

saolon aikana. Samalla lipulla saa matkus-

taa myös lyhyempiä matkoja Nurmijärven 

rajojen sisäpuolella, mikä kilahduttaa lisää 

euroja säästöön.

 Edullista lippua pääsee oikeasti myös 

käyttämään. Pääkaupunkiseudun suun-

taan ja takaisin kulkee valtaisa määrä suoria 

bussivuoroja, jotka mahdollistavat monelle 

joustavan työssäkäynnin, opiskelun sekä 

muun asioinnin.

 Tarkasti euronsa laskevat toteavat aika 

pian, että omalla autolla noita matkoja ei 

kannata kulkea. Katso itse oheisesta vertai-

lutaulukosta, miten Nurmijärvi-lippu sopisi 

lompakollesi.

Nuorisolippu nyt
alle 18-vuotiaille
Nurmijärven nuoriso on hienosti tart-

tunut omien lippujen muodossa toteu-

tettuun kädennojennukseen. Nuoriso-

lippujen suosio on jatkanut edelleen 

reipasta kasvuaan.

 Kunta haluaa houkutella lisää nuo-

ria joukkoliikenteeseen. Niinpä nuo-

risolipun ikärajaa nostetaan vuodella 

siten, että lippu myydään jatkossa alle 

18-vuotiaille nurmijärveläisille. Uudistus 

astuu voimaan lähiaikoina.

 Nurmijärven nuorisolippu on hen-

kilökohtainen ja voimassa 30 päivää, 

jona aikana sitä voi käyttää voimassa-

oloalueella rajattomasti.  Nurmijärven 

sisäinen nuorisolippu maksaa 44 €, 

Nurmijärvi-Espoo tai Vantaa -lippu 49 € 

ja Nurmijärvi-Helsinki -lippu 70 €. Kaikil-

la nuorisolipuilla voi tehdä rajoituksetta 

myös lyhyempiä matkoja Nurmijärven 

kunnan alueella.

NY T  MENNÄÄNNY T  MENNÄÄN !
Nurmijärven joukkoliikennelehti 2016Nurmijärven joukkoliikennelehti 2016



12
NURMIJÄRVI 2 • 2016

Kivenkyyti 
on kaikille avoin
Kivenkyyti on kaikille avointa joukkoliiken-

nettä, johon ovat kaikki matkustajat terve-

tulleita. Matkan voi maksaa kaikilla samoilla 

lipputuotteilla kuin muissa bussivuoroissa.

Kivenkyydin reitit ja aikataulut sekä tar-

kemmat ohjeet selviävät kesäkuun alus-

sa ilmestyneestä vihkosta, joka on jaettu 

kaikkiin koteihin. Julkaisua saa maksutta 

Kivenkyyti-autoista, Matkahuollon toimi-

pisteistä sekä kunnantalolta. Tietopaketti 

löytyy myös kunnan sivuilta osoitteesta

www.nurmijarvi.fi /joukkoliikenne. 

JOUKKOLIIKENNELIITE

LIPPUTUOTTEET JA HINNAT
Nurmijärvellä on käytössä omat, edulliset henkilökohtaiset kausiliput. 
Lippuja myydään nurmijärveläisille sekä HSL-alueen asukkaille. Nuori-
solippuja myydään vain nurmijärveläisille alle 17-vuotiaille nuorille.
Lipun lataus on kerrallaan voimassa 30 vuorokautta, jona aikana sillä 
voi tehdä rajattoman määrän matkoja voimassaoloalueen sisällä.
Ensimmäisellä kerralla lippu ostetaan Matkahuollon toimipisteestä. 
Ensimmäisellä ostokerralla kannattaa varautua todistamaan henkilöl-
lisyytensä. Uudet lataukset onnistuvat myös busseissa sekä Nurmi-
järven R-kioskeissa.
Nurmijärvi-lipun 30 päivän latauksen hinnat:
• Helsinkiin 100 €
• Espooseen/Vantaalle 70 €

Nurmijärven nuorisolipun 30 päivän latauksen hinnat:
• Helsinkiin 70 €
• Espooseen/Vantaalle 49 €
• Nurmijärven kunnan sisäiset matkat 44 €
Keski-Uudenmaan seutulipun 30 päivän lataus 63 €
• Voimassa näiden kuntien alueella: Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä,  
 Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula.
• Kelpaa myös pikavuoroissa, joissa peritään lisämaksu.
Kaikilla edellä kuvatuilla lipuilla voi matkustaa myös lyhyempiä matkoja 
Nurmijärven kunnan sisällä.
 Jos kausiliput eivät sovi kulkutarpeisiin, Matkahuolto myy myös 
22 ja 44 matkan alennetun hinnan sarjalippuja.

HSL-alueen liput: katso www.hsl.fi 

Lippujen myyntipaikat
Nurmijärvi-lipun ja Keski-Uudenmaan 
seutulipun voi ostaa näistä paikoista:
Nurmijärven linja-autoasema
(Matkahuoltoasiamies)
Mahlamäentie 1
Puhelin 045 7750 7800
Avoinna ma-pe 9.00–18.00
Klaukkalan linja-autoasema
(Matkahuoltoasiamies)
Kuljetus Santamaa Oy, Ylitilantie 2
Puhelin 020 7350450
Avoinna ma-pe 10.00–12.30, 13.15–18.00

MYYNTIPISTEET, AIKATAULUT JA LISÄTIEDOT
Helsinki (Kampin linja-autoasema)
Narinkka 1, 00100 HELSINKI 
Avoinna ma-pe 7–18, la 8–16, su 11–16
HSL:n liput: katso www.hsl.fi 

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

Puhelimella
Matkahuollon aikatauluneuvonta:
0200 4000 (1,99 €/puhelu+pvm)
Avoinna vuorokauden ympäri vuoden 
jokaisena päivänä.
HSL-asiakaspalvelu: 09 4766 4000
ma-pe 7–19, la-su 9–17
Reittioppaat netissä
http://uusimaa.matkahuolto.info
www.reittiopas.fi  
(HSL/pääkaupunkiseudun joukkoliikenne)
www.matka.fi 

V
uoden aikana on käyty mielen-

kiintoista keskustelua Nurmijärven 

joukkoliikenteen tilasta. Palautetta 

on tullut niin puolesta, kuin vastaankin. 

Pääsääntöisesti palautetta saadaan ikävistä 

asioista, kuten palvelutasopuutteista, vuo-

rot eivät kulje juuri silloin kuin oma tarve 

olisi. Toisaalta muutamia positiivisia pa-

lautteitakin on saatu siitä, että Nurmijärvi 

on viime vuosina panostanut vuorotarjon-

taan ja esimerkiksi Klaukkalasta kulkeminen 

on parasta mahdollista tasoa verrattaessa 

Keski-Uudenmaan kuntien taajamia keske-

nään. Iloista luettavaa oli myös Toivolasta 

tulleen äidin sähköposti hyvin toimivasta 

Kivenkyydistä.

 Mikä saa ihmiset käyttämään jouk-

koliikennettä? Täytyy olla tarve liikkua pai-

kasta A paikkaan B. Mutta se ei pelkästään 

riitä, sillä vuorotarjonta pitää olla riittävä, 

jotta matkantekopäätös bussilla kulkemi-

seen olisi mahdollista tehdä. Lisäksi mat-

kan hinta ratkaisee, millä hinnalla matka on 

tehtävissä, onko se kilpailukykyinen muihin 

kulkutapavaihtoehtoihin nähden? Kolmas 

seikka, jonka pohjalta päätöstä tehdään, on 

matkanteon mielekkyys, vastaako palvelu-

kokonaisuus odotuksia?  

 Näkeekö asiakas matkustusajan osalta 

hyötyjä esimerkiksi vaihtoehtoisena tekemi-

senä, kenties matkan aikana voi ottaa torkut. 

Lisäksi voi todeta, että ympäristötietoisuus 

on tärkeässä roolissa vastuuntuntoisilla 

kuntalaisilla. Nuoria haastattelemalla on il-

mennyt mielenkiintoinen tieto siitä, että ei 

osata tai uskalleta käyttää joukkoliikennet-

tä. Tämän asian osalta meidän vanhempien 

täytyy ottaa ”koppi”, lapsia täytyy kannustaa 

ja opettaa omatoimiseen kulkemiseen kun 

on sen aika.

 Onko joukkoliikenne vastannut kun-

talaisten odotuksia? Kunta on laatimassa 

yhteistyössä Uudenmaan Ely-keskuksen 

kanssa palvelutasoselvitystä, joka on tar-

koitus hyväksyä vielä vuoden 2016 aikana. 

Selvitykseen on kuulunut keskeisessä roo-

lissa kuntalaisten kuuleminen. Nettikyse-

lyyn vastasi vajaat 300 nurmijärveläistä, iso 

kiitos siitä. Kyselyn johtopäätöksiä on käyty 

Mitä kuuluu Nurmijärven joukkoliikenteelle?

läpi ja ennakkotietona voi jo todeta, että 

Nurmijärven joukkoliikenne on myös asuk-

kaiden mielestä pääosin hyvällä mallillaan, 

toki kehitettäviäkin asioita on ilmennyt mm. 

bussiasemien ja liityntäpysäköintialueiden 

osalta, sekä haja-asutusalueen palvelutar-

jonnan osalta. 

 Mikä meillä sitten on hyvin tai jopa 

paremmin kuin muualla Suomessa? Kun-

ta on kehittänyt joukkoliikennettä omalta 

osaltaan v. 2009 hyväksytyn joukkoliikenne-

lain ja palvelusopimusasetuksen mukaisesti. 

Lakiuudistuksen yhtenä kantavana ajatukse-

na oli avata joukkoliikenne siirtymäaikojen 

jälkeen kilpailulle. Nurmijärvellä joukkolii-

kenne kilpailutettiin v. 2015 alusta lukien 

lain mukaisella alueellisella käyttöoikeusso-

pimuksella. Kilpailutukseen liittyi keskeisesti 

Nurmijärvilipun säilyttäminen mahdollisim-

man helppokäyttöisenä ja selkeänä lippu-

tuotteena Nurmijärven liikenteen osalta. 

 Lipputuotteiden hinnoittelu haluttiin 

pitää edullisena. Tällä hetkellä Nurmijärvilip-

pu lienee edullisin kuukausilipputuote val-

takunnallisestikin tarkasteltuna. Kuljettaessa 

säännöllisesti Helsinkiin tulee lipun hinnaksi 

noin 2,30 euroa per suunta riippuen mat-

kustamisen tarpeesta. Hinnoittelu kuulostaa 

halpabussiyhtiön hinnoittelulta, mutta se 

on totta meillä Nurmijärvellä! Lipputuote-

valikoimaa on kehitetty laajalla rintamalla. 

On otettu käyttöön v. 2015 alusta lukien alle 

17-vuotiaille nuorisolippu Helsinkiin (70 €) ja 

nuorisolippu Espoo/Vantaa (49 €). Kunnan 

sisäinen nuorisolippu (40 €) on otettu lip-

puvalikoimaan jo muutama vuosi aiemmin. 

Lisäksi kunta tukee pääkaupunkiseudulla 

kulkemista subventoimalla HSL:n kuukau-

silippujen myyntiä niin, että lipputuotteet 

ovat Nurmijärven kunnan asukkaille saman-

hintaisia, kuin pääkaupunkiseudulla asuville 

HSL kuntien asukkaille.

 Miten kuntalaiset ovat löytäneet 

joukkoliikenteen? Tilastojen valossa 

joukkoliikenne kehittyy Nurmijärvellä erin-

omaisesti.  Vuoteen 2012 ulottuvalla tar-

kastelujaksolla (tammi-huhtikuu) nurmijär-

vilippujen kokonaismyynti on kasvanut 44 

%. HSL lipunmyynnin kehitys on samaisella 

tarkastelujaksolla lisääntynyt 85 %. Joukko-

liikenteen kasvu ei selity pelkästään sillä, et-

tä kunnan väkiluku kasvaa vuosi vuodelta, 

vaan ihmiset ovat todella löytäneet joukko-

liikenteen vaihtoehtoisena kulkumuotona.

 Miltä tulevaisuus näyttää joukkolii-

kenteen osalta? Kunta on paraikaa viimeis-

telemässä Viirinlaakson matkakeskuksen 

suunnitelmia. Matkakeskuksen suunnitel-

laan toimivaksi niin asiakkaiden, linja-au-

tojen, kuin informaatiotekniikankin osalta. 

Viirinlaaksoon toteutetaan myös liityntä-

pysäköintialue, jolla toivotaan olevan jouk-

koliikenteen käyttöä edistävä vaikutus. Kir-

konkylän uusi liityntäpysäköintialue raken-

tuu loppuvuonna Myllykukon yhteyteen. 

Kehäradan Kivistön aseman rakentuminen 

Vantaalle on avannut mahdollisuudet kulke-

miseen mm. lentokentälle ja Pasilaan. Lähes 

kaikki Nurmijärven linjat kulkevat kehäradan 

tuntumasta moottoritietä pitkin, jolloin tar-

jonta kaikista taajamista asemalle on hyvää. 

Erilliselle liityntäliikenteelle ei ole ollut suur-

ta kysyntää, jonka johdosta se on lopetettu 

vuoden 2016 kesällä säästösyistä.   

 Lipputuotteiden osalta on korotettu 

nuorisolipun kelpoisuutta yhdellä vuodella, 

joten jatkossa nuorisolippu on myytävissä 

alle 18-vuotiaille. Iso kiitos tästä alueen lii-

kennöitsijöille, jotka pitivät kunnan ehdo-

tusta kannatettavana ja osallistuvat muu-

tokseen ilman lisäkorvausta.    

 Nuorisovaltuusto oli isossa roolissa 

aloitteen laadinnassa. Nuorissa on jouk-

koliikenteen käytön osalta iso potentiaali 

tulevaisuudessa. Nuorisolippujen myynnin 

trendi on ollut vahvaa. Verrattaessa vuoden 

2016 alkuvuoden toteutuneita lipunmyynti-

tilastoja, kasvua edelliseen vuoteen on ollut 

peräti 43 %. Oletettavaa on, että aktiiviset 

nuorisolipun käyttäjät tulevat myös siirty-

mään aikuisena joukkoliikenteen vakiokäyt-

täjiksi tai ainakin vakavasti pohtimaan oman 

auton todellista tarvetta.

 Lopuksi on syytä muistuttaa kaikkia sii-

tä, että joukkoliikenteen kehittäminen vaatii 

asiakkaita ja määrärahoja. Ilman asiakkaita 

joukkoliikenteen kehittämisedellytykset 

kuihtuvat. Kuntapäättäjät ovat erittäin 

kiinnostuneita joukkoliikenteen tilastoista 

ja tulevaisuudennäkymistä. Loppuvuonna 

kuntapäättäjät määrittelevät talousarvion 

vuodelle 2017 ja varmasti joukkoliikenne-

määrärahojenkin osalta käydään rakentavaa 

keskustelua. On toivottavaa, että saamme 

palautetta jatkossakin. Kunta ratkoo asioita 

yhteistyössä lupaviranomaisen ja liikennöit-

sijän kanssa. Joukkoliikenteen kehittäminen 

on meidän kaikkien yhteinen projekti. Hy-

vää alkanutta syyskautta kaikille lukijoille ja 

jos mahdollista, niin käytetään joukkoliiken-

nettä!

