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PÄÄKIRJOITUS 

Kirjoittaja on kunnanjohtaja Outi Mäkelä.

Joko sinä 
tiedät, 
ketä äänestät?

Vaaleista sanotaan, että ne ovat ihmisen 
parasta aikaa. Kuulijasta riippuen tässä 
voi kuulla hieman ironiaakin, mutta tot-
ta on se, että vaalien alla käydään par-
haimmat ja innostavimmat keskustelut 
tulevaisuudesta. Ehdokkaat ovat helposti 
lähestyttäviä ja avoimia. Lupauksiakin 
saatetaan antaa. Ilmassa on jännitystä ja 
monenlaista positiivista pöhinää.

Korona-aika antaa iskun palleaan myös 
vaalipöhinälle. Sen lisäksi, että ajankoh-
taa siirrettiin, monet perinteiset mahdol-
lisuudet tavata ehdokkaita eivät onnis-
tu. Kohtaamiset ovat siirtyneet nettiin 
ja yhä suurempaan rooliin ovat nousseet 
somekeskustelut, vaalikynäkirjoitukset, 
mainokset jne. Valinnan vaikeus kas-
vaa, kun ehdokkaita on hankala päästä 
jututtamaan. Onneksi suuri osa ehdok-
kaista on helposti tavoitettavissa ja vas-
taa kysymyksiin myös sähköpostitse tai 
puhelimitse. 

Demokratiassa on kaikkien etu, mitä 
korkeammaksi osallistumisen aste vaa-
leissa nousee. Kuntavaalien äänestyspro-
sentti oli 2012 Nurmijärvellä 59,1 % ja 
2017 se nousi 59,6 %:iin. Nurmijärveläiset 
ovat nousseet valtakunnan keskiarvon 
(58,9 %) yläpuolelle. Uskon, että meillä 
on yhdessä mahdollisuus rikkoa 60 %:n 
haamuraja!

Nurmijärven kunta haluaa kantaa kor-
tensa kekoon vaalipöhinän synnyttä-
misessä ja omistaa tämän Nurmijärvi-

lehden vaaleille. Käsissäsi onkin tuhti 
vaalitietopaketti. Kunta on esimerkiksi 
tarjonnut mahdollisuuden kaikille 239 
ehdokkaalle saada kuvansa ja nimensä 
julkaistuksi (s. 14-23) ja toivomme, että 
se helpottaa äänestäjiä valinnassaan.

Kunta on myös perustanut vaaleja var-
ten sivuston (nurmijarvi.fi/kuntavaalit), 
jolta löytyy keskeisiä tietoja vaaleihin ja 
äänestämiseen liittyen. 

Kunta järjestää myös vaalipaneelin yh-
teistyössä Nurmijärven Uutisten kanssa 
1.6. klo 18-20. Paneeli järjestetään net-
tilähetyksenä kunnan ja Nurmijärven 
Uutisten verkkosivuilla. 

Ennakkoäänestys alkaa kotimaassa 
26.5. ja päättyy 8.6. Ennakkoon äänes-
tyksen voi tehdä minkä tahansa kun-
nan alueella. Nurmijärvellä on useita 
ennakkoäänestyspaikkoja (s. 10), mm. 
Krannilan urheilupuiston ulkoäänes-
tyspaikka. Lisäksi vaalibussi kiertää en-
nakkoäänestyksen aikana sivulta 8 löy-
tyvän aikataulun mukaisesti.

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 
13.6. ja uuden valtuuston ensimmäinen 
kokous pidetään Nurmijärvellä 18.8. 

Tsemppiä ja intoa vaaleihin sekä ehdok-
kaille että äänestäjille!
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LIIKUNTAKUNTAVAALIT

Mikä Nurmijärven valtuutettuja odottaa syksyllä?
Kampanjat käyvät täydellä höyryllä ja vaalitkin ovat vihdoin jo kulman takana, mutta mikä odottaa tulevia valtuu-
tettuja voittokahvien jälkeen? Entä, mitä tuoreen kuntapäättäjän kannattaisi tehdä?  Kysyimme asiaa Nurmijärven 
kunnanjohtaja Outi Mäkelältä ja hallintojohtaja Katja Vuoriselta. 

"Tulevat valtuutetut pääsevätkin vai-
kuttamaan tärkeään aikaan. Nurmi-
järvi on monin tavoin nouseva trendi. 
Korona on kiihdyttänyt väestönkasvu-
amme. Taajamien elinvoimaisuus ja pal-
velukysyntä ovat lisääntyneet. Elinkei-
noelämän ja matkailun sektoreilla on 
monenlaista menossa. Aktiivisuuden 
ja positiivisuuden taustalla painaa kui-
tenkin kunnan kertynyt velkataakka 
ja talouden tasapainottamisen tarpeet. 
Valtuuston syksy alkaa strategiatyöllä, 
budjetin laadinnalla, sekä NUUKA-oh-
jelman päivityksellä. Uudet valtuute-
tut pääsevät tositoimiin heti elokuussa, 
joten kesällä kannattaa jo kääriä hihoja 
ja valmistautua keskustelemaan mm. 
käyttötalouden tasapainottamisesta, in-
vestointien sopeutuksista ja veroprosen-
tin korotuksesta”, kunnanjohtaja Outi 
Mäkelä näkee. 

Nurmijärvi-ilmiö onkin komeillut vii-
me vuosina otsikoissa, mikä on näkynyt 
myös kunnan väestönkasvuna. Nur-
mijärvi-barometrin mukaan kunnan 
väestö kasvoi viime vuonna 1,6 pro-
senttia. Alkuvuoden kasvuluvut ovat 
olleet puolestaan suuremmat kuin vuosi 
sitten. 

”On ilahduttavaa, että niin monet uudet 
kuntalaiset ovat löytäneet kodin Nur-
mijärveltä. Väestönkasvumme mää-
rittelee paljon kunnan toimintaa ja 
kehitystä. On olennaisen tärkeää, että 
väestönkasvua voidaan ennakoida, ym-
märtää ja huomioida päätöksenteossa. 
Uudet valtuutetut pääsevätkin sopi-

maan kunnan väestönkasvutavoitteista 
ja kunnan strategiasta”, hallintojohtaja 
Katja Vuorinen kertoo. 

Kuntastrategia on asiakirja, joka oh-
jaa koko kunnan tekemistä. Strategias-
sa määritetään ja priorisoidaan kunnan 
tavoitteet tuleville vuosille.  Nykyinen 
kuntastrategia vuodelta 2017 on Nurmi-
järvi – Positiivinen ilmiö. 
”Strategia muodostaa yhteisen suunnan 
ja näkemyksen kunnan kehittämises-
tä. Strategiatyön valmistelu on käyn-
nistetty jo keväällä erilaisilla kyselyil-
lä ja taustaselvityksillä. Uusi valtuusto 
pääsee näin heti kauden alusta strate-
giatyön syövereihin. Tarkoitus on teh-
dä strategiatyötä yhdessä kuntalaisten 
ja sidosryhmien kanssa ”me tehdään 
Nurmijärvi” -hengessä. Mielenkiinnol-
la odotan, mihin suuntaan nurmijärvi-
ilmiötä seuraavan strategian myötä ha-
lutaan suunnata – painottuuko kenties 
hyvinvointi-ilmiö, kasvuilmiö, elinvoi-
mailmiö tai jokin ihan muu”, Mäkelä 
sanoo. 

”Meillä on Nurmijärvellä perinteenä 
hoitaa asiat yhteistyössä. Tulevan stra-
tegian yhteydessä pääsemme kehittä-
mään yhdessä nurmijärveläistä rakenta-
vaa tapaa hoitaa yhteisiä asioita.”

Miten vaikuttaa päätöksentekoon vaa-
lien jälkeen? 
Uudelle kuntapäättäjälle kunnallinen 
päätöksenteko voi olla kokonaan uusi 
maailma. Mitä vastavalitun päättäjän 
kannattaisi tehdä päästäkseen päätök-
senteon ytimeen?

”Kannustan uusia valtuutettuja ja luot-
tamushenkilöitä olemaan aktiivisia ja 
perehtymään: käymään kokouksissa, 
lukemaan kokouslistoja, osallistumaan 
keskusteluihin niin viranhaltijoiden, 
muiden päättäjien kuin äänestäjienkin 
kanssa, kirjoittamaan lehtiin ja sosiaa-
liseen mediaan. Kunnan toiminta on 
avointa ja päätöksentekoa voi seurata 
vaihe vaiheelta. Ensimmäisiä puhei-
ta pöntöstä ei kannata jännittää, eikä 
toisaalta lykätä kovin pitkälle. Vaikut-
taminen ja päätöksenteko alkavat he-
ti ensimmäisissä kokouksissa. Apua ja 
neuvoja kannattaa kysyä valtuuston 
konkareilta ja myös viranhaltijat autta-
vat mielellään”, pitkään valtuutettuna-
kin toiminut Mäkelä vinkkaa. 

Sekä Vuorinen että Mäkelä toivovat, et-
tä keskustelu on aktiivista ja kuntalais-
ten ääni kuuluu vaalien välilläkin.
  
”Suosittelen seuraamaan päätöksente-
koa itseä kiinnostavista aiheista, sillä 
vaikuttamismahdollisuuksia on tarjolla 
runsaasti. Olemme kunnassa panos-
taneet viime vuosina osallisuuteen ja 
avoimeen viestintään. Kannattaa myös 
toivoa, että kunta tai puolueet järjestä-
vät taustoittavia infotilaisuuksia, koko-
uksia ja tapahtumia – halua tähän var-
masti löytyy. Ja aina voi olla yhteydessä 
ja kysyä esimerkiksi verkkoasiointipal-
velu Solmun kautta askarruttavista asi-
oista”, Vuorinen kannustaa. ”Seuraava 
suurempi osallistaminen liittyykin tule-
vaan kuntastrategiaan, joten kannattaa 
seurata kunnan viestintää!”
 

Osallistu kuntastrategiatyöhön kesällä!

Kuntalaiset ja muut kunnan sidosryhmät pääsevät osallistumaan kuntastrategian laadintaan jo kesän 2021 aika-
na. Kesän osallistuminen tapahtuu etäyhteyksin. Kunta tiedottaa aikataulusta kotisivuillaan toukokuun aikana.  
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Kunnanjohtaja Outi Mäkelä ja hallintojohtaja Katja Vuorinen Nurmijärven kunnanvirastolla.
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KUNTAVAALIT

Valtuustokauden kapulanvaihto tapahtuu 
mustien talousennusteiden alla 

Talousjohtaja Ville Rajahalme Metsolan päiväkodin pihalla Rajamäellä.

Valtuustokauden kapulanvaihto tapah-
tuu mustien talousennusteiden alla 
Nurmijärven kunnan taloudellinen ti-
lanne on haasteellinen. Kunnan tulot 
ja menot ovat olleet pitkään rakenteel-
lisesti epätasapainossa, mistä johtuen 
kunnan velkaantuminen on jatkunut 
pitkään. Kymmenessä vuodessa kunnan 
lainakanta on lähes kolminkertaistunut 
nousten 206,7 miljoonaan euroon. Vii-
me tilikaudet ovat kääntyneet merkit-
tävästi alijäämäisiksi, joskin viime vuosi 
oli tästä poikkeus, sillä valtion kerta-
luontoisten koronatukien johdosta kun-
nan tulos kääntyi plussalle, noin 7,7 mil-
joonaan euroon. Myös velkaantuminen 
hidastui selvästi edellisvuosista. 

”Ilman koronatukia tilikausi olisi pai-
nunut reilusti alijäämäiseksi, noin 7,5 
miljoonaa euroon.  Viime vuoden posi-
tiivinen tulos toi hetkellisen helpotuk-
sen, mutta tilanne synkkenee nopeasti, 
sillä koronatuet vähenevät jo kuluvana 

vuonna ja lopulta poistuvat kuntatalo-
udesta 2022 vuodesta alkaen”, kunnan 
talousjohtaja Ville Rajahalme kertoo. 
”Kunnan tilikaudet kääntyvät kuluvas-
ta vuodesta alkaen jälleen alijäämäisik-
si ja jatkuvat pitkään alijäämäisinä, ellei 
sopeutustoimia tehdä.” 

Kunnan lainakannan arvioidaan nou-
sevan 400-500 miljoonan euron tasol-
le kuluvan vuosikymmenen loppuun 
mennessä. 

”Uhka kriisikuntatarkasteluun joutu-
misesta on todellinen kuluvan vuosi-
kymmenen aikana. Nurmijärvi ei ole 
yksin ongelmiensa kanssa, sillä Keski-
Uudellamaalla käytännössä kaikki kun-
nat painivat eritasoisten talousongelmi-
en kanssa”, Rajahalme taustoittaa. 

Moninaiset syyt kunnan talouden 
haasteiden taustalla 
”Kunnan pitkään jatkunut reipas inves-
tointitahti on johtanut velkaantumisen 
kiihtymiseen. Kunnassa investoinnit 
ovat kohdentuneet valtaosin kunnal-
listekniikan rakentamiseen, eli käytän-
nössä tonttituotantoon sekä toimitilojen 
korjausrakentamiseen. Myös uudisra-
kentamista on toteutettu”, Rajahalme 
kertoo. 

Talouden ongelmia on syventänyt osal-
taan verotulojen poikkeuksellisen heik-
ko kehitys ja palvelutuotannon meno-
jen kasvu. 

”Ongelmana on ollut, että palvelutuo-
tannon menot ovat kasvaneet verotu-
loja nopeammin, joka osaltaan on joh-
tanut lainarahan painoarvon nousuun 
investointien rahoittamisessa. Palve-
lutuotannon menoja nostaa erityises-
ti sote-menojen kasvu, joka osaltaan 



NURMIJÄRVI  7  

MONIKKOSALIN SYKSY 2019KUNTAVAALIT

selittyy pääasiassa väestön ikääntymi-
sellä. Kunnan omassa palvelutuotan-
nossa menoja nostaa mm. yleissitovat 
palkankorotukset, väistötilakustannuk-
set, rakennusten purkukulut sekä Ke-
lan työmarkkinatukien kuntaosuuksien 
nousu”, talousjohtaja kertoo. 

Työ kunnan talouden tasapainottami-
seksi jatkuu 
Kunnan talouden sopeutustyötä on lä-
hestytty ohjelmatyön kautta. Kunnan 
pitkän aikavälin talousohjelma NUU-
KA vahvistettiin kesäkuussa 2019. Tam-
mikuussa 2021 vahvistettiin erillinen 
palvelutuotannon sopeutuksia ja omai-
suuden realisointitavoitteita sisältä-
vä NUUKA:n toimenpidesuunnitelma 
ajalle 2021-2025. NUUKA-ohjelman 
päivitys on tarkoitus käsitellä valtuus-
tossa kuluvan vuoden marraskuussa. 

”Ohjelman sisältöjä muutetaan vastaa-
maan muuttuneita talouden olosuh-

teita, johon erityisesti korona on vai-
kuttanut. Paljon tiukkoja päätöksiä 
on siis jo tehty ja keskustelua tullaan 
syksyllä jatkamaan palvelutuotan-
non säästöistä, investointien sopeut-
tamisesta sekä verojen korotuksista”, 
Rajahalme kertoo.  ”Ikäviä teemo-
ja, mutta kunnan talouden ja lopul-
ta elinvoiman ylläpitämisen kannalta 
välttämättömiä.”

Talousjohtaja näkee kuitenkin Nur-
mijärven tilanteessa hyvää, kun ti-
lannetta verrataan moneen muuhun 
kuntaan. 

”Kunnan valtavat vahvuudet tuke-
vat talouden sopeuttamista. Esimer-
kiksi omakotirakentaminen on ollut 
aktiivista, yritystontit ovat menneet 
hyvin kaupaksi ja kaupalliset palve-
lut kehittyvät jatkuvasti”, Rajahalme 
näkee jatkaa: ”Oleellista on hahmot-
taa tulevaisuudessa, miten kunnan 

kasvu saataisiin tehtyä mahdollisim-
man edullisesti, jotta kasvun tulovirrat 
olisivat tasapainossa kasvun menovirto-
jen kanssa.”

