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PÄÄKIRJOITUS 

Kirjoittaja on kunnanjohtaja Outi Mäkelä.

Hyvää 
alkanutta 
vuotta!

Uusi vuosi alkoi uusilla tuulilla, kun 
kuntahistorian yksi suurimmista muu-
toksista tapahtui ja sote-palvelut siirtyi-
vät kuntien vastuulta hyvinvointialu-
eille. Nurmijärvellä siirtymä oli monia 
muita kuntia selkeämpi, koska sote-pal-
veluiden järjestämisestä ja tuottamises-
ta on vastannut vuodesta 2019 alkaen 
Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymä 
Keusote. Uusi hyvinvointialue on voinut 
hypätä suoraan Keusoten saappaisiin ja 
toiminta jatkuu saumattomasti, jopa sa-
malla tutulla nimellä. Keusoten hyvin-
vointialue on nyt täysin itsenäinen, val-
tion rahoittama ja kunnista riippumaton 
organisaatio, jossa on omat vaalit ja 
omat luottamushenkilöt. Tässä lehdessä 
lukijoita tervehtii hyvinvointialueen uu-
si johtaja Mikko Komulainen. 

Nurmijärven kunnalle hyvinvointialue-
uudistus tarkoittaa entistä enemmän 
taloudellisia haasteita. Kunnan talou-
dellinen tilanne on muutoinkin kiris-
tynyt lisääntyneiden palvelutarpeiden, 
investointipaineiden ja korkojen nousun 
seurauksena. Valtuusto on jo käynnis-
tänyt työn talouden saattamiseksi tasa-
painoon. Kevään aikana etsitään keino-
ja löytää 9 miljoonan sopeutukset, jotta 
Nurmijärvi ei tulevaisuudessa ajaudu 
kriisikunnaksi. 

Lapsivaltaisen kasvukunnan näkökul-
masta näyttää, että hyvinvointialueuu-
distuksen myötä tarvittaisiin uudis-
tus myös valtionosuuksiin, jotta niissä 

huomioitaisiin paremmin kasvun ai-
heuttamat kustannukset. Kunnille jää 
soten jälkeen edelleen paljon taloudel-
lisia resursseja vaativia tehtäviä kou-
lutuksen, varhaiskasvatuksen, kult-
tuuri-, nuoriso-, kirjasto-, liikunta- ja 
hyvinvointipalveluiden, maankäytön ja 
suunnittelun, vesi- ja jätehuollon sekä 
ympäristöpalveluiden osalta. Kevät on-
kin toivottavasti aktiivisen poliittisen 
keskustelun aikaa, kun eduskuntavaalit 
järjestetään 2.4. Toivottavaa olisi, että 
kunnat nousisivat yhdeksi vaaliteemak-
si muiden tärkeiden asioiden rinnalle. 
 
Kevään myötä pitenevien päivien ener-
gia tulee tarpeeseen. Kestävän kasvun 
ohjelman lisäksi työn alla on muun mu-
assa Kirkonkylän kehittäminen, kyliin 
rakentamisen helpottaminen, strategian 
jalkauttaminen, osallistava budjetointi 
ja niin edelleen. Pandemiavuosien jäl-
keen arki ja palvelutkin pyörivät jälleen 
täysillä.

Toivotaan, että sähköpulan riski pian 
helpottaa ja Ukrainan kriisiin löyty-
vät ratkaisut. Kannustamme kuitenkin 
kaikkia osaltaan edelleen varautumaan 
sähköpulatilanteisiin. Ohjeet löytyvät 
sekä nettisivuiltamme että myös tästä 
lehdestä. 

Antoisia lukuhetkiä!

Outi
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Nurmijärven uusi kuntastrategia hy-
väksyttiin valtuustossa keväällä 2022. 
Kunnan visiona on olla paremman ar-
jen ilmiö.   

”Strategiaa on lähdetty toteuttamaan 
heti strategian hyväksymisen jälkeen ja 
toteutus on jo hyvässä vauhdissa. Vuo-
den 2023 talousarviossa uusi kuntastra-
tegia on purettu toimintaa ohjaavik-
si vuositavoitteiksi ja talousarviossa on 
asetettu mittarit, joilla strategian toteu-
tumista seurataan”, kunnan hallintojoh-
taja Katja Vuorinen kertoo.   

Kuntastrategiaa toteutetaan erilaisilla 
ohjelmilla ja suunnitelmilla, jotka oh-
jaavat toiminnan kehittämisen teemoja 
ja painopistealueita.  

”Ensimmäisiä ohjelmia on päästy hy-
väksymään jo vuoden 2022 aikana. 
Joulukuussa on hyväksytty uusi vies-
tintäohjelma, sivistys- ja hyvinvoin-
tipalvelujen kehittämissuunnitelma 
vuosille 2023–2030 sekä kunnan tur-
vallisuussuunnitelma. Lisää ohjelmia 
on tulossa päätöksentekoon alkuvuon-
na 2023, kun käsittelyyn saadaan muun 
muassa henkilöstöohjelma, ilmasto- ja 
ympäristöohjelma, lasten ja nuorten hy-
vinvointisuunnitelma sekä matkailun, 
kulttuurin ja tapahtumien kehittämisen 
ohjelma”, Vuorinen sanoo.   

Hyväksytyistä ohjelmista voit käydä 
kurkkaamassa, miten kunnassa on tar-
koitus kehittää viestintää, turvallisuutta 
tai sivistys- ja hyvinvointitoimialan pal-
veluja lähivuosien aikana. 
 
Strategia ja ohjelmat:

Kuntastrategian toteuttaminen etenee 

Kulttuuritoimijoiden työpaja 
16.2.2023  

Osana matkailu-, kulttuuri- ja ta-
pahtumaohjelman valmistelutyötä, 
järjestetään kulttuuritoimijoille työ-
paja 16.2. klo 18 Pääkirjaston tapah-
tumatila Männistössä osoitteessa 
Punamullantie 1. 

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 
9.2.2023 kunnan kotisivuilla olevan 
tapahtumakalenterin linkin kautta.

Sivistys- ja 
hyvinvointipalvelujen 

kehittämissuunnitelma 
2022–2030

Nurmijärven kunnan 
viestintäohjelma 

2022–2030
Asiakaslähtöistä, vastuullista ja rohkeaa viestintää

Osallistu matkailu-, kulttuuri- ja 
tapahtumaohjelmatyöhön!  
Nurmijärven kunnan strategias-
sa yhdeksi painopistealueeksi on 
nostettu matkailun kehittymi-
nen. Strategiaan on kirjattu, että 
kunnassa mahdollistetaan mat-
kailun, kulttuurin ja tapahtuma-
toiminnan toimintaedellytysten 
ja keskeisten matkailukohteiden 
kehittyminen. 

Kunnassa valmistellaan parhail-
laan matkailu-, kulttuuri- ja ta-
pahtumaohjelmaa, jonka konk-
retisoi ja ohjaa kehitystyötä. 
Kunnan eri sidosryhmät kulttuu-
ritoimijoista yrittäjiin ja kuntalai-
siin pääsevät osallistumaan ohjel-
matyöhön kevään 2023 aikana. 

Kunnanhallitus hyväksyi joulukuussa 2022 kaksi strategiaa toteuttavaa ohjelmaa: 
Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämissuunnitelman ja viestintäohjelman.

– pare�an arjen ilmiö
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Osallistuva budjetointi toteutetaan 
taas tänä vuonna parin vuoden tauon 
jälkeen.

Kunta laatii vuonna 2023 pitkäkestoiset 
sponsorointisopimukset jalkapalloseura 
NJS:n edustusjoukkueiden, Nurmijär-
vi Seven Ringettesin edustusjoukkueen, 
salibandyseura SB-Pro naisten edustus-
joukkueen, beach volley -pelaaja Vili 
Topion, pikajuoksija Oskari Lehtosen, 
Rajamäen Rykmentin, alppihiihtäjä 

Kunta laatii yhdeksän sponsorisopimusta 
vuodelle 2023 

Osallistu ideoimaan osallistuvan budjetoinnin 
määrärahan käytöstä

Riikka Honkasen, sulkapallonpelaaja 
Tony Lindelöfin ja jalkapalloilija Oona 
Seveniuksen kanssa. 

Sponsorointipäätöksen perusteena on 
yhteistyökumppanin tuoma valtakun-
nallinen tai kansainvälinen positiivinen 
julkisuus Nurmijärven kunnalle. Kaikki 

Jalkapalloilija Oona Sevenius

Kuntalaiset pääsevät ideoimaan, suun-
nittelemaan ja päättämään, mihin 
25 000 euron osallistuvan budjetoinnin 
määräraha käytetään. Avoin ideahaku 
järjestetään helmi-maaliskuussa, mutta 
aloita toki ideointi jo nyt! 

Tutustu aiempien vuosien osallistu-
van budjetoinnin hankkeisiin täl-
lä sivulla: nurmijarvi.fi/paatoksente-
ko-ja-hallinto/vaikuta-ja-osallistu/
osallistu-paatoksentekoon/osbu

sponsorointisopimuksen saaneet kil-
pailevat aikuisten valtakunnallisella tai 
kansainvälisellä tasolla. 

Kunnan sponsorirahaa haettiin yhte-
näisellä hakulomakkeella kunnan koti-
sivujen kautta. Haku oli avoinna 
1.11.-30.11.2022 ja kunta sai yhteensä 
16 hakemusta. 

K
uva: AC M

ilan
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MONIKKOSALIN SYKSY 2020

Millaisena näet Kirkonkylän alueen tu-
levaisuudessa? Mitä Kirkonkylällä oli-
si hyvä säilyttää, mitä kehittää, mitä ja 
miten rakentaa? Mikä vahvistaa alueen 
identiteettiä ja houkuttelevuutta niin 
asukkaiden kuin elinkeinotoiminnan-
kin näkökulmasta?    

”Kirkonkylästä tehdään tänä vuonna 
kokonaisvaltainen kehityssuunnitel-
ma yhteistyössä asukkaiden, yritysten 
ja päättäjien kanssa. Se toimii kokoava-
na suunnitelmana ja pohjana yksittäi-
sille asemakaavamuutoksille, jolloin 
Kirkonkylä kehittyy haluamaamme 
suuntaan”, kertoo asemakaavapäällikkö 
Crista Toivola.  

Lähde mukaan kehittämään tulevaisuuden 
Kirkonkylää!  

”Kehittämissuunnitelmassa huomioi-
daan muun muassa ympäristön viih-
tyisyys, asuminen, kulttuuriympäris-
tö, viherverkosto, julkisten ulkotilojen 
kokonaisuus, liikenteen ja pysäköinnin 
ratkaisut, kestävä liikkuminen, elinkei-
notoiminta, matkailu, tapahtumat ja 
kunnan toiminnot”, lisää Toivola. 

Osallistu asukastilaisuuksiin ja vastaa 
kyselyyn 
Me tehdään tulevaisuuden Nurmijär-
ven kirkonkylä -asukastilaisuus pide-
tään tiistaina 31.1.2023 klo 17.30 pää-
kirjastossa . Tilaisuudessa keskustellaan 
Kirkonkylän kehittämishankkeen läh-
tökohdista ja tavoitteista. 
Tervetuloa mukaan! 

Me tehdään tulevaisuuden Nurmijär-
ven kirkonkylä -kysely on avoinna   1.-
15.2.2023 kunnan verkkosivuilla:
nurmijarvi.fi/tulevaisuudenkirkonkyla 
- käy vastaamassa!  

Kirkonkylän kehittämishankkeelle on 
julkaistu omat sivut kunnan kotisivuil-
la. Sivuilta löytyy tietoa niin itse ke-
hittämissuunnitelmasta kuin prosessin 
etenemisestä. 

Tutustu osoitteessa nurmijarvi.fi/
tulevaisuudenkirkonkyla 

Syksyllä järjestetään vielä toinen 
asukastilaisuus.
 

  

KUNTA TIEDOTTAA
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Lähde mukaan kehittämään tulevaisuuden 
Kirkonkylää!  

Kyliin rakentamista kehitetään luomalla 
Nurmijärvi-malli 

Kunnanhallitus hyväksyi marraskuussa 
2022 suunnitelman kylien yleiskaavoi-
tuksen kehittämisestä, ja valitsi kolme 
vaihtoehtoista mallia, joista linjataan 
Nurmijärvellä toteutettava malli. Nur-
mijärvi-malli tulee korvaamaan nykyi-
sin käytössä olevan, vuoteen 1959 pe-
rustuvan emätilaratkaisun*.   

Vaihtoehtoisissa malleissa on koko-
naismäärältään samanlainen raken-
tamismahdollisuus, joka asetetaan tu-
levissa osayleiskaavoissa arviolta noin 
1,5–2-kertaiseksi väestön kasvutavoit-
teeseen nähden. Eri vaihtoehdoissa ra-
kennuspaikat ja määrät jakautuvat eri 
lailla pienille ja suurille tiloille. Lisäksi 
sovelletaan alueen edullisuusvyöhyke-
mallia, joka huomioi esimerkiksi kylän 
palvelut.  

 Uusia malleja on tarkoitus kokeilla en-
simmäisenä Metsäkylän osayleiskaava-
luonnoksen laadinnassa.   
 
”Haluamme kuntalaiset ja maanomista-
jat mukaan heti kaavaprosessin alussa ja 
heille järjestetään asukastilaisuus maa-
liskuun alussa. Tilaisuudessa kerrotaan, 
mitä tullaan tekemään ja missä aikatau-
lussa. Paikalle toivotaan tulevan osallis-
tujia laajemmin ympäri kuntaa, ei vain 

metsäkyläläisiä, koska kaavaprosessin 
lopussa on tarkoitus tehdä linjaus siitä, 
millainen on kylien kaavoituksessa käy-
tettävä Nurmijärvi-malli”, sanoo yleis-
kaavapäällikkö Anita Pihala. 

Kyliin rakentamiselle on tehty oma 
sivu kunnan kotisivuilla, joilta löy-
tyy tietoa kaavoitusprosessin Nur-
mijärvi-mallin etenemisestä ja 
osallistumismahdollisuuksista. 

Tutustu Rakennetaan kyliin -kehittä-
mistyöhön osoitteessa: nurmijarvi.fi/
rakennetaankyliin  

*Emätilanimitys perustuu siihen, millainen 
tila on ollut tiettynä poikkileikkausajan-
kohtana eli miten tilaa on jaettu ja raken-
nettu tietystä vuodesta eteenpäin.
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JOUKKOLIIKENNE

Nurmijärven kunnan talous on jo vuo-
sia ollut kroonisesti velkaantunut ja il-
man korjaustoimenpiteitä Nurmijärvi 
on ajautumassa kriisikunnaksi. Arvioitu 
sopeutustarve tämän valtuustokauden 
aikana on 9 miljoonaa euroa. Nurmijär-
ven kasvu luo omat erityispiirteensä ta-
louden sopeuttamistyöhön. 

Kunnassa on aloittanut kunnanvaltuus-
ton nimeämä poliittinen ohjausryhmä, 
johon kuuluu edustajia kaikista valtuus-
toryhmistä sekä kunnanhallituksen pu-
heenjohtaja ja valtuuston puheenjohtaja. 
Ryhmän tehtävänä tuoda yksimielinen 
esitys kunnan talouden tervehdyttä-

Tavoitteena saada Nurmijärven kasvu 
kestävälle uralle 

miseksi ja Nurmijärven kestävä kasvu 
-ohjelman (NUUKA) päivittämiseksi 
toukokuuhun 2023 mennessä. Ohjaus-
ryhmän puheenjohtajana toimii suu-
rimman valtuustoryhmän puheenjohta-
ja Arto Hägg.  

Valtuuston marraskuisen päätöksen 
mukaisesti valmistelussa hyödynne-
tään ulkopuolista riippumatonta asian-
tuntijaa. Ulkopuolisena asiantuntijana 
toimii FCG konsultti Eero Laesterän 
johdolla.  

Ohjausryhmän valmistelun yhteydes-
sä osallistetaan ja tiedotetaan kunnan 
työntekijöitä, päättäjiä ja kuntalaisia. 
Työn etenemisestä ja osallistumismah-
dollisuuksista viestitään avoimesti.  

Ilmastotyötä on työstetty Nurmijärvel-
lä viimeisen vuoden aikana aktiivisesti, 
onhan kunnan tavoitteena olla hiili-
neutraali vuonna 2030. 

Kunnan eri toimialojen työntekijöille 
on järjestetty yhteisiä työpajoja, joissa 
on kartoitettu koko kunnan näkökul-
masta ilmastotyön nykytilaa sekä ide-
oitu seuraavia toimenpiteitämme kasvi-
huonekaasupäästöjen vähentämiseksi. 

Myös kunnan asukkaiden toivotaan ker-
tovan mielipiteitä ja ideoita ilmastotyön 
edistämiseksi helmikuisessa ilmastotyö-
kyselyssä. Kyselyyn voi vastata sähköi-
sesti kunnan kotisivuilla ja paperinen 
versio löytyy kirjastoista. 

Kyselyn ajankohdasta ilmoitetaan Nur-
mijärven Uutisissa ja kunnan verkkosi-
vuilla www.nurmijarvi.fi/ilmastotyo.   

Ilmastotyö etenee Nurmijärvellä – asukaskysely tulossa helmikuussa 

Lue lisää:
 nurmijarvi.fi/ilmastotyo

KUNTA TIEDOTTAA
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Aleksia-liikelaitos valmistaa Nurmijär-
ven kunnan koulujen ja varhaiskasva-
tuksen ateriat, yhteensä noin 10 000 
ateriaa päivässä. Ruokaa tarjoillaan 52 
toimipisteessä.  Pyrkimyksenä on val-
mistaa ruokaa vain sen verran kuin si-
tä syödään, mutta lähes aina ruokaa 
jää jäljelle. Hävikkiruokaa voi ostaa 
ResQ-sovelluksella.  

Ruokahävikin määrä on huomattava
Suomessa kouluruokailussa menee huk-
kaan arviolta 20 % ruoista. Se on talo-
udellisesti ja ympäristökuormituksen 
kannalta hälyttävä määrä. Hävikkiluvut 
ovat Nurmijärvelläkin suuria. Ruokahä-
vikki ei synny kuitenkaan lasten lauta-
silta. Se, mikä otetaan, se myös syödään. 
Siitä suurkiitos asiakkaillemme!   

Haasteena on, että ruoan menekki vaih-
telee paljon. Keittiöammattilaiset ovat-
kin mahdottoman tehtävän edessä ar-
vioidessaan, paljonko ruokaa tarvitaan, 
jotta kaikki saavat vatsansa täyteen ja 
hävikkiä ei syntyisi.     

Hävitetään hävikki - osta hävikkiruokaa 
Resque-sovelluksella 

ResQ-sovellus tekee monella tavalla 
hyvää   
ResQ-sovellus on puhelimeen ladattava 
suomalainen hävikkiruokasovellus, jo-
ka otettiin Aleksiassa käyttöön muuta-
malla koululla vuonna 2019. Käyttö on 
laajentunut pikkuhiljaa ja nyt hävik-
kiruokaa myydään ResQ-sovelluksella 
kaikissa Aleksian koulujen ja päiväko-
tien keittiöissä.    

Kun lataat puhelimeesi sovelluksen ja 
otat haluamasi alueen ResQ-tarjonnan 
seurantaan, näet aina mitä hävikkiruo-
kaa on tarjolla ja milloin se pitää nou-
taa. Edulliset annokset myös maksetaan 
sovelluksella.     

Sovelluksen käyttö on helppoa, ja alek-
sialaiset neuvovat sen käytössä mielel-
lään esimerkiksi eläkeläisiä, jotka ovat-
kin suurin asiakasryhmä. Annoksen voi 
ikäihmisille ostaa myös kuka tahansa 
muu ja mistä päin Suomea tahansa, sillä 
annoksen noudossa ei tarvita sovellusta.   

Viime vuonna Aleksian asiakkaat osti-
vat 5896 hävikkiannosta ja näin vähen-
sivät ResQ-sovelluksen avulla 14 740 
kg hiilidioksidipäästöjä.  Sovellus tekee 
myös tämän päivän kouluruokaa tutuk-
si kuntalaisille, ja palautetta on helpom-
pi antaa omakohtaisen kokemuksen pe-
rusteella. Monta Aleksian toimipistettä 
on jo ansainnut Vastuullinen yritys 
-sertifikaatin, jonka saa, kun asiakkaat 
arvioivat tuotteen laadun ja palvelun 
ensiluokkaiseksi.   

Me aleksialaiset haastammekin niin 
kuntalaiset, ruokakaupat kuin am-
mattikeittiötkin ResQ-sovelluksen 
käyttäjiksi. 

Tehdään Nurmijärvestä ympäristöystä-
vällinen – yhdessä!  
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Eduskunta on Suomen ylin valtioelin, 
johon kuuluu 200 kansanedustajaa.
Kansanedustajat valitaan joka neljäs 
vuosi toimitettavilla välittömillä, suh-
teellisilla ja salaisilla vaaleilla. Vaalipäi-
vä on 2.4.2023 sunnuntaina ja ennakko-
äänestys 22.–28.3.2023 . 

Eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja 
ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 
vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.
Eduskunta käyttää lainsäädäntövaltaa 
ja päättää myös valtiontaloudesta. Se 
valitsee maalle hallituksen pääministe-
rin, jonka tasavallan presidentti nimit-
tää tähän tehtävään.  Eduskunnalla on 
toimivaltaa myös kansainvälisissä asi-
oissa. (vaalit.fi/eduskuntavaalit)

Eduskuntavaalien toimittaminen ja 
pandemiatilanne
Nurmijärven kunta ottaa huomioon 
kulloisenkin epidemiatilanteen viran-
omaisten, kuten oikeusministeriön ja 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
mahdollisesti antamaa terveysturval-
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lisuutta koskevaa ohjeistusta. Tätä 
tiedotuslehteä laadittaessa tilanne on 
rauhallinen eikä erityisiä ohjeita vaa-
lien terveysturvalliseen toimittami-
seen liittyen ole annettu.
Äänestystilat on mahdollisuuksien 
mukaan järjestetty niin, että ne ovat 
väljiä ja niissä on hyvä ilmanvaihto. 

Äänestystiloissa varaudutaan joka ta-
pauksessa huolehtimaan  siitä, että:
• pintoja ja kyniä puhdistetaan sään-
nöllisin välein
• äänestyspaikalla on kertakäyttöisiä 
varamaskeja sekä käsihuuhdetta.

Edelleen äänestäjä voi vaikuttaa ter-
veysturvalliseen äänestämiseen:
• Asioimalla äänestyshuoneistossa 
mahdollisimman joutuisasti
• Pitämällä etäisyyttä muihin ää-
nestäjiin ja vaalitoimitsijoihin ja 
käyttämällä
maskia ja käsihuuhdetta lähempänä 
äänestysajankohtaa mahdollisesti an-
nettavien suositusten mukaan.

Katso tarkemmat ohjeet:
nurmijarvi.fi/eduskuntavaalit  

Äänioikeutettu saa ennakkoäänes-
tää missä tahansa yleisessä ennakko-
äänestyspaikassa, mutta vaalipäivänä 
2.4.2023 saa äänestää vain siinä äänes-
tyspaikassa, joka on merkitty äänioike-
usrekisteriin. Tämä tieto selviää digi- ja 
väestötietoviraston lähettämästä ilmoi-
tuskortista sekä viraston kotisivuilta 
äänestyspaikkapalvelusta. 

Eduskuntavaalit
Vaalipäivä 2.4. ja ennakkoäänestys 22.–28.3.  

 
  
Artturi-sali
Patruunantie 1, 05200 Rajamäki
    
22.–24.3.2023 10.00–20.00  
25.–26.3.2023 10.00–18.00 
27.–28.3.2023 10.00–20.00 

Ennakkoäänestyspaikat

K-Supermarket Nurmijärvi, 2. krs 
Mahlamäentie 2, 01900 Nurmijärvi 
 
22.–24.3.2023 10.00–20.00 
25.–26.3.2023 10.00–18.00    
27.–28.3.2023 10.00–20.00  
  

Tello-sali, kirjaston alakerta
Kuonomäentie 2, 01800 Klaukkala 
 
22.–24.3.2023 10.00–20.00   
25.–26.3.2023  10.00–18.00 
27.–28.3.2023  10.00–20.00 

KUNTA TIEDOTTAA
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MONIKKOSALIN SYKSY 2019KUNTA TIEDOTTAA

keskiviikko 22.3.
14.00–14.45 Keuda, Lopentie 20
15.15–16.30 Nummenpään koulu, 
Leppälammentie 69
17.00–18.15 Röykän koulu, Kangastie 8
18.45–19.45 Kiljavan sairaala, 
Kiljavantie 539

torstai 23.3.
14.15–15.00 Palojoen koulu, 
Koulunkulmantie 166
15.30–16.15 Metsäkylän koulu, 
Järventaustantie 163
16.45–17.30 Mäntysalon koulu, 
Havumäentie 7

lauantai 25.3.
9.00–10.30 Rajamäen uimahallin  ja  
Seitsemän veljeksen koulun kääntö-
paikka  Jalavanaukiolla
11.00–12.30 Röykän koulu, Kangastie 8
13.30–15.00 Klaukkalan matkakeskus, 
Luhtajoentie

Eduskuntavaalien vaalipäivän 
2.4.2023 äänestysalueet ja äänestyspai-
kat Nurmijärven kunnassa: 

001 Herunen 
Herusten Vireen tilat, Herustentie 248

002 Kirkonkylä A 
Maaniitun koulu

003 Kirkonkylä B 
Maaniitun koulu

004 Kirkonkylä C 
Maaniitun koulu

005 Klaukkala A 
Monitoimitalo Monikko, Kuntotie 7

006 Klaukkala B 
Monitoimitalo Monikko, Kuntotie 7

007 Klaukkala C 
Monitoimitalo Monikko, Kuntotie 7

008 Klaukkala D 
Monitoimitalo Monikko, Kuntotie 7

009 Metsäkylä 
Metsäkylän koulu, 
Järventaustantie 163

010 Lepsämä 
Lepsämän koulu, Lepsämäntie 775

011 Nukari 
Nukarin koulu, 
Nummenniityntie 14

012 Palojoki 
Palojoen koulu, 
Koulunkulmantie 166

013 Perttula 
Keudan toimipiste, Sahamäentie 92

014 Rajamäki A 
Kuntola, Kuntolanpolku 3

015 Rajamäki B 
Kuntola, Kuntolanpolku 3

016 Röykkä 
Röykän koulu, Kangastie 8

Vaalibussi kiertää Nurmijärven 
kyliä

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

Kotiäänestykseen oikeutetun on kir-
jallisesti tai puhelimitse ilmoitettava 

Äänestäminen 
vaalipäivänä

maanantai 27.3.
14.00–14.45 Karhunkorven koulu, 
Raalantie 309
15.15–16.00 Nukarin koulu, 
Nummenniityntie 14
16.30–17.15 Herusten kioski, 
Herustentie 248

tiistai 28.3.
14.00–14.45 Uotilan koulu, 
Uotilan koulutie 81
15.15–16.00 Lepsämän koulu, 
Lepsämäntie 775
16.30–17.15 Simola, 
Simolantien ja Simolankuja th

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen

Nurmijärvellä pääsee eduskuntavaaleissakin ennakkoäänestämään myös liikku-
vassa äänestyspisteessä. Kirjastoauto Oiva tai sitä tarvittaessa korvaava muu liik-
kuva äänestyspiste kiertää ympäri kuntaa. Kannattaa huomioida, että vaalibussi 
ei valitettavasti ole esteetön äänestyspaikka ja lisäksi pysäkilläoloaika on tarkka, 
sen pitää päästä liikkeelle asetetussa aikataulussa kohti seuraavaa äänestyspysäk-
kiä. Autoon otetaan vain yksi äänestäjä kerrallaan.

halukkuudestaan kotiäänestykseen 
Nurmijärven kunnan keskusvaali-
lautakunnalle viimeistään tiistaina 
21.3.2023 klo 16.

