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Nurmijärvi lukuina

Asukasluku: 42 258 
(ennakkotieto 30.6.2017)

Pinta-ala 367,3 km2, josta
• maapinta-alaa      362,5 km2

• vesipinta-alaa      4,83 km2

Tuloveroprosentti 2017    19,50 %

Kiinteistöveroprosentit:
• yleinen       0,93
• vakinainen asuinrakennus    0,41
• muut asuinrakennukset    0,93
• rakentamattoman rakennus-
 tontin veroprosentti     3,93

Väestö ikäryhmittäin, 
osuus väestöstä (31.12.2016)
• 0–6-vuotiaat        9,1 %
• 7–14-vuotiaat      12,6 %
• 15–24-vuotiaat      11,4 %
• 25–64-vuotiaat      51,6 %
• Yli 65-vuotiaat      15,3 %
• Yhteensä        100 %

Työpaikkoja       11 756 kpl 
        (31.12.2014)
Työllistä työvoimaa      19 306 hlöä 
        ( 31.12.2014)

Päätaajamat/asukasluvut: (31.12.2016)
• Nurmijärven kirkonkylä        8 150
• Klaukkala       17 173
• Rajamäki           7 545
• Muut             9 142
 luvussa mukana kaikki muut 
 paitsi päätaajamissa asuvat
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Nurmijärvellä tehdään 

tuloksellista 

elinkeinopolitiikkaa

N
urmijärvi on viimeisten vuosien 

kuluessa menestynyt elinkei-

nopolitiikassaan. Kuntaan on 

syntynyt vuosikymmenessä satoja uusia 

työpaikkoja ja kunnan työpaikkaomava-

raisuus on kasvanut. Määrätietoinen ja 

suunnitelmallinen yhteistyö kunnan ja 

yritysten kanssa on kantanut hedelmää. 

 Kunta on kaavoittanut uusia toimi-

paikka-alueita, samalla kun vanhempien 

alueiden tonttien myynti on edennyt hy-

vää vauhtia. Erityisesti erinomaisen sijain-

tinsa vuoksi kiinnostava Ilvesvuoren alue 

on houkutellut erikokoisia ja useilla eri 

toimialoilla toimivia yrityksiä. Alueelle on 

syntynyt kymmenen vuoden aikana noin 

500 työpaikkaa. Myös vanhemmilla toimi-

paikka-alueilla yritykset ovat laajentaneet 

toimintaansa ja kunta on ollut joustavasti 

tukemassa yritysten laajentumista kaavoi-

tuksen ja kunnallisteknisen rakentamisen 

myötä.

Myös kaupallista kiinnostusta

Kuluva vuosi on ollut yritystonttien myyn-

nin kannalta hyvä. Tontteja on tähän men-

nessä myyty jo yli kahdella miljoonalla 

eurolla. Mukana on mm. Kylänpään kaup-

pakeskustontti, joka valmistuessaan pa-

rantaa Rajamäen kaupallisten palvelujen 

tarjontaa ja luo liki sata uutta työpaikkaa 

alueelle. Kirkonkylälle on puolestaan kaa-

voitettu tontti Lidlille, jonka myymälähan-

ke synnyttää toteutuessaan kymmeniä 

uusia työpaikkoja, ja parantaa keskustan 

kaupallisten palvelujen tarjontaa. 

 Yritystonttien luovutus on elinkeino-

toimen keskeinen työkalu luotaessa uusia 

työpaikkoja. Riittävästä tonttitarjonnasta 

on huolehdittava myös jatkossa.

 Nyt, kun Ilvesvuoren eteläinen toi-

mipaikka-alue on pian täyttymässä, on 

aloitettu pohjoisen Ilvesvuoren noin 60 

hehtaarin alueen kaavoittaminen. Sa-

maan aikaan valmistellaan myös Klauk-

kalan ohikulkutien ja Hämeenlinnan väy-

län tuntumaan uuden Lintumäen alueen 

kaavoittamista. Uusia yritystontteja tulee 

lisää myös Alhonniitun alueelle.

Nurmijärvi – Uudenmaan 

paras kunta yrityksille

Nurmijärvi on yksi parhaiten menesty-

nyt kunta elinkeino- ja yritysasioiden 

hoidossa. Elinkeinoelämän keskusliiton 

tekemässä selvityksessä kunta oli toista-

miseen sekä Uudenmaan paras että Suo-

men kolmanneksi paras rankingissa, jossa 

yrityselämän edustajat arvioivat kunnan 

toimintaa yritysasioiden hoidossa. Sijoitus 

on kolmen viime vuoden aikana parantu-

nut seitsemällä sijalla. Suomen paras em-

me vielä ole, mutta nyt jo palkintopallilla.

 Kunta on menestynyt määrätietoisella 

ja yhteistyöhakuisella toimintatavallaan, 

jossa kaikkien elinkeinoasioihin ja kun-

nan elinvoimaan vaikuttavien virkahenki-

löiden ja työntekijöiden sekä kuntakon-

serniin kuuluvan Nurmijärven Sähkön 

johdon tuki on tärkeää. Myös kunnan 

omistama Nurmijärven vuokra-asunnot 

Oy tukee laajalla vuokra-asuntojen uus-

asuntotuotannolla ja asuntotarjonnalla 

uusien yritysten sijoittumista. Johdollani 

on hyvällä kuntatoimijoiden keskinäisel-

lä yhteistyöllä saatu yritysasioissa aikaan 

merkittäviä tuloksia. Hyvin hoidettuna yri-

tys- ja elinkeinoasiat ovat näkyneet myös 

alhaisena työttömyysasteena, joka on 

ollut Nurmijärvellä jo vuosia yksi seudun 

alhaisimpia.

 Kunta tekee aktiivisesti yhteistyötä 

yrittäjäjärjestöjen sekä suoraan yritysten 

kanssa. Kynnys on matala, tavoitettavuus 

hyvä ja palvelun vasteaika lyhyt. Yrittäjien 

tarvitsemat palvelut tarjotaan mahdol-

lisimman pitkälti yhden luukun kautta. 

Kunta onkin viime vuosina panostanut 

yrityksille suunnattujen palvelujen saata-

vuuteen ja palveluprosessien kehittämi-

seen. Viestejä ”kentältä” otetaan vastaan 

jatkuvasti ja palvelua kehitetään asiakas-

tarpeen mukaisesti. Yrittäjäjärjestöjen 

edustajien kanssa tavataan säännöllisesti 

useita kertoja vuodessa. Uskon, että tämä 

käytännön työ suurelta osin näkyy myös 

edellä mainituissa tutkimustuloksissa. 

 

Nyt uusilla päättäjillä 

on tuhannen taalan paikka
 

Kun ensi keväänä ”poistun näyttämöltä”, 

odotetaan sekä uusilta päättäjiltä että vir-

kamiehiltä kaukonäköisyyttä ja kykyä ot-

taa vielä vahvempi ote elinkeinoasioiden 

hoidossa, kuten kunnanhallituksen pu-

heenjohtaja on asian perään kuuluttanut. 

Aina on varaa parantaa ja panostaa vielä 

enemmän resursseja kunnan elinvoiman 

parantamiseen. Olen tyytyväinen, että 

hyvällä yhteistyöllä olemme onnistuneet 

näinkin hyvin. Toivotankin uusille vaikut-

tajille voimia ja kyvykkyyttä jatkaa hyväksi 

havaitulla tiellä. 

Syksyn kulttuuritapahtumissa 

runsas sato

Syksyn tiedotuslehti sisältää aimo an-

noksen tietoa kulttuuritapahtumista eri 

puolella kuntaa. Uuden monitoimitalo 

Monikon avaaminen tuo mukanaan myös 

paljon uutta ohjelmatarjontaa kaikkien 

makuun. Toivotan kaikki tervetulleiksi 

tutustumaan uuteen taloon jo elokuussa, 

kun talossa on avoimet ovet. 

 Liikutaan myös yhdessä. Syksyllä lai-

tetaan kesän aikana unohtuneet harras-

tukset taas uusiin uomiin. Kunnan ohjatut 

liikuntapalvelut tarjoavat monipuolisesti 

jokaiselle jotain. Tässä lehdessä on paljon 

asiaa liikunnan riemusta ja mahdollisuuk-

sista.

 Kiitän kaikkia lukijoitamme yhteisistä 

vuosista ja lukuhetkistä. Tämä pääkirjoitus 

kunnan tiedotuslehdessä on minun vii-

meiseni. Toivotan kaikille oikein hyvää ja 

lämmintä sekä vähemmän sateista syksyä.

KIMMO BEHM

kunnanjohtaja

Kuva: Escoveries O
y / Essi Sten
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Toinen Ilmiön äärellä -videosarjan esiintyjistä, Ari Hursti, on syntynyt pääkaupun-

kiseudulla ja asunut vuosien mittaan monessa hyvinkin erilaisessa paikassa, mutta 

pitää Pohjois-Suomea henkisenä kasvatusalustanaan. Lapsuuden strategiset vuo-

det Ari vietti Torniossa, jonka jälkeen vuosia vierähti mm. Espanjassa. Suomeen Ari 

palasi, kun opinnot alkoivat Mäkelänrinteen urheilulukiossa Helsingissä. 

Ilmiön äärellä by Ellen & Ari
Helmiradiossa työskentelevät nurmijärveläiset Ari Hursti ja Ellen Jokikunnas 

ovat Nurmijärven kunnan vetovoimahankkeen tämän vuoden pääesiintyjät. He 

juontavat netissä pyörivää Ilmiön äärellä by Ellen & Ari -videosarjaa, jossa esitel-

lään kunnan monimuotoista tarjontaa hurtin huumorin säestyksellä. Juontajat 

käyvät läpi asioita omasta näkökulmastaan, tarkoituksenaan innostaa ja inspiroi-

da katsojia miettimään, mitä kaikkea Nurmijärvi voisikaan heille tarjota.

 Ari Hursti innostui kampanjasta ja lähti mukaan saman tien, kun häntä 

kysyttiin.

 – On hieno asia, että kunta on aktiivinen ja pitää sopivasti meteliä itsestään. 

Itselleni tämä oli aivan uusi kokemus, joten odotan innolla tuloksia ja yleisön pa-

lautetta. Sarjan kuvaaminen oli hauska kokemus, tietysti heti kuvausten jälkeen 

tuli mieleen asioita, jotka olisi ollut vielä hyvä ujuttaa mukaan, mutta toivotta-

vasti onnistuin omalta osaltani nostamaan kiinnostusta Nurmijärveä kohtaan.

 Kesäkuussa alkanut, marraskuulle asti pyörivä sarja on tähänastisten koke-

musten perusteella löytänyt hyvin paikkansa. Uudet jaksot ilmestyvät noin viikon 

välein kampanjasivulle www.nurmijarvionilmio.fi  ja siellä ovat nähtävissä myös 

tähän mennessä esitetyt. 

 Muista käydä varmistamassa, että olet nähnyt jokaisen! Samalla kannattaa 

osallistua Instagram-kilpailuun, joka on käynnissä marraskuulle asti.

 Ari Hursti: Ari Hursti:

”Olen tottunut ”Olen tottunut 
meluun ja hälinään, meluun ja hälinään, 
mutta valitsen mutta valitsen 
rauhan.”rauhan.”

 –Pidän siitä, että ihmiset saa kiinni, ja 

että heillä on aikaa aidosti auttaa ja vasta-

ta kysymyksiin, Ari kehuu.

 – Terveyskeskuksessa ja kunnanviras-

tossa palvelu on ensiluokkaista, ja muu-

taman sanan ehtii aina sopivassa välissä 

vaihtamaan. Asiansa saa hoidettua juuri 

niin rivakasti kuin haluaa.

 Ari tunnustautuukin palvelujen käyt-

täjänä vetävänsä avoimesti kotiinpäin. Jos 

suinkin mahdollista, hän valitsee nurmi-

järveläisen vaihtoehdon.

 Nurmijärvi onkin vastannut Ari Hurs-

tin ja odotuksia kaikin puolin. Hän on löy-

tänyt puolen tunnin työmatkan päästä so-

pivasti tilaa ja rauhaa, välitöntä pikkupai-

kan ihmisten mutkattomuutta – ja esimer-

kiksi Myllykosken, jonka maisemia mies ei 

väsy kehumaan. Arki sujuu hyvin pitkälti 

toisaalta töiden, toisaalta oman talon ja 

pihan kanssa puuhastellessa, mutta ko-

tikunnan mahdollisuuksiin ja lähiseudun 

elämyksiin tutustutaan koko ajan lisää. Ari 

perheineen nauttii täysin siemauksin juuri 

niistä asioista, joita he aikoinaan lähtivät 

Nurmijärveltä hakemaan.

 Hetkeäkään emme ole katuneet 

muuttoa Nurmijärvelle, päinvastoin. Itsel-

läni on kokemusta myös suurista kaupun-

geista, niin koti- kuin ulkomaillakin, ja pi-

dän myös niiden sykkeestä ja ilmapiiristä. 

Olen tottunut meluun ja hälinään, mutta 

silti valitsen mieluummin Nurmijärven, 

sen hiljaisuuden ja rauhan.

 Hiljaisuus ruokkii luovuutta, ja siitä 

kumpuavat myös monet Ari Hurstin ideat. 

Kyse on hänen mielestään hyvällä tavalla 

höperöitymisestä. Mies sai tästä taas yh-

den erinomaisen osoituksen juuri haas-

tattelua edeltävänä iltana.

 – Katselin pihapuun oksalla olevaa 

mustarastasta, yrittäen saada sen mat-

kimaan vihellyksiäni. Pakkohan siinä oli 

todeta, että tähän on tultu – tässä istun 

terassilla ja juttelen mustarastaan kanssa. 

Se oli hyvä hetki.

V
uoden 2015 alussa Ari Hursti 

muutti perheineen Helsingistä 

Nurmijärven Kirkonkylälle. Ajatus 

muutosta sai alkunsa hyvin tyypillisistä 

asioista; tilaa ja rauhaa haluttiin ympärille, 

niin että Helsingin keskustassa sijaitseval-

le työpaikalle pääsisi kuitenkin sujuvasti.

 – Tuli heti vahva tunne, että tämä on 

meidän paikkamme.

 Nurmijärvelle eivät Hurstit ehdoin 

tahdoin pyrkineet, vaan vaihtoehtoja kar-

toitettiin niin Helsingistä kuin muistakin 

kehyskunnista. Ensikosketus Kirkonkylällä 

sijaitsevaan hirsitaloon osui ja upposi kui-

tenkin kertalaakista. Ilmiön äärellä by Ellen & Ari 
-videosarjassa 

esitellään kunnan 
monimuotoista tarjontaa 

hurtin huumorin 
säestyksellä.

Voita lippu.fi -lahjakortti -osallistu insta-kisaan
Ellenin ja Arin läpikäymät asiat ovat pääosin sanoinkuvaamattomia, joten mitä jos esittelisit 

oman näkemyksesi Instagram-kuvakisassamme? Luvassa on hienoja palkintoja ja roppa-

kaupalla kunniaa!

 #nurmijärvionilmiö

 – Kun tämä löytyi, tuli heti sellainen 

fi ilis, että tässä se on, Ari muistelee. 

 – Totesimme avopuolisoni kanssa yh-

destä suusta, että tällaista taloa ja rauhaa 

ei esimerkiksi Helsingistä tai Espoosta löy-

dä millään, ei ainakaan samalla rahamää-

rällä.

 Eikä takaisin ole sen koommin tarvin-

nut haikailla.

 –Kaikki mitä olimme etsimässä, lok-

sahti kohdilleen. On hämmästyttävää, 

kuinka paljon itse rakennus ja sen henki, 

yhdessä ympäristön kanssa voivatkaan 

merkitä.

 Jos vanha, kokonaan remontoitu hir-

sitalo valloitti Ari Hurstin alta aikayksikön, 

myös uuteen kotikuntaan asettuminen on 

sujunut kaikin puolin odotusten mukaan. 

Puhetyön ammattilainen on luonnostaan 

helposti juttusille ryhtyvä seuramies, ja 

asiointi esimerkiksi paikallisten palvelun-

tarjoajien luona saa Arilta kiitosta.

” Tuli heti vahva tunne, 
että tämä on meidän 
paikkamme.”
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ALEKSIS KIVI -VIIKKO 7.–15.10.

Kunnian-
osoitukset 
Aleksis Kiven 
patsaalla 

A
leksis Kiven päivän ohjelma alkaa 

kunnianosoituksilla ja seppelei-

den laskulla kirkonkylän keskus-

tassa sijaitsevalla kansalliskirjailijan pat-

saalla. Nurmijärven kunta, Kivi-juhlat ja 

Nurmijärvi-Seura laskevat tervehdyksensä 

patsaalle tiistaina 10.10. kello 12 alkavassa 

tapahtumassa.

 Kunnianosoitusten lisäksi patsaalla 

nähdään Aleksis Kiven tuotantoon poh-

jautuva pienimuotoinen esitys, jonka 

jälkeen pääkirjastossa on tarjolla yleisöl-

le maksuttomat pullakahvit. Tilaisuus on 

avoin kaikille kiinnostuneille. 

R
akastettujen suomalaisartistien 

joukkoon kuuluva tenori Pentti 

Hietanen konsertoi Aleksis Kiven 

päivänä Monikkosalissa. Konsertissa kuul-

laan Kiven teksteihin sävellettyjä lauluja ja 

muita musiikin helmiä kotimaasta ja ulko-

mailta. Mukana ohjelmistossa on muun 

muassa Karjalan kunnailla -tv-sarjasta 

tuttu ”Yö väistyy” ja Jukka Kuoppamäen 

”Paljon sanomatta jää”. 

 Hietanen tunnetaan monipuolisena 

laulajana, joka on esiintynyt sekä ooppe-

rassa että musikaaleissa. Lisäksi hän on 

viihdemusiikin arvostettu tulkitsija, joka 

on levyttänyt myös rockmusiikkia. 

 Viime vuosina Hietanen on esiintynyt 

muun muassa Tuliset tenorit -kiertueilla 

loppuunmyydyille saleille yhdessä Jyrki 

Anttilan ja Tomi Metsäkedon kanssa. 

Hietasen suosiosta kertoo paitsi menestys 

konsertti- ja keikkarintamalla, myös levy-

myynti. Hänen levyistään kaksi on myynyt 

kultaa ja yksi platinaa. 

 

Pentti Pentti 
HHietanen ietanen 
konsertoi konsertoi 
Aleksis Kiven päivänäAleksis Kiven päivänä
MonikkosalissaMonikkosalissa

Vieraana 

Tuia Palonen

Konsertissa Hietasen vieraana on nur-

mijärveläinen laulaja Tuia Palonen, joka 

tunnetaan Aleksis Kiven tekstien ilmaisu-

voimaisena esittäjänä. Palonen tuo Kiven 

runojen tulkintaan raikasta naisnäkökul-

maa. 

 Pentti Hietasen säestäjänä toimii Hei-

ni Hietanen. Tuia Palosta säestää Anu 

Lähdekorpi. 

ti 10.10. klo 18

Aleksis Kiven päivä

Tenori Pentti Hietanen, 

vieraana laulaja Tuia Palonen

www.monikkosali.fi 

Ti 10.10. klo 12 

Seppeleet ja kunnianosoitukset

Aleksis Kiven patsas, 

Punamullantie 1/Keskustie 1

Tuia Palonen
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ALEKSIS KIVI -VIIKKO 7.–15.10.

A
leksis Kiven lapsuudenkodissa 

toimivan museon uudistettuun 

näyttelyyn pääsee tutustumaan 

maksutta Aleksis Kiven päivänä 10.10. 

Historioitsija Teemu Keskisarjan käsikir-

joittama Konstiniekka Kivi -niminen näyt-

tely kertoo Kiven ajan yhteiskunnasta ja 

ihmisistä. 

 Näyttelyssä olevien kuvataulujen ja 

pienoismallien kautta on mahdollisuus 

kurkistaa niin kiertolaisten, kartanon väen 

kuin monien muidenkin Kiven ajan ihmis-

ten elämänpiireihin.      

 Kiven ilmaisuihin ja sanontoihin voi 

tutustua pelaamalla Kiven kieli –peliä. 

Kiven kieleen pääsee näyttelyssä käsiksi 

myös kuuntelemalla hänen tekstejään, 

Maksuton sisäänpääsy Aleksis Kiven 
kodin uusittuun näyttelyyn

Kirjailija 
Maarit Tyrkön aiheena 
Urho Kekkonen
Presidentti Urho Kekkosesta kaksi muis-

telmateosta kirjoittanut toimittaja ja kirjai-

lija Maarit Tyrkkö puhuu Rajamäen kirjas-

tossa lauantaina 7.10. klo 13. Tilaisuuteen 

pääsee sisään ilmaislipulla, joita jaetaan 

Rajamäen kirjastossa torstaista 7.9. alkaen.

 Tyrkkö tapasi presidentti Urho Kek-

kosen ensimmäisen kerran vuonna 1973. 

Tapaamisesta sai alkunsa vuosia kestänyt 

ystävyys ja työtoveruus. 

 Tyrköltä ilmestyi 2014 muistelma-

teos Tyttö ja nauhuri, joka kertoo kuinka 

nuori toimittaja tutustui presidentti Urho 

Kekkoseen ja päätyi hänen läheisekseen. 

Vuonna 2016 ilmestynyt kirja Presidentti 

ja toimittaja on puolestaan avoin ja rehel-

linen kuvaus vanhenevan Urho Kekkosen 

elämästä läheisen ihmisen silmin. 

7.10. klo 13

Kivi-viikon kirjailijavieras 

Maarit Tyrkkö

Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1

Vapaa pääsy maksuttomalla 

pääsylipul la.

Aleksis Kivi -viikon kirjailijavieraat 
Teemu Keskisarja 
puhuu Kiven elämästä 
ja kuolemasta
Lakonisesti, äkkiväärästi ja hillittömästi 

kirjoittava historioitsija Teemu Keskisarja 

on kutsuttu puhujaksi Aleksis Kivi -viikolle 

yleisön pyynnöstä toistamiseen. Keskisar-

ja puhuu tällä kertaa Aleksis Kiven elä-

mästä ja kuolemasta. Hän on syventynyt 

aiheeseen valmistellessaan tänä syksynä 

ilmestyvää Saapasnahka-torni -nimistä 

kirjaansa.

 Keskisarjan kiinnostus ja arvostus 

Aleksis Kiveä kohtaan on kestänyt neljä-

kymmentä vuotta.

 – Kaikissa hömppä-äänestyksissä 

Mannerheim on valittu toistuvasti suu-

rimmaksi suomalaiseksi kautta aikojen. 

Sotapäälliköt katoavat aina menneisyy-

teen, mutta kirjallisuus elää. Aleksis Kivi 

ja J. V. Snellman ovat suomalaisista suu-

rimpia. Kivi ja kirjallisuus pysyvät ikuisesti, 

Keskisarja sanoo. 

 Keskisarjan lukijaystävällinen ja yleis-

tajuinen kirjoitustapa on herättänyt ihas-

tusta, ja hän onkin Suomen luetuimpia 

historioitsijoita. 

ma 9.10. klo 18

Kirjailijavieraana 

Teemu Keskisarja

Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

Dekkaristi 
Christian Rönnbacka 
rikollisten jäljillä 
Pohjanmaalta kotoisin oleva kirjailija 

Christian Rönnbacka puhuu Nurmijärven  

pääkirjastossa 11.10. klo 18.

 Rönnbacka on toiminut viime vuodet 

vakuutusetsivänä. Ennen vakuutusetsivän 

uraansa hän työskenteli Keskusrikospolii-

sissa sekä poliisina pääkaupunkiseudulla. 

 Rönnbackan esikoisteos Operaatio 

Troijalainen ilmestyi 2012 ja sai hyvän 

vastaanoton. Sen jälkeen kirjasarjassa 

ovat ilmestyneet romaanit Julma, Raken-

nus 31, Kylmä syli ja Kaikki mikä kiiltää. 