Suunnittelupäällikkö Juha Oksanen
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K
orsisaarella työskentelevä linja-au-

tonkuljettaja Olli Lähde pitää vaih-

televasta työstään, jossa ajaminen ei 

olekaan se pääpointti.

 Lähde aloitti kuljettajan uransa 13 vuot-

ta sitten pienoisbussin ja taksin kuljettajana.

 – Korsisaarelle tulin 2012 ja suoritin iso-

jen linja-autojen D-kortin oppisopimuksella. 

Siitä lähtien olen ajanut täällä linjavuoroja, 

Kivenkyyti-palveluliikennettä ja tilausajoja, 

Lähde kertoo.

 Vaikka työtehtävät ovat erilaisia, sama 

ydin pysyy: asiakkaat. Ihmisten kanssa kun 

töitä tehdään, ja siitä Lähde tykkää.

 – Mieluummin ajan henkilöitä kuin 

huonekaluja, ja ajaminen ei ole tässä se 

pääpointti. Parasta tässä työssä on vuoro-

vaikutus: kun saa itse touhuta asiakkaiden 

kanssa, Lähde määrittelee.

 Isoksi plussaksi mies laskee myös työn 

vaihtelevuuden. 

 – Välillä olen linjalla, välillä tilausajossa ja 

kohtaan erilaisia ihmisiä. Ja vaihtelua tulee 

siitäkin, kun autot vaihtuvat. Kyllä jokainen 

bussi on vähän erilainen.

 Monipuolisessa yrityksessä on monen 

kokoisia busseja useisiin käyttötarkoituksiin, 

ja kaikkiin tarvitaan asiakaspalvelija luotsaa-

jaksi.

Hankalia asiakkaita en ole kohdannut, sanoo linja-autonkuljettaja Olli Lähde.

Olli Lähde nauttii asiakaspalvelusta: vuorovaikutusta ja vaihtelua

 Ihmisten erilaisuus on palveluammatin 

rikkaus. Lähde pitää itse tärkeänä, että vuo-

rovaikutusta myös syntyy.

 – Olen tottunut siihen, että tervehdin 

kaikkia kyytiin nousevia. Onhan se muka-

vaa, jos matkustajatkin moikkaavat, Lähde 

myöntää.

 ”Puhelu kuljettajan kanssa kielletty” luki 

muinoin bussien matkustajille tarkoitetussa 

pikkuisessa opastekyltissä. Alun perin ajatus 

lienee ollut, ettei kuljettajan keskittymistä 

liikenteeseen saisi häiritä. Lähteellä on sa-

mansuuntaisia ajatuksia.

 – Puhetta asiakkaiden kanssa syntyy 

eniten ehkä palvelulinjoilla. Matkan aikana 

yritän itse olla puhumatta, ja sama koskee 

myös puhelinta. Jos joku soittaa, pyydän 

yleensä soittamaan uudelleen, kun en ole 

ajamassa. Puhuminen voi viedä huomiota 

liikennetilanteista, Lähde muistuttaa. Mut-

ta toisaalta hän myös toivoo matkustajien 

avaavan sanaisen arkkunsa:

 – Olisi hyvä, jos sisään tullessa kertoisi 

minne on menossa. Joskus voi käydä, että 

nouseekin vahingossa väärään bussiin tai 

luulee bussin menevän jonnekin muualle.

 Neuvominen ja opastaminen ovatkin 

osa linja-autonkuljettajan työtä. Matkustajat 

kyselevät reiteistä, aikatauluista ja jatkoyhte-

yksistä sekä niiden toimivuudesta.

 – Jos on sopiva hetki ja aikaa, selvitän 

kysytyn asian netistä omalla kännykälläni.

 Aikataulukauden muuttuessa Lähde 

saattaa myös tarttua mikrofoniin ja kertoa 

asiakkaille ajamaansa vuoroa koskevista 

muutoksista.

 – Ei voi olettaa, että asiakkaat tietävät 

muutokset, Lähde huomauttaa.

 Lähteen työhistoriaan mahtuu melkoi-

nen määrä erilaisia matkustajia ja tilantei-

ta. Silti mies puhuu asiakkaistaan erittäin 

myönteisessä sävyssä.

 – Hankalia asiakkaita ei minun mielestä-

ni olekaan. Nuorisonkin kanssa pärjää kyllä. 

Hyvin harvoin joutuu kuria pitämään.

Pekka Paloranta

T
ämän julkaisun edellisessä numeros-

sa fi losofi an tohtori Hanna Kuusela 

kirjoitti, että ”Nurmijärven joukkolii-

kenteen tulevaisuus riippuu kahdesta asi-

asta: sinusta ja päättäjien kärsivällisyydes-

tä”. Kuuselan kirjoitus antoi varmasti paljon 

mietittävää kaikille kautta linjan, olit siten 

yksityisautoilija, joukkoliikenteen vakitui-

nen käyttäjä tai muuten liikenteessä har-

vemmin liikkuva. 

 Nyt vuoden aikana olemme taas saa-

neet tietoa käyttötottumuksista kuluneelta 

kaudelta ja vastaavasti uusia ohjeistuksia 

valtiovallalta, joilla on suora vaikutus tule-

vaisuutemme.

Kuntalaiset ovat löytäneet

joukkoliikenteen

Nurmijärven joukkoliikenteen tulevaisuus 

ja varsinkin sen palvelutason määrittämi-

nen on jatkoa ajatellen suurin haasteem-

me. Viime jaksolla on toteutettu palveluta-

soselvitystä, jossa on kyselty kuntalaisilta ja 

päätöksentekijöiltä tähän mielipiteitä. On 

lisäksi kuultu päättävien virkamiesten ja eri 

liikennöitsijöiden edustajien kannanottoja. 

Näistä muodostuu meille tärkeää lähtötie-

toa tulevaa kilpailutusta varten. Suuri ky-

symys on, millaista palvelutasoa halutaan. 

Viimeisten parin vuoden aikana käyttäjien 

tyytyväisyys on selkeästi parantunut ja 

Joukkoliikenteen murros Nurmijärvellä
näyttää siltä, että pääosin kuntalaiset ovat 

nykyiseen tasoon tyytyväisiä. Liikennettä 

on kehitetty vuosia ja vuorotarjonta on 

muokkautunut joukkojen kulkutarpeita 

vastaavaksi. Kunta on määritellyt lippujen 

hinnat sille tasolle, että auton käytölle on 

erinomainen vaihtoehto olemassa kaikista 

päätaajamista. Erityisen tyytyväinen voi olla 

joukkoliikenteen matkustusmäärien kas-

vuun, kuntalaiset ovat löytäneet joukkolii-

kenteen!

 Nurmijärjen kunta päätti hyödyntää 

linja-autoliikenteen sopimuksessa olevan 

optiovuoden. Optiovuoden käyttämiselle 

vuoden 2018 loppuun saakka oli hyvät pe-

rusteet. Liikenteen järjestäminen on sujunut 

hyvin,  vaikka alkujaan sopimusaika oli ajalli-

sesti varsin lyhyt, mikä varmasti vaikutti ka-

luston uusimisien kuoletukseen ja sitä kaut-

ta lopullisiin kustannuksiin. Kuntalaisten 

reklamaatiot ovat olleet alun muutostilan 

jälkeen maltillisia. Kunnan osalta yhteistyö 

on toiminut liikennöitsijän ja Uudenmaan 

Ely-keskuksen kanssa hyvin. Lisäksi liiken-

nöitsijä on uudistanut kalustoaan sovitusti. 

Yhtenä perusteluna option käyttämiselle on 

myös HSL-liittymisselvityksen vaatima aika. 

Kunta haluaa päättäjien kanssa selvittää 

tarkemmin mahdollisen liittymisen hyviä ja 

huonoja puolia ennen varsinaista päätök-

sentekoa. Vuoden loppuun mennessä pitää 

päättää palvelutasoselvityksestä. Joukkolii-

kenteen hoitajan valinta tulee olla päätetty-

nä jo keväällä 2017. Jos kunta ei päätä liittyä 

HSL:n, niin yhteistyössä Ely:n kanssa uusi 

kilpailutus on option käyttämisen johdosta 

mahdollista järjestää hallitusti. Tämä jouk-

koliikenteen kilpailuttaminen pitää aloittaa 

noin puolitoista vuotta ennen sopimuksen 

loppua eli viimeistään kesällä 2017.

Huomio kalustoon ja informaatioon

Palvelutasoa määritellessämme kalustovaa-

timuksiin tulee tulevaisuudessa kiinnittää 

huomioita. On selvää, että uudella kalus-

tolla ja asiakaskokemuksella on merkitystä 

joukkoliikenteen suosioon. Kehäradan to-

teutuminen on lisännyt huomattavasti vaih-

toehtoisia reittivalintoja varsinkin pääradan 

suuntaan ja on siten omalta osaltaan lisän-

nyt joukkoliikenteen käyttöä. Parannettavaa 

on varmasti vielä reittioppaan tai vastaavan 

käyttöönotossa ja reaaliaikainen matkusta-

jainformaatio olisi myös hyvä kehitysaskel. 

Järjestelmiä on jo käytössä, joten on vain 

ajan kysymys koska palvelu laajenee Nur-

mijärven alueelle. Yhden matkakortin käyt-

täminen alueella olisi hyvä asia, mutta vaatii 

nykytilanteessa HSL:n ja Ely:n järjestelmien 

yhteensopivuuden ja tahtotilan kehittämi-

selle. Toisaalta: useimmat käyttävät nykyisin 

monia monia pankkikortteja ja erilaisia bo-

nuskortteja.

 Kivenkyyti tulisi saada enemmän kun-

talaisia palvelevaksi. Jos sitä ei käytettäisi 

koululaiskuljetuksiin, niin matkustajamäärät 

olisivat aivan olemattomat. Vallitsevan tavan 

mukaisesti olemme Nurmijärvelläkin pyrki-

neet lisäämään vuosittain liityntäpysäköinti-

paikkoja, jotta näin madallettaisiin kynnystä 

joukkoliikenteen käytölle.

 Käyttämättömiä linjoja jouduimme va-

litettavasti lakkauttamaan kunnan budjetin 

raameissa pysyäksemme.  Kivistön liityntä-

vuorot lakkautettiin loppuvuodeksi, säästö 

n. 100.000 € ja Kivenkyyti keskeytettiin ke-

säksi, säästö n. 50.000 €.

HSL vai ei?

Onko nykyinen Uudenmaan ELY-keskuksen 

kilpailuttama järjestelmä meille riittävä. Mik-

si meidän pitäisi siirtää joukkoliikenteen hoi-

taminen HSL:lle? Meillä kun ei vielä ole sitä 

kaivattua raideliikennettäkään seuraavaan 

pariinkymmeneen vuoteen. Nykyjärjeste-

lyllä kunta maksaa ja käytännössä päättää 

joukkoliikenteen palvelutason. HSL:ssä näin 

ei olisi, lisäksi linjasto tulisi muuttumaan lii-

tyntäliikennepainotteiseksi. HSL:n suunnit-

teluperiaatteiden mukaisesti panostetaan 

runkoverkkoon ja sujuviin liityntäyhteyk-

siin. Keskitetään liikenne pääväylille hieman 

tiheämpinä vuoroväleinä. Kulkuneuvojen 

vaihdot mahdollisesti lisääntyvät entises-

tään. Positiivisena asiana näkisin HSL:n hy-

vän tiedottamisen, aikataulut ja reittioppaat. 

Kuuluminen HSL:n on myös varmasti jollain 

tasolla positiivinen imago-asia.

 Uutena mörkönä näen liikenneministe-

riön kaavaileman lakimuutoksen markkina-

ehtoisesta joukkoliikenteestä. Tällaisessa ta-

pauksessa markkinaehtoinen liikenne tulee 

noukkimaan osan parhaista ruuhkavuorois-

ta ja vievät samalla meidän järjestämän lii-

kenteen lipputuloja. Kunnan järjestettäväksi 

jäisi silloin vain heikosti kannattavat vuorot.

Parempaa palvelua määrärahoilla

Kunnan joukkoliikennekustannukset olivat 

vuonna 2015 n. 3,5 miljoonaa euroa  (v. 2014 

n. 1,7 M€). Kuluvana vuonna on pienoista 

kulujen karsintatarvetta. Iso osa kulujen 

kasvusta johtui valtion antaman tukiosuu-

den pienentymisestä, osa varmasti lyhyestä 

sopimuskaudesta ja suurin osa kasvaneesta 

palvelutarjonnasta sekä uusista käyttäjistä.  

 Joukkoliikenteen määrärahoilla on 

saatu parempaa palvelutasoa aiempaan 

nähden. Esimerkiksi päätaajamista Helsin-

kiin suuntautuvia vuoroja on enemmän, 

Klaukkalasta järjestetään liikennettä ns. 

kilpailutason palvelutasolla. Lippujen hin-

nat ovat erittäin kilpailukykyisiä, mm. Nur-

mijärvilippu Helsinkiin on edelleen 100 € 

kuukaudessa. Vuoden 2015 alusta lukien 

on otettu käyttöön nuorisolippu Helsinkiin 

ja Nuorisolippu Espoo/Vantaa. Uusien lip-

putuotteiden ja uusien käyttäjien vaikutus 

on kunnan kustannuksia nostava. Jos kulut 

ovat nousseet, niin käyttäjien määräkin on 

kuukausitasolla kasvanut seuraavasti: Nur-

mijärvilipulla n. 600 => 1000, HSL lipuilla 

200 => 450, nuorisolipulla 100 => 300. Vain 

Keski-Uudenmaan seutulipun käyttäjien 

määrä on laskenut, noin kolmestasadasta 

kahteensataan kuukausittaiseen käyttäjään. 

 Uudet lipputuotteet ovat iso käden-

ojennus joukkoliikennematkustajille ja eri-

tyisesti nuorille. Joukkoliikenteen menoja 

on kasvattanut myös HSL:n kuukausilippu-

jen kasvu. Kunta tukee Nurmijärven kunnan 

asukkaille myytävien kuukausilippujen alen-

nettuja hintoja. Kivistön radan myötä HSL-

lippujen myynti on kasvanut merkittävästi 

ja sen myötä myös tukiosuus.