Nurmijärven kunnan 
keskusvaalilautakunta, 
PL 37, 
01901 Nurmijärvi 

Keskusvaalilautakunnan sihteerin 
puh. 040 317 2015

Vaalibussin aikataulu
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TEEMAKUNTA TIEDOTTAA

Näin varaudut mahdolliseen sähköpulaan 
Nurmijärvellä
Oletkin varmasti huomannut, että kaikkia suomalaisia on kehotettu varautumaan mahdolliseen sähköpulaan ja sen 
aiheuttamiin kahden tunnin sähkökatkoksiin?

Sähköpulassa viimeinen vaihtoehto on 
tehdä kansalaisiin kohdistuvia hallittuja 
sähkökatkoja. Sähköpulan aiheuttamat 
sähkökatkot kestävät noin 2 tuntia, mut-
ta sähkökatkoja voi olla useita päivän 
aikana. Niitä kierrätetään kunnan eri 
alueilla. Hallituilla kiertävillä katkoilla 
pyritään välttämään pitkäkestoinen 
sähköjen katkeaminen. Yhteiskunnan 
toiminnan kannalta kriittiset kohteet 
pyritään säilyttämään sähkökatkojen 
ulkopuolella.

Sähköpula tarkoittaa tilannetta, jossa 
sähköä käytetään enemmän kuin sitä on 
Suomessa tarjolla. Voimme yhdessä pie-
nentää sähköpulan riskiä käyttämällä 
sähköä säästeliäästi. Erityisesti sähkön-
kulutusta tulee vähentää klo 7.00–9.00 
ja klo 16.00–18.00. 

Katkesivatko sähköt? 
Katso tilanne keskeytyskartasta: 
nurmijarvensahko.fi/sahkopula

Saat viestit sähkönjakeluhäiriöistä 
puhelimeesi tai sähköpostiisi
Tilaa häiriöviestit Nurmijärven Sähkön 
Online-palvelusta osoitteessa: 
nurmijarvensahko.fi/online-palvelut/
   

Kaikki sähkökatkot eivät johdu sähkö-
pulasta. Esimerkiksi runsaan lumisateen 
vuoksi saattaa ilmetä sähkökatkoja. Mi-
käli Suomi lähestyy sähköpulaa, media 
sekä viranomaiset viestivät aktiivisesti: 
seuraathan siis säännöllisesti uutisia 
pakkasten aikana! 

Mistä tiedän, että kyseessä on sähköpula? 

 

0) valmiuden nosto, 1) sähköpula mahdollinen, 2) sähköpulan riski suuri ja 3) sähköpula.  

Kunta viestii kaikista vakavuusasteista kuntalaisille tehostetusti ja monikanavaisesti. Valtakunnallista tiedotusta hoitaa kanta-
verkkoyhtiö Fingrid ja työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). Myös media viestii aktiivisesti. Näistä kuvista tunnistat Nurmijärven 
kunnan sähköpula-viestinnän. 

Selvitä sähköpulan vaikutukset 
Tieto tulevasta sähkökatkosta saadaan 
Nurmijärvelle enimmillään muutamien 
päivien varoitusajalla. Tämän vuoksi 
jaamme tietoa vaikutuksista ennakoi-
dusti. 
Lisätietoa kunnan toiminnasta sähköpu-
lan aikana: nurmijarvi.fi/sahkokatkot ja 
nurmijarvensahko.fi/sahkopula. 

Sähköpulaa lähestyttäessä saat ajanmu-
kaisen tiedon paikallisista vaikutuksista 
Nurmijärven kunnan ja Nurmijärven 
Sähkön omista viestintäkanavista. Nur-
mijärven Sähkö tiedottaa sähkökatkoista 
asiakkailleen tekstiviesteillä ja  sähkö-
postilla.

Tarkistathan että yhteystietosi ovat oi-
kein Nurmijärven Sähkön Online-palve-
lusta (www.nurmijarvensahko.fi/online-
palvelut). Nurmijärven Sähkö tiedottaa 
myös kotisivuilla ja Facebookissa.

Fingrid kuvaa sähköpulatilanteen vakavuusastetta porrastuksella 
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       Nurmijärven Sähkön tekstiviestipalvelu
       Nurmijärven Veden tekstiviestipalvelu
                    Nurmijärven kunnan Päikky
                    Nurmijärven kunnan Wilma

                    Nurmijärven Sähkö
                    Nurmijarven kunta
                    nurmijarven_kunta
                    nj_kunta

Seuraa Nurmijärven sähköpulaviestintää

www.nurmijarvensahko.fi/sahkopula

www.nurmijarvi.fi/sahkokatkot 

Näin mahdollinen sähköpula vaikuttaa 
kunnan palveluihin 
Kunnassa on varauduttu mahdollisiin sähkökatkoihin. Kunnan palvelut pyritään pitämään toiminnassa kaikissa olosuh-
teissa, myös mahdollisten sähkökatkojen aikana. Lisätietoa saat osoitteessa: nurmijarvi.fi/sahkokatkot

Vaikutukset vesihuoltoon 
Nurmijärven Vesi on varautunut säh-
kökatkoihin. Talousveden jakelu jatkuu 
yleensä sähkökatkon (2 h) ajan häiriöttä 
sellaisella alueella, jolle vesitornin vesi 
ja tornin korkeusaseman vedelle antama 
paine riittävät tai jolle vesi saadaan 
pumpattua varavoimakoneiden avulla. 
Muualla veden tulo katkeaa sähkökat-
kon alkaessa. 

Vesijohtovettä on turvallista juoda 
sähkökatkon aikana, ellei veden väri tai 
haju poikkea tavallisesta. 

Vältä turhaa vedenkulutusta sähkökat-
kon aikana
Esimerkiksi suihkussa käyntiä ja harkin-
nan mukaan vessan vetämistä on syytä 
välttää sähkökatkon ajan, jotta välte-
tään jätevesiylivuodot tai viemäreiden 
tulviminen. Jos jätevedenpumppaamot 
eivät toimi, viemäriverkoston varastoka-
pasiteetti voi ylittyä ja jätevettä joudu-
taan ohjaamaan hallitusti ylivuotoina 
ojiin, puroihin ja vesistöihin jonkin ajan 
kuluttua sähkökatkon alkamisesta. 

Varhaiskasvatusta ylläpidetään lapsen 
omassa yksikössä
Mahdollisten sähkökatkojen aikana var-
haiskasvatuksen toimintaa ylläpidetään 
kaikissa yksiköissä lasten hoitoaikojen 
varausten mukaisesti. Varhaiskasva-
tukseen ja esiopetukseen osallistuvien 
lasten huoltajia pyydetään mahdolli-
suuksien mukaan järjestämään lasten 
hoito kotona sähkökatkon ajan. Saat 
tarkemmat ja yksikkökohtaiset ohjeet 
myös Päikyn kautta.

Koulut ja Nurmijärven lukio
Häiriötilanteissa Nurmijärven kunnan 
peruskoulujen ja lukion toiminta pyri-
tään järjestämään noudattaen lukujär-
jestykseen merkittyjä koulutyön alka-
mis- ja päättymisaikoja. Saat tarkemmat 
ja koulukohtaiset ohjeet myös Wilman 
kautta.

Koululaisten iltapäivätoiminta järjes-
tetään mahdollisimman normaalisti. 
Tarvittaessa vanhempia pyydetään 
hakemaan lapset aikaisemmin. 

Nuorisotilat
Nuorisotilat suljetaan, mikäli suunnitel-
luista katkoista saadaan tieto edellisen 
vuorokauden aikana. Mikäli sähkökatko 
tulee nuorisotilan ollessa auki, nuorisotila 
pidetään avoinna turvallisuus huomioiden. 

Voit tilata Nurmijärven Veden 
häiriöviestipalvelun osoitteessa  
www.nurmijarvenvesi.fi

Kirjastot 
Sähkökatkon aikana kirjastoissa ei voi 
lainata eikä palauttaa aineistoa. Toivom-
me, ettei kirjastoihin lähdetä pidem-
män sähkökatkon aikana, vaan asiointi 
hoidetaan katkon päätyttyä. Pimeälle 
ajoittuvan sähkökatkon aikaan voi tar-
vittaessa jäädä varavalaistuun lehtiluku-
tilaan kirjaston sulkemiseen asti. 

Vapaa-ajan toiminta
Pidempien sähkökatkojen (2 h) aikana 
kunnan koulujen liikuntasaleissa ei voi 
harrastaa joukkuelajeja turvallisuusnä-
kökulmasta. Monikkosali, Klaukkalan 
jäähalli, Krannilan tekojäärata ja Klauk-
kalan tekonurmi suljetaan pidemmän 
sähkökatkon sattuessa turvallisuussyistä. 
Kunnan liikuntapalvelut ei turvallisuus-
syistä järjestä ohjelmaa sähkökatkojen 
aikana.

Rajamäen uimahalli
Rajamäen uimahalli suljetaan ennalta 
ilmoitetun sähkökatkon ajaksi ja uima-
halli tiedottaa asiakkaita. Ennakoimat-
tomien sähkökatkojen aikana henki-
lökunta ohjaa asiakkaat pois altaista ja 
muista liikuntatiloista pukuhuoneisiin. 
Rajamäen Uimahalli tiedottaa asiakkai-
taan omissa viestintäkanavissaan.
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JOUKKOLIIKENNE

  Muistilista sähkökatkojen varalle
  Miten hyvin olet varautunut?  Käy läpi tarkistuslista tarpeellisista tavaroista, mitä sinulla jo on: 

       kotivara ja pullovettä 6–10 l/hlö
       kannellinen ämpäri tai kanisteri 
       välttämättömät lääkkeet ja särkylääkkeitä
       muovipusseja ja vessapaperia
       taskulamppu ja paristoja
       kynttilöitä ja tulitikkuja
       paristokäyttöinen radio ja paristoja

Näin toimit sähkökatkojen aikana 

Pysy rauhallisena, älä kuormita puhelinverkkoa
• Kun sähköpula alkaa, pysy rauhallisena, tilanne on suunniteltu etukäteen
• Älä soita hätänumeroon muussa kuin hätätilanteessa
• Älä soita Nurmijärven Sähkön asiakaspalveluun tai vikapäivystykseen sähköpulan aikana
• Älä kuormita puhelin- ja mobiiliverkkoa, jotta hätäpuhelut pääsevät läpi
• Seuraa Nurmijärven kunnan ja Nurmijärven Sähkön kotisivuja sekä uutisia mm. radion välityksellä. 
• Sammuta sähkölaitteet. Tärkeintä on katkaista virta liedestä, silitysraudasta, kahvinkeittimestä ja pesukoneesta. 

Ruoka sähkökatkon aikana
• Säilytä pilaantuvat elintarvikkeet kylmänä vuodenaikana ulkona hyvin suojattuina
• Älä avaa kylmälaitteiden ovia turhaan.
• Suojaa kylmälaitteiden alustat sulamisvesiltä
Lämmintä ruokaa voi valmistaa esim. retkikeittimellä tai pihalla grillin avulla. 

Jos sähkökatko tapahtuu talvipakkasilla, on tärkeää pysyä lämpimänä.
• Varaa kaikille riittävästi lämpimiä vaatteita ja peittoja.
• Syö hyvin ja lepää riittävästi.
• Uuni tai takka ovat hyviä varalämmön lähteitä.
• Sulje ikkunat ja pidä ulko-ovi kiinni. Lämpö karkaa nopeasti, jos ulko-ovi avataan usein.
• Sulje väliovet käytäviin, tuulikaappeihin ja eteiseen ja tuki raot.
• Muista, että alkoholi on huono lämmike.

Jos kodin lämpötila laskee alle +15 asteen
• Yritä pitää yksi tila asunnosta lämpimänä. 
• Peitä ikkunat paksuilla verhoilla tai vilteillä. Tuo lattialle lisää mattoja.
• Pue päälle lämpimät, hengittävät vaatteet. 

Lue lisää: 72tuntia.fi/sahkokatko

   ladattu varavirtalähde, jolla voi ladata matkapuhelinta
   polttopuita, jos kotonasi on takka tai puu-uuni
   pieni summa käteistä rahaa
   kosteuspyyhkeitä
   alkusammutusvälineet, esimerkiksi sammutuspeite
   ensiapulaukku
   käsidesiä
   ilmastointiteippiä

Varaudu sähkökatkoihin

Pitkittynyt sähkökatko voi aiheuttaa 
tilanteen, jonka takia yhteiskunnan 
tarjoamat palvelut häiriintyvät tai jopa 
keskeytyvät. Kodeissa tulisi varautua 
pärjäämään itsenäisesti ainakin kolme 
vuorokautta eli 72 tuntia häiriötilan-
teen sattuessa. Löytyykö sinun kotoasi 

vähintään kolmeksi vuorokaudeksi 
ruokaa, vettä ja lääkkeitä? Sähkökatkon 
pitkittyessä kunnan sähköisen viestin-
nän varmuutta ei pystytä turvaamaan. 
Tällaisessa tilanteessa kriisiviestintä siir-
tyy valtakunnalliseksi radioviestinnäksi. 
Löytyykö kotoasi paristokäyttöinen 
radio ja varaparistoja? 

Pitkittyneissä sähkökatkotilanteissa naa-
puriapu ja etenkin niistä huolehtiminen, 
joilla ei ole takkaa tai muuta varaläm-
mön lähdettä, on tärkeää. Tarjoa apuasi 
heikommassa asemassa oleville!

KUNTA TIEDOTTAA
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ALEKSIS KIVI -VIIKKO

Lähtisitkö mukaan AVAK-toimintaan?
KUNTA TIEDOTTAA

Kunnan varautumisen ja valmiussuunnit-
telun tavoitteena on turvallisen elinym-
päristön luominen, kunnan palvelutuo-
tannon hoitaminen kaikissa olosuhteissa 
sekä häiriö- ja kriisitilanteiden hallinta 
ja niistä toipuminen. Alueellisen valmi-
uskeskuksen AVAK-toiminnalla kunta 
haluaa varmistaa, että kuntalaiset voivat 
saada palveluita myös häiriötilantees-
sa. Se on tärkeä osa kunnan varautumis-
ta ja toimintaa mahdollisissa yhteiskun-
nan häiriötilanteissa, kuten veden- ja 
sähkönjakelun pidempiaikaisissa häi-
riötilanteissa tai suuronnettomuuksis-
sa, jotka vaativat väestön evakuointia tai 
hätämajoitusta.

Kunta varautuu ennakoiden ja arvioi-
den mahdollisia riskejä sekä uhkatilan-
teita. Osa tätä varautumista on sään-
nöllinen AVAK-harjoittelu ja -koulutus 
kunnan henkilöstön ja muiden yhteis-
työtahojen osalta. Nyt voit hakea osaksi 
AVAK-toimintaa!

AVAK-henkilöstö tärkeässä roolissa
AVAKin tilannehuoneen henkilöstö 
mahdollistaa muiden palveluntuottajien 
toiminnan alueellisen valmiuskeskuk-
sen sisällä. Tilannehuone ylläpitää ajan-
tasaista tilannekuvaa kunnan johdolle 
sekä muille viranomaisille. Kunnan joh-
tokeskus valvoo ja ohjeistaa alueellisen 
valmiuskeskuksen toimintaa ja välittää 
tietoa palveluntuottajille tilannehuoneen 
välityksellä.

Miten AVAK-henkilöstöä koulutetaan?
Kunta järjestää vuosittain kursseja yhteis-
työssä MPK:n Maanpuolustuskoulutuk-
sen kanssa. Kursseilla koulutetaan uutta 
AVAK-henkilöstöä tilannehuoneeseen. 
Kursseille voi osallistua myös vanho-
ja konkareita kertaamaan sekä tuomaan 
omaa osaamistaan uusille toimijoille. 
Koulutuksiin osallistuu kunnan henki-
löstöä, virkakuntaa sekä vapaaehtoisia 
kuntalaisia.

AVAK-kurssi päättyy aina AVAK-harjoi-
tukseen. Hyvänä esimerkkinä harjoituk-
sesta on vuonna 2019 Rajamäen Rajakaa-
ressa pidetty säteilymittausharjoitus, jossa 
oli mukana kattava joukko viranomaisia, 
järjestöjä sekä vapaaehtoisia henkilöitä. 

Kurssi toteutetaan kahdella etäopinto-
jaksolla, jotka kestävät kaksi tuntia/il-
ta ja kolmas kurssi-ilta toteutetaan neljä 
tunnin lähiopinnoilla. Kurssiin sisältyy 
myös verkko-opintoja.AVAK-kurssin 
käynyt voi myös ilmoittautua koulutta-
jakoulutukseen ja toimia itse koulutta-
jana uusille AVAK-toimijoille.

Sinustako osa kunnan varautu-
mista? Täytä hakulomake ja hae 
vapaaehtoiseksi!
Kunta rekrytoi uusia vapaaehtoisia mu-
kaan vuoden 2023 kurssille. Kunnan 
kotisivuilta osoitteessa nurmijarvi.fi/
turvallisuus löytyy lomake, jolla voit 
hakea vapaaehtoiseksi kunnan AVAK-
toimintaan ja olla näin osana tärkeää 
varautumisen ketjua.

Vapaaehtoiset hakijat haastatellaan en-
nen valintaa. Valitut henkilöt täyttä-
vät vapaaehtoisen sitoumuksen, jolla he 
sitoutuvat toimintaan ja, jonka kautta 
he saavat vapaaehtoisena toimiessaan 
vakuutuksen.

 

AVAK-harjoitus 3.9.2022
Lue lisää: 72tuntia.fi/sahkokatko

  Lisätiedot vapaaehtoisena 
AVAK-henkilönä toimimisesta 
ja koulutuksista:
 Kati Aaltio, palvelupäällikkö 
   kati.aaltio@nurmijarvi.fi 
      puh. 040 317 4674
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Näkymä lintuperspektiivistä järven alueelta katsottuna.

Jätehuollon muutokset vuonna 2023
– Kiertokapula hoitaa astiatyhjennykset maaliskuusta alkaen 

 
Syksyllä 2021 Nurmijärven kunnan-
hallitus päätti siirtää kunnan alueen 
jätteenkuljetusten toteuttamisvastuun 
ja kilpailuttamistehtävän Kiertokapula 
Oy:lle. Siitä lähtien yhtiössä on valmis-
teltu nurmijärveläisten jätehuoltopalve-
luita ja muun muassa paikannettu kun-
talaisten jäteastioita.  
 
Loppuvuodesta 2022 kuntalaiset saivat 
postia Kiertokapulalta. Kirjeessä pyy-
dettiin tarkistamaan omat yhteystiedot 
ja nykyinen jätehuoltopalvelu. Lisäksi 
taloyhtiöiden isännöitsijöitä pyydettiin 
ilmoittamaan kiinteistöjensä astiamää-
riä, jotta jätehuolto jatkuisi maaliskuus-
sa mahdollisimman sujuvasti ja kiin-
teistöjen pihoilla olisi riittävä määrä 
astioita. 

Yhteystietoja ja astiatyhjennystietoja 
voi edelleen ilmoittaa Kiertokapulaan 
sähköisesti (24/7) yhtiön kotisivuilla 
Asiakasnetissä: asiakasnetti.kiertokapu-
la.fi.  Siellä voit myös ilmoittaa kompos-
toinnista, keskeyttää jäteastian tyhjen-
nyksen määräajaksi ja tehdä muutoksia 
jäteastian tyhjennysväleihin. Ensim-
mäisen Kiertokapulan kautta tulevan 
tyhjennyksen ajankohdan voi tarkistaa 
15.2.2023 alkaen. Kirjautumiseen tarvi-
taan asiakasnumero, joka löytyy Kierto-
kapulan lähettämästä asiakaskirjeessä. 
Numero löytyy jatkossa myös laskusta. 
Ensimmäisellä kirjautumiskerralla sala-
sanana toimii laskutusosoite, joka täy-
tyy kirjoittaa isoilla kirjaimilla. 

Valitettavaa on, että jätehuollon järjes-
täjän muuttuminen aiheuttaa selvityk-
siä ja ilmoitustehtäviä myös kuntalai-
sille. Asiakastiedot eivät siirry täysin 
tai automaattisesti aiemmalta jätehuol-
totoimittajalta uudelle. Tämän vuoksi 
muutokset ja tietojen päivitykset täytyy 
tehdä yhteistyössä. Omien yhteystieto-
jen on hyvä olla ajan tasalla, sillä Kier-
tokapula viestii tekstiviesteillä esimer-
kiksi tyhjennyksen viivästymisestä tai 
muista äkillisistä muutoksista.  

Jätehuoltomääräykset ohjaavat 
jätehuoltoa 
Jätelautakunta Kolmenkierto on Kier-
tokapulan 13 omistajakunnan yhtei-
nen alueellinen jätehuoltoviranomai-
nen, joka vastaa myös Nurmijärven 
alueen viranomaistehtävistä. Viran-
omaisen laatimat jätehuoltomääräyk-
set ovat voimassa kaikissa Kiertokapu-
lan toimialueen kunnissa. Määräykset 
sisältävät ohjeet muun muassa jäteasti-
oiden tyhjennysväleistä, jäteastioiden 
sijoittamisesta, jätehuollon vastuista ja 
keräysvelvoitteista.  
 
Määräysten mukaan kaikilla kiinteis-
töillä on oltava vähintään sekajäteas-
tia. Vuoden 2023 aikana vähintään 5–9 
asuinhuoneistojen kiinteistöillä pitää 
olla myös bio-, muovipakkaus- ja kar-
tonkiastia. Vähintään 10 asuinhuoneis-
ton kiinteistöillä tulee olla edellisten 
lisäksi pienmetalli ja pakkauslasias-
tiat. Keräys koskee kaikkia taajamia 
reuna-alueineen.  

Mikäli yksittäisellä asiakkaalla on tarve 
pyytää poikkeusta määräysten noudat-
tamisesta, lupa pitää saada jätehuoltovi-
ranomaiselta eli Kolmenkierrolta. 

Kiertokapulalta saa myös lajitteluneu-
vontaa ja ympäristökoulutusta 
Kunnan vastuulla on lakisääteinen vel-
voite tiedottaa ja neuvoa kuntalaisia 
jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Tätä 
velvoitetta Kiertokapula hoitaa kunnan 
puolesta. Kiertokapula viestii aktiivi-
sesti jätehuollon asioista monin eri ta-
voin ja erilaisissa kanavissa. Jätehuollon 
palveluista pysyykin parhaiten peril-
lä, jos tilaa Kiertokapulan uutiskirjeen. 
Tällöin saat ajankohtaista asiaa säh-
köpostiisi muutaman kerran vuodes-
sa. Uutiskirje ei ole mainospostia, vaan 
tietopaketti jätteiden lajittelusta, kier-
rätyksestä ja vaikkapa kompostoinnis-
ta. Kierrätys- ja jätehuoltovinkeillä saa 
säästöä omiin jätehuoltokuluihin.  

KIERTOKAPULA

Kiertokapulan palvelunumerot

Kiinteistöjen jätehuollon asiakas-
palvelu palvelee jäteastioiden tyh-
jennyksiin, jäteastioihin, vuokrala-
voihin ja noutopalveluun liittyvissä 
asioissa. 
• sähköinen asiakaspalvelu Asiakas-
netti verkkosivujen etusivulla 
• puh. 075 753 0010 
(arkisin klo 8-18) 
• sähköposti: 
asiakaspalvelu@kiertokapula.fi  

Lajitteluneuvonta opastaa jätteiden 
lajittelussa, kierrätyksessä ja antaa 
tietoa eri vastaanottopaikoista ja 
-hinnoista. 
Neuvonnasta voit tilata jäteastia-
tarroja, jätekatostauluja sekä muita 
materiaaleja. 
• puh. 075 753 0011 
(arkisin klo 8-15) 
• sähköposti: 
neuvonta@kiertokapula.fi 
• chat-palvelu verkkosivuilla:
www.kiertokapula.fi 

Jätehuollon perusmaksun palvelu-
numero vastaa jätehuollon perus-
maksuun liittyviin kysymyksiin 
• puh. 075 753 0008  
• perusmaksu@kiertokapula.fi 
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Tutustu Kiertokapulaan:
kiertokapula.fi

KIERTOKAPULA

Kiertokapulan ympäristökoulutta-
jia ja asiakaspalvelun henkilökun-
taa on tavattavissa Nurmijärvellä 
tammi- ja helmikuussa kolmena eri 
ajankohtana.  Tilaisuuksissa vas-
tataan asukkaiden kysymyksiin 
jätehuollosta. 

Mikäli et pääse paikan päälle, jär-
jestetään myös yksi Teams-
neuvontatilaisuus. 
 