Kunnassa on käynnistetty useita tiedol-
la johtamisen kehittämishankkeita, joil-
la tähdätään muun muassa parempaan 
kustannustietoisuuteen kunnan palve-
lutuotannosta ja kaavasuunnitelmista. 

”Modernissa kasvun johtamisessa yh-
distetään saumattomasti kaavoituksen 
suunnittelu osaksi palveluiden järjestä-
misen suunnittelua ja toisinpäin. Pal-
velutuotannon ohjauksessa pyritään 
palveluiden oikea-aikaiseen mukautta-
miseen, jos esimerkiksi palveluiden ky-
syntätekijät muuttuvat. Näihin panoste-
taan paljon aikaa kunnassa ja syystäkin, 
sillä parempi tietoisuus kunnan toimin-
nasta helpottaa osaltaan hankaliin asi-
oihin liittyvää päätöksentekoa”, Ville 
Rajahalme kertoo. 
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JOUKKOLIIKENNE

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua 
tai toimia on siinä määrin rajoittu-
nut, ettei hän pääse äänestyspaikkaan 
eikä yleiseen ennakkoäänestyspaik-
kaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, 
saa äänestää ennakolta kotonaan Nur-
mijärvellä (kotiäänestys) edellyttäen, 
että hänet on merkitty Nurmijärven 
äänioikeusrekisteriin. 

Kotiäänestykseen oikeutetun on kir-
jallisesti tai puhelimitse ilmoitetta-
va halukkuudestaan kotiäänestykseen 
Nurmijärven kunnan keskusvaalilauta-
kunnalle viimeistään tiistaina 1.6.2021 
ennen klo 16. 

Osana koronaturvallisia vaaleja kun-
ta järjestää mahdollisuuden äänestää 
ulkona.  Ennakkoäänestyksen aikana 
26.05.–1.6.2021 klo 10-18 ulkona voi 
äänestää Krannilan urheilupuistossa. 
Ulkoäänestyspaikka sijaitsee osoittees-
sa Suojalantie 2. Kyseessä on äänestys-
paikka, jossa äänestäjä pysäköi autonsa 
vieressä olevalle parkkipaikalle ja käy 
äänestämässä katokseen rakennetussa 
ulkotiloissa olevalla äänestyspisteellä. 

Varsinaisena vaalipäivänä 13.6 kunta 
järjestää äänestysmahdollisuuden ää-
nestyspaikan välittömässä läheisyydes-
sä ulkona myös karanteeniin, ja tietyin 
tartuntatautilääkärin antamin ohjein 
eristykseen, määrätyille. Kunta tiedot-
taa äänestysjärjestelyistä kotisivuillaan 
osoitteessa nurmijarvi.fi/kuntavaalit. 

Nurmijärvellä ennakkoäänestämään 
pääsee 4.-8.6. myös bussissa. Kirjasto-
auto Oiva muuntautuu nimittäin kun-
tavaalien alla vaalibussiksi ja kiertää 
ympäri kuntaa. Vaalibussi vierailee 
Perttulassa, Klaukkalassa, Rajamäes-
sä, Kirkonkylällä, Kiljavalla, Röykässä, 
Uotilassa, Lepsämässä, Simolassa, He-
rusilla, Nukarilla, Karhunkorvessa, Pa-
lojoella, Metsäkylässä ja Mäntysalossa. 

”Tavoitteenamme on madaltaa äänes-
tyskynnystä ja tuoda äänestysmahdol-

KUNTAVAALIT

Vaaleissa mahdollisuus 
äänestää ulkona

Vaalibussi kiertää Nurmijärven 
oppilaitoksia ja kyliä

Näin vaalibussi Oiva kiertää: 

4.6. klo 10.30–11.15 Keuda, Lopentie 20
4.6. klo 11.45–12.30 Arkadian yhteislyseo, Lepsämäntie 15
4.6. klo 13.00–13.45  Kuntolanpolku 3, Rajamäki
4.6. klo 14.15–15.00  Nurmijärven Yhteiskoulu, Keskustie 7
7.6. klo 9.00–09.30 Kiljavan sairaala, Kiljavantie 539
7.6. klo 10.00–10.30 Röykän koulu, Kangastie 8
7.6. klo 11.00–11.30 Nummenpään koulu, Leppälammentie 69 
7.6. klo 13.00–13.30 Uotilan koulu, Uotilan koulutie 81
7.6. klo 14.00–14.30 Lepsämän koulu, Lepsämäntie 775
7.6. klo 15.00–15.30 Simolantien ja Simolankujan th.
8.6. klo 09.30–10.00 Herusten kioski, Herustentie 248
8.6. klo 10.30–11.00 Nukarin koulu, Nummenniityntie 14
8.6. klo 11.30–12.00 Karhunkorven koulu, Raalantie 309
8.6. klo 13.30–14.00 Palojoen koulu, Koulunkulmantie 166
8.6. klo 14.30–15.00 Metsäkylän koulu, Järventaustantie 163
8.6. klo 15.30–16.00 Mäntysalon koulu, Havumäentie 7

lisuus lähelle oppilaitoksia ja kotia. 
Vaalibussissa pääsevät äänestämään 
koronaturvallisesti kaikki äänestysoi-
keutetut. Bussiin otetaan yksi äänes-
täjä kerrallaan. Kannattaa kuitenkin 
huomioida, ettei vaalibussi valitetta-
vasti ole esteetön äänestyspaikka. Li-
säksi kannattaa huomioida, että bus-
sin pysäkilläoloaika on tarkka, sen 
pitää päästä liikkeelle asetetussa aika-
taulussa seuraavaa äänestyspysäkkiä 
kohden”, kertoo kunnan lakimies Sari 
Forsström.  

Kotiäänestykseen ilmoittau-
duttava viimeistään 1.6. klo 16

 Nurmijärven kunnan     
 keskusvaalilautakunta
 PL 37
 01901 Nurmijärvi
 Keskusvaalilautakunnan   
 sihteerin puh. 040 317 2015

Kunta ja Nurmijärven Uutiset 
järjestävät vaalipaneelin 1.6.

Nurmijärven kunnan ja Nurmijärven 
Uutisten yhteistä vaalipaneelia pystyy 
seuraamaan suorana kunnan ja Nurmi-
järven Uutisten verkkosivuilta 1.6. klo 
18-20. 

Paneelissa puolueiden puheenjohtajat 
väittelevät ajankohtaisista ja paikallisis-
ta kysymyksistä. 

Paneelin juontaa Nurmijärven Uutisten 
vt. päätoimittaja Aija Pirinen kunnan 
viestintäpäällikön kanssa. Kunta vastaa 
lähetyksen teknisestä toteutuksesta. Lä-
hetys on katsottavissa kunnan sivuilla 
myös jälkikäteen 15.6. saakka. 

Karanteeniin ja eristykseen 
määrättyjen osalta lisätietoa: 
nurmijarvi.fi/kuntavaalit
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Ohjeet äänestäjille ennakkoäänestys-
paikassa ja varsinaisena vaalipäivänä
• Asioi äänestyshuoneistossa mahdolli-
simman joutuisasti.
• Pidä turvaväliä muihin äänestäjiin ja 
vaalitoimitsijoihin 2 metriä.
• Käytä maskia. Äänestyspaikalle on 
järjestetty kertakäyttöisiä varamaske-
ja niille äänestäjille, joilla ei ole omaa 
mukanaan.
• Käytä käsihuuhdetta, jota äänestyspai-
kalla on tarjolla.
• Jos sinulla on hengitystieoireita, 
käy koronatestissä ja odota oireiden 
menemistä ohi ennen äänestämistä 
ennakkoon.
• Karanteeniin tai eristykseen määrätty 
ei saa tulla ennakkoäänestyspaikkaan. 
Katso tarkemmat ohjeet nurmijarvi.fi/
kuntavaalit
• Seuraa vaalivirkailijoiden antamia 
ohjeita.

Äänestystapahtuma
Äänestäjien tullessa äänestyspaikalle 
heitä vastassa on maskia käyttävä vaa-
livirkailija, joka kehottaa heitä käyt-
tämään hänestä 2 metrin etäisyydellä 
olevaa käsihuuhdetta ja tarjoaa mas-
kin, jos äänestämään tulijoilla ei ole 
maskia. Käsihuuhdetta on tarjolla myös 
lähetekirjeen täyttämisen yhteydessä 
(äänestysten vastaanotossa) ja äänes-

Näin äänestät kuntavaaleissa 

tyspaikasta lähdettäessä. Käsien puh-
distamisesta kertova opaste on näkyvil-
lä äänestyspaikassa.

Äänestäjän ei tarvitse poistaa mas-
kia vielä siinä vaiheessa, kun äänestä-
jän henkilöllisyystodistus tarkastetaan 
ensimmäisen kerran ja äänestäjälle an-
netaan äänestyslippu. Tällöin vain var-
mistetaan, että äänestäjällä on muka-
naan henkilöllisyystodistus.

Jos vaalitoimitsijalla ei ole selvyyttä 
maskia käyttävän äänestäjän henkilölli-
syydestä, äänestäjän tulee poistaa mas-
ki, jotta tunnistaminen on mahdollista.

Toimi näin:
• Ojenna henkilöllisyystodistuksesi 
tarkastettavaksi.
• Ota maski kasvoiltasi tarttuen korva-
lenkkeihin molemmin puolin.
• Pidä maskia samalla poistamisotteella 
käsissäsi tarkastuksen ajan.
• Älä laske maskia käsistäsi.
• Kun saat tarkastajalta luvan laittaa 
maskin yllesi, pue maski varoen kosket-
tamatta kasvojasi.
• Käytä käsihuuhdetta. Laita henkilölli-
syystodistuksesi talteen.
Jos äänestäjä kieltäytyy maskin poista-
misesta, eikä hänen henkilöllisyyttään 
sen vuoksi voida todeta, äänestystä ei 
voida ottaa vastaan. 
Vaalilain mukaan äänestäjä on velvolli-
nen esittämään vaalitoimitsijalle selvi-
tyksen henkilöllisyydestään.

Henkilöllisyyden tarkastaminen 
äänestyspaikalla
• Ojenna henkilöllisyystodistuksesi vaa-
livirkailijan ilmoittamaan paikkaan.
• Käytä käsihuuhdetta.
• Jos vaalivirkailija pyytää sinua pois-
tamaan maskin, ota maski kasvoilta-
si tarttuen korvalenkkeihin molemmin 
puolin.
• Pidä maskia lenkeistä koko tarkastuk-
sen ajan.
• Kun saat vaalivirkailijalta luvan, 
pue maski yllesi varoen koskemasta 
kasvojasi.
• Käytä käsihuuhdetta. Laita henkilölli-
syystodistuksesi talteen.

Kunta on varautunut siihen, että äänes-
täminen sujuisi mahdollisimman tur-
vallisesti koronapandemian aikana. 

Kunta on mahdollisuuksien mukaan 
järjestänyt äänestystilat niin, että ne 
ovat väljiä ja että niissä on mahdolli-
simman hyvä ilmanvaihto. Myös uusi 
Krannilan ulkoäänestyspaikka ennak-
koäänestyksen ensimmäisellä viikolla 
otetaan käyttöön.

Myös näin koronaturvallisuudesta 
huolehditaan:
• rajataan samaan aikaan asioivien ää-
nestäjien määrää ja jonottaminen järjes-
tetään huoneiston ulkopuolelle.
• pinnat ja ovenkahvat on suojattu 
nanoksipinnoitteella.
• pintoja ja kyniä puhdistetaan 2-4 tun-
nin välein.

Äänestäminen vaalipäivä-
nä 13.6.2021 klo 9-20

Äänioikeutettu saa ennakkoäänes-
tää missä tahansa yleisessä ennak-
koäänestyspaikassa, mutta vaalipäi-
vänä 13.6. saa äänestää vain siinä 
äänestyspaikassa, joka on merkit-
ty äänioikeusrekisteriin. Tämä 
tieto selviää digi- ja väestötieto-
viraston lähettämästä ilmoitus-
kortista sekä viraston kotisivuilta 
äänestyspaikkapalvelusta. 

Kuntavaalien vaalipäivän 13.6. ää-
nestysalueet ja äänestyspaikat Nur-
mijärven kunnassa:

Herunen: Herusten Vireen tilat, 
Herustentie 248
Kirkonkylä A: Maaniitun koulu, 
Heikkiläntie 27
Kirkonkylä B: Maaniitun koulu, 
Heikkiläntie 27
Kirkonkylä C: Maaniitun koulu, 
Heikkiläntie 27
Klaukkala A: Monitoimitalo Mo-
nikko, Kuntotie 7
Klaukkala B:  Monitoimitalo Mo-
nikko, Kuntotie 7
Klaukkala C: Monitoimitalo Mo-
nikko, Kuntotie 7
Klaukkala D: Monitoimitalo Mo-
nikko, Kuntotie 7
Metsäkylä: Metsäkylän koulu, 
Järventaustantie 163
Lepsämä: Lepsämän koulu, 
Lepsämäntie 775
Nukari: Nukarin koulu, 
Nummenniityntie 14
Palojoki: Palojoen koulu, 
Koulunkulmantie 166
Perttula: Keudan toimipiste, 
Sahamäentie 92
Rajamäki A: Kuntola, 
Kuntolanpolku 3
Rajamäki B: Kuntola, 
Kuntolanpolku 3
Röykkä: Röykän koulu, Kangastie 8
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K-Supermarket Nurmijärvi, 2. krs
Mahlamäentie 2 
01900 NURMIJÄRVI

Tello-sali, kirjaston alakerta
Kuonomäentie 2
01800 KLAUKKALA

Monitoimitalo Monikon aula
Kuntotie 7 
01800 KLAUKKALA

Kirkonkylän urheilualue (Krannila) 
Suojalantie 2 
01900 NURMIJÄRVI

Katso ennakkoäänestypaikkojen 
aukioloajat:
nurmijarvi.fi/kuntavaalit
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KUNTAVAALIT

Miten Nurmijärven puolueet eroavat toisistaan?

Suomen vaalijärjestelmä - presidentin-
vaaleja lukuun ottamatta - on henkilö- 
ja puoluevaalin yhdistelmä. Tämä tar-
koittaa, että kuntavaaleissakin äänestää 
samalla kerralla sekä henkilöä että puo-
luetta. Suhteellisen vaalitavan johdos-
ta jokainen puolue (tai muu ryhmitty-
mä) saa sen määrän edustajia kuin mitä 
sen vaaleissa saama äänimäärä suh-
teessa muihin ryhmittymiin edellyttää. 
On siis kiinnostavaa tietää yksittäisten 
ehdokkaiden mielipiteiden ohella, mi-
ten Nurmijärvellä toimivat eri puolueet 
eroavat toisistaan. 

Nurmijärven kunnan viestintäpäällikkö 
esitti kolme samaa kysymystä paikalli-
sille puolueiden edustajille. Tiedotus-
lehden toimitus sai vastaukset kym-
meneltä puolueelta. Rajallisesta tilasta 
johtuen pyysimme tiivistämään vasta-
ukset 300 merkkiin, joten tiedotusleh-
den toimitus suositteleekin lämpimästi 
kääntymään puolueiden suuntaan lisä-
tiedon ja kysymysten osalta.

Kansallinen kokoomus, valtuustoryh-
män puheenjohtaja Arto Hägg

1. Kokoomus on aina ollut kestävän 
kuntatalouden vartija. Emme kanna-
ta verotuksen kiristämistä. Yrittäjyys ja 
yrittäminen ovat juuri meille keskeisiä 
tekijöitä kunnan elinvoiman turvaa-
misessa ja kehittämisessä. Suurimpa-
na valtuustoryhmänä luottamushen-
kilöillämme on laajasti osaamista ja 
paikallistuntemusta.