Jari Vainio

Kirjoittaja Jari Vainio (kok.) on Nurmijärven 

teknisen lautakunnan puheenjohtaja.
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JOUKKOLIIKENNELIITE

K
laukkalan ilme uudistuu ja palvelut 

kehittyvät kovaa vauhtia. Keskeisim-

piä koko alueen ilmeeseen vaikutta-

via uudisrakennuksia on Viirinlaakson mat-

kakeskus, jonka rakennustyöt käynnistyvät 

loppuvuonna.

 Klaukkalan uusi, viihtyisä keskusta muo-

toutuu Viirinlaakson alueelle. Hyväksytyssä 

asemakaavassa on esitetty kaupan suuryk-

siköille 23 000 kerrosneliötä. Asuinpinta-alaa 

on ensimmäisessä vaiheessa tulossa noin 

20 000 kerrosneliötä. Mikäli alkuperäiset 

suunnitelmat toteutuvat, voi Viirinlaaksoon 

asettua asumaan noin 2 300 klaukkalalaista.

Nurmijärven joukkoliikennelehti 2016

7. vuosikerta

Jaetaan kunnan tiedotuslehden liitteenä.

J
o seitsemännen kerran toteutettavat 

Nurmijärven joukkoliikenteen kou-

lukampanjat jatkuvat jälleen syksyllä. 

Nurmijärvi-lippu -työryhmän kampanjointi 

kohdistuu sekä koulutaivaltaan aloitettele-

viin ekaluokkalaisiin että koulunsa päättä-

viin 9-luokkalaisiin, joista toivotaan joukko-

liikenteen käyttäjiä.

 Lokakuussa ennen syyslomaa toteutet-

tava ekaluokkalaisten kampanja uudistuu 

edellisiin vuosiin verrattuna. Tällä kertaa lap-

set kootaan kahteen eri tilaisuuteen, joissa 

esiintyy supersuosittu ja televisiosta tuttu 

kaksikko Maltti ja Valtti. 

 Liikennepuisto-konstaapelit viihdyt-

tävät hulvattomalla huumorillaan, mutta 

tekevät samalla mieleenpainuvaa liikenne-

valistusta. Liikenneturvallisuus onkin ollut 

Nurmijärven koulukampanjoiden keskeisiä 

teemoja alusta asti. Tuttuun tapaan ekaluok-

kalaisille jaetaan Nurmijärvi-lippu -työryh-

män kustantamat heijastimet.

 Yhdeksäsluokkalaisiin kohdistuva Tuujo 

2017- kampanja toteutetaan syksyn ja tal-

ven aikana. Osana kampanjaa toteutetaan 

nuorille suunnattu huumorilla höystetty 

N
urmijärven joukkoliikenteessä on 

jo vuosia vallinnut positiivinen vire. 

Aktiivisen kehitystyön ja merkittä-

vien rahallisten satsausten tuloksena jouk-

koliikenteen käyttö on jatkuvasti kasvanut. 

Tilanne on poikkeuksellinen verrattuna 

muihin kuntiin, sanoo Uudenmaan Ely-kes-

kuksen joukkoliikenneasiantuntija Heikki 

Hyvärinen.

 Nurmijärven joukkoliikenteen järjestä-

mistapa muuttui vuoden 2015 alussa. Vas-

tuu järjestämisestä siirtyi pääosin kunnalle 

ja Ely-keskukselle. Suuressa muutoksessa 

reittejä sekä aikatauluja uudistettiin merkit-

tävästi. 

 Murrosvaiheessa asiakkailta tuli runsaas-

ti kielteistä asiakaspalautetta. Hyvärisen mu-

kaan palautteeseen on kuitenkin reagoitu 

hyvin.

 – Nostan hattua kunnalle ja Korsisaa-

relle. Alkukankeuden jälkeen ongelmat on 

saatu selvitettyä, ja palautteiden seuraukse-

na muutoksia on tehty runsaasti.

 Nurmijärvellä käytössä olevassa järjestä-

mismallissa liikennöitsijä suunnittelee liiken-

teen. Hyvärisen mielestä tämä on hyvä juttu 

liikenteen kehittämisen kannalta.

 – Liikennöitsijä seuraa päivittäin tilan-

netta ja kohtaa muutostarpeet tuoreeltaan.

Asiakkaiden toiveisiin vastaaminen on 

myös näkynyt palautteiden määrässä, joka 

on kuihtunut olemattomaksi alun ryysiksen 

jälkeen.

 – Liikenne toimii tällä hetkellä hyvin, 

suurille muutoksille ei ole tarvetta. Ihmiset 

näyttävät olevan tyytyväisiä, Hyvärinen sa-

noo.

 Hyvärisen työkenttänä ovat Uuden-

maan ja Hämeen kunnat. Nurmijärven kal-

taista matkustuksen kasvua ei hänen mu-

kaansa juurikaan löydy muualta.

 – Hyvä palvelutaso ruokkii kasvua. Jos ei 

ole liikennettä, ei ole kasvuakaan, hän kiteyt-

tää.

 Nurmijärvellä on päätaajamista aika 

huikea vuorotarjonta Helsinkiin, Hyvärinen 

kehuu. Hän  luonnehtii Nurmijärveä edel-

läkävijäksi joukkoliikenteen merkittävien 

panostusten ansiosta.

 – Kunta on valinnut korkeamman palve-

lutason ja on ollut valmis laittamaan siihen 

rahaa. 

 Ely-keskuksen rooli on tällaisessa tilan-

teessa vähäinen. Käytännössä vain kym-

menkunta prosenttia joukkoliikenteen ra-

hoituksesta tulee valtiolta. 

 Toisessa ääripäässä on alueita, joissa 

Ely:n vastuu on merkittävästi suurempi. Sil-

loin järjestetään yleensä vain peruspalvelua, 

joka harvan vuoromäärän myötä mahdollis-

taa lähinnä koululaisten päivittäisen liikku-

misen sekä jonkin verran asiointia.

 Nurmijärven alueen joukkoliikenteen 

käytön kasvu myös tulevaisuudessa on Hy-

värisen mukaan Ely:nkin tavoite.

 – Haluaisin uskoa, että Nurmijärvi halu-

aa jatkossakin olla joukkoliikennekunta, hän 

sanoo.

 Houkuttelevuuden kannalta keskeinen 

tekijä on tarjottava palvelutaso. Hyvärisen 

mukaan Nurmijärvi on viestittänyt halu-

avansa pitää korkean palvelutason jatkos-

sakin.

 Itse asiassa joukkoliikenteen tulevai-

suutta rakennetaan varsin yksinkertaisella 

tavalla. Palvelua kun ei voi olla ilman käyttä-

jiä. Hyvärisellä on selkeät terveiset kuntalai-

sille:

 – Kaikki vain ostamaan Nurmijärvi-lippu 

ja bussiin!

Pekka Paloranta

Nurmijärvellä tunnutaan olevan tyytyväisiä joukkoliikenteen palveluihin. Palautetta tulee nyky-

ään tosi vähän,  kertoo Uudenmaan Ely-keskuksen joukkoliikenneasiantuntija Heikki Hyvärinen. 

Nurmijärvi on edelläkävijä”

 Joukkoliikenteen tulevaisuuden kehit-

tämisen kannalta uudella matkakeskuksella 

on merkittävä rooli. Viirinlaakso tukee vah-

vasti Nurmijärven joukkoliikennekunnan 

profi ilia.

 Moderni ja uutta tekniikkaa hyödyntä-

vä sekä muuhun alueeseen saumattomasti 

niveltyvä matkakeskus on omiaan madal-

tamaan kynnystä joukkoliikenteeseen. Tu-

levaisuuden visioitakin matkakeskuksessa 

vilahtaa: maan alle on varattu tilat myös 

rautatieasemalle.

 Suunnitelmien mukaan Viirinlaakson 

matkakeskus valmistuu ja otetaan käyttöön 

vuodenvaihteessa 2018-19.

video, jolla kädestä pitäen opetetaan käyt-

tämään bussia.

 Idean videosta antoi viime vuoden 

Nurmijärven Yhteiskoulun ysiluokkalainen 

Saga Laitinen, joka ehdotuksellaan voitti 

Tuujo 2016 -kilpailun. Nurmijärvi-lippu -työ-

ryhmä järjestää vastaavantyyppisen kilpai-

lun myös tänä lukuvuonna.

 Nurmijärven joukkoliikennekampanjat 

toteutetaan nyt seitsemännen kerran. Tänä 

syksynä toteutettavat kampanjat huomioon 

ottaen joukkoliikennekampanjointi on ta-

voittanut noin 7000 nurmijärveläistä lasta 

ja nuorta.

Saga Laitinen voitti ysiluokkalaisille suun-

natun Tuujo 2016 -kilpailun viime keväänä. 

Sagan ehdotuksen ansiosta nuorille tehdään 

bussinkäyttöön opastava video.

Viirinlaakson matkakeskuksenViirinlaakson matkakeskuksen
rakentaminen alkaarakentaminen alkaa
Moderni matkakeskus nousee Klaukkalantien ja Luhtajoentien risteyksen pohjoispuolelle. 

Julkaisija ja kustantaja: Nurmijärvi-lippu -työryhmä
Päätoimittaja: Suunnittelupäällikkö Juha Oksanen
Nurmijärven kunta, www.nurmijarvi.fi 
Suunnittelu, toimitus, tekstit, kuvat ja ulkoasu
Viestintä Omniplus, Pekka ja Mikko Paloranta

ISSN 1799-3172

NURMIJÄRVI-LIPPU-työryhmässä ovat edustettuina 
Nurmi järven kunta, Nurmijärven Linja Oy, Linjaliikenne 
Kivistö Oy, Pekolan Liikenne Oy, Ventoniemi Oy, Linja-
autoliitto ry, Oy Matkahuolto Ab, HSL sekä Uudenmaan 
Ely-keskus.
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Maltti ja Valtti tulevat
ekaluokkalaisia valistamaan

Maltti ja Valtti tuovat liikenneoppinsa 

Nurmijärvelle lokakuussa.
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KUNTA TIEDOTTAA

Taiteen, muotojen ja värien tarkastelua, kirjainten nimeämistä, sanojen lukemista, leik-

kirahalla ostamista, laskemista, valintojen tekoa, veitsellä pilkkomista, oivalluksia, uu-

den luomista, hihitystä, yhdessä kokemista, uuden oppimista, valokuvaamista, hyviä 

tapoja, maistelua ja syömistä. Siinä on resepti yli 90 lapsen yhteiseen taideprojektiin: 

Taidebaariin.
 

Lasten kertomana

”Eka tehtiin Taidebaaritiski ja laitettiin 

siihen liina ja maalauksia. Ja tehtiin 

Taidebaari-kyltti. 

 Sitten Maria-ope näytti ruuasta 

ja kukista tehdyn ihmisen kuvan. 

Semmosen taidemaalauksen. Sinne 

Taidebaariin tuotiin ruokia ja niissä 

kupeissa oli merkkejä paljonko ne 

maksavat. Me saatiin ostaa niitä ruo-

kia leikkieuroilla. 

  Siellä oli kyssäkaalia, porkkanaa, 

kurkkua, popparia, viinirypäleitä, 

suolatikkuja, paprikaa, omenaa ja 

tomaattia. 

  Sit me avattiin se baari. Kaikki oli 

valmiina ja kaikki jonotti ja osti vuo-

rotellen 8 eurolla ruokia. Maria laittoi 

rahat kassakoneeseen. Veera tarjoili 

meille kaikki pöytään. Sai tehdä niistä 

ruuista naaman. Kun naama oli val-

mis, otettiin ite kuva siitä tabletilla. 

Sitten sai syödä ne ruuat. 

  Ainakin mä tykkäsin ostaa ja syö-

dä ne. Ja se oli kivaa, ku meille tar-

joiltiin. Sai mennä pöytään istumaan 

ihan ku oikeessa ravintolassa.”

Miltä taide maistuu? 
Taidebaari Haikalan päiväkodissa

H
aikalan päiväkodissa Klaukkalas-

sa avattiin keväällä muutamaksi 

päiväksi Taidebaari. Baaria oli 

rakentamassa ja luomassa yksi 

eskarien ryhmä, mutta kaikki pääsivät asiak-

kaiksi. Suosio oli taattu ja baarin aukioloai-

koina kassakone kilisi.

 – Eskarissa olimme harjoitelleet rahan 

arvoa ja tehneet yhden kauppareissunkin, 

jossa jokainen sai ostaa itse jotakin eurolla, 

kertoi kuvataideopettaja Maria Louekari.   

 Kauppaleikit jatkuivat ryhmässä ja alkoi 

pohdinta siitä, mitä päiväkodissa voisi ”os-

taa”. Opettaja pohti sitä, mitä kaikkea tee-

maan voisi liittää. 

 – Monenlaisten ideoiden jälkeen läh-

dimme testiryhmän kanssa rakentamaan 

Taidebaaria. Aloitimme maalaamalla baariin 

kyltin. Baaritiski koristeltiin lasten taideaihei-

silla pikkumaalauksilla. Eskarit ahkeroivat 

myös leikkaamalla leikkieuroja.

 Koko talon taidetapahtumia on viime 

vuosina järjestetty pari kertaa vuodessa. Uu-

denlainen taide-elämys saatiin yhdistämällä 

vanhoja tuttuja elementtejä.

Tämä raha käy vain taidebaariin

Millä kirjaimella alkaa sana Taidebaari? Entä 

mikä on se sininen kirjain siinä sanan kes-

kellä? Kuka osaa lukea mitä baarin menussa 

lukee? Taidebaarin tiski notkui erilaisia kas-

viksia ja asiakkaiden toiveesta myös hieman 

suolaista eli suolatikkuja ja popcorneja. Tar-

jonta vaihteli vähän eri päivinä. Joitakin sai 

ostaa eurolla kaksi tai useamman kappa-

leen, toisia eurolla yhden.

 – Mutta onkos teillä rahaa mukana? 

Eiiiii…Uuups, mitäs me nyt tehdään? No, 

mulla on kyllä yksi raha haalarin taskussa. 

No, mutta onneksi opettaja osasi varautua.  

 – Minulla on täällä teille leikkirahaa 

pikkuisissa rahapusseissa. Mutta tämä raha 

käy vain Taidebaariin. Tätä ei kannata viedä 

kotiin, sillä tällä ei voi ostaa lähikaupassa. Jo-

kainen saa kahdeksan euroa, mutta kaikkea 

ei ole pakko käyttää. 

Saako ruualla muuten leikkiä?

Asiakkaat pohtivat myös sitä, kun pääsevät 

itse olemaan taiteilijoita ja tekemään kasvo-

kuvaa kasviksista, niin mikä näyttää miltäkin? 

Mitä ostaisin ja vielä mikä minulle maistuisi? 

Uskaltaisinko maistella kukkakaalia, kun siitä 

saisi hyvät korvat? Kuinka monta euroa tai 

rahaa minulla on vielä jäljellä?

 Taidebaarissa oli loistoluokan palvelu. 

Kun asiakas oli ostoksensa tehnyt, hän sai 

valita istumapaikan baarin pöydistä ja tar-

joilija toi lautasella tilauksen pöytään. 

