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Ohjeet AR-kuvien katseluun 
1. Skannaa kuvan ylänurkassa oleva QR -koodi älypuhelimella 
 ja avaa linkki (uudemmissa puhelimissa QR-koodit voi skannata ka-
meratilan läpi katsomalla. Vaihtoehtoisesti voit ladata QR-koodin 
katseluun tarkoitetun sovelluksen sovelluskaupasta). 
2. Paina ”Launch” ja anna selaimelle sen pyytämät luvat. 
3. Odota hetki, kun sisältö latautuu. 
4. Kohdista avautuva kameranäkymä kuvaan, josta skannasit 
koodin. Näet videon kuvan päällä.



3

Suomen kesä houkuttelee mei-
dät ulos koloistamme, tutkimaan 
ympäristöämme ja hakemaan 
elämyksiä. Lomalla on enemmän 
aikaa tehdä juuri oman mielen 
mukaisia asioita. Mutta mitä ih-
mettä sitä sitten tekisi?

Koronapandemian rajoitukset 
asettavat puitteet matkusta-
miselle ja tilaisuuksien järjes-
tämiselle. Aikaa ei kuitenkaan 
kannata hukata surkutteluun, 
vaan lähteä liikkeelle siitä, mi-
kä on helppoa, mahdollista ja jo-
pa lähellä. 

Tämän esitteen myötä Nurmijär-
ven kunta haluaa tarjota apua 

kesänviettoon ja rohkaista et-
simään aarteita. Uskomme, et-
tä Nurmijärvellä on sitä jotain, 
mikä voi paitsi hurmata, myös 
hämmästyttää kokeneemmankin 
seikkailijan. 

Esitteen mukana pääset myös 
AR-videomatkalle. Esitteessä on 
kymmenen kuvaa, joissa näet 
QR-koodin. Skannaamalla älypu-
helimellasi koodin, näet kuvan 
päällä videosisältöä Nurmijärven 
matkakohteista. 

Hauskaa kesää! 

Outi Mäkelä, 
Nurmijärven kunnanjohtaja

Kesä on katettu
-lähde matkalle!

Skannaa QR-koodi 
ja katso video 
puhelimella.
Ohje sivulla 2.
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taajam
at ja kylät

TA A JAMAT K YL ÄT

kirkonkylä 
Nurmijärven Kirkonkylässä riittää 
nähtävää ja mukavaa kylätunnel-
maa. Aleksis Kiven patsas ja van-
ha puukirkko ovat Kirkonkylän 
maamerkkejä. 
 
klaukkala
Väkimäärältään Nurmijärven 
suurin taajama on sekoitus ur-
baania kaupunkikulttuuria ja 
kylämäistä landetunnelmaa. Nur-
mijärven monipuolisimmat pal-
velut löytyvät Klaukkalasta. 

rajamäki 
Teollisuushistoriasta ja arkkiteh-
tuurista tunnetusta Rajamäestä 
löytyy palkitun uimahallin, tyk-
kitornien ja funkkiskirkon lisäksi 
Suomen alkoholihistoriaan kes-
kittynyt tehdas- ja alkoholimuseo 
Rajamäen Ryyppi. 
 

 
röykkä 
Nurmijärven luoteisosan vireä 
kasvava taajama. Röykässä si-
jaitsee suosittu uimaranta Koto-
lahti ja jugendhenkinen Röykän 
sairaala. 

 

herunen 
Nurmijärven pohjoisosassa sijait-
seva Herunen tunnetaan hiekka-
maastoistaan ja laskujoettomista 
Herusten järvistä. Herusissa on 
Nurmijärven parhaaksi kehuttu 
18-väyläinen frisbeegolfrata. 

karhunkorpi 
Karhunkorpi on Raalan yhtey-
dessä oleva kylä, jossa sijaitsee 
Karhunkorven teollisuusalue ja 
idyllinen Karhunkorven koulu.  

kiljava
Kiljavan maisemat ovat kirkkaas-
ti kauneinta Suomea. Sääksjär-
vi hienoine ulkoilureitistöineen 
ja arkkitehtuuurisine helmineen 
kutsuvat Kiljavalle ja Sääksin ym-
päristöön. 

klaukkalan metsäkylä 
Kunnan eteläosassa Klaukkalan 
Metsäkylässä on talkootoimin-
nan tuloksena valmistunut Met-
säkylän VPK:n palokunnantalo. 
Maalaismaisemassa komeilevas-
ta talosta on muodostunut kylän 
tunnettu maamerkki ja kyläläis-
ten kokoontumispaikka. Metsä-
kylän koulun tunnetuin oppilas 
on Uuno Turhapuro (elokuvassa 
Häpy endkö?, 1977).
 
leppälampi
Leppälampi tunnetaan erityi-
sesti suositusta Nurmijärvi Golf 
-keskuksesta.  Kylällä on värikäs 
historia ja Golf-keskuskin sijait-
see 1800-luvun Nurmijärven ros-
voista tunnetun Kaarlo Högdalin 
entisillä mailla. 
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lepsämä 
Nurmijärven eteläosassa sijait-
sevan Lepsämän maisemakuvaa 
ovat kauniit pelto-, jokilaakso- ja 
metsämaisemat. Lepsämässä voi 
vierailla kesäkahvilassa ja kuvata 
itsensä auringonkukkapellossa. 

nukari 
Nurmijärven koillisosassa on 
upeasta luonnosta, koulumu-
seosta ja buddhalaisesta temp-
pelistä tuttu Nukarin kylä. 
Vantaanjoki muuttuu Nukaris-
sa pitkäksi koskijaksoksi, joka on 
perhokalastajien, valokuvaaji-
en ja päiväretkeilijöiden suosik-
kikohde. 
                              
nummenpää
Nummenpään kylä tunnetaan 
yhteisöllisestä kylätoiminnasta, 
kyläläisten käyttöön vuokratus-
ta koulurakennuksesta ja kaalin-
viljelystä. 

palojoki 
Palojoen kylä on kulttuurihisto-
riallisesti arvokasta ympäristöä. 
Aleksis Kivi on syntynyt Palojoel-

la ja kansalliskirjailijan elämään 
voi tutustua Aleksis Kiven kodis-
sa ja 1900-luvun alun askarei-
siin Taaborinvuoren museoissa. 
Taaborinvuorella on tapahtu-
ma-alue, jossa nähdään kesäisin 
maan parasta kesäteatteria, kon-
sertteja ja tapahtumia.   
 
perttula 
Kumpuilevat peltomaisemat 
ovat Perttulan tunnusmerkke-
jä. Perttulassa kannattaa vierailla 
Kuhakoskella, joka entisenä myl-
lykoskena on Uudenmaan suu-
rimpia vesiputouksia. Perttulassa 
sijaitsee myös Keudan oppilaitos.
 
raala 
Kirkonkylän ja Palojoen välis-
sä sijaitseva Raalan kylä on ra-
kentunut vuodesta 1643 alkaen  
Raalan kartanon ympärille. Raa-
lan kylän vieressä virtaa Vantaan-
joki hienoine koskimaisemineen. 
  
suomies 
Suomiehen kylä sijaitsee osittain 
Nurmijärven ja osittain Hyvin-
kää puolella. Suomiehestä löytyy 

tapahtumapaikkana toimiva Jä-
tinlinna ja upea luontopolku ym-
päristötaideteoksineen.

uotila 
Uotila sijaitsee Perttulan ja Kir-
konkylän välissä. Vuoden nurmi-
järveläiseksikin valittu Uotilan 
rengasukko onnistuu yllättämään 
ohikulkijat erilaisissa asusteissa 
aina uudelleen. 

uusikylä 
Uusikylä sijaitsee Kirkonkylän ja 
Rajamäen välissä. Uusikylän lä-
heisyydessä voi nähdä strutseja 
tai herkutella mm. napolilaisel-
la pitsalla, poimia luomumarjoja 
sekä vierailla Tetrimaki Show-
roomissa. 
 
valkjärvi 
Valkjärven rannalla sijaitseva 
idyllinen maalaiskylä rajoittuu 
Perttulan Kuhakoskeen. Valk-
järvellä toimii aktiivinen ky-
läyhdistys, joka on onnistunut 
kehittämään kylää ja alueen 
nähtävyyksiä. 
 