2. Väestön ikääntyminen luo talouspai-
neita. Kaavoituksella taataan järkevä 
kasvu ja yritysten toimintaedellytyk-
set, jolloin voimme selviytyä näistä ta-
loushaasteista sekä varmistaa hoivan ja 
turvan myös iäkkäimmille kuntalaisil-
le. Turvallisuus ja nuorten hyvinvointi 
nousee tulevaisuudessa entistäkin mer-
kittävämmäksi tekijäksi.

3. Kuntalaisia kuullaan mm. kyselyillä 
sekä asukas- ja infotilaisuuksissa – kan-
nattaa olla aktiivinen. Kunta huomioi 
myös järjestöjen ja yhdistysten mielipi-
teet. Kuntalaisilla on myös aloitteente-
ko-oikeus. Luottamushenkilöihimme 
kannattaa olla yhteyksissä myös vaali-
en välillä ja aina voi liittyä aktiivisiin 
paikallisyhdistyksiimme.

Perussuomalaiset, valtuustoryhmän 
puheenjohtaja Maiju Tapiolinna

1. Perussuomalaiset ovat virkaiältään 
nuori puolue ja vaihtoehto perinteisille 
valtapuolueille. Olemme ihmisläheisiä, 
kansallismielisiä ja rohkeita. Nostamme 
esiin epäkohtia, joissa koemme tavalli-
sen suomalaisen aseman uhatuksi. Em-
me elä menneessä, vaan kohdistamme 
katseemme tulevaisuuteen.

2. Ikä- ja yhdyskuntarakenteen muutos 
tulee haastamaan tulevaisuuden pää-
töksentekoa. Mahdollistamme jo asu-
misen lähellä pääkaupunkiseutua sekä 
tarjoamme hyvät etätyömahdollisuu-
det. Tasapuolisten palveluiden kehittä-
minen kuntalaisille on tärkeä tehtävä.

3. Perussuomalaiset ovat paras tori-
puolue ja lähellä kuntalaista. Koronan 
myötä sosiaalinen media on lähentänyt 
kuntalaisia ja päätöksentekijöitä, jota 
kautta meitä kannattaa jatkossakin lä-
hestyä. Puhelimeen ei voi aina vastata, 
mutta viesti kilahtaa laatikkoon ja sii-
hen voi vastata sopivana ajankohtana.

1. Mikä erottaa teidät muista      
   puolueista? 
2. Mitkä ovat keskeisiä ilmiöitä, 
    jotka vaikuttavat tulevaisuuden 
    päätöksentekoon Nurmijärvellä?
3. Miten kuntalainen voi osallistua     
    yhteiseen päätöksentekoon 
    vaalien jälkeen?
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Avoin puolue, Juhani Somersalo

1. Avoin puolue on uusimpia puolue-
rekisteriin merkittyjä puolueita. Hyvä 
puoli tässä on se, että puolue on vapaa 
ryvettyneestä historiasta.

2. Tulevaisuuden päätöksenteossa he, 
jotka tekevät päätökset, ovat keskei-
siä vaikuttajia, mahdollisesti jopa ilmi-
öitä. Siksi avoimen puolueen ehdok-
kaat vaaleissa ovat mieleltään avoimia 
ja edistyksellisiä, kokevat todellisuutta 
sellaisena kuin se on ja kykenevät vas-
taanottamaan ja pohtimaan kaikenlai-
sia kehitysskenaarioita. 

3. Avoimen puolueen ehdokkaat Nur-
mijärvellä ovat aina jopa 24/7 tavoitet-
tavissa ja valmiit ottamaan ajaakseen 
kansalaisten huolia syrjimättä ketään.
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Suomen Keskusta, kunnallisjärjestön 
puheenjohtaja Juuso Jaakola-Siimes

1. Ehdokkaamme ovat koko kunnan 
alueelta, joten Nurmijärven Keskusta 
on koko kunnan puolue. Ohjelmamme 
on monipuolinen kuntalaisten palve-
lujen kehittämisen ohjelma, jossa ter-
vehdytetään kuntataloutta paranta-
malla kunnan toiminnan tuottavuutta 
ja kasvattamalla verotuloja nostamatta 
veroprosenttia.

2. Keskeisiä ilmiöitä ovat sijainti pää-
kaupunkiseudun kainalossa, aktiivi-
nen yhteistyö kunnan sekä yksityisen 
ja kolmannen sektorin välillä palve-
luiden tuottamisessa ja kehittämisessä 
sekä kuntien keskittyminen sivistys- 
ja hyvinvointialaan ja muun toimin-
nan alistaminen tämän ydinalueen 
onnistumiselle.

3. Osallistuminen ja vaikuttaminen on 
mahdollista ottamalla yhteyttä keskus-
talaiseen valtuutettuun tai lautakunnan 
jäseneen, osallistumalla kuulemistilai-
suuksiin ja osallistavaan budjetointiin 
tai toimimalla kolmannen sektorin yh-
teisöissä, jotka antavat lausuntoja pää-
tettävistä asioista.

Suomen Sosialidemokraattinen puolue 
SDP, valtuustoryhmän puheenjohtaja 
Sirkka Rousu

1. Arvot: Meidän toimintaa ohjaavat oi-
keudenmukaisuus, reiluus ja inhimil-
lisyys. Ihmisarvon ja perusoikeuksi-
en sekä demokratian kunnioittaminen. 
Työllä pitää tulla toimeen. Hyvinvointi-
valtiossa julkiset palvelut tuovat turvaa. 
Kunta on ihmistä lähinnä: meillä ei syr-
jitä eikä syrjäytetä. 

2. Pandemian jälkihoidon toimet. Huo-
li nuorten jaksamisesta ja pärjäämises-
tä. Asukkaiden nopean ikääntymisen 
vaikutukset. Kunnan kyky rahoittaa 
tarpeelliset investoinnit. Työpaikka-
omavaraisuuden ja elinvoiman kas-
vattaminen. Huolenpito viihtyisästä 
asuinympäristöstä. 

3. Asukkaat organisoidusti mukaan, 
kun kuntabudjettia vasta valmistel-
laan. Asukaskyselyihin vastaaminen, 
yhteydenpito valittuihin luottamushen-
kilöihin, osallistuminen asukasiltoi-
hin ja työpajoihin, kuntalaisaloitteilla, 
toimimalla järjestöissä. Vaikuttamalla 
puolueyhdistyksessä.  

1. Mikä erottaa teidät muista      
   puolueista? 
2. Mitkä ovat keskeisiä ilmiöitä, 
    jotka vaikuttavat tulevaisuuden 
    päätöksentekoon Nurmijärvellä?
3. Miten kuntalainen voi osallistua     
    yhteiseen päätöksentekoon 
    vaalien jälkeen?

Vasemmistoliitto, kunnallisjärjestön 
puheenjohtaja Tiina Koivalo

1. Vasemmistoliitto edustaa yhteiskun-
nallisesti heikommassa asemassa olevia 
ryhmiä. Keskeinen ero muihin puo-
lueisiin nähden on mm. suhtautumi-
nen yhteiskuntaa sisältäpäin uhkaaviin 
taloudellisiin riskeihin, kuten hoiva-
velkaan ja työttömyyteen sekä tuloero-
jen kasvuun.

2. Investointitarpeet tuovat omat 
haasteensa talouteen ja päätöksente-
koon. Päätöksentekoa vaikeuttaa ja 
eriyttää myös kuntaan sidoksissa ole-
vat itsenäiset toimijat, mm. Keusote 
ja muut yhteisöt. Vastuullinen kun-
ta luottaa omaan palveluntuotan-
toonsa, eikä edistä yhtiöittämis- ja 
ulkoistamiskehitystä.

3. Kuntalainen voi olla suoraan yhtey-
dessä kunnallisiin luottamushenkilöi-
hin, viranhaltijoihin ja eri puolueisiin 
sekä kunnallisjärjestöihin. Lisäksi kun-
nan kotisivuilta on verkkoasiointipal-
velu Solmu.
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Svenska folkpartiet i Finland SFP/
RKP, kunnallisjärjestön puheenjohtaja 
Mika Valli.

1. RKP on liberaalipuolue, joka tekee 
työtä toimivan kaksikielisyyden puo-
lesta. Meidän politiikassa ihminen on 
aina keskiössä eikä ketään saa jättää yk-
sin. Ymmärrämme myös, että toimiva 
elinkeinoelämä ja kasvu ovat välttämät-
tömiä hyvinvoinnin rahoittamiseksi. 
Teemme aina työtä oikeudenmukaisen 
yhteiskunnan puolesta.

2. Kyky houkutella uusia asukkaita ja 
menestyviä yrityksiä vaikuttavat kun-
tamme elinvoimaisuuteen ja päätöksen-
tekoon. Päättäjillä tulee olemaan vaikei-
ta, mutta tärkeitä päätöksiä edessään, 
kun kunnan taloutta pitää tasapainot-
taa. Sote-uudistus tulee myös vaikutta-
maan merkittävästi kunnan toimintaan 
ja päätöksentekoon lähivuosina.

3. Yhteydenpito kunnan luottamus-
henkilöihin ja puolueeseen tulee olla 
helppoa. Nuorisovaltuustoilla sekä van-
hus- ja vammaisneuvostoilla on osallis-
tamisen kannalta tärkeä tehtävä. Kun-
nassa pitäisi myös käyttää osallistuvaa 
budjetointia, jotta kuntalaiset voivat 
osallistua kunnalliseen päätöksente-
koon myös vaalien välissä.

Vihreä liitto, valtuustoryhmän pu-
heenjohtaja Sami Virtanen.

1. Ehdokkaat, joiden arvot ovat ihmis-
läheisiä.  Olemme heikoimpien, pien-
ten ja luonnon puolella silloinkin, kun 
ajat ovat vaikeat.  Peruspalveluiden 
tulee olla kaikkien saavutettavissa va-
rallisuudesta ja asuinpaikasta riippu-
matta.  Halu parantaa rakennetun ym-
päristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

2. Koronan haasteet taloustilantee-
seen.  Sote-uudistuksen vaikutukset 
Keusoteen. Hyvinvointipalveluiden 
turvaaminen. Rakennusten kunto ja 
huolto. Sisäilmaongelmien ehkäisy.  
Ilmastonmuutoksen ja siitä aiheutu-
vien haittojen torjunta.  Luonnonsuo-
jelu.  Joukkoliikenteen kehittäminen. 
Työllisyystilanne.

3. Toivomme kuntalaisilta suoraa yh-
teydenottoa (esim. sosiaalinen media). 
Edellytämme kunnalta mm. asukasil-
toja, kyselyitä, osallistavaa budjetoin-
tia ja työpajoja. Osallisuus, hyvinvointi 
ja elinvoima liittyvät vahvasti toisiinsa.  
Kuntapäätöksenteon vaikutusten en-
nakkoarviointia tulee kehittää.

1. Mikä erottaa teidät muista      
   puolueista? 
2. Mitkä ovat keskeisiä ilmiöitä, 
    jotka vaikuttavat tulevaisuuden 
    päätöksentekoon Nurmijärvellä?
3. Miten kuntalainen voi osallistua     
    yhteiseen päätöksentekoon 
    vaalien jälkeen?

KUNTAVAALIT

      Tutustu 
     Nurmijärven 
kunnan vaalisivuihin:
      nurmijarvi.fi/          
            kuntavaalit

Suomen Kristillisdemokraatit, kunnal-
lisjärjestön puheenjohtaja Ina Kuula

1.Kristillisdemokraatteina meillä on sel-
keät arvot, jotka pysyvät; esimerkiksi se, 
että jokainen ihminen ja elämä on yhtä 
arvokas.

2. Väestön ikärakenteen muuttuminen, 
eli väestön vanheneminen ja väkiluvun 
kääntyminen laskuun vaikuttavat pää-
töksentekoon kunnissa mm. palveluver-
kostoa ja investointeja suunniteltaessa. 
Tällä hetkellä leviävä korona on vai-
kuttanut toisaalta uuteen Nurmijärvi-
ilmiöön; monet haluavat muuttaa pois 
tiiviisti asutetuista kaupungeista maa-
seudun rauhaan. Etätyö on lisääntynyt, 
ja se myös vaikuttaa asumiseen.

3. Kuntalainen voi kertoa äänestämäl-
leen ja valitulle luottamushenkilölle 
niistä asioista, jotka kunnassa vaativat 
korjaamista. Kunnan järjestämissä "Ky-
läilloissa" voi kuntalainen myös kertoa 
mielipiteitään ja parannusehdotuksia.

NURMIJÄRVI 13

Liike Nyt, Kenneth Morelius

1. Liike Nytin Nettiparlamentti 
2. Julkistalouden tasapainottaminen, 
ilmastonmuutoksen torjunta ja sote.
3. Nettiparlamentti appi.
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JOUKKOLIIKENNELIIKENNE

4
Baran Karola 
toiminnanjohta-
ja, OTK

Fager-Jokisalo 
Janine 
tuotantotalou-
den insinööri 
(AMK)

Hassinen Henna 
merkonomi

10

3 5 6 7 8

11 15141312

17 18 19 20 21 22

24 25 26 27 28 29

31 32 33 34 68

Nurmijärven kuntavaaliehdokkaat

Suomen Sosialidemokraattinen 
Puolue

Hassinen Juhani 
autonkuljettaja

Heino Tarja 
yo-merkonomi

Heinonen Marko 
kuorma-auton 
kuljettaja

Hourula Mika 
elektroniikka-
asentaja, ääni- ja
kuvatarkkailija

Kovanen Jari 
huoltotyönjohtaja

Lammio Anja 
YTM, rehtori, 
eläkkeellä

Latva Jerry 
yo-merkonomi, 
koneasentaja

Leitsaro Erkki 
työsuojeluvaltuu-
tettu

Lepolahti Harri 
ylitarkastaja, 
varanotaari

Luoma Maria 
YTK, opiskelija

Markkanen 
Aulikki 
eläkeläinen, pank-
kitoimihenkilö

Martinsaari 
Kerttu 
eläkeläinen

Männistö 
Petteri 
järjestötoimitsija

Mäntyniemi 
Marika 
ohjaaja, sosio-
nomi AMK

Peltonen Juha 
tuottaja, toimi-
tuspäällikkö

Rahunen Esa 
palvelupäällikkö

Ripatti Arja 
eläkeläinen, 
ammatillinen
aikuiskouluttaja

Rouhikoski 
Kristiina 
tullitarkastaja, 
sairaanhoitaja 
(AMK)

Rousu Sirkka 
ammattikorkea-
koulun opettaja

Sailio Alpo 
tekninen 
asiantuntija

Sailio Maiju 
tradenomi, 
puutarhuri

Sairanen Esa 
mielentervey-
denhoitaja

Salo Marko 
myyjä

Santala Eero 
FT, 
palvelupäällikkö

Siitonen 
Minnamari 
sairaanhoitaja

Suominen 
Osmo 
liiketoiminta-
päällikkö

Tapio Markku 
pastori, 
eläkeläinen

Träff Raija 
vahtimestari, 
eläkeläinen

Uusitalo Ismo 
tekninen myyjä, 
yrittäjä

Viljakainen Sanna 
toiminnanjohtaja, 
yhteisöpedagogi 
(AMK)

2

9

16

23

30 35

Sandberg Jenni 
palveluvastaava, 
tradenomi
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37

