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Kuntataloudessa
käänne parempaan
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Nukarilla aktiivinen
kylätoimikunta
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Uusia kehittämisideoita
etsitään
s. 18-19
Ekoviesti:

pääkirjoitus
Nurmijärvi
lukuina

Nurmijärven
ei pidä olla kuin
kaupunki!

KIMMO BEHM

Asukasluku: 38.009 (31.12.2006,
Tilastokeskus ennakkotieto)
Pinta-ala: 361,8 km2
Tuloveroprosentti: 18,75 %
0–14 -vuotiaiden osuus väestöstä 24,7 % (2005)
15–64 -vuotiaiden osuus väestöstä 66 % (2005)
Yli 64 -vuotiaiden osuus väestöstä 9,6 % (2005)
Yritystoimipaikat 1843 (2004)
Työpaikkojen määrä 10.593 (2004)
Päätaajamat:
Nurmijärven kirkonkylä
Klaukkala
Rajamäki

K U N N A N J O H TA JA

E

Eduskunnan puhemiehen Paavo Lipposen helmikuun alussa Helsingissä pitämä Suomen Kiinteistöliiton juhlapuhe otsikoitiin näyttävästi Helsingin Sanomissa - Kaupungin ei pidä olla kuin
Nurmijärvi tai Detroit. Puhemies oli näin eduskuntavaalien alla ottanut puheensa teemaksi kaupungin perusolemuksen ja kaupungistumisen
tunnusmerkin, asukastiheyden. Esimerkkeinä olivat
Nurmijärvi ja Detroit.

Metropolien ja suurten kaupunkien ympäröivät
alueet vastaanottavat kiihtyvällä vauhdilla uusia,
hyvin koulutettuja, nuoriin ikäluokkiin kuuluvia
asukkaita. Kaupunkien keskustat vetävät puolestaan
ikärakenteeltaan vanhempaa väestöä ja city-nuorisoa. Keskeinen huoli, mikä puhemiehen puheessa
ei nähtävästi tullut esille, on terveen ja tasapainoisen
väestörakenteen turvaaminen sekä Helsingissä että
sen ympäristökunnissa.

Lipponen viittasi tilastoon, jonka mukaan Helsingissä oli 3009 asukasta neliökilometrillä, Nurmijärvellä 103 ja Sipoossa 51. Puheen ydinsanoma
oli kaupunkikulttuurin ihannointi - urbaani kulttuuri, asumisen tiivistämisen ekologiset hyödyt
sekä asumisen liiallisesta hajautumisesta aiheutuvat
liikennekustannukset asukkaille.

Nurmijärveläiset, kuten suuri osa suomalaisista,
haluavat kaupunkikulttuurin rinnalla elää turvallisesti
ja riittävän väljästi lähellä luontoa. Hyvin usein
perheet, jotka haluavat asua kaupungeissa hakevat
myös luonnon läheisyyttä hankkiessaan kesämökin
tai -asunnon maaseudulta. Voidaankin ehkä kysyä,
kumpi on ekologisempaa: asua muutaman kymmenen
kilometrin päässä kaupungin keskustasta ja käydä
työssä laajenevalla kaupunkiseudulla sekä hakea
tarvittavat palvelut kaupungista vai se, että kaupunkilaiset ajavat päivittäin tai viikoittain toiselle asunnolle
kaupungin ulkopuolelle.

Lipponen oli puheessaan harvinaisen oikeassa,
sillä Kaupunki ei voi olla kuin Nurmijärvi, koska
Nurmijärvi ei ole kaupunki. Kunnanvaltuusto on
päättänyt v. 1985, että Nurmijärvi haluaa pysyä
kuntana eikä hae kaupungiksi.
Nurmijärvi on maamme suurin kunta ja edellä
on vain 19 kaupunkia. Kotikunnassamme yhdistyvät sulassa sovussa taajama- ja haja-asutusasuminen. Kuntastrategiassa nähdään kuitenkin
tärkeänä kuntarakenteen tiivistäminen ja asumisen
ohjaaminen taajamiin ja kyläkeskuksiin.
On totta, että yhdyskuntien rakenne kaikkialla
maailmassa noudattaa pitkälle samanlaista kehitystä
kuin Suomessa. Asukkaat muuttavat kaupunkeihin
ja taajamiin ja entistä suuremmat alueet tyhjenevät
asukkaista.

Puhemiehen huoli jokapäiväisen liikkumisen
kalleudesta on perusteltu, vaikka asumisen edullisempi hinta sitä jonkin verran kompensoikin. Tässä
onkin suuri haaste kaikille Helsingin seudun
päättäjille – miten joukkoliikennettä ja lippujärjestelmiä voidaan kehittää koko seutua paremmin
palvelevaksi. Asiaa pohditaan parhaillaan Kuumakunnissa. Lisäksi seudun yhteistyössä tulisi pohtia,
miten Helsingistä jo alkanutta työpaikkojen siirtymistä kehyskuntiin voidaan edelleen nopeuttaa.
Parhaita lukuhetkiä vuoden ensimmäisen tiedotuslehden
parissa!

NURMIJÄRVI

N U R M I J Ä R V E N

K U N T A

Nurmijärven edustajat vuoden 2007 Kuuma-parlamenttiin on valittu. Kuntien välistä Kuuma-yhteistyötä
johtaa alueen kuntien valtuustojen valitsema 34-jäseninen
parlamentti. Kunnanvaltuusto nimesi tammikuun kokouksessaan Kuuma-parlamenttiin Nurmijärveltä seuraavat edustajat:
jäsen:
Elli Aatela
Outi Mäkelä
Tuomo Karppinen
Kirsti Handolin
Petri Kalmi
Pertti Eräpolku

henkilökohtainen varajäsen:
Erkki Rantanen
Göta Kirkkari
Markku Schildt
Sirpa Rantala
Pasi Hurttala
Hanna Alava

Parlamentissa on kuusi jäsentä Järvenpäästä, Keravalta,
Mäntsälästä, Nurmijärveltä ja Tuusulasta sekä Pornaisista
neljä jäsentä. Kullekin parlamentin jäsenelle valitaan
myös henkilökohtainen varajäsen.
Tietoa Kuuma-yhteistyöstä: www.kuuma.fi

Kunnan tiedotuslehteä
luetaan
Nurmijärvi tiedottaa -lehdessä viime vuoden lopussa
ollut lukijatutkimus tuotti yhteensä 40 vastausta. Lehden
lukee kokonaan tai melkein kokonaan runsaat 75 %
vastanneista. Lähes kaikki vastanneet kokivat saaneensa
lehden sisällöstä tarpeellista informaatiota. Vain 2 %
vastasi saaneensa informaatiota vähän.
Lähes kaikki vastaajat pitivät kunnan tiedotuslehteä
tarpeellisena ja kokonaisarvosana lehdelle oli 8. Lehden
toivotaan käsittelevän enemmän vapaa-aikaan,
harrastuksiin ja kulttuuriin liittyviä asioita sekä
ympäristöön ja rakentamiseen liittyviä aiheita.
Lukijatutkimuksen arvonnassa onni suosi Mari
Kaukolehtoa.

T I E D O T T A A

Nurmijärven tiedotuslehti jaetaan kunnan alueella jokaiseen talouteen, jossa ei ole mainosten jakamista estävää kieltoa. Lehteä saa myös kunnan toimipisteistä ja kirjastoista.

Vastaava päätoimittaja:

Päätoimittaja:

Artikkelit:

KIMMO BEHM

HILKKA GEHÖR

PL 37, 01901 Nurmijärvi
kimmo.behm@nurmijarvi.fi

Puh.09-2500 2020
PL 37, 01901 Nurmijärvi
hilkka.gehor@nurmijarvi.fi

LEENA VALKONEN
JL Media
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kunta tiedottaa
Nurmijärvi
menestyi
kuntavertailussa
Nurmijärven kunta sai hyvät
arvosanat palvelututkimuksessa,
jossa vertailtiin neljää uusmaalaista kuntaa. Vertailussa mukana
olivat Nurmijärven lisäksi Kirkkonummi, Mäntsälä ja Vihti.
Tutkimuksen toteutti Kaupunkitutkimus TA Oy viime vuonna.
Hankkeessa selvitettiin kuntien
peruspalvelutarjonnan kustannustehokkuutta.
Loppuraportin mukaan Nurmijärvi sijoittui tutkimuksessa palvelutarjonnan kustannustehokkuuden suhteen kärkipäähän.
Kunta tuottaa päivähoito- ja kirjastopalvelut kaikkein edullisimmin ja peruskoulu-, lukio- sekä
perusterveydenhuoltopalvelut toiseksi edullisimmin suhteutettuna
vertailukuntiin.
Kun lukuja verrataan palveluittain Helsingin seudun ja koko
maan lukuihin, pysyy Nurmijärvi
tutkijoiden mukaan edelleen kärkijoukossa. Tutkimuksen tekivät
Seppo Laakso ja Päivi Kilpeläinen.

Kunnanviraston
asiakaspalvelua
uudistettiin
Kunnantalon aulan neuvonnassa
tehtiin vuoden vaihteessa tilajärjestelyjä asiakaspalvelun parantamiseksi. Puhelinvaihde siirrettiin
rauhallisempaan huoneeseen neuvonnan taakse ja aulapalvelu sai
lisää tilaa. Kunnantalon aulapalvelusta saa mm. lomakkeita ja voi
hoitaa kirjauksia sekä hakemusasioita. Aulassa on myös asuntotoimiston palvelupiste.

Nurmijärven
Uutiset
ilmoituslehdeksi
Nurmijärven kunta käyttää ilmoituslehtenään Nurmijärven
Uutisia v. 2007–2008. Aiemmin
ilmoitukset julkaistiin Nurmijärven Kellokkaassa. Kunnan viralliset kuulutukset julkaistaan myös
kunnan ilmoitustaululla. Lisäksi
hallintokunnat käyttävät harkintansa mukaan muita tiedotusvälineitä ilmoittelussaan.

Kuntalaiset kohtuullisen
tyytyväisiä asiointikanaviin
Kunnan nettisivut ja paikallislehdet
ovat keskeisessä asemassa tiedon
välittäjinä kuntapalveluista.
Loppuvuodesta tehtiin kysely,
jossa koottiin kuntalaisten käsityksiä
tiedotus- ja asiointikanavista, niiden
toimivuudesta ja palvelun laadusta.

Kysely toteutettiin netissä sekä kirjallisena otoksena tuhannelle kuntalaiselle.
Vastauksia saatiin reilut 700. Noin puolet
vastauksista tuli netin kautta ja puolet
kirjallisena.
Kunnan internetsivuja sekä paikallislehtiä pidetään tärkeimpinä tiedon
lähteinä, Puhelinpalvelu, sähköpostiasiointi ja kunnan tiedotuslehti koetaan
melko tärkeiksi.
Puhelinpalvelun asiallisuutta ja asiantuntevuutta pidetään hyvänä etenkin kunnanviraston vaihteen ja terveystoimen
ajanvarauksen osalta. Sähköposteihin vastaamisen nopeuteen ollaan keskinkertaisen tyytyväisiä, siinä on kehittämisen
varaa, sanoo kyselyn tuloksista keskushallinnon tulosalueen päällikkö, asuntotoimen päällikkö Marja-Liisa Back.
Backin mukaan kysely ei nostanut esiin
mitään varsinaisia yllätyksiä. Ajanvarausten puhelinaikoja pidetään liian
lyhyenä ja muutenkin puheluihin vastaamisessa koetaan negatiivisuutta, jos henkilöitä ei tavoiteta. Pyrimme tehostamaan
palvelua kehittämällä ”varamiesjärjestelmää” ja lisäämällä äänellisiä puhelintiedotteita.
Vastaajista yli 82 % oli sitä mieltä,
että kunnan internetsivuilla on riittävästi saatavana tietoa kunnan palveluista.
Avo-vastauksissa nettiin liittyviä kommentteja ja kehittämisehdotuksia tuli
runsaasti. Osa vastaajista on sitä mieltä,
että tietoja on hankala löytää, sivuja
päivitetään liian harvoin, yhteystietoja
on vaikea löytää ja sähköisiä lomakkeita
saisi olla enemmän.
Kunnan tiedotuslehdestä 73,2 % vastaajista
koki saavansa riittävästi tietoa ja kuntakohtaisen puhelinluettelon, kaupunki-infon
kuntasivut koki sisällöltään riittävästi tietoa
antavaksi 76,2 % vastaajista.

Kirjaaja Pirjo Limnell työskentelee kunnantalon aulan asiakaspalvelussa.
Asiointia koskeva kysely suoritettiin
nyt ensimmäistä kertaa internetmuodossa.
Jatkossa kyselyjä on tarkoitus tehdä sään-

Tätä mieltä
– avovastauksista koottua

FAKTA

Yhteispalvelun valtakunnallinen
kokeilu Klaukkalaan
Sisäasiainministeriö on uudistamassa
yhteispalvelulakia. Sen tarkoituksena on
parantaa mm. julkisen hallinnon asiakaspalvelun saatavuutta. Klaukkalan yhteispalvelu valittiin alkuvuodesta yhdeksi
valtakunnalliseksi pilottikohteeksi, jossa
erilaisia asiointimahdollisuuksia kokeillaan.

nöllisesti ja niitä voi kohdentaa myös eri
palvelualoille, kuten päivähoitoon tai
terveydenhoitoon, Marja-Liisa Back toteaa.

Yhteispalvelun asiointipalveluja on
tarkoitus lisätä. Samalla Klaukkalassa
tullaan kokeilemaan sähköistä ajanvarausta
erikseen valittaviin maistraatin ja poliisin
tarjoamiin palveluihin. Yhteispalvelulaki
koskee kuntien lisäksi poliisin, maistraatin,
lääninhallitusten, työvoimahallinnon, verohallinnon sekä Kelan palveluja.

• Nettisivuille helpompi sivukartta.
• Enemmän toimipisteitä. Aukioloajat
pidemmäksi.
• Verotoimisto takaisin kuntaan.
• Neuvola- ja hammaslääkäriajanvarauksen
sähköistäminen.
• Tietoa kirjallisena kotiin, tietoa liikaa
www:n takana.
• Omalääkäri vaihtuu liian usein.
Puhelinajat liian lyhyitä.
• Terveyspalveluiden ajanvaraukset hitaita,
ajoittain vaikea tavoittaa.
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Kunnan
toiminnat
tarkasteluun
Kunta on käynnistänyt
organisaationsa
uudistushankkeen, jossa
selvitetään mahdollisuudet
parantaa ja tehostaa kunnan
palvelutarjontaa uusilla
toimintamalleilla. Kunnan
nykyisen toimintaorganisaation
rakenne on pääosin yli
kymmenen vuoden takaa
vuodelta 1995.

