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Vuosi vaihtui  odotukset korkealla
Vuosi on vaihtunut ja Uuden vuoden lupaukset on annettu. Optimistisina
odotamme uudelta vuodelta aina parempaa ja myönteisempää kehitystä. Ihmismieli tarvitsee tavoitteita ja haavekuvia tulevaisuudesta. Näin voimme tehdä työtä, päästä eteenpäin ja kehittää sekä omaa elämäämme että yhteiskuntaa.
Nurmijärveläisillä on runsaasti odotuksia oman kunnan kehityksen suhteen.
Palvelujen tarpeet ovat suuret. Nopeasti kasvava kunta tulee aina hieman perässä kuntalaisten palveluja koskevissa haavekuvissa ja odotuksissa. Kunnan valtuutetut ja virkamiehet ovat kovassa ristipaineessa kuntatalouden tasapainon, lisääntyvien palveluvaateiden ja uusien hankkeiden toteutuksessa.oo
Kunnan väestömäärän kasvu oli viime vuonna jälleen ennätyksellinen,
ennakkoarvion mukaan 1 061 henkilöä. Muuttoliike Nurmijärvelle ja oma
väestönkasvumme on merkinnyt sitä, että asukasluvulla mitattuna olemme
ohittaneet mm. Kokkolan, Rovaniemen ja Kajaanin kaupungit. Sijoituksemme
kuntien joukossa noussee 22:ksi. Jos tarkastelemme mennyttä kehitystä,
voimme odottaa väestön kasvun edelleen jatkuvan vilkkaana.oooooooooo
Kunnan ensi vuoden talousarvio ja kolmen vuoden taloussuunnitelma sisältävät jälleen ennätyksellisen euromäärän uusia palveluiden laajennuksia ja rakennushankkeita. Haasteet ovat valtaisat koko kuntaorganisaatiolle. Henkilöstön
palkkaaminen ja kehittäminen, uusien tilojen rakentaminen, koko kuntaorganisaation rakenteen huomioon ottaminen kasvussa sekä yksityisten ostopalveluiden lisääminen palvelutuotannossa ovat arkipäivän asioita, joiden kanssa
me kaikki teemme työtä palvellaksemme Teitä kuntalaisia parhaalla mahdollisella
tavalla. Tässä lehdessä kerromme mm. kuluvan vuoden rakennushankkeistamme.
Kunnassa on myös tiedottaminen uudistumassa. Nurmijärvellä joka talouteen
jaettava ilmaislehti Nurmijärven Uutiset on kooltaan, sisällöltään ja nimeltään
uudistunut. Se on myös kunnan virallinen tiedotuslehti.
Tämä kädessänne oleva kunnan oma, kolme kertaa ilmestyvä tiedotuslehti
sai alkunsa viime vuonna. Lisäksi sähköiset kuntasivumme, www.nurmijarvi.fi
ovat hyvä ja lähes reaaliaikainen tiedotusväline. Tänä vuonna myös ne
uudistuvat.
Toivon Teille, hyvät lukijat aktiivisuutta kunnan asioiden seuraamisessa ja
antakaa palautetta kunnassamme tapahtuvasta tiedotuksesta.ooooooo
Parhaita lukuhetkiä ja menestyksellistä Uutta Vuotta 2004!
Kimmo Behm
Kunnanjohtaja

Klaukkalan ohikulkutien
linjaus on päätetty. Valinta
on yhdistelmä kahdesta
vaihtoehdosta
Nurmijärven valtuusto on
tehnyt päätöksen ohikulkutien
linjauksesta 26.11.2003. Kunnanvaltuusto valitsi vaihtoehtojen 3A ja 3B yhdistelmän
siten, että ohikulkutien läntisellä osuudella noudatetaan
vaihtoehtoa 3B ja itäisellä
osuudella vaihtoehtoa 3A.
Valtuuston päätös tarkentaa
valtuuston tammikuussa 2002
hyväksymää Klaukkalan kehityskuvapäätöstä ohikulkutien
linjauksen osalta. Ohikulkutien suunnittelu etenee lakisääteisen yleissuunnitelman
laadinnalla.
Yleissuunnitelmassa määritellään lopullinen tielinjaus
vaikutuksineen ja toteuttamisvaiheineen. Samanaikaisesti
ohikulkutien yleissuunnitelman
kanssa jatketaan Klaukkalan
osayleiskaavan laadintaa.ooo
Kevään 2004 aikana tarkennetaan ohikulkutien vaikutusselvityksiä sekä jatketaan
alemman asteisen tie- ja kokoojakatuverkoston suunnittelua sekä Klaukkalan osayleiskaavan laadintaa.oooooo
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Tavoitteena on esitellä Klaukkalan osayleiskaavaluonnosta
syksyllä 2004. Ohikulkutietä
koskevia suunnitelmia esitellään alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta
kiinnostuneille seuraavan kerran syksyllä 2004, jolloin voi
antaa palautetta yleissuunnitelmasta. Tämän jälkeen yleissuunnitelma viimeistellään ja
sen on arvioitu valmistuvan
vuoden 2004 loppuun mennessä.
Asian kehitystä voi seurata
Tiehallinnon internetsivuilla,
www.tieh.fi. Valitse etusivulta
linkki Tiepiirit, edelleen
Uusimaa ja Klaukkalan
ohikulkutie ja Ajankohtaista.
Pyrimme saamaan asian
nähtäville myös sivuillemme
www.nurmijarvi.fi mahdollisimman pian.
Nurmijärven kunnassa lisätietoja antavat: kaavoituspäällikkö Aarno Kononen,
kaavoitusarkkitehti Timo
Lehtinen ja kaavasuunnittelija Anita Pihala, puhelinvaihde 09-2500 21.

Nurmijärvi
Nurmijärven kunnan tiedotuslehti
jaetaan kunnan alueella jokaiseen
talouteen, jossa ei ole mainosten
jakamista estävää kieltoa.
Lehteä saa myös kunnan toimipisteistä ja kirjastoista.
Vastaava päätoimittaja:
Kimmo Behm
PL 37, 01901 Nurmijärvi
kimmo.behm@nurmijarvi.fi
Päätoimittaja:
Hilkka Gehör
puh. 2500 2020
hilkka.gehor@nurmijarvi.fi
Toimitusvastaava:
Kari Lehtovirta
puh. 2500 2018
kari.lehtovirta@nurmijarvi.fi
Ulkoasu ja taitto:
Kari Lehtovirta
Lehti painetaan ympäristöystävälliselle, 100% kloorivapaalle paperille
Nurmijärven kunnan tiedotuslehti
ilmestyy vuonna 2004:
10.1., 23.5. ja 5.9.
Painos: 17 000 kpl
Paino: Keski-Uusimaa -konserni
Jakelu: Jakelujuniorit Oy
ISSN: 1459-5699
Kansikuva:
Vastavalmistunutta Harjulan koulua
Klaukkalassa laitetaan kuntoon ensimmäisten oppilaiden tuloon.
Kuvattu hämyisenä tammikuun
päivänä.

Investointitarpeet nostavat kunnan lainakantaa lähivuosina
tamaan teollisuustiloja, vaan
yritysalueilta myydään tontteja
yritystoiminnan tarpeisiin.ooo

Vuosi 2004 painottuuoo
nuorten tarpeisiinooo
Kunnan vilkkaan muuttovoiton vuoksi investointitaso on
erittäin suuri ympäristökuntiin
verrattuna. Investoinnit lisäävät selvästi kunnan lainanottoa niin, että vuoden 2006 lopussa lainaa arvioidaan olevan noin 2 000 euroa asukasta kohti.
Pirttijärven mukaan kuluneena vuotena 2003 joitakin yksittäisiä hankkeita on myöhennetty, siitä esimerkkinä on
Klaukkalan hammashuolto, Suunnittelujohtaja Timo Pirttijärvi
joka valmistuu tänä vuonna.
Klaukkalaan valmistuu kulualueella saneerataan tänä
vana vuonna Tähkärinteen
vuonna rakennuksia päiväpäiväkoti. Vuonna 2003 valhoitokäyttöön, terveystoimen
mistuneista hankkeista suurin
käyttöön tulevaa rakennusoli juuri valmistunut Harjulan
kantaa saneerataan 2005 ja
koulu. Sen kokonaiskustannuorisotilat ja kirjasto korjataan
nukset ovat vajaat 5 miljoonaa
2006.
euroa, josta 4 miljoonaa ositTällä hetkellä alle 16-vuotitui vuodelle 2003.
aiden osuus Nurmijärven kunTänä vuonna aloitetaan
nassa on huipputasoa verratKlaukkalan keskustassa 18tuna naapurikuntiin, mikä
luokkaisen kouluhankkeen
näkyy sekä investointi- että
rakentaminen. Kirkonkylässä
käyttötalouspuolella.
puolestaan on ajankohtainen
- Koska investoinnit nielaiSorvankaaren päiväkotihanke.
sevat noin 20 miljoonaa euroa
Myös Klaukkalan terveysasevuositasolla, menojen kurissaman suunnittelu käynnistyy.
pidon täytyy olla erittäin tiukVuonna 2005 alkaa muun
kaa. Tällöin käyttötalouspuomuassa Nurmijärven Kivenlella saadut säästöt voidaan
puiston koulun rakennustyöt.
käyttää investointeihin. Jos
Muista pienemmistä kohteiskunnan väestömäärän kasvu
ta Lepsämän koulun peruspysyy nykyisellä tasolla, inveskorjaus toteutetaan alkaneena
tointitarpeet pysyvät korkealla
vuonna. Rajamäen etuostotasolla tulevaisuudessakin.

kuva: Sisko Vuorenmaa

Kunnan rakennushankkeet kulkevat pitkän matkan
tarpeen syntymisestä rakennuksen valmistumiseen.
Palvelualueet työskentelevät yhdessä hitsatakseen
saumattomasti yhteen eri
osa-alueet oikeaan aikaan.
Kunnan toimialueet käyvät
läpi toimitilatarpeitaan ja lautakunnat tekevät investointiesitykset budjettiesityksissään.
Ympäristöpalvelualueella
investointihankkeet pyritään
sovittamaan kunnanhallituksen asettamiin budjettiraameihin ja investointibudjettiesitys
menee kunnanhallituksen käsittelyn kautta valtuuston päätettäväksi.
- Investoinnit joudutaan taloudellisesta tilanteesta johtuen suuntaamaan peruspalveluihin. Kunnan ripeä 800 - 900
henkilön vuotuinen asukaslisäys painottaa investoinnit
koulujen ja päivähoidon kohteisiin. Samalla on huolehdittava ikääntyvän väestön ja
elinkeinoelämän tarpeista,
keväällä suunnittelujohtajana
aloittanut Timo Pirttijärvi
luettelee.
- Elinkeinotoiminta ja työpaikkojen lisääminen asettavat
kunnalle omat vaatimuksensa.
Tällä hetkellä on meneillään
kaksi merkittävää yritysaluehanketta:
 Ilvesvuoren alue
kirkonkylässä ja
 Ketunpesä Rajamäellä
Hanko-Porvoo -tien
varrella
Kunta ei ole lähtenyt raken-

Maanhankinnan, kaavoituksen ja maanluovutuksen vastapainona joudutaan miettimään kysymyksiä, mitä seurauksia on muuttovirran pienentymisellä, siirtyykö väestö
keskusta-alueilta haja-asutusalueille tai millaisia vaikutuksia
on rakennettavilla asuntotyypeillä muuttajien profiiliin.
Myös kaavoitettua maata on
muiden tahojen kuin kunnan
omistuksessa. Käytettävistä
keinoista pitäisi löytyä toteutuskelpoinen konsensus.ooo

Investointienoooo
vaihtoehdot
Investointien vaihtoehtoina
on käytetty pienessä määrin

Hankkeen tavoitteena on
turvata Klaukkalan pysyminen
elinvoimaisena, palvelevana
ja työllistävänä yhteisönä. Samalla pyritään vähentämään
kunnan ja taajaman ulkopuolella työssä käyntiä työpaikkoja lisäämällä. Klaukkalaa
kehitetään pitkällä tähtäimellä
mm. luomalla mahdollisuuksia
sijoittaa eri palvelut keskuksen
välittömään yhteyteen.oooo
Tarkoituksena on myös tiivistää yritysten välistä yhteistyötä
sekä elinkeinoelämän ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä, niin palvelujen, tapahtu-

yrittäjiä, Nurmijärven kunnan
edustajia, asukasyhdistysten
edustajia jne. Ryhmän tehtävänä on vahvistaa hankkeen
toimintasuunnitelma ja seurata
sen toteutumista.

25
20
15
10
5
0

2001

2002

mien kuin ympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa.ooo
Hankkeen ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran
marraskuussa. Ryhmän koostumus on monipuolinen ja
laaja. Tällä on haluttu saada
kehittämishankkeeseen niin
paikallistietämystä ja -tuntemusta Klaukkalasta kuin laajempaakin osaamista ja kokemusta. Mukana on Klaukkalan
elinkeinoelämän edustajia,

2003*

2004*
* talousarvio

Investoinnit yhteensä

Kehittämishankkeen rahoittavat Nurmijärven kunta ja
Uudenmaan liitto. Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus
Oy hallinnoi hanketta.ooooo
Hilkka Gehör

Ohjausryhmän kokoonpano
Ohjausryhmän sihteeri, projektipäällikkö Ari Forsberg oli mukana
Klaukkalan joulukadun avajaisissa

Sisko Vuorenmaa

Nettoinvestoinnit rakennuksiin ja kiinteisiin rakenteisiin, miljoonaa euroa

Klaukkalaa kehitetään laajalla joukolla - kehittämishanke
on käynnistynyt
Nurmijärven kunnan suurimman taajaman, Klaukkalan asukasmäärä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti ja kasvun odotetaan edelleen jatkuvan.
Kunta on käynnistänyt vuoden 2005 loppuun kestävän
Klaukkalan kehittämishankkeen.

