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PÄÄKIRJOITUS 

Kirjoittaja on kunnanjohtaja Outi Mäkelä.

Nyt jos koskaan 
on tärkeää äänestää!

Elämme oman aikakautemme ehkä suu-
rinta hallinnollista muutosta. Sosiaali- 
ja terveyspalvelut siirtyvät pois kuntien 
vastuulta omiksi toimijoikseen. Muutos 
alkaa vaaleilla, joissa valitaan hyvinvoin-
tialueelle päättäjät. Päättäjät rakentavat 
uutta hallintoa ja valmistelevat toimin-
tojen siirtoa hyvinvointialueelle vuoden 
2022 ajan. Vuoden 2023 alusta lähtien 
sote-toiminnot irtaantuvat kunnista ja 
kuntayhtymistä.

Hyvinvointialueiden vaalit ovat jo hy-
vässä vauhdissa. Ehdokasnumerot on 
annettu ja ennakkoäänestys alkaa. On 
siis korkea aika pohtia itselleen sopiva 
ehdokas ja tutustua siihen, mitä kaikkea 
hyvinvointialuemuutos todellisuudessa 
tarkoittaa. 

Suuri pelko on, että äänestysprosentti jää 
alhaiseksi. Viime kuntavaaleissa äänes-
tysprosentti painui niinkin alas kuin 55 
prosenttiin, vaikka ennakkoon 60 pro-
senttia äänioikeutetuista ilmoitti äänes-
tävänsä varmasti. Nyt vain 41 kertoo 
äänestävänsä varmasti, joten äänestysak-
tiivisuus voi hyvin jäädä alle 40 prosen-
tin. Tämä on huolestuttavaa demokrati-
an kannalta, etenkin kun kyse on meitä 
jokaista koskevista sote-palveluista. 

Ei pitäisi olla ihan sama, kuka nurmijär-
veläisten palveluista, niiden saatavuu-
desta, sijainnista, palvelun toteutusmuo-
doista päättää. Ainakin itse toivon, että 

nurmijärveläisten ääni kuuluu alueen 
palveluista päätettäessä ja että vuoro-
puhelu hyvinvointialueen sekä kun-
nan ja kuntalaisten kanssa muotoutuu 
toimivaksi. 

Ennakkoäänestysaika on 12–18.1. ja 
varsinainen vaalipäivä on 23.1.2022. 
Tämän jälkeen hihojen kääriminen 
tositoimia varten alkaa pian, sillä hy-
vinvointialueiden valtuustot aloittavat 
työnsä jo 1.3.2022.

Toivon itse, että vaalikuume ehtisi 
nousta sekä ehdokkailla että äänestä-
jillä. Ja että keskustelua tulevasta hal-
linnosta, sen järjestäytymisestä, siellä 
päätettävistä asioista sekä yhteistyöstä 
rajapinnoilla käytäisiin runsain mitoin. 
Tämä lehti on haluttu ajoittaa siten, et-
tä voimme myös kuntana olla tukemas-
sa vaaleihin liittyvää tiedonvälitystä. 
Vanhasta luopuminen on iso muutos, 
johon liittyy vielä monia avoimia asioi-
ta. Uuden luominen on kuitenkin aina 
innostavaa ja etenkin näissä vaaleissa 
valittavilla hyvinvointialueiden pionee-
reilla on upea tilaisuus päästä tekemään 
jotain ennenkokematonta ja suurta. 

Onnea ja menestystä kaikille ehdok-
kaille ja mitä parhainta äänestysintoa 
meille kaikille äänioikeutetuille!
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LIIKUNTA
KUNTA TIEDOTTAA

Nurmijärven kuntastrategian laadin-
tatyön ensimmäinen vaihe on valmis, 
sillä valtuusto hyväksyi 15.12. kun-
tastrategian vision, toimintaperiaatteet 
sekä strategiatyön tavoitteet. 

”Visio ja toimintaperiaatteet voivat vielä 
täsmentyä jatkovalmistelussa, kun stra-
tegian painopistealueet sisältöineen on 
määritelty”, Nurmijärven kunnan hal-
lintojohtaja Katja Vuorinen muistuttaa.
 
Valtuuston päätökset toimivat raami-
na strategiatyön toisessa vaiheessa eli 
vision mukaisten painopistealueiden 
valmistelussa. Kuntalaiset ja muut si-
dosryhmät pääsevät osallistumaan 
strategiatyöhön tammi- ja helmikuus-
sa 2022. Tammikuussa järjestetään si-
dosryhmäkysely Nurmijärven visiota 
toteuttavista strategisista painopisteis-
tä. Helmikuun puolivälissä kuntalaiset 
ja muut sidosryhmät pääsevät kommen-
toimaan strategialuonnosta. Kommen-
tit huomioidaan strategiaesityksen 
viimeistelyssä. 

Valtuusto hyväksyi strategian vision sekä 
toimintaperiaatteet 

Strategian lopullisesta muodosta on 
tarkoitus päättää maaliskuussa 2022. 

Nurmijärven kunnan toiminta-
periaatteet 

Asukas- ja asiakaslähtöisyys. 
Tunnemme asukkaamme ja heidän pal-
velutarpeensa muuttavassa maailmassa. 
Toimimme vuorovaikutteisesti viesti-
mällä aktiivisesti ja ennakoiden kunnan 
toiminnasta sekä osallistamalla merkit-

Nurmijärven kunnan visioksi 
Paremman arjen ilmiö
Nurmijärvi - Paremman arjen il-
miö. Nurmijärveläinen yhteisöl-
lisyys ja aktiiviset ihmiset ovat 
kuntamme rikkaus. Nurmijärven 
keskeinen sijainti, sujuvat palvelut, 
monipuoliset asumisen mahdolli-
suudet ja turvallinen asuinympäris-
tö sekä kehittyvät elinkeinot ovat 
paremman arkemme perusta. 

Uusi valtuusto aloitti kautensa elokuussa 
2021. Kunnanvaltuuston puheenjohta-
ja Kallepekka Toivonen on tyytyväinen 
valtuuston alkutaipaleeseen:
”Valtuustokausi on lähtenyt jouhevasti 
käyntiin ja uudet valtuutetut ovat pääs-
seet hyvin sisään valtuustotyöntekoon. 
Olemme tehneet paljon työtä valtuuston 
perehdyttämiseksi, ja uskon tällä olleen 
merkityksensä. Mielestäni uusi valtuus-
to jatkaa maltillisella ja rakentavalla 
nurmijärveläisellä linjalla.”

Syksyn 2021 aikana valtuus-
to päätti muun muassa talousarvi-
osta ja kuntastrategian visiosta ja 
toimintaperiaatteista. 

tävissä asioissa kuntalaisia ja muita si-
dosryhmiä. Toimimme erilaisten sidos-
ryhmien toiminnan mahdollistajana. 
 
Vastuullisuus. 
Tarkastelemme asioita kokonaisvaltai-
sesti ja päätöksemme ovat aikaa kes-
täviä ja kunnan kokonaisedun mu-
kaisia. Toimimme resurssiviisaasti ja 
saatamme kunnan talouden tasapai-
noon. Huomioimme ympäristö- ja il-
mastonäkökulmat toiminnassamme. 
Työnantajana huolehdimme henkilös-
tömme hyvinvoinnista ja osaamisen 
kehittämisestä. 
 
Rohkeus. 
Ennakoimme tulevaa ja mukautamme 
toimintaamme ajoissa. Kehitämme en-
nakkoluulottomasti uusia toimintamal-
leja. Valvomme kunnan etua tarmok-
kaasti eri verkostoissa. 

Lue lisää: nurmijarvi.fi/strategia
 

Uuden valtuuston alkutaival ollut jouhevaa
Kuntavaalit järjestettiin kesäkuussa 2021 ja vaaleissa valittiin kunnan päättäjät. 
Ylintä päätöksentekovaltaa kunnassa käyttää 51-jäseninen valtuusto. 

4 NURMIJÄRVI 
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TEEMA

NURMIJÄRVI 5

Nurmijärven kunta on mukana valta-
kunnallisessa Suomen mallin mukaisen 
harrastuskerhotoiminnan kehittämises-
sä. Toiminnan keskeisinä tavoitteina on 
kysyä lasten ja nuorten omia toiveita 
harrastamisen osalta ja tarjota maksu-
tonta iltapäivään sijoittuvaa harrastus-
kerhotoimintaa. Mahdollisuus osallistua 
ja kokeilla erilaisia itseään kiinnostavia 
harrastuksia kurssimuotoisesti heti 
koulupäivän jälkeen on otettu vastaan 
innokkaasti.

Kerhotarjonnassa on otettu huomioon 
oppilaiden toiveita sekä alueellista osaa-
mista. Suosituimmiksi kerhoiksi syksyn 
aikana ilmoittautumisten perusteella 
ovat muodostuneet muodostunut par-
kour- ja kokkikerhot. Oppilaita haluam-
me kannustaa kokeilemaan ja tutustu-
maan erilaisiin harrastuksiin toiminnan 
myötä. 

Keskeiset toiminnan mahdollistajat ovat 
valtion avustus Suomen mallin mukai-
sen kerhotoiminnan kehittämiseen, yh-
teistyö koulujen kanssa sekä yhteistyö-
kumppanit, jotka tarjoavat laadukasta 
ohjaussisältöä kerhoihin. Harrastusker-
hotoiminta on tuonut kunnan alueella 
yhteen opistoja, 3. sektorin toimijoita ja 
yrittäjiä, joilla on sydämen asiana lasten 
ja nuorten liikunnan ja harrastamisen 
mahdollistaminen. Toimintaa koordi-
noidaan kunnan toimesta.

KUNTA TIEDOTTAA

Kuntalaisille tarjotaan maksutonta di-
giopastusta niin älypuhelimen, tabletin 
kuin kannettavan tietokoneen käyt-
töönkin. Digikahviloissa on paikal-
la yksi opettaja sekä 1-4 vapaaehtoista 
vertaisopastajaa. Opastusta annetaan 
ajanvarauksella (60min/hlö). Näin var-
mistetaan opastuspisteiden riittävyys.

Yleisimmin ongelmia aiheuttavat äly-
laitteiden päivitykset, virusturva sekä 
ohjelmien asentaminen, viestien lähet-
täminen älypuhelimen Whatsapp-pal-
velussa tai sähköpostilla sekä valoku-
vien siirto ja tallentaminen. Opastajat 
neuvovat myös tärkeiden sähköisten 
palveluiden käytössä, kuten Keusoten 
ajanvaraus, Omakanta ja Suomi.fi. 
Opastukseen voi tulla myös yhdes-
sä vaikka puolison tai ystävän kanssa. 
Kahvitarjoilu järjestetään, kun rajoi-
tukset sen sallivat.

Opastusajan varaus Nurmijärven Opis-
tosta puh. 040 938 1007. 

Kevään aikana kirjastossa järjestetään 
yleisötilaisuuksia, joissa katsotaan tal-
lenteelta eri aihepiireistä digitietoisku-
ja. Yksi mielenkiintoisista teemoista on 
mm.  "Millaisen älykännykän hankki-
sin?" Lisätietoja saa kevään aikana kir-
jastoista ja kunnan kotisivuilta.

Nurmijärven Klubitalolla annetaan 
monipuolista digiopastusta asiakkaille. 
Lisätietoja klubitalolta ja netistä 
nurmijarvenklubitalo.eskot.org

Maksuton 
harrastusiltapäivätoiminta

Kevään 2022 kerhojaksot 
ja ilmoittautumisten  
alkamisajankohdat:

3. jakso vkot 4-11,  
ilmoittautuminen  
30.1. asti 
4. jakso vkot 12-18,  
ilmoittautuminen  
alkaa 13.3. klo 9

Harrastuskerhot ja ilmoit-
tautuminen:  
bit.ly/Harrastusiltapäivä

Mielekästä tekemistä 
iltapäiviin -kysely, jolla 
kartoitetaan oppilaiden 
toiveita ensi syksyn har-
rastuskerhoiksi, on auki 
15.1. asti: bit.ly/HIP-2022
Kerhoihin  
ilmoittautuminen 
Ilmoittautuminen ta-
pahtuu SuomiSport.fi-
palvelussa, jonne huoltaja 
rekisteröityy ensin ja lisää 
sitten lapsensa tiedot. 
Mikäli olet aikaisemmin 
jo rekisteröitynyt esim. 
lajilisenssien tai kerhoi-
hin ilmoittautumisen 
puitteissa, niin käytä 
kyseisiä tunnuksia; puhe-
linnumeroa tai sähköpos-
tiosoitetta.  
 
On toivottavaa, että il-
moittautuneet sitoutuvat 
kerhojakson ajaksi toi-
mintaan.

*Taloustutkimuksen vuosittain kuntien alueella toimivien yritysten johtajille tekemässä seurantatutkimuksessa Suomen yli 30 000 asukkaan kuntia arvioidaan lukuisilla erilaisilla mittareilla. Kuntia 
arvioidaan esimerkiksi yleisarvosanalla 4–10. Haastattelut on tehty puhelininformoituna Internet-kyselynä syksyn aikana ja tutkimukseen on vastannut 1727 henkilöä. 

Digiopastusta 
kuntalaisille

Lisätietoa; koordinaattori Mika Vän-
ni, mika.vanni@nurmjarvi.fi

e-sport 
jooga

keramiikka  
kokkaus

kuntonyrkkeily 
kuvataide

käsityöt  
liikunta

manga 
musiikki- 

teatteri

parkour 
jalkapallo

pop-laulu 
sirkus

sisäpelit  
toiminnalinen  

harjoittelu

tanssi 
vesiliikunta

Nurmijärven digitukiverkostoa koordinoi Nurmijärven 
Opisto. Verkostoon kuuluvat ENTER ry, EKL Verkos-
ta virtaa, Nurmijärven kirjastot, Nurmijärven Klubitalo, 
Nurmijärven eläkejärjestöt.

6.Vaasa
7.Kerava
8.Joensuu
9.Kuopio
10.Helsinki

Taloustutkimus: Nurmijärvellä vahva imago
Yrityspäättäjät arvioivat Nurmijärven 
imagon maan neljänneksi vahvimmak-
si ja Uudenmaan parhaaksi.  Tämä sel-
viää Taloustutkimuksen Kuntien ima-
go 2021 -tutkimuksesta*.

1.Seinäjoki
2.Kaarina
3.Tampere
4.Nurmijärvi
5.Rauma
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TEEMA

Nurmijärven kunta solmii sponsoriyh-
teistyösopimukset vuodelle 2022 yh-
deksän urheiluseuran ja yksilöurheilijan 
kanssa.

Kunta solmii sponsorointisopimukset 
jalkapalloseura NJS:n edustusjoukku-
eiden, ringetteseura Nurmijärvi Seven 
Ringettesin edustusjoukkueen, sali-
bandyseura SB-Pron edustusjoukku-
een, beachvolley -pelaaja Pyry Topion, 
pikajuoksija Oskari Lehtosen, suunnis-
tusseura Rajamäen Rykmentin, alppi-
hiihtäjä Riikka Honkasen, beach volley 
-pelaaja Vili Topion sekä jalkapalloilija 
Oona Seveniuksen kanssa. 

”Nurmijärvi on todella hieno urheilu-
kunta ja olemme nousseet viime vuosi-
na suomenmestaruuskahinoihin ja jopa 
kansainväliselle tasolle eri lajeissa. On 
mahtavaa, että kunta saa positiivista nä-
kyvyyttä eri lajien ystävien keskuudes-
sa”, kunnan viestintäpäällikkö Teemu 
Siltanen kertoo.

”Saimme marraskuun aikana yhteensä 
20 sponsorihakemusta. On hienoa huo-
mata, kuinka tavoitteellista urheilutoi-

Nurmijärven Jalkapalloseuran NJS:n 
naisten eli “Palokärkien” lento on kan-
tanut liigatasolle kaudeksi 2022.

Kahden Ykkösessä pelatun kauden jäl-
keen nousu Kansalliseen Liigaan toteu-
tui valtaosin nurmijärveläisten pelaa-
jien voimin. Paikallisista pelaajista osa 
on syntynyt 90-luvulla, osa 2000-lu-
vun alkupuolella. Pelaajiston tavoin 
löytyy taustajoukoistakin useita oman 
seutukunnan seuratoimijoita.

Kansallista Liigaa pelataan Klaukka-
lan urheilupuistossa maaliskuusta lo-
kakuuhun. Kaikki seuraamaan pelejä 
ja kannustamaan Palokärkiä uusiin 
urotekoihin!

              Teksti: Toni Pisilä

 

mintaa nurmijärveläiset tekevät. Ha-
kemuksista välittyi aito rakkaus omaan 
toimintaan, lajiin sekä kotikuntaan”, 
Siltanen sanoo. 

Päätöksenteon perusteena on yhteistyö-
kumppanin tuoma valtakunnallinen tai 
kansainvälinen positiivinen julkisuus 
Nurmijärven kunnalle. 

”Sponsoroinnissa on kyse markkinoin-
nista ja näkyvyydestä. Kaikki tulevat 
yhteistyökumppanimme tuovat kun-
nalle merkittävää näkyvyyttä ja kil-
pailevat aikuisten valtakunnallisella 
tai kansainvälisellä tasolla”, Siltanen 
kertoo. 

Kunnan sponsorirahaa haettiin yh-
tenäisellä hakulomakkeella kunnan 
kotisivujen kautta. Haku oli avoinna 
1.11.-30.11.2021.

Pitkäkestoisten (kalenterivuoden) spon-
sorointisopimusten lisäksi kunta tekee 
tapahtumiin ja vastaaviin lyhyemmän 
keston sponsorointisopimuksia, joista 
voi olla yhteydessä kunnan viestintä-
päällikköön vuoden 2022 aikana.

Kunta solmii yhdeksän 
sponsorointisopimusta 

Nurmijärvellä 
pelataan SM-futista!

K
uva: M

illa Vesanto

 Ottelu EBK-NJS 

Riikka Honkanen

Lisätietoa: njs.fi

 SB-Pro



NURMIJÄRVI  7  

TEEMA

Vanhus- ja vammaisneuvosto 
sekä nuorisovaltuusto tutuiksi

Kunta julkaissut 
ikäihmisten palveluoppaan 

1

Ikäihmisten palveluopas

KUNTA TIEDOTTAA

Vanhusneuvoston ja vammaisneuvos-
ton sekä nuorisovaltuuston tehtävänä 
on osallistua ja vaikuttaa sekä tuoda 
oman sidosryhmän ääni kuuluviin kun-
nallisessa päätöksenteossa. Keinoja ovat 
mm. aloitteet, esitykset ja lausunnot. 
Vaikuttajatoimielinten asettamisesta 
ja toimintaedellytyksistä päättää kun-
nanhallitus ja jäsenten nimeämisestä 
hyvinvointilautakunta.

Vanhusneuvosto on ikäihmisten 
vaikutuskanava
Vanhusneuvosto on toiminut Nurmijär-
vellä vuodesta 1998.
”Vanhusneuvosto perustettiin Nurmi-
järvelle ensimmäisten kuntien joukos-
sa. Vanhusneuvostossa on tällä hetkel-
lä puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä 
ja heillä kullakin henkilökohtaiset va-
rajäsenet. Neuvosto tekee merkittävää 
työtä ikäihmisten hyvinvoinnin eteen, 
sillä ikäihmisten määrä ja suhteelli-
nen osuus kasvavat tulevien vuosien 
aikana myös Nurmijärvellä”, kertoo 
vanhusneuvoston puheenjohtaja Erkki 
Partanen.

”Tavoitteenamme on turvata ikäih-
misille arvokas vanhuus siten, että he 
saavat ne palvelut, joita tarvitsevat kul-
loisessakin elämäntilanteessa. Van-
husneuvosto on ikäihmisten vaiku-
tuskanava!”, Partanen sanoo ja jatkaa: 
”Toivoisin, että ikäihmiset huomioi-
taisiin muutenkin kuin juhlapuheissa. 
Palvelujen digitalisointi on syrjäyttänyt 
monia ikäihmisiä. Vanhusneuvoston 
suuri huoli on hoivavanhukset.”

Vammaisneuvosto edistää 
yhteistoimintaa
”Vammaisneuvostossa on 5–7 jäsentä ja 
heille valitaan myös henkilökohtaiset 
varajäsenet”, toteaa vammaisneuvoston 
puheenjohtaja Esa Lahtela. ”Oleellista 
on, että vammaisilla henkilöillä, heidän 
omaisillaan ja vammaisjärjestöillä on 
riittävä edustus vammaisneuvostossa. 
Tämä on erityisen tärkeää, jotta tun-
tuma vammaisten käytännön elämään 
säilyy.”

”Vammaisneuvosto tuo asiantunte-
muksensa kunnan käyttöön ratkotta-

essa esteettömyysongelmia rakentami-
sessa, asuinympäristön kehittämisessä, 
kuljetuspalveluiden toteutuksessa. 
Vammaisneuvosto edistää viranomais-
ten, vammaisten henkilöiden ja vam-
maisjärjestöjen yhteistoimintaa kunnan 
alueella”, Lahtela täsmentää ja jatkaa: 
”Vammaisten asia on usein hyvinkin 
tuntematon ns. terveille ihmisille, niin 
yleisölle kuin viranhaltijoille. Neuvoston 
merkitys on muuttaa vammaisten totuus 
toimiksi, joilla me kaikki ymmärrämme 
paremmin vammaisten siskojemme ja 
veljiemme elämää ja niitä vastuksia, mi-
tä vammaisuus aiheuttaa.” 

Nuorisovaltuusto vie näkemyksiä 
eteenpäin
Nuorisovaltuusto valitaan kouluis-
sa järjestetyillä vaaleilla tai sopuvaa-
leilla. Sopuvaalit on järjestetty silloin, 
kun hakijoita on ollut vähäinen määrä. 
Nykyisessä valtuustossa on 25 valittua 
13–17-vuotiasta nuorta. Toimintakausi 
on kaksi vuotta.

”Nuorisovaltuusto pyrkii kuulemaan 
kunnan nuoria parhaalla mahdollisel-
la tavalla. Nuorisovaltuusto on kunnan 
nuorten vaikuttamiskanava, ja sen tar-
koituksena viedä nuorten mielipiteitä 
eteenpäin”, puheenjohtaja Tino Uusi-
Heikkilä toteaa.

Nuorisovaltuusto yrittää edesauttaa 
nuorten ongelmien ratkaisua.
”Mikäli nuorella herää ajatus, mikä kun-
nassa on huonosti nuorten osalta, silloin 
nuorisovaltuusto ottaa asian käsittelyyn 
ja pohtii, miten asiaa voisi edistää”, nuo-
risovaltuuston sihteeri Matilda Vainio 
painottaa. 

Nuorisovaltuusto järjestää myös tapah-
tumia nuorten viihdyttämiseksi. 

Tulevien hyvinvointialueiden tehtäviin 
kuuluvat sosiaali- ja terveyspalvelui-
den hoito. Kunnille puolestaan kuulu-
vat ikäihmisten hyvinvointiin liittyvät 
tehtävät, kuten liikunta, kulttuuri ja 
muu harrastustoiminnan tukeminen, 
sekä elinympäristöstä huolehtiminen.

Nurmijärven kunta on osaltaan halun-
nut tuoda selkeyttä ikäihmisten pal-
veluihin koostamalla palveluoppaan, 
joka on saatavissa mm. kunnantalon 
aulatiloista sekä kunnan kirjastoista ja 
apteekeista. Oppaaseen on koottu eri 
toimijoiden palveluita, yhteystietoja, 
vinkkejä ja muuta hyödyllistä tietoa. 

Ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä 
edistävien palvelujen yksi tärkeä tavoi-
te on yksinäisyyden, syrjäytymisen ja 
ennenaikaisen toimintakyvyn alene-
misen ehkäisy. Ikääntyneiden toimin-
takyvyn edistäminen ja ylläpitäminen 
vaatii laajan joukon toimijoita kunnan 
eri sektoreilta aina yhdyskuntasuunnit-
telusta ja palvelujärjestelmän kehittä-
jistä vapaaehtoisjärjestöjen toimijoihin. 

Heikentynyt toimintakyky lisää riskiä 
erilaisille tapaturmille, kuten kaatumi-
sille. Turvallinen ympäristö ja kaatu-
misten ehkäisy, hyvä ravitsemus sekä 
toimintakyvyn ylläpitäminen vahvis-
tavat edellytyksiä selviytyä jokapäiväi-
sistä askareista. Ikäihmisten palve-
luoppaasta löydät laaja-alaisesti tietoa 
ikäihmisille kohdennetuista, kunnan 
alueella sijaitsevista, hyvinvointia tu-
kevista vapaa-ajan palveluista.

Lisätietoja: nurmijarvi.fi 
(Päätöksenteko ja hallinto 
-> vaikuttajatoimielimet)

NURMIJÄRVI 7
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Talousjohtaja Ville Rajahalme Metsolan päiväkodin pihalla Rajamäellä.

Yksi aikakausi Nurmijärven nuoriso-
työssä tulee päätökseensä, kun pitkäai-
kainen nuorisopäällikkö Merja Win-
ha-Järvinen jää eläkkeelle huhtikuun 
alussa. Merja on työskennellyt 40 vuot-
ta kunnalla, ja vaikuttanut kunnan nuo-
risoasioihin aktiivisesti yli 50 vuotta. 

Oli vuosi 1969, kun 12-vuotias Winha-
Järvinen muutti perheineen Klaukka-
laan. Tarina on monille tuttu: Klauk-
kalasta löytyi omakotitontti ja elämälle 
tilaa. 
”Kotiuduin nopeasti. Olin aktiivinen 
teini ja kiinnostunut vaikuttamisesta.  

Osallistuinkin mielenosoituksiin nuo-
risotilojen puolesta, kirjoitin Nurmi-
järven Sanomiin mielipidekirjoituksen 
syrjityn joukon puolesta ja olin mukana 
perustamassa niin prätkäkerhoa kuin 
nuortenkerho Ultraa”, Winha-Järvinen 
muistelee. 

Ultra kokoontui 1970-luvun alkupuo-
liskolla Klaukkalan nuorisoseurantalol-
la Roinelassa. Se rahoitti toimintaansa 
järjestämällä discoja ja konsertteja. 
”Meno oli melko hulvatonta ja meillä 
oli huippubileitä. Olimme järjestämässä 

esimerkiksi Hurriganesin esikoisalbu-
min liveäänitystä Roinelassa sekä Virve 
Rostin ensimmäisiä keikkoja.”

1970-luvulla nuorisolle ei ollut paljon 
vaihtoehtoja tai tiloja, joissa kokoontua. 
Nämä ajat sytyttivät kipinän Winha-
Järvisen elämänpolulle. 

Puolivuosisataa nuorten asialla

”Olen tehnyt aina työtä sen syrji-
tyn joukon puolesta ja halunnut, 
että nuoret huomioidaan. Syy am-
matinvalinnalle heräsi 70-luvun 
vanhoillisessa nurmijärveläisessä 
takapajulassa.”
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Nuorisosihteeriksi 1981
Merja Winha-Järvinen aloitti Nurmi-
järven kunnan nuorisosihteerinä vuon-
na 1981. Kunnan nuorisopalveluissa 
on vuonna 2021 vakituisia työntekijöi-
tä 27, mutta 1980-luvun alussa työn-
tekijöitä oli kaksi ja nuorisotiloja yk-
si. Kaikkea työaikaa ei voinut käyttää 
nuorten asioihin, sillä 18 % työajasta tu-
li kohdistaa matkailuun. 

”Partio ja nuorisoseurat järjestivät tuol-
loin toimintaa nuorille, mutta kunta ei 
ottanut roolia. Helsingissä oli aloitet-
tu avoin nuorisotoiminta jo 50-luvul-
la, mutta meillä ei ollut 80-luvulla oi-
kein mitään. Silloin oli myös ongelmia: 
päihteitä ja levottomuuksia, vaikkakin 
mielestäni nurmijärveläinen nuoriso 
on ollut aina poikkeuksellisen rauhal-
lista ja hyväkäytöksistä.”

Vähitellen innostuneet työntekijät 
muuttivat kurssia, ja Nurmijärvestä tuli 
edelläkävijöitä esimerkiksi leiritoimin-
nassa ja nuorten kesätyöllistämisessä. 

C-kasetilla festarilavalle
Vanhemmat kuntalaiset muistavat 
Nurmirockin. Festarit järjestettiin yh-
teensä 26 kertaa. Nurmirockissa laval-
le nousivat muun maussa Peer Günt, 
Stratovarios, Antti Tuisku, Pikku G, 
Yö ja Mikael Gabriel. 

”Myös Dingon piti esiintyä, mutta 
Neumann joutui terveydellisistä syistä 
perumaan keikan. Hän lupasi minul-
le hyvittää tapahtuneen, mutta eipä 
ole vielä kuulunut”, Winha-Järvinen 
nauraa. 

”Nurmirock syntyi aikanaan klauk-
kalalaisten nuorten aloitteesta. He 
järjestivät ensimmäisen tapahtuman 
Klaukkalan koululla. Sitten tapahtuma 
ajautui kunnalle ja Nurmirockia jär-
jestettiin muun muassa Lukkarin kou-
lulla, Klaukkalan nuorisotalolla, Kir-
konkylän urheilukentällä sekä Sääksin 
uimarannalla.”

”Aloitimme nuorten työpajatoi-
minnan 30 vuotta sitten vaikei-
na lamavuosina, koska nuorten 
työttömyys oli huolestuttavan 
korkealla.”

”Ajatuksena oli hommata Nurmirockiin 
nousevia tähtiartisteja ja paikallisia 
bändejä, jotka pääsevät esiintymään 
isommalle yleisölle. Esiintymään haet-
tiin c-kasetilla.” 

Leiritoiminta syvällä nurmijärve-
läisyydessä
Nurmijärvellä on pitkät perinteet lasten 
ja nuorten leiritoiminnassa. Nurmijär-
vellä on järjestetty muun muassa maan 
ensimmäiset rippileirit. 

”Lasten ja nuorten kohtaaminen on 
merkityksellistä kasvatustyölle ja leiril-
lä lapset ja nuoret oppivat sosiaalisuutta. 
Leiritoiminta on alkanut jo ennen mi-
nun aikaani yhteistyössä seurakunnan 
kanssa. Me pääsimme mukaan hyvään 
jatkumoon ja etsimmekin 80-luvulla 
leiripaikkoja ympäri Etelä-Suomea.” 

Märkiön leirikeskus ostettiin vuonna 
1987 kunnalle ja vuotta myöhemmin 
järjestettiin ensimmäiset kesäleirit. 

”Meillä on ollut aina huippulahjakkaita 
nuoria ja aikuisia tekemässä kesäleiri-
toimintaa. Itse olin 90-luvun laman ai-
kana telkkarihaastattelussa kertomassa 
miksi Nurmijärvi jatkoi leiritoimintaa 
samaan aikaan, kun muut kunnat ajoi-
vat sen alas. Nähdäkseni leiritoiminta 
on osa nurmijärveläisyyttä.” 

Nuorten kesätyöllistämisen etu- 
rintamassa 
Jo 1990-luvulla kunnan nuorisolau-
takunta myönsi yrityksille ja am-
matinharjoittajille tukea nuorten 
kesätyöllistämiseksi. 

”Olimme edelläkävijöitä kesäsetelin 
käytössä, ja muut kunnat tulivatkin 
myöhemmin perässä. On tärkeää, et-
tä nuoret saavat työkokemusta. Lisäk-
si Nurmijärven kunta on työllistänyt 
lukuisia nuoria kesätöihin esimerkik-
si puistotöistä kirjastoihin ja Sääksin 
rantakahvilaan.”

Kunta aloitti myös etujoukossa nuor-
ten työpajatoiminnan 90-luvun 
alkuvuosina. 

Taisteluvoittona Monikko
Nykyiset nurmijärveläiset ovat jo eh-
kä tottuneet Monikkoon ja siihen, että 
kunnassa on näyttävä tapahtumasali. 
Rakennus ei kuitenkaan noussut het-
kessä, sillä se on ollut suunnitelmissa 
90-luvun puolivälistä. Nuorisoäällik-
kö oli aktiivisesti ajamassa Monikkoa 
Klaukkalaan.

”Monikon rakentaminen syntyi vuo-
sikymmenten taistelulla, ja luottamus-
henkilöiden tahtotila oli lopulta merki-
tyksellinen. Olen talosta todella ylpeä 
ja onnellinen, että esittävä taide on saa-
nut arvonsa mukaisen tilan, jossa lap-
set ja nuoretkin pääsevät esiintymään 
ja innostumaan. Enää ei tarvitse men-
nä omaa pitäjää kauemmas kokemaan 
kulttuuria”, Winha-Järvinen näkee. 

Olet ollut esikuvana varmasti useille 
kunnan työntekijöille, kenet sinä halu-
aisit puolestasi nostaa esille?
Winha-Järvinen lataa kysymyksen ole-
van pirullinen. Hän mainitsee muun 
muassa entisen nuorisolautakunnan pu-
heenjohtaja Tuija Rissasen. 

”Ihailin Tuijan tapaa kohdata erilaisia 
ihmisiä. Hän oli kotonaan ihan missä 
vain tilanteessa.”

”Arvostan nuorisopalveluiden työnteki-
jöitä suuresti. Heillä on todella paljon 
tietoa nuorten elämästä ja kykyä toimia 
nuorten rinnalla kulkijana”, Merja Win-
ha-Järvinen kertoo lopuksi. 

Kirjoittaja 
Teemu Siltanen

ILMIÖNTEKIJÄT
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Sote-uudistusta on valmisteltu jo vuo-
sia, mutta nyt alamme olla uudistuk-
sen keskiössä: Keski-Uudenmaan sote 
-kuntayhtymästä eli tutummin Keus-
otesta tulee Keski-Uudenmaan hyvin-
vointialue vuoden 2023 alusta. Miten 
kuntayhtymän johtajaja ja väliaikaisen 
valmistelutoimielimen (vate) puheen-
johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen näkee 
historiallisen uudistuksen? 
 
Nurmijärveläiset ja muut Keusoten 
alueen asukkaat ehkä pohtivat, miten 
muutos vaikuttaa ja näkyy alueella, sil-
lä järjestetään ja tuotetaanhan sosi-
aali- ja terveyspalvelut jo keskitetysti 
kuntayhtymässä. 

”Muutos käytännön arjessa ei asukkai-
den näkökulmasta olekaan niin suuri 
meillä Keusoten alueella kuin monil-
la muilla alueilla. Uudistus on meillä jo 
pitkällä. Uutta Keusoten alueella tulee 
olemaan esimerkiksi oppilas- ja opiske-
lijahuollon sekä pelastustoimen järjes-
tämisen siirtyminen hyvinvointialueel-
le”, Pirjo Laitinen-Parkkonen kertoo. 

Oppilas- ja opiskelijahuollon kohdal-
la muutos tarkoittaa kuntien noin 100 
kuraattorin ja psykologin siirtymistä 
hyvinvointialueelle. ”Käytännön työ 
tehdään kuitenkin jatkossakin osana 
kouluyhteisöä, joten koululaisille, opis-

kelijoille ja heidän perheilleen muutos 
ei arjen tasolla juurikaan näy.”

Osana sote-uudistusta toteutetaan myös 
pelastustoimen uudistus. 
”Hyvinvointialueet tulevat vastaamaan 
myös pelastustoimen järjestämisestä. 
Keski-Uudellamaalla se tarkoittaa käy-
tännössä sitä, että Keski-Uudenmaan 
pelastuslaitos jatkaa Keski-Uuden-
maan ja Vantaa-Keravan hyvinvointi-
alueiden yhteisenä pelastuslaitoksena. 
Eteva-kuntayhtymästä siirtyy hyvin-
vointialueelle noin 300 vammaispalve-
lujen ammattilaista. Erikoissairaanhoi-
don palvelujen järjestämisvastuu siirtyy 
hyvinvointialueille niiden palvelu-
jen osalta, joita ei ole laissa määritelty 
HUS-yhtymän järjestämiksi”, Laitinen-
Parkkonen taustoittaa. 

Hyvinvointialue on yhteinen asiamme
Kuntayhtymän johtaja kertoo, että siir-
tymä hyvinvointialueelle halutaan teh-
dä ihminen edellä. 

”Koko sote-uudistuksen päämäärä on, 
että kaikki saavat mahdollisimman laa-
dukkaita sosiaali- ja terveyspalveluita 
yhdenvertaisesti ja että hyvinvointi- ja 
terveyserot kaventuvat. Keski-Uuden-
maankin hyvinvointialue rakennetaan 
ihmisen kokoiseksi ja asukkaiden hy-
vinvointia lisääväksi. 

Haastattelussa Kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen:
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymästä 
hyvinvointialueeksi

Kuntayhtymässä kolme vuotta sitten 
aloitettu työ jatkuu hyvinvointialueel-
la”, Laitinen-Parkkonen kertoo ja jat-
kaa: ”Sote-uudistus on ennen kaikkea 
meidän kaikkien yhteinen uudistuk-
semme ja hyvinvointialue tulee ole-
maan asukkaidensa hyvinvointialue.”

Ylintä päätösvaltaa hyvinvointialueella 
tulee käyttämään aluevaltuusto, ja en-
simmäinen valtuusto aloittaa toimikau-
tensa jo maaliskuussa 2022. 

”Me Keusotessa haluamme alueen 
asukkaat mukaan myös hyvinvointialu-
een rakentamisvaiheessa: äänestäthän 
sinäkin aluevaaleissa?”, Pirjo Laitinen-
Parkkonen kannustaa. 

Pirjo Laitinen-Parkkonen

Kohti hyvinvointialuetta 

Sote-uudistus rakentaa Keski-Uudelle-
maalle uuden hallinnollisen rakenteen 
– Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen. 
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueel-
le siirtyy vastuu sosiaali- ja terveyden-
huollon perus- ja erikoistason palveluis-
ta sekä pelastustoimen järjestämisestä.  

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä 
(Keusote) muuttuu 1.1.2023 Keski-Uu-
denmaan hyvinvointialueeksi. Hyvin-
vointialueeseen kuuluvat Hyvinkää, 

Järvenpää, Nurmijärvi, Mäntsälä, Tuu-
sula ja Pornainen. 

Muutos pyritään toteuttamaan siten, et-
tä kuntalaisten palveluihin ei tule häi-
riöitä. Tutut sote-palvelut jatkuvat kun-
tayhtymän palvelupisteissä. 

Sinulla on äänioikeus - aluevaaleissa va-
litaan 69 aluevaltuutettua 
Aluevaltuusto muodostuu äänestä-
mällä valituista hyvinvointialueiden 
aluevaltuutetuista. 
Aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 
23.1.2022. Äänestää voi joko ennakko-
äänestämällä tai vaalipäivänä omassa 
äänestyspaikassasi. Lisätietoja hyvinvointialueen valmistelusta 

ja aluevaaleista:
g keusote.fi/keskiuudenmaanhyvinvointialue 
g nurmijarvi.fi/aluevaalit2022
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Hyvinvointialueiden perustaminen on 
aikakautemme suurin hallinnollinen 
uudistus Suomessa. Mutta nurmijär-
veläisten arjessa muutos ei välttämättä 
näy kovinkaan paljon, koska Keusote 
on jo vakiinnuttanut asemansa alueel-
la. Hyvinvointialue kuitenkin irrottaa 
kunnan sote-palveluiden päätöksente-
osta ja rahoituksesta. 

”Suurin muutos on se, että jatkossa sote-
palvelut ovat täysin irti kunnasta. Kun-
nan päättäjät eivät vaikuta Keusoten 
päätöksenteossa, vaan aluevaaleissa va-
litut päättäjät. Kunta ei rahoita sotepal-
veluita, vaan valtio”, Nurmijärven kun-
nanjohtaja Outi Mäkelä sanoo. 

”Hyvinvointialue on siis itsenäinen toi-
mija, jonka kanssa kunta on yhteistyö-
kumppani. Meillä on jatkossa yhteisiä 
rajapintoja erilaisten palveluiden osalta, 
joten on toivottavaa, että yhteistyö jat-
kuu selkeänä ja tiiviinä.” 

Jokainen ääni ratkaisee
Useita kuntalaisia kiinnostanee tu-
leva hyvinvointialueen palveluverk-
ko, eli missä toimipisteissä palveluita 
tarjotaan. 

”Nurmijärven monitaajamaisuus ja pal-
veluiden saatavuus ovat alueellamme 
kriittinen tekijä, myös siitä näkökul-
masta, että alueemme väestömäärä on 
jatkuvassa kasvussa. Meille iso kysymys 
on myös Kiljavan kuntoutussairaalan 
tulevaisuus”, Mäkelä sanoo ja jatkaa:
”Olisi tärkeää, että nurmijärveläiset 
saavat haluamiaan ehdokkaita läpi val-
tuustoon. Hyvinvointialueen valtuus-
tossa ei ole kuntakohtaisia kiintiötä, 
joten jokainen ääni ratkaisee, saamme-
ko alueemme äänen kuuluviin palvelui-
tamme koskevassa päätöksenteossa.” 

Kunnalle ennalta ehkäisevä työ
”Hyvinvointialueen ja kunnan työnjako 
on selkeä. Hyvinvointialue vastaa jat-
kossakin nykyisistä tehtävistään. Kun-
ta puolestaan hoitaa ennaltaehkäisevää 
hyvinvointityötä.”

Haastattelussa kunnanjohtaja 
Outi Mäkelä

Nurmijärvellä on jo panostettu moni-
puolisesti mm. erilaisiin liikunta- ja 
kulttuuripuolen ennaltaehkäiseviin ja 
asukkaiden hyvinvointia tukeviin pal-
veluihin. Esimerkiksi ikäihmisten pal-
veluiden osalta on juuri koostettu uusi 
Ikäihmisten palveluopas, jota on saata-
villa kirjastoista, apteekeista, kunnanta-
lolta ja kunnan kotisivuilta. 

Hyvinvointialue lisää kunnan taloudel-
lisia riskejä 
Verotuksen painopiste muuttuu siten, 
että kuntien verotuksesta leikataan 
noin 12,39 prosenttiyksikköä ja valtion 
verotusta kiristetään vastaavasti. 

”Kunnan tuloista jää jäljelle vain yksi 
kolmannes ja sillä pitäisi selvitä jäljelle 
jäävistä tehtävistä, sekä jäljelle jäävis-

tä veloista”, Mäkelä kertoo ja jatkaa: 
”Kunnalle on kertynyt velkaa sote-
kiinteistöihin liittyen. Sotekiinteistöt 
ja niihin liittyvät velat jäävät kunti-
en vastattaviksi, vaikka soteen liitty-
vät tulot siirtyvät hyvinvointialueelle ja 
on epävarmaa, jatkuvatko toimitilojen 
vuokrasopimukset.”

Valtio on viime vuosina lisännyt kunti-
en tehtäviä. Kunnanjohtaja peräänkuu-
luttaa, että valtio turvaisi nyt kuntien 
toimintakyvyn. 

”Kunnat ovat uuden edessä ja on tärke-
ää, että kunnille annetaan aikaa ja mah-
dollisuuksia sopeutua muutokseen en-
nen kuin seuraavia uudistuksia viedään 
läpi”, Outi Mäkelä näkee. 

Outi Mäkelä
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Haastattelussa sivistysjohtaja 
Tiina Hirvonen

Tuleva Keski-Uudenmaan hyvinvoin-
tialue vastaa sosiaali- ja terveyspalve-
luista, jotka siirtyivät Nurmijärvellä Ke-
usoten kuntayhtymälle hoidettavaksi jo 
vuonna 2019. 

”Sote-palvelujen siirtyminen hyvin-
vointialueen ei muutosvaiheessa suu-
remmin näy kuntalaisten palveluissa. 
Sekä hyvinvointialueella että kunnassa 
tehdään jatkossakin hyvinvointityötä. 
Toivon, että muutos selkeyttää hyvin-
vointityön osalta toimijoiden roolija-
koa ja sitä kautta vahvistaa yhteistyö-
tä”, kertoo kunnan sivistysjohtaja Tiina 
Hirvonen. 

Väliaikaisessa valmistelutoimielimessä 
(vate) valmistellaan tällä hetkellä hy-
vinvointialuetta yhteistyössä kuntien 
ja Keusoten kanssa. Tavoitteena on se, 
että siirtyminen olisi mahdollisimman 
sujuvaa. 

”Olemme käsitelleet muun muassa yh-
dyspintoja, jotta saamme selkeän raken-
teen yhdyspintatyölle hyvinvointialu-
eella. Tavoitteena on, että suunnitelmat 
tulevan hyvinvointialueen toiminnas-

ta ovat jo hyvässä vaiheessa helmikuus-
sa 2022. Tämän jälkeen valmistelutyö 
siirtyy vaaleissa valitulle aluevaltuus-
tolle”, Hirvonen kertoo. ”Äänestämäl-
lä voi vaikuttaa vielä hyvinvointialueen 
valmisteluun.” 

Valmisteluvaiheessa hyvinvointityötä 
on lähestytty laajasti sivistys- ja hyvin-
vointitoimialan palvelujen lisäksi mm. 
ympäristön, maankäytön ja strategian 
näkökulmista.

”Esimerkiksi jatkossa ikäihmisten asuin-
mahdollisuuksia on tarkoitus katsoa laa-
jemmin sekä kunnan että hyvinvointi-
alueen näkökulmasta.”

Mitä työntekijäryhmiä kunnalta siirtyy 
hyvinvointialueelle? 

Suurin osa kunnan sote-työntekijöistä 
siirtyi Keusotelle kolme vuotta sitten. 
”Nykyisistä kunnan työntekijöistä hy-
vinvointialueelle siirtyvät oppilas- ja 
opiskelijahuollon kuraattorit ja psykolo-
git”, Hirvonen kertoo.

Kuraattorit ja koulupsykologit työs-
kentelevät jatkossakin kouluilla. Heil-
le on laissa määritetty oppilas- ja 
opiskelijamäärät. 

”Tavoitteena on, ettei muutos vaiku-
ta yhteistyöhön kouluissa tai lapsien 
ja huoltajien saamaan palveluun. Seu-
raamme tilannetta ja tarvittaessa kehi-
tämme asioita yhteistyössä hyvinvointi-
alueen toimijoiden kanssa.”
 
”Kunnan hyvinvointityötä tulee kat-
soa laajassa näkökulmassa, sillä se pi-
tää sisällään muun muassa niin koulut, 
varhaiskasvatuksen, kaavoituksen kuin 
kevyen liikenteen väylätkin. Nämä 
kunnan palvelut rakentavat pohjan hy-
vinvoinnille ja erityisesti ennaltaehkäi-
sevälle työlle. Perusjaottelu on se, että 
kunnassa tehdään ennaltaehkäisevää 
ja hyvinvointialueella pääosin korjaava 
työtä”, Hirvonen kertoo. 