Taidebaarin asiakkaat ostivat syötäviä ja 

terveellisiä taidemateriaaleja leikkieuroilla.

Ruokataideteokset kuvattiin tableteilla 

ennen kuin ne katosivat taiteilijoiden suihin.

Teksti ja kuvat: 

MARIA LOUEKARI 

kuvataideopettaja 

 Asiakas oli valmis luovaan työhönsä: Mi-

kä sopii kuvaamaan mitäkin kasvojen osaa? 

Leikkaisinko tai pilkkoisinko jotakin? Saako 

muuten ruualla leikkiä? ”

 – Mä tein silmäripset! Tämä näyttää vi-

haiselta. Tällä on korvakarvat. Nää on pusu-

huulet.

 Kun kasvokuva oli valmis, lapset ottivat 

teoksestaan itse tabletilla kuvan.

 – Tarviiko kuvassa näkyä myös koko lau-

tanen? Onko tämä hyvä kuvakulma? Saanko 

jo syödä? Miltäs taide maistuu? Hyvältä!

 Parhaimmillaan taide yllättää ja ruokkii 

sielumme lisäksi monia aistejamme. Koko 

tapahtuma kaikkine eri vaiheineenkin voi 

olla taidetta, kuten meidän Taidebaarimme 

oli – hetkeksi yhdessä luotu kokonaisuus, 

jossa oli mukana monia eri varhaiskasvatuk-

sen ja esiopetuksen osa-alueita.

L
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Nurmijärveläiset ja kunnassa toimivat 

yhdistykset ovat innostuneet sekä kes-

kinäisestä että kunnan kanssa tehtä-

västä yhteistyöstä. Järjestötreff eillä on 

tutustuttu toisiin yhdistyksiin. On jal-

kauduttu kirjastoihin ja jatkossa myös 

kirjastoauto OIVAn kyytiin. Omaishoi-

toperheiden hyvinvointia edistää useis-

ta toimijoista koostuva Omaishoidon 

Kumppanuuspöytä.

N
urmijärveläiset yhdistystoimijat 

toivoivat mahdollisuutta tutus-

tua muihin yhdistyksiin, lisätä 

yhteistä näkyvyyttä ja yhdistää 

voimavaroja esimerkiksi tapahtumajärjeste-

lyissä, kertoo Tukipolkuja-hankkeen projek-

tityöntekijä Heidi Puumalainen Keski-Uu-

denmaan Yhdistysverkostosta. Kaksi kertaa 

vuodessa pidettävät järjestötreffi  t vastaavat 

osaltaan näihin toiveisiin.

 – Mukaan on lähtenyt hyvin erilaisia 

järjestöjä niin toiminnan kuin kokonsa puo-

lesta, kertoo Nurmijärven kunnasta yhdis-

tystoimintaa koordinoiva liikuntapäällikkö 

Antero Lempiö. 

 – Yhdistykset ovat löytäneet uusia yh-

teistyökumppaneita ja tapaamisten suosio 

on kasvanut tasaisesti. Ensimmäisille tref-

feille ilmoittautui kaksikymmentä toimijaa, 

neljänteen tuli jo viisikymmentä osallistujaa.

 Jokaisilla treff eillä määritellään seuraa-

van tapaamisen aihe sekä emäntä- tai isän-

täyhdistys, joka tarjoaa kokoontumispaikan 

ja esittelee lyhyesti omaa toimintaansa. 

Seuraava tapaaminen on tiistaina 23.8. Pää-

teemana on tällöin järjestösivuston uusimi-

nen ja kehittäminen Nurmijärven kunnan 

kotisivuilla.

Leirikeskuksen tyhjälle viikolle 

toimintaa yhteistyöstä

Tapaamiset ovat synnyttäneet uusia yhteis-

työn polkuja myös sellaisten yhdistysten 

välille, joiden ei heti arvaisi tekevän yhteis-

työtä. Näin kävi esimerkiksi Leirikesä ry:lle ja 

Uudenmaan Keliakiayhdistykselle.

 – Olin kolmatta kertaa järjestötreff eillä 

ja toin esiin, että Kiljavan leirikeskuksessa on 

tyhjä viikko, johon mahtuisi toimintaa, ker-

too Leirikesä ry:n toiminnanjohtaja Anna-

Kaisa Pohjola. 

Nurmijärvellä toimivat Nurmijärvellä toimivat 
yhdistykset yhteistyöhön yhdistykset yhteistyöhön 
– toiminta tutuksi kuntalaisille– toiminta tutuksi kuntalaisille

Yhteistyön voimaan uskovat liikuntapäällikkö Antero Lempiö Nurmijärven kunnasta, hank-

keen projektityöntekijä Heidi Puumalainen Keski-Uudenmaan Yhdistysverkostosta, Uuden-

maan Keliakiayhdistys ry:n sihteeri Marjatta Harvakari sekä Leirikesä ry:n toiminnanjohtaja 

Anna-Kaisa Pohjola.

Kiljavan leirikeskuksessa oli kesäkuussa vilskettä. Aamupalalla ruokaili noin 200 lasta.



17
NURMIJÄRVI 2 • 2016

KUNTA TIEDOTTAA

Syksyn yhdistystietoa
Ti 23.8. Järjestötreffi  t
Yhdistystoimijoiden kohtaamispaikka järjestötreffi  t. Teemana Nurmijärven 

kunnan nettisivujen järjestösivuston uudistaminen ja sen kehittämisen askeleet

Ti 6.9. Pääkirjaston yhdistyspäivä
Kaikille avoin pääkirjaston yhdistyspäivä, esillä useat eri yhdistykset 

monipuolisine toimintoineen

Ma 26.9. Pilvipalvelut yhdistyksille
Senioreiden tietotekniikkayhdistys Enter ry kouluttaa: pilvipalvelut apuna 

yhdistyksen hallitustyöskentelyssä

To 15.9. Tietoa keliakiasta kirjastoauto OIVAsta
Uudenmaan Keliakiayhdistys ry kirjastoauto OIVAn matkassa

To 27.10. Hyvinvointitalkoot 

– Yli sektorirajojen Kumppanuusfoorumi II
Vuosittainen, poikkihallinnollisesti ja yli sektorirajojen toimijat kokoava 

kumppanuusfoorumi mm. edistää osaltaan kuntalaisten ja järjestöjen 

osallisuutta

To 1.12. Innostaako vapaaehtoistoiminta? 
Kaikille avoin luentotilaisuus

Ti 13.12. ”Tukipolkuja-Road show”-päätöstilaisuus
Tukipolkuja-hankkeen (2013–2016), Nurmijärven pilotin päätöstilaisuus 

Humak-yhteistyönä

Lisätietoja tapahtumista: www.yhdistysverkosto.net

Katso myös video: Nurmijärvellä rakennetaan kunnan ja järjestöjen 

kumppanuutta. Videon löytää YouTubesta haulla ”Nurmijärven kunta”. 

Tavoitteena 
kuntalaisten 
hyvinvointi ja 
osallisuuden 
lisääminen
 
Kuntalaisten osallisuuden lisäämi-

nen sekä kunnan ja järjestöjen yh-

teistyön edistäminen on yksi Nur-

mijärven kunnan tämän vuoden 

kärkihankkeista.

Y
hdistystietoa lisäämällä ja yh-

distysten toimintaa ja yhteistoi-

mintaa kehittämällä halutaan 

vaikuttaa siihen, että kuntalaiset kiin-

nostuisivat entistä enemmän vapaaeh-

toistoiminnasta, kertoo Antero Lempiö. 

 – Tämä tukee myös kuntalaisten 

hyvinvoinnin edistämistä ja kunnan 

hyvinvointisuunnitelman tavoitteita. 

Kunta voi toisaalta ottaa järjestöt uu-

della tavalla mukaan, antaa toiminta-

mahdollisuuksia ja vastuuta eri asioi-

den toteuttamisessa.

Yhteistyömallit kiinnostavat 

sekä muita kuntia että 

valtakunnallisesti

Yhdistystoimijoiden kohtaamispaikka 

Järjestötreffi  t on noteerattu muissakin 

kunnissa. Yhdistysverkosto järjesti en-

simmäiset treffi  t tammikuussa Mänt-

sälässä ja toukokuussa Järvenpäässä. 

Elokuussa Mäntsälässä on jo toinen 

tapaaminen.

 Tukipolkuja-hankkeen Nurmijärven 

pilotin aikana syntyneestä, kumppa-

nuuden rakenteita luovasta kehittämis-

prosessista, on kiinnostuttu myös val-

takunnallisesti. Sen vaiheita esitellään 

muun muassa syyskuussa Helsingissä 

kuntien asiantuntijoille suunnatuilla 

Kuntamarkkinoilla. 

Laajat taustavoimat

Eri sektoreiden kumppanuuksien 

myötä kuntalaisten hyvinvointia edis-

tävän hankkeen rahoittajana on ollut 

Raha-automaattiyhdistys. Toteuttajana 

ovat olleet Keski-Uudenmaan yhdis-

tysverkoston Tukipolkuja terveyden ja 

sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi 

-hanke (2013–2016) yhdessä Nurmijär-

ven kunnan kanssa. 

 Hanketta on vetänyt projektityön-

tekijä Heidi Puumalainen. Nurmijärven 

kunnan edustajana on toiminut yh-

distystoiminnan koordinaatiosta vas-

taava liikuntapäällikkö Antero Lempiö. 

Muita kumppaneita ovat olleet muun 

muassa Humanistisen ammattikorkea-

koulun (Humak) Nurmijärven kampus, 

Keudan sosiaali- ja terveysala, Nurmi-

järven kunnan ja Seurakunnan vapaa-

ehtoistoiminta sekä useat kunnan eri 

toimialojen työntekijät sekä lukuisat 

paikalliset, alueelliset ja valtakunnalliset 

järjestötoimijat.

 – Uudenmaan Keliakiayhdistyksen 

kanssa syntyi idea järjestää alle kouluikäis-

ten lasten ja heidän vanhempiensa yhtei-

nen leiripäivä. Jatkossa Keliakiayhdistykseltä 

saadaan mahdollisesti myös ravintokoulut-

taja opastamaan keittiön henkilökuntaa.

 Uudenmaan Keliakiayhdistys taas halusi 

tuoda omaan järjestöönsä lapsille suunnat-

tua toimintaa, mutta ei tiennyt mistä aloit-

taa, joten siltäkin osin kahden yhdistyksen 

tarpeet kohtasivat. 

 –Yhteistyö on sujunut paremmin kuin 

loistavasti, iloitsee Johanna Niemelä kelia-

kiayhdistyksestä.

 Järjestöyhteistyötä on mukana myös 

monissa muissa tapahtumissa. Lokakuussa 

pidetään Hyvinvointitalkoot yli sektorirajo-

jen -kumppanuusfoorumi, jossa kokoon-

nutaan yhteisen äärelle yli sektorirajojen. 

Näissä jatkossakin vuosittain järjestettävissä 

talkoissa pohditaan myös, miten kunnan eri 

toimialat voivat tehdä yhteistyötä järjestö-

jen kanssa. 

 – Hyvä esimerkki arjen kumppanuuden 

polusta on tarvelähtöinen, eri sektoreiden 

toimijoista koostuva Nurmijärven Omais-

hoidon Kumppanuuspöytä. Se lähti yhdistä-

mään voimavaroja ja resursseja järjestämällä 

Nurmijärven pääkirjaston yhdistyspäivässä keskusteltiin Fin-Fami Uusimaa ry:n ja Nurmijär-

ven omaistoiminnan neuvottelukunnan pisteellä mm. mielen hyvinvointiin liittyvistä asiois-

ta. Erityisesti omaisille ja sairastuneille suunnattu toiminta kiinnosti kävijöitä.

omaishoitoperheiden kahvikonsertin. Myös 

pidemmän tähtäimen jatkosuunnitelmia 

omaishoitoperheiden hyvinvoinnin edistä-

miseksi on tämän kumppanuuspöydän toi-

mesta luvassa, iloitsee Heidi Puumalainen.

 Yhdistyksiin tutustumisen ja yhteistyön 

lisäksi toimijoilla ja kuntalaisilla on mahdol-

lisuus saada jatkossa uudenlaista koulutusta 

vapaaehtoistoimintaan. Nurmijärven seura-

kunnan, Nurmijärven kunnan, Tukipolkuja-

hankkeen, Nurmijärven Opiston ja useiden 

eri järjestöjen kanssa tullaan järjestämään 

aiheesta monipuolinen koulutuskokonai-

suus. 

Yhdistyksiä on myös jalkautumassa kirjas-

toauto Oivan kyytiin kertomaan toimin-

nastaan. Kuvassa kirjastoautoa kuljettava 

Mika Pollari ja Uudenmaan Keliakiayhdis-

tyksen Marjatta Harvakari.

Yhdistykset esittäytyvät 

kirjastoissa sekä jatkossa

kirjastoauto OIVAn kyydissä

Kuntalaiset ovat voineet tutustua yhdistys-

ten monipuoliseen toimintaan muun mu-

assa kirjastoissa. Seuraava, lähes kaksikym-

mentä erilaista yhdistystä kokoava yhdistys-

päivä, on pääkirjastossa tiistaina 6.9. Tuolloin 

on mahdollista sekä yhdistysten tutustua 

toisiinsa että kuntalaisten yhdistyksiin, jotka 

tarjoavat mm. erilaisia osallistumisen mah-

dollisuuksia, tietoa ja vertaistukea.

 Uusi aluevaltaus tehdään, kun Uuden-

maan Keliakiayhdistys ry kulkee kirjastoauto 

OIVAn matkassa torstaina 15.9. Tuolloin kir-

jojen lainaamisen ja palauttamisen ohella 

saa tietoa myös keliakiaan liittyvistä asiois-

ta. Yhdistyksistä myös Lomakoti Kotoranta 

ry suunnittelee hyppäämistä kirjastoauton 

kyytiin tarjoten tietoa kuntalaisille mm. tue-

tuista lomista.  

