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PÄÄKIRJOITUS 

Kirjoittaja on kunnanjohtaja Outi Mäkelä.

Klassikko-
reseptejä 
syksyyn

Omenapiirakkasesonki on alkamas-
sa ja kaivoin jälleen esiin sen aidon ja 
oikean reseptin, joka löytyy tietenkin 
seitsemännen luokan Keitämme ja Lei-
vomme -oppikirjasta. Klassikkoresep-
tit ovat ihania, koska niihin liittyy on-
nistumisen kokemuksia, makumuistoja 
ja monesti myös hyviä hetkiä muiden 
seurassa. 

Tämä syksy tarjoaa pitkästä aikaa mah-
dollisuuden toteuttaa klassikkoresep-
tejä myös tekemisten ja aktiivisuuden 
suhteen. Jumppareput ja nuottikassit voi 
pakata entiseen malliin, kun pandemia-
tilanne ei enää estä harrastusten aloitta-
mista, tapahtumia, kulttuurinautintoja 
tai muutakaan tavanomaista tekemistä. 
Tästä lehdestä löydät lukuisia ideoita ja 
vinkkejä, joista voit rakentaa juuri sinul-
le sopivan reseptin syksyyn. 

Päätöksenteossa eletään talousarvion 
aikaa ja klassikkoreseptin aineksia on 
sielläkin ilmassa, kun edessä on tiukko-
ja talousarviopäätöksiä, sekä investoin-
teihin liittyviä kysymyksiä. Näitä avaa 
tässä lehdessä uusi talousjohtajamme 
Erno Kontio. 

Nurmijärvellä klassikkoon kuuluu toki 
osana ilmiö. Tässä lehdessä esittelemme 
ilmiöntekijät-henkilöstötyötämme sekä 
ilmiöntekijöitämme, kuten Eeva-opon, 

uuden teknisen johtajamme Juhan se-
kä varhaiskasvatuspäällikkömme Ma-
riannan. Ja koska ilmiön ytimessä on 
kasvu ja rakentuminen, tässä lehdessä 
on tietoa mm. Vanha-Klaukan tonttien 
myynnistä, uusitusta pääkirjastosta, 
Rajamäen kampuksen suunnitelmista, 
Lepsämäntien hankkeesta ja uudesta ja-
lankulku- ja pyörätiestä Klaukkalantien 
varressa. 

Hyvään reseptiin kuuluu aina jokin sa-
lainen ainesosa. Nurmijärvellä se on 
tänä syksynä mielen hyvinvointi. Alek-
sis Kiven kuoleman 150-vuotismuisto-
vuotta vietetään teemalla Minä Elän. 
Merkkivuoden kunniaksi Kivikuu tar-
joaa runsaasti kulttuuritapahtumia ja 
lisäksi upeita hyvinvointiin liittyviä 
luentoja. Filosofi Esa Saarinen tulee 
puhumaan inspiraatiosta ja positiivi-
suudesta, sosiaalipsykologi Janne Vilja-
maa jaksamisesta paineiden keskellä ja 
professori Minna Huotilainen tarjoaa 
apua kuormittuneiden aivojen hyvin-
voinnille. Haastan myös kaikki mukaan 
hyvinvointivaellukselle Kiven synnyin-
kodilta kuolinmökille 17.9. – tästä lisää 
sivulla 44.

Iloista ja aktiivista syksyä kaikille!

Outi
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LIIKUNTA

Kunnan talousjohtaja: 
Juustohöyläys ei enää riitä

KUNTA TIEDOTTAA

Kunnan velkaantuminen on ollut huo-
lestuttavalla tasolla jo vuosia. Kunnan 
talouden pitkän aikavälin näkymiä on 
tarkennettu kevään ja kesän aikana. 
Valtion koronatukien tuoma hetkelli-
nen piristysruiske ei ole korjannut kun-
nan taloudessa olevaa menojen ja tulo-
jen rakenteellista epäsuhtaa. 

”Nykyennusteiden valossa kunnan ta-
lous tulee kääntymään alijäämäisek-
si vuodesta 2024 alkaen, kun sote-uu-
distuksen myötä kunnan tulorahoitus 
pienentyy huomattavasti, eikä alijää-
mäiselle kehitykselle näy loppua ilman 
merkittäviä toimenpiteitä”, kunnan ta-
lousjohtaja Erno Kontio sanoo. 

”Kuntapäättäjämme joutuvat vaikeiden 
valintojen eteen, mikäli kriisikunnak-
si ajautumiselta halutaan välttyä tule-
vaisuudessa. Veronkorotukset nouse-
vat todennäköisesti esille vaihtoehtona, 
mikäli kunnan palveluverkkoon ja pal-
velujen tuottamisen tapoihin ei haluta 
tehdä merkittäviä rakenteellisia uudis-
tuksia. Juustohöyläys ei enää riitä.”

Samaan aikaan investointipaineet 
2020-luvulle ovat huomattavat, sillä 
muun muassa sisäilmaongelmista johtu-
en kaikissa kolmessa päätaajamassa on 
edessä mittavat kouluhankkeet.

”Väkiluvun kasvu on positiivinen asia, 
mutta mikäli palveluverkko ei pysy 
muutosten mukana, voi imu kääntyä 
itseään vastaan. Tulevat kouluinves-
toinnit ovat todella tärkeitä. Näyttää 
kuitenkin, että kunnan tulorahoitus ei 
vuosina 2022–2030 riitä yhtenäkään 
yksittäisenä vuonna kattamaan kun-
nan nettoinvestointeja. Tämä tarkoit-
taa kunnan lainakannan merkittävää 
kasvua nykyisellä investointiohjelmal-
la. Venäjän Ukrainassa aloittama hyök-
käyssota on myös lisännyt rakennus-
kustannuksia ja heikentänyt talouden 
näkymiä merkittävästi. Inflaation sekä 
korkokulujen kasvu näkyy myös kun-
nan kirstussa pienentäen jo ennestään 
olematonta liikkumavaraa”, Kontio 
sanoo.

Rahavirta ollut negatiivinen jo lähes 
kymmenen vuotta
”Jo ennen koronapandemiaa kunnan ta-
lous oli nyrkkeilytermein köysissä, josta 
olisi vaikea nousta ilman muutosta otte-
lustrategiaan”, Kontio sanoo.  

2010-luvun lopussa Nurmijärven talous 
oli tilanteessa, jossa vuosia jatkunut tu-
lorahoituksen riittämättömyys vallitse-
vaan investointitasoon oli kasvattanut 
kunnan lainakannan 75,6 milj. eurosta 
(2011) 206,7 milj. euroon (2020). Kun-
nan toiminnan ja erityisesti investoin-
tien rahoitusvajetta kuvaava toiminnan 
ja investointien rahavirta on ollut vuo-
desta 2012 lähtien voimakkaasti nega-
tiivinen poikkeusvuotta 2021 lukuun 
ottamatta.

”Muutosta lähdettiin hakemaan Nur-
mijärven kestävän kasvun NUUKA-oh-
jelmalla, jonka käyttöönotosta valtuus-
to päätti joulukuussa 2019. Kestävän 
kasvun ohjelman linjausten mukaisesti 
tavoitteena oli katkaista velkaantumis-
kehitys”, Kontio kertaa. 

Kunnan tulorahoitusta lähdettiin vah-
vistamaan verotusastetta kiristämällä 
ja velkaantumisen hillitsemistä tavoi-
teltiin investointien sopeuttamisella. 
Käyttötalouden menojen kasvun hillit-
semiseksi otettiin käyttöön yksilöityjä 
toimenpiteitä sisältävä toimenpidesuun-
nitelma, josta valtuusto päätti tammi-
kuussa 2021.

”Kestävän kasvun ohjelmaa tehtäes-
sä oli selvää, että kunnalta vaaditaan 
poikkeuksellista strategista otetta pal-
velujen järjestämisessä, maankäytössä 
ja kaavoituksessa sekä päätöksenteossa. 
Askeleita on otettu oikeaan suuntaan, 
mutta koronapandemian vaikutukset 
toiminnalle ja taloudelle sekä muun 
muassa sisäilmaongelmista johtuva in-
vestointipaineiden kasvu ovat vaikeut-
taneet käyntiä oikeaan suuntaan”, Kon-
tio kertoo. 

Kunnan kestävän kasvun ohjelma ote-
taan uudelleen tarkasteluun ja päivi-
tetään vastaamaan nykytilannetta. Se 
tuodaan valtuuston päätettäväksi vielä 

vuoden 2022 aikana. ”Kestävän kasvun 
ohjelman päivityksessä tarkastellaan 
tavoiteasetantaa isojen linjoja kautta, 
eli lainakantarajoitetta, veroratkaisua 
vuodesta 2024 eteenpäin, investointi-
tasoa sekä kunnan toiminnan kehittä-
miseen ja talouden tasapainon turvaa-
miseen liittyviä prosessitavoitteita. Kun 
isot linjat ovat selvillä, pureudutaan tar-
kemmin yksilöityihin toimenpiteisiin. 
Käytännössä tämä tarkoittaa NUUKA-
toimenpideohjelman uudelleentarkaste-
lua ja laajentamista vuosien 2023–2024 
aikana. Toimenpideohjelman päivityk-
sessä on tarkoitus kuulla myös kunta-
laisten mielipiteitä”, Kontio täsmentää. 

Erno Kontio kunnan talousjohtajaksi
Nurmijärven kunnanhallitus päätti 
15.8.2022 valita Nurmijärven kun-
nan talousjohtajaksi Erno Kontion. 
Talousjohtaja johtaa ja kehittää kun-
nan talouden prosesseja ja vastaa ta-
loussuunnittelusta, talouden rapor-
toinnista, tilinpäätöksen laatimisesta, 
maksuvalmiudesta ja rahoituksesta. 

Kontio on työskennellyt Nurmijär-
ven kunnalla vuodesta 2019 ja hän 
toimi kunnan va.talousjohtajana 
marraskuusta 2021 elokuuhun 2022.

 ”Tavoitteenamme on tuottaa kuntalai-
sille parhaita mahdollisia palveluja nyt 
ja tulevaisuudessa. Tämä edellyttää ta-
louden saattamista tasapainoon.”
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– pare�an arjen ilmiö

Nurmijärven kunta uudisti kuntastrategi-
ansa maaliskuussa 2022. Kunnan visiona 
on olla paremman arjen ilmiö. Strategia on 
voimassa 2022–2030. Strategiaa johdetaan 
kunnassa muun muassa ohjelmatyön kaut-
ta ja kunta on aloittanut strategiaa toteutta-
vien ohjelmien ja suunnitelmien päivityk-
sen. Vuonna 2022 päätöksentekoon viedään 
henkilöstöohjelma, NUUKA-ohjelma, vies-
tintäohjelma, lasten ja nuorten hyvinvoin-
tisuunnitelma ja asumisen ohjelma. Ensi 
vuonna päivitettäväksi tulevat muun mu-
assa matkailuohjelma, ympäristöohjelma ja 
maankäytön tavoiteohjelma. Kunta viestii 
ohjelmatyön etenemisestä ja osallistumis-
mahdollisuuksista mm. kotisivuillaan osoit-
teessa nurmijarvi.fi. 

Kunta päivittää strategiaa toteuttavat 
ohjelmat

Miten kehittäisit kunnan viestintää? Osal-
listu viestintäohjelman päivitykseen! 
Nurmijärven kunnan viestintäohjelma päi-
vitetään syksyllä 2022. Viestintäohjelmassa 
määritellään, kuinka kunnan viestintää ja 
markkinointiviestintää kehitetään Nurmi-
järvi - Paremman arjen ilmiö -kuntastrate-
gian viitoittamaan suuntaan. 

Miten sinä kehittäisit kunnan viestintää? 
Vastaa kyselyyn 12.–30.9.2022 osoitteessa 
nurmijarvi.fi/viestintaohjelma

Kyselyssä saatuja vastaukset huomioidaan 
valmistelutyössä. Kunnanhallituksen on 
tarkoitus päättää viestintäohjelmasta vuo-
den 2022 aikana. 

Siirtymä hyvinvointialueelle lähestyy – 
olethan mukana?
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vas-
taa nurmijärveläisten sosiaali-, terve-
ys- ja pelastuspalveluista vuoden 2023 
alusta alkaen.

Hyvinvointialueet ovat uusia itsehal-
linnollisia alueita, jotka perustettiin 
sote-uudistuksen ja pelastustoimen uu-
distuksen myötä. Nurmijärveläisten 
sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluis-
ta tulee vastaamaan Keski-Uudenmaan 
hyvinvointialue 1.1.2023 alkaen.

Sote-uudistuksen ja pelastustoimen uu-
distuksen tavoitteena on taata palvelu-
jen saatavuus yhdenvertaisesti kaik-
kialla Suomessa. Väestö ikääntyy ja 
tarvitsee aiempaa enemmän palvelu-
ja. Samaan aikaan syntyvyys laskee 
ja huoltosuhde yhteiskunnassamme 
muuttuu. Suuremmalla sosiaali- ja ter-
veydenhuollon järjestäjällä on parempi 
mahdollisuus turvata sekä yhdenvertai-
nen palvelujen saatavuus että toimin-
nan ja hallinnon tehokkuus myös yh-
teiskunnan muutosten keskellä. 

Sote-uudistus ja pelastustoimen uudis-
tus ovat valtakunnallisesti yksi histo-
riamme suurimmista hallinnollisista 
uudistuksista. Meillä Keski-Uudella-
maalla muutos on kuitenkin montaa 

muuta aluetta pienempi: Keski-Uuden-
maan sote -kuntayhtymä eli Keusote 
vastaa jo nyt monista sote-palveluista. 
Myös maantieteellisesti hyvinvointi-
alue vastaa nykyisen sote-kuntayhty-
män aluetta, eli siihen kuuluvat Nur-
mijärven lisäksi Hyvinkää, Järvenpää, 
Mäntsälä, Tuusula ja Pornainen.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen 
palvelut
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 
vastaa vuoden 2023 alusta alkaen sosi-
aali- ja terveyspalveluista sekä pelas-
tustoimesta meidän alueellamme. Hy-
vinvointialueelle siirtyvät siis seuraavat 
palvelut:
• sosiaali- ja terveydenhuollon pal-
velut Keski-Uudenmaan sote 
-kuntayhtymältä
• opiskeluhuolto eli koulujen kuraattorit 
ja psykologit kunnista
• kehitysvammaisten palveluita Eteva-
kuntayhtymältä (Etevalta siirtyy palve-
luita usealle eri hyvinvointialueelle)
• päihdehuollon palvelut Uudenmaan 
päihdehuollon kuntayhtymältä (Ridas-
järven päihdehoitokeskus eli Ridis) 

Lisäksi Keski-Uudenmaan hyvinvoin-
tialue vastaa pelastuspalvelujen ja eri-
koissairaanhoidon järjestämisestä: 

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueel-
la ja naapurillamme Vantaan ja Kera-
van hyvinvointialueella tulee olemaan 
yhteinen pelastuslaitos, meille jo en-
tuudestaan tuttu Keski-Uudenmaan 
pelastuslaitos. Uudellamaalla HUS säi-
lyy omana organisaationaan ja tuottaa 
erikoissairaanhoidon palvelut. Keski-
Uudenmaan hyvinvointialue omistaa 
HUS-yhtymän yhdessä muiden Uuden-
maan hyvinvointialueiden ja Helsingin 
kaupungin kanssa.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen 
valmistelu jatkuu läpi koko syksyn. Siir-
tymää hyvinvointialueelle valmistel-
laan tiiviissä yhteistyössä niin alueen 
asukkaiden, tulevien asiakkaiden kuin 
henkilöstön, päättäjien ja sidosryh-
mienkin kanssa. Yhteinen tavoite on 
sujuva siirtymä parhaalle mahdolliselle 
hyvinvointialueelle.

Olethan sinäkin mukana? Seuraa hy-
vinvointialueen valmistelua ja katso, 
miten voit itsekin olla mukana: 
keusote.fi/hyvinvointialue  

        Teksti: Katja Santalahti
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MONIKKOSALIN SYKSY 2020

”Nurmijärvi on hieno paikka! On van-
haa luontoa, koskia, laakeaa maisemaa 
ja tietysti Sääksi. Laajat viljelyalueet 
ja Kirkonkylän jäyhät ukot muistutta-
vat minua Pohjanmaasta”, Nurmijär-
ven varhaiskasvatuspäällikön tehtävistä 
marraskuussa eläköityvä Leena Laine 
kertoo. ”Varjopuolena on se, että palve-
luiden järjestäminen näin laajassa kun-
nassa on haastavaa.” 

Aloittaessaan kunnalla vuonna 
2011 Laine ihmetteli päiväkotien 
varustelutasoa.

”Olemme saaneet parannusta aikaisek-
si, mutta pihojen suhteen työtä riittää 
seuraajallenikin.”
Erityisen ylpeä Laine on Metsolan päi-
väkodista pihoineen. 
”Metsolan suunnittelussa kuun-
neltiin lapsia, mikä myös näkyy 
lopputuloksessa.” 

Toinen ylpeyden aihe hänelle on alku-
luokkatoiminta, jossa samassa ryhmässä 
on sekä esiopetuksen että perusopetuk-
sen 1. ja 2. vuosiluokan oppilaita.

”On hienoa huomata, kuinka eskari-
ikäinen innostuu oppimaan varttu-
neemmilta lapsilta. Samalla malli mah-
dollistaa sen, että lapsi saa edetä juuri 
oman kehityksensä mukaan.”

Lasten määrä on kunnassa laskenut Lai-
neen aikana.
”Kun aloitin, alle kouluikäisiä nurmijär-
veläisiä oli noin 4000, nyt heitä on noin 
3000.”

Haastattelussa eläköityvä varhaiskasvatuspäällikkö Leena Laine:
Tärkeintä on lapsen kohtaaminen 
ja lapsuuden arvon ymmärtäminen
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MONIKKOSALIN SYKSY 2019
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Kokko aloittanut uutena 
varhaiskasvatuspäällikkönä

Marianna Kokko on aloittanut kun-
nan vt. varhaiskasvatuspäällikkönä 
elokuussa 2022. Hänen virkansa astuu 
voimaan marraskuussa Leena Lai-
neen jäätyä eläkkeelle. Kokko siirtyy 
Nurmijärvelle Lopen kunnalta. 

”Mielenkiinnolla tartun varhaiskas-
vatuspäällikön tehtävään, jossa mi-
nulla on hieno mahdollisuus jatkaa 
laadukkaan varhaiskasvatuksen sekä 
alkuluokkatoiminnan kehittämis-
tä yhteistyössä osaavan henkilöstön 
kanssa. Varhaiskasvatusta on jatkos-
sakin tärkeää kehittää kohti lapsen 
parempaa arkea Nurmijärvellä samal-
la panostaen laadukkaaseen varhais-
kasvatuksen pedagogiikkaan.”

Varhaiskasvatuspäällikkö johtaa kun-
nan varhaiskasvatuksen ja esiope-
tuksen palvelukokonaisuutta, pal-
veluiden järjestämisen suunnittelua, 
varhaiskasvatuspalveluiden toimin-
nallista ja pedagogista kehittämistä 
sekä hallintoa ja taloutta. 

Elämänura paremman lapsuuden parissa
”Lukiossa ollessani astui voimaan laki 
varhaiskasvatuksesta, ja kaikki kaverini 
halusivat lastentarhanopettajaksi. Kaik-
ki paitsi minä. Kotona sanottiin, että pi-
tää tulla pappi, lukkari tai ainakin laki-
mies. Lopulta tein yli 40-vuotisen uran 
varhaiskasvatuksen saralla”, 1970-luvun 
alussa Alavuden lukiota käynyt Laine 
nauraa.

Ensimmäisen sijaisuuden Laine sai Ala-
vudelta ja seuraavan Turengista. Tämän 
jälkeen hän siirtyi Hyvinkäälle päivä-
kodin johtajaksi. 
”Toimin päiväkodin johtajana lähes 30 
vuotta. Myöhemmin tie vei hallinnolli-
siin tehtäviin, ensin Lempäälään ja sit-
ten Nurmijärvelle.”

Juuriltaan pohjalainen maatalon tyttö
”Kotonamme eli useita sukupolvia. Lap-
suuden keväät olivat ihania, kun ka-
ritsoja syntyi. Kesäisin talo oli täynnä 
kesävieraita.”

Leena oli jo lapsena omatoiminen. En-
simmäisenä koulupäivänä hän ilmoitti 
äidilleen, ettei tarvitse saattajia. ”Minul-
la oli uusi lakki, laukku ja pyörä. Kou-
lu oli kahden kilometrin päässä, ja olin 
tottunut liikkumaan itse.”

Progea ja politiikkaa
Kun Laineen kanssa keskustelee men-
neistä, keskustelu siirtyy aina myös 
musiikkiin. 
”Se oli aikaa! Alavuden nuorisoseural-
la soitti sen ajan parhaita bändejä - Pepe 
& Paradise, Wigwam, Tasavallan Pre-
sidentti. Parasta oli maata patjalla ja 
kuunnella putkiradiosta Radio Luxem-
bourgia. Yöllä saattoi kuulla kohinan 
seasta jopa musaakin”, Laine muistelee. 
”Ehkä eläkkeellä on aikaa kuun-
nella vinyyleiltä ja aloittaa jälleen 
pianonsoitto.” 

Erityisesti hyvinkääläiset tuntevat Lai-
neen paikallispoliitikkona. Keskustan 
jäsenyys tuli äidinmaidossa ja vaikutta-
misen siemenet kylvettiin nuoruudessa.
”Kouluneuvostoaikana meillä oli mah-
tavia kursseja ja reissuja liittokokouk-
siin. Olihan silloin ylipolitisoitumis-

ta, mutta olimme myös hyviä kavereita 
puoluerajojen yli. Opin, että yhteistyö 
on elinehto politiikassa.” 

Laineen luottamustehtävät jatkuvat 
vielä ainakin seuraavat kolme vuotta 
kuntapolitiikassa ja hyvinvointialueen 
valtuustossa.  

Kuinka kuntatyö on muuttunut? 
”Totta kai varhaiskasvatus on muut-
tunut vuosien aikana. Mutta se kaik-
kein tärkein, lapsen aito kohtaaminen 
ja lapsuuden arvon ymmärtäminen, ei 
ole muuttunut. Siinä ei varhaiskasvatus-
suunnitelmat auta, jos ei tätä sisäistä”, 
Laine näkee.

Laine muistelee tapausta, jossa työnte-
kijät toivat hänelle neljä vilkasta poikaa 
hoidettavaksi.
”Ehdotin lapsille, että mentäisiinkö 
metsään rakentamaan maja. Kun poikia 
kuunteli ja he saivat mielekästä teke-
mistä, heistä kuoriutui oikeita kullan-
nuppuja. Hetken päästä he nukkuivat 
sammaleella.” 