Jätehuollon siirtyessä kunnan järjestä-
mäksi eli Kiertokapulan vastuulle, ai-
emmat jätteenkuljetussopimukset päät-
tyvät. Sopimuksia ei tarvitse erikseen 
irtisanoa. 

1.3.2023 alkaen asuinkiinteistöt sopivat 
jätehuollosta Kiertokapulan asiakaspal-
velun kanssa. Kiertokapula hoitaa myös 
laskutuksen.  
 
Vuokra-astioiden omistussuhteista 
Kiertokapula on sopinut L&T:n, Reme-
on ja Urbaserin kanssa nykyisten asuk-
kailla vuokralla olevien jäteastioiden 
lunastamisesta Kiertokapulalle. Tar-
koituksena on vähentää jäteastiakulje-
tuksia ja erillistä astiavuokralaskutusta, 
kun tyhjennykset laskutetaan 1.3.2023 
alkaen Kiertokapulan toimesta. Jatkos-
sa Kiertokapula perii taksan mukaisen 
vuokran lunastamistaan astioista. 

Kiinteistön haltija voi halutessaan 
vuokrata astian toiseltakin toimijalta. 
Muiden kuin Kiertokapulalta vuok-
rattavien astioiden vuokra määräytyy 
vuokraajan ja vuokranantajan välisen 
sopimuksen mukaisesti. 

Jäteastian tyhjennyspäivä 
Astian tyhjennyspäivä voi useimmilla 
muuttua, koska aiempia tyhjennyspäi-
vätietoja ei ole saatavilla. Tyhjennysvä-
lit sen sijaan säilyvät, mikäli ne ovat ol-
leet jätehuoltomääräysten mukaisia. 

KIINTEISTÖJEN JÄTEHUOLLON TOIMIJAT JA NIIDEN TEHTÄVÄT

•  laatii ja hyväksyy jätehuoltomääräykset 
• päättää jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta 
  - esim. 12 viikon jäteastian tyhjennysväli ja jätehuollon
   pidempiaikainen keskeyttäminen 
• hyväksyy jätetaksan ja jätehuollon alueellisen palvelutason
• määrää jätemaksut ja käsittelee niitä koskevat hakemukset ja 
       muistutukset 
• www.kolmenkierto.fi

JÄTELAUTAKUNTA 
KOLMENKIERTO 

(jätehuoltoviranomainen) 

KIERTOKAPULA

•  järjestävät palautuspisteitä tuottajavastuun alaisille jätteille  
(kuten renkaille, romuajo-neuvoille, sähkö- ja elektroniikka-
laiteromulle, paristoille ja akuille) 

• järjestävät pakkauskierrätyspisteet (Rinki-ekopisteverkosto) 
  - pakkausjätteet (muovi, kartonki, metalli, lasi) 
  - keräyspaperi

TUOTTAJAYHTEISÖT 
(eri alojen muodostamat yhteisöt)

• kilpailuttaa jätteiden kiinteistökohtaisen kuljetuksen seka-,
 kuiva- ja biojätteen sekä pakkausjätteiden osalta 
• ylläpitää ja kehittää jätteiden vastaanottopisteitä, kerää vaarallisia 
       jätteitä, järjestää nouto- ja lavapalvelua 
• vastaa kaikesta jätehuollon asiakaspalvelusta, esim. 
  - jätehuoltoon liittyminen ja sopimuksen lopettaminen 
  - tyhjennysvälien muuttaminen 
  - kimppa-astiat ja aluekeräyspisteet 
  - jäteastioiden vuokraus ja myynti 
  - reklamaatiot, lisätyhjennykset, nouto- ja lavapalvelutilaukset 
• vastaa tiedotuksesta ja neuvonnasta 
• kilpailuttaa ja kehittää jätteiden käsittelymenetelmiä

• hankkii tarvittavat ja jätehuoltomääräyksien mukaiset
 jäteastiat ja järjestää niille asianmukaisen paikan 
• sopii Kiertokapulan asiakaspalvelun kanssa jäteastian
 tyhjennysväleistä ja muutoksista 
• lajittelee jätteet ohjeiden mukaan 
• huolehtii jäteastioiden ja jätetilan siisteydestä ja kunnosta

JÄTEHUOLLON ASIAKAS 

Mikä muuttuu 
maaliskuussa? 

Tapaat Kiertokapulan väkeä täällä: 
• ti 31.1.2023 klo 14.00–19.00, 
Pääkirjasto 
• to 2.2.2023 klo 14.00–19.00, 
Klaukkalan kirjasto 
• ti 7.2.2023 klo 14.00–19.00, 
Rajamäen uimahallin aula 
• to 9.2.2023 klo 18.00 alkaen, 
Teams-tilaisuus 
(linkki löytyy Kiertokapulan koti-
sivuilta Tapahtuma-kalenterista)

Tervetuloa keskustelemaan!

Mitä haluaisit kysyä jätehuollosta?  

Kiinteistöjen jätehuollon toimijat 
ja niiden tehtävät
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Kivenkyyti kuljettaa matkustajia vain 
tilausten perusteella. Sillä ei ole perin-
teisen linjaliikenteen kaltaista reittiä ja 
aikataulua. Kivenkyyti toimii tietyllä 
alueella ja tiettyinä aikoina, ja näiden 
mukaisesti kyyti voidaan tilata. Ki-
venkyyti palvelee arkipäivisin kunnan 
taajamissa, ja on tarkoitettu lähipalve-
luiden käyttöön. Pidempiin matkoihin 
päätaajamien välille ja Hyvinkäälle voi 
Kivenkyytiä käyttää liityntäliikenteenä 
reittiliikenteen linja-autoihin. 

Kivenkyyti tilataan puhelimitse nu-
merosta 09 274 6900. Tilatessa asiakas 
ilmoittaa toivomansa lähtöpaikan, mää-
ränpään ja ajankohdan. Kyyti on mah-
dollista tilata esimerkiksi omalta koti-
kadulta ruokakaupan parkkipaikalle. 
Kivenkyyti ajetaan matalalattia-autoil-
la, ja kuljettaja avustaa tarpeen mukaan 
kyytiin, kyydistä pois sekä matkatava-
roiden kanssa. 

Paljon toivottuja paperisia Kivenkyydin 
palvelualuetiedotteita on jaossa kaikissa 
Nurmijärven kirjastoissa. 

Kivenkyydin palvelualueita kehitetään 
asiakaspalautteiden perusteella. Syksyn 
aikana Kirkonkylän palvelualuetta laa-
jennettiin Perttulaan ja Metsäkylään.  

Joukkoliikenteen nuorisosarjalippu 
Nurmijärvi – Helsinki otettiin kokei-
lumielessä käyttöön nuorisovaltuuston 
aloitteesta. Lippu on nimetty pisimmän 
matkan mukaan ja sillä voi matkustaa 
Nurmijärven sisäisiä matkoja sekä mat-
koja Helsinkiin, Vantaalle, Espooseen, 
Tuusulaan ja Hyvinkäälle. Tämä kym-
menen matkan sarjalippu on tarkoitet-
tu 12–18-vuotiaille nuorille.   

Sarjalippu on osoittautunut suosituksi, 
ja kunta päätti tehdä siitä pysyvän lip-
putuotteen sekä tukea sitä myös talou-
dellisesti. Lipun hinta on tällä hetkellä 

Kivenkyyti – tilattava kuljetus 

Nuorille suunnatut joukkoliikenteen sarjaliput  
42 euroa, ja sen on voimassa vuoden os-
tohetkestä alkaen. Nuorisosarjalipun voi 
ostaa Korsisaaren mobiilisovelluksesta.  

Uusi nuorten sarjalippu Nurmijärven si-
säisiin matkoihin  
Korsisaari on ottanut viime vuoden lo-
kakuussa käyttöön Nurmijärven sisäi-
siin matkoihin tarkoitetun, kymmenen 
matkan mobiilisarjalipun 12–18-vuoti-
aille nuorille. Sarjalippu otettiin käyt-
töön asiakkaiden toiveesta, koska mobii-
lisovelluksessa ei ole myytävänä nuorten 
kertalippuja ja käteismaksumahdollisuus 
päättyi 1.12.2022.     

Vaikka käteisen vastaanottaminen Kor-
sisaaren linja-autoissa on päättynyt, 
niin bussilipun voi ostaa edelleen kul-
jettajalta, nyt pankkikortilla. 

JOUKKOLIIKENNE
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Historiallinen hallintouudistus: Keusote jatkaa 
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueena
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue on 
vastannut vuoden alusta alkaen alueem-
me sosiaali- ja terveyspalveluista sekä 
pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon 
järjestämisestä. Kaikki hyvinvointialu-
een palvelut jatkuivat vuodenvaihteen 
yli keskeytymättä, eikä kenenkään asia-
kassuhde hyvinvointialueuudistuksen 
takia katkea jatkossakaan. 

Historiallinen hallinnollinen uudistus  
Sote-uudistus ja pelastustoimen uudis-
tus ovat valtakunnallisesti yksi histori-
amme suurimmista hallinnollisista uu-
distuksista. Sen myötä maahamme on 
perustettu hyvinvointialueet, jotka ovat 
vastanneet sosiaali- ja terveyspalveluista 
sekä pelastustoimen palveluista 1.1.2023 
alkaen.  

Hyvinvointialueet ovat kunnista ja val-
tiosta erillisiä julkisoikeudellisia yh-
teisöjä, joilla on alueellaan itsehallin-
to. Aluevaaleilla valittu aluevaltuusto 
vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja 
taloudesta ja käyttää hyvinvointialueen 
ylintä päätösvaltaa.  

Uudistuksen tavoitteena on vastata syn-
tyvyyden laskun ja ikääntymisen aihe-
uttamiin haasteisiin ja taata palvelujen 
saatavuus yhdenvertaisesti kaikkialla 
Suomessa sosiaali- ja terveyspalvelujen 
kysynnän kasvaessa. Suuremmalla sosi-
aali- ja terveydenhuollon järjestäjällä on 
parempi mahdollisuus turvata sekä yh-
denvertainen palvelujen saatavuus että 
toiminnan ja hallinnon tehokkuus myös 
yhteiskunnan muutosten keskellä.  

HYVINVOINTIALUE

Hyvinvointialueelle siirtyneet 
palvelut:  
• sosiaali- ja terveydenhuollon pal-
velut Keski-Uudenmaan sote -kun-
tayhtymältä (Keusote) 

• koulujen kuraattorit ja psykologit 
Keusoten alueen kunnista 
(myös Nurmijärven kunnalta) 

• erityistä tukea tarvitsevien palve-
luita Eteva-kuntayhtymältä 
(Etevalta siirtyi palveluita usealle eri 
hyvinvointialueelle)  

• päihdehuollon palvelut Uu-
denmaan päihdehuollon 
kuntayhtymältä 
(Ridasjärven päihdehoitokeskus) 
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Mikko Komulainen johtaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialuetta
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Keski-Uudenmaan hyvinvointialuetta 
luotsaa jatkuvaan dialogiin ja mata-
laan hierarkiaan uskova hallintotietei-
den tohtori Mikko Komulainen. Hän 
on luottavainen, että hyvinvointialue-
uudistus on meille mahdollisuus.  

Yksi historiamme isoimmista hallin-
nollisista muutoksista saavutti h-het-
kensä 1.1.2023, kun hyvinvointialueet 
aloittivat toimintansa. Muutos nur-
mijärveläisten näkökulmasta on pie-
nempi kuin monella muulla alueella. 
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue-
johtaja Mikko Komulainen on kuiten-
kin vakuuttunut, että muutos on meil-
läkin iso mahdollisuus.  

Valtakunnalliset haasteet koskevat 
meitäkin 
Komulainen muistuttaa, että olem-
me Keski-Uudellamaalla valmistau-
tuneet muutokseen hyvin ja voimme 
suhtautua siihen rauhallisin mie-
lin. Meitä kuitenkin koskevat samat 
valtakunnalliset haasteet kuin koko 
sote-sektoria.  

”Alkanut vuosi ei tule olemaan help-
po, erityisesti talouden ja toimin-
taympäristön haasteiden tasapainot-
tamisen osalta. Palveluiden kysynnän 
kasvu ja sote-sektorin rekrytointi-
haasteet koskevat meitäkin. Siinä 
mielessä sote-uudistus tuleekin oi-
keaan aikaan: hyvinvointialueelle 
siirtyminen on meille kaikille mah-
dollisuus kehittää palveluitamme yh-
teiskunnalliseen tilanteeseen vas-
taaviksi ja asiakaslähtöisemmiksi”, 
Komulainen sanoo.  

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueel-
la on asukkaita noin 200 000 ja työn-
tekijöitä noin 4200. Hyvinvointialu-
een budjetti on noin 854,6 miljoonaa 
euroa. Strategisilla sekä toiminnan 
ja talouden mittareilla Keski-Uuden-
maan hyvinvointialue on valtakun-
nallista keskitasoa.  

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-
nen, varhainen tuki sekä yhdenver-
taiset ja saavutettavat palvelut ovat 
keskeisiä tavoitteita, kun hyvinvointi-

Haastattelussa uusi hyvinvointialuejohtaja: 
Hyvinvointialue on mahdollisuus

alueen palveluita kehitetään. Komu-
lainen arvostaa myös ansiokasta yh-
teistyötä muiden toimijoiden, kuten 
alueen kuntien, kanssa.  

”On tärkeää, että johtaminen hyvin-
vointialueella pohjautuu kattavaan 
nykytila-analyysiin mutta myös dia-
logiin eri toimijoiden kanssa. Näistä 
syntyvät johtopäätökset, joilla saavu-
tetaan kilpailukyky ja tuotetaan hy-
vinvointia alueen asukkaille – yhteis-
työssä”, Komulainen painottaa.   

Avointa vuorovaikutusta ja matalaa 
hierarkiaa 
Hallintotieteiden tohtori Komulai-
nen siirtyi Keski-Uudenmaan hyvin-
vointialueen johtajaksi syksyllä 2022 
Forssan seudun hyvinvointiyhtymän 
yhtymäjohtajan tehtävästä. Positii-
visella, jalat maassa ja kädet saves-
sa työskentelevällä Komulaisella on 
kertynyt kokemusta useista sote-
toimen yhtymä- ja tuotantojohtajan 
tehtävistä, mutta myös elinkeino- ja 
kunnanjohtajan tehtävistä.  

”Olen ollut johtamassa Suomen en-
simmäisiä integroituja sotepalvelui-
den kuntayhtymiä. Lahden kaupun-
gilla toimin vuodesta 2011 sosiaali- ja 
terveyspalveluiden toimialajohtaja-
na. Vuonna 2017 Päijät-Soten integ-
raation jälkeen siirryin osallisuus- ja 
hyvinvointijohtajaksi Lahden kau-
pungille. Sote-kuntayhtymiä olen 
johtanut niin Kouvolan seudulla kuin 
nyt viimeisimpänä Forssan seudulla”, 
Komulainen kertoo.  

Johtamisen työvälineenä Komulai-
sella on ollut kautta linjan jalkautuva 
johtaminen. Hän kokee tärkeäksi hy-
vän yhteistyön henkilöstön kanssa. 
Se näkyy konkretiana: yhteisinä kah-
vihetkinä ja vierailuina eri yksiköis-
sä. Keusoten käytävillä Komulainen 
onkin tullut jo lyhyestä ajasta huoli-
matta tutuksi helposti lähestyttävänä 
johtajana. 

”Heikkojen signaalien kuuleminen ja 
yhteiset keskustelut ovat pelastaneet 
monelta karikolta. Jalkautuvan joh-
tamisen avulla toimeenpannaan stra-
tegiaa ja seurataan, miten strategian 
arvot näkyvät arjessa. Kyllä johtami-
seni on hyvin ihmislähtöistä”, Komu-
lainen kuvailee.  

Muita tärkeitä johtamisen työvälinei-
tä Komulaiselle ovat isojen kokonai-
suuksien hallinta, avoin ja suora vuo-
rovaikutus, jatkuva dialogi ja matalan 
hierarkian johtamistavat. 

Tulevaisuuden haasteista ja ta-
voitteista Komulaisella on selkeä 
mielipide. 

”Peruspalveluiden turvaaminen, saa-
tavuuden parantuminen ja integraa-
tion toteutuminen koko sote-pal-
veluissa on tärkeää. Tavoittelemme 
toimivia, yhdenvertaisia ja saavutet-
tavia palveluita asukkaillemme. Näi-
hin tavoitteisiin pääsemme yhdessä 
henkilöstön, asukkaiden ja muiden 
sidosryhmien kanssa.” 

 
          Teksti: Anu-Kaarina Suonpää

 

Mikko Komulainen johtaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialuetta
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Syksyllä 2022 Klaukkalassa käynnisty-
nyt AKSELI-toiminta laajenee tammi-
kuussa myös Kirkonkylälle. AKSELI-
toimintaan ovat tervetulleita eläkkeellä 
olevat 60+ miehet, jotka kaipaavat ar-
keen tekemistä, juttuseuraa ja uusia 
ystäviä. 

Miesryhmät kokoontuvat kevätkaudel-
la arkipäivisin kerran viikossa 12 kertaa. 
Tapaamisten ohjelma suunnitellaan yh-
dessä ensimmäisillä tapaamiskerroilla. 
Toiminta on poliittisesti ja uskonnol-
lisesti sitoutumatonta ja osallistujille 
maksutonta.

Nurmijärven kirkonkylällä viime syk-
synä toteutetun Olohuone-toiminnan 
tavoitteina olivat ikäihmisten yksinäi-
syyden vähentäminen, syrjäytymisen 
ennaltaehkäisy ja oman toimijuuden 
vahvistaminen. Toimintaa toteutettiin 
yhteistyössä Onnenkimpaleen ja Nur-
mijärven kunnan sekä kunnan ja seura-
kunnan vapaaehtoistyön kanssa.   

Nurmijärven Olohuone-toiminta tarjosi 
syksyllä Heikkarin palvelutalossa ikäih-
misille ryhmätoimintaa niin käsitöiden, 
liikunnan kuin musiikinkin parissa. Li-
säksi järjestettiin erilaisia tapahtumia, 
kuten karaokea ja pikkujoulutanssit. 

Ikäihmisten suosittu Olohuone-toiminta 
jatkuu avustuksen turvin vuosina 2023–2025
  

60+ mies, tervetuloa mukaan 
AKSELI-toimintaan!  

Kahvitilaisuuksia ikäihmisille
Nurmijärven vanhusneuvosto järjestää kevättalven aikana ikäihmisten 
iltapäiväkahvitilaisuuksia.  
Kirkonkylässä to 2.3.2023 klo 14–16, 
Heikkari, Heikkarinkuja 4 
Klaukkalassa to 16.3.2023 klo 13–15, 
Tello-sali, Kuonomäentie 2 
Rajamäellä to 30.3.2023 klo 14–16, 
Artturi-sali, Patruunantie 1 
Kahvitilaisuuksissa käsitellään ja keskustellaan kunnan ja hyvinvoin-
tialueen palveluista sekä ikäihmisten hyvinvoinnin ajankohtaisista asi-
oista ja kehittämisestä.

Kirkonkylän ryhmä käynnistyy 18.1. , 
Klaukkalan ryhmä 24.1. Rajamäelle toi-
minta laajenee myöhemmin.

AKSELI-hanketta toteuttaa Siskot ja Si-
mot ry yhteistyössä Nurmijärven kun-
nan, Keusoten, Uudenmaan Työterveys 
Oy:n ja Keski-Uudenmaan Työterveys 
Oy:n kanssa. Toimintaa rahoittaa Stea.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
siskotjasimot.fi/akseli, projektityönteki-
jä Suvi Silvola, puh. 044 230 5808, 
suvi.silvola@siskotjasimot.fi 

Osallistujilta saatiin hyvää palautetta ja 
toiveita toiminnan jatkumisesta.  

Toiminnan jatkuminen ja jopa laajen-
taminen on mahdollista, sillä Sosiaa-
li- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus 
STEA esittää vuosille 2023–2025 yhteen-
sä 383 400 euron avustusta Nurmijär-
ven Onnenkimpale ry:lle ikäihmisten 
yksinäisyyden vähentämiseksi kohtaa-
mispaikkatoiminnan keinoin. Toimin-
taa on tarkoitus laajentaa keväällä myös 
Klaukkalaan. 

Lisätietoja: olohuone@onnenkimpale.fi, 
puh. 040 754 1880 

HYVINVOINTI

Nurmijärveläiset nuoret saavat mah-
dollisuuden maalata Klaukkalantien 
alikulkutunneliin suurikokoisen taide-
teoksen. Hankkeen takana on valtuu-
tettujen tekemä aloite, jonka pohjalta 
kunnan nuorisopalvelut ja kulttuuri-
palvelut ovat yhdessä tilakeskuksen 
kanssa tehneet suunnitelman maala-
uksen toteuttamiseksi. 
Maalausprojektin lähtökohtana on 
antaa kaikille kiinnostuneille nuoril-
le mahdollisuus osallistua maalauk-
sen tekemiseen. Jos kiinnostuneita 
on paljon, valitaan mukaan pääsevät 
arpomalla. 

Teoksen maalaamisen ja siihen liitty-
vien valmistelevien työpajojen tark-
ka aikataulu ei ole vielä varmistunut. 
Aikataulutukseen vaikuttavat muun 
muassa sääolosuhteet, sillä alikulussa 
pitää tehdä valmistelutöitä ennen kuin 
se voidaan maalata. Todennäköistä 
kuitenkin on, että maalaus tullaan te-
kemään toukokuun aikana. Aikatau-
lusta tiedotetaan lisää myöhemmin 
keväällä. 

Hanke toteutetaan kulttuuripalvelui-
den ja  nuorisopalveluiden sekä tekni-
sen keskuksen yhteistyönä. Taiteelli-
nen sisältö toteutetaan ulkopuolisen 
kumppanin kanssa. Projektin jälkeen 
nuorilta pyydetään arviota sen on-
nistumisesta. Mikäli hanke onnistuu 
hyvin, voidaan pohtia toimintamallin 
laajentamismahdollisuuksia muihin 
kohteisiin Klaukkalassa ja muissa kun-
nan taajamissa.

Nuoret saavat maalata 
ison taideteoksen 
Klaukkalantien alikulkuun
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Marraskuun alussa Klaukkalassa auke-
si kaikille lapsiperheille avoin kohtaa-
mispaikka Suopolun tupa. Toiminnan 
tavoitteena on tarjota matalan kynnyk-
sen toimintaa lapsiperheille, vahvistaa 
lasten ja vanhempien osallisuutta, vuo-
rovaikutusta ja voimavaroja sekä tukea 
perheiden hyvää arkea, hyvinvointia ja 
yhteisöllisyyttä. 

Suopolun tuvassa toiminta on lähtenyt 
käyntiin melko vilkkaana, esimerkik-
si taapero- ja vauvatupa ovat jo täyt-
tyneet useamman kerran antoisista 
kohtaamisista. 

Vastaava ohjaaja Jenny Korhonen ker-
too, että kiinnostuneita perheitä on 
käynyt mukavasti, mutta Tuvan toimin-
nan kehittäminen yhdessä asiakkaiden 
kanssa vastaamaan tarpeita on vielä 
kesken. Esimerkiksi jokaviikkoinen il-

Suopolun tupa on matalan kynnyksen 
kohtaamispaikka 

”Meille voit tulla myös silloin 
kun vanhemmuus tuntuu 

raskaalta, me ollaan täällä 
kaikkia varten.”  

Suopolun tuvan vastaava ohjaaja Jen-
ny Korhonen toivottavaa tervetulleeksi 
kaikki nurmijärveläiset lapsiperheet. 

Suopolun tupa
Suopolku 3,
01800 Klaukkala
puh. 040 317 2595

tatupa kokoontuu tällä hetkellä keski-
viikkoisin kello 15–19. Iltatuvan aikaa 
on jo vähän muokattu toiveiden mu-
kaan ja iltatuvan toimintaa visioidaan 
jatkuvasti, jotta yhä useammat perheet 
sen löytäisivät. Iltatuvassa on mahdol-
lista viettää aikaa omien lasten kanssa 
muun muassa pelaillen, liikkuen, askar-
rellen. Tarkoituksena on keväällä saada 
paikalle myös asiantuntijoita kerto-
maan perheitä kiinnostavista asioista. 

Jennyä työssään Suopolulla kiehtoo 
erityisesti hyvinvoivan vanhemmuu-
den kannattelu, vuorovaikutukseen ja 
vanhempana jaksamiseen panostami-
nen sekä tietenkin arjen pienistä iloista 

Oppilashuolto toteutetaan edelleen lähellä lapsia ja nuoria 
Oppilashuoltohenkilöstö siirtyi Nurmi-
järven kunnasta Keski-Uudenmaan hy-
vinvointialueen palvelukseen 1.1.2023 
alkaen. Oppilashuollon palveluihin ei 
siirtymästä huolimatta odoteta suurem-
pia muutoksia. 

"Jatkossakin koulupsykologit, kuraatto-
rit ja terveydenhoitajat työskentelevät 
kouluissa lasten ja nuorten hyvinvoin-
nin edistäjinä", toteaa koordinoiva esi-
henkilö Riina Kontro.   

Suurin muutos Kontron mukaan tulee 
näkymään siinä, että organisaatiovaih-
doksen myötä yhteystiedot, kuten työ-
puhelimien numerot ja sähköpostiosoit-
teet muuttuivat. 
Kontro jatkaa:  
"Mutta palvelut toteutetaan edelleen 
lasten ja nuorten lähellä, kouluissa."  
 
Hän itse siirtyi kunnan kasvun ja oppi-
misen tuen päällikön tehtävästä alueen 
opiskeluhuollosta vastaavaksi koordi-

Opiskeluhuollon kotisivut löytyvät jat-
kossa Keusoten  sivuilta:  keusote.fi/
palvelumme/ opiskeluhuollon-psykolo-
gi-ja-kuraattoripalvelut 

Aamu- ja iltapäivähoito Kivenpuiston koululla 
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue jär-
jestää ja kunnat tuottavat alueellaan 
kehitysvammalain tai vammaispal-
velulain tarkoittamille lapsille heidän 
tarvettaan vastaavaa aamu- ja iltapäi-
vähoitoa perusopetuksen toimintapäi-
vinä sekä loma-ajan hoitoa. Nurmijär-
vellä toiminta järjestetään Kivenpuiston 
koulussa.   

noivaksi esihenkilöksi. Nurmijärven 
kuraattoreiden ja psykologien esihenki-
lönä on aloittanut Hanna Hietala, kou-
lu- ja opiskeluterveydenhoitajien esi-
henkilönä jatkaa Sanna Puolakka.  

