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PÄÄKIRJOITUS 

Kirjoittaja on kunnanjohtaja Outi Mäkelä.

Tämä syksy on kunnassa ollut täyn-
nä uusia alkuja, kun kunnalliset pää-
töksentekoelimet ovat käynnistelleet 
toimintaansa. Tässä lehdessä pääset 
tutustumaan uuteen valtuustoon ku-
vagallerian kautta. Yhteystiedot ja tar-
kemmat tiedot lautakuntien kokoon-
panoista löytyvät kunnan kotisivuilta 
www.nurmijarvi.fi.

Ensi töikseen valtuusto pääsee päivittä-
mään kunnan strategiaa. Strategiatyötä 
on tarkoitus tehdä yhdessä kuntalais-
ten, sidosryhmien, kunnan työntekijöi-
den ja päättäjien kesken. Strategiatyön 
aikataulusta ja sisällöstä voit lukea tar-
kemmin lehden sivulta 4.

Kunta kasvaa ja rakentuu edelleen 
vauhdikkaasti. Päätöksenteossa ja työn 
alla on tänä syksynä monia investointe-
ja, saneerauskohteita ja kaavoituskohtei-
ta. Näistä muutamia esitellään lehden 
sivuilla 29-31. Esittelyssä on myös mie-
lenkiintoinen ekotuki toimintamalli, 
tietoa taimenien kutualueista ja uutisia 
joukkoliikenteeseen liittyen. Niin – ja 
olethan jo tilannut itsellesi vesihuollon 
häiriötiedotteen? Jos et, ohjeet löytyvät 
sivulta 43.  

Elämme jälleen ratkaisevan tärkeitä 
hetkiä tulevaisuuden kannalta. Tästä 
ajasta tärkeän tekee se, että koronaroko-
tusten saatavuus on huipussaan ja näinä 
viikkoina otetut rokotukset ratkaisevat 
sen, missä tilanteessa olemme lokakuus-
sa. Rokotuspaikoista ja ajoista ajanta-
sainen tieto löytyy parhaiten www.ke-
usote.fi sivuilta. Rokotukset ovat avain 
yhteiskunnan avaamiseen ja etäisyyksi-
en pitäminen, maskien käyttö ja hygie-
niasta huolehtiminen ovat edelleen tär-
keä osa arkea.

Yhteiskunta on vähä vähältä lähtenyt 
avautumaan koronaturvallisesti ja ra-
joitusten puitteissa. Tapahtumia jär-
jestetään jo, ja syksyksi on suunniteltu 
monenlaista mukavaa sekä kulttuurin 
että liikunnan puolella. Näistä lisätie-
toa löytyy tämän lehden sivuilta 15-18 
ja tapahtumakalenteri löytyy sivulta 23. 
Toivottavasti nähdään, vaikkapa Seit-
semän veljeksen vaelluksella tai Aleksis 
Kiven päivän konsertissa – edes etäi-
syyksiltä ja maskin takaa.

Outi

Kohti uutta 
normaalia
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KUNTA TIEDOTTAA

Valtuustokauden vaihtumisen myötä 
kunnat ympäri Suomen ovat käynnis-
tämässä strategiatyön uuden valtuus-
tokauden toimintalinjojen viitoittami-
seksi. Kevään kuntavaaleissa valittu 
Nurmijärven uusi valtuusto aloitti kau-
tensa elokuussa ja pääsee päättämään 
kunnan uudesta kuntastrategiasta ke-
väällä 2022. Kuntastrategiassa linjataan 
muun muassa kunnan arvot ja visio se-
kä strategiset painopistealueet vision 
toteuttamiseksi.

Kuntastrategia valtuuston voimakkain 
työkalu kunnan toiminnan ohjaukseen
 
Nurmijärven kunnan strategia- ja ta-
lousjohtaja Ville Rajahalmeen mukaan 
mistään pienestä asiasta kuntastrate-
giassa ei ole kyse, sillä nykyinen kun-
talaki toteaa strategiasta päättämisen 
olevan yksi valtuuston keskeisistä teh-
tävistä ja yleisesti kuntalaki painottaa 
strategialla johtamisen merkitystä. 
Kuntalakiin on kirjattu myös erinäisiä 
näkökulmia kunnan toiminnasta, joita 
kuntastrategiassa tulee huomioida.

Kuntastrategian päivitystyö 
on käynnistynyt tilannekuvan luomisella 

Olemme tässä vaiheessa keränneet ai-
neistoa nykyistä strategiakautta koske-
vin arviointikyselyin sekä toteuttaneet 
tulevan strategiatyön viitoittamiseksi 
Verkkoaivoriihikyselyn kuntalaisille ja 
muille sidosryhmille. Lisäksi olemme 
toteuttaneet kuntien yrityskokemustut-
kimuksen strategiatyön tueksi.

Strategiatyö etenee syksyllä visioin-
tityöllä, strategisten painopisteiden 
hahmottelulla sekä strategiatyölle ase-
tettavien tavoitteiden määrittelyllä. Kes-
keisiä näkökulmia strategiatyössä tulee 
olemaan meneillään oleva sote-uudistus 
ja sen vaikutukset kunnan toimintaan 
sekä väestönkasvun, palveluiden järjes-
tämisen, asumisen ja elinkeinojen ke-
hittämisen kysymykset kunnassa. Myös 
resurssikysymykset ovat talousongelmi-
en kanssa painivalla kunnalle keskeisiä.

Kunnan strategiatyölle on avattu oma 
teemasivusto kunnan kotisivuille nur-
mijarvi.fi/strategia. Sivustolla seurataan 
strategiatyön etenemistä ja sivustolle 
kerätään päivitystyöhän liittyvää ai-

neistoa, kuten verkkoaivoriihen tulos-
ten yhteenveto. Sivustoa päivitetään 
strategiatyön edetessä. 

Lisätietoja 
kunnan strategiatyöstä antavat: 
Strategia- ja talousjohtaja 
Ville Rajahalme
puh. 040 317 2080
ville.rajahalme@nurmijarvi.fi
 
Erikoissuunnittelija
Katriina Ahokas 
puh. 040 317 4678
katriina.ahokas@nurmijarvi.fi

nurmijarvi.fi/strategia
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MONIKKOSALIN SYKSY 2019KUNTA TIEDOTTAA

Aittakallio 
Minna 
hoivakodin 
johtaja

Diakite Jaana 
it-konsultti, 
tradenomi YAMK

Hägg Arto  
rakennus- 
insinööri

Karpo Sampo 
luova johtaja

Malkamäki 
Jussi 
suunnittelija

Mattila Riina 
johtava sosiaali-
työntekijä

Räty Virpi 
erityisopettaja

Suomi Joona 
KTM, yrittäjä

Takalo-Eskola 
Tarleena 
FM, opettaja

Tarikka Visa 
myyntilasku- 
asiantuntija

Vaulamo Petri 
toimitusjohtaja

Vuorisalo Juhani 
rikosylikomisario,
liikenneopettaja

Taipale Janne 
KM, rehtori

Ahonen Seppo 
kenttärovasti

Anttila Jukka
hallintotietei- 
den lisensiaatti

Kalliokoski 
Taneli
ekonomi, palvelu-
tuotantopäällikkö

Korhonen Virpi
ETM, yrittäjä

Mantila Elli 
kirjanpitäjä

Raekannas 
Riikka 
sairaanhoitaja 
(AMK), yrittäjä

Rantala Sirpa 
peruskoulun 
opettaja, kasva-
tust. maist.

Sivula Tapio 
myyntijohtaja

Mustonen Kalle 
toimittaja, 
valokuvaaja

Suhonen Otto 
opiskelija

Tofferi 
Mirja-Liisa 
aineen- ja 
luokanopettaja,
diplomi-insinööri

Toivonen 
Kallepekka 
maanviljelijä

Vanhanen 
Matti 
kansanedustaja

Heinonen  
Heikki 
yrittäjä

Laitinen Esa 
maanrakennus- 
urakoitsija,
sorvaaja

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

Lappalainen 
Mira 
terveyden-
hoitaja, työter-
veyshoitaja

Lehtimäki 
Tommi 
yrittäjä

Maijala Jouni 
rikosyli- 
konstaapeli, 
eläkkeellä

Syväkangas 
Teijo 
tekninen asiakas- 
palvelupäällikkö

Tapiolinna 
Maiju 
hankinta- 
päällikkö, 
sairaanhoitaja

Pirkkala 
Kimmo 
diplomi-insi- 
nööri, kuljetus-
päällikkö

Putkonen Matti 
työmies

Salo Henry 
sijoitus- 
asiantuntija

Latva Jerry 
yo-merkonomi, 
koneasentaja

Lepolahti Harri 
ylitarkastaja, 
varanotaari

Markkanen 
Aulikki 
eläkeläinen, 
pankkitoimihenkilö

Peltonen Juha 
tuottaja, toimi-
tuspäällikkö

Rousu Sirkka  
ammatti- 
korkeakoulun 
opettaja

Siitonen 
Minnamari 
sairaanhoitaja

Sandberg Jenni 
palveluvastaava, 
tradenomi

Kopsala 
Maritta 
sosionomi, 
diakoni

Pasanen Sanna 
musiikin lehtori

Pispala Leni 
erityisluokan- 
opettaja, KM

Virolainen Ville 
luokanopettaja

Virtanen Sami 
kanavapäällikkö

Toikkanen 
Hannu
asentaja, 
eläkeläinen

Kuula Ina
sosionomi, 
ratkaisu- 
keskeinen 
terapeutti

Nurmijärven kunnanvaltuusto 1.8.2021 alkaen
Kansallinen kokoomus

Suomen Keskusta

Perussuomalaiset

Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue

Vihreä liitto
Suomen  
Kristillis- 
demokraatit

Vasemmisto- 
liitto

Valtuustokausi 1.8.2021-31.5.2025.

Valtuuston 51 jäsenestä miehiä on  
31 (61 %) ja naisia 20 (39 %). 

Uusia valtuutettuja on 18 (35 %) ja 
uudelleen valittuja 33 (65 %). 

Valtuuston keski-ikä on 53 vuotta. 

Puolueiden paikkajaukauma
Kok 14
Kesk 12

PS 11
SDP 7
Vihr 5
Vas 1
KD 1

Vaalien varsinainen äänestyspäivä oli 
13.6.2021.

Valtuuston jäsenet 2021-2025

Nurmijärven uusi kunnanvaltuusto on aloittanut toimikautensa 1. elokuuta 2021. Ensimmäisessä uuden valtuuston kokouk-
sessa 18.8.2021 valittiin kunnanvaltuuston puheenjohtajat sekä jäsenet kunnan toimielimiin. Valtuuston puheenjohtajaksi 
nimettiin Kallepekka Toivonen, 1. varapuheenjohtajaksi Virpi Räty ja 2. varapuheenjohtajaksi Hannu Lakee. 
Alla kuva valtuutetuista aakkosjärjestyksessä ryhmittäin
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Kuntalaisia osallistumassa Me tehdään Nurmijärvi -palvelu-
verkkotyöhön Arkadian yhteislyseolla helmikuussa 2020.

Nurmijärven kunta on mukana har-
rastamisen Suomen mallin mukaisen 
harrastustoiminnan kehittämisessä ja 
toteuttamisessa. Toiminnan päätavoit-
teena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
edistäminen koulupäivän yhteydessä 
toteutettavan harrastuskerhotoiminnan 
avulla. Tarkoituksena on mahdollistaa 
jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja 
maksuton harrastus koulupäivän yhte-
ydessä. Toiminnan toteuttamiseen on 
saatu valtion avustusta. Suomen mal-
lissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuu-
leminen harrastustoiveista, olemassa 
olevien hyvien käytäntöjen ja toiminta-
tapojen koordinoiminen sekä koulun ja 
harrastustoimijoiden yhteistyö.

Nurmijärvellä maksutonta harrastus-
kerhotoimintaa lähdettiin kehittämään 
jo ennen valtakunnallista Suomen malli 
-hanketta osana Liikkuva koulu -toi-
mintaa. Klaukkalassa aloitettu kokeilu 
on laajentunut parissa vuodessa koko 
kunnan alueelle ja nyt jokaisessa kou-
lussa järjestetään jokin harrastuskerho. 

Yhteistyöllä mahdollisuuksia
Alkaneen lukuvuoden aikana maksut-
tomia harrastuskerhoja järjestetään nel-
jässä 7 viikon jaksossa ja kerhot kiertä-
vät eri kouluilla. Kerhojaksossa on reilu 
60 kerhoa ja vuoden aikana kerhopaik-
koja on lähes 2300. 

Kerhoja järjestetään pääsääntöisesti tiis-
taisin ja keskiviikkoisin, jolloin koulu-
päivät päättyvät alueittain klo 14 men-
nessä. Koulujen rehtorit ovat saaneet 
lukujärjestykset tehtyä niin, että kerho-
toiminnalle on järjestynyt aika iltapäi-
västä sekä tiloja koulusta.   

Harrastuskerhojen toteuttaminen näin 
isossa mittakaavassa ei olisi mahdollista 
ilman yhteistyökumppaneita ja yhteis-
tä koordinointia. Nurmijärvellä kerhoja 
ovat toteuttamassa Nurmijärven Opisto, 
Nurmijärven Tanssiopisto, Nurmijär-
ven Musiikkiopisto, SB-Pro ry, Nurmi-
järven Yleisurheilijat ry, Nurmijärven 
Tennisseura ry, NJS ry, KlaPaset ry, 
Fit24 Klaukkala, Nurmijärven Fysiote-
rapia Oy, Rajamäen Uimahalli Oy, Nur-
mijärven seurakunta, kunnan liikunta- 
ja nuorisopalveluiden ohjaajia, opettajia 
sekä liikunta-alan yrittäjiä.

Kerhoihin ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen on SuomiSport.fi-
palvelussa, jonne huoltaja rekisteröityy 
ensin ja lisää sitten lapsensa tiedot. Mi-
käli on aikaisemmin jo rekisteröitynyt 
esim. lajilisenssien tai kerhoihin ilmoit-
tautumisen puitteissa, niin kyseisiä tun-
nuksia, puhelinnumeroa tai sähköposti-
osoitetta, täytyy käyttää.

Kunkin kerhojakson tarjonta julkais-
taan viikkoa ennen ilmoittautumisen 
aukeamista kunnan kotisivuilla ja osoit-
teessa bit.ly/Harrastusiltapäivä, jonka 
kautta myös ilmoittaudutaan.

Kerhojaksojen ilmoittumiset alkavat:
1. jakso - 19.8.2021, 
2. jakso - 30.9.2021, 
3. jakso - 9.12.2021 ja 
4. jakso - 3.3.2022 

Kerhotoiminnan järjestämisessä nou-
datetaan annettuja koronaohjeistuksia, 
terveysturvallisuutta ja kaikissa ker-
hoissa läsnäolot merkitään kerhon alus-
sa, jotta tiedetään ketkä ovat olleet pai-
kalla. Kerhoon saa tulla vain terveenä.

Koulukuljetusoppilaat
Koulukuljetusoikeusoppilaille järjeste-
tään kuljetus kerhosta kotiin koululla 
pidettävistä kerhoista. Mikäli oppilas 
osallistuu kerhoon jollain toisella kuin 
omalla ja tarvitsisi sitä varten kuljetuk-
sen koulusta kerhoon, on se huoltajan 
omalla järjestelyvastuulla. Huoltajan 
tulee ilmoittaa sähköpostitse viikkoa 
ennen kerhojakson alkamista
kuljetustarpeen muutoksesta koordi-
naattorille mika.vanni@nurmijarvi.fi. 

Suomen malli 
ja harrastusiltapäivätoiminta Nurmijärvellä
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Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alenevat useilla perheillä 

Hallitus päätti budjettiriihessä 
16.9.2020 osana työllistämisen edistä-
mistä koskevia toimenpiteitä alentaa 
varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja 70 
miljoonalla eurolla. Maksujen alenta-
minen lisää työnteon kannustimia pa-
rantamalla työstä saatavaa taloudellista 
hyötyä ja se parantaa erityisesti pieni- ja 
keskituloisten perheiden asemaa. Työlli-
syyden kasvulla on varhaiskasvatuksen 
kysyntää vahvistava vaikutus, joka tu-
kee hallituksen tavoitetta varhaiskasva-
tuksen osallistumisasteen nostamisessa. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu-
uudistus perustuu voimassa olevaan 
asiakasmaksulakiin (1503/2016), jossa 
1.8.2021 alkaen on muutettu 5. ja 8. 
pykälien sisältöä.  

Perheen koko Uudet tulorajat 1.8.21 Nyk. tulorajat    Korkein maksu %
 2  2798          2136       10,70
 3  3610          2756            10,70
 4  4099          3129       10,70
 5  4588          3502                        10,70
 6  5075          3874                        10,70
Tulorajan korotus
/lisälapsi                      189           144 

Maksut määräytyvät perheen tulojen ja 
koon sekä varhaiskasvatusajan mukaan. 
Maksut määrätään edelleen toistaisek-
si. Kunnat voivat periä maksuja myös 
leikkitoiminnasta ja avoimen varhais-
kasvatuksen palveluista sekä tilapäises-
ti järjestettävästä varhaiskasvatuksesta. 
Esiopetus (4 h) on ilmaista.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 
5 §:n 3 momentin mukaisia maksujen 
määräytymisen perusteena olevia tulo-
rajoja korotetaan 31 prosenttia. Maksu-
prosentit pysyvät ennallaan siten, että 
riippumatta perheen koosta maksupro-
sentti on aina 10,7 prosenttia. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alenevat useilla perheillä asiakasmaksulain muutosten seurauksena 
1.8.2021 alkaen.

5 §:n mukaiset uudet tulorajat ja voimassa olevat indeksillä tarkistetut 
nykyiset tulorajat:

Jos samasta perheestä on useampi kuin 
yksi lapsi kunnan järjestämässä var-
haiskasvatuksessa, voidaan nuorimmas-
ta kokoaikaisesti varhaiskasvatuksessa 
olevasta lapsesta määrätä 5 §:n mukaan 
määräytyvä asiakasmaksu.

Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoai-
kaisesti varhaiskasvatuksessa olevasta 
lapsesta voidaan määrätä maksu, joka 
on enintään 40 % nuorimman lapsen 
maksusta. Kustakin seuraavasta lapses-
ta määrättävä maksu on enintään 20 % 
nuorimman lapsen maksusta.

Määrättäessä perheen muiden kuin 
nuorimman lapsen maksua käytetään 
määräytymisen perustana nuorimman 
lapsen laskennallista kokoaikaisen var-
haiskasvatuksen maksua.