- Kunnan hankkeissa on valtionapuhankkeita ja olemassa
olevien tilojen laajennuksia
saneerauksineen. Yleensä
yksityisrahoituksella on toteutettu uudistuotantoa ja sellaisia
hankkeita, joihin ei ole saatu
valtionapuja.
Yksityisrahoituksella toteutetut hankkeet ovat olleet myös
varsin suuria. Rahoitusmalleja
mietittäessä joudutaan harkitsemaan esimerkiksi useampien hankkeiden yhdistämisellä. Aina on kuitenkin katsotsottava, mikä on pitkässä juoksussa kuntalaisen kannalta
taloudellisinta, Pirttijärvi pohtii.

Behm Kimmo, kunnanjohtaja, Nurmijärvi (Puheenjohtaja)
Gehör Hilkka, elinkeinopäällikkö, Nurmijärvi (Varapuheenjohtaja)
Aapio Lasse, poliisipäällikkö, Hyvinkää
Huurtola Timo, aluejohtaja, Kesko
Kartano Jaakko, talouspäällikkö, sosiaali- ja terveyspalvelut, Nurmijärvi
Koivula Leo, suunnittelupäällikkö, Uudenmaan tiepiiri, Tiehallinto
Kononen Aarno, kaavoituspäällikkö, Nurmijärvi
Laurén Harri, Mäntysalon Seura, puheenjohtaja, Klaukkala
Lehtinen Timo, kaavoitusarkkitehti, Nurmijärvi
Leivo Jari, kiinteistöjohtaja, HOK
Linnoinen Päivi, Pajatiira-seura, puheenjohtaja, Klaukkala
Monto Jouni, kauppias, Kauppahuone Pojat Oy
Palaste-Eerola Tuula, maakunta-arkkitehti, Uudenmaan liitto
Pirttijärvi Timo, suunnittelujohtaja, ympäristöpalvelut, Nurmijärvi
Pulli Ritva, puheenjohtaja, Nurmijärven Yrittäjänaiset ry
Yli-Jaakkola Lasse, puheenjohtaja, Klaukkalan Yrittäjät ry
Forsberg Ari, projektipäällikkö, Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy (Siht.)

Rakennukset

Kiinteät rakenteet

Lääkäripulaa pyritään helpottamaan

Nurmijärvi on selviytynyt
koko maata vaivaavasta lääkäripulasta kohtuullisesti. Nyt
kuitenkin täälläkin saattaa
lähikuukausina olla useammankin lääkärin vaje, toteaa Nurmijärven kunnan ylilääkäri Tapio Y Pitkänen.ooo
Kunnanhallituksen jaosto on
päättänyt uusista keinoista
vajeen kattamiseksi mahdollisimman pian.ooooo
Jaosto esittää keinoina mm.
väestövastuun vähentämistä,
palkan sopeuttamista kilpailukykyisemmäksi sekä mahd.
tarjota asunto. Lisäksi lääkäreitä välittäville yrityksille on
jo lähetetty tarjouspyyntökirjeet, joihin vastaukset saadaan 8.1. mennessä. Useita
tiedusteluja on jo saatu ja pyrimme saamaan lääkärit jopa
6 kuukaudeksi helmikuusta
alkaen. Näin pystymme turvaamaan äkillisesti sairastuneiden hoidon päivä- ja päivystysaikana ylilääkäri
Pitkänen toteaa.
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Esteetön Nurmijärvi -hankkeella elämisen laatua
Kun Suomen väestö vanhenee koko ajan, heikkonäköisiä, huonokuuloisia tai
liikuntaesteisiä on yhä suurempi osa asukkaista. Lisäksi pyörätuolit, sauvat,
rollaattorit ja esim. lastenvaunut vaikuttavat liikkumiseen. Nurmijärven kunta
käynnisti viime kesänä Esteetön Nurmijärvi -projektin, johon liittyen järjestettiin
työseminaarit kolmessa
päätaajamassa.

jien olisi hyvä varautua ainakin
yhteen esteettömään sisäänkäyntiin. Kun esteetön sisäänkäynti osataan tehdä autoille
pitäisi sen onnistua myös talon
asukkaille. Esteettömyyden
toteuttaminen suunnitteluvaiheessa ei maksa yhtään
enempää, mutta mahdollistaa
asumisen myös silloin, kun on
jalka kipsissä tai vaikkapa silloin kun rollaattoria käyttävä
isoäiti tulee kyläilemään.oooo

Kussakin seminaarissa paliikkumisympäristö helpottaa pyörätuolia ja rollaattoria, sauvoja
neuduttiin syksyn mittaan eri Esteetön
ja keppiä käyttävien lisäksi myös lastenvaunuja tai rattaita työntävää
tyyppisiin esteettömyyden tee- lapsiperhettä - toisin sanoen ympäristö on helppo ja hyvä kaikille.
moihin. Seminaarien osanotmiä ratkaisuja löytyi, mutta
erinomaisena lähiliikkumisvertajat olivat kunnan viranhaltiparannettavaa on useissa
kostona
ja
tavoitteena
voisikin
joita, luottamushenkilöitä sekä
tapauksissa. Klaukkalan Yritolla, että esim. puhelinluettevammaisryhmien ja muiden
täjien taholta luvattiinkin palon karttasivuilla olisi tiedot
sidosryhmien edustajia. Esneutua aiheeseen esim. teetniistä
reiteistä,
jotka
erityisen
teetön Nurmijärvi -projektin
tämällä erilaisiin liikekiinteishyvin
soveltuvat
iäkkäämpienvetäjänä toimii Rönkä Consultöihin soveltuvia malliratkaisukin
kunnon
kohentamiseen.
ting Oy:stä DI Kimmo Rönkä.
ja. Kun tiedossa on, että esLyhyempi voisi olla pituudelKirkonkylässä päähuomioo
teettömyys lisää myös kaupan
taan noin 100 m nitrolenkki
liikkumisympäristöönooo
myyntiä on tähän intressiä
ja pidempi noin 400 m kävelyKirkonkylän seminaarissa
yrittäjillä itselläänkin. Penkkejä
lenkki ja niiden varrella tulee
teemana oli esteetön jalanja oleskeluun soveltuvia viiholla riittävästi penkkejä. Myös
kulku, turvalliset kulkureitit ja
tyisiä tiloja tarvitaan Klaukkaturvalliset tienylitykset, liikensaavutettavat palvelut. Esteelassa runsaasti lisää. Näihin
nevalojärjestelyt ja korotetut
tön liikkumisympäristö helpotja muihinkin kävelyllä esiin
suojatieratkaisut olivat tarkastaa pyörätuolia ja rollaattoria
nousseisiin kehittämisajatuktelun kohteena seminaarin
käyttävien lisäksi myös lastensiin palataan tarkemmin
lopuksi suoritetulla kävelyvaunuja tai rattaita työntävää
Klaukkalan keskustan kehitkierroksella.
lapsiperhettä tai golfkärryä
tämisprojektissa.
Kaupallisissa palveluissaoo
vetävää perheenisää - toisin
esteettömyys tärkeä myöso
Asuntorakentamisessaoo
sanoen ympäristö on helppo
yrityksen menestymiselleoo
suunnittelu on tärkeääoooo
ja hyvä kaikille.
Klaukkalassa paneuduttiin
Rajamäellä teemana oli elinKorkeatasoiset kevyen liiesteettömyyteen kaupan ja
kaariasuminen ja asuntorakenteen väylät toimivat myös
yrittäjien kannalta. Esteettökentaminen. Omakotirakenta-

Rajamäellä tutustuttiin myös
Työtehoseuran toteuttamiin
tulevaisuuden mallikeittiöihin
sekä yksilöllisiin palveluyrittäjyyshankkeisiin, joista esimerkkeinä olivat organisoidut
kauppareissut sekä pesulapalvelut.
Projektin 1. vaiheen loppuraportti on valmistunut ja sen
kehittämisehdotukset tulevat
käsittelyyn alkuvuodesta.oooo
Marja-Liisa Back

Esteetön Nurmijärvi -projektin 1. vaiheen
kehittämisehdotukset:
1. Esteettömyys osana koko kunnan strategiaprosessia

Täsmennetään esteettömyysnäkökulmasta tehtyä Hyvän elämän Nurmijärvi -strategiaa, haetaan monialaista ja sektorien välistä yhteistyötä lisääviä toimintatapoja.

2. Esteettömyyden malliratkaisut

Kunta laatii malliratkaisut julkisen tilan ja rakennusten osalta. Malliratkaisuina laaditaan suojatiet, kevyen liikenteen väylät, aukiot ja torialueet, penkit ja levähdysalueet.
Malliratkaisujen avulla kunta voi edellyttää tilaamiltaan suunnitelmilta esteettömyyslaadun varmistamisen.

3. Esteettömät palvelurakennukset

Kunnan avustuksella ja yhteistyössä kiinteistönomistajien kanssa laaditaan malliratkaisut esteettömien palvelutilojen toteuttamiseksi. Esimerkkiratkaisuja laaditaan
sisäänkäynneistä, kynnysten poistamisesta, luiskien rakentamisesta ja pihajärjestelyjen toimivuuden parantamisesta. Yhteistyötä tehdään Klaukkalan ja muiden
taajamien keskustaprojektin kanssa.

4. Esteettömyys osana maankäytön suunnittelun vaikutusten arviointia
Peruste esteettömälle kunnalle tehdään maankäytön suunnittelun työvaiheissa.
Tässä kehittämishankkeessa laaditaan toimintamalli esteettömyyden arvioimiseksi
jo kaavasuunnitelman laatimisvaiheessa.

5. Esteettömät asuinrakennukset

Esteettömän asumisen edistämiseksi käynnistetään kunnan sisäinen hanke, jossa
sekä uudisrakentamiselle että perusparantamiselle luodaan periaatteet. Hankkeessa
käsitellään mm. elämänkaariasumisen periaatteet, esteettömyyskorjaukset ja niiden
toteuttaminen sekä kunnan hissittömien kerrostalojen korjausarvio. Kehittämishankkeessa laaditaan esteettömyyden varmistuslista myös omakotirakentajille.

Päivähoidon asiakaspalvelu on keskitetty alueellisiin palvelupisteisiin
Päivähoidossa on kehitetty alueellista toimintamallia vastaamaan kasvukunnan haasteisiin.o
Päivähoito on jaettu neljään
eri alueeseen: Kirkonkylä,
Rajamäki, Klaukkala pohjoinen ja Klaukkala eteläinen.
Vuodesta 2000 alkaen on
päivähoitoon perustettu asteittain alueelliset palvelupisteet,
joissa keskitetysti hoidetaan
kunkin alueen asiakaspalvelu
ja hallinnollisiin asioihin liittyvä
toimistotyö.

Asiakaspalvelu hoidetaan
palvelupisteessä päivystysperiaatteella siten, että kukin
esimies on vuorollaan asiakkaiden tavoitettavissa. Päivystävä esimies vastaa kaikkiin
alueen päivähoitoa koskeviin
kysymyksiin.
Palvelupisteistä saa tietoa mm.
 päivähoidon palveluvaihtoehdoista

Palvelupisteiden viikottaisessa aluekokouksesa käydään läpi mm. saapuneita
päivähoitohakemuksia

 päivähoitopaikan hakemisesta
 päivähoidossa perittävistä asiakasmaksuista.
Päivähoidon tiedotus- ja
materiaalitiimi

Kirkonkylän palvelupiste, Aleksis Kiven tie 9.
Vasemmalta: Maritta Pylväläinen, Petri Ojanen,
Anitta Suomi-Manninen ja Helena Koivisto

Klaukkalan eteläinen palvelupiste, Viirintie 3.
Vasemmalta: Maija Sassi, Monica Jääskeläinen,
Jaana Vilja, Mari Korhonen, Olli Laiho, Minna Tuure,
Karita Blomqvist ja Hilkka Kemppainen

Klaukkalan pohjoinen palvelupiste, Klaukkalantie 72.
Vasemmalta: Raili Rosenqvist, Anu Järvinen, Tarja
Valimaa-Arotie, Ritva Säilä-Paajanen ja Aune Räsänen

Rajamäen palvelupiste, Ylisjoentie 6.
Vasemmalta: Riitta Kosonen, Raija Ala-Jaakkola ja
Riitta Nieminen