 

 

 

 

Skannaa QR-koodi 
ja katso video 
puhelimella.
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kirkot ja tem
ppelit

klaukkalan kirkko 
Arkkitehtuurisesti mielipiteitä ja-
kava Klaukkalan kirkko valmistui 
vuonna 2004. Arkkitehti Ans-
si Lassila luonnosteli inspiraati-
oksi Kristus-kallion, josta kirkko 
nousee lujana ja vakaana. Kirkon 
omintakeinen ulkomuoto kätkee 
sisäänsä valontäyteiset valkeat ti-
lat ja elämää kuhisevan yhteisön. 
Valmistuttuaan kirkko sai kunnia-
maininnan Vuoden Betonirakenne  
-kilpailussa. Kirkko on auki kesäl-
lä tutustumista ja hiljentymistä 
varten. Kirkon aulassa on kesällä 
Nurmijärven Taideyhdistyksen ke-
sänäyttely.
Avoinna 14.6.-6.8. 
ma-pe klo 10-15 (pe 25.6. kiinni). 
Ylitilantie 6, Klaukkala 
www.nurmijarvenseurakunta.fi 
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pyhän nektarios 
eginalaisen kirkko 
Ortodoksinen ystäväpiiri ry ra-
kensi Klaukkalaan Ritva Wester-
markin suunnitteleman hirsisen 
rukoushuoneen. Se vihittiin 
käyttöön ja pyhitettiin pyhälle 
Nektarios Eginalaiselle 1995. Ru-
koushuone tontteineen luovu-
tettiin Helsingin ortodoksiselle 
seurakunnalle ja vihittiin kirkoksi 
1997. Kirkko on hirsirakennuspe-
rinteen taidonnäyte. Pyhäkön ku-
polit, kellotornin ja kuistin pilarit 
sekä pihamaalla olevan matka-
miehen ristin valmisti puuseppä 
Johannes Andrejev. Ikonostaa-
sin ikonit ja alttari-ikonin maalasi 
Aleksander Wikström. 
Kuonomäentie 80, Klaukkala 
www.hos.fi 
 

nurmijärven kirkko
Nurmijärven Kirkonkylän kau-
nis puukirkko vihittiin käyt-
töön 1793. Kirkon rakensi Matti 
Åkerblom. Alun perin kirkkoon 

rajamäen kirkko
Arkkitehti Erkki Huttusen suun-
nitteleman kirkon rakennutti Oy 
Alkoholiliike Ab omaa henkilö-
kuntaansa varten 1938. Kirk-
ko on ensimmäisiä funkkistyylin 
kirkkoja Suomessa. Rajamäen 
maamerkkinä toimiva kirkon-
torni on 48,11 metriä korkea ja 
sen huipulla on seitsemän met-
riä korkea risti. Talvisodan aikana 
kirkontornissa toimi Lotta Svär-
din paikallisosaston ilmavalvon-
ta. Kirkolta löytyy ilmavalvonnan 
muistolaatta. Kirkko oli Oy Alko-
holiliike Ab:n omistuksessa vuo-
teen 1985, jolloin yhtiö lahjoitti 
sen Nurmijärven seurakunnalle. 
Avoinna 1.-31.7. klo 12-18.
Patruunantie 7, Rajamäki 
www.nurmijarvenseurakunta.fi 

buddharama temppeli 
The Finnish Thai Buddhist Asso-
ciation -yhdistys osti Nukarista 
vuonna 2009 talon, johon pe-
rustettiin buddhalainen temp-
peli. Vuonna 2020 valmistui 
uusi hieno temppeli, johon 
mahtuu 200 henkilöä. Uuden 
temppelin avajaiset ja vihkiäiset 
järjestetään koronapandemian 
takia vasta 2022. 
Vuonna 2021 Buddharama 
temppelissä asuu kolme munk-
kia. Korona-aikana vierailut pyy-
detään ilmoittamaan etukäteen 
puh. 040 832 1009 
Aallokontie 25, Nukari 

mahtui koko Nurmijärven asu-
jaimisto, noin tuhat henkeä. Ny-
kyisin kirkkoon mahtuu 550 
henkilöä. Kirkko tunnetaan Alek-
sis Kiven rippikirkkona.  

Kesällä 2021 kirkossa on julkisi-
vukorjaus. Kirkko on auki mes-
suissa ja toimituksissa. 
Aleksis Kiven tie 5, Nurmijärvi 
www.nurmijarvenseurakunta.fi 

Skannaa QR-koodi 
ja katso video 
puhelimella.
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m
useot ja galleriat

aleksis kiven koti 
Palojoella 1834 syntyneen kan-
salliskirjailijamme lapsuudenkoti 
toimii museona, jonka näyttelys-
sä heräävät eloon Aleksis Kiven 
ajan yhteiskunta ja ihmiskoh-
talot. Kuunneltavat tekstit kul-
jettavat kuulijansa tunnelmasta 
toiseen, riemusta alakuloon ja vi-
vahteikkaisiin luontokuvauksiin. 
Näyttelyssä Kiven kieleen voi tu-
tustua myös pelaten. 
Liput 4/2 €/ Museokortti/ alle 
18-v. ilmaiseksi, vapaa sisäänpää-
sy pe 16–18. 
Opastus tilauksesta 30 €, 
puh. 040 317 4148.
Avoinna 1.6.-31.8. ti-su klo 11-
18. Suljettu 25.-27.6.
Palojoentie 271, Palojoki
www.nurmijarvi.fi/museo

taaborinvuoren museot
Taaborinvuoren museoiden 
näyttelyssä pääsee kokemaan 
1800-luvun lopun ja 1900-luvun 
arkea Nurmijärvellä.
Avoinna 1.-31.7. ti–su klo 11–18. 
Vapaa pääsy.
Opastus tilauksesta 30 €, 
puh. 040 317 4148 
Koulunkulmantie 34, Palojoki. 
www.nurmijarvi.fi/museo

tehdas- ja alkoholimuseo 
rajamäen ryyppi 
Museo tarjoilee maistiaisen Suo-
men kansan läikkyvää historiaa.
Museoon tutustuminen opastus-
kierroksella, perjantaisin vapaa 
tutustuminen. Paikan opastus-
kierrokselle voi varata museon 
kotisivuilta. 
Tilat ovat vanhan tehtaan neljäs-
sä kerroksessa, joita yhdistävät 
kierreportaat. 
Museo ei ole esteetön.
Liput 7/5 €/ Museokortti, 
alle 18–v. ilmaiseksi, 
vapaa sisäänpääsy pe klo 16–18.
Avoinna 1.6.-15.8. 
ke-su klo 12-18.  Suljettu 25.-
27.6. 
Tilauksesta ryhmille 17.–29.8. 
Varaukset:
tehdasmuseo@nurmijarvi.fi tai 
puh. 040 317 2521
Patruunantie 17, Rajamäki 
www.nurmijarvi.fi/museo
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nurmijärvi-taiteen museo 
Veljekset Juhani ja Matti Rin-
tala ovat keränneet useiden 
vuosikymmenten ajan nurmijär-
veläistä taidetta ja kulttuuriesi-
neistöä. Liput 3€/museokortti, 
alle kouluikäiset ilmaiseksi. Ei 
korttimaksuja.  Avoinna sopimuk-
sen mukaan, puh. 0400 398 239 
Aleksis Kiven tie 14, Nurmijärvi 
www.nt-museo.net 

 

nukarin koulumuseo
Nurmijärven ensimmäinen kan-
sakoulu aloitti toimintansa Nu-
karilla vuonna 1873. Museo 
esittelee koulunkäyntiä kansa-
kouluajoista peruskoulun alkami-
seen asti.
Liput 4/2 € /museokortti, 
alle 18-v maksutta. Opastus 30 €.
Avoinna sopimuksesta. 
Tiedustelut: puh. 040 317 4148, 
Nukarintie 91, Nukari. 
www.nurmijarvi.fi/museo

Rajamäen Ryypin läheisyydes-
sä tykkitorninmäellä kohoaa 
maamerkkeinä kaksi kansain-
välisestikin ainutlaatuista ilma-
torjuntatykkitornia, jotka Oy 
Alkoholiliike Ab rakennutti 1940–
41 suojelemaan viinatehdasta ja 
kylää pommituksilta. Metsäluon-
non ja betonibrutalismin yhdis-
telmä on vaikuttava näky. Toisen 
tornin seinässä on ilmatorjunnan 
muistolaatta. Torneja voi käydä 
ihailemassa ulkoapäin.  
Rajamäen Ryypissä ovat nähtä-
villä mm. Boforsin 40-mm ilma-
torjuntatykki ja talvisodan aikana 
tehtaalla valmistettu Molotovin 
cocktail. 
Tapiontie, Rajamäki  

rajamäen talo 
Pihapiirissä pääsee tutustumaan 
vanhan nurmijärveläisen maata-
lon elämään. Rakennusten van-
himmat osat ovat 1800-luvun 
alkupuolelta. Talon maille perus-
tettiin 1889 hiivatehdas, Hyvin-
kään Tehtaan Osakeyhtiö, jonka 
ansiosta Rajamäen alueesta kas-
voi yksi Nurmijärven kunnan 
päätaajamista. Nykyisin Rajamä-
en talon omistaa Altia Oyj. 
Avoinna su 18.7, 25.7., 1.8 ja 8.8. 
klo 13-16.
Tiedustelut: Nurmijärven seuran 
opaskerho, puh. 050 337 9933 
Jokisentie 77, Rajamäki 

Skannaa QR-koodi 
ja katso video 
puhelimella.
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galleria ville  
Pääkirjasto, 
Punamullantie 1, Nurmijärvi  
1.–23.6. 
ma-to klo 9-20, pe klo 9-18, 
la klo 10-16 
Juhannuksen aatonaattona klo 
9-16, 25.6. alkaen suljettu perus-
korjauksen takia.

25.5.–18.6.  
Anne Kauppila: Olemme yhtä  

galleria toivo  
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2, Klaukkala   
1.6.–15.8. 
ma-to klo 9-20, 
pe klo 9-16 

3.5.–30.6.                                  
Mirva Niirasen maalauksia  

1.7.–31.8.                              
Leena Hietamiehen keijupukuja  

GAL L ERIAT

Mirva Niirasen maalauksia  

 
paratiisigalleria  
Heinrich Ilmari Raution Klaukka-
lan Simolaan perustama yksityi-
nen galleria ja työtila. Avoinna 
sopimuksen mukaan. Tieduste-
lut: rautio@paratiisigalleria.fi 
Simolantie 68, Klaukkala 
www.paratiisigalleria.fi 
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kirjaston toimipistei-
den kesäaukioloajat

Pääkirjasto: 1.-23.6. 
ma-to klo 9-20, 
pe klo 9-18, 
la klo 10-16 
(Itsepalveluaika ma-pe 
klo 9-10) 
Juhannuksen aatonaattona 
klo 9-16. 
Pääkirjasto on suljettu 25.6. 
alkaen peruskorjauksen takia. 