Mitkä ovat keskeiset haasteet hyvin-
vointityössä jatkossa? 

FinSote-tutkimusten mukaan nurmi-
järveläiset voivat valtakunnallisesti ver-
tailtuna hyvin. 

”On kuitenkin olemassa haasteita, joi-
hin kunnan täytyy reagoida. Esimer-
kiksi eri-ikäisten liikkuminen on vä-
hentynyt. Toinen huolestuttava asia on 
eri-ikäisten kokema yksinäisyys.” 
Hirvonen kertoo, että yksinäisyys vai-
vaa nurmijärveläisiä nuoria, työikäi-
siä ja ikäihmisiä enemmän kuin kes-
kivertosuomalaista. Lisäksi nuorten 
psyykkinen oirehtiminen on erittäin 
huolestuttavaa. 

”Korona-aika on lisännyt pahoinvoin-
tia ja tähän tulee puuttua. Järjestämme 
muun muassa yhdessä Tuusulan kanssa 
Minä elän! -teemavuoden, jossa halu-
amme nostaa mielenterveyteen liittyviä 
asioita esille.”

Tiina Hirvonen
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MONIKKOSALIN SYKSY 2019

Marja-Liisa Back

Vaaleissa valitut päättävät myös 
pelastuslaitoksen asioista
Pelastuslaitoksen palveluista tunne-
tuimmat ovat tulipalojen sammuttami-
nen ja liikennepelastaminen. Sen lisäksi 
pelastuslaitos on vahva paikallinen tur-
vallisuuden edistäjä, sillä myös onnet-
tomuuksien ehkäiseminen on pelastus-
laissa säädetty tehtävä. Tätä toteutetaan 
mm. palotarkastusten, rakentamisen 
ohjauksen, turvallisuuskoulutusten ja 
viestinnän avulla. Myös ensihoito kuu-
luu sopimusperusteisesti pelastuslaitos-
ten palveluihin. Lisäksi pelastustoimi 
auttaa alueensa toimijoita varautumaan 
erilaisiin häiriötilanteisiin ja poikkeus-
oloihin sekä huolehtii väestösuojelusta.

Sopimuspalokunnat ovat kiinteä osa pe-
lastuslaitosten organisaatioita. Nurmi-
järvellä toimii neljä sopimuspalokun-
taa: Altia Rajamäen TPK, Klaukkalan 
Metsäkylän VPK, Nurmijärven Keskus 
VPK ja Perttulan VPK.

Tärkeimmät kehittämiskohteet tällä 
hetkellä ovat:
g kattava palveluverkko
g henkilöstön riittävyys ja koulutuspaik-
kojen lisääminen
g sopimuspalokuntien toiminnan 
vahvistaminen

Tutustu Keski-Uudenmaan pelastuslaitokseen 
osoitteessa: pelastustoimi.fi/keski-uusimaa 

ALUEVAALIT

NURMIJÄRVI 13
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Luka Pesonen, 14, 
Seitsemän veljeksen koulu, Rajamäki

Mitä mieltä olet aluevaaleista?
En tiedä. Se on kansalaisille mahdolli-
suus vaikuttaa.
Jos voisit äänestää, äänestäisitkö 
aluevaaleissa?
Jos löytyisi sopiva ehdokas. Haluaisin 
tukea ehdokasta, jolle olisi tärkeää hy-
vinvointi ja tasa-arvo kaikkien ihmis-
ten välillä.
Puhuvatko nuoret aluevaaleista?
En ole kuullut kavereiden puhuvan 
niistä.
Mikä olisi sinun kannustuslauseesi 
äänestämiseen? 
Nyt on aikasi vaikuttaa. 
Minkä luulet olevan äänestysprosentti? 
45 prosenttia.

Tino Uusi-Häkkilä, 15, 
Urheilupuiston koulu, Klaukkala

Mitä mieltä olet aluevaaleista?
Ne ovat tärkeä osa hyvinvoinnin ja pe-
lastusalan päätöksissä. Asiasta puhu-
taan nuorten kesken todella vähän.
Puhutteko ystävien kanssa siitä?
Minulla on ystäviä, jotka ovat kiinnos-
tuneet kunnallispolitiikasta ja Suomen 
valtakunnallisesta politiikasta. Sitten 
on niitä, jotka eivät puhu varsinkaan 
aluevaaleista.
Minkälaisen vinkin antaisit, että nuo-
ret innostuisivat aluevaaleista?
Sosiaalisen median mainonta. Fak-
tan ja huumorin yhdistettynä mieleen-
painuvasti. Ei tarvitse olla suoranaista 
huumoria, kunhan on mielenpainuva ja 
kiinnostava.
Mikä olisi sinun kannustuslauseesi 
äänestämiseen?
Äänelläsi on väliä.
Minkälainen sinun ehdokkaasi olisi. jos 
voisit äänestää?
Kokoomuslainen. Sellainen määrätie-
toinen ja tietää, mitä itse haluaa.
Minkä luulet olevan vaalien 
äänestysprosentti?
63 prosenttia.

Mitä mieltä nuoret ovat aluevaaleista?

Saga Syväkangas, 16, 
Mercuria kauppaoppilaitos, Vantaa

Mitä mieltä olet aluevaaleista?
Tärkeä asia. Sellainen arkinen. Terveys-
asiat ovat jokapäiväisiä asioita.
Miksi ensimmäisiä aluevaaleja 
tarvitaan?
Olen ottanut niistä selvää. Ne ovat hy-
vät vaalit.
Minkälaista ehdokasta itse äänestäisit, 
jos voisit?
Sellainen määrätietoinen, joka kertoo 
mielipiteensä ja perustaa ne faktoihin.
Minkä luulet olevat vaalien 
äänestysprosentti?
56 prosenttia. Ihmiset eivät puhu vaa-
leista, en tiedä ottavatko he asioista 
selvää ja menevät äänestämään. Olisi 
hyvä, jos ottaisivat ja menisivät äänestä-
mään. On tärkeää antaa oma ääni.
Mikä olisi kannustuslauseesi 
äänestämiseen?
Muista antaa oma äänesi.

ALUEVAALIT

                   Äänelläsi 
     on suora vaikutus omiin 
ja läheistesi lähipalveluihin.          
 Äänestä! 

Vaalipäivä sunnuntai 
23.1.2022 

Ennakkoäänestys 
kotimaassa 

12.-18.1.2022 

14 NURMIJÄRVI 

Teksti ja kuvat: Kirsikka Kiviniemi
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Paikallisen katsauksen aluevaaleihin 
saa kunnan ja Nurmijärven Uutisten 
järjestämässä aluevaalipaneelissa, joka 
on torstaina 13.1. klo 18. Paneeli strii-
mataan Klaukkalan Monikkosalista. 
Tapahtumasta tiedotetaan tammikuus-
sa sekä Nurmijärven kunnan että Nur-
mijärven Uutisten kautta. 

Tapahtumassa on mukana paikallisia 
ehdokkaita. Paneelin vetää Nurmijär-
ven uutisten vt. päätoimittaja Aija Piri-
nen ja hänen oikeana kätenään on kun-
nan viestintäpäällikkö Teemu Siltanen. 

”Aluevaaleista eivät suurella todennä-
köisyydellä tiedä tarpeeksi edes ehdolle 
asettuneet poliitikot. Parhaiten kartalla 
lienevät valmistelevat viranhaltijat 
(vate) ja sen työtä seuraava poliittinen 
seurantaryhmä. Eli tietoa ja julkista 
keskustelua tästä aiheesta kaivataan li-
sää”, Aija Pirinen pohtii.

Kunta tekee aktiivista vaaliviestintää
Myös Siltasen mielestä tietoa tarvitaan.
”Pyrimme kuntana tiedottamaan vaa-
leista aktiivisesti viestintäkanavissam-
me, kuten nyt luettavassa tiedotus-
lehdessä ja tulevassa vaalipaneelissa. 
Kansalaisyhteiskunta tarvitsee kui-
tenkin meidän kaikkien osallistumis-
ta. Nyt on aika puhua vaaleista ja po-
litiikasta ja kannustaa omaa lähipiiriä 
äänestämään.”

Poikkeuksellisen tärkeät vaalit
Vaalipaneelissa paikalliset ehdokkaat 
kertovat näkemyksiään paikallisille 
ihmisille.

”Valtakunnallisista puheenjohtajaten-
teistä poiketen paneelin asiat tulevat 
meistä jokaista lähelle. Paneelissa kun-
talaiset voivat myös esittää kysymyksiä 
ja tutustua omiin ehdokkaisiinsa”, Silta-
nen kertoo. 

Vaalit ovat poikkeuksellisen tärkeät, 
sillä nyt valitaan edustajat päättämään 
meidän jokaisen nurmijärveläisen hy-
vinvointiin ja turvallisuuteen liittyvistä 
lähipalveluista – eli muun muassa neu-
voloista, hammaslääkäreistä, terveys-
keskuksista, pelastuslaitoksista ja ikäih-
misten sotepalveluista. 

”Sote-uudistus etenee vihdoin ja juuri 
nyt pääsemme vaikuttamaan sen suun-
taan historiallisissa ensimmäisissä alue-
vaaleissa”, Siltanen näkee. 

Aluevaalit ovat monella tapaa tärke-
ät. Niissä kun päätetään terveys- ja 
turvallisuuspalveluista.
”Uudet aluevaltuustot käyttävät merkit-
tävää valtaa. Aluevaltuutetut ratkaise-
vat esimerkiksi sen, missä osissa hyvin-
vointialuetta on pysyviä sote-keskuksia 
ja missä palveluita hoidetaan esimer-
kiksi etäyhteyksillä ja liikkuvilla palve-
luilla. Kyse on myös isoista rahoista ja 
kuntien tehtäväkentän rajusta supista-
misesta”, Aija Pirinen muistuttaa.

”Vaaleissa ratkaistaan myös se, min-
kä kunnan alueelta ehdokkaat pääsevät 
aluevaltuustoon, eli millaiset poliittiset 
voimasuhteet vallitsevat kuntien vä-

Aluevaalit paikallisesti: 
Katso Nurmijärven vaalipaneeli 13.1.

lillä sote-kysymyksissä. Aluevaaleissa 
äänestäjän on kuntavaaleja enemmän 
syytä pohtia, onko ehdokkaalla riittä-
västi pätevyyttä ymmärtää hoitoketju-
jen ja asiantuntijoiden monimutkaista 
maailmaa. Muuten asiantuntijat käyttä-
vät valtaa ja poliittisista päättäjistä tulee 
kumileimasimia.”

Aija Pirinen lupaa olla paneelinvetä-
jänä rento ja tasapuolinen, ja saamaan 
ehdokkailta konkreettisia avauksia pal-
veluverkostosta. Itse hän ei voi vaa-
leissa äänestää, sillä hänen kotinsa on 
Helsingissä. 

Teemu Siltanen nähdään taatusti 
vaalikopissa.
"Aluevaaleissa äänestäminen on poik-
keuksellisen tärkeää, sillä nyt valittavat 
edustajat saavat suuren vastuun johtaa 
hyvinvointialueemme suuntaa sen en-
simmäisinä neljänä vuonna. Edustaji-
en tekemät päätökset näkyvät meidän 
kaikkien arjessa”, hän miettii.

ALUEVAALIT

Politiikkaa paikallisesti!

Nurmijärven vaalipaneeli Nurmijärven vaalipaneeli 
13.1.2022 klo 1813.1.2022 klo 18

Suora lähetys: 
nurmijarvi.fi/aluevaalit2022 
ja nurmijarvenuutiset.fi 

 

Aija Pirinen

Teemu Siltanen

Teksti
Kirsikka Kiviniemi
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Tulot kevenevät, velka jää 
– hyvinvointialue vaikuttaa Nurmijärven 
kunnan talouteen

”Tavoitteenamme on tuottaa 
kuntalaisille parhaita mahdol-
lisia palveluja nyt ja tulevaisuu-
dessa. Tätä varten vaaditaan 
tarkkaa talouden tilannekuvaa 
nykyhetkestä vuosien päähän.”
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Hyvinvointialueelle siirtyvien tehtävien ja 
kustannusten myötä kuntien rahoituspoh-
jaan tehdään huomattavia muutoksia. Pal-
jon on vielä epäselvää, mutta yksi asia on 
kuitenkin varma: kunnan taloudessa säilyvät 
tutut haasteet uudistuksen jälkeenkin. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen, pelastus-
toimen ja muiden siirtyvien toiminto-
jen menot ovat muodostaneet puolet 
kunnan kokonaismenoista. 

”Kun näin valtava potti tehtäviä ja me-
noja siirtyy, on perusteltua, että rahoi-
tus seuraa perässä. Nurmijärven osal-
ta tämä tarkoittaa noin 142 miljoonan 
euron suuruisen vuosittaisen tuloerän 
poistumista. Tämä on vielä arvio ja lo-
pulliseen summaan vaikuttavat myös 
vuosien 2021 ja 2022 tilinpäätökset”, 
kertoo Nurmijärven kunnan va. talous-
johtaja Erno Kontio.

Valtion asettamat rahoitusjärjestel-
män muutosrajoittimet eivät suosi 
Nurmijärveä. 
”Tällä hetkellä näyttää siltä, että kun-
nan tasapainotila (vuosikate – poistot) 
heikentyisi noin 0,2 milj. euroa. Mi-
käli sote-menoja saataisiin sopeutet-
tua ennen uudistusta, vaikuttaisi tämä 
myönteisesti uudistuksen jälkeiseen ta-
sapainotilaan ns. muutosrajoittimesta 
johtuen. Ikävä kyllä tämä on toiveajat-
telua, ja tärkeintä on hillitä kustannus-
ten kasvua”, Kontio näkee.

Kunnan kokonaisbudjetin pienenemi-
nen vaikuttaa tulevaan taloudenhoitoon.
”On selvää, että talouden koon pienen-
tyessä myös tasapainottaminen muut-
tuu haastavammaksi, vaikkakin vai-
keimmin hallittavissa oleva kuluerä 
poistuu.”

Kunnat kaipaavat tietoa valtiolta 
Hallinnollinen muutos luo merkittäviä 
haasteita kuntien talousjohtamiselle. 
Kuntaliitosta tilannetta on verrattu sii-
hen, että kunnissa joudutaan tekemään 
taloussuunnittelua pussi päässä.

”Epävarmuus kokonaisuudesta hanka-
loittaa kunnan talousjohtamista, kun 
emme tiedä tarkasti, kuinka muutos 
vaikuttaa”, Kontio sanoo.

Vaikka tarkkaa tietoa leikkurin niittä-
mistä euromääristä ei ole, se tiedetään, 
että luvassa on huomattavat leikkauk-
set kunnallisveroon, valtionosuuksiin 
ja yhteisöveroon. Valtion veroprosent-
tileikkuri tarkentuu siirtolaskennassa, 
jonka päivitys on luvattu huhtikuussa 
2022. Samassa yhteydessä saadaan alus-
tavat valtionosuuslaskelmat vuodelle 
2023 ja hyvinvointialueiden rahoitus-
laskelmat. Siirtolaskelmia päivitetään 
vielä vuoden 2022 tilinpäätöstietojen 
pohjalta. 

”Lopullinen totuus rakentuu pala palal-
ta. Nykyinenkään valtionosuusjärjestel-
mä ei tue riittävällä tavalla kaltaistam-
me kasvukuntaa. Eikä tilanteeseen ole 
tulossa muutosta parempaan”, Kontio 
kertoo.

NUUKA päivitetään 2022
Nurmijärven kunta on velkaantunut 
huolestuttavasti aiempina vuosina. 
Kunnanvaltuusto hyväksyi kesäkuus-
sa 2019 kestävän kehityksen NUUKA-
ohjelman ohjaaman talouskehitystä 
pitkällä aikavälillä. Tammikuussa 2021 
valtuusto hyväksyi NUUKAn toimen-
pideohjelman, jossa on konkreettisia 
toimenpiteitä. 

Talouteen liittyvät paineet eivät hel-
potu hyvinvointialueiden käynnistyt-
tyä. Tämä siitä huolimatta, että vuoden 
2020 tilinpäätös kääntyi ylijäämäiseksi 
valtion koronatukien ansiosta ja vuo-
det 2021–2023 näyttävät ylijäämäisiltä 
poikkeuksellisen suurien tonttien luo-
vutustulojen ja verokertymän vuoksi.
”Ylijäämäisistä vuosista huolimatta lai-
nakannan ennakoidaan kasvavan mel-
kein 50 milj. euroa vuosina 2020–2024”, 
Kontio kertoo. 

”Meidän tulee pitää käyttötalous ai-
soissa, mutta ennen kaikkea kääntää 
kroonistunut velkaantuminen kestä-
välle uralle. Keväällä onkin tarkoitus 
käynnistää NUUKA-ohjelman päivit-
täminen vastaamaan uutta toimintaym-
päristöä, kunhan saamme tarkempia 
laskelmia valtiohallinnon taholta.”

Kontio ymmärtää, ettei kunnan talou-
den haasteita ole helppo selättää. Kun-
nassa on esimerkiksi useita kouluinves-
tointeja tuleville vuosille – eikä niiden 
viivästyttäminen ole mahdollista. Li-
säksi kasvukunnalla on väistämättä in-
vestointipaineita esimerkiksi infran ra-
kentamisen osalta. 

”Ei Nurmijärvi tuhlaa rahaa, vaan esi-
merkiksi hyvinvointiin ja koulutukseen 
kaavaillut investoinnit ovat tärkeitä”, 
Kontio näkee.

Va. talousjohtaja on erityisen huolissaan 
korkoympäristön kehittymisestä. 
”Olemme eläneet todella suotuisassa 
korkoympäristössä viime vuodet, eikä 
kunnan kasvava lainasalkku ole rasit-
tanut merkittävästi. Nykyisten ennus-
teiden mukaan korot nousevat vuosien 
2024–2025 aikana. Pienetkin korko-
muutokset lisäävät huomattavasti vuo-
sittaisia kustannuksia, mikä puolestaan 
vaikeuttaa talouden tasapainottamis-
ta tai on suoraan pois palveluista. Vel-
kaantumisen kuriin saamista ei voi siis 
liikaa painottaa.”

Erno Kontio

g HTM, Tampereen yliopisto 
g Nurmijärven va. talousjohtaja 
marraskuusta 2021 alkaen
(määräaikainen 2022 loppuun) 
g Taloussuunnittelupäällikkönä 
kunnan palveluksessa vuodes-
ta 2019  
g Valmistellut mm. talousarvioita 
ja NUUKA-ohjelmaa 
g Työskennellyt aiemmin Tampe-
reen kaupungilla
g Harrastukset: golf, padel, 
kuntosali, lukeminen

ALUEVAALIT
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Moni äänestäjä ei tiedä, kuinka pal-
jon vaalit teettävät työtä. Aluevaalilau-
takunnan sihteeri Marja-Liisa Back 
avaa, millaista työtä vaalien taustalla 
tehdään. 

”Pelkästään ennakkoäänestämisen jär-
jestäminen ja äänten käsittely edellyt-
tävät valtavasti työtä. Meillä aluevaa-
lilautakuntaan kuuluu viisi jäsentä ja 
lautakunnan ympärillä työskentelee 
noin 10 henkilöä, jotka ovat enemmän 
ja vähemmän sidottuja vaaleihin useita 
kuukausia. Työt sisältävät kirjaamista, 
viestintää, taustaselvityksiä, arkistointia 
ja paljon muuta. Lisäksi kunnissa työs-
kentelee vielä suurempi joukko ihmi-
siä. Monet ovat vapaaehtoisia ja halua-
vat näin kantaa kortensa kekoon”, Back 
kertoo. 
”Oman mausteensa vaalityöhön lisää se, 
että valmistelut ajoittuvat nyt vuoden-
vaihteen ympärille. Meillä on kuitenkin 
hyvä porukka rakentamassa vaaleja.”  

Back teki pitkä uran Nurmijärven kun-
nan palveluksessa ja oli mukana useissa 
vaaleissa. Hän eläköityi vuonna 2019 
hallintopäällikön tehtävistä. 
”En ole eläkkeellä päässyt lepäämään 
laakereillani, ja kiinnosti nähdä, kuinka 
historialliset aluevaalit käytännössä toi-
mitetaan”, Back kertoo ja jatkaa: 
”Tämän jälkeen onkin koko vaalien kir-
jo käyty läpi. Sen verran vaalit ovat jää-
neet selkäytimeen, että työ tuntuu var-
sin kotoisalta.” 

Kurkistus vaalien kulisseihin 

Aluevaaleissa valittava aluevaltuusto 
käyttää hyvinvointialueen ylintä pää-
tösvaltaa ja vastaa vuoden 2023 alusta 
sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden 
ja pelastustoimen tehtävien järjestämi-
sestä hyvinvointialueella. 

Mitä aluevaltuusto tekee? 

Back muistelee, kuinka europarlament-
tivaalien järjestäminen oli viimeisiä 
työtehtäviä ennen eläköitymistä.  
”Muistan, kuinka ihmiset juhlivat jää-
kiekon MM-kultaa pääkirjaston vesial-
taalla. Itse odotin vaalikuljetusta, enkä 
päässyt osallistumaan juhlintaan”, Back 
hymyilee. 

Aluevaltuusto päättää mm. palveluver-
kostosta, pelastustoimen palvelutasosta, 
hyvinvointialue- ja palvelustrategiasta 
sekä hyvinvointialueen talousarviosta 
ja -suunnitelmasta.  

Nurmijärvi kuuluu Keski-Uudenmaan 
hyvinvointialueeseen (Keusoten alue). 
Keski-Uudenmaan aluevaltuustoon va-
litaan 69 valtuutettua, ja aluevaltuuston 
toimikausi on neljä vuotta. Aluevaltuus-
ton toimikausi alkaa 1.3.2022.

Vaalityö jakaantuu kahdelle 
lautakunnalle
Aluevaaleissa vaalityö jakaantuu kah-
den lautakunnan – Keski-Uudenmaan 
hyvinvointialueelle asetetun aluevaali-
lautakunnan ja kuntien keskusvaalilau-
takuntien – välille.  

18 NURMIJÄRVI 
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Näin äänestät aluevaaleissa turvallisesti 

ALUEVAALIT

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

Kunta on mahdollisuuksien mukaan 
järjestänyt äänestystilat niin, että ne 
ovat väljiä ja että niissä on mahdollisim-
man hyvä ilmanvaihto. 

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

Ohjeet äänestäjille ennakkoäänestys-
paikassa ja varsinaisena vaalipäivänä
• Asioi äänestyshuoneistossa mahdolli-
simman joutuisasti.
• Pidä turvaväliä (2 m) muihin äänestä-
jiin ja vaalitoimitsijoihin.
• Käytä maskia. Äänestyspaikalle on jär-
jestetty kertakäyttöisiä maskeja niille 
äänestäjille, joilla ei ole omaa mukana.
• Käytä käsihuuhdetta, jota äänestyspai-
kalla on tarjolla.
• Jos sinulla on hengitystieoireita, 
käy koronatestissä ja odota oireiden 
menemistä ohi ennen äänestämistä 
ennakkoon.
• Karanteeniin tai eristykseen määrätty 
ei saa tulla ennakkoäänestyspaikkaan. 
Katso tarkemmat ohjeet nurmijarvi.fi/
aluevaalit2022
• Seuraa vaalivirkailijoiden antamia 
ohjeita.