Päivähoidon alueelliset palvelupisteet
puhelinpäivystys: arkisin 8-15.45

Kirkonkylän palvelupiste avoinna arkisin 8-11.30
Aleksis Kiven tie 9, 01900 Nurmijärvi, puh. 2500 2270
Rajamäen palvelupiste avoinna arkisin 8-11.30
Ylisjoentie 6, 05200 Rajamäki, puh. 2500 3615
Klaukkalan pohjoinen palvelupiste avoinna ark. 8-11.30
Klaukkalantie 72, 01800 Klaukkala, puh. 2500 2605
Klaukkalan eteläinen palvelupiste avoinna arkisin 8-12
Viirintie 3, 01800 Klaukkala, puh. 2500 2604
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Nurmijärven pelastuslaitos osaksi Keski-Uudenmaan pelastuslaitosta
Nurmijärven kunnan järjestämä pelastustoimi siirtyi vuoden 2004 alusta kahdeksan
kunnan muodostaman KeskiUudenmaan pelastuslaitoksen hoitoon.
Tämä historiallinen pelastustoimen uudistus koskee kaikkia Suomen kuntia ja kaupunkeja, sillä vuoden alusta maassamme on vain 22 pelastustoimen aluetta.
Valtioneuvoston päätöksen
mukaan Keski-Uudenmaan
pelastuslaitoksen muodostavat Hyvinkään, Järvenpään,
Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisen, Tuusulan Näkyvin muutos kuntalaisille on paloautojen kyljessä olevan tutun veljesvaakunan muuttuminen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen vaakunaan
ja Vantaan kaupungit/kunnat.
yhdeksän aluepaloasemavern. 385 000. Alue on yksi voiAlueella on suuria riskikeskitkoston ympärille. Nurmijärven
makkaimmin kasvavista, sen
tymiä, mm. valtakunnallisesti
asema tulee olemaan järjesvuosittainen väestönlisäys on
merkittäviä teollisuus- ja liiketysnumeroltaan asema 4.oo
n. 5 000. Henkilöstöä tulee
rakennuksia. Lisäksi aluetta
olemaan yhteensä reilu 400,
halkovat myös valtakuntamme
Mitä tällä aluelaitosuudisjosta Nurmijärven asemalla
maantie- ja rautatieliikenteen
tuksella sitten saavutetaan ja
kolmisenkymmentä.
pääväylät.
mitkä ovat sen vaikutukset
yksittäiselle kuntalaiselle?oo
Pinta-alaltaan alue taas on
Asukaspohjaltaan KeskiAluelaitosuudistuksella pyripelastustoimen toiseksi pienin,
Uudenmaan pelastuslaitoksen
tään mm. tehostamaan pen. 1 990 km². Alue rakentuu
alue on kolmanneksi suurin,

lastustoimen voimavarojen
käyttöä sekä parantamaan
palvelujen saatavuutta ja
laatua.
Mainitsemisen arvoisia ovat
myös tavoite lisätä työpanosta
lakisääteisten tehtävien hoitamiseen, hallinnon keventäminen, kalusto- ja varustehankintojen keskittäminen, erityisosaamisen laajempi hyödyntäminen sekä säännösten ja
määräysten yhtenäinen tulkinta.
Kuntalaisille uudistuksesta
johtuva näkyvin muutos on
paloautojen kyljessä olevan
tutun veljesvaakunan muuttuminen Uudenmaan maakuntavaakunan pohjalle tehdyn
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen vaakunaan.
Nurmijärven Kirkonkylällä
sijaitseva paloasema toimii
vuodenvaihteen jälkeenkin samassa paikassa ja edelleen
hälytyksen sattuessa pelastuslaitoksen sammutusyksikkö
lähtee tehtävään 60 sekunnin

lähtövalmiudella kuten
tähänkin saakka.
Vuoden 2004 aikana aluelaitos selvittää Keski-Uudenmaan pelastustoimialueen
yhteismitalliset riskit. Sen
pohjalta laaditaan alueelle
pelastustoimen vähimmäispalvelutaso.
Samalla riskianalyysin
vaatimusten osalta selviää
myös paljon puhuttu Klaukkalan sivupaloaseman
rakentamistarve.
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella on tarkoitus jatkaa sitä työtä, mitä Nurmijärven kunnan pelastuslaitos on
tehnyt ja tarjota laadukkaita
pelastustoimen turvallisuuspalveluja.
Kiitän omasta puolestani
Nurmijärven kuntaa hyvänä
työnantajana sekä kaikkia
kunnan asukkaita.

Turvallista vuotta 2004!
Tuomo Virkkala
apulaispalopäällikkö

Esittelyvuorossa Nuorisolautakunta
Itse kukin pohtinee elämänsä eri vaiheissa, mikä osuus
siitä on varsinaista nuoruutta.
Oikea vastaus lienee jokaisen
omassa sydämessä, mutta
määritelmiäkin asialle on:
ko. lainsäädännön mukaan
nuori on alle 29-vuotias.ooo
Kunnassamme on ollut oma
nuorisolautakunta jo vuodesta
1948 alkaen ja tätä ennen
kolme vuotta nuorisotyötoimikunnan nimellä. Lautakunta
huolehtii nuorisotoiminnan
suunnittelusta ja kehittämisestä. Se tukee ja järjestää sellaista toimintaa, jolla edistetään nuorten oman elämän
hallintaa, luodaan kanavia
osallisuudelle sekä annetaan
turvallinen ja virikkeellinen yhdessäolon mahdollisuus.ooo
Käytännössä tämä tarkoittaa mm. järjestötoiminnan tukemista, kerho- ja leiritoiminnan sekä koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan järjestämistä, nuorten työllistämistä (mm.
kesätyöpaikat), nuorisovaltuuston toimintaa sekä verkostotyötä.
Valtuusto valitsee kunnalliset
lautakunnat aina toimikaudekseen eli neljäksi vuodeksi
kerrallaan. Nykyisen nuorisolautakunnan toimikausi jatkuu
vielä ensi vuoden ajan. Lautakunnan kokoonpano näkyy
tämän artikkelin lopussa.ooo
Asiat esittelee lautakunnassa
nuorisopäällikkö Merja WinhaJärvinen.
Nurmijärven kunnan kotisi-

vuilta www.nurmijarvi.fi löytyy
kattavasti tietoa nuorisolautakunnan järjestämästä toiminnasta ja mm. erittäin kattava
palveluhakemisto nuorille.
Sieltä löytyy myös nuorisolautakunnan päätökset ja tietoa
yhdistystoiminnasta. Kannattaa tutustua!
Sirpa Rantala on toista kauttaan nuorisolautakunnassa ja
nyt puheenjohtajana. Hän ei
näe esteitä pitää lautakunnan
kokous joskus julkisena, tosin
se ei ole ollut esillä.
Lautakunnan keskeinen tehtävä on hänen mukaansa pohtia nuorten vaikuttamismahdollisuuksia sekä järjestää ja
tukea toimintaa, yleisesti ottaen nuorten huomioiminen päätöksenteossa. Rantalan mukaan lautakunnan vaikuttamismahdollisuudet ovat lisääntyneet viime vuosina ja se on
saanut huomiota mm. päihdeja nuorisopoliittisten ohjelmien
kautta.
Mm. kuntalaisten aktiivinen
omatoimisuus sisältyy valtuuston hyväksymiin kuntastrategioihin, ja Rantalan mukaan
hyvä aktiivinen lautakuntatyö
tukee tätä ja on sillanrakentaja
asukkaiden ja virkamiesten
välillä. Nuorisolautakunnan
roolikin on kokonaisvaltaista
nuorisopolitiikan hoitoa eikä
vain yksittäisten tapahtumien
vetoa. Vaikka työ liittyy läheisesti mm. sosiaali-, terveysja koulutoimiin, Rantala pitää
tärkeänä omaa erillistä nuorisolautakuntaa.

Oppilaat ryhmittyivät Sirpa
Rantalan
ympärille
Metsäkylän
koululla

Nuorisovaltuusto on linkki
nuorten ja päättäjien välillä
Kunnassa on toiminut vielä
erillinen nuorisovaltuusto vuodesta 1998 alkaen. Ideana on,
että sen kautta nuoret tutustuvat päätöksentekojärjestelmään sekä voivat innostua ja
osallistua yhteisten asioiden
hoitoon. Nuorisovaltuusto ideoi nuorille toimintaa ja toimii
mukana tapahtumien järjestäjänä, kuulee nuorten mielipiteitä ja esittää asiat kunnan muille toimielimille.
Nuorisovaltuustolla ei ole varsinaisesti kuntalain mukaista
päätösvaltaa, mutta se toimii
tärkeänä linkkinä nuorten ja
päättäjien välillä.

Seuraavat lautakunnat ovat
antaneet nuorisovaltuuston
edustajalle mahdollisuuden
olla läsnä kokouksissaan:
puh.joht. Sirpa Rantala Metsäkylä
kirjasto- ja kulttuuri, koulu-,
varajäsen Raija Lampiselkä Nukari
liikunta-, nuoriso- sekä ympävarapuh. joht. Eero Wihuri Klaukkala ristölautakunnat.ooo
vj Timo Jäntti Klaukkala
Nuorisovaltuuston edustajijäsen Minna Aatela Perttula
en osallistumista lautakuntien
vj Minnamari Siitonen Nurmijärvi
kokouksiin Rantala pitää
oivallisena tilaisuutena yhjäsen Ville Alanen Nukari
teiskunnallisen päätöksenvj Risto Pöysti Klaukkala
teon oppimiseen ja ymmärjäsen Kaisa Suominen Nukari
tämiseen. Nuorisovaltuustosvj Soile Kurvinen Nurmijärvi
sa on mukana aidosti asiasta
kiinnostuneita nuoria. Se on
jäsen Tanja Luostarinen Rajamäki
tosi positiivinen asia, sillä
vj Tarja Pitkänen Klaukkala
nuorissamme on tulejäsen Jouni Rantakare Klaukkala
vaisuus.
vj Tarmo Järvinen Rajamäki

Nuorisolautakunta

Irma Lento
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Kotimainen puu lämmittää
Toissa syksynä Nurmijärvellä käynnistyi projekti
kotimaisen puupolttoaineen käytön lisäämiseksi. Tiedotuksen, koulutuksen ja puuenergiavarojen
kartoituksen lisäksi on jo
päästy tosi toimiinkin.
Kymmenkunta uutta puulämmittäjää on jo aloittanut ja mielenkiintoa riittää. Projekti kestää vuoden 2005 puoleen väliin.
Osittain kuntien, osittain valtion ja EU-rahoituksen turvin
koko Keski-Uusimaalla aloitettu Kiinteistöt kotimaiseen
puulämpöön -hanke on edennyt myötätuulessa. Kiinteistökohtaisten suunnitelmien teko
on alkanut ja jatkuu ainakin
tämän vuoden loppuun. Samoin jatkuu energiapuukohteiden kartoitus sekä neuvonta- ja kurssitoiminta.

aluevastaava Bengt Pystynen.
- Hankkeen teemoina on
myös lähilämmön ja lähiyrittäjyyden kehittäminen, eli oman
alueen metsien energiapuu
käyttöön omin voimin.ooooo
Ensisijaisia kohteita ovat
haja-asutusalueen omakotitalot ja maatilat. Vuonna 2002
hanke verkostoitui VK-Bioenergiajalosteen kanssa, joka
korjaa, hakettaa ja toimittaa
energiapuuta Klaukkalan kaukolämpölaitokseen. Yritykselle
etsitään sopivia energiapuukohteita Nurmijärven alueelta.
Bengt Pystynen vakuuttaa,
että puu on lämmityksessä
suositeltava polttoaine monesta syystä.
- Hiilidioksidipäästöjen suhteen se on neutraali. Se on
uusiutuva luonnonvara ja sen
käyttäminen työllistää meitä
suomalaisia.

Puuta monessaoooooo
muodossa

Bengt Pystynen tuntee puulämmityksen niksit

- Tavoitteena oli saada ainakin 70 kiinteistöä siirtymään
puulämmitykseen tai parantamaan vanhaa puulämmitysjärjestelmäänsä, kertoo KeskiUudenmaan Metsänhoitoyhdistyksen nurmijärveläinen

Puupolttoaineessa vaihtoehtoina ovat hake, klapi ja pelletti. Valintaan vaikuttaa mm.
polttoaineen saatavuus ja
varastotilat, lämmitystarve ja
vaatimukset käytön helppoudesta.
Klapeja voi käyttää missä
vain, mutta niillä lämmittäminen vaatii eniten työtä ja viitseliäisyyttä. Hake vaatii isot
varastotilat ja usein traktoria
materiaalin käsittelyyn. Omasta metsästä hakepuuta saava
maatila on luonnollisin käyttäjä.
- Metsien hakkuutähteissä
on vielä runsaasti potentiaalia
ja kannoissa oleva energia on
lähes täysin käyttämättä, Pystynen laskeskelee.

Jos kaikki Nurmijärven hakkuissa syntyneet hakkuutähteet ja muu teollisuudelle kelpaamaton puu kannot mukaan
lukien käytet-täisiin hyväksi,
lämpiäisi sillä noin 3 000
omakotitaloa!oooo

Pelletti on siisti, riittoisa ja edullinen polttoaine.