Nurmijärvellä saa olla oma itsensä
Nurmijärven kunta on Laineen mukaan 
muuttunut 11 vuodessa.
”Sisäinen vuorovaikutus, yhteistyö ja 
tiedolla johtaminen ovat parantuneet 
huimasti. Kunnassa on hyvä ilmapiiri 
ja ihmisten kanssa on helppo tulla toi-
meen – saa olla oma itsensä.” 

Kun kysyn Laineelta, ketä kunnan 
työntekijää hän arvostaa, hän nostaa 
esille sivistysjohtaja Tiina Hirvosen.
”Tiina on hyvä esimies. Hänellä on joh-
dettavanaan suuri organisaatio, ja hän 
osaa johtaa kokonaisuutta sekä antaa ti-
laa muille.” 

Laine kehuu erityisesti kunnan 
varhaiskasvattajia. 
”Nurmijärven briljantit päiväkodin joh-
tajat, varajohtajat ja varhaiskasvattajat 
tekevät työnsä hyvin. He oppivat in-
nokkaita uutta ja ovat innolla mukana 
eri hankkeissa”, Leena Laine sanoo ja 
osoittaa sanansa suoraan työntekijöille: 
”Pitäkää lapsi tulevaisuudessakin keski-
össä. Kiitokset yhteistyöstä!”

ILMIÖNTEKIJÄT

Teksti: Teemu Siltanen
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Juha Oksanen 
aloitti kunnan teknisenä johtajana

Nurmijärven kunnan teknisenä johta-
jana on aloittanut Juha Oksanen. Hän 
siirtyi kunnan palvelukseen Puolustus-
kiinteistöistä, mutta on työskennellyt 
aiemmin 10 vuotta Nurmijärvellä mm.  
suunnittelupäällikkönä ja vt. teknise-
nä johtajana. Juha Oksanen johtaa ym-
päristötoimialaa, yhtä kunnan kolmes-
ta toimialasta. Tekninen johtaja vastaa 
mm. maanhankinnasta ja yleiskaavoi-
tuksesta katujen ja toimitilojen kunnos-
sapitoon. Toimialalla työskentelee noin 
170 henkilöä

”On mukavaa olla jälleen Nurmijärvellä! 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pet-
ri Vaulamo toivotti minut tervetulleeksi 
kotiin, se tuntui mukavalta ja summasi 
fiilikseni”, Oksanen hymyilee. 
”Vaikka olin kolmisen vuotta pois-
sa Nurmijärveltä, osa sydämestäni jäi 
tänne. Seurasin kunnan asioita varsin 
aktiivisesti.” 

Teknisen johtajan työkuvan moni-
puolisuus ja työn merkityksellisyys 
motivoivat. 

”Nurmijärvellä on tekemisen meinin-
ki, ja on hienoa päästä kehittämään 
kuntaa yhdessä asukkaiden, päättäjien 
ja työntekijöiden kanssa.” 

Oksanen haluaa, että ympäristötoimi-
alalla on hyvä tehdä töitä. 
”Tähtäämme siihen, että ihmisten on 
aamulla mukava tulla töihin, työkalut 
toimivat, työyhteisössä on hyvä olla 
ja resurssit on mitoitettu oikein työ-
kuormaan nähden”, Oksanen näkee. 
”Haluan mahdollistaa urakehityk-
sen kunnan sisällä. Nurmijärvellä on 
mahdollisuus työn ohessa kehittää ja 
kehittyä, oppia ja opiskella.” 

Millaista on teknisen johtajan parem-
pi arki? 
”Itselleni se on perhe-elämän flow-ti-
la, jossa asiat rullaavat. Kunnan teh-
tävä on mahdollistaa muun muassa 
toimivat harrastuspuitteet, asianmu-
kaiset koulu- ja päiväkotikiinteistöt, 
sujuvat liikennejärjestelmät ja viihtyi-
sät asumisympäristöt, jotka tukevat 
parempaa arkea.” 

”Haluan kehittää taajamiamme kaupun-
kikuvallisesti viihtyisämmiksi ja linjak-
kaammiksi. On myös tärkeää, että meillä 
on jatkossakin tarjolla riittävästi tontteja 
niin asumiseen kuin yritystoimintaan-
kin”, Oksanen kertoo. 

Tekninen johtaja näkee vuorovaikutuk-
sen tärkeänä ja toivoo, että kuntalaiset 
antavat rohkeasti palautetta esimerkiksi 
Solmun kautta.
”Nurmijärvellä on tehty todella hyvää 
työtä viestinnän kehittämiseksi. Ha-
luan olla edelleen kehittämässä vuoro-
vaikutusta. Teen parhaani, että Nurmi-
järvestä tulisi entistä parempi paikka 
kuntalaisille.”

solmu.nurmijarvi.fi

Kapulan vaihto. Tekninen johtaja vaihtui Jouko Lehtosen (vas.) jäädessä eläkkeelle kesäkuussa 2022.

solmu.nurmijarvi.fi

Teksti: Teemu Siltanen
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Juha Oksanen 
aloitti kunnan teknisenä johtajana

Vanha-Klaukan 
tonttihaku käynnistyy 
syys-lokakuussa

Klaukkalaan rakentuu Vanha-Klaukan 
asuinalue, josta kunta on luovutettu 
jo liki 50 omakotitonttia. Kysyntää on 
edelleen kovasti ja seuraavat 30 tont-
tia ovat valmiina rakentamista varten. 
Tonttihaku alkaa syys-lokakuussa 2022 
ensi keväänä ja syksynä on tulossa vii-
meinen erä omakotitontteja.

Tonttihinnat: 
• 105 €/m2 erillispientalot AO1, johon 
saa rakentaa yhden omakotitalon
• 115 €/m2 erillispientalot AO2, jo-
hon saa rakentaa kaksiasuntoisen 
asuinrakennuksen
Tontit ovat joko ostettavissa tai vuokrat-
tavissa. Vuosivuokra on 6 % myyntihin-
nasta. Vuokrattu tontti on mahdollista 
ostaa sen jälkeen, kun rakentamisvel-
vollisuus on täytetty. 

Vanha-Klaukan sijainti, lähipalvelut, 
uusi päiväkoti, hyvät ulkoilumahdol-
lisuudet antavat hyvät puitteet ihan-
teelliselle asumiselle niin lapsiperheille 
kuin pariskunnille.

Rajamäen kampuksen luonnossuunnitelma 
hyväksyttiin – rakentaminen alkaa ensi vuonna

Kunnanhallitus hyväksyi 
15.8.2022 Rajamäen kampuksen 
luonnossuunnitelman. Suunnitel-
massa Rajamäen kampus toteute-
taan siten, että Seitsemän veljek-
sen koulun tilalle rakennetaan 
uudisrakennus, Kuntola-raken-
nus peruskorjataan ja siihen liite-
tään uudisrakennusosa. Kuntolan 
peruskorjaus voidaan valtuuston 
tammikuisen päätöksen mukaan 
tarvittaessa muuttaa uudisraken-
nushankkeeksi, mikäli se osoittau-
tuu kokonaistaloudellisesti edul-
lisemmaksi ratkaisuksi. Lisäksi 
kampusalueelle rakennetaan Raja-
kaaren korvaavat tilat.  

Luonnossuunnitelmaa ja tilaoh-
jelmaa on kehitetty alkuperäises-
tä hankesuunnitelmasta jonkin 
verran. Keskeinen muutos on ollut 
oppimistilojen rakentaminen mo-

nimuotoisemmiksi, mikä mahdol-
listaa opetustoiminnan nykyaikais-
tamisen erilaisia tiloja hyödyntäen. 
Luonnossuunnitelman kehitystyön 
yhteydessä kävi ilmi, että Rajamäel-
tä puuttuvat kokonaan kiinteistöhoi-
don sosiaalitilat. Nämä lisättiin tila-
ohjelmaan. Luonnossuunnitelmassa 
ja valmistelussa olevassa tarjous-
pyyntöaineistossa on lisäksi huo-
mioitu, että koulukeskusta voidaan 
käyttää myös johto- ja valmiuskes-
kuksena kriisitilanteissa.     

Talonrakennushankkeiden yhte-
nä osana on luonnossuunnitelmi-
en hyväksyminen. Kun hankkeen 
luonnossuunnitelmat ylittävät 4 
miljoonaa euroa, menevät ne kun-
nanhallituksen hyväksyttäväksi. 
Urakkakilpailu aloitetaan elo-syys-
kuussa ja rakennustyöt on tarkoitus 
aloittaa vuonna 2023.  

Lisätietoa: maankäyttöinsinööri Mar-
ja Mikkola, puh. 040 317 2360 ja
maankäyttövalmistelija Maiju Laita-
la, puh. 040 317 2359 sekä
nurmijarvi.fi/vanha-klaukka

LU
KKARO

IN
EN

 ARKKITEH
D

IT O
Y

Havainnekuva Rajamäen kampuksesta

Teksti: Teemu Siltanen
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TEEMAKUNTA TIEDOTTAA

Klaukkalantielle on toteutettu uusi ja-
lankulku- ja pyörätie sekä linja-auto-
pysäkkijärjestelyjä välille Kirkkotien 
kiertoliittymä – Klaukkalan kehätien 
liittymä. Urakoitsijaksi valikoitui kil-
pailutuksen jälkeen Terrawise Oy. 

Uutta valaistua jalankulku- ja pyörätie-
tä on rakennettu noin 3,8 km. Urak-
kaan sisältyi mm. uusi Hautalan kevyen 
liikenteen vesistösilta Luhtajoen ylitse. 
Lisäksi on parannettu linja-autopysäk-

Lepsämäntie on muuttunut kunnan 
hallinnoimaksi ja ylläpitämäksi kaduksi 
välillä Klaukkalantie-Järvihaantie. 

Kunnassa on laadittu ja hyväksytty 
Lepsämäntien parantamissuunnitel-
ma Vanha-Klaukan asemakaava-alueen 
kohdalle välille Järvihaantie-jäähallin 
liittymä. Suunnitelman mukainen pa-
rantamisurakka on nyt alkamassa. 

Lepsämäntien parantaminen alkaa

Uusi jalankulku- ja pyörätie 
Klaukkalantielle

kien varustelutasoa eli vilkkaimmille 
nousupysäkeille on toteutettu pysäk-
kikatoksia ja runkolukittavia pyörä-
telineitä. Klaukkalantien itäpuolelle 
Lammaskujan, Hakatien ja Härkämä-
en liittymissä on toteutettu saarek-
keellisia suojateitä. Lisäksi Klaukka-
lantielle on toteutettu uutta valaistusta 
ja parannettu vanhaa valaistusta koko 
urakka-alueella. 

Urakassa rakennetaan Lepsämäntiel-
tä vasemmalle Vanha-Klaukan alueel-
le, Järvihaantielle ja Töyrypellontielle 
kääntyville omat kaistat, uusia linja-au-
topysäkkejä sekä jalankulku- ja pyörä-
tie Lepsämäntien eteläreunaan välille 
Vanha-Klaukantien itäinen liittymä-
Klaukkalan jäähalli sekä painonappi-
liikennevaloin varustettua korotettua 
suojatie Lepsämäntien ylitse lähelle Ar-

kadian tontin ajoneuvoliittymää. Lisäk-
si toteutetaan valaistuksen parantamis-
ta urakka-alueella.

Urakoisijana toimii Ralf Ajalin Oy. 

Urakka-aika hankkeessa on 1.9.2022-
30.9.2023. Kadunrakentamisurakka ai-
heuttaa haittaa ajoneuvoliikenteelle ja 
jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

Rakentamistyöt käynnistyivät touko-
kuussa 2021. Urakka-alueella tehdään 
vielä mm. asfaltointeja, valaisinpylväi-
den asennuksia, vihertöitä ja muita vii-
meistelytöitä. Jalankulku- ja pyörätien 
arvioidaan olevan valmis liikenteelle 
syyskuussa 2022. 

Klaukkalantien jalankulku- ja pyörä-
tien suunnittelu- ja rakentamiskustan-
nukset ovat olleet yhteensä reilut 3 milj. 
euroa. 
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Nurmijärvi harrastaa 
– maksuttomat harrastuskerhot peruskoulun oppilaille

Harrastamisen Suomen mallin kerho-
toiminnan keskeisenä ajatuksena on 
mahdollistaa lapselle ja nuorelle mielui-
sa ja maksuton harrastus koulupäivän 
yhteydessä. Samalla heitä kannustetaan 
kokeilemaan ja tutustumaan erilaisiin 
harrastuksiin tämän harrastuskerhotoi-
minnan myötä. 

Kerhotarjonnassa on huomioitu oppilai-
den toiveita mahdollisuuksien mukaan. 
Osa toiveista on pystytty toteuttamaan, 
mutta esim. kokkikerhoja ei valitetta-
vasti ohjaajaresurssien puitteissa pysty-
tä tarjoamaan sitä määrää kuin oppilaat 
ovat niitä toivoneet. 

Kerhovalikoimasta löytyy muun mu-
assa seuraavanlaisia teemoja; e-sport, 
jalkapallo, kepparikerho, keramiik-
ka, kokkaus, kuntonyrkkeily, kuvatai-
de, käsityöt, liikunta, manga, media-
kerho, musiikkiteatteri, parkour, sirkus, 
toiminnallinen harjoittelu, tanssi ja 
vesiliikunta. 

Lukuvuodelle 2022-2023 harrastusker-
hotoiminnassa on 48 kerhoa ja luku-
vuosi on rytmitetty 7 viikon jaksoihin. 
Kerhojaksot ovat: vkot 35-41, 43-49, 
4-11 ja 12-18. Jaksottaminen mahdol-

listaa käytettävissä olevien ohjaajare-
surssien hyödyntämisen ja kerhojen 
kierrättämisen eri kouluilla, jolloin use-
ammalla lapsella ja nuorella on mahdol-
lisuus osallistua toimintaan ja kokeilla 
erilaisia harrastuksia. Tulevan luku-
kauden kerhotarjonnassa painopiste on 
aikaisempaa enemmän pienemmille 
kouluille suunnatuissa kerhoissa. Ker-
hotoiminnassa on huomioitu myös har-
rastamisen jatkuvuus, mikäli harrastus-
kokeilu herättää innostuksen aiheeseen, 
niin lähes kaikkia harrastuksia voi jat-
kaa säännöllisesti paikallisten toimijoi-
den ryhmissä.

Keskeiset toiminnan mahdollistajat 
ovat valtionavustus Suomen mallin mu-
kaisen kerhotoiminnan toteuttamiseen, 
yhteistyö koulujen kanssa sekä yhteis-
työkumppanit ja kunnan omat työnte-
kijät, jotka tuottavat laadukasta ohjaus-
sisältöä kerhoihin. 

Suomen harrastamisen mallissa yhdis-
tyvät lasten ja nuorten kuuleminen har-
rastustoiveista, olemassa olevien hyvien 
käytäntöjen ja toimintatapojen koordi-
noiminen sekä koulun ja harrastustoi-
mijoiden yhteistyö. 

e-sport, 
mediakerho

keramiikka  
kokkaus 

tanssi

kuntonyrkkeily, 
kuvataide

käsityöt,  
liikunta 

manga,  
musiikki- 

teatteri
parkour, 

jalkapallo 
kepparikerho, 

sirkus

sisäpelit,  
toiminnalinen  

harjoittelu

Kerhoihin ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tehdään 
SuomiSport.fi-palvelussa, jonne huol-
taja rekisteröityy ensin ja lisää sitten 
lapsensa tiedot. Mikäli on aikaisem-
min rekisteröitynyt esim. lajilisenssien 
tai kerhoihin ilmoittautumisen puit-
teissa, niin kyseisiä tunnuksia käy-
tetään tässäkin; puhelinnumeroa tai 
sähköpostiosoitetta. 

Ilmoittautuneiden toivotaan sitoutuvan 
kerhojakson ajaksi toimintaan. 

Kerhoihin ilmoittautumiset alkavat:
2. jakso 5.10.2022 klo 9 
3. jakso 9.12.202 klo 9
4. jakso 2.3.2023 klo 9 

Kerhovaihtoehtoihin tutustuminen ja 
kerhoon ilmoittautuminen: 
bit.ly/Harrastusiltapäivä

Koulukuljetus kerhosta kotiin
Koulukuljetusoikeusoppilaille järjeste-
tään kuljetus kerhosta kotiin koululla 
pidettävistä kerhoista. Huoltajan tulee 
ilmoittaa kuljetustarpeesta viikkoa en-
nen kerhojakson alkua sähköpostitse: 
mika.vanni@nurmijarvi.fi

Uotilan koulun keramiikkakerhon värikkäitä töitä.

NURMIJÄRVI 11
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JOUKKOLIIKENNELIIKENNE

Joukkoliikenteessä siirrytty 
syysaikatauluihin
Kesä alkaa olemaan lopuillaan, ja mo-
nella nurmijärveläisellä on taas arki al-
kanut. Tämä näkyy myös Nurmijärven 
joukkoliikenteessä: koululaiset ovat pa-
lanneet koulutielle, opiskelijat jatkaneet 
opintojen äärellä ja työssäkäyvät ovat 
siirtyneet kesälaitumelta arkisen aher-
ruksen ääreen. Joukkoliikenteessä on 
siirrytty syysaikatauluihin, ja vuoroja 
on kesää enemmän.

Kuluneet kaksi ja puoli vuotta ovat ol-
leet haastavia myös joukkoliikentees-
sä. Etätöiden yleistyminen on jättänyt 
loven matkustajamääriin, ja merkittävä 
osa tästä vähenemästä näyttäisi jäävän 
pysyväksi. Joukkoliikenteen vuorotar-
jonta Nurmijärvellä on kuitenkin säily-
nyt hyvällä tasolla, ja etenkin vapaa-
ajan matkustus on palannut jo lähes 
koronaa edeltävälle tasolle. Yövuoro-
jakin on taas ajettu ja asiakkaat ovat 
löytäneet nämä pitkään tauolla olleet 
vuorot.

Joukkoliikenneasioista järjestettiin ke-
väällä kyselytutkimus, johon liiken-
nöitsijä Korsisaari sai runsaasti vas-
tauksia, asiakkaiden ideoita ja myös 
kehitysehdotuksia. Nurmijärvellä ol-
tiin tyytyväisiä kuljettajien osaami-
seen ja palveluasenteeseen, linja-autojen 
viihtyisyyteen ja aikataulussa pysy-
miseen. Eniten toivottiin parannusta 
vuorojen määrään ja joukkoliikenteen 
viestintään. 

Näitä asiakastoiveita tullaan kehit-
tämään tulevalla talvikaudella lii-
kennöitsijän, kunnan ja Uudenmaan 
ELY-keskuksen kesken. Matkustuksen 
muuttumista seurataan säännöllisesti. 
Alkavana syksynä iltapäivään on teh-
ty vuorolisäyksiä kasvaneen kysynnän 
vuoksi. Viestintää ja viestinnän kanavia 
pyritään myös tehostamaan siten, et-
tä asiakkaat saisivat aina oikea-aikais-
ta tietoa sekä liikenteen suunnitelluis-
ta muutoksista että poikkeustilanteista, 
joita esimerkiksi viime talvena mielen-
ilmausten ja kehnojen ajokelien vuoksi 
oli tavallista enemmän.

Nurmijärven joukkoliikenteeseen on 
nyt tarjolla myös Matkahuollon Reittio-
pas, joka näyttää joukkoliikennereitit 
ovelta ovelle -periaatteella. Myös perin-
teinen Matkahuollon aikatauluhaku on 
käytössä tulostettavien taulukkoaika-
taulujen rinnalla. Tulostettavat aikatau-
lut löytyvät Korsisaaren verkkosivuilta: 
korsisaari.fi. Myös Bussit Live -reaaliai-
kapalvelu löytyy samoilta verkkosivuil-
ta. Siitä on hyötyä esimerkiksi silloin, 
kun liikenteessä on ruuhkan vuoksi 
häiriöitä, jotka vaikuttavat bussien kul-
kuun. Myös pysäkkikohtaisia ohitus-
aikaennusteita tarkennetaan bussien 
ajoaikojen vaihdeltua korona-aikana 
asiakas- ja liikennemäärien muutosten 
vuoksi normaalia enemmän.

Kunnan liikennesuunnittelija Jenny 
Rantamölö kävi tutustumassa Kiven-
kyytiin ja haastattelemassa matkustajia. 

Lepsämän kauppakyyti oli kuljettamas-
sa matkustajia kauppaan Klaukkalaan. 
Matkustajat kehuivat palvelua loista-
vaksi syrjäseutujen asukkaille. 

”Kivenkyydillä pääsee melkein kotio-
velta kaupan ovelle, ei tarvitse kävellä 
pitkää matkaa pysäkille”, kertoo Kiven-
kyydin vakiomatkustaja. Matkustajien 
mielestä myös Kivenkyydin aikatau-
lu on sopivampi kuin reittiliikenteen 
linja-autojen. 

”Kivenkyydin voi tilata toivomaan-
sa aikaan, ei tarvitse lähteä aamulla ja 
palata vasta iltapäivällä”, jatkaa toinen 
matkustaja. 

Tunnelma oli leppoisa ja jokainen mat-
kustaja pääsi toivomansa kaupan edus-
talle. Kuljettaja sai matkustajilta erityis-
kiitokset. Hän auttoi jokaista 
asiakasta ilman kiirettä. 

Kun matkustajat oli jätetty Klaukka-
laan, suuntasi Kivenkyyti hakemaan 
seuraavan tilauksen tehnyttä asiakas-
ta, ennen kuin palasi takaisin Klauk-
kalaan hakemaan Lepsämän kauppa-
kyydin mukana tulleet matkustajat 
kotimatkalle.

Kivenkyydin asiakaskysely on auki 
24.10-6.11.2022. 
Muista käydä vastaamassa! 

Kivenkyydin voi tilata 
toivomaansa aikaan

Kivenkyyti kuljettaa Nurmijärven taaja-
missa arkipäivisin tilauksien mukaan.                 
         Kyydin voi tilata klo 7-17
                puh. 09 274 6900. 
          nurmijarvi.fi/kivenkyyti     
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Ilmastotyökyselyn tuloksia

Nurmijärven kunta tavoittelee hiili-
neutraaliutta vuoteen 2035 mennes-
sä. Kunta on myös mukana erilaisissa 
hankkeissa, ohjelmissa ja verkostoissa. 
Lisäksi kunta on toteuttanut asukkail-
le suunnatun ilmastotyökyselyn viime 
ja tänä vuonna. Kyselyissä kartoitettiin 
asukkaiden tekemiä ilmastotekoja, ja si-
tä, mihin suuntaan kunnan ilmastotyö-
tä pitäisi vastaajien mielestä suunnata.