Klaukkalan kirjasto: 1.6.-15.8. 
ma-to klo 9-20, 
pe klo 9-16 
(Itsepalveluaika ma-pe klo 
9-10) 
Juhannuksen aatonaattona 
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 
Juhannuksen aatonaattona 
klo 10-14. 
juhannusaattona suljettu. 

Kirjastoauto Oivan aikataulu: 
www.nurmijarvi.fi/kirjasto. 

Muutokset epidemiatilantees-
sa voivat vaikuttaa aukiolo-
aikoihin. 
 

ateljè oceanborn art 
Perttulassa sijaitsevassa galle-
ria-ateljèssa pääsee tutustu-
maan ja ostamaan paikallisen 
kuvataiteilija-taideopettaja Vicky 
Maarasen akryyli-, öljy- ja mehi-
läisvahamaalauksia. 
Ateljèssa pääsee katsomaan tai-
teilijan työskentelyä ja kuule-
maan inspiraation lähteistä sekä 
kokeilemaan Encaustic Art -va-
hamaalausmenetelmää. 
Avoinna kesätiistaisin klo 11-14 
tai sopimuksen mukaan.
Taipaleentie 96, Perttula 
www.vickymaa.fi 

pajusirkku
Akvarellitaiteilija Sirkku Saukono-
jan ateljeessa voit tehdä kortti- ja 
taidehankintoja, ihailla myös rea-
listisen satumaista akvarellitai-
detta ja tilata yksilöllisen taulun 
omien toivomusten mukaan.  
Auki maanantaisin klo 10-15, 
muina aikoina sopimuksen mu-
kaan.
Yhteystiedot: puh. 050 323 7391  
pajusirkku.tmi@gmail.com
Keikkumäentie 296, Nurmijärvi 
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luonto

kiljavannummen 
ulkoilureitistö 
Kiljavannummella on noin 35 km 
helppokulkuisia ulkoilureittejä. 
Vetonaula on luonnonkaunis kir-
kasvetinen Sääksjärvi ja sen upea 
uimaranta. Sääksin rannoilla on 
ruokailu- ja majoituspalveluita.  
Kiljavannummen harjun kulutus-
kestävyys on heikko, minkä vuoksi 
tulee liikkua merkityillä poluilla. 
Lähtöpaikkoja: 
Sääksi, 
Sääksjärventie 30, Rajamäki 
Hotel Kiljava, 
Kotorannantie 49, Kiljava 
Kehityksen maja, 
Kiljavantie 231, Rajamäki 
Rajamäen uimahalli, 
Kuntopolku 1, Rajamäki 
 
nukarinkoski ja nukarin-
kosken ulkoilualue  
Komea luonnon nähtävyys ja Van-
taanjoen vesistön suurin koskijak-
so. Pituutta koskelle kertyy 1300 
m ja pudotusta 25 m. Upea ym-
päristö kalastukselle ja retkeilyl-
le. Idyllisessä maalaismaisemassa 
kuohuvan kosken rannoilla kiertää 
ulkoilureittejä, joiden varrella on 
laavu- ja tulentekopaikkoja.  
Nukarintie 32, Nukari   

kuhakoski 
Vesiputoukset ovat Etelä-Suomes-
sa harvinainen näky. Perttulassa 
sijaitseva Kuhakoski on 150 metriä 
pitkä koski, jossa on pudotusta 16 
metriä. Louhittu jokiuoma muo-
dostaa maisemakokonaisuuden, 
jonka menneisyydestä kertovat 
myllyjen ja sahojen perustusten 
jäänteet. Kosken niskalla on kau-
niisti holvattu vanha maantiesilta, 
jolta avautuu upea näköala joki-
laaksoon.    
Valkjärventie 604, Perttula
 

myllykoski  
Myllykosken kuohut ovat vaikut-
tava näky. Koski oli nimensä mu-
kaisesti aikoinaan Nurmijärven 
parhaita myllypaikkoja ja pai-
kassa on sijainnut myös alueen 
ensimmäinen voimalaitos. Ve-
sivirtauksia voi ihailla rannoil-
ta tai kosken ylittäviltä silloilta. 
Myllykoski soveltuu hyvin päi-
väretkeilyyn ja alueella on hie-
noja pitkospuureittejä ja useita 
tulentekopaikkoja. Myllykoskel-
la kannattaa kiertää Koskikaran 
luontopolku (2 km), jonka opas-
tustaulut kertovat Vantaanjoen 
ranta-alueiden linnuista.  
Siippoontie 771, Nurmijärvi 

seitsemän veljeksen 
vaellusreitti  
Lähde patikointiretkelle keskelle 
kirkkaasti kauneinta Uuttamaa-
ta. Reitillä voi nähdä kansallis-
kirjailijan kodin, Myllykosken, 
jääkaudenaikaisia hiidenkirnuja, 
funkkisarkkitehtuuria ja maam-
me upeimman uimarannan. Seit-
semän veljeksen vaellusreitti 
soveltuu lyhyelle päiväretkelle 
tai useamman päivän patikoin-
nille. Vaellusreitti sopii osin myös 
pyöräilyyn. Reitin varrelta löyty-
vät taukopaikat sekä ruokailu-, 
peseytymis- ja majoituspalve-
lut. Nurmijärven kunnan alueella 
Seitsemän veljeksen vaellusreitti 
on noin 33 km pitkä ja vaativuus-
tasoluokaltaan se on keskivaa-
tiva.  
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Reitin varrella on opasteita, mut-
ta vaellukselle suositellaan ot-
tamaan mukaan reittikartta, 
jonka saa esimerkiksi kirjastois-
ta. Vaihtoehtoisesti voi ladata 
Nomadi-sovelluksen puhelimeen 
AppStroresta tai Play-kaupasta. 
Sovelluksessa on reitin kartta ja 
reitin varrella olevia luonto- ja 
kulttuurikohteita. Lähtöpaikkoja 
esimerkiksi: 
Rajamäen uimahalli, 
Kuntopolku 1, Rajamäki 
Myllykoski, 
Siippoontie 771, Nurmijärvi 
Herunen, 
Herustentie 248, Herunen

parkkimäen ulkoilureitit
Parkkimäen suositut ulkoilureitit 
ja lenkkipolut lähtevät Kirkonky-
län urheilukentältä. 
Urheilutie, Nurmijärvi 

isosuon natura-alue
Isosuon 148 hehtaarin Natura-
alue sijaitsee Klaukkalan kes-
kustan tuntumassa. Suolta on 
aiemmin nostettu turvetta ja 
sieltä voi edelleen löytää peh-
kutehtaan rauniot. Isosuo on 
pääosin Metsähallituksen hal-
linnoima alue. 

Isoniitun-Luhtajoen alue
Klaukkalalaisten ulkoilu- ja vir-
kistysalue, jossa viihdytään 
ympäri vuoden. Alue on niin 
pyöräilijöiden, kävelijöiden ja 
juoksijoiden suosiossa. Lenkillä 
voi ihastella muun muassa pai-
kallisen lehmätilan asukkeja. 
Löydöskuja 2, Klaukkala

klaukkalan tornimäki
Kiipeä Tornimäen kuntoportaat 
ylös ja jatka alueen hyville ul-
koilureiteille. Tornimäessä pää-
see myös alamäkipyöräilemään 
lukuisia downhill-reittejä ja en-
duropolkuja!
Tornimäentie 20, Klaukkala

kattilamäen hiidenkirnut 
Seitsemän veljeksen reitin var-
relta löytyy jääkauden aikaisia, 
harvinaisen suuria, hiidenkirnu-
ja. Kattilamäen suurin hiidenkir-
nu on noin metrin leveä ja syvä. 
Seitsemän veljeksen reitin var-
rella Nurmijärven pohjoispuo-
lella koordinaatit 60.483727, 
24.824471.  

 
kalastus  
Nurmijärven maisemia halkova 
Vantaanjoesta voi kalastaa kirjo-
lohta, harjusta, taimenta ja hau-
kea. Nukarinkosket ja Myllykoski 
tarjoavat kalastajalle hyvät kala-
paikat. Valkjärvessä esiintyy run-
saasti särkeä, ahventa ja haukea. 
 

Skannaa QR-koodi 
ja katso video 
puhelimella.
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uim
arannat
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sääksi
Suomen suurimmalla lähteellä 
kohtaavat taianomaisella taval-
la puhtaan veden häikäisevä kau-
neus ja luonnon rauha. Sääksin 
hiekkarannalla, jota on sanottu 
Suomen upeimmaksi uimaran-
naksi, voi viettää ikimuistoisen 
kesäpäivän. Sääksjärveä ym-
päröivässä luonnossa voi puo-
lestaan retkeillä tai harrastaa 
liikuntaa. Sääksin uimarannalta 
löytyy kauniiin hiekkarannan li-
säksi kesäkahvila terasseineen, 
hyppytornit, beachvolley-kentät 
sekä lasten leikkipaikkoja. Luon-
topolkuja pitkin pääsee Kiljavan-
nummen reiteille, hotellille ja 
lomakodille. 
Sääksin uimarannan kesäkahvila 
on avoinna 1.6-15.8 klo 11-19 tai 
sääolojen mukaan.  
puh. 040 317 4008
Sääksjärventie 30, Rajamäki. 