Asiakasmaksun suuruuteen vaikuttavat 
perheen bruttotulot, perhekoko ja lap-
sen varhaiskasvatuksessa viettämä aika. 

Enimmäismaksu on 288 €/kk, perheen 
toisen lapsen enimmäismaksu on 115 ja 
pienin perittävä maksu on 27 euroa.

Yksityinen varhaiskasvatuksen asiakas-
maksut ovat Nurmijärvellä samat kuin 
kunnallisellakin puolella.

Uudistuksesta johtuen perheiden kan-
nattaa tuoda uudet, mielellään heinä-
kuun tulotiedot kunnalle uuden asia-
kasmaksun laskemista varten. Laskenta 
vie hieman aikaa, koska kaikille asiak-
kaille lasketaan asiakasmaksu uudel-
leen.  Asiakasmaksupäätös toimitetaan 
perheille heti laskemisen jälkeen.

 
Vaikutukset esimerkkiperheissä: 
Perheessä 1 huoltaja, jonka bruttotulot 3000 €/kk
1 lapsi varhaiskasvatuksessa 2 lasta varhaiskasvatuksessa 3 lasta varhaiskasvatuksessa
Nykyinen maksu 92  0   0
Uusi maksu 0  0   0
Muutos  -92  0   0

Perheessä 1 huoltaja, jonka bruttotulot ovat 4400 €/kk
1 lapsi varhaiskasvatuksessa 2 lasta varhaiskasvatuksessa 3 lasta varhaiskasvatuksessa
Nykyinen maksu 242  264   231
Uusi maksu 171  118   32
Muutos  -71  -146   -199

Perheessä kaksi huoltajaa, joiden bruttotulot ovat 4400 €/kk
1 lapsi varhaiskasvatuksessa 2 lasta varhaiskasvatuksessa 3 lasta varhaiskasvatuksessa
Nykyinen maksu 176  204   144
Uusi maksu 84  32   0
Muutos  -91  -172   -144

Perheessä 2 huoltajaa, joiden bruttotulot ovat 6600 €/kk
1 lapsi varhaiskasvatuksessa 2 lasta varhaiskasvatuksessa 3 lasta varhaiskasvatuksessa
Nykyinen maksu 288  432   490
Uusi maksu  288  375   345
Muutos  0  -57   -145
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KUNTA TIEDOTTAAKUNTA TIEDOTTAA

Kunta järjestää koulutuksia asukkaille 
erilaisista arjen ilmastoteoista. Seuraa-
van koulutuksen teemana on vastuulli-
nen ruoka. 

Koulutus järjestetään yhteistyössä Alek-
sia ruoka- ja siivouspalveluiden kanssa 
Teamsin välityksellä syys–lokakuussa. 

Syksyn ja talven aikana koulutuksia jär-
jestetään yhdessä Nurmijärven Sähkön 
kanssa.

Seuraa kunnan tapahtumakalente-
ria, jonne päivitetään koulutusten 
ajankohdat. 

Koulutusten tallenteet ja materiaalit 
löytyvät kunnan Ilmastotyö-sivustolta: 
nurmijarvi.fi/ilmastotyo.

 
Nurmijärven kunnan yleisten aluei-
den syyssiivoustalkoot järjestetään 
syys-lokakuussa, ja ne ovat osa kun-
nan Siistiksi-projektia. 
 
Siivoustalkoille sopivia alueita ovat 
yleiset viheralueet kuten metsiköt, 
puistot ja tien pientareet. Talkoissa 
kerätään pois vain luontoon kuuluma-
tonta roskaa, ei eloperäistä ainesta ku-
ten lehtiä tai risuja.
 
Kunta tarjoaa talkoisiin osallistuville 
yhteisöille ilmaisen jätesäkkien kul-
jetuksen Kiertokapulan jäteasemalle, 
kun se tilataan 20.9.–11.10.2021 väli-
senä aikana Lassila & Tikanoja Oy:ltä. 
 

Osallistu syyssiivoustalkoisiin
Vastuullista ruokaa 
-koulutusta 
arjen ilmastotekoihin

Paikallisten palveluiden hyödyntämi-
nen mahdollistaa palvelujen paranemi-
sen ja säilymisen alueella myös tule-
vaisuudessa. Myös kunnan veto- sekä 
pitovoimatekijöissä palveluiden saata-
vuus ja monipuolisuus ovat merkittä-
vässä roolissa. Kaikkia palveluita ei voi 
läheltä saada, mutta mitä rikkaampaa 
palveluntuotanto alueella on, sen var-
memmin puuttuvien palveluiden tuot-
tajia sinne syntyy ja olemassa olevien 
palveluiden laatu kehittyy.

Juuri tästä on kyse 1–15.9.2021 tois-
tamiseen toteutettavassa Nurmijärvi 
Shop Up Days –tapahtumassa, jossa yri-
tykset esittäytyvät ja tekevät tapahtu-
ma-aikaisia tarjouksia. Hyödyntämi-
sen arvoisia tapahtumatärppejä on siis 
tarjolla. Kannattaa tutustua kunnan 
kotisivuilta löytyviin tapahtumasivui-
hin sekä postilaatikkoihin jaettuun 
tapahtumaliitteeseen. 

Tapahtuman tukee samalla yrittäjäyh-
distysten lanseeraaman Osta Läheltä 
–kampanjaa, sillä vain läheltä ostettu 
takaa varmemmin sen, että sen saa jat-
kossakin läheltä. 

Timantilla voittaa jokainen
Samaan aikaan - osana tapahtumako-
konaisuutta - järjestetään viime vuonna 
positiivista palautetta saanut Keski-Uu-
denmaan Nuorkauppakamarin toteut-
tama Hyvän Mielen Timanttijahti. Ti-
manttijahdissa on mahdollisuus voittaa 
yritysten lahjoittamia lahjakortteja ja 
niiden avulla tutustua paikallisten yri-
tysten palveluihin. 

"Kannattaa siis lähteä koko perheen voi-
min hyödyntämään tarjoukset sekä et-
simään Timanttisia palkintoja. Ja kuka 
ties nappaamaan palkinnoista se paras." 
kehottaa kunnan elinkeinokoordinaat-
tori Pekka Vuorenranta.

Paikallisuus palkitsee ja parantaa palveluja 

1.-15.9.2021-

Lisätietoja tapahtumasta:
shopupdays.fi

Lisätietoa Timanttijahdista:
kunkk.fi/timanttijahti

Lisätiedot siivoustalkoiden järjestäjille
www.nurmijarvi.fi/siistiksi  
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Kesän hienoin hetki
Kesäkuvakisan voittajakuvat valittu

Nurmijärven kunta järjesti 1.6.-15.8. 
kesäkuvakisan, jossa pyrittiin löytä-
mään Nurmijärven kesän hienoin hetki. 
Kuvia kilpailuun tuli yhteensä 58.

Raati koostui Nurmijärven kunnan 
edustajista ja sen puheenjohtajana oli 
kuvajournalisti ja Suomen kuvajour-
nalistit ry:n hallituksen puheenjohtaja 
Antti Yrjönen. 

Tuomariston kunniamaininta  
"Kuvaan on ikuistettu kesän ja pisaroiden 
tuomaa iloa ja riemua Tiiran rannassa." 
Kuvaaja: Annukka Lehtikangas

1. palkinto
"Ekologinen 
kännykällä ohjattava 
rohonleikkuri?
Ei sentään. Islanninhe-
vonen Visir pääsi maas-
tolenkin ohessa tauolle 
ja ansaitulle välipalalle. 
Rennolta näytti myös 
ratsastajan olo."
Kuvaaja: Mirka Lund

2. palkinto
"Hellekesän nautintoja parhaimmillaan. Iltauinnin jälkeen 
rentouttava hetki Siperian rannassa, Sääksjärvellä."
Kuvaaja: Eija Laine

3. palkinto
"Kesäkuussa Kirkonkylän Järvenpohjalla kameraan taltioitui 
sattumalta harvinainen lintu, joka suurella todennäköisyydellä 
on pikkukultarinta."
Kuvaaja: Tommy Kankkonen 
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ALEKSIS KIVI -VIIKKOMUSEO

Kansalliskirjailijamme tausta on vuo-
sikymmeniä herättänyt huhuja, epäi-
lyksiä ja väitteitä. Joidenkin mielestä 
Aleksis Kiven isän Erik Johan Stenval-
lin biologinen isä ei ollut kirkonkirjoi-
hin merkitty Anders Johan Stenvall, 
vaan Raalan kartanon aatelisisäntä Carl 
Henrik Adlercreutz. 

Aleksis Kiven tausta kiinnosti myös 
tamperelaista Antti Kivivallia. Olihan 
kyseessä kaukainen sukulainen: Aleksis 
Kivi oli Kivivallin isoisän isoisän isän 
pikkuserkku. Aiemmin sukulaissuhtei-
den varma selvittäminen oli mahdoton-
ta, mutta DNA-testien kehittyminen 
on muuttanut tilanteen.  Kivivalli sai 
innostettua selvitystyöhön mukaan su-
kututkija Jere Markkasen ja toimittaja 
Regina Raskin. 

Oletko kiinnostunut Nurmijärven kult-
tuuriperinnöstä, arkeologiasta tai van-
hojen rakennusten kunnostamisesta? 
Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan 
näistä aiheista. Asiantuntijoina ovat 
Keski-Uudenmaan alueellisen vastuu-
museon korjausrakentamisen asiantun-
tija Elina Riksman ja arkeologi John 
Lagerstedt. He kertovat, mitä palveluja 
Helsingin kaupunginmuseo alueellise-
na vastuumuseona tarjoaa Nurmijärven 
alueella. 

Ohjausta entistämisavustusten 
hakemiseen
Illan yhtenä teemana on vanhan ta-
lon korjaamiseen haettavissa olevat 
avustukset. ELY-keskuksen avustuk-
set rakennusperinnön hoitoon ja Mu-
seoviraston entistämisavustukset ovat 
haettavissa loppusyksyllä. Tilaisuudessa 
kerrotaan, miten avustuksia haetaan ja 
annetaan neuvoja hyvän hakemuksen 
tekoon. 

Adoptoi itsellesi monumentti
Tilaisuudessa kerrotaan myös Adop-
toi monumentti –toiminnasta. Kyseessä 

Työn tulokset esiteltiin Ylen Puo-
li seitsemän ohjelmassa keväällä 2019. 
DNA-testit osoittivat vuosikymmeniä 
kiertäneet huhut vääriksi. Stenvallien 
ja Adlercreutzien perimä oli täysin eri-
lainen. Ei ollut mitään mahdollisuutta, 
että heillä olisi ollut suorassa isälinjas-
sa yhteistä esi-isää.  Carl Henrik Adler-
creutz ei ollut Aleksis Kiven isoisä. 

Antti Kivivalli saapuu Aleksis Kivi –vii-
kolla Nurmijärvelle kertomaan miten 
DNA-tutkimuksen avulla voidaan sel-
vittää vuosisatoja vanhoja sukulinjoja. 
Miten kansalliskirjailijamme sukujuur-
ten selvitystyö käytännössä eteni? Mitä 
tutkimuksen jälkeen on tapahtunut ja 
mikä oli selvityksen merkitys?    

Mitä DNA voi kertoa Aleksis Kiven sukujuurista? 

Antti Kivivalli 

 
ti 5.10. klo 13 
K-60: Mitä DNA voi kertoa 
Aleksis Kiven sukujuurista? 
Elokuvateatteri Kino Juha
Keskustie 7, Nurmijärvi 
www.nurmijarvi.fi /museo 
Vapaa pääsy. 

K
uva Sini Liim

atainen / Sovelto O
yj

Kulttuuriperintöiltamat 
– Keskustelua kulttuuriperinnöstä ja vanhojen rakennusten kunnostamisesta

on vapaaehtoistoiminnan muoto, jossa 
kuntalaisille tarjotaan mahdollisuutta 
adoptoida monumentti ja sitä hoitamal-
la osallistua oman kulttuuriympäristön 
vaalimiseen. Monumentilla tarkoite-
taan kohdetta, johon liittyy historial-
lisia, rakennushistoriallisia tai maise-
mallisia arvoja. Se voi olla esimerkiksi 
arkeologinen kohde, rakennus, rakenne 
tai muistomerkki. 

Adoptoi monumentti -toimintaa Nur-
mijärven alueella organisoi Helsingin 
kaupunginmuseo.  

Kirkonkylässä rakennetaan ja työntekijöillä on käytössään monenlaisia työvälineitä. 

K
uva N

urm
ijärven m

useo

ti 28.9. klo 17-19 
Kulttuuriperintöiltamat  
Nurmijärven valtuustosali, 
Keskustie 2b, Nurmijärvi
www.nurmijarvi.fi/museo
Vapaa pääsy.
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ALEKSIS KIVI -VIIKKOMUSEO

Paikat ja rakennukset elävät ajassa. Ne 
muokataan sopiviksi uusiin tarpeisiin, 
päällystetään mainoksilla, seinälaudat 
harmaantuvat. Kaikki tämä näkyy niis-
tä otetuissa valokuvissa.

Nurmijärven museo aloittaa syksyl-
lä yhteishankkeen lähiseudun viiden 
muun kunnan (Tuusula, Kerava, Hyvin-
kää, Mäntsälä, Riihimäki) museoiden 
kanssa. Museoviraston rahoittamassa 
Keski-Uuttamaata ja Kanta-Hämettä 
ennen ja nyt - kulttuuriympäristöä ja 
osallistavaa jälleenvalokuvausta -hank-
keessa kuvataan yhdessä vapaaehtoisten 
kanssa nykyversioita museon kokoel-
miin kuuluvista valokuvista. Näin myös 
dokumentoidaan nykypäivää tuleville 
sukupolville.

Tule jälleenkuvaamaan

Aleksis Kiven tie, 2017. 
Kuva: Nurmijärven museo, 
Olli Hintikka. 

Aleksis Kiven tie, 1960. 
Kuva: Nurmijärven museo.

Hankkeen ensimmäinen kohde on Ra-
jamäki. Tule mukaan valokuvakävelyl-
le 30.9 klo 17.30, lähtö kirkon parkki-
paikalta. Tutkitaan yhdessä menneiden 
vuosikymmenien maisemia ja sitä, 
miltä ne näyttävät nyt. Kuvaamiseen 
käytetään Android-puhelimilla toimi-
vaa Ajapaik-appia, mutta voit osallistua 
myös muilla puhelimilla tai kameralla. 
Kävely järjestetään koronarajoitusten 
salliessa.

Myöhemmin syksyllä on Klaukkalan 
vuoro, seuraa hankkeen tiedotusta mu-
seon somekanavista.

Antti Kivivalli 

to 30.9. klo 17.30
Rajamäen valokuvakävely
Lähtö kirkon parkkipaikalta, 
Patruunantie 7, Rajamäki
www.nurmijarvi.fi/museo
Vapaa pääsy.
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Monikkosalissa alkaa syksyllä uu-
si klassisen musiikin konserttien sarja. 
Kolme konserttia kaudessa sisältävä sar-
ja avataan keskiviikkona 6.10. Helsin-
gin Barokkiorkesterin konsertilla. 

Helsingin Barokkiorkesteri on taiteelli-
sen johtajansa Aapo Häkkisen johdolla 
noussut Euroopan arvostetuimpien pe-
riodiyhtyeiden joukkoon. 

Orkesterin konserteista on pääty naut-
timaan useilla korkean profiilin aree-
noilla kotimaassa ja ulkomailla.  Maa-
ilmalla Helsingin Barokkiorkesteria 
on kuultu muun muassa Amsterdamin 
Concertgebouw’ssa, Lontoon Wigmore 
Hallissa, Kölnin filharmoniassa ja Mad-
ridin Palau de la Músicassa. 

Lokakuussa orkesteri valloittaa Monik-
kosalin konsertilla, jossa kuullaan kol-
men säveltäjän tuotantoa. Ohjelmistos-
sa on musiikkia Bachilta, Kirchoffilta ja 
Reinckeltä. 

Kirill Kozlovskin pianoresitaali 
Marraskuussa klassisen musiikin sar-
ja saa jatkoa pianisti Kirill Kozlovskin 
venäläisen musiikin illalla. Keskiviik-
kona 10.11. järjestettävässä konsertissa 
kuullaan Borodin, Shaporin, Skrjabin 
ja Prokofjevin sävellyksiä. 

Valko-Venäjällä syntynyt, mutta sit-
temmin Suomeen muuttanut ja täällä 
opintonsa tehnyt Kozlovski esiintyy 
säännöllisesti liedpianistina Suomessa 
ja ulkomailla. Hän on esiintynyt yhdes-
sä muun muassa Jorma Hynnisen, Jeka-
terina Gubanovan ja Monica Groopin 
kanssa. 

Useita kilpailija voittanutta lahjakas-
ta pianistia on kuultu soolokonserteissa 
ja kamarimuusikkona useilla kansain-
välisillä festivaaleilla eri puolilla Eu-
rooppaa, kuten Ranskassa, Saksassa, 
Sveitsissä, Venäjällä, Virossa ja Espan-
jassa. Omia soolokonsertteja hänellä 

on ollut Suomen lisäksi myös muissa 
Pohjoismaissa.

Aarne Pelkosen mukana joulua kohti
Suuressa nosteessa olevan baritoni Aar-
ne Pelkonen ja arvostettu liedpianisti 
Juho Alakärppä tunnelmoivat Schuber-
tin Winterreise-sarjan musiikilla Mo-
nikkosalissa keskiviikkona 1.12. 

Pelkonen kuuluu maamme ooppera-
laulajien kärkijoukkoon. Helsingin Sa-
nomat hehkutti Pelkosen olevan "hie-
noimpia baritonilahjakkuuksia, jota 
Suomessa on kuultu. 

Schubertin Winterreise eli Talvinen 
matka on säveltäjän viimeisten vuosien 
teos. Sitä pidetään yhtenä laulukirjalli-
suuden huippusaavutuksista. 

Uusi klassisen musiikin sarja alkaa komeasti

Lajissaan Euroopan arvostetuimpiin kuuluva 
Helsingin Barokkiorkesteri Monikkosaliin

Lisätietoa ja liput www.monikkosali.fi. 
Liput www.lippu.fi, Monikkosalin lipun-
mynnistä ja R-kioskeilta.