Sähkön ja veden säästämistä sekä ahke-
raa kierrätystä 
Kyselyssä asukkaiden ilmastoteot oli 
jaettu viiteen eri teemaan: sähkön- ja 
vedenkulutus, asuminen, liikkuminen 
ja matkustaminen, kierrätys ja kestävä 
kulutus. Lisäksi toivottiin vastauksia, 
mitä ilmastotekoja asukkaat tekisivät, 
jos se olisi mahdollista ja mikä estää nii-
den toteuttamisen.

Tämän vuoden tulosten mukaan vas-
taajat ovat pyrkineet vähentämään säh-
kön- ja vedenkulutusta. Toiseksi eniten 
tehtiin kierrätykseen liittyviä ilmas-
totekoja. Asumiseen liittyvistä ja teh-
dyistä ilmastoteoista nousi esiin ko-
din huoneiden lämpötilan säätäminen 
energiataloudelliseksi. 

Etätyöt ovat vähentäneet matkusta-
mista. Julkista liikennettä käytettäisiin 
enemmän, jos se olisi toimivampi. Ny-
kyiset reitit ja vuorot eivät ole kyselyyn 
vastanneiden mielestä riittäviä. 

Millaisia ilmastotekoja kunnan tulisi 
tehdä omassa toiminnassaan? 
Kunnan tulisi toimenpiteitä suunni-
tellessaan mahdollistaa kuntalaisten 
osallistuminen ilmastotyöhön. Kun-
nan oma esimerkki ilmastoteoissa koet-
tiin tärkeänä motivaattorina siihen, että 
asukas alkaa omassa arjessaan toteutta-
maan ilmastotekoja.

Vastaajista 82 % oli sitä mieltä, että kun-
nan tulisi tehdä toimenpiteitä liitty-
en virkistysalueiden kehittämiseen ja 
suojeluun. Myös luonnon monimuotoi-
suuden säilyttäminen koettiin tärkeäk-
si. Kunta on jo esimerkiksi rakentanut 
Klaukkalan Isosuolle reitistön, jossa ul-
koilijat ohjataan käyttämään rakennet-
tuja reittejä muiden polkujen sijasta, jol-
loin luonnon kuormitus vähenee.

Viime vuonna vastaajista 64 %, ja tä-
nä vuonna 80 % toivoi kunnan lisäävän 
uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
energiantuotannossa. Tähän liittyen 
esimerkiksi Valkjärven koululle tuli 
maalämpö, kunnan omistaman Nur-
mijärven Sähkö Oy:n kaukolämmöstä 
noin 98 % tuotetaan lähialueelta tule-
valla energiapuulla ja kaasutankkaus-
aseman rakentamistakin kartoitettiin.
Ilmastoasioihin liittyviä tilaisuuksia 
järjestetään jatkossakin

Viime vuoden kyselyssä vastaajat toi-
voivat kunnan jakavan tietoa ilmasto-
asioista. Kunta järjestikin useita ilmas-
toasioihin liittyvää tilaisuutta vuosina 
2021–2022. Tilaisuuksia markkinoin-
tiin kunnan eri viestintäkanavissa ak-
tiivisesti. Tämän vuoden kyselyssä ky-
syttiin, miten tyytyväisiä kuntalaiset 
olivat järjestettyihin tilaisuuksiin. Yli 
puolet vastaajista ei tiennyt järjestetyis-
tä tilaisuuksista, ja vain kaksi oli osallis-
tunut niihin.

Kaksi kolmasosaa vastaajista kuitenkin 
toivoi tässäkin kyselyssä kunnan järjes-
tävän tilaisuuksia lisää, ja vastaajat an-
toivat hyviä ideoita tulevien tilaisuuksi-
en teemoiksi.

Kyselyn tulokset löytyvät 
Ilmastotyö-sivustolta:
 nurmijarvi.fi/ilmastotyo

Nurmijärven pohjavesialueiden suojelu-
suunnitelmien päivitystyö on käynnisty-
nyt. Suojelusuunnitelma valmistuu maa-
liskuussa 2023. Tavoitteena on turvata 
vedenhankinnalle tärkeät ja vedenhan-
kintaan soveltuvat pohjavesivarannot ja 
niiden antoisuuden säilyminen sekä 
estää pohjaveden laadun heikkeneminen.

Nurmijärven 1. luokan pohjavesialuei-
den Valkoja, Nukari, Teilinummi, Raja-
mäki, Kiljava, Lepsämä ja Nummenpää 
suojelusuunnitelmat päivitetään. Lisäksi 
Salmela 1. luokan pohjavesialueelle sekä 
2. luokan pohjavesialueille Perttula, Ali-
Labbart, Pinninnummi ja Palojoki laadi-
taan suojelusuunnitelmat ensimäistä ker-
taa. Nykyiset suojelusuunnitelmat ovat 
valmistuneet vuosina 2008 ja 2010.

Suojelusuunnitelmassa ajantasaiset 
tiedot pohjavesiolosuhteista
Pohjavesialueen suojelusuunnitelma on 
ohje, jota sovelletaan kuntatasolla mm. 
maankäytön suunnittelussa ja viran-
omaisvalvonnassa sekä lupakäsittelyissä 
suunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Suojelusuunnitelma si-
sältää ajantasaiset tiedot alueen pohjave-
siolosuhteista, vedenottamoista ja niiden 
tarkkailusta sekä riskikartoituksen ja 
riskienarvioinnin.

Suunnitelmassa esitetään toimenpide-
suosituksia pohjavesialueelle sijoittuville 
toiminnoille ja maankäytölle pohjaveteen 
kohdistuvien riskien ehkäisemiseksi. Ris-
kienarviointia ja toimenpidesuosituksia 
voidaan hyödyntää talousveden laadun 
valvonnassa ja laatuun vaikuttavien riski-
en hallinnassa.

Suojelusuunnitelma valmistuu 2023
Nurmijärven pohjavesialueiden suojelu-
suunnitelmien päivitystyöstä vastaa AF-
RY Finland Oy. Suojelusuunnitelman 
laatimista ohjaa seurantaryhmä, jossa 
ovat edustettuina Nurmijärven kunta, 
Nurmijärven Vesi -liikelaitos, Uuden-
maan ELY-keskus, Keski-Uudenmaan 
ympäristökeskus sekä Keski-Uudenmaan 
pelastuslaitos. Suojelusuunnitelma val-
mistuu maaliskuussa 2023. Valmistu-
essaan suunnitelma asetetaan julkisesti 
nähtäville ja kommentoitavaksi.

Nurmijärven pohjavesialueiden 
suojelusuunnitelman päivitys 
käynnistynyt80 % toivoi uusiutuvien energialähteiden käyttöä

YMPÄRISTÖ



14  NURMIJÄRVI

KUNTA TIEDOTTAA

Uutta nousua ja luomiskautta elävä 
Maija Vilkkumaa

Monikkosalin syksyn valovoimaiseen 
esiintyjäkaartiin rekrytoitu laulaja ja 
lauluntekijä Maija Vilkkumaa nou-
see lavalle joulukuussa. Loppuvuodes-
ta pääasiassa klubikeikkoja tekevä ar-
tisti saapuu Klaukkalaan tarjoamaan 
faneilleen harvinaisen ikärajattoman 
konserttielämyksen. 

Vilkkumaa kuuluu niihin pitkän lin-
jan lauluntekijöihin ja esiintyjiin, jo-
ka on palkittu muun muassa lukuisilla 
Emma-palkinnoilla. Hänen laulunsa, 
kuten Satumaa-tango, Ingalsin Lau-
ra, Ei, Lottovoitto ja Viimeinen elä-
mä ovat nousseet hiteiksi jo neljällä eri 
vuosikymmenellä. 

Monikkosalin konserttiin saapuvat 
pääsevät nauttimaan myös aivan 
tuoreesta tuotannosta, sillä 
Vilkkumaan uusin levy 
julkaistaan syksyllä 2022. 

Artistin luomiskauden 
tuotoksista on saatu 
maistiainen jo kuluneen 
kevään ja kesän aikana. 

Vilkkumaa julkaisi 
maaliskuussa syntymä-
vuotensa mukaan nime-
tyn kappaleen 1973, 
jossa kaivataan tanssi-
lattialle huolettomiin 
hetkiin. Kesäkuussa 
valon näki puolestaan 
sukupuolirooleihin 
kantaa ottava 
single Jos oisin mies.

Maija Vilkkumaa
La 17.12. klo 19
Monikkosali
www.lippu.fi
Järj. Nurmijärven 
kulttuuripalvelut

14 NURMIJÄRVI 



NURMIJÄRVI  15  

KUNTA TIEDOTTAAKULTTUURI

Mozartin Requiem 
soi Aleksis Kiven muistoksi 
Aleksis Kiven päivän aattona Nurmijär-
ven kirkossa kuullaan W.A. Mozartin 
tunnetuimpiin kuuluva teos Requiem 
eli sielunmessu. 

Mozartin viimeiseksi jäänyt sävellystyö 
valikoitui konsertin järjestäjän Nurmi-
järven Musikanttien mukaan luonte-
vasti Kiven kuoleman 150-vuotismerk-
kivuoden konsertin ohjelmaksi. 

Konsertin solisteina esiintyvät sopraa-
no Niina Moijanen, altto Taina Lemo-
la , tenori Ari Grönthal  ja basso Aleksi 
Matikainen. Kuoro-osuuksista vastaa 

Juha Poikela 
lausuu ja laulaa 
Aleksis Kiveä 

Aleksis Kiven päivää vietetään tänä 
syksynä juhlavan kirkkokonsertin mer-
keissä. Vaikka kyseessä onkin Kiven 
kuoleman 150-vuotismerkkivuosi, kes-
kitytään konsertissa ennen kaikkea hä-
nen elämäänsä, rikkaaseen tuotantoon-
sa ja jälkeensä jättämään perintöön.

Konsertin ideoineelle Juha Poikelal-
le kansalliskirjailijan tekstit ovat tar-
jonneet oivalluksia jo yli kolmenkym-
menen vuoden ajan. Vannoutuneena 
perinteiden säilyttäjänä hänelle on eri-
tyisen tärkeää Kiven käyttämä kieli.

"Ihminen puhdistaa mieltään jo sil-
lä, että lukee Kiven tekstejä sellaisena 
kuin ne on kirjoitettu. Kaikkien näiden 
vuosien jälkeen niistä löytyy yhä uusia 
merkityksiä", Poikela pohtii.

Nurmijärven kirkossa järjestettävässä 
konsertissa kuullaan Aleksis Kiven ru-
noja laulettuina ja lausuttuina. Poikela 
on itse tapahtuman päälaulajana, mutta 
illan aikana esiintyy myös muita vierai-
levia tähtiä. 

Hieman yli tunnin kestävää konsert-
tia säestää Nurmijärven puhallinorkes-
teri johtajanaan kapellimestari Tamas 
Paraczky. Lisäksi kuulijoita ilahduttaa 
Nurmijärven reserviläisistä ja Martoista 
muodostuva kuoro.

"Aleksis Kiven elämästä kiinnostunei-
den kannattaa ehdottomasti tulla kuu-
lemaan konserttia. Kiven tarina avau-
tuu ennen kaikkea hänen runojensa, 
laulujensa ja muun kerronnan kautta", 
Poikela kertoo.

Ma 10.10. klo 19
Aleksis Kiven päivän konsertti
Nurmijärven kirkko
Konsertin kesto 1 tunti 15 minuuttia, ei 
väliaikaa
Järj. Nurmijärven puhallinorkesteri, Martat 
ja Nurmijärven reserviläiset

Tuire Grönthalin valmentama nurmi-
järveläinen kuoro, jonka jäsenet ovat 
hänen nykyisiä ja entisiä oppilaitaan.
Orkesterina toimii Oratorio-orkeste-
ri, joka koostuu Nurmijärvellä ja lähi-
kunnissa asuvista ammattimuusikois-
ta. Heidän johtajanaan taituroi Jukka 
Rantamäki.

Su 9.10. klo 18
Sielunmessu Aleksis Kivelle 
– Mozartin Requiem
Nurmijärven kirkko
Järj. Nurmijärven Musikantit ry 
ja Nurmijärven seurakunta

Tatu ja Patu seikkailevat 
uutuusnäytelmässä
Monikkosalissa nähdään nauruhermo-
ja kutkuttava esitys, kun näyttämölle 
saapuvat Nouhau-säätiön Noubel-mita-
lipalkitut tutkijat Tatu ja Patu. Lasten 
kansalliskirjallisuuden kestonimiin eit-
tämättä kuuluvat Outolan pienet suur-
miehet saapuvat Klaukkalaan sopivasti 
Aleksis Kiven päivän aattona.

Tatu ja Patu, elämä ja teot on pullollaan 
hauskoja hetkiä, outoja asioita, riemu-
kasta musiikkia ja ennennäkemättömiä 
paljastuksia. Lastennäytelmä perustuu 
Aino Havukaisen ja Sami Toivosen suo-
sittuun kirjasarjaan.

Linnateatterin uutuusnäytelmä on sa-
malla syväluotaus ja pintaraapaisu Ou-
tolan tunnetuimpien veljesten elämään. 
Sen tiedot perustuvat haastatteluihin 
ja saatavilla olleeseen arkistomateri-
aaliin. Kaikkien asioiden todenperäi-
syyttä ei kuitenkaan ole kyetty täysin 
varmistamaan.

Näytelmän kesto on 40 min. ja se sovel-
tuu 3-vuotiaista ylöspäin. Esitys sisältää 
myös outoja aakkosia.

Su 9.10. klo 15 
Tatu ja Patu, elämä ja teot
Monikkosali
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut
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Inspiraatiota ja positiivisuutta arkeen 
Esa Saarisen luennolta

16 NURMIJÄRVI  

Filosofi Esa Saarisen mukaan parem-
pi ajattelu synnyttää parempaa elä-
mää. Säkenöivänä puhujana tunnetun 
filosofin ajatuksia kuullaan Monik-
kosalissa torstaina 13. syyskuuta, kun 
hän saapuu Minä elän -merkkivuoden 
tähtipuhujaksi. 

Luennoillaan Saarinen pyrkii synnyt-
tämään kuulijoissaan elämänuskoa, in-
nostusta ja ihmisten välistä arvostusta.

Saarinen toimi vuoteen 2021 saakka 
professorina Aalto-yliopistossa, jossa 
hänen ”Filosofia ja systeemiajattelu” -lu-
entonsa saavuttivat suuren suosion. Hän 
on aktiivinen keskustelija, kirjoittaja ja 
puhuja, jonka tavoitteena on vahvistaa 
ihmisten myönteisiä ominaisuuksia.

Monikkosalin luennolle on vapaa pääsy, 
mutta osallistujien kannattaa varmistaa 
paikkansa salissa ilmoittautumalla tilai-
suuteen etukäteen 1.9. kello 9 alkaen jo-
ko Nurmijärven Opiston verkkosivujen 
kautta: nurmijarvenopisto.fi  tai puh. 
040 938 1007. 

To 13.10. klo 18
Filosofi Esa Saarinen
Suomalainen mieli on hyvä mieli
Monikkosali
Maksuton sisäänpääsy. 
Ennakkoilmoittautuminen. 
Järj. Nurmijärven opisto ja Nurmijärven 
kulttuuripalvelut
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Minä elän! -merkkivuoden
 luentosarja tarjoaa 

rakennusaineita mielen 
hyvinvoinnille.

16 NURMIJÄRVI 
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Eroon arjen ankeuttajista
Sosiaalipsykologi Janne Viljamaa kertoo keinoista

Inspiraatiota ja positiivisuutta arkeen 
Esa Saarisen luennolta

Apua kuormittuneiden aivojen hyvinvoinnille

Hyvä itsetunto vaatii onnistumisia, 
mutta mistä niitä saa, jos koko ajan 
tuntee olevansa askeleen jäljessä? 

Tähän kysymykseen ja moniin muihin 
stressiin ja itsetuntoon liittyviin poh-
dintoihin saadaan vastauksia sosiaa-
lipsykologi, opettaja ja kirjailija Janne 
Viljamaan luennolla Monikkosalissa.

Viljamaa on kirjoittanut laajasti itsetun-
nosta, kasvatuksesta, narsismista, ad-
diktioista ja aggressioista. Vuonna 2023 
ilmestyy hänen viidestoista teoksensa 
Ilkeät ihmiset. Viljamaa tietääkin hy-
vin, kuinka laajasti mielen hyvinvoin-
tiin liittyvät asiat koskettavat tavallista 
suomalaista.

"Mielenterveys on jatkumo. Jopa joka 
viides meistä kärsii elämänsä aikana vä-
hintään keskivaikeasta masennuksesta", 
Viljamaa sanoo.

Hektisessä nykyelämässä stressiteki-
jöistä ei ole pulaa ja oman painolastinsa 
tuovat myös sosiaalisen median kasaa-
mat odotukset. 

Viljamaa pohtii jaksamista ja venymis-
tä yhteiskunnan kovissa paineissa. Sa-
malla hän pyrkii tarjoamaan keinoja, 
joilla ihmiset pääsisivät eroon arkensa 
ankeuttajista ja pystyisivät siirtymään 
oman elämänsä päähenkilöiksi. 

To 27.10. klo 18
Sosiaalipsykologi ja kirjailija Janne 
Viljamaa
Ei hullumpaa – kuka meistä 
oikeastaan on mieleltään terve
Monikkosali
Ennakkoilmoittautuminen 
alkaa 1.9. klo 9
nurmijarvenopisto.fi tai 
puh. 040 938 1007.
Järj. Nurmijärven opisto ja 
Nurmijärven kulttuuripalvelut

Tietotyö, kiireinen arki ja jatkuva är-
sykkeiden tulva aiheuttavat monille 
aivosumua ja muistiongelmia, mutta 
onneksi tilanteeseen on tarjolla apua.  

Minä elän! -merkkivuoden luentosar-
jan päättää torstaina 10.11. aivotutki-
ja ja professori Minna Huotilainen, 
joka tietää mitkä asiat auttavat aivoja 
jaksamaan. 

Huotilainen on tutkinut työssään esi-
merkiksi arjessa ja työpäivän aikana 
tapahtuvien keskeytysten vaikutuksia 
aivoihin. Tutkimustyön tuloksia on jul-
kaistu lukuisissa teoksissa, joissa hän on 
käsitellyt muun muassa unta ja unetto-
muutta, oppimista ja keskittymiskykyä.

Huotilainen tunnetaan taidostaan pu-
hua tieteestä kansantajuisella tavalla, 
joten hänen luennoistaan myös aihepii-
riin perehtymätön saa hyvin otteen.

To 10.11. klo 18
Professori Minna Huotilainen
Taidetta ja tiedettä 
- parempaa hyvinvointia aivoillesi
Monikkosali
Ennakkoilmoittautuminen alkaa 
1.9. klo 9 osoitteessa: 
nurmijarvenopisto.fi tai 
puh. 040 938 1007.
Järj. Nurmijärven opisto ja 
Nurmijärven kulttuuripalvelut
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Asialla arvostettu aivotutkija Minna Huotilainen
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MONIKKOSALIN SYKSY 2020

Sonata Arctica akustisesti

Monikkosalin ohjelmistoon saadaan 
uutta särmää, kun lavalle nousee ko-
timaisen metallin kestonimi Sonata 
Arctica. 

Lokakuun puolivälissä järjestettävä ikä-
rajaton konsertti on osa Acoustic Ad-
ventures 2022 -kiertuesarjaa, joka tuo 
ympäri maailmaa keikkailevan yhtyeen 
kotimaan konserttisaleihin. Kattavaan 
kiertueeseen sisältyy tällä kertaa koko 
joukko uusia esiintymispaikkakuntia – 
Nurmijärvi mukaan lukien. 

Nimensä mukaisesti konserttisarja kes-
kittyy ennen kaikkea akustisiin sovi-
tuksiin. Kiertueella juhlistetaan Sonata 
Arctican yhdettätoista Acoustic Adven-
tures – Volume One -studioalbumia, 
joka julkaistiin tammikuussa 2022. Ky-
seessä on yhtyeen ensimmäinen täysin 
akustinen levy, jolle on luvassa jatkoa 
ensi vuonna. 

Red Nose Companyn 
humoristinen näytelmä 
Aleksis Kivestä

Minä elän! -merkkivuoden hengessä 
nähdään lokakuussa ilotteleva kunnian-
osoitus Aleksis Kivelle ja hänen tuotan-
nolleen. Red Nose Company ja Avanti! 
-orkesteri tuovat yhteisvoimin kan-
salliskirjailijamme elämän ja teokset 
Klaukkalaan.
 
Humoristinen ja rohkea esitys liikkuu 
Kiveen liittyvien teemojen parissa, jotka 
yltävät kuolemasta rakkauteen, eksisten-
tialismista rahaan ja luonnosta moder-
nin maailman ongelmiin. Esitys kertoo 
myös kirjailijan vähemmän tunnetuista 
puolista sekä hänen elämäänsä vaikut-
taneista ihmisistä, joiden ansiosta Kivi 
saattoi olla taiteilija, joka hän oli.

Näyttämöllä nähdään joukko Kiven kir-
jallisuudesta tuttuja hahmoja, mukaan 
lukien Seitsemän veljestä ja Nummisuu-
tarin Esko. Ansaitun paikkansa saavat 
myös hänen luomansa vahvat naisroolit, 
kuten Lea, jonka nimeä kantavan näytel-
män kantaesityksestä suomalaisen teat-
terin katsotaan alkaneen.

Vuonna 2005 perustettu Red Nose Com-
pany on Helsingissä toimiva kiertueteat-
teri, joka on erikoistunut klovneriaan. 
Näyttelijät Timo Ruuskanen ja Tuuk-
ka Vasama tunnetaan oivaltavista klas-
sikkotulkinnoistaan ja saumattomasta 
yhteispelistään. 

La 29.10. klo 15 
Red Nose Company feat. Avanti!
Aleksis Kivi 
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala 
www.lippu.fi
Järj. Nurmijärven ja Tuusulan 
kulttuuripalvelut

Kipinä tavallisesta poikkeavan albumin 
tekemiseen syntyi vuoden 2019 kiertu-
eella, jossa yleisö otti tuttujen kappalei-
den uudet sovitukset innolla vastaan. 

Sonata Arctican melodista power me-
tallia edustava musiikki taipuu sujuvas-
ti rauhallisemmiksi sovituksiksi, sillä 
kappaleiden ytimessä olevat koukutta-
vat melodiat pääsevät niissä entistä pa-
remmin esiin. 