Tietoiskuja, kumppanuus-

tapaamisia ja vapaaehtois-

toiminnan koulutusta

Yhdistyksille on tarjolla myös toiminnan te-

hostamiseen liittyviä tarvelähtöisiä tietois-

kuja.  Tällaisia ovat toukokuussa pidetty In-

toa yhdistystoimintaan -luento ja syyskuun 

tuleva tietoisku pilvipalveluista yhdistyksen 

hallitustyöskentelyn apuna.
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Liikunnasta iloa

IKÄIHMISTEN LIIKUNTALIIKUNTA JA URHEILU

Kysy liikunnasta

Nurmijärven liikuntatoimi

Käyntiosoite  

Nurmijärven terveyskeskus, 

Sairaalantie 2 (A-ovi), 

01900 Nurmijärvi

Toimisto avoinna klo 8–15.30 

tai sopimuksen mukaan

Liikuntapäällikkö   

Antero Lempiö

p. 040 317 2050

antero.lempio@nurmijarvi.fi 

Lasten ja nuorten liikunta 

Liikuntasuunnittelija Mika Vänni

p. 040 317 2048

mika.vanni@nurmijarvi.fi 

Työikäisten liikunta 

Erityisryhmien liikunta 

Liikuntasuunnittelija Petra Kela

p. 040 317 2046

petra.kela@nurmijarvi.fi 

Ikäihmisten liikunta 

Erityisryhmien liikunta 

Liikuntasuunnittelija 

Marjo-Kaisa Konttinen

p. 040 317 4667

marjo-kaisa.konttinen@nurmijarvi.fi 

Liikuntaneuvonta 

liikuntaneuvonta@nurmijarvi.fi 

Toimistosihteeri

Salivuorot 

Jonna Kivi

p. 040 317 4890

jonna.kivi@nurmijarvi.fi 

Toimialasihteeri

Laskutus  

Paula Vanhakangas

p. 040 317 2049

paula.vanhakangas@nurmijarvi.fi 

KKI-lippuvihkoja voi ostaa

  Liikuntapalvelujen toimistolta 

 (käteinen/liikuntasetelit*)

   Kirjastoista (käteinen/pankkikortti)

   Klaukkalan yhteispalvelusta 

 (käteinen, pankkikortti, 

 liikuntasetelit*)

   Rajamäen uimahallista 

 (käteinen, pankkikortti, 

 liikuntasetelit*)

KKI-passi

KKI-passilla voi käydä kaikilla terveys liikunta-

kalenterin tunneilla (lukuun ottamatta mies-

ten kaukalopalloa) rajoituksetta kauden ai-

kana. KKI-passi on henkilökohtainen ja tulee 

esittää joka kerta tunnin alussa ohjaajalle.

Lasten 

liikunta

Terveys- 

liikunta

Erityis- 

liikunta
Ikäihmisten

liikunta
Vesi-

liikunta

Syksyn liikuntaan löytyy monenlaista te-

kemistä eri-ikäisille, niin lapsille, aikuisille 

kuin ikäihmisille ja myös erityisryhmille.

L
apsilla on liikuntasirkuksen sekä te-

linejumppa- ja sporttikerhon lisäksi 

mahdollisuus osallistua maksutto-

maan ja avoimeen liikuntamaahan. Tämä 

on vanhempien ja lasten yhteinen salivuoro 

temppuratoineen ja liikuntavälineineen.

 Aikuisten terveysliikunnassa ohjelmaa 

on joogasta ja pallopeleistä painon hal-

lintaan. Yli 40-vuotiaille miehille tarjotaan 

rentoa kunnon kohotusta kaukalopalloilun 

merkeissä. Ikäihmisille on räätälöity omat 

terveysliikunnan muodot.

 Vesiliikunta sisältää allasjumppaa ja uin-

tikerhoja. Klaukkalan jäähallin yleisön luiste-

luvuorot alkavat syyskuun puolessa välissä. 

Tule mukaan!

Ilmoittautumiset ryhmiin

ma 22.8. klo 9 alkaen osoitteessa: 

www.nurmijarvi.fi /liikunta 

tai puhelimitse 

040 317 4667, 040 317 2046 tai 

040 317 4890.

Ilmoittautumisia ei oteta vastaan 

sähköpostitse, tekstiviestitse eikä 

vastaajaviesteinä.

Ilmoittautua voi vain yhteen 

allasjumpparyhmään. 

Työikäisten liikuntatunneille ei 

ennakkoilmoittautumista lukuun 

ottamatta Paino haltuun -ryhmää. 

Syyskausi 5.9.–9.12.2016, 

syysloma vko 42

Kevätkausi 9.1.–21.4.2017, 

talviloma vko 8

Tunteja ei pidetä pyhäpäivinä eikä 

lomaviikoilla. Juhlapyhien aattoina 

mahdollisia muutoksia aikatauluissa.

Lasten 

liikunta

Liikuntasirkus

Telinejumppa

Liikuntamaa 

Sporttikerho

60 €/kausi

60 €/kausi

maksuton 

60€/kausi

Erityis-

liikunta

Erityiskuntosali  

Kehitysvammaisten liikuntakerho

Soveltava luistelu  

Vammaisratsastus 

30 €/kausi

30 €/kausi

7 €/kerta

7 €/kerta

Ikäihmiset Woimaa Wanhuuteen - kuntosalikurssi

Seniorijooga

Tuolijumppa

Yhteislaulua ja päivätanssit 

Allasjumpat

35 €/10 krt

35 €/kausi

maksuton 

maksuton

30 €/kausi

Terveys-

liikunta

Liikuntakalenterin  tunnit  

Eläkeläiset, opiskelijat ja työttömät  

KKI-passi 

Paino Haltuun -ryhmä 

Miesten kaukalopallo 40+  

5 € (KKI-lippu)/krt

3 € (KKI-lippu)/krt

100 €/kausi 

60 €/kausi

 80 €/kausi

Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta. 

Passeja voi ostaa

  Liikuntapalvelujen toimistolta 

 (käteinen/liikuntasetelit*)

   Klaukkalan yhteispalvelusta 

 (käteinen, pankkikortti, 

 liikuntasetelit*)

   Rajamäen uimahallista 

 (käteinen, pankkikortti, 

 liikuntasetelit*)

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

 Kulttuurisetelit)

* Työttömät, eläkeläiset ja opiskelijat voivat 

ostaa KKI-lippuvihkon 30 € hintaan perustee-

na olevaa korttia esittämällä. 

Mitä maksaa?

Nurmijärvellä 
on tilaa liikkua.
Katso liikuntapaikkojen 
osoitteet sivulta 21.
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Ryhmän nimi Aika Paikka

Liikuntasirkus 5–6 v. Ma klo 17.15–18.00 Rajamäen koulu

Liikuntasirkus 5–6 v. Ma klo 18.00–18.45 Rajamäen koulu

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

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

Sporttikerho 7–9 v.
soveltuu myös erityislapsille

Ti klo 16.15–17.00 Kivenpuiston koulu

Telinejumppa 7–9 v. Ti klo 17.15–18.00 Kivenpuiston koulu

Liikuntasirkus 5–6 v. 
soveltuu myös erityislapsille

 Ti klo 18.00–18.45 Kivenpuiston koulu

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

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

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

Liikuntamaa La klo 16.15–18.00 Mäntysalon koulu

Liikuntamaa Su klo 12.00–13.45 Länsikaaren koulu

Liikuntamaa Su klo 14.30–16.15 Kivenpuiston koulu

Liikuntasirkus 

(5–6 v.) 

Liikuntasirkustoiminnan tavoitteena on kehit-

tää lapsen kehonhallintaa, motorisia perus-

taitoja sekä sosiaalisia taitoja liikuntatilanteis-

sa. Näitä taitoja harjoitetaan hyödyntämällä 

omaa kehoa välineenä, temppu- ja tasapaino-

ratoja, liikuntaleikkejä sekä erilaisia liikuntavä-

lineitä. 

Telinejumppakerho 

(7–9 v. ja 10–12 v.) 

Telinejumpassa harjoitellaan telinevoimiste-

lun perustaitoja. Jumppa kehittää lapsen pe-

rusliikuntataitojen lisäksi tasapainoa, kehon 

hallintaa, voimaa ja liikkuvuutta. 

LASTEN LIIKUNTA

Sporttikerho 

(7–9 v.)

Sporttikerhossa tutustutaan ensisijaisesti si-

säliikuntalajeihin, harjoitetaan perusliikunta-

taitoja leikkimielellä ja opetellaan myös uusia 

taitoja sekä ryhmässä toimimista.   

Liikuntamaa

Maksuton ja avoin perheliikuntapalvelu, jo-

hon ei tarvitse ilmoittautua. Liikuntamaa on 

valvottu salivuoro, jossa on temppurata ja 

erilaisia liikuntavälineitä perheiden käytössä. 

Keskeisenä ajatuksena on vanhempien ja las-

ten yhteinen liikkuminen. Liikuntamaa tarjoaa 

hyvät mahdollisuudet perusliikkumistaitojen 

oppimiselle omaehtoisen liikkumisen kautta. 

Sääntönä on, että lapsen tulee olla liikunta-

maassa oman aikuisen kanssa.

Lasten 

liikunta

Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta. 

ERITYISLIIKUNTA

Erityiskuntosali

Ohjattu kuntosalitunti erityisryhmille. Tunti 

sisäl tää alkulämmittelyn, harjoittelun kunto-

salilaitteilla ja loppuvenyttelyt. Voi osallistua 

myös avustajan kanssa. 

Liikuntakerho 

kehitysvammaisille

Ryhmä on tarkoitettu kehitysvammaisille 

nuorille ja aikuisille. Tunti sisältää monipuolis-

ta liikuntaa kuten jumppaa ja erilaisia pelejä. 

Liikuntasirkus (5–9 v.) 

Liikuntasirkus toiminnan tavoitteena on 

kehittää lapsen kehonhallintaa, motorisia 

perustaitoja sekä sosiaalisia taitoja liikuntati-

lanteissa. Näitä taitoja harjoitetaan hyödyn-

tämällä omaa kehoa välineenä, temppu- ja 

tasapainoratoja, liikuntaleikkejä sekä erilaisia 

liikuntavälineitä. 

Sporttikerho (7–9 v.)

Sporttikerhossa tutustutaan ensisijaisesti si-

säliikuntalajeihin, harjoitetaan perusliikunta-

taitoja leikkimielellä ja opetellaan myös uusia 

taitoja sekä ryhmässä toimimista.   

Soveltava jalkapallo

Ryhmässä on mahdollista harrastaa jalkapal-

loa seurassa jokaisen omista lähtökohdista. 

Ryhmä on tarkoitettu 7–13-vuotiaille tytöille 

ja pojille.   Ryhmää yhdistää aito innostus pe-

laamiseen ja ennen kaikkea yhdessä liikkumi-

seen. Järjestetään yhteistyössä Nurmijärven 

Jalkapalloseuran kanssa. 

Ryhmän nimi Aika Paikka

Erityiskuntosali

ti klo 11.00–12.15

Nurmijärven 

terveyskeskus, 

sisäänkäynti F-ovi

to klo 9.30–10.45

Nurmijärven 

terveyskeskus, 

sisäänkäynti F-ovi

to klo 14.45–16.00
Klaukkalan 

Päiväkeskus 

Kehitysvammaisten 

liikuntakerho 

(aikuiset ja nuoret)

ke klo 18.00–19.00 Kivenpuiston koulu

to klo 18.00–19.00 Isoniitun koulu 

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

Liikuntasirkus 5–6 v. ti klo 18.00–18.45 Kivenpuiston koulu

Soveltava jalkapallo

ma klo 18.00–19.00
Klaukkalan liikuntapuisto 

ja/tai NJS:halli

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: 

Nurmijärven Jalkapalloseura

Vammaisratsastus
la 27.8.–15.10.2016 

klo 13.00, 13.30 ja 

14.00

Nurmijärven 

Ratsastuskoulu

Soveltava luistelu
Syksyllä 2016 Kirkonkylän liikuntapuisto. 

Tarkemmat tiedot luettavissa www.nurmijarvi.fi /

liikunta lähempänä ajankohtaa. 

Soveltava luistelu

Ryhmä on tarkoitettu lajiin totutteleville 

5–9-vuotiaille erityistä tukea tarvitseville lap-

sille. Ryhmään tulevan lapsen tulee pystyä 

seisomaan lattialla luistimilla. Lapsella tulee 

olla vanhempi tai tuttu aikuinen mukana. 

Vammaisratsastus

Ratsastus tarjoaa avointa, esteetöntä ja elä-

myksellistä liikuntaa erityisryhmille. Tavoittee-

na on tukea ratsastajaa erilaisilla toimintata-

voilla ja apuvälineillä siten, että ratsastaminen 

onnistuu turvallisesti. 

 

Erityis- 

liikunta

Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta. 
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Flow jooga 

Flow jooga on dynaaminen tunti, jossa kehon 

liikkeet ja asanat yhdistyvät toisiinsa hengityk-

sen johdattamana. Tunnit synnyttävät lämpöä 

kehossa, kehittävät voimaa, kestävyyttä ja 

joustavuutta. Olo tunnin jälkeen on vapautu-

nut, onnellinen ja inspiroitunut. 

Kahvakuula 

Kahvakuulalla tehtävät harjoitteet kehittävät 

monipuolisesti jalkojen, keskivartalon, selän 

ja käsien lihasvoimaa sekä kehonhallintaa ja 

liikkuvuutta.

Kehonhuolto

Kehonhuoltotunti koostuu rauhallisesta al-

kulämmittelystä, vartalonhallintaharjoitteista 

sekä liikkuvuutta lisäävistä harjoitteista. Tun-

nin tavoitteena on tuoda rentoutta ja hyvää 

oloa niin keholle kuin mielelle. Soveltuu kai-

ken ikäisille ja -kuntoisille.

MA TI KE TO LA

Voimaa 

vartaloon 

klo 18.00–18.55

Kivenpuiston koulu 

Voimaa vartaloon 

klo 19.00–20.00

Nummenpään seuratalo

Step-jumppa

klo 17.30–18.30

Kunto center

Miesten 

kaukalopallo 40+

klo 7.00–8.00

Klaukkalan jäähalli

(kausi maksullinen)

Niska-selkäjumppa

klo 19.00–20.00

Kivenpuiston koulu

Kuntonyrkkeily *

klo 19.00–20.00

Kivenpuiston koulu

Zumba 

klo 18.00–19.00

Rajakaari sali

Niska-selkäjumppa 

klo 17.00–18.00

Rajamäen koulu

Kahvakuula

klo 18.00–18.45

Rajakaaren sali 

Lihaskuntotunti *

klo 20.00–20.30

Kivenpuiston koulu

Voimaa vartaloon

klo 18.00–18.55

Mäntysalon koulu

Kahvakuula

klo 18.00–18.45

Rajakaari sali

Flow jooga

klo 19.05–20.00

Rajamäen koulu 

Pallopelit *

klo 20.30–21.30

Kivenpuiston koulu

Kehonhuolto 

klo 19.00–20.00

Mäntysalon koulu

Kuntonyrkkeily 

klo 18.00–19.30

Mäntysalon koulu

Sähly

klo 20.00–21.30 

Rajakaari   

Voimaa Vartaloon 

kahvakuulaillen 

klo 18.40–19.25

Nukarin koulu  

Sähly 

klo 19.00–20.00

Harjulan koulu

Voimaa vartaloon 

klo 19.00–20.00

Röykän koulu

Terveys- 

liikunta

IKÄIHMISTEN LIIKUNTATERVEYSLIIKUNTA

Kuntonyrkkeily 

Kuntonyrkkeily on tehokasta ja kohtuullisen 

raskasta liikuntaa. Tunnit sisältävät nyrkkei-

lytekniikoiden harjoittelua ja monipuolista 

lihaskuntotreeniä.