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

Vaalilain mukaan äänestäjä on velvolli-
nen esittämään vaalitoimitsijalle selvi-
tyksen henkilöllisyydestään.

Jos äänestäjä kieltäytyy maskin poista-
misesta, eikä hänen henkilöllisyyttään 
sen vuoksi voida todeta, äänestystä ei 
voida ottaa vastaan. 

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

Henkilöllisyyden tarkastaminen 
äänestyspaikalla
• Ojenna henkilöllisyystodistuksesi vaa-
livirkailijan ilmoittamaan paikkaan.
• Käytä käsihuuhdetta.

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

Tutustu 
aluevaaleihin 

verkossa! 

nurmijarvi.fi/aluevaalit2022  
keusote.fi/aluevaalit2022
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Sote ihmisen 
kokoiseksi.

Ämpärikaupalla
hyvinvointia!

Haastamme Vantaa-Keravan hyvinvointi-
alueen äänestämään kilpaa meidän kans-
samme. Osallistuthan sinäkin?

Tammikuussa 2022 valitaan aluevaaleissa 
ensimmäinen aluevaltuusto, joka vastaa 
hyvinvointialueemme toiminnasta ja talou-
desta sekä käyttää sen ylintä päätösvaltaa. 
Aluevaltuustolla on siis tärkeä rooli hyvin-
vointialueen rakentamisessa.

Kuulimme huhua, että pohjoiskarjalaiset 
ovat haastaneet savolaiset äänestysmit-
telöön. Meillä ei ehkä ole karjalanpiirakkaa 
eikä kalakukkoa, mutta meillä on jotakin, 
mitä suomalaiset rakastavat: ämpäreitä ja 
hyvinvointia!

Haastamme Vantaa-Keravan hyvinvointi-
alueen äänestyskisaan: kumpi hyvinvointi-
alue äänestää vilkkaimmin? Korkeimman 
kokonaisäänestysprosentin saanut alue on 
voittaja, ja häviäjä tarjoaa voittaja-alueella 
ämpärikaupalla hyvinvointia. 

HY VINKÄÄ |  JÄRVENPÄÄ |  M ÄNTSÄL Ä |  NURMIJÄRVI  |  PORN AINEN |  TUUSUL A

keusote.fi/hyvinvointialue

Ämpärikaupalla hyvinvointia!
ALUEVAALIT
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ALUEVAALIT

Nurmijärven kunnan alueella voi ke-
vään aluevaaleissa äänestää seuraavissa 
laitoksissa: 
• Kiljavan sairaala,
• Kalliolan klinikka,
• pitkäaikaisosasto Toreenitalo
 
Sekä seuraavissa ympärivuorokautisissa 
asumispalveluyksiköissä:
• Aapo,
• Aleksiina,
• Venla,
• Nurmilintu,
• Kissankellon ja Heikkarin 
ryhmäkodit,
• Pengerkosken hoitokoti ja
• Rajamäen Attendo

Nurmijärven äänestyspaikat löytyvät 
myös osoitteesta:
nurmijarvi.fi/aluevaalit2022. 

Muista Keski-Uudenmaan hyvinvoin-
tialueen laitosäänestyspaikoista voit lu-
kea: keusote.fi/aluevaalit2022

Mikäli äänioikeutetun kyky liikkua tai 
toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei 
hän pääse äänestyspaikalle tai yleisel-
le ennakkoäänestyspaikalle ilman koh-
tuuttomia vaikeuksia, saa hän äänes-
tää ennakolta kotonaan Nurmijärvellä. 
Tämä edellyttää, että hänet on merkitty 
Nurmijärven äänioikeusrekisteriin. 

Kotiäänestyshalukkuudesta ilmoitettava 
viimeistään 11.1. klo 16

Äänestäminen 
laitoksissa

Kotiäänestykseen oikeutetun on kir-
jallisesti tai puhelimitse ilmoitetta-
va halukkuudestaan kotiäänestykseen 
Nurmijärven kunnan keskusvaalilauta-
kunnalle viimeistään tiistaina 11.1.2022 
ennen klo 16. Kotiäänestyksen ilmoit-
tautumislomakkeita saa kunnanviras-
tolta, kirjastoista, kunnan kotisivuilta ja 
oikeusministeriön vaalisivuilta vaalit.fi. 

Nurmijärven kunnan 
keskusvaalilautakunta
PL 37
01901 Nurmijärvi

Keskusvaalilautakunnan sihteerin 
puhelinnumero on 040 317 2015.



Aluevaaleissa voi äänestää ennakkoon 
vaalibussissa 12.-14. tammikuuta. Ää-
nestyspaikkana toimii tuolloin kirjasto-
auto Oiva.

”Bussi kulkee kirjastoauton reittejä ja 
pysähtyy tutuilla pysäkeillä. Siten vaa-
libussi on helppo löytää. 

Kunta pyrkii myös tiedottamaan vaali-
bussista”, keskusvaalilautakunnan sih-
teeri ja kunnanlakimies Sari Forsström 
kertoo.

Vaalibussi kurvaa äänestäjien luokse

Vaalibussi oli käytössä myös kuntavaa-
leissa, jolloin siellä kävi äänestämäs-
sä noin 100 henkilöä. Vaalibussi on 
tärkeä etenkin syrjäisempien kylien 
asukkaille.

”Tuomme äänestyspaikan lähelle. Tä-
mä voi osaltaan edistää äänestysaktiivi-
suutta. Vaalibussissa on myös tunnel-
maa. Bussissa on äänestystarkoitusta 
varten räätälöity oma äänestyskoppi ja 
bussin tiloihin soveltuva, mittatilaus-
työnä tehty uurna ääniä varten.”

Keskiviikko 12.01.
klo 09:30 - 10:15 Keuda, Lopentie 20
klo 10:45 - 11:30 Arkadian yhteisly-  
       seo, Lepsämäntie 15
klo 12:45 - 13:15 Nurmijärven Yh-  
       teiskoulu, Keskustie
klo 13:45 - 14:15 Kuntolanpolku 3,   
       Rajamäki

22 NURMIJÄRVI

Torstai 13.01.
Klo 09:00 - 09:30 Kiljavan sairaala,  
       Kiljavantie 539
klo 10:00 - 10:45 Röykän koulu,   
       Kangastie 8
klo 11:15 - 12:15 Nummenpään koulu,  
       Leppälammentie 69
klo 13:30 - 14:00 Uotilan koulu, 
       Uotilan koulutie 81
klo 14:30 - 15:00 Lepsämän koulu,   
       Lepsämäntie 775
klo 15:30 - 16:00 Simolantien ja 
       Simolankujan th.

Bussiin otetaan yksi äänestäjä kerral-
laan terveysturvallisuuden ja vaalisalai-
suuden turvaamiseksi.

”Vaalibussin aikataulu on tiukka ja sitä 
pitää noudattaa, jotta bussi ehtii seuraa-
valle pysäkille ennalta ilmoitetussa ajas-
sa”, Forsström muistuttaa. 

Perjantai 14.01.
klo 09:30 - 10:00 Herusten kioski,      
       Herustentie 248
klo 10:30 - 11:00 Nukarin koulu,   
       Nummenniityntie 14
klo 11:30 - 12:00 Karhunkorven kou  
       lu, Raalantie 309
klo 13:15 - 13:45 Palojoen koulu, 
       Koulunkulmantie 166
klo 14:15 - 14:45 Metsäkylän koulu,   
       Järventaustantie 163
klo 15:15 - 15:45 Mäntysalon koulu,   
       Havumäentie 7

Vaalibussin aikataulu ja pysäkit:

ALUEVAALIT
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TEEMA

Ennakkoäänestyspaikat Nurmijärvellä 
-ennakkoäänestys 12.-18.1.2022

Artturi-sali
Patruunantie 1
05200 RAJAMÄKI

KLAUKKALANTIEKESKIVARI

SEPPÄLÄNKUJA
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TIE
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HELSINGINTIE

KESKU
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PÄÄKIRJASTO

KUNNANVIRASTO

VALTION-
VIRASTO
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SALI

KESKUSRAITTI

RAJAM
ÄENTIE

TYKKIM
ÄENTIE

TOIVOJENTIE

KIEVARINTIE

PA
TR

UUNANTIE

RATA
KUJA

KUNTOLANPOLKU

KILJAVANTIE

UIMAHALLI

KIRJASTO

K-Supermarket Nurmijärvi, 2. krs
Mahlamäentie 2 
01900 NURMIJÄRVI

Tello-sali, kirjaston alakerta
Kuonomäentie 2
01800 KLAUKKALA

Katso ennakkoäänestypaikkojen 
aukioloajat:
 nurmijarvi.fi/aluevaalit2022

Nurmijärvi osa Keski-Uudenmaan vaalipiiriä
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueeseen tule-
vat kuulumaan samat kunnat kuin nykyiseen 
Keusoteen: Hyvinkää, Järvenpää, Nurmi-
järvi, Mäntsälä, Tuusula ja Pornainen.

Äänioikeutettu saa vaalipäivänä 23.1. 
äänestää vain siinä äänestyspaikas-
sa, joka on merkitty äänioikeusre-
kisteriin. Tämä tieto selviää digi- ja 
väestötietoviraston lähettämästä ilmoi-
tuskortissa sekä viraston kotisivuilta 
äänestyspaikkapalvelusta. 

Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä 
23.1.2022 klo 9 ja jatkuu yhtäjaksoisesti 
klo 20 saakka.

Äänestäminen vaalipäivänä 
23.1.2022 klo 9-20

Äänestysalue Äänestyspaikka ja osoite
1 Herunen  Herusten Vireen tilat, Herustentie 248
2 Kirkonkylä A  Maaniitun koulu, Heikkiläntie 27
3 Kirkonkylä B  Maaniitun koulu, Heikkiläntie 27
4 Kirkonkylä C  Maaniitun koulu, Heikkiläntie 27
5 Klaukkala A  Monitoimitalo Monikko, Kuntotie 7
6 Klaukkala B  Monitoimitalo Monikko, Kuntotie 7
7 Klaukkala C  Monitoimitalo Monikko, Kuntotie 7
8 Klaukkala D  Monitoimitalo Monikko, Kuntotie 7
9 Metsäkylä  Metsäkylän koulu, Järventaustantie 163
10 Lepsämä  Lepsämän koulu, Lepsämäntie 775
11 Nukari  Nukarin koulu, Nummenniityntie 14
12 Palojoki  Palojoen koulu, Koulunkulmantie 166
13 Perttula  Keudan toimipiste, Sahamäentie 92
14 Rajamäki A  Kuntola, Kuntolanpolku 3
15 Rajamäki B  Kuntola, Kuntolanpolku 3
16 Röykkä  Röykän koulu, Kangastie 8

Aluevaalien 23.1. änestysalueet ja äänestyspaikat Nurmijärven 
kunnassa:

ALUEVAALIT
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MONIKKOSALIN SYKSY 2020
ALUEVAALIT

Miten puolueet eroavat toisistaan?

Nurmijärven kunnan viestintäpäällikkö 
esitti kolme samaa kysymystä paikal-
lisille puolueiden edustajille. Määräai-
kaan mennessä tiedotuslehden toimitus 
sai vastaukset yhdeksältä puolueelta. 
Rajallisesta tilasta johtuen pyysimme 
tiivistämään vastaukset 300 merkkiin, 
joten tiedotuslehden toimitus suositte-
leekin lämpimästi kääntymään puolu-
eiden suuntaan lisätiedon ja kysymys-
ten osalta.

1. Miksi nurmijärveläisen on 
tärkeää äänestää aluevaaleissa? 
2. Mikä erottaa puolueenne muista?
3. Mikä on mielestänne tärkein asia 
uuden aluevaltuuston 
tehtävälistalla?

Aluevaaleissa äänestetään samalla ker-
ralla henkilöä ja puoluetta. Suhteellisen 
vaalitavan johdosta jokainen puolue (tai 
muu ryhmittymä) saa sen määrän edus-
tajia kuin mitä sen vaaleissa saama ää-
nimäärä suhteessa muihin puolueisiin 
edellyttää. 

Suomen Keskusta: Juuso Jaakola-Siimes 
Nurmijärven Keskustan puheenjohtaja

1. Ensimmäisissä aluevaaleissa tarvitaan 
jokaisen kunnan omaa ääntä luotaessa 
hyvinvointialueen yhteistä ääntä. Nur-
mijärvi maamme suurimpana kuntana 
ansaitsee saada oman painoarvonsa ver-
ran edustajia hyvinvointialueen päättä-
jiin. Tämä voi onnistua vain nurmijärve-
läisten äänin.

2. Meidän jokaisen hyvinvoinnin takaa 
toimiva hyvinvointialue olimmepa lap-
sia, aikuisia tai ikäihmisiä. Keskustalla 
on selkeä tavoite palveluverkon suhteen. 
Haluamme pitää lähipalvelut kaikissa 
taajamissa, tueksi ottaisimme uusia me-
netelmiä ja palvelukokonaisuuksia. Ha-
luamme sujuvoittaa hallintoa siten, että 
entistä useampi alueen työntekijä tekee 
sotetyötä etulinjassa. 

3. Saattaa Keusoten aloittama muutos oi-
kealle uralle siten, että lähipalvelu toimii 
ja vastaa kuntalaisten tarpeeseen, että 
henkilöstö kokee työnsä mielekkääksi ja 
että kustannussäästöt saadaan hallin-
toa virtaviivaistamalla. Johtamisen malli 
pitää olla nykyaikainen luottamukseen 
perustuva vastuuttaminen tekevälle 
tasolle.

Liberaalipuolue – Vapaus valita: 
Federico Waltari

1. Aluevaalien tulokset tulevat vaikutta-
maan Nurmijärveläisten peruspalvelui-
ta ja niiden laatua. Tämän takia äänes-
täminen on erittäin tärkeä.

2. Olemme ainoa aito talouden- ja arvo-
jen näkökulmasta liberaalit. Näemme, 
että voimme auttaa varmistaa, että ve-
rorahat käytetään järkevästi niin, ettei 
tulee tarvetta verokorotuksille eikä pal-
velulaatu kärsii.

3.  Mielestäni tärkeintä tehtävälistalta 
on tehdä oikeita päätöksiä hyvinvointi-
alueen taloussuunnitelmista. Ilman jär-
kevä taloussuunnitelmaa on mahdoton-
ta tuottaa hyvät ja laadukkaat palvelut 
asukkaille.

Perussuomalaiset, Maiju Tapiolin-
na: Nurmijärven Perussuomalaisten 
puheenjohtaja

1. Tulevan hyvinvointialueen päätök-
set koskettavat kaikkien kuntalaisten 
arkea. Kyseessä ovat nurmijärveläisten 
rahat ja henki. Vaikka vaalit tuntui-
sivatkin vähäpätöisiltä ja päätöksen-
teko kaukaiselta, on nyt äänestettävä. 
Puhutaan niin isoista asioista, ettei ke-
nelläkään ole varaa jäädä nukkumaan. 
Meidän on tulevaisuudessakin saata-
va lähipalvelut oman kunnan alueelta. 
Nurmijärveläisten puolia pitää vain toi-
nen nurmijärveläinen.

2. Perussuomalaiset ovat ihmislähei-
siä, kansallismielisiä ja rohkeita. Nos-
tamme esiin epäkohtia, joissa koem-
me nurmijärveläisten aseman uhatuksi. 
Emme elä menneessä, vaan kohdistam-
me katseemme tulevaisuuteen. Mei-
dän tehtävä aluevaltuustossa on turvata 
tarvittavat matalan kynnyksen lähi-
palvelut. Me emme pelkää vastustaa 
keskittämistä.

3. Tärkein ratkaisu minkä aluevaltuus-
tot tekevät, on hyvinvointialueen hal-
lituksen nimittäminen. Se tulee olla 
sellainen, joka kykenee ottamaan aktii-
visen johtamisen omiin käsiinsä virka-
miehiltä. Sote-kustannukset on pakko 
saada kuriin. Viranhaltijat esittävät pal-
veluverkon keskittämistä säästökeino-
na. Aluevaltuustojen tulee kyetä vastus-
tamaan palveluiden keskittämistä.

Onkin kiinnostavaa tietää, miten Nur-
mijärvellä ehdokkaita asettaneet puo-
lueet eroavat toisistaan. Nurmijärven 
kunnan viestintäpäällikkö Teemu Silta-
nen esitti kolme samaa kysymystä pai-
kallisille puolueiden edustajille.
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KULTTUURIALUEVAALIT

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 
SDP: Sirkka Rousu, Keusoten valtuus-
ton varapj. ja kunnanvaltuutettu

1. Ensimmäiset aluevaalit ovat erityi-
sen tärkeät, sillä uusi valtuusto luo hal-
linnollisen pohjan ja tulevaisuuden 
suunnan hyvinvointialueen toimin-
nalle. Valtuustot tulevat päättämään 
niin palveluverkosta, palveluiden si-
sällöistä kuin henkilöstön asemasta ja 
osallisuudesta. Myös nurmijärveläis-
ten asukkaiden näkemykset on olta-
va vahvasti mukana päätöksenteossa. 
Hyvinvointialueen tulee myös aidos-
ti edistää erilaisissa elämäntilanteis-
sa olevien ihmisten osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksia.

2. Arvot: Meidän toimintaa ohjaa oi-
keudenmukaisuus, reiluus ja inhimil-
lisyys. Ihmisarvon ja perusoikeuksien 
sekä demokratian kunnioittaminen. 
Hyvinvointivaltiossa julkiset palvelut 
tuovat turvaa asukkaille. SDP on hy-
vinvointivaltion rakentaja ja vastuun-
kantaja. Meille on tärkeää ihmislähtöi-
syys niin palveluissa kuin johtamisessa. 
Yhteistyö ja ihmiset edellä. Vähennäm-
me eriarvoisuutta palvelujen saatavuu-
dessa. Hyvinvointi ja terveys kuuluu 
kaikille. Henkilöstön hyvinvointi on 
meille tärkeää.

3. Henkilöstön hyvinvointi, työmää-
rän kohtuullisuus, oikeudenmukainen 
palkkaus, palveluja kehittävä työyhteisö 
ja hyvä johtaminen. Tärkeää on varmis-
taa eri-ikäisten asukkaiden monenlais-
ten palvelujen saatavuus silloin ja siten 
kuin niitä tarvitaan. Arjessa tarvittavat 
palvelut ovat saatavilla läheltä. Var-
muus yhteisten määrärahojen käytöstä 
tehokkaasti ja vastuullisesti ihmisten 
hyväksi. Koronan jälkihoito. Parannet-
tavaa palveluissa on, mutta moni asia 
on hyvin, ja siitä pitää pitää huolta.

Valta kuuluu kansalle: Teppana Euro

1. Aluevaaleissa päätetään peruspal-
veluista, jotka aiemmin olivat kunnan 
päätettävissä. Terveys-, sosiaali- ja pe-
lastustoimen asioihin voi kansalaise-
na vaikuttaa vain äänestämällä halua-
maansa edustajaa valtuustoon. Mitä 
tulee suoraan kansalaisdemokratiaan, 
toimielinjäsenyyden ja aloiteoikeuden 
lisäksi, laissa hyvinvointialueesta on 
mahdollisuus neuvoa antavaan kansan-
äänestykseen, jos 3% 15 v. täyttäneis-
tä alueen asukkaista sitä tahtoo, mutta 
haluamaansa valtuutettua äänestämällä 
voi myös vaikuttaa. 

2. Valta kuuluu kansalle on Suomen uu-
delleen itsenäistämisen, sveitsiläistyyp-
pisen suorien kansanäänestysten de-
mokratian sekä ihmisten ruumiillisen 
itsemääräämisoikeuden puolustamisen 
asialla. Koronatoimista tulee luopua. 
Ennen vuoden -19 loppua vallalla ol-
leen tieteen määritelmien mukaan ky-
seessä ovat valepandemia – tai flunssae-
pidemia - ja kokeellinen geeniterapia, ei 
pandemia ja rokote. Riskiryhmät tulee 
suojata, The Great Barrington -julis-
tuksen linjausten mukaisesti. Päättäjät 
rikosvastuuseen. 

3. Hyvinvointialueemme on Suomen 
suurin, 200 000 asukasta, joista alle 
1/5 nurmijärveläisiä. Toimintaa ohjaava 
hallintosääntömalli on 137 sivua pitkä, 
joten alueen toimintakentän kipukysy-
myksiin ja vaikutusmahdollisuuksiin 
mallin puitteissa perehtyminen lienee 
prioriteettina ensimmäisenä. Lisäksi 
valtuuston tulisi pitää esillä, että koro-
natoimiresursointi on täysin järjetöntä 
ja siitä tulisi välittömästi luopua: Se on 
henkistä terrorismia/haaskausta, ei tie-
teeseen perustuva terveystoimi.

Kansallinen Kokoomus: ehdokasryh-
män yhteistyönä

1. Sosiaali- ja terveydenhuollon se-
kä pelastustoimen palveluiden toimi-
vuus koskettaa jokaista nurmijärveläis-
tä. On tärkeää tuoda nurmijärveläinen 
ääni esiin, kun päätöksenteko siirtyy 
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle. 
Meille kokoomuksessa on tärkeää, että 
päättäjät tuntevat kuntamme paikalli-
set erityispiirteet ja asukkaiden arjen 
tarpeet. Vain siten voimme yhteistyössä 
muiden alueen kuntien kanssa varmis-
taa parhaat mahdolliset palvelut tule-
vaisuudessa myös Nurmijärvellä.

2. Asiantuntemus. Ehdokkaillamme on 
vankka käytännön kokemus sosiaali- 
ja terveydenhuollon sekä pelastustoi-
men tehtäväkentällä. Meillä on tarjota 
lääkärin, lastensuojelun, vanhustyön, 
poliisin, opetuksen, juridiikan, it-osaa-
misen, hankintatoimen, rakentamisen, 
rahoituksen ja kunnallispolitiikan käy-
tännön asiantuntijuutta. 
Maakuntaverolle sanomme ei. Taloutta 
on hoidettava vastuullisesti, että voim-
me turvata esimerkiksi toimivan perus-
terveydenhoidon ja ikäihmisten asu-
mispalvelut kunnissa. 

3. Varmistetaan, että asukkaiden tulee 
saada omilla alueillaan toimivat ja riit-
tävät palvelut lähipalveluina. Meidän 
tulee estää hallinnollisten rakenteiden 
tarpeeton paisuminen. 
Lisäksi tulee panostaa henkilöstön hy-
vinvointiin sekä kuntien, järjestöjen ja 
yritysten yhteistyöhön siten, että nur-
mijärveläisten hyvinvointi uudistuksen 
myötä paranee. Tehdään vastuullista 
ja taloudellista päätöksentekoa asuk-
kaiden parhaaksi palvelutasoa vahvis-
tamalla, ilmasto- ja päästövelvoitteita 
unohtamatta.
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KUNTA TIEDOTTAA

Vasemmistoliitto, Tiina Koivalo, 
Nurmijärven Vasemmistoliitto ry:n 
puheenjohtaja

1. Äänestäjän on hyvä tiedostaa, että 
hyvinvointialueen neljällä kunnalla ja 
kahdella kaupungilla on merkittäviä 
alueellisia eroja. Tästä syystä on äärim-
mäisen tärkeää, että paikalliset alueval-
tuutetut ovat kattavasti vaikuttamassa 
päätöksentekoon ja varmistamassa mm. 
yhdenvertaista ja tasa-arvoista palve-
luntarjontaa. Paikalliset aluevaltuutetut 
tuntevat ja tietävät parhaiten kuntam-
me vahvuudet, mutta myös haasteet, 
esim. julkisen liikenteen kohdalla. 