43

36 38 39 40 41

44 45

36

43

37 38 39 40 41 42

44 45 46

Hohenthal 
Kirsikka
keikkatyöntekijä

Koivalo Tiina
rekrytoija

Mäkynen Pasi
maalaustyön-
johtaja

Ollila Veikko
rehtori, yhteis-
kuntatieteiden 
maisteri

Pavas Petteri
DI, yrittäjä

Piikkilä Nelli
product owner

Pitkänen Tuula
sairaanhoitaja

Pouttu Keijo
kelloseppä, 
huoltoteknikko

Renlund Jari
pääluottamus-
mies

Toikkanen 
Hannu
asentaja, 
eläkeläinen

Tuomisto 
Leena
sairaanhoitaja, 
terv.hoitaja

Vasemmistoliitto

49

55

48 50 51 52  

56 60595857

Vihreä liitto

Alanen Kati 
tuotepäällikkö

Amjad Monis 
ohjelmistoinsi-
nööri, yrittäjä

Edelmann 
Kasimiira 
kausiteologi

Elki Anita 
restonomi

Hallikas Kaisa 
konduktööri

Hannula Jarmo 
insinööri, 
yrittäjä

Heimonen 
Jorma 
diplomi-insinööri

Heinonen 
Susanne 
yrittäjä, 
fysioterapeutti

Husseini 
Mohammad 
lähihoitaja

Hyypiö Mikko 
yrittäjä

Kirves Kirsi 
rekrytoija

Koivuperä 
Sinikka 
eläkeläinen

Kopsala 
Maritta 
sosionomi, 
diakoni

Kuvaja Sirpa 
yrittäjä, 
puutarhuri

47

54

Nurmijärven kuntavaaliehdokkaat

53
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JOUKKOLIIKENNE

62 63 64 65 66 67

68 70 71 72 73 74

76 77 78 79 80 81

Lounela Merja 
sairaanhoitaja 
AMK

Mansnérus 
Taru 
ylitarkastaja, 
elinkeinoasian-
tuntija

Mellanen 
Helinä 
tunneälyval-
mentaja, yrittäjä

Metsälä 
Susanna 
TeM, 
teatteriopettaja

Mirzai Ali 
media-alan 
työntekijä

Multanen 
Jyri-Pekka 
diplomi-in-
sinööri, yrittäjä

Paananen Elina 
lastenohjaaja, 
urheiluvalmen-
taja

Paulanto 
Tuulia 
viestintä- ja
markkinointi-
asiantuntija

Pasanen Sanna 
musiikin lehtori

Pispala Leni 
erityisluokan-
opettaja, KM

Poikonen Liisa 
henkilöstösih-
teeri

Pukarinen 
Pauliina 
lähihoitaja, 
työvalmentaja

Rauhala Satu 
sosionomi

Rimpilä Seppo 
yrittäjä

Rytkönen 
Satu 
ravintolapääl-
likkö

Savela Sauli 
yhteiskuntatie-
teiden maisteri

Sorkkila 
Annikka 
järjestelmäasi-
antuntija

Stajevic-Teodo-
sin Sari 
kuvataiteilija

Tiikkainen 
Harri 
asentaja

Viik Satu 
aktuaari

Virolainen Ville 
luokanopettaja

61

69

75

8483
Virtanen Sami 
kanavapäällikkö

Ylitolonen 
Marjukka 
tilauskoordi-
naattori, DI

82
Väisänen Pekka 
bio- ja elintarvi-
ketekniikan ins.

Nurmijärven kuntavaaliehdokkaat

Vihreä liitto

Nurmijärven kuntavaaliehdokkaat
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373685 86 87
Dahlman Johan 
fastighetsmäk-
lare

Jansson Siv 
servicechef,
huvudförtroen-
deman

Valli Mika 
deployment 
specialist, 
entreprenör

Suomen ruotsalainen 
kansanpuolue

90
Ahonen Seppo 
kenttärovasti

Aittakallio 
Minna 
hoivakodin 
johtaja

Auvinen Heikki 
eläkeläinen

96

89 91 92 93 94

97  101 1009998

103 104 105 106 107 108

Kansallinen Kokoomus

Brodkin Tuulikki 
kiinteistön-
välittäjä

Diakite Jaana 
it-konsultti, tra-
denomi YAMK

Eloranta Taru 
FM, 
aineenopettaja

Heilimo Pirjo 
merkonomi (yo)

Hägg Arto 
rakennusinsinööri

Jalava Jussi 
valaistussuunnit-
telija

Joki Terhi 
päiväkodinjohtaja

Kanerva Timo 
myyntipäällikkö, 
insinööri

Kankaanpää Kari 
DI, edunvalvonta-
päällikkö

Karpo Sampo 
luova johtaja

Kiurunen Mikko 
toimitusjohtaja

Kivinen Yrjö 
hydrologi

Kuusela Kai 
laatupäällikkö

Laamanen Jyrki 
tuotepäällikkö

Launonen 
Marika 
IT johtaja

Lehikoinen Kari 
hankintapääl-
likkö

Lihr Jyrki 
rehtori

Lindfors Toni 
toimitusjohtaja

88

95

102

Vaaliliitossa Kansallisen Kokoomuksen kanssa.

Vaaliliitossa Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen kanssa.

Nurmijärven kuntavaaliehdokkaat
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JOUKKOLIIKENNE

123

110 111 112 113 114 115

117 118 119 120 68

Lompolo Kirsi 
DI, johtava 
sisäinen 
tarkastaja

Malkamäki 
Jussi 
suunnittelija

Manner Vesa 
taksinkuljettaja, 
kuljetuskoulut-
taja

Mattila Riina 
johtava sosiaali-
työntekijä

Muuri Reijo 
komisario, 
eläkeläinen

Nopanen Ano 
myyjä

Numminen 
Janne 
tutkimusjohta-
ja, ekonomi

Nykyri Heikki 
toimitusjohtaja

Oksala Annika 
yrittäjä, laatu-
järjestelmäke-
hittäjä

Pohja Ismo 
yrittäjä, 
eläkeläinen

Pyy Vesa 
rakennepääl-
likkö

Räty Virpi 
erityisopettaja

109

116 121

Nieminen 
Hanna 
lapsiperheiden 
kotipalvelun
esimies

Salminen Jari 
KTM, yrittäjä

125

131

124 126 127 128 129

132130

122

133

Salminen Anne 
kehitys- ja hen-
kilöstöjohtaja,
yrittäjä

Suomela Kari 
myyntipäällikkö

Suomi Joona 
KTM, yrittäjä

Takalo-Eskola 
Tarleena 
FM, opettaja

Tarikka Visa 
myyntilaskuasi-
antuntija

Tikkanen 
Juhana 
toimitusjohtaja, 
yrittäjä

Vainio Jari 
isännöitsijä, 
yrittäjä

Vaulamo Petri 
toimitusjohtaja

Vuorisalo Juhani 
rikosylikomisario,
liikenneopettaja

Taipale Janne 
KM, rehtori

Salmo Kirsi 
DI

Kansallinen Kokoomus
Vaaliliitossa Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen kanssa.

Nurmijärven kuntavaaliehdokkaat
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TEEMALIIKENNE

Avoin Puolue

Somersalo 
Juhani 
päätoimittaja, 
yrittäjä

137
Alanne Pinja 
lukkoseppä

Alanne Tomi 
yrittäjä

Brandt Mika 
autonkuljettaja

143

136 138 139 140 141

144 148147146145

150 151 152 153 154 155

Perussuomalaiset

Enqvist Niina 
kotiäiti

Heikkonen Antti 
linja-autonkuljet-
taja

Heinonen Heikki 
yrittäjä

Hovilampi Petteri 
linja-autonkuljet-
taja

Huhtala Harri 
yrittäjä

Irva Arttu 
raskaan kaluston 
asentaja

Jokinen Minna 
kuljetusyrittäjä

Joukanen Ismo 
ITS-TEK tekninen 
asiantuntija

Kivelä Janne 
it-konsultti

Kumpulainen 
Teemu 
yrittäjä

Laitila Aarre 
kouluisäntä 

Laitinen Esa 
maanrakennus-
urakoitsija,
sorvaaja

Lakee Hannu 
vanhempi kons-
taapeli eläkkeel-
lä, metsätalous-
yrittäjä

Lappalainen 
Mira 
terveydenhoi-
taja, työter-
veyshoitaja

Lehtimäki 
Tommi 
yrittäjä

Leppänen Juha 
murskanhoitaja

Maijala Jouni 
rikosylikonstaa-
peli, eläkkeellä

Maijala Mickel 
logistiikkatyön-
tekijä

135

142

149

134

Nurmijärven kuntavaaliehdokkaat
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TEEMA

172

178

171 173 174 175 176

179177

170

180

Sarpolahti 
Tuomas 
automyyjä

Schalin Krister 
tietoliikenne-
asentaja

Suominen Tero 
kuljettaja

Syväkangas 
Teijo 
tekninen asia-
kaspalvel.pääl.

Tapiolinna 
Maiju 
hankinta-
päällikkö, 
sairaanhoitaja

Tarkkanen Tero 
yrittäjä

Tuominen Antti 
toiminnanjoh-
taja

Vierelä Markku 
lentokoneme-
kaanikko

Viisanen Jere 
yrittäjä, autoilija

Viljanen 
Marko 
esimies

Virkunen Marina 
kirjanpitäjä

Örling Ritva 
henkilöstökoor-
dinaattori

181

157 158 159 160 161 162

164 165 166 167 68 169

Maijala Tapani 
yrittäjä

Makkonen 
Martti 
metsuriyrittäjä

Mäkelä Riku 
säiliöautonkul-
jettaja

Niemi Timo 
taksinkuljettaja

Nikkanen 
Marko 
kuljetusalan 
yrittäjä

Pekkonen Kari 
insinööri

Peräkylä Jarmo 
yrittäjä

Pirkkala 
Kimmo 
diplomi-in-
sinööri, kulje-
tuspäällikkö

Putkonen Matti 
työmies

Rahikainen 
Petri 
tekninen myyjä, 
kouluttaja

Rantanen Petri 
kuorma-auton-
kuljettaja

Rönnberg 
Teemu 
kartoittaja

Salo Henry 
sijoitusasian-
tuntija

156

163 168

Ojanen Janne 
linja-autonkul-
jettaja

Perussuomalaiset

Nurmijärven kuntavaaliehdokkaat
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Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

189

182 184
Alho Heli
BBA-tradenomi

Haapalainen 
Johannes
pastori

Halonen Tiina
yrittäjä, 
vakuutusedustaja

190

183 185 186 187 188

191

Kinnunen Asko
kauppatieteiden 
tohtori, teologi

Kuula Ina
sosionomi, 
ratkaisukeskeinen 
terapeutti

Lahti Tuulikki
linja-autonkuljet-
taja, eläkeläinen

Neovius Seija 
vyöhyketerapeut-
ti, henkilökohtai-
nen avustaja

Rautio  Rauno
sähköteknikko

Valtonen Kari
filosofian 
lisensiaatti

Wirman Zebider
lähihoitaja

Suomen Kommunistinen Puolue

Tarhonen 
Seppo 
eläkeläinen

192

Nurmijärven kuntavaaliehdokkaat
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195
Aaltio-Hyväri-
nen Johanna
yrittäjä

Anttila Jukka
hallintotietei-
den lisensiaatti

Drachman Marja
sairaanhoitaja, 
tuotespesialisti

201

194 196 197 198 199

202 206205204203

208 209 210 211 212 213

215 216 217 218 219 220

222 223 224 225 68 227

Suomen Keskusta

Flinck Jari
valtiovarain-
ministerin 
erityisavustaja

Fyhr-Dillemuth 
Susan
tiedottaja MTi, 
merkonomi

Handolin Kirsti
kauppat. maist.

Havula Erkki
kouluisäntä

Holma Armas
henkilöstöjohtaja, 
yrittäjä

Hyvämäki-Mäen-
pää Helena
yhteisöpedagogi 
(YAMK), nuoriso- 
ja koulutustoimin-
nan kordinaattori

Jaakola-Siimes 
Juuso
business control-
ler, DI

Kalliokoski Taneli
ekonomi, palvelu-
tuotantopäällikkö

Kalliotähti Kirsi
diakoni, 
sosionomi (YAMK)

Kolmonen Petri
erikoissuunnittelija

Korhonen Virpi
ETM, yrittäjä

Korpi Pertti 
eläkeläinen, 
ympäristönsuo-
jelupäällikkö

Kosonen Kirsti 
lentoemäntä, 
lastentarhan-
opettaja

Lahtela Esa 
eläkeläinen, DI

Laine Joonatan 
yhteiskun-
tatieteiden 
kandidaatti

Laine Kalevi 
maanviljelijä

Laine Kalle 
maanviljelijä, 
puutarha-agro-
nomi

Lehto Asta 
laskutusasian-
tuntija

Leino Jari 
hammaslääkäri

Lohilahti Jarno 
projektipäällikkö

Lommi Juho 
opiskelija

Lyytinen 
Anna-Liisa 
terveydenhuol-
lon maisteri

Mantila Elli 
kirjanpitäjä

Ojamäki Timo 
TJ, yrittäjä

Penttilä Esa 
yrittäjä, 
eläkeläinen

Pitkäpaasi 
Marjaana 
erikoislääkäri

Pölönen Ilpo 
tutkijayliopetta-
ja, agronomi

Raekannas 
Riikka 
sairaanhoitaja 
(AMK), yrittäjä

Rantala Sirpa 
peruskoulun 
opettaja, kasva-
tust. maist.

Sivula Tapio 
myyntijohtaja

Soinisalo Jari 
autonkuljettaja

193

200

207

214

221 226

Mustonen Kalle 
toimittaja, 
valokuvaaja

Nurmijärven kuntavaaliehdokkaat
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230

236

229 231 232 233 234

237235

228

238

Stormbom 
Tanja 
juristi

Suhonen Otto 
opiskelija

Teerikangas  
Kimmo 
maanviljelijä

Tofferi 
Mirja-Liisa 
aineen- ja luo- 
kanopettaja,
diplomi-insinööri

Toivomäki 
Päivi 
maanviljelijä

Toivonen 
Kallepekka 
maanviljelijä

Vanhanen 
Matti 
kansanedustaja

Viitanen Kirsi 
varhaiskasva-
tusjohtaja, KM

Viljakainen 
Juhani 
maanrakennus-
urakoitsija

Åberg Ville 
varastomies

Åfeldt Iida 
varhaiskasvatuk-
sen opettaja,
sosiaalisen medi- 
an sisällöntuottaja

Liike Nyt

Morelius Kenneth 
valtiotieteiden 
maisteri, palomies

Vikstedt Matias 
yrittäjä

Nurmijärven kuntavaaliehdokkaat
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239 240
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NÄIN NURMIJÄRVI RAKENTUU

Kuva: Harri Hinkka

Pääkirjaston odotettu peruskorjaus al-
kaa syksyllä. Peruskorjauksen alta on 
siirrettävä pois niin aineisto, kalusteet 
kuin henkilökuntakin. Koska pääkir-
jasto sulkee ovensa peruskorjauksen 
ajaksi juhannuksena, eikä kirkonky-
lällä ole kirjaston palvelupistettä kesän 
aikana, pääkirjastosta ja kirjastoautos-
ta lainattava aineisto saa 1.6. alkaen 
porrastetusti tavallista pidemmän, kol-
men kuukauden laina-ajan. Kesän ajan 
Klaukkalan ja Rajamäen kirjastot pal-
velevat voimassa olevien aukioloaikojen 
mukaisesti.

Pieni kokoelma remontin ajan
Syksyllä kirjasto avannee peruskorja-
uksen ajaksi asiakaspalvelupisteen Kir-
konkylälle osoitteeseen Mahlamäentie 
1 (ns. Teboilin rakennus). Asia varmis-
tuu, kun tehty päätös on lainvoimainen. 
Tila on huomattavasti pienempi kuin 

Pääkirjaston peruskorjaus alkaa pian

pääkirjastorakennus. Siksi suurin osa 
pääkirjaston aineistosta menee pitkäai-
kaisvarastoon, josta se puretaan vasta 
kun remontoitu kirjasto avataan. Iso osa 
kirjaston kokoelmaa on siis kokonaan 
poissa käytöstä remontin ajan. Jonkin 
verran aineistoa jätetään ns. väliai-
kaisvarastoon, josta sitä voi varata eri 
noutopisteisiin.  Kirkonkylän tulevaa 
remontinaikaista palvelupistettä käyt-
tävät asiakkaat saavatkin mieleistään 
lukemista varmimmin tilaamalla ai-
neiston etukäteen noudettavaksi, kuten 
korona-aikana on jo totuttu tekemään.