Valmiina ostettavat kuivat
pelletit taas ovat siisti ja vaivaton vaihtoehto metsättömälle
ja omakotiasujalle. Pelletti on
kuivasta puupurusta puristettu
papana.
- Omakotitalon lämmitysjärjestelmän hinta on kovin tapauskohtainen, varsinkin korjausrakentamisessa, riippuen
mm. siitä, pystyykö itse rakentamaan esim. varaston, Bengt
Pystynen arvioi.
- Perustamiskustannukset
onkin hyvä laskea tarkkaan,
että saa rahansa takaisin.
Maatilat ja vähintään kolmen
kiinteistön yhtymät voivat saada investointitukea valtiolta.oo

Kokemusta omastaooo
takaa
Toistaiseksi pientaloasujissa
on eniten kiinnostusta herättänyt pellettilämmitys. Bengt
Pystynen oli itse ensimmäinen
pellettilämmittäjä Nurmijärvellä. Poltinlaitteitakaan ei saanut
kuin Ruotsista, mutta vähitellen salat aukenivat ja lämmitys
käynnistyi vuonna 2000.oooo
- Pellettilämmitys toimii yhtä

Älä rääkkää autoa
Pakkasaamuna kankeasti
käynnistyvä auto on liiankin
tuttu kokemus useimmille.
Moottorin lämpiämiseen
menee monta ajokilometriä
ja sankka pakokaasupilvi
kulkee perässä.
Useimmat autoilijat myös
tietävät  ainakin periaatteessa  että moottorin esilämmitys on hyväksi: se säästää auton moottoria ja vähentää polttoaineen kulutusta. Harvempi
varmaan tulee ajatelleeksi, että lämmitys kannattaisi aloittaa
jo niinkin pienellä pakkasella
kuin -5 astetta. Tutkittua tietoa
on, että suurin polttoaineen
säästö savutetaan ensimmäisen kilometrin aikana. Lämmitetty moottori kuluttaa 44%
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Paitsi auton hyvinvointiin
lämmitys vaikuttaa myös ympäristöön edullisesti. Mitä pienempi on polttoaineenkulutus,
sen pienemmät ovat hiilidioksidipäästöt. Eli autoilijalla on
oma pieni mahdollisuutensa
vaikuttaa tätä kautta jopa ilmastonmuutoksen etenemiseen.
Myös haitalliset hiilivety- ja
häkäpäästöt pienenevät lämmityksen ansiosta.
Moottorin esilämmityksestä
kertovaa esitettä voi tilata
Motivasta,
Lohkolämmitin Säteilylämmitin
www.motiva.fi/
½ tuntia
1 tunti
julkaisut/Liikenne
1 tunti
2 tuntia
tai puhelimella
2 tuntia
3 tuntia
09 8565 3100.oo

vähemmän kuin kylmä. Vielä
neljän kilometrin jälkeen kulutus on 23% pienempi. Järkeä
tähän lisää tieto, että yleisimmät ajomatkat ovat alle 5 km
mittaisia.
Moottorin lämmittämisellä voi
siis polttoainekuluissa säästää
pitkän pennin. Kolme käynnistystä päivässä tuottaa talvikauden aikana jopa 80 litran säästön. Toki lämmityskin maksaa
sähkön hintana. Siksi lämmitysaika kannattaa säätää tarkasti ulkolämpötilan mukaan.
Ulkolämpötila
+5  -5
-5  -10
-10  -20

Tässä korjataan Palojoella hakkuutähteitä aumaan. Haketin tekee siitä
silppua paikan päällä.

automaattisesti kuin öljylämmitys. Pelletit puhalletaan suoraan varastoon, mistä kuljetin
vie ne pannuhuoneeseen ja
polttoon itsekseen, käsin koskematta. Pelletit vaativat hyvin
vähän varastotilaa, sillä vuosikulutus on ollut n. 4 tonnia eli
6 kuutiota.
Pellettejä voi tilata suoraan
valmistajalta (Vapo, Biowatti)
tai ostaa rautakaupasta. Jotkut
hakevat itse tehtaalta peräkärryllä. Hankintatapa vaikuttaa
luonnollisesti hintaan.
Erilaisiin järjestelmän huoltotoimiin kuluu Pystysen laskujen mukaan noin puoli tuntia
kuukaudessa. Lämmityksen
hinta on noin kolme neljäsosaa öljylämmityksen hinnasta. Pelletti on kuiva, palaa
puhtaasti ja tuottaa vähän

tuhkaa. Sen palamisesta ei
tule sitäkään vertaa päästöjä
kuin tavallisesta puusta, koska
siinä ei ole kuorta mukana.ooo

Käynnistysapua tarjolla
Puulämmityksestä kiinnostuvat saavat hankkeen vetäjiltä apua niin teoriassa kuin
käytännössäkin. Heille laaditaan alustavat rakennussuunnitelmat ja laskelmat, autetaan
investointihakemusten tekemisessä sekä selvitetään polttoaineen saanti. Heitä myös
koulutetaan laitehuoltoon,
polttoprosessiin ja raakaaineen käsittelyyn.
Bengt Pystynen auttaa alkuun ja ohjaa oikeiden asiantuntijoiden luokse.
Pystysen tavoittaa numerosta 0400 103 305.

Kuka vaikuttaa jätteen määrään?
Jokainen suomalainen tuottaa jätettä kotonaan noin 300
kiloa vuodessa. Työpaikalla ja
harrastuksissa jätettä syntyy
melkein toinen moinen.oooo
OECD:n arvion mukaan yhdyskuntajätteen määrä vuodesta 1995 vuoteen 2020 kasvaa 43%. Yli 90% niistä luonnonvaroista, joita ihminen ottaa käyttöön, muuttuu jätteeksi
jo tuotteiden ja ravinnon valmistusprosessien aikana. Jätteiden turvallinen käsittely
maksaa mm. kuljetuksina ja
kaatopaikkoina.
Kierrätys ja uudelleenkäyttö
sekä jätteen käyttö polttoenergiaksi ratkaisevat vain osan
ongelmaa. Jätelainsäädännössäkin ensisijainen tavoite
on jätteen synnyn ehkäisy.oo

Miten se onnistuu?oo
Täydellisen jätteetön elämä
nykymaailmassa tuntuu lähes
utopialta, jätemäärän vähentäminen sen sijaan ei. Tuotteen

uudelleen käyttö sen alkuperäiseen tai muuhun tarkoitukseen sekä haitallisten tai myrkyllisten aineiden käytön välttäminen ovat mahdollisia kaikille. Kertakäyttöisten ja liiaksi
pakattujen tuotteiden hylkääminen on jo hyvä alku.ooooo
YTV Jätehuolto ja 18 muuta
jätelaitosta käynnistivät syksyllä valtakunnallisen kampanjan Fiksu tuottaa vähemmän jätettä. Tavoitteena on
lisätä kuluttajien tietoisuutta
mahdollisuuksista vähentää
tuottamaansa jätemäärää.oo
Jäteneuvontaa suunnattiin
myös yrityksiin ja ensimmäisenä kohteena oli kauppa,
jonka alalla syntyy paljon jätettä. Myös julkishallinnon toimistot sekä sosiaali- ja terveysala patistettiin miettimään
jätevirtojaan.
Kampanjan osaksi tehdyt
internetsivut jäävät käyttöön
pysyvästi. Osoite on:
www.fiksu.net

Perusta perintömetsä

Rauhoitus tekee kunniaa vanhalle kulttuurimaisemalle

Onko omistuksessasi
erityisen rakas metsäkulma, lapsuuden leikkimetsikkö tai luonnonarvoiltaan rikas alue,
jonka toivoisit säilyvän
samanlaisena omille
lapsillesi ja lapsenlapsille? Voit suojella sen
liittymällä Perintömetsä
-ketjuun.

Nurmijärvellä on rauhoitettu virallisesti toistakymmentä erilaista
luontokohdetta, puita,
kiviä yms. Luonnollisista syistä vanhoja kohteita häviää mutta onneksi uusiakin löytyy.

Maailman Luonnon Säätiö
WWF kannustaa tällä tavoin
vapaaehtoista metsien suojelua eri maanomistajaryhmien
metsissä. Perintömetsä voidaan merkitä metsäsuunnitelmaan ja ottaa huomioon hakkuissa.
Perintömetsässä voi jo valmiina olla arvokkaita kohteita
kuten suota, kallioita, jalopuita,
lähteitä tms. Yhtä hyvin se voi
olla tavallista talousmetsää,
johon rauhaan jätettynä aikaa
myöten kehittyy arvokkaita
piirteitä.
Kooltaan metsän tulisi olla
noin yksi hehtaari, mutta erityistapauksissa jopa puolen
hehtaarin metsäala voidaan
hyväksyä. Yleensä perintömetsiksi määritellyt ovat olleet
vanhoja metsiä, mutta tässäkin voidaan tehdä poikkeus,

jos asiaa käsittelevä toimikunta oikeaksi harkitsee. Pientäkään kohdetta ei kannata väheksyä, sillä jokainen lisää
myös erikoisten eläin- ja kasvilajien elinpaikkoja.
Kaikkiaan perintömetsiä on
jo 500-600 hehtaaria. UPMKymmene on perustanut
omiin metsiinsä 12 perintömetsä -kohdetta. Myös jotkut kunnat ja seurakunnat ovat perustaneet perintömetsiä.
Suurin osa perustajista on
kuitenkin tavallisia yksityisiä
metsänomistajia. Suomalaiset
perheethän omistavat valtaosan maamme metsistä. Nurmijärvelläkin on äskettäin perustettu yksi perintömetsä.
Perintömetsät rekisteröidään ja halutessaan omistaja
saa metsäänsä suojelusta kertovan kyltin. Tarvitaan vain
ilmoitus Suomen WWF:lle,
jonka Perintömetsätoimikunta
käsittelee asian ja lähettää
sopimuksen allekirjoitettavaksi. Ilmoituksen voi tehdä internetissä osoitteessa:ooooooo
www.wwf.fi/perintometsat , tai
tilaamalla lomake WWF:stä.
Lisätietoja antaa metsäpäällikkö Harri Karjalainen, puh.
040 563 7179.

Ympäristötarkastaja Jukka
Kuoppala hääri lokakuun lopulla kameransa kanssa Valkjärventie 405:n pihalla. Soltin
tilan omistaja Simo Lehtinen
esitteli perinteikästä taloa ja
tanhuaa. Tarkastuksen syynä
oli Lehtisen anoma virallinen
rauhoitus tilansa alueella kasvavalle suurelle kuuselle ja
humalatarhalle.
Aivan Valkjärventien penkassa kasvavan kuusen rauhaa
oli uhannut sähkölinjan veto
ja humalatarhan paikalle piti
tulla muuntaja. Tämä akuutti
uhka väistyi, sillä muuntaja
pystytettiin tien toiselle puolelle
ja sähköjohdotkin vedettiin
kauniisti kuusen ohi. Mutta
rauhoitukselle olisi edelleen
päteviä syitä.

Tilalla pitkät perinteeto
Tilan asuinrakennus, vanha
Soltin kartano on jo suojeltu,
kuuluuhan se Valkjärven kylän

Jätevesiasetus uusiksi
Yleisen viemärilaitoksen palvelun ulkopuolella olevat kiinteistöt
joutuvat järjestämään
jätevesihuoltonsa itse.
Tätä koskeva asetus ja
uudet määräykset
tulivat voimaan vuoden
2004 alusta.
Haja- ja loma-asutuksen jätevedet yhdessä teollisuuden
kanssa ovat koko maassa
maatalouden jälkeen suurimmat vesistöjen fosforikuormittajat. Valtaosa haja-asutuksen
jätevesien käsittelylaitteista on
vanhentuneita, toimimattomia
tai tehottomia.
Uuden asetuksen mukaan
käytettävien laitteiden pitää
olla puhdistusteholtaan riittäviä. Kiinteistön omistajan täytyy lisäksi olla selvillä kiinteistönsä jätevesien käsittelyjärjestelmästä sekä sen käytöstä
ja huollosta.
Uusi asetus koskee heti vuoden alusta uudisrakentamista
sekä niitä kiinteistöjä, joissa
tehdään rakennus- tai toimenpidelupaa edellyttäviä korjaustai muutostöitä.
Kaikkien olemassa olevien
kiinteistöjen on saatava jätevesijärjestelmänsä asetuksen
mukaiseksi 10 vuoden kuluessa eli 1.1.2014 mennessä.

Klaukkalan
Pitkäkalliontielle
asennettiin kahden omakotitalon yhteinen
pienpuhdistamo. Suuri
säiliö saostaa,
pienemmät
käsittelevät
kemiallisbiologisesti.

Kiinteistön omistajia velvoitetaan kuitenkin jo kahden vuoden kuluessa laatimaan selvitys jätevesilaitteistaan ja niitä
koskevat hoito-ohjeet. Ellei
kiinteistössä ole vesikäymälää, on selvityksen tekoon aikaa neljä vuotta.
Asetus koskee kotitalouksien lisäksi karjatilojen maitohuoneita ja kodin yhteydessä
olevaa yritystoimintaa.oooo
Sellaisissa kiinteistöissä
(esim. varustetasoltaan vaatimaton lomamökki), joissa jätevesiä syntyy hyvin vähän,
voidaan talousvedet johtaa
käsittelemättä maahan. Ne Automatiikka säätelee puhdistustoimintoja ja ilmoittaa kemikaalien
eivät kuitenkaan saa sisältää lisäystarpeesta.
käymälävesiä eivätkä muuVaihtoehtoja jätevesien kätenkaan aiheuttaa ympäristön
sittelyyn on useita riippuen
pilaantumisen vaaraa.ooooo
mm. käymälätyypistä, vedenhankintatavasta ja käsitellyn
Talousjätevesiä kuten sauveden purkupaikasta. Perinnomisvesiä ei koskaan saa
teinen saostuskaivo ainoana
johtaa puhdistamatta suoraan
laitteena ei enää riitä.
pintavesiin.