Bändin odotetaan kuulostavan erityi-
sen hyvältä Monikossa, sillä sali on 
suunniteltu ensisijaisesti juuri akusti-
selle musiikille. 

Su 16.10. klo 18
Sonata Arctica Acoustic Adventures
Monikkosali
www.lippu.fi
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

Tarjolla harvinaista heviherkkua 

KULTTUURI
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MONIKKOSALIN SYKSY 2019

Nuori kitaristi vie kuulijat dramaattiselle 
musiikkimatkalle 

Santeri Rautiaisen marraskuinen ki-
tarakonsertti on täynnä lyyrisyyttä, 
draamaa ja virtuoosimaista musisoin-
tia. Illan aikana kuullaan 1800-luvun 
kitarasäveltäjien teoksista koottu tari-
nallinen sarja, jossa hiljennytään muun 
muassa Johann Sebastian Bachin 5. sel-
losarjan kitarasovituksen äärelle ja seik-
kaillaan Olli Mustosen 1. kitarasonaa-
tin eskapistisessa maailmassa. 

Monikkosalin lavalla taituroivalle San-
teri Rautiaiselle innokkuus ja analyytti-
syys eivät ole toisiaan poissulkevia ele-
menttejä. Hän taitaa niin 1500-luvun 
kielisoitinteokset kuin tämän päivän 
modernit kitarasävellyksetkin. Rautiai-
nen pyrkii kartoittamaan etenkin kita-
raohjelmistojen vähemmän huomiolle 
jääneitä mestariteoksia. 

Aktiivisesti konsertoiva kitaristi on 
nuoresta iästään huolimatta ehtinyt 
kiertää esiintymässä laajasti eri puolilla 
Suomea ja Eurooppaa. Perinteeksi muo-
dostuneiden kotimaisten kesäkiertuei-
den kautta hän on saavuttanut tuhansia 
kuulijoita. Rautiaisen kitararesitaaleja 
on kuultu lukuisilla eri paikkakunnilla.  
 
Su 13.11. klo 15 
Kohtauksia kitaralla
Monikkosali 
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut 
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Joulukonserttista joulun tunnelmaa

Joulukuun alussa Monikkosali täyttyy 
tutuista sävelistä, kun joulukonsertti vi-
rittää kuulijansa iloiseen ja rauhalliseen 
joulutunnelmaan. Ohjelmistoon kuu-
luu monipuolinen valikoima perinteisiä 
joululauluja sekä aivan uusia sovituksia. 

Lavalla säkenöi kaksi nuorta virtuoo-
sia, sopraano Laura Pyrrö ja tenori Tero 
Harjunniemi, jotka esiintyvät konser-
tissa sekä erikseen että duettona. Oop-
peroiden ja operettien parissa ansioitu-
neen kaksikon äänet taipuvat sujuvasti 
myös modernimpaan tulkintaan. Illan 
aikana laulajaparia säestää pianisti Jan-
ne Hovi, jolta kuullaan illan aikana 
myös instrumentaalisovituksia joului-
sista suosikkikappaleista. 

Nostalgiannälkäisille on tarjolla run-
saasti vanhoja rakkaita joululauluja, 
mutta muukaan mahtuu myös uudem-
pia kansainvälisiä kappaleita. Vaikka 
illan musiikkivalinnoissa kunnioitetaan 
perinteitä, konsertti on sävyltään en-
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La 10.9. klo 16–17
Jukka Perko
Charlie Parker with Strings
Saksofonisti, jazzmuusikko, säveltä-
jä Jukka Perko soittaa jazzin ilotuli-
tusta teemalla ”Charlie Parker with 
Strings.” Säestäjinä Helsingin työvä-
enopiston sinfoniaorkesteri Helsin-
ginkadun Filharmonikot sekä Juko-
lan Musiikkikoulun ja Nurmijärven 
Musiikkiopiston opettajat.
Liput 15 € Nurmijärven kirjastoista, 
Rajamäen uimahallilta ja ovelta.
Järj. LC Nurmijärvi/Rock

La 17.9. klo 14–18
Monikkopäivä
Monikko täyttää jo 5 vuotta! Ohjel-
massa mm. Nurmijärven Opiston 
Open stage, tanssi- ja musiikkiopis-
ton esityksiä sekä nuorisotilan järjes-
tämää ohjelmaa. Kahvio on auki ja 
tarjolla on syntymäpäivien kunniak-
si tietysti kakkukahvit!
Vapaa pääsy

Ma 29.8. klo 18.30
Rebecca & Louise
Numon konserttikauden avaukses-
sa esiintyy pianisti Mirka Viitala 
RSO:n jousisoittajien kanssa. Kon-
sertissa kuullaan Rebecca Clarken 
pianotrio sekä Louise Farrencin 
pianokvintetto. 
Liput 15 € ovelta
Järj. Nurmijärven musiikkiopisto

La 24.9. klo 18
Syksy Soi!: Syksy syö
Syksy syö tarjoilee 10-vuotisjuhla-
konserttinaan leikkisän tuulahduk-
sen gastronomiaa gourmet-sävelin 
ja palan Ranskan makumaailmaa. 
Pääsylipun hinnalla pääset nautti-
maan kamariyhtyeen iloittelevas-
ta ja vivahderikkaasta musiikista ja 
picnic-ruokailusta.
Liput 42,50 € + tilausmaksut 
(alk. 1,5 € /tilaus www.lippu.fi)
Järj. Nurmijärven Musikantit ry

Su 25.9. klo 18
Syksy Soi!
Sydämeni laulu – Aleksis Kiven 
elämää ja musiikkia
Minä elän! -merkkivuoden kunniak-
si Syksy Soi järjestää herkän konser-
tin, jossa esitetään Kiven elämäkerta 
musiikin kautta. Konsertissa kuul-
laan teoksia, joissa on käytetty hänen 
tekstejään sekä teoksia hänen aika-
laisiltaan. Kesto n. 2 h sis. väliajan.
Liput 22,50 € + tilausmaksut 
(alk. 1,5 €/tilaus www.lippu.fi)
Järj. Nurmijärven Musikantit ry

Su 25.9. klo 13
Syksy Soi!
Elokuvakonsertti Lumiukko
Monikkosalin suurella valkokan-
kaalla nähdään tämä hellyttävä piir-
roselokuva, jonka musiikin orkesteri 
soittaa livenä! Solistina laulaa klauk-
kalalainen nuori lupaava Tristan 
Lumi. Kesto n. 30 min.
Liput 11,50 € + tilausmaksut 
(alk. 1,5 €/tilaus www.lippu.fi)
Järj. Nurmijärven Musikantit ry

To 29.9. klo 19
Stand up show Jaakko 
Saariluoma 
K-18. Saariluoma on nopea, terävä 
ja aina askeleen edellä. Tämä koko 
illan show sisältää ennenkuuluma-
tonta materiaalia. Huumorin aiheet 
kumpuavat elävästä elämästä, sillä 
maailma on hämmentävä paikka ja 
arkiset tilanteet voivat olla äärettö-
män koomisia. Kesto n 1,5 h sis. väli-
ajan. Liput 27,50 € + tilausmaksut 
(alk. 1,5 €/tilaus www.lippu.fi)
Järj. Meebu

Monikko saa uuden näyttävän  taideteoksen

Tänä vuonna Nurmijärven taidekokoel-
ma täydentyy kahdella isommalla tai-
deteoksella, joista molemmat sijoitetaan 
Klaukkalaan. 

Niistä näkyvämpi on monitoimitalo 
Monikon aulaan keväällä 2023 ripustet-
tava taideteos, joka on katsottavissa niin 
rakennuksen sisä- kuin ulkopuoleltakin. 
Vuoden toinen merkittävä hankinta on 
Klaukkalan koululle tuleva teos.

Monikon Mobile
Monikon aulan sisäkattoon on jo raken-
nusvaiheessa varattu tila isolle taidete-
okselle, joten taidehankintaa on suun-
niteltu jo pitkään. Tänä vuonna kunta 
pyysikin viittä ammattitaiteilijaa tai tai-
teilijaryhmää antamaan luonnosehdo-
tuksensa tilaan soveltuvasta teoksesta. 
Heinäkuussa kokoontunut valintaryh-

Kunta teki tänä vuonna kaksi suurempaa taidehankintaa

mä – kulttuurituottaja ja kuraattori 
Kalle Hakkola, taiteilija Kati Rapia 
sekä sivistysjohtaja Tiina Hirvonen 
– tutustui taiteilijoilta saatuihin luon-
noksiin. Valintaryhmä päätyi Jenni 
Ropen Mobile-teokseen. Ropen vastaa-
via töitä löytyy esimerkiksi Helsingin 
Kalasataman terveys- ja hyvinvointi-
keskuksen aulasta.

Teoksen hankintahinnasta 60 % kate-
taan  Valtiokonttorin kautta saaduilla 
kuolinpesän varoilla. Muu osuus mak-
setaan kunnan taidehankintarahalla.

Taidetta koululle
Toinen isompi hankinta on Klaukka-
lan koululle tuleva Corinna Helenelun-
din työ. Teoskokonaisuus suunniteltiin 
taiteilijan kanssa koulusta valittuun ti-
laan. Taiteilijalta saatujen ehdotusten 

perusteella kunta hankki teoksen, jo-
ka perustuu uusintavedokseen Crying 
for No Reason -teoksesta sekä ve-
dokseen toisesta nimettömästä työs-
tä, joka kuului vuodelta 2018 peräi-
sin olevaan ”T_h_e_ _D_o_u_g_h_” 
-installaatioon. Teos ripustetaan kou-
lulle syksyn aikana.

Kouluihin esille laitettavilla taidete-
oksilla on monia funktioita. Oppimis-
ympäristön kohentamisen lisäksi niitä 
voi hyödyntää muun muassa osana 
kouluille suunnatun Kulttuuripolun 
taidekasvatusosuutta. 

Koulujen lisäksi teoksia löytyy myös 
päiväkodeista ja muista kunnan 
tiloista.

nen kaikkea duurivoittoinen. Haikeiden 
laulujen sijaan esitykset ja kappaleva-
linnat pyrkivät herättämään kuulijois-
saan joulunajan mukanaan tuomaa iloa, 
lämpöä ja rauhaa. 

Su 4.12. klo 15 
Joulukonsertti – solisteina Laura Pyrrö 
ja Tero Harjunniemi 
Monikkosali 
www.lippu.fi
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut
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La 10.9. klo 16–17
Jukka Perko
Charlie Parker with Strings
Saksofonisti, jazzmuusikko, säveltä-
jä Jukka Perko soittaa jazzin ilotuli-
tusta teemalla ”Charlie Parker with 
Strings.” Säestäjinä Helsingin työvä-
enopiston sinfoniaorkesteri Helsin-
ginkadun Filharmonikot sekä Juko-
lan Musiikkikoulun ja Nurmijärven 
Musiikkiopiston opettajat.
Liput 15 € Nurmijärven kirjastoista, 
Rajamäen uimahallilta ja ovelta.
Järj. LC Nurmijärvi/Rock

La 17.9. klo 14–18
Monikkopäivä
Monikko täyttää jo 5 vuotta! Ohjel-
massa mm. Nurmijärven Opiston 
Open stage, tanssi- ja musiikkiopis-
ton esityksiä sekä nuorisotilan järjes-
tämää ohjelmaa. Kahvio on auki ja 
tarjolla on syntymäpäivien kunniak-
si tietysti kakkukahvit!
Vapaa pääsy

Ma 29.8. klo 18.30
Rebecca & Louise
Numon konserttikauden avaukses-
sa esiintyy pianisti Mirka Viitala 
RSO:n jousisoittajien kanssa. Kon-
sertissa kuullaan Rebecca Clarken 
pianotrio sekä Louise Farrencin 
pianokvintetto. 
Liput 15 € ovelta
Järj. Nurmijärven musiikkiopisto

La 24.9. klo 18
Syksy Soi!: Syksy syö
Syksy syö tarjoilee 10-vuotisjuhla-
konserttinaan leikkisän tuulahduk-
sen gastronomiaa gourmet-sävelin 
ja palan Ranskan makumaailmaa. 
Pääsylipun hinnalla pääset nautti-
maan kamariyhtyeen iloittelevas-
ta ja vivahderikkaasta musiikista ja 
picnic-ruokailusta.
Liput 42,50 € + tilausmaksut 
(alk. 1,5 € /tilaus www.lippu.fi)
Järj. Nurmijärven Musikantit ry

Su 25.9. klo 18
Syksy Soi!
Sydämeni laulu – Aleksis Kiven 
elämää ja musiikkia
Minä elän! -merkkivuoden kunniak-
si Syksy Soi järjestää herkän konser-
tin, jossa esitetään Kiven elämäkerta 
musiikin kautta. Konsertissa kuul-
laan teoksia, joissa on käytetty hänen 
tekstejään sekä teoksia hänen aika-
laisiltaan. Kesto n. 2 h sis. väliajan.
Liput 22,50 € + tilausmaksut 
(alk. 1,5 €/tilaus www.lippu.fi)
Järj. Nurmijärven Musikantit ry

Su 25.9. klo 13
Syksy Soi!
Elokuvakonsertti Lumiukko
Monikkosalin suurella valkokan-
kaalla nähdään tämä hellyttävä piir-
roselokuva, jonka musiikin orkesteri 
soittaa livenä! Solistina laulaa klauk-
kalalainen nuori lupaava Tristan 
Lumi. Kesto n. 30 min.
Liput 11,50 € + tilausmaksut 
(alk. 1,5 €/tilaus www.lippu.fi)
Järj. Nurmijärven Musikantit ry

To 29.9. klo 19
Stand up show Jaakko 
Saariluoma 
K-18. Saariluoma on nopea, terävä 
ja aina askeleen edellä. Tämä koko 
illan show sisältää ennenkuuluma-
tonta materiaalia. Huumorin aiheet 
kumpuavat elävästä elämästä, sillä 
maailma on hämmentävä paikka ja 
arkiset tilanteet voivat olla äärettö-
män koomisia. Kesto n 1,5 h sis. väli-
ajan. Liput 27,50 € + tilausmaksut 
(alk. 1,5 €/tilaus www.lippu.fi)
Järj. Meebu

Monikko saa uuden näyttävän  taideteoksen
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Su 9.10. klo 15
Tatu ja Patu, elämä ja teot
Luvassa on nauruhermoja kutkutta-
va esitys, kun näyttämölle saapuvat 
Nouhau-säätiön Noubel-mitalipal-
kitut tutkijat Tatu ja Patu. Kesto n. 
40 min, sopii yli 3-vuotiaille.
Liput 12 € + tilausmaksut 
(alk. 1,5 €/tilaus www.lippu.fi)
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

To 13.10. klo 18
Luento: Esa Saarinen – 
Suomalainen mieli on hyvä mieli
Esa Saarisen mukaan parempi ajat-
telu synnyttää parempaa elämää. 
Inspiroivista luennoistaan tunnettu 
filosofi pyrkii synnyttämään kuuli-
joissaan elämänuskoa, innostusta ja 
ihmisten välistä arvostusta. 
Vapaa pääsy, ennakkoilmoittautu-
minen www.nurmijarvenopisto.fi
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut ja 
Nurmijärven Opisto

Su 16.10. klo 18
Sonata Arctica 
Acoustic Adventures 2022
Melodisen metallin kestonimi So-
nata Arctican akustisiin sovituksiin 
keskittyvä konsertti on osa Acous-
tic Adventures 2022 -kiertuetta, joka 
tuo ympäri maailmaa keikkailevan 
yhtyeen myös kotimaan konserttisa-
leihin. Kesto n. 1,5 h.
Liput 38,50 € + tilausmaksut 
(alk. 1,5 €/tilaus www.lippu.fi)
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

Ke 19.10. klo 18:30
Kuinka te kehtaatte?! 
ENSI-ILTA. Stand-upia ja perinteis-
tä näytelmää sekoittava soppa, jo-
ta ei voi nauramatta nauttia. Timo 
Lavikainen ja Pasi Karppi esittävät 
kahdestaan esityksen kaikki roolit. 
Kesto n. 1,5 h, sis. väliajan. Suositu-
sikäraja 15 vuotta.
Liput 32 € + tilausmaksut 
(alk. 1,5 €/tilaus www.lippu.fi)
Järj. Elämän Kertoja tmi

To 27.10. klo 18
Luento: Janne Viljamaa – 
Ei hullumpaa, kuka meistä oike-
astaan on mieleltään terve?
Janne Viljamaa tunnetaan itsetun-
toa, narsismia, häpeää sekä lapsuu-
den ja teini-iän haasteita käsittele-
vistä kirjoistaan.
Vapaa pääsy, ennakkoilmoittautu-
minen www.nurmijarvenopisto.fi
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut ja 
Nurmijärven Opisto

Pe 28.10. klo 19
Viidestoista Yö
Musikaalissa tehdään huikea aika-
matka Juicen ja hänen ystäviensä 
maailmaan. 
Liput 33,50-45,50 € + tilausmaksut 
(alk. 1,5 €/tilaus www.lippu.fi)
Järj. Suomen Musiikkiteatteri

La 29.10. klo 15
Red Nose Company feat. Avanti! 
Aleksis Kivi
Red Nose Company ja Avanti! tuo-
vat yhdessä näyttämölle Aleksis Ki-
ven elämän ja teokset yhdessä pake-
tissa. Kesto 2 h 15 min, sis. väliajan.
Liput 10-28 € + tilausmaksut 
(alk. 1,5 €/tilaus www.lippu.fi)
Järj. Tuusulan ja Nurmijärven 
kulttuuripalvelut

Su 30.10. klo 15
Soili Perkiön seikkailukonsertti
Seikkailukonsertissa lauletaan ja lei-
kitään lasten kanssa yhdessä. Me-
nossa mukana myös laulukuoro Vi-
sertäjät ja Heli Raatikainen Group 
sekä tietysti Nurmi-Nalle! 
Liput 8 € + tilausmaksut 
(alk. 1,5 €/tilaus www.lippu.fi)
Järj. Nurmijärven Opisto

Su 6.11. klo 19
Ismo Leikola – Ei mitään vakavaa 
K-18. Pidemmän keikkatauon ai-
kana Ismo sukelsi pohdinnoissaan 
yhä syvemmälle ja löysi ennennäke-
mättömiä vastauksia - myös siihen 
iänikuiseen kysymykseen: Mille saa 
nauraa. Kesto n. 2 h, sis. väliajan.
Liput 34,50-38,50 € + tilausmaksut 
(alk. 1,5 €/tilaus www.lippu.fi)
Järj. Meebu

To 10.11. klo 18
Luento: Minna Huotilainen – 
Taidetta ja tiedettä – parempaa 
hyvinvointia aivoillesi
Aivotutkija Minna Huotilainen on 
käsitellyt kirjoissaan muun muas-
sa unta, unettomuutta, oppimista ja 
keskittymiskykyä. Hän on tutkinut 
esimerkiksi arjessa ja työpäivän ai-
kana tapahtuvien keskeytysten vai-
kutuksia aivoihin. 
Vapaa pääsy, ennakkoilmoittautu-
minen www.nurmijarvenopisto.fi
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut ja 
Nurmijärven Opisto

Su 13.11. klo 15
Kohtauksia kitaralla
– kitaristi Santeri Rautiainen
Konsertissa koetaan 1800- luvun 
kitarasäveltäjien teoksista koottu 
tarinallinen sarja, hiljennytään J.S. 
Bachin 5. sellosarjan kitarasovituk-
sen äärelle sekä seikkaillaan Olli 
Mustosen 1. kitarasonaatin  eskapis-
tisessa maailmassa.  
Liput 20/18 € + tilausmaksut 
(alk. 1,5 €/tilaus www.lippu.fi)
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

To 17.11. klo 19
Kuuleeko Klaukkala? 
-imitaatioshow
Jarkko Tammisen esitys koostuu 
sekä puhe- että lauluimitaatiois-
ta. Illan aikana käydään läpi ajan-
kohtaisia aiheita ja myös paikalliset 
“kuuluisuudet” saavat osansa, kun 
hahmot ottavat esille paikkakunnal-
la puhuttavia asioita. Kesto n 1,5h 
sis. väliajan. Liput 35 € + tilausmak-
sut (alk. 1,5 €/tilaus www.lippu.fi)
Järj. Meebu
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Su 9.10. klo 15
Tatu ja Patu, elämä ja teot
Luvassa on nauruhermoja kutkutta-
va esitys, kun näyttämölle saapuvat 
Nouhau-säätiön Noubel-mitalipal-
kitut tutkijat Tatu ja Patu. Kesto n. 
40 min, sopii yli 3-vuotiaille.
Liput 12 € + tilausmaksut 
(alk. 1,5 €/tilaus www.lippu.fi)
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

To 13.10. klo 18
Luento: Esa Saarinen – 
Suomalainen mieli on hyvä mieli
Esa Saarisen mukaan parempi ajat-
telu synnyttää parempaa elämää. 
Inspiroivista luennoistaan tunnettu 
filosofi pyrkii synnyttämään kuuli-
joissaan elämänuskoa, innostusta ja 
ihmisten välistä arvostusta. 
Vapaa pääsy, ennakkoilmoittautu-
minen www.nurmijarvenopisto.fi
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut ja 
Nurmijärven Opisto

Su 16.10. klo 18
Sonata Arctica 
Acoustic Adventures 2022
Melodisen metallin kestonimi So-
nata Arctican akustisiin sovituksiin 
keskittyvä konsertti on osa Acous-
tic Adventures 2022 -kiertuetta, joka 
tuo ympäri maailmaa keikkailevan 
yhtyeen myös kotimaan konserttisa-
leihin. Kesto n. 1,5 h.
Liput 38,50 € + tilausmaksut 
(alk. 1,5 €/tilaus www.lippu.fi)
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

Ke 19.10. klo 18:30
Kuinka te kehtaatte?! 
ENSI-ILTA. Stand-upia ja perinteis-
tä näytelmää sekoittava soppa, jo-
ta ei voi nauramatta nauttia. Timo 
Lavikainen ja Pasi Karppi esittävät 
kahdestaan esityksen kaikki roolit. 
Kesto n. 1,5 h, sis. väliajan. Suositu-
sikäraja 15 vuotta.
Liput 32 € + tilausmaksut 
(alk. 1,5 €/tilaus www.lippu.fi)
Järj. Elämän Kertoja tmi