Aiheesta pidettiin loppuvuodesta
kaksi seminaaria, joissa kyselyin haettiin kunnan virka- ja luottamusmiesjohdolta odotuksia, toiveita ja
näkemyksiä Nurmijärven toimintaorganisaation kehittämiseksi. Mukana työssä oli ulkopuolinen konsultti.
Uudistuksella tavoitellaan kunnan
toimintojen tehostamista ja varaudutaan uhkaavaan työvoimapulaan.
Hankkeen avulla on tarkoitus varmistaa kunnan strategioiden toteutumista ja luoda edellytykset entistä
paremmalle johtamiselle. Tarkastelu
toteutetaan etupäässä kuntaorganisaation oman henkilöstön voimin.
Kunnanjohtaja Kimmo Behmin
mukaan organisaation tarkastelu on
tarpeen, sillä kunnan väkiluku on
kasvanut vuodesta 1995 noin
7.500–8.000 hengellä ja henkilöstön
määrä 600–700 hengellä.
– On katsottava, toimimmeko kaikissa kohdin parhaalla mahdollisella
tavalla. Tarkastelun pohjalta asioissa
tehdään ehdotukset kesäkuuhun
mennessä.
Toimintaorganisaation tarkastelua
varten kunnanhallitus on nimennyt
ohjausryhmän, jossa puheenjohtajana
toimii Pasi Hurttala. Ryhmän jäseniä ovat Pertti Eräpolku, Timo
Meros, Mika Seppälä, Hannu
Toikkanen, Markku Valimaa, Outi Mäkelä, Kirsti Handolin, Sinikka Helminen ja Kimmo Behm.
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Kuvassa vasemmalta kunnanhallituksen puheenjohtaja Outi Mäkelä, kunnanvaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Elli
Aatela ja uusi puheenjohtaja Petri Kalmi.

Kunnanhallitus vuosina 2007 – 2008
Nurmijärven valtuusto
on vahvistanut kunnanhallituksen
kokoonpanon.
Hallituksen puheenjohtajana
jatkaa Outi Mäkelä (KOK).
Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi
valittiin Päivi Meros (SDP)
ja toiseksi varapuheenjohtajaksi
Kirsti Handolin (KESK).

Mäkelän henkilökohtaisena varajäsenenä
toimii Kaisa Suominen, Meroksen Reija
Jäntti ja Handolinin Virpi Korhonen.
Kunnanhallituksen muut jäsenet ja
varajäsenet:
Pertti Eräpolku (KD) /
Seppo Pellinen (KESK)
Pasi Hurttala (KESK) /
Jukka Pihko (KESK)
Martti Kainulainen (KOK) /
Tuomo Karppinen (KOK)
Tanja Luostarinen (SDP) /
Sanna Rytkönen (SDP)
Sirpa Rantala (KESK) /
Hilkka Suono (KESK)
Erkki Rantanen (SDP) /
Olli Helminen (SDP)
Hannu Toikkanen (VAS) /
Marja Innanen (VIHR)
Markku Valimaa (KOK) /
Hannu Suomikallio (KOK)

Nurmijärven valtuustossa on 51 valtuutettua. Oikealla toiseksi varapuheenjohtajaksi
valittu Göta Kirkkari.

Kunnanvaltuuston puheenjohtajana toimii
v. 2007 Petri Kalmi (KESK),
ensimmäisenä varapuheenjohtajana
Elli Aatela (SDP) ja toisena
varapuheenjohtajana Göta Kirkkari
(KOK).

Kunnanhallituksen
jäsenmäärät puolueittain:
KESK
KOK
SDP
VIHR
KD
VAS

jäsen
3
3
3
1
1
11

varajäsen
4
3
3
1
11
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Kuntataloudessa käänne parempaan
Kunnanjohtaja Kimmo Behm
Kunnanjohtaja Kimmo Behmillä on
hyviä uutisia. Kuntatalous on
kääntynyt edellisestä vuodesta
parempaan ja viime tilinpäätöksen
enteillään päättyvän reilusti
ylijäämäiseksi.

– Velkaa ei viime vuonna tarvinnut juurikaan ottaa lisää ja isot, noin 28 miljoonan
euron investoinnit pystyttiin hoitamaan
kokonaan tulorahoituksella. Verotulojen
kehitys oli ennakoitua parempaa ja kunnan
menot pysyivät talousarviossa.
Väestönkasvu oli myös aiempaa maltillisempaa. Asukasmäärä nousi noin 610
hengellä, mikä merkitsee 1,6 % väestönkasvua. Tilastokeskuksen arvion mukaan
väkiluku kipusi uudelle tuhatluvulle ja
oli vuoden vaihteessa 38.009 asukasta,
kuvailee kunnanjohtaja menneen vuoden
kehitystä.
– Yksi suurimmista ilonaiheista oli
päätös tyhjillään seisoneen Kiljavan sairaalan käyttöönotosta. Sairaalan hallinnointia varten on perustettu yhtiö ja siitä
tulee kuntoutukseen erikoistunut yksikkö.
Palvelut hankitaan yksityisiltä palvelutuottajilta kilpailutuksen kautta. Sairaalan
työntekijämääräksi arvioidaan 70–80 työntekijää, mikä on myönteistä kunnan työpaikkakehityksen kannalta. Suurempikin
työntekijämäärä on myöhemmässä vaiheessa mahdollista.
Yritykset lisänneet työpaikkoja. Yritystonttien kysyntä oli vilkasta ja tonttien
myyntipäätöksiä tehtiin viime vuonna 11
eli melkein kaksinkertainen määrä vuoteen
2005 verrattuna. Tänä vuonna yritystontteja tulee lisää myyntiin mm. Ilvesvuoren
alueelle. Nurmijärveläiset yritykset ovat
lisänneet työpaikkoja ja työttömyysaste
on pudonnut noin neljän prosentin pintaan. Työllisyystilanteen parantuessa ja
työpaikkojen lisääntyessä myös kunnan
verotulot ovat kasvaneet, toteaa Behm
tyytyväisenä. Myös elinkeinopoliittisen
ohjelman päivittäminen haastaa kuntaorganisaation kehittämään elinkeinoelämää
edelleen.
Iso työ kunnassa oli viime vuonna palvelustrategian laatiminen. Tätä varten
kartoitettiin kunnan palvelujen nykyinen
tuottamistapa, tarkasteltiin tarpeiden
muutosta mm. väestöennusteen avulla ja
hahmotettiin erilaisia palvelujen tuottamisvaihtoehtoja. Vuoteen 2016 ulottuva
strategia toimii pohjana palvelujen suunnittelulle. Suuria toiminnallisia muutoksia
ei kuitenkaan ole tulossa. Kuntayhteistyö-

Nurmijärven yhteiskoulun peruskorjaus ja laajennus on 7,4 miljoonan euron hanke.
nä tuotettavia palveluja selvitetään ja
niiden määrä mahdollisesti kasvaa.
Koulurakentaminen pääosassa. Kunnan
rakennusinvestoinnit ovat tänä vuonna
viimevuotista pienemmät. Kunnan ja sen
liikelaitosten investoinnit ovat yhteensä
vajaat 19 miljoonaa euroa. Vuoteen 2009
ulottuvalla suunnitelmakaudella investointien yhteisarvo kohoaa kuitenkin noin 57

Nurmijärven verot v. 2007
Tulovero 18,75 %
Yleinen kiinteistövero 0, 65 %
Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero 0,25 %
Muun asuinrakennuksen kiinteistövero 0,75 %
Korotettu kiinteistövero rakentamattomalle rakennuspaikalle 1,65 %

miljoonaan euroon.
Suunnitelmakaudella aloitetaan vähintään viiden päiväkodin ja kymmenen koulun rakentaminen, peruskorjaus tai laajennus. Lisäksi nuorisotiloja rakennetaan
Klaukkalan Mäntysalon - Haikalan alueille
sekä Rajamäelle.
Kunnallistekniikkaa rakennetaan etenkin
Klaukkalan uusilla asuinalueilla, Rajamäen
taajamassa sekä Ilvesvuoren yritysalueella.
Kerrostalorakentaminen on vilkastunut
Nurmijärvellä ja uusia kohteita on rakenteilla Kirkonkylässä ja Klaukkalassa.
Klaukkalaan kerrostalorakentamista on
tulossa noin 20.000 k-m2 ja Perloksen
alueelle Kirkonkylässä on alueen liikerakentaminen mukaanlukien suunniteltu
rakentamista noin 12.000 k-m2.

FAKTA

Suurimmat
talonrakennushankkeet 2007
• Nurmijärven yhteiskoulun
peruskorjaus ja laajennus
• Ylitilantien päiväkoti, Klaukkala
• Länsikaaren päiväkoti, Rajamäki
• Lepsämän koulun laajennus tai
Lintumetsän koulun rakentaminen
(päätös tehdään keväällä 2007)
• Rajamäen kirjaston peruskorjaus
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Kivi-juhlat ei sammaloidu
Markkinointia, taloushallintoa,
harjoitusten aikataulujen
järjestämistä, yhteydenpitoa
jäsenistön kanssa ja vaikka mitä
muuta, luettelee Katri Hintsanen
kysyttäessä mitä Kivi-juhlien
toiminnanjohtajan työhön kuuluu.
Vielä ei koko työnkuva ole edes
selvinnyt, sillä Hintsanen on toiminut
tehtävässä vasta vuoden alusta lähtien.
Ensimmäiset työpäivät ovat kuluneet
valtion virastotaloon sijoitetun
toimiston perustamisessa ja uusiin
ihmisiin tutustuessa.

Kivi-juhlat on vuodesta 1953 alkaen
järjestänyt talkoo- ja harrastajavoimin
teatterinäytäntöjä Taaborinvuorella Aleksis
Kiven synnyinmaisemissa. Katri Hintsanen on Kivi-juhlien historian ensimmäinen toiminnanjohtaja, joka on otettu tehtävään yhdistyksen ulkopuolelta.
Aikaisemmat vetäjät ovat olleet jollakin
tavalla mukana toiminnassa ennen vetovastuuseen ryhtymistä.
Yhdistyksen toiminnanjohtajan vaihtuessa vaihtui myös osa johtokunnan jäsenistä. Vastuunkantajien osittainen vaihtuminen ei ole tuomassa mitään radikaaleja
uudistuksia Kivi-juhlille.
– Jatkamme vanhoja hyväksi havaittuja
Katri Hintsanen

käytäntöjä, Katri Hintsanen lupaa.
Jotain tulee silti muuttumaankin. Kivijuhlien lipunmyynti on päätetty ulkoistaa
Lippupalvelulle.
– Aikaisemmin liput myytiin Kivijuhlien toimistosta, mikä oli iso ja aikaa
vievä urakka. Nyt toiminnanjohtaja pystyy
keskittymään enemmän itse Kivi-juhlien
organisoimiseen, Katri Hintsanen toteaa.
Uusimaa on Etelä-Karjalasta kotoisin
olevalle Hintsaselle tuttua seutua, sillä
hän opiskeli ensimmäiseen ammattiinsa
lähihoitajaksi Tuusulassa. Valmistumisen
jälkeen hän toimi jonkin aikaa yrittäjänä
pitämällä yksityistä ryhmäperhepäiväkotia
lapsille. Vapaa-aika kului musiikki- ja
teatteriharrastuksen parissa.
Näyttelijä ja laulaja. Kulttuuri veti lopulta pidemmän korren ja Katri Hintsanen lähti opiskelemaan kulttuurituottajaksi. Sitä tietä hän päätyi hakemaan
Kivi-juhlilla avautunutta paikkaa.
Uusi toiminnanjohtaja on harrastanut
näyttelemistä Imatran teatterissa, mutta
Kivi-juhlien näyttämöllä häntä ei tulla
näkemään.
– Keskityn luomaan mukana oleville
ihmisille mahdollisuuksia osallistua eri
tavoilla näytelmien tekemiseen. Se on
roolini Kivi-juhlilla, Hintsanen sanoo.
Oman taiteellisen ilmaisun tarpeensa
hän purkaa laulukeikoilla, joita tekee
bändinsä kanssa häissä ja muissa perhejuhlissa.

Kivi-juhlat, Valtion virastotalo,
Keskustie 2,
(09) 2504 184,
www.kivi-juhlat.fi
Teksti: Mia Fagerström

Katri Hintsanen on Kivi-juhlien uusi
toiminnanjohtaja.