Remontissa parannuksia tiloihin
Samalla kun kirjaston vanhentunut-
ta rakennus- ja talotekniikkaa perus-
korjataan, kirjastoa myös uudistetaan 
huomioiden kirjaston tehtävät sekä asi-
akkaiden ja henkilökunnan tarpeet ja 
toiveet. Remontin yhteydessä kirjastoon 

saadaan muun muassa uusi, teknisiltä 
ominaisuuksiltaan ajanmukainen ta-
pahtumatila, kuntalaisille varattavissa 
olevat kokoustilat sekä hiljaista luku- ja 
työskentelytilaa. Nuorisolle on suunni-
teltu omaa oleskelutilaa ja lapsille uusi 
satuhuone.

Kenties suurin muutos kirjaston pohja-
ratkaisuun on kirjastosaliin suunniteltu 
parvi, jonne on tarkoitus sijoittaa Kivi- 
ja Nurmijärvi-kokoelmat sekä Nurmi-
järven museon näyttelytilaa. Lisäksi 
remontin yhteydessä tehtävät ratkaisut 
ja uudistukset mahdollistavat pääkirjas-
ton omatoimiaukiolon tulevaisuudessa.

Uusi, entistä paremmin kuntalaisia pal-
veleva pääkirjasto on valmis tämänhet-
kisten suunnitelmien mukaan vuoden 
2022 lopulla.

Pääkirjaston parvinäkymä. Visualisointikuva ©Arkkitehdit LSV Oy 2021
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Pääkirjaston peruskorjauksen arkkiteh-
tinä toimii Eeva Korhonen Arkkitehdit 
LSV:stä. Hän kertoo millainen perus-
korjausprojekti on ollut arkkitehdin nä-
kökulmasta ja millaisia ajatuksia suun-
nittelutyö on hänessä herättänyt.

”Suunnitteluprosessin aikana on tul-
lut esille, että kirjasto on alun perin 
laadukkaasti suunniteltu ja toteutettu. 
Tulevaisuuden toiminnallisiin tarpei-
siin pystytään vastaamaan ilman suuria 
muutoksia rakennuksen tilajakoon tai 
rakenteisiin. Peruskorjaus on kuitenkin 
rakennus- ja taloteknisesti varsin katta-
va", Korhonen sanoo. 

Asiakkaille näkyvin uudistus tulee ole-
maan kirjasaliin toteutettava parvilaa-
jennus sekä omatoimikirjaston mah-
dollistavat muutokset. "Myönteinen 
suunnittelun aikainen yllätys oli, että 
parvilaajennukseen oli varauduttu jo 
rakentamisvaiheessa 1980-luvulla, ja 
parvea kannattelevia pilareita varten 
löytyi valmiit anturat alapohjasta. Pää-
kirjaston työtilat uusitaan ja hyvien 
suunnitteluratkaisujen löytämiseksi on 
tarkasteltu kirjaston logistiikkaa yhteis-
työssä henkilökunnan kanssa", arkki-
tehti kertoo.

Kirjastojen 
kesäaukioloajat 2021

Pääkirjasto
1.-23.6. 
ma-to klo 9-20 
pe klo 9-18 ja la klo 10-16
(Itsepalveluaika ma-pe klo 9-10)
24.6. klo 9-16
Suljettu 25.6. alkaen 
peruskorjauksen takia. 

Klaukkalan kirjasto 
1.6.-15.8. 
ma-to klo 9-20 
pe klo 9-16
(Itsepalveluaika ma-pe 9-10)
24.6. klo  9-16
juhannusaattona suljettu

Rajamäen kirjasto
1.6.-15.8. 
ma, ti ja to klo 10-19 
ke klo 10-17 
pe klo 10-16
24.6. klo 10-14 
juhannusaattona suljettu

Kirjastoauto Oivan aikataulun 
voi tarkistaa kirjaston kotisivuilta 
nurmijarvi.fi/kirjasto.

Muutokset epidemiatilanteessa 
voivat vaikuttaa aukioloaikoihin.

Arkkitehdin ajatuksia pääkirjaston 
peruskorjauksesta

Haastetta suunnitteluun on tuonut se, 
että tilojen laajuus suhteessa kirjasto-, 
museo- ja kulttuuritoiminnan tarpei-
siin on ennemmin niukka kuin runsas. 
"Tähän haasteeseen on vastattu tilojen 
muunneltavuudella ja monikäyttöisyy-
dellä sekä asettamalla tarpeita tärkeys-
järjestykseen ", Korhonen sanoo.

"Innostavan haasteen on tarjonnut ra-
kennuksen käyttäjien moninaisuus. Eri 
käyttäjäryhmät on huomioitu mahdol-
lisimman laajasti ja osana suunnittelu-
prosessia on järjestetty työpajoja niin 
asiakkaiden kuin henkilökunnan kans-
sa. Näillä työpajoille on ollut merkittävä 
vaikutus suunnitteluun."
 
"Mielenkiintoista suunnittelussa on ol-
lut, kuinka säilyttää alkuperäinen ark-
kitehtoninen kokonaisuus korostaen 
sen hyviä puolia ja samalla toteuttaa 
nykyaikaiset toiminnalliset ja talotek-
niset vaatimukset. Talotekniikka pyri-
tään piilottamaan rakenteisiin ja siinä 
on ollut avuksi suunnitteluryhmän yh-
teistyömyönteinen ilmapiiri. Korjaus-
tavat ja materiaalit on valittu ajatellen 
tilojen terveellisyyttä ja materiaalien 
kestävyyttä niin rakennusteknisesti 
kuin visuaalisesti. 

Toistaiseksi kaikki on vasta suunnitte-
lupöydällä, ja seuraavana vaiheena on 
urakoitsijoiden valinta. Korjaushank-
keessa työmaan aikainen toiminta ja 
kaikkien hankkeen osallisten yhteistyö 
tulee olemaan ratkaisevaa onnistuneen 
kokonaisuuden saavuttamiseksi ", Eeva 
Korhonen kertoo.
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Pääkirjaston peruskorjauksen arkkitehti Eeva Korhonen.



Näin Nurmijärvi rakentuu -blogissa on 
juttuja rakentamisesta, maankäytöstä, 
asumisesta, liikenteestä sekä liikunta- 
ja virkistysalueista. Ajankohtaisista asi-
oista sekä kunnan suunnitteilla olevista 
hankkeista kirjoittavat kunnan työnte-
kijät ja yhteistyökumppaneiden edusta-
jat. Tänä keväänä blogissa on kerrottu 
esimerkiksi Klaukkalan urheilukentän 
ja Urheilupuiston koulun peruskorjauk-
sesta, kirkonkylän minitonteista, Nur-
mijärven Kodin vuokra-asunnoista ja 
asuinympäristöön liittyvistä asioista – 
niin koiran jätöksistä kuin espanjansi-
ruetanoiden torjunnasta.   

Klaukkalan urheilukentän korjaus 
mahdollistaa merkittävät kisat
Klaukkalan urheilukentän peruskorja-
us on edennyt suunnitelmista korjaus-

Blogikirjoituksia tulevista hankkeista ja 
ajankohtaisista asioista

urakan kilpailutusvaiheeseen. Kentällä 
uusitaan hyppypaikkojen, heittoringin 
ja juoksuradan päällysteet siten, että ne 
täyttävät kansainvälisen liiton IAAF:n 
ja kansallisen liiton SUL:n kilpakentäl-
le asettamat vaatimukset.

Peruskorjauksen jälkeen kentällä on 
suunnitteilla järjestää ensi kesänä 
14–15-vuotiaiden SM-kilpailut. Lisäk-
si kentällä nähdään Suomen suurin 
nuorison yleisurheilutapahtuma Youth 
Athletics Games kesällä 2023. Kaikki-
aan kisojen vierailijamääräksi odote-
taan 15 000 osallistujaa. 

Korjattu urheilukenttä monipuolistaa 
ja parantaa kaikenikäisten kuntalaisten 
liikuntamahdollisuuksia palvellen sa-
malla kunnan urheiluseuroja aiempaa 

Vanha-Klaukan ensimmäisessä tontti-
haussa keväällä 2021 haettavana oli 19 
tonttia. Kiinnostus tontteja kohtaan oli 
suurta, sillä kahden viikon aikana kun-
ta sai yhteensä 166 tonttihakemusta. 
Enemmistö hakijoista (57 %) oli kunnan 
ulkopuolelta. 

”Vanha-Klaukan tonttien kysyntä osoit-
taa Nurmijärven vetovoimaa. Saimme 
huiman määrän hakemuksia ja yhtey-

Vanha-Klaukan tontit kiinnostavat 
– seuraava tonttihaku syksyllä
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paremmin.

Minitalotontit huomioivat kaikenlaiset 
perhekunnat
Kirkonkylän Rantapuiston alueelle 
on valmisteilla asemakaavan muutos. 
Muutosluonnoksen mukaan alueelta 
olisi tulossa myyntiin minitaloille so-
veltuvia minitontteja, joiden koko on 
400–500 m2. Tontin koosta riippuen 
sille voi rakentaa noin 80–120 kerros-
neliömetrin suuruisen omakotitalon 
aputiloineen.

Blogissa esiteltiin fiktiivisiä henkilöitä 
ja perhekuntia, jotka voisivat olla po-
tentiaalisia minitalon rakentajia sekä 
esiteltiin talojen pohjapiirrosten avul-
le juuri heidän tarpeisiinsa räätälöity-
jä koteja.  

Tutustu jo julkaistuihin sekä myös tule-
viin Näin Nurmijärvi rakentuu
-blogikirjoituksiin, niin olet tietoi-
nen ajankohtaisista asioista ja kunnan 
suunnitelmista.

  

denottoja. Erityisesti tontit kiinnosti-
vat nurmijärveläisiä sekä pääkaupunki-
seudulla asuvia”, maankäyttöinsinööri 
Marja Puhakainen kertoo. 
”Myimme keväällä myös viimeiset Ky-
länpään tontit Rajamäestä.”
 
Vanha-Klaukkaan rakentuu noin 2000 
ihmisen asuinalue ja kunnan tontit 
tulevat hakuun vaiheittain. Seuraa-
va tonttihaku järjestetään loppuvuo-

desta 2021. Haun alkamisesta tiedo-
tetaan muun muassa nurmijarvi.fi/
vanha-klaukka-teemasivulla.

”Lisää tontteja on tulossa hakuun lop-
puvuodesta ja heti vuoden 2022 alussa, 
joten kannattaa seurata Vanha-Klaukan 
teemasivuja. Sivuilla julkaistaan myös 
blogikirjoituksia, joissa seurataan Van-
ha-Klaukan elämää ja alueen rakentu-
mista”, Puhakainen kannustaa. 

             nurmijarvi.fi/blogit/            
         nain-nurmijarvi-rakentuu
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Nurmijärven kunnanvaltuusto päät-
ti huhtikuussa luovuttaa Kesko Oyj:lle 
noin 57 hehtaarin kokoiset tilat ja mää-
räalat Ilvesvuori Pohjoisen yritysalueel-
ta. Kesko Oyj suunnittelee Ilvesvuori 
Pohjoiseen kaupanalan logistiikkakes-
kusta, joka palvelee K-ryhmän päivit-
täistavarakaupan toimintaa tehokkaasti 
pitkällä aikavälillä.

”Tämä on positiivisuudessaan valta-
van merkittävä asia Nurmijärvelle. Olen 
iloinen siitä, että Kesko haluaa rakentaa 
tulevaisuuttaan juuri Nurmijärvellä ja 
että voimme puolestamme tukea heidän 
pitkän aikavälin kasvusuunnitelmiaan. 
Kunnan intresseissä on päästä allekir-
joittaman esisopimus kesäkuussa”, kun-
nanjohtaja Outi Mäkelä kertoo.

Keskon suunnittelema logistiikkakes-
kus sijaitsee logistisesti kunnan paraa-
tipaikalla Hämeenlinnan moottoritien 
tutumassa. Ilvesvuoren yritysalueelta 
on hyvät yhteydet satamiin, lentoken-
tälle ja muualle pääkaupunkiseudulle. 

Esisopimus tarkoitus allekirjoittaa 
kesäkuussa
Valtuusto päätti, että luovutushinta on 
50 €/k-m2, mikä perustuu teetettyyn 
ulkopuoliseen arvioon. Päätöksen mu-
kaan luovutuksesta tehdään ensin esi-
sopimus ja lopullinen kiinteistön kaup-
pa sen jälkeen, kun esisopimuksessa 
mainitut kaupan edellytykset ovat täyt-
tyneet. Esisopimus allekirjoitetaan näil-
lä näkymin kesäkuussa 2021.

Suunniteltu keskus edellyttää laajaa 
maa-aluetta ja rakentamista. Kaikki-
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Ilvesvuoren yritysalueelle Keskon logistiikkakeskus 
aan rakennusoikeutta tarvitaan noin 
300 000 k-m2. Keskon suunnitteleman 
logistiikkakeskuksen rakentaminen ta-
pahtuisi vaiheittain tämän ja osin seu-
raavan vuosikymmenen aikana. 

Asemakaavamuutos käynnistyy
Keskuksen rakentaminen edellyttää Il-
vesvuori Pohjoisen asemakaavan muut-
tamista. Asemakaavoitus- ja rakennus-
lautakunta päättikin 4.5. käynnistää 
asemakaavamuutoksen.  Asemakaava-
luonnos on tavoitteena asettaa nähtä-
ville syksyllä 2021 ja siinä yhteydessä 
osallisilla on mahdollisuus esittää mie-
lipiteitään kaavaluonnoksesta. Seuraa-
va vaihe kaavatyössä on keväällä 2022, 
kun kaavaehdotus asetetaan nähtäville, 
josta on mahdollisuus esittää uudelleen 
mielipiteitä. Tavoitteena on tuoda kaava 
hyväksyttäväksi viimeistään elokuussa-
syyskuussa 2022.

Vuosi 2020 nosti Nurmijärvi-ilmiön ta-
petille. Nurmijärvi-barometri osoittaa, 
että kasvuvauhti kiihtyy: Nurmijärven 
väestönkasvu on alkuvuodesta tammi-
maaliskuussa ollut suurempaa kuin vii-
me vuonna 2020 samaan aikaan. Edel-
liseen vuosikymmeneen verrattuna 
kasvuvauhti on ollut 2020-luvulla poik-
keuksellisen vahvaa.

Alkuvuoden väestönkasvu suurempaa 
kuin vuonna 2020

Tammi-maaliskuun aikana Nurmijär-
ven asukasmäärä on kasvanut Tilasto-
keskuksen ennakkotietojen mukaan 
229 uudella asukkaalla, mikä tarkoit-
taa 0,5 prosentin kasvua. Viime vuonna 
kunnan asukasluku kasvoi 121 asuk-
kaalla ja kasvu oli 0,3 prosenttia. Myös 
syntyneitä on enemmän kuin viime 
vuonna samaan aikaan. Kuluvan vuo-
den tammi-maaliskuussa on juhlit-
tu yhteensä 109 syntynyttä, kun viime 
vuonna vauvaluku oli 96. 

”Alkuvuoden 2021 kiinnostavin tekijä 
on ollut tulomuuton voimakkuus sa-
malla kun asuntorakentaminen on ollut 
varsin maltillista”, Nurmijärven kunnan 
erikoissuunnittelija Katriina Ahokas 
toteaa.

Tammi-maaliskuun aikana Nurmijär-
velle on valmistunut 38 uutta kotia, 
joista 30 erillispientaloihin joko perin-
teisenä omakotitalona tai paritalona. 
Noin joka viides uusi erillispientalo on 
rakentunut alkuvuoden aikana Rajamä-
en uudelle Kylänpään asuinalueelle.

             Seuraa 
Nurmijärvi-barometriä!
nurmijarvi.fi/barometri

Lähde: Tilastokeskus
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ALEKSIS KIVI -VIIKKO

Nurmijärven kunta järjestää kesän 
ajan kestävän kesäkuvakisan, jossa py-
ritään löytämään Nurmijärven kesän 
hienoin hetki.  Onko se piknik-retki 
perheen kanssa Myllykoskella?  Il-
tamaisema Sääksjärvellä? Vai peura 
kurkkimassa aamuyön usvassa?