 Kirjoissa seurataan komisario Antti 

Hautalehdon edesottamuksia työ- ja yk-

sityiselämässä. Porvooseen sijoittuvia kir-

joja on kiitetty asiantuntevuudesta, kekse-

liäisyydestä ja huumorista. Ensimmäinen 

Antti Hautalehto -elokuva on parhaillaan 

työn alla, ja kirjailija itse toimii elokuvan 

toisena käsikirjoittajana.

 Rönnbackan tänä vuonna ilmestynyt 

tietokirja Kävikö käry? – Vakuutusetsivien 

parhaat tarinat on huumorintäyteinen 

sukellus vakuutuspetosten maailmaan. 

Kirjaan on koottu petosten päätyypit se-

kä valaisevia esimerkkejä tosielämän hui-

jausyrityksistä.

11.10. klo 18

Kirjailijavieraana 

Chistian Rönnbacka

Pääkirjasto, Punamullantie 1, 

Nurmijärvi 

Vapaa pääsy

Nurmijärvi-
päivä päättää 
Kivi-viikon 
tapahtumat

tarinoitaan ja runojaan, jotka johdattavat 

kuulijaa tunnelmasta toiseen. 

 Kansalliskirjailijan elämänvaiheisiin 

voi perehtyä kymmenessä minuutissa 

katsomalla Aleksis Kiven askelissa -ly-

hytelokuvan. Lisäksi museokäynnillä on 

mahdollisuus osallistua kello 13 alkavaan 

maksuttomaan draamaopastukseen. 

10.10. klo 10-16

Aleksis Kiven syntymäkoti, 

Kekkurin kahvikioski ja 

museokauppa 

Palojoentie 271, Palojoki

www.nurmijarvi.fi /museo

Nurmijärven Seura ry:n järjestämää 

Nurmijärvi-päivää vietetään Kivi-vii-

kon päätteeksi sunnuntaina 15.10.

 Nurmijärvi-päivän ohjelma alkaa kello 

10 messulla Nurmijärven kirkossa. Kirkon-

menojen jälkeen seurakuntakeskuksessa 

on tarjolla kirkkokahvit, joiden aikana voi 

onnitella 60 vuotta täyttävää Nurmijärvi-

Seuraa. 

 Nurmijärvi-päivän juhla alkaa seu-

rakuntakeskuksen isossa salissa kahvien 

jälkeen. Ohjelmassa on musiikkia, lasten 

esityksiä ja Nurmijärvi-Seuran myöntä-

män Kostin kello -tunnustuspalkinnon ja-

kaminen. 

 Juhlan päätteeksi tarjoillaan Raala-

Nukarin Marttojen valmistama kotiseu-

tupäivällinen. Päivällislippuja voi ostaa 

Raala-Nukarin Martoilta tai paikan päältä 

seurakuntakeskuksesta. 

Su 15.10. klo 10 alkaen

Nurmijärvi-päivä

Nurmijärven kirkko ja 

seurakuntakeskus

www.nurmijarviseura.net
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B
enjaminin huhtikuussa julkaistu 

debyyttialbumi Fingerprints nou-

si Espanjassa julkaisuviikollaan 

valta kunnallisen albumilistan sijalle 3, jo-

ka on korkein sijoitus, jonka suomalainen 

artisti on Espanjassa saanut. Kotimaassa-

kin levy otettiin vastaan erittäin hyvin ja 

keikkakalenteri onkin ollut täynnä keikko-

ja niin Suomessa kuin Espanjassakin.

Laila Kinnusen ja 

Olavi Virran legendaariset 
laulut kohtaavat 

Benjamin Benjamin 
esiintyyesiintyy  
MonikonMonikon
avajaisissaavajaisissa

Nouseva suomalainen 19-vuotias supertähti Nouseva suomalainen 19-vuotias supertähti 

Benjamin esiintyy Monikon avajaisviikon Benjamin esiintyy Monikon avajaisviikon 

päätapahtumassa lauantaina 26.8. päätapahtumassa lauantaina 26.8. 

Konsertti kuuluu satavuotiasta Suomea Konsertti kuuluu satavuotiasta Suomea 

juhlistavan valtakunnallisen Yhdessä-juhlistavan valtakunnallisen Yhdessä-

viikonlopun ohjelmaan. viikonlopun ohjelmaan. 

 Benjaminilla on Espanjassa jo paljon 

faneja: kirkuvien teinien laumat seurasaa-

vat kadulla, ihmiset pysäyttelevät kuviin, 

nimmaritilaisuudet kestävät tuntikausia ja 

keikoilla eturivit ovat täynnä itkeviä tyt-

töjä. Vaikka Benjaminin ura on lähtenyt 

vauhdilla nousuun, tämä kaikki saattaa 

vasta olla alkua. 

la 26.8. klo 14

Benjamin

Liput alk. 10 € 

(sis.  palv.maksun) 

Järj. Nuorisopalvelut 

www.monikkosali.fi 

www.lippu.fi 

Amadeus Lundberg ja Milana Misic

S
uomen tunnetuimpien laulajale-

gendojen laulut elävät yhä. Laila 

Kinnusen ja Olavi Virran tunnetuk-

si tekemät sävelmät ovat ilahduttaneet jo 

vuosikymmenien ajan niin levyillä, radios-

sa kuin televisiossa. Näiden kahden suur-

tähden kunniaksi käsikirjoitettu konsertti 

saadaan syyskuussa Monikkoon.

 Lailan ja Olavin laululliset polut koh-

taavat Idän ja lännen tiet -konsertissa, jon-

ka tulkitsijoina nähdään itseoikeutetusti 

Laila Kinnusen tytär Milana Misic sekä 

paljolti Olavi Virtaa levyilläänkin tulkinnut 

Amadeus Lundberg. Konsertin musiikista 

vastaa Juha Tikan orkesteri.

 Konsertissa kuullaan muun muassa 

Idän ja lännen tiet, Lazzarella ja Mandshu-

rian kummut sekä Olavi Virran laulamina 

tutuksi tulleet Hopeinen kuu ja Yö kerran 

unhoa annoit.

To 21.9. klo 18

 Idän ja lännen tiet, 

Amadeus Lundberg ja Milana Misic

www.lippu.fi  ja kaikilta R-kioskeilta.

Järj. kulttuuripalvelut

Monikkosali 

palveluksessanne

M
onikkosali tarjoaa tasokkaat 

puitteet erilaisille tapahtumille 

viihdekonserteista klassiseen 

musiikkiin ja yritystapahtumista yksityisiin 

tilaisuuksiin. 

 Helposti muunneltavissa olevassa 

tapahtumasalissa on nouseva katsomo 

ja säädettävä akustiikka. Nousevan katso-

mon voi vetää pois lattialta, jolloin saliin 

on mahdollista tehdä seisova katsomo tai 

pöyditys. Salissa on äänentoisto- ja valo-

kalustoa, fl yygeli ja projektori. 

Monikon palvelukoordinaattori

Siv Jansson vastaa Monikkosalin

tilavarauksista.

Nurmijärven monitoimitalo
MONIKKOSALI

Yhteystiedot
Monikko

Kuntotie 3, 01800 Klaukkala

Monikkosalin hallinnointi:

Nurmijärven nuorisopalvelut

Tilavaraukset
Palvelukoordinaattori 

Siv Jansson, nuorisopalvelut

puh. 040 317 2090 

Vuokraushinnastoon, 

salin varusteluun ja muihin 

tietoihin voi tutustua osoitteessa 

www.monikkosali.fi 

Salin koko ja kapasiteetti 
• 332 paikkaa sisään vedettävässä 

 nousevassa katsomossa

• 100 irtotuolia nousevan katsomon  

 lisäksi

• seisomakatsomon kapasiteetti 

 600 paikkaa, sisältää henkilökunnan  

 ja esiintyjät

• salin kokonaispinta-ala on 423 m2  

 (leveys 17,5 m ja pituus 19,5 m)
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S
yksy Soi! -festivaali tuo Nurmijär-

velle musiikin juhlaa teemalla ”yh-

teiset hetket”. Syyskuun viimeisenä 

viikonloppuna järjestettävä tapahtuma 

tarjoaa monipuolisen kattauksen klassi-

sen musiikin konsertteja juhlinnan mer-

keissä. 

 Juhlan aiheita on tänä vuonna run-

saasti. Suomi täyttää sata vuotta, Syksy 

Soi! -festivaali viisi vuotta ja festivaalin 

huippuvierailija, pianisti Olli Mustonen 

viisikymmentä vuotta.

 Näiden merkkipäivien lisäksi festivaa-

lilla juhlitaan Nurmijärven uutta monitoi-

mitalo Monikkoa, jonka Monikkosalissa 

festivaalin kaikki konsertit pidetään.

Konsertteja moneen makuun

Festivaalin aloittaa perjantaina 29.9. ko-

ko perheen konsertti Sadonkorjuujuhlat, 

jossa kuullaan ammattimuusikoiden esit-

täminä tuttuja lastenlauluja ja klassisen 

musiikin helmiä.  Lapset pääsevät itsekin 

laulamaan ja leikkimään musiikkikasvat-

taja Terhi Kuparisen ja oopperalaulaja 

Jarmo Ojalan ohjaamina.

 Lauantaina 30.9. Suomi soi! -iltapäivä-

konsertissa kuullaan tuttuja suomalaisia 

melodioita viihteellisinä sovituksina. Tun-

teet pintaan ja rytmijalan liikkeelle saa-

vassa konsertissa esiintyy viisi arvostettua 

vaskipuhaltajaa. Konsertin säveltäjävie-

raana on muun muassa nurmijärveläinen 

Perttu Pölönen. 

Juhlitaan 
itsenäisyysviikolla 

Nurmijärven
Puhallin-
orkesterin
solistina
upeat Ikosen 
sisarukset

Nauruhermot koetuksella 
”Entä kun hermo ei enää pidä”
Huikean suosion saanut Palvelija  Monikkosalissa marraskuussa. 

P
alvelija kertoo rikosylikomisario Arto Jylhämöstä, joka tulee pitämään seminaa-

riluentoa aiheesta ”Ihmisen luonne rikospoliisin näkökulmasta”. Rikoskomisarion 

lisäksi näytelmässä tavataan kavalkadi palvelualan ammattilaisia kätilöstä ja pa-

pista mielenterveyshoitajaan ja parturikampaajaan. 

 Toisille palvelijan rooli sopii kuin hanska käteen, mutta toisia se alkaa ajan mittaan 

rassata. Entä kun hermo ei enää pidä? Kuinka paljon ihmiseltä voi pyytää, ja missä kulkee 

raja, kun palvelijan mitta tulee täyteen? Kari Hotakaisen Helsingin Kaupunginteatterille 

kirjoittama monologinäytelmän rooleissa nähdään näyttelijä Martti Suosalo, joka on 

myös ohjannut esityksen. 

La 18.11. klo 19

Palvelija 

www.lippu.fi , www.monikkosali.fi 

Järj. kulttuuripalvelut 

Syksy soi! -festivaali juhlii kunnolla 

Tähtiesiintyjänä 
pianisti Olli Mustonen

29.9.–1.10. 

Syksy soi! -festivaali 

– Yhteiset hetket 

Liput www.lippu.fi 

www.syksysoi.fi 

Musiikkikomediassa ”Neljä pientä annosta” 

pianisti Iiro Rantala nousee Monikon lavalle 

yhdessä näyttelijä Martti Suosalon ja koreo-

grafi -näyttelijän Lotta Kuusiston kanssa.

Pianisti Olli Mustonen

N
urmijärven Puhallinorkesteri 

esiintyy itsenäisyysviikon pääta-

pahtumiin Nurmijärvellä kuulu-

vassa ”Onnea satavuotiaalle”-konsertissa. 

Orkesterin solistina on lauluyhtye Ikosen 

Siskot eli Aili, Heini ja Tuuli Ikonen. 

 Puhallinorkesterin kapellimestari Ta-

mas Paraczky on tyytyväinen saatuaan 

lahjakkaan sisarusparven juhlakonsertin 

solisteiksi. Hän luonnehtii Ikosen Siskoja 

tämän päivän Harmony Sistersiksi.  

 Aili Ikonen on niittänyt mainetta jazz-

laulajana niin Suomessa kuin ulkomailla-

kin. Heini ja Tuuli Ikonen ovat isosiskonsa 

tapaan monipuolisia ammattimuusikoita. 

Yhdessä nämä kolme laulajaa muodos-

tavat vauhdikkaan trion, joka on hurmaa 

yleisönsä iloa kuplivalla esiintymisellään. 

 – Odotettavissa on hyväntuulinen 

viihdekonsertti, jossa kuullaan suomalai-

sille läheistä musiikkia vuosien varrelta, 

Paraczky lupaa.

 Ohjelmisto koostuu suomalaisista tai 

rakastettujen suomalaisartistien tunne-

tuksi tekemistä kappaleista. Konsertissa 

tullaan kuulemaan muun muassa ”Sulle 

salaisuuden kertoa mä voisin”, ”Pojat” ja 

”Mä laihdutan”. 

ti 5.12. klo 18

Onnea satavuotiaalle

Nurmijärven Puhallinorkesteri 

solistinaan Ikosen Siskot

www.monikkosali.fi 

 Lauantai-iltana vuorossa oleva mu-

siikkikomedia ”Neljä pientä annosta” on 

kiertänyt Suomea loppuunmyydyissä 

saleissa. Nauruhermoja kutittavassa esi-

tyksessä näyttelijä Martti Suosalo eläytyy 

rooleihin hovimestarista nuotinkääntä-

jään ja pianisti Iiro Rantala nähdään niin 

pianopedagogina kuin sankarisolistina-

kin. Proseduureista huolehtii koreografi -

näyttelijä Lotta Kuusisto.

Mustosen Maalaiskonsertto 

ammentaa luonnosta

Sunnuntaina 1.10. juhlitaan pianisti Olli 

Mustosta, joka esiintyy Maalaiskonsertto-

konsertissa pianistina, säveltäjänä ja ka-

pellimestarina. 

 Konsertissa kuullaan muun muassa 

Mustosen pianokvintetto pianolle ja jou-

sikvartetille, Triptyykki jousiorkesterille 

sekä Erkylän kartanon maisemista innoi-

tuksensa saanut Concert Champêtre, Er-

kyläläinen konsertto.

 Musiikkielämystä täydentävät Studio 

Jukolan valokuvaajien ottamat sata luon-

to- ja maisemakuvaa Nurmijärveltä. 

Iiro Rantala
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DJ KakkiainenDJ Kakkiainen 
tanssittaa perheen pienimpiä 

T
uure Kilpeläinen ja Kaihon Kara-

vaani tekee tänä syksynä Suomen 

oloissa mittavan konserttisalikier-

tueen. Luvassa on useita salikonsertteja 

eri puolilla Suomea.

 – Ideamme on soittaa täyslaidallinen 

sitä meininkiä, missä Kaihon Karavaani 

kulkee juuri nyt. Luvassa on rytmiä, karne-

vaalia, akustista tunnelmointia, surumie-

listä kaihoa ja isoa iloa, Tuure Kilpeläinen 

luonnehtii tulevaa.

 Tuure Kilpeläisen ja Kaihon Karavaanin 

uusi albumi Surusilmäinen kauneus kiteyt-

tää jotain aitoa ja osuvaa suomalaisesta ar-

kitodellisuudesta, rakkaudesta ja kaipuus-

ta tällä hetkellä. Levy nousi listaykköseksi 

heti julkaisustaan ja myi kultaa nopeasti.

 Yhtye on palkittu tänä vuonna useaan 

kertaan. Neljän Emma-ehdokkuuden pääl-

le Karavaani voitti Vuoden yhtye -palkin-

non Iskelmän yleisöäänestyksessä. Todel-

liseksi murskahitiksi noussut Autiosaari va-

littiin Radiogaalassa vuoden radiobiisiksi.

 Valloittavat keikat ovat bändin tava-

ramerkki ja suosio on uusien kappaleiden 

myötä vain kasvussa. 

to 14.12. klo 19

Kaihon Karavaani 

– Autiosaari-kiertue 2017

www.lippu.fi , www.monikkosali.fi 

Järj. kulttuuripalvelut

 

S
yyskuun toisena viikonloppuna 

Monikkosalia pääsevät testaamaan 

perheen pienimmät, kun mobii-

lipeleistä ja Pikku Kakkosesta tuttu Kak-

kiainen tuo lasten disconsa Monikkoon. 

Kikattava Kakkiainen on pieni hapsenkak-

kiainen, jolla on aivan erityisen tarttuva 

nauru.

  Kikattavan Kakkiaisen discossa DJ 

Kakkiainen soittaa musiikkiansa ja MC 

Citykani tanssittaa, leikittää, liikuttaa se-

kä levittää naurua ja iloista mieltä kaikille 

lapsille ja lapsenmielisille. 

 Kikattavan Kakkiaisen Emma-palkittu 

debyyttilevy DJ Kakkiainen julkaistiin vii-

me vuonna. 

 Kakkiaisen ja kumppaneiden seikkai-

luja Havunhelman metsässä on saanut 

toistaiseksi seurata mobiilipelien ja Pikku 

Kakkosen suositun animaatiosarjan kaut-

ta, mutta nyt Kikattava Kakkiainen on läh-

tenyt viihdyttämään lapsia myös keikoille. 

La 9.9. klo 14

Pienten bileet: 

Kikattavan Kakkiaisen 

lasten disco

www.lippu.fi , www.monikkosali.fi 

Järj. Kulttuuripalvelut

S
utelan ja Salmisen show’ssa haus-

kuus on taattua, vaikka blondit 

Krisse Salminen ja Heli Sutela 

ovatkin lavalla pääasiassa peräjälkeen.  

 Heli ja Krisse hauskuuttavat yleisöä 

vuorotellen suosikkijutuillaan. Esitys tarjo-

aa ihania kuteita ja kenkiä, naurua ja syviä 

tunteita.

 Heli Sutela on käynyt Teatterikorkean 

viime vuosituhannella ja näytellyt monis-

sa teattereissa, elokuvissa ja tv-sarjoissa, 

joista tunnetuin on Kumman kaa, jonka 

hän on myös kirjoittanut yhdessä Minna 

Koskelan kanssa. 

 ”Kumman kaa ja mukana myös Vesa” 

kiersi ympäri Suomen ja sai ennätyksel-

liset yli 135.000 katsojaa. Heli on tehnyt 

myös sarjakuvakirjan ”Anne ja Ellu loma-

matkalla”. Hän aloitti stand upin 2001 ja 

tehnyt sitä näyttelemisen ohella kokopäi-

väisesti.

 Krisse Salminen lanseerasi lapsekkaan 

ja salaa fi ksun prinsessahahmonsa vuon-

na 2001. Sen jälkeen hän on hurmannut 

omissa viihdeohjelmissaan, vakuuttanut 

Tanssii Tähtien kanssa -ohjelman tähtiop-

pilaana ja tuomarina, tehnyt hulvatonta 

sketsisarjaa Siskonpeti sekä johtanut pu-

hetta YleLeaksissä. Krisse on myös tehnyt 

kokopäiväisesti stand uppia vuodesta 

2001.

pe 27.10. klo 19

Sutela ja Salminen: Stand Uppia

www.lippu.fi 

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani Autiosaari-kiertueella

Sutelan ja Salmisen 

Stand Uppia
”NYT SAA RIEHUA”
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V
uonna 1888 kemian tohtori ja 

insinööri Wilhelm Juslin perusti 

kolmen insinöörikumppaninsa 

kanssa yhtiön nimeltä Hyvinge Fabriks 

Aktiebolag -yhtiön. Hyvinkääseen kuu-

luneelle Rajamäelle rakennettiin tehdas, 

jossa ryhdyttiin valmistamaan painohii-

vaa, väkiviinaa, etikkaa ja eetteriä. Teh-

taan tiloissa vuodesta 1963 ollut museo 

avattiin tänä kesänä ensimmäistä kertaa 

yleisölle. 

 Rajamäen kylä kansakouluineen, 

osuuskauppoineen, vapaapalokuntineen, 

torvisoittokuntineen ja kirkkoineen syntyi 

Rajamäen tehtaan ympärille. Rajamäke-

läisistä suuri osa työskenteli tehtailla tai 

kuului sukuun, jonka jäsenille se oli leivän 

lähde.

S
yyskuun ensimmäisenä viikonlop-

puna järjestettävä Taidekieppi-

tapahtuma avaa nurmijärveläisten 

taiteilijoiden ja käsityöläisten ateljeiden 

ovet vierailijoille. Taidekieppikohteissa on 

tarjolla taidenäyttelyitä, monipuolisia kä-

dentaitajien töitä ja työnäytöksiä. 

 Taidekieppi on paikallisten kädentai-

tajien ja taiteilijoiden yhteistyön tulok-

sena syntynyt tapahtuma, joka kutsuu 

kurkistamaan taiteen tekemisen kulissien 

taakse. Vierailukohteita on viisitoista ja 

ne sijaitsevat Klaukkalassa, Lepsämässä, 

Kirkonkylällä, Rajamäellä, Perttulassa, Nu-

karilla ja Raalassa. 

 Uusina tekijöinä Taidekiepissä ovat 

tänä vuonna mukana tekstiili- ja käsitetai-

teilija Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimo-

nen Klaukkalassa, taiteilija Heidi Vilkman 

Lepsämässä sekä kuvanveistäjät Toivo ja 

Raimo Jaatinen Perttulassa. 

 Taidekieppikohteisiin voi tutustua 

maksuttoman Kieppibussin kyydissä, 

omalla autolla, polkupyörällä, kävellen tai 

vaikkapa juosten. 

linja-autoasema klo 10.00. Bussi 2 lähtö 

Klaukkalan linja-autoasemalta klo 9.40 ja 

Kirkonkylän linja-autoasema klo 10.00. 

Tarkempi aikataulu löytyy Taidekiepin  

verkkosivuilta. Maksuttomat bussit eivät 

kulje sunnuntaina. 

NÄYTTELYT

Salaperäinen 

Rajamäen tehdasmuseo 
avattu yleisölle

 Vuonna 1963, Hyvinge Fabriks Aktie-

bolagin seuraajayhtiö Oy Alkoholiliike Ab 

avasi hiivatehtaan Patakoppi-nimisessä 

rakennuksessa tehdasmuseon. Museo ei 

kuitenkaan saanut ottaa vastaan vieraili-

joita, koska alkoholilain tiukan tulkinnan 

mukaan sen esineistö mainosti alkoholi-

tuotteita ja niiden käyttöä. 

 Vuosikymmenien ajan museo oli piilo-

tettu aarre, jonka olemassaolosta tiesivät 

vain harvat. 

 Tänä kesänä Nurmijärven museo avasi 

yhteistyössä Altian kanssa tehdasmuseon 

yleisölle. Lähes 54 vuotta museon perus-

tamisen jälkeen sinne pääsevät tutustu-

maan kaikki Rajamäen ja tehtaiden histo-

riasta kiinnostuneet. 

 Museo on auki 27.8. saakka. Muse-

oon voi tutustua ennakkoon varattavalla 

opastuskierroksella. Kierrokset lähtevät 

tasatunnein kello 12–17. Ryhmään mah-

tuu 23 henkilöä.

Rajamäen tehdasmuseo

Patruunantie 17, 

05200 Rajamäki 

Auki ke-su klo 12–18. 

Varaa paikka etukäteen: 

www.nurmijarvi.fi /museo 

puh. 040 317 2521

   

o

Taidekieppi kierrättää yleisöä maksutta taiteilijoiden ateljeissa
 Tapahtumaan voi halutessaan ottaa 

varaslähdön osallistumalla pe 1.9. Klauk-

kalan kirjastossa järjestettävään Taiteiden 

yöhön, jonka yhteydessä Galleria Toivossa 

avataan Taidekiepin ohjelmaan kuuluva 

taidegraafi kko Laura Pohjosen näyttely. 

Lisäksi kirjastossa voi osallistua Taito Uu-

simaan järjestämään käsityöpajaan. 

 Vierailukohteiden tarkemmat tiedot ja 

ohjelma löytyy Taidekiepin verkkosivuilta 

osoitteesta www.taidekieppi.fi . Tapahtu-

malla on myös Facebook-sivut. 