 

Perusopetuksen toimintapäivinä aamu- 
ja iltapäivähoito on saatavilla aamuisin 
kello 7.30 alkaen iltapäivään kello 16.30 
saakka. Samat toiminta-ajat koskevat 
myös loma-ajan hoitoa.  

Loma-aikoina palvelua järjestetään pe-
rusopetuksen syyslomalla ja talvilomal-
la sekä kesälomalla kesäkuun ajan ja 
elokuun alussa ennen koulujen syyslu-
kukauden alkamista. Palvelua ei järjes-

tetä perusopetuksen joululoman aika-
na, heinäkuussa eikä perusopetuksen 
opettajatyöpäivinä (ns. veso -päivinä, 
joita on max. 1 krt/lukuvuosi) tai mah-
dollisina hyvissä ajoin etukäteen infor-
moituina koulun arkivapaapäivinä. 

Perusopetus järjestää ja toteuttaa aamu- 
ja iltapäivähoidon kuljetukset koulupäi-
vinä. Hyvinvointialueen vastuulla on 
järjestää loma-ajan hoidon kuljetukset. 
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turvalliseen oppimisympäristöön.  
Opetussuunnitelmat ja niitä täyden-
tävät suunnitelmat edellyttävät kou-
luilta ja henkilökunnalta myös muita 
oppilaiden hyvinvointia edistäviä toi-
menpiteitä, joiden tavoitteena on las-
ten ja nuorten laaja-alaisen, tulevai-
suuden taitoihin tähtäävän osaamisen 
kehittäminen sekä oppilaiden yh-
denvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden 
edistäminen.  
 
Seuraavaksi esittelemme viisi näkö-
kulmaa siihen työhön, jota kunnas-
samme tehdään lastemme hyvinvoin-
nin kehittämiseksi. 

Pohja hyvinvoinnille syntyy lapsuudes-
sa, ja esimerkiksi varhaiskasvatus tukee 
puhumisen, liikkumisen, ystävystymi-
sen, toisten hyväksymisen ja muiden 
vuorovaikutuksen perustaitojen kehit-
tymisessä - mitkä luovat perusteet lap-
sen hyvinvoinnin kehittymiselle.  

Kouluissa hyvinvointityö ei rajoitu vain 
oppilashuoltoon. Hyvinvoinnin edistä-
misen kannalta on tärkeää saada lapset 
sitoutumaan koulutyöhön ja kouluyh-
teisöön heti koulupolun alkutaipaleella. 
Tällöin oppilaille luodaan edellytykset 
ja mahdollisuus yksilölliseen kasvuun ja 

Kuntalaisten hyvinvointi on hyvin-
vointialueiden käynnistymisen jäl-
keenkin kunnan toiminnan ja stra-
tegian keskiössä. Kunnan tehtävän 
voisi tiivistää siten, että kunta kes-
kittyy ennaltaehkäisevään hyvin-
vointityöhön, jota tehdään päivittäin 
muun muassa varhaiskasvatukses-
sa, kouluissa, nuorisopalveluissa ja 
vapaa-ajan palveluissa. Hyvinvointia 
edistetään niin kunnan omana palve-
lutuotantona kuin myös yhteistyössä 
hyvinvointialueen, opistojen, järjes-
töjen ja yhteisöjen kanssa.  

Hyvinvoinnin polulla taaperosta 
aikuisuuden kynnykselle 

Teksti: Teemu Siltanen
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Varhaiskasvatuksen lakisääteisen mi-
toituksen mukaan päiväkotiryhmässä 
työskentelee kolme kasvattajaa. Lap-
siryhmän koko vaihtelee lasten iän ja 
tuen tarpeen mukaan. Nurmijärvellä 
lasten eriasteinen tuen tarve on huomi-
oitu lisäämällä ryhmiin varhaiserityis-
kasvatuksen lastenhoitajia neljänsiksi 
kasvattajiksi sekä nimeämällä jokaiseen 
päiväkotiin konsultoiva varhaiskasva-
tuksen erityisopettaja. Lisäksi Nurmi-
järvellä on valtion hankerahoituksella 
kehitetty uudenlaista mallia tuke-
maan varhaiskasvatuksen pedagogiik-
kaa: kunnassa on työskennellyt vuoden 
alusta viisi alueellista varhaiskasvatuk-
sen opettajaa, jotka jalkautuvat lapsi-
ryhmiin suunnitelmallisesti sovitun 
jakson ajaksi. 
 
Iida Pekkanen koordinoi alueellisten 
varhaiskasvatuksen opettajien tiimiä ja 
työskentelee koko kunnan alueella. Hä-
nen tehtävänään on tukea varhaiskas-
vatuksen pedagogiikkaa ja sitä kautta 
lasten hyvinvointia.  

”Ylimääräisenä kasvattajana mahdol-
listan ryhmän toiminnan kehittämisen 
lasten tarpeita vastaavaan suuntaan”, 
Pekkanen kertoo. 

”Kehittäminen voi olla hyvin moni-
puolista, riippuen ryhmästä ja lapsista. 
Ajatuksena on se, että autamme enna-
koivasti ennen kuin tarvitsee edes miet-

Alueellisen varhaiskasvatuksen opettajan matkassa 
 

tiä raskaampia tukitoimia. Jos pienryh-
mässä on yksi aikuinen enemmän, se 
näkyy lapsien hyvinvoinnissa.” 

Pekkanen on ollut mukana kehittä-
mässä alueellisen varhaiskasvatuksen 
opettajamallia Nurmijärvelle.  Toiminta 
käynnistyi koronarahoituksella aluksi 
kahden varhaiskasvatuksen opettajan 
vahvuudella.  

”Osoittautui nopeasti, että toiminnal-
le on suuri tarve. Saamme vanhemmilta 
päivittäin kiitosta, mikä on ihanaa.” 

Tukea lapsen hyvinvoinnin peruspila-
reiden rakentumiseen 
Iida Pekkanen kollegoineen auttaa lap-
sia muun muassa hienomotoriikan ke-
hittämisessä, löytämään kavereita ja 
kielenkehittymisessä. Pedagogiikasta 
puhuessaan Pekkanen korostaa leikki-
misen tärkeyttä.  
”Lapsi oppii parhaiten leikkimällä ja 
positiivisella tunnejäljellä.” 
 
Tämä näkyy konkreettisesti muun mu-
assa leikkikerhoissa, joissa opitaan löy-
tämään ystäviä.  

”Leikkikerhossa on kerrallaan neljä las-
ta ja lähdemme leikkimään lasten oman 
kiinnostuksen pohjalta. Yhtäkkiä lap-
selle, jolla ei ole aiemmin ollut ystä-
viä, onkin ystäväporukka, jonka kans-
sa on luontevaa leikkiä myös kerhon 
ulkopuolella.”  

Varhaiskasvatuksen merkitys lasten hy-
vinvoinnin pohjan luomisen osalta on 
merkittävä.  

”Lapsi oppii ison osan taidoistaan var-
haiskasvatusikäisenä: puhumisen, liik-
kumisen, ystävystymisen, toisten hy-
väksymisen ja muut vuorovaikutuksen 
perustaidot. On tärkeää, että jokainen 
lapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi - se on 
meidän varhaiskasvattajien tehtävä”, 
Pekkanen sanoo.  

Iida Pekkanen 

Teksti: Teemu Siltanen
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Alkuluokkatoimintaa on Nurmijärvellä 
kehitetty eri yksiköissä harppauksin vii-
meisen neljän vuoden aikana. Alkuluo-
kalla tarkoitetaan ryhmää, jossa toimii 
eri-ikäisiä lapsia, esiopetuksen ja perus-
opetuksen ensimmäisten vuosiluokkien 
oppilaita. 

Toimintaa toteutetaan erilaisissa ryh-
missä lasten tarpeet ja vahvuudet 
huomioiden. Tällä hetkellä noin 65 % 
kunnan kaikista esiopetuksen ja perus-
opetuksen ensimmäisen sekä joissain 
yksiköissä myös toisen vuosiluokan op-
pilaista on toiminnan piirissä.   

Alkuluokkatoiminnasta on kerätty 
säännöllisesti palautetta henkilöstöltä ja 
perheiltä, mikä on omalta osaltaan aut-
tanut toiminnan kehittämisessä. Huol-
tajilta saadun palautteen perusteella 
kunta on oikealla polulla: keväällä 2022 
kyselyyn vastanneesta yli kahdestasa-
dasta vanhemmasta keskimäärin 70 % 
oli tyytyväisiä alkuluokkatoimintaan.  

Lepsämän alkuluokka tarjoaa sujuvan siirtymän 
koulupolulle  

Lintumetsässä opiskelee 165 lasta 
alkuluokilla 
Lepsämän koulun Lintumetsän alku-
luokat aloittivat toimintansa syksyllä 
2021. 

”Alkuluokan ytimessä on se, että eri-
ikäiset lapset toimivat säännöllisesti yh-
dessä. Lapset muodostavat työryhmiä, 
sopivat rooleja ja oppivat taitoja, joita 
tarvitaan tulevaisuudessakin. Lasten it-
setunto vahvistuu pienessä ryhmässä, 
millä vaikutus hyvinvointiin”, Lintu-
metsän yksikössä toimiva luokanopetta-
ja Titta Hyyti kertoo.  

Lapset saavat alkuluokassa yksilöllistä 
tukea oppimiseen
”Alkuluokassamme on 3–4 aikuista ryh-
mää kohden, jolloin jokainen lapsi tulee 
kohdatuksi. Tämä synnyttää turvalli-
suuden tunnetta ja rakentaa luottamus-
suhdetta. Lisäksi lapsi kokee olevansa 
merkityksellinen. Tästä olemme saa-
neet myös kiittävää palautetta vanhem-
milta”, Hyyti kertoo.  

“Yksilöllisemmän tuen myötä lahjak-
kaat lapset eivät turhaudu yhtä hel-
posti. Heidän motivaationsa oppimi-
seen säilyy ja tämä kantaa heitä pitkälle 
myöhempään elämään”, Susanna Salin 
täydentää.  

”Oman kokemukseni mukaan alku-
luokka mahdollistaa erityisen tuen 
piirissä olevien lasten oppimisen. Lä-
hikoulussa he saavat kavereita naapu-
rustosta, mikä heijastuu myös koulupäi-
vän ulkopuolelle”, Hyyti lisää.  
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”Yrittäjyyskasvatus on ennen kaikkea 
opetussuunnitelman laaja-alaisten tai-
tojen harjoittelua hauskasti ja toimin-
nallisesti, ei siis mitään rahan ympä-
rillä pyörimistä”, kertoo opettaja Tomi 
Kukkola. 

Harjulan kouluun on muotoutunut 
toimiva malli, jossa käydään portait-
tain läpi rahankäyttöön ja yrittäjyy-
teen liittyviä teemoja läpi alakoulun 
arjen. Jo alkuluokilla leikitään kaup-
paa ja tehdään kaikkea muutakin asi-
an parissa. Neljäsluokkalaisten yhteis-
kuntaopissa opiskellaan rahankäyttöä 
ja siihen liittyvää päätöksentekoa jo 
tarkemmin. Yrittäjyyskasvatuksen 
keskiössä ovat hyvinvointiin liittyvät 
taidot ja kokemukset. 

”Täytyy kuitenkin muistaa, että rahan 
käsite itsessään ei ole missään nimessä 
jutun juju. Taidot ja tiedot, joita opis-
kellaan lähtevät ideoinnista, ryhmä-
työtaidoista ja omatoimisuudesta”, 
Kukkola kertoo.  

Viidesluokkalaiset toteuttavat maksut-
toman Pikku yrittäjät -yrittäjyyskasva-
tuksen ohjelman, jossa tavoitteena on 
luoda ryhmissä oma toimiva yritys.  

III Harjulan koulun yrittäjyyskasvatus: 
”Positiivinen yhdessä tekemisen ja itsensä 
ylittämisen meininki” 

”Yritys koeponnistetaan oikeassa elä-
mässä, mikä on todella opettavaista. Tä-
hän kokonaisuuteen on helppo sisäl-
lyttää vaikkapa vierailu paikalliseen 
yritykseen tai kunnon vanhanajan tau-
lukkolaskennan harjoittelutuokio. Pa-
laute on ollut positiivista niin oppilailta 
kuin opettajiltakin”, Kukkola kertoo. 

Kuudesluokkalaiset pääsevät vierailulle 
Yrityskylään 
”Yrityskylävierailu on yksi kuudennen 
luokan odotetuimpia asioita. Jokainen 
oppilas saa oman työpaikan ja vastuu-
alueen, josta käsin hän toimii upeasti 
rakennetussa pienoiskaupungissa käyt-
täen muiden yritysten palveluita ja pyö-
rittäen omaansa.” 

Koululaiset nostavat itse yrittäjyyskas-
vatuksesta saatuja kokemuksia esille.
”Kun oppilaat kutosen lopussa kirjoit-
tavat koulumuistoistaan, pompsahtavat 
edellä mainitut projektit esiin uudel-
leen ja uudelleen. Niistä on jäänyt po-
sitiivinen yhdessä tekemisen ja itsen-
sä ylittämisen meininki, juuri se mitä 
yrityskasvatuksella Harjulassa tavoitte-
lemmekin”, Kukkola kertoo.  

Oppimista luonnon keskellä 
Lintumetsän alkuluokissa korostuu toi-
minnallinen oppiminen lähimetsissä ja 
koulun pihapiirissä.   

”Ulkoluokkatoimintaa on toki kehitet-
ty jo pitkään, mutta vasta alkuluokan 
myötä siitä on tullut osa kouluarke-
amme. Nurmijärvellä riittää metsää ja 
luontoa, joka voidaan valjastaa innos-
tavaksi oppimisympäristöksi”, opettajat 
kertovat.  

”Minä pidän opettajana siitä, että voin 
pienryhmässä opettaa sillä tasolla ja ta-
valla, jota lapsi yksilönä tarvitsee”, Hei-
ni Viitamäki näkee. 

Alkuluokkatoiminnasta innostuneet 
Lintumetsän alkuluokkien aloitus on 
ollut onnistunut ja innostunut.  
”Lapsen hyvinvoinnin kannalta on tär-
keää, että henkilökunta on motivoitu-
nutta. Meillä esimerkiksi lastenhoitajat 
saavat osallistua ja ovat tiimisuunnit-
telussa mukana, mikä lisää yhteisölli-
syyttä”, opettajat kertovat ja tunnistavat 
taustalla rakenteita: 

”Teimme vuoden verran ennakkosuun-
nittelua ennen alkuluokan aloittamista. 
Meillä on selvät viikko- ja tiimiraken-
teet sekä hyvät suunnitelmat, mitkä li-
säävät lapsille turvallisuuden tunnetta 
sekä mahdollisuuksia tulla kuulluiksi.” 

”Olemme myös kehittäneet joustavas-
ti toimintaamme, kun sille on ilmennyt 
tarvetta. Rehtorin ja päiväkodin joh-
tajan yhteistyö toimii täällä loistavas-
ti, minkä ansiosta olemme saaneet var-
haiskasvatuksen ja koulujen kulttuurit 
sovitettua loistavasti yhteen. Kaikki tä-
mä tukee lasten hyvinvointia”, opettajat 
kiittelevät.  

Heini Viitamäki, Titta Hyyti ja 
Susanna Salin.

Metsäkoneenkuljettaja työn imussa 
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28  NURMIJÄRVI

ALEKSIS KIVI -VIIKKO

Isoniitun koulussa Klaukkalassa herät-
tiin keväällä 2022 siihen, että koulun 
hengelle olisi tehtävä jotain. Kaikki nuo-
ret eivät voineet hyvin. Osa oppilaista 
koki, ettei koulu ole turvallinen tila kai-
kille ja että paine olla normien mukai-
nen on suuri. Yhdessä oppilaiden kanssa 
Isoniitussa kehitettiin malli, joka on he-
rättänyt kiinnostusta myös muissa kun-
nan kouluissa. Alkunsa sain Isoniitun 
Yty, yläkoulun oppilaista koottu yhden-
vertaisuus- ja tasa-arvotyöryhmä. 

”On osin kyse siitä, miten nuoret kohte-
levat toisiaan, ja osin aikuisten ymmär-
tämättömyydestä”, äidinkielenopettaja 
Maija Auramies kertoo. Auramies ohjaa 
Ytyä yhdessä kollegansa Tiina Kajonie-
men kanssa. Työpari toimii Nurmijär-
ven kunnassa myös yhdenvertaisuus- ja 
tasa-arvoasioiden ohjaavina opettajina 
kevään 2023 ajan.  

Erään keväisen oppitunnin jälkeen 
joukko yhdeksäsluokkalaisia jäi luok-
kaan kertomaan opettajalle kokemuk-
sistaan Isoniitun oppilaina. Nuoret 
joutuvat arjessaan kohtaamaan monia 
ymmärtämättömiä asenteita, nimittelyä 
ja syrjintää. Heidän mielestään koulun 
aikuiset eivät riittävästi puuttuneet näi-
hin tilanteisiin. 

”Vein oppilaiden kokemukset opettaja-
kokoukseen, ja asian käsittelyä jatkettiin 
oppilashuoltoryhmässä. Vaikka tasa-ar-
vo on opetussuunnitelmassa ja koulun 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä 
Isoniitun koulussa 

arvoissa, meillä ei selvästi ollut kyllin 
selkeitä rakenteita epäkohtiin puuttu-
miselle. Halusimme, että nyt ja jatkos-
sa oppilaat tulevat varmasti kuulluiksi ja 
kohdatuiksi, joten päätimme kollegani 
Tiinan kanssa perustaa oppilaista työ-
ryhmän. Mukaan tuli 15 yläkoululaista.” 

Ytyn nuoret kertoivat tapaamisissa esi-
merkiksi ulkonäköpaineista, päihteisiin 
liittyvistä asenteista ja vähemmistöi-
hin liittyvistä ennakkoluuloista. Nuoret 
pohtivat, mikä aiheuttaa koulussa pahaa 
oloa sekä sitä, miten tilannetta voidaan 
muuttaa.  

”Eräs keskeisistä toiveista oli, että koulun 
aikuiset ymmärtäisivät paremmin nuor-
ten kokemukset. Esimerkiksi sen, miten 
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin 
kuuluvat kokevat opettajien roolituksen. 
Aikuisille ja koko kouluyhteisölle halut-
tiin antaa tietoa. Nuoret kokivat, ettei 
koulupolun aikana ole puhuttu tarpeek-
si asioista.” 

Muutos tietoa, ymmärrystä ja keskuste-
lua lisäämällä 
Nuoret toivoivat säännöllisesti kokoon-
tuvaa työryhmää, joka keskittyisi tasa-
arvoasioiden parantamiseen. ”Nuoret itse 
toivoivat, ettei asioita lähestytä syyllistä-
en”, Auramies kertoo. 
”Tavoitteeksi asetettiin saada aikaan 
muutosta tietoa, ymmärrystä ja keskuste-
lua lisäämällä.” 

HYVINVOINTI

Ytyläiset järjestivät Isoniitun aikuisille 
pedagogisen kahvilan, jossa he kertoivat 
kokemuksistaan ja muutostoiveistaan. 
”Oppilaiden rohkea toiminta vaikut-
ti aikuisten toimintaan ja ytyläisten it-
sensä mukaan myös koulun ilmapiiriin. 
Asioista puhutaan nyt avoimemmin. 
Olemme pitäneet yhdenvertaisuus- ja 
tasa-arvoaiheisen teemapäivän, jonka 
yhteydessä rehtorimme Samuli Salonen 
julisti koulun syrjinnästä vapaaksi alu-
eeksi. Asia ja tavoite tulivat näkyväksi. 
Opettajakunnan jäsenenä olen erityi-
sen iloinen siitä, että opettajat halusivat 
kevätjuhlassa palkita Ytyn perustajajä-
senet koulun arvoja vastaavan oppilaan 
stipendillä. Koko yhteisö seisoo näiden 
arvojen takana.”  

Nuoret aktiivisina toimijoina 
Auramiehen mukaan Ytyllä riittää kui-
tenkin edelleen töitä myös Isoniitussa.  
”Yty ei ole malli, jonka avulla kaikki 
taikaiskusta muuttuu hyväksi. Kokemus 
luo kuitenkin uskoa siihen, että voimme 
yhdessä muuttaa asioita.”                        

Parasta Ytyssä on molempien ohjaavien 
opettajien mielestä se, että nuoret ovat 
siinä aktiivisia toimijoita. Toiminta on 
löytänyt Isoniitussa paikkansa, ja yty-
läisillä on paljon suunnitelmia tulevan 
varalle.  
”Nuoret pitäisi ottaa vahvemmin mu-
kaan oman hyvinvointinsa edistämi-
seen. Nuorten hyvinvointia ei voi ohit-
taa”, Auramies summaa. 

IV 
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”Yhteiskunnan suunnalta tulevat odo-
tukset asettavat osaltaan paineita ja osa 
opiskelijoista kokee ne liian suuriksi. 
Osalle lukioaika muodostuu hienoksi 
ja vapaa-ajan sekä koulutyön tasapai-
no löytyy helposti”, Nurmijärven luki-
on opinto-ohjaaja Eeva Kenttäkumpu 
summaa.  

Lukion ilmapiiriä kuvataan opiskeli-
joiden ja opettajien toimesta sanoilla 
tasa-arvoinen, kunnioittava kohtaami-
nen ja positiivinen. Ehkä hyvä ilmapii-
ri on heijastunut lukion menestykseen? 
Nurmijärven lukio sijoittui vuonna 
2022 STT:n lukiovertailussa keväällä 6. 
ja syksyllä 14. sijalle maan suurten luki-
oiden joukossa. STT:n lukiovertailussa 
tuoreita ylioppilaskirjoitusten tuloksia 
verrataan opiskelijoiden peruskoulun 
päättötodistuksiin.  

”Lukiomme opettajat ovat sitoutunei-
ta työhönsä ja pystyvät oppiaineis-
saan tukemaan oppimisvaikeuksissa 
tai hankalassa elämäntilanteessa olevia 
opiskelijoitaan. 
Opettajat oppivat tuntemaan opiskeli-
joiden vahvuudet ja kehittämiskohteet, 
koska yksikkömme ovat ”ihmisen ko-
koisia” ja ryhmäkoot pääosin inhimilli-
siä. Maksimikoko 36 opiskelijaa täyttyy 
joissakin ryhmissä, mutta muuten ryh-
mät opiskelevat yleensä noin 30 opiske-
lijan ryhmissä, joskus vain myös 6 hen-
gen ryhmissä”, Kenttäkumpu näkee.  

Hyvinvointityö alkaa jo ennen 
opiskeluita 
Peruskoulusta lukioon siirtyminen jän-
nittää varmasti jokaista ja on iso asia 
nuorten elämässä.  

“Nivelvaihe ysiluokan ja lukion välillä 
on tärkeä hyvinvoinnin kannalta. On 
tärkeää, että siirtyminen lukiolaisek-
si tapahtuu miellyttävästi. Järjestämme 
ysiluokkalaisille tutustumisvierailuja 
lukiolle ja myös vanhempainiltoja hei-
dän huoltajilleen.” 

Eri näkökulmia hyvinvointiin 
Hyvinvoinnin näkökulmasta on tärke-
ää, että nuorten elämään kuuluu paljon 
muutakin kuin kokeisiin lukua. 

V Nuorten hyvinvoinnin edistämistä lukiossa 

Nurmijärven lukiossa tämä tarkoittaa 
erilaisia tapahtumia ja teemapäiviä.  

”Ensimmäisiä lukiovuoden tapahtumia 
on Sääksipäivä, jolloin tutustumme ko-
ko lukion porukalla toisiimme pelien 
ja leikkien avulla. Tutoropiskelijat ovat 
myös erittäin suuri tuki uusille lukiolai-
sille. He järjestävät erilaisia tapahtumia 
yhdessä opiskelijakunnan kanssa. Li-
säksi sekä opettajat että opiskelijat osal-
listuvat innolla erilaisiin pukeutumis-
teemapäiviin. Meillä on ollut after ski-, 
beach party-, opiskelijat opettajiksi -päi-
viä sekä abien omalla viikolla erilaisia 
pukuteemoja”, Kenttäkumpu kertoo.  

Virallisempaa puolta hyvinvoinnin tu-
kemisessa edustaa yhteisöllinen opiske-
luhuoltoryhmä (YHR), johon kuuluvat 
erityisopettaja, opinto-ohjaajat, tervey-
denhoitajat, kuraattorit, opiskeluhuol-
lon psykologi ja rehtori sekä opiskelijoi-
den edustus.  

”YHR kysyy lukiolaisilta palautetta 
lukuvuoden kuluessa kyselyillä, joissa 
kerätään tietoa lukiomme ilmapiiristä, 
yhteisöllisyydestä, opiskeluoloista, ope-
tuksesta ja tukitoimista.” 

Moniammatillisia opiskeluhuoltoryh-
miä perustetaan tarpeen mukaan eri 
kokoonpanoilla. 

”Opiskelijan lisäksi useimmiten on pai-
kalla myös huoltaja ja mahdollisesti 
ryhmänohjaaja. Nykylukio mahdollis-
taa opiskelijan yksilöllisen etenemisen 
opinnoissaan ja vaikka joskus elämänti-
lanne voi olla haastava, pystymme aut-
tamaan ja tukemaan opiskelijaa”, Eeva 
Kenttäkumpu sanoo. 

”Mikään ei voita sitä tunnetta kun opis-
kelija pystyy lakkiaisissa painamaan 
valkoisena hohtavan lakin päähänsä.” 

Nurmijärven lukio after ski -päivän tunnelmissa.

Kunnan hyvinvointityö jatkuu aikuisuuden kynnykselle. Miten Nurmijärven lukion opiskelijat voivat vuonna 2023?  