Tutustu!
nurmijarvi.fi/saaksi

tiiran uimaranta 
Klaukkalalaiset kerääntyvät kesä-
päivinä Tiiran uimarannalle. 
Tiira on erityisesti lapsiperheiden 
ja nuorison suosiossa. 
Rannalta löytyy kesäkahvila, joka 
on auki sääolojen salliessa.   
Tiiranranta 37, Klaukkala

  

herusten uimapaikka 
Palkkisillantie 535, Herunen 

sääksjärven röykän 
uimapaikka 
Kotolahdentie 18, Röykkä 

vaaksinjärvi
Vaaksintie, Röykkä 

valkjärven lähtelän ranta 
Valkjärventie 79, Klaukkala 

UIMAR ANNAT

UIMAPAIK AT

Skannaa QR-koodi 
ja katso video 
puhelimella.

Sääksi  
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tapahtum
at

teatteri pikku kivi:  
neitoja ja noitia 
ke 9.–10.6. klo 18
Tunnettuja ja vähän tuntemat-
tomampia satuja, hyvyyttä ja 
pahuutta sekä kauneutta ja ru-
muutta. Tule katsomaan, saako 
paha palkkansa. Ohjaus Lea 
Hirvasniemi-Haverinen. 
Liput 10/5 €. 
Taaborinvuori, 
Koulunkulmantie 34, Palojoki 
Järj. Kivi-juhlat ry 
 
roinelan 
peräkonttikirppis
la 19.6, la 17.7, la 21.8 klo 10-14 
Tee mukavia ostoksia kyläkirp-
piksellä. Myös pientä purtavaa 
myynnissä.  Ilmainen myynti-
paikka yksityishenkilöille. Suora-
myynti tai tuotesittelypaikka 20€.  
Roinelan piha, 
Seurantie 2, Klaukkala 
www.klans.fi
järj. Klaukkalan nuorisoseura 
 
kivi-juhlat 
seitsemän veljestä 
29.6.–4.7. 
Seitsemän jukuripään riehakas 
karkumatka suomalaisen sielun 
ytimeen. Teatteriohjaaja Samuli 
Reunanen on tunnettu tavastaan 
lähestyä klassikkoteoksia punk-
asenteella. Hän tarttuu anar-
kistisella otteellaan Seitsemään 
veljekseen rooleissa monen ikäi-
siä naisia. Teoksen hahmoja aja-
tellaan usein läpileikkauksena 
Suomen miesten persoonalli-
suuksista. Veljekset puserretaan 
naisten kokemusten läpi uudella 
rohkealla tavalla. 29.-1.7. klo 19 
ja 3.-4.7. klo 15. Liput 20/25/27€ 
(+ toimitusmaksu alk. 1 €) 
www.lippu.fi, www.kivijuhlat.fi 
Taaborinvuori, 
Koulunkulmantie 34, Palojoki
Järj. Kivi-juhlat  

vaahteramäen eemeli 
9.–28.7. 
Kesälle 2020 alun perin suunniteltu 
toiveuusinta Vaahteramäen Eemeli 
siirtyi covid-rajoitusten vuoksi tälle 
kesälle. Klassikkoteoksen pellava-
päinen pojanviikari kujeilee tut-
tuun tapaan vieden kaikenikäiset 
katsojat ikimuistoiseen seikkailuun. 
Rooleissa muun muassa Joose Mä-
enpää, Emilia Kangasluoma, Marita 
Taavitsainen, Nora Löfving, Joonas 
Vartia ja Veeti Kallio. Ohjaus Taa-
vi 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. ja 17.7. 
ja 24.7. klo 16. Liput alk. 26 € + toi-
mitusmaksu (alk. 1 € www.lippu.fi). 
Taaborinvuori, 
Koulunkulmantie 34, Palojoki 
www.taaborinkesateatteri.fi 
Järj. Taavi Vartia Film & TV Oy

festikaali 
24.7.
Taidetapahtumassa juhlitaan 
kyläyhteisöä ja kylän kaalivil-
jelytaustaa.  Lastenkonsertti, elo-
kuvakonsertti ja kaaliaiheinen 
taidenäyttely. Tarjolla kaaliruokaa.
Lisätietoja puh. 040 709 3078
Nummenpään koulu, 
Leppälammentie 69
 
teatteri roinela: 
10.–22.8. 
Vapaaehtoisvoimin pyörivä kesä-
teatteri on hurmannut yleisöä jo 
kuuden vuoden ajan. Teatteria suu-
rella sydämellä nähdään nuoriso-
seurantalo Roinelan takapihalla 
kokoperheelle sopivana picnic-te-
atterina.  Ota oma picnic-viltti mu-
kaan.  10.8 klo 18, 14.8 klo 13, 19.8 
klo 18, 20.8 klo 21 ja 22.8 klo 15.  
Liput 10€, info@teatteriroinela.fi  
Seurantie 2, Klaukkala  
www.teatteriroinela.fi 
Järj. Teatteri Roinela 

eliittikissat 
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kivi-juhlat:  
olviretki 
18.–25.8.
Lehtiuutisesta kesällä 1866 
inspiroitunut ”Olviretki 
Schleusingenissa” on Aleksis Ki-
ven tuotannon riemukkaimpia 
saavutuksia. Se on kupliva karne-
vaali eurooppalaisen aatehistori-
an kuohuvilta tantereilta, kostea 
komedia saksalaiselta sotanäyt-
tämöltä, jossa kansallisuusaate ja 
juoppohulluus löivät toverillisesti 
kättä ja raivoisasti rumpua. 
Ohjaus Samuli Reunanen. 
Esitykset 18.–19.8. klo 19, 
21.–22.8. klo 15, 24.–25.8. klo 19. 
Liput 20/25/27 € + toimitusmak-
su (alk. 1 € www.lippu.fi) 
Taaborinvuori, 
Koulunkulmantie 34, Palojoki  
www.kivijuhlat.fi 
Järj. Kivi-juhlat
 
rajamäen kyläpäivä
la 28.8. klo 10-15 
Kuntopolku 1, Rajamäki 
www.rajamäenkyläpäivä.fi  
 
nuku yö ulkona 
la 28.8. 
Suomen Ladun Nuku yö ulkona 
-kampanjan yksi päätapahtumis-
ta järjestetään Märkiönjärven 
rannalla, jonne nousee Kiljavan 
Metsähotelli. Partiosäätiön lei-
rikeskuksen ympäristössä on va-
rattavia ilmaisia majoituspaikkoja 
400 hengelle. Metsähotellissa 
voit majoittua järjestäjän tarjo-
amassa teltassa, riippumatos-
sa, tai tentsile-puumajoitteessa. 
Yöpymään voi tulla myös omal-
la teltalla, riippumatolla tai vaih-
toehtoisesti yöpyä taivasalla. 
Tilaisuuteen on mahdollista osal-
listua myös päiväkävijänä. 
Alueella on ilmaisia ja maksullisia 
perheille ja lapsillekin sopivia ul-

koilu- ja luontoaktiviteettejä, ku-
ten melontaa, jousiammuntaa ja 
kokkauskursseja. Myös kioski- ja 
ravintolapalveluita.  
Pysäköinti Rajamäellä mm. TTS:n 
pysäköintialueella (Kiljavantie 6), 
josta järjestetään bussikuljetus 
alueelle. 
Hotellipaikkojen jako alkaa ju-
hannuksen jälkeen. 
www.nurmijarvenlatu.fi
Avoinna la 28.8. klo 10 – su 29.8. 
klo 12.
Vihtilammintie 45, Rajamäki
Järj. Nurmijärven latu ja polku, 
Uudenmaan latualue, sekä pai-
kalliset ja valtakunnalliset yhteis-
työkumppanit

puhelinlangat laulaa 
-laulunäytelmä 
su 29.8. klo 15 
Eräänä päivänä itse Katri Hele-
na on tulossa synnyinpitäjäänsä 
Tohmajärvelle. Katri Helenalle on 
päätetty nimetä katu hänen elä-
mäntyönsä kunniaksi. Matkalla 
Katri Helena poikkeaa pikaises-
ti paikallisessa Unionin huolta-
mossa. Alkaa tapahtumasarja, 
jossa Katri Helenan ikivihreät 
suosikkilaulut ja elämänsä kos-
kettavimmat kohdat siivittävät 
juonenkäänteitä.
Liput 30,90 € + toimitusmaksu 
(alk. 1 €, www.lippu.fi) 
Lippupisteestä, R-kioskeilta sekä 
Viihdeohjelmat 
puh. 040 740 6354. 
Taaborinvuori, 
Koulunkulmantie 34, Palojoki 
Järj. Simeros Oy 

taaborin metsäklubi:  
erin 
to 12.8. klo 19 
Persoonallisesta äänestään ja 
koskettavista tulkinnoistaan tun-
nettu Erin kuuluu maamme valo-
voimaisimpiin artisteihin.   
Liput 32 € + toimitusmaksu 
(alk. 1 €, www.lippu.fi) 
Lippupisteestä ja R-kioskeilta. 
Taaborinvuori, 
Koulunkulmantie 34, Palojoki 
Järj. Nurmijärven kulttuuripal-
velut 