Simo Lehtinen esittelee vanhaa humalatarhaa, jonka syksyinen asu
antaa vain aavistuksen sen kesäisestä komeudesta.

vaahterat yritän pitää kapeina
vanhaan kulttuurimaisemaan.
ja alhaalta oksattomina, jotta
Simo Lehtinen perheineen on
näköala järvelle säilyisi.oooo
asunut taloa kolmekymmentä
vuotta, sitä ennen se oli hänen
Rauhoitettava kuusi on arvitätinsä kesäpaikkana. Jossain
oitu 140-150 vuotta vanhaksi.
vaiheessa tila kuului NumlahSen korkeus on 27 metriä ja
den kartanollekin.
ympärysmitta reilun metrin
korkeudessa 278 cm. Hyvä1520-luvulla Valkjärven ryhkuntoisella kuusella on edellymäkylän muodosti neljä taloa:
tyksiä elää vielä pitkään, jos
Soltti, Ali-Pöyhä, Puokka ja
se saa kasvaa rauhassa.oooo
Heikkilä. Ne olivat tuohon aikaan ratsutiloja. Valkjärven
ns. kylänmäki sijoittuu Soltin
vanhan kartanon ja Valkjärven
väliin.
Aikoinaan yli 300 hehtaarin tilasta on nyt jäljellä 21
hehtaaria. Simo Lehtinen on
vuokrannut peltonsa muille,
mutta loppuja maitaan hän
hoitaa vanhaa kunnioittaen ja
varoen.
Asuinrakennuksen alapuolisessa mäessä on pahasti ränsistynyt entinen kyläkauppa
ja humalatarha on sen takapihalla.
Keskiajalta lähtien talonpojilla oli velvoite humalan kasvattamiseen ja virallisesti se
lakkasi vasta 1915. Humala
oli veronmaksun väline, oluen Kuusivanhus on vielä vetreässä
teon aines ja lääkekasvi. Kun kunnossa.
1700-luvulla keskimääräinen
humalatarhan koko Nurmijärvellä oli 2-3 kapanalaa eli 300460 neliötä, viljeltiin Valkjärven
Soltissa vuoden 1780 tietojen
mukaan 5 kapanalaa.

Vaalitaan varovastiooo
hoitaen
Nykyisin alkuperäisestä humalatarhasta on jäljellä vain
osa ja alueella kasvaa lisäksi Rauhoitetut kohteet merkitään
vaahteraa, kirsikkaa, tuomea erityisellä kilvellä.
ja marjapensaita. Kasvuston
Kuusesta ja humalatarhaspohja kaipaa varovaista siivota on pyydetty lausunnot
usta sillä se lienee ollut aikaNurmijärven Luonto ry:ltä,
naan kaupan roskatunkiona.
kirjasto- ja kulttuurilauta-Olen ajatellut pystyttää joikunnalta sekä Uudenmaan
takin salkoja humalalle, joka
ympäristökeskukselta ja ne
nyt rönsyää maata pitkin,
ovat puoltavia. Lopullisen
Lehtinen tuumii.
rauhoituspäätöksen tekee
-Tarhan reunalla kasvavat
ympäristölautakunta.
Nurmijärvi 1/2004
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LIIKKEELLE

Nurmijärven
liikuntatoimen
tiedotuslehti
1 / 2004

Hiihtoladut kutsuvat liikkumaan

Liikunnallinen tapahtumakalenteri talvi/kevät 2004
tammikuu
la 3.1.

Rauhallinen lumikenkälenkki Tornimäessä klo 14. Järj. Nurmijärven Latu,
tied. Airi Harjula p. 050 341 3070. Lumikenkäilymaksu 5  / hlö.
su 4.1. Sb Pro-HIFK miesten salibandyliigaa Hyvinkään Martinhallissa klo 18.30.
ti 6.1.
Kuutamo lumikenkälenkki Mutaanmäessä klo 18. Järj. Nurmijärven Latu.
ke 7.1. NTL:n luistelutunnit alkavat. Yhteyshenkilö Marjatta Ojala p. 0400 458 119.
ke 7.1. Kuutamohiihto Hyvinkään srk:n parkkipaikalta klo 18. Järj. Nurmijärven Latu.
ke 7.1. Rajamäen Kehityksen majalla vapaan hiihtotavan normaalimatkojen seuran
mestaruuskilpailut. Järj. RaKe, lisätietoja Veikko Kontkanen p. 290 1872.
pe 9.1. Sb Pro-Erä miesten salibandyliigaa Hyvinkään Martinhallissa klo 18.30.
la 10.1. NTL:n luistelukoulut jatkuvat klo 10.30. Tervetuloa uudet oppilaat.
Yhteyshenkilö Marjatta Ojala p. 0400 458 119.
la 10.1. NTL:n liikuntaleikkikoulut jatkuvat Mäntysalon koululla klo 12.45.
Tervetuloa uudet oppilaat. Ilmoittautumiset Piia Ojalalle p. 040 744 2520.
su 11.1. 4-5 h lumikenkälenkki Luukkaassa, nuotiotauko. Järj. Nurmijärven Latu.
ke 14.1. Rajamäen Kehityksen majalla vapaan hiihtotavan sprinttimatkojen seuran
mestaruuskilpailut. Järj. RaKe, lisätietoja Veikko Kontkanen p. 290 1872.
su 18.1. Lumikenkälenkki Sääksistä Märkiöön, avantosauna lenkin jälkeen.
Järj. Nurmijärven Latu. Lumikenkäilymaksu 5  / hlö.
su 18.1. Sb Pro-Classic miesten salibandyliigaa Hyvinkään Martinhallissa klo 18.30.
ke 21.1. Rajamäen Kehityksen majalla piirikunnalliset hiihtokilpailut. Järj. RaKe,
lisätietoja Veikko Kontkanen p. 290 1872.
la 24.1. Rauhallinen lumikenkälenkki Parkkimäessä klo 10. Järj. Nurmijärven Latu.
su 25.1. Lumikenkälenkki Palojoella klo 14. Järj. Nurmijärven Latu.
ke 28.1. Rajamäen Kehityksen majalla perinteisen hiihtotavan normaalimatkojen
seuran mestaruuskilpailut. Järj. RaKe, tied. Veikko Kontkanen p. 290 1872.
pe 30.1. Sb Pro-Oilers miesten salibandyliigaa Hyvinkään Martinhallissa klo 18.30.
la 31.1. Lumikenkälenkki Portinkalliossa klo 10. Järj. Nurmijärven Latu,
tied. Airi Harjula p. 050 341 3070. Lumikenkäilymaksu 5  / hlö.

helmikuu

Nurmijärven
hiihtoladut/
kuntoradat

reitit/ joista latujen
ladut valais- hoitotuja luokiyht.
tus
(km) (km)

Oranssilla kehystetyistä kohdista löytyy tarkempi
kartta. Kysy Liikuntatoimesta. Latukartat ja tiedot
muista Nurmijärven kunnan liikuntapaikoista
löytyvät myös kunnan kotisivuilta osoitteesta:
www.nurmijarvi.fi/liikunta

Latuinfo puh. 040 543 9486

su 1.2. Nurmijärvi Hiihdot, järj. Nurmijärven Hiihtoseura, tied. Seija Valajärvi
p. 040 751 6463.
su 1.2. Veikon laturetki. Järj. RaKe, lisätietoja Veikko Kontkanen p. 290 1872.
ke 4.2. Kuutamohiihtolenkki Hyvinkään srk:n leirikeskuksen parkkipaikalta klo 19.
Järj. Nurmijärven Latu, tied. Airi Harjula p. 050 341 3070.
ke 4.2. Rajamäen Kehityksen majalla vapaan hiihtotavan normaalimatkojen hiihtokilpailut. Järj. RaKe, lisätietoja Veikko Kontkanen p. 290 1872.
la 7.2. Lumikenkälenkki Valkjärvellä klo 10. Järj. Nurmijärven Latu, tied. Airi Harjula
p. 050 341 3070. Lumikenkäilymaksu 5  / hlö.
la 7.2. Showtime! Nurmijärven tanssiopiston show- ja streetryhmät Arkadia lukiolla.
su 8.2. Tutustuminen lumikenkäilyyn Sääksissä ja avantosauna klo 15, 16 ja 17.
Järj. Nurmijärven Latu, tied. Airi Harjula p. 050 341 3070.
su 8.2. Kouluratsastuskilpailut Nurmijärven Ratsastuskoululla. Järj. Nurmijärven
Ratsastajat, lisätietoja Terhi Koskinen p. 050 541 0506.
ke 11.2. Rajamäen Kehityksen majalla perinteisen hiihtotavan sprinttimatkojen
hiihtokilpailut. Järj. RaKe, lisätietoja Veikko Kontkanen p. 290 1872.
la 14.2. Tiiranrannan talvitapahtumassa uintia ja lumikenkäilyä. Lumikenkäilymaksu 5  / hlö.
16.-20.2. Hiihtokoulu. Järj. RaKe, lisätietoja Veikko Kontkanen p. 290 1872.
la 14.2. Sb Pro-SSV miesten salibandyliigaa Hyvinkään Martinhallissa klo 18.30.
su 22.2. Arvon Laturetki. Järj. Nurmijärven Hiihtoseura.
su 22.2. Rajamäen Kehityksen majalla koululaiskilpailut, henkilökohtaiset matkat.
Järj. RaKe, lisätietoja Veikko Kontkanen p. 290 1872.
ke 25.2. Rajamäen Kehityksen majalla Nordea hiihdot. Järj. RaKe, lisätietoja
Veikko Kontkanen p. 290 1872.
28.-29.2.Viikonlopun hiihto/lumikenkäretki Lopelle, yöpyminen Lopen Samoilijoiden
majalla. Järj. Nurmijärven Latu, tied. Airi Harjula p. 050 341 3070.
la 28.2. Sb Pro-Josba miesten salibandyliigaa Hyvinkään Martinhallissa klo 18.30.
su 29.2. Rajamäen latupäivä. Järj. RaKe, lisätietoja Veikko Kontkanen p. 290 1872.

maaliskuu

Sivuillamme mm.
Nurmijärven liikuntatoimen yhteystiedot
Liikuntatoimisto

Liikuntalautakunta / hallinto
Liikuntapäällikkö Antero Lempiö
puh. (09) 2500 2050 tai 0400 606 664
antero.lempio@nurmijarvi.fi

Liikuntatapahtumat / erityisliikunta:
Liikunnanohjaaja Riitta Hämäläinen
puh. (09) 2500 2047 tai 040 574 1114
riitta.hamalainen@nurmijarvi.fi

Liikuntatapahtumat / salivuorot:
Liikunnanohjaaja Katja Ahonen
puh. (09) 2500 2046 tai 040 748 0692
katja.ahonen@nurmijarvi.fi

Liikuntatapahtumat /
lasten & nuorten liikunta:
Liikunnanohjaaja Marita Huikari
puh. (09) 2500 2048
marita.huikari@nurmijarvi.fi

Toimistonhoitaja Paula Vanhakangas
puh. (09) 2500 2049
paula.vanhakangas@nurmijarvi.fi

Kenttämestari Hannu Kokkonen
puh. 040 521 5644 tai (09) 879 7426
hannu.kokkonen@nurmijarvi.fi

Liikuntatoimen faksi (09) 2500 2542
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 Talven/kevään tapahtumakalenteri
 Urheiluseuroissa voit harrastaa
 Erityisliikuntatunnit
 Terveysliikuntatunnit ikääntyville
 Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelma
 Lasten & nuorten talvi/kevätliikunta

Urheilukentät

Klaukkala
puh. 0400 456 326 ja (09) 2500 2577
Telefax (09) 2500 2578
Rajamäki
puh. 0400 741 581
Kirkonkylä
puh. 040 5505 850 tai 040 5439 486

Kentänhoitoon liittyvät kyselyt
suoraan kentiltä.
Ulkoilualueiden hoito
puh. 040 5439 486
Klaukkalan kuntosali
puh. 0400 456 326 ja (09) 2500 2577
Klaukkalan jäähalli
puh. 040 521 5644 tai (09) 879 7426

Kysy lisää liikuntamahdollisuuksista!

info: puh. 2500 2049

tai käy katsomassa:
www.nurmijarvi.fi/liikunta

Toimituskunta: Nurmijärven liikuntatoimen henkilökunta.

ke 3.3. Rajamäen Kehityksen majalla koululaisviestihiihdot. Järj. RaKe,
lisätietoja Veikko Kontkanen p. 290 1872.
la 6.3. Koko päivän lumikenkäretki Vaakkoille klo 10. Järj. Nurmijärven Latu,
tied. Airi Harjula p. 050 341 3070.
la 6.3. Sb Pro-OLS miesten salibandyliigaa Hyvinkään Martinhallissa klo 18.30.
la 7.3. Esteratsastuskilpailut Nurmijärven Ratsastuskoululla. Järj. Nurmijärven
Ratsastajat, lisätietoja Terhi Koskinen p. 050 541 0506.
ke 10.3. Rajamäen Kehityksen majalla Hippohiihdot. Järj. RaKe,
lisätietoja Veikko Kontkanen p. 290 1872.
la 13.3. Rajamäen Kehityksen kansalliset hiihdot. Järj. Rajamäen Kehitys
yhteyshenkilö Jaana Rahkola p. 040 528 5314.
ke 17.3. Rajamäen Kehityksen majalla hiihdon pitkien matkojen seuran mestaruuskilpailut. Järj. RaKe, lisätietoja Veikko Kontkanen p. 290 1872.
to 18.3. Rajamäen Kehityksen majalla puulaakihiihdot. Järj. RaKe,
lisätietoja Veikko Kontkanen p. 290 1872.
27.-28.3. Nurmijärven tanssiopisto esittää Mozartin Taikahuilun Martinuksessa.