Lihaskunto

Monipuolista koko kehoa vahvistavaa liikun-

taa pääosin oman kehon painoa käyttäen.

Miesten kaukalopallo 40+

Rentoa kunnon kohotusta kaukalopalloilun 

merkeissä. Tunti on suunnattu +40-vuotiaille 

miehille.  Mukaan tunnille tarvitset omat luis-

timet, kypärän, polvisuojat ja mailan.

Niska-selkäjumppa

Niska- ja selkäoireisille tarkoitettu jumppa 

vahvistaa heikentyneitä lihaksia, venyttää ki-

reitä ja rentouttaa jännittyneitä lihaksia sekä 

parantaa nivelten liikkuvuutta. Sopii hyvin 

vasta- alkajille.

Pallopelit

Monipuolista ohjattua liikuntaa 20–65-vuo-

tiaille naisille ja miehille. Joukkuepelejä pe-

laillen ja ennakkoluulottomasti uusia lajeja 

kokeillen.

Step-jumppa

Step- laudalle askellusta musiikin tahdissa. 

Aerobinen askellus osuus 25–30 min. Tämän 

lisäksi tunnit sisältävät erilaisia lihaskuntohar-

joittelu- ja venyttelyteemoja.

Sähly

Hauska ja helppo peli pelata yhdessä taito-

tasosta riippumatta ja silti kaikki saavat hien 

pintaan ja kuntokin kohenee. 

Voimaa Vartaloon

Tunti on helposti ja turvallisesti yksinkertaisil-

la liikkeillä suoritettavaa jumppaa mukavan 

musiikin tahdissa. Sopii niin aloittelevalle kuin 

pitkään jumpanneellekin.

Zumba®

Zumba® on latinorytmeihin perustuva tanssi-

fi tness-tunti. ZUMBA on rytmikästä, helppoa 

ja hauskaa tanssia.

Paino haltuun -valmennusryhmä

Pohditko elämäntapamuutoksen tekemistä, 

muttet ole saanut aikaiseksi aloittaa? Kenties 

olet jo kokeillut erilaisia keinoja laihduttaa, 

mutta paino vain kipuaa takaisin, tai pysyy 

paikoillaan? 

Liikuntapalvelut toteuttaa valmennusryhmiä, 

joiden tavoitteena on auttaa ylipainoisia (BMI 

≥ 35)henkilöitä turvalliseen ja terveelliseen 

painonhallintaan sekä ylläpitämään saavutet-

tuja painonhallinnan tuloksia. 

Ryhmät ovat tarkoitettu omasta hyvinvoinnis-

taan ja liikunnan aloittamisesta kiinnostuneil-

le. Liikuntaosiot ovat ns. matalan kynnyksen 

tunteja, jotka soveltuvat hyvin vasta-alkajille. 

Kurssilla käydään läpi myös ravintoon liittyviä 

asioita olennaisena osana painonpudotusta 

ja -hallintaa. Ryhmäkoko on 8 henkilöä. 

Syksyn ryhmä 16.8.–29.11.2016

Kevään ryhmä 10.1.–25.4.2017

Lisätiedot ja haku ryhmään 

www.nurmijarvi.fi /liikunta 

tai p. 040 317 2046

 

Seniorijooga

ma klo 11.00–12.00 

Nurmijärven terveyskeskus, 

sisäänkäynti F-ovi

ke klo 11.00–12.00 

Rajakaaren peilisali

Tuolijumppa

ma klo 11.15–11.45 

Nurmijärven seurakuntakeskus alkaen 12.9.

ma klo 12–12.30 

Joka toinen viikko alkaen 12.9. 

Rajamäen seurakuntasali (Artturi-sali) 

ke klo 15.00–15.30 

Kuukauden 1. keskiviikko. 

Ensimmäinen kerta kuitenkin 21.9.  

Klaukkalan kirkko 

TERVEYSLIIKUNTA IKÄIHMISILLE

Yhteislaulua ja päivätanssit

13.9. klo 13–14.30  Aitohelmi

15.11. klo 13–14.30  Ahjola

12.10. klo 13–14.30  Aitohelmi

7.12. klo 13–14.30  Ahjola

Woimaa Wanhuuteen 
kuntosaliharjoittelun peruskurssit

Rajamäen uimahalli

ma klo 10.00–11.30 ja ke klo 9.00–10.30

1. ryhmä 5.9.–5.10.

2. ryhmä 24.10.–23.11.

3. ryhmä 9.1.–8.2.

4. ryhmä 27.2.–29.3.

Kunto Center 

ma ja to klo 12.00–13.30

1. ryhmä 5.9.–6.10.

2. ryhmä 24.10.–24.11.

3. ryhmä 9.1.–9.2.

4. ryhmä 27.2.–30.3.

Fit24 Klaukkala

ti ja pe klo 13.00–14.30

1. ryhmä 6.9.–7.10.

2. ryhmä 25.10.–25.11.

3. ryhmä 10.1.–10.2.

4. ryhmä 28.2.–31.3.

Kuntosaliryhmät 

Woimaa Wanhuuteen- kuntosalin 

peruskurssin käyneille

WW-klubi , Fit24 Klaukkala

Ohjattu kuntosali vertaisohjaajan ohjaamana 

ma, ke ja pe klo 10.30–12.00

Syyskausi 29.8.–2.12.2016, 

Kevätkausi 9.1.–28.4.2017

Lisätiedot: Niina Nevalainen 

niina.nevalainen@fi t24.fi , 

puh. 044 340 3516

WW-sali , Rajamäen uimahalli

ma klo 9.00–10.30 ja klo 11.00–12.30

ke klo 10.00–11.30 ja klo 11.30–13.00

Lisätiedot: Mari Haimi, 

mari.haimi@rajamaen-uh.fi , 

p. 045 77345736

WW-klubi Kunto Center

ti ja pe klo 12.00–13.30

Lisätiedot: 

nurmijarven.fysioterapia@co.inet.fi , 

p. 09 250 1597 

Woimaa Wanhuuteen 

kuntosaliharjoittelun 

peruskurssi

Ryhmät kokoontuvat kaksi kertaa viikossa vii-

den viikon ajan (yht. 10 krt). Tunti sisältää al-

kulämmittelyn, harjoittelun kuntosalilaitteilla 

sekä loppuvenyttelyn. Tavoitteena on antaa 

valmiudet itsenäiseen kuntosaliharjoitteluun. 

Seniorijooga

Jooga lisää kehon liikkuvuutta, elävyyttä ja 

notkeutta sekä kohottaa kuntoa. Sen avulla 

opetellaan rentoutumista ja oikeaa hengitys-

tä. Seniorijoogassa harjoituksen tehdään lem-

peästi kehoa kuunnellen. Mahdollisuus tehdä 

harjoitukset myös istuen. 

Tuolijumppa

Helppoa ja kevyttä jumppaa istuen. 

Yhteislaulua ja päivätanssit

Yhteislaulua ja tanssia elävän musiikin tah-

dissa. Sopii kaikenikäisille. Järjestetään yhteis-

työssä Nur mijärven Opiston kanssa. 

K
u

va
: I

kä
in

st
it

u
u

tt
i, 

O
ss

i G
u

st
af

ss
o

n

Ikäihmisten

liikunta



21
NURMIJÄRVI 2 • 2016

VESILIIKUNTA

Allasjumppa

Allasjumpassa tutustutaan vesielementtiin 

ja vesijumppaan liikuntamuotona. Tunneilla 

voidaan käyttää erilaisia välineitä lisäämään 

veden vastusta liikkeissä. Uimataito ei ole 

välttämätön. Erityisallasjumppa on tarkoitet-

tu henkilöille, joilla liikkuminen on haastavaa 

vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn 

rajoitteen vuoksi, sekä veteraaneille. 

Maanantai

klo 10.00–10.30  erityisallasjumppa

klo 16.15–16.45  kehitysvammaisten 

   allasjumppa

klo 17.30–18.00  erityisallasjumppa

klo 18.15–18.45  allasjumppa

klo 19.00–19.30  allasjumppa

Tiistai

klo 14.30–15.00 erityisallasjumppa

Keskiviikko

klo 9.30–10.00  allasjumppa 

klo 14.30–15.00  allasjumppa

klo 17.30–18.00  allasjumppa

klo 18.15–18.45  erityisallasjumppa

klo 19.00–19.30  erityisallasjumppa

Torstai

klo 8.30–9.00  allasjumppa

klo 11.00–11.30  erityisallasjumppa

Perjantai

klo 10.00–10.30  allasjumppa

Nurmijärven terveyskeskus, 

sisäänkäynti F-ovi

Erityislasten uinti

Lasten ryhmä

1.9.–10.11.2016 to klo 17.15

Lasten ryhmä on tarkoitettu 4-vuotiaille ja 

tätä vanhemmille lapsille, jotka ovat erityisen 

tuen tarpeessa. Opetus tapahtuu monitoimi-

altaassa (veden syvyys 90–100 cm) 

Jatkoryhmä

1.9.–10.11.2016 to klo 18.20

Jatkoryhmä on uintikerho, joka on tarkoitettu 

erityislapsille ja -nuorille, joilla on vähintään 

25m:n uimataito selällään ja vatsallaan. Ker-

holaiset uivat isossa altaassa.

Järjestää: Rajamäen uimahalli

Lisätiedot: 

Essi Koski essi.koski@rajamaen-uh.fi 

Vesi-

liikunta

Liikuntapaikkojen osoitteet

Klaukkala

Aitohelmi

Klaukkalantie 72, Klaukkala 

Fit24-Klaukkala

Isoseppälä 14, Klaukkala

Harjulan koulu

Viljelystie 30, Klaukkala

Klaukkalan päiväkeskus

Suopolku 3, Klaukkala 

Klaukkalan urheilualue

Kuntotie 3, Klaukkala 

Klaukkalan yläaste

Kisatie 2, Klaukkala

Klaukkalan jäähalli

Lepsämäntie 12, Klaukkala 

Mäntysalon koulu

Havumäentie 7, Klaukkala

Klaukkalan kirkko

Ylitilantie 6, Klaukkala

Nukari

Nukarin koulu

Nummenniityntie 14, 05450 Nukari

Nummenpää

Nummenpään Seurantalo

Viisaantie 36, Nummenpää

Nurmijärven kirkonkylä 

Ahjola

Nahkurintie 6, Nurmijärvi 

Kivenpuiston koulu

Aleksis Kiven tie 18, Nurmijärvi

Kunto Center

Kauppanummentie 6 A 1, Nurmijärvi 

Seurakuntakeskus

Kirstaantie 5–7, Nurmijärvi

Terveyskeskus

Sairaalantie 2, F-ovi, Nurmijärvi, 

Rajamäki

Rajakaari

Kuntolanpolku 2, Rajamäki

sisäänkäynti Keskusraitin puolelta

Rajamäen koulu

Tykkimäentie 1, Rajamäki

Rajamäen seurakuntasali

Patruunantie 1, Rajamäki (Artturi-sali)  

Rajamäen uimahalli

Kuntolanpolku 1, Rajamäki

Röykkä

Röykän koulu

Kangastie 5, Röykkä

Tule luistelemaan! 
Yleisöluisteluvuorot Klaukkalan jäähallissa 12.9.2016–2.4.2017

Maanantai  

klo 17.00–18.00 mailattomat 

(harjoitushalli)

Tiistai   

klo 13.00–14.30 mailalliset 

(harjoitushalli)

Keskiviikko  

klo 16.30–17.30 mailalliset (kilpahalli)

Torstai  

klo 13.30–14.30 mailattomat 

(harjoitushalli)

Lauantai  

klo 09.00–10.30 mailalliset 

(harjoitushalli)

1 Kirkonkylän Parkkimäki** 3,3 

2 Kirkonkylän Alhonniittu* 15 

 – myös koiralatu

3 Kiljavannummen ulkoilureitistö* 45 

 •  Käpylännummen**

   ja Matkun lenkit   

 •  Haukilammin reitti      

 •  Märkiön lenkki   

 • Herusten reitti   

 •  Kehityksen majan kilpalatu**   

4 Rajamäen liikuntapuisto** 1,5 

5 Klaukkalan Tornimäki** 3,2 

6 Isoniitty–Mäntysalon ladut* 6,9 

7 Seitsemän veljeksen reitti 10

8 Nukarinkoski* 7–10 

9 Nurmijärven golfkentän ladut 4  

10 Nummenpään ladut* 3 

11 Kirkonkylän järvenpohjan ladut 5    

* Osa reitistä on valaistu.  ** Koko reitti on valaistu.

Nurmijärven kunnan 
ulkoilureitit ja hiihtoladut

Nurmijärvellä Kirkonkylän 
tekojääradalla 9.12.2016

Koululaisluistelut 
klo 9.00–14.00

Koko perheen luisteluilta 
klo 18.00–20.00
Luistimien testipiste, musiikkia, kisailuja, 

kuntoluistelu, limbo, pujottelua, JääDisco

ILMAISTAPAHTUMA!

Sunnuntai  

klo 09.00–10.30 mailattomat 

(harjoitushalli)

Yleisöluisteluvuorot ovat maksuttomia. 

Mailallisilla vuoroilla on käytettävä 

kypärää.

Jäähalli on suljettu 
24.12.–25.12.2016 sekä 

31.12.2016–1.1.2017
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KUNTA TIEDOTTAA

 Kuka voi hakea kohdeavustusta?

• Onko rekisteröity yhdistyksenne/

 yhteisönne taloudellista voittoa 

 tavoittelematon yhdistys/yhteisö?

• Onko yhdistyksenne kotipaikka 

 Nurmijärvi tai säännöllisen avustuksen  

 kohteena oleva toimintanne sijoittuu  

 Nurmijärvelle?

• Oletteko toimineet vähintään yhden 

 kalenterivuoden ja omarahoituksenne  

 osuus on  vähintään 50 prosenttia? 

• Onko suunnitelmissanne  järjestää 

 tapahtuma sosiaali- ja terveystoimialan  

 asiakasryhmille vielä tämän vuoden  

 puolella?

Jos vastasitte kyllä, ettekä ole vielä saaneet 

Nurmijärven kunnalta avustusta samaan toi-

mintaan tämän vuoden aikana, voitte hakea 

vielä syksyn aikana sosiaali- ja terveyslauta-

kunnan myöntämää kohdeavustusta. 

Minkälaiseen toimintaan 

avustusta myönnetään?

Tapahtuma voi olla kertaluontoinen tai use-

amman tapahtuman kokonaisuus. Asiakas-

ryhmä voi olla rajattu tai jotakin suurempaa 

joukkoa koskeva, kunhan ryhmä koostuu 

sosiaali- ja terveystoimialan asiakkaista.