Maksuttomat Taidekieppibussit
La 2.9. bussi 1 lähtö Nurmijärven linja-

autoasemalta klo 9.40, lähtö Klaukkalan 

La 2.9. ja su 3.9. klo 10–16

Taidekieppi 

Vapaa pääsy

www.taidekieppi.fi 
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S
uomen historia näyttäytyy uudes-

sa valossa, kun ohjaaja-kirjailija 

Juha Hurme paljastaa vaiettuja 

asioita maamme menneisyydestä. Hur-

meen puheenvuoro aloittaa Taiteiden 

yön ohjelman Klaukkalan kirjastossa. Sa-

maan aikaan Hurmeen esitelmän kanssa 

Nukketeatteri Sytkyjen Juha Laukkanen 

vie lapset seikkailemaan lohikäärmeiden 

maahan Kiinaan kirjaston alakerran Tello-

salissa.

 Suuren suosion saanut jazz-kvartetti 

Harry’s Place sykähdyttää vanhalla kun-

non jazzilla. Monipuolinen näyttelijä ja 

valokuvaaja, televisiostakin tuttu Laura 

Malmivaara kertoo yleisölle, miten on 

mahdollista päästä lähelle toista ihmistä 

roolien ja valokuvauksen kautta. 

 Oman luovuutensa voi päästää val-

loilleen kankaanpaino- ja croquis-työpa-

joissa. Klaukkalan käsityökeskuksen Marja 

Ollilan vetämässä kankaanpainopajassa 

koko perhe voi painaa oman kuvionsa 

Taiteiden yö -kankaaseen. Kiinnostava 

ohjelmanumero on myös bodypaintingin 

Suomen mestarin Tuula Ropposen maa-

lausnäytös. 

Nurmijärven pääkirjastossa järjestet-

tävä Yökirjasto-tapahtuma keskittyy 

musiikkiin ja lorutteluun. Luvassa on 

musiikillista ohjelmaa koko perheelle. 

I
ltasoiton aluksi kirjailija Kirsti Ku-

ronen pitää lapsille loruiluhetken. 

”Mursua vähän pelkään, tahdon kame-

lin selkään” on vuorovaikutteinen runo-

loruilutuokio, jossa lapset pääsevät myös 

halutessaan osallistumaan riimittelyyn.

 Illan aikana Nurmijärven Musiikkiopis-

ton opettajat esittelevät toimintaansa ja 

soittimiaan. Soittimiin pääsee tutustu-

maan lähemmin opettajien ohjauksessa.

 Kitaristi Wasel Arar opastaa soittotyö-

pajassaan kitaran soittamiseen ja oikeaan 

soittotekniikkaan. Arar on helsinkiläinen 

kitaristi-laulaja, joka taitaa amerikkalaisen 

varhaisroots-musiikin, bluegrass- ja old-

time-tyylilajit. Kitaristit ja muut soittajat 

pääsevät jammaamaan Waskun johdolla.

 Kirjastolaiset esittelevät Rockway-

verkkomusiikkikoulun, jonka kursseja on 

syksystä alkaen tarjolla ilmaiseksi Rata-

mo-kirjastojen asiakkaille. Kirjaston kaut-

ta saatavilla olevilla video kursseilla on 

mahdollista opetella esimerkiksi kitaran 

Klaukkalan kirjasto juhlii satavuotiasta 

Suomea tarjoamalla asiakkaille mah-

dollisuuden ratkoa pakohuonepeliä. 

P
eliin voi osallistua keräämällä ko-

koon 2–4 hengen ryhmän, joka sulje-

taan Suomi 100 -pakohuoneeseen. 

Ryhmän tehtävänä on löytää vihjeet, rat-

kaista arvoitukset ja paeta huoneesta en-

nen kuin aika loppuu. 

Klaukkalan 
kirjaston 
Taiteiden yö 
perjantaina 1.9. 

klo 18.00–18.20 
Puutarhasatuja

Nukketeatteri Sytkyjen Juha Lauk-
kanen vie lapset seikkailemaan 
Kiinaan, lohikäärmeiden maahan. 
Kirjaston alakerran Tello-sali.

klo 18.00
Suomi 100 000 vuotta

Kirjailija-ohjaaja Juha Hurme 
kertoo kaiken tähän asti vaietuista 
seikoista Suomen historiassa ja 
vasta ilmestyneestä kirjastaan 
”Niemi”. 

klo 19.00
Jazzia syksyyn!

Harry´s Place -kvartetti vauhdissa

klo 20.00
Läsnäolon voima

Näyttelijä ja valokuvaaja 
Laura Malmivaara kertoo, miten 
päästään lähelle ihmistä roolien ja 
valokuvauksen kautta.

klo 21.00
Se hetki on nyt

Vesa Haaja Trio soittaa Agents-
yhtyeen parhaita, vanhaa rockia ja 
otteita Haajan soololevyltä . Terve-
tuloa tanssimaan hyllyjen väleihin. 
CD- ja vinyylilevyjä saatavana nim-
marein.

klo 18.00–21.00 
Kankaanpainopaja

Kaiverra oma kuviosi Pressprint-
levylle ja paina se yhteiseen Tai-
teiden yö -kankaaseen. Sopii koko 
perheelle. Taito Uusimaa ry/Klauk-
kalan käsityökeskus, Marja Ollila.

klo 18.00–21.00 
Palkittuja vaha-animaatio-
elokuvia käsikirjastossa

Sopii koko perheelle.

Kirjaston alakerran 
neuvottelutila 

klo 18.00–21.00 
Croquis-työpaja

Non stop -maalausta tai -piirtämis-
tä croquistyyppisesti. Nurmijärven 
Taideyhdistys/Vicky Maaranen

klo18.00–22.00 
Bodypainting

Kaksinkertaisen bodypaintingin 
Suomen mestarin Tuula 
Ropposen maalausnäytös.

Galleria Toivo 

1.9.–20.10.
Laura Pohjosen 
Satutunti-grafi ikkaa 

Järj. Taidekieppi 

Kirjaston alapiha 

Röykän Metsänkävijöillä tarjolla 
kahvia, lettuja ja nuotiomakka-
raa. Paikalla kirjastoauto Oiva ja 
käsityötelttoja.

Yhteistyössä Taidekieppi
www.taidekieppi.fi 

Musiikkia yökirjaston iltasoitossa
tai pianon soittoa tai laulua. Yökirjaston il-

tasoitossa myös lauletaan yhdessä laulun-

opettaja Minna Nybergin johdolla. Hänen 

opastuksessaan laulaminen on mukavaa 

ja rentoa. Lisäksi illan aikana on luvassa 

karaokea.

Pe 8.9. klo 18–21

Yökirjaston iltasoitto

Pääkirjasto, Punamullantie 2

Vapaa pääsy

 

Pakohuonepeli haastaa älynystyrät
 Pakohuone sopii aikuisille, nuorille ja 

perheille. Peli ei vaadi mitään erityistaito-

ja. Pärjäämiseen tarvitaan  vain hieman 

nokkeluutta, luovuutta ja suomalaista si-

sua.

19.–21.9. klo 14–20

Suomi 100 -pakohuonepeli

Varaa aika Klaukkalan kirjastosta 

 

Tähtiä, taidetta ja tanssia 
Klaukkalan kirjaston Taiteiden yössä

KIRJASTO

 Illan päättää Agents-yhtyeen laulaja 

Vesa Haaja, joka esittää Vesa Haaja Trion 

kanssa Agentsien parhaita. Ohjelmassa on 

vanhaa rockia ja otteita Haajan soololevyl-

tä. Kirjaston hyllyjen väleissä saa kerrankin 

tanssia ja rokata itsensä läkähdyksiin.

 Galleria Toivossa on esillä nurmijärve-

läisen graafi kon Laura Pohjosen grafi ik-

kaa. Näyttely kuuluu Taidekieppi-tapah-

tuman ohjelmaan. 

pe 1.9. klo 18–22

Taiteiden yö

Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

Vapaa pääsy

www.nurmijarvi.fi /tapahtumat

Juha Hurme

Laura Malmivaara

Vesa Haaja

K
u

va
: P

a
si

 R
yt

kö
n

en

K
u

va
: H

ei
n

i L
eh

vä
sl

a
ih

o

K
u

va
: E

ev
a

 S
o

iv
io



11
NURMIJÄRVI 3 • 2017

KIRJASTO

Koko perheen touhupäivä Lystilauan-

tai järjestetään Rajamäen kirjastossa 

30.9. klo 11–15. Tapahtuman teemoja 

ovat ajoneuvot ja liikenneturvallisuus.

N
eppisautotuunaamossa voi oh-

jatusti koota oman neppisauton, 

johon tehdään omaleimaiset 

teippaukset tai tussaukset.  Tuunaamo 

on auki kello 11–13, ja sitä pitää Suomen 

Lelumuseo Hevosenkenkä. Autoja pääsee 

testaamaan kirjaston omalla neppisradal-

la. 

 Illat pimenevät ja jalankulkijan näky-

vyys liikenteessä heikkenee.  Asiaa voi hel-

pottaa tekemällä Klaukkalan käsityökes-

kuksen työpajassa oman persoonallisen 

heijastimen. Heijastinpaja on toiminnassa 

kello 12.00–13.30.

 Nälän iskiessä helpotusta tarjoaa kir-

jaston pihassa Röykän Metsänkävijöitten 

lettupiste. Lisäksi voi osallistua omatoi-

miseen liikennemerkkivisaan. Oikein vas-

tanneiden kesken arvotaan palkinnoksi 

Rajamäen uimahallin uimalippuja.

Pääkirjastossa vietetään lauantaina 

2.9. keskiaikaista kaksituntista kello 

10–12. 

K
oko perheen tapahtumassa as-

karrellaan Suomen Lelumuseo 

Hevosenkengän johdolla oma 

pahvipäinen keppihevonen. Jos keppihe-

vostelu ei innosta, on vaihtoehtona askar-

rella ritarikilpi  Artesaaniverstas Puupöllön 

ohjauksessa. 

 Uutta keppihevosta pääsee kokei-

lemaan kirjaston pihalle pystytettävällä 

keppihevosradalla. Rataa voi testata myös 

kotoa tuodulla keppihevosella.

 

Kirjastojärjestelmän vaihto 
pähkinänkuoressa
• • Ratamo-kirjastot Nurmijärvi, Hyvinkää, Riihimäki ja Hausjärvi ovat kiinni   

  23.10.–5.11. kirjastojärjestelmän vaihdon takia.

• • Verkkokirjasto vaihtuu ja sen toiminnassa on noin kolmen viikon 

 käyttökatko 23.10. alkaen

• • Verkkokirjaston vaihtuessa Omat hyllyt  -palvelu poistuu käytöstä

Asiakas
• • Uusi tai palauta lainat hyvissä ajoin ennen 23.10. 

 Lainoilla on pidemmät laina-ajat, eikä kiinnioloajalle tule eräpäiviä

• • Varauksia voi noutaa ja lainoja palauttaa 21.10. asti

• • Kirjoita itsellesi muistiin verkkokirjaston käyttäjätunnus ja salasana

• • Jos haluat säilyttää Omat hyllyt -palveluun keräämiäsi tietoja, 

 tallenna ne itsellesi

Varaudu uusimalla tai palauttamalla lainasi ennen sulkemista 

Ratamo-kirjastojen eli Nurmijärven, Hyvinkään, Riihimäen ja Hausjärven kirjaston 

toimipisteet ovat kiinni 23.10.–5.11. kirjastojärjestelmän vaihtamisen takia. Myös 

verkkokirjasto uusitaan, joten vaihdon aikana verkkokirjastossa on käyttökatko. 

Lisäksi Ratamo-kirjastojen myöhästymismaksukäytäntö muuttuu aiempaa reaa-

liaikaisemmaksi järjestelmänvaihdon yhteydessä.
 

Kirjastosta lainattu aineisto on hyvä palauttaa tai uusia ennen kirjastojen sulke-

mista, koska kirjastojen kiinnioloaikana aineistoa ei ole mahdollista palauttaa, ja 

palauttamattomasta erääntyneestä aineistosta kertyy maksuja. 

Lainatulle tai uusitulle aineistolle annetaan ennen kiinnioloaikaa  poikkeuksel-

lisen pitkä laina-aika. Eräpäivät eivät tule osumaan kirjastojen ensimmäiselle 

aukioloviikolle.

Vanhat kirjastokortit uusittava 

Kivi-korttia tai muuta vanhaa kirjastokorttia käyttävien asiakkaiden pitää vaih-

taa kirjastokorttinsa Ratamo-kortiksi voidakseen asioida kirjastossa järjestelmän 

vaihdoksen jälkeen. Vanhat kortit lakkaavat toimimasta, kun uusi järjestelmä 

otetaan käyttöön. 

Verkkokirjastoa käyttävien kannattaa kirjoittaa nykyinen tunnuslukunsa muistiin, 

koska sillä kirjaudutaan sisään myös uuteen verkkokirjastoon.  Jos tunnusluku 

unohtuu, uuden saa kirjaston toimipisteestä. Tunnuslukuja ei anneta puhelimitse 

eikä sähköpostilla. 

Omat hyllyt -palvelu poistuu käytöstä

Nykyisen verkkokirjaston Omat hyllyt -palvelu poistuu käytöstä, joten jos asi-

akkaalla on palvelussa tietoja, joita hän haluaa säilyttää, ne on hyvä tallentaa 

itselleen. Ohjeita ja opastusta uuden verkkokirjaston käyttöön saa kirjaston toi-

mipisteistä verkkokirjaston avaamisen jälkeen.

E-kirjojen ja -lehtien lainaus on mahdollista koko kirjastojen kiinnioloajan. Niiden 

lainaamiseen tarvitaan vihreä Ratamo-kirjastokortti ja tunnusluku.

Nurmijärven pääkirjastossa järjeste-

tään syksyllä elokuvakerhon esityksiä 

ja muuta elokuviin liittyvää ohjelmaa.  

T
iistaina 5.9. klo 18 kirjastossa näh-

dään ”Rölli ja kaikkien aikojen salai-

suus” -elokuva. Elokuvan ohjaaja-

käsikirjoittaja Taavi Vartia ja siihen mu-

siikin säveltänyt Panu Aaltio vierailevat 

näytöksen yhteydessä kertomassa eloku-

van syntyvaiheista.

 ”Rölli ja kaikkien aikojen salaisuus” 

on kuvattu osittain Nurmijärvellä. Elo-

kuvaillan alussa Taavi Vartia ja Panu 

Kirjastot suljetaan Kirjastot suljetaan 
järjestelmän vaihtamisen ajaksijärjestelmän vaihtamisen ajaksi

Taavi Vartia ja Rölli-elokuva 

pääkirjastossa
Aaltio kertovat muutaman sanan Rölli-

elokuvan tekemisestä ja keskustelevat 

laajemmin aiheesta elokuvan jälkeen. 

 Elokuva on sallittu kaiken ikäisille. 

Näytökseen pääsee sisään maksuttomalla 

lipulla, joita on jaossa pääkirjastossa  22.8. 

alkaen.

Ti 5.9. klo 18

Taavi Vartia ja Panu Aaltio: 

Rölli ja kaikkien aikojen salaisuus

Pääkirjasto, Punamullantie 1

2.9. klo 10–12

Keppareita ja ritarikilpiä

Nurmijärven pääkirjasto, 

Punamullantie 2

Vapaa pääsy

Keppareita ja ritarikilpiä pääkirjastossa

Pärinää, vauhtia ja vaarattomia tilanteita 

Ajoneuvot ja liikenneturvallisuus 

teemoina Lystilauantaissa

 Kun kirjasto sulkee ovensa kello 14, 

esiin astuvat liikennepuistopoliisit Maltti 

ja Valtti. Esitystä pääsee seuraamaan mak-

suttomalla lipulla, joita jaetaan Rajamäen 

kirjastossa 4.9. alkaen. Lippuihin ei voi 

tehdä ennakkovarauksia.  Maltin ja Valtin 

esitys sopii yli 3-vuotiaille. 

La 30.9. klo 11-15

Lystilauantai

Rajamäen kirjasto , Kiljavantie 1

Vapaa pääsy
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Nurmijärven varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön sähköinen Päikky-mobiilikirjausjärjestelmä 

portaittain kevään ja kesän aikana. Koko kunnallinen varhaiskasvatus on siirtynyt uuden järjestelmän 

piiriin elokuun alusta.

U
usi järjestelmä vapauttaa päivä-

kodin henkilökunnan aikaa lasten 

kanssa toimimiseen mm. erilais-

ten paperitöiden tekemiseltä. Jatkossa 

pystytään paremmin kohdentamaan hen-

kilökunnan läsnäolo niihin aikoihin kun 

lapset hoitoa kaipaavat. Myös henkilökun-

nan koulutukset ja lomat pyritään ajoitta-

maan niihin hetkiin, kun valtaosa lapsista 

lomailee. Tämä tieto on päiväkodinjohta-

jilla käytössä, kun perheet tekevät omat 

hoitovaraukset oman liittymänsä kautta. 

 Järjestelmää tullaan käyttämään myös 

nopeaan vanhempien ja hoitopaikan väli-

seen viestintään sekä erilaisten kyselyjen 

tekemiseen, esimerkiksi lomakyselyihin 

joululomaviikon hoidontarvetta kartoi-

tettaessa. 

 Ohjelma on tarkoitettu käytettäväsi 

tietokoneella tai tabletilla. Päikky voidaan 

ladata myös osaan mobiililaitteista mm. 

Samsung-puhelimiin.

Hoitoajat varataan 

kalenteritoiminnon kautta
 

Huoltajat varaavat lasten hoitoaikoja oh-

jelmassa olevan kalenteritoiminnon kaut-

ta. Seuraavan viikon varaukset tehdään tai 

muutetaan viimeistään edellisen viikon 

maanantai-iltaan klo 18.00 mennessä. 

Niille huoltajille, jotka eivät varausta ole 

tehneet maanantai-aamuun kello 8.00 

mennessä, järjestelmä lähettää huomau-

tusviestin. 

Päikky-mobiilikirjausjärjestelmä 
käyttöön Nurmijärven varhaiskasvatuksessa

mukaan huomioiden kuukausittainen 

etukäteen varattu tuntimääräinen hoi-

dontarve. Muutos perustuu sivistyslauta-

kunnan päätökseen.

 Lisätietoa järjestelmästä ja mm. 1.8. 

voimaan astunut maksuohje liittyen aika-

perusteiseen laskutukseen löytyy kunnan 

kotisivuilta www.nurmijarvi.fi  valikosta 

Perhe ja hyvinvointi > Varhaiskasvatus-

palvelut. 

Kunta näkyy useissa tapahtumissa
Kunta on mukana erilaissa tapahtumissa vuoden mittaan. Elokuun alussa Ver-

mossa pidetyissä Kuninkuusraveissa kunta oli näkyvästi esillä ravitorilla, heti 

alueelle saavuttaessa. 

Kirkonkylän elomarkkinoilla kunnan teltalla oli paikalla mm. asiantuntijoita 

kertomassa Kirkonkylän kaavoituksesta. Elokuun lopussa kunta on mukana 

Rajamäen kyläpäivä -tapahtumassa.

Vermon Kuninkuusraveissa kunnan osastolla päivystivät mm. Mika Alastalo, 

Kirsi Matikainen ja Tiia Pyynönen.

 Huoltajat voivat tätä kautta ilmoittaa 

mm. lapsen varahakijat sekä lapsen hoito-

ohjeet ja huomiot sekä lisätä oman kuvan 

järjestelmään. Ohjelman avulla seurataan 

myös lasten hoitoaikoja sekä läsnäoloja.   

 Lasten valokuvat ovat ohjelmassa 

puhtaasti turvallisuussyistä. Kuvat näky-

vät ainoastaan päiväkodin henkilökunnal-

le ja kyseisen lapsen huoltajille. Huoltajat 

voivat nähdä järjestelmän kautta vain 

omaa lastaan koskevia tietoja. 

Lapsi kirjataan saapuneeksi 

Lapsen molemmille huoltajille jaetaan tä-

git, muoviset läpyskät, joilla he kirjaavat 

lapsen saapuneeksi päivähoitopaikkaan 

sekä sieltä pois. Tämä tapahtuu näppärästi 

samalla kun he kohtaavat ryhmän kasvat-

tajan ja luovuttavat lapsensa tai ottavat 

hänet vastaan, aivan kuten ennenkin. Va-

rahakijoiden tuodessa tai hakiessa lasta 

kirjaus tapahtuu manuaalisesti. 

 Laitteilla olevat tiedot eivät ole julkisia 

eikä niitä anneta ulkopuolisille tiedoksi. 

Esimerkiksi lapsen kirjaaminen hoitoon 

tapahtuu kahdenkeskeisessä tilanteessa 

huoltajan ja kasvattajan välillä. Ohjelma 

avataan salasanoilla aina kirjautumisen 

yhteydessä ja se lukittuu automaattisesti 

tietyin väliajoin.

Asiakasmaksut 

muuttuivat 1.8.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muut-

tuivat 1.8.2017 alkaen. Maksu määritetään 

edelleenkin bruttotulojen ja perhekoon 
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Hallintosihteeri Riikka Uoti matkustaa työ-

matkansa Rajamäen ja Kirkonkylän välillä 

bussilla ja on valintaansa erittäin tyytyväi-

nen. Riikka on koulutukseltaan hallinto-

tieteiden maisteri ja työskentelee kunnan 

ympäristötoimialan hallinto- ja talouspal-

velujen osastolla.

K
eski-Pohjanmaan Evijärveltä vii-

me vuoden lopussa Nurmijärvelle 

muuttaneella Riikalla on ajokortti, 

mutta omaa autoa ei ole ollut koskaan.

Tampereella opiskellut ja myös Helsin-

gissä työskennellyt Riikka on ajat sitten 

sisäistänyt joukkoliikenteen hyvänä vaih-

toehtona.

 – Mielestäni autosta on paljon kuluja 

ja vaivaa. En edes uskaltaisi ajaa Helsingin 

keskustassa, Riikka nauraa.

 Työmatkaansa hän käyttää Keski-

Uudenmaan seutulippua, jolla pääsee 63 

euron hinnalla rajoituksetta liikkumaan 30 

päivän ajan Nurmijärven ja viiden naapu-

rikunnan alueella.

 – Varsin edullinen hinta, varsinkin jos 

kulkee enemmän. Seutulippu on minulle 

tällä hetkellä paras vaihtoehto, sillä kun-

nan sisäisten matkojen lisäksi käyn myös 

Hyvinkäällä. Voi olla, että jossain vaihees-

sa tulee hankittua Nurmijärvi-lippu, Riikka 

aprikoi.

 Edelliseen asuinpaikkaan Evijärveen 

verrattuna Nurmijärven joukkoliikenne-

palvelut ovat suorastaan ylelliset ja Riikka 

on ollut niihin todella tyytyväinen.

 – Joukkoliikenne toimii täällä tosi 

hyvin. Aikataulut ovat sopivat työssä käy-

misen kannalta. Töihin mennessä vuorot 

täältä Rajamäeltä kulkevat aina aikatau-

lussa ja myös Hyvinkään suuntaan. 

I
lmiöksi mainonnassa nimetty Nurmi-

järvi tarjoaa asukkailleen ihan kou-

riintuntuvia etuja esimerkiksi joukko-

liikenteessä. Edullisen Nurmijärvi-lipun 

suosio on ilmiö, joka hakee vertaistaan 

koko valtakunnassa. 

 Nurmijärvi-lippu on noussut viimeis-

ten vuosien aikana todelliseksi hittituot-

Riikka viihtyy bussin kyydissä

 – Kotiinpäin tullessa Helsingistä saa-

puvat vuorot voivat sen sijaan olla ruuhki-

en takia myöhässä, mutta mitään isompia 

myöhästymisiä ei ole ollut.

 Matka-ajat Riikka viettää yleensä ren-

nosti.

 – Lueskelen puhelimestani juttuja ja 

kuuntelen musiikkia. Mukavaa, kun pystyy 

tekemään muuta, kun ei tarvitse ajaa eikä 

miettiä pysäköintejä.