huhtikuu

ti 13.4. Rajamäen Rykmentin iltarastit, Portinkallio, tie 1311, klo 17-19. Lisätietoa
www.rajamaenrykmentti.fi tai Jarmo Hyvöseltä p. 250 5608, 040 562 9395.
la 17.4. NTL:n kauden päättäjäiset.
su 18.4. Kouluratsastuskilpailut Nurmijärven Ratsastuskoululla. Järj. Nurmijärven
Ratsastajat, lisätietoja Terhi Koskinen p. 050 541 0506.
ti 20.4. Rajamäen Rykmentin iltarastit, Käpylännummi, tie 1311, klo 17-19.
pe 16.4. Hiihtomatka Akumajalle. Järj. Nurmijärven Latu, tied. Airi Harjula
-la 24.4. p. 050 341 3070.
ti 27.4. Rajamäen Rykmentin iltarastit, Syrjälä (Klaukkala), tie 132, klo 17-19.
www.rajamaenrykmentti.fi tai Jarmo Hyvönen p. 250 5608, 040 562 9395.

toukokuu

su 2.5. Esteratsastuskilpailut Nurmijärven Ratsastuskoululla. Järj. Nurmijärven
Ratsastajat, lisätietoja Terhi Koskinen p. 050 541 0506.
ti 4.5
Rajamäen Rykmentin iltarastit, Alhonniittu (päiväkoti), tie 1311 , klo 17-19.
www.rajamaenrykmentti.fi tai Jarmo Hyvönen p. 250 5608, 040 562 9395.
5.-8.5. Nurmijärven tanssiopiston kevätnäytökset Konserttitalo Martinuksessa.
ti 11.5. Rajamäen Rykmentin iltarastit, Kiljavannummi (opisto), klo 17-19.
ti 18.5. Rajamäen Rykmentin iltarastit, Klaukkala, klo 17-19. Lisätietoa saat
ti 25.5. Rajamäen Rykmentin iltarastit, Rokokallio, klo 17-19. Lisätietoa saat
ti 1.6.
Rajamäen Rykmentin iltarastit, Pinninnummi, klo 17-19. Lisätietoa saat
www.rajamaenrykmentti.fi tai Jarmo Hyvönen p. 250 5608, 040 562 9395.

Ilmestymiskerrat: 3 kertaa vuodessa.

Seuraava lehti ilmestyy toukokuussa

LIIKKEELLE

Erityisliikunta kevätkaudella 2004
Nauti ja kuntoudu vedessä

Sota- ja rintamamiesveteraanien vesijumppa
Rajamäen uimahalli 13.1.-20.4.2004 ti klo 14.30
 ei ennakkoilmoittautumista
Kissankello, Klaukkala 15.1.-22.4.2004 to klo 13
*) ilmoittautumiset liikuntatoimeen
Sotainvalidien vesijumppa
Rajamäen uimahalli 13.1.-20.4.2004 ti klo 15
 ei ennakkoilmoittautumista
Kissankello, Klaukkala 15.1.-22.4.2004 to klo 13
*) ilmoittautumiset liikuntatoimeen
Ikääntyneiden (yli 60v) vesijumppa
Rajamäen uimahalli 13.1.-20.4.2004 ti klo 15.30,
normaali uimahallimaksu
 ei ennakkoilmoittautumista
Erityisryhmille tarkoitettu aikuisten ohjattu vesijumppa
 vesijumppa tarkoitettu vammaisille ja pitkäaikaissairaille
Rajamäen uimahalli 13.1.-20.4.2004 ti klo 14
*) ilmoittautumiset liikuntatoimeen, normaali hallimaksu
Kissankello, Klaukkala 15.1.-22.4.2004 to klo 13.30
*) ilmoittautumiset liikuntatoimeen, 12,50 /kausi
Erityisryhmille tarkoitettu aikuisten ohjattu vesiliikunta
 vesiliikunta tarkoitettu vammaisille ja pitkäaikaissairaille
 uimareilla tulee olla avustaja tarvittaessa
Rajamäen uimahalli 18.1.-25.4.2004 su klo 11.15
*) ilmoittautumiset liikuntatoimeen
normaali uimahallimaksu, avustaja samalla maksulla
Erityislasten uintikerho
Rajamäen uimahalli 18.1.-25.4.2004 su klo 10.30
 kerho on tarkoitettu liikunta- ja kehitysvammaisille
sekä pitkäaikaissairaille lapsille
 uimareilla tulee olla avustaja
*) ilmoittautumiset liikuntatoimeen
normaali uimahallimaksu, avustaja samalla maksulla
*) ilmoittautumiset liikuntatoimeen: Riitta Hämäläinen
p. 2500 2047 tai riitta.hamalainen@nurmijarvi.fi
Reumaatikkojen vesijumppa
Kissankello, Klaukkala 15.1.-22.4.2004 to klo 19.00
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Nurmijärven Reumayhdistys/Anja Kytöaho p. 879 5481
Astmaatikkojen vesijumppa
Kissankello, Klaukkala 15.1.-22.4.2004 to klo 19.30
Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
040 571 3215 (ti ja to klo 18-20)

Liiku salissa

Senioritanssi
 Liikuntakeskus Balanssi, UUSI SALI
Keskivari 4, Klaukkala. 16.1.-23.4.2004
pe klo 10.00, 12,50 /kausi
Kehitysvammaisten jumppakerho
 Lukkarin koulu, liikuntasali,
14.1.-21.4.2004 ke 17.30
*) ilmoittautuminen liikuntatoimeen
Tiedustelut ylläolevista saliryhmistä
p. 2500 2047
Seniorijumppa
 Ahjola, Kirkonkylä ke klo 10,
(Nurmijärven Eläkkeensaajat) tiedustelut:
Aarre Tuomi p. 050 357 3487
 Klaukkalan työväentalo ma klo 12
(Klaukkalan Eläkkeensaajat) tiedustelut:
Eila Kuvaja p. 879 4357 tai 040 773 1426
Senioritanssi
 Ahjola, Kirkonkylä ti klo 11.30,
(Nurmijärven Eläkkeensaajat) tiedustelut:
Sinikka Helminen p. 250 8370
 Klaukkalan työväentalo ma klo 11
(Klaukkalan Eläkkeensaajat) tiedustelut:
Sointu Nordbäck p. 879 6377 tai
0400 584 885

Kansalaisopisto Jukolan ryhmiä
Eläkeläisten liikunta
Ahjola, Kirkonkylä, 13.1.-6.4.2004
ti klo 18.00
 25 /vuosi
Klaukkalan Aitohelmi, 14.1.-7.4.2004
ke klo 15.00
 25 /vuosi
Rajakaaren peilisali, 15.1.-15.4.2004
to klo 15.00
 25 /vuosi
Pullukkajumppa
Klaukkalan Aitohelmi, 14.1.-7.4.2004
ke klo 18
 35 /25 
Kurssitoimintaa:
tiedustelut liikuntatoimesta p. 2500 2047

Kevät keikkuen tulevi!
Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelman kevät
Liikutaan yhdessä, hyvässä seurassa ja
aloitetaan heti.
KKI -ohjelma pitää sisällään 36 terveysliikuntatuntia
viikossa. Lukujärjestyksestä löytyy nimenomaan liikuntaa aloitteleville aikuisille tarkoitettuja ryhmiä, joten
aloituskynnys on matala. Yhteistyössä ovat mukana
työterveyshuollot, terveyskeskuksen fysioterapia, Nurmijärven Fysioterapia, Rajamäen Fysikaalinen Hoitolaitos, Klaukkalan Fysikaalinen Hoitolaitos, Kissankello,
Rajamäen uimahalli, NuVoLi ja liikuntatoimi.ooooooo

Miten mukaan?
1) Työpaikan tulee ilmoittaa meille mukaantulosta ja
sitoutua pieneen rahalliseen panostukseen. Kun työpaikka on mukana ohjelmassamme, voivat työntekijät
käyttää maksutta ko.liikuntapalveluja; vesivoimisteluissa
osanottajat maksavat Rajamäen uimahallissa pääsymaksun ja Kissankellossa 3,50 /kerta. Pilates -tunnilla
lisäksi erillinen maksu.
Nyt kevätkaudella Pilates -peruskurssi (3x) 15.1.29.1.2004 torstaisin klo 18-19 NYK:n liikuntasalissa,
hinta 45 . Ilmoittautuminen ja lisätietoja: liikuntatoimi
p. 2500 2047.
2 ) Myös sinä, keski-ikäinen nurmijärveläinen, olet tervetullut ryhmiimme, kausimaksulla tai kertalipuilla.ooo
Tutustu tuntien sisältöön, valitse itsellesi sopivin ja
ilmoittaudu ohjaajalle. Kuitenkin Kissankellon vesijumppiin, step -tunneille ja Pilates -tunnille tulee ilmoittautua
ennakkoon.
Kevät tuo mukanaan kertaliput. Voit hankkia 10 kerran lippuvihkon, joko ohjaajalta liikuntatoimesta,
yhteispalvelupisteestä, tai Rajamäen uimahallista, hintaan 40 . Liput oikeuttavat osallistumaan KKI -jumppiin,
ei kuitenkaan vesijumpparyhmiin eikä Pilates -tunnille.
Step -tunneille lipuilla pääsee, jos tunneilla on tilaa.ooo
Tervetuloa liikkumaan!
Hyvää ja liikunnallista vuotta 2004!
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LIIKKEELLE

Urheiluseurassa voit harrastaa monipuolisesti
PESÄPALLO
NuMa
Tule mukaan!
Martti Kainulainen
 Miehet
250 9309
AMMUNTA
NAME-88
Rajamäen Kehitys
AUTOURHEILU
Nurmijärven Urheiluautoilijat

Reijo Ahtola
Juha Pietarinen
Hannu Hyttinen.

879 3001
040 528 1793
879 2370

AVANTOUINTI
Nurmijärven Latu

Timo Vainio

BUDOLAJIT
Aikidoseura Kaiten
Klaukkalan Tol Ki Do
Klaukkalan Tae Kwon Do
n. 30 v
15 v
7-14 v
Nurmijärven Shotokan Karate
Rikidokan (karate)
Pingviinit (judo)
Lepsämän Humu (muksujudo)

050 518 4260,
276 1281

Heikki Harju
Kari Osola
Jan Muuriaisniemi
Tapio Laakso
Niina Jaakkola
Marjo Laine
Tommi Lehtimäki
Aulis Lappalainen
Simo Akrenius
Merja Hokkanen

250 9893
879 7834
050 566 6899
040 828 0604
050 544 5414
041 435 0116
250 9627
879 8847
879 6811
040 838 6091

 B-pojat, korttelipesis
 Naiset
 E-tytöt

Juha Murto
Airi Harjula
Marita Huikari

879 2383
050 341 3070
050 516 0909

RATSASTUS
Impivaaran Ratsastajat
Klaukkalan Ratsastajat
Nurmijärven Ratsastajat
Solbackan Ratsastuskoulu

Anne Molander
Riitta Uittin
Kati Honkanen
Tiina Tarkkala

855 7135
040 566 6272
878 5041
879 2339

RETKEILY
Nurmijärven Latu

Airi Harjula

RINGETTE
Seven Ringettes

2508 305
050 341 3070

Sirpa Melender

040 841 7318

12.1.-12.2. ja 23.2.-25.3.
 parantaa tärkeitä voimavarojasi: lihasvoimaa,
tasapainokykyä
 ryhmä kokoontuu kaksi kertaa viikossa ma klo
12-13.30 ja to klo 10-11.30, yhteensä 10 kertaa
 ryhmään otetaan 12 henkilöä (väh. 6)
 maksu 20,20  sisältää kuntosalin lisäksi uinti- ja
saunomismahdollisuuden
ilmoittautuminen ja lisätietoja p. 040-5591943,
Päivi Niemi tai p. 2500 2047, Riitta Hämäläinen.
Tarvittaessa kuljetusjärjestelyissä avustetaan

041 546 0747,
879 6535
879 2252
890 321
0500 588 924
050 414 7935
040 741 1464
879 6935

 LHT (lääkinnällisen harjoitteluterapian) -periaatteilla tapahtuvaa liikuntaa
 ryhmä kokoontuu kerran viikossa
 hinta 60  / 10 kertaa
ilmoittautuminen RaFLa p. 290 0525

SALIBANDY
Klaukkalan Kiri

Pertti Halonen

Harri Pajas pj.

276 1412

FRISBEEGOLF
Dgc Bats

Jari Väyrynen

0400 300 909

Röykän Salibandy
Valkjärven Vieteri

Jouni Keränen
Jouni Andersson
Harry Virtanen
Risto Koljonen
Antti Häkkinen
Olli Einistö

GOLF
Nurmijärven Golfklubi

Esa Meriläinen

0400 885 775

SHAKKI
Nurmijärven Shakkikerho

Matti Harju

290 0253

HIIHTO
Klaukkalan Kiri

Pertti Halonen

SULKAPALLO
Nurmi-Sulka

Heikki Ahola

250 9855

Korven Urheilijat
Metsäkylän Nouseva
Nukarin Haka
Nurmijärven Hiihtoseura
Perttulan Riento
Rajamäen Kehitys
Suomiehen Sisu

Harri Havulehto
Tauno Timonen
Pauli Hietanen
Seija Valajärvi
Risto Airikkala
Veikko Kontkanen
Ossi Lindström

879 6535,
040 5318 947
0400 512 009
879 5636
250 3598
250 4304
276 1291
290 1872
019 433 654

SUUNNISTUS
Rajamäen Rykmentti

Vesa Tervo pj.