K
uva M

arco Borggreve
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Seitsemän veljeksen vaellus starttaa 
Maaniitun koulun pihalta lauantaina 
18.9. kello 9.30. Nurmijärven kunnan lii-
kuntapalveluiden henkilökunta lähettää 
patikoijat reitille porrastetusti. 
Kävelemään voi lähteä joko omaan tah-
tiinsa tai ryhmässä vetäjän kanssa. En-
nakkoilmoittautuminen kävelyosuudelle 
kunnan verkkosivujen kautta: 
www.nurmijarvi.fi/tapahtumakalenteri 

Urheilua ja kulttuuria samassa paketissa

Seitsemän veljeksen vaellus haastaa patikoimaan 

Patikkareitti kulkee Seitsemän veljek-
sen vaellusreittiä pitkin kirkonkylästä 
Taaborinvuorelle. 

Matkalla on luvassa Kivi-juhlien yllä-
tysohjelmaa ja perillä Taaborilla osallis-
tujia palvelee Kivi-juhlien kahvila. Pa-
tikoijille järjestetään bussilla maksuton 
paluukuljetus kirkonkylään.

Taaborinvuorella on ohjelmaa kello 
11-14 välisenä aikana ja sinne voi tulla 
viettämään aikaa, vaikka ei osallistui-
sikaan vaellukseen. Katsomossa on pie-
nimuotoista markkinahumua ja yleisöä 
viihdyttää suosittu Kunnan Pojat 
-orkesteri. Alueelle on vapaa pääsy. 

Taaborinvuoren tapahtumat järjestettin 
tätä kesänä supistetulla kapasiteetilla ja 
koronarajoituksia noudattaen.  Yleisöä 
otettiin sisään tapahtumasta riippuen 
maksimissaan noin 400 henkilöä, kun 
alueen normaali maksimikapasiteetti 
on istumapaikoilla 720 henkilöä ja sei-
somapaikkojen kanssa 1000 henkilöä. 
Yleisö oli motivoitunutta noudatta-
maan maskisuositusta ja hygieniavaa-
timuksia. Esimerkiksi loppukesällä 

Taaborinvuoren tapahtumat kiinnostivat koronasta huolimatta
epidemian kiihtymisvaiheessa järjeste-
tyissä konserteissa maskit olivat käytös-
sä lähes kaikilla.

Normaalina kesänä Taaborinvuorella 
järjestetään noin 40 tapahtumaa. Tänä 
vuonna tapahtumien kokonaismäärän 
arvioidaan olevan 33. Yleisömäärä tu-
lee olemaan normaalia vuotta pienempi, 
mutta teatteriesitykset ja konsertit veti-
vät paikalle tuhansia ihmisiä. 

Korona kirpaisi Taaborinvuorta edel-
lisenä kesänä kipeästi, kun suurin osa 
tapahtumista jouduttiin rajoitusten ta-
kia perumaan. Tänä vuonna peruttiin 
ainoastaan alkukesään sijoittunut Nur-
mijärven museon nelipäiväinen lasten-
tapahtuma ja Kivi-juhlien Seitsemän 
veljestä -näytökset.

Seitsemän veljeksen vaellus
-Reitin pituus 9,5 km. 
-Reitin voi kulkea oman kunnon mu-
kaan. On myös mahdollista kävellä 
vain osa reitistä.  
-Taaborivuorella on markkinakojuja, 
myynnissä virvokkeita, pientä purta-
vaa ja kahvilatuotteita. Kunnan pojat 
-orkesteri esiintyy, museorakennuk-
set ovat auki, seppä takoo, yleisöllä 
on mahdollisuus istua jalkapuussa. 

Aikataulu
klo 9.30 lähtö porrastetusti 
Maaniitun koulun pihalta, 
os. Heikkiläntie 27, Nurmijärvi. 
klo 11-14 Taaborinvuoren museot, 
Aleksis Kiven koti ja kahvilat auki, 
ohjelmaa. 
klo 12.30 alkaen maksuton paluukul-
jetus bussilla kirkonkylälle.   

Turvallisuusohjeita
-Tapahtumassa huomioidaan voimassa 
olevat viranomaismääräykset ja ohjeet 
liittyen koronavirukseen
-Ota mukaan juotavaa ja tarvittaessa 
pientä evästä 
-Reitillä on ensiaputaitoista henkilö-
kuntaa EA-tarvikkeiden kanssa 
-Taaborinvuorella on yleisövessat, 
reitin varrella ei ole vessoja 

Pysäköinti
-Vaelluksen lähtöpaikan läheisyydessä 
voi pysäköidä Maaniitun koulun ja päi-
väkodin parkkipaikoille sekä Ihanto-
lantie varteen. K-kaupan pihaan ei saa 
pysäköidä. 
-Taaborinvuoren parkkialue 
os. Koulunkulmantie 34, Palojoki.
-Seuraa tiedotusta Nurmijärven kun-
nan Facebookissa ja kunnan verkkosi-
vujen tapahtumakalenterissa.  

Vaellukselle ilmoittautuminen
-Ilmoittautuminen osoitteessa:
 www.nurmijarvi.fi/
tapahtumakalenteri 
-> Seitsemän veljeksen vaellus

KULTTUURI
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Energisoivasta live-esiintymisestään 
tunnetun laulaja-näyttelijä Olavi 
Uusivirran konsertti kuullaan Mo-
nikkosalissa Aleksis Kiven päivänä 
10.10.  

Emma-palkittu artisti esiintyy kon-
sertissa intiimisti duona ja esittää 
oman ohjelmistonsa lisäksi oma-
peräisiä tulkintojaan Aleksis Kiven 
tunnetuista runoista. Harvinaista 
kulttuuriherkkua on siis luvassa. 

Olavi Uusivirta tunnetaan platinaa 
ja kultaa myyneistä hiteistään ku-
ten On niin helppoo olla onnellinen, 
Kultaa hiuksissa sekä Kesäyön uni. 

Multitalentti tekijä on tuttu myös 
useista produktioista niin val-
kokankaalta, TV-ruuduilta kuin 
teatterilavoiltakin. 

Olavi Uusivirran viimeisin pitkäsoit-
to Skorpioni on tanssittanut keik-
kapaikkoja ympäri Suomea. Kesällä 
2020 häneltä ilmestyi Lauantain toi-
votut -levy, jolla Uusivirta bändei-
neen versioi kotimaisia ikivihreitä. 

Uusivirran ja Anna Puun yhteisbii-
si 2020 on keikkunut Suomen ra-
diosoittolistalla vuoden putkeen. 
Tuotteliaalta tekijältä ilmestyi viime 
vuonna myös kaksi hyvän vastaan-
oton saanutta konserttielokuvaa: Au-
ringon lapsi ja Zeppeliini.

su 10.10. klo 15
Olavi Uusivirta Duo
– Aleksis Kivi-konsertti
Liput 29/35 € + toimitusmaksu 
alk. 1 € (www.lippu.fi)
Monikkosali, 
Kuntotie 7, 
Klaukkala

Aleksis Kiven päivän kulttuuriyllätys
Olavi Uusivirran spesiaalikonsertti Monikkosalissa

Monikkosalin lipunmyynnissä voi 
maksaa pääsylippuostokset työnantajan 
myöntämällä kulttuuriedulla. Ostok-
sia on mahdollista tehdä Smartumilla 
ja ePassilla.  

Jos käytät ePassia, mene asioimaan 
Monikkosalin lipunmyyntiin ja mak-
sa lippusi ePassin mobiilisovelluksella. 
Näytä kuitti lipunmyyjälle puhelimesi 
näytöltä. Jos käytössäsi ei ole älypuhe-
linta, voit maksaa lippusi tekstiviestillä. 
Tässä maksutavassa lipunmyyjä tarkis-
taa henkilöllisyytesi ja veloittaa mak-
sun puhelinnumerosi perusteella. 
Saamasi tekstiviesti toimii kuittina. 

ePassilla ja Smartumilla lippuja 
Monikkosalin tapahtumiin

Smartumilla maksaminen onnistuu 
puhelimeen ladattavalla SmartumPay-
sovelluksella. Sen lisäksi voi maksaa 
Smartum-setelillä. Lisätietoa maksu-
tavoista löytyy ePassin ja Smartumin 
verkkosivuilta. 

Monikkosalin lipunmyynnissä neu-
votaan sovellusten ja maksutapojen 
käytössä.  

Monikkossalin lipunmyynti 
Auki ma-to klo 13-18 
ja tuntia ennen tapahtumia 
Kuntotie 7, Klaukkala

K
uva Tero A

honen

14  NURMIJÄRVI
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Su 26.9. klo 16
Syksy soi! 
Sanan ja sävelen syksy
Ohjelmassa suomalaista musiikkia mm. 
Aleksis Kiven aikakaudelta. 
Runoja lausuu näyttelijä Eeva Litmanen. 
Juontajana Jukka Rantamäki. 
Muusikot: Anne Piirainen, Kati Ranta-
mäki, Aet Ratasepp, Tuula Saari, Tuija 
Rantamäki, Henri Dunderfeldt, Mart 
Ernesaks. Liput 32,50 € + toimitusmak-
su (alk. 1 € www.lippu.fi).
Järj. Nurmijärven Musikantit ry

La 2.10. klo 18 
Mies miehelle 
Lavikainen ja Karppi ovat Suomen 
Smith & Jones! Näyttelijät Timo Lavi-
kainen ja Pasi Karppi tuovat suomeksi 
ensimmäistä kertaa näyttämölle 80-lu-

Nurmijärven monitoimitalo
MONIKKOSALI

MONIKKOSALIN SYKSY

vun kulttiklassikon. Sketsisarjan iko-
nista kuvaa kahdesta valkopaitaisesta 
miehestä pidetään symbolina brittihuu-
morin kultaisille vuosille. Liput 22,50 – 
27,50 € + tilausmaksut 
(alk. 1 € www.lippu.fi).
Järj. Lavikainen/Karppi

Su 3.10. klo 16
Musiikkikoulu Tiluliin 
Taikajunassa
Musiikkikoulu Tiluliin oppilaat ja Ti-
lulii House Band esiintyvät Taikajuna –
konsertissa. Liput 10/5 €. 
Lisätiedot info.tilulii@gmail.com
Järj. Musiikkikoulu Tilulii

Ke 6.10. klo 19 
Helsingin Barokkiorkesteri 
Bach, Kirchoff, Reincken
Ulkomailla ja kotimaassa korkean pro-
fiilin areenoilla esiintyvä orkesteri saa-
puu vieraaksi Monikkosaliin. Taiteelli-
sena johtajana toimii Aapo Häkkinen, 
jonka johdolla orkesteri on noussut Eu-
roopan arvostetuimpien periodiyhtyei-
den joukkoon. Liput 10/29/32 € + toi-
mitusmaksu (alk. 1 € www.lippu.fi).
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut 

Pe 8.10. klo 19 
Johanna Iivanainen
Broken river -levynjulkaisukiertue
Valovoimainen ja luonnonläheinen lau-
laja-lauluntekijä julkaisee uuden levyn 
syyskuun lopussa. Konsertissa mukana 
uutta ja vanhaa tuotantoa huippumuu-
sikoista kootun yhtyeen säestämänä. 
Liput 28 € + toimitusmaksu (alk. 1 € 
www.lippu.fi).
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut 

La 9.10. klo 19 
Stand Up –show Jaakko 
Saariluoma 
K-18. Kesto noin 1,5 h, sisältää väliajan. 
Liput 27,50 € + toimitusmaksu (alk. 1 € 
www.lippu.fi). 
Järj. Meebu 

LIVETETÄÄN YHDESSÄ. www.monikkosali.fi
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Su 10.10. klo 15
Olavi Uusivirta duo 
- Aleksis Kivi -konsertti
Olavi Uusivirta duo esiintyy intiimi-
tunnelmaisessa Aleksis Kiven päivän 
konsertissa. Ohjelmassa on Olavi Uu-
sivirran oman tuotannon lisäksi myös 
hänen tulkintojaan Aleksis Kiven 
runoista. 
Liput 35/29 € + toimitusmaksu 
(alk. 1 € www.lippu.fi). 
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut 

Ke 27.10. Klo 19 
Diandra - On hetki 
Suuria tunteita ja maailman kauniimpia 
rakkauslauluja upeaäänisen Diandran 
laulamana. Kappaleiden kirjo on laaja 
ulottuen vanhoista suomalaisille rak-
kaista kappaleista maailman hitteihin 
ja balladeihin. Liput 38,50 € 
+ toimitusmaksu (alk. 1 € www.lippu.fi).
Järj. Magnum Live 

Ke 10.11. 
Pianisti Kirill Kozlowski
Venäläisen musiikin ilta 
Borodin, Shaporin, Skrjabin, Prokofjev. 
Liput 10/18/23 € + toimitusmaksu 
(alk. 1 € www.lippu.fi).
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut 

To 11.11. Klo 19 
Besame mucho 
- musiikkia auringon alta 
Milana Misic, Tomi Metsäketo ja Tei-
jo Lindström sekä Juha Tikan orkeste-
ri. Besame Mucho, La Paloma, Granada, 
Por Una Cabeza, La Dolce Vita, Satu 
rakkauden… Konsertti, joka tuo va-
loa Suomen tummuviin iltoihin. Liput 
39,50 € + toimitusmaksu 
(alk. 1 € www.lippu.fi).
Järj. Magnum Live 

Pe 12.11. klo 19 
BEHM 
Behm on yksi musiikkikentän kiehto-
vimmista tekijöistä 2020-luvulla, jonka 
vaikuttava debyytti on saanut osakseen 
poikkeuksellista huomiota. 
BEHM on vakiinnuttanut nopeasti 
paikkansa Suomen suosituimpien täh-
tien joukossa. Liput 35 € + toimitus-
maksu (alk. 1 € www.lippu.fi). 
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut 

La 13.11. klo 19
Golden Abba Show 
Koe Abban tarina uudelleen! Upeat 
laulajat, tanssijat ja huippuorkesteri saa-
vat aikaan sellaisen ilotulituksen, että 
katsojat pääsevät keskelle Abba-huu-
maa. Abba-nelikkona nähdään Voice of 
Finland- voittaja Siru Airistola, musi-
kaalitähti Reeta Vestman, tangokunin-
gas Marko Lämsä ja Olli Kärki. 
Liput 26-40 € + toimitusmaksu 
(alk. 1 € www.lippu.fi).
Järj. Suomen musiikkiteatteri 

www.monikkosali.fi
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To 18.11. klo 19 
Kirka Tribute - Muska yhtyei-
neen feat. Kai Jämsä
Muska Babitzin yhtyeineen haluaa 
kunnioittaa Kirkan muistoa ja musiik-
kia konsertilla. Ohjelmistossa on pää-
asiassa Kirkan tuotantoa, mutta sen 
lisäksi kuullaan myös Muskan tunne-
tuimmat hitit. Muskan ohella Kirkan 
lauluja tulkitsee Kai Jämsä. 
Liput 32/29/25 € + toimitusmaksu 
(alk. 1 € www.lippu.fi). 
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

Pe 19.11. klo 19
Firman pikkujoulut 
– sketsikomedia aikuiseen 
makuun
Ihan karmeaa kohellusta ja posketto-
mia tyyppejä! Nyt ei kainostella, sen 
takaavat Tippurivaaran Isäntä, Pedro 
Gazpacho de la Renttu, Ylihoitaja An-
neli Alakosteikko ja muut hervottomat 
vipeltäjät. Heikompaa hirvittää, mutta 
sekös haittaa! K-16. 
Liput 27,50/22,50 € + toimitusmaksu 
(alk. 1 € www.lippu.fi).
Järj. Teatterituotannot

Ke 24.11. klo 19
Stand Up Show Ismo Leikola
Lippujen hinnat ja myyntikanava vah-
vistetaan myöhemmin. 
Seuraa Monikkosalin verkkosivuja. 
Järj. Meebu

La 27.11. klo 19 
Arja Koriseva
Rakkaudesta jouluun
Estradien kestosuosikki Arja Korise-
va konsertoi yhdessä pianisti Minna 
Lintukankaan kanssa. Tunnelmallises-
sa joulukonsertissa kuullaan tuttuja, 
nostalgisia joululauluja, sekä uudempia 
lauluja Arja Korisevan omasta tuotan-
nosta. Liput 32/29/25 € 
+ toimitusmaksu 
(alk. 1 € www.lippu.fi).
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

la 1.12. klo 19
Baritoni Aarne Pelkonen 
Franz Schubertin Winterreise 
– Talvinen aika
Baritoni Aarne Pelkonen on monipuoli-
nen ooppera- ja konserttilaulaja. Hänet 
tunnetaan muun muassa kansainvä-
lisen Sibelius-laulukilpailun ja Lap-
peenrannan laulukilpailujen voitoista. 
Pelkonen tulkitsee Franz Schubertin 
Winterreise-sarjan musiikkia yhdessä 
arvostetun liedpianisti Juho Alakärpän 
kanssa. 
Liput 10/22/25 €. + toimitusmaksu 
(alk. 1 € www.lippu.fi).
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

LIVETETÄÄN YHDESSÄ. www.monikkosali.fi
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La-su 18 - 19.12. klo 16
Tanssijan taival
Nurmijärven Tanssiopiston joulunäytös  
Esitykset la 18.12. klo 14 ja 18 / su 19.12. 
klo 14. Liput 14,50 € aikuiset, 11 € alle 
16-v.  + toimitusmaksu 
(alk. 1 € www.lippu.fi). 
Liput myynnissä 17.11. alkaen.
Järj. Nurmijärven tanssiopisto

To 9.12. klo 19
Stand Up show Ilari Johansson 
Yhden illan keikka
Ilari Johanssonia kutsutaan usein Suo-
men fyysisimmäksi koomikoksi. Li-
säksi tämä herra on harvinaisen suo-
rasanainen – jopa koomikoksi – joten 
klubeille kannattaa suunnata kravatti 
löysällä. Liput 27,50 € + toimitusmaksu 
(alk. 1 € www.lippu.fi).
Järj. Meebu

        Lue lisää ohjelmasta 
        www.monikkosali.fi

Monikkosalin lipunmyynti on avoinna ma-to klo 13-18 ja tuntia 
ennen tapahtumien alkamista.  Monikkosalin lipunmyynnissä 
käyvät ePassi ja Smartum. 

Ohjelmistoon tulee lisäyksiä syksyn aikana, joten kannattaa käydä 
aina välillä Monikkosalin sivuilla. Muutokset mahdollisia. 

                          Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala

Yleisön, esiintyjien ja työntekijöiden hyvin-
vointi on tapahtumajärjestäjille ensisijaisen 
tärkeää. Monikkosalin toiminnassa huomi-
oidaan koronatilanteen kulloinkin edellyttä-
mät turvatoimet.