 Asiakaspalveluun Riikka on oikein tyy-

tyväinen:

 – Hauskaa, kun Korsisaaren kuljettajat 

ovat persoonia! He ovat paljon ystävälli-

sempiä kuin esimerkiksi kuljettajat Helsin-

gissä ja Tampereella.

Hallintosihteeri Riikka Uoti kulkee bussilla 

päivittäiset työmatkansa Rajamäeltä Kir-

konkylään sekä käy myös Hyvinkäällä. Rii-

kalla on Keski-Uudenmaan seutulippu, joka 

on voimassa kuuden kunnan alueella.

Teksti ja kuva: Pekka Paloranta

Halpaa ja helppoa! Nurmijärvi-lippu on ilmiö vailla vertaa
teeksi. Lipun myyntilukemat ja käyttö 

jatkavat kasvuaan jopa poikkeuksellises-

sa tahdissa muiden alueiden vastaaviin 

lippuihin verrattuna.

 Syy henkilökohtaisen kausilipun suo-

sioon on yksinkertainen: tuotteessa yhdis-

tyvät todella edullinen, jo vuosikausia sa-

mana pysynyt hinta ja helppokäyttöisyys.

Nurmijärvi-lipussa on kaksi edullista vyö-

hykettä. Nurmijärvi–Helsinki-välin rajatto-

mat bussimatkat 30 päivän aikana maksa-

vat vain 100 euroa. Vastaava lippu suoraan 

Nurmijärveltä Vantaalle tai Espooseen 

maksaa 70 euroa. Nurmijärvi-lippua myy-

dään myös pääkaupunkiseudulla asuville.

 Nurmijärvi-lippu on ilmiömäinen 

säästäjä, koska sitä voi käyttää rajattomas-

ti voimassaolon aikana. Samalla lipulla saa 

matkustaa myös lyhyempiä matkoja Nur-

mijärven rajojen sisäpuolella, mikä sääs-

tää lisää euroja.

 Edullista lippua pääsee oikeasti myös 

käyttämään. Pääkaupunkiseudun suun-

taan ja takaisin kulkee suuri määrä suoria 

bussivuoroja, jotka mahdollistavat mo-

nelle joustavan työssäkäynnin, opiskelun 

sekä muun asioinnin.

 Omalla autolla noita matkoja ei kan-

nata kulkea. Katso itse oheisesta vertailu-

taulukosta, miten Nurmijärvi-lippu sopisi 

lompakollesi.

Nuorisolipun suosio 
jatkaa kasvuaan
Nurmijärveläiset nuoret ovat yhä in-

nokkaampia joukkoliikenteen käyttä-

jiä. Vuoden 2017 myötä ollaan päästy 

uudelle sataluvulle lipun käyttäjä-

määrässä: esimerkiksi tammikuussa 

lipun osti yli 500 nurmijärveläistä 

nuorta. Nuorisolipulla tehtiin peräti 

yli 12 400 matkaa.

 Kunta haluaa houkutella lisää 

nuoria joukkoliikenteeseen. Niinpä 

nuorisolipun ikärajaa nostettiin, ja 

lippuja myydään alle 18-vuotiaille 

nurmijärveläisille. Uudistus astui voi-

maan syyskesällä viime vuonna.

 Nuorisolippu on henkilökoh-

tainen ja voimassa 30 päivää, jona 

aikana sitä voi käyttää voimassaolo-

alueella rajattomasti. Nurmijärven 

sisäinen nuorisolippu maksaa 44 €, 

Nurmijärvi-Espoo tai Vantaa -lippu 49 

€ ja Nurmijärvi-Helsinki -lippu 70 €. 

Kaikilla nuorisolipuilla voi tehdä ra-

joituksetta myös lyhyempiä matkoja 

Nurmijärven kunnan alueella.

NY T  MENNÄÄNNY T  MENNÄÄN !
Nurmijärven joukkoliikennelehti 2017Nurmijärven joukkoliikennelehti 2017
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Kivenkyyti 
sinullekin
Kivenkyyti on kaikille avointa joukkolii-

kennettä, johon ovat kaikki matkustajat 

tervetulleita. Matkan voi maksaa kaikilla 

samoilla lipputuotteilla kuin muissa bussi-

vuoroissa. Kivenkyydin reitit ja aikataulut 

sekä tarkemmat ohjeet selviävät koteihin 

jaetusta vihkosta. 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 18-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 9.00–17.00
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 

Nurmijärven joukkoliikenteen tulevaisuus 

näyttää myönteiseltä, sillä kunta haluaa 

panostaa siihen merkittävästi jatkossakin. 

Näin tuumii joukkoliikenneasiantuntija 

Heikki Hyvärinen Uudenmaan Ely-keskuk-

sesta.

E
ly-keskus järjesti Nurmijärven 

joukkoliikennettä koskevan tar-

jouskilpailun kolme vuotta sitten. 

Kilpailun voitti ainoa tarjoaja Nurmijärven 

Linja Oy ja uusimuotoinen, käyttöoikeus-

sopimukseen perustuva liikenne starttasi 

vuoden 2015 alussa. Millaisia kokemuksia 

on tähän mennessä saatu?

 – Liikenne on toiminut hyvin. Koska 

suunnitteluvastuu on liikennettä hoitaval-

la yrityksellä, viranomaistyö on helpottu-

nut, Hyvärinen arvioi.

 Alkukankeuksia oli, mutta niihin rea-

goitiin Hyvärisen mukaan nopeasti. Ne-

gatiivista palautetta ei juurikaan enää tule.

Joukkoliikenteen uudistamisen tavoitteet 

on Hyvärisen mielestä saavutettu:

 – Nurmijärvellä on nyt pääosin toimi-

va joukkoliikenne. Täällä on saatu aikaan 

parempi palvelutarjonta kuin markkina-

ehtoisesti olisi voinut syntyä, Hyvärinen 

sanoo.

 Sopimusliikenteen myötä Nurmijär-

ven rahallinen panostus joukkoliikentee-

seen kasvoi oleellisesti.

 – Alueelle on saatu luotua lähes HSL-

tasoinen liikenne, Hyvärinen arvioi.

Uutta kalustoa

Viime keväänä kunta teki kauaskantoisen 

joukkoliikennettä koskevan valinnan. Liit-

tyminen Helsingin Seudun Liikenteeseen 

(HSL) hylättiin ainakin toistaiseksi ja pää-

tettiin jatkaa nykyisellä toimintamallilla.

Heikki Hyvärisen mielestä ratkaisussa on 

kunnan kannalta useita hyviä puolia.

 – Kontrolli liikenteen osalta pysyy kun-

nalla ja Ely-keskuksella. Ei tarvita jäykkiä 

runkomalleja, vaan muutoksia voidaan 

Nurmijärven joukkoliikenteessä valoisat näkymät

sopimuksen sisällä tehdä vapaasti ja jous-

tavasti, Hyvärinen kiteyttää.

 Nurmijärven joukkoliikenteen uusi 

kilpailukierros pyörähti käyntiin kesällä. 

Tarjousten jättöaika päättyy kuluvan vuo-

den joulukuussa ja uuden sopimuksen 

mukainen liikenne alkaa 1.1.2019.

 Toiveissa ja odotuksissa on Hyvärisen 

mukaan kunnollinen kilpailu, jossa on 

useita tarjoajia. Ensimmäiseen kilpailu-

tukseen sekä moniin muihin tarjouskilpai-

luihin verrattuna Nurmijärvellä ollaan nyt 

liikkeellä hyvissä ajoin. Kilpailun ratkeami-

sesta liikenteen aloittamiseen on aikaa yli 

vuosi, joka on poikkeuksellisen pitkä aika 

esimerkiksi henkilökunnan rekrytointia ja 

koulutusta sekä kalustohankintoja ajatel-

len.

 Heikki Hyvärisen mielestä tarjous-

pyynnön sisältö kertoo, että Nurmijärven 

kunnalla on voimakas tahtotila kehittää 

alueensa joukkoliikennettä. Ensimmäinen 

sopimuskausi on vain kolmevuotinen, 

mutta nyt tarjolla on peräti kymmenen 

vuoden kausi. Kunta on myös varannut 

tontin mahdollista uutta bussivarikkoa 

varten.

Kohti reaaliaikaista seurantaa

Kilpailutuksen myötä parannetaan myös 

matkustajien informaatiota siitä, miten 

bussit todellisuudessa kulkevat. Kilpai-

luun osallistuva tarjoaja sitoutuu hank-

kimaan busseihinsa sellaisen paikannus-

järjestelmän, joka mahdollistaa vuorojen 

reaaliaikaisen seurannan.

 – Vuoden 2019 alusta saadaan Nurmi-

järven bussit kartalle! Reaaliaikaisen seu-

rannan ansiosta asiakkaat tietävät, onko 

bussi vielä tulossa vai menikö jo, Hyväri-

nen kuvaa.

 Ympäristöäkään ei ole unohdettu. 

Bussikalustolta edellytetään pääasiassa 

puhtainta eli Euro 6-päästöluokitusta. 

Käytännössä tämä merkitsee sitä, että ko-

vin vanhaa kalustoa Nurmijärvelle ei kil-

pailutuksessa voi tarjota. Kaluston keski-

ikä saa pykälien mukaan olla korkeintaan 

kahdeksan vuotta.

Nurmijärvi – joukkoliikennekunta

Nurmijärven joukkoliikenteelle myön-

teistä tahtotilaa kuvastavat Hyvärisen 

mukaan myös monet muut seikat.

 – Klaukkalan Viirinlaaksoon valmis-

tuu moderni matkakeskus, joka parantaa 

joukkoliikenteen asiakkaiden palveluja 

merkittävästi, hän mainitsee.

 – Uusia lipputuotteitakin on kuntalai-

sille tulossa vuoden 2019 alussa, Hyväri-

nen lupaa.

 Liikenteellisesti toinen kilpailutuskier-

ros ei merkitse suuria muutoksia. Perus-

periaatteet ovat entiset: Klaukkalasta ja 

Kirkonkylästä on jatkossakin vahvin vuo-

rotarjonta, mutta harvemmin asuttuja 

alueitakaan ei unohdeta.

 – Kunta ja päättäjät haluavat, että 

mahdollisimman moni käyttäisi joukko-

liikennettä, Hyvärinen sanoo.

Itsekin Nurmijärveltä kotoisin oleva jouk-

koliikenneasiantuntija Jonna Uski muis-

tuttaa, että kyse on isosta, mittavaan asu-

kasjoukkoon vaikuttavasta asiasta:

 – Mitä enemmän joukkoliikenteellä 

on käyttäjiä, sitä vähemmän on ruuhkia ja 

bussit pysyvät paremmin aikataulussa. Jos 

työmatkaliikenteen henkilöautoista saisi 

10 prosenttia pois, liikenne sujuisi paljon 

paremmin.

Uudenmaan Ely-keskuksen joukkoliikenneasiantuntijat Jonna Uski ja Heikki Hyvärinen 

vastaavat Nurmijärven joukkoliikenteestä toimivaltaisen lupaviranomaisen edustajina. 

 

Klikkaa matka.fi !
Matka.fi  on Liikenneviraston ylläpitämä 

joukkoliikenteen valtakunnallinen reittio-

pas. Palvelun tiedot perustuvat kuntien/

kaupunkien, elinkeino-, liikenne- ja ympä-

ristökeskusten ja liikennöitsijöiden ylläpi-

tämiin aikataulutietoihin. Sivustolta löytyy 

myös muuta liikkujan kannalta hyödyllistä 

tietoa ja infopalveluita.
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Moderni matkakeskus tulee edustamaan lajinsa huippua koko maassa. 

Kuva: Nurmijärven kunta, ympäristötoimiala.

JOUKKOLIIKENNELIITE

Rakennustyöt ovat kenties kiusanneet klaukkalalaisia, mutta helpotus ja entistä ehompi ilme 

ovat jo lähellä. Viirinlaakson omaleimaisen matkakeskuksen työt ovat edenneet odotettua 

ripeämmin ja hanke on valmis jo ensi vuoden syksyllä.

Viirinlaakson matkakeskus hyvässä vauhdissa

K
laukkalan uusi, viihtyisä keskusta 

muotoutuu Viirinlaakson alueel-

le. Hyväksytyssä asemakaavassa 

on esitetty kaupan suuryksiköille 23 000 

kerrosneliötä. 

 Asuinpinta-alaa on ensimmäisessä 

vaiheessa tulossa noin 20 000 kerrosne-

liötä. Mikäli alkuperäiset suunnitelmat 

toteutuvat, voi Viirinlaaksoon asettua 

asumaan noin 2 300 klaukkalalaista.

 Joukkoliikenteen tulevaisuuden ke-

hittämisen kannalta uudella matkakes-

Nurmijärvellä on pitkä perinne tehdä mal-

tillisia ja itsenäisiä ratkaisuja. Tähän pe-

rinteeseen sopii hyvin tänä keväänä tehty 

päätös jatkaa nykymallilla, eli kilpailuttaa 

joukkoliikenteen järjestäminen Nurmijär-

vellä HSL:ään liittymisen sijaan.

N
urmijärvellä on kehitetty joukko-

liikennettä monin tavoin viime 

vuosina. Vuorotarjontaa on täs-

mennetty ja lisätty. On tuotu uudet edul-

liset rajoittamattomat kuukausituotteet 

kuten Nurmijärvi-lippu ja nuorisolippu. 

Tätä kehitystyötä on tehty hyvässä yhteis-

työssä mm. joukkoliikennetyöryhmässä, 

jossa on virkamiesedustuksen lisäksi viisi 

luottamushenkilöä eri valtuustoryhmistä.

 Pitkään on kuitenkin ollut selvää, et-

tä nykyisen joukkoliikennesopimuksen 

päättyessä vuoden 2018 lopussa, selvite-

tään perusteellisesti HSL-jäsenyyden hyö-

dyt ja haitat verrattuna nykymalliin en-

nen kuin päätetään miten jatketaan. Tätä 

varten on teetetty konsulttityönä selvitys 

Nurmijärven liittymisestä HSL:ään ja tämä 

selvitys valmistui viime talvena.

 Selvityksestä käy ilmi, että HSL-jäse-

nyys maksaisi Nurmijärvelle 3,39 miljoo-

naa euroa, mikä on suurin piirtein saman 

verran kuin nykyinen joukkoliikenne-

sopimus. Mutta se mitä voimme vain 

arvailla on HSL-jäsenyyden hintakehitys 

liittymisen jälkeen? Naapurikuntien ku-

ten Keravan ja Kirkkonummen esimerkit 

”Se on omas käres” 
Joukkoliikenteen järjestämisestä päätetään edelleen itsenäisesti

osoittavat, että kustannusten raju nousu 

liittymistä seuraavina vuosina on enem-

män kuin todennäköistä.

 Eniten käytetty lipputuote on suo-

ra yhteys Nurmijärveltä Helsinkiin ja 

Kamppiin. Tuetulla ja rajoittamattomal-

la  Nurmijärvi-lipulla tämä maksaa 100 

€ kuukaudessa. HSL:n jäsenenä tuo vas-

taava lipputuote maksaisi noin 160 €. Jos 

matkaan sisältyy vaihto, eli matkustetaan 

vaikkapa Nurmijärveltä Espooseen, tulee 

Nurmijärvi-lipun lisäksi ostaa myös HSL-

lippu ja tällöin HSL:n hinta olisi noin 24 € 

edullisempi. On kuitenkin syytä muistaa, 

että näitä vaihdollisia yhteyksiä käytetään 

huomattavasti vähemmän kuin suoria yh-

teyksiä.

 Nykyinen joukkoliikenteemme on  

vahvasti suoriin yhteyksiin pääkaupun-

kiseudulle tukeutuva. HSL:n jäsenenä 

liikennettä ohjattaisiin enemmän  raide-

liikenteeseen, eli käytännössä liityntälii-

kenteeseen Kehäradalle ja Kivistön juna-

asemalle. HSL tarjosi suoria yhteyksiä vain 

ruuhka-aikaan, eli kolme tuntia aamulla ja 

illalla. Näitä suoria vuoroja olisi siten vä-

hemmän kuin nykyisin, mutta lisäksi oli-

si näitä liityntävuoroja niin, että vuoroja 

kaikkiaan olisi enemmän. Kaikkina muina 

kuin ruuhka-aikoina HSL-liikenne olisi ol-

lut pelkkää liityntäliikennettä.

 Muita keskeisiä tekijöitä joukkoliiken-

neratkaisussa oli päätösvallan pitäminen 

omissa käsissä. Jos olisimme liittyneet 

HSL:ään olisimme käytännössä luovutta-

neet päätösvallan joukkoliikenteen jär-

jestämisestä HSL:lle hyvin pitkäksi, mää-

rittelemättömäksi ajaksi. Jäsenkuntana 

olisimme osaltamme osallistuneet paitsi 

hallinnon myös pääkaupunkiseudun isoi-

hin infra-hankkeisiin kuten Kehäradan ja 

Länsimetron kustannuksiin.

 HSL-jäsenyys olisi vaikuttanut myös 

kunnan verotuloihin negatiivisesti. Sillä 

on selvää, että jos keskeinen lipputuote 

kallistuu 60 prosenttia, voi kuntalainen 

tehdä verotuksessa enemmän matkavä-

hennyksiä ja näin kunnan verotulokerty-

mä pienenee.

 Toki HSL-jäsenyydellä olisi ollut hyviä-

kin puolia kuten se, että yksi lippu käy ko-

ko HSL-alueella ja pitkälle kehitetty infor-

maatiojärjestelmä. HSL on vahva brändi, 

mutta siitä ollaan montaa mieltä, olisiko 

tämä HSL-brändi ja vahva imago lisännyt 

ja kuinka paljon kunnan vetovoimaisuutta 

ja houkutellut uusia asukkaita?

 HSL-jäsenyys jakaa vahvasti mielipitei-

tä sekä puolesta, että vastaan. Tämä näkyi 

myös pitkästä keskustelusta ja monista 

puheenvuoroista, joita valtuustossa pi-

dettiin kun asiasta päätettiin. Valtuuston 

selvä enemmistö oli lopulta nykymallilla 

jatkamisen kannalla niin, että  sopimus-

aika on mahdollisimman pitkä. Näin pää-

tösvalta joukkoliikenteen järjestämisestä 

pysyy edelleen Nurmijärvellä omissa kä-

sissä.

 

kuksella on merkittävä rooli. Viirinlaakso 

tukee vahvasti Nurmijärven joukkoliiken-

nekunnan profi ilia.

 Moderni ja uutta tekniikkaa hyödyn-

tävä sekä muuhun alueeseen saumatto-

masti niveltyvä matkakeskus on omiaan 

madaltamaan kynnystä joukkoliikentee-

seen. Tulevaisuuden visioitakin matkakes-

kuksessa vilahtaa: maan alle on varattu 

tilat myös rautatieasemalle.

Kirjoittaja Kallepekka Toivonen (keskusta) 

on valtuuston puheenjohtaja.

Video opastaa 
nuoria bussin käyttöön

N
urmijärven nuorille on tehty bussin 

käyttöä opastava video. Huumoril-

la höystetyn videon idea on ma-

daltaa joukkoliikenteen käytön kynnystä 

niille, jotka ovat tottumattomia tai koke-

mattomia bussimatkustajia.

 – Idean tällaiseen videoon saimme 

vuosittaisen ysiluokkalaisille suunnatun 

Tuujo-kilpailun tuloksista. Eräässä vasta-

uksessa tuotiin esille, ettei bussin käyttä-

minen ole kaikille helppoa ja selvää. Se voi 

olla jopa pelottavaa, kun tietoa puuttuu, 

sanoo Nurmijärven suunnittelupäällikkö 

Juha Oksanen.

 Tuujo-kilpailusta ja joukkoliikenteen 

markkinoinnista vastaa laajapohjainen 

Nurmijärvi-lippu -työryhmä, joka innostui 

”käyttöohje”-videon totetuttamisesta.

 Videossa kuvataan yksityiskohtaisesti, 

miten bussin kyytiin pääsee, kuinka matka 

sujuu sekä mistä saa lippuja ja mitä lipun 

ostamiseen tarvitaan rahan lisäksi.

 – Videolla markkinoimme samalla 

omaa nuorisolippuamme, joka on kasva-

nut todelliseksi hittituotteeksi, Oksanen 

mainitsee.

 Videolla esiintyvät nurmijärveläiset 

nuoret Pauliina Satukangas, Ada Laitala, 

Roope Eriksson ja Roni Aho. Videon on 

kuvannut Tapio Paloranta ja leikannut 

Pauliina Satukangas.

Videosta vastaukset 
Tuujo-kilpailuun
Nurmijärvi-lippu-työryhmä toteuttaa 

9-luokkalaisille suunnatun Tuujo-kilpailun 

jo seitsemännen kerran. Kilpa kytketään 

uuteen videoon, josta pitää etsiä vastauk-

sia kilpailukysymyksiin. Kilpailuun osallis-

tutaan tuujo.fi -sivustolla.

Nyt iski paniikki! Mitä mä nyt teen?Nyt iski paniikki! Mitä mä nyt teen?
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JOUKKOLIIKENNELIITE

Nurmijärven joukkoliikennelehti 2017

8. vuosikerta

Jaetaan kunnan tiedotuslehden liitteenä.

Millaisia ammatillisia valmiuksia linja-

autonkuljettaja tarvitsee tulevaisuudessa? 

Vai tarvitaanko kuljettajia enää lainkaan, 

kun automaatio valtaa alaa – ja myös 

kuljettajanpaikan? Nurmijärveltä moneen 

suuntaan laajentuneessa koulutuskeskus 

TTS:ssä tulevaisuutta tehdään jo nyt.

P
erinteikäs TTS eli Työtehoseura 

tunnetaan Nurmijärvellä Rajamä-

en toiminnoistaan, joista raskaan 

kaluston kuljettajien ja linja-autonkuljet-

tajien koulutus on ollut yksi näkyvimmistä 

osista. 

 TTS kouluttaa edelleen bussinkuljet-

tajia, mutta ei enää Nurmijärvellä vaan 

Vantaalla. Sen lisäksi koulutuspisteet si-

jaitsevat Turussa, Lahdessa ja Kouvolassa.

 – Olemme keskittäneet linja-auton-

kuljettajien koulutuksen sinne, missä sille 

on eniten kysyntää, kertoo TTS:n logistiik-

kaosaston johtaja Aarno Lybeck.

 TTS onkin nykyisin varsin merkittävä 

henkilöliikenteen ammattilaisten kou-

luttaja. Vuosittain koulutetaan noin 1300 

bussin- ja taksinkuljettajaa. Heistä noin 

puolet on uusia ammattilaisia ja toinen 

puoli jatkokoulutettavia.

 Valtion koulutusleikkaukset ovat 

puraisseet myös TTS:ää. Taloudellisten 

resurssien niukkeneminen ja samalla tu-

levaisuuden työelämän muuttuvat vaa-

timukset ovat vauhdittaneet opetuksen 

uudistamista.

 – Olemme siirtymässä opetuksesta 

oppimiseen, Lybeck luonnehtii.

 – Ihmiset kun oppivat eri lailla ja tah-

dissa, myös oppimisen mahdollisuuksia 

pitää laventaa. Lybeckin mukaan tämä 

merkitsee tarjonnan monipuolistamista: 

opiskelu voi tapahtua itsenäisesti, pari-

työskentelynä, pienryhmissä ja isoissa 

ryhmissä. Yksi keskeisistä pointeista on, 

että ihmiset itse hakevat tietoa.

Taitoja simulaattorista

– Perinteinen luokkaopetus vähenee ra-

justi ja käytännön harjoitteiden merkitys 

kasvaa, Lybeck sanoo.

 Käytännön harjoitteita voi kuitenkin 

tehdä todellisuutta jäljittelevissä tilanteis-

sa eli simuloituina. Kuljettajakoulutukses-

sa TTS onkin edelläkävijä simulaattorei-

den kehittämisessä ja niiden opetuskäy-

tön hyödyntämisessä.

 – Simulaation käyttö tulee lisäänty-

mään ja monipuolistumaan. Ennen simu-

laatiota käytettiin ajamisen oppimiseen, 

mutta jatkossa sillä opitaan tekemään 

työtä, jonka yksi osa on ajaminen. Kuljet-

tajan työhän ei ole pelkkää ajamista, vaan 

siihen liittyy paljon muutakin, Lybeck 

muistuttaa.