2. Vasemmistoliitto tekee työtä oikeu-
denmukaisen, tasa-arvoisen ja yhden-
vertaisen yhteiskunnan puolesta. Ra-
kennamme myös ekologisesti kestävää 
hyvinvointivaltiota, jossa kaikilla on 
yhtäläiset mahdollisuudet itsestään ja 
lähimmäisistään huolehtimiseen. Va-
semmistoliitto puolustaa myös vahvasti 
julkisten palvelujen tarjontaa. 

3. Aluevaltuuston tärkein tehtävä on 
huolehtia demokratian toteutumises-
ta ja toimivuudesta. Hyvinvointialueen 
sosiaali- ja terveyspalveluilla on paljon 
yhtymäkohtia mm. kuntien varhaiskas-
vatuksen, koulutuksen, nuorisotyön, 
työllisyydenhoidon, asumisen suun-
nittelun sekä hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämisen kanssa. Nämä yhtymä-
kohdat on tunnistettava alusta alkaen 
ja niille on luotava toimivat muodot. 
Myös kansalaisjärjestöyhteistyö on 
keskeistä. 

ALUEVAALIT

Suomen Kristillisdemokraatit KD: Ina 
Kuula, Nurmijärven kristillisdemo-
kraattien puheenjohtaja

1.Tavoitteena on edistää palvelujen saa-
tavuutta Nurmijärven kunnan alueel-
lisesta näkökulmasta sekä nopeuttaa 
hoitoon pääsyä. Se, kuinka tämä onnis-
tuu, on välillisesti kuntalaisen käsis-
sä. Vaikka sote-uudistus on hyväksytty, 
aluevaaleissa kuntalaisten äänillä valit-
tavilla aluevaltuutetuilla on suuri rooli 
siinä, millaiseksi jokaisen meistä jossain 
elämänvaiheessa tarvitsemat julkiset 
sosiaali- ja terveyspalvelut muotoutu-
vat. Kuntalaisen lähipalvelut pyritään 
säilyttämään.

2. KD pitää kristillisistä arvoista kiin-
ni, ja se tarkoittaa, että jokaisen kun-
talaisen elämä ja ihmisarvo on tärkeä; 
sosiaali- ja terveyspalvelut on saatava 
lähipalveluina. Hoitoon on päästävä jo-
nottamatta. Palveluja on saatava hyvissä 
ajoin ja matalalla kynnyksellä. Ihmisiä 
on kuunneltava ja palveluiden paino-
piste ennaltaehkäiseviin palveluihin. 
Päihde- ja mielenterveyspalveluihin on 
päästävä helposti, ja terapiatakuu pitää 
saada käyttöön. Perheet tarvitsevat lisää 
tukea ja kotipalveluja. 

3. Hyvinvointi tarvitsee puolustajansa 
raskaiden hallintohimmeleiden raken-
tajia vastaan. Kaikkien alueen kunti-
en äänen on kuuluttava aluehallinnos-
sa monipuolisen lautakuntarakenteen 
kautta. Palveluverkkoja koskevia pää-
töksiä ei pidä tehdä yksinkertaisel-
la enemmistöllä. Hyvinvointialueiden 
tulee toimia avoimesti ja tehdä kus-
tannuksistaan läpinäkyviä ja vertail-
tavia. Työn verotus ei saa kiristyä – ei 
maakuntaverolle. 

Liike Nyt: Kenneth Morelius, Liike 
Nyt Nurmijärvi ry puheenjohtaja

1. Liike Nyt Keski-Uusimaan ehdok-
kaat haluavat, että ihmiset pääsevät mu-
kaan päätöksentekoon. Demokratian 
vahvistaminen on yksi Liike Nytin tär-
keimmistä tavoitteista. Vuorovaikutusta 
ja avointa keskustelua on edistettävä yh-
teiskunnassa. Nämä luovat luottamusta 
ja ymmärrystä sekä mahdollistavat pa-
remmat päätökset myös nurmijärveläi-
sen kannalta. 

2. Liike Nyt perustettiin, jotta yhtei-
siin asioihin vaikuttaminen ja niistä 
päättäminen olisi helppoa. Rakennam-
me siltoja ja uudistamme politiikan te-
kemisen tapoja. Teemme sen kehittä-
mällä erityisesti kansalaisten poliittista 
osallistumista. Liikkeen päätökset pe-
rustuvat tutkittuun tietoon ja ihmisten 
kokemuksiin. Nettiparlamentin avul-
la ihmiset pääsevät keskustelemaan ja 
päättämään myös vaalien välillä. 

3. Liike Nyt vastustaa sote-uudistus-
ta. Se on täysi raakile. Tulee vain lisää 
byrokratiaa ja hallintoa. Lisää hoita-
jia tai lääkäreitä ei tällä mallilla tule. 
Aluemalli on syntynyt poliittisten leh-
mänkauppojen tuloksena, eikä se tuo 
parannusta julkiseen sosiaali- ja terve-
ydenhuoltoon. Vaalit ovat ainoa reitti 
vaikuttaa, hakea muutosta, parantaa ja 
korjata huonoa ehdotusta. Jos homma ei 
toimi, kannattaa kokeilla uutta. 

1. Miksi nurmijärveläisen on
 tärkeää äänestää aluevaaleissa? 
2. Mikä erottaa puolueenne muista?
3. Mikä on mielestänne tärkein asia 
uuden aluevaltuuston 
tehtävälistalla?
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Vihreä liitto: Leni Pispala, Nurmijär-
ven Vihreiden puheenjohtaja

1. Hyvinvointialueen valtuustossa pää-
tetään, missä ovat nurmijärveläisten 
terveyden- ja hammashoitopalvelut. 
Siellä päätetään, kuinka paljon panos-
tetaan ikäihmisten ja vammaisten pal-
veluihin. Palveluihin kuuluvat myös 
lastensuojelu, oppilashuolto, pelastus-
toimi sekä mielenterveys- ja päihde-
palvelut. Näissä vaaleissa äänestetään 
meitä kaikkia koskevista jokapäiväisis-
tä palveluista. On siis tärkeää äänestää 
oman alueen ehdokkaita huolehtimaan 
näiden palvelujen laadukkuudesta ja 
saavutettavuudesta.

2. Vihreät haluavat ennen kaikkea pa-
nostaa ennaltaehkäisevien ja matalan 
kynnyksen palvelujen laatuun ja saata-
vuuteen. Ennaltaehkäisevät palvelut, 
kuten esimerkiksi neuvolapalvelut, ma-
talan kynnyksen mielenterveyspalvelut 
ja hyvinvointialueiden vastuulle siirty-
vä oppilashuolto, ovat sekä taloudelli-
sia että inhimillisiä. Erityistä huomioita 
tulee kiinnittää myös lastensuojeluun 
sekä laadukkaisiin ikäihmisten ja vam-
maisten palveluihin. Heikoimmassa 
asemassa olevista tulee pitää huolta. 
 
3. Sote-uudistuksen tavoitteena on tur-
vata sujuvat, laadukkaat ja kokonaisval-
taiset palvelut yhdenvertaisesti kaikille 
kansalaisille. Suurena haasteena palve-
luiden toteutumiselle on tällä hetkellä 
valtava työvoimapula. Vaikka olemme 
jo ”harjoitelleet” toimimista hyvinvoin-
tialueena, huomioita tulee kiinnittää 
siihen, että resurssit vastaavat alueen 
asukkaiden tarpeita ja, että palvelut 
kohdennetaan oikeudenmukaisesti. 

Suomen Kommunistinen Puolue SKP: 
Seppo Tarhonen

1. Nurmijärveläisillä on jo muutaman 
vuoden kokemus Keusotesta  josta tu-
lee tuleva hyvinvointialue. Keskeinen 
ongelma on ollut alibudjetointi ja hen-
kilökunnan riittämättömyys. Siitä on 
johtunut henkilökunnan vaihtuvuus ja 
puutteet työhyvinvoinnissa. Tästä on 
kärsinyt palvelujen saatavuus. Syy ää-
nestää on turvata Rajamäen ja Klaukka-
lan terveysasemien jatkaminen. Säästö-
syihin vedoten ne aiottiin jo lakkauttaa. 
Lakkauttaminen kuormittaisi terveys-
keskusta lisää ja aina joku ne matkatkin 
maksaa.

2. SKP on laatinut laajan aluevaaliohjel-
man. Tässä muutamia pääkohtia:
-Perusterveydenhuollon on edistettävä 
kaikkien asukkaiden terveyttä, hyvin-
vointia sekätyö- ja toimintakykyä
-Sosiaalitoimentehtävänä on turvata ih-
misille toimeentuloja kaikkinainen tu-
ki silloin, kun heidän kykynsä järjestää 
omat asiansa jostain syystä heikkenee.
-Perusterveydenhuollon on oltava mak-
sutonta kaikille. Erityistä huomiota on 
kohdistettava vammaisiin.
- Maksukatot tulee porrastaa tulojen 
mukaan. 

 3. Hyvinvointialueen rahoitus tulee 
valtiolta ainakin ensimmäiset vuodet. 
Tämä on ongelmallista, sillä rahoitus 
voi vaihdella kulloisenkin hallituksen 
mukaan. Nurmijärveläisille on tärke-
ää, että valtuusto päättää terveysase-
mien määrästä ja palvelujen tuotta-
jasta, siis julkinen vai yksityinen. Me 
kommunistit olemme julkisen palve-
lutuotannon kannalla. Valtuuston tu-
lee järjestää asukkaiden kuulemisia ja 
keskustelutilaisuuksia. Asukkailla tulee 
olla mahdollisuus osallistua asioiden 
valmisteluun. 

1. RKP haluaa olla vahva vaikutta-
ja monella taholla Suomessa ja tämä 
edellyttää juuri sinun ääntäsi. Nyt ra-
kennetaan perusta sille, miten palve-
lut toimivat käytännössä. Me RKP:ssä 
haluamme huolehtia siitä, että palvelut 
ovat lähellä sinua ja ovat kaikkien kan-
nalta tarkoituksenmukaisia. Olemme 
kaikki vastuussa siitä, että ystävämme, 
sukulaisemme ja naapurimme äänestä-
vät vaaleissa – uusia vaaleja ehkä hie-
man vieroksutaan, mutta demokratiassa 
on tärkeää, että mahdollisimman mo-
net äänestävät.
 
2. RKP:lle on tärkeää, että hyvinvoin-
tialueilla sosiaali- ja terveydenhoidon 
palveluista tulee sujuvampia. Haluam-
me, että saat tarvitsemasi avun ilman 
pallottelua luukulta toiselle. Pienem-
millä sairaaloillamme tulee olemaan 
keskeinen rooli uusilla hyvinvointialu-
eilla ja niiden on voitava tarjota moni-
puolisia hoitopalveluja lähellä sinua. 
RKP haluaa, että pieniä sairaaloja nii-
den toimintojen alasajon sijasta kehi-
tetään! RKP haluaa, että perustervey-
denhuolto on niin lähellä sinua kuin 
mahdollista.
 
3. RKP:lle on tärkeää, että ehkäise-
vän terveydenhuollon ja kuntoutuksen 
merkitykseen kiinnitetään huomiota. 
Ehkäiseviä palveluja tarvitaan vähen-
tämään kärsimystä sekä edistämään 
sosiaalista ja fyysistä toimintakykyä. 
Lisäksi ne ovat taloudellisesti tarkoi-
tuksenmukaisia terveydenhuollon kus-
tannusten vähentämiseksi. RKP:lle yh-
denvertaiset mielenterveyspalvelut ovat 
tärkeitä. Hoitotakuiden on täytyttävä ja 
sinun on saatava aika perusterveyden-
huollon vastaanotolle seitsemän päivän 
kuluessa.

ALUEVAALIT

 

Svenska folkpartiet i Finland SFP/RKP: 
Nina Wagner-Nyman, aluevaaliehdokas
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23
Heino Tarja
yo-merkonomi

Heinonen 
Marko
kuorma-auton 
kulj., varapää-
luottamusmies

Kovanen 
Jari-Pekka
työnjohtaja, työ-
suojeluvaltuutettu

11 32 37 42

64 716865

Suomen Sosialidemokraattinen 
Puolue

Latva Jerry
yo-merkonomi, 
koneasentaja

Lepolahti Harri
ylitarkastaja, 
varanotaari

Luoma Maria
hallinnon 
asiantuntija

Rahunen Esa
palvelupäällikkö, 
työsuojelupääl-
likkö

Rantanen Erkki
tuotannonsuun-
nittelupäällikkö, 
eläkeläinen

Rousu Sirkka
HT, ammatti-
korkeakoulun 
opettaja

Sailio Alpo
tekninen 
asiantuntija

Sairanen Esa
mielenterveyden-
hoitaja

Sandelin 
Marja-Leena
sairaanhoitaja, 
kätilö

Suominen Osmo
liiketoimintapääl-
likkö

Uusitalo Ismo
tekninen myyjä

10

59

75

86 92 97 99 108 110
Brandt Mika
autonkuljettaja

Ervonmaa Juha
merkonomi

Heinonen 
Heikki
yrittäjä

Huhtala Harri
yrittäjä

Jokinen Minna
kuljetusyrittäjä

Laitinen Esa
yrittäjä

83
Kumpulainen 
Teemu
automyyjä

Perussuomalaiset

646258

Mäntyniemi 
Marika
ohjaaja, sosio-
nomi (AMK)

48
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113 115 121 126 132 139

149 151 158 163 68

Lakee Hannu
yrittäjä

Lappalainen 
Mira
terveydenhoita-
ja (YAMK), työ-
terveyshoitaja

Lehtimäki 
Tommi
yrittäjä

Maijala Jouni
eläkeläinen, ri-
kosylikonstaa-
peli evp.

Niemi Timo
taksinkuljettaja

Pirkkala
Kimmo
kuljetuspäällik-
kö, DI

111

141 166

Pajala Nea
psykiatrinen 
sairaanhoitaja

Perussuomalaiset

215
Aittakallio 
Minna
vanhustyön 
asiantuntija

Behm Kimmo
kunnanjohtaja, 
eläkeläinen

Diakite Jaana
It-konsultti, 
kunnanvaltuutettu

214 216 217 218 219

Kansallinen Kokoomus

Heilimo Pirjo
kuljetussuunnitte-
lija, eläkeläinen

Hägg Arto
rakennusinsinööri, 
kiinteistökehitys-
johtaja

Kiurunen Mikko
toimitusjohtaja

Kivinen Yrjö
FM, hydrologi

213

222
Malkamäki Jussi
suunnittelija, 
kunnanvaltuu-
tettu

Martelius Seija
yrittäjä, 
HR-specialist

Mattila Riina
johtava sosi-
aalityöntekijä, 
kunnanvaltuutettu

221 223 224 225 226
Nieminen Hanna
perhetyön esimies

Nykyri Heikki
toimitusjohtaja

Pyy Vesa
DI, 
rakennepäällikkö

Räty Virpi
konsultoiva eri-
tyisopettaja, 
kunnanvaltuutettu

Putkonen Matti
työmies

Sarpolahti 
Tuomas
automyyjä

Schalin Krister
tietoliikenne-
asentaja

Tapiolinna 
Maiju
hankinta-
päällikkö, 
sairaanhoitaja

Vierelä
Markku
lentokoneme-
kaanikko

Örling Ritva
henkilöstökoor-
dinaattori

220
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261 262 264 271 279 287

288 298 299

Hallikas Kaisa
konduktööri

Hannula Jarmo
yrittäjä

Heimonen 
Jorma
diplomi-insinööri

Husseini 
Mohammad
lähihoitaja

Kopsala 
Maritta
diakoni, 
sosionomi

Mema 
Armando
kirjanpitäjä

Pispala Leni
erityisopettaja, 
kasvatustieteen 
maisteri

Rimpilä Seppo
eläkeläinen

Pukarinen 
Pauliina
lähihoitaja

Virolainen Ville
luokanopettaja, 
kasvatustieteen 
maisteri

Virtanen Sami
ohjelmapääl-
likkö

259

289

Vihreä liitto

229
Saarinen Ismo
asianajaja

Simelius-Hulmi 
Mari
ortopedian 
erikoislääkäri, 
osaston ylilääkäri

Tarikka Visa
myyntilasku-
asiantuntija, 
kunnanvaltuutettu

228 230 231 232

Kansallinen Kokoomus

Utriainen Inka
lääketieteen 
lisensiaatti, 
erikoislääkäri

Vuorisalo Juhani
HTM, 
rikosylikomisario

Wilkman Jarmo
pääkouluttaja

227

304
Ylitolonen 
Marjukka
diplomi-insinööri, 
järjestelmäasian-
tuntija
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Suomen ruotsalainen 
kansanpuolue
KESK+RKP  

315
Anttila Jukka
hallintotieteen 
lisensiaatti, 
eläkeläinen

Granholm Sirpa
yrittäjä

Handolin Kirsti
kauppatieteiden 
maisteri

333

312 319 322 326 329

334 344343341340

355 362 371 373 378

Suomen Keskusta
KESK+RKP

Heikkilä Anneli
ruokapalvelu-
asiantuntija, 
eläkkeellä

Henriksson Erkki
eläkeläinen

Jaakola-Siimes 
Juuso
business 
controller, DI

Kalliokoski Taneli
ekonomi, palvelu-
tuotantopäällikkö

Kalliotähti Kirsi
diakoni, sosiono-
mi (YAMK)

Korkiakoski Matti
liiketoimintajoh-
taja

Lahtela Esa
DI, 
henkilöstöjohtaja

Laine Joonatan
toiminnanjohta-
ja, YTK

Lyytinen 
Anna-Liisa
terveydenhuollon 
maisteri

Mustonen Kalle
toimittaja, 
valokuvaaja

Penttilä Esa
yrittäjä, 
eläkeläinen

Rantakulma 
Kalle
puutarha-
agronomi, 
maanviljelijä

Stormbom 
Tanja
lakiasiainpääl-
likkö

Vanhanen 
Matti
kansanedustaja

Viitanen Kirsi
KM, varhaiskas-
vatusjohtaja

Åberg Ville
varastomies

307

330

351

Wagner-Nyman 
Nina
vastaava ohjaa-
ja, sosionomi 
(ylempi AMK)

380

Kolmonen Petri
palvelujohtaja
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Valta kuuluu kansalle

448
Euro Teppana
FM, 
apulaistarkastaja

Hakulinen 
Seppo
yrittäjä

450

Liike Nyt

392 397
Mahkonen 
Jarkko
toimitusjohtaja

Morelius 
Kenneth
valtiotietei-
den maisteri, 
palomies

Salomaa Tero
seurakuntamestari

393 399 400
Suihkonen Pentti
eläkeläinen

Vikstedt Matias
yrittäjä

Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

443

405 420
Alho Heli
BBA-tradenomi

Kinnunen Asko
kauppatietei-
den tohtori, 
sairaanhoitaja

Kuula Ina
koulukuraattori, 
sosionomi

445

416 422 427 429 435
Lahti Tuulikki
linja-autonkuljet-
taja, eläkeläinen

Mäkäräinen 
Erkki
yksityispankkiiri

Neovius Seija
vyöhyketerapeut-
ti, henkilökohtai-
nen avustaja

Rautio Rauno
esimies

Valtonen Kari
filosofian 
lisensiaatti

Wirman 
Zebider 
lähihoitaja
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Tarhonen 
Seppo
putkiasentaja

515
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3736 38 39 40 41486 487 500 501 506 508 509
Kipping 
Annegret
hallinnon 
asiantuntija

Koivalo Tiina
rekrytoija

Piikkilä Nelli
product owner

Pouttu Keijo
kelloseppä

Suulamo Jaana
kauppatietei-
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MONIKKOSALIN KEVÄT 

La 22.1. klo 16
Jukka Perko Monikossa 
Charlie Parker with Strings
Säestäjänä Helsinginkadun Filharmo-
nikot sekä Jukolan Musiikkikoulun ja 
Nurmijärven Musiikkiopiston opettajia, 
kapellimestarina Veli-Antti Koivuranta.
Liput 15 € Nurmijärven kirjastoista ja 
Rajamäen Uimahallilta
Järj. LC Nurmijärvi/Rock

Su 30.1. klo 15
Soili Perkiön seikkailukonsertti
Tunnetun lastenmusiikin tekijän kon-
sertissa lauletaan ja leikitään yhdessä 
lasten kanssa. Menossa mukana myös 
laulukuoro Visertäjät ja Peatles-yhtye.
Liput 8 € + toimitusmaksu 
(alk. 1 €, www.lippu.fi)
Järj. Nurmijärven opisto

5.2. klo 18
Omat jutut & Rakkaudesta tanssiin
Liput 14,50/11 € + toimitusmaksu 
(alk. 1 €, www.lippu.fi) 
Järj. Nurmijärven tanssiopisto

Pe 18.2. klo 19
Viidestoista yö
Musiikillinen aikamatka Juicen ja hä-
nen ystäviensä maailmaan. Juicen suu-
rimpien klassikoiden lisäksi kuullaan 
Mikko Alatalon tuotantoa ja man-
serockin parhaita paloja unohtamat-
ta Tuuliajolla-risteilyn hulvattomia 
yhtyeitä.
Liput 33,50–45,50 € + toimitusmaksu 
(alk. 1 €, www.lippu.fi)
Järj. Suomen musiikkiteatteri

Pe 11.3. klo 19
Divet Show – tähdistä tähdenlentoihin
Palkitun drag-artisti Marko Vainion 
säkenöivä show.
Liput 27–32 € + toimitusmaksu 
(alk. 1 €, www.lippu.fi)
Järj. Meebu/WT Comedy

La 12.3. klo 15
Ihan Seelana
Teatteritapahtuma, jossa näyttelijä 
Seela Sella ja ohjaaja Kari Paukkunen 
käyvät yhdessä läpi Sellan elämäntari-
naa ja työtä. Toteutus Kulttuurikone/
KP-ideat.
Liput 24/26 € + toimitusmaksu 
(alk. 1 €, www.lippu.fi)

www.monikkosali.fi

To 24.3. klo 19
Stand Up -show Jaakko Saariluoma
K18, suoraan suomalaisen viihteen 
eturivistä.
Liput 27,50 € + toimitusmaksu 
(alk. 1 €, www.lippu.fi)
Järj. Meebu

Nurmijärven monitoimitalo
MONIKKOSALI
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La 26.3. klo 15
Helsingin poliisisoittokunta sekä 
Maltti ja Valtti Suuressa aarrejahdissa
Liput 14 € + toimitusmaksu 
(alk. 1 €, www.lippu.fi)
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

To 7.4. klo 19
Sami Hedberg 17 v. juhlakiertue
Vuoden hauskimmalla kiertueella kuul-
laan Samin käsikirjoittamia komedian 
parhaimpia paloja koomikon koko uran 
ajalta sekä uutta ja ajankohtaista materi-
aalia. Liput 30-35 € + toimitusmaksu 
(alk. 1 €, www.lippu.fi)
Järj. Meebu/Sami Hedberg Entertainment Oy

To 14.4. klo 19
Numon pianistien konsertti
Vapaa pääsy
Järj. Nurmijärven musiikkiopisto

Su 24.4. klo 16
Mystican 50-vuotisjuhlakonsertti 
Konsertin solistina Mikael Konttinen
Liput 15 €, sisältää tarjoilun
Järj. Mystica-kuoro

Pe 29.4. klo 19
Show Must Go On
Queen-yhtyeen musiikkiin perustuva 
spektaakkeli.
Liput 32–45 € + toimitusmaksu 
(alk. 1 €, www.lippu.fi)
Järj. Suomen Musiikkiteatteri

LIVETETÄÄN YHDESSÄ. www.monikkosali.fi

Pe 25.3. klo 19
Ellinoora
Viimeinen romantikko -kiertueen 
konsertti
Liput 35 € + toimitusmaksu 
(alk. 1 €, www.lippu.fi)
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

To 28.4. klo 18
Numon vappukonsertti
Vapaa pääsy
Järj. Nurmijärven Musiikkiopisto

• Monikkosalissa noudatetaan kulloin-
kin voimassa olevia viranomaismää-
räyksiä. 
• Jos yleisötilaisuuksiin kohdistuu ta-
pahtuman ajankohtana rajoituksia, 
edellytetään kaikilta 16 vuotta täyttä-
neiltä koronapassia. 
• Suositukset ja määräykset saattavat 
muuttua ohjelmakauden aikana. Tarkis-
ta kulloinkin voimassa olevat määräyk-
set verkkosivuilta monikkosali.fi 
ennen tapahtumaan tuloa.