FAKTA

Nummisuutarit
palaavat Taaborille
Aleksis Kiven Topiaksen huonekunnan on jälleen aika astua näyttämölle,
nyt uudessa Kai Lehtisen ohjaamassa
versiossa. Lehtinen tunnetaan sekä
näyttelijänä että ohjaajana, parhaiten
ehkä elokuvaroolistaan Raidina.
Nummisuutareiden ensi-ilta on
Taaborinvuoren museoalueella
29.6.2007. Esityksiä on kesä-
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heinäkuussa yhteensä seitsemän.
Elokuussa Taaborilla jatkuvat
Kullervon esitykset. Kullervo on
Aleksis Kiven esikoisteos ja ensimmäinen suomenkielinen tragedia. Näytelmän on ohjannut ja
sovittanut Timo Bergholm. Kullervoa
esitetään 17.–19.8.2007.
Esitysajat: www.kivijuhlat.fi

Halpa
helmikuu
kirjastoissa
Nurmijärven kirjastoissa vietetään halpaa helmikuuta. Klaukkalan kirjastossa ja pääkirjastossa
myydään Nurmijärveen ja Aleksis
Kiveen liittyvää kirjallisuutta ja
postikortteja alennettuun hintaan.
Lisäksi myynnissä on kirjaston
kokoelmista poistettua aineistoa.
Kirjastokauppojen hinnat ovat
aina edullisia, mutta halvan helmikuun aikana tuotteita voi ostaa
vielä tavallistakin huokeammalla.
Uusien kirjojen kohdalla hintahaarukka liikkuu helmikuun aikana 0,50 eurosta 30 euroon. Postikortit irtoavat 10 sentin kappalehintaan.
Poistokirjoja saa eurolla peräti
15 kappaletta. Yksittäin ostettuna
poistokirjojen kappalehinta on 10
senttiä.
Myynnissä olevat tuotteet löytyvät
kunnan verkkosivuilta kirjaston
kohdalta osoitteesta
http://www.nurmijarvi.fi/palvel
ut/kirjasto/fi_FI/myynnissa_kirj
astoissa/

kunta tiedottaa
Nyt voit
arvioida netissä
Nurmijärven
hyviä ja huonoja
puolia
Nurmijärven kunnan internetsivujen kautta tai osoitteessa:
www.pehmogis.fi/nurmijarvi voit
osallistua kyselyyn, jonka avulla
kartoitetaan asukkaiden kokemuksia
omasta asuinympäristöstä. Kysely
on auki helmikuun 2007 loppuun,
joten sinulla on vielä mahdollisuus
osallistua ja kertoa oma mielipiteesi.
Jokaisen asukkaan mielipide on tärkeä ja arvokas!
Tutkimus on osa Teknillisen korkeakoulun OPUS-hanketta - Oppiva
kaupunkisuunnittelu ja asumisen
arki. Tutkijoina toimivat FT Marketta Kyttä ja FM Maarit Kahila.
Tutkimuksesta saatu tieto avaa uusia
mahdollisuuksia tutkia asukkaiden
kokemusten ja fyysisen ympäristön
välisiä yhteyksiä. Tämän lisäksi tietoa tullaan hyödyntämään kunnan
yhdyskuntasuunnittelun ja päätöksenteon apuvälineenä.
Lisätietoja tutkimuksesta antaa:
Marketta Kyttä,
marketta.kytta@tkk.fi
Maarit Kahila,
maarit.kahila@tkk.fi

Kuuman uudistetulla yhteisosastolla matkamessuilla olivat mukana myös nurmijärveläiset Hannu ja Tarja Rantala.

Nurmijärveä esiteltiin matkamessuilla
Lapsi- ja
nuorisopoliittinen
sekä
päihdepoliittinen
ohjelma
päivitettiin
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt
kaksi pääasiassa lapsiin ja nuoriin
koskevaa, aiemmilta vuosilta päivitettyä ohjelmaa.
Lapsi- ja nuorisopoliittisessa ohjelmassa kuvataan lasten ja nuorten
hyvinvoinnin tilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä Nurmijärvellä. Toimenpiteisiin on koottu keskeisimmät kehittämiskohteet. Lasten ja
nuorten hyvinvointi on kunnassa
selonteon mukaan kohtuullisen hyvä.
Päihdeohjelman pääpaino on ehkäisevässä toiminnassa ja kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret. Tutkimukset osoittavat nuorten päihteiden käytön lisääntyneen. Käyttö
aloitetaan nykyisin myös aiempaa
nuorempana.
Päivitetyt ohjelmat tullaan julkaisemaan kunnan internetsivuilla
kohdassa ”Tietoa kunnasta”.

Helsingin messukeskuksessa
tammikuussa pidetyt matkamessut
vetivät ennätysyleisön,
lähes 86 000 vierasta.
Nurmijärvi oli mukana messuilla
Kuuma-kuntien yhteisosastolla.

Yhteisosastolla oli erilaista ohjelmaa ja
mm. nurmijärveläinen yrittäjäpariskunta
Tarja ja Hannu Rantala Tarinakorusta
pitivät työnäytöksiä. He perustivat korupajan ja myymälän Nurmijärvelle vanhaan
maalaistaloon runsaat viisi vuotta sitten.
Rantaloiden kokemukset matkamessuista on myönteisiä. – Olemme mukana nyt
neljättä kertaa ja päätimme mukaantulosta
työnäytökseen aika lailla viimetingassa.
Jouluseosonki on juuri takana ja uusia
korujakin pitäisi ehtiä tehdä. Täällä saa
kuitenkin aina uusia kontakteja ja jälleenmyyjiä, verkosto leviää ja korukauppakin
käy mukavasti, Hannu Rantala hymyää.
Tarja Rantala havaitsi, että messuosaston
yhtenä seinämänä olevasta Kuuma-kuntien
kartasta on ollut paljon hyötyä. – Monet
ulkomaiset asiakkaat kysyvät, missä se
Nurmijärvi on. Kartalta asia on helppo
selvittää, kun alue on suhteutettu myös
koko Suomen karttaan.
Hannu ja Tarja Rantala ovat todenneet
messumatkoillaan työnäytösten pysäyttävän hyvin yleisöä. – Hetki katsellaan
vieressä ja sitten tullaan juttelemaan.
Kysytään niin koruista, asuinpaikasta kuin

Kari Lehtovirta jakoi messuilla uunituoreita kesäesitteitä.
muistakin yleisistä asioista. Korummekin
kertovat Nurmijärven perinteestä. Esimerkiksi kunnan nimikkokasvilla kivikkoalvejuurella on oma korunsa samoin Aleksis
Kiven kaikilla seitsemällä veljeksellä.
Kuuma-kuntien matkailukoordinaattori
Janne Niini oli tyytyväinen messutapahtumaan.

– Kuntien yhteisosasto kiinnosti
yleisöä ja työnäytökset pysäyttivät väkeä keskustelemaan. Jo suunnitteluvaiheessa halusimme osastolle myös toimintaa. Vierailijat kysyivät mm.
talvisista vapaa-ajan-viettomahdollisuuksista ja luonnollisesti Kuumaalueen kulttuuriannista.
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Nukarilla on hyvä tekemisen meininki, toteavat kylätoimikunnan aktiivit. Edessä vasemmalta Liisa Ollikainen, Heli Vuolle ja Tarja Lausvaara, takana vasemmalta
Seija Sariola, Anu Tuominen ja Sonja Pikkarainen.

Nukarilla aktiivinen kylätoimikunta
Nukarin kylä on tunnettu koskestaan
ja kauniista luonnonmaisemastaan.
Kylä sijaitsee kunnan länsilaidalla
Helsingistä Hyvinkäälle johtavan
maantien läheisyydessä. Kyläyhteisön
väki pitää tiiviisti yhtä. Asioiden hoitoa
vauhdittavat elokuussa avatut
nettisivut www.nukari.fi.

Nukarin koululla käy vilkas puheensorina. Paikalla ovat Liisa Ollikainen, joka
on ollut nukarilainen 23 vuotta, Sonja
Pikkaraisella on seitsemäs asuinvuosi
meneillään, Heli Vuolle on asunut 10
vuotta, Anu Tuominen 3,5 vuotta ja
Seija Sariola runsaat kolme vuotta. Kylätoimikunnan puheenjohtaja Tarja Lausvaara on asunut Nukarilla jo 19 vuotta.
Aluksi pohditaan Nukarin kylän kokemia menetyksiä – Täällä oli aiemmin kaksi
kauppaa, pankki, posti, julkinen liikenne
ja neuvola. Vähitellen palveluja on supistettu. Olemme pitäneet koulun ja päiväkodin puolia, samoin olisimme halunneet
säilyttää neuvolan. Valtuusto teki päätöksen neuvolan lakkauttamisesta loppuvuodesta, vaikka vetoomukseen neuvolan
säilyttämisen puolesta kertyi yli 400 nimeä, Liisa Ollikainen harmittelee toisten
myötäillessä puhetta.
– Nukarilla on lähes 500 taloutta ja yli
1300 asukasta, joten palvelujen tarvitsi-
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joita kyllä on. Kauppaan mennään tavallisesti Tuusulan Jokelaan tai Hyvinkäälle.
Nurmijärven kirkonkylään on matkaa
runsaat 10 kilometriä. Kylätie on kiemurainen ja vailla kevyen liikenteen väylää.
Läheltäpiti-tilanteita on turhan paljon
autoilijoiden ja jalankulkijoiden välillä.
Kevyen liikenteen väylän rakentamista
on pitkään toivottu ja esitetty kunnan
suuntaan, toistaiseksi tuloksetta, naiset
jatkavat.
Vesiasiat käsittelyssä. Vain osalla nukarilaisista on kunnallinen vesihuolto eikä
kylällä ole viemäröintiä. Kylätoimikunta
on pyrkinyt edistämään vesihuollon laajentamista ja viemäriverkoston rakentamista neuvotteluin kunnan kanssa.
Jätevesisäädösten uudistus on tuonut
uusia vaatimuksia kiinteistöjen jätevesihuoltoon ja niiden täyttäminen on vaativaa. – Olemme kylätoimikunnassa järjestäneet aiheesta useita keskustelutilaisuuksia. Viime vuonna selvitimme viemäriverkoston rakentamisen mahdollisuutta
ja kyläläisten kiinnostusta perustaa yhteinen jätevesiosuuskunta. Jättimme asiasta
ehdotuksen kuntaan viime marraskuussa,
Tarja Lausvaara kertoo.
– Pidämme aluettamme kunnossa järjestämällä mm. siivoustalkoita. Viimevuotinen rautaromun keräys osoittautui menestykselliseksi, lava tyhjennettiin viikon
aikana kaksi kertaa. Kunnan edustajia on

kutsuttu paikalle kuulemaan mm. liikenneongelmistamme.
– Nukarin kylätoimikunta on perustettu
jo yli 20 vuotta sitten, lokakuussa 1980.
Tämä on vapaamuotoista toimintaa ja
toimikuntaan voi liittyä kuka tahansa.
Juhlissamme, tapahtumissamme ja kyläilloissamme on aina runsaasti väkeä paikalla.
Toimitamme kerran vuodessa myös lehden, Nukarin Sanomat. Olemme käynnistäneet perinnekeruun ja oma kyläkirja on
tekeillä. Lisäksi teimme nettisivut, joiden
kautta pystymme nopeasti ja helposti
välittämään tietoa ja kertomaan muillekin
Nukarista.
NKT huolehtii koululaisista. Kylätoimikunnan yhteistyökumppanina toimii
Nukarin koululaisten tuki ry eli NKT.
Yhdistys perustettiin syksyllä 2001 edistämään oppilaiden hyvinvointia ja lasten
kasvamista. Anu Tuominen on NKT:n
puheenjohtaja. – Pidämme yhteyttä kotien
ja koulun välillä, järjestämme iltapäiväkerhotoimintaa, tapahtumia ja retkiä ja
organisoimme pelivuoroja koululla lasten
liikunnan edistämiseksi. Kylätoimikunnan
kanssa järjestetään yhteisiä juhlia. Esimerkiksi koulun joulujuhlaan ovat kaikki
kyläläiset tervetulleita. Kevään hiihtotapahtuma ja marrasmeiningit ovat jo vakiintunutta toimintaa.
Luonnon kauneus valttina. Keskustelu

on kääntynyt Nukarin parhaisiin puoliin.
– Tämä on hyvä paikka asua, on mukavia
ihmisiä ja lapsiystävällinen ympäristö,
Sonja Pikkarainen toteaa. Nukarin luonnon kauneutta ei voita mikään, lisää Liisa
Ollikainen.
Seija Sariola tuntee itsensä superonnelliseksi, kun hankki vanhempiensa rakentaman talon itselleen Nukarilta. – Helsinkiin on helppo kulkea ja täällä saa olla
maaseudun rauhassa.
Heli Vuolle pystytti kotinsa mummilleen aikanaan rakennettuun taloon. – Sukulaisia on lähellä ja lapsuudesta monta
hyvää muistoa. Juurilleen oli hyvä palata.
Työmatka Helsinkiin ei tunnu pahalta.
Helsingin kantakaupungissa asunut
Anu Tuominen tuli miehensä kanssa sattumoisin katsomaan vanhaa, edullisen
hintaiselta tuntuvaa ”tönöä”. Mies ihastui
ja Anukin lämpeni muutolle. – Ympäristö
on ihana lapsille ja koirille. Kavereidenkin
sydän on jäänyt Nukarille. Malesiasta
tullut ystävämme oli aivan innoissaan.
Vantaanjokea reunustava Nukarin
”viidakko” kasvillisuudellaan vetää kyllä
vertoja Borneon viidakolle.

Lue lisää Nukarista: www.nukari.fi

kunta tiedottaa

Kuvat: Heli Vuolle

Nukarin valtteja on idyllinen jokimaisema ja luonto.
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Nukari
• Nukarinkoskella on oivat kalastusmahdollisuudet. Koskella saa kalastaa vapavälineillä,
uistimella tai perholla. Onkiminen ja pilkkiminen on koskialueella kielletty.
• Nukarinkoskelta voi lähteä melomaan Vantaanjoelle. Hyvinkäälle matkaa kertyy n.
16 km ja Myllykoskelle n. 11 km. Lisätietoja melontareiteistä on Nurmijärven kirjastosta
saatavassa Virkisty Vantaanjoella –opaskartassa.
• Nukarinkosken ympärillä kulkee ulkoilupolku. Joen itärantaa pitkin pääsee alajuoksulla
sijaitsevalle Harrikosken sillalle ja Hattarantien kautta Nukarin tammen padolle.
Ulkoilupolun varressa on laavu ja tulentekopaikkoja.
• Lumisina talvina Nukarin alueella on hiihtolatuja.
• Aleksis Kiven jalanjäljillä -oppaassa esitellään reittejä paikoille, jotka liittyvät Aleksis
Kiven elämään ja tuotantoon Nurmijärvellä. Yksi reiteistä kulkee Nukarille. Opasta
saa ostaa Nurmijärven kirjastosta.
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Omakotitontteja
ja rakennuksia
myyntiin

Klaukkalan kehittämishankkeella
aktivoiva vaikutus
Klaukkalan taajaman
kehittämiseen saatiin uusia
työkaluja ja runsaasti uusia ideoita
Voimakkaasti kasvava
Klaukkala -hankkeen myötä.
Tehtyjen tutkimusten ja kootun
aineiston pohjalta Klaukkalassa on
syntynyt aktiivista yhteistyötä kunnan,
yritysten ja asukkaiden välillä.