taaborin metsäklubi:  
club for five 
– rakastetuimmat 
la 14.8. klo 15 
A cappella -lauluyhtye Club For 
Five juhlii 20 vuotista taivaltaan 
ja tuo kesäiselle konserttilaval-
le kotimaisen yleisön rakastamia 
kappaleita. 
Liput 36 € + toimitusmaksu 
(alk. 1 €, www.lippu.fi) 
Lippupisteestä ja R-kioskeilta. 
Taaborinvuori, 
Koulunkulmantie 34, Palojoki 
Järj. Nurmijärven kulttuuripal-
velut 
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taidekieppi
4-5.9 klo 10-16 
Paikallisten kädentaitajien ja tai-
telijoiden yhteistyön tulokse-
na syntynyt kulttuuritapahtuma 
Nurmijärvellä. Taidekiepissä pää-
see kurkistamaan viikonlopun 
aikana kulissien taakse taiteili-
joiden ja käsityöläisten työhuo-
neisiin. Taidekieppikohteissa on 
tarjolla näyttelyitä, monipuolista 
kädentaitoa, työnäytöksiä ja tai-
depajoja.  
Vierailtavat kohteet ja esittelyt: 
www.taidekieppi.fi
Järj. Taidekieppi ry
 
allsång på tabor 
sön/su 5.9 kl. 15 
Vi kommer igen! Det ska bli All-
sång på Tabor kommande sen-
sommar. Allsång med Thomas 
Lundin & Calle - kom och dela 
glädjen i att sjunga och upplev 
musiken i gemenskap. 
Ruotsinkielisessä yhteislauluillas-
sa toimivat vetäjinä Thomas Lun-
din ja Calle. Tule ja laula mukana. 

Biljetter/liput 10 € + leveransav-
gift (från 1 €, www.lippu.fi) från 
Lippupiste och R-kiosker. 
Taaborinvuori, 
Koulunkulmantie 34, Palojoki 
Arrangör/järj. Svenska förenin-
gen i Nurmijärvi 

jukka perko:  
charlie parker with strings 
la 11.9. klo 13 
Jukka Perko esiintyy yhdessä 
Helsinginkadun Filharmonikoi-
den kanssa. Kapellimestarina on 
Veli-Antti Koivuranta. Mukana 
on myös Jukolan musiikkikoulun 
opettajia. Liput 15 € + toimitus-
maksu (alk. 1 € www.lippu.fi). 
Taaborinvuori, 
Koulunkulmantie 34, Palojoki 
Järj. LC Rock 

 

seitsemän veljeksen 
vaellus 
la 18.9. klo 9.30-14 
Lähtö vaellukselle Maaniitun 
koululta klo 9.30 alkaen. 
Koko perheelle sopivaa ohjel-
maa Taaborinvuorella klo 11-14: 
kahvilapalvelut ja ruokamyyntiä, 
markkinahumua, liikuntaleikke-
jä ja museonäyttelyitä. Yleisöä 
viihdyttää Kunnan Pojat -yhtye. 
Ennakkoilmoittautuminen vael-
lukselle kunnan verkkosivujen ta-
pahtumakalenterin kautta:
nurmijarvi.fi/tapahtumat. 
Vapaa pääsy. 
Maanitun koulu, 
Heikkiläntie 27, Nurmijärvi  
Taaborinvuori, 
Koulunkulmantie 34, Palojoki 
Järj. Nurmijärven kunta  

Skannaa QR-koodi 
ja katso video 
puhelimella.

Taaborinvuoren tapahtuma-alue
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liikunta

klaukkalan tornimäen 
kuntoportaat  
Kuntoportaissa on 338 askelmaa 
ja ala- ja ylätasanteen lisäksi kol-
me välitasannetta, joissa voi le-
vähtää. Nousua kuntoportaissa 
on yhteensä 51 metriä. 
Kuntoportaat on valaistu. 
Tornimäentie 20, Klaukkala. 
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melonta  
Vantaanjoki sivujokineen, Sääks-
järvi ja Valkjärvi kutsuvat melo-
jia. Vantaanjoki on melottavissa 
parhaiten kevät- ja syystulvien ai-
kana, mutta joissakin osissa me-
lominen on mahdollista myös 
kesällä. Melontareiteillä on kos-
kipaikkoja, jotka ovat helposti 
laskettavia. Myllykoski ja Nuka-
rinkoski eivät sovellu läpilasket-
taviksi. Reiteillä Nukarinkosken 
ja Myllykosken välillä on nuotio-
paikkoja sekä laavuja. 

pyöräily 
Nurmijärvellä on paljon rau-
hallisia pikkuteitä, jotka hou-
kuttelevat juuri itselle sopivalle 
pyöräretkelle maalaismaise-
maan.  Kannattaa pistäytyä pyö-
rällä Nurmijärven eri kylissä. 
Aloita esimerkiksi pyöräilemällä 
Palojoelle Aleksis Kiven syntymä-
kodille ja sieltä Myllykosken kaut-
ta Kirkonkylälle. 

maastopyöräily 
Maastopyöräilyyn löytyy laaja va-
likoima erilaisia reittejä ulkoilu-
alueilta ja maastopoluilta. Myös 
Seitsemän veljeksen vaellusreitti 
on suurimmalta osin ajettavissa 
maastopyörällä aina Nurmijärvel-
tä Hyvinkäälle asti. 

rajamäen liikuntapuisto  
Monipuolinen liikuntapaik-
ka, jossa on valaistu kuntorata, 
tekonurmikenttä, nurmikent-
tiä sekä hiekkakenttä, tennis- ja 
koripallokentät, yleisurheilun 
suorituspaikkoja, luistinrata ja 
jääkiekkokaukalo, 9 väylän fris-
beegolfrata ja skeittipuisto. 
Kiljavantie 4, Rajamäki  

rajamäen tykkitornin-
mäen tenniskenttä
Entinen alkoholitehtaan tennis-
kenttä kunnostettiin talkoovoi-
min vuonna 2020. 
Kenttävaraukset: 
www.rajamaen-uh.fi
Tapiontie, Rajamäki

maaniittu-ihantolan 
liikuntapuisto 
Liikuntapuisto sijaitsee kes-
keisellä paikalla Nurmijärven 
Kirkonkylässä. Alue soveltuu 
koko perheen ulkoiluun ja liik-
kumiseen. Alueelta löytyy 18 
-väyläinen frisbeegolfrata, ki-
vituhkapintaiset puistokäytä-
vät, koirien ulkoiluttamisalueet, 
matonpesupaikka ja ulkoilu-
reittiyhteys liikuntapuistosta 
Myllykoskelle sekä Seitsemän 
veljeksen reitille. 
Heikkiläntie 27, Nurmijärvi

kirkonkylän liikuntapuisto
Kirkonkylän liikuntapuistossa on 
muun muassa hiekkatekonurmi-
kenttä ja pukutiloja. 
Suojalantie 2, Nurmijärvi

klaukkalan urheilupuisto 
Kaukkalan urheilualueella on 
lämmitettävä tekonurmikenttä, 
jalkapallohalli, yleisurheilun suo-
rituspaikkoja ja tenniskenttiä. 
Kisatie 9, Klaukkala

herusten fisbeegolfrata 
18-väyläinen rata sijoittuu met-
säisen hiekkakuopan maastoon 
ja sen ympäristöön. 
Kolpakontie, Nurmijärvi 

skeittipaikat 
Klaukkalan skeittipaikka 
Isosuo 2, Klaukkala  
Kirkonkylän skeittipaikka (Bueno) 
Paimentie, Nurmijärvi 
Rajamäen skeittipaikka 
Kiljavantie, Rajamäki
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nurmijärvi golf 
Rauhallisissa, luonnonkauniisti 
kumpuilevissa maisemissa sijait-
seva Nurmijärvi Golf tarjoaa mo-
nipuoliset ja haasteelliset kentät 
niin kokeneille pelaajille kuin vas-
ta-alkajillekin. Alueella on 27-rei-
käinen kenttäyhdistelmä sekä 
kaikille avoin, 9-reikäinen Par-3 
harjoitusrata. Par-3-radan yhte-
ydessä on kiintein korein varus-
tettu 9-reikäinen frisbeegolfrata 
sekä 9-reikäinen futisgolfrata. 
Ratasillantie 70, Röykkä. 
www.nurmijarvi-golf.fi 

liikuntakeskus balanssi
Viirintie 3, Klaukkala
www.liikuntakeskusbalanssi.fi

kuntokruunu 
Yrittäjänkulma 3, Klaukkala
Pekontie 3, Nurmijärvi
www.kuntokruunu.fi

fitnesse
Klaukkalantie 72, Klaukkala
www.fitnesse.fi

fit24
Kauppakeskus Brunni, 
Isoseppälä 14, Klaukkala
www.fit24.fi

kuntokeskus pro 
Ihantolantie 2, Nurmijärvi 
www.kuntokeskuspro.fi  

kuntocenter
Kauppanummentie 6 A 1, Nur-
mijärvi
www.nurfy.fi

fitness club
Keskustie 5, Nurmijärvi
www.fitnessclubnurmijarvi.fi

ulkokuntoilulaitteet 
Ulkokuntoilulaitteita löytyy 
Sääksjärven ja Tiiran uimaran-
noilta, Klaukkalan urheilualu-
eelta, Mäntysalon, Isoniitun ja 
Rajamäen kouluilta sekä Kirkon-
kylän Loutinpuistosta. 
Sääksjärventie 30, Nurmijärvi 
Tiiranranta 37, Klaukkala 
Kisatie 9, Klaukkala 
Havumäentie 7, Klaukkala 
Löydöskuja 2, Klaukkala 
Tykkimäentie 1, Rajamäki 
Pinomäentie 12, Nurmijärvi 