Lisätietoja ohjelmasta ja lipunmyynnin 
aukioloajoista:  monikkosali.fi.
Muutokset ohjelmistoon mahdollisia. 
Ohjelmisto täydentyy kevään aikana, 
joten kannattaa seurata Monikkosalin 
verkkosivuja ja ottaa myös Monikkosa-
lin Facebook-sivu seurantaan:  
www.facebook.com/monikkosali.

Monikkosali, 
Kuntotie 7
Klaukkala



Merkkivuoden teemana mielen hyvinvointi

36 NURMIJÄRVI

 
Ihan Seelana on näyttelijä Seela Sel-
lan elämän ympärille rakennettu te-
atteritapahtuma, jossa katsojat saavat 
harvinaisen tilaisuuden nähdä ja kuul-
la, miten tavallisesta pienestä Seela 
Virtasesta varttui rakastettu näytteli-
jä ja teatteritaiteen kunniatohtori Seela 
Sella. 
 
Esityksen ytimenä on haastatte-
lu, jossa Seela Sella ja ohjaaja Kari 
Paukkunen käyvät yhdessä keskus-
tellen läpi Sellan taiteilijan uraa ja 
elämäntarinaa.  
 
Työn lisäksi puhutaan myös lapsuu-
desta, opiskelusta ja avioliitosta.  
 
Tarinoinnin lomassa nähdään vi-
deokatkelmia Leena Tammisen kir-
joittamista esityksistä Seela Sella 
seisaallaan, Ottaa sydämestä, See-
la Sella ja Pieni eläin ja Yhtä mat-
kaa. Sella tarjoaa haastattelun lo-
massa myös joitakin pieniä näytteitä 
taiteestaan. 
 
Seela Sella ja Kari Paukkunen ovat 
tunteneet toisensa vuodesta 1973 ja 
työskennelleet siitä lähtien paljon yh-
dessä. Paukkunen on ohjannut useita 
Sellan tähdittämiä esityksiä.  
 

Kivi-kunnat Nurmijärvi ja Tuusula jär-
jestävät Aleksis Kiven kuoleman merk-
kivuoden, jonka teemoja ovat mielen 
hyvinvointi ja mielenterveys. Kiven 
kuolemasta tulee tänä vuonna kulu-
neeksi 150 vuotta.  

Huippusuosittu 
Ellinoora maaliskuussa 
Monikkosaliin
Uuden sukupolven popartisti Ellinoora 
tunnetaan persoonallisesta äänestään, 
koskettavista sanoituksistaan ja isoista 
popmelodioistaan. 

Nuoresta iästään huolimatta Ellinoora 
on saanut jo useamman musiikkialan 
tunnustuksen. Suomen Musiikkikus-
tantajat ovat palkinneet hänet Vuoden 
kevyen musiikin tekijäksi vuosina 2017 
ja 2019 ja hänen kappaleensa Elefantin 
paino ja Bäng bäng typerä sydän on va-
littu vuoden biiseiksi.  

Ellinoora ei ole vain lahjakas laulaja-
lauluntekijä vaan myös valovoimainen 
live-esiintyjä, jonka konsertit saavat 
ihon kananlihalle ja suupielet hymyyn. 
Keikoillaan Suomea jo useamman vuo-
den kiertänyt artisti yhdistää musiik-
kiinsa visuaalisen maailman, jonka 
kautta fanit pääsevät kokemaan koko-
naisvaltaisen keikkaelämyksen. 

       Ellinoora 
       pe 25.3. klo 19 
       Monikkosali  

150 vuotta Aleksis Kiven kuolemasta

Merkkivuoden aikana Nurmijärvellä 
ja Tuusulassa nostetaan esille taiteen, 
tiedon ja kulttuurin merkitystä hyvin-
voinnin lähteenä järjestämällä teemaan 
liittyvää ohjelmaa. Osa ohjelmasta le-
vittäytyy molempiin kuntiin, ja joihin-
kin tapahtumiin voi osallistua myös 
virtuaalisesti.  

Kohokohtana vaellus Nurmijärveltä 
Tuusulaan 

Yhtenä teemavuoden kohokohtana jär-
jestetään 17.9. Minä elän! -vaellus Kiven 
syntymäkodista Palojoelta Tuusulassa 
sijaitsevalle kuolinmökille. Vaellus to-
teutetaan ohjattuna kävelynä, ja noin 13 
kilometrin pituisen matkan voi jokai-
nen tehdä omaan tahtiinsa. 

Vaellus on luonteeltaan mietiskelevä 
kävely, jonka aikana osallistujat haas-
tetaan pohtimaan omaan elämäänsä ja 
hyvinvointiinsa liittyviä asioita. Osallis-
tua voi yksin, ystävien kanssa tai vaik-
kapa omalla työporukalla.  

Vaellukseen liittyy myös omalta äly-
laitteelta kuunneltava ääniteos, joka 
julkaistaan vaelluspäivänä. Teoksen te-
kijän nimi paljastetaan lähempänä ta-
pahtuman ajankohtaa.  

Vaellus järjestetään yhteistyössä Nur-
mijärven ja Tuusulan kulttuuri- museo-, 
ja liikuntapalveluiden kanssa. Lisätietoa 
vaelluksesta julkaistaan keväällä: 
nurmijarvi.fi/tapahtumat
 

Teatteriesitys 
kertoo 
Seela Sellan 
elämäntarinan 

Ihan Seelana 
la 12.3. klo 15 
Monikkosali

KULTTUURI



tammi
helmi
maalis
huhti
2022

Kuva:  Cata Portin

to 19.11. klo 19  Erin 

Ti 26.4. klo 15 
K-60: Taivas mikä työpaikka!
Lentoemännät Helena Kaartinen ja Ami Niemelä kertovat työstään 
lennokkaaseen tyyliinsä. Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

Tapahtumatietojen muutokset ovat mahdollisia. Tarkista koronatilanteeseen liittyvä ajankohtainen ohjeistus kunnan 
verkkosivujen tapahtumakalenterista tai tapahtuman järjestäjältä.
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Ke 19.1. klo 18 
Legendaarinen runoraati palaa!
Mukana äidinkielen opettaja 
Ursula Anttila-Halinen, 
oopperalaulaja Henrik Lamberg, 
puheilmaisun opettaja, ohjaaja 
Elisa Reunanen ja erityisopetta-
ja Mikko Vahteristo. 
Raadin emäntänä ja tuomarina 
toimii kirjailija, runoilija Kirsti 
Kuronen. Runot lukee lausunta-
taiteilija Maiju Ranta.
Jos koronarajoitukset ovat voi-
massa, maksuttomia pääsylip-
puja saa Klaukkalan kirjastosta 
ja tilaisuudessa vaaditaan myös 
koronapassi.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

Ti 25.1. klo 18
Kirjailijavieras Meri Valkama
HS:n esikoiskirjapalkinnon 
voittanut kehuttu esikoisro-
maani Sinun, Margot. Jos ko-
ronarajoitukset ovat voimassa, 
maksuttomia pääsylippuja           
saa Klaukkalan kirjastos-      
ta ja tilaisuudessa vaadi-          
taan myös koronapassi 
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

K
uva: W

SO
Y O

tto V
irtanen

To 20.1. klo 17
Maksutonta asianajajan 
neuvontaa
Juha Linninen
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

Su 23.1. klo 9-20
Vaalipäivän äänestys        

Ma 24.1. 
Kirjallisuuspiiri
Vetäjinä vuorokuukausin Seija 
Mauro ja Anna-Kaisa Laakso. 
Kirja Matti Rönkä: Surutalo.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

To 27.1. klo 18 
Aikuisten lautapeli-ilta
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

To 13.1. klo 18-20
Aluevaalien vaalipaneeli
Suora lähetys katsottavissa: 
nurmijarvi.fi/aluevaalit2022 
ja nurmijarvenuutiset.fi
Järj. Nurmijärven kunta 
ja Nurmijärven Uutiset
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Ti 1.2. klo 18 
Novellikoukku
Tervetuloa neulomaan omaa 
neuletta tai hyväntekeväi-
syysneuleita Hyvinkään 
sairaalan vastasyntyneille 
vauvoille ja samalla kuunte-
lemaan novelleja. Sponsori: 
Sähköasennus Suorela.
Klaukkalan kirjasto,  
Kuonomäentie 2

Ke 2.2. klo 15
K-60: Kai Hyttinen
Rajamäen kirkko,  
Patruunantie 7.
Järj. Nurmijärven 
kulttuuripalvelut

La 5.2. klo 12 
Kitarahetki kirjastossa
Nurmijärven Musiikkiopis-
ton kitaransoiton oppilaat 
esiintyvät Kari Weseliuksen 
johdolla.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

Ti 8.2. klo 15
K-60: Turkka Mali
Nurmijärven kirkko, 
Aleksis Kiven tie 5
Järj. Nurmijärven 
kulttuuripalvelut

Ke 9.2. klo 18
Nuorille tietoa löytöretkeili-
jöistä ja lasten tietokirjoista
Suomen tietokirjailijoiden 
liiton puheenjohtaja ja maan-
tiedon emeritus professori 
Markku Löytönen, joka on 
tehnyt nuorille tietokirjoja 
löytöretkeilijöistä. Jos koro-
narajoitukset ovat voimassa, 
maksuttomia pääsylippuja 
saa Klaukkalan kirjastosta ja 
tilaisuudessa vaaditaan myös 
koronapassi.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

To 10.2. klo 17-18
Lukukoira
Iltaan mahtuu neljä luki-
jaa, varaukset Rajamäen 
kirjastosta.
Rajamäen kirjasto, 
Kiljavantie 1

Ma 14.2. klo 18 
Kuukauden klassikko
Kirjana Herman Hes-
se: Arosusi. Vetäjinä Sei-
ja Mauro ja Anna-Kaisa 
Laakso. 
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

Ma 14.2. klo 12.30-13.30
Kuulolähipalvelu
Ari ja Pirjo Haapanen / 
Keski-Uudenmaan Kuu-
lo ry
Rajamäen kirjasto, 
Kiljavantie 1

Ti 15.2. klo 15 
K-60: Harmonikkataiteili-
ja Henna-Maija Vannemaa
Kirjastossa jaetaan mak-
suttomia pääsylippuja. Ko-
ronapassi vaaditaan.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2
Järj. Nurmijärven 
kulttuuripalvelut

Ke 16.2. klo 18
Kirjailijavieras Janne Ora
Oran uusin kirja on Ams-
terdam Blackout.
Jos koronarajoitukset ovat 
voimassa, maksuttomia 
pääsylippuja saa Klauk-
kalan kirjastosta ja tilai-
suudessa vaaditaan myös 
koronapassi.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

Ke 16.2. klo 18 
Elokuvakerho
Tule katsomaan elokuva 
ja kuulemaan siitä myös 
alustus.
Punatorpan kerhohuone, 
Punamullantie 9, 
Nurmijärvi
Järj. Pääkirjasto

To 17.2. klo 17
Maksutonta asianajajan 
neuvontaa
Juha Linninen.
Järj. Pääkirjasto   

     
Ke 23.2. klo 18 
Kirjailijavieras Matti Rönkä
Puhuu kirjastaan Surutalo.
Jos koronarajoitukset ovat 
voimassa, maksuttomia pää-
sylippuja saa Klaukkalan 
kirjastosta ja tilaisuudessa 
vaaditaan myös koronapassi.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

To 24.2. klo 18 
Aikuisten lautapeli-ilta
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

Ma 28.2. klo 15
K-60: Mary Gallen-Kallela: 
olisit villiä villimpi
Tietokirjailija Helena Ruus-
ka kertoo kirjastaan.
Jos koronarajoitukset ovat 
voimassa, maksuttomia pää-
sylippuja saa Klaukkalan 
kirjastosta 14.2 alkaen, ja ti-
laisuudessa vaaditaan myös 
koronapassi.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

Ma 28.2. klo 18 
Kirjallisuuspiiri
Kirja Matias Riikonen: Ma-
tara. Vetäjinä vuorokuukau-
sin Seija Mauro ja Anna-Kai-
sa Laakso. 
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

2
22

K
uva: G
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M
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S Liisa Valonen

Matti Rönkä
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Ti 1.3. klo 13
K-60: Menneisyyden aarteet – 
yhteinen historiamme museon 
kokoelmissa
Museovirkailija Helga Lähde-
mäki kertoo Nurmijärven muse-
on kokoelmista ja opastaa, kuin-
ka ne löytyvät Finna-palvelusta.
Punatorppa, 
Punamullantie 9, Nurmijärvi
Järj. Museo

Ti 1.3. klo 18 
Novellikoukku
Tervetuloa neulomaan omaa 
neuletta tai hyväntekeväisyys-
neuleita Hyvinkään sairaalan 
vastasyntyneille vauvoille ja sa-
malla kuuntelemaan novelleja. 
Sponsori: Sähköasennus Suorela.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

La 5.3. klo 12 
Kitarahetki kirjastossa
Nurmijärven Musiikkiopiston 
kitaransoiton oppilaat esiintyvät 
Kari Weseliuksen johdolla.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

Ti 8.3. klo 15
K-60: Menneisyyden aarteet – 
yhteinen historiamme museon 
kokoelmissa
Museovirkailija Helga Lähde-
mäki kertoo Nurmijärven muse-
on kokoelmista ja opastaa, kuin-
ka ne löytyvät Finna-palvelusta.
Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1
Järj. Museo

To 10.3. klo 17-18
Lukukoira
Iltaan mahtuu neljä lukijaa, 
varaukset Rajamäen kirjastosta
Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1

Ma 14.3. klo 12.30-13.30
Kuulolähipalvelu
Ari ja Pirjo Haapanen 
/Keski-Uudenmaan Kuulo ry
Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1

Ti 15.3. klo 17
Tunnista aistiherkkyys
Apua Arkeen ry:n toiminnan-
johtaja Erja Hokkanen.
Luennon tavoitteena on saada 
osallistujat ymmärtämään, 
että esimerkiksi lapsen kiukut-
telun tai huonon käytöksen 
voikin aiheuttaa aistiyliherk-
kyys eikä esimerkiksi hänen il-
keys. Kun oppii tunnistamaan 
aistiherkkyydet, voidaan en-
naltaehkäistä monia konflik-
titilanteita ja saada näin arki 
sujuvammaksi niin lapsen/
nuoren kotona ja koulussa/
päiväkodissa.
Rajamäen kirjasto, 
Kiljavantie 1

Ti 22.3. klo 18 
Jokamiehenoikeudet – luento 
ja keskustelua
Suomen Ladun yhteiskunta-
suhteiden asiantuntija Anne 
Rautiainen.
Jos koronarajoitukset ovat 
voimassa, maksuttomia pää-
sylippuja saa Klaukkalan kir-
jastosta ja tilaisuudessa vaadi-
taan myös koronapassi.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2
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Ke 23.3. klo 18
Kirjailijavieras 
Mauri Karvonen kertoo kir-
jasarjastaan Aavetaloja ja ih-
miskohtaloita. Erikoistietoa 
paikoista, jossa kummittelee.
Jos koronarajoitukset ovat 
voimassa, maksuttomia pää-
sylippuja saa Klaukkalan kir-
jastosta ja tilaisuudessa vaadi-
taan myös koronapassi.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

Ti 15.3. klo 15 
K-60: Menneisyyden aarteet – 
yhteinen historiamme museon 
kokoelmissa
Museovirkailija Helga Läh-
demäki kertoo Nurmijär-
ven museon kokoelmista ja 
opastaa, kuinka ne löytyvät 
Finna-palvelusta.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2 
Järj. Museo

Ke 16.3. klo 18 
Elokuvakerho
Tule katsomaan elokuva ja 
kuulemaan siitä myös alustus.
Punatorpan kerhohuone, 
Punamullantie 9, Nurmijärvi
Järj. Pääkirjasto

Ke 16.3. klo 17.30 
Lasten Kino 
Elokuvaesitys lapsille. 
Maksuttomia lippuja jaossa n. 2 
vk ennen esitystä.
Klaukkalan kirjaston alakerran 
Tello-sali, Kuonomäentie 2

Ke 16.3. klo 18 
Kirjailijavieras
Jos koronarajoitukset ovat voi-
massa, maksuttomia pääsylip-
puja saa Klaukkalan kirjastosta 
ja tilaisuudessa vaaditaan myös 
koronapassi.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

 Näyttelyt
Galleria Toivo

tammi-helmikuu                         
Nurmijärven museon valo-
kuvanäyttely  
Muuttuvat taajamat: 
Klaukkala

maalis-huhtikuu                          
Hannele Heinon 
taidegrafiikkaa

Kirjastosali: Mielimaissa 
(7 teosta mielenterveydestä 
ja keskustelutilaisuus)

To 17.3. klo 17
Maksutonta asianajajan 
neuvontaa
Juha Linninen.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2
        

Ma 28.3. klo 18
Kirjallisuuspiiri
Vetäjinä vuorokuukausin Seija 
Mauro ja Anna-Kaisa Laakso. 
Kirja Pascal Mercier: Sanojen 
paino.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

Ke 30.3. klo 17.30-18.30
Lasten tapahtuma
Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1

To 31.3. klo 18 
Aikuisten lautapeli-ilta
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2.

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

La 2.4. klo 12 
Kitarahetki kirjastossa
Nurmijärven Musiikkiopis-
ton kitaransoiton oppilaat 
esiintyvät Kari Weseliuksen 
johdolla.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

Ti 5.4. klo 18
Novellikoukku
Tervetuloa neulomaan omaa 
neuletta tai hyväntekeväi-
syysneuleita Hyvinkään 
sairaalan vastasyntyneille 
vauvoille ja samalla kuunte-
lemaan novelleja. Sponsori: 
Sähköasennus Suorela.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

Ke 6.4. klo 18-19.30 
Vaellukseen 
valmistautuminen
Koronapassi vaaditaan.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2
Järjestää Nurmijärven opisto

Ti 5.4. klo 13
K-60: Hurmaavasti 
harmonikalla
Hanuristi Antti Grönthal tai-
turoi tanssittavaa ja taiteellis-
ta musiikkia
Punatorppa, 
Punamullantie 9, Nurmijärvi 
Järj. Pääkirjasto

Pe 8.4. klo 18-18.30
Mitä lukisin seuraavaksi? 
Vinkkejä lukuviikon päät-
teeksi. FM Marika Helovuo 
kertoo parhaat vinkit viime 
vuosina ilmestyneestä ai-
kuisten kauno- ja tietokirjal-
lisuudesta. Mukana teoksia 
meiltä ja muualta, kevyes-
tä kirjallisuudesta vakavam-
paan. Ilmoittautuminen täl-
le maksuttomalle luennolle 
Nurmijärven opiston kautta.
Pääkirjasto, ns. Teboilin ra-
kennus, Mahlamäentie 2, 
Nurmijärvi

Ma 11.4. klo 18
Kuukauden klassikko
Vetäjinä Seija Mauro ja An-
na-Kaisa Laakso. Kirjana 
Helvi Hämäläinen: Pouta.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

Ma 11.4. klo 12.30-13.30
Kuulolähipalvelu
Ari ja Pirjo Haapanen 
/Keski-Uudenmaan Kuulo ry
Rajamäen kirjasto, 
Kiljavantie 1

Ti 12.4. klo 18
Kirjailijavieras
Jos koronarajoitukset ovat 
voimassa, maksuttomia pää-
sylippuja saa Klaukkalan kir-
jastosta ja tilaisuudessa vaa-
ditaan myös koronapassi.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

Ke 13.4. klo 18 
Elokuvakerho
Tule katsomaan elokuva ja 
kuulemaan siitä myös alus-
tus. Punatorpan kerhohuone, 
Punamullantie 9, Nurmijärvi
Järj. Pääkirjasto

To 14.4. klo 17-18
Lukukoira
Iltaan mahtuu neljä luki-
jaa, varaukset Rajamäen 
kirjastosta.
Rajamäen kirjasto, 
Kiljavantie 1

Ke 20.4. klo 17.30
Lasten Kino 
Elokuvaesitys lapsille. 
Maksuttomia lippuja jaossa 
n. 2vk ennen tapahtumaa. 
Klaukkalan kirjaston alaker-
ran Tello-sali, 
Kuonomäentie 2

Ke 20.4. klo 18 
Kirjailijavieras
Jos koronarajoitukset ovat 
voimassa, maksuttomia pää-
sylippuja saa Klaukkalan kir-
jastosta ja vaaditaan myös 
koronapassi.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

To 21.4. klo 17
Maksutonta asianajajan 
neuvontaa
Juha Linninen.
Pääkirjasto, ns. Teboilin ra-
kennus, Mahlamäentie 2, 
Nurmijärvi

Ma 25.4. klo 18
Kirjallisuuspiiri
Kirja Meri Valkama: Sinun, 
Margot. Vetäjinä vuorokuu-
kausin Seija Mauro ja Anna-
Kaisa Laakso. 
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

Ti 26.4. klo 15 
K-60: Taivas mikä työpaikka!
Lentoemännät Helena Kaar-
tinen ja Ami Niemelä kerto-
vat työstään lennokkaaseen 
tyyliinsä.
Jos koronarajoitukset ovat 
voimassa, maksuttomia pää-
sylippuja saa Klaukkalan kir-
jastosta ja vaaditaan myös 
koronapassi.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2
 
To 28.4. klo 18 
Aikuisten lautapeli-ilta
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

Antti Grönthal 
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K-60: Menneisyyden aarteet 
– yhteinen historiamme museon kokoelmissa

Viime keväältä koronarajoitusten 
vuoksi siirtynyt museon valokuvanäyt-
tely “Muuttuvat taajamat: Klaukkala” 
aukeaa vihdoin tammikuussa Klaukka-
lan kirjaston Galleria Toivossa.

Maaliskuun K-60 tapahtumissa tutus-
tutaan Finnaan. Museovirkailija Helga 
Lähdemäki kertoo Nurmijärven muse-
on kokoelmista ja opastaa, kuinka ne 
löytyvät Finna-palvelusta. 