Kilpailuaika on 1.6.-15.8. Kännykäl-
lä tai kameralla otetun kilpailukuvan 
voi lähettää osoitteeseen 
kuvakisa@nurmijarvi.fi. Kesän lo-
puksi raati, jossa on mukana ammat-
tikuvaaja sekä Nurmijärven kunnan 
edustajia, valitsee voittajat. Voittaja-
kuvat julkaistaan kunnan kotisivuil-
la ja syksyn tiedotuslehdessä.  Kuva 
kannattaa jakaa myös Instagramissa 
tai Facebookissa hastagilla #nurmi-
jarvi ja #kesäkuvakisa, niin osallistut 

Nappaa ikimuistoinen hetki Nurmijärven kesästä ja 
voita hotellipaketti Sääksin maisemiin

Kesäkuussa jaettavan kesäesitteen 
kuvat heräävät henkiin 

Kunnan kesäesite Nurmijärven kesä 
2021 jaetaan nurmijärveläisiin kotita-
louksiin keäsäkuun alkupuolella. Leh-
dessä esitellään Nurmijärveä lähimat-
kailukohteena. Kesäesitettä voi tutkia 
tänä vuonna myös lisätyn todellisuuden 
maailmassa.  Osa esitteen kuvista herää 
henkiin älypuhelimen läpi katsottuna 
kertoen matkailukohteista myös video-
tarinan muodossa. 

”Nurmijärvi tarjoaa todella paljon koet-
tavaa ja nähtävää. Meillä löytyy huikei-
ta luontokohteita, omaleimaisia kyliä, 
maistuvaa lähiruokaa ja juomaa sekä 
kiinnostavaa kulttuurihistoriaa.  Hyö-
dynnämme esitteessä AR-teknologiaa 
ja mahdollistamme printtilehden luki-
joille Nurmijärveen tutustumisen vi-
deoiden muodossa. Virtuaalimaailman 
ohella kannattaa kuitenkin suunnata 
myös oikealle lähimatkalle kotikun-
taamme!”, viestintäpäällikkö Teemu Sil-
tanen kannustaa. 

Kesäsomettajat vauhdissa!
Kunnan viestintä- ja markkinointipal-
velut työllistää kaksi paikallista nuorta 
kesäsomettajiksi. Kesäsomettajat tutus-
tuvat heinäkuussa kahden viikon ajan 
kotikuntaansa matkailijan näkökul-
masta ja tuottavat sisältöä muun muas-
sa Instagramiin. 

Kesäsomettajien edesottamuksia voi 
seurata kunnan somekanavissa ja aihe-
tunnisteilla #kesäsomettaja 
#matkaanurmijärvelle #nurmijärvi 

”Odotan innolla, millaisia ideoita ja 
menovinkkejä nuoret keksivätkään!”,
Siltanen huikkaa. 

     #kesäsomettaja 
#matkaanurmijärvelle 
#nurmijärvi 

Vuonna 2021 Nurmijärven kunta pa-
nostaa matkailun kehittämiseen. Val-
tuusto asetti matkailun kehittämisen 
kunnan sitovaksi tavoitteeksi kuluval-
le vuodelle. Kunta muun muassa tu-
kee alueen yritysten verkostoitumista 
ja yritysten palveluiden tuotteistamis-
ta sekä kehittää matkailuviestintää ja 
-markkinointia. 

”Matkailun kehittäminen aloitettiin jo 
vuosi sitten, ja kehitystyön jatkamisel-
le oli myös vahva poliittinen tuki. Ke-
hittyvä matkailumarkkinointi näkyy 
kesällä 2021 muun muassa videoina, 
uudenlaisena kesäesitteenä, kesäsomet-
tajien työnä ja kunnan matkailusivujen 
sisältöinä. Yhtenä merkittävänä avauk-
sena kehitämme Sääksin alueen brän-
diä yhdessä paikallisten yritysten ja toi-
mijoiden kanssa. Lisää Sääksi-brändistä 
tiedotamme kesäkuussa”, viestintäpääl-
likkö Teemu Siltanen kertoo. 

Tutustu kunnan matkailusivuihin: 
nurmijarvi.fi/matkailu

Kunta panostaa 
matkailun 
kehittämiseen 

kahden viikon välein suoritettavaan ar-
vontaan, jossa voi voittaa vaikka kesäi-
siä t-paitoja.

Kolmen parhaan kuvan kuvaajat palki-
taan elokuun lopussa Nurmijärven alu-
een matkailutuotteilla. Pääpalkintona 
on kahden yön hotellipaketti kahdelle 
hengelle Hotel Kiljavan sviitissä upeis-
sa Sääksin maisemissa. Toisena palkin-
tona on strutsisafarielämys vaikka jopa 
10 hengen porukalle Ketolan strutsiti-
lalla. Kolmantena palkintona on huima 
vaijeriliukukokemus neljälle hengelle 
Vauhtifarmilla. 

Tutustu kisan sääntöihin osoitteessa: 
nurmijarvi.fi/kuvakisa  ja lähetä kesä-
kuvasi: kuvakisa@nurmijarvi.fi 

MATKAILU
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JOUKKOLIIKENNE

Sääksin rantakahvila on kuulunut nur-
mijärveläisten kesään jo vuosikymme-
nien ajan. Sääksjärven uimarannal-
la toimivan kesäkahvilan tarjonnasta 
tullaan nauttimaan toki myös kauem-
paa. Harva kuitenkaan tietää, että kah-
vila työllistää vuosittain kesäkauden 
aukioloaikanaan 20–30 nurmijärve-
läistä nuorta ja tukee siten heitä löytä-
mään oman polkunsa toimivaan työ-
elämään. Toiminnasta vastaa kunnan 
nuorisopalvelut. 

”Rantakahvila on työllistänyt vuodes-
ta 2003 lähtien reilusti yli 400 nuorta”, 
kertoo rantakahvilaa tulevana kesänä 
yhdessä nuorten kanssa pyörittävä vas-
taava työpajaohjaaja Kaisa Selkämaa. 
”Näistä nuorista hyvin moni on koke-
nut, että työnteko kahvilassa työuran 
aloitteluvaiheessa on tukenut heitä mer-
kittävästi matkalla kohti omannäköistä 
elämää ja työuraa.” 

Sääksin rantakahvilasta omannäköiseen elämään 
– kahvila on tarjonnut työtä yli 400 nuorelle 

Hyvän kahvin, makkaraperunoiden, to-
astien ja jäätelön lisäksi kahvilassa teh-
dään paljon muutakin. 

”Kaikki työ, mitä kahvilassa tehdään, ei 
näy asiakkaille. Monelle nuorelle kah-
vila on ihan ensimmäinen työpaikka ja 
kahvila on nuorille ennen kaikkea oppi-
misympäristö. Nuorten työntekijöiden 
kanssa opetellaan työelämän perustai-
toja, erilaisia työtehtäviä ja erilaisten ih-
misten kanssa toimeen tulemista, jotka 
ovat kaikki tärkeitä tulevaisuuden työl-
listymistä ja oman paikan löytämistä 
tukevia taitoja. Sääksissä työskentely on 
koettu mukavan rennoksi ja monipuoli-
seksi sekä sosiaalisia verkostoja vahvis-
tavaksi”, Selkämaa sanoo. 

Sääksin rantakahvilassa on tehty yh-
teistyötä eri verkostoissa. 
”Yhteistyötä on tehty jo vuosia esimer-
kiksi TE-toimiston, etsivän nuorisotyön 
ja lastensuojelun kanssa”, Selkämaa ker-

too, ja jatkaa: ”Uuden lisän kahvilatoi-
mintaan tuo suunnitteilla oleva yhteis-
työ Nurmijärven Keudan ravintola- ja 
catering-alan kanssa. Tarkoituksena on 
tarjota kahvilatyön opintoihin työssä-
oppimisympäristö muutamille opiskeli-
joille vuosittain”

1950-luvulla rakennettu nostalginen 
kahvilarakennus saa tulevalle kesäl-
le uuden maalipinnan. Ylpeästi histo-
riaansa kantava kahvila kutsuu isot ja 
pienet rannasta sekä alueen luonnosta 
ja toimintamahdollisuuksista nauttijat 
lämpimästi tervetulleiksi kesäkauden 
pyörähtäessä taas käyntiin. ”Tehdään 
yhdessä tästäkin kesästä turvallinen 
ja ikimuistoinen!”, Kaisa Selkämaa 
toivottaa. 

Sääksin rantakahvila
Avajaiset 5.6.2021
Avoinna: ma-su klo 11-19
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KIRJASTOLIIKUNTA

Viime vuonna ensimmäistä kertaa jär-
jestetty Seitsemän veljeksen vaellus jär-
jestetään jälleen syyskuussa 18.9. klo 
9.30-14.00. Tapahtuma tarjoaa osal-
listujille todellisen hyvinvointipäivän, 
sillä tapahtumassa yhdistyvät sekä kult-
tuurin että liikunnan ilot. Viime vuon-
na Seitsemän veljeksen vaellus patikoi-
tiin auringonpaisteessa hienoimpaan 
ruska-aikaan.

”Seitsemän veljeksen vaellus oli mahta-
va kokemus, vaikka en yleensä vaellus-
ta harrastakaan. Erityisen hienoa vael-
luksella olivat matkan varrella koetut 
elämykset, kuten mieskuoro, trubaduu-
ri, haitarinsoittaja ja pyykkärit. Myös 
hienot koskimaisemat, erilaiset sillat 
ja patikointireissun jälkeen syöty hyvä 
ruoka Taaborin maisemissa jäivät mie-
leeni”, viime vuonna Seitsemän veljek-
sen vaellukselle osallistunut Maarit An-
drzejewski kertoo.

Helsingissä asuvan ja syntyjään saksa-
laisen Maarit Andrzejewskin vaelluk-
selle houkutteli Nurmijärvellä asuva ys-
tävä ja hieno syysilma. Andrzejewskin 
mukaan Saksassa Aleksis Kiven tietävät 
vain suomifanit ja asiaan perehtyneet 
kirjallisuuden ystävät. Maarit ei ole vie-
lä itse Seitsemää veljestä lukenut, mut-
ta tutustui tapahtumassa Aleksis Kiven 
kotiin.  
”Aion ehdottomasti tulla vaellukselle 
tänäkin vuonna ja otan myös ystäväni 
mukaan. Ehkä luen sen Seitsemän vel-
jestäkin vielä ennen syksyn vaellusta”, 
Maarit Andrzejewski nauraa.

Seitsemän veljeksen vaellus alkaa 
18.9. porrastetusti klo 9.30 alkaen 
Maaniitun koulun pihalta.  Kir-
konkylältä reitti vie pitkospuita ja 
Seitsemän veljeksen vaellusreit-
tiä pitkin Vantaanjoen ja Mylly-
kosken maisemien sekä Kaanaan 
luonnonsuojelualueen läpi kohti 
Taaborinvuorea. Ohjatulla vael-
luksella koettiin viime vuonna yl-
lätysnumeroita keskellä kauneinta 
kulttuurimaisemaa.

”Reitti tarjoaa upean ja monipuo-
lisen elämyksen kaikenikäisille 
luontoliikkumisesta ja kulttuurista 
kiinnostuneille”, kertoo Nurmijär-
ven kunnan liikuntapäällikkö Joose 
Kemppainen. 

”Liikunnan ja kulttuurin yhdistä-
minen keskelle kulttuurimaisemaa 
tarjoaa vaeltajille ainutlaatuisen ko-
konaisuuden. Saa nähdä, mitä haus-
kaa on luvassa tänä vuonna”, Kemp-
painen hymyilee. 

Taaborinvuorella ohjelma jatkuu 
markkinahumun, ruokailun, liikun-
taleikkien sekä livemusiikin mer-
keissä. Taaborinvuori on avoinna 
klo 11.00-14.00. 

Taaborinvuoren tapahtumaan voi 
osallistua, vaikka ei osallistuisikaan 
vaellukselle. Taaborinvuorelta jär-
jestetään klo 12.30 alkaen maksu-
ton bussikuljetus takaisin Maanii-
tun koululle.

”Tapahtuman musiikkipuolesta 
vastaa Kunnan Pojat -yhtye, joka 
tunnetaan letkeistä ja humoristisis-
ta esiintymisistään. Kunnan Pojat 
esiintyy kahvila Puolmatkan Krou-
vin terassilla, joten yhtyettä voi 
kuunnella vaikka mukavasti Taa-
borin metsikössä kahvia nauttien”, 
Nurmijärven kunnan kulttuuripääl-
likkö Mia Fagerström kertoo. 

”Yksi viime vuoden tapahtuman 
suosikkiaktiviteeteista oli selfien 
ottaminen jalkapuussa istuen. Jal-
kapuut ovat tulossa mukaan myös 
tänä vuonna, ja saattaapa niiden ää-
reltä löytyä ankara lukkarikin kuria 
pitämästä.”

Tapahtuman ohjelman ovat suun-
nitelleet yhteistyössä liikunta-, kult-
tuuri-, nuoriso-, kirjasto- ja muse-
opalvelut, ja kaikista yksiköistä on 
myös henkilökuntaa tapahtumassa. 
Yhteistyössä on kunnan lisäksi pai-
kallisia yhdistyksiä. 

”Seitsemän veljeksen vaellus oli mahtava kokemus!” 
Suosittu vaellus järjestetään jälleen syyskuussa

Maarit Andrzejewski Seitsemän veljeksen 
vaelluksella vuonna 2020. 

Kunta tiedottaa lisätietoa 
tapahtumasta osoitteessa 
nurmijarvi.fi. 

Seitsemän veljeksen vaellus lauantaina 18.9. klo 9.30-14.00

K
uva: Terttu R

audaskoski.
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Seitsemän veljestä avaa tapahtumakesän 
Taaborinvuorella 
“Eilen sanoivat vielä, että se on paras kesäte-
atteri ikinä, mutta tänään se on jo paras kult-
tuuritapahtuma (ikinä)”. 

“Ihastuimme koko porukka. Niin tekemi-
seensä antautunut näyttelijäjoukko kuin vain 
kuvitella saattaa. Jos joku vieläkin empii, nyt 
suosittelemme todella. Käykää. Menkää. 
Lämmintä päälle ja alle, vaikutut!”
 
Seitsemän veljestä sai viime kesänä 
Samuli Reunasen ohjauksessa uuden 
raikkaan tulemisen. Yleisön kiittelemä 
näytelmä esitetään uusintana Taaborin-
vuorella kesäkuussa. 

Reunasen ohjaus tekee historiaa, sillä 
sen myötä Taaborinvuorella nähdään 
ensimmäistä kertaa veljesten rooleis-
sa joukko naisia. Tämä tosin on seikka, 
jonka katsoja unohtaa jo ensimmäisten 
minuuttien aikana uppoutuessaan vauh-
dikkaasti etenevään veljesten tarinaan.
Sillä pohjimmiltaan näytelmässä on 
kysymys siitä samasta kuin aina; Seit-
semän jukuripään riehakkaasta karku-
matkasta suomalaisen sielun ytimeen.

Reunanen on tunnettu tavastaan lä-
hestyä klassikkoteoksia punk-asenteel-
la. Lopputuloksena on intensiivinen ja 
ajoittain erittäin koskettavakin tulkinta 
rakastetusta klassikosta. 

29.6.-4.7.
Kivi-juhlat:
Seitsemän veljestä 
Taaborinvuori
www.lippu.fi, www.kivijuhlat.fi
Järj. Kivi-juhlat ry

Tv- ja radiojuontaja Thomas Lundin 
laulattaa yleisöä ruotsin kielellä Allsång 
på Tabor -tapahtumassa.   

Innostavana esiintyjänä tunnettu Lun-
din on ollut mukana Svenska teatternin 
musikaaleissa ja juontanut musiikkioh-
jelmia FST:llä.   

Yhteislaulutilaisuuden järjestää Svens-
ka föreningen i Nurmijärvi -yhdistys, 
joka on toiminut Nurmijärvellä yli 20 
vuotta. 