HYVINVOINTIV 
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Hyvinvointialueelle siirtyminen vai-
kuttaa monella tavalla nuorten elä-
mään. Keskeistä onkin se, että jatkossa-
kin yhteistyö kuntien sivistystoimen ja 
hyvinvointialueiden sote-palveluiden 
välillä toimii hyvin.

Nuorisopalveluissa uudistus näkyy 
niin, että nuorten työpaja ei voi jatkos-
sa tuottaa hyvinvointialueen järjestä-
misvastuulle siirtyviä palveluita, kuten 
kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista 
kuntoutusta.

”Olemme syksyllä lähteneet kehittä-
mään nuorten työpajan toimintaa. Käy-

Alueellisen nuorisovaltuuston tehtävä-
nä on edustaa alueen nuoria sekä tuoda 
nuorten ääntä kuuluviin hyvinvoin-
tialueen päätöksenteossa ja palvelui-
den kehityksessä. Keski-Uudenmaan 
alueellisen nuorisovaltuustoon kuuluu 
kaksi edustajaa jokaisesta alueen kun-
nasta sekä heidän varaedustajansa.  

”Toimikautemme aikana tavoittee-
namme on luoda hyvä pohja seuraavia 
alueellisia nuorisovaltuustoja ajatellen 
sekä panostaa erityisesti vaikuttamis-
paikkojen saamiseen jo alkuvaihees-
sa”, kertoo alueellisen nuorisovaltuus-
ton nurmijärveläinen edustaja Anniina 
Nurro.  

”Alueemme nuorisovaltuuston toimin-
ta on lähtenyt hyvin käyntiin järjes-
täytymiskokouksen jälkeen ja olem-
me saaneet kattavasti perehdytystä 
hyvinvointialueen toiminnasta. Uskon 
alueellisen nuorisovaltuuston lisäävän 
alueemme kuntien nuorisovaltuustojen 
välistä yhteistyötä”, Nurro sanoo.  

 

Nuorten ääni esille hyvinvointialueella 

Anniina Nurro

tännössä tämä on tarkoittanut sitä, että 
olemme pohtineet pajan viikkoraken-
netta, sisältöjä ja nuorille annettavaa 
palvelua. Muutoksen myötä on pidet-
tävä huolta erityisesti siitä, että jatkos-
sakin yhteistyö toimii hyvin niin, että 
nuoret voivat joustavasti siirtyä kun-
touttavasta meille ja päinvastoin", nuori-
sopäällikkö Katja Günther kertoo.

Parhaimmillaan uusi sote-rakenne 
mahdollistaa keskittymisen ennaltaeh-
käisyyn ja ongelmien hoitoon jo perus-
tasolla. ”Ratkaisevinta on se, millaiset 
yhteistyön rakenteet saamme luotua ja 
miten yhteistyö toimii. Meillä yhteis-

Hyvinvointialueelle siirtyminen vaikuttaa myös 
nuorten ja nuorten aikuisten elämään

työ vaikuttaa nuorten työpajan lisäksi to-
ki moneen muuhunkin asiaan eli esimer-
kiksi yhteistyöhön oppilashuollon kanssa. 
Myös etsivässä nuorisotyössä nuoren tu-
lisi voida siirtyä saumattomasti palvelus-
ta toiseen. Nuorille tai nuorille aikuisille 
ei pitäisi näkyä se, kuka palvelua tuottaa. 
Tärkeintä on, että palvelu toimii ja sitä on 
saatavilla oikea-aikaisesti ja siellä, missä 
nuori sitä tarvitsee", Günther toteaa.

Nuorisopalvelut vastaa myös nuorisoval-
tuuston toiminnasta. Hyvinvointialueel-
le on sen rinnalle perustettu alueellinen 
nuorisovaltuusto. 

HYVINVOINTI
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Minna Åvallin ja Anni Salmenharjun 
työt käynnistyivät viime vuoden lopus-
sa Urheilupuiston ja Isoniitun kouluis-
sa. Koulunuorisotyöntekijät palkattiin, 
kun nuorille haluttiin tarjota opetuk-
seen sitomattoman henkilöstön tu-
kea. Tukea, joka ei olisi sidottu ajanva-
raukseen, vaan jota olisi saatavilla aina 
tarpeen vaatiessa. Koulunuorisotyön-
tekijöiden lisäksi Nurmijärvellä työs-
kentelee kouluvalmentajia kolmessa 
koulussa.

”Koulunuorisotyöntekijän työssä on 
paljon samaa kuin kouluvalmentajan 
työssä. Molempien työhön kuuluu kes-
keisesti yhteisöllisen toiminnan vahvis-
taminen”, nuorisopäällikkö Katja Günt-
her kertoo. 

”Nuoret ottavat minuun yhteyttä mo-
nenlaisissa asioissa. Tällaisia ovat muun 

Nurmijärven nuorisopalvelut ja kir-
jastot järjestävät hiihtolomaviikol-
la toimintaa sekä ala- että yläkoulu-
ikäisille Kirkonkylällä, Rajamäellä 
ja Klaukkalassa. Etsivä nuorisotyö ja 
Ohjaamo palvelevat myös hiihtolo-
malla. Ajantasaiset tiedot ja toimin-
ta-ajat kannattaa tarkistaa sosiaalisen 
median kanavista. 

NUORISOTILAT
Rajamäen, Ahjolan ja Monikon nuo-
risotiloilla järjestetään maanantaista 
keskiviikkoon kestävät päiväleirit 1–5 
luokkalaisille. Kullekin leirille mah-
tuu mukaan 30 lasta. Hinta on 30 eu-
roa ja hinta sisältää ruoan, välipalan, 
tarvittavat materiaalit sekä vakuu-
tuksen. Isommille nuorille toimintaa 
on ma- ja ke-iltoina. 

Nuorisotilat toteuttavat myös yhtei-
siä retkiä: 
Torstaina 23.2. retki Korkeasaa-
reen. Aikataulut ja hinta selviävät 
myöhemmin.  

Torstaina 23.2. Lasketteluretki Vihtiin. 
Hinta tarkentuu myöhemmin. 
Lisäksi luvassa on tiistaina 21.2. koko 
perheen Avoimet Hanget Märkiössä 
-tapahtuma.  

Facebook: Rajamäen kertsi 
Instagram: rajamaenkertsi 
Facebook: Ahjolan nuorisotila 
Instagram: ahjolankertsi 
Facebook: Monikon nuorisotila   
Instagram: monikon_nuorisotila  

ETSIVÄ NUORISOTYÖ 
Etsivä nuorisotyö on tavoitettavissa 
myös hiihtolomalla joka päivä klo 8–16. 

Yhteystiedot:
Piia Lahokoski puh. 040 317 4992 
Marianne Hyvönen puh. 040 317 4004
Katriina Norring puh. 040 317 4023

Facebook: Etsivä nuorisotyö Nurmijärvi
Instagram: nurmijarven.etsivat

Anniina Nurro

muassa sosiaaliset suhteet eli seuruste-
lu-kaverisuhteiden kiemurat, harrastuk-
set, koulunkäynti, jaksaminen, terve-
ys- ja hyvinvointiasiat, päihteet ja niin 
edelleen. Moni haluaa tietoa ja neuvoa 
asioista. Toiset kertovat asioista minul-
le ja haluavat, että joku kuuntelee heitä 
luottamuksellisesti. Monesti ei ole mi-
tään sen kummempaa kuin kuulumis-
ten vaihtoa ja jutellaan vaikka säästä ja 
päivän puheenaiheista. Välillä jotkut 
haluavat tulla huoneeseeni hengäh-
tämään käytävän välituntihälinältä.”, 
koulunuorisotyöntekijä Minna Åvall 
sanoo.

Käytännössä työssä ollaan nuoria var-
ten, nuorten apuna, tukena ja läsnä 
matalalla kynnyksellä. Työtä tehdään 
ensisijaisesti koululla. Työhön kuuluu 
luokkien ryhmäytyksiä, erilaisia tapah-
tumia, välituntitoimintaa, nuorisotilal-

la tehtävää työtä, leirejä, jalkautumis-
ta jne. Kesällä työ painottuu leireihin ja 
pienryhmätoimintaan. 

”Nuoret ovat ottaneet minut hyvin vas-
taan. Aina moikkailevat ja juttelevat, 
kun näen heitä - vaikka kylillä kau-
passa. Nuoret lähettävät kuulumisia 
Snapchatissa, vaikka en olisi töissä-
kään. Vanhat ysit, jotka ovat jo poistu-
neet koulusta laittelevat vieläkin vies-
tejä, kuulumisia ja jopa tulevat koululle 
moikkaamaan. Nuoret käyttäytyvät 
kohteliaasti ja hyvin minua kohtaan. 
Niin metsä vastaa kuin sinne huude-
taan.”, koulunuorisotyöntekijä Åvall 
toteaa.

Koulunuorisotyö sai vuoden 2022 lo-
pussa hankerahoitusta Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolta yhteensä 85 000 
euroa.

OHJAAMO
Ohjaamo on avoinna ti 21.2. klo 13–16 
Klaukkalassa os. Kuntotie 7. Sisään-
käynti Monitoimitatalo Monikon aulas-
ta. Ohjaamo on kiinni 22.2.

Facebook: Ohjaamo Nurmijärvi
Instagram: ohjaamonurmijarvi
Sähköposti: ohjaamo@nurmijarvi.fi

NUORTEN TYÖPAJA 
Nuorten työpaja avoinna normaalisti. 
Paikkatilanteesta yms. voi olla yhtey-
dessä Kaisa Selkämaahan 
puh.  040 317 2348.

KIRJASTOT
Rajamäen kirjastossa voi hiihtolomavii-
kolla pelata alakouluikäisille ja perheil-
le suunnattua pakopeliä, jossa etsitään 
kirjastokoiranpentu Luppaa. Peliä voi 
pelata maanantaista perjantaihin 
20.–24.2. klo 12–17. 
Pääkirjastossa ja Klaukkalan kirjastossa 
näytetään hiihtolomalla lasten- ja nuor-
ten leffoja.

Koulunuorisotyöntekijät ovat luotettuja aikuisia

Nuorille on tarjolla mukavaa tekemistä hiihtolomalla
– myös tukea ja apua on saatavilla

HYVINVOINTI
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Nurmijärvellä on kuluvana lukuvuonna 
osallistuttu kokeiluun, jossa kaikissa ylä-
kouluissa toimii opetukseen sitomatonta 
henkilöstöä, joiden keskeisenä tehtävänä 
on tukea nuorten sitoutumista koulutyö-
hön. Nämä kouluvalmentajiksikin kut-
sutut henkilöt tarjoavat oppilaille muun 
muassa matalan kynnyksen keskustelu-
apua ja tukea. Kouluvalmentajat myös 
kartoittavat ja kokeilevat uudenlaisia 
yksilöllisen ja yhteisöllisen tuen muoto-
ja koulunkäynnin sujuvoittamiseksi ja 
nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.  

Nuoret haluavat tulla kohdatuiksi  
“Olen naurettavan innostunut työstäni – 
ja se on hyvä juttu! 
Tykkään kokeilla aina jotain uutta ja se 
tässä työssä todellakin onnistuu. Ylä-
koulussa toimivan kouluvalmentajan 
pesti on valtakunnallisesti uusi, joten 
kokeillessani mikä toimii ja mikä ei 
muotoilen samalla uutta työnkuvaa.  

Työn tavoitteena on vahvistaa koulun 
yhteisöllisyyttä, ehkäistä nuorten pois-
saoloja ja kiinnittää heidät henkisesti 
säännölliseen koulunkäyntiin.  

Yritän siis huolehtia siitä, että koulu 
on nuorille paikka, jonne on mukava ja 
turvallista tulla. Kehittelen kaikenlaista 
puuhaa koulupäivien sisälle ja järjestän 
tilat tekemiselle ja tekemättömyydelle – 
myös hiljaisia hetkiä ja tiloja tarvitaan. 
Ja olen läsnä. Nuoret haluavat tulla 
kohdatuiksi. He kaipaavat turvallista 
aikuista, jonka kanssa jakaa ajatuksia ja 
joka kysyy, mitä teit viikonloppuna. Jos 
jollakulla on huono päivä, häntä ahdis-
taa eikä hän pysty ottamaan osaa kou-
lutyöskentelyyn, minun luokseni voi 
tulla juomaan teetä ja juttelemaan tai 
tekemään tehtäviä.  

En ole opettaja enkä kuraattori, vaan 
sellainen helposti lähestyttävä tyyppi, 
joka ei oikeastaan vaadi oppilailta mi-
tään. Olen aikuisena paikalla – myös 
somessa, jolloin tavoitan heidät, jotka 
syystä tai toisesta eivät ota osaa koulun 
toimintaan.  

Työnkuvaani on ollut aika vaikea mää-
ritellä ja pyörittää sanoiksi, mutta sen 
osaan sanoa, että tälle tekemiselle on 
kova tarve – välillä jonoksi asti. 

#Ilmiöntekijät-haastattelussa kouluvalmentaja Tanni  

Teksti: Heli Heikkilä 

Oma tavoitteeni on, että kaikilla kou-
lun 400 oppilaalla olisi hyvä olla. Sen 
varmistaminen lienee mahdotonta, 
mutta siihen pyrkiminen pitää minut 
vauhdissa.  

Nuorten hyvinvointi kiinnostaa minua 
laajemminkin yli koulurajojen. Siihen 
liittyen olen ollut käynnistämässä ja oh-
jaamassa sateenkaariryhmää yläkoulu-
ikäisille nuorille. 

Haluan jäädä nuorten mieliin turvalli-
sena aikuisena ja jeesata heitä matkal-
la kohti aikuisuutta. Aivan parasta on, 
kun kylällä ohiajavasta mopojengistä 
joku nostaa käden ja huutaa “Moi Tan-
ni!”. Silloin tietää, että on tehnyt jotain 
oikein.  

Saan iloa perheestäni, huipuista oppi-
laista ja mahtavista kollegoista – ym-
pärilläni on hyvä jengi. Omat huoleni 
jätän talvisin avantoon, saunan lauteille 
sekä roller derby -radalle.” 
 

Nurmijärven kunnassa työskentelee 
noin 1800 työntekijää. Eri ammatti-
nimikkeitä on noin 200. #ilmiönteki-
jät-kampanja esittelee monipuolisesti 
kunnan ammattilaisia. Tutustu Tan-
nin lisäksi muihin ilmiöntekijöihin 
osoitteessa nurmijarvi.fi/tyopaikat ja 
kunnan somekanavissa aihetunnis-
teella #ilmiöntekijät. 

Teksti: Heli Heikkilä
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Kuva:  Cata Portin

to 19.11. klo 19  Erin 
La 22.4. klo 15  
Race Horse Company: Chevalier

Muutokset lehdessä ilmoitettuihin tapahtumiin ovat mahdollisia.
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Ke 1.2. klo 15-17 
Oopperan teetanssit 
Oopperan teetanssit suoratoisto-
na Oopperatalon päälämpiöstä. 
Tervetuloa tanssimaan! 
Pääkirjasto, Männistö, 
Punamullantie 1 
 
Ke 1.2. klo 18                                                                     
Kirjailijavieras Kaisa Tammi 
kertoo Naisvankilan pomo -kir-
jastaan ja työstään Hämeenlin-
nan Rikosseuraamuskeskuksen 
johtajana.         
Pääkirjasto, 
Punamullantie 1 

Pe 3.2. klo 10-10.45 
Nurmi-Nallen 
seikkailukonsertti 
Konsertissa seikkaillaan hil-
litysti eri vuosikymmenten 
lastenlauluissa. 
Esiintyjinä ovat Anna-Mari 
Saari, Tuire Grönthal ja Pekka 
Evijärvi. 
Nurmijärven opisto / Jukolan 
musiikkiopisto 
Pääkirjasto, Männistö, 
Punamullantie 1 

La 4.2. klo 12 
Kitarahetki kirjastossa 
Nurmijärven Musiikkiopiston 
kitaransoiton oppilaat esiintyvät 
Kari Weseliuksen johdolla. 
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

Ti 7.2. klo 10 
Kirjaston digikerho kokoontuu 
Pääkirjasto, 
Punamullantie 1 
 
Ti 7.2. klo 15 
K60: stand up -koomikko 
Aurora Vasama 
Keski-ikää pelottomasti larppaa-
va stand up -koomikko Auro-
ra Vasama viihdyttää kuulijoita 
pääkirjastossa. Vapaa pääsy.
Pääkirjasto, Männistö, 
Punamullantie 1 
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut 
 
Ti 7.2. klo 18-20 
Novellikoukku
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2
 
Ke 8.2. klo 10 
Pääkirjaston satutuokio 
Satutuokio on suunnattu alle 
kouluikäisille lapsille. 
Tervetuloa satutuokioon koti-
hoidossa olevat lapset huolta-
jineen sekä perhepäivähoita-
jat ryhmineen. Isompia ryhmiä 
suosittelemme kysymään kir-
jastolta omaa satutuokiota. Sa-
tutuokion kesto on noin 20-30 
min. Lapset saavat satutuokiolla 
tarran satupassiin.
Pääkirjasto, Sananjalka, 
Punamullantie 1 
 
Ke 8.2. klo 18 
Luonto lainassa -viikon vieras, 
kuvataiteilija, kirjailija Heikki 
Willamo
esittelee kuviaan ja kertoo vuo-
sikymmeniä kestäneestä uras-
taan. Mitä muutoksia luonnossa 
on vuosien varrella tapahtunut? 
Pääkirjasto, Männistö, 
Punamullantie 1 
Järj. Pääkirjasto ja 
Nurmijärven luonto Ry

Ke 1.2. klo 18                                                                     
Kirjailijavieras Kaisa Tammi 

Ke 8.2. klo 18 
Valtuuston kokous
Kunnanvirasto, Keskustie 2 B
Kokous katsottavissa myös kunnan 
kotisivuilta.
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Ke 8.2. klo 18 
Legendaarinen runoraati 
–aiheena rauha 
Mukana äidinkielen opettaja 
Ursula Anttila-Halinen, oop-
peralaulaja Henrik Lamberg, 
puheilmaisun opettaja, ohjaa-
ja Elisa Reunanen ja erityis-
opettaja Mikko Vahteristo. 
Raadin emäntänä ja tuoma-
rina toimii kirjailija, runoi-
lija Kirsti Kuronen. Runot 
lukee lausuntataiteilija Maiju 
Ranta. 
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2 
 
To 9.2. klo 17-18 
Lukulemmikki 
Iltaan mahtuu neljä lukijaa.  
Varaukset Rajamäen kirjas-
tosta, puh. 040 317 2980. 
Rajamäen kirjasto, 
Kiljavantie 1 
 
La 11.2. klo 11 
Lasten luontotyöpaja - 
Kuuntele - Kuvittele 
- Kuvita
Luonto lainassa -viikon las-
ten työpajassa kuunnellaan 
luontotarinoita sekä kuvitel-
laan ja kuvitetaan tarinoiden 
maisemia. Voit myös piirtää 
lempipaikkasi luonnossa. 
Ikäsuositus: yli 3 -vuotiaille.
Pääkirjasto, Männistö, 
Punamullantie 1 
Järj. Nurmijärven Luonto ry 
ja pääkirjasto 
 
Ma 13.2.. klo 12.30-13.30 
Kuulolähipalvelu 
Keski-Uudenmaan Kuulo ry 
Neuvontaa ja pieniä kuulo-
kojeiden huoltotöitä. 
Rajamäen kirjasto, 
Kiljavantie 1 
 
Ma 13.2. klo 18 
Lukupiiri 
Anna Englund: Lautapalttoo 
Pääkirjasto, 
Punamullantie 1 
Järj. Kirjasto 
ja Kalevalaiset Naiset 
 
Ti 14.2. klo 9.30 
Satutuokio 
Rajamäen kirjasto, 
Kiljavantie 1 

Ti 14.2. klo 14 
K60: Duo Kaunis Valhe 
Akustinen lauluduo Kaunis 
Valhe eli Olli Yli-Harja ja Lii-
sa Sunila esittävät ystävänpäi-
vän hengessä rakkauslauluja 
haitarilla säestettyinä. Oh-
jelmistoon kuuluu pääasiassa 
1900-luvun alkupuolen ke-
vyttä musiikkia Suomesta ja 
maailmalta. Vapaa pääsy.
Rajamäen kirjasto, 
Kiljavantie 1 
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut 
 
Ti 14.2. klo 18 
Ystävänpäiväkonsertti 
Lassi Kouvo ja Eva Vikman 
esittävät lauluja rakkaudesta. 
Pääkirjasto, Männistö, 
Punamullantie 1 
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut  
 
Ti 14.2. klo 18-19 
Lukulemmikin vastaanotto 
Pääkirjasto, 
Punamullantie 1 
 
Ti 14.2. klo 18 
Kaikki laulaa tavallaan 
Satutuokio  
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2 
 
Ke 15.2. Klo 17.30 
Elokuvakerho
Pääkirjasto, 
Punamullantie 1 
 
Ma–pe 20.–24.2.  
Talvilomaviikon pakopeli 
Kouluikäisille ja perheille 
suunnatussa pakopelissä etsi-
tään kirjastokoiranpentu Lup-
paa. Peliajat tarkentuvat lä-
hempänä talvilomaviikkoa. 
Rajamäen kirjasto, 
Kiljavantie 1 
 
Ti 21.2. klo 10 
Kirjaston digikerho 
kokoontuu 
Pääkirjasto, 
Punamullantie 1  
 
Ke 22.2. klo 17.30 
Talviloman Lasten Kino
Elokuva ilmoitetaan 
myöhemmin. 
Tello-sali, Klaukkalan kirjasto  
Kuonomäentie 2 

23.2. klo 14 
Talviloman lasten 
elokuvaesitys 
Pääkirjasto, 
Punamullantie 1

Ma 27.2. klo 10 
Vauvakino
Tervetuloa vauvat ja vanhem-
mat nauttimaan elokuvas-
ta. Tilassa on puuhamatto ja 
muutama lelu, joilla pienet 
saavat puuhata elokuvan aika-
na. Elokuvaa voi tulla katso-
maan myös ilman vauvaa. 
Pääkirjasto, Männistö, 
Punamullantie 1 
 
Ma 27.2. klo 18  
Kirjapiiri 
Kirjana Raija Orasen Iso. 
Vetäjinä Seija Mauro ja Anna-
Kaisa Laakso. Vapaa pääsy.
Kirjaston alakerran Tello-sali 
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2
 
Ti 28.2. klo 15 
K60: Metronomitytöt 
Lauluja menneiltä vuosikym-
meniltä. Metronomitytöt viih-
dyttävät kuulijoitaan 1920-60 
-lukujen tanssimusiikilla. 
Vapaa pääsy.
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2 
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut 
 
Ti 28.2. klo 18 
Pannaan mullin mallin 
Satutuokio  
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2 

2
23



24  NURMIJÄRVI

TAPAHTUMAKALENTERI

    3
23

Ke 1.3. klo 15-17 
Oopperan teetanssit 
Oopperan teetanssit suoratoisto-
na Oopperatalon päälämpiöstä. 
Tervetuloa tansimaan! 
Pääkirjasto, Männistö, 
Punamullantie 1 
 
Ke 1.3.klo 18 
“Vaaralliset naiset” 
- Jännityskirjoja kirjoittavi-
en naisten (Pauliina Susi, Virpi 
Hämeen-Anttila, Ansu Kivekäs 
ja Tiina Raevaara) yhteisesiin-
tyminen suositussa Reading / 
Lesung -muodossa. Kirjailijat lu-
kevat otteita kirjoistaan, haastat-
televat toisiaan ja keskustelevat 
yleisön kanssa. 
Pääkirjasto, Männistö, 
Punamullantie 1. 
 