To 27.10. klo 18
Luento: Janne Viljamaa – 
Ei hullumpaa, kuka meistä oike-
astaan on mieleltään terve?
Janne Viljamaa tunnetaan itsetun-
toa, narsismia, häpeää sekä lapsuu-
den ja teini-iän haasteita käsittele-
vistä kirjoistaan.
Vapaa pääsy, ennakkoilmoittautu-
minen www.nurmijarvenopisto.fi
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut ja 
Nurmijärven Opisto

Pe 28.10. klo 19
Viidestoista Yö
Musikaalissa tehdään huikea aika-
matka Juicen ja hänen ystäviensä 
maailmaan. 
Liput 33,50-45,50 € + tilausmaksut 
(alk. 1,5 €/tilaus www.lippu.fi)
Järj. Suomen Musiikkiteatteri

La 29.10. klo 15
Red Nose Company feat. Avanti! 
Aleksis Kivi
Red Nose Company ja Avanti! tuo-
vat yhdessä näyttämölle Aleksis Ki-
ven elämän ja teokset yhdessä pake-
tissa. Kesto 2 h 15 min, sis. väliajan.
Liput 10-28 € + tilausmaksut 
(alk. 1,5 €/tilaus www.lippu.fi)
Järj. Tuusulan ja Nurmijärven 
kulttuuripalvelut

Su 30.10. klo 15
Soili Perkiön seikkailukonsertti
Seikkailukonsertissa lauletaan ja lei-
kitään lasten kanssa yhdessä. Me-
nossa mukana myös laulukuoro Vi-
sertäjät ja Heli Raatikainen Group 
sekä tietysti Nurmi-Nalle! 
Liput 8 € + tilausmaksut 
(alk. 1,5 €/tilaus www.lippu.fi)
Järj. Nurmijärven Opisto

Su 6.11. klo 19
Ismo Leikola – Ei mitään vakavaa 
K-18. Pidemmän keikkatauon ai-
kana Ismo sukelsi pohdinnoissaan 
yhä syvemmälle ja löysi ennennäke-
mättömiä vastauksia - myös siihen 
iänikuiseen kysymykseen: Mille saa 
nauraa. Kesto n. 2 h, sis. väliajan.
Liput 34,50-38,50 € + tilausmaksut 
(alk. 1,5 €/tilaus www.lippu.fi)
Järj. Meebu

To 10.11. klo 18
Luento: Minna Huotilainen – 
Taidetta ja tiedettä – parempaa 
hyvinvointia aivoillesi
Aivotutkija Minna Huotilainen on 
käsitellyt kirjoissaan muun muas-
sa unta, unettomuutta, oppimista ja 
keskittymiskykyä. Hän on tutkinut 
esimerkiksi arjessa ja työpäivän ai-
kana tapahtuvien keskeytysten vai-
kutuksia aivoihin. 
Vapaa pääsy, ennakkoilmoittautu-
minen www.nurmijarvenopisto.fi
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut ja 
Nurmijärven Opisto

Su 13.11. klo 15
Kohtauksia kitaralla
– kitaristi Santeri Rautiainen
Konsertissa koetaan 1800- luvun 
kitarasäveltäjien teoksista koottu 
tarinallinen sarja, hiljennytään J.S. 
Bachin 5. sellosarjan kitarasovituk-
sen äärelle sekä seikkaillaan Olli 
Mustosen 1. kitarasonaatin  eskapis-
tisessa maailmassa.  
Liput 20/18 € + tilausmaksut 
(alk. 1,5 €/tilaus www.lippu.fi)
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

To 17.11. klo 19
Kuuleeko Klaukkala? 
-imitaatioshow
Jarkko Tammisen esitys koostuu 
sekä puhe- että lauluimitaatiois-
ta. Illan aikana käydään läpi ajan-
kohtaisia aiheita ja myös paikalliset 
“kuuluisuudet” saavat osansa, kun 
hahmot ottavat esille paikkakunnal-
la puhuttavia asioita. Kesto n 1,5h 
sis. väliajan. Liput 35 € + tilausmak-
sut (alk. 1,5 €/tilaus www.lippu.fi)
Järj. Meebu
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Ti 13.12. klo 19 
Impivaaran joulu 
Teatteri Pikku Kiven ja Kivi-juhlien 
joulujuhla kaikille! 
Liput ovelta tuntia ennen näytök-
sen alkua 10/5 € 
Järj. Nurmijärven Kivi-juhlat ry

La 17.12. klo 19
Maija Vilkkumaa
Yksi Suomen rakastetuimpia lau-
luntekijöitä ja esiintyjiä, jonka lau-
lut ovat nousseet hiteiksi jo neljällä 
vuosikymmenellä.
Liput 32 € + tilausmaksut 
(alk. 1,5 €/tilaus www.lippu.fi)
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

Monikkosali,
Kuntotie 7,
Klaukkala

Lipunmyynti
Monikkosalin liput ovat pääsään-
töisesti myynnissä Lippupisteen 
kautta. Kahvio Monikon Mustikan 
yhteydessä toimii Lippupisteen li-
punmyyntipiste, josta voi ostaa lip-
puja useimpiin Monikkosalin ta-
pahtumiin. Maksuvälineinä käyvät 
käteinen, tavallisimmat pankkikor-
tit, Smartum ja ePassi.

Lisätietoja ohjelmasta ja 
lipunmyynnin aukioloajoista:  
www.monikkosali.fi

Muutokset ohjelmistoon 
mahdollisia. 

MONIKKOSALIN SYKSY

Su 4.12. klo 15
Joulukonsertti – 
sopraano Laura Pyrrö ja 
tenori Tero Harjunniemi
Joulukonsertissa kuullaan jo perin-
teeksi muodostuneita suosikkilaulu-
ja sekä uudempaakin tuotantoa pia-
nisti Janne Hovin säestyksellä. 
Liput 28/26 € + tilausmaksut 
(alk. 1,5 €/tilaus www.lippu.fi)
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut
 

www.monikkosali.fi

To 8.12. klo 18.30
Suomalaisen musiikin päivän 
konsertti
Suomalaisen musiikin ja Jean Sibe-
liuksen päivän konsertissa soittavat 
Numon oppilaat ja opettajat.
Vapaa pääsy, ohjelma 10 € ovelta
Järj. Nurmijärven musiikkiopisto

Su 18.12. klo 16
Musiikkikoulu Tiluliin 
Tonttujuhlat
Tiluliin oppilaat esiintyvät ja Tilulii 
House Band säestää.
Liput 10/5 €  info.tilulii@gmail.com
Järj. Musiikkikoulu Tilulii

Su 20.11. klo 10–14
Nurmijärven Opiston 
joulumyyjäiset
Perinteisten joulumyyjäisten myyn-
tipöydät täyttyvät itse tehdyistä ja 
alkutuottajien tuotteista. Aulassa 
sekä ulkoalueella on oheisohjelmaa 
koko perheelle. Joulumyyjäisistä ei-
vät puutu myöskään perinteiset her-
kut, kuten puuro ja glögi.
Vapaa pääsy, myyjien pöytävarauk-
set ennakkoon Opistolta.
Järj. Nurmijärven Opisto
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Kuva:  Cata Portin

to 19.11. klo 19  Erin 

La 29.10. klo 15
Red Nose Company: Aleksis Kivi
Monikkosali

Muutokset lehdessä ilmoitettuihin tapahtumiin ovat mahdollisia.
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Ti 6.9. klo 18
Novellikoukku
Tule tekemään hyväntekeväisyys-
neuleita ja kuuntelemaan novel-
leja. Sponsorina Sähköasennus 
Suorela. 
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

To 8.9. klo 17-18
Lukukoira
Iltaan mahtuu neljä lukijaa, vara-
ukset Rajamäen kirjastosta
Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1

Ma 12.9. klo 18
Kuukauden klassikko
Kirjana Aili Konttisen Inkeri 
palasi Ruotsista. Vetäjinä Seija 
Mauro ja Anna-Kaisa Laakso.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

Ti 13.9. klo 14
K60: Henna-Maija Vannemaa
Rajamäen kirjaston piha, 
Kiljavantie 1
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

To 15.9. klo 17 
Maksutonta asianajajan neuvon-
taa Juha Linninen
Jonotuslappuja jaetaan asiakaspal-
velussa kello 16 alkaen. Asiointi 
asianajajan kanssa on 20 minuut-
tia per asiakas.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2  

Ma 19.9. klo 12.30-13.30
Kuulolähipalvelu
Ari ja Pirjo Haapanen / Keski-Uu-
denmaan Kuulo ry
Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1

Ti 20.9. klo 9.30
Satutuokio
Rajamäen kirjasto, 
Kiljavantie 1
Järj. Rajamäen kirjasto

Ke 21.9. klo 17.30
Lasten Kino
Tello-sali (kirjaston alakerta)
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

To 22.9. klo 14
K-60: Mikko Perkoila ja 
Vinkulelu
Mikko Perkoilan tuotantoa 
vuosien varrelta. Lauluissa tar-
kastellaan elämän monenkirja-
via ilmiöitä usein hieman vinol-
la huumorilla, mutta lämmöllä.
Monikon kahvila Mustikka, 
Kuntotie 7
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

Ma 26.9. klo 18
Kirjapiiri
Kirjana Susan Abulhawan Rak-
kaudetonta maailmaa vastaan. 
Vetäjinä Seija Mauro ja Anna-
Kaisa Laakso.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

Ti 27.9. klo 18 
Kirjailijavieras
Journalisti-lehden päätoimitta-
ja ja kirjailija Maria Pettersson. 
Uusin kirja Suomen historian 
jännät naiset.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

To 29.9. klo 18
Varautumiskoulutus 72 –tuntia
Luennoitsija Anne Breiling.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2. 
Järj. Nurmijärven opisto

To 29.9. klo 18
Aikuisten lautapeli-ilta
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

Ti 13.9. klo 18 
Kirjailijavieras Hannu Laakso
Valokuvallinen Me Hukkaset 
–kirjan tarinatunti.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

To 1.9. klo 18
Pride-etkot: taiteilijavieraana 
Tero Puha
Valokuvaaja ja kuvataiteilija Tero 
Puha kertoo syyskuussa ilmes-
tyvästä teoksestaan Intiimi valo. 
Kirjaan on koottu parhaimmisto 
hänen valokuvaamistaan muo-
tokuvista, joita hän on ottanut 
vuosien varrella kohtaamistaan 
ihmisistä. Tapahtuma on osa Kes-
ki-Uudenmaan Pridea. Pride-vii-
kon aikana kirjastossa neulotaan 
yhteistä sateenkaarikaulahuivia. 
Esillä myös Setan esitteitä ja vali-
koima sateenkaarikirjoja.
Klaukkalan kirjasto,
Kuonomäentie 2

La 3.9. klo 12
Kitarahetki kirjastossa
Nurmijärven Musiikkiopiston ki-
taransoiton oppilaat esiintyvät Ka-
ri Weseliuksen johdolla.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

Su 4.9. klo 14
Eva Vikman & Premium Jazz 
Experience
Ilahduttavaa nostalgiaa ja 
modernia svengiä sykkivä 
jazziskelmäelämys.
Kirkonkylän tori, Pratikankuja 1
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

26
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La 17.9. klo 10–17
Minä elän! -vaellus
Ohjattu vaellus Palojoen Taaborinvuorel-
ta Aleksis Kiven kuolinmökille Tuusulaan. 
Lähtöpaikka Taaborinvuoren tapahtuma-
alue, Koulunkulmantie 34
Järj. Nurmijärven ja Tuusulan kulttuuri-, 
museo- ja liikuntapalvelut

Su 9.10. klo 13
Pappihan pojasta piti tulla –draamaopastus 
Aleksis Kiven koti, 
Palojoentie 271, Palojoki

Su 9.10. klo 18
Syksy Soi! Mozartin Requiem 
- sielunmessu Aleksis Kivelle
W A Mozartin rakastettu klassikkoteos. 
Liput 22,50 € + tilausmaksu (alk. 1,50 €/tila-
us, www.lippu.fi). Tapahtuma kuuluu 
Minä elän! -merkkivuoden ohjelmaan. 
Aleksis Kiven tie 5, Kirstaantie 5-7
Järj. Nurmijärven Musikantit ry

Ke 12.10. Klo 18 
Minä elän! Kivikuun kirjailijavieraana 
Varpu Hintsanen
Esikoiskirjailija kertoo kirjastaan “Valo 
joka ei kadonnutkaan”.
Pääkirjasto, Punamullantie 1

To 13.10. klo 18
Filosofi Esa Saarinen
Suomalainen mieli on kaunis mieli
Ilmoittautuminen maksuttomalle 
luennolle: nurmijarvenopisto.fi tai 
puh. 040 938 1007. 
Tapahtuma kuuluu Minä elän! 
-merkkivuoden ohjelmaan. 
Monikkosali, 
Kuntotie 7, Klaukkala
Järj. Kulttuuripalvelut ja Nurmijärven Opisto

Nurmijärjen kunnan kulttuuripalkinnon 
Konstiniekan saajan nimi julkistetaan.

klo 11-16
Aleksis Kiven koti
Palojoentie 271, Palojoki

klo 12
Kunnianosoitukset Aleksis Kiven patsaalla
Aleksis Kiven patsasaukio, 
Punamullantie 1/Keskustie 2b
Järj. Nurmijärven kunta

klo 18 
Kivikuun kirjailijavieraana Antti 
Tuomainen
Tuomainen kertoo uusimmasta kirjastaan 
”Majavateoria” ja trilogian aloitusosasta, jos-
ta on tekeillä Hollywood-elokuva.
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

klo 19
Aleksis Kiven päivän konsertti
Juha Poikela ja Nurmijärven Puhallinorkes-
teri. Nurmijärven kirkko, 
Aleksis Kiven tie 5, Kirstaantie 5-7
Järj. Nurmijärven puhallinorkesteri, Martat ja 
Nurmijärven reserviläiset

Aleksis Kiven päivä 10.10. 

KIVIKUU
Aleksis 
Kivi 
-kuukausi
17.9.-16.10.

La 15.10. Klo 14.30
Kirjailijavieraana kirjailija ja kouluttaja 
Taina Laane
Kesytä kriitikkosi - ajatuksia lempeämmästä 
elämästä.
Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1

La 16.10. 
Nurmijärvi-päivä
- klo 10 jumalanpalvelus, Nurmijärven kirkko 
- klo 11.15 kirkkokahvit, seurakuntakeskus 
- klo 12 päiväjuhla, seurakuntakeskus 
- klo 13.30 kotiseutupäivällinen, jonka valmis-
taa Raalan Nukarin Martat, hinta 25 €.
Järj. Nurmijärvi-Seura

Varpu Hintsanen Antti TuomainenTaina Laane
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La 1.10. klo 12
Kitarahetki kirjastossa
Nurmijärven Musiikkiopiston 
kitaransoiton oppilaat esiintyvät 
Kari Weseliuksen johdolla.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

Ti 4.10. klo 18
Novellikoukku
Tule tekemään hyväntekeväi-
syysneuleita ja kuuntelemaan 
novelleja. 
Sponsorina Sähköasennus 
Suorela.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

Ke 5.10. klo 18
Open mic Klaukkalan kirjas-
tossa – tule esittämään omia 
runojasi.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

To 13.10. Klo 17-18
Lukukoira
Iltaan mahtuu neljä lukijaa, va-
raukset Rajamäen kirjastosta
Rajamäen kirjasto, 
Kiljavantie 1

To 13.10.
Kirkonkylän kyläilta
Pääkirjasto, 
Punamullantie 1 

Su 16.10. Klo 18
Sonata Arctica
Akustinen “Sonata Arcti-
ca Acoustic Adventures 2022” 
-kiertue. 
Liput 38,50 € + toimitusmaksu 
(alk. 1 € www.lippu.fi)
Monikkosali, Kuntotie 7, 
Klaukkala 
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

Ma 17.10. klo 12.30-13.30
Kuulolähipalvelu
Ari ja Pirjo Haapanen / Keski-
Uudenmaan Kuulo ry
Rajamäen kirjasto, 
Kiljavantie 1

Ma 17.10. Klo 18
Lukupiiri
Bernardine Evaristo: 
Tyttö, nainen, toinen
Pääkirjasto, 
Punamullantie 1
Järj. Kirjasto ja Kalevalaiset Naiset

Ma 17.10.-27.10. 
Hypistely muhvi -kampanja
Asiakkaat neulovat/virkkaavat 
kotonaan muhveja ikäihmisille 
ja palauttavat ne Klaukkalan ja 
Rajamäen kirjastoihin 17-27.10. 
Kampanjan kokonaiskesto on 
1.8-31.10.
Klaukkalan ja Rajamäen 
kirjastot.
Järj. Siskot ja Simot

Ti 18.10. klo 18-19
Lukukoiran vastaanotto
Pääkirjasto, Punamullantie 1, 

Ti 18.10. klo 9.30
Satutuokio
Rajamäen kirjasto, 
Kiljavantie 1
Järj. Rajamäen kirjasto

Ti 4.10. klo 13
K-60: Taavi Vartia 
ja Hannele Lauri
Nurmijärveläisten elokuva-
konkareiden tapaaminen
Pääkirjasto, Punamullantie 1

Ti 11.10. Klo 15
K-60: Suomalaiset 
tutkimusmatkailijat
Aiheesta puhumassa tietokir-
jailija ja maantieteen emeritus-
professori Markku Löytönen
Rajamäen kirjasto, 
Kiljavantie 1

Kuva: Elli Kuisma, Parturi-kampaamo Tyyli
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Ti 18.10. klo 15 
K-60: Mielen hyvinvoinnin 
lähteet ikääntyessä
Ikäinstituutin toimialapääl-
likkö ja psykologian tohtori 
Sirkkaliisa Heimonen kertoo, 
kuinka voit itse vaikuttaa 
oman mielesi hyvinvointiin.
Klaukkalan kirjaston Tello-
sali, Kuonomäentie 2
Järj. Klaukkalan kirjasto

Ke 19.10. Klo 17.30
Syysloman Lasten Kino
Tello-sali (kirjaston alakerta)
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

To 20.10. klo 17
Maksutonta asianajajan neu-
vontaa Juha Linninen
Maksuttomia jonotuslappuja 
jaetaan asiakaspalvelussa kel-
lo 16 alkaen. Asiointi asian-
ajajan kanssa on 20 minuut-
tia per asiakas.
Pääkirjasto, Punamullantie 1

Ma 31.10. Klo 18
Författarbesök/
kirjailijavierailu
Kjell och Mårten Westö be-
rättar om sin bok ”Åren”. 
Kjell ja Mårten Westö kerto-
vat kirjastaan ”Vuodet”.
Huvudbiblioteket/Pääkirjas-
to, Punamullantie 1
Järj. Svenska Föreningen i Nur-
mijärvi ja Nurmijärven kirjasto

Ma 24.10. klo 18
Kirjapiiri
Kirjana Elizabeth Gil-
bertin Tämä kokonainen 
maailmani.
Vetäjinä Seija Mauro ja An-
na-Kaisa Laakso.
Klaukkalan kirjaston Tello-
sali, Kuonomäentie 2

Ti 25.10. Klo 18
Koiran kotihoito
Pieneläinhoitaja Linda 
Liukkonen-Hujanen kertoo 
aiheesta.
Klaukkalan kirjaston Tello-
sali, Kuonomäentie 2

Ke 26.10. Klo 17.30
Elokuvakerho
Pääkirjasto, Punamullantie 1

To 27.10. klo 18
Aikuisten lautapeli-ilta
Klaukkalan kirjaston käsi-
kirjasto, Kuonomäentie 2

To 27.10. klo 18
Sosiaalipsykologi Janne 
Viljamaa
Ei hullumpaa - kuka meis-
tä oikeastaan on mieleltään 
terve?
Ilmoittautuminen maksut-
tomalle luennolle alkaa 1.9. 
klo 9: nurmijarvenopisto.
fi ja puh. 040 938 1007. Ta-
pahtuma kuuluu Minä elän! 
-merkkivuoden ohjelmaan.
Monikkosali, Kuntotie 7, 
Klaukkala
Järj. Kulttuuripalvelut ja Nurmi-
järven Opisto

La 29.10. klo 15
Red Nose Company: Alek-
sis Kivi
Liput 28/25 € + toimitusmak-
su (alk. 1 € www.lippu.fi)
Monikkosali, Kuntotie 7, 
Klaukkala
Järj. Nurmijärven ja Tuusulan 
kulttuuripalvelut
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Ma 7.11. klo 10 
Vauvakino 
Vauvojen ja taaperoiden vanhemmille 
ja hoitajille suunnattu lapsiystävällinen 
elokuvanäytös.

Ma 7.11. klo 18 
Teatteri Pikku Kiven esitys

Ti 8.11. klo 17 
Lukukoirat esittäytyvät

Ti 8.11. klo 18 
Arkkitehti Eeva Korhonen 
kertoo pääkirjaston peruskorjauksesta 

Ke 9.11. klo 13 
Rikinkeltainen taivas
Kansallisteatterin esityksen 
digitaltiointi

Ke 9.11. klo 18 
Konsertti 
Jiri Kuronen & kump.

To 10.11. Klo 18 
Kirsti Manninen
Kirjailijavierailu

Pe 11.11. Klo 18 
Päiväkirjaklubi 
Eeva Vekki ja Risto Koo Järvinen

Pe 11.11. Klo 19.30 
Tanssit
Ari Grönthal, laulu 
Antti Grönthal, harmonikka

La 12.11. klo 10.30 
Keppihevossatutunti 
ja keppistelyä

La 12.11. Klo 12  
Lastenkonsertti 
Mölyapinat-duo

 Pääkirjaston avajaisviikko 7.-12.11.2022 
                        Punamullantie 1

K
uva: Jouni H

aarala
K

uva: M
agnum

Live kuvapankki
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Ti 1.11. Klo 13
K-60: Kun torkka kistunlau-
toja poltti
Esitys, joka ammentaa pai-
kallisesta tarinaperinteestä ja 
kertoo entisajan kekrin vie-
tosta, tavoista ja uskomuksis-
ta. Menneisyyteen eläytyy 
Kivi-juhlien näyttelijänä tun-
nettu Irja Rättö.
Pääkirjasto, Punamullantie 1 
Järj. Museo

Ti 1.11. klo 18
Novellikoukku
Tule tekemään hyvänteke-
väisyysneuleita ja kuunte-
lemaan novelleja. Sponsoria 
Sähköasennus Suorela. 
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

Ma 7.11. Klo 18
Lukupiiri
Vivian Gornick: Toisissam-
me kiinni
Pääkirjasto Kanerva, Puna-
mullantie 1
Järj. Kirjasto ja Kalevalaiset 
Naiset

Ti 8.11. klo 17-19
Synnyinkivet-taideteosten 
avajaiset
Peruskorjatun pääkirjaston 
lattiaan upotettujen Syn-
nyinkivet-sarjan teosten ava-
jaiset. Taiteilija Arja Kärkkäi-
nen kertoo teoksista.
Pääkirjasto, Punamullantie 1

Ti 8.11. Klo 15
K-60
Rajamäen kirjasto, 
Kiljavantie 1 
Järj. Museo

To 10.11. klo 17-18
Lukukoira
Iltaan mahtuu neljä luki-
jaa, varaukset Rajamäen 
kirjastosta.
Rajamäen kirjasto, 
Kiljavantie 1

La 12.11. klo 12 
Kitarahetki kirjastossa
Nurmijärven Musiikkiopis-
ton kitaransoiton oppilaat 
esiintyvät Kari Weseliuksen 
johdolla.

Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

Ma 14.11. klo 18
Kuukauden klassikko
Kirjana John Steinbeckin 
Hiiriä ja ihmisiä.
Vetäjinä Seija Mauro ja An-
na-Kaisa Laakso.
Klaukkalan kirjaston Tello-
sali, Kuonomäentie 2

Ma 14.11. klo 12.30-13.30
Kuulolähipalvelu
Ari ja Pirjo Haapanen / Kes-
ki-Uudenmaan Kuulo ry
Rajamäen kirjasto, 
Kiljavantie 1

Ti 15.11. klo 9.30
Satutuokio
Rajamäen kirjasto, 
Kiljavantie 1
Järj. Rajamäen kirjasto

Ti 15.11. klo 15
K-60: Kun torkka kistunlau-
toja poltti 
Esitys, joka ammentaa pai-
kallisesta tarinaperinteestä ja 
kertoo entisajan kekrin vie-
tosta, tavoista ja uskomuksis-
ta. Menneisyyteen eläytyy 
Kivi-juhlien näyttelijänä tun-
nettu Irja Rättö.
Klaukkalan kirjaston Tello-
sali, Kuonomäentie 2
Järj. Museo

Ke 16.11. Klo 17.30
Lasten Kino
Tello-sali (kirjaston alakerta)
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

Ke 16.11. Klo 18
Kirjailijavieras Eppu Nuotio
kertoo kirjoistaan ja kirjoitta-
jan työstään.
Pääkirjasto, Punamullantie 1 

To 17.11. klo 17
Maksutonta asianajajan neu-
vontaa Juha Linninen.
Maksuttomia jonotuslappuja 
jaetaan asiakaspalvelussa kel-
lo 16 alkaen. Asiointi asian-
ajajan kanssa on 20 minuut-
tia per asiakas.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2  

Ma 21.11. klo 18
Kirjapiiri
Kirjana Abdulrazak Gurna-
hin Loppuelämät.
Vetäjinä Seija Mauro ja An-
na-Kaisa Laakso.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

Ti 22.11. klo 18-19
Lukukoiran vastaanotto
Pääkirjasto, 
Punamullantie 1

Ti 22.11. klo 15
K-60: Lauluja myrskyn 
jälkeen
Matti Pasanen tuo laulun ja 
sävelten myötä tunnelmaa 
marraskuiseen iltapäivään.
Rajamäen kirjasto, 
Kiljavantie 1

Ti 22.11. klo 18
Kirjailijavieras
Vieras ilmoitetaan 
myöhemmin.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

Ke 23.11. klo 17.30 
Elokuvakerho
Pääkirjasto, Punamullantie 1

To 24.11. klo 18
Aikuisten lautapeli-ilta
Klaukkalan kirjaston käsikir-
jasto, Kuonomäentie 2

Ti 29.11. klo 13
K-60 
Geriatrian professori eme-
ritus Reijo Tilvis Sote-uu-
distus: Mistä tullaan, mihin 
mennään 
Pääkirjasto, Punamullantie 1
Järj. Pääkirjasto

Su 27.11. klo 13
Joulutunnelmia Aleksis Ki-
ven kodissa 
Joulurunoja ja Aleksis Kiven 
tekstejä. 
Aleksis Kiven koti, 
Palojoentie 271, Palojoki

Ke 30.11. klo 18
Kirjailijavieras
Vieras ilmoitetaan 
myöhemmin.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

11
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La 3.12. klo 12
Kitarahetki kirjastossa
Nurmijärven Musiikkiopis-
ton kitaransoiton oppilaat 
esiintyvät Kari Weseliuksen 
johdolla.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

Ke 7.12. klo 17.30  
Lasten Kino
Tello-sali (kirjaston alakerta) 
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

To 8.12. klo 17-18
Lukukoira
Iltaan mahtuu neljä luki-
jaa, varaukset Rajamäen 
kirjastosta
Rajamäen kirjasto, 
Kiljavantie 1

To 8.12. klo 16-19.30 
Joulupukki ja joulumuori 
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 1 

Pe 9.12. klo 14-17.30 
Joulupukki ja joulumuori 
Pääkirjasto, Punamullantie 1 

La 10.12 klo 10.30-14 
Joulupukki ja joulumuori 
Rajamäen kirjasto, 
Kiljavantie 1 

Ma 12.12 Klo 18
Lukupiiri
Ann-Luise Bertell: Ikävän 
jälkeen
Pääkirjasto Kanerva, 
Punamullantie 1
Järj. Kirjasto ja Kalevalaiset 
Naiset

Ma 12.12. klo 12.30-13.30
Kuulolähipalvelu
Ari ja Pirjo Haapanen / Kes-
ki-Uudenmaan Kuulo ry
Rajamäen kirjasto, 
Kiljavantie 1

Ti 13.12. klo 9.30
Satutuokio
Rajamäen kirjasto, 
Kiljavantie 1
Järj. Rajamäen kirjasto

Ti 13.12. klo 18-19
Lukukoiran vastaanotto
Pääkirjasto, Punamullantie 1, 

Ti 13.12. klo 18
Novellikoukku
Tule tekemään hyvänteke-
väisyysneuleita ja kuuntele-
maan novelleja. Sponsorina 
Sähköasennus Suorela.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

Ti 13.12. klo 15
K-60: Kaikuu laulu 
riemuinen! 
Jouluista yhteislaulua, laulat-
tajana toimii kirjastovirkaili-
ja Tiina Jokela
Rajamäen kirjasto, 
Kiljavantie 1

Ke 14.12. Klo 18
Kirjailijavieras
Vierailija ilmoitetaan 
myöhemmin.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

To 15.12. klo 17
Maksutonta asianajajan 
neuvontaa
Juha Linninen.

Maksuttomia jonotuslappuja 
jaetaan asiakaspalvelussa kel-
lo 16 alkaen. Asiointi asian-
ajajan kanssa on 20 minuut-
tia per asiakas.
Pääkirjasto, 
Punamullantie 1

Ma 19.12. klo 18
Kirjapiiri
Kirjana Anna Soudakovan 
Varjele varjoani.
Vetäjinä Seija Mauro ja An-
na-Kaisa Laakso.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

Ti 20.12. klo 15 
K-60: Perinteisiä, iloisia ja 
tunnelmallisia joululauluja
Laulunopettaja Minna 
Nyberg laulattaa ja an-
taa laulamisen lomassa 
äänenkäyttövinkkejä.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2
Järj. Klaukkalan kirjasto

Ke 21.12. klo 17.30 
Elokuvakerho
Pääkirjasto, 
Punamullantie 1

Ke 21.12. klo 18
Kirjailijavieras
Vierailija ilmoitetaan 
myöhemmin.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

To 29.12. klo 18
Aikuisten lautapeli-ilta.
Klaukkalan kirjaston käsikir-
jasto, Kuonomäentie 2

Näyttelyt ja museot
Galleria Toivo
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2   
Heinä-elokuu             
Ritva Juhelan eläinaiheisia akryylimaalauksia
Syys-lokakuu                  
Vicky Maarasen maalauksia
Taidekieppi 3.-4.9.
Näyttelyn avajaiset pe 2.9.
Marras-joulu              
Sirkku Saukonojan joulukorttioriginelleja
akvarellimaalauksista. 

Muutokset mahdollisia. 
Lisätietoa tapahtumista: tapahtumat.nurmijarvi.fi

Nukarin koulumuseo
22.10. ja 19.11. klo 11-15. 
Nukarintie 91, Nukari
Aleksis Kiven koti 
8.-10.10. klo 11-16
3.-4.12., 10.-11.12., 17.-18.12. klo 11-15 
On joulu-ilta
Palojoentie 271, Palojoki 
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Pääkirjaston remontti valmistui heinä-
kuun lopulla, ja elokuun aikana tilaa on 
kalustettu. Osa pitkäaikais- ja välivaras-
ton aineistosta on jo siirretty takaisin 
pääkirjastoon (Punamullantie 1).  

Teboilin rakennuksessa (Mahlamäentie 
1) sijaitsevaa toimipistettä aletaan tyh-
jentää syyskuun aikana. Kesäaukiolot 
vaihtuvat 5.9. supistettuihin aukioloai-
koihin, jotka ovat voimassa 18.9. saak-
ka. Sen jälkeen kirjasto on kokonaan 
kiinni muuton vuoksi. Pääkirjastosta 
lainatulle aineistolle ei tule eräpäiviä 
sulkuajalle, vaan laina-aikoja pidenne-
tään sulkuajan yli. 

Aukioloaikojen lisäksi muutto vaikut-
taa myös kirjaston palveluihin. Käytän-
nössä kirjastossa voi käydä kopioimas-
sa, tulostamassa tai maksamassa laskuja 
tietokoneella. Lisäksi tilasta voi käydä 
noutamassa ja lainaamassa sinne etu-
käteen varatun aineiston. Varauksissa 
saattaa esiintyä viiveitä muuton takia. 
Varaukset voi siirtää noudettavaksi kir-
jaston muista toimipisteistä tai noutaa 
ne, kun pääkirjasto avataan.

Uusittu pääkirjasto avataan lokakuussa
Peruskorjattu pääkirjasto avataan tä-
mänhetkisten suunnitelmien mukaan 
lokakuun alussa. Kokonaan uutta ra-
kennuksessa ovat parvi, hiljainen työs-
kentelytila, erillinen kokoustila sekä 
ryhmätyötila. Entisen musiikkiosaston 
paikalle on tehty lastenosasto, jonka yh-
teydessä on satusoppi Sananjalka. 

Asiakkaiden usein kysymä palautus-
automaatti löytyy heti sisäänkäynnin 
vierestä oikealta, ja asiakaspalvelu on 
siirtynyt kirjastosalin puolelle kulku-
väylää. Pieni asiakaskeittiö ja evästely-
alue ovat saaneet tilaa aulasta, entisen 
asiakaspalvelutiskin alueelta.

Työntekijöiden tiloja on muutettu pa-
remmin kirjaston logistiikkaa palve-
leviksi. Lisäksi työmukavuutta on pa-
rannettu jakamalla avointa työtilaa 
akustiikkasermeillä ja lisäämällä tiloi-
hin erillisiä hiljaisia työsoppia. Asiak-
kaat pääsevät kurkistamaan työnte-
kijöiden työtiloja kirjaston virallisella 
avajaisviikolla.

Pääkirjasto muuttaa uusittuihin tiloihin syyskuun aikana
Väliaikaisen toimipisteen aukioloaikoja ja palveluja supistetaan ennen sulkemista

Pääkirjaston väliaikaisen 
toimipisteen (Mahlamäentie 1) 
supistetut aukioloajat 5.–18.9.
    g ma, ke 10–19
    g ti, to 10–16
    g pe, la suljettu
19.9. alkaen toimipiste 
on kiinni.

KIRJASTO

Uudella parvella näyttely lääketehtaasta 
Pääkirjaston uudelle parvelle tulee ti-
la museon pienoisnäyttelyille. Vitrii-
ninäyttelyn ja näytöllä pyörivien va-
lokuvien ensimmäisenä aiheena on 
kirkonkylässä sijainnut Albin Kopo-
sen lääketehdas. Nurmijärven mu-
seo sai viime vuonna kokoelmiinsa 
lisää aiheeseen liittyvää esineistöä ja 
valokuvia.  

Apteekkari Albin Koponen perus-
ti Nurmijärvelle Suomen ensimmäi-
sen lääketehtaan 1899, joka on si-
ten suomalaisen lääketeollisuuden 
alkamisvuosi. 

Nurmijärven Apteekin Lääke-Labo-
ratoorin menestystuote oli lapama-
tojen häätöön käytetty alvejuuriuute, 
filisiini. Lapamatotauti oli Suomessa 
merkittävä kansanterveydellinen on-
gelma, joten lääkkeille oli suuri kysyn-
tä. Matolääkkeen, ”Koposen kapse-
leiden” lisäksi Albin Koponen kehitti 
tehtaan tuotantoon lähes 30 muuta 
valmistetta. 

Tehdas oli omavarainen, koska myös 
tuotantolaitteet Koponen suunnitteli it-
se. Hän oli aktiivinen tuotteittensa mai-
nostaja ja markkinoija sekä kotimaahan 
että ulkomaille. Alvejuuresta tehty roh-
dosuute ja siitä tehdyt valmisteet olivat-
kin suomalaisen lääketeollisuuden en-
simmäisiä vientiartikkeleita. Menekkiä 
oli Venäjälle ja Ruotsiin, kirjeenvaih-
to osoittaa Yhdysvaltoihin valmistel-
lun vientiä ja myös Kiinaan viriteltiin 
asiakkuussuhteita.

Pääkirjaston muodonmuutosta voi seurata myös 
Näin Nurmijärvi rakentuu -blogista:
nurmijarvi.fi/blogit/nain-nurmijarvi-rakentuu
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Pääkirjaston avajaisviikolla nautitaan uusista 
tiloista ja monipuolisesta ohjelmasta
Nurmijärven pääkirjasto on kokenut 
ison muodonmuutoksen noin vuoden 
päivät vieneessä peruskorjauksessa. Kir-
jastossa vietetään  7. –12.11. avajaisviik-
koa, jonka kattavasta ohjelmasta löytyy 
jokaiselle jotain. 

Avajaisviikko alkaa maanantaina kello 
10 vauvakinolla, lapsiystävällisellä elo-
kuvanäytöksellä pikkulasten vanhem-
mille ja hoitajille. Elokuva on ikärajal-
taan kaikille sallittu, ja salin äänet ja 
valaistus on säädetty lapsille sopiviksi. 
Salissa voi liikkua tai vaikka syöttää las-
ta näytöksen aikana. 

Maanantai-iltana nähdään paikallista 
nuorta osaamista Teatteri Pikku Kiven 
esiintyessä kello 18. Ohjelma tarkentuu 
myöhemmin.

Lukukoiratoiminnasta kiinnostuneet 
pääsevät tutustumaan pääkirjaston ja 
Rajamäen kirjaston lukukoiriin tiistai-
na kello 17, jolloin irlanninsusikoirakat-
ras saapuu kirjastoon rapsuteltavaksi. 

Tiistaina klo 18 peruskorjauksen suun-
nitelleet arkkitehdit kertovat hank-
keesta ja sen vaiheista. Kirjastossa 
järjestetään päivän aikana myös esitte-
lykierroksia ja kahvitarjoilua.

Keskiviikkona kello 13 tapahtumati-
la Männistössä esitetään Kjell Westön 
romaaniin Rikinkeltainen taivas pe-
rustuvan teatteriesityksen digitaalinen 
taltiointi. Esitys on kuvattu Suomen 
Kansallisteatterissa, ja sen tuominen 
kirjastoihin kaikkien saataville on osa 
Kansallisteatterin 150-vuotisjuhlavuo-
den ohjelmaa. Illalla kello 18 kirjastos-
sa konsertoi muusikko Jiri Kuronen 
kumppaneineen.

Tuottelias kirjailija, käsikirjoittaja ja 
rakastetun Syrjästäkatsojan tarinoita 
–kirjasarjan kirjoittaja Kirsti Manni-
nen esiintyy kirjastossa torstaina kel-
lo 18. Manninen kertoo työstään ja 
teoksistaan.

KIRJASTO

Perjantaina uudistetussa kirjastossa vie-
tetään iltamia. Tunnelmaa nostattaa 
kello 18 alkava Päiväkirjaklubi. Kome-
dienne Eeva Vekki ja muut klubilaiset 
hauskuttavat yleisöä noloilla teini-iän 
päiväkirjatunnustuksilla. Ilta jatkuu 
tanssin merkeissä. Oopperalaulaja Ari 
Grönthal ja hanuristi Antti Grönthal 
saavat tanssijalat vipattamaan. Paikalla 
on myös buffet.

Lauantai on lasten päivä. Satutäti Milla 
Helminen Hyvinkään kirjastosta pitää 
aamupäivällä keppihevosaiheisen satu-
tunnin, jossa tarinoinnin lomassa laule-
taan ja keppistellään. Askartelupajassa 
askarrellaan teemaan liittyen. Avajais-
viikon kruunaa lasten konsertti kello 
12. Mölyapinat-duo saapuu hauskuut-
tamaan ja laittamaan liikettä perheen 
pienimpiin. Lapset voivat myös koko 
viikon ajan tutustua uuteen kirjastoon 
pakopelin merkeissä.

Lämpimästi tervetuloa tutustumaan 
uudistettuun kirjastoon osoitteessa 
Punamullantie 1!
Muutokset avajaisviikon ohjelmassa 
ja aikataulussa ovat mahdollisia.
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Kiviviikon kirjailijavieraita

Klaukkalan kirjastoon saapuu 10.10. klo 
18 Antti Tuomainen, joka on yksi tämän 
hetken kansainvälisesti menestyneim-
mistä suomalaisista kirjailijoista. Dekka-
ristina tunnetun kirjailijan yhdestoista 
teos Majavateoria ilmestyi elokuussa.  

Tuomaisen esikoisteos Tappaja, toivoak-
seni ilmestyi 2006 Myllylahden kustan-
tamana. Sitä seurasi useita tummanpu-
huvia dekkareita, mm. Helsinki-kirjojen 
kustantama dystopia Parantaja (2010), 
josta Suomen dekkariseura myönsi Tuo-
maiselle Vuoden johtolanka -palkinnon. 
Parantajan ansiosta Tuomaisesta kiin-
nostui myös kirjallisuusagentuuri, joka 
nykyään edustaa häntä ulkomailla. Tä-
hän mennessä Tuomaisen tuotantoa on 
julkaistu jo 30 maassa. Innokkaimmin 
häntä luetaan Isossa-Britanniassa, Rans-
kassa ja Saksassa.

Tuomaisen tuotannossa käännekohta-
na voi pitää teosta Mies, joka kuoli. Siinä 
Tuomainen käyttää ensimmäisen kerran 
uutta tyylilajia, rikosromaanin ja mustan 
komedian yhdistelmää, josta onkin tul-
lut hänen tavaramerkkinsä. Mies, joka 
kuoli ilmestyi tämän vuoden kesäkuus-
sa myös Samuli Valkaman ohjaamana ja 
Jussi Vatasen tähdittämänä tv-sarjana. 
Se on ensimmäinen filmatisointi Tuo-
maisen tuotannosta. Lisää on kuitenkin 
tulossa, sillä Jäniskertoimesta on tekeillä 
Hollywood-elokuva, jonka pääosaan on 
kiinnitetty Steve Carrell.

Vuoden johtolanka -palkinnon lisäksi 
Tuomainen on palkittu vuoden parhaan 
pohjoismaisen dekkarin palkinnolla Pe-
trona Awardilla (2020) kirjastaan Pik-
ku-Siperia. Lisäksi hänellä on lukuisia 
kansainvälisten kirjallisuuspalkintojen 
ehdokkuuksia muista teoksistaan.

Rajamäen kirjaston Kiviviikon kirjaili-
javieras lauantaina 15.10. klo 14.30 al-
kaen on kirjailija Taina Laane. Hänen 
vierailunsa aiheena on ”Kesytä kriitik-
kosi - ajatuksia lempeämmästä elämäs-
tä”. Luennon aikana pohditaan mm. 
miten tietoisuuden ja itsemyötätunnon 
avulla on mahdollista muuttaa sisäis-
tä vuoropuheluaan ja suhtautumista 
itseensä. 

Laane on positiivisen psykologian, 
mindfulnessin ja ratkaisukeskeisen me-
netelmän kouluttaja ja vapaa kirjoitta-
ja. Häneltä on ilmestynyt kuusi omaa 
kirjaa sekä kaksi kirjaa yhteistyössä 
muiden kirjoittajien kanssa. Teokset 
käsittelevät myötätuntoa ja positiivis-
ta psykologiaa - itsen ja toisen arvosta-
vaa kohtaamista peilaten. Laaneella on 
tutkinnot yhteiskuntatieteestä ja posi-
tiivisesta psykologiasta Yhdysvalloista. 
Hän on kouluttautunut myös itsemyö-
tätuntomenetelmän opettajaksi ja tekee 
työtä myös työnohjaajana ja laulujen 
sanoittajana. 

Vierailu on osa Minä elän! Aleksis 
Kivi 150 vuotta -merkkivuotta, jon-
ka teemana on mielen hyvinvointi ja 
mielenterveys.  

Pääkirjastoon saapuu Kiviviikon kir-
jailijavieraaksi 12.10. klo 18 Varpu 
Hintsanen. Hintsanen on psykiatri-
nen sairaanhoitaja, mielenvalmentaja 
ja bloggaaja. Hän puhuu työssään itse-
tuntemuksen, myönteisyyden ja toivon 
merkityksestä vaikeuksien kohtaami-
sessa sekä neuvoo keinoja vaikeiden 
tunteiden kanssa selviytymiseen.

Viime vuonna ilmestyneessä esikois-
kirjassaan, Valo, joka ei kadonnut-
kaan, Hintsanen kertoo, miten hänes-
tä tuli syöpään sairastuneen tyttärensä 
omaishoitaja ja kuinka hän tyttärensä 
menehdyttyä on selviytynyt ja löytänyt 
elämästä myös iloa suunnattomasta su-
rusta huolimatta.

Vierailu on osa Minä elän! Aleksis 
Kivi 150 vuotta -merkkivuotta, jon-
ka teemana on mielen hyvinvointi ja 
mielenterveys.

KIRJASTO
K

uv
a:

 V
ill

e 
Ju

ur
ik

ka
la

K
uva: U

zi Varon

NURMIJÄRVI 35

K
uv

a:
 N

oo
ra

 P
al

on
en



36  NURMIJÄRVI

MONIKKOSALIN SYKSY 2020
KIRJASTO

Klaukkalan kirjaston 
Novellikoukku jatkuu

Klaukkalan kirjastossa on toiminut jo 
pitkään Novellikoukku-ryhmä, joka 
neuloo Hyvinkään sairaalan synny-
tysosastolle erilaisia neuleita. 