Ensimmäinen ruotsinkielinen yhteis-
lauluilta pidettiin Taaborinvuorella 
vuonna 2018 ja koska tapahtuma onnis-
tui hyvin, päätti yhdistys jatkaa yhteis-
työtä Lundinin ja Callen kanssa tapah-
tumien merkeissä.  

Allsång på Tabor med Thomas Lundin 
– ruotsinkielistä yhteislaulua Taaborilla Thomas Lundinin johdolla

Idea yhteislauluillasta on saatu Tuk-
holman suositusta Allsång på Skansen 
–tapahtumasta.  

 

5.9. Allsång på Tabor 
Taaborinvuori
Järj. Svenska föreningen i Nurmijärvi

K
uva: Janne Suom

alainen
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Harvoin nähty komedia pohjautuu tositapahtumiin 

Sotilaat olivat päissään ja niin oli kirjailijakin 

Kivi-juhlat esittää Taaborinvuorella    
elokuussa Aleksis Kiven harvemmin 
nähdyn näytelmän Olviretki Schleusin-
genissa. Samuli Reunasen ohjaaman ko-
median ensi-ilta on keskiviikkona 18.8.

Kiven tiedetään saaneen näytelmään 
idean vuonna 1866 lehdessä olleesta 
Preussin ja Itävallan välistä sotaa ku-
vanneesta uutisesta, jossa kerrottiin 
8000 baijerilaisen sotilaan hylänneen 
sotilaskurin ja ratkenneen juopottele-
maan porukalla. 

Lehden kertoman mukaan sotilaat oli-
vat juoneet reilun kahden päivän aikana 
101 000 litraa olutta ja olleet “aamusta 
iltaan humalan humussa”. Johtuneeko 
hummaamisesta, että baijerilaiset hävi-

sivät preussilaisille kolme viikkoa kestä-
neen sodan. 

Kivi inspiroitui tarinasta ja kirjoitti sen 
pohjalta komedian. 

Näytelmä kuuluu Kiven tuotannon rie-
mukkaimpiin saavutuksiin. Se on kup-
liva karnevaali eurooppalaisen aatehis-
torian kuohuvilta tantereilta, ja kostea 
komedia sotanäyttämöltä, jossa kansal-
lisuusaate ja juoppohulluus lyövät tove-
rillisesti kättä ja raivoisasti rumpua.

Tekstin lähteenä on käytetty olutseura 
Olviretken verkkosivuja, www.olviretki-wordpress.com/
olviretki-schleusingenissa

Aleksis Kiven ystävä C.G Swan muisteli 
ystäväporukan vierailua kirjailijan luo-
na vuonna 1866, kun Olviretki Schleus-
ingenissa oli valmistunut. Kiven oli tar-
koitus lukea näytelmää ystävilleen.  

Laulunäytelmässä kuullaan Katri Helenan 
levyttämää musiikkia tangokuningas Teijo 
Lindströmin ja tangokuningatar Susanna 
Heikin tulkitsemana. Mukana on rakaste-
tun laulajan suurimpia hittejä kuten Kesän 
lapsi, Katson autiota hiekkarantaa ja Mun 
sydämeni tänne jää.

Eräänä päivänä itse Katri Helena on tu-
lossa synnyinpitäjäänsä Tohmajärvelle, 
sillä kunta on päättänyt nimetä kadun 
hänen elämäntyönsä kunniaksi.  

Matkalla Katri Helena poikkeaa pikai-
sesti paikallisessa Unionin huoltamossa. 
Siitä alkaa tapahtumasarja, jossa Katri 
Helenan ikivihreät suosikkilaulut ja hä-
nen elämänsä koskettavimmat kohdat 
siivittävät juonenkäänteitä.

Samaan aikaan Unionin huoltoaseman 
tapahtumat hämmentävät soppaa niin, 

Puhelinlangat laulaa kertoo Katri Helenan tarinan
Rooleissa tangokuninkaalisia

että syntyy nauruhermoja kutkuttava 
ikimuistoinen nenäliinatkin esiin kut-
suva farssikomedia, josta riittää muistel-
tavaa vielä pitkään. 
Näytelmän musiikista vastaa Quat-
tro-orkesteri ja rooleissa nähdään Tei-
jo Lindström, Susanna Heikki, Kalle 
Jussila ja Katja Karisukki. Ohjauksesta 
vastaa Tuomo Salmela.

Teijo Lindström voitti tangokuninkaan 
tittelin 2017 ja Susanna Heikki voitti 
tangokuningattaren tittelin 2015.  

Su 29.8. klo 15
Puhelinlangat laulaa
Taaborinvuori
 www.lippu.fi j
Järj. Viihdeohjelmat

18.-25.8.
Kivi-juhlat: 
Olviretki Schleusingenissa
Taaborinvuori
www.lippu.fi
Järj. Kivi-juhlat ry

                                                “Hän majaili 
                         tilapäisesti jossain matalassa 
puutalossa eteläpuolella esplanadia. Saapuessamme 
sinne oli lattialla kokonainen kori olutta, josta Kivi jo 
ennen tuloamme oli kylläksensä nauttinut. Hän rupesi 
kuitenkin lukemaan. 
Se oli Baijerin olutretki niminen huvinäytelmä. 
       Mutta huonosti lukeminen sujui, ja 
     viimein se kävi niin mahdottomaksi, 
       että hänen täytyi lakata lukemasta, 
                      ja me poistuimme kaikki.”
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Kuvanveistäjä Juha Menna työstämässä Suuri aalto -teostaan vuonna 2011

Erin

Persoonallisesta äänestään ja kosket-
tavista tulkinnoistaan tunnettu Erin 
on lahjakas laulaja, joka myös sävel-
tää ja sanoittaa omat kappaleensa. 
Hänen ensialbuminsa Vanha nainen 
hunningolla ylitti platinarajan mo-
ninkertaisesti. Albumilta jäivät kes-
tohiteiksi nimikappaleen lisäksi On 
elämä laina ja Vanha sydän.

Erinin konsertti Taaborinvuorella
Lippuja tulee lisää myyntiin jos rajoituksia puretaan

Erinin konsertin liput on myyty tur-
vaväleillä ja katsomo on tällä hetkellä 
täyteen varattu. 

Lipunmyyntitilannetta kannattaa 
kuitenkin seurata. Jos koronarajoi-
tuksia puretaan kesällä, laitetaan ta-
pahtumaan lisää lippuja myyntiin. 

Maamme valovoimaisimpiin artisteihin kuuluva Erin esiintyy Taaborinvuorella elokuussa.  
Konsertin piti alun perin olla Monikkosalissa, mutta se siirrettiin koronarajoitusten takia Taaborille. 

K
uva: Sim

eliusSim
elius

Konserttiin aikaisemmin ostetut li-
put ovat voimassa sellaisina kuin asi-
akkaat ovat saaneet ne Lippupisteestä 
vuodenvaihteessa. 

To 12.8. klo 19 Erin
Taaborinvuori
www.lippu.fi 
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut
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Erinin konsertti Taaborinvuorella
Lippuja tulee lisää myyntiin jos rajoituksia puretaan

KULTTUURI

Kesälle 2020 alun perin suunniteltu toi-
veuusinta Vaahteramäen Eemeli siirtyi 
koronarajoitusten vuoksi tälle kesälle. 
Ohjaaja Taavi Vartian mukaan harjoi-
tuksia käynnisteltiin huhtikuun lopul-
la ja teatteri lähti lippu korkealla kohti 
ensi-iltaa. 

"Poikkeuksellinen ajanjakso on opetta-
nut, että pandemian aallokossa voi tulla 
takapakkeja, mutta tuotantopäätös on 
nyt tehty", Vartia sanoo.  

"Jos ihan force majore -tilannetta ei 
tässä kesän päälle laskeudu, niin koko 
perheen suuri klassikko kyllä nähdään 
suunnitellusti, ja me tekijät odotamme 
sitä kovasti."

Vaahteramäen Eemeli palaa Taaborille 
toiveuusintana

Kun Taavi Vartia ohjasi kesällä 2013 
Taaborinvuorelle Vaahteramäen Eeme-
lin juhlanäytelmän, olivat lähes kaik-
ki näytökset loppuunmyytyjä. Tuol-
loin tuli kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun 
Astrid Lindgren kirjoitti ensimmäisen 
Eemeli-teoksena.  

Heinäkuussa 2021 Vartian kiitelty ohja-
us herää uudelleen eloon osittain uudel-
la kokoonpanolla.  

Eemelin ja Iidan rooleihin valikoitui-
vat kymmenien ehdokkaiden joukosta 
Joose Mäenpää ja Emilia Kangasluoma. 
Muissa rooleissa loistavat muun muas-
sa Marita Taavitsainen, Nora Löfving, 
Joonas Vartia ja Veeti Kallio.

Klassikkoteoksen pellavapäinen pojan-
viikari kujeilee vanhaan tuttuun tapaan 
vieden kaikenikäiset katsojat ikimuistoi-
seen seikkailuun kepposten ja metku-
jen iättömään maailmaan – maailmaan, 
jossa sattuu ja tapahtuu, ja jossa itkut 
päättyvät nauruun, syyllisyys ja katumus 
anteeksiantoon.  

Luvassa on takuuvarma ja korkeatasoi-
nen teatterielämys täynnä riemua, suu-
ria tunteita ja musiikkia, sekä tietysti 
kepposia.

9. - 28.7.
Vaahteranmäen Eemeli
Taaborinvuori
www.lippu.fi, www.taaborinkesateatteri.fi
Järj. Taavi Vartia Film TV & Oy

TAABORINVUOREN KESÄ 
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Club For Five:n rakastetuimmat-kon-
sertti tuo lavalle kaikki ne helmet, joita 
suomalainen yleisö on toivonut yhtyeel-
tä vuosien varrella. 

Club For Five on ainutlaatuinen ilmiö 
musiikkimaailmassa rikkoessaan mie-
likuvia siitä, mitä kaikkea ihmisäänel-
lä on mahdollista tehdä. Monipuolinen 
lauluyhtye on valloittanut yleisönsä su-
vereenilla osaamisellaan niin kotimaas-
sa kuin ulkomaillakin. 

Club For Five juhlii pyöreitä 
A cappella lauluyhtye Club For Five juhlii 20 vuotta kestänyttä taivaltaan ja tuo sen kunniaksi kesäiselle 
konserttilavalle kotimaisen yleisön rakastamia kappaleita.

Yhtyeen musiikkia ei voi rajata yksittäi-
seen tyylilajiin, sillä viisikko yhdistelee 
sovituksissaan ennakkoluulottomasti 
jazz-, pop-, rock- ja klassista musiikkia 
tyylikkääksi ja omaperäiseksi kokonai-
suudeksi. Voisi jopa sanoa, että Club For 
Five:n tyylilaji on Club For Five.

Konsertin liput ovat tällä hetkellä 
myynnissä turvaväleillä, mutta jos rajoi-
tuksia puretaan kesällä, konserttilippu-
ja laitetaan lisää myyntiin. 

La 14.8. klo 15
Club for Five
Rakastetuimmat
Taaborinvuori
www.lippu.fi
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut
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9.-10.6. klo 18
Teatteri Pikku Kivi 
Neitoja ja noitia
Luvassa on tunnettuja ja vähän tunte-
mattomampia satuja, hyvyyttä ja pa-
huutta sekä kauneutta ja rumuutta. 
Tule katsomaan, saako paha palkkansa. 
Ohjaus Lea Hirvasniemi-Haverinen.
Liput 10/5 €
Järj. Kivi-juhlat ry

29.6.-4.7.
Kivi-juhlat
Seitsemän veljestä
Ohjaus Samuli Reunanen. 
Esitykset 29.-1.7. klo 19 ja 3.-4.7. klo 15.
Liput 20/25/27 € + toimitusmaksu 
(alk. 1 € www.lippu.fi)
www.kivijuhlat.fi
Järj. Kivi-juhlat

9.-28.7.
Vaahteramäen Eemeli
Rooleissa muun muassa Joose Mäenpää, 
Emilia Kangasluoma, Marita Taavits-
ainen, Nora Löfving, Joonas Vartia ja 
Veeti Kallio. 
Ohjaus Taavi Vartia.
Esitykset 9.7., 13.-14.7., 19.–20.7. ja 27.–
28.7. klo 18
18.7. ja 25.7. klo 14 ja klo 18 sekä 
10.7., 17.7. ja 24.7. klo 16. 
Liput alk. 26 € + toimitusmaksu 
(alk. 1 € www.lippu.fi).
www.taaborinkesateatteri.fi
Järj. Taavi Vartia Film & TV Oy

To 12.8. klo 19
Taaborin metsäklubi: 
Erin
Liput 32 € + toimitusmaksu 
(alk. 1 €, www.lippu.fi) 
Lippupisteestä ja R-kioskeilta.
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

La 14.8. klo 15
Taaborin metsäklubi: 
Club For Five – Rakastetuimmat
Liput 36 € + toimitusmaksu 
(alk. 1 €, www.lippu.fi) 
Lippupisteestä ja R-kioskeilta.
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

Taaborinvuoren kesä

18.-25.8.
Kivi-juhlat
Olviretki
Ohjaus Samuli Reunanen. 
Esitykset 18.-19.8. klo 19 ja 21.-22.8. 
klo 15 sekä 24.-25.8. klo 19
Liput 20/25/27 € + toimitusmaksu 
(alk. 1 € www.lippu.fi)
www.kivijuhlat.fi
Järj. Kivi-juhlat

Su 29.8. klo 15
Puhelinlangat laulaa -laulunäytelmä
Liput 30,90 € + toimitusmaksu 
(alk. 1 €, www.lippu.fi) 
Lippupisteestä ja R-kioskeilta sekä 
Viihdeohjelmat puh. 040 740 6354
Järj. Simeros Oy

Sön/su 5.9 kl. 15
Allsång på Tabor
Vi kommer igen! Det ska bli Allsång på 
Tabor kommande sensommar. Allsång 
med Thomas Lundin & Calle - kom och 
dela glädjen i att sjunga och upplev mu-
siken i gemenskap. 
Ruotsinkielisessä yhteislauluillassa toi-
mivat vetäjinä Thomas Lundin ja Calle. 
Tule ja laula mukana. 
Biljetter/liput 10 € + leveransavgift 
(från 1 €, www.lippu.fi) från Lippupiste 
och R-kiosker.
Arrangör/järj. Svenska föreningen i 
Nurmijärvi

La 11.9. klo 13
Jukka Perko 
Charlie Parker with Strings
Jukka Perko esiintyy yhdessä Helsin-
ginkadun Filhamonikoiden kanssa. Ka-
pellimestarina on Veli-Antti Koivuran-
ta. Mukana esiintymässä myös Jukolan 
musiikkikoulun opettajia. 
Liput 15 € + toimitusmaksu 
(alk. 1 € www.lippu.fi)
Järj. LC Rock

La 18.9. klo 9.30-14
Seitsemän veljeksen vaellus
Lähtö vaellukselle Maaniitun koululta 
klo 9.30 alkaen. Koko perheelle sopivaa 
ohjelmaa Taaborinvuorella klo 11-14 
kahvilapalvelut ja ruokamyyntiä, mark-
kinahumua, liikuntaleikkejä ja museo-
näyttelyitä. Yleisöä viihdyttää Kunnan 
Pojat –yhtye. Ennakkoilmoittautumi-
nen vaellukselle kunnan verkkosivujen 
tapahtumakalenterin kautta: www.nur-
mijarvi.fi/tapahtumat. 
Vapaa pääsy.
Järj. Nurmijärven kunta 

Taaborinvuori 
Koulunkulmantie 34, Palojoki
www.nurmijarvi.fi/taaborinvuori

K
uva: Tanja A

hola

Jukka Perko

TAABORINVUOREN KESÄ 
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Aleksis Kiven lapsuusmaisemissa
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MUSEO

Hyvinge Fabriks Aktiebolag perusti 
vuonna 1889 leivinhiivatehtaan Nurmi-
järven Hyvinkäänkylään Rajamäen ta-
lon maille. Pian Hyvinkään Painohiiwa, 
käyttävä ja kestävä, kohotti taikinoiden 
ohella myös Rajamäen kylän tehtaan 
vierelle.