040 545 8787

Marjatta Ojala pj.
Pia Ojala, valmentaja

TANSSI
NurDance

0400 458 119
040 744 2520
019 483 397

Pentti Mattila

878 1674

TENNIS
Mäntysalon Tennis
Nurmijärven Tennisseura

Sointu Rajakallio
Irma Viitanen

879 9307
040 502 3082

UINTI
Nurmijärven Kunto
vesiralli

Matti Juvonen
Jarmo Timonen

040 500 2349
041 458 7454

UIMAKOULUT
rantauimakoulut

Rajamäen Uimahalli
liikuntatoimi

276 6720
2500 2047

Juhani Lehto
Esa Suni

879 4557
040 594 1565

Pia Havulehto
Minna Turunen
Lauri Laine

0400 603 606
040 584 7290
050 386 2217

FC Nurmijärvi
Rajamäen Kehitys
RaKe:n nappulajaosto

JUMPPA
Nurmijärven Voimistelu ja Liikunta
Leena Takanen
 naiset ja miehet
Nina Virta
 lapset

050 338 5748
040 739 5000

JUMPPA NAISET
Röykän Palloseura

Marketta Kiviharju

276 5463

JÄÄKIEKKO
Kurra Juniorit
 valmennuspäällikkö
 kiekkokoulu
 tyttökiekkoilijat
Klaukkala Gepards

Juha Mikkonen pj.
Jari Hiltunen
Pentti Kortelainen
Ismo Uusitalo
Eero Karppinen

050 350 5673
040 514 2507
0400 450 870
0400 402 916
250 9187

KORIPALLO
Klaukkalan NMKY

Paul Tiainen

879 6662,
0400 933 007

KUNTOLIIKUNTA
Lepsämän Humu
Metsäkylän Nouseva
Perttulan Riento
Rajamäen Kehitys
Valkjärven Vieteri (perheliikunta)

Lea Tanskanen
Marketta Raekannas
Risto Airikkala
Risto Sundell
Olli Einistö

892 510
879 5365
276 1291
040 543 9486
879 6935

LASTEN LIIKUNTA
Metsäkylän Nouseva

Vesa Sihvo

0400 512 809

Raija Lehtiranta
Mikko Luukkola
Pasi Räikkönen
Heikki Kulovesi
Henri Toivomäki
Tuula Luukkola
Pertti Vallinrinne
Tero Uusikari
Reijo Eloranta

276 5932
276 8726
276 8968
879 6667
879 5219
250 7770
276 7848
250 4475
250 9017

Paula Mustonen
Jouni Korkka
Tiina Hurttala
Kari Tuomi
Seppo Väisänen

019-476 856
879 8032
044 785 2258
290 3802
290 0527

Hannu Malinen

040 822 0694

LENTOPALLO
Klaukkalan Kiri, naiset
Korven Korvenpojat
Korven Urheilijat
Lepsämän Humu
Metsäkylän Nouseva
Nukarin Nousu, naiset
Nummenpään Urheilijat
Nurmijärven Jukolaiset
Nurmijärven Kunto
Nurmijärven Voimistelu ja
Liikunta
Perttulan Riento
Perttulan Tähti, naiset
Rajamäen Kehitys
Rajamäen Rykmentti
MELONTA
Nurmijärven Latu
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Rajamäen uimahallissa Wanhusten woimaharjoittelu 60-100 -wuotiaille

294 1836

Lepsämän Humu
Metsäkylän Nouseva
SB-Project-96

050 511 3628
879 9323
050 511 6005,
879 8921
Mika Vänni
044 287 9808
Tanja Luostarinen (koti) 290 3071,
(työ) 020 451 7671
Sari Hämäläinen
290 3336,
040 703 2713

Terveysliikuntatunnit ikääntyville 55+, 60+ ja 85+ -ikäisille

PÖYTÄTENNIS
Nurmijärven Pöytätennisseura Rauno Karppinen

ENDURO/MOTOCROSS
Nurmijärven Moottorikerho

JALKAPALLO
Janne Kosonen
Klaukkalan Nappulaliiga
Korven Korvenpojat (ikämiehet 35) Jouni Niiranen
Pasi Siltanen
Nateva

Syksyn uutuudet jatkuvat keväällä:

TAITOLUISTELU
Nurmijärven Taitoluistelijat

VETERAANIURHEILU
Klaukkalan Kiri
YLEISURHEILU
Korven Urheilijat
Metsäkylän Nouseva
Nurmijärven Yleisurheilu

Kissankellossa

Ihan uutukainen

Jo perinteinen

Miesten klubi
13.1.-21.4.2004

ja

Lady klubi

 30-60 -vuotiaille naisille ja miehille
 miesten klubi Maaniitun koululla ti klo 20
 naisten klubi Klaukkalan koululla ke klo 19
kausimaksu 50 , työttömät ja eläkeläiset 25 
 rentoa menoa ja hikeä hyvässä seurassa
 ei ennakkoilmoittautumista
ohjaajina: Mika Vänni / miesten klubi ja
Sannamari Nousiainen / naisten klubi
tiedustelut liikuntatoimi p. 2500 2047

Huom! KKI-toiminnassa mukana olevien
yritysten työntekijöille ilmainen.

Petärinnettä
vuokrataan
 juhliin
 kokouksiin
 saunailtoihin
Perttulan Tähti
puh. 0400 454 052
tai 09 250 4207

Rajamäen Fysikaalisessa Hoitolaitoksessa
Ikääntyvien naisten jumppa ti ja ke klo 10-11

Ikäallas ma, ti, ke, to ja pe klo 11-11.30
 maksu 6  / kerta; ilmoittautuminen klo 9-13
p. 276 1188 tai 040 735 7222
Ohjattu kuntopiiri ma ja to klo 10-10.30
 maksu 3,50  / kerta; ilmoittautuminen klo 9-13
p. 276 1188 tai 040 735 7222
Oma harjoittelu kiertoharjoitteluna
ke ja pe klo 10-10.30
 maksu 3,50  /kerta
ilmoittautuminen p. 276 1188 tai 040 735 7222
Ikääntyvien kuntoneuvola
Liikunta- ja kuntoneuvontaa Heikkarin palvelutalossa sekä Kirkonkylän, Klaukkalan
ja Rajamäen päiväkeskuksissa

 tuntuuko, että jotain tarttis tehrä?
 jos sinulla on tuki- ja liikuntaelinvaivoja, ylipainoa tai
et ole pitkään aikaan harrastanut liikuntaa, kysy neuvoja liikunnan aloittamiseksi. Varaa aika maksuttomaan neuvontaan p. 040 559 1943 / fysioterapeutti
Päivi Niemi

Hyvän olon keskus

Naisten kuntosali
Sekasali, testit
Ohjattu harjoittelu
Solarium

Avoinna avainkortilla 05.00-22.00
Henkilökunta paikalla ma-pe 16-19

KUNTOCENTER

Kauppanummentie 6, 01900 Nurmijärvi
puhelin 2501 597 tai 0400 576 369

LIIKKEELLE

Lasten liikunta
talvi/kevät 2004
UUTTA!
Palloilukerho

Yleisöluistelu

RAJAMÄKI
Maanantai

Klaukkalan
jäähallissa

9-12v tytöille ja pojille

eri palloilulajeja ja -pelejä, 28.1. alk.
keskiviikkoisin 16-17 Klaukkalan yläaste
Hinta: 55 / kevätkausi
Ilmoittautuminen: pe 23.1. mennessä
Liikuntatoimi/ Marita Huikari, p. 2500 2048

Mailan kanssa keskiviikkoisin klo 12-13

(kypäräpakko)

marita.huikari@nurmijarvi.fi

Ilman mailaa lauantaisin klo 12-13

LIIKUNTASIRKUS 46 -vuotiaille ja
TELINEJUMPPAKERHO 7-10 -vuotiaille

Tiedustele vapaita paikkoja: Marita Huikari, p. 2500 2048

Yleisöluistelut
ovat
maksuttomia

marita.huikari@nurmijarvi.fi

Talvilomaviikon ohjelma 16.-20.2.
Telinejumppaleiri 7-10 v tytöille ja pojille
maanantai-perjantai klo 12.30-14
maanantai-perjantai klo 12.30-14

Mäntysalon koulu
Maaniitun koulu

Salibandyleiri 7-10 v tytöille ja pojille
maanantai-tiistai
keskiviikko-torstai

klo 14.30-16
klo 14.30-16

Hinta: telinejumppa
salibandy

20 / 5 krt
8 / 2 krt

Mäntysalon koulu
Maaniitun koulu

Ilmoittautuminen: pe 6.2. mennessä
Liikuntatoimi/ Marita Huikari, p. 2500 2048

marita.huikari@nurmijarvi.fi
ryhmäkoko: väh. 6, ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä

Liikuntatoimi varaa oikeuden ryhmä- ja aikataulumuutoksiin!

Nuorten Klubi
Nuorten klubi on 13-18 -vuotiaille nuorille tarkoitettua ilmaista
liikuntaa. Vakiotunnit 13.1. alkaen. Ei ennakkoilmoittautumisia.
Lisätietoa: p. 2500 2048 /Marita Huikari/ marita.huikari@nurmijarvi.fi
Vakiotunnit:
kuntosali + uinti
Uimahalli
Tiistaisin
15.00-16.30
palloilu
Rajakaari
Tiistaisin
16.30-18.00
palloilu
Perjantaisin 15.00-16.30
NYK
Liikuntatoimi varaa oikeuden ryhmä- ja aikataulumuutoksiin!

Kenttävuorot 2004
Nurmi-, hiekka- ja yleisurheilukenttien kenttävuorot kaudelle
1.4.-31.10.2004 tulee hakea liikuntatoimesta 13.2.2004 mennessä. Hakemukset osoitteeseen Nurmijärven kunta/liikuntatoimi,
PL 37, 01901 Nurmijärvi. Lisätietoja antaa kenttämestari Hannu
Kokkonen puh 040 521 56 44 tai hannu.kokkonen@nurmijarvi.fi.
Anomukset myös yksittäisistä tilaisuuksista, kilpailuista ja turnauksista em. päivämäärään mennessä.
Klaukkalan Jäähallin vuorot 2004-2005
Klaukkalan jäähallin harjoitusvuorot kaudelle 2004-2005 tulee
hakea 31.3.2004 mennessä. Hakemukset osoitteeseen
Nurmijärven kunta/liikuntatoimi/Antero Lempiö PL 37, 01901
Nurmijärvi. Lisätietoja liikuntapäällikkö Antero Lempiö
puh 0400 606 664 tai antero.lempio@nurmijarvi.fi.
Porkkalanniemen mökin varaukset
Porkkalanniemen ulkoilualueella oleva mökki on Nurmijärven
kuntalaisten vuokrattavissa ajalla 1.4.-31.10.2003. Mökkiä voi
vuokrata 2 vrk/kesä/vuokraaja. Mökin vuokra on 45 euroa/vrk.
Mökin varaukset liikuntatoimesta 17.3.2003 klo 9.00 alkaen
numerosta 2500 2049 Paula Vanhakangas.

Syyskausi 2003

Liikuntasalien käyttövuorot 2004-2005
Koulujen liikuntasalien, peilisalin,
budotilan, juoksusuoran ja
ampumaradan käyttövuorot
kausille syksy 2004 ja kevät 2005
tulee hakea liikuntatoimesta
31.3.2004 mennessä. Kesän
2004 Rajakaaren käyttövuorojen
haku myös 31.3.2004 mennessä.
Käyttövuorolomakkeita on
saatavissa liikuntatoimesta,
kirjastoista, Klaukkalan
yhteispalvelupisteestä ja netistä
osoitteesta: www.nurmijarvi.fi/
liikunta/salivuorohakemus.
Hakemukset osoitteella:
Nurmijärven kunta/liikuntatoimi/
Katja Ahonen, PL 37, 01901
Nurmijärvi. Tiedustelut Katja
Ahonen puh 2500 2046 tai
katja.ahonen@nurmijarvi.fi.

Pesäpalloa
Nurmijärven Mailan
E-tyttöjoukkue
(-92, -93 synt.) etsii lisää pesäpallosta kiinnostuneita tyttöjä.
Seuran välineet ovat käytössäsi
ja lajikokemusta saat tässä aloittelevassa porukassa iloisessa ja
reilussa hengessä. Joten tule reippaasti mukaan kokeilemaan lajia!
Tytöt harjoittelevat talvikauden
maanantaisin klo 17-18.30
Mäntysalon koululla ja
kesäkauden Nurmijärvellä.oooo
Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
050 516 0909/ Marita Huikari
(iltaisin).