rajamäen uimahalli 
Vuoden vesiliikuntapaikaksi 2018 
valitun uimahallin kuusi allasta 
ja muut palvelut tarjoavat virkis-
tystä ja virikkeitä. Uimahallista 
löytyy erilaisten altaiden lisäksi 
saunoja, ryhmäliikuntatila, kun-
tosali, spinning-sali, voimailusali 
ja kahvila. Uimahallissa on ohjat-
tuja ryhmäliikuntatunteja, vesi-
jumppia ja treenejä.   
Kesäaukioloajat 3.5.-15.8. 
ma, ti, ke ja pe klo 6-20, 
to klo 12-20, 
la ja su klo 10-17 
Kuntopolku 1, Rajamäki 
www.rajamaen-uh.fi 

bowling corner & billiard  
Viihtyisässä vapaa-ajanvietto-
keskuksessa on 8-keilarataa 
varustettuna modernilla av-
tekniikalla, joka mahdollistaa 
perinteisen keilailun lisäksi hoh-
tokeilailua sekä erilaisia viihteel-
lisiä keilapelejä. Kuusi virallisella 
kisaveralla varustettua biljardi-
pöytää sekä 2 kpl Darts-taulua. 
Kahvila-ravintolan sisällä tai te-
rassilla voi nauttia pikkusuolais-
ta ja makeaa sekä virvokkeita. 
Avoinna ma-ti klo 10-20, 
ke-to klo 10-21, pe-la klo 10-23 
ja su klo 12-20.  
Ojakkalantie 2, Nurmijärvi 
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vauhtifarmi 
Kuplafutis, jousiammuntapeli, 
paintball, airsoft, vaijeriliuku, ar-
my-rata, beachlentis, metsäjoo-
ga, asahi, itsepuolustus, jumpat, 
sauvakävelyt, allasjumpat ja eri-
laiset maalaiskisat. Myös varjolii-
tolennätyksiä. Vauhtifarmilla on 
baari, catering, saunatilat ja läm-
mitetty uima-allas.  Minimiryh-
mäkoko on 6 hlöä. Avoinna vain 
tilauksesta: info@vauhtifarmi.fi, 
puh. 040 512 2005 
Suonojantie 200, Perttula  
www.vauhtifarmi.fi 

minzun 
issikkatalli 
Vaellukset esim. ystäväryhmille, 
pariskunnille ja perheille. Myös 
ratsastustunnit ja päiväleirit.  
Nukarintie 179, Nukari 
www.mintzu.net 

tmi SUP janne  
SUP-lautojen vuokrausta ja sup-
pailun alkeiskursseja, SUP-joogaa 
sekä vesijuoksuvöiden vuokraus-
ta. Auki sääolojen mukaan kesä-
kuun alusta elokuun loppuun. 
Kesäkuussa klo 12-20, 
heinäkuussa klo 10-21, 
elokuussa klo 12-20. 
Säävaraus. 
Lisätietoja puh. 044 943 4729, 
janne.otranen@gmail.com 
Sääksin uimaranta, 
Sääksjärventie 30, Rajamäki  

nurmijärven 
jalkapalloseura
Edustusjoukkueiden kotiottelut 
kaudella 2021.  
NJS:n naisten ja miesten edus-
tusjoukkueiden kotiottelut Klauk-
kalassa tarjoavat futishuumaa. 
Paikan päällä palvelee myös kah-
vio. Otteluennakoita ja lisätietoja 
löytyy osoitteesta: www.njs.fi 
Naisten ykkösen tulospalvelu: 
https://tulospalvelu.palloliitto.fi/
team/60914/info  
Miesten kakkosen tulospalvelu: 
https://tulospalvelu.palloliitto.fi/
team/60537/info 

biking.fi 
Sähköavusteisten ja lihaskäyt-
töisten Fatbike-pyörien vuokra-
usta ja retkiä myös Nurmijärven 
alueelle. 
Lisätietoja: puh 040 5736 513
www.biking.fi

padeltehdas
Ilvesvuoren alueelle on uu-
si neljän sisäpelikentän Padel-
pelikeskus.  Mailat ja pallot 
vuokrattavissa. 
Varaukset: www.padeltehdas.fi 
puh. 010 319 5000
Avoinna ma-su klo 6-23
Ilveskuja 6, Nurmijärvi
www.padeltehdas.fi 

Skannaa QR-koodi 
ja katso video 
puhelimella.

Klaukkalan  urheilupuisto
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m
ajoitus ja ruokailu

hotel kiljava  
Majoitus- ja kongressihotelli 
puhdasvetisen Sääksjärven ran-
nalla. Lähes 100 huonetta, jois-
ta avautuu joko näköala upealle 
Sääksjärvelle tai vehreälle Kilja-
vannumelle. 
Tiedustelut: puh. 044 7433368, 
sales@hotelkiljava.fi 
Kotorannantie 49, Kiljava  
www.hotelkiljava.fi 
 
kotoranta 
Kattavia majoitus- ja tarjoilupa-
ketteja perhe-, yritys- ja järjes-
töjuhliin ja tapahtumiin upean 
Sääksjärven rannalla. Mahdolli-
suus vuokrata kota, rantasauno-
ja, palju sekä grillikatos. 
puh. 010 387 5802
Kotorannantie 74, Kiljava
www.kotoranta.fi

vuonotalli solsikke  
Majoitusta luonnon rauhassa ja 
hevoslaidunten läheisyydessä. 
Myös maatilavierailut, leirit, rat-
sastustunnit vuonohevosilla sekä 
talutusratsastusta perheen pie-
nimmille. 
puh. 040 208 013, 040 738 3338 
Maatilantie 27, Kiljava 
www.solsikke.fi 

MA JOI T US

ketolan strutsitila  
Strutsivierailuelämysten lisäk-
si majoituspalveluita. Tilalla on 
myös oivalliset puitteet pienille 
ja suurille juhlille, retkiryhmille 
sekä kokous-ja koulutuspäiviin. 
Kesäkahvila tarjoaa muun muas-
sa strutsierikoisuuksia strutsin-
munista ja strutsinlihasta. 
Avoinna ilman etukäteisvarausta 
1.6.–31.8 ti-su klo 12-17.  
Varaukset puh. 040 5500 608 
Korvenojantie 17, Rajamäki  
www.agrocenter.fi 

Kotoranta
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KIRKONKYLÄ 
 
myllykukko
Myllykukossa palvelee 24h kah-
vila, lounasravintola, Hesburger, 
Subway ja Kotipizza. 
Lisäksi kesällä jäätelökioski. 
Myllykukosta löytyy myös auto-
pesu ja esimerkiksi nestekaasua 
grilliin. Lisäksi henkilö- ja paketti-
autojen sekä peräkärryjen 
vuokrausta. 
Ilvesvuorenkatu 2, Nurmijärvi 

lounas ja tilausravintola 
makupata  
Lounasta isolla sydämellä pai-
kallisia tuotteita käyttäen ja 
hyvällä maulla toteutettuna. 
Lounasta on tarjolla arkisin klo 
10.30-13.30. Myös pitopalvelu-
toimintaa ja yksityistilaisuuksia. 
Avoinna ma-pe klo 10.30-13.30, 
muina aikoina sopimuksesta. 
puh. 0400 844 041. 
Pekontie 3, Nurmijärvi 
https://www.makupata.fi/ 

 
bistro puisto 
Mukava ja rento olohuone, jossa 
kaikki voivat viihtyä pidempään-
kin. Avoinna ma-pe klo 11-15, 
muina aikoina tilausravintolana 
Kaurapellontie 3A, Nurmijärvi 
www.bistropuisto.fi 

 
capri nurmijärvi 
Pizzeria Capri on lämminhenki-
nen perheravintola. 
Maistuvia  pizzoja, pihvejä, sa-
laatteja sekä kebabeja. 
Avoinna ma-pe klo 10-22, 
la klo 10.30-22, su klo 11-22 
Pratikankuja 7, Nurmijärvi 
www.pizzeriacapri.fi 

ismet  
Keittiöltään välimerellinen, mut-
ta ruokalistalla on vaikutteita 
myös sekä Pohjois- että Etelä-
Amerikasta. Ismet-ravintolat 
pyrkivät annoksissaan saavut-
tamaan hyvän ruoan edulliseen 
hintaan.  
Avoinna ma-to klo 10.30-21, 
pe klo 10.30-22, la klo 11-22 ja 
su klo 11-21. 
Keskustie 5, Nurmijärvi 
www.ismetnurmijarvi.fi  

leivari 
Kahvila-konditoria tarjoaa ma-
keita ja suolaisia herkkuja, 
kakkuja, jäätelöä ja muita herk-
kusuiden unelmia. 
Avoinna ma-pe klo 8.30-18, 
la klo 9-15. 
Heinäkuussa ma-pe klo 8.30-16. 
Mahlamäentie 2, Nurmijärvi

pirjon pakari  
Laaja valikoima tuoretta pai-
kallista käsin leivottua leipää, 
paljon myös gluteenittomia 
tuotteita. Kahvilassa tarjolla aa-
miaista ja lounasta sekä makeita 
ja suolaisia kahvipöytäherkkuja 
ja erikoiskahveja. 
Avoinna ma-pe klo 6.30-16, la 
klo 8-14. 
Suljettu juhannuksesta elokuun 
loppuun. 
Kauppanummenkuja 3, 
Nurmijärvi  

impivaara grilli 
Aleksis Kiven Seitsemän veljek-
sen vaikutus näkyy nimen lisäksi 
myös ravintolan sisustuksessa. 
Annokset valmistuvat puuhiilig-
rillissä. Ravintolassa on 50 asia-
kaspaikkaa ja ulkona katetulla 
terassilla 16 asiakaspaikkaa. Ra-
vintolalla on A-oikeudet.   
Avoinna ma–pe klo 10–22, 
la klo 11–22, su klo 12–21.  
Punamullantie 6, Nurmijärvi  
www.impivaarangrilli.fi