Monikkosalin tapahtumiin ei saa tulla, 
jos on flunssan oireita, tai on altistunut 
koronavirukselle. Jos sinulla on yskää, 
aivastelua tai muita flunssan oireita, tai 
olet altistunut koronavirukselle, siirrä 
tuloasi myöhäisempään ajankohtaan.

Toteutettuja koronatoimenpiteitä
g Monikkosalin ja muiden Monikon ti-
lojen pinnoille on tehty viruksia ja mik-
robeja tuhoava valokatalyysipinnoitus.
g Yleisökapasiteettia on pienennetty.
g Yleisöä muistutetaan turvavälien 
noudattamisesta.
g Väliaikatarjoilun toteuttaminen voi 
poiketa normaalista. 
g Kahvio on kiinni jos tapahtumassa ei 
ole väliaikaa ja yleisömäärä on suuri.
g Siivousta on tehostettu, käsidesiä on 
saatavilla.

Mitä yleisöä pyydetään tekemään tar-
tuntojen estämiseksi? 
g Osta tapahtumalippu ennakkoon.
g Vältä käteisellä maksamista.
g Käytä kasvomaskia, jos suositus on 
voimassa.
g Pidä suositusten mukaista turvaväliä, 
vältä ruuhkaa ja lähekkäin jonottamista. 
g Muista hyvä yskimis- ja aivastamis- 
hygienia.

Suositukset ja määräykset saattavat 
muuttua ohjelmakauden aikana. 
Tarkista kulloinkin voimassa olevat 
määräykset Monikkosalin verkkosivuilta 
ennen tapahtumaan tuloa. 
www.monikkosali.fi

Miten Monikkosalissa estetään koronan leviämistä
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Kirjaston väliaikainen palvelupiste kir-
konkylässä osoitteessa Mahlamäentie 1 
on avattu. Sisäänkäynti tilaan on sekä 
Mahlamäentien että linja-autoaseman 
puolelta. 

Väliaikaisessa toimipisteessä on pyritty 
säilyttämään samat palvelut kuin pää-
kirjastossa, mutta kokoelma on pienem-
pi väistötilan koon takia. Asiakkaat 
saavatkin varmimmin mieleistään lu-
kemista varaamalla aineistoa etukäteen 
noudettavaksi.

Kirjaston tapahtumatarjonnasta kiin-
nostuneiden kannattaa tänä syksynä 
suunnata erityisesti Klaukkalan kirjas-
toon. Luvassa on mm. runosiskojen ru-
nosvengiä (25.9. klo 12), Timo Airak-
sisen puhetta seksin filosofiasta (13.10. 
klo 18) ja Risto Isomäen kirjailijavierai-
lu (17.11. klo 18), joka myös striimataan. 
Jo perinteeksi muodostunut Kaj Chy-
deniuksen musiikillinen ilta nautitaan 
10.12. klo 18.15.

Koska pääkirjaston rakennus on remon-
tissa, eivätkä väliaikaisen palvelupis-
teen tilat helposti taivu tapahtumien 
pitämiseen, pääkirjasto ei järjestä tule-
vana syksynä montaa yleisötilaisuutta. 

Syksyn elokuvakerhon näytökset järjes-
tetään Punatorpan kerhohuoneessa ja 
kirkonkylän K-60-tapahtumat Heik-
karissa tai Kino Juhassa. Myös Rajamä-
en kirjastossa yleisötilaisuudet pidetään 
minimissä koronatilanteen ja rajallisen 
tapahtumatilan vuoksi.

Uutiskirje pitää ajantasalla 
Jotta tieto kirjastossa järjestettävistä ta-
pahtumista ja muista kirjaston ajan-
kohtaisista asioista tavoittaisi asiakkaat, 
kirjasto alkaa syyskuussa toimittaa suo-

Kirjaston syksyn tapahtumia 
– tilaa kirjaston uutiskirje niin et jää paitsi parhaimmista

raan asiakkaille lähetettävää sähköistä 
uutiskirjettä. Uutiskirje sisältää ajan-
kohtaisten aiheiden lisäksi tietoa tule-
vista vierailijoista ja tapahtumista sekä 
kirjavinkkejä ja kirjastotietoutta. Myös 
poikkeuksellisista aukioloajoista saa tie-
don uutiskirjeestä. Kirjaston uutiskirje 
lähetetään kaksi kertaa kuukaudessa ja 
sen voi saada vain sähköpostitse. Uutis-
kirjeen postituslistalle voi ilmoittautua 
kirjaston kotisivuilla www.nurmijarvi.
fi/kirjasto kohdasta Tilaa uutiskirje.

Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2
Runosiskojen runosvengiä 25.9. klo 12.
Timo Airaksinen 13.10. klo 18.
Risto Isomäki 17.11. klo 18.
Kaj Chydenius 10.12. klo 18.15.

Punatorpan kerhohuone, 
Punamullantie 9
Elokuvakerhon seuraava näytös on 
13.10. klo 18.

Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy.
Muutokset koronatilanteessa voivat vai-
kuttaa tapahtumien toteutumiseen.

Risto Isomäki

K
uva: Into K

ustannus

Kirjaston väliaikainen palvelupiste kirkonkylässä on avattu

Lehtienlukijoille palvelupisteessä on 
tarjolla supistettu valikoima lehtiä, 
mutta sen lisäksi käytettävissä ovat 
ePress ja eMagz lehtikokoelmineen. 

Tilassa on 4 päätettä asiakkaiden käyt-
töön. Palvelupisteessä voi myös skanna-
ta, tulostaa ja kopioida.

Arkiaamujen itsepalveluaukioloaika 
jää pois käytöstä toistaiseksi.

Kirkonkylän palvelupiste 
Mahlamäentie 1
ma-to 10-20
pe 10-18 
la 10-16 

KIRJASTO

Timo Airaksinen

K
uva: H

eta G
ylling
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Marraskuussa päästään viettämään 
taas yhden koronan värittämän väli-
vuoden jälkeen perinteistä Taiteiden 
yötä Klaukkalan kirjastossa. Perjantai-
na 26. marraskuuta kello 18-22 kirjasto 
on täynnä maksuttomia tapahtumia.

Illan aloittaa yllätyspuhuja ja tapah-
tumakokonaisuuden aikana kuul-
laan useita paikallisten muusikoiden 
musiikkiesityksiä. 

Kello 20 Framin esiintymislavalle 
pomppaa räväkkä juontaja, kirjailija, 
muusikko, näyttelijä ja ohjaaja Cristal 
Snow, joka tunnetaan myös tv-ohjelma 
Kymppitonnin nykyisenä juontajana.

Cristal Snow tähdittää 
Klaukkalan kirjaston Taiteiden yötä

Cristal kertoo haastattelussa elämäs-
tään ja kirjallisesta tuotannostaan. 
Myös yleisö voi esittää vierailijalle 
kysymyksiä. Vierailun aikana Cris-
tal lukee otteen syksyllä ilmestyvästä 
kirjastaan Penni Pähkinäsydän ja mör-
kökuumeen kirous.

Kirjastosalin puolella Taidekiepin toi-
minnanjohtaja, kuvataiteilija Vicky 
Maaranen pitää croques-piirtämisen 
pajan kello 18.30-21. Lisäksi tilaan le-
vittäytyy taiteilijoiden kirpputori. Per-
heen pienimmät voivat osallistua as-
karteluun lastenosaston puolella.

Nuorisolle on omaa säpinää alakerran 
Tello-salissa, jossa on kello 18-22 Mo-
nikon nuorisotilan loihtimaa ohjel-
maa: sumopainia, pelailua ja erilaisia 
kilpailuja.

 

Taiteiden yö Klaukkalan kirjastossa, 
Kuonomäentie 2, 
26.11. kello 18-22. 
Vapaa pääsy.
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Kivikuun kirjailijavieraat

K
uva D

orti Salutskij O
tava

K
uva  Jouni H

arala O
tava

Kirjailija, LL Joel Haahtela vierailee ker-
tomassa viimeisimmästä teoksestaan 
Hengittämisen taito, joka ilmestyi syk-
syllä 2020. Pienoisromaani kertoo nuo-
resta miehestä, joka etsii vuosia aiemmin 
perheensä hylännyttä isäänsä tämän ko-
timaasta Kreikasta. Etsintä johtaa erak-
koyhteisön asuttamalle saarelle. Saaren 
yksinkertaisessa arjessa pojalla on mah-
dollisuus päästä lähemmäs isäänsä.

Haahtelan esikoisteos Kaksi kertaa ka-
donnut ilmestyi 1999. Hengittämisen 
taito on kirjailijan kahdestoista. Haahte-
lan teoksissa on usein kyse etsinnästä - 
henkilön, vastausten, menneisyyden tai 
tulevaisuuden. Hengittämisen taidossa, 
kuten myös Adelen kysymyksessä, mu-
kana on vahvasti myös usko ja sen mu-
kanaan tuomat kysymykset. Kumpikin 
mainituista teoksista sijoittuu luostariin, 
toinen Ranskan Pyreneille, toinen saa-
relle Kreikkaan. Trilogian tekeillä oleva 
kolmas teos sijoittuu Jerusalemiin.

Haahtela on saanut Suuren Suoma-
laisen Kirjakerhon tunnustuspalkin-
non ja Olvi-säätiön kirjallisuuspal-
kinnon teoksesta Tule risteykseen 
seitsemältä (2002) ja ollut Finlan-
dia-palkintoehdokkaana romaaneil-
laan Elena (2003) ja Katoamispiste 
(2010). Lisäksi Perhoskerääjä (2006) oli 
Runeberg-palkintoehdokkaana. 

7.10. klo 18 
Klaukkalan kirjasto

Anneli Kanto
Anneli Kanto tunnetaan monipuolisena 
kirjailijana ja käsikirjoittajana. Esikois-
romaani Piru, kreivi, noita ja näytteli-
jä oli Runeberg-palkintoehdokkaana. 
Suomen sisällissodasta kertovat kosket-
tavat romaanit Veriruusut ja Lahtarit 
sekä Pohjanmaan noitavainoihin vievä 
Pyöveli ovat saaneet lukijoilta kiitosta. 
Omakohtainen kertomuskokoelma Pala 
palalta pois paljastaa mitään säästele-
mättä Kannon kokemuksia siitä, kuinka 
tuttu ja rakas äiti katoaa Alzheimerin 
taudin edetessä. Kertomusten kaut-
ta myös muut dementoituvan läheisen 
kanssa elävät pääsevät ääneen. Pien-
ten kirjastoasiakkaiden suosikkeja ovat 
Noora Katon kuvittamat Viisi villiä Vir-
tasta -kuvakirjat ja hieman vanhemmat 
viihtyvät Futistyttö-sarjan parissa.

Kannon uusin romaani, viime kevää-
nä ilmestynyt Rottien pyhimys sijoittuu 
1500-luvun Suomeen, Hattulan Pyhän 
ristin kirkkoon, jonka seinille taiteiltiin 
tuolloin Suomen mittakaavassa ainut-
laatuiset maalaukset. Historiankirjoitus 
ei muista itse maalareista mitään, mut-
ta Kanto on kehitellyt seinämaalausten 
synnystä tarinan, joka herättää taidok-
kaasti henkiin aikakauden ja kirkkoa 
ympäröivän kyläyhteisön tapoineen ja 
arvostuksineen.

8.10. klo 18 
kirkonkylän väliaikainen palvelupiste

Joel Haahtela

K
uva  M

arek Sabogal G
um

m
erus  K

ustannus

Kirjailija Kirsti Manninen tunnetaan 
laajalti kirjailijanimellään Enni Mus-
tonen. Hän on toiminut vapaana kir-
jailijana ja käsikirjoittajana vuodesta 
1983 lähtien. 

Manninen on tuottelias kirjailija, jo-
ka on uransa aikana julkaissut tois-
tasataa teosta. Hänen tuotantonsa on 
hyvin monipuolista: romaaneja, las-
tenkirjoja, tietokirjoja, näytelmiä ja 
televisiokäsikirjoituksia.

Vuodesta 1988 Manninen on toiminut 
kotimaisen kirjallisuuden dosenttina 
Helsingin yliopistossa. Hänen tutki-
musalueitaan ovat olleet muun muas-
sa pakinat, 1800-luvun suorasanainen 
kertomakirjallisuus, erityisesti nais-
tenromaanit ja jatkokertomukset, sekä 
viihdekirjallisuuden lajit ja historia. 

Manniselta ilmestyi keväällä 2021 
kirjailijanimellä julkaistu romaani 
Näkijä, joka on viimeisin osa hänen 
suosittua Syrjästäkatsojan tarinoita 
-sarjaansa.  

Rajamäen kirjastossa Kirsti Manninen 
kertoo Syrjästäkatsojan tarinoita -sar-
jasta ja sen synnystä.

9.10. klo 14.30
Rajamäen kirjasto

Kirsti Manninen 
alias Enni Mustonen

KIVIKUU
Aleksis 
Kivi 
-kuukausi
18.9. - 13.10.
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Syyslomaviikon alla perjantaina 15.10. 
Rajamäen kirjastossa vietetään Pehmo-
lelujen yötä. Tuolloin lasten omat peh-
mot seikkailevat kirjastossa ja puuhai-
levat kaikenlaista jännittävää kirjaston 
ollessa kiinni. 

Pehmolelujen touhuja ikuistetaan ka-
meralla ja tapahtuman jälkeen lapset 
saavat kuvia omien lelujensa kirjastoret-
kestä. Pehmoleluja voi tuoda kirjastolle 
11.10. alkaen ja lelut voi hakea takaisin 
kotiin 16.10. alkaen.  

Pehmolelujen yö ja 
kirjastosuunnistusta Rajamäen kirjastossa

Rajamäen kirjastossa voi osallistua 18.-
22.10.  myös alakouluikäisille suunnat-
tuun kirjastosuunnistukseen. Kirjasto-
suunnistuksessa etsitään leikkimielisiä 
rasteja kirjastossa ja samalla tulevat 
tutuksi myös erilaisten aineistojen si-
jainnit omassa lähikirjastossa. Kirjas-
tosuunnistus on omatoiminen ja siihen 
voi osallistua kirjaston aukioloaikoina. 
Suunnistuksen ohjeet ovat kirjallisessa 
muodossa, eli lukutaito on tarpeen. Ai-
kuinen voi lukea ohjeet ääneen pienem-
mille osallistujille.

Rajamäen kirjasto 
Kiljavantie 1

15.10. Pehmolelujen yö. 
Pehmovieraita otetaan vastaan 11.10 
alkaen.

18.-22.10 Kirjastosuunnistus
Tapahtumiin vapaa pääsy.

KIRJASTO



syys
loka
marras
joulu
2021

Kuva:  Cata Portin

to 19.11. klo 19  Erin 

Ti 14.9. Klo 15
K-60: Marita Taavitsaisen hyvän mielen konsertti

Muutokset lehdessä ilmoitettuihin tapahtumiin ovat mahdollisia.

K
uva Jouni H

arala
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Ti 28.9. klo 17
Kulttuuriperintöiltamat
Keski-Uudenmaan alueellisen vas-
tuumuseon arkeologi ja korjausra-
kentamisen asiantuntija kertovat 
Nurmijärven kulttuuriperinnös-
tä ja siitä, kuinka haetaan entis-
tämisavustuksia vanhan talon 
korjaamiseen. 
Tilaisuudessa esitellään myös 
Adoptoi monumentti –toimintaa.
Valtuustosali, Keskustie 2b
Järj. Helsingin kaupunginmuseo ja 
Nurmijärven museo

Ke 29.9. klo 18 
Tunnista aistiherkkyys
Luennon tavoitteena on saada 
osallistujat ymmärtämään, että 
esim. lapsen kiukuttelun tai huo-
non käytöksen voikin aiheuttaa 
aistiyliherkkyys eikä esimerkiksi 
hänen ilkeys. 
Kun oppii tunnistamaan aisti-
herkkyydet, voidaan ennaltaeh-
käistä monia konfliktitilanteita ja 
saada näin arki sujuvammaksi niin 
lapsen/nuoren kotona ja koulussa/
päiväkodissa. 
Puhujana Apua Arkeen ry:n toi-
minnanjohtaja Erja Hokkanen.
Klaukkalan kirjaston Frami-lava, 
Kuonomäentie 2

9
21

Ma 13.9. klo 18
Kuukauden klassikko
Vetäjinä Seija Mauro ja Anna-Kai-
sa Laakso. Kirjana Eeva Joenpelto: 
Tuomari Müller, hieno mies.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

Ti 14.9. Klo 15
K-60: Marita Taavitsaisen hyvän 
mielen konsertti
Rajamäen kirkko, Patruunantie 7, 
Rajamäki
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut ja 
Nurmijärven Seurakunta

Ke 15.9. klo 18 
Miten voi maaseutu? 
Luonnonlaki-dokumentti ja 
keskustelutilaisuus.
Klaukkalan kirjaston Frami-lava, 
Kuonomäentie 2

Ma 20.9. klo 15 
K-60: Heidi Herala 
- Teatteria koko elämä
Näyttelijä Heidi Herala ja toi-
mittaja Liisa Talvitie kertovat 
kirjastaan.
Klaukkalan kirjaston Frami-lava, 
Kuonomäentie 2
Järj. Klaukkalan kirjasto

La 25.9. klo 12
Runosvengiä! 
Viisi viisasta, hupsua ja itsenäistä 
runonaista esittää omia runojaan. 
Runosvengi koostuu runosiskois-
ta, joille on yhteistä palava rakkaus 
runouteen, runojen luomiseen ja 
esittämiseen. 
Kaikki ovat julkaisseet runokirjoja.
Klaukkalan kirjaston Frami-lava, 
Kuonomäentie 2

Ti 14.9. klo 18 
Me Karhuset
Valokuvaaja Hannu Laakso 
kertoo uusimmasta kirjastaan.
Klaukkalan kirjaston 
Frami-lava, 
Kuonomäentie 2

To 30.9. klo 17.30
Valokuvakävely Rajamäellä
Kävelyllä tutkitaan menneiden 
vuosikymmenien maisemia ja ra-
kennuksia, ja kuvataan niitä. Vetä-
jänä Inka Tuominen. Lähtö Raja-
mäen kirkon parkkipaikalta, 
os. Patruunantie 7. 
Järj. Nurmijärven museo