Klaukkalaan niin kunnallistekniikkaan kuin
julkiseen rakentamiseen. Klaukkalassa on
meneillään mm. koulu- ja päiväkotirakentamista ja terveysaseman laajennus.
Lisäksi ympäristöä parantavia hankkeita
on saatu käyntiin, esimerkiksi Vaskomäen
puistosuunnitelma ja torialueen kehittämisen ympäristösuunnitelma. Kaikkiaan

listalle kertyi runsaat sata toimenpideehdotusta tulevaisuuden pohdintaa varten.
Hanke toteutettiin yhteistyössä KeskiUudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forumin kanssa. Ohjausryhmässä oli kunnan,
yrittäjien ja asukasyhdistysten edustajia,
sekä edustus Uudenmaan Liitosta, Uudenmaan tiepiiristä ja muilta viranomaisilta.

Klaukkala on Nurmijärven nopeimmin
kasvava taajama. Klaukkalan kehittämishanke alkoi marraskuussa 2003 ja päättyi
viime vuoden lopulla. Sen ansiosta Klaukkalasta saatiin paljon perustietoa ja apuvälineitä tulevaan kehittämiseen.
Taajamassa tehtiin mm. pysäköintiselvitys, ostovoimaselvitys, palvelukysely
asukkaille sekä yrityskysely. Kyselyjä täydennettiin vuorovaikutteisilla seminaareilla ja asukasilloilla. Tietoa kerättiin myös
yrittäjätapahtumissa ja kuntamessuilla
yleisökyselyin.
Kauppahankkeet etenevät. -Ostovoimaselvitys oli merkittävä. Sen pohjalta kiinnostus kauppainvestointeihin
Klaukkalassa on kasvanut ja liikepaikkarakentaminen lisääntyy lähivuosina voimakkaasti, sanoo elinkeinopäällikkö Hilkka Gehör.
Klaukkalan S-Marketin laajentaminen
ja City-marketin rakentaminen ovat myötätuulessa. Näiden maankäyttösopimukset
ja kaavamuutosesitykset käsitellään alkukevään valtuuston kokouksissa. Järvihaan
yritysalueella keväällä käynnistyvä rautakauppa juhli tammikuussa harjannostajaisia.
– Kunta on myös investoinut paljon
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Tänä vuonna Klaukkalasta tulee
omakotitontteja myyntiin 23,
Rajamäestä 18 ja Kirkonkylästä
yksi tontti.
Osa tonteista on tarkoitus
laittaa myyntiin tarjousten perusteella ja osa kiinteällä hinnalla.
Tonttien hinta vaihtelee 40 eurosta 85 euroon neliöltä taajamasta riippuen. Korkein hinta on
Klaukkalassa ja edullisimmin
tontin saa Rajamäestä. Tontit ovat
tulossa haettavaksi maaliskuussa.
Kaavoituslautakunta on esittänyt hakumenettelyksi kiinteähintaisten tonttien osalta arvontaa.
Arvonnassa etusijalla ovat nurmijärveläiset, entiset nurmijärveläiset ja Nurmijärvellä työpaikan
omaavat. Arvonta suoritetaan ensin ostotonttia hakeneiden kesken
ja tämän jälkeen vuokratonttia
hakeneiden kesken. Hakijat valitsevat itselleen tontin arvonnan
mukaisessa järjestyksessä. Kunnanhallitus ei vielä ole tehnyt
päätöstä tonttien hinnoista ja luovutusmenettelystä.
Rajamäen tehdasalueelta tulee
myyntiin kevään aikana yhteensä
seitsemän rakennettua kiinteistöä,
joista kuusi on paritaloja ja yksi
hirsirunkoinen omakotitalo. Rakennukset tontteineen myydään
tarjousten perusteella. Paritalot
on rakennettu vuosina 1938–1956 ja hirsirunkoinen rakennus
1924. Kaikki rakennukset ovat
peruskorjauksen tarpeessa. Osa
rakennuksista tulee myyntiin
maaliskuussa ja osa huhti-toukokuussa.

FAKTA

Klaukkalan kauppahankkeet etenevät
Klaukkalan S-Marketin laajentaminen
ja City-marketin rakentaminen ovat myötätuulessa. Vireillä oleviin maankäyttösopimuksiin ja asemakaavamuutosesityksiin
odotetaan valtuuston päätöstä.
Helsingin Osuuskauppa Elanto ja Kiinteistö Oy Teho-Market ovat neuvotelleen
kunnan kanssa maanvaihdoista ja asemakaavamuutoksesta, joka mahdollistaa nykyisen S-marketin merkittävän laajennuksen. Kunta saa maanvaihdossa neljä tilaa
Klaukkalasta, joiden yhteispinta-ala on
9.740 m2. Kunnan luovuttamien maa-

alojen yhteispinta-ala on 4710 m2. Maanvaihtojen ohella sopimus tuo kunnalle
rahaa 314.000 euroa. Lisäksi toteutetaan
maanvuokrasopimus 575 m2:n alueesta,
josta kunta saa vuosivuokraa 22.000 euroa.
Sopimus solmitaan kymmeneksi vuodeksi.
Klaukkalan Viirintorin alueen kaavamuutos mahdollistaa kahden liikerakennustontin muodostamisen ja 13.300 km2n laajuisen vähittäiskaupan suuryksikön
rakentamisen. Kaavamuutos mahdollistaa
myös polttoaineen jakeluaseman rakentamisen.

Klaukkala (ruots. Klövskog)
on kylä Nurmijärven kunnan eteläosassa Valkjärven lähistöllä.
Klaukkala on suurin Suomen
kylistä, ja sitä luullaan usein virheellisesti itsenäiseksi kunnaksi.
Klaukkalan asukasluku on noin
15 000. Klaukkalaan muuttaa
asukkaita ennen kaikkea muualta
pääkaupunkiseudulta, sillä maaseututaajama puolen tunnin ajomatkan päässä Helsingin keskustasta houkuttelee etenkin lapsiperheitä. Klaukkalasta on matkaa Hämeenlinnanväylälle alle 5
km ja Helsinkiin alle 30 km. Väestönlisäysten kasvattamat liikennemäärät tuottavat ongelmia,
minkä vuoksi suunnitteilla on
taajaman kiertävä ohitustie ja
mahdollisesti raideliikenneyhteys
Helsinkiin, toden-näköisesti jatkona Vantaakosken radalle.

kunta tiedottaa
Klaukkalan sosiaali- ja
terveysasema valmistuu keväällä
Terveysaseman laajennus tuo tilaa
myös sosiaalipalveluille,
joten keskusta kutsutaan
Klaukkalan perhepalvelukeskukseksi.
Kolmikerroksiseen, lähes 1500 k-m2
laajuisen uudisosan alakertaan
sijoittuvat kotihoidon palvelut sekä
työterveyshuolto.

Toiseen kerrokseen tulee tiloja lääkäreiden sekä hoitotyöntekijöiden vas-

taanotoille. Kolmanteen kerrokseen
sijoittuu Klaukkalan toinen neuvola,
puheterapeutteja, psykologeja sekä tiloja mm Klaukkalan eteläiselle päivähoitotoimistolle, perhetyölle ja sosiaalityölle, kun he toimivat Klaukkalan
suunnalla.
Terveysaseman vanhalle puolelle jää
edelleen laboratorio. Laajenevalle päihdetyön yksikölle tulee myös tilat terveysaseman vanhaan osaan.
Ylilääkäri Ilpo Salmisen mukaan
uudisrakentaminen on sujunut suhteellisen hyvin. Alkuun oli etenkin melu-

FAKTA

ongelmia ja välillä kulku pihaan on
ollut katkaistuna. Terveysaseman toiminta on jatkunut koko rakentamisen
ajan.
Klaukkalan terveysaseman laajennusta
on suunniteltu pitkään ja tilat tulevat
akuuttiin tarpeeseen. Klaukkalan asukasmäärä on kasvanut nopeasti ja sosiaali- ja terveyspuolen palvelujen tarve
on oleellisesti lisääntynyt. Uudet tilat
tuovat helpotusta, mutta täyttyvät miltei kokonaan. Vapaata tilaa ei juuri jää
tulevaisuuden tarpeeseen, ylilääkäri
Ilpo Salminen toteaa.

Laboratoriotutkimuksiin
ajanvarauksella

Klaukkalan terveysaseman laajennus on sujunut aikataulussaan. Rakennustyöt valmistuvat maaliskuun lopussa ja tiloja
päästään kalustamaan. Uusia tiloja otetaan käyttöön toukokuussa.

Klaukkalan terveysaseman laboratoriossa siirryttiin toimimaan ajanvarauksella
tammikuun lopussa. Uuden toimintamallin myötä laboratoriopalveluissa pyritään
entistä joustavampaan asiakaspalveluun
ja turhien jonotusaikojen poistamiseen.
Kirkonkylän laboratoriossa ajanvaraukseen
siirrytään myöhemmin keväällä.
Klaukkalan laboratorio toimii kaikissa
näytteenotoissa ajanvarauksella. Poikkeuksena ovat päivystyspotilaiden näytteet
ja virtsanäytteet.
Osastonhoitaja Hannele Luukkolan
mukaan ajanvarauskäytäntö lyhentää asiakkaan odotusaikaa laboratoriokäynnillä.
– Asiakkaat saavat puhelimessa oikeanlaiset valmistautumisohjeet näytteiden ottamista varten, joten turhilta, ylimää-räisiltä käynneiltä vältytään. Naapurikunnista esimerkiksi Järvenpään terveyskeskuksen laboratoriossa toimitaan ajanvarauksella. Kokemukset ovat olleet myönteisiä.
– Työssäkäyvien asiakkaiden ei tarvitse
käyttää jonottamiseen turhaa aikaa ja mm.
diabeetikot voivat varata aamun ensimmäisiä aikoja käynnilleen. Asiakkaalle
annettava aika on viitteellinen, mutta
pidemmältä odottamiselta
Ajanvaraus puhelimitse: 25003414 mato kello 13–15

Työterveyshuolto liikelaitokseksi
Työterveyshuolto uusi nimensä ja
muuttui liikelaitokseksi vuoden 2007
alussa. Nurmijärven työterveys niminen liikelaitos palvelee kunnan
työntekijöitä ja yritysasiakkaita entiseen
tapaan. Liikelaitokselle valitaan johtaja
kevään aikana.
Väliaikana työterveyshuollon toimintaa vetää taloustoimistossa työskentelevä
Maire Hedman.
Liikelaitosmallin uskotaan helpottavan
toiminnan kehittämistä asiakasmäärien

ja toimintavelvoitteiden kasvaessa työterveyshuollossa. Työterveyshuollolla
on kaksi toimipistettä: toinen kirkonkylällä ja toinen Klaukkalassa.
Kevään 2007 aikana Klaukkalan
terveysaseman laajennuksen yhteyteen tulevat uudet tilat myös työterveyshuollolle. Asiakasyrityksiä on
noin 300.
Asiakkaista 2500 on kuntatyöntekijöitä ja 3200 yritysten sopimuksilla
työterveyshuollon palveluja käyttäviä

työntekijöitä.
Työterveyshuolto tarjoaa monipuolisia työterveyshuoltopalveluja, joiden toteuttamisessa huomioidaan
niin lakisääteiset velvoitteet kuin
yritysten toiveet. Työterveyshuolto
toimii moniammatillisen tiimityön
periaatteella.
Työterveyshuollon henkilökuntaan
kuuluu lääkäreitä, työterveyshoitajia,
työfysioterapeutti, työterveyspsykologi,
sairaanhoitaja, vastaanottohoitaja ja

työterveyssihteeri.
Työterveyshuolto tekee mm. työpaikkaselvityksiä, työhygieenisiä
mittauksia, ergonomisten, psyykkisten ja ympäristöhaittojen kartoituksia, ensiapuvalmiuden ja suojaintarpeen selvityksiä sekä kouluttaa,
ohjaa ja neuvoo asiakkaita heidän
tarpeidensa mukaisesti. Lisätietoja
löytyy Nurmijärven kunnan kotisivuilta (Nurmijärven kunta/Palvelut/Terveys/Työterveyshuolto).

11
NURMIJÄRVI

1 • 2007

kunta tiedottaa

Yritystonttimarkkinoilla vilkasta
Nurmijärven yritysalueilla oli
ennätyksellisen vilkasta viime vuonna.
Kunta teki tonttien myyntipäätöksiä
yhteensä 11, kooltaan 7 hehtaaria.
Uusia yrityksiä kunnan alueelle
perustettiin myös ennätyksellinen
määrä, yli 230.
Nurmijärvellä on ”imua”, sanoo elinkeinopäällikkö Hilkka Gehör. – Tontti- ja
tilakyselyt ovat päivittäisiä. Vanhat yritysalueet ovat käytännössä täyttyneet,
esimerkiksi Klaukkalassa on kunnan
omistuksessa vain yksi vapaa yritystontti.
Hämeenlinnan moottoritien vieressä
Ilvesvuoren alueella on rakennettu kunnallistekniikkaa ja tehty kaavamuutoksia
ruuhkan purkamiseksi. Keskeinen katu,
Ilveskaari, valmistuu keväällä ja osin Ilveskujankin varrelta saadaan tontteja
myyntiin. Alueella on tehty varaukset
seitsemästä tontista, kaksi tonttia on myyty jo aiemmin.
Ilvesvuori on noin 40 hehtaarin laajuinen
ja tontteja on mahdollista räätälöidä yritysten tarpeiden mukaisesti. Paikalla on
mm. Myllykukon palvelukeskus, kirjapaino, rengasliike ja tilitoimisto. Alueelta
on hyvä näkyvyys Hämeenlinnan väylälle.
Moottoritien varrella, parhaimmalla näkyvyydellä on tarjolla isoja tontteja, joita
voi myös jakaa tarvittaessa. Ilvesvuoresta
halutaan kehittää korkeatasoinen yritysalue, jossa on sekä tuotannollista toimintaa
että liike- ja palvelutoimintaa.
Rajamäellä tapahtuu. Hangonväylän
varrella lähellä Helsinki-Tampere moottoritien risteystä uusi Ketunpesän
alue kiinnostaa kuljetus- ja logistiikkaalaa. Alueelle siirsi viime vuonna toimintansa Kiitosimeon Oy.
Rajamäellä Matkussa toimintaansa on
laajentanut mm. Teknos ja alueelle on
syntynyt paljon pientä yritystoimintaa.
Matkussa on kaksi vapaata tonttia ja
kaavatarkistuksilla pienehköjä yritystontteja pyritään muodostamaan alueelle
lisää. – Kunnalla ei ole tarjolla toimitiloja, mutta Nurmijärvellä on yrittäjiä,
jotka rakentavat ja vuokraavat tilaa. Esimerkiksi Ilvesvuoreen on tulossa yksityistä,

Ilvesvuoren yritysalue sijaitsee liikenteellisesti erinomaisella paikalla. Kuvassa Myllykukon palvelukeskus.