La 4.3. klo 12 
Kitarahetki kirjastossa 
Nurmijärven Musiikkiopiston 
kitaransoiton oppilaat esiintyvät 
Kari Weseliuksen johdolla. 
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2
 
Ti 7.3. klo 10 
Kirjaston digikerho kokoontuu 
Pääkirjasto, 
Punamullantie 1  
 
Ti 7.3. klo 13 
K60: Historiaa kirjoitetaan nyt 
Tutkija Ossi Viita kertoo tekeil-
lä olevasta kunnan historiateok-
sesta sekä jututtaa kylältä tuttua 
vierasta. 
Pääkirjasto, Männistö, 
Punamullantie 1 
 
Ti 7.3. klo 17.30
Sukututkimusilta 
Mitä sukututkimus on ja mi-
ten sitä tehdään? Pieni tie-
toisku myös geneettisestä 
sukututkimuksesta.  
Pääkirjasto, Männistö, 
Punamullantie 1 
Järj. Pääkirjasto yhteistyössä Ke-
ravan seudun sukututkijat Ry:n 
kanssa
  
Ti 7.3. klo 18-20 
Novellikoukku
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

 Ke 8.3. klo 10 
Pääkirjaston satutuokio 
Tervetuloa kuuntelemaan satua 
pääkirjaston Sananjalkaan! 
Satutuokio on suunnattu alle 
kouluikäisille lapsille. Satutuo-
kioon ovat tervetulleet koto-
na olevat lapset ja vanhemmat, 
perhepäivähoitajat ryhmineen ja 
muut pienet ryhmät. Tilan rajal-
lisuus huomioiden pyydämme, 
että päiväkodit ja muut suurem-
mat ryhmät kysyisivät kirjastol-
ta omaa satutuokiota. 
Satutuokion kesto on noin 20-
30 min. 
Lapset saavat satutuokiolla tar-
ran satupassiin. 
Pääkirjasto, Sananjalka, 
Punamullantie 1 
 
Ke 8.3. klo 17.30 
Lasten Kino
Elokuva ilmoitetaan 
myöhemmin. 
Kirjaston alakerran Tello-sali. 
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2 
 
To 9.3. klo 17-18 
Lukulemmikki 
Iltaan mahtuu neljä lukijaa. Va-
raukset Rajamäen kirjastosta, 
puh. 040 317 2980. 
Rajamäen kirjasto, 
Kiljavantie 1 
 
Ma 13.3. klo 12.30-13.30 
Kuulolähipalvelu 
Keski-Uudenmaan Kuulo ry 
Neuvontaa ja pieniä kuulokojei-
den huoltotöitä. 
Rajamäen kirjasto, 
Kiljavantie 1 
 
Ma 13.3. klo 18 
Lukupiiri 
Olli Jalonen: Stalker-vuodet
Pääkirjasto, 
Punamullantie 1 
Järj. Kirjasto ja Kalevalaiset Naiset 
 
Ti 14.3. klo 15 
K60: Historiaa kirjoitetaan nyt 
Tutkija Ossi Viita kertoo tekeil-
lä olevasta kunnan historiateok-
sesta sekä jututtaa kylältä tuttua 
vierasta. 
Rajamäen kirjasto, 
Kiljavantie 1 

Ti 14.3. klo 18 
Lorulinnun runojalka 
Satutuokio  
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2 
 
Ti 14.3. klo 9.30 
Satutuokio 
Rajamäen kirjasto, 
Kiljavantie 1 
 
Ti 14.3. klo 18-19 
Lukulemmikin vastaanotto 
Pääkirjasto, 
Punamullantie 1 

 
 
  Ke 15.3. klo 18  
  Kirjailijavieras Satu Rämö
  Satu Rämö kertoo Islantiin 
  sijoittuvista dekkareistaan     
  Hildur sekä Hildurin maalis-   
  kuussa 2023 ilmestyvästä 
  jatko-osasta Rósa & Björk.   
  Klaukkalan kirjasto, 
  Kuonomäentie 2 

 
Ke 15.3. klo 18 
Miten turvataan demokratian 
tulevaisuus Suomessa? 
Sitran demokratia ja osallisuus- 
teeman johtaja, VTM Veera 
Heinonen luennoi eduskunta-
vaalien alla pääkirjastossa. 
Pääkirjasto, Männistö, 
Punamullantie 1 

Ke 15.3. klo 18 
Valtuuston kokous
Kunnanvirasto, Keskustie 2 B
Kokous katsottavissa myös kunnan 
kotisivuilta. 
Ma 20.3. klo 9:30-11 
Keski-Uudenmaan Omaishoita-
jat ry:n infopiste
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2 

K
uva: Björgvin H

ilm
arsson
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Su 26.3. klo 15 
Virtuosi di Kuhmo 
Kamarimusiikkiorkesteri Vir-
tuosi di Kuhmo kuljettaa ylei-
sön 1800-luvun musiikillisiin 
maisemiin. 
Liput 25 € / 20 € / 5 € + tilaus-
maksut (alk. 1,5 € / tilaus 
www.lippu.fi)
Monikkosali, Kuntotie 7 
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

Ma 20.3. klo 18 
Kirjapiiri 
Kirjana Jenni Räinän Suo 
muistaa. 
Vetäjinä Seija Mauro ja Anna-
Kaisa Laakso. 
Kirjaston alakerran Tello-sali 
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2
 
Ti 21.3. klo 10 
Kirjaston digikerho kokoontuu 
Pääkirjasto, 
Punamullantie 1 
 
Ti 21.3. klo 15 
K60: Historiaa kirjoitetaan nyt 
Tutkija Ossi Viita kertoo tekeil-
lä olevasta kunnan historiateok-
sesta sekä jututtaa kylältä tuttua 
vierasta. 
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2 
Järj. Museo 

Ke 22.3. Klo 17.30 
Elokuvakerho
Pääkirjasto, 
Punamullantie 1  

Ma 27.3. Klo 10 
Vauvakino
Tervetuloa vauvat ja vanhemmat 
nauttimaan elokuvasta. Tilas-
sa on puuhamatto ja muutama 
lelu, joilla pienet saavat puuha-
ta elokuvan aikana. Elokuvaa 
saa tulla katsomaan myös ilman 
vauvaa. 
Pääkirjasto, Männistö, 
Punamullantie 1 

 

 Ke 22.3. klo 18 
 Minä elän! -luento
 Eero Huovinen 
– Millainen on hyvä ihminen? 
 Emerituspiispa Eero Huovinen 
 pohtii ihmisyyden peruskysy-
 myksiä. Vapaa pääsy. 
Ilmoittautuminen ennakkoon 
Nurmijärven Opiston sivuilla: 
www.nurmijarvenopisto.fi tai 
puh. 040 938 1007
 Monikkosali, 
 Kuntotie 7 
  Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut   
 

K
uva: Veikko Som

erpuro

 
Ti 28.3. klo 18 
POKS! PAKS! RITS! RÄTS! 
Satutuokio  
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2 
 
Ke 29.3.klo 18 
Runoilijavieras 
Sanni Purhonen 
lukee runoteostaan Jos vain muut-
tuisin toiseksi ja kertoo työstään 
vammaisaktivistina. 
Myös yleisö voi esittää runojaan.   
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2 

Kuva: Anna-Maria Viksten
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La 1.4. klo 12 
Kitarahetki kirjastossa 
Nurmijärven Musiikkiopis-
ton kitaransoiton oppilaat 
esiintyvät Kari Weseliuksen 
johdolla. 
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2 
 
Ti 4.4. klo 10 
Kirjaston digikerho 
kokoontuu 
Pääkirjasto, Punamullantie 1 
 
Ti 4.4. klo 18 
Nojatuolimatkoja Eu-
rooppaan: Lauluja ympäri 
Eurooppaa
Akustinen duo Kaunis Valhe 
eli Olli Yli-Harja ja Liisa Su-
nila esittävät lauluja Euroo-
pan eri maista. 
Pääkirjasto, 
Punamullantie 1 
 
Ti 4.4. klo 18-20 
Novellikoukku
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

 
Ke 5.4. klo 10 
Pääkirjaston satutuokio 
Tervetuloa kuuntele-
maan satua pääkirjaston 
Sananjalkaan! 
Satutuokio on suunnattu al-
le kouluikäisille lapsille. Sa-
tutuokioon ovat tervetul-
leet kotona olevat lapset ja 
vanhemmat, perhepäivähoi-
tajat ryhmineen ja muut pie-
net ryhmät. Tilan rajallisuus 
huomioiden pyydämme, että 
päiväkodit ja muut suurem-
mat ryhmät kysyisivät kirjas-
tolta omaa satutuokiota. 
Satutuokion kesto on noin 
20-30 min. 
Lapset saavat satutuokiolla 
tarran satupassiin. 
Pääkirjasto, Sananjalka, 
Punamullantie 1 

Ti 11.4. klo 18 
Hiirenpolkua ripsis rapsis 
Satutuokio  
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2 

Ke 12.4. klo 15-17 
Oopperan teetanssit 
Oopperan teetanssit suo-
ratoistona Oopperatalon 
päälämpiöstä. Tervetuloa 
tanssimaan! 
Pääkirjasto, Männistö, 
Punamullantie 1 
 
Ke 12.4. klo 17.30 
Lasten Kino
Elokuva ilmoitetaan 
myöhemmin
Kirjaston alakerran 
Tello-sali. 
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2  

To 13.4. klo 17-18 
Lukulemmikki 
Iltaan mahtuu neljä lukijaa,  
varaukset Rajamäen kirjas-
tosta, puh. 040 317 2980. 
Rajamäen kirjasto, 
Kiljavantie 1 
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Ke 12.4. klo 18 
Minä elän! -luento
Mika Aaltola – Mihin menet Suomi? 
Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola valottaa Suo-
men turvallisuuspoliittisia näköaloja. Vapaa pääsy.
Ilmoittautuminen ennakkoon Nurmijärven Opiston sivuilla: 
www.nurmijarvenopisto.fi tai puh. 040 938 1007 
Monikkosali, 
Kuntotie 7 

K
uva: Veikko Som

erpuro

Ti 4.4. klo 13 
K60: Ratajätkät 
Kalle Kallio Tampereen Työ-
väenmuseo Werstaasta ker-
too entisajan rautatienraken-
tajien työstä ja elämästä. 
Pääkirjasto, Männistö, 
Punamullantie 1 

La 15.4. klo 10-15 
Kehruulauantai 
Kehruutapahtuma. Aihee-
seen liittyvää ohjelmaa ja 
kirjallisuutta sekä työnäytös. 
Mukana nurmijärveläinen 
libristi, lampuri ja kehrääjä 
Miira Öhman.
Pääkirjasto, Männistö
Punamullantie 1
Järj. Taito Klaukkala 
ja pääkirjasto
 
Su 16.4. klo 15
Helsingin Barokkiorkesterin 
yhtye ja sopraano 
Kajsa Dahlbäck
Konsertissa syvennytään 
1600-1700-luvuilla vaikutta-
neiden Buxtehuden, Becke-
rin ja Ritterin sävellyksiin. 
Solistina sopraano Kajsa 
Dahlbäck.
Liput 25 € / 20 € / 5 € + ti-
lausmaksut (alk. 1,5 € / tilaus 
www.lippu.fi)
Monikkosali, 
Kuntotie 7 
Järj. Nurmijärven 
kulttuuripalvelut
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Ma 17.4. klo 12.30-13.30 
Kuulolähipalvelu 
Keski-Uudenmaan Kuulo ry 
Neuvontaa ja pieniä kuulokojei-
den huoltotöitä. 
Rajamäen kirjasto, 
Kiljavantie 1 
 
Ma 17.4. klo 18 
Lukupiiri 
Annie Ernaux: Vuodet tai 
Isästä/Äidistä.
Pääkirjasto, Punamullantie 1 
Järj. Kirjasto ja Kalevalaiset Naiset  
 
Ti 18.4. klo 9.30 
Satutuokio 
Rajamäen kirjasto, 
Kiljavantie 1 

Ti 18.4. klo 10 
Kirjaston digikerho kokoontuu 
Pääkirjasto, 
Punamullantie 1 

Ti 18.4. klo 15  
K60: Säveliä vuosien varrelta 
Vieraana noin 40 vuotta muusi-
kon uraa tehnyt Vesa Haaja 
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2 
Järj. Klaukkalan kirjasto 
 
Ti 18.4. klo 18-19 
Lukulemmikin vastaanotto 
Pääkirjasto, 
Punamullantie 1 
 
Ke 19.4. Klo 17.30 
Elokuvakerho
Pääkirjasto, Punamullantie 1 

 

To 20.4. klo 18 Nojatuolimatko-
ja Eurooppaan: 
Tietokirjailija Harri Aho-
nen luennoi Pohjois-Norjas-
sa sijaitsevan Finnmarkin 
maakunnan kauneimmista 
päiväretkikohteista. 
Mukana koko joukko tunnet-
tuja ja vähemmän tunnettuja 
kohteita. 
Pääkirjasto, Männistö, 
Punamullantie 1

To 26.4. klo 19 
Marko Hietala 
Muusikko Marko Hietalan soolokonsertti tarjoaa 
jylhää metallisoundia ja melodista tunnelmointia. 
Liput 35 € + tilausmaksut (alk. 1,5 € / tilaus 
www.lippu.fi)
Monikkosali, 
Kuntotie 7 
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut  

Ke 19.4. klo 18 
Valtuuston kokous
Kokous katsottavissa myös kun-
nan kotisivuilta. 
Kunnanvirasto, 
Keskustie 2 B

La 22.4. klo 13 
Veikka tahtoo ulos – tarinalli-
nen musiikkiteatteriesitys 
Anja Erämajan uuden runokir-
jan tarinoihin ja lauluihin poh-
jautuva esitys, jossa lauletaan ja 
tanssitaan pianon ja harmoni-
kan säestyksellä. Mitähän kaik-
kea Vahtikoira Veikko keksii 
jäädessään yksin kotiin? Kesto 
45min. 
Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille  
Pääkirjasto, Männistö, 
Punamullantie 1
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Näyttelyt

Muutokset mahdollisia. 
Lisätietoa tapahtumista: nurmijarvi.fi/tapahtumat

La 22.4. klo 15  
Race Horse Company: 
Chevalier 
Huikea koko perheen keppi-
hevossirkus, jonka tirehtöö-
rinä taituroi sirkustaiteilija 
Kalle Lehto. 
Liput 12 € + tilausmaksut 
(alk. 1,5 € / tilaus www.lip-
pu.fi)
Monikkosali, 
Kuntotie 7 
Järj. Nurmijärven 
kulttuuripalvelut 
 
Ma 24.4. klo 10 
Vauvakino
Tervetuloa vauvat ja van-
hemmat nauttimaan eloku-
vasta. Tilassa on puuhamat-
to ja muutama lelu, joilla 
pienet saavat puuhata elo-
kuvan aikana. Elokuvaa saa 
tulla katsomaan myös ilman 
vauvaa. 
Pääkirjasto, Männistö, 
Punamullantie 1 
 
Ma 24.4. klo 18 
Kirjapiiri 
Kirjana Kati Tervon ja Jari 
Tervon Ukko. 
Vetäjinä Seija Mauro ja An-
na-Kaisa Laakso. 
Klaukkalan kirjaston alaker-
ran Tello-sali ,
Kuonomäentie 2

 
 Ti 25.4. klo 15 
 K60: Aurinkoisia lauluja 
 Välimeren rannoilta, 
 Caprilta Granadaan 
 Klaus Pennanen ja Matti Pa-    
 sanen esittävät Välimerellisiä    
 lauluja. 
 Rajamäen kirjasto, 
 Kiljavantie 1 

Ti 25.4. klo 18 
Äidillä on hiirenkorvat 
Satutuokio  
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2
 
La 29.4. klo 19 
Erika Vikman 
Varaslähtö vappuun tanssi-
musiikin kuumimpiin 
nimiin kuuluvan Erika 
Vikmanin konsertissa. 
Liput 35 € + tilausmaksut 
(alk. 1,5 € / tilaus 
www.lippu.fi)
Monikkosali, 
Kuntotie 7 
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

Galleria Ville
Pääkirjasto
Punamullantie 1, Nurmijärvi

14.1.-5.2.2023
Nurmijärven taideyhdistys ry: hyväntekeväisyysnäyttely Toivo 

13.2.-18.3.2023   
Valokuvataiteilija Noora Geagea

28.3.-16.4.2023   
Kuvataidekoulun oppilaiden taidenäyttely

25.4.-27.5.2023
Sarjakuvataiteilija Hanneriina Moisseinen   

Su 30.4. klo 15 
Aleksis Kiven patsaan 
lakitus 
Koko perheen vapputapahtu-
ma Aleksis Kiven patsaalla. 
Aleksis Kiven patsasaukio, 
Punamullantie 1  
Järj. Nurmijärven kunta  
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MONIKKOSALIN KEVÄT

www.monikkosali.fi

Su 12.2. klo 14 
Hevisaurus – vuoden  
räyhäisin keikka! 
Neljän dinosauruksen ja lohikäärmeen 
muodostama koko perheen suosikki- 
yhtye Hevisaurus tarjoaa laadukasta  
hevimusiikkia lapsille ja lapsenmielisille. 
Liput 27,50 € + tilausmaksut 
(alk. 1,5 € / tilaus www.lippu.fi) 
Järj. Sony Music Entertainment

To 16.2. klo 19
Sutela ja Salminen 
Tunti stand uppia!
Krisse Salminen ja Heli Sutela ovat  
lavalla vuorotellen ja mieletön kauneus 
ja hauskuus on taattua. Katsomossa voi 
vain ihmetellä, miten moni asia voikaan 
taittua huumoriksi!
Liput 26 € + tilausmaksut
(alk. 1,5 € / tilaus www.lippu.fi)
Järj. Meebu

Ke 8.3. ja pe 10.3. klo 18
La 11.3. ja su 12.3. klo 15
Risto Räppääjä ja villi kone 
Arkadian yhteislyseon oppilaat tuovat 
lavalle Risto Räppääjän seikkailut.  
Sinikka ja Tiina Nopolan menestyskirja-
sarjaan perustuvassa esityksessä  
pelikone vie Riston mennessään. 
Liput 15 € / 10 € + tilausmaksut 
(alk. 1,5 € / tilaus www.lippu.fi) 
Järj. Arkadian yhteislyseon taidelinja

La 15.4. klo 16-20 
Soiva Talo 
Lapsille suunnattuja soitinesittely- 
konsertteja Monikkosalissa ja soitinten 
kokeilua Nurmijärven musiikkiopiston 
tiloissa.  
Vapaa pääsy. 
Järj. Nurmijärven musiikkiopisto

La 18.3. klo 18.30 
The Golden Hour 
Nurmijärven musiikkiopiston ja tanssi-
opiston yhteistyöproduktiossa yhdistyy 
elävä musiikki ja tanssi. 
Liput 13 € / 9,50 €  
www.nto.fi/kauppa 
Järj. Nurmijärven musiikkiopisto ja  
Nurmijärven tanssiopisto

Ke 22.3. klo 18 
Minä elän! -luento  
Eero Huovinen – Millainen on  
hyvä ihminen? 
Emerituspiispa Eero Huovinen pohtii 
ihmisyyden peruskysymyksiä. 
Vapaa pääsy.  
Ilmoittautuminen ennakkoon Nurmi-
järven Opiston sivuilla:  
www.nurmijarvenopisto.fi tai 
puh. 040 938 1007 
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut ja  
Nurmijärven Opisto
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MONIKKOSALIN KEVÄT

LIVETETÄÄN YHDESSÄ. www.monikkosali.fiMonikkosali – Livetetään yhdessä

Ke 29.3. klo 19 
Diandra 
Valovoimainen artisti Diandra tarjoaa 
kuulijoilleen tunnelmallisen konsertti-
elämyksen. 
Liput 38,50 € + tilausmaksut 
(alk. 1,5 € / tilaus www.lippu.fi) 
Järj. Sony Music Entertainment

To 30.3. klo 19 
Anssi Kela 
Uutta musiikkia julkaissut Anssi Kela 
kiertää Suomea keväällä 2023. Loputto-
masta luovuudestaan tunnettu, palkittu 
laulaja-lauluntekijä on tällä hetkellä 
elämänsä liveiskussa huippuunsa viri-
tetyn bändin kera. Livekokoonpanon 
muodostavat maestron itsensä lisäksi 
Mikko Kosonen, Antti Karisalmi, Saara 
Metsberg sekä Ville Kela. 
Liput 35 € + tilausmaksut 
(alk. 1,5 € / tilaus www.lippu.fi) 
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

Ke 5.4. klo 18.30 
Numon pianistien konsertti 
Nurmijärven musiikkiopiston piano-
oppilaat ja -opettajat esiintyvät. 
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €  
Järj. Nurmijärven musiikkiopisto

Ke 12.4. klo 18 
Minä elän! -luento 
Mika Aaltola – Mihin menet Suomi? 
Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika 
Aaltola valottaa Suomen turvallisuuspo-
liittisia näköaloja.  
Vapaa pääsy.  
Ilmoittautuminen ennakkoon  
Nurmijärven Opiston sivuilla:  
www.nurmijarvenopisto.fi tai 
puh. 040 938 1007 
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut ja  
Nurmijärven Opisto

Su 16.4. klo 15 
Helsingin Barokkiorkesterin yhtye 
ja sopraano Kajsa Dahlbäck 
Konsertissa syvennytään 1600-1700- 
luvuilla vaikuttaneiden Buxtehuden,  
Beckerin ja Ritterin sävellyksiin.  
Solistina sopraano Kajsa Dahlbäck. 
Liput 25 € / 20 € / 5 €  + tilausmaksut 
(alk. 1,5 € / tilaus www.lippu.fi) 
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

Su 26.3. klo 15 
Virtuosi di Kuhmo 
Felix Mendelssohn, Joachim  
Nicolas Eggert 
Kamarimusiikkiorkesteri Virtuosi di 
Kuhmo kuljettaa yleisön 1800-luvun 
musiikillisiin maisemiin Felix  
Mendelssohnin ja Joachim Nicolas  
Eggertin sävellyksin. 
Liput 25 € / 20 € / 5 € + tilausmaksut 
(alk. 1,5 € / tilaus www.lippu.fi) 
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut
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Pe 21.4. klo 19 
Kaartin soittokunta 
Kaarti Love And Peace 
Kaartin soittokunnan kevätkonsertissa 
sukelletaan 70-luvun rauhanlaulujen 
maailmaan. Solisteina Paleface ja  
Vuokko Hovatta. 
Liput tulevat myyntiin helmikuussa 
osoitteessa www.lippu.fi. 
Järj. Kaartin soittokunta 

La 22.4. klo 15 
Race Horse Company  
Chevalier 
Kaikenikäisiä katsojia viihdyttää huikea 
koko perheen keppihevossirkus, jonka 
tirehtöörinä taituroi sirkustaiteilija Kalle 
Lehto. 
Liput 12 € + tilausmaksut 
(alk. 1,5 € / tilaus www.lippu.fi) 
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

Su 23.4. klo 17 
Pörriäiset 50 v. 
50 vuotta täyttävä kansantanssiryhmä 
Pörriäiset esiintyy. 
Liput 15 € / 12 € / ilmainen 
Järj. Nurmijärven tanssi ja musiikki- 
yhdistys ry

Ti 25.4. klo 18.30 
Numo 40 v. juhlakonsertti 
Nurmijärven musiikkiopisto juhlistaa 
40-vuotista taivaltaan suurella juhla-
konsertilla. 
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €  
Järj. Nurmijärven musiikkiopisto

Ke 26.4. klo 19  
Marko Hietala  
Nightwish ja Tarot -yhtyeistä tutun 
Marko Hietalan soolokonsertti tarjoaa 
kuulijoilleen jylhää metallisoundia ja 
melodista tunnelmointia.  
Liput 35 € + tilausmaksut 
(alk. 1,5 € / tilaus www.lippu.fi) 
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

La 29.4. klo 19  
Erika Vikman 
Varaslähtö vappuun tanssimusiikin  
kuumimpiin nimiin kuuluvan Erika 
Vikmanin konsertissa. Ikärajattomalla 
keikalla on luvassa syntisen hyvää  
musiikkia ja menevää tunnelmaa. 
Liput 35 € + tilausmaksut 
(alk. 1,5 € / tilaus www.lippu.fi) 
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

Su 7.5. klo 16  
Musiikikoulu Tilulii 
Mukavasti matkaten 
Musiikkikoulu Tiluliin oppilaat  
esiintyvät ja Tilulii House Band säestää. 
Liput 10 € / 5 € 
Järj. Musiikkikoulu Tilulii 
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Ti 23.5. klo 18.30 
La Primavera 
Nurmijärven musiikkiopiston kevät-
konsertissa esiintyvät opiston orkesterit 
ja kuorot sekä soitinoppilaita. 
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €  
Järj. Nurmijärven musiikkiopisto

La 13.5. klo 16 
Numon kuorojen konsertti 
Nurmijärven musiikkiopiston kuorot 
esiintyvät. 
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €  
Järj. Nurmijärven musiikkiopisto

Lipunmyynti

Monikkosalin liput ovat pääsääntöisesti  
myynnissä Lippupisteessä osoitteessa 
www.lippu.fi.  
 

Kahvio Monikon Mustikan yhteydessä 
toimii Lippupisteen lipunmyyntipiste, 
josta voi ostaa lippuja useimpiin Mo-
nikkosalin tapahtumiin. 
 
Maksuvälineenä käyvät käteinen, ta-
vallisimmat pankkikortit sekä ePassi ja 
Smartum.  
 
Monikan Mustikasta voi ostaa lippuja 
kahvilan aukioloaikoina sekä tuntia  
ennen tapahtumien alkamista.  

Lisätietoa ohjelmasta ja lipunmyynnin 
aukioloajat:
www.monikkosali.fi 
 Ke 17.5.–la 20.5. 

Tanssiopiston kevätnäytökset 
Nurmijärven tanssiopiston oppilaat 
esiintyvät. 
Järj. Nurmijärven tanssiopisto

Monikkosali,
Kuntotie 7,
Klaukkala

www.monikkosali.fi

Nurmijärven monitoimitalo
MONIKKOSALI

Kaikukortti tulossa käyttöön  
keväällä 2023

Nurmijärvellä käynnistyy keväällä 
2023 Kaikukortin kokeilukäyttö.  
 
Kaikukortilla saa maksuttoman sisään-
pääsyn osaan Monikkosalin tapahtu-
mista. Kaikukortin piiriin kuuluvat 
tapahtumat voi tarkistaa Monikkosalin  
verkkosivuilla olevasta tapahtuma- 
kalenterista. Mikäli tapahtuma on  
mukana Kaikukortissa, sen tietojen  
yhteydessä on maininta asiasta ja/tai 
Kaikukortin logo.  

Kaikukortti voidaan myöntää haavoit-
tuvassa taloudellisessa tilanteessa  
olevalle yli 16-vuotiaalle. Kortin saami-
nen edellyttää asiakkuutta jossakin  
Kaikukorttia jakavassa palvelussa.  

Jos tapahtuma kuuluu Kaikukortin  
piiriin, kortin haltija voi hakea siihen  
lipun Monikkosalin lipunmyynti- 
pisteestä. Lippuja ei voi hankkia  
verkkosivujen kautta, vaan ainoastaan  
asioimalla Monikkosalissa. Näissä  
tapahtumissa on kiintiöt Kaikukortilla 
hankittaville lipuille.  
 
Kaikukortti on Kulttuuria kaikille  
-palvelun ja Kaikukannan ylläpitämä 
palvelu, jonka tavoitteena on yhden-
vertaistaa kulttuuripalveluiden  
saatavuutta. Kortti on valtakunnallinen 
ja sitä voi hyödyntää kaikkialla Suomes-
sa. Kunnan kulttuuripalvelut tiedottaa 
kevään aikana lisää Kaikukortin  
jakajista Nurmijärvellä sekä sen piirissä 
olevista Monikkosalin tapahtumista.

Lue lisää Kaikukortista:
www.kaikukortti.fi 
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Monikkosalin kevät lähtee räyhäkkääs-
ti liikkeelle koko perheen hevikonser-
tilla, kun Emma-patsaita ja platinale-
vyjä kahminut neljän dinosauruksen 
ja yhden lohikäärmeen bändi astelee 
lavalle.  

Jo yli kymmenen vuotta lapsille hevi-
musiikkia soittaneilla hirmuliskoilla on 
moninainen kuulijakunta. Nämä hy-
väntahtoiset ja esi-isiään huomattavasti 
kiltimmät hirmupedot ovat julkaisseet 
yhteensä kahdeksan studioalbumia.  

Hirmuliskojen hevikonsertti aloittaa 
tapahtumakevään 

Hevisauruksen viimeisin, Mikä minus-
ta tulee isona? -levy kannustaa omien 
unelmien kuuntelemiseen ja tavoittele-
miseen. Levyn pohjalta on tehty myös 
musikaali.  
 