Kuntola
19-20 KIINTEYTYSJUMPPA, ohj. Malla Grönlund
Kivikoulu
17.30-18.30 AIKUINEN-LAPSI-JUMPPA 2-4v
Ohj. Nina Virta, ilm. ma- ja ke- aamupäivisin 050-414 5952

Keskiviikko

Rajakaari/peilisali
17-17.45 LAPSET 7-9v
17.45-18.30 LAPSET 10-12 v , Ohj. Lotta Lehtonen ja
ja Johanna Tarhonen, ilm. iltaisin 040-742 6221
Kuntola
17-18 LIIKUNTALEIKKIKOULU 4 v,
18-19 LIIKUNTALEIKKIKOULU 5-6 v,
Ohj. Tiina Virolainen ja Mari Saltio,
ilm. iltaisin 040-511 5626 tai 040-562 6768
19-20 KIMPPAJUMPPA, vaihtuva ohjaaja
20-21 SHOW DANCE, Virpi Paavola 045-630 8206

NURMIJÄRVI
Maanantai

Lukkarin koulu
19-20 TANSSILLINEN AEROBIC 10-15 v,
ohj. Johanna Kivelä
Yhteiskoulu
18-19 LIIKUNTALEIKKIKOULU 4 v, ohj. Maarit Saltio
ja Eeva Käyhkö, ilm. iltaisin 040-563 9422
Maaniitun koulu
19-20 KIMPPAJUMPPA, ohj. Anuliisa Lahtinen

KLAUKKALA
Maanantai

Kissankello
19.30-20.00 VESITREENI 1 (ent. HYDROBIC)
20.00-20.30 VESITREENI 2 (ent. HYDROBIC)
ohj. Anitta Ratinen. Ilm. iltaisin 0500-537 391, huom. keväällä
ilmoittautuneet,varmistakaa osanottonne!

Tiistai

Klaukkalan yläaste
17-17.45 LIIKUNTALEIKKIKOULU, 5-6 v
17.45-18.30 LIIKUNTALEIKKIKOULU 4 v, ohj. Lea Leismala
ja Miia Volanen, ilm. iltaisin 0500-918 298

Keskiviikko

Kissankello
20-20.30 VESITREENI 1 (ent. HYDROBIC)
20.30-21 MIEHET VESITREENI 2 (ent. HYDROBIC)
ohj. Susanna Immonen. Ilm. iltaisin 0500-537 391,
huom. keväällä ilmoittautuneet, varmistakaa osanottonne!

METSÄKYLÄ
Keskiviikko

Metsäkylän koulu
17.30-18.30 AIKUINEN-LAPSI-JUMPPA,
ohj. Pirkko Manninen. Ilm. iltaisin 040-554 4158
20-21.30 JOOGA, Orvokki Korpiola, 2906 2810
Jäsenmaksut syksy 2003 ja kevät 2004
Aikuiset
60 e/vuosi
Alle 19 v 40 e/vuosi
35 e/kausi
25 e/kausi
Liikunta65 e/kausi, uudet
Leikkikoulu
60 e/kausi, jatkajat
Aikuinen60/20 e/vuosi
lapsijumppa 35/15 e/kausi
Vesitreeni
65 e/kausi
Tiedustelut iltaisin:
Anu Häkkinen, siht.
040-521 0050
Leena Takanen, pj.
050-338 5748
Susanna Lakaniemi, varapj, 040-735 7222
TOIMINTAKAUDEN ALKAMINEN
Aikuisten salijumpat alkavat viikolla 35, muut viikolla 36;
ilmoittautuminen ja jäsenmaksun maksaminen viikoilla 35-37
jumppien yhteydessä, käteismaksu! Aikuisten salijumppamaksuja otetaan vastaan jo klo 18 jälkeen.
Jäsenkortti mukaan, kadonneesta perimme 2 e:n maksun!
Syksyllä tulossa JOOGA-kurssi, seuraa ilmoitteluamme!

Hyvässä seurassa on ilo liikkua!

Klaukkalantie 72 puh. 879 2223

Urheiluseurojen avustukset 2004
Urheiluseurojen avustukset tulee hakea 31.3.2004 klo 16 mennessä erillisellä hakulomakkeella. Hakulomakkeita saa liikuntatoimesta ja Klaukkalan yhteispalvelupisteestä. Hakulomakkeet
palautetaan osoitteeseen Nurmijärven kunta/liikuntatoimi/ Antero
Lempiö PL 37, 01901 Nurmijärvi.
Lisätietoja antaa Antero Lempiö puh 2500 2050, 0400 606 664
tai antero.lempio@nurmijarvi.fi.
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Nurmijärvellä tapahtuu tammi-toukokuussa
Lisätietoja ja tilaisuuksien järjestäjä: Nurmijärven kunta, kirjasto- ja kulttuuri-palvelut, puh. 2500 2500. Tai katso tarkemmin

www.nurmijarvi.fi

Muitten järjestäjien tapahtumissa mainitaan yhteystiedot erikseen.

To u k o k u u

Ta m m i k u u

Näyttelyt

Näyttelyt

8.-31.1. Nurmijärveläisen taiteen vuosinäyttely, Kirjastogalleria
Avajaiset 7.1.klo 18, Nurmijärven Taideyhdistys p. 276 5266

Tapahtumat

la 30.1. klo 16 ELKKU- elokuvakerho Kino JUHA
Keskustie 7, 01900 Nurmijärvi 041 518 9490
Elokuvat: KINO JUHA - esitykset ma, la, su. Keskustie 7,
01900 Nurmijärvi. Ohjelmisto ja elokuvaliput 041 518 9490
Tanssit: RUUSULINNA -tanssit joka lauantai Aspinniituntie 80,
01900 Nurmijärvi 250 4360, 040 542 7474, 0500 808 871
www.ruusulinna.net

5.-29.5. Kuvataiteen perusopetusryhmät, Kirjastogalleria
Avajaiset 4.5. klo 18
18.5.-29.8. Aleksis Kiven syntymäkoti Palojoki. Kansalliskirjailijan
kotimuseo on avoinna: 18.5.-31.5. ti-su klo 9.30-16

Tapahtumat

Helmikuu
Näyttelyt

4.-28.2. KIRSI NEUVONEN grafiikkaa, Kirjastogalleria
Avajaiset 3.2. klo 18

Tapahtumat

1.-2.2. TAABORINVUOREN VALONPÄIVÄT
Taaborinvuoren museoalue, Palojoki
Talviset peuhapäivät
su 1.2. klo 12-16 kaikenikäisille
ma 2.2. klo 9.30-14 koululais- ja päiväkotiryhmille (lm)
la 7.2. SHOWTIME! Arkadia lukio Show- ja streetryhmien
esityksiä Nurmijärven Tanssiopisto 8799284, 050 560 8165
ke 25.2. klo 19 NÄKÖKULMIA NURMIJÄRVEEN -luentosarja
Arkadian lukio Muut luennot: ke 3.3. klo 19 ja ke 10.3. klo 19
ke 26.2. klo. 18.00 Tuuli toi sata sanaa - elämänkaareen nivoutettua
tarinaa. Nurmijärven vanhassa pappilassa. Tilaisuudessa esiintyy
Leena-Kaisa Kivioja Kotkasta, joka raikkaalla tavalla tulkitsee Kanteletarta. Tilaisuus on avoin kaikille ja siellä on kahvitarjoilu.
Nurmijärven Kalevalaiset Naiset ry, Mirja Laru,
puh. 290 1325, 040-842 4450
la 28.2. klo 16 ELKKU -elokuvakerho. AMÉLIE Ranska 2001
Ohjaus: Jean-Pierre Jeunet Ikäraja: S, Kino JUHA
Keskustie 7, 01900 Nurmijärvi 041 518 9490
Elokuvat: KINO JUHA Keskustie 7, 01900 Nurmijärvi
Ohjelmisto ja elokuvaliput041 518 9490
Tanssit: RUUSULINNA Aspinniituntie 80, 01900 Nurmijärvi
Tanssit joka lauantai 250 4360, 040 542 7474, 0500 808 871

Maaliskuu
Näyttelyt

3.-27.3. JUHA MENNA puuta, Kirjastogalleria. Avajaiset 2.3. klo 18

su 16.5. klo 12-16 Vantaanjoen lohipäivät Myllykoski
Koko perheen tapahtuma. Ohjelmaa, luontopolkuja, kalastusta ym.
Vapaa pääsy. Nurmijärven kalastuskunta 2534 2354
Hyvinkään Perhokalastajat 250 4654, 040 750 8487
su 16.5. klo 12.00 alkaen PAINEHUUHTELU SM-SPRINT
Rallisprintkilpailu Karhunkorven teollisuusalueella. Maksullinen.
Lisätietoja Veikko Lehtonen 040 529 8886 ja
Kalevi Differt 0400 700 407
17.-27.5. TAABORIN TOIMINTAVIIKOT (lm)
Taaborinvuoren museoalue, Palojoki Toimintapäivät klo 9.30-14
ma 17. ti 18. ke 19.
ma 24. ti 25. ke 26. to 27.
Luontoa ja kulttuuria sekä ohjattua toimintaa ja esityksiä Aleksis Kiven
maisemissa. Maasto ja toiminnat sopivat parhaiten yli 3-vuotiaille.
Kevätretkikohde päiväkoti- ja kouluikäisille.
su 23.5. klo 14 Taaborin Tantsut Taaborinvuoren museoalue
Lasten ja nuorten tanssitapahtuma
Nurmijärven Tanssi- ja Musiikkiyhdistys 276 5611
la 29.5. klo 5 ALEKSIN AAMUPOLKU Varhaisaamun opastettu
vaellus Aleksis Kiven maisemissa. Nurmijärven Luonto ry 290 1706
la 29.5. klo 14 Nurmirock Sääksin uimarannalla Kevätkonsertti
koulujen päättyessä. Nuorisotoimi 2500 2060
su 30.5. klo 11-17 NURMIJÄRVEN TOUKOMARKKINAT
Kirkonkylän tori ja virastotalon parkkipaikka
Nurmijärven hiihtoseura ry 250 4304
Nurmijärven Tanssiopiston kevätnäytökset Nurmijärven Tanssiopisto
879 9284, 050 560 8165, www.nurmijarventanssiopisto.org
Elokuvat: KINO JUHA Esitykset ma, la, su, Keskustie 7,
01900 Nurmijärvi Ohjelmisto ja elokuvaliput 041 518 9490
Tanssit: RUUSULINNA tanssit joka lauantai Aspinniituntie 80,
01900 Nurmijärvi 250 4360, 040 542 7474, 0500 808 871
www.ruusulinna.net

Mäyrä on Nurmijärven
nimikkoeläin (Meles meles)

Tapahtumat

kuva: Luonnonkuva-arkisto

ke 3.3. klo 19 ja ke 10.3. klo 19 NÄKÖKULMIA NURMIJÄRVEEN
-luentosarja. Arkadian lukio
la 27.3. klo 16 ELKKU- elokuvakerho MULHOLLAND DRIVE USA 2001
ohjaus: David Lynch ikäraja: K-15, Kino JUHA
Keskustie 7, 01900 Nurmijärvi 041 518 9490
tarkka päivämäärä puuttuu TAIKAHUILU -tanssiteos Martinius-sali
Nurmijärven Tanssiopisto (09) 879 9284, 050 560 8165
Elokuvat: KINO JUHA Keskustie 7, 01900 Nurmijärvi
Ohjelmisto ja elokuvaliput 041 518 9490
Tanssit: RUUSULINNA Aspinniituntie 80, 01900 Nurmijärvi
Tanssit joka lauantai 250 4360, 040 542 7474, 0500 808 871

Huhtikuu
Näyttelyt

4.-10.4. Pääsiäisvaellus Nurmijärven seurakuntakeskus
Nurmijärven seurakunta 878 9960, www.evl.fi/srk/nurmijarvi
17.-18.4. KOSTIA -PIANOKILPAILU Nurmijärven Musiikkiopisto
250 9812 www.nurmijarvenmusiikkiopisto.org
19.-25.4. Lukuviikko Nurmijärven kirjastot
la 24.4. klo 16 ELKKU -elokuvakerho Kino JUHA
Keskustie 7, 01900 Nurmijärvi 041 518 9490
Elokuvat: KINO JUHA esitykset ma, la, su Keskustie 7,
01900 Nurmijärvi Ohjelmisto ja elokuvaliput 041 518 9490
Tanssit: RUUSULINNA tanssit joka lauantai Aspinniituntie 80,
01900 Nurmijärvi 250 4360, 040 542 7474, 0500 808 871
www.ruusulinna.net

Muutokset ovat mahdollisia

31.3.-30.4. Näyttely Kirjastogalleria

Tapahtumat

Etelä-Suomen suurin näätäeläin mäyrä on hämärä- ja yöeläin. Mäyrä on
kaikkiruokainen ja sille kelpaavat mm. madot, sammakot, pienet nisäkkäät,
linnut, marjat, vilja ja linnunmunat.
Mäyrä asustelee kaivamissaan luolissa tai latojen yms. alla. Se kaivaa pesäluolansa mieluiten hiekkaiseen tai kivikkoiseen maahan. Pesäluolaan on vähintään kaksi tai useampiakin sisäänkäyntejä. Luolaston käytävät voivat olla jopa
sata metriä pitkiä ja usean metrin syvyydessä.
Syksyisin mäyrä kerää paksun rasvakerroksen ja se nukkuu tämän turvin
talviunta lokakuusta huhtikuuhun. Talvellakin mäyrä saattaa käväistä satunnaisesti ulkona. Poikaset (3-5) syntyvät kotiluolaan maalis- huhtikuussa.
Mäyrä on yleisesti ottaen rauhallinen eläin, mutta jos se kokee pesäänsä
uhattavan se voi olla hyvinkin ärhäkkä.

Katso tarkemmin www.nurmijarvi.fi tai hae kirjastoissa jakelussa oleva tapahtumakalenteri.
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