Karhunkorven yritysalue on vanhimipia teollisuusalueita.
vuokrattavaa toimitilaa. Kunta palvelee
pitämällä yllä tontti- ja toimitilarekisteriä,
Hilkka Gehör toteaa.
Myös uusia yrityksiä syntyi viime

vuonna kuntaan aiempaa enemmän. Kaupparekisterin mukaan yrityksiä perustettiin
Nurmijärvelle viime vuonna 231. Edellisenä vuonna luku oli 180.

Elinkeinopalveluihin täydennystä
Yrityksille suunnattuja palveluja on
tarkoitus lisätä perustamalla elinkeinotoimeen uusi yritysasiamiehen toimi.
Kunnanvaltuusto päätti toimen perustamisesta marraskuun kokouksessaan..
– Tämä tulee tarpeeseen, toteaa elinkeinopäällikkö Gehör. Kasvavan kunnan
yritysmäärä lähenee 2000:a ja kunnan
väestömäärä on ylittänyt 38 000 asukasta.
Elinkeinopäällikön tehtäviin kuuluu elinkeinoasioiden hoitamisen lisäksi kunnan
viestinnän koordinointivastuu, ts. viestintäpäällikön tehtäviä, mikä lisää työn moninaisuutta. Henkilöstölisäyksellä voidaan
parantaa asiakastavoitettavuutta sekä pa-
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remmin varmistaa uuden elinkeinopoliittisen ohjelman toimenpiteiden käynnistäminen yhdessä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa.
Resurssien lisääminen on yksi valtuuston viime syksynä hyväksymän uuden
elinkeinopoliittisen ohjelman toimenpiteistä. Ohjelma antaa myös mahdollisuudet entistä suunnitelmallisemmalle
ja aktiivisemmalle elinkeinopolitiikan
harjoittamiselle kunnassa. -Yritysasiamiehen tehtävänä on ensisijaisesti pitää
tiivistä yhteyttä yrityksiin, osallistua
markkinointiin, valmistella hankkeita
sekä vastata kuntaan tuleviin kyselyiin,

elinkeinopäällikkö linjaa.
Kunnan tarjoamia elinkeinopalveluja
täydentävät seudulliset palvelut, muun
muassa yritysten perustamisneuvonta
ja yhteiset yritysten kehittämishankkeet.
Myös osa kunnan elinkeinopoliittisen
ohjelman toimenpiteistä on tarkoitus
toteuttaa seudullisina hankkeina.
Gehörin mukaan elinkeinot ovat painopisteenä myös kuntayhteistyössä. –
Kuuma-kunnille valmistui viime vuonna ensimmäinen yhteinen elinkeinostrategia, jossa on määritelty yhdessä edistettäviä asioita. Niitä ovat mm. työvoiman saatavuuden turvaaminen, edun-

valvonta, yritysneuvonta sekä yritysten
kehittämistoiminta. Myös seutumarkkinointia harjoitetaan yhteistyössä.
Kunnassa on vuoden verran toiminut
kunnan eri palvelualueilta koottu yrityspalvelutiimi ja sen toiminnasta on
saatu myönteisiä kokemuksia. – Tiimissä on mukana edustajat kaavoituksesta, kunnallistekniikasta, rakennustarkastuksesta, maankäytöstä ja
vesilaitokselta. Tiedot käsiteltävistä
yrityshankkeista välittyvät samanaikaisesti läpi organisaation ja se helpottaa asioiden käsittelyä ja päätöksentekoa.

kunta tiedottaa

Kirkonkylän vanha paloasema on nykyisin Nurmijärven yhteiskoulun käytössä. Kuva: Paula Heikkinen 2005.

Rakennusperinnön kartoitus käynnistyy
Nurmijärvellä tehdään selvitys
rakennuskulttuurista tämän vuoden
aikana. Rakennuskulttuurin
inventointia tehdään kirjallisen
materiaalin pohjalta sekä
maastokäynnein. Selvitystyö alkaa
Klaukkalasta keväällä. Kartoitus on
tarkoitus saada valmiiksi tämän
vuoden aikana.

Nurmijärvi on osa voimakkaasti kasvavaa Helsingin seutua ja tarve suunnitella
kunnan maankäyttöä ja laatia kaavoja on
jatkuvaa. Lisäksi asemakaavojen muutostarpeita on runsaasti, kaavoitusinsinööri
Anita Pihala selvittää inventoinnin taustaa.
– Nurmijärven rakennuskulttuuria
koskeva selvitys vuodelta 1985 on vanhentunut. Kohteita edellisessä rakennuskulttuurin inventoinnissa on 1930-luvulle
asti. Nykyisin inventoidaan 1950- ja jopa
1960-luvuilla rakennettuja rakennuksia.
Uusi inventointi luo perusteita valita
säilytettäviä rakennuksia.
Kaavoitusta ohjaa menettelytapojen ja
sisällöllisten vaatimusten suhteen maankäyttö- ja rakennuslaki. Laissa edellytetään,

että kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Lisäksi edellytetään, että selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida kaavan
toteuttamisen merkittävät välittömät ja
välilliset vaikutukset mm. kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.
Kirjallista tutkimusta ja maastokatselmuksia
Käytännössä työ suoritetaan siten, että
perehdytään olemassa oleviin aineistoihin.
Niitä ovat aiemmat inventoinnit, kuntaa
koskeva historiatieto, vanhat ja uudet
kartat sekä olemassa olevan rakennuskannan ikätiedot. Tämä inventointi koskee
rakennuksia, jotka on rakennettu ennen
vuotta 1960. Näiden tietojen perusteella
tehdään alustava valinta niistä kohteista
ja alueista, jotka käydään kuvaamassa
maastotyövaiheessa.
Työn päämääränä on löytää rakennuskannasta ne alueet ja kohteet, jotka edustavat inventointialueella selkeimmin sellaisia suomalaisia ja nurmijärveläisiä
kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön
arvoja, joiden säilyminen olisi turvattava.
Inventoija käy paikan päällä katsomassa
rakennuksia, kun siihen on tarve. Tämän
lisäksi tarkkaillaan maisemaa ja rakennus-

kantaa maastossa ja tehdään uusia valintoja.
Inventoija käy taloissa. Käytännössä
inventoija ajaa autolla kohteen lähelle ja
yksittäistalojen kohdalla niiden pihaan.
Hän ilmoittaa tulostaan, ottaa valokuvia
ja kirjaa ylös rakenteeseen, rakennusmateriaaleihin, ulkoasuun liittyviä seikkoja.
Sisätilojen inventointi tai varsinaiset haastattelut eivät kuulu inventointiin, mutta
mikäli omistajilla on tietoa rakennustensa
vaiheista, ne otetaan mielellään vastaan ja
kirjataan muistiin. Työn luonteen vuoksi
paikalle saapumisesta ei ole kuin poikkeustapauksissa mahdollista ilmoittaa
puhelimitse etukäteen. Työ alkaa maalishuhtikuun vaihteessa ja kestää kesän ajan.
Maastotöiden jälkeen kerätty aineisto
tutkitaan ja arvotetaan. Arvotuksen perusteella muotoillaan tulevaa maankäyttöä
varten suositus, jota noudattamalla inventoijan mielestä kohteen tai alueen arvot
voidaan turvata. Varsinainen suojelua
koskeva päätöksenteko tapahtuu varsinaisen kaavoitustyön yhteydessä.
Kunnan maankäytön tulosalue ja kirjasto- ja kulttuuripalvelut ohjaavat inventointityötä. Käytännön työn suorittaa

arkkitehti Karoliina Periäinen arkkitehtitoimisto Lehto-Peltonen-Valkama
Oy:stä

Arkkitehti Karoliina Periäinen tekee
Nurmijärven rakennuskulttuurin
inventoinnin.
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Kiljavan sairaalan remontointi alkaa keväällä.

Kiljavan sairaalan remontointi alkaa
Kiljavan sairaalan arkisto

Kiljavan sairaalan omistus siirtyi
vuoden vaihteessa HUS:lta Kiljavan
Sairaala Osakeyhtiölle.
Kesäkuussa perustetun sairaalayhtiön
osakkaita ovat Hyvinkään ja
Järvenpään kaupungit sekä Mäntsälän,
Nurmijärven ja Tuusulan kunnat.
Myös HUS-kuntayhtymä on edelleen
mukana osaomistajana.

Kiljavasta saneerataan kuntoutukseen
erikoistunut sairaala, jonka palvelut hankitaan yksityisiltä palvelutuottajilta. Kiljavan sairaalan hoitopaikkojen määräksi
on suunniteltu 120 sairaansijaa ja sen
toiminta käynnistyy vaiheittain. Tavoitteena on, että ensimmäiset potilaat otetaan
sisään sairaalaan syksyllä 2008.
– Kiljavan uusi toimintamalli, jossa
yhtiö tarjoaa valmiit tilat ja yksityiset
tuottajat tarjoavat palvelut, on kiinnostanut ilahduttavasti alan toimijoita. Kyselyjä
on ollut ja varsinainen tarjouskilpailu
käynnistyy maaliskuussa. Toukokuussa
tehdään päätöksiä palvelutuottajista, aikatauluttaa Kiljavan Sairaala Oy:n vt.
toimitusjohtaja Kirsi Mononen.
Sairaalan remontin suunnittelu on edennyt aikataulussaan ja muutostyöt käynnistyvät keväällä. Potilashuoneista tehdään
väljiä; kahden hengen huoneet ovat lähes
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32 m2:n kokoisia ja yhden hengen huoneet
13,5 m2. Huoneissa on oma kylpyhuone
ja wc ja varustelussa huomioidaan kuntoutuksen tarpeet. Sairaalaan tulee myös
allaskuntoutusosasto. Remontin kustannukset ovat noin 10 miljoonaa euroa.
Kiljavalle tulee neljä kuntoutusosastoa,
jotka sairausryhmittäin jakautuvat neurologiaan, ortopediaan ja traumatologiaan,
keuhkosairauksiin ja sisätauteihin sekä
geriatriseen, eli vanhusväestön kuntoutukseen. Kuntoutus on tavoitteellista ja sen
päämääränä on potilaan kotiuttaminen.
Kiljavalle on tulossa alkuvaiheessaan
70–80 työpaikkaa.
Kiljavan sairaalan arkisto

FAKTA

Kiljavan historiaa
Alun perin keuhkotautiparantolaksi rakennettu Kiljava vihittiin käyttöön juhlavin menoin Aleksis Kiven päivänä 10.
lokakuuta 1938. Sairaalassa oli tuolloin
280 hoitopaikkaa, joista 80 lastenosastolla.
Sairaalaan kirjattu ensimmäinen potilas
oli Aleksis Kiven veljenpoika.
Parantolan toteutti osakeyhtiö, jossa oli
mukana 15 maalaiskuntaa, viisi kauppalaa,
Helsingin kaupunki sekä kolme yksityistä
tahoa - OTK, SOK ja Elanto. Parantolaa
varten erotettiin 45 hehtaarin suuruinen
alue Sääksjärven rannalta. Päärakennuksen

on suunnitellut arkkitehtiprofessori Jussi
Paatela ja se edustaa funktionalistista
tyyliä.
Sairaalan päärakennus koostuu useasta
siivestä, joista keskimmäinen pääfasadi on
yhdeksänkerroksinen. Yli sata metriä pitkässä, viisikerroksisessa kylkirakennuksessa on
ollut potilashuoneita. Kun tarvetta parantolatoimintaan ei enää ollut, muutettiin Kiljava
erikoissairaanhoidon sairaalaksi. Toiminnot
siirrettiin kuitenkin vähitellen Hyvinkään
sairaalan yhteyteen. Kiljava on ollut tyhjillään
vuodesta 2001 alkaen.

kunta tiedottaa
Palkintosijoja ja finaaleja

Nettiveljekset menestyy
multimediakilpailuissa
Aleksis Kiven tuotannosta julkaistu
Seitsemänveljestä.net palkittiin
loppuvuodesta Suomen parhaana eoppimateriaaliohjelmana World
Summit Award Finland -kilpailussa.
Tänä vuonna ohjelma on kutsuttu
mukaan kansainväliseen Prix Möbius
Nordica 2007 finaaliin, joka pidetään
maaliskuun lopussa Helsingissä.
Lisäksi ohjelma lähtee lokakuussa
uuteen mittelöön Etelä-Afrikkaan
168 maan tietoyhteiskuntasovelluskilpailuun.

Seitsemänveljestä.net valmistui syksyllä
Aleksis Kiven päivän tuntumassa. Ohjelmassa on pieniä pelejä, animaatioita, audiota, videota ja Kiven tekstiä. Ohjelma
on pyritty esittelemään kaunokirjallisuutta
uudella tavalla ja luonnollisesti kannustetaan käyttäjiä lukemaan itse romaani ja
muutakin kirjallisuutta, sanoo kulttuurijohtaja Riitta Manka.
Nettiveljesten tuottaja ja tekijä SannaKaisa Hakkarainen Melon Arbus
Productions´ista on innoissaan menestyksestä. – Historiaan kytkeytynyt kulttuuriala on marginaaliala ja siksi on todella
hienoa, että Aleksis Kivi ja Seitsemän
veljestä on saanut jalansijaa myös multimediatuotteena. Jo se lämmitti suuresti,
että menestyimme oppimateriaaliohjelmana.
– Tieto pääsystä maaliskuussa pidettävään Prix Möbius Nordica -kilpailun finaaliin tuli tammikuun lopussa ja fiilis
on huikea. Finaalipaikka jo kertoo arvostuksesta, palkintosijoja multimedia-alalla
on vaikea saada. Ja loppuvuodesta ohjelma
punnitaan vielä laajemmalla kansainvälisellä areenalla.
Seitsemänveljestä.net -ohjelman ovat
tuottaneet Nurmijärven kirjasto- ja kulttuuripalvelut yhteistyössä Melon Arbus
Productionsin kanssa. Hanketta ovat tukeneet opetusministeriö, opetushallitus
ja museovirasto sekä käsikirjoitusta AVEK.
Yhteistyössä ovat olleet mukana myös
Suomen äidinkielenopettajien liitto, Kempeleen yläaste sekä Aleksis Kiven Seura.
Sivusto löytyy osoitteesta:
www.seitsemanveljesta.net.