Hiivatehtaan rakennustöiden alkaessa 
seudulla oli vain muutama talo eli pari-
senkymmentä asukasta. Koska tehdas-
työhön halukkaalle väelle ei ollut asun-
toja, ryhtyi yhtiö pystyttämään niitä 
tehtaan läheisyyteen jo ennen sen tuo-
tannon käynnistymistä. Yhtiön siirryt-
tyä 1920 Suomen valtion haltuun Val-
tion alkoholiliike ja Oy Alkoholiliike 
Ab jatkoivat asuntorakentamista. 

Alusta alkaen tehdasyhtiöt panostivat 
voimavaroja myös kylän julkisten toi-
mintojen kehittämiseen ja moni raken-
nus Rajamäen raittien varsilla on seu-
rausta näistä ponnistuksista. Vähään ei 
tyydytty, vaan rakennuksia suunnittele-
maan palkattiin tunnettuja arkkitehtejä 
- Magnus Schjefbeck, Arkkitehtuuritoi-
misto Cronstedt, Schultz & Röneholm, 
Erkki Huttunen, Aarne Ervi, Antero 
Pernaja ja Einari Teräsvirta. 

Tulosta syntyi, kylä kasvoi ja komis-
tui paisuen väkiluvultaan Nurmijärven 
suurimmaksi. Vaikka näin ei ole enää, 
on sukupolvien työ tislaantunut mer-
keiksi Rajamäen maisemaan ja tehdas-
kylän rosoinen charmi vain paranee 
vanhetessaan. 

Rajamäellä voi ihailla arkkitehtuuria joka päivä

Rajamäellä työväenasunnot rakennet-
tiin usein ryhmittäin, kolmesta kah-
deksaan taloa samojen piirustusten 
mukaan. Kuvassa Sörkän asuntoka-
sarmit vuodelta 1890, suunnittelijaa ei 
tiedetä. 
Kuva: Niina Välkepinta/Nurmijärven 
museo

Arkkitehtuuritoimisto Cronstedt, 
Schultz & Röneholmin piirtämä teh-
taanjohdon asuintalo vuodelta 1923 
on nykyisin ravintolakäytössä.
Kuva: Niina Välkepinta/Nurmijärven 
museo

Arkkitehti Erkki Huttusen modernit 
kahden perheen funkis-asuintalot vuo-
delta 1935 muodostavat ryhmän, jonka 
paikalliset nimesivät Jerikon muuriksi.
Kuva: Nurmijärven museo 

Vas. Cronstedt, Schultz & Röneholmin 
piirtämä varastomakasiini vuodelta 
1923. Edempänä ovat pääosin Magnus 
Schjerfbeckin suunnitelmien mukaan 
rakennetut hiivatehdas (1889) ja van-
ha tislaamo (1897) jossa nykyisin toimii 
Tehdas- ja alkoholimuseo Rajamäen 
Ryyppi. Taka-alalla 1935–39 valmistu-
nut uusi tehdasalue.
Kuva: Reino Kostia/Nurmijärven 
museo

Oy Alkoholiliike Ab:n johto ei 1930-lu-
vulla arastellut tarttua Suomea rymi-
nällä valtaavaan moderniin arkkiteh-
tuurityyliin. Nykyaikaista haluttiin 
ja saatiin, kun osuuskauppafunkiksen 
merkkimies, arkkitehti Erkki Huttunen 
palkattiin suunnittelemaan Rajamä-
en uusi tehdaskompleksi. Tulos kuuluu 
maamme funktionalistisen tehdasark-
kitehtuurin merkkiteoksiin.
Kuva: Kalle Hirn, Pietinen Mainosvalo-
kuvaamo/Nurmijärven museo

Kävellen Rajamäen arkkitehtuuria 
ihailemaan

Rajamäen historiasta ja rakennuksis-
ta on lisätietoa Lähteen ja rautatien 
Rajamäki -mobiilioppaassa:
tarinasoitin.fi/
lahteenjarautatienrajamaki
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Oy Alkoholiliike Ab:n rakennuttama 
Rajamäen kirkko valmistui 1938. Erk-
ki Huttusen alkuperäisissä piirroksissa 
kirkko on funkisihanteiden mukaises-
ti tasakattoinen mutta yhtiön hallinto-
neuvosto tahtoi siihen jyrkän harjaka-
ton ja sai tahtonsa läpi. 

Ulkokuva: Reino Kostia/Nurmijärven 
museo

Sisäkuva: Martti Jokinen/Museovirasto, 
Rakennushistorian kuvakokoelma 

Välirauhan aikana 1940–41 Oy Al-
koholiliike Ab rakennutti tehtaan 
viereiselle mäelle kaksi ilmapuolus-
tustykkitornia. Tornit ovat Suomessa 
ainutlaatuiset, vastaavia ei muualla ole.
Kuva: SA-Kuva

Oy Alko Ab:n rahoituksella ja Eina-
ri Teräsvirran piirustuksin valmistui-
vat 1960-luvun alkuvuosina Rajamäen 
yhteiskoulu ja Seuratalo Rajakaari sekä 
1974 Rajamäen uimahalli.
Kuva: Nurmijärven museo

MUSEO
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JOUKKOLIIKENNEYMPÄRISTÖ

Taaborinvuoren museorakennukset 
ovat peräisin eri puolilta kuntaa. Py-
säköintialueelta mäelle kiivettäessä oi-
kealla puolella kävelytietä on kaksiker-
roksinen iso aitta. Se on ollut aikoinaan 
Nurmijärven kunnalliskodin maatilan 
vilja-aitta, 1890-luvulla rakennettu. 
Kirkonkylän Toreeninmäkeen val-
mistui vuonna 1889 kunnalliskoti, jo-
ka oli samalla ensimmäinen kunnalli-
nen huoltolaitos. Sen valmistuminen 
oli merkkitapaus pitäjässä. Sen myö-
tä kunnan köyhien ja vaivaisten, niin 
kuin heitä 1800-luvulla kutsuttiin, ei 
enää tarvinnut kiertää hoidokkeina 
talosta taloon vaan he saivat pysyvän 
asuinpaikan. 

Kunnalliskodilla oli suuri maatila, jo-
hon kuului parhaimmillaan 1930-luvul-
la 57 hehtaaria viljelysalaa. Tilalla oli 
tuolloin 23 lehmää, 7 hiehoa, 2 sonnia, 6 
hevosta, varsa, sikoja ja vasikoita. Kun-
nalliskodin asukkaat osallistuivat voi-

Vaivaisten vilja-aitasta museorakennukseksi

miensa mukaan maatilan töihin. Tilan 
tuottamalla viljasadolla ja maito- ja li-
hatuotteilla pärjäsivät sekä kunnallisko-
din asukkaat että viereisen kunnansai-
raalan potilaat. 

Kunnalliskodin maatilan toiminta 
ajettiin alas 1960-luvulta alkaen van-
hustenhoidon uudistuessa. Kunnallis-
kodin ja maatilan vanhat rakennuk-
set purettiin uuden palvelukodin tieltä 
1970-luvun lopussa. Vilja-aitta siirret-
tiin Taaborinvuorelle, jonne juuri ol-
tiin suunnittelemassa ja pystyttämässä 
museoaluetta. 

Nimi Seppälän vilja-aitta juontaa juu-
rensa siitä, että kunnalliskoti rakennet-
tiin Seppälän tilalta ostetulle maalle. 

Museonäyttelyitä uudistetaan
Taaborinvuoren museoiden näyttelyt 
uudistetaan ja ensimmäisenä valmistuu 
vilja-aitan näyttely. 

Se kertoo perinteisestä maanviljelyk-
sestä ja karjanhoidosta. Niihin liitty-
vät työt olivat raskaita ja tekemistä 
riitti kaikille. Suurimpia urakoita teh-
tiin yhdessä talkoilla, jolloin työ sujui 
mukavammin. 

1900-luvun alussa konevoiman käyt-
töönotto alkoi vähitellen muuttaa 
työn luonnetta. Traktorit, maamoot-
torit ja monet muut laitteet ja koneet 
vaikuttivat myös kylien ja pihojen 
äänimaailmaan. 

Uusimaa-lehdessä 8.3.1909 julkais-
tiin juttu uudistusten tulosta Palojoel-
le: ”Kitinää ja rätinää kuulee täälläkin 
joka päivä, torvien toitotusta, pillien 
piipatusta aamusta iltaan. Ollaan kuin 
suuressa tehdaskylässä. Tähän asti ovat, 
tavallista leipämyllyn suhinaa lukuun 
ottamatta, särisseet viskurit, tappurit 
ja rullaäkeet. Nyt on tullut jo paljon li-
sää. Viljatkin jo puidaan höyrykoneit-
ten avulla.” 

Kunnalliskodin asukkaita vilja-aitan edustalla Toreeninmäessä 1920-luvulla. 

K
uva N
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ijärven m
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MUSEO



Kuva: M
ika Levälam

pi

Tehdas- ja alkoholimuseo 
Rajamäen Ryyppi
Patruunantie 17
1.6.–15.8. ke–su 12–18 
Suljettu 25.–27.6. 
Koronatilanteen salliessa avoinna tila-
uksesta ryhmille 17.–28.8. 
Ke-to ja la-su museoon tutustuminen 
opastuskierroksella tasatunnein 
klo 12–17 
Pe museoon tutustuminen itsenäisesti, 
ei opastuksia 
Pääsymaksut 7 €/5 €/Museokortti, 
alle 18–v. ilmaiseksi, 
Vapaa sisäänpääsy pe 16–18

Aleksis Kiven koti
Palojoentie 271
1.6.-31.8. ti-su 11-18
Suljettu 25.–27.6.
Pääsymaksut
4 €/ 2 €/ Museokortti/ alle 18-v. 
ilmaiseksi, 
Vapaa sisäänpääsy pe 16–18

Taaborinvuoren museot
Koulunkulmantie 34
1.-31.7. ti-su 11-18
Vapaa sisäänpääsy

Museoiden aukioloajat

ALEKSIS
KIVEN

KOTI

Tehdas- ja
alkoholimuseo

RYYPPI

MUSEO
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Kesäkuu

7.6.-21.6.
KesäHippa-päiväleirit 
Leirit 6−12-vuotiaille lapsille järjes-
tetään 7.6.−11.6. ja 14.6.−18.6. sekä 
21.6.−24.6. 
Lisätietoja Mira Heino
miirufit@gmail.com 
toimisto@klanmky.com
www.klanmky.com/leirit
Järj. Klaukkalan NMKY

20.6. klo 13
Luonnonkukkien päivä
Tapahtuma järjestetään Aleksis Kiven 
kodin pihapiirissä Palojoella. 
Vapaa pääsy.
Aleksis Kiven koti, Palojoentie 271
www.nurmijarvi.fi/tapahtumat
Järj. Nurmijärven museo ja 
Nurmijärven Luonto ry. 

Nurmijärvellä tapahtuu

Elokuu

Ma 16.8. klo 12.30
Kuulolähipalvelu
Keski-Uudenmaan Kuulo ry.
Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1
www.nurmijarvi.fi/tapahtumat

To 26.8. klo 18 
Aikuisten lautapeli-ilta
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

La 28.8. klo 10-15
Rajamäen kyläpäivä
Kuntopolku 1, Rajamäki
www.rajamäenkyläpäivä.fi

La 28.8. 
Nuku yö ulkona 
Suomen Ladun Nuku yö ulkona –kam-
panjassa on kolme päätapahtumaa Suo-
messa. Nurmijärvelle nousee Kiljavan 
Metsähotelli Märkiönjärven rannalle. 
Vihtilammintie 45, Rajamäki 
Lisätietoja: www.nurmijarvenlatu.fi
Järj. Nurmijärven latu ja polku, Uudenmaan 
latualue, sekä paikalliset ja valtakunnalliset 
yhteistyökumppanit.

Näyttelyt
Galleria Ville
Pääkirjasto, 
Punamullantie 1, Nurmijärvi

25.5.−18.6.
Anne Kauppila: Olemme yhtä

Galleria Toivo
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2 

3.5.−30.6.                                
Mirva Niirasen maalauksia

1.7.−31.8.                            
Leena Hietamiehen keijupukuja

Taidekieppi syyskuussa

Taidekieppi on paikallisten kädentai-
tajien ja taitelijoiden yhteistyön tu-
loksena syntynyt kulttuuritapahtuma 
Nurmijärvellä. 

Taidekiepissä pääsee kurkistamaan 
yhden viikonlopun aikana kulissien 
taakse taiteilijoiden ja käsityöläisten 
työhuoneisiin. 

Taidekieppikohteissa on tarjolla 
näyttelyitä, monipuolista kädentai-
toa, työnäytöksiä ja taidepajoja. 

Kohteet ovat avoinna klo 10-16 lau-
antaina 4.9. ja sunnuntaina 5.9. 
Jokaisen kohteen tarkemmat esittelyt 
ja yhteystiedot: www.taidekieppi.fi.

Muutokset mahdollisia. 
www.nurmijarvi.fi/tapahtumat

TAPAHTUMAKALENTERI
1. Sunnuntaina 13.6.2021, 2. 51, 3. Seitsemän veljeksen vaellus, 4. 1950-luvulla, 5. 1890-luvulla, 6. Nurmijärveläisten kädentaitajien ja 
taitelijoiden kulttuuritapahtuma, 7. Astrid Lindgren, 8. Preussin ja Itävallan, 9. 109, 10. Skansen, Tukholma
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LIIKUNTA

Liikuntapalvelut

nurmijarvenliikuntapalvelut

Nurmijärven liikuntapalvelut

Seuraa meitä somessa!

KESÄ 2021 
-sporttileiri 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
nurmijarvi.fi/liikunta
Tiedustelut: 
jonna.suonio@nurmijarvi.fi, 
puh. 040 317 4667

Monipuolista liikunnallista tekemistä 
pienryhmissä sisällä ja ulkona.
Hinta: 100 €/vko 
Sisältää ohjatun toiminnan, lämpimän lounaan, 
välipalan ja tapaturmavakuutuksen. 
Sisarusalennus on 20 €. 
Varauksen peruutus viimeistään: 31.5.2021 klo 15.

Maaniitun koulu
Päiväleiri arkisin klo 9-15 
7.-11.6 ja 14.-18.6.2021

Lähde ulos!

Ulkoilu on terveysliikuntaa par-
haimmillaan. Lenkin yhteydessä voit 
haastaa itseäsi liikuntapalveluiden 
tehtäväradoilla. 

Tehtäviä löydät Myllykosken luonto-
polulta, Rajamäen Tykkitorninmäel-
tä ja Klaukkalasta Tornimäeltä.
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TEEMA

Oikeat vastaukset löydät lehden artikkeleista sekä edellisen aukeaman alalaidasta.

1. Milloin on kuntavaalien 2021 vaalipäivä? 
2. Kuinka monta valtuutettua Nurmijärven kunnanvaltuustoon valitaan?
3. Missä kunnan tapahtumassa voi istua jalkapuussa?
4. Sääksin rantakahvila työllistää tänäkin kesänä kymmenittäin nuoria. Millä vuosikymmenellä kahvila on 
rakennettu? 
5. Tehdas- ja alkoholimuseo Rajamäen Ryyppi sijaitsee vanhassa tislaamossa. Mutta millä vuosikymmenel-
lä se on rakennettu?  
6. Mikä on Taidekieppi? 
7. Eemeli kujeilee kesällä Taaborinvuorella. Kuka on kirjoittanut Eemeli-kirjat?
8. Elokuussa Taaborilla nähdään Aleksis Kiven komedia Olviretki. Minkä kahden maan välisestä sodasta Ki-
vi sai inspiraation näytelmään? 
9. Kuinka monta vauvaa Nurmijärvelle syntyi tammi-maaliskuun 2021 aikana? 
10. Allsång på Tabor -yhteislaulutapahtuma järjestetään jälleen syyskuussa. Mutta missä tapahtuman esi-
kuva järjestetään?      

Kyssärikymppi