Valtakunnallinen Finna.fi-hakujärjes-
telmä on kirjastojen, arkistojen ja mu-
seoiden yhteinen palvelu, jonka kautta 
voi maksutta etsiä itseään kiinnostavia 
aineistoja. Esityksen aikana käydään 

Kuvia muuttuvasta Klaukkalasta Galleria Toivossa
Näyttelyn valokuvat on kuvattu pääosin 
1980-90-luvuilla. Kuvissa näkyy nopea 
muutos: maalaismaisema ja kylämäi-
syys väistävät kaupunkimaisuuden ja 
kerrostalojen tieltä. Pidempään Klauk-
kalassa asuneille menneiden vuosikym-
menten valokuvat tuovat varmasti mie-
leen muistoja tapahtumista ja arkisesta 
elämästä.

Klaukkalantie lokakuussa 1991

vaihe vaiheelta läpi, miten parhaiten 
löytää esimerkiksi valokuvia tietystä ai-
heesta tai paikasta.

Finna.fi toimii nettiselaimen kautta, ei-
kä siihen tarvitse erikseen kirjautua tai 
ladata ohjelmaa omalle laitteelle. Va-
lokuvien pienet esikatseluversiot ovat 
vapaasti ladattavissa ei-kaupalliseen 
käyttöön. Painolaatuisia kuvia pystyy 
tilaamaan palvelun kautta. 

Muuttuvat taajamat: Klaukkala
Klaukkalan kirjaston Galleria Toivo 
Kuonomäentie 2
3.1.–28.2.
ma-to klo 9-20, 
pe klo 9-18, 
la ja aattoina klo 10-16. 
Vapaa pääsy.

K-60: Menneisyyden aarteet – yhtei-
nen historiamme museon kokoelmissa 
ti 1.3. klo 13 Punatorppa, 
Punamullantie 9
ti 8.3. klo 15 Rajamäen kirjasto, 
ti 15.3. klo 15 Klaukkalan kirjasto. 
Vapaa pääsy. 

Kuva Nurmijärven museo
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Onko teillä dinosauruksen luita?

Museotoiminnan perusta ovat koko-
elmat. Nurmijärven museo tallettaa 
kokoelmiinsa Nurmijärven historiaan 
liittyvää aineistoa ja tietoa. Kokoelmiin 
kuuluu noin 8 000 esinettä ja 20 000 
valokuvaa ja sen lisäksi arkistomateri-
aalia, av-aineistoa ja kirjoja. Kokoelmis-
sa on aineistoa 1700-luvulta nykypäi-
vään, kotitöistä teollisuuteen ja arjesta 
juhlaan. 

Kokoelmat löytyvät 
Finna-hakupalvelusta
Kulttuuriperinnön tallentamisen ja säi-
lyttämisen lisäksi museoiden tehtäviin 
kuuluu kulttuuriperintöön liittyvän tie-
don, tarinoiden ja elämysten välittämi-
nen yleisölle. Perinteisin ja tutuin tapa 
tutustua kokoelmiin ja niistä avautu-
viin aiheisiin ovat museoiden näyttelyt. 
Sen lisäksi kokoelmiin pääsee ny-
kyisin tutustumaan verkossa osoit-
teessa https://muistaja.finna.fi/
nurmijarven_museo/ 
Finna-hakupalvelun etusivulta löyty-
vän hakukentän avulla kokoelmista 
voi etsiä itseään kiinnostavia aineistoja. 

Nurmijärven museon esinekokoelmien syn-
ty ajoittuu 1930-luvulle, jolloin Nurmijär-
ven Nuorten Kristillinen yhdistys keräsi 
paikkakunnalta vanhaa esineistöä ja sijoitti 
ne kirkon kellotapuliin. Myöhemmin nämä 
esineet siirtyivät kunnan museolle. Museon 
vanhimpiin esineisiin kuuluva kirkonkylän 
Grannilan talon väen käytössä ollut kehto on 
valmistettu 1779. Siinä on keinuteltu lapsia 
useammassa sukupolvessa. 

Nurmijärven museon kokoelmista noin 
puolet löytyy tällä hetkellä Finnasta. 
Aineistoja digitoidaan ja luetteloidaan 
sähköiseen järjestelmään koko ajan. 
Aivan kaikkea esineisiin ja valokuviin 
liittyviä tietoja ei kuitenkaan voi tieto-
suoja-asetuksen ja yksityisyydensuojan 
vuoksi julkaista Finnassa. 

Kokoelmatietojen täydentäminen kan-
salaistiedon avulla
Eritysesti laajaan valokuvakokoelmaan 
liittyy kuvia, joiden tiedot ovat puut-
teellisia ja osittain vääriäkin. Finna ja 
sen taustalla toimiva Collecte-järjestel-
mä mahdollistavat yleisön osallistumi-
sen tietojen täydentämiseen ja tarkas-
tamiseen. Kuntalaisten avulla onkin 
viime vuosina saatu lisättyä tietoa usei-
siin satoihin valokuviin. 
Ja ei, Nurmijärven museon kokoelmiin 
ei kuulu dinosauruksen luita, vaikka 
varsinkin pienimmät asiakkaat nii-
tä usein kaipaavat. Monenlaista muuta 
mielenkiintoista ja menneisyydestä ker-
tovaa museon kokoelmissa sen sijaan 
on.
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1970-1980-luvuilla kunnassa oli aktiivinen 
kotiseutu- ja museolautakunta. Kuntaan pe-
rustettiin kaksi uutta museokohdetta: Taa-
borinvuoren museot ja Nukarin koulumuseo. 
Lautakunnan jäsenet aloittivat esinekeruun, 
jonka myötä kokoelmat karttuivat suures-
ti. Nukarin koulumuseon esineistö koottiin 
Nurmijärven kouluilta. Suomiehen kansa-
koulun käsityötunnilla käytettiin mallina 
opettajan seminaarissa valmistamaa malli-
tilkkua erilaisista koristepistoista. On saat-
tanut muutamalla lapsella hiki kirvota pis-
toja tehdessä. 

Harrastajapohjalta alkanut museotyö 
muuttui ammatillisesti hoidetuksi 1980-lu-
vun alussa ja kokoelmia alettiin kartuttaa 
suunnitelmallisesti. Nykypäivän esineiden 
ja ilmiöiden tallentaminen ja dokumentoin-
ti on noussut tärkeään osaan museoiden toi-
minnassa. Kuvassa oleva kunnan teettämä 
muovikassi on 1980-luvun lopusta. Vii-
meisin nykydokumentointi tehtiin koronan 
vaikutuksesta arkielämään 2020 keväällä 
etätyösuosituksen ja Uudenmaan erityksen 
alettua. 

Suomen ammatillisesti hoidettujen mu-
seoiden kesken on sovittu tallennustyön-
jaosta. Tällä valtakunnallisella työnjaol-
la pyritään suomalaisen yhteiskunnan ja 
kulttuurin ilmiöiden hallittuun tallentami-
seen. Nurmijärven museon vastuualue on 
lapsiperheen arki kehyskunnassa. Kuvan 
1960-luvulla käytössä ollut lapsen pyhä-
mekko tallennettiin museon kokoelmiin jo 
1980-luvulla. 
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Tammikuun 25. kirjannälkäisille tarjoil-
laan esikoiskirjailija Meri Valkaman vie-
railu. Hänen romaaninsa Sinun, Margot 
voitti viime vuonna Helsingin Sanomien 
esikoiskirjapalkinnon. Tapahtuma alkaa 
kello 18.

Kirjallisuuden ystäville on luvassa myös 
runoutta. Legendaarinen runoraati palaa 
tapahtumakalenteriin keskiviikkona 19. 
tammikuuta kello 18. Tällä kertaa aihe-
piirinä on rakkaus.

Alkuvuonna pääkirjastosta ja Klaukka-
lan kirjastosta voi hakea maksutonta la-
kineuvontaa, kun Juha Linninen jakaa 
neuvoja asiakkaille. Lakineuvonta on 
Klaukkalassa 20.1., 17.3. ja 19.5. klo 17 se-
kä pääkirjastossa 17.2. ja 21.4. klo 17.

Helmikuussa kirjastoon kutsutaan nuo-
ria, kun maantiedon emeritusprofessori 

Markku Löytönen kertoo löytöretkei-
lijöistä ja lasten tietokirjoista keskiviik-
kona 9. helmikuuta kello 18 Klaukka-
lan kirjastossa.

Klaukkalassa on helmikuussa kolme 
kirjailijavierailijaa, joista ensimmäi-
nen on kirjailija-toimittaja Janne Ora 
16. helmikuuta keskiviikkona kello 18 
ja toinen on uutismiehenäkin tunnet-
tu Matti Rönkä, joka kertoo kirjastaan 
Surutalo keskiviikkona 23. helmikuuta 
kello 18. Kolmas kirjailijavieras on tie-
tokirjailija Helena Ruuska, joka kertoo 
Mary Gallen-Kallelasta K-60-tapah-
tumassa maanantaina 28. helmikuuta 
kello 15.

Maaliskuussa Klaukkalassa on luvas-
sa kaksi kirjailijavierasta, joista toinen 
on tietokirjailija Mauri Karvonen. Hän 

kertoo kolmannesta kirjastaan Aaveta-
loja ja ihmiskohtaloita. Tuolloin saa eri-
koistietoa paikoista, joissa kummittelee. 
Tapahtuma on keskiviikkona 23. maa-
liskuuta kello 18.

Entä kaipaatko tietoa jokamiehenoi-
keuksista? Suomen Ladun yhteiskunta-
suhteiden asiantuntija Anne Rautiainen 
kertoo aiheesta tiistaina 22. maaliskuu-
ta kello 18 Klaukkalan kirjastossa.

Maaliskuussa kirjastojen K-60-tapah-
tumissa etsitään menneisyyden aar-
teita – yhteinen historiamme museon 
kokoelmista. Silloin saa myös opastus-
ta Finna-palveluun. Tapahtumat ovat 
Punatorpalla tiistaina 1. maaliskuuta 
kello 13, Rajamäen kirjastossa tiistai-
na 8. maaliskuuta kello 15 ja Klaukka-
lan kirjastossa tiistaina 15. maaliskuuta 
kello 15.

Kiinnostavia kirjailijavieraita 
piipahtaa kirjastoissa
Nurmijärven kirjastoissa puhaltavat alkuvuodesta taas lempeät kirjailijatuulet. Paikan päällä on kertomassa kirjalli-
sesta tuotannostaan monta ykkösrivin suomalaista kirjailijaa.

Meri Valkama Matti Rönkä
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Aluehallintovirasto jakoi tänä syksynä 
erityisavustuksia yleisten kirjastojen 
demokratian edistämistyöhön. Avus-
tusten avulla kirjastojen on tarkoitus 
jatkaa Sitran Kirjastot kansanvallan 
foorumeina -kokeiluhankkeen aloitta-
maa kehitystyötä.  

Päämääränä on parantaa kansalais-
ten tiedonsaantia ja vaikuttamis-
mahdollisuuksia paikallisen, alueel-
lisen, valtakunnallisen ja EU-tason 
päätöksenteossa.

Ratamo-kirjastot saivat Etelä-Suomen 
Aluehallintovirastolta avustusta yhtei-
seen demokratian edistämishankkee-
seen Puhu poliitikolle. 

Suosittu lakineuvonta alkaa taas kevääl-
lä Klaukkalan kirjastossa ja pääkirjas-
tossa. Maksutonta neuvontaa kaikissa 
oikeudellisissa asioissa tarjoaa asian-
ajaja Juha Linninen. Lakineuvonnassa 
ei laadita asiakirjoja tai hoideta muita 
toimeksiantoja. 

Lakineuvontaan ei voi etukäteen varata 
aikaa, mutta jonotusnumeroita aletaan 
jakaa neuvontapäivinä Klaukkalassa klo 
15 ja pääkirjastossa klo 16 alkaen. Jokai-
selle neuvonnan asiakkaalle varataan 
15-20 minuuttia keskusteluaikaa.

Neuvonta-ajat ovat toimipisteissä 
vuorokuukausin. 

Maaliskuun lopussa keskiviikkona 30. 
maaliskuuta klo 17.30 Rajamäen kir-
jastossa on lastentapahtuma, jossa on 
mukana askartelua, kasvomaalausta ja 
sanataidepajaa.

Huhtikuussa Klaukkalan kirjastos-
sa saadaan kuulla taas kahta kirjaili-
javierasta. Nimet selviävät lähempä-
nä ajankohtaa, mutta ainakin kutsu on 
käynyt Rosa Liksomille ja muusikko 
Mikko Kuustoselle, jonka Omaelämä-
kerta julkaistaan huhtikuussa.

Huhtikuun K-60-tapahtumassa Klauk-
kalan kirjastossa tiistaina 26.4. kello 
15 ihmetellään taivaallista työpaikkaa, 
kun lentoemännät Helena Kaartinen ja 
Ami Niemelä kertovat työstään.

Kaikkiin kirjastojen tapahtumiin on 
vapaa pääsy. Jos koronarajoitukset ovat 
voimassa, useimpiin tapahtumiin vaadi-
taan koronapassi ja niihin jaetaan mak-
suttomia pääsylippuja.

KIRJASTO

Markku Löytönen kertoo löytöretkeilijöistä ja lasten 
tietokirjoista 9.2. Maksuton lakineuvonta palaa 

kirjastoihin 

Klaukkalan kirjastossa:
20.1., 17.3. ja 19.5. alk.klo 17.
Pääkirjastossa:
17.2. ja 21.4. alk. klo 17.

Ratamo-kirjastoille avustusta
Puhu poliitikolle 
-demokratiahankkeeseen

Hankkeen tarkoituksena on kehittää 
toimintamalli, jolla alueen kirjastois-
ta saadaan matalan kynnyksen koh-
taamispaikkoja, joissa voi keskustella 
kuntalaisia koskevista asioista turval-
lisesti ja mahdollistaa osallistumista 
ja yhteistoimintaa. 

Tavoitteena on lisätä kaikkien kunta-
laisten mutta erityisesti äänestämättä 
jättäneiden, nuorten ja maahanmuut-
tajien mahdollisuuksia keskusteluun 
ja vaikuttamiseen. Saadulla avustuk-
sella palkataan Ratamo-kirjastoille 
yhteinen hanketyöntekijä suunnitte-
lemaan, koordinoimaan ja toteutta-
maan toimintaa.



Yksi uusista asumisen trendeistä viime 
vuosina ovat olleet erilaiset ja uudella 
tavalla toteutetut omakotitalokohteet. 
Tällaisia ovat town house -tyyppiset to-
teutukset ja minitalot. Minitalolla tar-
koitetaan pientä omakotitaloa pienellä 
tontilla. 

Minitalo – taloudellinen ja ekologinen 
vaihtoehto
Minitalo on taloudellinen toteuttaa, 
sillä sen tontti on vain noin puolet pe-
rinteisestä omakotitalotontista, jolloin 
tontin hintakin on halvempi. Pieni 
asuinrakennus on myös taloudellisempi 
toteuttaa, jos rakentajalla ei ole tarvetta 
suuremmalle talolle. 

Minitalo on ekologinen valinta, sillä 
kaavoitettavalle alueelle voidaan osoit-
taa kaksin- tai jopa kolminkertainen 
määrä tontteja ja asuntoja, jotka sijoittu-
vat palveluiden ja joukkoliikenneyhte-
yksien ääreen. Lisäksi pienten minitalo-
jen hiilijalanjälki on sekä rakentamisen 
että elinkaaren aikana pienempi kuin 
perinteisillä, isommilla OK-taloilla. 

Minitalot tuovat omakotiasumisen 
kaikkien saataville

Pienillä tonteilla on hyvä kiinnittää 
huomiota piha-alueen suunnitteluun, 
niin rakentamisaikaisiin työvaroihin, 
hulevesienhallintaan kuin riittäviin lu-
mitiloihin. Tiivis rakentaminen vaatii 
myös paloteknisesti tarkempaa suunnit-
telua, suunnittelun ohjausta ja harki-
tumpaa toteutusta kuin perinteiset väl-
jemmät tontit. 

Asuinpinta-alasta on syytä karsia tur-
hat neliöt ja ylellisyydet, yhdistellä eri 
toimintoja ja toteuttaa vain välttämät-
tömät säilytys- ja varastotilat. Minita-
lo soveltuukin paremmin järjestelmäl-
liselle minimalistille kuin tavaroiden 
hamstraajalle. Minitalo voi olla pienistä 
neliöistään huolimatta kodikas, avara ja 
tilallisesti mielenkiintoinen. Avain on-
nistuneeseen lopputulokseen on kuten 
aina, huolellinen ja ammattitaitoinen 
suunnittelu.

Rantapuistoon suunnitteilla 12 
minitalotonttia
Nurmijärven kunta on myös lähte-
nyt kokeilemaan uusien asumisvaih-
toehtojen vetovoimaisuutta. Nurmijär-

velle on tähän mennessä rakentunut 
erilaisia erillispientalokohteita, joi-
hin on yhtiömuotoisesti toteutettu 
pienehköjä asuntoja ns. ”tiivistä ja 
matalaa”-periaatteella. 

Omakotirakentajille on suunnitteilla 
minitalotontteja Kirkonkylän Ranta-
puiston alueelle, kun asemakaava saa 
lainvoiman. Minitalo tekee omakoti-
asumisen mahdolliseksi erilaisille ra-
kentajille, kuten yksinasuville tai pie-
nille ruokakunnille. Minikoti voikin 
olla niin yksiö kuin neliökin, kuitenkin 
huoneistoalaltaan ja piha-alueeltaan ta-
vanomaista pienempi. 

Rantapuiston asemakaavan muutos-
ehdotus on tulossa nähtäville vuoden 
2022 alussa. Siinä rakentamaton viher-
alue Kirkonkylässä, kuivatun järven 
ranta-alueella, on osoitettu 12 minitalo-
tontiksi, kooltaan n. 460-540 m2 sekä 
puistoalueiksi. Asemakaavan odotetaan 
saavan lainvoiman vuoden 2022 aika-
na. Myyntiin tontit voidaan laittaa, kun 
katualueet ja tarvittava yhdyskuntatek-
niikka on toteutettu.

Näkymä lintuperspektiivistä järven alueelta katsottuna.

NURMIJÄRVI RAKENTUU
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Pääkirjaston peruskorjaus alkoi syys-
kuussa, etenee aikataulussa ja valmistuu 
heinäkuun 2022 lopussa. Remontoin-
nin päätyttyä päästään kalustamaan, 
täyttämään hyllyjä ja muuttamaan 
väliaikaistiloista korjattuihin tiloi-
hin. Vasta tämän jälkeen, myöhemmin 
syksyllä, korjattu pääkirjasto aukeaa 
kuntalaisille.  

Blogin aiheet liittyvät rakentamiseen, 
maankäyttöön, asumiseen, liikentee-
seen, katuihin, ympäristöasioihin sekä 
liikunta- ja virkistysalueisiin. Mukavan 
rentoja kirjoituksia on kunnassa suun-
nitteilla olevista hankkeista ja ajankoh-
taisista asioista. Blogikirjoituksia kir-
joittavat niin kunnan työntekijät kuin 
yhteistyökumppaneiden edustajat.  

Viime vuonna blogissa kirjoitettiin mo-
nista mielenkiintoisista aiheista. Pää-
kirjaston saneeraus, Pikku Pata -pro-
jekti, sähköinen kaupanteko, biokaasun 
tankkausasema, Taaborinvuoren bäk-
käri, joukkoliikenne, Klaukkalan kehä-
tie, vieraslajit ja minitalot, siinä muuta-
mia aiheita mainitaksemme. Näistä ja 
muista ympäristötoimialan asioista lisää 
Näin Nurmijärvi rakentuu -blogissa. 

Oletko jo tutustunut 
Näin Nurmijärvi 
rakentuu -blogiin? 

Pääkirjasto hupun alla 
maaliskuun loppuun asti

Tällä hetkellä kirjasto on sääsuojan alla. 
Hupun alla tehdään töitä, kuten vesi-
kattoa ja väliseiniä sekä uusitaan latti-
oita, maaliskuun loppuun asti. Keväälle 
jää tehtäväksi muun muassa kaapelien 
kaivaustyöt, jäte- ja pyöräkatoksen teko 
sekä suihkulähteen viimeistely. Piha-
työt ja muu ympäristön viimeistely ovat 
kesällä tehtäviä töitä.

nurmijarvi.fi/blogit

NURMIJÄRVI RAKENTUU



Uusi jätelaki astui Suomessa voimaan 
viime vuonna, ja suurimmat muutokset 
liittyvät pakkausjätteiden erilliskeräyk-
seen. Paikallisesti jätehuollon kehitys-
työ on alkanut vuonna 2018, kun kunta 
liittyi Kiertokapulan osakaskunnaksi. 

Jätekuljetus siirtyy Kiertokapulalle
Elokuussa 2021 kunta päätti siirtää 
Kiertokapulalle kunnan järjestämän 
jätteenkuljetuksen tehtävät. Tämä tar-
koittaa, ettei kuntalaisten tarvitse jat-
kossa kilpailuttaa itse jätekuljetuksiaan. 
Asukkaiden kannalta vuosi 2022 on 
vielä ”siirtymäaikaa”, sillä vasta vuon-
na 2023 Nurmijärven seka- ja biojät-
teiden sekä pakkausjakeiden urakat 
siirtyvät Kiertokapulan hoidettavaksi. 
Kuluva vuosi sisältää paljon valmistelu-
ja ja kartoituksia, esimerkiksi elokuus-
sa kysytään ja tarkastetaan kuntalaisten 
olemassa olevat jätehuollon palvelut ja 
yhteystiedot. 

Jätehuolto kehittyy ja muuttuu
Uuden jätelain tarkoituksena on edistää 
kiertotaloutta ja luonnonvarojen kes-
tävää käyttöä, vähentää jätteen määrää 
ja haitallisuutta, ehkäistä jätteistä ja jä-
tehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja hait-
taa terveydelle ja ympäristölle, varmis-
taa toimiva jätehuolto sekä ehkäistä 
roskaantumista. 

Osa jätelaista tulee asteittain voimaan 
vuosina 2022–2024 ja se näkyy nurmi-
järveläistenkin arjessa. Jätelain suu-
rin muutos koskee pakkausjätteiden eli 
kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipak-
kausten erilliskeräystä. Kiertokapulan 
toimialueella tämä tarkoittaa sitä, että 
vuonna 2023 on vähintään viiden huo-
neiston kiinteistöillä taajamissa oltava 
jäteastiat lasipakkauksille ja metallille. 
Myös biojätteen keräys laajenee vuon-
na 2024. Näitä muutoksia valmistellaan 
ensi vuonna. 

Jätehuollon perusmaksu käyttöön myös 
Nurmijärvellä 
Kiertokapulan koko toimialueella, myös 
Nurmijärvellä, otetaan käyttöön jäte-
huollon perusmaksu 1.1.2022 alkaen. 
Jätehuollon perusmaksu on asuntokoh-
tainen vuosimaksu, jolla katetaan ko-

Jätehuoltoyhtiö Kiertokapula Oy:n ja kunnan 
yhteistyö tiivistyy

titalouksille asiointihetkellä maksutto-
mia jätehuoltopalveluja ja jätehuollon 
viranomaistoimintaa. Perusmaksun 
käyttöönotosta päätti jätelautakunta 
Kolmenkierto ja sillä tavoitellaan jäte-
huollon tasavertaisuutta ja palvelutason 
nostoa.