24 NURMIJÄRVI 
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La 18.9. klo 9.30
Seitsemän veljeksen vaellus
Lähtö porrastetusti Maaniitun koululta 
klo 9.30 alkaen. Tapahtuma Taaborinvuo-
rella klo 11-14. Vapaa pääsy. Vaellusosuu-
delle ennakkoilmoittautuminen. Taaborin-
vuorella museot ja kahvilat auki, ohjelmaa 
ja pienimuotoista markkinahumua. Mu-
siikista vastaa Kunnan Pojat –yhtye. Rei-
tin varrella Kivi-juhlien ohjelmanume-
roita. Maksuton paluukuljetus Taaborilta 
bussilla. Lisätietoa: www.nurmijarvi.fi/
tapahtumat.
Koulunkulmantie 34, Palojoki
Järj. Nurmijärven liikuntapalvelut, kirjasto- ja 
kulttuuripalvelut sekä nuorisopalvelut

Ke 22.9. 
Positiivinen ilmiö -palkintojen jakaminen
Nurmijärven kunta palkitsee urheilussa, 
tieteessä, taiteessa tai muissa yhteyksissä 
Nurmijärveä positiivisesti esille tuoneita 
henkilöitä. Tapahtuma striimataan. 
Monikkosali, 
Kuntotie 7, Klaukkala

Su 3.10. 
Nurmijärvi-päivä
Klo 10 Jumalanpalvelus Nurmijärven kir-
kossa, klo 12 päiväkahvit, klo 12.30 koti-
seutujuhla ja klo 14.30 kotiseutupäivälliset 
seurakuntasalissa. Juhlassa musiikkia, juh-
lapuhe ja Kostin kello -palkinnon jakami-
nen. Vapaa pääsy. Kotiseutupäivällisen li-
put Nurmijärvi-Seuran sihteeriltä ja ovelta.
Nurmijärven kirkko, Kirstaantie 5-7
www.nurmijärviseura.fi
Järj. Nurmijärvi-Seura ry

Ke 6.10.
Helsingin Barokkiorkesteri
Bach, Kirchoff, Reincken
Euroopan arvostetuimpien periodiorkeste-
reiden joukkoon kuuluva Helsingin Barok-
kiorkesteri konsertoi Monikkosalissa. 
Liput 10/29/32 € + toimitusmaksu 
(alk. 1 € www.lippu.fi).
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala
www.monikkosali.fi
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

To 7.10. klo 18 
Hengittämisen taito  
Kirjailija Joel Haahtela kertoo uusimmasta 
romaanistaan. Haastattelu Seija Mauro. 
Tapahtuma striimataan.   
Klaukkalan kirjaston Frami-lava, 
Kuonomäentie 2 
Järj. Klaukkalan kirjasto

Pe 8.10. klo 18 
Kirjailijavieraana Anneli Kanto
Teboil/linja-autoasema, 
Mahlamäentie 1, Nurmijärvi
Järj. Nurmijärven pääkirjasto

La 9.-10.10. klo 11-16
Aleksis Kiven koti avoinna
Vapaa pääsy. 
Aleksis Kiven koti, 
Palojoentie 271

La 9.10. klo 14.30
Kirjailijavieraana Kirsti Manninen alias 
Enni Mustonen
Rajamäen kirjasto, 
Kiljavantie 1

Ke 13.10. klo 18 
Kirjailijavieraana Timo Airaksinen
Filosofi Timo Airaksinen puhuu seksistä 
ja kirjastaan “Himon ilo”.  
Tapahtuma striimataan. 
Klaukkalan kirjaston Frami-lava, 
Kuonomäentie 2

Nurmijärjen kunnan kulttuuripalkinnon 
Konstiniekan saajan nimi julkistetaan.

klo 12
Kunnianosoitukset, ohjelmaa ja seppelten-
lasku Aleksis Kiven patsaalla Nurmijärven 
kirkonkylässä. 
Vapaa pääsy. 
Punamullantie 1, Nurmijärvi
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

klo 11-16
Aleksis Kiven koti auki. 

Klo 13 
Pappihan pojasta piti tulla 
–draamaopastus. 
Vapaa pääsy. 
Aleksis Kiven koti, Palojoentie 271

klo 15
Olavi Uusivirta duo
Aleksis Kivi –konsertti
Liput 29/35 € + toimitusmaksu 
(alk. 1 € www.lippu.fi)
Monikkosali, 
Kuntotie 7, Klaukkala
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

Aleksis Kiven päivä 10.10. 

Kivikuu 18.9. - 13.10.
Aleksis Kivi -viikko on nyt Kivikuu

KIVIKUU
Aleksis 
Kivi 
-kuukausi
18.9. - 13.10.
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La 2.10. klo 12 
Kitarahetki kirjastossa
Nurmijärven Musiikkiopiston 
kitaransoiton oppilaat esiintyvät 
Kari Weseliuksen johdolla.
Klaukkalan kirjasto, Frami-lava, 
Kuonomäentie 2

Ti 5.10. klo 13 
K-60: Mitä DNA voi kertoa 
Aleksis Kiven sukujuurista?
Keväällä 2019 Antti Kivival-
li sai sukutukija Jere Markka-
sen ja toimittaja Regina Raskin 
mukaansa selvittämään Aleksis 
Kiven sukujuuria DNA-testein. 
Antti Kivivalli saapuu kerto-
maan omasta taustastaan ja siitä, 
miten selvitys tehtiin.
Kino Juha, Keskustie 7
Järj. Nurmijärven museo

Ti 12.10. klo 15 
K-60: Metsä kertoo, 
puut puhuvat
Puut ovat elävää kulttuuriperin-
töä ja ne voivat kertoa tarinoita 
vuosikymmenten tai jopa –sa-
tojen takaa. Dendrologi Heikki 
Kiuru kertoo puiden merkityk-
sestä ja kotipihan puunhoidosta.
Rajamäen kirjasto, 
Kiljavantie 1
Järj. Nurmijärven museo

Ti 12.10. klo 18
Nurmijärven Järjestötreffit
Varsinainen tapahtuma on klo 
18-20 ja illan aiheena on Koro-
naexit – hyvinvoinnin ja tervey-
den näkökulmasta. 
Vapaa pääsy. Ilmoittaudu Jär-
jestötreffeille 5.10. mennes-
sä www.yhdistysverkosto.net/
ilmoittautumiset/. 
Punatorppa, Punamullantie 9
Järj. Nurmijärven Eläkkeensaajat ry

Ke 13.10. klo 18 
Elokuvakerho
Tule katsomaan elokuva ja kuu-
lemaan siitä myös alustus. 
Pääkirjaston elokuvakerho ko-
koontuu peruskorjauksesta joh-
tuen Punatorpan kerhohuoneel-
la osoitteessa Punamullantie 9, 
Nurmijärvi
Järj. Nurmijärven kirjasto

Ma 25.10. klo 18 
Kirjallisuuspiiri
Vetäjinä vuorokuukausin Sei-
ja Mauro ja Ann-Kaisa Laakso. 
Kirja: Karin Smirnoff: Lähdin 
veljen luo.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

Ti 26.10. klo 15 
K-60: Arkeologi menneen 
jäljillä
Vantaan kaupunginmuseon ar-
keologi Andreas Koivisto kertoo 
Uudenmaan asuttamisesta.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2
Järj. Nurmijärven museo

To 21.10. klo 18 
Saksofonisti 
Johannes Salomaa
Saksofonien esittelyä ja 
klassikkomusiikkia.
Klaukkalan kirjasto, 
Frami-lava, 
Kuonomäentie 2

K
uva Johannes Salom

aa
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Ke 3.11. klo 18
72 tuntia 
-varautumiskoulutus
Pitkittynyt sähkökatko, ve-
denjakelun häiriöt, pandemia 
tai muut syyt voivat aiheut-
taa tilanteen, jossa yhteis-
kunnan tarjoamat palvelut 
häiriintyvät tai jopa keskey-
tyvät. Luennolla kuullaan, 
millä tavoin kotitalouksissa 
voidaan varautua tulemaan 
toimeen ainakin 72 tuntia it-
senäisesti ilman ulkopuolis-
ta apua. 
Luennoitsijana Anne 
Breiling.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2
Järj. Nurmijärven opisto

Ma 8.11. klo 18
Kuukauden klassikko
Nigolai Gogolin Kuolleet sie-
lut. Vetäjinä Seija Mauro ja 
Anna-Kaisa Laakso.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

Ti 9.11. klo 15
K-60: Teatteri Rollo 
esittää: Kotia kohti. 
Sisarukset Vuokko ja Veikko 
joutuvat hylkäämään huono-
kuntoisen lapsuudenkotin-
sa ja lähtevät etsimään uutta 
kotia. 
Rooleissa: Veikko – Janne 
Immonen (kitara ja laulu) & 
Vuokko – Sanna Monto 
(viulu ja laulu)
Rajamäen kirjasto, 
Kiljavantie 1

Ke 10.11. klo 18 
Elokuvakerho
Tule katsomaan elokuva ja 
kuulemaan siitä myös alus-
tus. Pääkirjaston elokuvaker-
ho kokoontuu peruskorja-
uksesta johtuen Punatorpan 
kerhohuoneella osoitteessa 
Punamullantie 9, Nurmijärvi

La 13.11. klo 12 
Kitarahetki kirjastossa
Nurmijärven Musiikkiopis-
ton kitaransoiton oppilaat 
esiintyvät Kari Weseliuksen 
johdolla.
Klaukkalan kirjasto,
Frami-lava, 
Kuonomäentie 2

Ke 17.11. klo 18 
Kirjailijavieraana Risto 
Isomäki
Tapahtuma striimataan.
Klaukkalan kirjasto,
Frami-lava, 
Kuonomäntie 2

Pe 26.11. klo 18-22 
Taiteiden yö Klaukkalan 
kirjastossa
Kirjailija, näyttelijä ja kä-
sikirjoittaja Cristal Snow. 
Musiikkiopisto. Syksy Soi! 
Monikon nuorisotila Tello-
salissa: sumopainia, pelailua 
ja kisailua. 
Taidekiepin Vicky Maaranen 
pitää Croques-piirtämisen 
pajoja/encaustic art -vaha-
maalauspajoja ja työnäytök-
siä. Myös taiteilijoiden kirp-
putori, askartelua. 
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

Su 28.11. Klo 13 
Joulutunnelmia Aleksis 
Kiven kodissa 
Joulurunoja ja Aleksis Kiven 
tekstejä. 
Aleksis Kiven koti, 
Palojoentie 271, Palojoki

Ti 2.11. klo 13
K-60: Vastavirtaan 
Kari Suomalainen 102 vuotta

Visavuoren museonjohtaja 
Pälvi Myllylä kertoo moni-
puolisen taiteilijan työstä 
ja elämästä.

Heikkari, 
Heikkarinkuja 4, Nurmijärvi
Järj. Nurmijärven pääkirjasto 
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Näyttelyt
Galleria Toivo

Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2
Avoinna ma-to 9-20, pe 9-18 ja la 10-16.

1.9.-30.10. 
Ilmari Raution maalauksia
Vuodenajat

1.11.-31.12.  
Hannu Laakson valokuvia Me Karhuset 
-kirjasta 
Kuvaaja on paikalla esittelemässä töitään 
4.12 klo 9-16
 

To 2.12. klo 18 
Nurminallen joululaulut
Esittäjänä Too Many Sisters
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2
Järj. Nurmijärven opisto

La 4.12. klo 9-16 
Hannu Laakso esittelee kar-
huvalokuviaan Taidekiepin 
aikana.
Klaukkalan kirjasto,
Galleria Toivo, 
Kuonomäentie 2

Ti 7.12. klo 13
K-60: Kun elämältä putoaa 
pohja
Miten selvitä, kun elämäl-
tä putoaa silmänräpäyksessä 
pohja eikä paluuta vanhaan 
ole? Nina Mikkonen kertoo 
omaishoitajan arjesta.
Heikkari, Heikkarinkuja 4
Järj. Nurmijärven pääkirjasto

Muutokset mahdollisia. 
Lisätietoa tapahtumista www.nurmijarvi.fi/tapahtumat

Nukarin koulumuseo
23.10. ja 20.11. klo 11-15
Nukarintie 91, Nukari

Aleksis Kiven koti 
4.-5.12., 11.-12.12., 18.-19.12. klo 11-15
On joulu-ilta
Palojoentie 271, Palojoki 

Pe 10.12 klo 18.15
Nyt olen nuori 
Kaj Chydenius
Mukana näyttelijä ja 
laulaja Kai “Kuju” Hyttinen.
Klaukkalan kirjasto,
Frami-lava, 
Kuonomäentie 2

K
uva N

iclas W
arius

Kaj Chydenius

Ke 8.12. klo 18 
Elokuvakerho 
Tule katsomaan elokuva ja 
kuulemaan siitä myös alus-
tus. Pääkirjaston elokuvaker-
ho kokoontuu peruskorja-
uksesta johtuen Punatorpan 
kerhohuoneella osoitteessa 
Punamullantie 9, Nurmijärvi

Ti 14.12. klo 14
K-60: Sukututkimuksen 
ensiaskeleita
Sukututkimuksen saloihin 
johdattaa sukututkija, 
filosofian tohtori 
Kari-Matti Piilahti.
Rajamäen kirjasto, 
Kiljavantie 1

Ti 21.12. klo 15 
K-60
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2
Järj. Klaukkalan kirjasto
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Pääkirjaston peruskorjausurakka al-
koi syyskuun alussa. Peruskorjauksen 
jälkeen kirjasto täyttää nykyisen lain 
edellyttämät vaatimukset julkiselle ra-
kennukselle, ja kirjaston asiakkaat saa-
vat turvalliset, tarkoituksenmukaiset ja 
viihtyisät tilat. 

Kirjaston toiminta siirtyi elokuussa vä-
liaikaisiin, ns. Teboilin huoltamon tiloi-
hin, ja palvelee kuntalaisia siellä koko 
korjaustyön ajan ensi syksyyn saakka.

Mitä pääkirjastossa saneerataan?
Pääkirjaston peruskorjauksen ansios-
ta kirjaston tilat vastaavat paremmin 
käyttäjien tarpeita. Kirjastosaliin raken-
netaan parvi ja uusitaan pintoja kaut-
taaltaan. Lisäksi rakennetaan uusi jä-
tekatos-pyörävarasto sekä varaudutaan 
sähköautojen lataukseen.

YMPÄRISTÖ

Talotekniikan uusimisella, uuden il-
manvaihtokonehuoneen rakentamisel-
la ja hälytinjärjestelmien uusimisella 
luodaan käyttäjäturvallinen ympäristö. 
Lisäksi tehdään vaipan, alapohjien ja lä-
pivientien tiivistämistöitä.

”Kuntalaisille työmaa tulee näkymään 
aidattuna ja uuden iv-konehuoneen ra-
kentamisen vuoksi osittaisena kiinteänä 
säänsuojana. Oman haasteensa meidän 
työhömme tuo ns. viuhkamaisen kirjas-
tosalin vedenohjaus työmaan aikana”, 
kertoo rakennuttajainsinööri Hemmo 
Saartoala kunnan tilakeskuksesta.

Pääkirjaston urakoitsijat
Ehdokas kohteen kokonaisurakoitsijak-
si jouduttiin valitsemaan arvalla, koska 
julkisessa kilpailutuksessa saatiin kaksi 
samansuuruista urakkatarjousta. 

Pääkirjaston peruskorjausurakka 
käynnistynyt

Pääkirjaston 
nuorten osasto. 
Visualisointikuva 
Arkkitehdit LSV Oy

Terveyskeskuksen peruskorjaus alkoi 
helmikuussa ja se valmistuu ensi vuo-
den alkukeväänä. 

Peruskorjausta tehdään terveys-
keskuksen ns. C-osassa, joka käsit-
tää potilashuoneita, aulan, arkiston, 
keittiön ja hallintotiloja. Osastojen 
asiakkaat on siirretty väistötiloihin, 
ja kahvila sekä keittiö ovat kiinni pe-
ruskorjauksen ajan.

Terveyskeskuksen tilat nykyaikaistuvat peruskorjauksella 

”Tekninen lautakunta valitsi kokouk-
sessaan 1.7.2021 urakoitsijaksi Lapin 
Teollisuusrakennus Oy:n ja rakennus-
automaatiourakoitsijaksi edullisimman 
tarjouksen antaneen Arosystems Oy:n”, 
toteaa Saartoala. 

Urakkasopimukset allekirjoitettiin 
elokuussa 
Urakoitsija on tehnyt elokuussa työ-
maasuunnitelmia ja valmistelevia töitä. 
Urakan valvonnan sekä turvallisuus-, 
puhtaudenhallinta- ja kosteuskoordi-
naattorin tehtävistä vastaa valittu kon-
sulttiyhtiö Raksystems Insinööritoi-
misto Oy. Kohteen rakennuttamisesta 
vastaa kunnan tilakeskus. 

Laajassa peruskorjauksessa tilat tehdään 
vastaamaan nykypäivän vaatimuksia – 
sisäpinnat ja talotekniikka uudistetaan, 
tilojen käyttäjien toiveisiin pohjautuen. 

Peruskorjaus on edennyt suunnitellus-
ti, joitain yllätyksiäkin on tullut eteen, 
minkä takia talotekniikan kehittämis-
työtä tehdään myös korjauksen aikana.

Peruskorjauksen pää- ja rakennusura-
koitsija on NHK Rakennus Oy. Put-
kiurakoitsijana korjaushankkeessa 
on Are Oy, IV-urakoitsijana LVI-Ne-
loset Oy, sähköurakoitsijana Are Oy, 
sprinklerurakoitsijana Bravida Finland 
Oy ja automaatiourakoitsijana Caveri-
on Suomi Oy.
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Työt Röykän koulun vanhan osan pe-
ruskorjaushankkeessa alkoivat syys-
kuun alussa ja jatkuvat ensi vuoden 
heinäkuulle saakka. Koulun toiminnan 
turvaamiseksi kohteeseen on siirretty 
väistötila Nurmijärven yhteiskoulun pi-
halta jo kesällä.

Haasteita aiheuttaa useiden rakennus-
ten sijainti pienellä alueella sekä mo-
nien valvontajärjestelmien sijainti kor-
jaukseen menevässä vanhassa osassa. 
Koulun toiminta turvataan peruskor-
jaushankkeen aikana aitauksilla ja jär-
jestelmien ohjuksilla väistötilasta käsin. 

”Yhteistyö koulun ja muiden käyttäji-
en kanssa on sujunut hyvin haasteista 
huolimatta. Koulu aloitti lukuvuoden 
näissä siirretyissä väistötiloissa”, kertoo 
kunnan rakennuttajainsinööri Hemmo 
Saartoala.