Ryhmäläiset kokoontuvat kerran 
kuussa Klaukkalan kirjastoon heilut-
tamaan puikkoja ja kuuntelemaan sa-
malla kirjaston työntekijöiden luke-
mia novelleja.

Synnytysosastolle vietiin juhannuk-
sen jälkeen  puolen vuoden neulelä-
hetys. Neuleita oli valmistunut 320 
sukkaparia, 30 lapasparia, 80 mys-
syä, 2 peittoa, 2 hiplauspupua ja 1 
kypärähuppu. 

Novellikoukun vuoden 2022 lankas-
ponsorina toimii Sähköasennus Suo-
rela Oy. 

Syksyn tapaamiset ovat 6.9., 4.10., 
1.11. ja 13.12. kello 18-20.
Tapahtumaan on vapaa pääsy. Klauk-
kalan kirjasto sijaitsee osoitteessa 
Kuonomäentie 2.

Syksyn K-60-ohjelmassa 
viihdettä ja asiaa

Ikäihmisille suunnatut maksuttomat 
Kulttuuriklubi 60 -tapahtumat pyö-
rähtävät kirjastojen osalta käyntiin 4. 
lokakuuta kello 13. Tällöin kaksi nur-
mijärveläistä viihteen monitaituria 
kohtaa uudistetun pääkirjaston lavalla. 
Elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja Taavi 
Vartia haastattelee näyttelijädiiva Han-
nele Lauria tämän vaiheikkaan uran 
käänteistä.

Maantieteen emeritusprofessori ja pal-
kittu tietokirjailija Markku Löytönen 
saapuu 11. lokakuuta kello 15 Rajamä-
en kirjastoon kertomaan suomalaisis-
ta tutkimusmatkailijoista. Löytönen 
on kirjoittanut useita nuorten tietokir-
joja suomalaisen tutkimusmatkailun 
historiasta.

Minä elän! -merkkivuoden kantava tee-
ma on mielenterveys. Klaukkalan kir-
jaston Tello-salissa puhutaan ikäänty-
misestä ja mielen hyvinvoinnista 18. 
lokakuuta kello 15. Ikäinstituutin toi-
mialapäällikkö ja psykologian tohtori 
Sirkkaliisa Heimonen opastaa tällöin, 
miten mielen hyvinvointia voi ikäänty-
essään pitää yllä.

Marraskuussa perehdytään kekripe-
rinteeseen. Museo järjestää 1.11. klo 13 
pääkirjastossa ja 15.11. klo 15 Klaukka-

lan kirjastossa esityksen ”Kun torkka 
kistunlautoja poltti”, joka ammentaa 
sisältönsä paikallisesta tarinaperintees-
tä ja kertoo entisajan kekrin vietosta, ta-
voista ja uskomuksista. Menneisyyteen 
eläytyy Kivi-juhlien näyttelijänä tun-
nettu Irja Rättö.

Matti Pasanen tuo laulun ja sävelten 
siivin tunnelmaa syksyiseen iltapäivään 
Rajamäen kirjastossa 22. marraskuu-
ta kello 15. Museon järjestämä tapah-
tuma kulkee nimellä Lauluja myrskyn 
jälkeen.

Sote-uudistus puhuttaa Kulttuuriklubi 
60:ssä 29. marraskuuta kello 13. Lääke-
tieteen ja kirurgian tohtori, sisätauti-
opin dosentti ja geriatrian emeritus-
professori Reijo Tilvis vierailee tällöin 
pääkirjastossa. Keski-Uudenmaan alue-
valtuutettuna toimiva Tilvis avaa sote-
uudistuksen tuomia muutoksia ja vas-
tailee yleisön kysymyksiin.

Joulukuussa lauletaan yhdessä joulu-
lauluja. Rajamäen kirjastossa tunnel-
moidaan 13. joulukuuta kello 15 kir-
jastovirkailija Tiina Jokelan johdolla. 
Klaukkalan kirjastossa yhteislaulut rai-
kuvat 20. joulukuuta kello 15. Laulun-
opettaja Minna Nyberg tarjoaa laulun 
lomassa vinkkejä äänenkäyttöön.

Teksti ja kuva: Mirkka Alanko 

Sirkkaliisa Heimonen Reijo Tilvis 
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Svenska 

Veckan i Nurmijärvi 

Ruotsalaisuuden viikko Nurmijärvellä

29.10.- 6.11.2022 
LÖRDAG / LAUANTAI 29.10.
Vendlaskolan öppna dörrars dag.
Ruotsinkielisen alakoulun, Vendlaskolanin
avoimet ovet.
kl./klo 9-12 Vendlaskolan

MÅNDAG / MAANANTAI 31.10.
Författarbesök; I boken "Åren" berättar
bröderna Kjell och Mårten Westö om sina liv.
Kirjailijavierailu; Veljekset Kjell ja Mårten
Westö kirjoittivat yhteisen teoksen “Vuodet”,
joka kertoo heidän elämästään.
kl./klo 18.00 Huvudbiblioteket / Pääkirjasto

TISDAG / TIISTAI 1.11. 
Kika in i vårt svenskspråkiga dagis.
Poikkea tutustumaan kunnan
ruotsinkieliseen päiväkotiin.
kl./klo 9-10.30 Daghemmet Äppelgården

RD TRDN – en föreställning om mod och ett
rep, som baserar sig på den grekiska
mytologin. För skolgrupper.
PNNN LNK – esitys köydestä ja rohkeudesta,
joka pohjautuu antiikin Kreikan mytologiaan. 
kl./klo 9.30  Monikko

Kom och bekanta dig med
den svenskspråkiga
verksamheten i Nurmijärvi.
Fritt inträde, välkommen! 

Tule tutustumaan
ruotsinkieliseen toimintaan
Nurmijärvellä. Tapahtumiin
vapaa pääsy, tervetuloa!

  Mera info www.svenskaforeningeninurmijarvi.fi

Arrangör/Järjestää: 
Svenska föreningen i Nurmijärvi
Vendlaskolan
Daghemmet Äppelgården
Vendla Hem och Skola, Vendlaeftis

ONSDAG / KESKIVIIKKO 2.11.
Vi bakar tillsammans och sedan blir det
kaffe med dopp!
Leivotaan ja kahvitellaan yhdessä.
kl./klo 17-19 Vendlaskolan

TORSDAG / TORSTAI 3.11.
Öppet hus på  Eftis - se hur vi har det! 
Tule tutustumaan IP-kerhoon.
kl./klo 14-16 Vendlaskolan

Lek och rörelse tillsammans.
Leikkejä ja liikettä yhdessä.
kl./klo 18-20 Syrjälä skola gymppasalen,
Syrjälän koulun jumppasali

FREDAG / PERJANTAI 4.11.
Pizzakväll för Vendlaskolans forna elever.
kl./klo 19-21 Vendlaskolan

LÖRDAG / LAUANTAI 5.11
Familjeandakt, perhehartaus ruotsiksi.
kl./klo 17.00 Rajamäki kyrka /kirkko

SÖNDAG/ SUNNUNTAI  6.11.
Bio på svenska med kafferep efteråt.
Elokuvaesitys ja mahdollisuus kahvitella
esityksen jälkeen.
kl./klo 14.00 Kino Juha, Kirkonkylä

Päiväkirjaklubilla nolostellaan ja nauretaan

Päiväkirjaklubilla nämä nyt jo aikui-
siksi varttuneet itsetietoiset murheen-
kryynit jakavat nolot kirjoituksensa 
yleisölle. Merkinnät ensirakkauksista, 
vanhemmista ja nuoruuden ahdistuk-
sista ovat paitsi liikuttavia ja traagisia 
myös käsittämättömän hauskoja, kun ne 
kuulee entisen nuoren lukemana.

Päiväkirjaklubi on myötähäpeää, nau-
rua ja ennen kaikkea tunnistettavia 
tunteita siltä ajalta, kun kuvittelit, että 
olet ajatustesi kanssa täysin yksin - mut-
ta kyllä me olimme kaikki siellä. Klu-
billa luetaan paitsi päiväkirjamerkintö-
jä myös rakkauskirjeitä ja kouluaineita. 
Mitä nolompaa, sen parempaa. Samais-
tuminen ja yhteenkuuluvuuden tunne 
on parhaimmillaan noussut hurmok-
seksi näillä klubeilla.

Ensimmäinen Päiväkirjaklubi järjes-
tettiin Helsingin Kulttuuritehdas Kor-

Teksti ja kuvat: Eeva Vekki

jaamolla joulukuussa 2014 loppuun-
myydylle katsomolle, ja siitä lähtien 
päiväkirjoja on luettu tasaiseen tahtiin 
ympäri Suomea.

Klubia pyörittää kaksi koomikkoa: Ris-
to Koo Järvinen, joka on (valitettavas-
ti) kirjoittanut päiväkirjoja koko ikänsä, 
ja Eeva Vekki, jota hävettää joka ker-
ta nousta lavalle omien päiväkirjojen-
sa kanssa. Nyt he molemmat saapuvat 
Nurmijärvelle! 

Mukaan Päiväkirjaklubille?
Onko sinulla teiniaikaisia päiväkirjoja, 
kouluaineita, runoja tai muuta tekstiä 
tallessa? Ovatko ne todella noloja tai 
suorastaan hävettäviä? Mahtavaa!
Tule lukemaan niitä Päiväkirjaklubille 
yleisön eteen. Takaamme että kokemus 
on upea.
Ota yhteys: paivakirjaklubi@gmail.com

Jokainen meistä on ollut nuorena nolo. 
Kaikkein noloimmat meistä eivät kos-
kaan voi unohtaa nolouttaan, sillä he 
kirjoittivat päiväkirjaa eivätkä tajun-
neet hävittää sitä, ennen kuin sille ker-
tyi tunnearvoa.

KIRJASTO

Teksti ja kuva: Mirkka Alanko 

Risto Koo Järvinen
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Lukisitko mielelläsi, mutta et 
pysty syystä tai toisesta hake-
maan luettavaa kirjastosta? 

Nurmijärven kirjastot tarjoa-
vat maksutonta kotipalvelua 
niille nurmijärveläisille, jot-
ka eivät itse pääse kirjastoon 
ja joilla ei ole perheenjäseniä 
tai muita läheisiä kirjastoasi-
oita hoitamassa. Esteenä voi-
vat olla esimerkiksi sairaus, 
vamma tai korkea ikä.
 
Jokaisessa toimipisteessä on 
kotipalvelua hoitava henki-
lö, jonka puoleen asiakas voi 
kääntyä.  Alkuhaastattelulo-
makkeilla selvitetään asiak-
kaan lukutoiveet ja aineiston 
kuljettamiseen liittyvät yksi-
tyiskohdat. Jos henkilöllä on 
sukulainen, ystävä tai joku 
muu henkilö, joka voi nou-
taa valmiiksi pakatun aineis-
tokassin kirjastosta, sovitaan 
noutopäivistä. Jos tällaista 
mahdollisuutta ei ole, hoitaa 
kirjasto aineiston kuljetuk-
sen asiakkaalle.  

Kotipalvelukäymmillä vaih-
detaan kuulumiset
Asiakkaan toivomat lainat 
toimitetaan määräajoin, noin 
kerran kuussa, asiakkaan ko-
tiin kassiin pakattuna. Sa-
malla palautetaan aiemmat 
lainat. Kirjojen lisäksi ko-
tipalvelu voi välittää asiak-
kaalle äänikirjoja, Celian 
äänikirjoja, aikakauslehtiä, 
musiikkia ja elokuvia.  

Kotipalvelukäyntiin on va-
rattu aikaa puolisen tun-
tia, jonka aikana ehtii hy-
vin vaihtamaan tärkeimmät 
kuulumiset ja käymään lä-
pi lainaan tulevat kirjat. Jos 
asiakas niin haluaa, voidaan 
kirjakassi toimittaa asiak-
kaan ovelle ilman kontaktia. 

Koronapandemian aikana 
kotipalvelu toimi rajoitetusti
Pandemian aikana kir-
jakassit vietiin asiakkai-
den ulko-ovelle ja kontak-
tit minimoitiin. Kuulumisia 
vaihdettiin puhelimitse, sa-
malla kun sovittiin kirjakas-
sien toimittamisesta. 

Me kotipalvelua hoitavat 
työntekijät teemme miele-
kästä ja tärkeää työtä. Py-
rimme löytämään jokaiselle 
kotipalveluasiakkaalle häntä 
kiinnostavia kirjoja. Paras-
ta palautetta saamme työs-
tämme, kun asiakkaat ovat 
tyytyväisiä ja pitävät koti-
palvelua tärkeänä. On ollut 
mukava palata edes osittain 
normaaliin kotipalveluar-
keen ja kohdata asiakkaiden 
kanssa kasvotusten, vaikka-
kin maskin kanssa.

Kotipalveluasiakas Sinik-
ka kertoi toukokuun lopulla 
ajatuksiaan kirjallisuudesta, 
elämästä ja kotipalvelusta.

Sinikka tuli kesällä 2012 
Klaukkalan kirjastoon rol-
laattorin kanssa ja istui rol-

laattorin päälle rättiväsy-
neenä kaunokirjallisuuden 
A-kirjaimen kohdalle. Asia-
kaspalvelutiskistä tuli virkai-
lija tarjoamaan apua. Sinik-
ka kertoi ensin lepäävänsä, 
jolloin virkailija kertoi uu-
desta palvelumuodosta, koti-
palvelusta. Paikalle haettiin 
Tuuli, joka tuolloin vastasi 
kotipalvelutoiminnasta. 

Tuuli haastatteli Sinikkaa tä-
män lukumieltymyksistä. Si-
nikka kertoi lukevansa vain 
suomalaisten naiskirjailijoi-
den teoksia. Aloitettuaan ko-
tipalvelukäynnit Tuuli ujut-
ti sekaan pikkuhiljaa kirjoja 
ulkomaisilta kirjailijoilta ja 
mieskirjailijoilta. Parin vuoden 
päästä Sinikka huomasikin lu-
kevansa laaja-alaisesti monen-
laista kirjallisuutta.

Lukeminen on Sinikalle hen-
ki ja elämä, tukipylväs, eikä 
hän pärjää ilman kirjoja. Hän 
on lukenut aina, välillä vähem-
män ja välillä enemmän, elä-
mäntilanteen mukaan. 

“Lukeminen opettaa vielä tässä 
iässä uusia asioita. Olen luke-
nut paljon erilaisista ihmisistä, 
ja se on avartanut käsitysky-
kyä”, kertoo Sinikka. Hän ajat-
telee, että fiktiossakin on joka-
päiväisen elämän maku.  “Mitä 
olisin tehnyt kymmenvuotisen 
leskeyteni aikana, jos ei olisi 
ollut kirjoja?” Sinikka miettii. 

Kirjaston kotipalvelu ilon tuojana
KIRJASTO
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Sinikka pitää eniten histori-
allisista romaaneista, dekka-
reista ja elämäkerroista. Suo-
sikkeja ovat Enni Mustonen 
ja Matti Rönkä. Haastattelu-
hetkellä hänellä on melkein 
luettuna Liza Marklundin 
Panttivanki. Sinikka kertoo, 
ettei löytäisi parempaa kir-
jaa. Siinä on sopivasti jän-
nitystä ja faktaa ja yllättävä 
lopetus. Kirja meinasi viedä 
yöunet. Kun luettavana on 
hyvä kirja, saattaa Sinikka 
lukea kahteen yöllä, ja sitten 
on unensaanti vaikeaa.

Kotipalvelua Sinikka pi-
tää tärkeänä, koska hän ei 
enää pysty itse käymään 
kirjastossa. 

“Omaiset ja ystävät ihmette-
levät, että kuinka onnistuu 
se, että toinen valitsee luetta-
vat kirjat. Alussa kartoitettiin, 
mistä kirjoista tykkään, sitä 
laajennettiin vaivihkaa, ja nyt 
on laaja kirjo siinä, mitä lu-
en”, kertoo Sinikka. 

“Asiakkaan ja kirjastohenki-
lön välille syntyy yhteinen 
ääni, jolla pelataan. Vuosien 
mittaan kiteytyy yhä parem-
pi yhteisymmärrys siitä, mitä 
lukee.” 

Sinikka kertoo saavansa 
yleensä toivomansa kaltaisia 
kirjoja ja vain vähän sellaisia, 
mistä ei ole pitänyt. Sinikka 
kertoo nauraen huomanneen-

sa, että nykyisin kotipalve-
lua hoitava Outi tekee samaa 
kuin Tuuli aikanaan, ujuttaa 
mukaan kirjoja, joita hän ei 
itse olisi valinnut luettavaksi. 
Tähän Outi huomauttaa, et-
tä hän tunnustaa teon, koska 
kuinka muuten voisi kartoit-
taa toisen kirjamaun rajoja.

Tämän artikkelin teksti on suu-
rempaa kuin muissa tiedotusleh-
den artikkeleissa. 

Voit antaa palautetta kokeilusta ja 
lehden luettavuudesta osoitteessa 
solmu.nurmijarvi.fi tai lähettämäl-
lä sähköpostia osoitteeseen  
viestinta@nurmijarvi.fi

Lukemisen lisäksi 85-vuotias Sinikka kutoo, ratkoo ristisanoja ja kryptoja 
sekä nauttii lasten, lastenlasten ja lastenlastenlasten seurasta.  

Teksti ja kuva: Outi Hankala

              Jos tuntuu, 
         että kirjaston koti-
     palvelu olisi juuri sinua       
   varten, otathan yhteyttä:
    Nurmijärven pääkirjasto: 
    Tiina Jokela, 
    puh. 040 317 2513
    Klaukkalan kirjasto: 
         Outi Hankala, 
            puh. 040 317 2550
             Rajamäen kirjasto: 
             Susanna Öblom, 
               puh. 040 317 2890

KIRJASTO
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Näkymä lintuperspektiivistä järven alueelta katsottuna.

Yli puolet suomalaisista omakotiasujis-
ta haluaa kotiinsa tulisijan. Takkatuli 
luo tunnelmaa ja on merkittävä lisäläm-
mön lähde sähkö- ja öljylämmittäjille. 
Lisäksi puusaunat ja kylpytynnyrit ovat 
esimerkkejä sekä perinteisemmistä että 
uudessa suosiossa olevista polttopuilla 
lämmitettävistä tulisijoista.

Puun polttamisella on myös nurja puo-
li, sillä poltosta syntyvät pienhiukkaset 
vaarantavat terveyttä niin sisällä kuin 
ulkonakin. Mustana tupruttava savu 
voi kiristää naapurivälejä, ja polttopui-
den säilytys olla paloturvallisuusriski. 
Pienhiukkasten terveyshaitat ovat hy-
vin tiedossa, mutta niitä on näkymät-
tömyytensä takia hankala tiedostaa. 
Erityisesti tiiviisti rakennetuilla asuin-
alueilla puunpoltosta syntyvät savut ja 
pienhiukkasten yhdisteet voivat muun 
muassa aiheuttaa sydän- ja hengitystie-
sairauksien oireita. Lämmityskaudella 

Osaatko polttaa puuta oikein?

savut jäävät leijumaan matalalle, jolloin 
ne päätyvät ilmanvaihdon kautta sisälle 
oleskelutiloihin. On tärkeää oppia tun-
nistamaan oman tulisijansa käyttäyty-
minen, jotta puunpolton haitat saadaan 
minimoitua.

Vaalea ja hajuton savu kertoo onnistu-
neesta poltosta
Tulisijan oikeilla käyttötavoilla ja pol-
tettavan puun laadulla on huomattava 
merkitys pienhiukkasten syntyyn. Oi-
kea polttotapa vaikuttaa myös energia-
tehokkuuteen. Vaalea ja hajuton savu 
kertoo onnistuneesta poltosta. Yleisoh-
jeena voidaan antaa, että sytyttäminen 
kannattaa tehdä päältä, jolloin ilmaa on 
riittävästi palokaasujen tehokkaaseen 
palamiseen. Alta sytyttäessä kaikki 
puut palavat yhtä aikaa, eikä palamis-
prosessi saa riittävästi ilmaa. Sytykkei-
nä kannattaa pahvin ja paperin sijasta 
käyttää puusytytyspaloja tai puusta 

veistettyjä lastuja. Erityisesti sytytys-
vaiheessa tulee huolehtia korvausilman 
saannista. Huomaathan, ettei tulisijassa 
saa polttaa roskia, sillä se vahingoittaa 
tulisijan rakenteita ja lisää merkittävästi 
pienhiukkasten syntyä. 

Polttopuut tulee säilyttää hyvin tuulet-
tuvassa puuvarastossa. Talon seinus-
taa vasten räystään alla säilytetyt puut 
ovat paloturvallisuusriski, eivätkä puut 
pääse tuulettumaan kunnolla. Pitkä-
aikainen säilytys sisällä huonontaa 
huoneilmaa homeiden muodossa, eikä 
polttopuita kannata säilyttää sisätilois-
sa kahta päivää pidempään. Tulisijan 
vuosittainen nuohous sekä kiuaskivien 
säännöllinen vaihto pidentävät tulisijan 
käyttöikää ja parantavat hyötysuhdetta. 
Lisäksi iäkäs tulisija on riittävän ajoissa 
vaihdettava uuteen.

Opettele oman tulisijasi käyttäytyminen ja huomioi naapurit

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS
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Nurmijärven kunnanhallitus päätti siir-
tää kunnan alueen jätteenkuljetusten 
toteuttamisvastuun ja kilpailuttamis-
tehtävän Kiertokapula Oy:lle syksyllä 
2021. Siitä lähtien yhtiössä on valmis-
teltu nurmijärveläisten jätehuoltopalve-
luita ja mm. paikannettu kuntalaisten 
jäteastioita. Paikannuksella varmiste-
taan, että tietomme astioista ja niiden 
sijainnista ovat oikein. 

Nurmijärvellä ja Kiertokapulalla on ta-
kanaan jo muutaman vuoden mittainen 
yhteinen historia. Kunta liittyi Kierto-
kapulan osakkaaksi vuonna 2019. Sil-
loin Kiertokapulan hoidettavaksi siirtyi 
Metsä-Tuomelan jätteidenkäsittelyalue. 
Metsä-Tuomelaa onkin kehitetty vah-
vasti sen jälkeen; Kiertokapula toteutti 
siellä laajan kunnostusohjelman vuosi-
na 2020 ja 2021. Urakassa uusittiin mm. 
kentän rakenteet, asfaltoinnit, valaistus 
ja vesihuoltolinjat. Lisäksi rakennettiin 
kolme uutta öljynerotinta hälyttimi-
neen ja asennettiin uusi vaaka. 