 Sosiaali- ja terveystoimialan asiakkaita 

ovat: kehitysvammaiset, kotihoidon tai ym-

pärivuorokautisten palvelujen piirissä olevat 

ikäihmiset, mielenterveyskuntoutujat, pit-

käaikaistyöttömät, lastensuojeluasiakkaat, 

päihdekuntoutujat, vaikeavammaiset ja 

omaishoidon tuen piirissä olevat kuntalai-

set.

 Kohdeavustuksen hakijan tulee tuoda 

avustushakemuksessaan mahdollisimman 

yksilöidysti esille tapahtuman sisältö ja asia-

kasryhmä, asiakasryhmän koko, tapahtuma-

paikka ja tapahtuman kesto sekä kustannus-

arvio.

Miten  haetaan?

Vapaamuotoinen hakemus lähetetään sosi-

aali- ja terveystoimialan va. hallintopäällik-

kö Sannamari Nousiaiselle (ks. yhteystiedot 

alla).

 Mikäli yhdistys on hakenut tänä vuonna 

avustusta kunnan joltakin toimialalta, ha-

kemukseen ei tarvitse liittää mitään muita 

asiakirjoja. 

 Jos yhdistys ei ole hakenut tänä vuonna 

vielä mitään avustusta, hakemuksessa tulee 

olla liitteenä seuraavat asiakirjat: vuoden 

2016 toimintasuunnitelma, vuoden 2016 

talousarvio sekä viimeisin allekirjoitettu 

tilinpäätös (2015), joka sisältää tuloslaskel-

man ja taseen sekä toimintakertomuksen. 

Tuloslaskelmasta tulee selvitä tili- ja alatili- 

sekä kustannus-paikkakohtainen laskelma. 

Lisäksi tulee lähettää viimeisin tilintarkasta-

jien lausunto. 

Hakemus 15.10. mennessä

Kohdeavustushakemus tulee olla vas-

taanottajalla 15.10.2016 mennessä.  Ha-

kemukset tullaan käsittelemään 15.11. pi-

dettävässä sosiaali- ja terveyslautakunnan 

kokouksessa.   

Hakemus lähetetään osoitteella: Nur-

mijärven kunta/sosiaali- ja terveystoimiala, 

va. hallintopäällikkö Sannamari Nousiaisen, 

Kiljavantie 539, 05250 Kiljava.

Tiedustelut:  

Sannamari Nousiainen, 

va. hallintopäällikkö, puh. 040 317 2200 tai 

sannamari.nousiainen@nurmijarvi.fi   

Erja Pentti, sosiaali- ja terveysjohtaja, 

puh. 040 317 4096 tai 

erja.pentti@nurmijarvi.fi .

Avustuksia 
sosiaali- ja terveystoimen asiakkaille 
suunnattaviin tapahtumiin
Rekisteröidyt yhdistykset tai yhteisöt voivat hakea vielä tälle vuodelle sosiaali- ja 

terveyslautakunnan myöntämiä määrärahoja kohdeavustuksiin. Kohderyhmän 

tulee koostua sosiaali- ja terveystoimialan asiakkaista. Avustuksiin on varattu tänä 

vuonna 30 000 euron määräraha, josta on jäljellä 6 000 euroa.

Yrittäjien 
verkostoitumisilloissa 
etsitään kanavia 
tunnettuuden 
lisäämiseksi
Nurmijärveläiset yrittäjät verkostoituvat 

Nurmijärvi BtoB -yrittäjien illoissa. Tilaisuuk-

sissa tavataan tuttuja, saadaan uusia kon-

takteja, opitaan uutta ja kehitetään yhteistä 

tekemistä. Yrittäjien verkostoitumisilta on 

rento, vuorovaikutteinen sekä osallistava 

tapahtuma. 

 Seuraava verkostoitumisilta on 21.9. 

klo 18–21 Perttulan Keudassa. Illan tee-

ma on ”Löydä oikeat kanavat tunnettuuden 

lisäämiseksi”. 

Ilmoittautuminen ja lisätietoja: 

nurmijarvi.fi /btob 

Mistä aloittaisi oman bisneksen kehittämisen? Mistä ideat, mistä 

inspiraatio? Klikkaa itsesi Keuken Youtube-kanavalle ja käy kat-

somassa Keuken yritysneuvontavideoita.

Keuken yritysneuvontapalvelut on saanut 

uuden työkalun – neuvontavideot. 

 – Videoita on tehty kuusi kappaletta, 

yleisimmistä yrityksen kehityskohteista. 

Videoita voi katsella yksittäisinä iskuina tai 

sitten kokonaisena sarjana, jolloin ne muo-

dostavat loogisen kaaren yrityksen mission 

ja vision kirkastamisesta tuotekehitykseen, 

kertoo Keuken toimitusjohtaja Elina Pek-

karinen.

 Videot ovat kestoltaan noin kolme mi-

nuuttia ja ne on toteutettu animaationa. 

 – Halusimme lähteä innostavuuden ja 

huumorin kautta. Tarkoitus on ensisijaisesti 

herätellä yrittäjiä kehittämään omaa yritys-

tään ja tarjota uusia näkökulmia. Varsinai-

nen neuvontatyö tehdään tietenkin Keuken 

asiantuntijoiden kanssa.

Sisältöä markkinointiin

Videot täydentävät osaltaan myös Keuken 

markkinointiviestintää ja niillä otetaan hal-

tuun uusi kanava. 

 – Videot toimivat neuvonnan työkalui-

na, mutta ne ovat myös osa meidän viestin-

tää. Nyt puhutaan paljon sisältömarkkinoin-

nista eli siitä, että markkinoinnin tehtävänä 

on tuottaa asiakkaille tärkeää sisältöä, sanoo 

Pekkarinen.

 – Liikkuvan kuvan ja äänen hyödyntä-

minen markkinoinnissa lisääntyy koko ajan. 

Videot on hyvä tapa tuottaa palveluille lisä-

arvoa ja luoda oikeanlaista mielikuvaa. 

 Videoita on tehty aiheista, joihin yleisim-

min haetaan neuvoja ja jotka ovat perusky-

symyksiä lähes joka yrityksessä. Videohetken 

Uutta yrityksille: 
Ideat ja neuvot videolla

voi aloittaa Punaisen langan metsästyksellä, 

jossa paneudutaan liiketoiminnan peruside-

an terävöittämiseen. Kehittämistiellä seu-

raava looginen askel on liiketoimintakartan 

hyödyntäminen uusien ideoiden kehittämi-

sessä.

 Omat videonsa on tehty myös mark-

kinoinnista, tuotekehityksestä, talouden 

suunnittelusta ja seurannasta sekä kansain-

välistymisestä. 

 Keuken Youtube-kanavalla on myös 

asiakkaittemme kertomuksia ja kokemuksia 

palveluistamme. Käy tutustumassa! 

www.keuke.fi 

keuke@keuke.fi , puhelin 050 341 3210

Uusi tilastoesite
ilmestynyt

Nurmijärvi pähkinänkuoressa -esittee-

seen on koottu tilastotietoa Nurmijärves-

tä ja nurmijärveläisistä. Esitettä on jaossa 

mm. kunnanvirastolla ja kirjastoissa. Se 

löytyy myös sähköisenä kunnan koti-

sivuilta otsikon ”Kuntatieto ja päätöksen-

teko” alta kohdasta ”Tilastotietoa”.
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NURMIJÄRVELLÄ TAPAHTUU ELO–JOULUKUUSSA

 E LO K U U ALEKSIS KIVI -VIIKKO 8.–16.10.
la 8.10. klo 15  Her Infi nite Variety – Shakespearen naiset sanoin 

     ja sävelin

     Cembalisti ja näyttelijä Elina Mustonen. Vapaa pääsy. 

     Pääkirjasto, Punamullantie 1, Nurmijärvi

     Nurmijärven kulttuuripalvelut

ALEKSIS KIVEN PÄIVÄ MA 10.10.
klo 9–16   Aleksis Kiven syntymäkoti auki

     Vapaa pääsy.

     Palojoentie 271, Palojoki

klo 12    Seppeleenlasku Aleksis Kiven patsaalla

     Ohjelman jälkeen maksuton kahvitarjoilu pääkirjastossa.

     Punamullantie 1, Nurmijärvi

klo 19    Aleksis Kiven päivän juhla: Oskar Merikannosta 

     oopperaan

     Tenori Jyrki Anttila, basso Jaakko Ryhänen ja sopraano 

     Linda Urbanski. 

     Liput 15/12/8 €.

     Nurmijärven kirkko, Kirstaantie/Aleksis Kiven tie

     Nurmijärven kulttuuripalvelut

ti 11.10. klo 18 Kirjailijavieraana Kari Hotakainen

     Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

ke 12.10. klo 18  Kirjailijavieraana Antti Tuuri

     Pääkirjasto, Punamullantie 1, Nurmijärvi

to 13.10. klo 19  Värttinä: Viena

     Liput 15/12/8 €. 

     Nurmijärven yhteiskoulu, Pratikankuja 8

     Nurmijärven kulttuuripalvelut
 

la 15.10. klo 13 Kirjailijavieraana Teemu Keskisarja

     Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1

Su16.10. klo 10 Nurmijärvi-päivä

klo 10     Messu Nurmijärven kirkossa

klo 12     päiväjuhla Nurmijärven seurakuntakeskuksessa. 

     Teemana elinikäinen oppiminen. Juhlassa luovutetaan 

     Kostin kello -kotiseutupalkinto. Vapaa pääsy. Juhlan jälkeen   

     Kotiseutupäivälliset seurakuntakeskuksessa. Päivällinen 20 €.

     Nurmijärven kirkko ja seurakuntakeskus, Kirstaantie 5–7

     Nurmijärvi-seura

OHJELMAA LAPSILLE
la 15.10. klo 14 Sirkusseurue Hupsis!

     Teatteri Rollon näytelmä sopii yli 3-vuotiaille. 

     Liput alk. 6 €, neljän hengen ryhmälle á 5 €/hlö. 

     Roinela, Seurantie 2, Klaukkala

     Nurmijärven kulttuuripalvelut

su 16.10. klo 14  Puluboi ja Poni

     Teatteri Eurooppa Neljän näytelmä sopii yli 3-vuotiaille. 

     Liput alk. 6 €, neljän hengen ryhmälle a´5 €/hlö. 

     Nurmijärven yhteiskoulun sali, Pratikankuja 8

     Nurmijärven kulttuuripalvelut

ma 22.8. klo 19 

Yhteislauluilta Taaborinvuorella

Vetäjänä näyttelijä ja laulaja Eija Ahvo. Liput 

10/5 €, alle 7-v. maksutta, www.netticket.fi  

ja Nurmijärven Opiston toimisto, varaukset 

puh. 040 938 1007. Portilta tuntia ennen 

tapahtuman alkamista. 

Taaborinvuori, Koulunkulmantie 34, Palojoki

Järj. Kivi-juhlat ja Nurmijärven Opisto

ti 23.8 klo 18

Järjestötreffi  t

Teemana Nurmijärven kunnan verkkosivu-

jen järjestösivusto. Alustajana Nurmijärven 

kunnan verkkotiedottaja Mika Haikonen. 

Vapaa pääsy.

Partiolaisten leirikeskus, Vihtilammintie 45, 

Rajamäki

Järj. Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry 

ja Leirikesä ry

www.yhdistysverkosto.net

ti 23.- to 25.8. klo 19

Kivi-juhlat: Nummisuutarit 

Aleksis Kiven näytelmä, ohjaus Atro Kahi-

luoto. Liput alk. 25/23/15 €. Liput  www.

netticket.fi  tai puh. 0600 399499 (1 €/min + 

pvm/mpm). Ryhmien (yli 20 hlö) liput myös 

Kivi-juhlilta puh. 046 564 4802. 

Taaborinvuori, Koulunkulmantie 34, Palojoki

www.kivi-juhlat.fi 

ke 24.8. – pe 26.8 ja ke 31.8 klo 10–15

Asiantuntijan lukuvinkkejä 

Kysy ja keskustele kaunokirjallisuudesta 

kirjavinkkarin kanssa. 

Pääkirjasto, Punamullantie 1, Nurmijärvi

la 27.8. klo 8.30 - 15.30

Rajamäen kyläpäivä

Ohjelmallinen kylätapahtuma. Esiintyjinä 

mm. Nikke Ankara ja Taija Taika -lasten-

taikashow.

Järj. Rajamäen kylätiimi

www.rajamaenkylapaiva.fi 

pe 9.9. klo 18–21

Yökirjasto: Nuppi ja roppa

Teemana keho ja mieli.

Pääkirjasto, Punamullantie 1, Nurmijärvi  

la 10.9 klo 14 - 17

Etelän Autohuolto Rallisprint

Kansallinen rallisprint asfaltilla. Liput 10 €, 

alle 12-v. maksutta.

Järj. Nurmijärven Urheiluautoilijat

www.nurmijarvenua.com

ti 13.9. klo 17.30 - 20

Berliini – historiaa, kulttuuria ja 

suurkaupungin sykettä

Luennoitsijana Maarit Suonsivu.

Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

Järj. Nurmijärven Opisto

ke 14.9. klo 18

Miesten juttuja: Marcus Grönholm 

– rallielämää

Pääkirjasto, Punamullantie 1, Nurmijärvi

to 15.9. klo 15

K-60: Sauvakävelykoulu

Vetäjänä liikuntasuunnittelija Petra Kela.  

Tuo omat sauvat tai lainaa paikan päältä. 

Lähtö kirjastolta, säävaraus.

Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1

la 17.9. klo 10–15

Lepsämän kyläpäivä

Markkinoiden lomassa ohjelmaa. Lapsille 

Nukketeatteri PikkuKulkurin esitys Musta 

kana klo 11–12, aikuisille Mika Malin show 

klo 13–14. Wanhat Masiinat ry:n vanhojen 

ajoneuvojen kokoontuminen. Korsisaaren 

museobussi liikennöi väliä koulu – nuoriso-

seurantalo, Perttulan VPK:n paloauto paikal-

la, kylävisa, arpajaiset. Liput Musta kana 5 €, 

Mika Malin esitys 10 €.

Lepsämän nuorisoseurantalo Toukola, 

Lepsämänkaari 4

Järj. Lepsämän perinne- ja kyläyhdistys

la 17.9. klo 13

Art House -elokuva Kino Juhassa

Liput 8 €, katso lisätiedot facebook.com/

arthousekinojuhassa/

Kino Juha, Keskustie 7

To 22.9. klo 18

Kajaanin Kaupunginteatteri & Vaara-

kollektiivi: Tänään koulun jälkeen

Näyttelijä Janne Kinnusen omakohtaisiin 

kouluvuosien kokemuksiin perustuva esitys 

kertoo koulukiusaamisesta. Suositusikä yli 

12 v. Liput 15 € peruslippu (aikuiset ja elä-

keläiset), 10 €  alennuslippu 12–18 v, opis-

kelijat, työttömät, ja Nurmijärven koulujen 

opettajat. Varaukset meebu@meebu.fi .