Röykän koulun korjaus mahdollistaa oppilasmäärän 
kasvun ja tehostaa tilojen käyttöä

Saneerauksella hyötyjä käyttäjille 
Peruskorjauksen tavoitteena on käyttä-
jäturvallisuuden varmistaminen sekä 
muutosjoustavuuden lisääminen, jolloin 
voidaan vastata ennustettujen oppilas-
määrien muutoksiin tulevina vuosina. 
Lisäksi tilankäytön tehostaminen sekä 
osin samoissa tiloissa toimivan päiväko-
din ja koulun opetusryhmien siirtymis-
tarpeet eri rakennusten välillä tulevina 
vuosina tulevat paranemaan.

Rakennuksen talotekniikka uusitaan 
kokonaisuudessaan. Perustukset sala-
ojineen, ala- ja yläpohjat sekä ulkosei-
närakenteet uusitaan osittain, korjataan 
tai tiivistetään. Myös koulun vesikatto 
uusitaan ja työt tehdään kiinteän sään-
suojan alla. 

Talon julkisivu säilytetään alkuperäis-
tä suunnitelmaa kunnioittaen. Ulko-
puolelle tehdään ainoastaan jätehuol-
lon vaatimat nykymääräysten mukaiset 
rakenteet.
 

Röykän koulu

Yksityisteiden neuvontapuhelimessa 
vastataan tiekuntien ja hoitokuntien toi-
minnassa esiin nousseisiin kysymyksiin 
ja autetaan käytännön haasteissa. 

Asiantuntijana tieisännöitsijä Mika Rah-
ja vastaa nurmijärveläisten tiekuntien 
kysymyksiin perjantaisin klo 9–14  
puh. 040 317 2351.
 

Yksityisteiden neuvonta jatkuu 

Suunnittelijat ja urakoitsijat
Arkkitehtisuunnittelua kohteessa hoi-
taa Arkkitehtitoimisto Harris & Kjisik 
Helsingistä. Pääsuunnittelijana on Tre-
vor Harris, arkkitehti SAFA, avustava 
pääsuunnittelija Henna Iinsalo, arkki-
tehti SAFA ja projektiarkkitehti Mats 
Biström, arkkitehti SAFA. 

Peruskorjaushanke on kilpailutettu 
julkisen hankintamenettelyn mukai-
sesti ns. jaettuna urakkana. Tekninen 
lautakunta valitsi 1.7.2021 kokoukses-
saan pääurakoitsijaksi NHK Rakennus 
Oy:n, putkiurakoitsijaksi Putki-Valtti 
Oy:n, iv-urakoitsijaksi Kaunisto-Yhtiöt 
Etelä-Suomi Oy:n ja sähköurakoitsijaksi 
Klaukkalan Sähkötyö Oy:n. Rakennus-
automaation toteuttaa Nolite Oy. 

Kaikki urakkasopimukset allekirjoitet-
tiin elokuussa, jonka jälkeen työt alkoi-
vat koululla. Hankkeen tilaajana toimii 
tilakeskus, rakennuttamista ja valvon-
taa hoitaa valittuna konsulttina Raksys-
tems Insinööritoimisto Oy.

Lisäksi Suomen Tieyhdistys neuvoo 
yksityistieasioissa jäseniään puhe-
limitse maksutta. Palvelu perustuu 
takaisinsoittoon. 

Ei-jäseniä palvelee maksullinen yksi-
tyistieneuvontapuhelin arkisin 
klo 9–18. 

Lisää tietoa Suomen Tieyhdistyksen 
neuvonnasta 
www.tieyhdistys.fi/yksityistiet 
 
Lisää yksityistieasioista Nurmijärven 
kunnassa voit lukea teemasivuilta:
www.nurmijarvi.fi/yksityistiet
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Nurmijärven kirkonkylälle laaditaan 
parhaillaan osayleiskaavaa, joka tulee 
jatkossa ohjaamaan alueen kehittämis-
tä. Tavoitteena on mahdollistaa alueen 
kehittyminen osoittamalla uusia asuin- 
ja työpaikka-alueita taajamasta ja sen 
välittömästä läheisyydestä.

Osayleiskaavaehdotus on nähtävil-
lä 26.8.–24.9.2021 välisen ajan, jolloin 
kuntalaiset ja muut osalliset voivat jät-
tää kaavasta mielipiteensä.

Mielipiteiden ja lausuntojen pohjal-
ta kaavaehdotusta tarkennetaan, jonka 
jälkeen osayleiskaavan hyväksymises-
tä päättää kunnanvaltuusto. Tavoittee-
na on saada osayleiskaava kunnanval-

Heinoja I:n asemakaavan hyväksy-
misestä tehdyt valitukset on hylätty 
Helsingin hallinto-oikeudessa, ja ase-
makaava on nyt kuulutettu voimaan 
tulleeksi. 

Alueen katusuunnitelmat ovat olleet 
nähtävillä elokuussa ja tekninen lau-
takunta käsittelee niiden hyväksymis-
tä todennäköisesti syyskuussa. Mikäli 
kaikki menee suunnitellusti, niin kulu-
van syksyn aikana voidaan aloittaa ka-
tujen ja vesihuollon rakentaminen alu-
een pohjanvahvistustöillä. Varsinainen 
katujen ja vesihuollon rakentaminen 
voisi alkaa alkuvuodesta.

Heinojan alueella on noin 100 omako-
titalotonttia ja 10 rivitalotonttia. Jos ka-
tujen ja vesihuollon sekä sähköverkon 
rakentaminen etenee suunnitellusti, 
ensimmäisiä tontteja voi hakea kevääl-
lä 2023.

Kirkonkylän alueella 
Heinojan asemakaavaa aletaan toteuttaa

Kuvat: Näkemys toteutettavasta asema-
kaava-alueesta. Yksityiskohdat kuten 
puusto, uoma, rakennukset tai katualu-
een toteutus voivat poiketa olemassa 
olevasta tilanteesta tai lopullisesta to-
teutuksesta. Yllä näkymä Kattilamäen 
yläpuolelta, alla näkymä ilmasta, Toree-
nin suunnasta.

tuustoon hyväksyttäväksi loppuvuodesta 
2021.  

Osayleiskaavaehdotus mahdollistaa kir-
konkylän keskusta-alueen kehittämisen, 
uusien omakotitonttien kaavoittamisen 
sekä kunnan työpaikkaomavaraisuuden 
nostamisen. Kaavaehdotuksessa on esi-
tetty kolme merkittävää asuntorakenta-
misen kohdealuetta:
1) Keskustan täydennysrakentaminen  
2) Heinojan uudet alueet   
3) Härkähaanmäen uudet alueet  

Uusina työpaikkarakentamisen aluei-
na kaavaehdotuksessa on esitetty Ilves-
vuoren pohjoisosaa ja Härkähaanmäen 
eteläpuolta. 

Osayleiskaavan toteutuminen edellyt-
tää asemakaavojen laatimista rakenta-
miseen osoitetuille alueille.   

Osayleiskaavaehdotus merkintöineen 
ja määräyksineen sekä selostus ovat 
nähtävänä Nurmijärven kunnantalolla 
(Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi) au-
kioloaikoina sekä kunnan kotisivuilla 
osoitteessa nurmijarvi.fi/yleiskaavoitus.

Mielipiteet osayleiskaavaehdotuksesta 
tulee jättää viimeistään 24.9.2021 osoit-
teeseen Nurmijärven kunta, Ympäris-
tötoimiala/Yleiskaavoitus, PL 37, 01901 
Nurmijärvi tai kunta@nurmijarvi.fi.

Ehdotus Kirkonkylän osayleiskaavaksi nähtävillä

YMPÄRISTÖ
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Jätelautakunta Kolmenkierto päätti jä-
tehuollon perusmaksun käyttöönotosta 
lokakuussa 2020. Perusmaksu on asun-
tokohtainen vuosimaksu, jolla kate-
taan kotitalouksien jätehuoltopalveluja, 
jäteneuvontaa, tiedotusta ja jätehuol-
toviranomaisen toiminta. Perusmak-
su ei liity jäteastioiden tyhjennykseen. 
Jätelautakunta hyväksyy perusmaksun 
tason syksyllä 2021 vuoden 2022 jäte-
maksutaksasta päätettäessä. Maksu kos-
kee kaikkia Kiertokapulan toimialueen 
kuntia ja se otetaan käyttöön 1.1.2022. 

Perusmaksun myötä kotitaloudet voi-
vat mm. tuoda Kiertokapulan jätteiden-
käsittelyalueille suraavia jätelajeja il-
maiseksi: vaaralliset jätteet, metalli, 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromu, romu-
ajoneuvot, puhdas puu, purkupuu, risut, 
haravointijäte, kyllästetty puu, retkikei-
tinten patruunat, kannot ja juurakot, 
pienet puhtaat maaerät, pahvi ja kar-
tonki, tiili, asfaltti, betoni, kevytbetoni, 
vanteelliset ajoneuvorenkaat sekä van-
teettomat ajoneuvorenkaat.

Mitä perusmaksu maksaa?
Perusmaksu on huoneistokohtainen. 
Alustava taksalaskelma (sis. alv 24%):
    - vakituinen asuinhuoneisto 
    (kiinteistöllä 1–4 huoneistoa) 
    noin 32 €/vuosi/asuinhuoneisto
    -vakituinen asuinhuoneisto 
    (kiinteistöllä 5 huoneistoa tai enem-     
    män) noin 22 €/asuinhuoneisto
    -vapaa-ajan asunto noin 16 €/vuosi

Perusmaksun määräytyminen ja 
laskutus
Perusmaksurekisterin tiedot on kerätty 
rakennusrekisteristä. Laskutus perustuu 
rekisteriin merkittyyn kiinteistön käyt-
tötarkoitukseen, huoneistolukumäärään 
ja käytössäolotietoon. Suomi.fi -palve-
lussa voi tarkastaa omat rekisteritiedot 
ja pyytää niihin korjausta. 

Lasku lähetetään ensisijaisesti raken-
nusrekisteriin merkitylle omistajalle, 
mikäli kiinteistöllä ei ole omaa jäteasti-
an tyhjennyssopimusta. Tyhjillään ole-
vasta kiinteistöstä peritään vapaa-ajan 
asunnon perusmaksu. Taloyhtiön asuk-
kaille ei tule omaa laskua, vaan perus-
maksu on osa jätehuollon laskutusta.

Kiertokapula lähettää kaikille toimialu-
eensa asukkaille perusmaksuinfoa asia-
kaskirjeellä. Nurmijärven asukkaille 
tietoa postitetaan joulukuussa.

Kysyttävää perusmaksusta?
Puhelinpalvelu puh. 075 753 0008 on 
avoinna ma–pe klo 8–20. Sähköposti: 
perusmaksu@kiertokapula.fi. 
Lisätietoja perusmaksusta löytyy
lokakuussa ilmestyvästä Tietokapula
-lehdestä sekä nettisivuilta:
 www.kiertokapula.fi

Kiertokapula järjestää vuosittain osakas-
kuntiensa alueella keräystempauksia joko 
keväällä tai syksyllä. Keväisin kerätään 
eri kunnissa kuin syksyllä. Keräysaika 
on jokaisella pisteellä noin 15 minuuttia. 
Suurista jätemääristä on sovittava erik-
seen: työnjohtaja Jouni Valli, 
puh. 050 406 3330.

Vaarallisten jätteiden lisäksi vastaanote-
taan veloituksetta metallia. Kierroksilla 
ei vastaanoteta asbestia, kyllästettyä puu-
ta, ajoneuvojen renkaita, sähkö- ja elekt-
roniikkalaiteromua, sekalaista jätettä, 
laasteja, sementtejä, tasoitteita, kaasupat-
ruunoita tai palosammuttimia. 

Saavu paikalle terveenä ja huolehdi tur-
vaväleistä. Koronarajoitukset voivat vai-
kuttaa keräyskierrosten toteutumiseen. 

Aikataulutieodot: Kiertokapulan verkko-
sivuilta tai neuvonnasta:  
puh. 075 753 0011,  
neuvonta@kiertokapula.fi.

Keräystempaus la 23.10.

Nukari 
Tauko. Hämeentie 139, klo 9.00
Kirkonkylä 
matonpesupaikan P-alue, 
Väinöläntie 20, klo 10.00
Metsäkylä koulun piha
Järventaustantie 163, klo 10.45
Klaukkala, Klaukkalan koulu
Kuntotie 1, klo 11.15
Lepsämä 
nuorisoseurantalon piha, 
Lepsämänkaari 4, klo 12.30
Nummenpääntie 590 
Nummenpääntie/Helkuntien risteys, 
klo 13.15
Korpi 
Röykän-Leppälammen NS-talon piha, 
Kölinmäentie 15, klo 13.45
Rajamäki 
urheilualueen pysäköintialue, 
Kiljavantie 4, klo 14.15

Yhteyshenkilö: 
Eero Westermark, puh. 050 4753 889

Jätehuollon perusmaksun 
käyttöönotto lähestyy

Vaarallisen jätteen ja 
metalliromun keräystempaus
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Pihoja siistitään ja haravoidaan jälleen 
innokkaasti. Risujen ja haravointijättei-
den kippaaminen lähimetsään tai kun-
nan maille on kielletty ja se aiheuttaa 
mm. haitallisten vieraslajien leviämistä, 
ojien tukkeutumista ja esteettistä hait-
taa. Puutarhajätteet toisen maalle vievä 
syyllistyy myös jätelain roskaamiskiel-
lon rikkomiseen sekä toisen kiinteistön 
hallinnan loukkaamiseen, josta sääde-
tään rikoslaissa.

Hyödynnä puutarhajätteet oman pihan 
tarpeisiin
Paras tapa käsitellä puutarhajätettä on 
hyötykäyttää ne omalla kiinteistöllä. 
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 
suosittelee, että risut ja haravointijätteet 
kompostoidaan tai haketetaan omal-
la kiinteistöllä aina, kun se on mahdol-
lista. Puutarhajätteistä saa kompostoi-
malla multaa ja risuista hakettamalla 
kompostissa seosaineena tai katteena 

hyödynnettävää haketta. Ruohonleik-
kurilla silputuista lehdistä saa lisäravin-
teita nurmikolle ja istutuksille.

Taaja-asutusalueella puutarhajätteen 
polttaminen on kielletty
Puutarhajätteen polttaminen on kiel-
letty taajaan asutulla alueella. Taaja-
asutusalueen ulkopuolella saa polttaa 
avopolttona vähäisiä määriä myrkyt-
tömiä ja kuivia puutarhajätteitä, mutta 
poltosta ei saa aiheutua haittaa naapu-
reille tai ympäristölle. Polttopaikka tu-
lee valita harkiten ja tarkistaa etukä-
teen tuulen voimakkuus ja mahdollinen 
metsäpalovaroitus.

Puutarhajätteiden seassa voi olla 
vieraslajeja
Lähimetsään viedyt puutarhajätteet 
voivat aiheuttaa kasvillisuuden rehe-
vöitymistä ja lajiston muuttumista. Vie-
raslajikasveja sisältävän kasvijätteen ja 
maa-aineksen käsittelyssä ja hävittämi-
sessä on syytä olla erityisen huolellinen, 
sillä vieraslajit voivat levitä ympäris-
töön ja uusille kasvupaikoille kasvijät-
teen ja maa-ainesten mukana. 
Niiden mukana leviää helposti siemen-
levintäiset kasvilajit, kuten jättipalsami, 
komealupiini, jättiputket ja keltamaja-
vankaali, sekä pienistäkin juuren- tai 
maavarren paloista leviävät tarha-, ja-
panin- ja sahalinintatar. Kurtturuusu 
lukeutuu lajeihin, jotka voivat levitä se-
kä siementen että juurenpalojen avulla. 
Tarkemmat ohjeet vieraslajijätteen oi-
keasta käsittelystä:
 www.vieraslajit.fi

Puutarhajätteiden vastaanottopaikkoja 
Keski-Uudellamaalla
Mikäli risujen ja haravointijätteiden kä-
sittely ei ole mahdollista omalla kiin-
teistöllä, tulee puutarhajätteet toimittaa 
niille varattuun käsittelypaikkaan. Nur-
mijärvellä vastaanottopaikka on Metsä-
Tuomelan jätteenkäsittelyalue. 

Puutarhajätteen oikea hävittäminen

Lisätietoa hinnoista ja 
aukioloajoista: 
www.kiertokapula.fi 

YMPÄRISTÖ
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Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen 
kunnat Tuusula, Kerava, Mäntsälä, Jär-
venpää ja Nurmijärvi kuuluvat Ekotu-
ki-verkostoon. Kuntien eri toimialoille 
ja työyksiköihin nimetään ja koulute-
taan ekotukihenkilöitä, jotka edistävät 
ympäristön kannalta tärkeää toimintaa 
tiedotuksen, motivoinnin ja yhteistyön 
keinoin. 
"Yhteensä viidessä kunnassamme on 
tällä hetkellä 70 koulutettua ekotuki-
henkilöä ja lisää tavoitellaan. Lisäksi 
alueella on viisi kuntakohtaista yhteys-
henkilöä", kertoo ekotukityön projekti-
koordinaattori Tapani Hänninen Keski-
Uudenmaan ympäristökeskuksesta. 

Ekotukityön tavoitteena on lisätä hen-
kilöstön ja johdon ympäristötietoisuutta 
energiansäästön, ruokahävikin, kestä-
vien hankintojen, kestävän liikkumisen 
sekä jätehuollon ja kierrätyksen suh-
teen. Usein toiminnasta syntyy myös 
rahallisia säästöjä.
"On tärkeää, että kestävä kehitys ja ym-
päristöasiat huomioidaan työpaikalla 
myös käytännön toiminnassa eikä vain 
strategioissa ja suunnitelmissa. Myös 
säännöllinen seuranta on tärkeää, jotta 
saadaan tietoa ympäristötyön onnistu-
misista ja kehityskohteista", Hänninen 
korostaa.

Onnistumiset innostavat
Keski-Uudellamaalla Ekotukityöllä on 
saavutettu monia hyviä tuloksia vuo-
desta 2013 lähtien. Ekotukiinteistöis-
sä on tehty energiansäästöön liitty-
viä teknisiä parannuksia muun muassa 
hankkimalla energiaa ja vettä säästäviä 
laitteita ja kalusteita ja kiinnittämäl-
lä huomiota koneellisen ilmanvaihdon 
toimintaan ja ikkunoiden tiivisteiden 
kuntoon. Kaikkien laitteiden säännölli-
nen tarkkailu ja huolto ovat tärkeä osa 
toimintaa. Toiminnallisia toimenpitei-
tä ovat muun muassa käyttämättömien 
valaisimien ja laitteiden sammuttami-

Ekoteot osana kuntien työntekijöiden arkea

nen, verhojen, huonekalujen ja muiden 
esteiden poistaminen lämpöpattereiden 
edestä, tehokas ja nopea tuuletus sekä 
vedenkulutuksen vähentäminen.