Kuvatekstiä: Aleksis Kiven seitsemän
veljestä seikkailevat netissä.

Lukuviikolla nähdään Hyännäkönen mies
Maaliskuussa kirjastossa
pidettävän lukuviikon teemana on
tällä kertaa ”Oma kieli, oma mieli”.
Suomen kielen variaatioihin
saadaan tuntumaa lukuviikon
merkeissä keskiviikkona 21.3., kun
Toivo ”Topi” Mikkola esittää
Tornionjokilaakson murteella Rosa
Liksomin kirjoittaman monologin
”Hyännäkönen mies”.

Kuhmon kulttuurisihteerinä toimiva
Topi Mikkola tunnetaan ennen muuta
juuri Liksomin tekstien esittäjänä. Mikkola on saavuttanut tulkinnoillaan

maanlaajuisen maineen, eikä turhaan,
sillä pohjoisen ihmisten tunnot välittyvät aidosti ja koskettavasti Mikkolan
esittämänä. Topi Mikkola taitaa Tornionjokilaakson murteen rytmin ja soinnin, sillä hän on itsekin Lapista lähtöisin.
Rosa Liksom onkin antanut
Mikkolan työlle täyden tukensa.
Topi Mikkola on tehnyt työtä Liksomin tekstien parissa jo vuosia. Liksom
on kirjoittanut nyt Nurmijärvellä nähtävän Hyännäkösen miehen teksteistä
suurimman osan varta vasten Mikkolan
esityksiä ajatellen.
Tarinoissa liikutaan syrjäkylien ylempään sosiaaliseen kerrokseen kuuluvien
ihmisten parissa. Koomisuus ja traagisuus kietoutuvat yhteen elämänkohtaloissa. Äänen saavat niin kunnansihteeri,

nimismies kuin lääkärikin. Mitä mahtaakaan tapahtua, kun kunnansihteeri
pääsee mukaan napakymppimatkalle?
Hyännäkönen mies Nurmijärven pääkirjastossa ke 21.3. klo 18.00. Ohjaus
Pekka Milonoff, puvustus ja lavastus
Eeva Iäs. Liput 5 €, ennakkomyynti 1.3. alkaen kirjastoissa.

Teksti: Mia Fagerström
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Nurmijärven Musiikkipäivät 20.–22.4. 2007

Kuule kevät! – Pekka Kuusisto
ja Hannu Taanila vierailevat
Lassi Nummen runouden hienovaraista
maailmaa lauantaina runon, musiikin ja
valojen illassa.
– Runoesitys käsittelee poikkeuksellisen
myönteisestä näkökulmasta sukupolvien
kohtaamista, joka meidän ajassamme otetaan esiin usein vain negatiivisesti värittyneenä, sanoo ohjaaja Ilari Nummi.
– ”Olemassa toisillemme” on koskettanut kuulijoita. Sitä on esitetty sekä Italiassa
että Suomessa vuodesta 2003 lähtien.
Sunnuntaina kuulijat viedään musiikkiretkelle kamarimusiikin aarrekammioon.
Pianotaitelija Tiina Karakorpi tarjoilee
ystävineen Karaa & Pippuria, joten odotettavissa on sekä romantiikan hetkiä että
kirveleviä tunnekuohuja.

Kuule kevät! -musiikkitapahtuma
tuo korkeatasoisia musiikkivieraita
huhtikuussa Nurmijärvelle.
Tapahtuman taiteellinen johtaja on
pianisti Tiina Karakorpi,
joka on vetänyt Nurmijärvelle
esiintymään mm. maineikkaat
muusikkoystävänsä viulisti
Pekka Kuusiston ja klarinetisti
Christoffer Sundqvistin.

– Pekka Kuusisto ei kulje tavallisia
polkuja, vaan kaikki eletään hänen kanssaan uudelleen. Yhteissoitossa jokainen
kerta on erilainen. Pekka pystyy aina
ottamaan yleisönsä, soitti hän sitten kansanmusiikkia, jazzia tai klassista, kertoo
Tiina Karakorpi.
Perjantain avajaiskonsertissa kuullaan
Kuusiston, Karakorven ja Sundqvistin
yhteissoitantaa.

Lassi Nummen runot vievät hiljaisuuteen. ”Olemassa toisillemme” esittelee

Taanila ei jätä veisaajaa penseäksi.
Nurmijärven Musiikkipäivät päättää Hannu Taanilan virsi-ilta. Kirkon täyttää seurakunnan veisuu ja Pekka Suikkasen
urkuimprovisointi. Taanilan ikimuistoiset
teologiset tulkinnat eivät ole koskaan

päästäneet seurakuntaa torkahtamaan.
Taanila itse korostaa, että kyseessä ei
ole mikään konsertti vaan seurakunnan
vankka virranveisuu, johon kaikki yhtyvät
kukin äänellään voimassaolevan virsikirjan
sanoin.
Tapahtuman taiteellinen johtaja Tiina
Karakorpi vieraili vuosina 2003 – 2006
Italiassa levyttämässä ja konsertoimassa.
Suvun kotipaikka, Nurmijärvi, ei ole
unohtunut ja hän on palannut pianistisisarensa Salla Karakorven ja ystäviensä
kanssa järjestämään keväistä musiikkitapahtumaa nurmijärveläisten iloksi.

Teksti ja kuva: Paula Nurmentaus
Lisätietoja: Ritva Viitala-Aaltio,
puh. 050 363 2000
www.musiikkipaivat.fi

Taiteilijavierailuista vakituinen käytäntö
Nurmijärven yläasteilla alkoi viime
syksynä ”Tää on taidetta” -niminen
taidekasvatusohjelma. Sen
tarkoituksena on tutustuttaa
yläasteikäisiä taiteilijoihin ja
suomalaiseen nykytaiteeseen
mahdollisimman konkreettisella
tavalla.

Ohjelma tuo eri alojen ammattitaiteilijoita vieraaksi kouluihin. Tavoitteena on,
että oppilaat saavat yläasteen aikana tutustua kolmeen eri taiteen lajiin ammattitaiteilijan johdolla. Mistään ryppyotsaisesta teorialuennoimisesta taidekasvatuksessa ei ole kysymys, vaan tarkoituksena
on järjestää rentoja tilaisuuksia, joissa
oppilaat saavat tiedollisen puolen lisäksi
myös mahdollisuuden osallistua itse taiteen tekemiseen.
Kuvataide aloitti, teatteri jatkaa. Taidekasvatusohjelman alkajaiseksi kouluissa
kävi joukko tunnettuja kuvataiteilijoita.
Oppilaat tutustuivat heidän johdollaan
muun muassa ympäristötaiteeseen, grafiikkaan ja sarjakuvan piirtämiseen.
Taiteilijavierailut koskivat ensimmäisessä
vaiheessa ainoastaan seitsemänsiä luokkia.
Kohderyhmää laajennetaan tulevina vuosina siten, että taidekasvatuksesta pääsevät
nauttimaan kaikki Nurmijärven yläasteiden oppilaat. Tänä vuonna taiteilijavierailut suunnataan seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaisille. Ensi vuonna mukaan
otetaan myös yhdeksännet luokat.
Taidekasvatusohjelma organisoidaan
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Nurmijärven yhteiskoulun oppilaat tekivät taidetta kuvataiteilija Harri Kiven johdolla. Kuvassa vasemmalta kuvaamataidon
opettaja Niko Saarinen, kuvataiteilija Harri Kivi ja kuvaamataidon opettaja Johanna Johnsson.
kirjasto- ja kulttuuripalveluiden sekä taideaineiden opettajien yhteistyönä, ja siihen
osallistuminen kuuluu koulujen sitoviin

tavoitteisiin. Ohjelma ei ole mikään hetkellinen projekti, vaan sen on tarkoitus
jatkua säännöllisenä toimintana tästä

eteenpäin. Seuraavat taiteilijavieraat edustavat teatterialaa.
Teksti: Mia Fagerström

kunta tiedottaa

Eduskuntavaalit 18.3.2007
– näin voit äänestää
Eduskuntavaalien varsinainen
vaalipäivä on sunnuntaina 18.3.2007.
Tuolloin voi äänestää oman
äänestysalueen äänestyspaikassa
klo 9-20 välisenä aikana.
Äänestyspaikka näkyy äänestäjille
lähetetyssä ilmoituskortissa.
Eduskuntavaaleissa on äänioikeus Suomen kansalaisella, joka viimeistään vaalipäivänä 18.3.2007 täyttää 18 vuotta.
Vaaleissa voi äänestää ennakkoon kotimaassa 7.-13.3.2007 ja ulkomailla 7.10.3.2007.
Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi
äänestyspaikalla kuvallisella henkilökortilla.
Äänestäjä voi asuinpaikkakunnastaan
riippumatta äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa. Jos työmatkasi tai matkasi varrelle sattuu ennakkoäänestyspaikka ja se on avoinna, voit käydä
siellä äänestämässä.
Kotiäänestys. Niille nurmijärveläisille
äänioikeutetuille, jotka eivät pääse ilman
kohtuuttomia vaikeuksia ennakkoäänestyspaikkaan tai varsinaiseen vaalipaikkaan,
järjestetään mahdollisuus äänestää kotona.
Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava
erikseen keskusvaalilautakunnalle viimeistään 6.3.2007 ennen klo 16.
Laitosäänestys. Jos äänioikeutettu on
ympärivuorokautista hoitoa antavassa laitoksessa ennakkoäänestysaikana, niin hän
voi äänestää siellä ennakkoon. Kyseisen
laitospaikkakunnan vaalitoimikunta tulee
laitokseen ennakkoon ilmoitettuna aikana.
.
Mistä saat lisätietoja vaaleista? Oikeusministeriö pitää yllä vaalisivuja osoitteessa

Nurmijärvellä on kolme yleistä
ennakkoäänestyspaikkaa:
Kirkonkylän posti
Pratikankuja 3
01900 Nurmijärvi

avoinna
07.3.- 9.3.2007 klo 9–18
10.3.-11.3.2007 klo 10–16
12.3.-13.3.2007 klo 9–20

Klaukkalan posti
Lepsämäntie 1
01800 Klaukkala

07.3.- 9.3.2007 klo 9–20
10.3.-11.3.2007 klo 10–16
12.3.-13.3.2007 klo 9–20

Rajamäen yläaste
Keskusraitti 1
05200 Rajamäki

07.3.- 9.3.2007 klo 9–8
10.3.-11.3.2007 klo10–16
12.3.-13.3.2007 klo 9–18

www.vaalit.fi. Sieltä löytyy mm. kotimaan
ja ulkomaiden ennakkoäänestyspaikat ja
niiden aukioloajat.
Oikeusministeriöllä on myös maksuton
puhelinpalvelu vaaleja varten. Suomeksi
saat vaalitietoa numerosta 0800-1-57575
ja ruotsiksi numerosta 0800-1-38383.
Jos et ole saanut äänioikeutta koskevaa
ilmoituskorttia viimeistään 22.2.2007
tai vaalipäivän äänestyspaikkasi on
epäselvä, ota yhteyttä Hyvinkään
maistraattiin, puhelinnumero 020
516 122.
Keskusvaalilautakunnan sihteerin
tavoittaa puhelimella numerosta 2500
2002 tai 040-317 2002. Sähköpostia
voi lähettää osoitteeseen tapani.rantala@nurmijarvi.fi tai kunta@nurmijarvi.fi.
Vuoden 2007 eduskuntavaalit
ovat kansanedustuslaitoksemme
satavuotisjuhlavaalit. Ensimmäiset eduskuntavaalit järjestettiin 15.–16.3.1907.

FAKTA
Vuoden 2007 eduskuntavaalit järjestetään 18. maaliskuuta, jolloin tulee kuluneeksi lähes päivälleen sata vuotta ensimmäisistä eduskuntavaaleista. Ennakkoon
voi äänestää 7.–13. maaliskuuta (Suomessa)
tai 7.–10. maaliskuuta 2007 (ulkomailla).
Ehdokashakemusten on oltava perillä viimeistään 6. helmikuuta ja ehdokasasettelu
vahvistetaan 15. helmikuuta. Suomi on
jaettu vaaleissa 15 vaalipiiriin, joista valitaan yhteensä 200 kansanedustajaa.
Ikä. Eduskuntavaaleissa saa nykyään äänestää jokainen 18 vuotta viimeistään
vaalipäivänä täyttävä Suomen kansalainen.
Äänestysikäraja säädettiin aluksi 24 vuoteen, mutta sitä on sotien jälkeen laskettu
useaan otteeseen. Vaaleissa 1945 saivat
äänestää 21-vuotiaat, vaaleissa 1970 20vuotiaat ja vaaleissa 1975 18-vuotiaat.
Ennen vuoden 1999 vaaleja äänestäjän tuli
olla täyttänyt määrätty ikä ennen vaalivuoden alkua.
Vaalikelpoisuus. Vaaleihin voi asettua
ehdolle kuka tahansa äänioikeutettu, joka
ei ole vajaavaltainen. Ehdolle ei kuitenkaan
saa asettua kukaan sotilasvirassa oleva.
Vaalitapa. Eduskuntavaalien vaalitapa on
henkilö- ja listavaalin yhdistelmä, jossa
äänestetään vaaliliittojen vaalipiireittäin
asettamia ehdokkaita. Vaaliliitot saavat
äänimääräänsä vastaavan suhteellisen osuuden vaalipiirissä jaettavista paikoista. Ehdokaslistojen sisäinen järjestys määräytyy
ehdokkaiden saamien henkilökohtaisten
äänien mukaan.
Vaalikausi. Eduskuntavaalit järjestetään
nykyään joka neljäs vuosi. Vaalikautta
pidennettiin vuodella vaalien 1954 jälkeen.
Ennen Suomen itsenäistymistä vaaleja
saatettiin pitää vuodenkin välein hallitsijan
(keisarin) hajotettua eduskunnan usein.
Viimeksi eduskunta on hajotettu (presidentin toimesta) vuonna 1975.