 TTS aikoo hänen mukaansa jatkaa 

panostuksia uuteen tekniikkaan ja sen 

hyödyntämiseen kuljettajien opetuk-

sessa. VR- eli virtuaalilasit tulevat jossain 

vaiheessa olemaan opetuksen arkea. VR-

laseja on jo nyt koekäytetty ja tulokset 

ovat olleet lupaavia.

 Virtuaalilasien avulla opiskelija voi 

harjoitella käytännön tilanteita. Hänen 

ratkaistavakseen voi tulla esimerkiksi jo-

kin poikkeuksellinen tapahtuma: vaikka-

pa uhkaavasti käyttäytyvä asiakas tai ajon 

aikana sattuva matkustajan tapaturma.

 Simulointien lisäksi TTS vie opiskelu-

materiaalia yhä enemmän verkkoon. Mo-

biili korvaa luokkaopetusta varsin jousta-

vasti niissä aihealueissa, joissa opettajan 

läsnäolo ei ole välttämätön.

 Simuloiduissa ja muissa nykytekniikan 

avustamissa harjoitteissa on vielä se hy-

vä puoli, että niitä voidaan tehdä paljon 

enemmän kuin reaalimaailman ”todellisia” 

harjoituksia, Lybeck huomauttaa.

 Osin vähäisempien voimavarojen ta-

kia oppiminen on myös siirtymässä yhä 

enemmän työelämään eli yrityksiin. Ajoit-

tain yritysten suunnasta on kuulunut jopa 

kritiikkiä vastuun siirrosta, koska sielläkin 

rahat ovat tiukassa.

 Lybeckin mukaan yhtälö ei ole kuiten-

kaan mahdoton.

 – Yhtä lailla opiskelijat kuin oppimis-

paikkoina toimivat yrityksetkin tarvitsevat 

tukea. Me tarjoamme sitä kummallekin, ja 

meillä on valmiudet tukea yrityksiä myös 

koulutuksen päättymisen jälkeen.

Mutta tarvitaanko TTS:ää ja linja-auton-

kuljettajien koulutusta enää tulevaisuu-

dessa, kun automaattibusseja on jo nyt 

liikenteessä?

 – Kuljettajan työ ei missään tapaukses-

sa tule loppumaan ainakaan 30 vuoteen. 

Vaikka automaatio yleistyykin, itsestään 

liikkuvat bussit tarvitsevat etäohjaajia – 

kuten vaikkapa nykyiset miehittämättö-

mät lennokit sotilaskäytössä, vertaa Aarno 

Lybeck.

Linja-autonkuljettajien koulutuksessa on jo pitkään käytetty simulaattoreita. Aivan uusia 

mahdollisuuksia opetukseen saadaan virtuaali- eli VR-laseilla, joilla voidaan harjoitella 

monia käytännön tilanteita esimerkiksi asiakaspalvelussa. Kuva: TTS.

Virtuaalimaailma vahvasti mukana

TTS uudistaa kuljettajakoulutusta
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R
ajamäkeläinen Harri Lehtilä on 

äskettäin käynyt TTS:n linja-auton-

kuljettajakoulutuksen. Lehtilä oli 

aluksi cnc-koneistajana Keravalla ja Tam-

pereella. Vuonna 2009 hän meni TTS:ään 

yhdistelmäajoneuvon kuljettajaksi opis-

kelemaan ja työllistyi rekankuljettajaksi 

seuraavana vuonna.

 – Olin jo pidempään ajatellut D-kortin 

suorittamista. Halusin nähdä tämänkin 

puolen. Kaikennäköiset ajohommat kiin-

nostavat. 

  – Koulutus on lyhyt ja ytimekäs, mi-

kä on hyvä juttu. Ei turhia löpinöitä, vaan 

kaikki aiheet ovat olleet käytännönlä-

heisiä ja asian ytimessä. Opettajat ovat 

ammatissa kouliutuneita ja tietävät koke-

muksesta mistä puhuvat. Olisin tosin kai-

vannut enemmän käytännön harjoittelua 

luokassa istumisen sijaan.

 Harjoittelu on tuonut hänen mukaan-

sa yhden uuden näkökulman ja paljon uu-

sia tuttavia.

”Työssä täytyy 
olla äksöniä”

 – Harjoitteluaikana käsittää miten 

homma oikeasti toimii.

 Parasta kuljettajan työssä Lehtilän 

mielestä on ajaminen ja se, että maisemat 

vaihtuvat. 

 – En ikinä ole viihtynyt paikallani ja 

ns. toimistotyö ei ikinä ole houkuttanut. 

Täytyy olla ”äksöniä”.

 Lehtilä tietää kuitenkin, että kuljetta-

jan työ muuttuu tulevaisuudessa:

 – Erilaisia tietojärjestelmiä tulee var-

masti lisää ja niitä tullaan testaamaan 

paljon. Osa todetaan toimiviksi osa ei. 

Käteisen käyttö busseissa tulee varmaan 

poistumaan kokonaan ja rahtipuolella 

siirrytään sähköisiin kuormakirjoihin, 

hän ennustaa. Tähän mennessä sähköiset 

järjestelmät ovat hänen mukaansa hie-

man haitanneet niiden tultua vanhojen 

rinnalle: kuljettajalla onkin yhtäkkiä ollut 

useampi kuitti kirjoitettavana ja nappi pai-

nettavana. 

 – Toivottavasti sähköllä toimivat autot 

saadaan toimimaan myös raskaassa kalus-

tossa. On harmi, että Helsingissä kaasu-

autoista ollaan kuulemma luopumassa. En 

ymmärrä miksei niitä Suomessa ole saatu 

toimiviksi, miettii Harri Lehtilä.

Harri Lehtilä oli kuljettajakoulutuksen 

jälkeen työharjoittelussa Korsisaarella.

Sähköllä toimivat bussit yleistyvät nyt 

hurjaa vauhtia Euroopassa. Liikenteessä 

on jo useita satoja sähköbusseja, ja yhä 

useampi kaupunki liittyy tämän lähipääs-

töttömän liikennepalvelun käyttäjäksi.  

 Pohjoismaissakin sähköbussien ää-

netön valloitus on pikku hiljaa tapahtu-

massa. Esimerkiksi Ruotsissa on käytös-

sä noin puolensataa sähköbussia, eikä 

Suomikaan surraa kovin kaukana jäljessä: 

Bussiliikenne sähköistyy

Tampere siirtyi sähköaikaan aikaan viime 

vuonna, kun liikenteeseen tuli neljä Puolas-

sa valmistettua Solaris-sähköbussia. 

meillä on nyt parikymmentä sähköbussia 

käytössä ja lisää on tulossa.

 Helsingin seudun liikenne on tilan-

nut kaikkiaan 12 suomalaisvalmisteista 

Linkker-sähköbussia, joista suurin osa 

on jo liikenteessä. Linkkereitä ajavat HSL-

linjoilla sopimusliikennöitsijät Helsingin 

Bussiliikenne ja Transdev.  Linkkereitä on 

liikenteessä myös Turussa. 

Porin Linjat aloittaa syksyllä keskustaliiken-

teen midikokoisella Rosero Electric -sähkö-

bussilla. Kuva: VDL Bus & Coach Finland Oy.

 Suomalaisessa joukkoliikenteessä 

sähköbussi joutuu kohtaamaan kovia 

haasteita, joista suurimpia on sään ja 

lämpötilojen vaihtelu. Akkutekniikan ke-

hittyessä ajomatkat ovat pidentyneet, ja 

samalla on pystytty kehittämään riittävän 

kevyitä teknisiä ratkaisuja latauspisteille 

reitin varrella. Pikalatauspisteiden raken-

taminen on samoin vaatinut ongelmien 

ratkaisua, koska järjestelmien toimintaky-

kyä voi uhata myös maaperän routiminen.
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KUNTA TIEDOTTAA

Klaukkalan terveysaseman akuuttivastaanotto on ruuhkautunut aika ajoin. 

Vastaanoton ruuhkaisuutta vähennetään ohjeistamalla asiakkaita valitsemaan 

terveysasema oireiden mukaan joko Klaukkalaan tai Kirkonkylään.  

Kirkonkylässä akuutti toimii joka päivä klo 8–18 ja Klaukkalassa ma-to 8.00–15.30, 

pe ja arkipyhän aattoina klo 8–14.

Klaukkalan terveysaseman akuuttivastaanotto 
ehkäisee ruuhkan syntymistä 
– asiakkaita muistutetaan valitsemaan akuuttivastaanotto oireiden mukaan

Hoidontarpeen arviointi 

puhelimessa

Terveyspalveluista neuvotaan asiakasta 

soittamaan ensin hoitajalle. Näin hoitaja 

pystyy tekemään jo puhelimessa hoidon-

tarpeen arvioinnin ja ohjaamaan asiak-

kaan oikealle vastaanotolle.

 Esimerkiksi sydämenrytmihäiriöistä 

kärsivä potilas voidaan hoitaa asianmu-

kaisesti ainoastaan kirkonkylän terveys-

asemalla. 

 – Usein, kun asiakas soittaa hoidon-

tarpeen arviointiin on hyötynä myös ajan 

voittaminen, kun potilas voi hakeutua 

suoraan oikealle terveysasemalle, neuvo-

taan akuutista. 

 – Sairastuessasi äkillisesti, ota yhteys 

joko oman alueen vastaanottojen ajanva-

rausnumeroon klo 8–10 tai terveyskeskuk-

sen neuvontapuhelimeen (09) 2500 3295 

klo 8–18 hoidon tarpeen ja kiireellisyyden 

sekä oikean hoitopaikan arvioimiseksi.

 Akuutista halutaan vielä muistuttaa, 

että akuuttitoiminta on ns. päivystysluon-

teista toimintaa ja sitä ei ole tarkoitettu 

kiireettömien terveysongelmien hoitoon.  

Näitä varten on mitoitettu omalääkärei-

den ajanvarausvastaanotot. 

Sydänongelmat sekä 

röntgentutkimukset 

Kirkonkylän terveysasemalla

Kirkonkylässä hoidetaan tapaturma-asiat 

sekä lepopaikkaa ja seurantaa vaativat 

asiakkaat. Myös röntgentutkimukset ja 

sydänongelmaiset asiakkaat hoidetaan 

kirkonkylän terveysasemalla. Niiden hoi-

toon henkilöstö- ja laiteresurssit on kes-

kitetty nimenomaan pääterveysasemalle 

kirkonkylään.

Kaikki mukaan 
tekemään 
Nurmijärven 
uutta kunta-
strategiaa

N
urmijärven kunta on 

aloittanut uuden, vuosil-

le 2018–2028 ulottuvan 

kuntastrategian laadinnan. Kun-

nan luottamushenkilöiden lisäksi 

strategiaa laaditaan aktiivisesti eri-

laisissa työpajoissa yhdessä kun-

talaisten, yritysten, yrittäjien sekä 

järjestöjen kanssa. 

 Tavoitteena on laatia moni-

ääninen, konkreettinen, aidosti tu-

levaisuuteen katsova ja varautuva 

sekä menneestä että nykyisyydes-

tä ammentava strategia.

 Tule mukaan työpajoihin 

kertomaan näkemyksesi tulevai-

suuden tärkeistä teemoista, pai-

notuksista ja linjauksista – tulevai-

suuden Nurmijärvestä. Työpajojen 

ajankohdat, paikat ja sisällöt löy-

dät elo-syyskuun vaihteessa kun-

nan kotisivuilta. Nähdään syksyllä!

Klaukkalan akuutti
Hoidettavia asioita esim.

• Flunssa, kuume

• Kurkkukipu

• Poskiontelotulehdusoireet

• Silmätulehdusoireet, 

 lievät silmäoireet

• Korvakipu

• Lievät allergiaoireet

• Akuutti selkäkipu tai muu tuki- ja   

 liikuntaelinoire

• Virtsavaivat, uudet äkilliset 

 gynekologiset vaivat

• Akuutti ihoreaktio

• Päänsärky

• Vatsavaivat

• Tarvittavat sairaslomatodistukset 

 yo. asioissa

Avoinna: ma-to klo 8–15.30, 

pe ja arkipyhän aatto 8–14, 

os. Vaskomäentie 2

Poikkeuksena aukioloihin ovat ruuhkau-

tuneet iltapäivät. Tuolloin vuoronume-

rolaite peitetään, jotta ruuhka kyetään 

purkamaan aukioloaikojen puitteissa. Tar-

vittaessa asiakasta pyydetään ottamaan 

yhteyttä suoraan Kirkonkylän akuuttiin 

tai asioimaan akuutissa seuraavana arki-

päivänä.

 Tapaturmat, lepopaikkaa ja seurantaa 

vaativat asiat, sydän- ongelmat ja rönt-

gentutkimukset hoidetaan Kirkonkylällä.

Kirkonkylän akuutti
– akuuttiasiat kuten edellä, lisäksi

• Tapaturmat

• Lepopaikkaa ja seurantaa vaativat 

 asiat

• Sydänongelmat; rytmihäiriöt, 

 rintakivut yms.

• Röntgentutkimuksia vaativat asiat

Avoinna joka päivä klo 8–18

os. Sairaalantie 2

Pitkäaikaisten sairauksien hoito ja 

tarkastukset ajanvarausvastaanotolla.

Syödään yhdessä Taaborinvuorella 

– rento koko perheen pikniktapahtuma

YHDESSÄ 
VIIKONLOPPU
Taaborinvuori liittyy 100-vuotiaan Suomen kunniaksi 

osaksi Maailman suurimpia kyläjuhlia su 27.8.  

Taaborinvuori muuttuu sunnuntaina 27.8. juhlapaikaksi, jonne voi tulla koko 

perheen voimin syömään omia eväitä. Yhteistä ruokailuhetkeä luonnon 

helmassa siivittää Harry’s Placen musiikki. 

Alueella on pöytiä ja penkkejä yhteistä ruokailuhetkeä varten. Ruokailijat voi-

vat levittäytyä myös katetun katsomon penkeille. Huom! Alueelle ei saa tuoda 

grillejä eikä alkoholia.

AIKATAULU  klo 11.00    tapahtuma alkaa

     klo 11.30–12.15  Harry´s Place esiintyy

     klo 12.45–13.15  Harry’s Place esiintyy

     klo 14     tapahtuma päättyy

Tapahtumaan on vapaa pääsy.

 Klaukkalan akuuttivastaanotto hoitaa 

ensisijaisesti uusia kiireellisiä terveyson-

gelmapotilaita kuten mm. fl unssaa, kuu-

metta, kurkkukipua tai akuuttia selkäki-

pua potevia asiakkaita. 

 Poikkeuksena aukioloihin ovat ruuh-

kautuneet iltapäivät. Tuolloin vuoronu-

merolaite tarvittaessa peitetään, jotta 

ruuhka kyetään purkamaan aukioloaiko-

jen puitteissa. Tällaisessa tilanteessa asiak-

kaita pyydetään tarvittaessa ottamaan yh-

teyttä Kirkonkylän akuuttiin tai asioimaan 

pikapolilla seuraavana arkipäivänä. 

Terveysasemien akuuttivastaanotot 
oireiden mukaan – suosittelemme soittoa etukäteen
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Ikäihmisten kotona pärjäämistä tue-

taan uusilla kuntouttavilla, henkilö-

kohtaisesti suunnitelluilla palveluilla.
 

Ikäihmisten palveluohjaus 

yli 65-vuotiaille

Nurmijärven terveyspalveluissa aloitti ke-

väällä Ikäihmisten palveluohjaus. Palvelu 

on tarkoitettu yli 65-vuotiaille, heidän 

omaisilleen ja läheisilleen sekä kaikille, 

jotka tarvitsevat tietoa ikäihmisten pal-

veluista. 

 Palveluohjauksessa annetaan tietoa 

kunnan järjestämistä ikäihmisten palve-

luista, niihin hakeutumisesta ja palveluun 

pääsemisen kriteereistä. Tietoa saa myös 

yksityisistä palveluista yhteystietoineen. 

 Ikäihmisten palveluohjaukseen voi ot-

taa yhteyttä, kun tarvitaan kotona asumis-

ta tukevia palveluita, asumispalveluita tai 

ympärivuorokautista hoivaa. Yhteyden-

otto käynnistää palvelutarpeen arvioin-

nin, jossa henkilökohtaisesti arvioidaan 

tarvittavat palvelut ja tuen tarve. Arvioin-

nissa on tarpeen mukaan käytettävissä 

sairaanhoidon, kuntoutuksen, terapian ja 

sosiaalityön ammattilaisia, joiden kanssa 

arvioidaan kotona pärjäämistä sekä erilai-

sia tukemisen vaihtoehtoja. Hakemusten 

tekeminen ja tarvittaessa tukipalveluiden 

käynnistäminen tapahtuu yhdessä asiak-

kaiden kanssa. 

 Ikäihmisten palveluohjaus toimii 

kirkon kylän terveysasemalla ja on avoin-

na maanantaista torstaihin klo 8–15.30 

ja perjantaisin klo 8–15. Puhelinnumero 

palveluneuvojille on 040 317 2219. Auki-

oloajan ulkopuolella numeroon voi jättää 

myös soittopyynnön.

Kotiutustiimi aloitti 

kesäkuun alussa

Kesäkuun alussa aloittanut kotiutustiimi 

tukee tarvittaessa sairaalasta tai päivys-

tyksestä kotiutuvaa ikäihmistä muutami-

en päivien ajan kotona ja jatkaa aloitettua 

kuntoutusta sekä hoitoa kotona pärjää-

misen tukemiseksi. Samalla se tekee ar-

viointia palveluiden tarpeesta jatkossa ja 

järjestää ne kuntoutumisen tukemiseksi ja 

kotona pärjäämisen varmistamiseksi. 

 Kotiutustiimiin otetaan yhteyttä sai-

raalan tai päivystyksen henkilökunnan 

toimesta. Tällainen tilanne voi olla esimer-

kiksi silloin, kun aikaisempia kotihoidon 

palveluita ei ole olemassa tai arvellaan, 

että apua kotona pärjäämiseksi ei tarvita 

kovin kauaa tai pysyvästi, mutta tuki on 

välttämätöntä turvallisen kotiutumisen 

takaamiseksi. Tiimi järjestää kotiin tarvit-

tavia tukipalveluja ja tukee kuntoutumi-

sessa omilla päivittäisillä käynneillään. Ko-

tiutustiimi toimii viikon jokaisena päivänä 

klo 7–22.

 Kotiutustiimissä tekevät työtä sairaan-

hoitaja ja lähihoitajat sekä palvelutarpeen 

arvioinnissa myös sosiaaliohjaaja ja fysio-

terapeutti ovat tarvittaessa mukana.

Kuntouttava tilapäishoito 

fyysisen toimintakyvyn 

tukemiseen

Kuntouttavassa tilapäishoidossa hoide-

taan tehostettua kuntoutusta tarvitsevia 

asiakkaita ja omaishoitajien lomien aikana 

kotona omaishoidon tuen piirissä olevia 

asiakkaita (3pv/kk).

 Toiminta suuntautuu fyysisen toimin-

takyvyn tukemiseen ja tukee siten oman 

elämän hallintaa ja kotona pärjäämistä. 

Päivittäiseen toimintaan kuuluu myös so-

siaalisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tuke-

minen mm. viriketoiminnan ja erilaisten 

tapahtumien avulla.

 Kuntouttavaan tilapäishoitoon pää-

see palvelutarpeen arvioinnin perusteel-

la. Edellytyksenä on, että asiantuntija ja 

asiakas ovat yhdessä todenneet kuntou-

tuksen tarpeen ja asiakas on itse siihen 

halukas. Jokaiselle asiakkaalle tehdään 

henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma, 

joka tukee mahdollisimman monipuoli-

sesti hänen pärjäämistään kotona.

 Omaishoitajan lainsäädännön mukai-

nen lomaoikeus määrittelee hoidettavan 

kuntouttavan jakson tilapäishoidon yksi-

kössä. Omaishoidon loma on tarkoitettu 

omaishoitajalle jaksamisen tueksi ja osas-

tolle tuleva asiakas tulee sen ajaksi kun-

toutumaan. 

 Osastolla pyritään toteuttamaan toi-

mintakykyä tukevaa ja kuntouttavaa työo-

tetta. Osastolla toimii kokopäiväisesti hoi-

tohenkilökunnan lisäksi fysioterapeutti, 

kuntouttava hoitaja sekä virikeohjaaja.

 Asiakkaalle suunnitellun henkilökoh-

taisen täsmäkuntoutuksen lisäksi on tar-

jolla paljon viriketoimintaa, tapahtumia, 

yleiskunnon kohotusta, kuten ryhmälii-

kuntaa ja kuntosali. Päivittäinen ulkoilu 

kuuluu tärkeänä osana osastolla olon ar-

keen.

Uusia palveluja ikäihmisille

   

K
uten kunnanjohtaja pääkirjoi-

tuksessaan toteaa, on Nurmijärvi 

viime vuosina menestynyt hyvin 

elinkeinopolitiikassaan. Tästä kertovat 

mm. yritystonttien hyvä myynti ja viime 

vuosien tutkimustulokset. 

 Nurmijärvi on EK:n tekemän selvityk-

sen mukaan Uudenmaan paras ja Suo-

men kolmanneksi paras kunta yrityksille. 

Kunnan elinkeinotoimessa onkin viime 

vuosina panostettu markkinointiin ja 

asiakasprosessien kehittämiseen. Mark-

kinointi ei kuitenkaan ole pelkkää mai-

nontaa tai myyntityötä vaan siihen liittyy 

myös muita keskeisiä elementtejä.

 Yritystonttien markkinoinnissa on 

hyvä pitää mielessä vanhan 4P-mallin 

elementit: tuote (product), hinta (price), 

saatavuus (place) ja viestintä (promotion). 

Markkinoinnin tehtävänä on vaikuttaa nii-

hin kaikkiin. Kun kolme ensimmäistä P:tä 

on kunnossa, ei viestintä – ja siihen kuulu-

va myynti – ole enää vaikeaa. Yhdellä lau-

seella sanottuna: Meillä on oltava jotain 

mitä asiakas haluaa. 

Toimijoiden yhteistyötä 

ja asiakastarpeeseen 

rakennettuja ratkaisuja

Onnistunut markkinointi vaatii kaikkien 

tuotteen tai palvelun tuottamiseen liitty-

vien toimijoiden yhteistyötä. Yritystont-

tien myynnissä tämä tarkoittaa mm. 

Elinkeinotoimi panostaa 
asiakassuuntautuneisuuteen

maanhankinnan, kaavoituksen, kunnal-

listekniikan, elinkeinotoimen, viestinnän 

ja rakennusvalvonnan saumatonta yhteis-

työtä. 

 Erityisen tärkeää on asiakkailta ja 

asiakasrajapinnasta saatava tieto, jonka 

perusteella rakennetaan ratkaisuja ha-

vaittuun asiakastarpeeseen. Tähän liittyy 

myös viides P eli prosessit. Palveluproses-

sin on oltava kunnossa, jotta asiakkaan 

tarvitsema tuote tai palvelu voidaan tuot-

taa nopeasti ja tehokkaasti. Asiakkaan 

yhteydenoton on oltava helppoa, kynnys 

matala ja asiakkaan näkökulmasta palvelu 

tuotetaan mahdollisimman pitkälti yhdel-

tä luukulta. Asiakkaalla on oltava määritel-

ty yhteyshenkilö, joka vastaa että palvelu 

asiakkaan suuntaan pelaa.  

Valinnanvaraa tontteihin 

Tuotteiden tarjonnan, eli tässä tapaukses-

sa yritystonttien saatavuuden, turvaami-

nen myös jatkossa on pitkäkestoinen pro-

sessi, johon edellä mainitut toimijat osal-

listuvat. Uuden yritysalueen kehittäminen 

maanhankintoineen, kaavoituksineen ja 

kunnallistekniikan rakentamisineen saat-

taa viedä jopa 5–10 vuotta. Siksi onkin 

hyvä, että Nurmijärvellä tähän työhön on 

ryhdytty hyvissä ajoin ja uusia yritysaluei-

ta on valmisteilla useampia. 