Kotoranta

RUOK AILU



28

pizza express 
Avoinna ma-to klo 10-22, 
pe klo 10-4.30, la klo 11-4.30, su 
klo 11-22 
Kuonomäentie 1, Klaukkala 

 
 KLAUKKALA 

cafe hugo 
/ uudenmaan leipä 
Hilkka ja Hugo Villgrenin leipu-
rin taival alkoi Lappeenrannasta 
1950-luvulla. Klaukkalassa leipo-
mo avasi ovensa 1960. Monet 
tämän päivän resepteistä ovat 
alkuvuosien perua. Konditoria-
myymälä-kahvio, lounastarjoilu 
ma–pe klo 10.30-14.30. 
Avoinna: ma-pe 7.30 –17.30, 
la 8–15
Klaukkalantie 69, Klaukkala.  
www.uudenmaanleipa.fi 

krannin tila - maatilapuo-
ti & kesäkahvila  
Paikallisia, käsintehtyjä herk-
kuja mukaan ostettavaksi tai 
kesäkahvilassa nautittavaksi. Va-
likoimassa gluteenittomia ja lak-
toosittomia herkkuja.  
Avoinna 3.6.-15.8. to-pe klo 12-
18, la klo 10-16 ja su klo 12-16  
Kesäkauden jälkeen avoinna pe 
klo 16-18 ja la klo 10-14 
Takkulantie 9, Lepsämä  
www.krannintila.fi 

cafe kirjava & 
käsityöputiikki 
Itsetehtyjä herkkuja, keto-leivon-
taa, herkullista lounasta, tilaus-
tuotteita ja paikallisia tuotteita 
keskellä Klaukkalaa. 
Aurinkoinen terassi. 
Avoinna ma klo 11-16, 
ti-pe klo 11-18, la klo 11-16 
Klaukkalantie 59, Klaukkala 
www.cafekirjava.fi 

pihvimylläri 
Hyvää ruokaa nuorekkaassa ja 
mukaansatempaavassa ympä-
ristössä. 
Avoinna ma-pe klo 10-21, 
la klo 11-18, 
su klo 11-21 
Myllärintie 8, Klaukkala

resunga 
Suosittu Nepalilainen ravintola 
Klaukkalan keskustassa. 
Seurantie 1, Klaukkala 

lounasravintola ja pito-
palvelu madmar catering 
Avoinna ma-pe klo 8-14 
Yrittäjäntie 13, Klaukkala 

Skannaa QR-koodi 
ja katso video 
puhelimella.

Hotel Kiljava
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klaukkalan king pizzeria 
Avoinna ma-pe klo 10-22, 
la-su klo 11-22 
Viirintie 3, Klaukkala 
ismet 
Uusi ravintola ja terassi Viirin-
laakson alueella. 
Avoinna ma-to klo 10.30-21, 
pe klo 10.30-22, 
la klo 11-22, 
su klo 11-21 
Luhtajoentie 4, Klaukkala 

klaukkalan ylägrilli 
Kiikkaistenkuja 21, Klaukkala 

fu man lou 
Kiinalainen ravintola 
Avoinna ma-to klo 11-22, 
pe-la klo 11-23, 
su klo 11-21 
Lepsämäntie 1, Klaukkala 

ravintola brunni 
Lounas klo 10.30-14.30 
Isoseppälä 14, Klaukkala 

kotipizza 
Avoinna ma-pe klo 10.30-21 ja
la-su klo 11-21 
Myllärintie 4, Klaukkala 

subway
Avoinna ma-to klo 10-21, pe klo 
10-22, la klo 11-22 ja su klo 12-21
Myllärintie 4, Klaukkala

hesburger 
Avoinna ma-to klo 10-22, 
pe-la klo 10-23, 
su klo 10.30-22 
Lepsämäntie 1, Klaukkala 

kiinalainen ravintola 
yang´s 
Avoinna ma-pe klo 10.30-21.30 
la-su klo 12-21.30 
Kauppakeskus Viiri, 
Klaukkalantie 55, Klaukkala 

ravintola viki 
Lounaskahvila 
Lounasbuffet arkisin 
klo 11-14.30 
Järvihaantie 4, Klaukkala 

ararat 
Avoinna ma-la klo 10-22, 
su klo 11-22 
Kauppakeskus Viiri, 
Klaukkalantie 55, Klaukkala 

ravintola doping 
Avoinna ma klo 11-21, 
ti-to klo 11-22, 
pe-la klo 11-23, 
su klo 11-21 
Lahnuksentie 21, Klaukkala 

lepsämän grillikioski 
Maistuvat pizzat ja burgerit. 
Terassilta hieno näköala Sol-
backan ratsastustilalle. 
Avoinna ti-to klo 11-20, 
pe-la klo 11-21, 
su klo 11-20 
Numminiituntie 2, Klaukkala

klaukkalan pingviini 
jäätelökioski 
Klaukkalan torin jäätelökioskia 
pyörittää paikallinen 17-vuotias 
nuori yrittäjä jo kolmatta kesää. 
Yli 30 jäätelöherkun lisäksi myyn-
nissä on myös kahvia, teetä ja 
virvoitusjuomia.  
Avoinna joka päivä klo 11-19 
säävarauksella.  
Klaukkalan tori, 
Torikuja, Klaukkala Hotel Kiljava
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RAJAMÄKI 
 
mattila pizza & luomutila  
Mattila Farmilla voi nauttia 
luomumarjoista, herkullises-
ta ruuasta ja design-tuotteista 
kauniissa maalaismiljöössä, jos-
sa laiduntavat niin hevoset kuin 
lampaatkin. Ruokavaihtoehtoja 
on runsaasti; Mattila Pizzan ita-
lialaisessa kiviuunissa paistettua 
herkullista pizzaa, Mattila Cafén 
salaatteja, burgereita sekä mui-
ta ruokia. Jälkiruuaksi on tarjolla 
kahvia, kakkuja ja itse valmistet-
tuja herkkuja. Vegaaninen ruoka-
valio on myös otettu huomioon.  
Avoinna kesäkuussa 
ma-la klo 11-19 ja 
heinäkuussa ma-la klo 11-20, 
su suljettu. 
Uudenkyläntie 90, Rajamäki  
www.mattilapizza.fi  
https://www.mattilafarm.com/fi 
 
café muru  
Rajamäen keskustan Cafe Mu-
russa on tarjolla kahvia sekä 
suolaisia ja makeita herkku-
ja. Arkipäivisin klo 11-14 tarjol-
la on lounas. Cafe Murussa voi 
järjestää myös erilaisia juhlia ja 
tilaisuuksia jopa 60 hengelle, 
konditoriatuotteita voi ostaa ko-
tiin viemiseksi. Pitopalvelutoi-
mintaa lähialueille. Tilauksesta 
palveluita myös Sääksin uima-
rannalle. 
Tiedustelut ja tilaukset: 
puh. 050 370 6996 
Avoinna ma - pe 6-18, 
la 10–16, su sovittaessa.  
Keskusraitti 4, Rajamäki  
www.cafemuru.fi 
 

tilausravintola 
pikku paroni 
Tilaus- ja tapahtumaravintola 
Pikku Paroni sijaitsee Tykkitornin 
mäellä Nurmijärven Rajamäessä. 
Asiakaspaikkoja Pikku Paronista 
löytyy jopa 150 hengelle. 
Ulkona on katettu tanssipaviljon-
ki juhlijoiden käyttöön. 
Pikku Paronin kesäpiha on avoin-
na iltaisin kesäviikonloppuina. 
Kesäpihan aukioloajat ja 
lisätietoa: 
https://www.facebook.com/pik-
kuparoni  
Olantie 2, Rajamäki  
www.pikkuparoni.fi 
 
antell rajamäki 
Aamiainen ma-pe klo 8-10, 
lounas ma-to klo 10.45-13, 
pe klo 11-12.30. 
Avoinna ma-to klo 8-14 ja 
pe klo 8-13. 
Kiljavantie 6, Rajamäki 

capri, rajamäki 
Pitseria Rajamäen keskustassa. 
Pitsat, kebabit, leikkeet. 
Avoinna ma-to klo 10-21, 
pe klo 10-22, 
la klo 11-22, 
su klo 11-21 
Keskusraitti 2, Rajamäki 

hesburger 
Avoinna ma-la klo 10.30-22, 
su klo 11-21.30 
Kiljavantie 5, Rajamäki 

lounaskahvila RA-SA-VIL 
Avoinna ma-pe klo 8.30-14 
Yrityspuistontie 2, Nurmijärvi 

nor´s 
Pitseria 
Avoinna ma-to klo 10-21, 
pe klo 10-22, 
la klo 11-22, 
su klo 11-21. 
Kiljavantie 3, Rajamäki 

kotipizza  
Avoinna ma-pe klo 10.30-21 ja 
la-su klo 11-21 
Kauppakeskus Lähde, 
Kiljavantie 5, Rajamäki 
 
märkiön grilli  
Grilli-kahvio Märkiölammen 
rannalla Hanko-Hyvinkää-tien 
varressa. 
Avoinna klo 10-19.  
Hangonväylä 1506, Rajamäki 
 