Riehakasta ja mukavaa meininkiä on 
odotettavissa myös Monikkosalissa, sil-
lä bändin energinen ja viihdyttävä kon-
sertti kulkee nimellä Vuoden Räyhäisin 
Keikka.  

Su 12.2. klo 14   
Hevisaurus – Vuoden Räyhäisin 
Keikka 
Monikkosali, Klaukkala   
Järj. Sony Music Entertainment  

NURMIJÄRVI 45
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Moni muistaa vielä intensiivisen konsertin, 
jonka Anssi Kela bändeineen teki loppuun 
myydyssä Monikkosalissa vuonna 2019. 
Lähes päivälleen neljä vuotta myöhemmin 
fanit pääsevät fiilistelemään Kelan tum-
manpuhuvia rocksoundeja, kun hänen ke-
vätkiertueensa poikkeaa Klaukkalassa.  

Melankolian taituri Anssi Kelan kevätkiertue   
Kela tunnetaan heittäytyvästä esiintymis-
tyylistään, johon kuuluu musiikin ohes-
sa keskustelevaa kommunikointia yleisön 
kanssa.  

Hän julkaisi viime keväänä “Revontulet”-
singlen ja syksyllä “Lokakuu”-nimisen kap-
paleen. Kela oli myös mukana viime vuonna 
julkaistulla Egotripin tribuuttialbumilla, 
jolla hän yhdessä muiden maamme eturivin 
artistien kanssa tulkitsi yhtyeen kappaleita. 

To 30.3. klo 19  
Anssi Kela 
Monikkosali, Klaukkala
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut 

46 NURMIJÄRVI 
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Maamme kansainvälisesti menestyneim-
piin metallimusiikin tähtiin kuuluva 
muusikko ja laulaja Marko Hietala kon-
sertoi keväällä Monikkosalissa.  

Muun muassa Nightwish ja Tarot -yh-
tyeistä sekä Raskasta joulua -kiertueesta 
tuttu Hietala tunnetaan jylhästä soundis-
taan ja monisävyisestä tulkinnastaan.  

Hietalan sooloura alkoi vuonna 2019 
julkaistulla Mustan sydämen rovio -al-
bumilla, josta on sittemmin ilmestynyt 
myös englanninkielinen versio.   

Hietalan tuotanto sisältää raskaita rock- 
ja metallisävyjä, mutta myös kauniita me-
lodioita ja melankolista tunnelmointia. 
Monikkosalin istuvalla, ikärajattomalla 
keikalla voikin syventyä täysin laulajan 
luomiin musiikillisiin maisemiin. 

Jylhää soundia ja melankolista tunnelmointia 
Marko Hietala hemmottelee raskaan musiikin ystäviä 

To 26.4. klo 19  
Marko Hietala  
Monikkosali, Klaukkala  
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut 

MONIKKOSALI

Paleface ja Vuokko Hovatta 
Kaartin soittokunnan solisteina 
Kaartin soittokunta ilahdutti yleisöä 
viime vuonna Kaarti Love -konserteilla, 
joissa kuultiin Love Records –levymer-
kille aikoinaan levytettyä musiikkia.  
 
Orkesteri saapuu Monikkosaliin uudel-
la ohjelmistolla, joka jatkaa rakkaus-
teemalla, mutta nyt sukelletaan myös 
70-luvun rauhan laulujen maailmaan. 
Aikakauden kappaleita tulkitsevat ka-
rismaattiset solistit Paleface ja Vuokko 
Hovatta. 
 
Kantaaottavista lyriikoistaan tunnettu 
Paleface on aiemminkin nähty lavalla 
suuren orkesterin kanssa.  

Hän on vaikuttanut Ricky-Tick Big 
Band & Julkinen Sana -kokoonpanossa, 
joka nautti suurta suosiosta niin kriiti-
koiden kuin yleisönkin keskuudessa.  

Laulaja-näyttelijä Vuokko Hovatta on 
puolestaan tuttu muun muassa Ult-
ra Bra -yhtyeestä ja Kerkko Koskinen 
Kollektiivista.  

Kaartin soittokuntaa johtavat musiik-
kimajuri Timo Kotilainen ja musiikki-
kapteeni Aino Koskela. 

Pe 21.4. klo 19  
Kaartin soittokunta 
Kaarti Love And Peace 
Monikkosali, Klaukkala
Järj. Kaartin soittokunta Aino Koskela
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Monikkosaliin katetaan syntisten pöytä 
Riehakkaat tanssibileet Erika Vikmanin tahdissa 

Vapun juhlintaan voi tänä vuonna ottaa 
varaslähdön Monikkosalissa, sillä aa-
tonaattona lavalle saapastelee räiskyvä 
Erika Vikman.  

Suomenkielistä diskopoppia esittävä 
Vikman nousi koko kansan suosioon 
Cicciolina-kappaleellaan sekä menes-
tyksellään Uuden Musiikin Kilpailussa. 
Viimeistään radiolistan ykköseksi nous-
sut “Syntisten pöytä” nosti Vikmanin 
tanssi- ja bilekansan suosikiksi.  

Raja-aitojen kaatamisesta nauttivan 
laulajan musiikissa kuuluu vahvasti se-
kä menneiden vuosikymmenten että 
muun muassa Kikan vaikutus.  

Pilke silmäkulmassa tehdyt kappaleet 
saavat menojalan vipattamaan ja Mo-
nikkosalin seisovassa katsomossa voikin 
pistää vaikka tanssiksi. Ikärajattomalle 
keikalle ovat tervetulleita myös artistin 
nuoremmat fanit.  

Luvassa on syntisen hyvää musiikkia ja 
tunnelmaa, joilla vapun juhlinta lähtee 
takuuvarmasti käyntiin.  

La 29.4. klo 19  
Erika Vikman 
Monikkosali, Klaukkala
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut 
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Korona pääsi harmillisesti sotkemaan 
Monikkosalissa alkanutta taidemusiikin 
sarjaa, mutta nyt konsertit ovat palaa-
massa takaisin ohjelmistoon.  
 
Maaliskuussa konserttisarjassa sukelle-
taan 1800-luvun musiikillisiin maail-
moihin, kun vieraaksi saapuu kamari-
orkesteri Virtuosi di Kuhmo. Kuhmon 
Kamarimusiikin yhteydessä toimineen 
samannimisen orkesterin perinteitä jat-
kava kokoonpano on esiintynyt monilla 
kotimaisilla musiikkifestivaaleilla sekä 
eri puolilla Eurooppaa. 

Muistatteko vielä viime kesänä Moni-
kon pihalla nähdyn huikean Motosikai-
sirkusesityksen? Näytöksen takana oleva 
kansainvälisesti menestynyt Race Hor-
se Company -ryhmä palaa Klaukkalaan 
ja valloittaa tällä kertaa Monikkosalin 
näyttämön koko perheen esityksellä.   

Tirehtöörin asuun sonnustautunut sir-
kustaiteilija Kalle Lehto johdattaa yleisön 
Chevalier-esityksen myötä aikamatkalle 
sirkuksen historiaan.  

Taidemusiikin konserttisarja saa jatkoa  
Mukana Virtuosi di Kuhmo ja ryhmä 
Helsingin Barokkiorkesterin muusikoita  

 
Monikkosalissa orkesterin esittämänä 
kuullaan Felix Mendelssohnin oktetto 
ja Joachim Nicolas Eggertin sekstetto. 
Mendelssohnin mestariteos on tunne-
tuin ja esitetyin hänen suuremmalle 
jousiensemblelle säveltämistään teok-
sista, ja se ihastuttaa kerta toisensa jäl-
keen niin yleisön kuin esittäjänsäkin.  

Eggertin teos puolestaan on todellinen 
harvinaisuus. Kahdelle viululle, kah-
delle alttoviululle, sellolle ja kontrabas-
solle sävelletty sekstetto vuodelta 1807 
on hämmästyttävän taidokas esimerkki 
pohjoismaisen säveltäjän wieniläisklas-
sisesta tyylistä. 

Keppihevosten sirkusesitys koko perheelle  

Barokkimusiikin tyylinäyte 
Huhtikuussa vuorossa on 1600–1700 
-lukujen säveltäjien musiikkia Hel-
singin Barokkiorkesterin kolmihen-
kisen yhtyeen esittämänä.  
 
Konsertissa esiintyy Barokkiorkeste-
rista koottu yhtye, jonka solistina toi-
mii sopraano Kajsa Dahlbäck. Yhty-
eessä soittavat viulisti Aira Lehtipuu, 
sellisti Heidi Peltoniemi ja Helsingin 
Barokkiorkesterin taiteellinen johta-
ja, cembalisti Aapo Häkkinen.  
 
Konsertissa kuullaan Düben-koko-
elmasta eli Itämeren barokin kult-
tuuriympäristöstä peräisin olevia 
sävellyksiä. 

Su 26.3. klo 15  
Virtuosi Di Kuhmo 
Felix Mendelssohn, 
Joachim Nicolas Eggert  
Monikkosali, Klaukkala
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut 

Su 16.4. klo 15  
Helsingin Barokkiorkesterin yhtye ja 
sopraano Kajsa Dahlbäck 
Monikkosali, Klaukkala
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut 

Estradilla nähdään perinteisen he-
vossirkuksen temppuja toteutettu-
na keppihevosten kanssa: akrobatiaa, 
jongleerausta, tasapainoilua ja klovne-
riaa. Tämä kaikki maustetaan Lehdon 
omintakeisella tyylillä ja huumorilla. 
Tärkeässä roolissa ovat myös lyhyet 
mykkäelokuvat, joiden taustalla kuul-
laan Sami Tammelan sävellyksiä.  

Vauhdikas ja viihdyttävä esitys on täyn-
nä perinteistä ja uutta, ja se ilahduttaa 
kaikenikäisiä sirkuksen ystäviä. Katso-
maan voi siis tulla vaikka useamman 
sukupolven voimin. 

La 22.4. klo 15  
Race Horse Company: Chevalier 
Monikkosali, Klaukkala
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut 

Kajsa Dahlbäck
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Millainen on hyvä ihminen  
Helsingin yliopiston emeritusprofesso-
ri ja luterilaisen kirkon emerituspiispa 
Eero Huovinen on tullut työtehtäviensä 
lisäksi tunnetuksi näkyvänä keskusteli-
jana, sekä kirkon liberaalien ja konser-
vatiivien linjariitojen sovittelijana. 

Monikkosalissa Huovinen puhuu otsi-
kolla “Millainen on hyvä ihminen”. 
Luento vie kuulujat ihmisyyden perus-
kysymysten äärelle. Sen aikana pohdi-
taan muun muassa sitä, miten ihmiset 
arvioivat itseään ja työtään.  
Muitakin kysymyksiä nousee esil-
le, kuten täytämmekö velvolli-
suutemme? Onko meistä hyötyä? 
Millaisia ihmisiä haluaisimme olla?  
 
Huovinen valittiin vuonna 2005 vuoden 
puhujaksi ja kymmenen vuotta myö-
hemmin Suomen positiivisimmaksi 
henkilöksi. Huovisen viimeisin kirja on 
2022 julkaistu muistelmateos “Sielujen 
puolustaja – piispana Helsingissä”.  
 
Ke 22.3. klo 18 
Minä elän! -luento: Eero Huovinen
 – Millainen on hyvä ihminen? 
Monikkosali, Klaukkala 
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut 
ja Nurmijärven Opisto 

Suosittu Minä elän! -luentosarja saa jatkoa  
Puhujiksi saapuvat Eero Huovinen 
ja Mika Aaltola  

Suomen suunta haasteiden keskellä   
Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika 
Aaltola on ollut viimeisen vuoden ai-
kana asiantuntijaroolinsa vuoksi paljon 
esillä julkisuudessa.  
 
Aaltolan kirja “Mihin menet Suomi? Pe-
lon aika Euroopassa” julkaistiin syksyllä 
2022.  Aaltola puhuu luennolla uuden 
kirjansa teemoista.  

Teos on ajankohtainen puheenvuoro 
Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan sekä 
Euroopan ja erityisesti Suomen ja Pohjo-
lan turvallisuustilanteesta. Aaltola ana-
lysoi kirjassaan aikaa, jota elämme, ja 
sen vaikutuksia tulevaisuuteen.  

Aaltolan erityisiä osaamisalueitaan ovat 
Yhdysvaltojen sisä- ja ulkopolitiikka, 
suurpolitiikka, Suomen ulko- ja turval-
lisuuspolitiikka sekä globaalihallinta.  

Ke 12.4. klo 18 
Minä elän! -luento: Mika Aaltola 
– Mihin menet Suomi? 
Monikkosali, Klaukkala 
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut 
ja Nurmijärven Opisto 

Ilmoittaudu mukaan luennolle

Minä elän! -luennot ovat maksutto-
mia ja kaikille avoimia. 

Luennoille ilmoittaudutaan ennak-
koon joko puh. 040 938 1007 tai 
www.monikkosali.fi

Viime syksynä alkaneet Minä elän! -luennot saavat keväällä jatkoa. Nurmijärven kulttuuripalveluiden ja Nurmijärven Opiston 
yhteistyönä toteuttaman luentosarjan avaa maaliskuussa Eero Huovinen. Huhtikuussa vieraaksi saadaan Mika Aaltola. Sarja 
jatkuu syksyllä kolmella luennolla. 

MONIKKOSALI
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Nurmijärvellä otetaan kokeilukäyttöön 
Kaikukortti, jolla saa maksuttoman si-
säänpääsyn muun muassa osaan kult-
tuuritapahtumista, museoista ja kansa-
laisopiston kursseista. Kokeilu kestää 
vuoden loppuun saakka, jonka jälkeen 
päätetään, otetaanko kortti käyttöön 
vakituisesti.  

Kaikukortin voi saada tiukassa talou-
dellisessa tilanteessa oleva henkilö, joka 
on jonkin kortin jakajana toimivan hy-
vinvointi- ja terveyspalveluja tarjoavan 
toimijan asiakkaana. Kortin saajan pi-
tää olla yli 16-vuotias, mutta sen haltija 

Kunnan taidekokoelmaan hankittiin 
viime vuonna kolme uutta taideteosta. 

Kuvanveistäjä Corinna Helenelundin 
teoskokonaisuus ”Pilvi ja pisara” pääsi 
marraskuussa uuteen kotiinsa Klaukka-
lan koululle. Ripustusprojektin tulokse-
na pääportaikon tyhjää valkoista kivi- ja 
betonipintaa värittää nyt kaksi sinisä-
vyistä tekstiiliteosta.  

Viime vuoden suurin yksittäinen taide-
hankinta oli Klaukkalan monitoimitalo 
Monikon aulan kattoon tilattu taiteili-
ja Jenni Ropen tekemä teos. Hankinta-
hinta oli 24 154 euroa, josta huomatta-
va osa kustannettiin Valtionkonttorista 
saaduilla varoilla. Loppuosa teoksen 
hinnasta maksettiin kunnan taidehan-

kintarahalla. Teos sijoitetaan näky-
välle paikalle Monikon lasisen fasadin 
taakse.  

Kolmas hankittu teos on täyden-
nys Leena Mäki-Patolan ”Elementti 
Ilma”-sarjaan, joka on esillä Monikon 
parvikäytävällä.  

voi hankkia lippuja itsensä lisäksi myös 
lapsilleen ja lapsenlapsilleen.  

Kokeilussa ovat mukana alkuvaiheessa 
Nurmijärven Opisto, kunnan kulttuu-
ripalvelut sekä Kivi-juhlat ry. Mukaan 
voi myöhemmin liittyä muitakin kult-
tuuri- ja liikuntapalvelujen tarjoajia.  

Kaikukortti on Kulttuuria kaikil-
le -palvelun ja Kaikukannan ylläpitä-
mä palvelu, jonka tavoitteena on yh-
denvertaistaa kulttuuripalveluiden 
saatavuutta. 
Kortti on valtakunnallinen ja sitä voi 

hyödyntää kaikkialla Suomessa. Kunta 
tiedottaa lisää Kaikukortin jakajista ja 
sen käyttöpaikoista Nurmijärvellä ke-
vään aikana.  

 

Kunnan tiloihin uutta taidetta  

Nurmijärvi lähtee kokeiluun naapurikuntien kanssa 
Kaikukortilla maksutta tapahtumiin 
ja kansalaisopiston kursseille 

Corinna Helenelund

KULTTUURI



Islanti-buumin dekkarillaan Hildur ai-
kaansaanut Satu Rämö saapuu vieraak-
si Klaukkalan kirjastoon keskiviikkona 
15.3.2023 kello 18. Rämö kertoo Islan-
tiin sijoittuvasta hittidekkaristaan ja 
tämän maaliskuussa 2023 ilmestyvästä 
jatko-osasta Rósa & Björk.  

Kesällä 2022 julkaistu Hildur on Rä-
mön esikoisdekkari ja ensimmäinen fik-
tiivinen romaani. Hildur aloittaa nordic 
noir -henkisen dekkarisarjan, joka tuo 
jännityksen lisäksi lukijoiden nautit-
tavaksi Islannin luonnon ja historian. 
Rósa & Björk jatkaa Hildurin tarinaa.  

Satu Rämöä on kiitetty hänen tavastaan 
liittää jännitysromaaniin mielenkiintoi-
sia kuvauksia luonnosta ja tavallisesta 
arjesta, Islannin kulttuurista ja histori-
asta. Myös se, että kirja ei ole kovin vä-
kivaltainen vaan enemmänkin pahaen-

Tuulahdus Islannista Klaukkalan kirjastoon 

teinen ja painostava, on saanut kiitosta.  

Satu Rämö on Islannissa asuva kirjailija 
ja viestintäalan yrittäjä. Hän tekee myös 
sosiaalisen median sisällöntuotantoa se-
kä tarjoaa matkailupalveluja suomalai-
sille asiakkaille.   

Rämö on kirjoittanut useita tietokirjoja, 
joista suurin osa kertoo elämästä Islan-
nissa. Rämön kirja Islantilainen voittaa 
aina palkittiin Mondon vuoden matka-
kirjana vuonna 2015. 

Rämö on asunut Islannissa useita vuo-
sia. Muutama vuosi sitten hän muut-
ti kokeilumielessä perheensä kanssa 
Reykjavikista Länsivuonolle, Islannin 
perimmäiseen kolkkaan, jonne he myös 
päättivät jäädä. Tästä kokemuksesta 
kertoo kirja Talo maailman reunalla 
(WSOY 2021). 

Ratamo-kirjastot ottivat syksyllä käyt-
töön Axiell Mobiilikirjasto -sovelluksen. 
Mobiililaitteelle ladattavaan sovelluk-
seen kirjaudutaan kirjastokortin nume-
rolla ja omalla PIN-koodilla. 

Mobiilikirjastossa voi tarkastella ja 
uusia lainoja, hakea aineistoa ja teh-
dä varauksia, tehdä ja selata suosikki-
listoja kiinnostavasta aineistosta se-
kä tarkistaa kirjastojen yhteystiedot ja 
aukioloajat. Mobiilikirjastosta löytyy 
myös sähköinen kirjastokortti, jota voi 
käyttää normaalin kirjastokortin ta-
paan niin lainausautomaatilla kuin 
asiakaspalvelussakin. 

Axiell Mobiilikirjasto ladataan omalle 
laitteelle Google Play - tai App Store -so-
velluskaupasta. Kirjaston henkilökunta 
opastaa mielellään sovelluksen lataami-
sessa ja käytössä. 

Kirjastokortin saa nyt 
myös puhelimeen 

Tampereen Työväenmuseo Werstaan 
johtaja Kalle Kallio puhuu pääkirjastos-
sa 4.4. klo 13 rautatien synnystä ja sen 
rakentajista, ratajätkistä. 

Ratajätkät olivat tavallisesti maaseudun 
köyhien perheiden raavaita poikia, jotka 
elivät kovaa kiertolaiselämää. Kallio on 
tutkinut ratajätkien elämää ja kirjoitta-
nut aiheesta vuonna 2022 ilmestyneen 
väitös- ja tietokirjan Ratajätkät: rauta-
tienrakentajien kokemukset 1857-1939.  

Kallio kertoo pääkirjastossa muun mu-
assa Suomen ensimmäisestä rauta-
tiestä ja Hangon radasta, jotka sivuavat 
kuntaamme. Esityksessä kuullaan pa-
hamaineisen radanrakentajien ammat-
tikunnan elämästä ja nähdään vanhoja 
valokuvia entisaikain ratalinjoilta. Lu-
vassa on myös näytteitä junttalauluis-
ta, joilla radanrakentajat hakivat rytmiä 
paalutustöihin. 

Tapahtuma on osa ikäihmisille suun-
nattua K60-tapahtumasarjaa. 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy. 

 

Digikerho kokoontuu joka toinen tiis-
tai klo 10–11 pääkirjaston kokoushuone 
Kanervassa. Kerho alkaa 24. tammikuu-
ta ja jatkuu 18. huhtikuuta asti. 

Digikerhossa käymme läpi ja harjoitte-
lemme digiaiheita kerholaisten omi-
en toiveiden pohjalta. Ota mukaan 
oma kannettava tietokone, tabletti tai 
älypuhelin.  

Kurssilaiset pääsevät vaikuttamaan ker-
hon sisältöön.  

Ilmoittautuminen kirjaston asiakaspal-
velupisteellä, puh. 040 317 2500 tai 
kirjasto@nurmijarvi.fi. 
Paikkoja on rajoitetusti. 
Kerhoa vetää Tanja Kilpeläinen. 

Pääkirjaston digikerho alkaa 
taas!   

Museonjohtaja Kalle 
Kallio tarinoi ratajätkistä 
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Klaukkalan kirjaston kaksivaiheinen ti-
lauudistus saatiin maaliin vuoden 2022 
lopulla. Asiakkaille näkyvin muutos on 
ollut lehtisalin siirtyminen kirjaston 
takaosaan. Rauhallisempi sijainti on-
kin miellyttänyt monia lehdenlukijoita. 
Lastenosasto laajentui vanhan lehtisa-
lin paikalle, johon tehtiin leikkisä sop-
pi pienimmille kirjastoasiakkaille. Kun 
pienten lasten osasto vaihtoi paikkaa, 
myös lukusaliin saatiin entistä parempi 
lukurauha.  

Tilauudistuksen suunnittelu alkoi jo 
vuonna 2018. Tuolloin tehtiin kunta-
laisille kysely, jonka tuloksista kirjas-
tolaiset saivat ideoita ja suuntaviivoja 
kirjastotilan kehittämiseen. Kirjastoon 
toivottiin erityisesti lisää rauhallisia 
lukupaikkoja, kunnollista tapahtuma-
tilaa, ryhmätyötilaa sekä päivitettyä 
yleisilmettä.  

Uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa 
vuonna 2020 asiakaspalvelupiste juur-
tui nykyiselle paikalleen sisäänkäynnin 
viereen. Vanhan palvelupisteen tilalle 
rakennettiin tunnelmallinen tapahtu-
ma-alue. Muutoksen myötä lastenosas-
to joutui pakkautumaan väliaikaisesti 
ahtaampaan tilaan, ja toisinaan tun-
nelma olikin varsin tiivis, kun lapsi-
perheet tulivat sankoin joukoin kirjoja 
lainaamaan.  

Lastenosaston ahtauteen helpotusta 
laajennuksen myötä
Kirjaston henkilökuntaa on ilahdutta-
nut pienten asiakkaiden määrätietoinen 
marssi entisen kuvakirjahyllyn eteen – 
ihmettelemään kadonneita kuvakirjoja. 
Onneksi lempeällä ohjauksella jokaisel-
le on löydetty kaivattu kirja, ja uudet lu-
kupaikatkin on otettu heti käyttöön. 

Nyt myös Klaukkalan kirjastossa on 
pieni varattava kokous- ja ryhmätyöti-
la, joka sijaitsee lehtisalin yhteydessä. 
Tilan käyttö on maksutonta koululai-
sille sekä nurmijärveläisille yhdistyksil-
le, muilta peritään käyttömaksua 10 € 
/ tunti. Varaustilannetta voi tiedustella 
kirjaston asiakaspalvelusta. 

 

Kunnioitusta herättävän kokoinen ir-
lanninsusikoira Timo astelee iloisesti 
tervehtimään pääkirjaston ovella. Ti-
molla on yllään oranssi liivi, mistä tie-
tää sen olevan tulossa töihin. Kirjas-
to on koiralle tuttu paikka, sillä se käy 
täällä kerran kuussa kuuntelemassa sa-
tuja ja ottamassa vastaan ihailua ja rap-
sutuksia. Timo on Karva-Kaverit ry:n 
lukulemmikki, eli se pitää kirjastossa 
vastaanottoa lukemaan opetteleville ja 
lukemisen haasteiden kanssa painiske-
leville lapsille.  

Lemmikille lukemisen ajatuksena on, 
että eläimen läheisyys rauhoittaa ja 
tekee lukuhetkestä mukavan ja pai-
neettoman. Tavoitteena on innostaa 
ja rohkaista lapsia lukemaan ja tarjota 
onnistuneita lukukokemuksia. Kirjas-
toon rajataan rauhallinen lukusoppi, 
jossa lukija ja koira omistajineen saa-
vat keskittyä lukuhetkeen ilman häi-
riöitä. 15 minuutin lukuaika varataan 
kirjastosta etukäteen. Jokainen lukija 
saa kirjastosta koirien kuvalla koristel-
lun lukupassin, johon kerätään leimoja 
lukukerroista. 

Myös Timon elinkumppanit Irma ja 
Pirkko toimivat lukulemmikkeinä. Ir-
lanninsusikoira on koiraroduista suu-
rin, mutta vaikuttavasta ulkomuodos-
taan huolimatta lempeä ja leppoisa 
koira. 
Kaikki lukulemmikit testataan so-

veltuvuustestein ennen toiminnan 
aloittamista.  

Koirakolmikon omistaja Ira Airimo on 
ollut mukana lukulemmikkitoiminnassa 
kolmisen vuotta. 
Iran koirat ovat luonteeltaan erilai-
sia, mutta kaikki ovat lapsirakkaita ja 
mutkattomia, kuten irlanninsusikoirat 
yleensäkin. “Kun kerran ottaa irlannin-
susikoiran, ei voi enää vaihtaa toiseen 
rotuun. Nämä ovat mahtavia perhekoi-
ria, sosiaalisia ja hyviä harrastuskoiria. 
Ne haluavat olla mukana kaikessa”, to-
teaa Ira. 