 Nykyisen Ilvesvuoren alueen tontit 

alkavat pikkuhiljaa käydä vähiin ja yritys-

asiakkaiden valinnanvara tonteissa kape-

nee. Tarjolla pitäisi olla vähintään 15–20 

erikokoista ja eri tarpeisiin sopivaa tonttia 

koko ajan, jotta asiakas voi löytää niistä 

sopivan.

Uusia työpaikkoja ja merkittäviä 

vaikutuksia kuntatalouteen

Yritystonttien myynti onkin elinkeino-

toimen keskeinen työkalu, kun luodaan 

uusia työpaikkoja kuntaan. Viime vuosina 

tontteja on luovutettu monen eri toimi-

alan, kuten valmistavan teollisuuden ja 

kokoonpanon, elintarvikealan, logistiikan, 

huollon, palvelujen ja kaupan tarpeisiin. 

Usein rakennettava toimitila on sellainen, 

joka sisältää esimerkiksi valmistuksen, 

huollon, varastoinnin ja toimistotilat. Nä-

mä tarjoavat töitä monen eri alan osaajille. 

 Esimerkiksi vuonna 2017 tähän men-

nessä myydyille tonteille arvioidaan syn-

tyvän suoraan yli 200 uutta työpaikkaa 

seuraavan viiden vuoden kuluessa. Välilli-

sesti syntyvien työpaikkojen, mm. palve-

lut yrityksille, kuljetus-ja logistiikka, kun-

nossapito, vartiointi jne., määrä on myös 

huomattava. 

 Yritysten Nurmijärvelle sijoittumisen 

vaikutus kuntatalouteen on merkittävä – 

ei pelkästään tontinmyyntitulojen vaan 

myös mm. yhteisö-, kiinteistö- ja kunnal-

lisveron tuottojen, kunnan omistamien 

yhtiöiden saamien liittymämaksujen sekä 

niiden veden ja sähkön myynnin kautta. 

Uusien työpaikkojen syntyminen vaikut-

taa myös mm. omakotitonttien kysyntään 

ja asukasmäärän kehitykseen. 

Yritysten kasvua tuetaan

Myös Nurmijärvellä jo sijaitsevien yritys-

ten kasvun tukeminen on elinkeinotoi-

men keskeinen tehtävä. Kasvua on tuetta-

va kaikin kunnan käytössä olevin keinoin 

mm. sujuvilla lupamenettelyillä, maan 

luovutus- ja kaavaprosesseilla sekä neu-

vontapalvelujen järjestämisellä ja luomal-

la edellytyksiä olla toimittajana kunnan 

hankinnoissa. Yritysten kanssa käytävissä 

neuvotteluissa ”istutaan samalla puolen 

pöytää” ja löydetään ratkaisu, joka par-

haiten tukee yrityksen kasvua. Kunta on 

yritysten kumppani.

Lähitulevaisuudessa mm. sote-uudistuk-

sen myötä elinkeinojen painoarvo kunnis-

sa tulee kasvamaan. Elinvoiman kasvatta-

miseen kannattaa investoida, koska se tuo 

sijoitetun rahan moninkertaisesti takaisin.

Seppo Pietarinen

elinkeinojohtaja

KUNTA TIEDOTTAA



19
NURMIJÄRVI 3 • 2017

KUNTA TIEDOTTAA

Rajamäen keskustan alueella on käyn-

nissä useita merkittäviä hankkeita. 

Näistä mainittakoon uusi liikekeskus, 

Kylänpään tuleva asuinalue, Hellas-

polun asemakaava sekä keskustan 

katuverkoston parantaminen. Pyörätie 

Rajamäeltä Kirkonkylälle valmistuu 

syksyllä.

Rajamäen uusi liikekeskus sai rakennuslu-

van elokuun puolivälissä. Liikekeskuksen 

on arvioitu aukeavan yleisölle syksyllä 

2018. Vanhan kauppakeskuksen tulevai-

suutta käsitellään juuri käynnistyneessä 

Hellaspolun asemakaavassa, jossa tarkas-

tellaan Rajamäen keskustan kehittymistä 

kokonaisuutena. Asemakaavan muutok-

sella mahdollistetaan alueen tiiviimpi ra-

kentuminen sekä Kylänpään alueen kyt-

keytyminen Rajamäen keskustaan.

 Hellaspolun asemakaavan muutos 

laaditaan alustavan suunnitelman mu-

kaan tulevana syksynä ja kaavamuutos 

valmistuu ensi vuoden aikana. Alueen 

kaavamuutoksella osoitetaan kevyen lii-

kenteen yhteys Rajamäentien ali. Myös 

Rajamäentie–Kiljavantien kiertoliittymä 

mahdollistuu asemakaavan myötä ja Raja-

mäentie on tarkoitus muuttaa maantiestä 

tarvittavin osin kaduksi. Jo tänä syksynä 

valmistuu Rajamäen ja Kirkonkylän yhdis-

tävä, kauan kaivattu pyörätie.

Rajamäen keskustan alue kehittyy
Kylänpäässä rakennetaan katuja, 

puistoja ja vesihuoltoa

Kylänpään alueen ensimmäisen vaiheen 

katujen, puistojen ja vesihuollon raken-

taminen, on hyvässä vauhdissa. Seuraa-

va vaihe on alueen tonttien luovutus ja 

siihen liittyvät valmistelutyöt, kuten hin-

noittelu ja aikataulutus, joista päätetään 

tämän syksyn aikana. Tarkemmin asiasta 

tullaan kertomaan mm. Kylänpään sivuilla 

www.nurmijarvi.fi /kylanpaa. 

 Alueen suunnittelussa ovat näkyneet 

yhdessä kuntalaisten kanssa kehitetyt tee-

mat, kuten ulkoilu ja liikunta sekä puutar-

hat ja lähiruoka. Alueelle tuleekin esimer-

kiksi viljelypalstoja asukkaiden käyttöön, 

ja lähiruokaa saattaa tulevaisuudessa löy-

tyä myös kauppakeskuksen myyntipöydil-

tä. 

 Rajamäkeen kannattaa tulla tutustu-

maan vaikkapa kyläpäivien aikaan lauan-

taina 26.8. Nurmijärven kunta on muka-

na kyläpäivillä ja kunnan teltalla pääsee 

tutustumaan tarkemmin mm. Kylänpään 

ja Hellaspolun suunnitelmiin. Rajamäelle 

tänä kesänä yleisölle avattu Altian teh-

dasmuseo on avoinna vielä 27.8. saakka. 

Kaikessa Rajamäen rakennus- ja kaavoi-

tustoiminnassa huomioidaan myös ainut-

laatuinen tehdasympäristö.

Ulkoilua ja viljelypalstoja Kylänpään alueen suunnittelussa. Kuva: Harris & Kjisik Architects

Liikekeskus sijoittuu Rajamäen taajaman yhteyteen. Kuva: Nurmijärven kunta, Risto Jokinen

Uuden liikekeskuksen on arvioitu valmistuvan syksyllä 2018.

Luonnos:
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Duuniportaali on alueellinen, seitsemän kunnan yhteinen työhakijoiden ja työnan-

tajien kohtaamispaikka. Palvelu on maksuton ja sinne voi jättää sekä työnhaku- tai 

työpaikkailmoituksen että yrityksen osto- tai myynti-ilmoituksen. Työnantaja ja 

-hakija saavat portaalin kautta myös tietoa työllistämisen eri tukivaihtoehdoista 

sekä yrittäjyydestä. 

Duuniportaali työnhakijoiden 
ja työnantajien kohtaamisiin

D
uuniportaalissa ovat mukana 

Nurmijärven lisäksi Hyvinkää, 

Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, 

Pornainen ja Tuusula. Duuniportaalin 

toiminta-alueella asuu noin 230 000 hen-

kilöä ja toimii yli 14 000 yritystä. Käyttäjiä 

portaalilla on jo yli 12 000 kpl. 

Työnhakijoille avoimia 

työpaikkoja ja mahdollisuus 

tehdä hakuilmoitus

Työnhakija voi rekisteröidyttyään tu-

tustua avoimiin työpaikkoihin tai tehdä 

oman työnhakuilmoituksen ja kertoa, 

mitä osaa. Ilmoitus näkyy julkisessa nä-

kymässä ilman henkilötietoja, joten pal-

velun käyttö on turvallista. Ilmoitus on 

voimassa kolme kuukautta. 

 Rekisteröidyttyään yritys voi myös 

jättää oman työpaikkailmoituksensa - ha-

lutessaan täysin anonyymisti. Työpaikkail-

moitus on voimassa kuukauden ja ilmoi-

tuksen jättäjä saa sähköpostilla kyselyn 

jatkosta. 

 Myös kotitaloudet voivat laittaa työ-

paikkailmoituksen duuniportaaliin. Yritys-

kauppaosiossa yritys voi etsiä jatkajaa, jos 

sukupolvenvaihdos ei muutoin ole mah-

dollinen. 

 Palvelu tarjoaa myös asiantuntija-

kumppaneiden tietoa työllistämisen 

tukivaihtoehdoista ja yrittäjyydestä. Yh-

teistyökumppaneita ovat mm. Keudan 

oppisopimuskeskus, TTS Työtehoseura, 

TE-palvelut, Keski-Uudenmaan Kehittä-

miskeskus Oy - KEUKE sekä Keski-Uuden-

maan Uusyrityskeskus ry. 

Lisätietoja työnantajille:

• Pekka Vuorenranta, 

 puh. 040 317 2019 tai 

 Seppo Pietarinen, 

 puh. 040 317 2011 

 www.duuniportaali.fi 

 Duuniportaali sopii aktiivisesti työtä 

etsiville, työpaikan vaihtoa suunnittele-

ville, nuorille, pitkäaikaistyöttömille, osa-

työkykyisille, maahanmuuttajille sekä työ-

välineeksi niille, jotka kohtaavat työssään 

työnhakijoita ja työnantajia. 

 Nurmijärven kunnan avoinna olevat 

virat ja työpaikat sekä tietoa mm. sijaisten 

rekrytoinnista tai työharjoittelusta eri toi-

mialoilla löytyy kunnan kotisivuilta www.

nurmijarvi.fi /tyopaikat.

 Duuniportaali.fi  ei korvaa työ- ja elin-

keinotoimiston palveluja, vaan työttömän 

työnhakijan on oltava ilmoittautunut pai-

kalliseen TE-toimistoon saadakseen työt-

tömyyspäivärahaa ja muita etuuksia. 

Nurmijärven kunnan asukasluku oli kesäkuun lopussa ennakkotietojen 

mukaan 42 258 henkilöä. Vuodenvaihteesta väkiluku on noussut 

248 henkilöllä. Prosenteissa muutos on + 0,6 %. 

Väkiluvun muutos oli hieman viime vuoden vastaavaa aikaa suurempi. 

Kesäkuun lopussa 2016 määrä oli noussut 230 henkilöllä.

Kuntaan muuttaneita oli puolen vuoden aikana 1 122 henkilöä ja 

pois muuttaneita 950, jolloin nettomuutto kuntaan oli 172 henkilöä. 

Syntyneiden enemmyys oli samana aikana 64 henkilöä ja 

nettomaahanmuutto 12 henkilöä.

Tilastot pohjautuvat Tilastokeskuksen ennakkotietoihin.

Nurmijärven väkiluku 
kasvoi alkuvuodesta 250 henkilöllä 
– määrä edellisvuotta suurempi

Sosiaaliohjaajat tavattavissa 
kesätauon jälkeen päätaajamissa

Aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajat ovat jälleen tavattavissa ilman ajanvarausta 

kunnan päätaajamissa seuraavasti: 

• Kirkonkylän terveysasemalla tiistaisin klo 13–16

• Rajamäen terveysasemalla keskiviikkoisin klo 13–16

• Klaukkalan yhteispalvelupisteessä torstaisin klo 13–16. 

Kiljavan sairaalassa sijaitseva sosiaalitoimisto palvelee myös normaalisti ja 

ovet ovat avoinna arkisin klo 10–12. Sosiaaliohjaajille voi varata tapaamisaikoja 

puhelimitse.

Sosiaaliohjaajilta voi kysyä kaikista arjen kiemuroihin liittyvistä asioista. 

Ongelmia ei tarvitse olla, vaan ohjaajaa voi lähestyä kaikenlaisilla mieltä 

askarruttavilla kysymyksillä. 

Sosiaaliohjaaja on tarkoitettu koko aikuisväestölle, nuoria aikuisia ja 

ikäihmisiä unohtamatta.

Lisätietoja työnhakijoille: 

• alle 25-vuotiaat: 

 Karoliina Martikainen, 

 puh. 040 317 4004 

• 25-vuotiaat ja vanhemmat: 

 Katariina Räsänen, 

 puh. 040 317 4919 

Portaali helpottaa yritysten 

rekrytointiprosessia 

Duuniportaalin tehtävänä on helpottaa 

yritysten rekrytointiprosessia. Palvelu on 

maksuton ja sen käyttäminen vaatii aino-

astaan rekisteröitymisen, jonka jälkeen 

työnantajat näkevät kaikkien mukana 

olevien kuntien työnhakijoiden ilmoituk-

set. Työnhakijoiden ilmoituksia voi etsiä 

esimerkiksi toimialan tai työn luonteen 

mukaan ja yritys voi jättää sopivalle työn-

hakijalle yhteydenottopyynnön. 
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Liikuntainfo

Tule keskustelemaan liikuntaan ja ra-

vintoon liittyvistä asioista liikunnan-

ohjaajan kanssa Klaukkalan kirjastoon 

maanantaisin klo 15.30–16.15 (alkaen 

4.9.)

Liikuntapalvelut 

(Hyvinvointitoimiala)

Käyntiosoite 

Nurmijärven terveyskeskus, 

Sairaalantie 2 (A-ovi), 

01900 Nurmijärvi

1.1.2018 alkaen Keskustie 2 A, 

09100 Nurmijärvi

Toimisto avoinna klo 8–15.30 tai 

sopimuksen mukaan

Liikuntapäällikkö 

Antero Lempiö

p. 040 317 2050

antero.lempio@nurmijarvi.fi 

Lasten ja nuorten liikunta 

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 

Liikunnanohjaaja 

Henna Hakala

p. 040 317 2047

henna.hakala@nurmijarvi.fi 

Liikuntaneuvonta 

liikuntaneuvonta@nurmijarvi.fi 

Salivuorot 

Toimistosihteeri Jonna Kivi

p. 040 317 4890

jonna.kivi@nurmijarvi.fi 

Laskutus   

Taloussihteeri Paula Vanhakangas

p. 040 317 2049

paula.vanhakangas@nurmijarvi.fi 

Liikuntapaikkojen hoito 

ja rakentaminen 

(Tekninen keskus)

Liikuntapaikkapäällikkö 

Ville Ruokoja

p. 040 317 4001

Klaukkala

Liikuntapaikat, 

Klaukkalan voimailusali

p. 040 317 4003

liikuntapaikat.klaukkala@

nurmijarvi.fi 

Rajamäki

Liikuntapaikat

p. 040 317 4007

liikuntapaikat.rajamaki@

nurmijarvi.fi 

Kirkonkylä

Liikuntapaikat, 

ulkoilualueiden hoito

p. 040 317 4005 ja 040 317 4006

Porkkalan mökin varaukset

Palvelusihteeri Tuija Heiskanen

Klaukkalan yhteispalvelupiste

p. 09 2500 2560

Venepaikat

Toimialasihteeri Monica Hallikainen

p. 09 2500 2303

sähköpostiosoitteet: 

etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi 

LIIKUNTA JA URHEILU

Ilmoittautuminen ja maksut

Ilmoittautumiset ryhmiin 

www.nurmijarvi.fi /liikunta tai 

puhelimitse 

p. 040 317 4667, p. 040 317 2046,

p. 040 317 4890 tai p. 040 317 2048

Ilmoittautumisia ei oteta vastaan sähkö-

postitse, tekstiviestitse eikä vastaajavies-

teinä.

Peruuttamatta jääneistä ilmoittautumi-

sista peritään kurssimaksu voimassa ole-

van hinnaston mukaisesti. Ilmoittautua 

voi vain yhteen allasjumpparyhmään.  

Työikäisten liikuntatunneille ei ole en-

nakko-ilmoittautumista lukuun ottamat-

ta Paino haltuun -ryhmää. 

Syyskausi 4.9.–10.12.2017, 

syysloma vko 42

Kevätkausi 8.1.–22.4.2018, 

talviloma vko 8

Tunteja ei pidetä pyhäpäivinä eikä 

lomaviikoilla. Juhlapyhien aattoina 

on mahdollisia muutoksia aikatauluissa.

Pidätämme oikeuden ohjelman

muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta.

KKI-lippuvihkoja voi ostaa

Liikuntapalvelujen toimistolta 

 (käteinen/liikuntasetelit*)

Kirjastoista (käteinen/pankkikortti)

Klaukkalan yhteispalvelusta 

 (käteinen, pankkikortti, 

 liikuntasetelit*)

Lasten liikunta

Liikuntasirkus

Telinejumppa

Liikuntamaa

Sporttikerho 

60 €/kausi

60 €/kausi

maksuton 

60 €/kausi

Erityisliikunta

Erityiskuntosali  

Kehitysvammaisten liikuntakerho

Soveltava luistelu  

Vammaisratsastus 

30 €/kausi

maksuton

30 €/jakso (6 krt)

10 €/kerta

Ikäihmiset

Seniorijooga

Tuolijumppa

Päivätanssit ja yhteislaulu 

Allasjumpat

35 €/kausi

maksuton 

maksuton 

30 €/kausi

Terveysliikunta

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

Rajamäen uimahallista 

 (käteinen, pankkikortti, 

 liikuntasetelit*)

KKI-passi

KKI-passilla voi käydä kaikilla terveys-

liikunta kalenterin tunneilla (lukuun otta-

matta miesten kaukalopalloa) rajoitukset-

ta kauden aikana. 

 KKI-passi on henkilökohtainen ja tulee 

esittää joka kerta tunnin alussa 

ohjaajalle.

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 perus-

teena olevaa korttia esittämällä. 

 

Lasten 

liikunta

Terveys- 

liikunta

Erityis- 

liikunta
Ikäihmisten

liikunta
Vesi-

liikunta

Liikutaan yhdessä! – Nurmijärven ohjatut liikuntapalvelut
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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 16.00–16.45 Kivenpuiston koulu

Liikuntasirkus 5–6 v. 
soveltuu myös erityislapsille

 Ti klo 17.00–17.45 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

Liikuntamaa

Maksuton ja avoin perheliikuntapalvelu, 

johon ei tarvitse ilmoittautua. Liikuntamaa 

on valvottu sali vuoro, jossa on temppura-

ta ja erilaisia liikun tavälineitä perheiden 

käytössä. Keskeisenä ajatuksena on van-

hempien ja lasten yhteinen liikkuminen. 

 Liikuntamaa tarjoaa hyvät mahdolli-

suudet perusliikkumistaitojen oppimiselle 

omaehtoisen liikkumisen kautta. Sääntö-

nä on, että lapsen tulee olla Liikuntamaas-

sa oman aikuisen kanssa. 

Liikuntasirkus (5–6 v.) 

Liikuntasirkustoiminnan tavoitteena on 

kehittää lapsen kehonhallintaa, motorisia 

perustaitoja sekä sosiaalisia taitoja liikun-

tatilanteissa. Näitä taitoja harjoitetaan 

Erityisliikunta

Erityiskuntosali

ma klo 11.00–12.15 Lumikello, Klaukkala

ma klo 13.15–14.30 Lumikello, Klaukkala

ti klo 13.00–14.15

Nurmijärven t

erveyskeskus, 

sisäänkäynti F-ovi

ke klo 13.00–14.15

Nurmijärven 

terveyskeskus, 

sisäänkäynti F-ovi

Kehitysvammaisten 

liikuntakerho 

(aikuiset ja nuoret)

to klo 13.00–14.00 
Nurmijärven 

tanssiopiston sali

Sporttikerho 7–9 v. ti klo 16.00–16.45 Kivenpuiston koulu

Liikuntasirkus 5–6 v. ti klo 17.00–17.45 Kivenpuiston koulu

Soveltava jalkapallo to klo 18.00–19.00

NJS- halli

Lisätiedot ja 

ilmoittautuminen 

Lasse Keski-Loppi 

p. 040 734 0086, 

lasse.keski-loppi@

palloliitto.fi 

Vammaisratsastus
la 26.8.–14.10.2017

klo 13.00, 13.30 ja 14.00

Nurmijärven 

Ratsastuskoulu

Soveltava luistelu

Toteutetaan loppu vuodesta 2017 

Kirkonkylän liikuntapuiston tekojääradalla. 

Tarkemmat tiedot luettavissa 

www.nurmijarvi.fi /liikunta lähempänä ajankohtaa. 

Erityiskuntosali

Ohjattu kuntosalitunti erityisryhmille. Tun-

ti sisäl tää alkulämmittelyn, harjoittelun 

kuntosalilaitteilla ja loppuvenyttelyt. Voi 

osallistua myös avustajan kanssa. 

Liikuntakerho kehitysvammaisille

Ryhmä on tarkoitettu kehitysvammaisille 

nuorille ja aikuisille. Tunti sisältää moni-

puolista liikuntaa kuten jumppaa ja erilai-

sia pelejä. Kerho sisältyy Woimalassa työs-

kentelevien päiväohjelmaan. Kerhoon voi 

osallistua, vaikka ei työskentelisikään Woi-

malassa. Ilmoittautuminen siinä tapauk-

sessa p. 040 317 2046 tai 040 317 4667.

Liikuntasirkus (5–9 v.) 

Liikuntasirkustoiminnan tavoitteena on 

kehittää lapsen kehonhallintaa, motorisia 

perustaitoja sekä sosiaalisia taitoja liikun-

tatilanteissa. Näitä taitoja harjoitetaan 

hyödyntämällä omaa kehoa välineenä, 

temppu- ja tasapainoratoja, liikuntaleik-

kejä sekä erilaisia liikuntavälineitä. 

hyödyntämällä omaa kehoa välineenä, 

temppu- ja tasapainoratoja, liikuntaleik-

kejä sekä erilaisia liikuntavälineitä. 

Sporttikerho (7–9 v.)

Sporttikerhossa tutustutaan ensisijaisesti 

sisä liikuntalajeihin, harjoitetaan peruslii-

kuntataitoja leikkimielellä ja opetellaan 

myös uusia taitoja sekä ryhmässä toimi-

mista.   

Telinejumppakerho 
(7–9 v. ja 10–12 v.) 

Telinejumpassa harjoitellaan telinevoi-

mistelun perustaitoja. Jumppa kehittää 

lapsen perus liikuntataitojen lisäksi tasa-

painoa, kehon hallintaa, voimaa ja liikku-

vuutta. 

Sporttikerho (7–9 v.)

Sporttikerhossa tutustutaan ensisijaisesti 

sisäliikuntalajeihin, harjoitetaan peruslii-

kuntataitoja leikkimielellä ja opetellaan 

myös uusia taitoja sekä ryhmässä toimi-

mista.   

Soveltava jalkapallo

Ryhmässä on mahdollista harrastaa jalka-

palloa seurassa jokaisen omista lähtökoh-

dista. Ryhmä on tarkoitettu yli 7–vuotiaille 

tytöille ja pojille.   Ryhmää yhdistää aito 

innostus pelaamiseen ja ennen kaikkea 

yhdessä liikkumiseen. Järjestetään yh-

teistyössä Nurmijärven Jalkapalloseuran 

kanssa. 

Soveltava luistelu

Ryhmä on tarkoitettu lajiin totutteleville 

5–9-vuotiaille erityistä tukea tarvitseville 

lapsille. Ryhmään tulevan lapsen tulee 

pystyä seisomaan lattialla luistimilla. Lap-

sella tulee olla vanhempi tai tuttu aikui-

nen mukana. 

Vammaisratsastus

Ratsastus tarjoaa avointa, esteetöntä ja 

elämyksellistä liikuntaa erityisryhmille. 