Kino Juha, Keskustie 7, Nurmijärvi

ti 22.9. klo 18 - 19.30 

Nurmijärven kylillä: Klaukkala 

– Ison kylän tarina

Antti Reunanen ja Matti Kalliola kertovat 

Klaukkalan historiasta.

Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

Järj. Nurmijärven Opisto

pe 23.9 klo 20

Syksy soi!: Syysvärejä

Maalailevaa musiikkia ja soivia taideteoksia. 

Ohjelma 10 €.

Klaukkalan kirkko, Ylitilantie 6

Järj. Nurmijärven Musikantit ja Taidekieppi ry.

www.syksysoi.fi 

la 24.9. klo 10–15

Käsityölauantai

Käsityökeskus esittelee syksyn kursseja, tai-

topajoja ja KUTOMO:n toimintaa. Kahvitar-

joilu. Vapaa pääsy. 

Klaukkalan käsityökeskus, Klaukkalantie 72

Järj. Taito Uusimaa ry 

www.taitouusimaa.fi 

la 24.9. klo 14

Peilin pitelijä

Heidi Herala tarttuu Marja-Liisa Vartion 

runoihin.

Pääkirjasto, Punamullantie 1, Nurmijärvi

la 24.9. klo 18

Syksy Soi!: Mozart-kahvikonsertti

Kamarimusiikkikonsertissa soi yksi maail-

man tunnetuimmista säveltäjistä. Ohjelma 

10 €.

Klaukkalan kirkko, Ylitilantie 6

Järj. Nurmijärven Musikantit

www.syksysoi.fi 

su 25.9 klo 13 ja 15

Syksy Soi!: Perhekonsertti Babar

Konsertissa kuullaan mm. ranskalaisen Fran-

cis Poulencin säveltämä musiikkisatu Babar. 

Kertojana Jarmo Ojala. Liput 5 €.

Seurantalo Roinela, Seurantie 2, Klaukkala

Järj. Nurmijärven Musikantit

www.syksysoi.fi 

ma 26.9. klo 18 - 19.30

Matkakokemuksia Pohjois-Koreasta

Luennoitsija Pekka Lehtonen

Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

Järj. Nurmijärven Opisto

 S YYS K U U

to 1.9. klo 13

K-60: Safka, lafka ja tšuikka 

– viestejä venäläisestä Suomesta 

Emeritusprofessori Heikki Paunonen 

puhuu stadin slangista. 

Pääkirjasto, Punamullantie 1, Nurmijärvi

2.9.–4.9. klo 10–16

Taidekieppi

Katso tapahtumapaikat, tutustumiskohteet 

ja Kieppibussin aikataulut tapahtuman 

verkkosivuilta. 

www.taidekieppi.fi 

pe 2.9. klo 18 - 22

Taiteiden yö

Katso koko ohjelma sivulta 8.

Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

ma 5.9. klo 18 - 20

Tervetuloa partioon!

Luennolla tutustutaan partion perusteisiin 

ja paikalliseen toimintaan.

Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

Nurmijärven partiolippukunnat ja 

Nurmijärven Opisto

ti 6.9. klo 17–19

Yhdistyspäivä

Yhdistykset esittelevät toimintaansa.

Pääkirjasto, Punamullantie 1, Nurmijärvi

to 8.9. klo 15

K-60: Muistojen bulevardi

Vieraana musiikkitoimittaja Jake Nyman.

Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 1

Liput Lippupisteestä www.lippu.fi  , puh. 0600 900 900 (1,98 €/min+pvm) 

ja R-kioskeista. Arvosetelit käyvät maksuvälineenä useissa Lippupisteen täyden 

palvelun myyntipisteissä. Myyntipistekohtaiset toimitusmaksut 

mahdollisia. Tarkemmat tiedot lippu.fi /myyntipisteet.

steen täyden 
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to 29.9. klo 13.00 

Yhteislaulutilaisuus

Jiri Kuronen ja kirjaston duo

Pääkirjasto, Punamullantie 1, Nurmijärvi ke 2.11. klo 18

Kirjaston Runoraati

Maiju Ranta lausuu vanhoja ja uusia runoja, 

joita tunnetut raatilaiset arvioivat. Tuomari-

na kirjailija Kirsti Kuronen.

Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

to 3.11. klo 13

K-60: Mies joka rakasti järjestystä

Lämminhenkinen elokuva odottamatto-

masta ystävyydestä, rakkaudesta ja kunnol-

listen työkalujen tärkeydestä. Maksuttomia 

lippuja jaetaan kirjastoissa 6.10. alkaen. 

Bussikuljetus Rajamäeltä.

Kino Juha, Keskustie 7, Nurmijärvi

Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

ma 7.11. klo 18 

Siisti ja toimiva koti

Ammattijärjestäjä Eva-Lena Wakonen 

puhuu tavaran kertymisestä ja tavarasta 

luopumisesta. 

Pääkirjasto, Punamullantie 1, Nurmijärvi

ti 8.11. klo 17.30 - 20

Karibian helmiä -luento

Luennoitsija Maarit Suonsivu.

Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 1

Järj. Nurmijärven Opisto

to 10.11. klo 15 

K-60: Trubaduuri Rolf Virtanen 

– Lapin taikaa

Musiikkia ja kuvia Lapin upeasta luonnos-

ta. Maksuttomia lippuja jaetaan kirjastoissa 

13.10. alkaen.

Seurantalo Roinela, Seurantie 2, Klaukkala

Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

la 12.11. klo 13

Art House -elokuva Kino Juhassa

Liput 8 €, katso lisätiedot facebook.com/

arthousekinojuhassa/

Kino Juha, Keskustie 7

ti 15.11. klo 17.30

Nurmijärven kylillä: 

Rajamäell korkealla

Saara Welin ja Matti Luokola kertovat 

Rajamäen vaiheista.  

Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1

Järj. Nurmijärven Opisto

la 19.11. klo 10–15

Pelipäivä

Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

la 19.11. klo 10–14

Opiston joulumyyjäiset ja 

käsityökirppis

Jouluinen myyntitapahtuma, jossa taide-

teokset ja uniikit käsityöt, keskeneräiset 

tuotok set, kankaat, langat ja muut materiaa-

lit vaihtavat omistajaa. Asiakkaille maksuton, 

myyjille pöytämaksu 12 €.

Aitohelmi, Klaukkalantie 72, Klaukkala

Järj. Nurmijärven Opisto

to 24.11. klo 18

Mikä runossa lumoaa?

Vieraana kirjailija Satu Koskimies.

Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

la 26.11. klo 18

Musiikkitalon kuoro: Hymnien yö

Liput alk. 10 € (sis. palv.maksun) www.lippu.

fi , Lippupiste puh. 0600 900 900 (1,98 €/min 

+pvm), ovelta tuntia ennen esitystä.

Klaukkalan kirkko, Ylitilantie 6

Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

ti 29.11. klo 18

Jouluaskartelu 

Pääkirjasto, Punamullantie 1, Nurmijärvi

ke 30.11. klo 19

Club For Five: Joulukonsertti

Liput alk. 30 € (sis. palv.maksun) www.lippu.

fi  tai R-kioskilta, ovelta tuntia ennen esitystä. 

Nurmijärven kirkko, Kirstaantie 5–7

Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

to 1.12. klo 13

K-60: Martta Wendelin 

– kuvittaja ja taidemaalari

Luennoitsijana taidehistorioitsija 

Päivi Ahdeoja.

Pääkirjasto, Punamullantie 1, Nurmijärvi

to 8.12. klo 15

K-60: Runouden voima

Lyriikasta valoa pimeään vuodenaikaan. 

Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

to 8.12. klo 17–18.30

Jouluaskartelua lapsille

Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1

to 8.12. klo 18 

Teatteri Vantaa: Viirun ja Pesosen joulu

Yli 2-vuotiaille. Liput alk. 6 €, neljän hengen 

ryhmälle á 5 €/hlö (sisältää palvelumaksun) 

www.lippu.fi  tai R-kioskilta, ovelta tuntia en-

nen esitystä. 

Nurmijärven yhteiskoulu, Pratikankuja 8

Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

to 15.12. klo 15

K-60: Runouden voima

Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1

to 15.12 klo Klo 19

Stand Up Show K-18

Sairasta, muttei laitonta: 

Zaani ja Jari Sinkkonen (Kotiteollisuus)

Liput Lippu.fi  22,50 € / 27,50 € sis. palvelu-

maksut tai Meebulta 20 € / 25 €, 

puh. 050 3282250 tai meebu@meebu.fi .

Kino Juha, Keskustie 7, Nurmijärvi

Järj. Meebu Lahdenpää

 LO K A K U U

 M A R R A S K U U

 J O U LU K U U

su 2.10 klo 14

Puhallinmusiikin konsertti

Parasta suomalaista puhallinmusiikkia 

Nurmijärven Puhallinorkesterin ja 

Kiljavan Puhallinviikonlopun soittajien 

esittämänä. Liput 10 €.

Maaniitun koulu, Heikkiläntie 27, Nurmijärvi

Järj. Nurmijärven Puhallinorkesteri

www.nurmijarvenpuhallinorkesteri.fi 

ti 4.10.

SenioriSurf

Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1

Pääkirjasto, Punamullantie 1, Nurmijärvi

to 6.10. klo 13

K-60: Runosta ja leivästä 

Näyttelijä Kaija Pakarinen kertoo työstään 

ja lausuu runoja.

Pääkirjasto, Punamullantie 1, Nurmijärvi 

to 13.10.  klo 15

K-60: Kiveen hakatut

Vieraana Ylen urheilutoimittajat 

Jouko Vuolle ja Arto Teronen. 

Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

la 15.10. klo 13

Art House -elokuva Kino Juhassa

Liput 8 €, katso lisätiedot facebook.com/

arthousekinojuhassa/

Kino Juha, Keskustie 7

ti 18.10 – pe 21.10 ja 

ma 24.10 – ti 25.10 klo 10–17

Kierrätä ja sisusta kierrätyshuovasta 

ja muusta

Näyttelyssä esillä mallitöitä näyttelyssä. 

Vapaa pääsy.

Klaukkalan käsityökeskus, Klaukkalantie 72

Järj. Taito Uusimaa ry 

www.taitouusimaa.fi 

ti 25.10. klo 18–19.30

Kirkonkylässä kulkeneita

Nurmijärven kylillä -luentosarjan 2. osa. 

Aikamatkalle johdattavat Nurkkakiviä-

teoksen kirjoittajat Leena Koskela ja 

Jaakko Yli-Paavola.

Pääkirjasto, Punamullantie 1, Nurmijärvi

Järj. Nurmijärven Opisto

to 27.10. klo 15

K-60: Paperineilikka

Esitys käsittelee rakkautta, vanhenemista, 

yksinäisyyttä, kosketuksen ja kauneuden 

kaipuuta. Roolissa Teatteri Vantaan Anne 

Nielsen.

Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1

to 27.10. klo 18 ja 20

Sami Hedberg: Kokovartalomies 4

Liput Lippu.fi  28,50 € / 33,50 € sis. palvelu-

maksut, tai Meebulta, puh. 050 328 2250 

meebu@meebu.fi . Ikäsuositus yli 10 v.

Kino Juha, Keskustie 7, Nurmijärvi

Järj. Meebu Lahdenpää

la 29.10. klo 10 - 15

Lystilauantai

Koko perheen tapahtuman ohjelmassa 

mm. Nukketeatteri Pinokkion 

Avaruuspostia -esitys, Suomen Muotoilu-

kasvatusseuran Matkalla kosmokseen 

-avaruusaluspaja, Röykän Metsänkävi-

jöiden letunmyyntiä, nuorisopalveluiden 

ohjelmaa ja kirjastoauton vierailu. Mukana 

yhteistyössä Rajamäen Uimahalli.

Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1

to 1.12. klo 18 

Teatteri Vantaa: Viirun ja Pesosen joulu

Yli 2-vuotiaille. Liput alk. 6 €, neljän hengen 

ryhmälle á 5 €/hlö (sis. palv.maksun) www.

lippu.fi . tai R-kioskilla, ovelta tuntia ennen 

esitystä. 

Roinela, Seurantie 2, Klaukkala

Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

1.–23.12. 

Klaukkalan kirjaston joulukalenteri

to 1.12. klo 18   

Kitarahetki

ke 7.12. klo 18  

Melkoinen museoretki -satuhetki,

klo 18.30 jouluaskartelua lapsille

ti 13.12. klo 18–20 

Jouluinen Novellikoukku

ke 14.12. klo 18-20 

Himmelipaja, Klaukkalan Käsityökeskus

to 15.12. klo 18 

Marika Laineen lauluoppilaat laulavat 

lapsille

pe 16.12. klo 17 

Nurmijärven seurakunnan kanttorit laulavat 

joulumielen

la 17.12. klo 12 

Harry´s Place soittaa jazzia

ma 19.12. klo 20.15

Kaj Chydeniuksen lauluja. 

Kaj Chydenius juonto ja säestys, 

Mikael Saari,laulu

ke 21.12. klo 18 

Joulu on tullut -satuhetki.

Katso koko ohjelma 

www.nurmijarvi.fi /kirjasto

Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2
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to 17.11 klo 18

Jukka Puotila Show

Liput: Lippu.fi  30,50 € / 38,50 € sis. palvelu-

maksut, tai Meebulta 28 € / 35 €, puh. 050 

328 2250  tai meebu@meebu.fi . Optio lisä-

näytökseen klo 20. 

Kino Juha, Keskustie 7, Nurmijärvi

Järj. Meebu Lahdenpää

la 19.11. klo 10–16

Pelipäivä 

Kaksi johdantopajaa arduino-ohjelmointiin. 

Käsityökeskus Robotti. Ennakkoilmoittautu-

minen puh. 040 317 2500.

Pääkirjasto, Punamullantie 1, Nurmijärvi

GALLERIA VILLE
Punamullantie 1, Nurmijärvi

Ma-to klo 10–20, pe 10–18, 

la ja aattoina 10–16

31.8.–22.9.

Heijastuksia

Toivo Jaatisen 90-vuotisjuhlanäyttely

28.9.–27.10.

Paikallistu! 

Nurmijärven museon näyttely

2.–24.11.

Heli Ryhänen

Veistoksia

30.11.–30.12.

Anniina Vainionpää

Grafi ikkaa

GALLERIA TOIVO
Kuonomäentie 2, Klaukkala

Ma-to 10–20, pe 10–18, 

la ja aattoina 10–16.

1.7.–31.8.

Isabella Chydenius

Mielen maisemissa, maalauksia 

  

1.9.–31.10.

Taru Tomperi

Kontrasteja, akvarelleja 

1.11.–30.12.

Johanna Johnsson & Niko Saarinen

Matkalla: piirustuksia, maalauksia ja 

veistoksia

Muutokset mahdollisia. 

www.nurmijarvi.fi /tapahtumat