Kunta vuokraa yksityiselle
päivähoidolle tiloja Klaukkalasta
Klaukkalan alueen kasvavaan
päivähoitotarpeeseen vastataan
rakentamalla uusi Ylitilantien
päiväkoti. Päiväkotiin aiotaan
siirtää Harjulan alueelta
Jokipuiston päiväkodin ryhmät
henkilöstöineen. Lisäksi tilaa tulee
kahdelle uudelle kokopäiväryhmälle.

Jokipuiston tilat puolestaan aiotaan
vuokrata yksityiselle päivähoitotoiminnalle. Yksityistä päivähoitoa halutaan
kunnassa lisätä, eikä Harjulan alueella

toistaiseksi ole yksityistä päiväkotia.
Arvonlisäveroon liittyvien säädösten
vuoksi uusia tiloja ei ole mahdollista
vuokrata suoraan yksityiselle palvelutuottajalle. Siksi toteutetaan ryhmien
siirto Jokipuiston ja Ylitilantien kesken,
sanoo päivähoitopäällikkö Sirkka-Liisa
Anttila.
Ylitilantien päiväkoti valmistuu marraskuussa tänä vuonna ja hoitopaikkoja
kunnalliselle puolelle tulee noin 30
lisää. Jokipuiston tiloihin etsitään yksityinen palvelutuottaja ja tavoitteena
on, että yksityiseen päivähoitoon saadaan
noin 50 paikkaa. Samassa yhteydessä
Ketunkallion päiväkoti, jossa on yksi
kokopäiväryhmä, muutetaan avoimeksi-

päiväkodiksi ja kerhopaikoiksi.
Päivähoitojärjestelyistä on pidetty
Jokipuiston päiväkodin vanhemmille
keskustelu- ja tiedotustilaisuus. Muutoksessa lasten hoitosuhteet kuntaan
säilyvät ja vanhempien halutessa myös
lasten hoitopaikat siirtyvät henkilöstön
mukana Ylitilantielle. Vaihtoehtoisesti
vanhemmilla on mahdollisuus siirtyä
Jokipuiston yksityisen päiväkodin asiakkaiksi. Mahdollista on myös siirtyminen alueen johonkin muuhun kunnalliseen päiväkotiin.
Kunnanhallitus hyväksyi helmikuun
alun kokouksessaan Jokipuiston päiväkodin vuokraamisen yksityiseen toimintaan.
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Nurmijärven ympäristölautakunta, toimittaja: Marja Innanen

Seitsemän veljeksen
reitille päästään
keväällä
Seitsemän veljeksen vaellusreittiä on
rakennettu hartaasti ja kauan. Nyt
ollaan Nurmijärvellä niin pitkällä,
että asiat on sovittu maanomistajien
kanssa ja reittien raivaustakin
suoritettu.
-Kunnostus aloitettiin Myllykosken alueelta, minne saadaan kirkonkylästä hyvä
reitti, kertoo liikuntapäällikkö Antero
Lempiö.
- Pitkospuut ja porrasrakennelmat ovat
jo paikoillaan. Alueen olemassaolevia luontopolkuja parannellaan samalla vähän.
Opasteet ja reittikartastot ovat tulossa.
Pikkukosken ylittävä silta odottaa sopivia
kelejä paikalleen siirtoa varten.
-Kissanojalla on avattu reitin alikulku
moottoritien toiselle puolelle. Sauvakävelijät ottivat sen jo talvella omakseen.

Seuraavaksi on tarkoitus käydä kirkonkylän ja Rajamäen välisen osuuden kimppuun. Rajamäellähän on jo Kiljavannummen isot reitistöt, joihin uudet yhdistetään.
Nurmijärvellä ideana on että reitin osat
toimivat myös lähivirkistyskäytössä.
Ympäristö- ja liikuntatoimi valmistelevat aluetta yhteistyössä. Vanha Koskikaran
luontopolku on noin 1,5 km pituinen ja
palvelee niitä, jotka kokevat uuden pitemmän reitin liian haasteelliseksi. Mahdollisesti reiteistä saadaan myös nettiversiot,
joihin voi tutustua etukäteen. Joen ja
kosken historiaakin tullaan esittelemään
alueen infotaulussa.
Jo ensi kesäksi Antero Lempiö lupaa
parikymmentä kilometriä toimivaa uutta
reittiä Myllykoski- kirkonkylä-Rajamäki
välille.
Naapurikuntien aikataulut eivät ole
reittiasiassa kohdanneet. Niinpä esim.

Liikuntapäällikkö Antero Lempiö testaa lehtikuusesta tehtyjä pitkospuita Myllykosken
rantareitillä.
Palojoelle ja Tuusulan rajalle päin ei mennä, koska sieltä ei saada yhteyttä eteenpäin.
Vantaan osalta jatkot ovat myös auki.
Herusista eteenpäin Hyvinkään suuntaan
reittiä avataan myöhemmin.

Seitsemän veljeksen reitti avataan virallisesti käyttöön Vantaanjoen lohipäivien
yhteydessä 12.5. Ihantolasta Myllykoskelle
patikoimaan haastetaan niin kunnan isokenkäisiä kuin kaikki kuntalaisetkin.

Ympäristölautakunnan
historiikki valmistui
Nurmijärven ympäristölautakunnan
20-vuotinen taival on talletettu
kirjaksi. Tekijä on paras mahdollinen
asiantuntija, kunnan ensimmäinen
ympäristösihteeri Seppo Takatalo

Teräskolmiolla valkoromu pakataan toiseen ja muu elektroniikka toiseen konttiin.

SER-kierrätys käynnistyi
vilkkaasti
SE-romun eli sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten on avattu erityisiä
vastaanottopisteitä, joihin romut saa tuoda
veloituksetta. Tuottajayhteisöt (laitteiden
valmistajat, maahantuojat ja myyjät) ovat
velvollisia huolehtimaan tästä kierrätyksestä. Nurmijärvellekin saatiin viime syksynä kaksi virallista kierrätyspistettä.
Kun Teräskolmio Oy aloitti romun vastaanoton, täyttyi ensimmäinen kontti parissa viikossa. Ihmiset tyhjensivät varastojaan. Taulutelevisioiden suosion nousu
näkyi heti täällä – ehjiä tv-vastaanottimia
on tullut paljon.
Teräskolmiolta tavaran toimittaa jatkokäsittelyyn Serty ry.
Toinen kierrätyspaikka on MetsäTuomelan jäteasemalla ja siitä on vastuussa
eri tuottajayhteisöjen yhteenliittymä Elker
Oy. ”Työ ja Toiminta”-niminen yhdistys
Helsingissä on yksi romun esikäsittelijöistä.
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Sitä kautta toimivia laitteita menee myös
uusiokäyttöön, eikä vain hajotettaviksi.
Kerralla keräyspisteisiin saa tuoda enintään kolme kappaletta samaa laitetta per
talous. Kierrätysmaksu peritään kuluttajilta uusien laitteiden hinnoissa.
SE-kierrätykseen kuuluvat kaikki sähköllä toimivat kodin laitteet jääkaapista
radioon. Myös valaisimet ja loisteputket
ovat SE-romua.

Eläkepäiviään Klaukkalan Syrjälässä viettävä Seppo Takatalo huokaisee, että urakka
oli melkoinen.
-Kahlasin läpi parisataa pöytäkirjaa, omat
lehtileikkeeni ja melkoisen määrän vanhaa
lainsäädäntöä. Lokakuussa aloitin kirjoitustyön ja teos tulee uunista ulos nyt tammikuussa.
Takatalo toimi ympäristösihteerinä vuosina
1986-2002. Ensimmäiset vuodet kuluivat
suurelta osin tiedottamiseen ja valistukseen,
jotta ympäristö- ja luonnonsuojeluasioita
saatiin kuntalaisille tutuiksi. Myös muuta
kunnallishallintoa yritettiin vetää mukaan
ympäristötalkoisiin. Aloitettiin ongelmajätekeräykset Osku Ongelmajäte-teemalla.
-Mieleen nousee etenkin vuoden 1988
Ympäristökevät, jolloin oli paljon tapahtumia
ja yhteistyötä paikallislehtien kanssa. Samoin

Metsä-Tuomela, Iivarin metsätie,
01900 Nurmijärvi
Teräskolmio Oy, Tekkalanpolku 9,
05100 Röykkä

Ongelmajätteiden
keräyskierros järjestetään
24.-26.4.2007.

Lintuharrastajan pihalla on katettu
monenlaista ateriaa siivekkäille.

vuonna 1995, joka oli Euroopan luonnonsuojeluvuosi ja Vihervuosi.
-Lainsäädäntö muuttui ja lisääntyi jatkuvasti. Ympäristösektorilla oli siihen nähden
jatkuva alimiehitys – ja niin on vieläkin,
vaikka yhden sijaan tekijöitä on nyt kolme.
Tärkeänä saavutuksena Takatalo pitää sitä,
että kunnassa on tietyllä tavalla hyväksytty
että ympäristö on otettava huomioon kaikessa
hallinnossa. Alkuun tämän asian läpi saaminen oli lähes kivireen vetämistä.
Hyvällä tolalla alusta asti on sen sijaan
ollut ympäristön tutkimus- ja selvitystyö.
Se on antanut hyvän tietämyspohjan siitä,
millaisessa ympäristössä elämme. Nythän jo
rakennuslakikin edellyttää perustietoa ympäristöstä. Myös jätehuollon kehitys on ollut
hyvä.
-Ympäristönsuojelu oli joskus 90-luvulla
tietyllä tavalla IN, mitä se ei nykyisin ole.
Ilmeisesti kehitys menee tasaisesti hyvin
pitkään ja sitten tulee jokin piikki. Ehkä
yksi piikki tällä hetkellä on tuo kohu ilmastonmuutoksesta.
-Siinä liikutaan kovin isoissa ympyröissä.
Olen kuitenkin optimisti, enkä usko mihinkään katastrofiin lähivuosikymmeninä. Ympäristönsuojelun kehitys kuluneina 20 vuotena on ollut ällistyttävän nopeaa ja varmasti
tulevaisuudessakin mennään eteenpäin.
Entä miten ekologisesti ex-ympäristösihteeri itse elää?
-Asun yksin isossa sähkölämmitystalossa.
Silti ympäristökuormitukseni on aika vähäistä. Lajittelen, kierrätän ja kompostoin. Lintuharrastuksen vuoksi käytän aika paljon
autoa, viimeksi Ahvenanmaan reissulla.
Seppo Takatalo: Nurmijärven ympäristölautakunta 20 vuotta.

Nurmijärven ympäristölautakunta, toimittaja: Marja Innanen

Uusia kehittämisideoita etsitään
Kuva Kehu:n arkistosta.

-Nurmijärvellä on oltu aktiivisia
meidän palvelujemme käytössä,
kiittelee toiminnanjohtaja Kim
Smedslund Kehu ry:stä.
-Toiminta-alueemme kunnista juuri
täällä on kaikkein eniten toteutettu
erilaisia projekteja.

KEHU ry
*Keskisen Uudenmaan Kehittämisyhdistys KEHU ry aloitti toimintansa
v. 2000.
*Toiminta-alueena oli aluksi Espoo,
Järvenpää, Kerava, Nurmijärvi, Tuusula ja Vantaa, mutta
Espoo on
jättäytynyt pois vuosien 2007-2013
rahoitusohjelmasta.
*Parhaillaan neuvotellaan yhdistymisestä YLISET ry:n ( Hyvinkää, Hausjärvi, Loppi, Riihimäki ) kanssa.
*Yhdistyksen tarkoitus on edistää
maaseutumaisten alueiden elinvoimaisuutta. Se kannustaa asukkaita ja yhteisöjä toimimaan paremman asumisviihtyvyyden, palveluiden ja
toimeentulon puolesta.
*Yhdistys laatii ja toteuttaa eri tasoisia
kehittämissuunnitelmia ja hankkeita
sekä avustaa niiden rahoituksessa.
*Hankeidea voi koskea esimerkiksi
luontoa, ympäristöä, kulttuuria, perinteitä, elinkeinojen
kehittämistä,
seutuyhteistyötä tai kaupungin ja maaseudun vuorovaikutusta.
*Uusi ohjelmakausi on vuosille 20072013. Yhtenä painopistealueena on
ympäristön ja maan hoito.
*Lisätietoja Kim Smedslund
puh 040-7030073 www.kehu.fi
Keskustie 4, 01800 Nurmijärvi.

Varsinkin nuorisoseurat ovat masinoineet useita rakennusten saneerauksia, katon korjauksia yms. On myös tehty porakaivoja ja leikkikenttiä, perusparannettu
uimalampea ja kohennettu kyläraitin ilmettä. Valkjärven viistokaikuluotauskin
saatiin toteutettua Kehun järjestämän
rahoituksen turvin.
Kehu on aktivoinut kylien väkeä myös
järjestämällä itse erilaisia tapahtumia. On
ollut tilaisuuksia jätevesi-, hoiva- ja bioenergiateemoista, on tehty tutustumiskäyntejä kiinnostaviin kohteisiin.
Ensimmäinen EU:n osarahoittama ALMA-rahoituskausi päättyi vuoden 2005
lopussa. Vuosien 2006-2007 kansallisesti
rahoitetun Elma-ohjelman turvin on rakennettu ainakin koirakenttää ja kohennettu Vaaksijärven ranta-alueita. Haku
on päättynyt.
Innokkaasta tekemisestä huolimatta
kunnassa on vielä joitakin kuolleita kulmia, joissa ei paljon tapahdu. PohjoisNurmijärvi on ollut toistaiseksi aika hissukseen. Kehittämisen paikkoja löytyy
varmasti vielä paljon muualtakin.
-Uusien ideoiden kerääminen on nyt käynnistynyt uudelle 2007-2013 rahoituskaudelle; niitä kannattaa tulla tarjoamaan,
Kim Smedslund kannustaa.
-Virallisia hakemuksia voidaan kuitenkin
vastaanottaa vasta rahoituksen varmistuttua,
mahdollisesti kesän lopulla tai syksyllä.
Kehussa idea punnitaan ja perustellaan
eteenpäin TE-keskukselle, missä lopulliset
päätökset tehdään. Rahoitusta hankkeille
voi saada 20-100%, tosin vasta jälkikäteen

Metsäkylän kyläyhdistys rakensi leikkikentän VPK:n tontille Kehun rahoituksen
turvin.
kuitteja vastaan.
Muutosta aikaisempaan verrattuna on
sikäli, että nyt uudella kaudella kiinnitetään enemmän huomiota hankkeiden toiminnallisuuteen. Monista pienistä hank-

keista voidaan myös koota yksi isompi
kokonaisuus. Nyt myös yritysinvestointeihin on varattu rahaa ja perinnebiotooppien kunnostukseen voivat hakea rahaa
muutkin kuin maanviljelijät.