Tavoitteena on tukea ratsastajaa erilaisilla 

toimintatavoilla ja apuvälineillä siten, että 

ratsastaminen onnistuu turvallisesti. 

 

Lasten liikunta
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MA TI KE TO PE

Voimaa vartaloon 

klo 17.00–17.55

Kivenpuiston koulu 

Voimaa vartaloon 

klo 19.00–20.00

Nummenpään seuratalo

Step-jumppa

klo 17.30–18.30

Kunto Center

Niska-selkä-jumppa 

klo 17.00–18.00

Rajamäen koulu

Kehonhuolto 

klo 11.30–12.30 

Nurmijärven 

terveyskeskus 

(sisäänkäynti F-ovi)Niska-selkä-jumppa

klo 18.00–19.00

Kivenpuiston koulu  

Kahvakuula 

klo 18.00–18.45 

Karhunkorven koulu

Zumba 

klo 19.00–20.00

Rajakaari-sali

Kahvakuula

klo 18.00–18.45

Rajakaari-sali

Kahvakuula

klo 18.00–18.45

Rajakaari-sali 

Kuntonyrkkeily 

klo 18.00–19.00

Karhunkorven koulu

Sähly 

MAKSUTON

klo 19.00–20.00

Harjulan koulu

Kuntonyrkkeily 

klo 18.00–19.30

Mäntysalon koulu

LA

Miesten 

kaukalopallo 40+

klo 7.00–8.00

Klaukkalan jäähalli

(kausimaksu). 

Ilmoittautuminen 

Olli Einistö 

p. 0500 483 434

Hathajooga

klo 19.05–20.00

Rajamäen koulu 

Voimaa vartaloon 

klo 18.40–19.30

Nukarin koulu 

Voimaa vartaloon 

klo 19.00–20.00

Röykän koulu

Sähly

MAKSUTON

klo 20.00–21.30 

Rajakaari   

LIIKUNTA JA URHEILU

Hathajooga

Hathajooga on joogan laji, jossa ihminen 

pyrkii saamaan kehonsa hyvään hallin-

taan. Periaatteet ovat painovoiman huo-

mioiminen, asteittaisuus ja kompensaa-

tioharjoituksessa.

Kahvakuula 

Kahvakuulalla tehtävät harjoitteet kehit-

tävät monipuolisesti jalkojen, keskivar-

talon, selän ja käsien lihasvoimaa sekä 

kehonhallintaa ja liikkuvuutta.

Kehonhuolto

Kehonhuoltotunti koostuu rauhallisesta 

alkulämmittelystä, vartalonhallintahar-

joitteista sekä liikkuvuutta lisäävistä har-

joitteista. Tunnin tavoit teena on tuoda 

rentoutta ja hyvää oloa niin kehol le kuin 

mielelle. Soveltuu kaikenikäisille ja -kun-

toisille.

Kuntonyrkkeily 

Kuntonyrkkeily on tehokasta ja kohtuul-

lisen raskasta liikuntaa. Tunnit sisältävät 

nyrkkeilytekniikoiden harjoittelua ja mo-

nipuolista lihaskunto treeniä.

Miesten kaukalopallo 40+

Rentoa kunnon kohotusta kaukalopal-

loilun merkeissä. Tunti on suunnattu 

+40-vuotiaille miehille.  Mukaan tunnille 

tarvitset omat luistimet, kypä rän, polvi-

suojat ja mailan.

Niska-selkäjumppa

Niska- ja selkäoireisille tarkoitettu jumppa 

vahvistaa heikentyneitä lihaksia, venyttää 

kireitä ja rentouttaa jännittyneitä lihaksia 

sekä parantaa nivelten liikkuvuutta. Sopii 

hyvin vasta- alkajille.

Terveysliikunta

Step-jumppa

Step-laudalle askellusta musiikin tahdis-

sa. Aerobinen askellusosuus 25–30 min. 

Tämän lisäksi tunnit sisältävät erilaisia li-

haskuntoharjoittelu- ja venyttelyteemoja.

Sähly

Hauska ja helppo peli pelata yhdessä tai-

totasosta riippumatta ja silti kaikki saavat 

hien pintaan ja kuntokin kohenee. HUOM! 

Sähly-tunnit ovat maksuttomia.

Voimaa Vartaloon

Tunti on helposti ja turvallisesti yksinker-

taisilla liikkeillä suoritettavaa jumppaa 

mukavan musiikin tahdissa. Sopii niin 

aloittelevalle kuin pitkään jumpanneel-

lekin.

Zumba®

Zumba® on latinorytmeihin perustuva 

tanssifi tness-tunti. Zumba® on rytmikästä, 

helppoa ja hauskaa tanssia.

Paino haltuun -valmennusryhmä

Pohditko elämäntapamuutoksen teke-

mistä, muttet ole saanut aikaiseksi aloit-

taa? Kenties olet jo kokeillut erilaisia kei-

noja laihduttaa, mutta paino vain kipuaa 

takaisin, tai pysyy paikoillaan? 

 Liikuntapalvelut toteuttaa valmen-

nusryhmiä, joiden tavoitteena on auttaa 

ylipainoisia (BMI ≥ 35)henkilöitä turval-

liseen ja terveelliseen painonhallintaan 

sekä ylläpitämään saavutettuja painon-

hallinnan tuloksia. 

 Ryhmät ovat tarkoitettu omasta hy-

vinvoinnistaan ja liikunnan aloittamisesta 

kiinnostuneille. Liikuntaosiot ovat ns. ma-

talan kynnyksen tunteja, jotka soveltuvat 

hyvin vasta-alkajille. Kurssilla käydään läpi 

myös ravintoon liittyviä asioita olennaise-

na osana painonpudotusta ja -hallintaa. 

Ryhmäkoko on 10 henkilöä. 

Syksyn ryhmä 16.8.–29.11.2017

Kevään ryhmä 10.1.– 25.4.2018

Lisätiedot ja haku ryhmään 

www.nurmijarvi.fi /liikunta tai p. 040 317 

2046

SUUNNISTA ÄLYPUHELIMELLA
 

Nurmijärvellä ja lähialueilla on mahdollisuus tutustua suunnistukseen mobiili-
sovelluksen avulla. Rasteja löytyy tällä hetkellä Kirkonkylästä ja Rajamäeestä. 
Radat nimetty järjestelmään Nurmijärvi Parkkimäki ja  Nurmijärvi Tykkitornin-
mäki. Syksyn aikana valmistuu Nurmijärvi Vesitorninmäki.

Suunnistusliiton internetsivuilta voit ladata ilmaisen MOBO-sovelluksen puhelimeesi. 
Laitteessa pitää olla QR-koodin lukemiseen tarkoitettu ohjelma, esimerkiksi 
QuickMark (Android).

Valitse kartan nimi ja odota kunnes kartta on latautunut puhelimeesi. 
Käytä sovelluksen kompassia ja karttaa löytääksesi rastit. Voit kiertää rastit 
haluamassasi järjestyksessä ja käydä niin monella rastilla kuin haluat. 
Älä mene tonteiksi merkityille alueille (oliivinvihreä väri kartalla) tai pelloille.

Leimatessasi rastilla valitse sovelluksesta ”Leimaa” -painike ja ota kuva QR-koodista. 
Onnistunut leimaustieto siirtyy automaattisesti MOBOn verkkosivulle. Suunnis-
tettuasi voit antaa palautetta radan lisätiedot/palaute -näkymässä ja omia leimauksia 
voi tutkia puhelimesta My MOBO-sivulta tai sovelluksen verkkosivuilta mobo.osport.
ee.

Ajantasaisen listan suomalaisista MOBO-kartoista löydät puhelimesi MOBO-sovelluk-
sesta valitsemalla asetuksista alueeksi Finland. Ohjeet seuroille karttojen lisäämiseen 
palveluun löytyvät Suunnistusliiton MOBO-ohjesivuilta (mobo.suunnistus.fi )

Lisätietoja 
www.suunnistusliitto.fi /harraste/kiintorastit/mobo-suunnista-alypuhelimella/

Tutustu suunnistukseen ja harjoittele omatoimisesti
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SuperSeniori 

-kuntosaliharjoittelu   

Woimaa Wanhuuteen -kuntosaliharjoitte-

lun kurssit ovat muuttuneet SuperSeniorit 

-kursseiksi ja kursseja järjestävät Rajamä-

en uimahalli, Fit24 Klaukkalassa ja Kunto-

Center Kirkonkylässä.  

 Ryhmät kokoontuvat kaksi kertaa 

viikossa viiden  viikon ajan (yhteensä 10 

kertaa). Tunti sisältää alkulämmittelyn, 

harjoittelun kuntosalilaitteilla sekä lop-

puvenyttelyn. Peruskurssin hinta 50 €.

  Rajamäen uimahalli

SuperSeniori-perusryhmät

ma ja ke klo 10.30–12.00

 1. ryhmä  4.9.–4.10.

 2. ryhmä  23.10.–22.11.

 3. ryhmä  8.1.–7.2.

 4. ryhmä  26.2.–28.3.

Ilmoittautumiset 1.8. alkaen 

www.rajamaen-uh.fi 

Lisätiedot: mari.haimi@rajamaen-uh.fi , 

p. 045 7734 5736

Terveysliikunta ikäihmisille

Kehonhuolto

pe klo 11.30–12.30  

Nurmijärven terveyskeskus, 

sisäänkäynti F-ovi 

Kehonhuoltotunti koostuu rauhallisesta 

alkulämmittelystä, vartalonhallintahar-

joitteista sekä liikkuvuutta lisäävistä har-

joitteista. Tunnin tavoit teena on tuoda 

rentoutta ja hyvää oloa niin keholle kuin 

mielelle. Soveltuu kaikenikäisille ja -kun-

toisille. 

Seniorijooga
ma klo 10.00–11.00  Ahjola 

ke klo 11.00–12.00  Rajakaaren 

      peilisali

Jooga lisää kehon liikkuvuutta, elävyyttä 

ja notkeutta sekä kohottaa kuntoa. Sen 

avulla opetellaan rentoutumista ja oikeaa 

hengitystä. Seniorijoogassa harjoituksen 

tehdään lempeästi kehoa kuunnellen. 

Mahdollisuus tehdä harjoitukset myös 

istuen. 

ti 12.09.  

Aitohelmi klo 13.30–15.00 

(Klaukkalantie 72)

ke 11.10.  

Ahjola klo 13.00–14.30 

(Nahkurintie 6)

ti 14.11.  

Aitohelmi klo 13.30–15.00

ke 13.12.  

Ahjola klo 13.00–14.30

 Tervetuloa tanssimaan 
ja laulamaan!

 

 

Sopii kaikenikäisille. Maksuton.

Tanssia ja Tanssia ja 
yhteislaulua yhteislaulua 
elävän musiikin elävän musiikin 
tahdissatahdissa

Järjestää: Liikuntapalvelut ja 

Nurmijärven Opisto

SuperSeniori-jatkoryhmät  alkaen 4.9.

 ma klo 8.30, 9.30, 12.00

 ke klo 9.30 ja 11.30

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 

mari.haimi@rajamaen-uh.fi 

  Kunto Center 

SuperSeniori-perusryhmät

ma ja to klo 12.00–13.30

 1. ryhmä  4.9.–5.10.

 2. ryhmä  23.10.–23.11.

 3. ryhmä  8.1.–8.2.

 4. ryhmä  26.2.–29.3.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 

nurmijarven.fysioterapia@co.inet.fi  

sekä p. 09 878 8560

SuperSeniori-jatkoryhmät

ti ja pe klo 12.00–13.30

Lisätiedot: nurmijarven.fysioterapia@

co.inet.fi , p. 09 250 1597 

Tuolijumppa

Nurmijärven seurakuntakeskus

ma klo 11.15–11.45 

parilliset viikot alk. 18.9. 

Rajamäen seurakuntasali (Artturi-sali)

ma klo 11.30–12.00 

parittomat viikot alk. 11.9. 

Klaukkalan kirjasto 

klo 15.00–15.30 maanantaisin alk. 4.9.

Helppoa ja kevyttä jumppaa istuen. 

  Fit24 Klaukkala

SuperSeniori-perusryhmät

ma ja ke klo 13.00–14.30

 1. ryhmä  4.9.–4.10.

 2. ryhmä  23.10.–22.11.

 3. ryhmä  8.1.–7.2.

 4. ryhmä  26.2.–28.3.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 

asiakaspalvelu@fi t24.fi , p. 010 3966 310

SuperSeniori-jatkoryhmät

Ohjattu kuntosali vertaisohjaajan 

ohjaajamana ma, ke ja pe klo 10.30–12.00

Rajaton senioripalveluiden käyttö-

mahdollisuus 1 kk ja 3 kk Super-

Seniorikorteilla. 

Lisätiedot: Niina Nevalainen 

niina.nevalainen@fi t24.fi , 

p. 044 340 3516

 

Allasjumppa

Nurmijärven terveyskeskus, 

sisäänkäynti F-ovi

Maanantai

klo 10.00–10.30  erityisallasjumppa

klo 18.15–18.45  allasjumppa

klo 19.00–19.30  erityisallasjumppa

Tiistai

klo 14.30–15.00  erityisallasjumppa

klo 18.15–18.45  erityisallasjumppa

klo 19-19.30   allasjumppa

Keskiviikko

klo 10.00–10.30  allasjumppa 

klo 14.30–15.00  allasjumppa

klo 15.30–16.00  kehitysvammaisten 

     allasjumppa

Torstai

klo 10.00–10.30  allasjumppa

Perjantai

klo 10.00–10.30  allasjumppa

Vesiliikunta

Erityislasten uinti

la 14.10.–16.12. klo 16.30–17.45 

(sisältää allasajan lisäksi suihkutiloissa 

ja pukuhuoneessa toimimisen)

Järjestää: Rajamäen uimahalli

Lisätiedot:  Essi Vallenius 

   essi.vallenius@rajamaen-uh.fi 

Ryhmä on suunnattu yli 4-vuotiaille erityi-

sen tuen tarpeessa oleville lapsille yhden 

vanhemman/avustajan kanssa. Opetus ta-

pahtuu monitoimialtaassa (veden syvyys 

90–100 cm).

Erityisuintiranneke  ja 

Erityisen HyväOlo -ranneke

Erityisuimarit voivat lunastaa henkilökoh-

taisen erityisuintirannekkeen näkövam-

mais- tai Kela-kortilla Rajamäen uimahal-

lin kassalta. Hinta 100 €/12 kk

Erityisen HyväOlo -ranneke oikeuttaa 

uintiin, kuntosaliharjoitteluun ja ryhmä-

liikuntatunteihin. Rannekkeen voi lunas-

taa Rajamäen uimahallin kassalta. Hinta 

200 €/12 kk.

Erityisuinti- ja Erityisen Hyvän Olo 

-rannekkeen ostoon oikeuttavat 

perusteet

• Astma, KELA-kortin tunnus 203

• Diabetes, KELA-kortin tunnus 103

• Epilepsia (diagnoosi G40), 

 KELA-kortin tunnus 111

• MS-tauti (diagnoosi G35), 

 KELA-kortin tunnus 109 tai 303

• Parkinsonin tauti, 

 KELA-kortin tunnus 110

• Psykiatriset sairaudet, 

 KELA-kortin tunnus 112 tai 188

• Reuma, KELA-kortin tunnus 202

• Sepelvaltimotauti, 

 KELA-kortin tunnus 206

• Näkövamma, Näkövammaiskortti

Lisätiedot: Rajamäen uimahalli, 

p. 0400 30360
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LIIKUNTA JA URHEILU

Maanantai 
klo 17.00–18.00 

mailattomat (harjoitushalli)

Tiistai 
klo 13.30–14.30 

mailalliset (harjoitushalli)

Keskiviikko 
klo 16.30–17.30 

mailalliset (kilpahalli)

Torstai 
klo 13.30–14.30 

mailattomat (harjoitushalli)

Lauantai 
klo 09.00–10.30 

mailalliset (harjoitushalli)

Tule luistelemaan!

09.00–14.00 Koululaisluistelut 

    Oppilaat ja ohjelma vaihtuvat tasatunnein

18.00–20.00  Koko perheen luisteluilta 

    Luistimien testipiste, musiikkia, kisailuja, kuntoluistelu, 

    limbo, pujottelua, jäädisco

IceSkating Tour pähkinänkuoressa

• Koululaisluisteluissa teemoina ovat hiki, hauskuus ja yrittäminen

• Koululaisluistelun lupaus on 60 minuuttia liikuntaa yhdessä tunnissa

• Keskimäärin yhden päivän aikana luistelemassa käy n. 800 henkilöä

• Tapahtuma järjestetään kohdekunnan liikuntatoimen kanssa

• Tarkennettuja jääkenttäinfoja saa kohdekunnan liikuntatoimesta

IceSkating Tour 

8.12.2017 Kirkonkylän 

liikuntapuistossa

Yleisöluisteluvuorot 
Klaukkalan jäähallissa 
11.9.2017–25.3.2018

Sunnuntai 
klo 09.00–10.30 

mailattomat (harjoitushalli)

Yleisöluisteluvuorot ovat maksutto-

mia. Mailallisilla vuoroilla on käytettä-

vä kypärää.

Jäähalli on suljettu 

24.12.–26.12.2017 sekä 

31.12.2017–1.1.2018

Syyslomalla 16.–22.10.2017 ja 

talvilomalla 19.–25.2.2018 on 

päivällä pidennetyt yleisöluistelu-

vuorot (klo 12.30–14.30)

Karhunkorpi 
Karhunkorven koulu  Raalantie 309, 01900 Nurmijärvi 

Klaukkala
Aitohelmi  Klaukkalantie 72, Klaukkala 

Fit24-Klaukkala  Isoseppälä 14, Klaukkala

Harjulan koulu  Viljelystie 30, Klaukkala

Isoniitun koulu  Löydöskuja 2, Klaukkala

Klaukkalan jäähalli  Lepsämäntie 12, Klaukkala 

Mäntysalon koulu  Havumäentie 7, Klaukkala

Klaukkalan kirjasto  Kuonomäentie 2, Klaukkala

Nukari
Nukarin koulu  Nummenniityntie 14, 05450 Nukari

Nummenpää
Nummenpään Seurantalo  Viisaantie 36, Nummenpää

Nurmijärvi 
Ahjola   Nahkurintie 6, Nurmijärvi 

Kivenpuiston koulu  Aleksis Kiven tie 18, Nurmijärvi

Kunto Center  Kauppanummentie 6 A 1, Nurmijärvi 

Nurmijärven tanssiopiston sali  Kauppanummentie 8, Nurmijärvi

Seurakuntakeskus  Kirstaantie 5–7, Nurmijärvi

Terveyskeskus  Sairaalantie 2, F-ovi, Nurmijärvi

Rajamäki
Rajakaari  Kuntolanpolku 2, 

    sisäänkäynti Keskusraitin puolelta, Rajamäki

Rajamäen koulu  Tykkimäentie 1, Rajamäki

Rajamäen seurakuntasali   Patruunantie 1, Rajamäki

(Artturi-sali)  

Rajamäen uimahalli  Kuntolanpolku 1, Rajamäki

Röykkä
Röykän koulu  Kangastie 5, Röykkä

Liikuntapaikkojen osoitteet

www.nurmijarvi.fi /liikunta

Fysioterapian 
ajanvarauskäytäntö muuttuu
 

Nurmijärven terveyskeskuksen fysioterapia siirtyy keskitettyyn 

ajanvaraukseen 4.9.2017 alkaen. Keskitetyn ajanvarauksen piiriin 

kuuluvat lasten, aikuisten ja vanhustyön fysioterapia.

Ajanvarausaika ma-pe klo 9.00–10.30 p. 09 2500 3384.
 
Ajanvarauksessa on käytössä takaisinsoittojärjestelmä. Yksi soitto riittää 
numeron tallentumiseen. Soitamme takaisin saman päivän aikana.
 
Yksilö- ja ryhmäkäyntien peruutukset puhe-tai tekstiviestillä 
numeroon 040 3173385.

Uusi verkkosivusto vie retkelle 
kauas menneisyyteen

N
urmijärven museo, liikuntapalvelut, Keski-Uudenmaan ympäristökes-

kus ja Nurmijärven Luonto ry avasivat keväällä Suomi 100 -juhlavuoden 

kunniaksi uuden Nurmijärven jääkautta, kivikautta ja koskialueita esit-

televän internet-sivuston Luonto ja historia lähellämme. 

 Palvelun tarkoituksena on innostaa niin nurmijärveläisiä kuin kauempaakin 

saapuvia matkalaisia liikkumaan luonnossa tutustuen samalla paikallisiin luon-

non- ja kulttuurimaisemiin. 

Apua navigointiin 
Sivuilla kerrotaan kohteista yleisesti ja niiden kautta avautuvat ennalta ohjel-

moidut Google-navigointiohjeet, joiden avulla paikalle on helppo suunnistaa 

gps-paikannusta hyödyntäviä älylaitteita käyttäen. Sivuille pääsee myös paikan 

päältä lukemalla älylaitteen kameralla kohteelle sijoitetun QR-koodin. 

 Esitellyt paikat sijaitsevat eri puolilla Nurmijärveä. Niihin voi tutustua omasta 

aikataulusta riippuen joko yksi kerrallaan, tai tekemällä mukavan kokopäiväret-

ken kiertäen ne kaikki.

Katso lisää www.nurmijarvi.fi /museo Piirustukset: Jouko Pukkila
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E LO K U U

MONIKKOSALI 
Kuntotie 3, Klaukkala
www.monikkosali.fi 

21.–27.8. 
Tupatarkastus 
Avoimet ovet.
Ks. ohjelma s. 28. 
www.nurmijarvi.fi /monikko

la 26.8. klo 14 
100 päivää sataan: 
Benjamin
Liput alk. 10 €, www.lippu.fi  
ja kaikilta R-kioskeilta. 
Järj. Nuorisopalvelut

su 27.8. klo 18–19.30
Märjamaan puhallinorkesterin 
ja Nurmijärven Musiikkiopiston 
puhallinorkesterin konsertti
Vapaa pääsy. 
Järj. Nuorisopalvelut ja 
musiikkiopisto

la 26.8. klo 9–15
Rajamäen kyläpäivä
Ohjelmaa eri puolilla Rajamäkeä, 
pääesiintyjänä Happoradio. 
www.rajamäenkyläpäivä.fi 

su 27.8. klo 11–14 
Syödään yhdessä 
Taaborinvuorella 

Koko perheen rento pikniktapahtuma. 
Omat eväät mukaan. Musiikista vastaa 
Harry’s Place. Vapaa pääsy. 
Taaborinvuori, Koulunkulmantie 34, 
Palojoki
Järj. Kulttuuripalvelut

S YYS K U U

pe 1.9. klo 18–22
Klaukkalan kirjaston Taiteiden yö 
Ks. tapahtuman ohjelma s. 10.
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

1.–3.9.
Taidekieppi 
Katso tapahtumapaikat, tutustumis-
kohteet ja maksuttoman Kieppi-bussin 
aikataulut tapahtuman verkkosivuilta. 
Järj. Taidekieppi ry 
www.taidekieppi.fi  

pe 29.9. klo 18
Sadonkorjuujuhlat
Koko perheen konserttissa esiintyvät Terhi Kuparinen, Jarmo Ojala ja 
Syksy Soi -muusikot. Liput  10/6 €

la 30.9 klo 14
Suomi soi, viihteellistä vaskimusiikkia
Syksy Soi -muusikot. Liput 16/11 €

la 30.9 klo 18
Neljä pientä annosta  -musiikkikomedia
Martti Suosalo, Iiro Rantala ja Lotta Kuusisto. 
Liput alk. 32 €

su 1.10 klo 18
Maalaiskonsertto, Olli Mustonen 50 v.
Olli Mustonen, kapellimestari ja piano, Syksy Soi -muusikot. 
Liput 22/32 €

Syksy soi! -festivaalin lipunmyynti www.lippu.fi  ja kaikki R-kioskit, 
ovelta tuntia ennen esitystä, jos lippuja on jäljellä. 