Esimerkiksi Nurmijärven Syrjälän kou-
lun saneerauksen yhteydessä vaihdet-
tiin sähkölämmitys kaukolämpöön sekä 
parannettiin ilmanvaihtokoneiden läm-
möntalteenottokykyä. Muutos pienen-
si kohteen vuositason päästöjä noin 68 
hiilidioksiditonnia, mikä vastaa arviolta 
24 keskimääräisen suomalaisen sähkö-
lämmitteisen omakotitalon päästöjä.

Jätehuollon osalta ensisijaisen tärke-
ää on pyrkiä vähentämään syntyvän 
jätteen määrää sekä suosia materiaali-
en uusio- ja uudelleenkäyttöä. Ekotuki-
kiinteistöissä ollaan tietoisia syntyvistä 
jätejakeista ja määristä ja huolehditaan 
niiden lajittelusta. Esimerkiksi Järven-
pään Seutulantalolle saadaan lähitule-
vaisuudessa muovijätteen erilliskeräys 
aktiivisen ekotukitoiminnan tulokse-
na. Muovin erilliskeräyksen järjestä-
minen tuli Järvenpäässä maaliskuussa 
pakolliseksi kiinteistöissä, joissa on yli 
viisi huoneistoa, ja Seutulantalon muo-
vinkeräyksen on tarkoituksena toimia 
hyvänä esimerkkinä muille Järvenpään 
kuntakiinteistöille. 
"Jos koko Seutulantalon henkilöstö la-
jittelee muovin ja muovijaetta tyhjen-
netään yhtä tiuhaan kuin aiemmin se-
kajätejaetta, tyhjennysten kustannukset 
tulevat olemaan noin puolta pienem-
mät", kertoo Tapani Hänninen.

Ruokahävikkiä vähennetään kouluis-
sa, päiväkodeissa ja hoitolaitoksissa ot-
tamalla ruokaa sopiva määrä ja opas-
tamalla myös lapsia annostelemaan 
ruokaa oikein. Biojätteisiin joutuvan 
ruuan määrää seurataan. Monissa Kes-
ki-Uudenmaan kouluissa myydään 
myös ylijäämäruokaa, mikä ehkäisee 
tehokkaasti ruokahävikin syntymistä, 

joskin koronapandemia on tuonut rajoi-
tuksia myyntimahdollisuuksiin.

Keravalla ekotukitoimintaa on toteutet-
tu erityisesti kasvatuksen ja opetuksen 
toimialalla, kuten Keravanjoen yläkou-
lussa, jossa oppilaiden oma ympäristö-
raati suunnittelee kestävän kehityksen 
toimintaa kuukausittain. Ympäristö-
raatilaiset huolehtivat myös luokkien 
jäteastioiden tyhjentämisestä ja osal-
listuvat koulun ympäristökasvatuksen 
kehittämiseen.
"Päiväkodeissa ja kouluissa on olen-
naista ottaa lapset mukaan ekotukitoi-
mintaan. Aikuisten toimintamallit ovat 
lapsille merkittäviä", Tapani Hänninen 
korostaa.

Työmatkaliikenteen päästöjä pyritään 
minimoiminaan kannustamalla työn-
tekijöitä kevyen ja julkisen liikenteen 
käyttöön ja etätyöhön mahdollisuuksi-
en mukaan. 

Ekotukihenkilöitä koulutetaan 
Kaikille aloittaville ekotukihenkilöil-
le tarjotaan perehdytyskoulutus ja tä-
män jälkeen ekotukihenkilöt voi-
vat päivittää osaamistaan erilaisissa 
täydennyskoulutuksissa.
"Koulutamme säännöllisesti sekä uusia, 
että jo aiemmin mukana olleita eko-
tukihenkilöitä. Tänä syksynä suunni-
telmissa on peruskoulutusten lisäksi 
vierailukäynti energia- ja materiaalite-
hokkuuden kannalta esimerkilliseen 
kohteeseen sekä energiasparrausta kun-
tien kiinteistönhoitajille", Tapani Hän-
ninen kertoo.

Hänninen korostaa, että on tärkeää ha-
vaita hyvä ekotukitoiminta ja antaa 
siitä kiitosta ja positiivista palautet-
ta, mikä lisää ekotukihenkilöiden työn 
mielekkyyttä ja innostaa eteenpäin. 

Ekotuki on toimintamalli ympäristöasioiden huomioimiseksi työpaikoilla. 
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Kunta mukana selvittämässä pilaantumat-
tomien ylijäämämaiden läjitysalueiden 
vaikutuksia

Nurmijärven kunta oli mukana Van-
taanjoen ja Helsingin seudun vesien-
suojeluyhdistyksen tutkimushankkees-
sa, jossa selvitettiin pilaantumattomien 
ylijäämämaiden läjitysalueiden vai-
kutuksia pinta- ja pohjavesiin. Vesien 
laadun seurantaa tehtiin vuosina 2019 
- 2020 useassa kohteessa, joista yksi oli 
Metsä-Tuomelan maankaatopaikka. 

Lisäksi hankkeessa kehitetyn paikka-
tietoanalyysin avulla tarkasteltiin koko 
Nurmijärven kunnan aluetta. Paikka-
tietoanalyysillä pyrittiin löytämään lä-
jitystoiminnalle soveltuvia alueita, joilla 
vesien laatuun kohdistuvat vaikutukset 
olisivat mahdollisimman vähäisiä. Lop-
puraportti julkaistaan syyskuussa:  
www.vhvsy.fi/sivut/Julkaisut

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesien-
suojeluyhdistys VHVSY ry toteutti kala-
taloudellisia kunnostuksia Nurmijärven 
Myllykosken alueella tänä kesänä. 

Kunnostuksien aikana jokeen on raken-
nettu uusia kutualueita ja suojakivikoi-
ta taimenille. Kunnostus toteutetaan 

Vantaanjoen ja Helsingin seudun 
vesiensuojeluyhdistys tarjoaa puo-
lueetonta ja maksutonta hajajäteve-
sineuvontaa Nurmijärven haja-asutus-
alueiden kiinteistönomistajille. 
Neuvontaa annetaan puhelimitse ja 
sähköpostitse. Lisätietoa:
www.vhvsy.fi/sivut/jatevesineuvonta 

Hajajätevesineuvontaa 
tarjolla

Myllykoskelle uusia kutualueita ja suojakivikoita taimenille
yhdessä Nurmijärven Kirkonkylän ja 
Palojoen yhteisten vesialueiden osakas-
kuntien kanssa. Osakaskunnilta on saa-
tu hankkeelle rahoitusta ja talkooapua. 
Hankeen muusta rahoituksesta vastaa-
vat Varsinais-Suomen ELY-keskus ja 
VHVSY:n jäsenistö. 

Kunnostuksien tavoitteena on paran-
taa erittäin uhanalaisen meritaimenen 
lisääntymismenestystä Vantaanjoes-
sa. Vuonna 2021 kunnostetaan Pikku-
koski ja Myllykoski ja kunnostuksia on 
tarkoitus jatkaa tulevina vuosina. Kun-
nostusten onnistumista seurataan vuo-
sittain koekalastuksin.

Palojoen osakaskunnan Petteri Suomi levittää kutusoraa Myllykosken niskalle heinäkuussa järjestetyissä 
kunnostustalkoissa

YMPÄRISTÖ
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Joukkoliikenteen palvelutaso on voitu 
säilyttää toimivana, koronaepidemian 
aiheuttamasta matkustajakadosta huoli-
matta. Matkalipun ostoon sekä reittien 
ja aikataulujen hakuun on tarjolla mo-
nia vaihtoehtoja, kuten verkkosivuja ja 
mobiilisovelluksia. Satunnaisesti mat-
kustava voi ostaa matkalipun myös suo-
raan kuljettajalta. 

Miten koronatilanne on vaikuttanut 
joukkoliikenteeseen?
Viimeinen puolitoista vuotta on ollut 
haastavaa aikaa myös joukkoliikenteel-
le. Matkustajamäärät ovat tällä hetkellä 
noin 50% normaalia pienemmät. 
”Siitä huolimatta olemme kunnan ja 
ELY-keskuksen kanssa voineet säilyttää 
hyvän palvelutason joukkoliikenteessä”, 
kertoo Nurmijärven Linja Oy:n sopi-
musliikennepäällikkö Ilkka Ojala.

Koronaepidemia on pyritty huomioi-
maan joukkoliikenteessä esimerkiksi 
niin, että linja-autoissa on maskipak-
ko ja tarjolla on käsidesiä. Kuljettajan 
ympäriltä lähimmät penkit on poistet-
tu käytöstä työturvallisuuden paranta-
miseksi. Linja-autojen ilmanvaihtoa on 
myös tehostettu. 

Joukkoliikenteessä noudatetaan THL:n 
ja muiden viranomaisten ohjeistuksia. 
”Seuraamme koronatilannetta ja teem-
me tarvittaessa lisää toimenpiteitä. 
Muistutamme asiakkaita koronaan liit-
tyvistä varotoimista myös linja-autoase-
mien ja linja-autojen infotauluilla”, 
toteaa Ilkka Ojala.

Joukkoliikenne toimii 
– matkusta kunnan sisällä ja lähikuntiin

Syksyn aikataulut
Korsisaaren 11.8.2021 voimaan astuneet 
talviaikataulut ovat voimassa loppiai-
seen saakka. Matkustajamääriä ja ko-
ronatilannetta seurataan ja aikatauluja 
päivitetään tarpeen mukaan.

Joukkoliikenne palvelee 
nurmijärveläisiä 
Klaukkalasta, Rajamäeltä ja Kirkon-
kylältä on useita suoria linjoja Helsin-
gin suuntaan. Lisäksi on paljon kunnan 
sisäistä liikennettä, ja bussit kulkevat 
myös Tuusulaan ja Hyvinkäälle. 

Kaikki Korsisaaren Nurmijärvellä lii-
kennöimät linja-autovuorot ovat avoin-
ta joukkoliikennettä, myös vuorot, jot-
ka pääasiassa palvelevat koululaisten 
matkustamista. 

LIIKENNE

Nurmijärven Linja Oy:n sopimusliikennepäällikkö Ilkka Ojala 
ja kunnan liikennesuunnittelija Jenny Rantamölö. 

36 NURMIJÄRVI 
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Kivenkyydin tarina sai alkunsa Sampo-
liikenteestä jo vuonna 2000, kun Nur-
mijärven kunta liittyi Sampoliikentee-
seen ja kutsuliikenne alkoi. Kivenkyytiä 
käytettiin aluksi muun muassa ekaluok-
kalaisten koulumatkoihin ja vammais-
palvelulain mukaisiin matkoihin liikun-
tarajoitteisille, mutta myös ikäihmisten 
kauppamatkoihin. Ajatuksena oli tuoda 
palvelut lähelle kaikkia nurmijärveläisiä, 
ja Korsisaari-yhtiöt onkin ollut edelläkä-
vijä kutsuliikenteen saralla Suomessa.

Kivenkyyti on saanut nimensä siitä, että 
se oli ensimmäinen joukkoliikennepal-
velu Nurmijärvellä, joka haki asiakkaita 
kivenheiton päästä tavallisten linjavuo-
rojen reiteiltä ja toi asiakkaat näiden lin-
ja-autoreittien varrelle liityntäliikenteel-
le ominaiseen tapaan.
 
Vaivatonta matkustamista
Kivenkyyti on osa Nurmijärven joukko-
liikennettä ja se on hyvä vaihtoehto kun-
nan sisäiseen liikkumiseen. Kivenkyy-
ti palvelee kaikkia kuntalaisia ja toimii 
kutsupohjaisesti. 

Kivenkyyti – vain kivenheiton päässä

LIIKENNE

Matkahuolto julkaisi kevättalvella Reit-
tioppaan helpottamaan matkan suun-
nittelua. Reittiopas toimii selainpohjai-
sesti koko Suomen alueella. 

Aiemmin Matkahuollon aikatauluhaus-
sa asiakkaan piti tietää pysäkin nimi, 
jolta oli lähdössä sekä minkä nimisel-
le pysäkille oli menossa. Tämän lisäk-
si piti miettiä kulkureitti pysäkille ja 
kuinka kauan aikaa kuluu pysäkille 
siirtymiseen. 

Reittiopas helpottaa matkan 
suunnittelua
Nykyisin reittiopas kertoo asiakkaal-
le joukkoliikenteen vuorovaihtoehdot 
osoitteiden perusteella. Oppaaseen syö-
tetään lähtöosoite ja määränpää. Voi 
myös valita, koska haluaa matkustaa, 
ja etsitäänkö vaihtoehtoja lähtöajan vai 
saapumisajan perusteella. Sallimalla si-
jainnin, Reittiopas voi hakea lähtöpis-
teen sijainnin perusteella. 

Matkahuollon reittiopas etsii vaihtoeh-
dot myös muille joukkoliikenteen kul-
kuneuvoille kuin linja-autoille. Se myös 
neuvoo valitun reitin perusteella käve-
lyreitit, joita pitkin pysäkille pääsee. 

Reittioppaan tarjoamiin Nurmijärven 
joukkoliikenteen vuoroihin saa liput os-
tettua Korsisaaren mobiilisovellukses-
ta. Sovellus on ladattavissa puhelimeen 
Google Play-kaupasta tai App Storesta. 
Sovelluksen kautta voi ostaa kerta-, sar-
ja tai kausiliput puhelimeen, eikä eril-
listä lippua tarvita. 

Matkahuollon Reittiopas 
helpottaa arkea

Matkahuollon 
Reittiopas löytyy:
reittiopas.matkahuolto.fi 
tai Korsisaaren 
verkkosivuilta 
korsisaari.fi/
joukkoliikenne

Kivenkyyti-liikenne palvelee kolmessa 
keskustaajamassa arkisin päiväaikaan. 
Kivenkyydissä kelpaavat kaikki tavan-
omaiset joukkoliikenteen lipputuotteet. 
Matkustaa voi normaalin bussilipun 
hinnalla. 

Kaikki kunnan joukkoliikenteen reitit 
löytyvät Matkahuollon reittioppaas-
ta: reittiopas.matkahuolto.fi tai Matka-
huollon Reitit ja Liput -mobiilisovelluk-
sesta. Molemmissa palveluissa voi reitin 
hakea kirjoittamalla lähtö- ja kohdeo-
soitteen.  Korsisaaren verkkosivuil-
ta löytyy lisätietoa reiteistä, lipuista ja 
aikatauluista sekä Bussi Live -palvelu, 
josta voi reaaliaikaisesti seurata bussien 
liikkumista.

”Korsisaari-mobiilisovelluksella voi 
myös ostaa matkalippuja. Sovellusta ke-
hitetään jatkuvasti ja tulevaisuudessa 
Bussi Live on seurattavissa myös sovel-
luksen kautta”, kertoo Ojala.

Joukkoliikenteessä 
ympäristöystävällisesti
Nurmijärven kunta on yhdessä Kor-
sisaaren kanssa panostanut linja-au-
tokaluston ympäristöystävällisyy-
teen ja matkustusmukavuuteen. Osa 
liikenteestä ajetaan myös 100 % uu-
siutuvaa polttoainetta käyttäen.
”Kunta kiinnittää huomiota toi-
mintansa ympäristöystävällisyy-
teen. Tästä esimerkkinä on Klauk-
kalantien jalankulku- ja pyörätien 
rakentamishanke. Hankkeessa pa-
rannetaan jalankulkijoiden ja pyö-
räilijöiden liityntäyhteyksiä bus-
seihin, muun muassa toteuttamalla 
pyörätelineitä bussipysäkeille” ker-
too kunnan liikennesuunnittelija 
Jenny Rantamölö. 

Palvelualueella kyydin voi tilata ha-
luamaansa osoitteeseen. Kivenkyytiä 
voi käyttää asiointi- ja työmatkoihin 
Nurmijärven kunnan sisällä sekä lii-
tyntäliikenteenä esimerkiksi Klauk-
kalan Matkakeskukselta Lepsämään. 
Matalalattiabussien vuoksi kyytiin 
pääsevät helposti niin ikäihmiset, lii-
kuntarajoitteiset kuin lastenrattaiden 
kanssa liikkuvatkin. Kuljettaja avustaa 
tarvittaessa autoon ja sieltä pois.
 
Kivenkyyti palvelee taajamissa 
arkipäivisin:
Klaukkalassa klo 10–14
Kirkonkylällä klo 9:40-11:30
Rajamäellä klo 10-11:30 ja 12:15-14:40
 
Kyydin voi tilata haluttuun osoittee-
seen tai lähimmälle linja-autopysäkille 
puh. 09 274 6900 ma-pe klo 7–17.

Matkan voi maksaa Korsisaaren ja 
Matkahuollon lipputuotteilla, käteisel-
lä tai pankkikortilla.Lisätietoa Kiven-
kyydistä ja palvelualuekartta: 
www.korsisaari.fi

Nurmijärven Linja Oy:n sopimusliikennepäällikkö Ilkka Ojala 
ja kunnan liikennesuunnittelija Jenny Rantamölö. 



LIIKENNE

38 NURMIJÄRVI 

Klaukkalan kehätien viimeistely- ja vi-
hertyöt ovat valmistuneet. Hankkeen 
viimeinen osa saadaan valmiiksi loppu-
vuodesta, kun valtatielle 3 toteutettava 
liikenteenhallintajärjestelmän laajen-
nus otetaan käyttöön. Valmistuttuaan 
järjestelmä välittää reaaliaikaista tietoa 
liikennemääristä sekä keliolosuhteista 
vilkasliikenteisellä Klaukkala–Nurmi-
järvi-tieosuudella. Järjestelmä ulottuu 
osittain myös Klaukkalan kehätielle.

Järjestelmä koostuu muuttuvista no-
peusrajoitusmerkeistä ja tiedotus-

Luvassa sujuvampaa matkantekoa Hämeenlinnanväylällä 
ja Klaukkalan kehätiellä

Nurmijärven Sähkö Oy ja Nurmijärven 
kunta selvittävät kaasutankkausaseman 
rakentamismahdollisuutta Nurmijär-
velle. Tavoitteena on vähentää alueen 
liikennesektorin hiilidioksidipäästöjä 
mahdollistamalla biokaasun ja maakaa-
sun tankkaus sekä yksityisille autoili-
joille että ammattiliikenteelle. 