RÖYKKÄ 

pitseria kulma 
Avoinna ma-to klo 11-21, pe-la 
klo 11-22, su klo 11-21 
Ketunkopintie 1, Röykkä 
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Mattila  Pizza
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löytöjä

Ali-Ollin alpakkatila 
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kino juha 
Kino Juha on vuonna 1958 pe-
rustettu perinteikäs maaseutu-
teatteri. Kino Juhassa yhdistyvät 
50-luvun tunnelma ja nykyaikai-
nen esitys- ja äänitekniikka. Kah-
vilassa voi nauttia erikoiskahvit 
ja leivonnaiset. Avoinna ma-pe 
klo 14-18 ja  la-su klo 12-18. (ra-
joitusten joustaessa aukiolot laa-
jenevat) 
Keskustie 7, Nurmijärvi 
www.kinojuha.fi 

ali-ollin alpakkatila 
Tilalla asustaa alpakoiden li-
säksi aaseja, poneja, kaneja ja 
muita eläimiä. Kesällä poni-
ratsastusta ja minimetsäret-
kiä alpakan kanssa. Kannattaa 
pistäytyä myös tilan alpakka-
puodissa. Pääsymaksu 5 e/hlö, 
perhelippu 15 e. Voit varata 
myös oman alpakkahetken. 
Avoinna 30.6-8.8 ke-su klo 10-
16, muulloin su klo 10-16 tai 
erikseen sovittaessa.  
Kuonomäentie 117, Klaukkala. 
www.aliollinalpakkatila.fi 

grönbacka panimo  
Paikallista olutta sekä muita lä-
hialueiden tuottajien tuotteita 
panimomyymälästä. Sovittaessa 
yritystapahtumia sekä panimo-
kierroksia. Juhliin oluttynnyri ha-
nalaitteineen. Panimolla myös 
oma anniskelualue; taproom se-
kä terassi. Tarkista aukiolo etu-
käteen. 
Puh. 0400 405 001/some 
Avoinna to-pe klo 13-18 ja
la klo 11- 16 sekä myös erikseen 
sovittavissa. 
Ilvesvuorenkatu 37 H, Nurmijärvi 
 
jakke’s brewery  
Panimon kaupassa myynnis-
sä panimon omaa olutta, Aukee 
-mustikka- ja mansikkaviiniä sekä 
lähialueen muiden pienpanimoi-
den oluita. Uutuutena panimon 
oma kesäterassi. Terassin auki-
oloajat Instagramista tai Face-
bookista. Avoinna pe klo 14-18 
ja la klo 12-16.  
Yrittäjäntie 9, Klaukkala  
www.facebook.com/JakkesBre-
wery 

Ali-Ollin alpakkatila 

Skannaa QR-koodi 
ja katso video 
puhelimella.

Ketolan strutsitila
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tarinakoru 
Kultasepän paja ja putiikki 
vanhassa navetassa. Korujen 
suunnittelu, valmistus ja oma 
mallisto. Myytävänä käsityö-
nä valmistettuja hopea -ja kul-
takoruja uniikkikappaleita sekä 
pieniä sarjoja.  Tarinakorun na-
vetan vintillä on kesäinen luova 
hyvinvointitila, jossa voi harras-
taa joogaa, pilatesta ja järjestää 
erilaisia kursseja. 
Joogavintin kalenteri: 
www.varaaheti.fi/joogavintti/fi
Avoinna ti klo 10-19, 
ke-to klo 10-17 ja ajanvarauksel-
la puh. 045 613 6811. 
Taipaleentie 244, Nurmijärvi  
www.tarinakoru.fi 

ketolan strutsitila  
Ketolan strutsitila tarjoaa strut-
sielämyksiä kaikille aisteille. 
Tilalla on oivalliset puitteet pie-
nille ja suurille juhlille, retkiryh-
mille, kokous- ja koulutuspäiviin 
ja majoitukseen. Tilapuodista 
löydät strutsituotteita nahasta, 
lihasta, munista ja sulista.  
Avoinna ilman etukäteisvaraus-
ta 1.6.-31.8 ti-su klo 12-17. 
Varaukset puh. 040 5500 608  
Korvenojantie 17, Rajamäki   
www.agrocenter.fi 

cafe kirjava & 
käsityöputiikki 
Nurmijärveläisiä käsitöitä ja 
tuotteita kahvilan kauniissa mil-
jöössä. 
Avoinna ma klo 11-16, ti-pe klo 
11-18 ja la klo 11-16.  
Klaukkalantie 59, Klaukkala  
www.cafekirjava.fi 

Tarinakoru
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mattila farm 
Mattila Farmin yhteydessä si-
jaitsee Tetrimaki-huonekaluteh-
das. Tehtaalla valmistettuja Eero 
ja Eliel Saarisen suunnittelemia 
huonekaluja voi ihailla ja ostaa 
tilan myymälästä. 
Design-tuotteiden lisäksi tilalta 
voi ostaa mm. tilan omaa huna-
jaa tai mansikkakuohujuomaa.  
Avoinna kesäkuussa 
ma-la klo 11-19, 
heinäkuussa ma-la klo 11-20 
Uudenkyläntie 90, Rajamäki   
www.mattilapizza.fi   
https://www.mattilafarm.com/fi  

krannin tila ja kauramylly
Krannin tila tarjoaa lähiruokaa. 
Tuotteet vehnästä, kaurasta, oh-
rasta, rukiista ja herneestä ovat 
luomusertifioituja. Kesäkahvi-
la ja tilapuoti avoinna 3.6.-15.8. 
to-pe klo 12-18, la klo 10-16 ja 
su klo 12-16. Vuoden ympäri 
pe klo 16-18 ja la klo 10-14.
Takkulantie 9, Lepsämä
www.krannintila.fi
Tietoa Krannin tilan tapahtumis-
ta: fb/krannintila ja ig/ @kran-
nintila #krannintila

viirin kirppis 
Itsepalvelukirpputori, josta löy-
tyy jokaiselle jotain. Kirpputori-
pöytien lisäksi tarjolla on muun 
muassa huonekaluja, antiikkia, 
käsityötarvikkeita, kankaita, rau-
takauppatavaraa, kirjoja, leffoja 
ja mattoja. Kahvion yhteydessä 
lasten leikkinurkkaus.  
Avoinna ma-pe klo 10-19, 
la klo 10-16 ja su klo 11-16 .
Yrittäjäntie 9, Klaukkala  
www.viirinkirppis.fi  
 

paikallisten taitajien 
käsityöpuoti  
Lahjoja ja tuliaisia: kasseja, villa-
sukkia, huiveja, saunatonttuja, 
koruja, heijastimia, kortteja, le-
luja, vauvan vaatteita ja koristei-
ta. Viirin kirppiksen kahviossa. 
Avoinna ma-pe klo 10-19, 
la klo 10-16 ja su klo 11-16 
Yrittäjäntie 9, Klaukkala 

viiraamon vintti  
Inspiroiva käsityövintti, josta 
löytyy kaikkea mahdollista ja 
mahdotonta käsitöihin ja askar-
teluun. Monenlaisia pelastet-
tuja kierrätysaarteita ja paljon 
ihania kankaita eri vuosikym-
meniltä. Voit tulla ompelemaan 
teollisuusompelukoneella tai 
-saumurilla, (ompelu on ilmais-
ta, jos ei tarvita ohjausta).  
Avoinna ma-pe klo 10-19, la klo 
10-16 ja su klo 11-16.
Facebookissa nimellä Viirin kirp-
piksen Viiraamo 
Yrittäjäntie 9, Klaukkala 
 
vauhtifarmi 
Ihana maalaismiljöö, luontopo-
lut ja kattavat elämykset 
(kts myös liikunta).
Vauhtifarmilla on baari, cate-
ring, saunatilat ja lämmitetty ui-
ma-allas.  
Minimiryhmäkoko 6 hlöä. 
Auki tilauksesta: 
info@vauhtifarmi.fi, 
puh. 040-512 2005 
Vauhtifarmi Oy, 
Suonojantie 200, Perttula  
www.vauhtifarmi.fi 

elämänkulkijat 
Ratkaisukeskeistä valmennus-
ta ryhmille luonnon helmassa 
esim. Sääksjärven ja lähiseudun 
ympäristössä. 
Saila Hilvola puh. 040 8413171 
www.elamankulkijat.fi  
 



Aloita suven suunnitelmat osoitteessa nurmijarvi.fi/matkailu!
Jaa kesäfiilis muiden kanssa: 

#nurmijärvi
#kirkkaastikaunein
#sääksi
#matkaanurmijärvelle
#nurmijärvenkesä2021

Etsimme Nurmijärven kesän 2021 hienointa hetkeä! 
Järjestämme 1.6.-15.8. kesäkuvakisan, jonka pääpalkintona on kahden yön 
hotellipaketti kahdelle Hotel Kiljavan sviitissä upeissa Sääksin maisemissa. 
Lue lisää ja osallistu kisaan: nurmijarvi.fi/kuvakisa

Julkaisija: 
Nurmijärven kunta
Vastaava päätoimittaja: 
Teemu Siltanen
Kansi: 
Nurmijärven kunta
Ulkoasu: 
Viestintä- ja markkinointipalvelut
Oikeudet muutoksiin pidätetään