Monikkosali, Kuntotie 3, Klaukkala 
www.syksysoi.fi , www.monikkosali.fi 

SYKSY SOI! –FESTIVAALI – YHTEISET HETKET 29.9.–1.10.

pe 8.9. klo 18–21
Yökirjasto: Iltasoitto 
Pääkirjasto, Punamullantie 1, Nurmijärvi

la 9.9. klo 13
Art House -elokuva Kino Juhassa
Liput 8 €
Kino Juha, Keskustie 7, Nurmijärvi
facebook.com/arthousekinojuhassa/

la 9.9. klo 14
Pienten bileet: Kikattavan Kakkiaisen 
Lasten Disco
Liput 10 €/34 € (neljän hlö:n ryhmä), 
www.lippu.fi  ja kaikilta R-kioskeilta, 
ovelta tuntia ennen tapahtumaa, jos 
lippuja on jäljellä.  Järj. Kulttuuripalvelut
Monikkosali, Kuntotie 3, Klaukkala

NURMIJÄRVELLÄ TAPAHTUU ELO–JOULUKUUSSA

ma 11.9. klo 18 
Esikoiskirjailijan matkoja maailmalla
Kirjailija ja valokuvaaja Hannu Laakso 
näyttää valokuvia reilun sadan valtion 
kiertueilta ja kertoo esikoisromaanistaan 
2018 ja sen synnystä.
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

to 14.9. klo 15
K-60: Suomalaisen sotilaan 
tarina – Lauri Törni 
Kirjailija Esa Sirén kertoo Lauri Törnistä.
Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1

19.9.–21.9. 
klo 14–20 
Pakohuone 
Kerää kokoon 2–4 hengen ryhmä ja tule 
selvittämään huoneen arvoitus. 
Ilmoittautuminen kirjastossa tai 
puh. 040 317 2550.
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

to 21.9. klo 18 
Karhusten perheen tarina- 
ja puuhatuokio lapsille 
Seuraamme Karhusen perheen elämää 
ja teemme tarinaan liittyen pienen 
tehtävän. 
Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1

to 21.9 klo 18
Idän ja Lännen tiet
Amadeus Lundberg ja Milana Misic 
esittävät Olavi Virran ja Laila Kinnusen 
tunnetuksi tekemiä lauluja. 
Liput 27,50/30 €, www.lippu.fi  ja kaikilta 
R-kioskeilta, ovelta tuntia ennen 
tapahtumaa. 
Järj. Kulttuuripalvelut
Monikkosali, Kuntotie 3, Klaukkala

la 23.9. klo 13
Suomi 100 -elokuva: 
Unelma karjamajalla 
Ohjaus Teuvo Tulio (1940). Vapaa pääsy, 
ei ennakkovarauksia. 
Kino Juha, Keskustie 7, Nurmijärvi
facebook.com/arthousekinojuhassa/

ti 26.9. klo 18
Lepsämäläinen kirjailija Paula Havaste 
kertoo uusimmasta, 1100-luvulle 
sijoittuvasta romaanistaan Lumen armo. 
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

Idän ja lännen tiet: Amadeus Lundberg esittää 

Olavi Virran ja Laila Kinnusen tunnetuksi tekemiä 

lauluja yhdessä Milana Misicin kanssa.

la 2.9. klo 10–12 
Keppihevosia ja ritarikilpiä
Työpajoja vetävät Suomen Lelumuseo 
Hevosenkenkä ja Artesaanivertas 
Puupöllö. 
Pääkirjasto, Punamullantie 1, Nurmijärvi

ti 5.9. klo 18 
Rölli ja kaikkien aikojen salaisuus 
-elokuvanäytös
Mukana ohjaaja-käsikirjoittaja Taavi 
Vartia ja säveltäjä Panu Aaltio. Sallittu 
kaiken ikäisille. Maksuttomia pääsylippu-
ja 22.8. alkaen pääkirjastosta.
Pääkirjasto, Punamullantie 1, Nurmijärvi
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la 18.11 klo 19
Palvelija
Näyttelijä Martti Suosalo tulkitsee 
Kari Hotakaisen monologinäytelmän. 
Liput 29,50/31 €, www.lippu.fi  ja kaikilta 
R-kioskeilta, ovelta tuntia ennen esitystä, 
jos lippuja on jäljellä. 
Järj. Kulttuuripalvelut.
Monikkosali, Kuntotie 3, Klaukkala

20.11–29.11.
Hiljainen mielenosoitus perheväki-
vallan uhrien puolesta -näyttely
Zonta says NO. 
20.–22.11. pääkirjastossa ja 
23.–29.11. Klaukkalan kirjastossa.
Järj. Nurmijärven Zonta-kerho ry.
Pääkirjaston sali, Punamullantie 1, 
Nurmijärvi

ti 21.11. klo 18
Suomi ja suomalaiset vuonna 1917
Luennoitsija historiantutkija 
FT Samu Nyström 
Järj. Nurmijärven opisto
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

ke 22.11. klo 18 
Runoraati 
Ks. Taiteiden Yön ohjelma s. 10.
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

to 23.11. klo 18
Karhusten perheen tarina-
ja puuhatuokio lapsille 
Seuraamme Karhusen perheen elämää 
ja teemme tarinaan liittyen pienen 
tehtävän.
Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1

la 25.11. klo 10–14
Nurmijärven Opiston perinteiset 
joulumyyjäiset
Aitohelmi, Klaukkalantie 72
www.nurmijarvenopisto.fi 

La 25.11. klo 13
Suomi 100 -elokuva: Valkoinen peura
Ohjaus Erik Blomberg (1952)
Vapaa pääsy, ei ennakkovarauksia.
Kino Juha, Keskustie 7, Nurmijärvi
facebook.com/arthousekinojuhassa/

to 30.11.2017 klo 15
K-60: Kimmo ja metsän henki
Toimittaja, kirjailija ja luontokuvaaja 
Kimmo Ohtonen vie kuulijat matkalle 
metsään.
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

Lisätietoja tapahtumista: 

www.nurmijarvi.fi /tapahtumat

ti 3.10. klo 10–18
SeniorSurf-päivä Nurmijärven 
kirjastoissa
Luentoja Internetin ja tietokoneen 
käytöstä. Järj. Nurmijärven kirjastot ja 
Nurmijärven Opisto.  
www.nurmijarvi.fi /kirjasto ja 
www.nurmijarvenopisto.fi 

ke 4.10. klo 18.30
Hyvä hiljaisuus 
Dosentti, tietokirjailija Outi Ampuja 
kertoo hiljaisuuden merkityksestä. Aivot 
kaipaavat hiljaisuutta, lepoa ja rauhaa 
uusiutuakseen ja virkistyäkseen.
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

to 5.10. klo 13
K-60: Selvää testamentti- ja 
perinnönjakoasioista
Asianajaja Juha Linninen
Pääkirjasto, Punamullantie 1, Nurmijärvi

la 7.10. klo 13
Art House -elokuva Kino Juhassa
Liput 8 €
Kino Juha, Keskustie 7, Nurmijärvi
facebook.com/arthousekinojuhassa/

la 7.10. klo 17
Musiikkikimara Suomi 100 -hengessä
Nurmijärven Opiston lauluryhmä 
Too Many Sisters esiintyy johtajanaan 
Anneli Ahokas. 
Järj. Nurmijärven Opisto. 
Monikkosali, Kuntotie 3, Klaukkala
www.facebook.com/TooManySisters

LO K A K U Uto 28.9. klo 13
K-60: Tumma ja blondi 
– tarina sisaruksista
Eija Vilpas, Tiia Louste ja Valdemar 
Virtanen esittävät komedian sisar-
kateudesta. Maksuttomia pääsylippuja 
jaetaan 14.9. alkaen pääkirjastossa. 
Pääkirjasto, Punamullantie 1, Nurmijärvi

to 28.9. klo 18
Napoli ja ympäristö 
Luennoitsija Antonio ’Antti’ di Domenico 
tutustuttaa Napolin historiaan ja nähtä-
vyyksiin sekä Napolin lahden kolmeen 
saareen Capriin, Ischiaan ja Procidaan.
Nurmijärven Opisto
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

la 30.9. klo 10 
Lystilauantai: Ajoneuvot 
ja liikenneturvallisuus
Ohjelmassa Neppisautotuunaamo ja 
heijastinpaja. Klo 14 esiintyvät liikenne-
puistopoliisit Maltti ja Valtti. Esitykseen 
jaetaan ilmaisia lippuja ma 4.9. alkaen 
Rajamäen kirjastosta, sopii yli 3-v. 
Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1

ma 2.10. klo 19
Suomalaista kuoromusiikkia
Nurmijärven Opiston kuorot esittävät 
suomalaisen kuoromusiikin helmiä.
Järj. Nurmijärven Opisto
Monikkosali, Kuntotie 3, Klaukkala
www.nurmijarvenopisto.fi 

la 7.10. klo 13 kirjailijavieraana Maarit Tyrkkö
Liput jaossa Rajamäen kirjastossa 7.9. lähtien
Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1

ma 9.10. klo 18 Kirjailijavieraana Teemu Keskisarja: Aleksis Kiven kuolema
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

ti 10.10. Aleksis Kiven päivä 

•  klo 10–16 Aleksis Kiven kotiin vapaa pääsy
  Klo 13 Pappihan pojasta piti tulla -draamaopastus.  
  Aleksis Kiven koti, Palojoentie 271, Palojoki

•  klo 12 seppeleenlasku ja ohjelmaa Aleksis Kiven patsaalla
  Ohjelman jälkeen maksuton kahvitarjoilu pääkirjastossa. 
  Järj. Kulttuuripalvelut
  Aleksis Kiven patsas ja pääkirjasto, Punamullantie 1, Nurmijärvi

•  klo 18 Nukketeatteri Sytkyt: Suomi 100 lapsen silmin
  Maksuttomia lippuja jaetaan Klaukkalan kirjastossa.
  Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

•  klo 18 tenori Pentti Hietanen
  Vieraana laulaja Tuia Palonen. Liput 27,50/30 €, www.lippu.fi  ja R-kioskeilta. 
  Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut.
  Monikkosali, Kuntotie 3, Klaukkala

ke 11.10. klo 18 kirjailijavieraana Christian Rönnbacka
Pääkirjasto, Punamullantie 1, Nurmijärvi

to 12.10. klo 15 K-60: Rantatien runoruhtinas
Näyttelijä Heikki Lundin esitys kertoo tarinoita Tuusulan Rantatien 
taiteilijayhteisöstä. Maksuttomia lippuja jaetaan kirjastoissa 18.9. alkaen. 
Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1

to 12.10. klo 18 Ihana on täällä rauha: Retkellä Aleksis Kiven mailla
Nurmijärven ladun erä- ja luonto-opas Keijo West esittelee A. Kiven kirjoissaan 
mainitsemia paikkoja Nurmijärvellä.
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2 

    su 15.10. klo 10 Nurmijärvi-päivä

•  klo 10 messu Nurmijärven kirkossa
•  klo 11.30 kirkkokahvit kirkonkylän srk-keskuksessa
•  klo 12 päiväjuhla isossa salissa, esityksiä ja Kostin kellon jakaminen

•  klo 13.30 kotiseutupäivälliset, hinta aikuiset 25 €, lapset 0–12 v. 12,50 €.  

  Liput Raalan-Nukarin Martoilta sekä paikan päältä seurakuntakeskuksesta. 

  Järj. Nurmijärvi-Seura ry, www.nurmijarviseura.net

Nurmijärven kirjasto- ja kulttuuripalvelut, www.nurmijarvi.fi /tapahtumat

ALEKSIS KIVI -VIIKKO 7.–15.10.

to 19.10. klo 15
K-60: Naiset kaikki nauru-
suulla, miekkoset hyvillä mielin
Valittuja siemauksia suomalaisen 
alkoholikulttuurin vaiheista tarjoilee 
Rajamäen tehdasmuseon opas 
Petri Lehtonen.
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

to 19.10. klo 18
Karhusten perheen tarina- 
ja puuhatuokio lapsille 
Seuraamme Karhusen perheen elämää 
ja teemme tarinaan liittyen pienen 
tehtävän.
Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1

la 21.10. klo 13
Suomi 100 -elokuva: 
Sininen viikko
Ohjaus Matti Kassila (1954). Vapaa pääsy, 
ei ennakkovarauksia.
Kino Juha, Keskustie 7, Nurmijärvi
facebook.com/arthousekinojuhassa/

pe 27.10. klo 19
Sutela ja Salminen: Stand Uppia
Liput alk. 27,50/30 €, www.lippu.fi  
ja kaikilta R-kioskeilta.
Järj. Meebu 
Monikkosali, Kuntotie 3, Klaukkala

la 28.10. klo 18 ja su 29.10. klo 14 
Avajaisgaala 
Opistot viettävät Monikon avajaisia 
gaalatunnelmissa. Gaalanäytös ja 
tanssiaiset. Järj. Nurmijärven Tanssi-
opisto, Nurmijärven Musiikkiopisto ja 
Nurmijärven Opisto. 
www.monikko.info 

M A R R A S K U U

to 2.11 klo 13
K-60: Saattokeikka
Elokuva kertoo kahden erilaisen 
ihmisen ystävystymisestä. Maksuttomia 
lippuja jaetaan 2.10. alkaen Nurmijärven 
kirjastossa. Järj. Kulttuuripalvelut
Kino Juha, Keskustie 7, Nurmijärvi

ke 8.11. klo 18
Teatteri Jukolassa avoimet ovet
Mahdollisuus seurata Nurmijärven 
Opistoon kuuluvan Teatteri Jukolan 
avoimia harjoituksia.
Monikkosali, Kuntotie 3, Klaukkala
www.facebook.com/TeatteriJukola

to 9.11 klo 14
K-60: Kuninkaani
Kansallisteatterin Kiertue-
näyttämön esitys. Maksuttomia lippuja 
jaetaan 9.10. alkaen Rajamäen kirjastos-
sa. Järj. Kulttuuripalvelut
Rajamäen päiväkeskus, Ratakuja 7

la 11.11. klo 13
Art House -elokuva Kino Juhassa
Liput 8 €
Kino Juha, Keskustie 7, Nurmijärvi
facebook.com/arthousekinojuhassa/

to 16.11 klo 14
K-60: Talviuni
Kansallisteatterin Kiertue-
näyttämön esitys. Maksuttomia 
lippuja jaetaan 16.10. alkaen Klaukkalan 
kirjastossa. Järj. Kulttuuripalvelut
Klaukkalan päiväkeskus, Suopolku 3

to 16.11. klo 18
Folk, pop ja kirjallisuus – Dylan
Musiikillinen keskusteluilta
Muusikko Tommi Paju ja tietokirjailija 
Jarkko S. Tuusvuori kertovat Bob Dylanin 
tuotannosta ja pohdiskelevat laulu-
lyriikkaa kirjallisuutena ja poppia 
kulttuurina. Tapahtumassa kuullaan 
Dylanin lauluja. 
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2, 

Bob Dylan
Kuva: Pixabay
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ti 5.12. klo 12–14
Suomi 100 etkot

Yhteislaulua, lainaa yllätyskirjapaketteja, kahvitarjoilu ja muuta. 
Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1

ti 5.12. 
Suomi 100 etkot

Klo 10 Nukketeatteri Sytkyjen Pähkinänsärkijä, klo 14–16 kahvitarjoilu.
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

ti 5.12. 
Suomi 100 etkot

Ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.  
Pääkirjasto, Punamullantie 1, Nurmijärvi

ti 5.12. klo 18 
Onnea satavuotiaalle -konsertti

Nurmijärven Puhallinorkesteri solistinaan lauluyhtye Ikosen Siskot. 
Liput alk. 15,50/18 €, www.lippu.fi  ja kaikilta R-kioskeilta, ovelta tuntia ennen 
esitystä, jos lippuja on jäljellä. 
Monikkosali, Kuntotie 3, Klaukkala
Järj. Kulttuuripalvelut

ke 6.12. 
Itsenäisyyspäivä 

•  klo 9 lipunnosto 
  Nurmijärven seurakuntakeskus, Rajakaari ja Klaukkalan kirkko
•  klo 9.30 kynttilät sytytetään kirkonkylän ja rajamäen sankarihaudoilla
•  klo 10 sanajumalanpalvelus Nurmijärven ja Rajamäen kirkoissa, 
  jonka jälkeen kunnianosoitukset sankarihaudoilla, Karjalaan jääneiden 
  muistomerkillä, veteraanikivellä ja vakaumuksensa puolesta kuolleiden 
  muistomerkillä. Kunnianosoitusten jälkeen juhlakahvit ja pääjuhlalla 
  seurakuntakeskuksessa. 

Järj. Nurmijärven seurakunta ja Nurmijärven kunta

NURMIJÄRVELLÄ TAPAHTUU ELO–JOULUKUUSSA

H U H T I K U U

 N ÄY T T E LY T

J O U LU K U U

Lisätietoja tapahtumista: 

www.nurmijarvi.fi /tapahtumat

Lehti ei vastaa ennakkotietoihin tulevista muutoksista.

GALLERIA VILLE 
Pääkirjasto, Punamullantie 1, 
Nurmijärvi

2.8.–1.9.                  
Nurmijärveläisen taiteen 
vuosinäyttely
Järj. Nurmijärven Taideyhdistys

13.9.–20.10.             
Katsauksia 
Välähdyksiä Nurmijärven 
menneisyydestä sadan vuoden ajalta. 
Järj. Nurmijärven museo

8.11.–14.12. 
Catarina Ryöppy
Time Passed 148, valokuvia 

la 2.12 klo 14
Teatteri Hevosenkenkä
Pippuridinon joulu
Liput 10 €, ryhmälippu neljälle 34 €, 
www.lippu.fi  ja kaikilta R-kioskeilta, 
ovelta tuntia ennen esitystä, jos lippuja 
on jäljellä. Sopii yli 3-v. 
Järj. Kulttuuripalvelut. 
Ahjola, Nahkurintie 6, Nurmijärvi

ITSENÄISYYSVIIKKO 4.–10.12.

su 3.12. klo 12–16
On joulu-ilta 
Aleksis Kiven kotiin vapaa pääsy.
Aleksis Kiven koti, Palojoentie 271, 
Palojoki

su 3.12. klo 13
Joulutunnelmia
Aleksis Kiven jouluisia tekstejä. 
Vapaa pääsy. 
Aleksis Kiven koti, Palojoentie 271, 
Palojoki

to 7.12. klo 13
K-60: Mikään valo ei ole 
kuten ihmisen valo
Claes Andersson puhuu vanhan 
ihmisen yksinäisyydestä. Maksuttomia 
pääsylippuja jaossa 23.11. lähtien 
pääkirjastossa.
Pääkirjasto, Punamullantie 1, Nurmijärvi

9.–10.12. klo 12–16
On joulu-ilta
Aleksis Kiven koti auki. Pääsyliput 4/2/0 €
Palojoentie 271, Palojoki

la 9.12. klo 14
Teatteri Hevosenkenkä 
Pippuridinon joulu
Liput 10 €, ryhmälippu neljälle 34 €, 
www.lippu.fi  ja kaikilta R-kioskeilta, 
ovelta tuntia ennen esitystä, jos lippuja 
on jäljellä. Sopii yli 3-v. 
Järj. Kulttuuripalvelut.
Monikkosali, Kuntotie 3, Klaukkala

ke 13.12. klo 20.15
Täällä on laulu
Kaj Chydeniuksen sävellyksiä 
suomalaisiin runoihin. Kaj Chydenius, 
piano ja juonto, Kari Hevossaari laulu.
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

to 14.12. klo 15 
K-60 : Vuosisadan 
Rakkaustarina
Teatteri Vantaan runo-lauluesitys 
pohjautuu Märta Tikkasen runoteokseen. 
Anne Nielsen, laulu, Monna Relander, 
piano. 
Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1

to 14.12. klo 18
Karhusten perheen tarina- 
ja puuhatuokio lapsille 
Seuraamme Karhusen perheen elämää 
ja teemme tarinaan liittyen pienen 
tehtävän.
Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1

GALLERIA TOIVO
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

3.7.–29.8.
Ilkka Aho
Maalauksia
 
1.9.–20.10.
Laura Pohjonen
Satutunti – grafi ikkaa

6.11.–29.12.
Raimo Jaatinen
Elämää ja erotiikkaa – veistoksia  

Lisätietoja tapahtumista 
www.nurmijarvi.fi  
Monikkosalin tapahtumat 
www.monikkosali.fi 
Muutokset mahdollisia. 

to 14.12. klo 19
Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani 
– Autiosaari-kiertue 2017 
Liput 32 €, www.lippu.fi  ja kaikilta 
R-kioskeilta, ovelta tuntia ennen esitystä, 
jos lippuja on jäljellä. 
Järj. Kulttuuripalvelut
Monikkosali, Kuntotie 3, Klaukkala

16.–17.12
Tanssiopiston joulunäytökset
Järj. Tanssiopisto
Monikkosali, Kuntotie 3, Klaukkala
www.monikko.info

16.–17.12. klo 12–16
On joulu-ilta
Aleksis Kiven koti auki. 
Pääsyliput 4/2/0 €.
Palojoentie 271, Palojoki

Teatteri Hevosenkenkä 
Pippuridinon joulu

N
urmijärven monitoimitalo Moni-

kon avajaisia vietetään elokuun 

viimeisellä viikolla. Tupatarkas-

tus-niminen avajaisviikko kutsuu kunta-

laiset tutustumaan monitoimitalon tiloi-

hin. Paikalla voi käväistä vain tarkasta-

massa tiloja ja juomassa kahvit, tai jäädä 

pidemmäksi aikaa seuraamaan vaikkapa 

taiteen perusoppilaitoksen opistojen esi-

tyksiä. 

 Avajaisviikolla avoimet ovet maanan-

taista perjantaihin kello 12–20. 

Manu Monikko seikkailee tiloissa 

päivittäin kello 17–20.
 

Tupatarkastus 21.–27.8.

Maanantai 21.8. 

klo 12–14  Tarjolla maksuttomat    

   kakkukahvit.

klo 17–19  Taiteen perusopetuksen   

   opistojen ohjelmaa

    aulassa. Laulua, soittoa ja   

   tanssia. 

klo 17–20  Avoimet ovet opistojen   

   tiloissa. Mahdollisuus    

   tutustua taiteen perus-

   opetuksen luokkatiloihin   

   ja opetukseen.

Tiistai 22.8. 

klo 15–16   Muskarit liikenteessä

ja 18–19  -konsertti  Monikkosalissa.

klo 17–18  OTE-trio, Eino & pojat    

   soittavat jazzia aulassa.

klo 17   Opastettu kävelykierros.   

   Ilmoittautuminen paikan   

   päällä, max. 30 hlöä.

klo 17–20  Avoimet ovet opistojen   

   tiloissa.

Keskiviikko 23.8. 

klo 17   Harry´s Place soittaa jazzia,  

   aula.

klo 17–20  Avoimet ovet opistojen   

   tiloissa.

Torstai 24.8. 

klo 17   Opastettu kävelykierros.   

   Ilmoittautuminen paikan   

   päällä, max. 30 hlöä.

klo 17–20  Avoimet ovet opistojen   

   tiloissa.

klo 18–20  NonStop-esityksiä 

   Monikkosalissa. Lavalla   

   bändi, orkesteri, kuoro ja   

   tanssijoita. 

Perjantai 25.8.

Nurmijärven Opiston yhtyeet:

klo 16–17   Pluralis esiintyy aulassa

klo 17–18   Musicista esiintyy aulassa 

klo 17–20  Avoimet ovet opistojen   

   tiloissa

Lauantai 26.8.

klo 10.30–  Avoimet ovet Tanssiopiston  

14.00  tiloissa. 

klo 14.00  100 päivää sataan: Benjamin

   Liput alk. 10 €, www.lippu.fi  

   Järj. Nurmijärven 

   nuorisopalvelut

Sunnuntai 27.8. klo 14

Märjamaan puhallinorkesterin ja 

Nurmijärven Musiikkiopiston 

puhallinorkesterin yhteiskonsertti

Vapaa pääsy. 

Lisätietoja: 

www.nurmijarvi.fi /

tapahtumat

Tupatarkastus 21.–27.8. Monikon avajaisviikon ohjelma

Nurmijärven monitoimitalo
MONIKKOSALI