Jätehuollon askelmerkit vuodelle 2023  
 
Jätteenkuljetusten haltuunotto käyn-
nistettiin marraskuussa 2021 markkina-
vuoropuhelutilaisuudella. Silloin pyy-
dettiin tarjouksia Nurmijärven kunnan 
seka-/kuivajätteen ja biojätteen keräyk-
sestä ja kuljetuksesta. L&T Ympäristö-
palvelut Oy voitti kilpailutuksen. Kesän 
2022 aikana kilpailutettiin myös muo-
vipakkausten keräys ja kuljetus. Tätä 
urakkaa tulee hoitamaan Urbaser Oy.
 
Maaliskuussa 2023 Kiertokapula ottaa 
vastuun tyhjennyksistä
 1.3.2023 alkaen Kiertokapula hoitaa 
seka/kuivajätteen, biojätteen ja muovi-
pakkausten astiatyhjennykset. Jätelau-
takunta Kolmenkierron jätehuoltomää-
räysten mukaan seka- tai kuivajäteastia 
tulee olla kaikissa asuinkiinteistöissä, 
myös vapaa-ajan asuinkiinteistöissä. Li-
säksi biojäteastia tai kompostori sekä 
muovipakkausten keräysastia pitää olla 
kaikissa vähintään viiden huoneiston ja 
sitä isommissa asuinkiinteistöissä. Tä-
mä koskee kaikkia lain mukaan kunnan 
vastuulle kuuluvaa kiinteistöjen jäte-

huoltoa. Yritykset voivat järjestää jäte-
huoltonsa entiseen tapaan. 

Kiertokapula tiedottaa kuntalaisia näis-
tä tulevista muutoksista tarkemmin ko-
teihin lähettävällä asiakaskirjeellä, jot-
ka postitetaan loka-marraskuun aikana. 
Kirjeessä opastetaan tarkemmin mm. 
miten toimia aiemmin käytössä ollei-
den jäteastioiden kanssa. On hyvä huo-
mioida, ettei omia muovipakkausastioi-
ta kannata tässä vaiheessa hankkia, sillä 
astia kuuluu tyhjennyshintaan. 

Maaliskuussa 2023 voi kirjautua sähköi-
seen asiakaspalveluun Asiakasnettiin 
oman asiakasnumeron avulla. Asiakas-
netti löytyy Kiertokapulan verkkosivun 
yläosasta:asiakasnetti.kiertokapula.fi. 
Sieltä voi keräyksen alkaessa tarkistaa 
jäteastian seuraavan tyhjennyspäivän, 
tehdä muutoksia jäteastian tyhjennys-
väleihin, ilmoittaa kompostoinnista tai 
muuttaa omia asiakastietojaan.
Tervetuloa Kiertokapulan asiakkaaksi!

Tutustu Kiertokapulaan:
kiertokapula.fi.

KIERTOKAPULA
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“Ajauduin Nurmijärvelle oikeastaan 
harrastukseni kautta. Toimin opin-
to-ohjaajana Vantaan Tikkurilassa ja 
ohjasin sen ohessa maastopyöräilijöi-
tä Nurmijärven Ladun tapahtumissa. 
Mietin, että olisi mukava päästä lähem-
mäs upeita pyöräilymaastoja, ja kiel-
tämättä kaipasin hieman pienempää 
työyksikköä. 
 
Työni Nurmijärven lukion opinto-oh-
jaajana on hyvin monipuolista. Autan 
opiskelijoita heidän opintoja ja uraa 
koskevissa valinnoissaan ja juttelen hei-
dän kanssaan – monesti opo saattaa olla 
ensimmäinen henkilö, kenelle avau-
dutaan haasteista ja paineista.  Nuoria 
mietityttää kovasti heidän tulevaisuu-
tensa ja uransa; mitä kannattaisi lukea 
nyt, jotta siitä saisi pisteitä haettaessa 
jatko-opintoihin. Ja mitä ihmettä sitä 
isona tekisi? 

Kunnan työntekijän esittely: 

Eeva – opinto-ohjaaja 
 
Voisikin sanoa, että ammattini on 
kuuntelija. Olisi helppoa tarjota nuorel-
le valmis ratkaisu, joka toimi jollain toi-
sella, mutta yritän pitää mielessä, etten 
ole neuvoja, vaan ohjaaja, jonka kanssa 
pohditaan yhdessä. Toki tehtäväni on 
avata nuorille vaihtoehtoja - eiväthän 
he voi tietää, mitä kaikkea maailmalla 
on tarjottavanaan.  
 
Henkilökohtaisten tapaamisten lisäksi 
järjestän koululle ja opiskelijoille erilai-
sia vierailuja ja kuulun myös opiskelija-
huoltoryhmään, jossa mietimme monia-
mmatillisesti, mikä auttaisi opiskelijaa 
eteenpäin.
 
Nurmijärvellä on hyvät resurssit teh-
dä tätä työtä. Meillä on kohtuullinen 
määrä oppilaita opinto-ohjaajaa koh-
den, ja saan itse täyttää kalenterini ja 
käyttää  menetelmiä, jotka olen hyväksi 
havainnut. 

Nurmijärven kunta on tehostanut rek-
rytointiviestintäänsä vuoden 2022 ai-
kana. Kunnan #Ilmiöntekijät-kampanja 
on kerännyt vuoden 2022 aikana yli 2 
miljoonaa näyttökertaa sosiaalisen me-
dian kanavissa. 

Videoilla näyttelijä Timo Lavikaisen 
esittämä kunnan työntekijä kokeilee 
jos jonkinlaista työtä ja tehtävää - usein 
huonolla menestyksellä. Ilmiöntekijät-
kampanja jatkuu ainakin syksyn 2022 
ajan. 

Ilmiöntekijät-tarinoissa myös kunnan 
oikeat työntekijät kertovat työstään 
ja tiimivideoilla työyhteisöt kertovat 
omasta arjestaan.  Kampanjaa voi seura-
ta kunnan sosiaalisen median kanavissa 
aihetunnisteella #ilmiöntekijät. Lisäksi 
videot ja tarinat julkaistaan kunnan ko-
tisivuilla: nurmijarvi.fi/tyopaikat

 
Havahdun usein siihen, että minulla on 
aivan mahtava ja merkityksellinen työ. 
On hienoa seurata vierestä, kun oppilas 
löytää oman polkunsa tai avaa itsensä 
mahdollisuuksille. 
 
Tavoitteeni on saada nuoret ymmärtä-
mään, ettei se oikeasti haittaa, vaikkei-
vät he olisi vielä lukion jälkeen valmii-
ta tähän maailmaan - harvallapa meistä 
on takana suora tie.  
 
Olen onnellinen, kun voin olla hetken 
aikaa mukana nuoren elämässä, auttaa 
heitä askelmerkkien kanssa ja rohkais-
ta kohti haaveita, jotka ovat edelleen ne 
perinteiset perhe, paikka missä asua ja 
työ, jossa viihtyisi. 
 
Moni opiskelijoista laittaakin viestiä 
jälkeenpäin: “Pääsin sinne - kiitos!”.  
Sillä jaksaa monta vuotta.”

Ilmiöntekijät-tarinat kertovat työstä kunnalla
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Haasta itsesi ja tuttusi  mukaan vaellukselle

Minä elän! -merkkivuoden kohokoh-
tiin kuuluu Nurmijärven ja Tuusulan 
kuntien yhteistyönä toteuttama vaellus-
tapahtuma, jossa luonto, liikunta, kult-
tuuri ja paikallishistoria kohtaavat. 
Lauantaina 17.9. järjestettävä ohjattu 
vaellus johdattaa kulkijat Aleksis Ki-
ven elämän vaiheiden läpi ja herättelee 
jokaisen pohtimaan omaa elämäänsä ja 
hyvinvointiaan. 

Kevään ja kesän aikana sosiaalisessa 
mediassa on haastettu vaeltajia osallis-
tumaan tapahtumaan #MinäElänVael-
lus-tunnisteella. Haasteeseen on myös 
vastattu – tien päälle lähtevät muun 
muassa Nurmijärven kunnanjohta-
ja Outi Mäkelä ja Tuusulan pormestari 
Kalle Ikkelä.

Juha Hurmeen podcastin ensiesitys
Vaellus on luonteeltaan mietiskele-
vä kävely, jonka aikana osallistujat 
voivat kuunnella omalta älylaitteel-

taan Finlandia-palkitun kirjailija Juha 
Hurmeen tekemän podcastin. Alek-
sis Kiveen ja hänen tuotantoonsa kie-
toutuva puheohjelma on tehty tilaus-
työnä ja se julkaistaan kuunneltavaksi 
vaelluspäivänä. 

"Aleksis Kivellä oli kanttia esittää vai-
keuksiensa läpi valoisia, toivorikkai-
ta näkymiä ihmisestä monimuotoisen, 
rikkaan elämänpiirin tärkeänä osana", 
Hurme kiteyttää Kiven jälkeensä jättä-
mää perintöä.

Bussilla takaisin
Vaellus alkaa Kiven lapsuusmaisemista 
Palojoen Taaborinvuorelta, josta reitti 
kulkee kansalliskirjailijan syntymäko-
din ohi ja kohti Tuusulassa sijaitsevaa 
kuolinmökkiä. Puolimatkassa voi py-
sähtyä Nahkelan koululla, jossa vaelta-
jille on tarjolla virvokkeita ja ohjelmaa. 
Yhteensä matkaa karttuu noin 13 ki-
lometriä, mutta vaelluksen voi halu-

tessaan tehdä lyhyempänä versiona 
Nahkelan koululta. Taaborinvuorelle 
kulkuneuvonsa jättäneille on tarjolla 
paluukyyti bussilla Tuusulasta, joten 
molempiin suuntiin matkaa ei tarvitse 
taittaa jalan. 

Matkan varrella on tarjolla myös mu-
siikkia, sillä vaeltajia viihdyttää Fillari-
pianisti Aarno Paakkari. Kuolinmökillä 
esiintyy puolestaan Henna-Maija Van-
nemaa Quartet. Vaelluksen päätteeksi 
on mahdollista käydä kahvilla vaikka-
pa kuolinmökin vieressä sijaitsevassa 
Lottamuseossa.  

Minä elän! -vaellus 
La 17.9. klo 9–17
Taaborinvuoren tapahtuma-alue
Järj. Nurmijärven ja Tuusulan kuntien kult-
tuuri-, museo- ja liikuntapalvelut

Reitti vie Taaborinvuorelta kuolinmökille Tuusulaan
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nurmijarvenliikuntapalvelut

Nurmijärven liikuntapalvelut

Seuraa meitä somessa!

Aikuisten liikkumis- ja 
elintapaneuvonta:
Heli Lindh puh. 040 317 4667

Ikäihmisten liikkumis- ja 
elintapaneuvonta:
Petra Kela puh. 040 317 2046

Lasten- ja nuorten liikkumis- ja 
elintapaneuvonta:
Toni Koskinen puh. 040 317 2048

Liikuntapalvelut

Mikäli tarvitset ohjausta tai neuvontaa, 
liikunta-asioissa sinua auttavat:

Liikunnanohjaaja:
Jonna Suonio puh. 040 3172047

Toimistosihteeri, salivuorot:
Jonna Kivi puh. 040 3174890

Hyvinvointipäällikkö:
Kaisa Laine puh. 0403 172050

 
Säännöllinen liikkuminen aktivoi 
ja vahvistaa kaiken ikäisten hyvin-
vointia, hyvää oloa ja fyysistä kun-
toa monella tapaa. Liikunnalla on 
myös vahva sosiaalinen puoli – lii-
kunta voi lisätä yhteenkuuluvuuden 
ja ystävyyden tunnetta sekä lähei-
syyden kokemusta. Liikunta vaikut-
taa myös positiivisesti mielialaan ja 
henkiseen hyvinvointiin.
Lisäksi tulee muistaa, että liikun-
nan vastapainoksi tarvitaan palautu-
mista ja lepoa sekä kykyä kuunnella 
omaa kehoa.

Löydä oma tapasi liikkua!
Mikä olisikaan parempi hyvinvoin-
tia edistävä teko, kuin varata omaan 
kalenteriin liikunnallista tekemistä!
Nyt onkin aika pohtia, mikä olisi si-
nun tapasi liikkua ja minkälainen 
liikkumisen muoto sopisi sinulle 
parhaiten.

Kaipaako kehosi rauhallista, palaut-
tavaa liikuntaa, vai kenties kehoa 
vahvistavaa, monipuolista liikettä? 
Liikuntamuotojen vaihtelu ja mo-
nipuolinen kuormittavuus on myös 
hyväksi. Kun liikunta on mielekäs-
tä ja mielihyvä voimistaa halua liik-
kua, liikkeelle lähdöstä on helpompi 
kehittää säännöllinen rutiini.

 
Nurmijärven kunnassa on laaja kirjo 
liikkumisen mahdollisuuksia, jos-
ta varmasti löytyy vaihtoehtoja eri 
tavoitteisiin, elämäntilanteisiin ja 
kiinnostuksen kohteisiin. Jokainen 
voi löytää oman tapansa liikkua ko-
keilemalla, innostumalla ja rakenta-
malla omia arjen rutiineja.
 
Löytyisikö meidän kurssivalikoi-
masta sinulle sopiva liikuntamuoto?
 

Liikunnallisin terveisin 
Heli, Jonna, Kaisa, Mika, Petra, Salla 
ja Toni

 
 

Pohditko elämäntapamuutoksen 
tekemistä, mutta et oikein tiedä, 
mistä voisit lähteä liikkeelle? Lii-
kuntapalveluista saat liikkumis-, 
painonhallinta- ja elintapaneuvon-
taa. Liikkumis- ja elintapaneuvon-
ta on suunnattu kuntalaisille, jotka 

Liikkumis- ja elintapaneuvonta

liikkuvat terveytensä kannalta riit-
tämättömästi, kaipaavat apua elä-
mäntapamuutoksen tekemiseen tai 
neuvoja sopivan liikuntamuodon 
löytämiseen. 
Ota rohkeasti yhteyttä meihin!

 

Pienryhmä on tarkoitettu synnyttä-
neille äideille, jotka haluavat aloittaa 
tai palata voimaharjoittelun pariin 
synnytyksen jälkeen. Valmennus 
sisältää tietoiskuja sekä muutamat 
valmennusmateriaalit kotitreenejä 
varten. Valmennukseen voi osallis-
tua, jos synnytyksestä on kulunut 
6–24 kuukautta. Lisätietoja ryhmäs-
aikuisten liikuntasuunnittelijalta. 
Ilmoittautumislomake: 
nurmijarvi.fi/liikunta
 
5.9–9.12.2022
Keskiviikko klo 8.15–9.15  
Klaukkalan jäähalli

Torstai 16.30–17.30  
Kirkonkylän terveysasema
Yhden kurssin hinta 70€
 

Äitien 
voimavalmennus
-kurssi

Reitti vie Taaborinvuorelta kuolinmökille Tuusulaan
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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

9.30–11.00 
Temppurata (2–5v.)
Rajamäen nuorisotila

9.15-10.00
Taaperojumppa (1–4v.) 
Budotila, Klaukkala

17.30–18.15
Telinejumppa (7–9v.)
Isoniitun koulu

16.30–17.15
Perhetemppuilu (3–5v.)
Haikalan koulu

tiistai keskiviikko torstai

16.30–17.15
Perhtetemppuilu (3–5v.)
Kivenpuiston koulu

16.30–17.15
Telinejumppa (10–12v.)
Isoniitun koulu

10.15–11.00
Äiti-vauvajumppa
Budotila, Klaukkala

maanantai

17.30–18.30 
Terve selkä 
Kivenpuiston koulu
50 € tai Liikuntapassi

18.00–19.00
XL-jumppa 
Länsikaaren koulu
50 € tai Liikuntapassi

17.00–18.00 
Kiertoharjoittelu 
Kivenpuiston koulu
50 € tai Liikuntapassi

18.00–19.00
Vahvista kehoasi 
Kivenpuiston koulu
50 € tai Liikuntapassi

19.00–20.00 
Vahvista keskivartaloasi 
Harjulan koulu
50 € tai Liikuntapassi

tiistai keskiviikko torstai

      
18.00–19.00
Vahva odottaja 
Harjulan koulu
50 € tai Liikuntapassi 

Aikuisten liikunta

Lasten liikuntakalenteri 5.9.–9.12.2022

Aikuisten liikuntakalenteri 5.9.–9.12.2022

Liikuntapassi 70 €, pystyt osallistumaan kaikille liikuntapassitunneille. 
Yksittäin ostettuna kurssin hinta 50 €.  
Ilmoittautumislinkit kursseille löydät kotisivuilta sekä Facebookista. 

     17.00–18.00
     Liikettä ja liikkuvuutta kehoosi
     Kivenpuiston koulu
     50 € tai Liikuntapassi
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maanantai

10.00–11.00
Kehonhuolto
Ahjola, 2 krs

10.00–11.00
Voimaa Vuosiin -jumppa
Budotila, Klaukkala

9.30–11.00
Voimaa vuosiin -hyvinvointikurssi
Kunnantalo

11.00–12.00 
Voimaa vuosiin -jumppa
Ahjola, 1 krs

14.30–15.00
Voimaa vartaloon vedessä
Allasjumppa, Terveyskeskus (F-ovi)

14.30–15.00
Voimaa vartaloon vedessä  
Allasjumppa, Terveyskeskus (F-ovi)

15.00–16.00
Ikiliikkujat-kurssi
Jäähallin kuntosali, Klaukkala

10.00–10.30
Voimaa Vartaloon vedessä 
Allasjumppa, Terveyskeskus (F-ovi)

11.00–12.00
Ikiliikkujat-kurssi
Ahjola, 1. krs

14.30–15.00
Voimaa vartaloon vedessä 
Allasjumppa, Terveyskeskus (F-ovi)

tiistai keskiviikko torstai

14.30–15.00
Voimaa vartaloon vedessä Allas-
jumppa, Terveyskeskus (F-ovi) 14.30–15.00

Voimaa vartaloon vedessä 
allasjumppa
Terveyskeskus (F-ovi)

perjantai

Järjestäjä: Nurmijärven kunnan liikuntapalvelut. 
Lisätietoa puh. 040 317 2046 tai sähköpostitse petra.kela@nurmijarvi.fi

maanantai

10.00–13.00
Seurakunnan kohtaamispaikka
Rajamäen srk keskus

12.00–14.30
Seurakunnan kohtaamispaikka 
Klaukkalan kirkko

9.30–11.45
Kla eläkeläisten kansantanssi-ryhmä
Monikon nuorisotila

10.00
Eläkeliiton Nurmijärven yhdistyks-
en (sauva)kävely
Rajamäen kirjaston edestä lähtö

10.00–12.00
Seurakunnan kohtaamispaikka 
Ystävyyden Kammari

10.30–16.00 
Kla eläkeläisten kerho 
Tello-sali

11.15–13.00 
Eläkeliiton Nurmijärven yhdistyksen 
tarinatupa*
*15.9.,13.10.,10.11.
Nurmijärven Pappilan Helmisali

13.00–15.00
Seurakunnan kohtaamispaikka 
Ystävyyden Kammari

10.00
Sydänyhdistyksen sauvakävely
Sydänkammarin edestä lähtö

13.00–15.30
Eläkeliiton Nurmijärven yhdistyksen 
Boccia, Ahjola

tiistai keskiviikko torstai

Klo 13.00–14.00
Invalidiyhdistyksen kerho
(parittomat viikot)

16.30
Kla eläkeläisten kesäpelit
Klaukkalan Kirin kenttä

17.00–18.30
Invalidiyhdistyksen kerho 
(parilliset viikot)
Heikkari

10.30
Klaukkalan eläkeläisten kuntokävely
Klaukkalan torilta lähtö

sunnuntai

Ikäihmisten liikunta

Nurmijärven kunnan liikunta- ja kult-
tuuripalvelut järjestävät yhteistyössä 
Voimaa Vanhuuteen -hankkeen yh-
teistyökumppanien kanssa liikunta- ja 
kulttuuriharrastustoiminnan Lii-Ku 
-harrastekalenterin ja –passin muodossa. 

Harrastekalenterin tarjonta on tarkoitet-
tu kaikille yli 60-vuotiaille kuntalaisil-
le. Harrastepassilla voi käydä maksutta 
jopa 16 eri liikunta- ja kulttuuritapahtu-
massa, joita yhdistykset ja järjestöt sekä 
seurakunta järjestävät. 

Lii-Ku-harrastekalentereita ja Lii-Ku 
harrastepasseja saa Nurmijärven kirjas-
toista sekä seurakuntakeskuksista. 
Lisätietoa Lii-Ku-passista: 
Petra Kela, puh. 040 317 2046
tai petra.kela@nurmijarvi.fi

Lii-Ku-harrastekalenteri 5.9.–11.12.2022

Ikäihmisten liikuntakalenteri 5.9.–9.12.2022

10.00–11.00 
Eläkeliiton Nurmijärven yhdistyksen 
jumppa*
*7.9.,14.9.,5.10.,12.10.,2.11.,9.11.  
Nuorisoseurantalo Roinela
 KÄVELY*
*21.9.,28.9.,19.10.,26.10.,

17.00
Kla eläkeläisten kesäpelit
Perttulan kansantalon piha

1. 1.1.2023 2. Juha Oksanen 3. Nurmijärven kestävän kasvun ohjelma 4. Maija Vilkkumaan, esiintyy Monikkosalissa 17.12. klo 19
5. Tatu ja Patu, esitys Monikossa 9.10. klo 15 6. kitara, Rautiainen esiintyy Monikkosalissa 13.11. klo 15 7. Apteekkari, joka perusti Suomen ensim-
mäisen lääketehtaan Nurmijärvelle 1899 8. 10.10. 9. Nurmijärven kunnan työntekijöitä 10. Taaborinvuorelta Aleksis Kiven kuolinmökille
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TEEMA

Oikeat vastaukset löydät lehden artikkeleista sekä edellisen aukeaman alalaidasta.

1. Mistä alkaen Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa nurmijärveläisten sosiaali-, terveys- ja 
pelastuspalveluista? 
2. Kuka on Nurmijärven kunnan tekninen johtaja? 
3. Mikä on NUUKA-ohjelma? 
4. Kenen artistin kappaleita ovat ”Lottovoitto” ja ”Viimeinen elämä”? 
5. Mikä veljespari on kotoisin Outolasta? 
6. Mikä on Santeri Rautiaisen instrumentti? 
7. Kuka oli Albin Koponen? 
8. Milloin on Aleksis Kiven päivä? 
9. Keitä ovat ilmiöntekijät? 
10. Mistä mihin kulkee Minä elän -vaellus 17.9? 

Kyssärikymppi