Kaasutankkausaseman selvityshanke
Selvityshanke sai Ympäristöministeriön 
avustuksen kuntien ilmastohankkeet 
-avustushaussa keväällä 2021. Energia-
palveluyhtiö Wega Group Oy toimii asi-
antuntijana selvityshankkeessa. Hanke 
alkoi toukokuussa 2021 ja päättyy loka-
kuussa 2021. 

Hankkeessa selvitetään, onko bio- ja 
maakaasulle potentiaalista kysyntää alu-
eella sekä arvioidaan, millaisia päästö-
vähenemiä saavutettaisiin Nurmijärven 
liikennesektorilla. Hankkeessa kartoite-
taan myös biokaasun tuotannon mahdol-
lisuuksia alueella ja pidetään toimijat tie-
toisina kaasumarkkinoiden muutoksista. 

Aseman sijainnilla suuri rooli 
Alustavien tulosten mukaan alueella on 
suuri määrä autoilijoita ja ammattilii-
kennettä. Sijainti on tulosten mukaan 
merkitsevässä roolissa. Kolmostietä ohi 
ajava raskas liikenne käyttää paljon polt-
toainetta ja kysyntäpotentiaali kasvaisi 

opasteista sekä sään ja liikenteen mit-
tauslaitteista. Näiden avulla pystytään 
autoilijoita varoittamaan mahdollisis-
ta liikenteen poikkeustilanteista. Mikäli 
liikennemäärä tiellä kasvaa tai keliolo-
suhteet huononevat merkittävästi, eh-
dottaa järjestelmä muutoksia nopeusra-
joituksiin. Myös tien kunnossapidosta 
vastaavat saavat ajantasaista tietoa järjes-
telmän avulla.

Kesän aikana järjestelmään kuuluva lait-
teisto asennettiin maastoon. Ennen käyt-
töönottoa järjestelmän toimivuus täytyy 

testata huolellisesti. Syys–lokakuussa 
toteutettavat testaukset eivät aiheuta 
haittaa liikenteelle. Lopuksi järjestelmä 
kytketään osaksi valtakunnallista ohja-
usjärjestelmää, jota Fintrafficin tielii-
kennekeskus hallinnoi.

Liikenteenhallintajärjestelmän kustan-
nukset ovat noin kolme miljoonaa eu-
roa. Järjestelmän rakentamisen rahoit-
tavat Väylävirasto, Fintraffic Tie sekä 
Nurmijärven kunta. Rakennustyöt to-
teuttaa Normiopaste. 

Kaasutankkausasema Nurmijärvelle?

selkeästi, jos asema rakennettaisiin sen 
läheisyyteen. Ilvesvuori sijaitsee sopi-
valla paikalla, ja alueelle tehtävät uu-
det teollisuuden investoinnit lisäisivät 
kysyntää. 

Jos lopputulokset ovat positiivisia, siir-
rytään kaasutankkausaseman toteutus-
vaiheeseen. Nurmijärven Sähkö on jo 
saanut investointituen kaasutankkaus-
aseman rakentamiseksi Energiaviraston 
infratukihaussa.

K
uva: W

ega G
roup O

y

Havainnekuva kaasutankkausasemalta
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Maanantai                     Aika                Paikka 
Telinejumppa (7-9v.) 15:30-16:15 Länsikaaren koulu
Telinejumppa (10-12v.)  16:30-17:30 Länsikaaren koulu
  
Keskiviikko     
Telinejumppa (10-12v.)   16.30–17.15 Isoniitun koulu 
Telinejumppa (7-9v.)  17:15-18:00 Isoniitun koulu
Perhetemppuilu (4-6v.) 18:00-18:45 Isoniitun koulu

Torstai  
Raskausajan jumppa  8:30-9:15  Klaukkala, budo tila
Taaperojumppa (1-4v.) 9:15-10:00  Klaukkala, budo tila
Äiti-vauva jumppa  10:15-11:00 Klaukkala, budo tila
Sporttikerho (7-10v.) 16.00-16.45 Kivenpuiston koulu 
   
Lauantai     
KeppariTreenit (7-12v.)           14.30–15.30  Mäntysalon koulu 
Liikuntamaa                    16.00–18.00  Mäntysalon koulu 
     
Sunnuntai     
Liikuntamaa                12.00–13.45  Länsikaaren koulu
Liikuntamaa  14.30-16.15 Kivenpuiston koulu

Lasten ohjatut liikuntaryhmät ja liikuntamaat 

9.9 - 14.10 sekä 28.10 - 2.12

Budotila Klaukkala 
Kuonomäentie 2

Hinta: 6krt/30€

Ilmoittautuminen seuraaviin liikunta-
ryhmiin on käynnissä:

g lasten ja perheiden liikuntaryhmät
g allasjumpat
g ikäihmisten liikuntaryhmät
g soveltavan liikunnan ryhmät

Liikuntapalveluiden syyskauden tarjonta

Lisätietoja: 
www.nurmijarvi.fi/liikunta tai
Toni Koskinen, liikuntasuunnittelija 
(lapset ja nuoret), puh. 040 317 2048

Heli Lindh, liikuntasuunnittelija 
(aikuiset), puh. 040 317 4667

Petra Kela, liikuntasuunnittelija 
(ikäihmiset ja soveltava liikunta), 
puh. 0403172046. 

Raskausajan liikunta
Liikuntaa ja kehon sekä mielen hyvin-
vointia odottaville äideille.

Tunnilla huomioidaan erityisesti lantio-
pohjan lihaksia sekä vahvistetaan moni-
puolisesti koko vartalon lihaskuntoa. 

Lihaskuntoliikkeiden tehotasoa voi sää-
dellä omien tuntemusten mukaan, 

lopussa venyttely ja liikkuvuus osio ja 
lyhyt rentoutus.

Raskausajan liikunta ja kunnon ylläpito 
auttaa jaksamaan synnytyksessä ja ar-
jesta vauvan kanssa. 

Tunnilla voit myös tutustua muihin 
alueen äiteihin.

Havainnekuva kaasutankkausasemalta
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Ikäihmisten liikunta

Lisätiedot ja ilmoittautuminen www.nurmijarvi.fi/liikunta tai puh. 040 317 2046, 040 317 2047, 040 317 2048, 
040 317 4667 ja 0403174890. Emme ota vastaan ilmoittautumisia sähköpostitse/ tekstiviestinä/puhelinvastaajaviestinä)
Kurssien hinta: 35 euroa  * Tuolijumpat ovat maksuttomia

maanantai

Klo 10:00-10:30
Seniorijooga
Ahjola, 2 krs

Klo 10:00-10:30
Allasjumppa 

Terv.keskus (F-ovi)

Klo 9:30-11:00
Voimaa vuosiin-hyvinvointikurssi

Kunnantalo

Klo 11:15-11:45
Tuolijumppa*

Aleksis Kiven patsaan aukio, kk

Klo 11:30-12:30
Kehonhuolto

Terv.keskus (F-ovi)

Klo 7:00-7:30
Allasjumppa

Terv.keskus (F-ovi)

Klo 13:00-14:00
Ikämoto-liikuntaryhmä

Jäähallin kuntosali, Klaukkala

Klo 14:30-15:00
Allasjumppa

Terv.keskus (F-ovi)

Klo 10:00-10:30
Allasjumppa

Terv.keskus (F-ovi)

Klo 10:00-11:00
Seniorijooga

Rajakaari, peilisali

Klo 11:00-12:00
Voimaa vuosiin-jumppa

Ahjola, 1 krs

tiistai keskiviikko torstai

Klo 14:30-15:00
Allasjumppa

Terv.keskus (F-ovi)

        Klo 10:00-11:00
Voimaa Vuosiin-jumppa
    Budotila, Klaukkala

Klo 11:15-11:45
Tuolijumppa*

Klaukkalan kirjasto

  Klo 11:30-12:00
Tuolijumppa*

Rajamäen srk-keskus (Artturi-sali)

Klo 14:30-15:00
Allasjumppa

Terv.keskus (F-ovi) Klo 10:00-10:30
Allasjumppa

Terv.keskus (F-ovi)

perjantai

Kurssit tiistaisin 7.9.- 11.10. sekä 
25.10.- 29.11. klo 9:30-11:00

Kokoustila Simeon, 
Nurmijärven kunnanvirasto, 
Keskustie 2 b, Nurmijärvi 

Hinta: 30 euroa (sisältää 6 tapaamisker-
taa, materiaalin, sekä ohjauksen)
Lisätietoja: puh. 0403172046, tai 
sähköpostitse petra.kela@nurmijarvi.fi

ma 6.9.-8.11.2021 
klo 13-14

Klaukkalan urheilualue
ulkokuntosali 
Kisatie 9

Kuntosali-kurssi on suunnattu yli 
60-vuotiaille.  

Kurssi sisältää alku- ja 
loppukartoituksen. 
Hinta: 30 euroa. 

Lisätietoja:
www.nurmijarvi.fi/liikunta 
tai puh. 0403172046.

Voimaa vuosiin -hyvinvointikurssi Voimaa vuosiin
-ulkokuntosalikurssi

Kurssilla kannustetaan osallistujia ko-
keilemaan pieniä elämäntapamuutoksia
ja käsitellään elämänlaatua tukevia 
aiheita. 

Teemoja mm. ravitsemus, liikunta, ja uni.
 
Tapaamiskerroilla kokeillaan myös eri-
laisia kehoa huoltavia harjoitteita, 
sekä tutustutaan ulkokuntosaliharjoitte-
luun liikuntamuotona. 

nurmijarvenliikuntapalvelut

Nurmijärven liikuntapalvelut

LIIKUNTA
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Työikäisten liikunta 

Syyskausi 6.9.–12.12.2021. 
Tunneille ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. 
Hinta: 5e/3e/krt tai passi 100e/kausi

maanantai

17-18:00
Terve selkä

Kivenpuiston koulu

18-19:30
Kuntonyrkkeily

Kivenpuiston koulu

17:45-18:45
Teema

Kivenpuiston koulu

19-20:00
Hathajooga

Länsikaaren koulu

19-20:00
Voimaa vartaloon

Nummenpään koulu

17-18:00
Toiminnallinen kiertoharjoittelu

Kivenpuiston koulu

18-19:30
Kuntonyrkkeily
Haikalan koulu

17-17.45
Ulkotreenit 

Harjulan koulu

18-18:45
Kahvakuula

Harjulan koulu

18:45-19:30
Core + venyttely
Harjulan koulu

tiistai keskiviikko torstai

Paino haltuun 
-valmennusryhmä miehille

19-20:00
Sambic

Seitsemän veljeksen koulu

        18-18:45
       Kahvakuula
Länsikaaren koulu

Keskiviikkoisin 1.9.-15.12.2021
Klo 16:30-18:00 
Nurmijärven terveyskeskus 
Sairaalantie 2 (F-ovi)

Hinta: 75 euroa
Kurssin teemat: Liikunta, ravitsemus, 
uni ja stressi. Tapaamiskerroilla liiku-
taan yhdessä eri lajeja kokeillen 
(mm. kuntosaliharjoittelu, vesiliikunta, 
ulkoliikunta). 

Kurssi sisältää 2 kehonkoostumusmit-
tausta sekä lisäksi mahdollisuuden 
lainata aktiivisuusranneke.

Kurssi on suunnattu vähintään
18-vuotiaille miehille. 
Ryhmässä on 12 paikkaa.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
www.nurmijarvi.fi/liikunta tai
sähköpostitse: petra.kela@nurmijarvi.fi

19-20:00
Voimaa vartaloon

Röykän-Leppälammen Nuoriso-
seurantalo
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Allasjumppa

maanantai

10:00-10:30
Kevyt allasjumppa 

17:30-18:00
Allasjumppa

14:30-15:00
Kevyt allasjumppa

18:15-18:45
Allasjumppa

 19:00-19:30
Allasjumppa

7:15-7:45
Allasjumppa

14:30-15:00
Allasjumppa

15:30-16:00 
Kehitysvammaisten  

vesiliikunta

tiistai keskiviikko torstai

18:15-18:45
Allasjumppa

10:00-10:30
Allasjumppa

perjantai

maanantai

Klo 11.15-12.30
Soveltava kuntosali 2

Lumikello, Kla

Klo 13.00-14.15
Soveltava kuntosali 2

Lumikello, Kla

Klo 11.30-12.45
Soveltava kuntosali 2

Terveyskeskus, kk

Klo 13.00-14.15
Soveltava kuntosali 2

Tereyskeskus, kk

Klo 11.15-12.30
Soveltava kuntosali 2

Lumikello, Kla

Klo 13.00-14.15
Soveltava kuntosali 2

Lumikello, Kla

Klo 11.00-12.15
Soveltava kuntosali 1

Terveyskeskus, kk

Klo 13.00-14.15
Soveltava kuntosali 1

Terveyskeskus, kk

tiistai keskiviikko torstai

Klo 14.30-15.45
Soveltava kuntosali 1
Lumikello, Kla

Klo 11.30-12.45
Soveltava 

kuntosali 2

perjantai

10:00-10:30
Allasjumppa

14:30-15:00
Allasjumppa

Soveltava kuntosali -kurssit

Soveltavat kuntosali 1-kurssit kokoontuvat kerran viikossa. 
Soveltavat kuntosali 2-kurssit kokoontuvat kaksi kertaa viikossa samaan aikaan.
Haku: www.nurmijarvi.fi/liikunta tai puh. 040 317 2046, 040 317 2047, 040 317 2048,
040 317 4667 ja 040 317 4890.
Kurssien kesto: 6.9.- 10.12.2021
Hinta: Kurssi 1 = 30 €, Kurssi 2 = 40 €
Sijainnit: Klaukkala, Lumikello, Vaskomäentie 1
Nurmijärvi, Terveyskeskus, Sairaalantie 2 (F-ovi)

Klo 14.30-15.45
Soveltava kuntosali 1

Lumikello, Kla

Klo 13.00-14.15
Soveltava

kuntosali 2

Allasjumpassa tutustutaan vesielementtiin ja vesijumppaan liikuntamuotona. 
Tunneilla voidaan käyttää erilaisia välineitä tehostamaan veden vastusta liikkeissä. 
Uimataito ei ole välttämätön.
Hinta: 35 €/ryhmä/kausi (syksy ja kevät laskutetaan erikseen)
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.nurmijarvi.fi/liikunta tai puh. 040 317 2046, 040 317 2047, 040 317 2048, 
040 3174 667 ja 040 317 4890

LIIKUNTA



 
 
 
 
 

                       

H U O M I O I M M E  T U R V A L L I S U U S M Ä Ä R Ä Y K S E T
Toivomme osallistujia varaamaan etukäteen 

opastusajan opistolta.
P .  0 4 0  9 3 8  1 0 0 7  

 
            

 
 
 

YHTEISTYÖSSÄ:

 

DIGIKAHVILAT
TIISTAISIN klo 13-15

M A K S U T O N T A  O P A S T U S T A
S Y K S Y L L Ä  2 0 2 1

 

KIRKONKYLÄ
Ystävyydenkammari
Kuokkalantie 2
14.9.
12.10.
9.11.

RAJAMÄKI
Kylätalo
Terveystie 1
21.9.
26.10.
16.11.

KLAUKKALA
Aitohelmi
Klaukkalantie 72
7.9.
5.10.
2.11.

älypuhelimet, tabletit, tietokoneet

Tilaa vesihuollon häiriötiedote
Saat tekstiviestillä  tiedon oman alueesi vesihuoltoon liittyvistä häiriöistä.

Nurmijärven Vesi tiedottaa vesihuol-
toon liittyvistä häiriöistä esim. vedenja-
kelun keskeytyksistä tekstiviestillä. Pal-
velu on maksuton ja sitä voivat käyttää 
kaikki Nurmijärven Veden asiakkaat, 
myös kerros- ja rivitaloissa asuvat. 

Häiriötiedote on mahdollista saa-
da oman asuinpaikkanne lisäksi myös 
muusta osoitteesta, esim. sukulaisen 
osoitteesta. 

Tekstiviestejä lähetetään klo 7-22 väli-
senä aikana ellei viestien vastaanottaja 
salli viestien lähetystä myös yöllä. Jos 
viestien lähetystä ei sallita yöaikaan, 
yöllä lähetetyt viestit saapuvat vastaan-
ottajalle seuraavana aamuna klo 7.00. 

            Tilaa 
     häiriötiedote:
nurmijarvenvesi.fi

Katso mitä 
valtuusto päättää!

Voit seurata Nurmijärven 
kunnanvaltuuston kokouk-
sia suorina lähetyksinä tai  

jälkikäteen tallenteina 
kunnan kotisivuilta.

Syksyn 2021 kokoukset:

- 15.9. klo 18
- 3.11. klo 18
- 17.11. klo 13
- 15.12. klo 18

www.nurmijarvi.fi

1. Keväällä 2022  2. 53 vuotta 3. Reitti kulkee Kirkonkylän Maaniitun koululta Myllykosken kautta Taaborin vuorelle 
4. Osoitteessa Mahlamäentie 1 (Teboilin ja linja-autoaseman talo) 5. Penni Pähkinäsydän ja mörkökuumeen kirous 6. Rajamäen kirjastossa 15.10.  7. Noin 100 
omakotitonttia 8. Et. Taaja-asutusalueen ulkopuolella pienten määrien avopolttona hävittäminen on sallittu mutta siitä ei saa aiheutua haittaa ympäristölle. 
9. Erittäin uhanalaisen meritaimenen 10. Sampoliikenne
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Oikeat vastaukset löydät lehden artikkeleista sekä edellisen sivun alalaidasta.

1. Milloin valtuuston on tarkoitus tehdä päätös päivitetystä kuntastrategiasta?
2. Mikä on toimintansa aloittaneen valtuuston keski-ikä?
3. Mistä minne kulkee 18.9.2021 järjestettävän Seitsemän veljeksen vaelluksen reitti?
4. Missä sijaitsee pääkirjaston remontin aikainen Kirkonkylän palvelupiste?
5. Klaukkalan kirjaston taiteiden yössä on mukana mm. Cristal  Snow. Mikä on hänen syksyllä ilmestyvän kirjan nimi?
6. Missä Nurmijärvellä vietetään pehmolelujen yötä 15.10?
7. Kuinka monta omakotitonttia on suunniteltu Heinoja I:n asemakaava-alueelle?
8. Voitko hävittää puutarhajätettä polttamalla taajaan asutulla alueella?
9. Minkä kalalajin lisääntymismenestystä mm. Myllykoskeen rakennettujen kutualueiden avulla parannetaan?
10. Mitä nimeä kutsuliikenteestä Nurmijärvellä käytettiin ennen Kivenkyytiä?

Kyssärikymppi