Perusmaksu kattaa jatkossa liki parin-
kymmenen jätejakeen käsittelykustan-
nukset, joten nämä jätteet ovat Met-
sä-Tuomelan jätteidenkäsittelyalueelle 
tuotaessa kotitalouksille maksuttomia. 
Maksuttomien jätejakeiden lisääntymi-
seen liittyy myös siirtyminen painope-
rusteisesta hinnoittelusta ns. tilavuus-
perusteiseen hinnoitteluun. Alueella 
asiointi sujuvoituu, kun suurinta osaa 
kotitalouksien jätekuormista ei tarvitse 
enää punnita.

Metsä-Tuomelaan investoitu 
Kiertokapula alkoi hoitaa Nurmijärven 
Metsä-Tuomelan jätteidenkäsittelyalu-
etta vuoden 2019 alussa ja jäteasemaan 
on investoitu noin 1,4 miljoonaa euroa. 
Aukioloaikoja on pidennetty syksyllä 
2019 eli alueella voi arkipäivisin asioida 
klo 19 asti. Alueen kunnostamiseen kes-
kityttiin vuonna 2020, jolloin uusittiin 
kentän rakenteet, asfaltoinnit, valais-
tus ja vesihuoltolinjat. Lisäksi rakennet-
tiin kolme uutta öljynerotinta hälytti-
mineen, asennettiin elementtejä ja uusi 
pressutusteline. Toukokuussa 2021 sa-
neerattiin hulevesiputkia, kenttäaluetta 
ja uusittiin asfalttipäällysteet. Marras-
kuussa saatiin valmiiksi vaakaremontti 
ja sitä kautta parannettiin asiakkaiden 
asiointia. Vaakajärjestelmän uusiminen 
oli tarpeen, sillä yritysten kuormat pun-
nitaan jatkossakin. 
 

Kiertokapula Oy on 13 kunnan omistama 
jätehuoltoyhtiö. Kiertokapulan pääasial-
lisena tehtävänä on järjestää yhdyskun-
tajätteen ja biojätteen käsittely toimin-
ta-alueellaan, mutta yritys tähtää myös 
vahvasti kiertotalouden palvelujen ja 
yritysyhteistyön kehittämiseen. Kier-
tokapulan tehtävänä on myös huolehtia 
kuntalaisten jäteneuvonnasta ja ympäris-
tökoulutuksesta. Neuvontapalvelusta voi 
kysyä lajitteluvinkkejä ja ohjeita vaikka-
pa jätetilan suunnitteluun tai riittävään 
astiamitoitukseen. 

KIERTOKAPULA
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MONIKKOSALIN SYKSY 2019MUSEO

Säiden kylmetessä alkaa lintujen talvi-
ruokinta, ja samaan aikaan myös hiiret 
ja rotat etsivät ruokaa uusista lähteistä 
luonnon ravinnon vähetessä. 

Jotta lintujen ruokinnasta ei muodos-
tu jyrsijöille ravinnonlähdettä, tulee 
käyttää ruokinta-automaatteja ja siivota 
ruokintapaikka säännöllisesti. Ruokin-
ta-automaatista linnut saavat nokittua 
ruuan tiputtamatta sitä maahan samalla 
kun katos estää ruokaa kastumasta. 

Tämä vähentää haittaeläimille tarjolla 
olevaa ruokaa ja edistää lintujen hyvin-
vointia.  Jos ruokaa on maassa, linnut 
istuvat sen päällä ja ulostavat sen jouk-
koon. Ulosteen mukana taudit, kuten 
salmonella, voivat levitä pikkulintu-
jen keskuudessa. Lisäksi maaruokin-
ta houkuttelee paikalle rottia ja muita 
haittaeläimiä. 

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuk-
seen ilmoitetaan nykyään paljon rot-
tahavaintoja. Syynä voivat olla rotil-
le suotuisat talvet ja rotanmyrkkyjen 
poistuminen kuluttajakaupasta. Jokai-

Lintujen ruokinta voi houkutella paikalle 
rottia ja muita haittaeläimiä  

sen kannattaa varmistaa, ettei rotille ole 
ruokaa saatavilla, esim. ruokakompos-
tit ovat suljettuja, isojen roska-astioiden 
pohjassa olevat tulpat ovat paikoillaan 
eikä ruokajätettä joudu maahan tai vie-
märiin. Rottien torjunta on ammattilai-
sen tehtävä ja siitä vastaa kiinteistön-
omistaja. Torjuntatoimia suunnitellessa 
suositellaan yhteistyötä lähialueen 
muiden taloyhtiöiden ja omakotitalon 
omistajien kanssa, sillä rottayhdyskunta 
ei kunnioita tonttien rajoja. Torjunnan 
kustannuksista vastaa sen tilaaja, kuten 
asukas tai taloyhtiö.

Hiirien torjuntatoimiin voi jokainen 
ryhtyä itse. Sisälle päässeet hiiret ovat 
merkki siitä, että rakenteissa on vapaita 
kulkuaukkoja, jotka tulee etsiä ja paika-
ta. Hiiriä voi torjua erilaisilla loukuil-
la, ansoilla, karkottimilla ja myrkyllä-
kin. On kuitenkin hyvä muistaa, että 
jos jyrsijöitä kuolee rakenteiden sisään, 
niistä voi aiheutua hajuhaitan lisäksi 
tuhohyönteisiä. Myrkytys tulee hoitaa 
myrkyn valmistajan ohjeiden mukaises-
ti niin, etteivät muut eläimet tai lapset 
pääse myrkkyyn käsiksi.

Jätteenkuljetusten järjestämisen 
vaiheet ja alustava aikataulu

2022
Tammikuu 
Seka/biojätteen kuljetusurakoiden tarjous-
pyyntöluonnoksen valmistelu 
Tammikuu 
Seka/biojätteen kuljetusurakoiden 
markkinavuoropuhelu 
Tammi-helmikuu 
Pakkausjakeiden (muovi, kartonki, lasi, me-
talli) kuljetusurakoiden tarjouspyyntöluon-
noksen valmistelu 
Helmikuu 
Pakkausjakeiden kuljetusurakoiden 
markkinavuoropuhelu 
Helmikuu 
Seka/biojätteen kuljetusurakoiden tarjous-
pyynnön julkaisu 
Maalis-huhtikuu 
Pakkausjakeiden kuljetusurakoiden tarjous-
pyynnön julkaisu 
Maaliskuu 
Seka/biojätteen kuljetusurakoiden tarjous-
ajan umpeutuminen ja hankintapäätös 
Huhti-toukokuu 
Pakkausjakeiden kuljetusurakoiden tarjous-
ajan umpeutuminen ja hankintapäätös 
Huhti-toukokuu 
Asiakasrekisterin valmistelu ja korjaus 
Elo-Syyskuu 
Kiertokapulan asiakaskirje ”Asiakkaan pal-
velujen ja yhteystietojen tarkistus”
Loka-marraskuu 
Urakoitsijat suunnittelevat ajoreitit 
Joulu-tammikuu 
Kiertokapulan vuositiedote 
Joulu-tammikuu 
Kiertokapulan asiakaskirje ”Tie-
donanto asiakkaan palvelusta ja sen 
alkamisajankohdasta” 

2023
Helmi-maaliskuu 
Seka/biojätteen kuljetusurakoiden aloitus:
Kevätkesä 
Isännöitsijätiedote pakkausjäteastioista 
Syksy 
Pakkausjäteastiatoimitukset kiinteistöille 
Syksy 
Pakkausjakeiden kuljetusurakoiden aloitus 

Kuva: Pexel.com DSL

YMPÄRISTÖKESKUS
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JOUKKOLIIKENNEYMPÄRISTÖ

Pitkään jatkuneesta koronatilantees-
ta huolimatta joukkoliikenteen vuo-
rotarjonta säilyy jatkossakin vahvana. 
Liikennöitsijä ja liikenteen tilaajat seu-
raavat tiiviissä yhteistyössä matkustaja-
määrien kehitystä ja arvioivat koronan 
edellyttämiä varautumistoimia.

Loppiaisen jälkeen 10.1.2022 alkaen 
joukkoliikenteen aikatauluihin tulee 
pieniä muutoksia. Viikonlopun aika-
taulut muuttuvat eniten. Muutoksilla 
pyritään kehittämään vuorotarjontaa 
ja liikennöinnin täsmällisyyttä. Myös 
arkipäivien aikatauluihin tulee pieniä 
muutoksia niin aamu- kuin iltaruuh-
kankin osalta. Tulevista muutoksista 
tiedon saa Matkahuollon Reittioppaas-
ta tai aikatauluhausta ja lisäksi Korsi-
saaren verkkosivujen pdf-aikatauluista. 
Ajankohtaisista joukkoliikenneasiois-
ta saa kätevästi tiedon myös tilaamalla 
Korsisaaren uutiskirjeen, seuraamalla 
verkkosivujen ajankohtaisia tiedotteita 
tai Korsisaari-sovelluksen kautta.  

reittiopas.matkahuolto.fi
  liput.matkahuolto.fi
     korsisaari.fi/ajankohtaista
       korsisaari.fi/joukkoliikenne

Ajankohtaista Nurmijärven 
joukkoliikenteestä

Talven tulo saattaa tuoda mukanaan 
ruuhkien ja liikennehäiriöiden lisään-
tymisen. Tällöin on mahdollista, että 
joukkoliikenteessäkään ei kyetä aina 
liikennöimään aikataulun mukaisesti. 
Bussivuorojen kulkemista voi seurata 
reaaliaikaisesti kartalla Bussit Live -pal-
velussa, joka löytyy Korsisaaren verk-
kosivuilta korsisaari.fi/joukkoliikenne/
bussi-live/.

Linja-autopysäkkien merkkien päi-
vittäminen uuden tieliikennelain 
mukaisiksi
Kesällä 2020 voimaan tulleesta tielii-
kennelaista poistettiin erilliset lähilii-
kenteen, kaukoliikenteen sekä pikavuo-
ron linja-autopysäkkimerkit ja nykyään 
kaikki linja-autopysäkkimerkit ovat 
mustia keltaisella pohjalla. Merkkien 
vaihtamisen siirtymäaika on 10 vuot-
ta. Nurmijärven kunta on aloittanut 
muutokseen valmistautumisen kartoit-
tamalla katuverkon nykyisiä pysäkke-
jä. Kartoitus on tehty Kirkonkylän ja 
Rajamäen osalta. Pysäkkimerkkien yh-
teyteen lisätään pysäkin nimen kerto-
va kilpi. Samalla poistetaan maastosta 

Linjan 39 uusi reitti
Linjan 39 reitin poistuva osuusLinjan 39 muutos 

Kuntaan on tullut toivo-
muksia Harjulan joukko-
liikenteen kehittämisestä. 
Kunta ja liikennöitsijä ovat 
yhteistyössä tarkastelleet 
miten Harjulan ja Syrjälän 
aluetta palvelevaa linjaa 39 
voitaisiin kehittää. 

Linja 39 siirtyy liikennöi-
mään uudelle reitille 
Matkakeskus – Kuonomä-
entie – Kiilakiventie – 
Viljelystie – Syrjäläntie – 
Isoseppälä – Matkakeskus. 
Liikennöinti uudella reitil-
lä aloitetaan 10.1.2022.

vanhentuneet SAMPO-kyltit. Maan-
teiden merkkien vaihtamisesta vastaa 
Uudenmaan ELY-keskus.

Mt 130 – Klaukkalan kehätien tiehaa-
ran uusi liityntäpysäköintipaikka 
Klaukkalan kehätien hankkeessa ra-
kennettiin uusi liityntäpysäköintipaik-
ka maantie 130 varteen Klaukkalan 
kehätien eritasoliittymän läheisyyteen. 
Alueella on 15 pysäköintipaikkaa au-
toille, 6 mopoille ja polkupyörille katet-
tuja runkolukittavia paikkoja on 10. 
Alueen kunnossapidosta vastaa Uuden-
maan ELY-keskus. 

Kaikki Nurmijärven kunnan alueella 
olevat liityntäpysäköintipaikat löytyvät 
kunnan internetsivuilta.

  
             nurmijarvi.fi/pysakointi

JOUKKOLIIKENNE
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Liikuntakalenteri

maanantai

17.00-18.00
Terve selkä

Kivenpuiston koulu

18.00-19.30
Kuntonyrkkeily

Kivenpuiston koulu

17.45-18.45
Teema

Kivenpuiston koulu

19.00-20.00
Hathajooga

Länsikaaren koulu

19.00-20.00
Voimaa vartaloon

Nummenpään koulu

17.00-18.00
Toiminnallinen kiertoharjoittelu

Kivenpuiston koulu

18.00-19.30
Kuntonyrkkeily
Haikalan koulu

19.00-20.00
Voimaa vartaloon

Röykän-Leppälammen NS-talo

16.15-17.15
Voimaa Vartaloon

Haikalan koulu

18.00-18.45
Kahvakuula

Harjulan koulu

18.45-19.30
Core + venyttely
Harjulan koulu

tiistai keskiviikko torstai

18.00-18.45
Kahvakuula

Länsikaaren koulu

Liikkumis- ja 
elintapaneuvonta

Liikkumisneuvonta on suunnattu 
kuntalaisille, jotka liikkuvat tervey-
tensä kannalta riittämättömästi ja eivät 
ole löytäneet sopivaa liikuntamuotoa 
itselleen. 

Neuvontakäynnillä mm. keskustellaan 
liikunnan yhteydestä oman terveyden 
parantamisessa, saat neuvoja liikunnan 
aloittamiseen ja oman lajin löytämi-
seen. Palvelu on maksuton. 

Liikkumisneuvontaan tullaan tervey-
denhoitajan tai lääkärin ohjaamana. 
Liikunta- ja elintapamuutosta suunnit-
televat asiakkaat voivat ottaa yhteyttä 
myös ilman lähetettä. 

Yhteydenotot: 
heli.lindh@nurmijarvi.fi
040 317 4667

nurmijarvenliikuntapalvelut

Nurmijärven liikuntapalvelut

Seuraa meitä somessa!

Kevätkausi 10.1.-14.4.2022

Liikuntapassi 100 €/kausi, 10 x liikuntakortti 50 €, liikuntaliput 5 € / 3 €. 
Lisätietoja löydät osoitteesta: nurmijarvi.fi/liikunta -> aikuisten liikunta 
Voit maksaa kertakäynnin myös mm. epassilla smartumilla tai edenred mobiilimaksulla. 
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Lasten liikunta 

maanantai

15.30-16.15
Telinejumppa (7-9v.)

Länsikaaren koulu

16.30-17.30
Telinejumppa (10-12v.)

Länsikaaren koulu

16.30-17.15
Telinejumppa

(10-12v.)

17.15-18.00
Telinejumppa (7-9v.)

Isoniitun koulu

18.00-18.45
Perhetemppuilu
Isoniitun koulu

14.30-15.30
Kepparitreeni (7-12v.)

Mäntysalon koulu

16.00-18.00
Liikuntamaa

Mäntysalon koulu

14.30-16.15
Liikuntamaa

Kivenpuiston koulu

9.15-10.00
Taaperojumppa

(1-4v.)Budotila, Kla

10.15-11.00
Äiti-vauvajumppa

Budotila, Kla

keskiviikko torstai lauantai

12.00-13.45
Liikuntamaa

Länsikaaren koulu

sunnuntai

Lasten- ja nuorten liikunta-asioissa sinua auttaa liikuntasuunnittelija 
Toni Koskinen puh. 040 317 2048 tai toni.koskinen@nurmijarvi.fi.

PerheTemppuilu on lapsen ja aikuisen 
yhteinen harrastus, jossa harjoitellaan 
yhdessä kehonhallintaa ja liikkumisen 
perustaitoja mukavien leikkien ja har-
joitteiden avulla. Ryhmän keskiössä on 
lapsen ja aikuisen yhdessä liikkuminen.

Telinejumppa kehittää lapsen liikunta-
taitoja ja antaa mahdollisuuden omien 
rajojen etsimiseen, uusien taitojen opet-
teluun ja uusien kaverien löytämiseen. 
Jumpassa jokainen saa harjoitella omien 
taitojen ja uskalluksen mukaan.

Taaperojumppa on lapsen ja aikuisen 
yhteinen liikuntatuokio. Tunnilla har-
joitellaan liikkumisen perustaitoja leik-
kien, musiikin, temppuratojen, välinei-
den ja tehtäväpisteiden avulla. Samalla 
opitaan myös sosiaalisia taitoja. Sisaruk-
sen (alle 1 v.) voi ottaa mukaan tunnille 
esim. kantokopassa tai rintarepussa. 

Äiti-vauvajumppa on vauvan ja van-
hemman yhteinen jumppahetki. Tunnit 
sopivat kaikille vastasynnyttäneille ja 
ohjaaja soveltaa jumpan sisällön jokai-
selle osallistujalle sopivaksi. Jumppa 
harjoittaa kehoa monipuolisesti ja lisäk-
si tutustut muihin pienten lasten van-
hempiin. Vauva voi olla mukana liik-
keessä tai seurata menoa vaikka viltiltä.

Liikuntamaa on omatoiminen ja mak-
suton liikuntapaikka alle 12-vuotiaille 
lapsille ja heidän vanhemmilleen. Lii-
kuntamaa on lapsiperheille mahdolli-
suus liikkua ja kokeille erilaisia liikun-
talajeja ja -välineitä yhdessä. Lapsi voi 
tulla Liikuntamaahan liikkumaan myös 
oman kumminsa tai vaikkapa isovan-
hempien kanssa. Mukana voi olla myös 
nuorempia sisaruksia vanhempiensa 
kanssa.

Liikuntamaahan on järjestetty valvon-
ta, mutta lapsen tulee ehdottomasti 
olla oman aikuisen/ vanhemman val-
vonnassa. Liikuntamaahan voi tul-
la suoraan ilman ennakkovarausta tai 
ilmoittautumista.
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Ikäihmisten liikunta

maanantai

10.00-11.00
Seniorijooga
Ahjola, 2 krs

10.00-10.30
Allasjumppa 

Terv.keskus (F-ovi)

11.15-11.45
Tuolijumppa*

Ystävyyden kammari, kk

11.30-12.30
Kehonhuolto

Terv.keskus (F-ovi)

7.00-7.30
Allasjumppa

Terv.keskus (F-ovi)

13.00-14.00
Ikämoto-liikuntaryhmä

Jäähallin kuntosali, Klaukkala

14.30-15.00
Allasjumppa

Terv.keskus (F-ovi)

10.00-10.30
Allasjumppa

Terv.keskus (F-ovi)

10.00-11.00
Seniorijooga

Rajamäen nuorisotila

11.00-12.00
Voimaa vuosiin -jumppa

Ahjola, 1 krs

tiistai keskiviikko torstai

14.30-15.00
Allasjumppa

Terv.keskus (F-ovi)

        10.00-11.00
Voimaa Vuosiin-jumppa
    Budotila, Klaukkala

11.15-11.45
Tuolijumppa*

Klaukkalan kirjasto

  11.30-12.00
Tuolijumppa*

Rajamäen srk-keskus (Artturi-sali)

14.30-15.00
Allasjumppa

Terv.keskus (F-ovi)

10.00-10.30
Allasjumppa

Terv.keskus (F-ovi)

perjantai

Vapaita paikkoja voi kysyä Petra Kelalta, puh. 040 317 2046 tai sähköpostitse 
petra.kela@nurmijarvi.fi. Lisätietoa kursseista: nurmijarvi.fi/liikunta

Voimaa vanhuuteen -hanke käynnis-
tyi keväällä 2021, kun kunta hyväk-
syttiin mukaan Ikäinstituutin val-
takunnalliseen Voimaa vanhuuteen 
-ohjelmaan. 

Hanke on kolmivuotinen ja viime 
vuoden puolella ensimmäiset askel-
merkit otettiin alkukartoituksen, 
liikuntaraadin sekä hankkeen työ-
ryhmän koostaman kehittämissuun-
nitelman parissa. 
Tavoitteena on mm. kehittää mark-
kinointia ja arkiaktiivisuutta lisää-
viä toimintoja, sekä liikunnallisella 
otteella parantaa yli 75-vuotiaiden, 
heikompikuntoisten kuntalaisten 
toimintakykyä.
 
Kunnan liikunta- ja kulttuuripal-
veluiden lisäksi mukana hankkeen 
työryhmässä toimivat KeuSoten fy-
sioterapia, Keski-Uudenmaan Yhdis-

tysverkosto, Nurmijärven seurakunta, 
Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 
(ESLU) sekä vanhusneuvosto.

"Hanke on korona-ajasta huolimatta 
käynnistynyt hienosti ja olemme ai-
kataulussa," toteaa hankkeen veturina 
toimiva ikäihmisten liikuntasuunnit-
telija Petra Kela.  

"Ikäihmisille suunnattua liikuntaneu-
vontaa työstetään kevään 2022 aikana 
ja järjestämme  koulutuksia mukana 
olevien yhdistysten ja järjestöjen va-
paaehtoisille ohjaajille. Tavoitteena 
koulutuksilla on lisätä liikunnallista 
toimintaa eri järjestöjen toiminnoissa."

"Yhteistyö on käynnistynyt heti alku-
metreillä loistavasti. Mukana olevat 
eri sektoreiden toimijat ovat ottaneet 
aktiivisen roolin kehittääkseen ikäih-

misille suunnattuja arkiaktiivisuutta 
lisääviä palveluja. Ikäinstituutin men-
torointi tukee meitä palveluiden ke-
hittämistyössä ja  kohteiden valinnas-
sa. Yhteistyössä on voimaa!," iloitsee 
liikuntasuunnittelija Kela. 

Hankkeessa mukana:
Eläkeliiton Nurmijärven Yhdistys ry
Klaukkalan eläkeläiset ry
Klaukkalan Martat ry
Nurmijärven Eläkkeensaajat ry
Nurmijärven Invalidit ry
Nurmijärven Kansalliset Seniorit ry
Nurmijärven Opisto
Nurmijärven Sydänyhdistys ry
Onnenkimpale ry
Uudenmaan Muistiluotsi

Yhteistyössä on voimaa!

1. Hyvinkää, Järvenpää, Nurmijärvi, Mäntsälä, Tuusula ja Pornainen  2. 69  3. Vantaa-Keravan  4. alppihiihto  5. Kallepekka Toivonen  6. Aleksis Kivi 7 . Seinäjoki  8.Klaukkalan koululla 
9. Aleksis Kiven syntymäkodilta Palojoelta kuolinmökille Tuusulaan 10. Ellinoora
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TEEMA

Oikeat vastaukset löydät lehden artikkeleista sekä edellisen aukeaman alalaidasta.

1. Mistä kunnista Keski-Uudenmaan hyvinvointialue muodostuu?  
2. Kuinka monta valtuutettua muodostaa Keski-Uudenmaan aluevaltuuston? 
3. Minkä hyvinvointialueen Keusote haastoi äänestyskisaan?
4. Mikä on Riikka Honkasen urheilulaji? 
5. Kuka on Nurmijärven kunnanvaltuuston puheenjohtaja?
6. ”Minä elän” – kenen viimeiset sanat?
7. Yrityspäättäjät arvioivat Nurmijärven imagon neljänneksi vahvimmaksi – mikä kunta oli kärjessä?
8. Missä järjestettiin ensimmäinen Nurmirock?
9. Mistä ja mihin Minä elän! -vaellus kulkee syyskuussa 2022?
10. Kenen kappale on Elefantin paino?

Kyssärikymppi