KEHU ry järjestää yhteistyössä Uudenmaan ympäristökeskuksen, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen sekä Käymäläseura
Huussi ry:n kanssa vesihuoltopäivät
6.-7.3.2007 Järvenpää-talolla. Teemoina ovat haja-asutusalueiden vesihuolto
ja kuivakäymälät. Tilaisuus 6.3. on
maksuton kylätoimijoille. Ilmoittautumiset ja kyselyt sari.hautakangas@kehu.fi 23.2. mennessä.

Mitä kuuluu ympäristöpalkitulle
Ympäristölautakunta on jakanut
vuodesta 1992 lähtien palkintoja
ympäristöasioissa kunnostautuneille
yhteisöille, yrityksille ja kuntalaisille.
Vuonna 1995 palkittiin Nurmijärven
seurakunta kirkon ympäristön
esimerkillisestä hoidosta.

Seurakunnan puisto- ja hautaustoimen
ympäristövastaava, puutarhuri Veli Forssell
valvoo tammikuisessa sateessa Vanhan Pappilan alapuolella sijaitsevan lammen kunnostustöitä.
-Vuosien saatossa lampi oli rämettynyt ja
vesikin mennyt huonoon kuntoon. Nyt
pohja on kunnostettu ja reunat kivetty
uudelleen. Lammen ympäri tehdään tie, jota
työkone on viimeistelemässä.
Lampi on kuin viimeinen muistuma entisestä
kuivatusta Kirkkojärvestä, joka lainehti
aikanaan pappilan alapuolella. Harva taitaa

tietääkään sen olemassaolosta.
Lammen kunnostus on yksi esimerkki seurakunnan ympäristönhoitotyöstä. Omistuksessaan seurakunnalla on jonkin verran myös

metsäalueita. Osaa hoidetaan puistomaisesti
ja osaa metsänhoidollisin toimenpitein.
Paikallinen metsänhoitoyhdistys on tehnyt
suunnitelmat talousmetsien hoidosta.

Nurmijärven ympäristöpalkinto
1992 Nukarin kylätoimikunta
1993 Lampiselän puutarha
1994 Klaukkalan S-marketin ekopiste
1995 Nurmijärven seurakunta
1996 Uudenmaan maaseutuopiston
Rajamäen toimipiste
1997 Klaukkalan ekotiimi
1998 Kiitosimeon Oy
1999 Perttulan päiväkoti
2000 Esa Mäkelä
2001 Nurmijärven kunnan
siivouspalvelut

2002 Rajamäen yläaste ja lukio
2003 Pajatiira-seura ja
Pro-Valkjärvi –liike
2004 Nurmijärven pitäjän Martat
2005 Onni Forsell Oy
2006 Uudenkylän Maatalousnaiset
Uuma ry
2007 ?

Ehdotuksia tämän vuoden palkinnon saajaksi otetaan vastaan.

-Seurakunnan metsiä ei ole erikseen suojeltu, mutta muutamia yksittäisiä puita on
rauhoitettu ja esimerkiksi Parkkimäki on
rakennuskiellossa. Hoitometsissä pyritään
hakkuut ja muut toimet ajoittamaan niin,
ettei häiritä lintujen pesintää.
Seuraavaksi on vuorossa leirikeskuksen ympäristön parantaminen. Keskus on luonnonsuojelualueella, joten toimenpiteet on harkittava tarkoin.
Viime vuosina monissa evankelisissa seurakunnissa on innostuttu tavoittelemaan
kirkon omaa ympäristödiplomia. Sen saavuttamiseksi on käytävä läpi kaikki seurakunnan toiminnot hautausmailta kansliaan
ja saatettava ne ekologisesti kestävälle tasolle.
Veli Forssell toteaa, että Nurmijärvelläkin
on ollut puhetta asiasta aina silloin tällöin
mutta vielä se ei ole ottanut tulta oikein
voimallisesti. Yksi askel siihen suuntaan on
kuitenkin jo hautausmaille järjestetyt jätteiden lajittelu- ja keräilypisteet.
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Nurmijärvellä tapahtuu helmi - toukokuussa
HELMIKUU
Näyttelyt
• Kiina Special – valokuvia Tiibetistä
31.1.-22.2.
Kirjastogalleria, Punamullantie 1
Kiinan kansantasavallan suurlähetystön,
Nurmijärven Suomi-Kiina –seuran ja Nurmijärven kunnan yhteistyössä järjestämä
näyttely. Ma-to 10-20, pe 10-18,
la 10-16.
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
(09) 2500 2500
• Raija Nokkala: 7 veljeksen kirjahylly
28.2.-23.3.
Kirjastogalleria, Punamullantie 1
Ma-to 10-20, pe 10-18, la 10-16.
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
(09) 2500 2500
Tapahtumat
• Kinoviikko – edullisesti elokuviin
12.-15.2. klo 9.00
Kino Juha, Keskustie 7, Nurmijärvi
Elokuvien aamunäytöksiä lapsille. Ma
12.2. Onni von Sopanen, ti 13.2. Utealias
Vili, ke 14.2. Onni von Sopanen, to 15.12.
Ice Age 2 – jäätikkö sulaa. Liput 3 euroa.
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
(09) 2500 2506
• Kirjaston satuhetki:
Piip ja Tuut konsertissa
to 22.2.
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2
Pääkirjasto, Punamullantie 1
Virolaisen Teatteri Minekon klovnit hauskuuttavat lapsia kirjaston satuhetkessä
Klaukkalan kirjastossa klo 15.00 ja pääkirjastossa klo 18.00. Maksuttomia pääsylippuja on jaossa kirjastoissa esityskuukauden alusta lähtien niin kauan kuin
niitä riittää. Sopii yli 3-vuotiaille.
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
(09) 2500 2500

• Näyttelyn lopettajaiset
pe 23.3. klo 17.00
Kirjastogalleria, Punamullantie 1
Naivistisista maalauksistaan tunnettu
Raija Nokkala kertoo työstään taiteilijana
ja esittelee yleisölle Kirjastogalleriassa
viimeistä päivää esillä olevan 7 veljeksen
kirjahylly -näyttelynsä. Vapaa pääsy.
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
(09) 2500 2500
• Kirjaston satuhetki: Pieni klovni
to 29.3.
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2
Pääkirjasto, Punamullantie 1
Nukketeatteri Taiga-Maton sirkusaiheinen
nukkenäytelmä sisältää klovneriaa, sirkustemppuja ja tanssia nukeilla. Näytäntö
Klaukkalan kirjastossa klo 15.00 ja pääkirjastossa klo 18.00. Maksuttomia pääsylippuja on jaossa kirjastoissa esityskuukauden alusta lähtien niin kauan kuin
niitä riittää. Kesto noin 30 minuuttia,
sopii yli 3-vuotiaille.
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
(09) 2500 2500
HUHTIKUU
Näyttelyt
• Liisa Ranta: Maalauksia
28.3.-20.4.
Kirjastogalleria, Punamullantie 1
Ma-to 10-20, pe 10-18, la 10-16.
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
(09) 2500 2500
• A-p-c-kamera: Valokuvia
25.4.-16.5.
Kirjastogalleria, Punamullantie 1
Ma-to 10-20, pe 10-18, la 10-16.
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
(09) 2500 2500

MAALISKUU
Näyttelyt
• Raija Nokkala: 7 veljeksen kirjahylly
26.2.-23.3.
Kirjastogalleria, Punamullantie 1
Näyttelyssä on esillä naivistisia maalauksia.
Ma-to 10-20, pe 10-18, la 10-16.
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
(09) 2500 2500
• Liisa Ranta: Maalauksia
28.3.-20.4.
Kirjastogalleria, Punamullantie 1
Ma-to 10-20, pe 10-18, la 10-16.
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
(09) 2500 2500
Tapahtumat
• Kitaraa kirjastossa
to 1.3. klo 18.00
Nurmijärven musiikkiopiston kitaransoiton opiskelijat esiintyvät opettajansa Kari
Weseliuksen johdolla. Vapaa pääsy.
Klaukkalan kirjasto
(09) 2500 2550
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• Hyännäkönen mies
ke 21.3. klo 18.00
Nurmijärven kirjasto, Punamullantie 1
Topi Mikkola esittää Rosa Liksomin teksteihin perustuvan monologin. Liput 5 ¤,
ennakkomyynnissä Nurmijärven kirjastoissa 1.3. lähtien.
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
(09) 2500 2500
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Tapahtumat
• Kitaraa kirjastossa
to 5.4. klo 18.00
Nurmijärven musiikkiopiston kitaransoiton opiskelijat esiintyvät opettajansa Kari
Weseliuksen johdolla. Vapaa pääsy.
Klaukkalan kirjasto
(09) 2500 2550

Aleksis Kiven tie 18, ke 25.4. klo 18.30
Klaukkalan yläaste.
Kansalaisopisto Jukolan näyttelijäntyön
opiskelijat esittävät näytelmän Myrskyluodon Maija. Vapaa pääsy,
käsiohjelma 2 ¤.
Kansalaisopisto Jukola
(09) 2508 660
• Nurmijärven musiikkipäivät:
Kuule kevät!
21.-22.4.
Nurmijärven kirkko, Kirstaantie 5 - 7
Kamarimusiikkikonsertteja
Nurmijärven kirkossa.
Nurmijärven Musiikkipäivät ry
040 7093 078
• Hyvänmielen pianokonsertti
ke 25.4. klo 18.30
Kirjastogalleria, Punamullantie 1
Konsertissa esiintyvät syksyllä 2006
piano-opintonsa aloittaneet
Hyvänmielen Pianokoulun oppilaat.
Vapaa pääsy.
Hyvän mielen pianokoulu
(09) 2509 812
• Kirjaston satuhetki: Yövieras
to 26.4. klo 15.00 ja 18.00
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2
Pääkirjasto, Punamullantie 1
Marionettiteatteri Mundo esittää kummitustarinan kirjaston satuhetkessä Klaukkalan kirjastossa klo 15.00 ja pääkirjastossa
klo 18.00. Maksuttomia pääsylippuja on
jaossa kirjastoissa esityskuukauden alusta
lähtien niin kauan kuin niitä riittää.
Esityksen kesto 30 minuuttia, sopii yli
3-vuotiaille.
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
(09) 2500 2500
TOUKOKUU
Näyttelyt
• A-p-c-kamera: Valokuvia
25.4.-16.5.
Kirjastogalleria, Punamullantie 1
Ma-to 10-20, pe 10-18, la 10-16.
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
(09) 2500 2500
• Kuvataidekoulun kevätnäyttely
21.5.- 8.6.
Kirjastogalleria, Punamullantie 1
Näyttelyssä on esillä Nurmijärven
kuvataidekoulussa opiskelevien lasten ja
nuorten töitä. Ma-to 10-20, pe 10-18,
la 10-16.
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
(09) 2500 2500
Tapahtumat

• Taidon päivä 2007
to 12.4. klo 10.00-17.00
Klaukkalan käsityökeskus,
Klaukkalantie 72
Tule viettämään Taidon päivää Klaukkalan
käsityökeskukseen.Valmistetaan yhdessä
sormuksia metallilangoista.
(09) 879 9964
Klaukkalan käsityökeskus
• Myrskyluodon Maija
su 15.4. klo 15.00 ja ke 18.4. klo 18.30
Klaukkalan yläaste, Kisatie 2, Klaukkala,
su 22.4. klo 15.00 Kivenpuiston koulu,

NKO-Suunnittelu oy
040 5242 856
• Vantaanjoen luonto- ja lohipäivät
la 12.5. klo 11.00-16.00
Nurmijärven Myllykoski
Tapahtuma esittelee luontoa ja
luontoharrastuksia Nurmijärvellä
luvassa monipuolista ohjelmaa koko
perheelle.
Nurmijärven Rotaryt
040 7251 442
• Taaborin toimintaviikot
21.-25.5. ja 28.-29.5.
Taaborinvuoren museoalue,
Palojoentie 272
Taaborin toimintaviikot tarjoaa lapsille
luontoa, kulttuuria ja kivaa tekemistä.
Ohjelma soveltuu parhaiten yli 4vuotiaille. Osallistumismaksu 6 €/lapsi.
Tiedustele peruutuspaikkoja.
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
(09) 2500 2506
• Nurmirock
la 26.5.
Sääksin uimaranta
Kevätkonsertti koulujen kesäloman
kynnyksellä.
Nuorisotoimi
(09) 2500 2060
Museot
• Aleksis Kiven syntymäkoti
ja Puupiirtäjän työhuone
Palojoentie 271
Avoinna 21.5.-31.5. ti-su 9.30-16.00,
1.6.-26.8. ti-su 11.00-18.00.
(sulj. 21.-23.6.), 10.10. klo 10-16,
muulloin sopimuksesta.
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
(09) 2500 2507
• Taaborinvuoren museoalue
Palojoentie 272
Avoinna 16.6.-26.8. ti-su 11.00-18.00,
(sulj. 21.-23.6.).
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
(09) 2500 2507
Elokuvat
• Elokuvateatteri Kino Juha
Keskustie 7, Nurmijärvi
Liput ja tiedustelut
041 518 9490
Tanssit
• Ruusulinna
Aspinniituntie 80, Nurmijärvi
Tiedustelut
(09) 250 4360
www.ruusulinna.net

• Kitaraa kirjastossa
to 3.5. klo 18.00
Nurmijärven musiikkiopiston kitaransoiton opiskelijat esiintyvät opettajansa Kari
Weseliuksen johdolla. Vapaa pääsy.
Klaukkalan kirjasto
(09) 2500 2550

Muutokset mahdollisia.

• Nurmijärven Messut
5.-6.5. klo 10.00-17.00
Klaukkalan jäähalli, Lepsämäntie
Koko perheelle suunnattujen messujen
teema on ”Koti kuntoon”.

Lisätietoja tapahtumista saa kunnan verkkosivujen tapahtumakalenterista osoitteesta www.nurmijarvi.fi tai kysymällä kirjasto- ja kulttuuripalveluista
puh. (09) 2500 2500.

www.nurmijarvi.fi