Paras palkka lukulemmikkitoiminnas-
ta on Iran mukaan lasten ilo. “On myös 
hienoa nähdä, kun koiria jännittävä lapsi 
uskaltaa lähestyä lukulemmikkiä. Luku-
tuokiossa voi päästä yli koirapelosta.” 

Ira käy koirineen kirjaston lisäksi päivä-
kodeissa, kouluissa ja vanhustentaloissa 
ilahduttamassa ihmisiä. 
 

Lukulemmikki innostaa 
lukemaan 

Kevään lukulemmikkikerrat: 
Pääkirjastossa 14.2., 14.3., 18.4. ja 16.5. 
klo 18–19 
Rajamäen kirjastossa 9.2., 9.3., 13.4. 
ja 11.5. klo 17–18  
Varaa lukuaika: 
Pääkirjasto p. 040 317 2500 
kirjasto@nurmijarvi.fi 
Rajamäen kirjasto p. 040 317 2980 
rajamaki.kirjasto@nurmijarvi.fi 

Klaukkalan kirjaston uu-
distus toi asiakkaille lisää 
lukurauhaa ja avaramman 
lastenosaston  

KIRJASTO
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Läpikotaisin remontoitu pääkirjasto on 
palannut arkeen avajaishulinoiden jäl-
keen. Kirjaston uusi ilme saa kiitosta niin 
asiakkailta kun henkilökunnaltakin. Au-
tomatiikka taas sujuvoittaa kirjastossa 
asiointia. 

“Kirjasto on selkeä. Lapset tykkäävät ko-
vasti lastenosastosta. Kirjat on jaoteltu 
hyvin niin, että vaikkapa prinsessakir-
jat löytyvät helposti”, toteaa Mira, joka 
vierailee lastensa Säteen ja Sagan kanssa 
kirjastossa lähes viikoittain. Lainaus- ja 
palautusautomaatit ovat lapsiperheellä 
kovassa käytössä. 

Uusittu pääkirjasto kerää kiitosta 

Myös uusi tapahtumatila Männistö 
ilahduttaa. “Avajaisviikolla meillä oli 
monenlaista ohjelmaa kirjailijavieraasta 
perjantaitansseihin. Männistön avatta-
va sivuseinä osoittautui oivaksi keinok-
si saada tarvittaessa lisätilaa esityksiin”, 
iloitsee pääkirjaston tapahtumavastaava 
Miira Sipiläinen. 

Mira lapsineen ei ole vielä tutustunut 
kirjaston tapahtumiin. “Kirjastossa on 
mukavasti ohjelmaa myös lapsiperheil-
le”, kertoo Sipiläinen. 

Tietoa omatoimikirjaston käyttöönotos-
ta odotellaan vielä, mutta valmiudet sii-
henkin on jo olemassa. 

Nurmijärven kirjastoissa järjestetään vii-
koittain erilaisia tapahtumia. Kirjailijavie-
raiden esiintymiset, luennot, elokuvaesi-
tykset, konsertit ja lasten tapahtumat ovat 
kaikille avoimia ja maksuttomia. 

Useita kanavia tiedottamiseen 
Tulevat tapahtumat löytää kirjaston koti-
sivuilta ja somekanavista, kunnan tapah-
tumakalenterista tai perinteisesti kirjas-
tojen infonäytöiltä ja ilmoitustauluilta. 
Nurmijärven Uutisissa ilmoitetaan kerran 
kuussa kirjaston päätapahtumat. 

Kirjaston kotisivuille on kerätty tietoa kir-
jaston palveluista, tiloista ja tapahtumista. 
Kotisivuilla on myös linkit Ratamo-Fin-
na-verkkokirjastoon, kirjaston e-aineis-
toihin ja somekanaville. Ajankohtaista-
palstalle kootaan tiivistelmiä tulevista 
tapahtumista. 

Kunnan tapahtumakalenterista voi hakea 
kirjaston tapahtumia hakusanalla “kirjas-
to”. Kirjaston ja muiden toimijoiden yh-
teistyössä toteuttamat tapahtumat ovat 
myös tapahtumakalenterissa. 

Kirjasto on somessa
Facebook- ja Instagram-sivuilla tiedote-
taan tapahtumien lisäksi muista ajankoh-
taisista asioista ja ilmiöistä sekä kirjaston 
arjesta pilke silmäkulmassa. Erityisesti 
Instagramissa jaetaan myös kirjavinkkejä. 
Kirjaston YouTube-kanava toimii alustana 
opasvideoille ja tapahtumastriimeille. 

Uusimpana tiedotuskanavana kirjastol-
la on kerran kuussa ilmestyvä sähköinen 
uutiskirje. Uutiskirjeessä kerrotaan kirjas-
tojen ajankohtaisista asioista ja vinkataan 
hyvää luettavaa. Uutiskirjeen voi tilata 
kirjaston kotisivuilta. 

Tutustu kirjaston kanaviin
Kunnan tapahtumakalenteri: 
tapahtumat.nurmijarvi.fi 
Kirjaston kotisivut: nurmijarvi.fi/kirjasto 
Facebook: @nurmijarvenkirjasto 
Instagram: @nurmijarvenkirjasto
YouTube: @kirjastonurmijarvi298 
Tilaa uutiskirje: nurmijarvi.fi/kirjasto

Mistä tietoa kirjaston 
tapahtumista? 

KIRJASTO



NURMIJÄRVI  55  

MONIKKOSALIN SYKSY 2019

Pääkirjaston varattavat tilat: 

Pääkirjaston uuteen tapahtumatilaan 
Männistöön mahtuu noin 75 henkeä. 
Tila on tarkoitettu maksuttomiin ja 
avoimiin tilaisuuksiin, ei kokouskäyt-
töön eikä markkinointitarkoituksiin. 
Männistössä on kiinteä äänen- ja ku-
vantoisto, kaksi videotykkiä ja valko-
kangasta, mikrofonit ja säädettävä pu-
hujanpöytä sekä lava, jonka koko on 
2 x 4 metriä. Tila on pimennettävissä. 
Myös pöyditys on mahdollista. Vuok-
raaja huolehtii kalustamisesta itse. Kah-
vin- ja vedenkeitin ovat käytettävissä 
pyynnöstä. Vesipiste on lähellä kirjas-
toaulassa. Tilaan saa pyynnöstä myös 

Kirjastojen tiloja yhteiseen käyttöön 

Pääkirjaston peruskorjauksen ja Klauk-
kalan kirjaston tilauudistuksen myötä 
Nurmijärven kirjastot tarjoavat uusia ti-
lojaan myös asiakkaiden käyttöön. 

Yleishyödylliset paikalliset yhdistykset, 
järjestöt ja harrasteryhmät sekä yksi-
tyishenkilöt ovat tervetulleita kokoon-
tumaan, kertomaan toiminnastaan ja 
järjestämään luentoja ja tapahtumia 
kirjastoon. 

Tapahtumien ja luentojen sisällön so-
pivuus kirjastotiloihin arvioidaan aina 
tapauskohtaisesti.  

Kaikki kirjastossa järjestettävät yleisö-
tilaisuudet ovat maksuttomia, ja nii-
hin on vapaa pääsy. Myös kaupalliset 
toimijat voivat varata osaa kirjastojen 
tiloista, mutta tällöin tilavuokraus on 
maksullista. 

Varattavissa tiloissa on käytettävissä 
erilaisia laitteita. Tilaa varattaessa on 
hyvä mainita, mitä laitteita tulevassa 
tapahtumassa tarvitaan. Kirjastossa jär-
jestettävää tapahtumaa on mahdollista 
mainostaa kirjaston kanavissa, infonäy-
töillä ja ilmoitustauluilla. Kirjastolle 
voi myös ehdottaa tapahtumaa yhdessä 
järjestettäväksi. 

Ryhmätyötila Vanamo on tarkoitettu 
2–4 hengen pienryhmille opiskeluun ja 
pieniin kokouksiin. Tilan maksimiva-
rausaika on neljä tuntia. Huoneessa on 
näyttö, johon voi kytkeä kannettavan 
tietokoneen. 

Kokoustila Kanervaan mahtuu 12 + 
4 henkeä. Tila on tarkoitettu ryhmil-
le kokous- ja palaverikäyttöön. Ti-
lan vuokraus on maksutonta paikalli-
sille yhdistyksille ja harrasteryhmille 
mutta maksullista kaupallisille toimi-
joille. Vuokra 20 € / t, 60 € / 4 t (sis. 
alv.). Huoneessa on Clevertouch-näyt-
tö ja Soundbar-kaiutin sekä kahvin- ja 
vedenkeitin.  

Klaukkalan kirjaston varattava tila: 

Klaukkalan kirjastossa on pieni kuuden 
hengen varattava kokous- ja ryhmätyö-
tila. Tila on tarkoitettu ryhmien käyt-
töön. Huoneen maksimivarausaika on 
neljä tuntia. Varaaminen on maksuton-
ta koululaisille, paikallisille yhdistyksil-
le ja järjestöille sekä avoimeen toimin-
taan perustuvalle kansalaistoiminnalle. 
Kaupallisille toimijoille ja muille käyt-
täjille tila on maksullinen, vuokra 
10 € / t (sis. alv.).  

Huoneessa on näyttö, johon saa kiinni-
tettyä kannettavan tietokoneen. Kah-
vin- ja vedenkeitin ovat käytettävissä 
pyynnöstä. Vesipiste löytyy lehtiluku-
salin viereisestä ryhmätyötilasta. Lisä-
tietoja ja varaustilannetta voi tiedustella 
Klaukkalan kirjaston asiakaspalvelusta. 

                 Ota yhteyttä: 
            Nurmijärven pääkirjasto 
          Puh. 040 317 2500  
       kirjasto@nurmijarvi.fi  

Klaukkalan kirjasto 
Puh. 040 317 2550  
klaukkala.kirjasto@
      nurmijarvi.fi 

Männistö

 Kanerva

Vanamo 

KIRJASTO
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Nurmijärven historian 4. osan kirjoi-
tustyö on edennyt syksyn 2022 aikana 
vauhdikkaasti. Tekstiä on jo yli 80 si-
vua. Tavoitteena on saada syksyyn 2024 
mennessä 240 sivuinen käsikirjoitus 
valmiiksi. Kirja ilmestyy Nurmijärven 
kunnan 250-vuotisjuhlavuonna 2025. 
Historian neljättä osaa kirjoittavat FM 
Jouni Lavikainen vuosien 1960–1989 
osalta ja siitä kohti nykypäivää dosentti 
Ossi Viita. Kirjan lisäksi tuotetaan ääni-
kirja ja mobiilisovellus. 

Kaikki halukkaat nurmijärveläiset pää-
sevät eri tavoin vaikuttamaan historian 
sisältöön.  

Nurmijärven kasvu 
Historian yhtenä keskeisenä tavoitteena 
on selvittää Nurmijärven valtava kas-
vu viimeisten yli 60 vuoden aikana vä-
hän yli 10 000:sta 44 000 asukkaaseen, 
mikä pääasiallisesti johtui vilkkaasta 
muuttoliikkeestä Nurmijärvelle ja eri-
tyisesti Klaukkalaan.  

Nurmijärven kunta on markkinoinut 
paikkakuntaa myönteisellä otteella. 
Nurmijärvi-ilmiö on käännetty vahvuu-
deksi, vaikka ensin sitä käytettiin tiivis-
tä asumista kannattavien keskuudessa 
terminä kuvaamaan kaupunkiraken-
teen hajoamista ja sitä kautta yksityis-
autoilun kasvuna. Nykyään Nurmijär-
vi-ilmiö kertoo ihmisistä, jotka hakevat 
tiivistä kaupunkiasumista väljempää, 
luonnonläheistä asumista turvallises-
sa ja viihtyisässä ympäristössä hyvien 
palvelujen äärellä. Etätyön lisääntymi-
nen on edelleen lisännyt Nurmijärven 
vetovoimaa. 

Muutos on ollut viimeisen yli 60 vuo-
den aikana varsin raju. Siinä on ollut 
vanhoilla nurmijärveläisillä nieleskele-
mistä. Oleellista on selvittää, millaiset 
välit kehkeytyivät vanhojen ja uusien 
nurmijärveläisten välille.  

Kuntalaiset ovat aika ajoin tuoneet esil-
le kriittistä näkemystään nurmijärveläi-
syydestä. Miten heidän näkemyksen-
sä nurmijärveläisyydestä on muuttunut 
1960-luvulta 2020-luvulle? Onko tilalle 
tullut klaukkalalainen, rajamäkeläinen 

ja kirkonkyläinen sekä eri kylissä asu-
vien identiteetti?  

Kaikki halukkaat pääsevät 
vaikuttamaan 
Merkittävän asutusta, kaavoitusta, ra-
kentamista ja liikenneoloja käsittelevän 
luvun lisäksi historiassa selvitetään eri 
pääluvuissa muun muassa paikkakun-
nan yritystoimintaa, terveys- ja sosiaa-
lioloja, sivistyselämää kouluista kirjas-
toihin, kulttuuririentoihin ja urheiluun 
sekä kunnallista päätöksentekoa kun-
talaisten ja päätöksentekijöiden näkö-
kulmasta. Yhtenä erityisteemana on 
1990-luvun alun lama-aika, joka jätti 
Nurmijärvellekin syvät jäljet pitkäk-
si aikaa. 

Kirjaa tehdään yhteistyössä hankkee-
seen nimetyn historiatoimikunnan 
kanssa. Tavoitteena on saada nurmi-
järveläiset innostumaan hankkeesta. 
Alkuperäisten asiakirjojen lisäksi kir-
jaa halutaan elävöittää mahdollisim-
man paljon nurmijärveläisten omilla 
muistoilla ja aineistoilla kuten esimer-
kiksi eri yhdistysten pöytäkirjoilla ja 
toimintakertomuksilla. 

Eri puolilla paikkakuntaa järjestetään 
historiahankkeeseen liittyviä tilaisuuk-
sia. Ensimmäinen on Kirkonkylän kir-
jastossa 7. maaliskuuta klo 13. Tavataan 
siellä!  

Kylätilaisuuksien lisäksi yhteen koo-
taan nurmijärveläisiä eri teemo-
jen ympärille. Historiahanketta ja 
juhlavuotta varten saadaan vuo-
den 2023 aikana omat nettisivut, joi-
den avulla pääsee myös vaikuttamaan 
historiahankkeeseen. 

Nurmijärvi on omankin kokemukse-
ni perusteella hieno paikkakunta! Teh-
dään yhdessä historiasta kaikille mie-
luisa lukukokemus.  

Kerro muistojasi ja anna aineistoja 
Nurmijärven tulevaan historiaan 

Teksti: Ossi Viita

Nurmijärven historiasta toivotaan 
yhteydenottoja kirjoittajiin. Ossi Vii-
ta vastaan historian vuosista 1990 al-
kaen ossi.viita@tahto.com. Jouni La-
vikaisen osuus alkaa vuodesta 1960 
jouni.lavikainen@tahto.com (Yhtey-
denotot Lavikaisen osalta 1.2.2023 
alkaen). 

Klaukkala on ollut ylivoimaisesti Nurmijärven suurin ja nopeimmin kasvava 
taajama. Klaukkalalaista maisemaa 1970-luvulta. Ostoskeskus valmistui 1971.
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Nurmijärveläiset olivat 1990-luvun 
alussa lukutoukkia. Kirjaston käyttölu-
vuissa kunta oli Uudenmaan ykkönen 
ja maan kärkikirjastojen joukossa. Kol-
me kirjastoa ja kirjastoauto palvelivat 
tehokkaasti.   

Laman syvetessä kirjaston käyttö li-
sääntyi. Hyvä tietokirja sivisti ja romaa-
ni vei ajatukset arkielämän vaikeuksista 
muualle. Lainaajien määrä oli vuonna 
1993 lähes 26 000 eli 88 prosenttia nur-
mijärveläisistä käytti kirjastoa. Vuo-
tuinen kävijämäärä oli 412 689, minkä 
mukaan jokainen nurmijärveläinen kä-
vi kirjastossa vuoden 1993 mittaan 14,7 
kertaa. Lainausmäärä oli 25,2 asukasta 
kohden.   

K60: Historiaa kirjoitetaan nyt 
Maaliskuun K60-tapahtumat liittyvät 
historiaan. Tutkija Ossi Viita kertoo 
tekeillä olevasta kunnan historiateok-
sesta sekä jututtaa kylältä tuttua vie-
rasta. Tapahtumiin on vapaa pääsy!

 ti 7.3. klo 13 
 pääkirjasto, 
 Punamullantie 1 

 ti 14.3. klo 15 
 Rajamäen kirjasto, 
 Kiljavantie 1 

 ti 21.3. klo 15 
 Klaukkalan kirjasto, 
 Kuonomäentie 2 

1990-luvun asiakirjat eivät suoraan ker-
ro, miksi nurmijärveläiset olivat Uuden-
maan innokkaimpia lukijoita.  Vuoteen 
1993 mennessä lainausmäärät olivat 
kolminkertaistuneet kymmenessä vuo-
dessa. Nurmijärvellä työttömyys oli 
vuonna 1993 noussut yli 16 prosenttiin. 
Se toi valitettavan monelle ylimääräistä 
vapaa-aikaa, mutta lama oli syvä muu-
allakin Uudellamaalla. Näin sekään ei 
suoraan selitä, miksi lukemisesta tuli 
niin suosittua. Kunnan väkiluvun li-
sääntyminen on yksi tekijä, mutta siitä-
kään ei saada lukuinnostukseen syy yh-
teyttä, sillä kyllähän naapuripitäjissäkin 
väestö kasvoi. Mielenkiinnolla odotte-
len, mitä nurmijärveläiset kertovat lu-
kuinnon syyksi. 

Lukutoukkien Nurmijärvi 1990-luvun 
lama-aikana 

Nurmijärvellä on arvostettu lukemista. Nurmijärven Yhteiskoulun abiajelulla 1968 korostettiin sen merkitystä: ”Lukeminen 
ilman ajatusta tekee tyhmäksi. Ajattelu ilman lukemista vie harhaan.” 
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maanantai

15.30–16.15
Telinejumppa (7–9v.)
Länsikaaren koulu

16.30–17.30
Telinejumppa (10–12v.)
Länsikaaren koulu

12.00–14.00 
Liikuntamaa
Länsikaaren koulu

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

keskiviikko torstai sunnuntai

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

Liikuntapassi 70 €, pystyt osallistumaan kaikille ylläoleville liikuntakalenterin tunneille. 
Yksittäin ostettuna yhden kurssin hinta on 50€.   Voit maksaa osallistumisesi e-passilla, Edenredillä tai Smartumilla. 
Maksun yhteydessä ota yhteyttä aikuisten liikuntasuunnittelijaan.
Ilmoittaudu: www.nurmijarvi.fi/liikunta ->aikuisten liikunta

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

Syyskausi: 9.1.–14.4.2023
Hinta: 63 €/kurssi
Ilmoittaudu osoitteessa www.nurmijarvi.fi/liikunta

Lasten ja perheiden liikunta

Lisätiedot:
Toni Koskinen
Liikuntasuunnittelija
puh. 040 317 2048
toni.koskinen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot:
Heli Lindh 
Aikuisten liikuntasuunnittelija 
puh. 040317 4667
heli.lindh@nurmijarvi.fi

Työikäisten liikkumis- ja elintapaneu-
vonta on suunnattu kuntalaisille, jotka 
liikkuvat terveytensä kannalta riittämät-
tömästi, kaipaavat apua elämäntapamuu-
toksen tekemiseen tai neuvoja sopivan 
liikuntamuodon löytämiseen. 

Neuvontakäynnillä muun muassa kes-
kustellaan liikunnan yhteydestä oman 
terveyden parantamisessa, keskustellaan 
muista elämäntavoista sekä annetaan 
neuvoja liikunnan aloittamiseen ja oman 
lajin löytämiseen. Lisäksi saat tietoa lä-
hialueen liikuntamahdollisuuksista ja 
-paikoista. 

Ota rohkeasti yhteyttä: 
Työikäiset 
Heli Lindh, aikuisten 
liikuntasuunnittelija 
heli.lindh@nurmijarvi.fi 
puh. 040 317 4667  

Ikäihmiset 
Petra Kela, Ikäihmisten 
liikuntasuunnittelija 
petra.kela@nurmijarvi.fi 
puh. 040 317 2046  

 

Nuorten liikkumis- ja elintapaneuvonta 
on tarkoitettu 17–29-vuotiaille, jotka 
kaipaavat tukea aktiivisemman ja ter-
veellisemmän elämäntavan aloittami-
seen. Neuvontaprosessin kesto on 
3 kuukautta ja se sisältää 3–6 tapaamis-
ta. Ota yhteyttä tai täytä liikuntaneu-
vonnan esitietolomake kotisivuilla. 

Nuoret (17–29v) 
Toni Koskinen, 
lasten- ja perheiden 
liikuntasuunnittelija 
toni.koskinen@nurmijarvi.fi 
puh. 040 317 2048

Liikkumis- ja elintapaneuvonta 
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maanantai

10.00–11.00
Kehonhuolto
Ahjola, 2 krs

10.00–11.00
Voimaa Vuosiin -jumppa
Budotila, Klaukkala

11.00–12.00 
Voimaa vuosiin -jumppa
Nurmijärven terveysasema (f-ovi)

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)

11.00–11.30
Voimaa vartaloon vedessä 
-allasjumppa, Terveyskeskus (F-ovi)

11.00–12.00
Ikiliikkujat-kurssi
Terveyskeskus (F-ovi)

tiistai keskiviikko torstai

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

Voimaa vartaloon vedessä 
-allasjumppa, Terveyskeskus (F-ovi)

perjantai

Hinta: 37 € / kurssi 
Lisätietoja ja vapaiden paikkojen tiedustelut: Ikäihmisten liikuntasuunnittelija Petra Kela puh. 040 317 2046, 
petra.kela@nurmijarvi.fi

Ikäihmisten liikunta

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

Ikäinstituutin koordinoiman Voimaa 
vanhuuteen -hankkeen viimeinen vuosi 
käynnistyy Nurmijärven kunnassa. 

Kolmivuotisen hankkeen aikana py-
ritään edistämään toimintakyvyltään 
heikentyneiden ikäihmisten liikku-
miskykyä, osallisuutta sekä itsenäistä 
selviytymistä terveysliikunnan avul-
la. Kunnan liikuntapalvelut vastaavat 
hankkeen päämäärien toteutumisesta 
yhteistyössä kirjasto- ja kulttuuripuo-
len sekä eri yhdistysten ja järjestöjen 
kanssa. 

Kunnassa on järjestetty alkukartoitus 
sekä liikuntaraati, joissa kartoitettiin 
tietoa jo olemassa olevista liikkumis-
mahdollisuuksista. Lisäksi alkukartoi-
tuksessa sekä liikuntaraadissa kerättiin 
toiveita kuntalaisilta ikäihmisten lii-
kuntapalveluiden kehittämiseksi.   

Hankkeessa mukana oleville yh-
distyksille ja järjestöille on pidet-
ty kohdennettuja koulutuksia edis-
tämään järjestösektorin tuottamia 
terveysliikuntatapahtumia. 

Voimaa vanhuuteen -hankkeen viimeinen vuosi starttaa  
Viime syksynä kokeiltiin myös lii-ku-
harrastekalenteria, johon koottiin yh-
distysten liikunta -ja kulttuuritapahtu-
mia. Kunnassa asuvilla +60-vuotiailla 
oli mahdollisuus kokeilla järjestösekto-
rin tuottamia palveluita lii-ku-passilla.   

Valtakunnallinen Unelmien liikunta-
päivä järjestettiin yhdessä viime vuonna 
ja tarkoituksena on myös tänä vuonna 
järjestää liikunnallista toimintaa 10.5. 
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.   

Hyväksi todetut toiminnot on tarkoitus 
juurruttaa kuntaan myös hankekauden 
päätyttyä. Muun muassa järjestöken-
tälle kohdennettuja, terveysliikuntaan 
tähtääviä koulutuksia tullaan järjes-
tämään jatkossakin ja yhteistyötä kol-
mannen sektorin kanssa kehitetään 
jatkuvasti. Yhteinen tavoite on, että 
voimme edistää ikääntyneiden kunta-
laisten osallisuutta ja kotona itsenäisesti 
selviytymistä tuottamalla liikunnallisia 
palveluita.    

Liikunnallista vuotta 2023!  
Yhteistyöterveisin Petra Kela  

Syyskausi: 9.1.-14.4.2023

nurmijarvenliikuntapalvelut
Nurmijärven liikuntapalvelut

Seuraa meitä somessa!

1. Paremman arjen ilmiö 2. jalkapallo 3. huhtikuussa, 2.4. 4. Suomen kantaverkkoyhtiö 5. Alueellinen valmiuskeskus
6. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen uusi hyvinvointijohtaja 7. Erika Vikman 29.huhtikuuta 8. Islantiin, 15.3. Klaukkalan 
kirjastossa 9. 250-vuotisjuhlavuotta 10. 412 689
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TEEMA

Oikeat vastaukset löydät lehden artikkeleista sekä edellisen aukeaman alalaidasta.

1. Minkälainen ilmiö Nurmijärven kunta haluaa olla voimassa olevan kuntastrategian mukaan? 
2. Mikä on nurmijärveläisen Oona Seveniuksen urheilulaji?
3. Eduskuntavaalit tulevat - missä kuussa on vaalipäivä? 
4. Tässäkin lehdessä kerrotaan sähköpulasta. Mikä on Fingrid? 
5. Kuntalaisetkin pääsevät osallistumaan kunnan varautumiseen. Mutta mikä on AVAK? 
6. Tiedätkö hänet? Kuka on Mikko Komulainen?
7. Entä kuka kattaa huhtikuussa Monikkosaliin syntisten pöydän? 
8. Mihin kirjailija Satu Rämön dekkarit sijoittuvat? 
9. Bileet! Mitä juhlavuotta Nurmijärvi viettää vuonna 2025?
10. Lopuksi numeroita: Nurmijärveläiset olivat 1990-luvun alussa Uudenmaan ahkerimpia kirjaston 
käyttäjiä. Mikä oli kirjaston vuotuinen kävijämäärä vuonna 1993? 

Kyssärikymppi
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