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Pitelet käsissäsi Nukarin kylätoimikunnan vuosijulkaisua. 
Nukarin Sanomat on ilmestynyt kylätoimikunnan toimittamana joka kevät aina vuodesta 1987 lähtien. 
Lehdessä tehdään katsaus edelliseen vuoteen, ajankohtaisiin teemoihin sekä tuleviin tapahtumiin. 

Mukavia lukuhetkiä toivottaa kylätoimikunta!  
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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

Kiitos kylätoimikuntalaisille luottamuksesta jatkaa vielä kolmas vuosi puheenjohtajana. Alkuvuosi on ollut 
henkilökohtaisesti hyvin raskas ja haluan kiittää myös kyläläisiä tuesta ja kauniista sanoista (s. 12). Kylätoimi-
kunnan toiminta on kaikessa tekemisessään niin positiivista ja yhteistä, että koen olevani etuoikeutettu saadessani 
olla mukana. Vuoden ensimmäinen kyläkokous pidettiin kunnan järjestämän asukasillan yhteydessä tammikuun 
lopussa. Kunnanjohtaja Behm kertoi yleisesti kunnan kehityssuunnasta sekä isoista hankkeista kuten Klaukkalan 
ohikulkutie ja kunnan joukkoliikennejärjestelyt. Kunnan virkamiehillä ei ollut kovin rohkaisevia uutisia liittyen 
kyläämme koskeviin aloitteisiin liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja keskustelu Vantalan toiminnasta oli 
hyvin maltillista. Vantalan kuulumisista voit lukea lisää sivulta 19. 

Isoin juttu viime vuonna kylällä oli varmastikin uuden päiväkotirakennuksen käyttöönotto syksyllä syyslomavii-
kon jälkeen. Virallisia avajaisia vietettiin asukasillan kanssa samana päivänä ja illalla ovet olivat avoinna kaikille 
kyläläisille ennen kyläkokousta. Kyläkokouksessa kerrattiin edellisen vuoden tapahtumia kuvien kera. Kylätoi-
mikunnan toiminnasta ei jäänyt kukaan pois ja saimme uuden jäsenen: tervetuloa mukaan Riikka! Päiväkodin 
kuulumisia ja tunnelmia uusissa tiloissa kerrotaan sivulla 11. Muiden tapahtumien suhteen vuosi oli kevyempi 
Rusthollarin ollessa tauolla. Tänä vuonna Rusthollari palaa ja on parempi kuin koskaan aikaisemmin! Tuttuun 
tapaan paikalle kutsutaan näyttelykalustoa, musiikkia ja käsityöläisiä. Katsotaan mitä muuta keksitään! 

Nukarin Sanomat on tuhti lukupaketti ja on hienoa saada esitellä kylällä ja kylän lähellä olevia asioita. Lehti 
täyttää nyt jo 30 vuotta. Mahtavaa! Joka vuosi kylätoimikunta on koonnut kyläläisille luettavaa ja varmasti jatkaa 
myös seuraavat vuosikymmenet. Täällä saukot ja kalat vipeltävät koskessa, strutsit muutaman kilometrin päässä. 
Taitaa löytyä useammalta pihalta muutama "autonraato" harrastusmielessä. Entisiä Nukarin koululaisia on 
jututettu myös ja kylällä toimivien eri yhdistysten toiminnasta on omat ajankohtaiset kuulumiset. Uusien kylä-
läisten on helppo päästä monenlaiseen toimintaan mukaan; oli kiinnostus kalastukseen, marttailuun, urheiluun, 
kouluun tai kylän yleisiin asioihin liityvää. Eri toimijoiden yhteystiedot löytyvät lehdestä, sivulta 21 - ottakaa 
rohkeasti yhteyttä!

Hyvää kevättä kaikille toivottaen ja runsaslukuista osallistumista kylätapahtumiin toivoen,   

Jenni
Kylätoimikunta marraskuussa 2016 
pikkujouluissa ravintola Huvilassa, 
Järvenpäässä.

Kuvasta puuttuvat Esa ja Heli. 
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SUOMI100 -teeman 
MUISTOJEN NUKARI

tulevana syksynä 
Nukarin Pirtillä, osoitteessa Raalantie 817

Musiikkia, tanssia, laulua. 

Seuraa ilmoittelua www.nukari.fi ja kylän ilmoitustaulut

Kahvitarjoilu. 

Seuraa tapahtumailmoittelua Nukarin nettisivujen kyläkalenterista ja kylän ilmoitustauluilta!

27.5.2017
Tule kirppispöydän kanssa TAUKO.Nukarin pihaan klo 10-15.

Valkjärvi-soudut 21.5.2017.
Tule soutamaan Nukari voittoon! 

Hyväntekeväisyystapahtuman 

järjestää pro valkjärvi yhdistys.

Lisätietoja: nukari.fi   //  provalkjarvi.fi

TULEVIA TAPAHTUMIA

Tervetuloa seuraamaan ja kannustamaan 
FFC Jyväskylä ry:n järjestämää Perhokalastuksen 

SM-osakilpailua Nukarinkoskelle.

Lauantaina 4.6.2017 klo 7 - 20. 

Huomioithan, että koski on rauhoitettu 
kalastukselta perjantaista klo 16 lähtien. 

Nukarin kyläsiivoustalkoot 
ti 25.4. klo 17:30

aloitamme urheilukentältä, jossa jaetaan siivottavat 
alueet ja saat jätesäkin ja hanskat mukaasi. 

Talkoiden jälkeen tarjolla makkaraa ja virvokkeita laavulla.
Raalan-Nukarin Martat paistavat herkullisia tikkupullia.

Laitetaan porukalla ympäristö siistimmäksi! 

Suosittu wanhan ajan tapahtuma

RUSTHOLLARI
su 11.6. klo 13 – 16

Nukarin koululla, Nummenniityntie 14

Koko perheen tapahtumassa:
wanhan tawaran myyjiä, käsityöläisiä,

wanhoja autoja, traktoreita, musiikkia...
Paikalla myös seppä! 

Koulumuseo avoinna koko tapahtuma-ajan!
(Nukarintie 90)

Kahviosta, lettupisteestä ja grillistä herkkuja!

Myyntipaikkamaksu alk. 10€
Myyntipaikkavaraukset: Paula p. 050 3841331

Näytteilleasettajat: Raila p. 050 3797672

N u k a r i n  K e v ä t p ö r i n ä t
lauantaina 27.5.2017 klo 10 - 15

TAUKO.Nukarin pihassa (Hämeentie 139)

BMW Moottoripyöräkerho ry:n kokoontumisajo
Nukarin kylätuotteita

NKT:n grillipiste
lapsille piirustuskilpailu

arpajaiset
kirpputoripöytiä

T e r v e t u l o a !
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NUKARIN KYLÄTOIMIKUNTA
Puheenjohtaja
Jenni Sandberg
Nukarintie 81
05450 Nukari
puh. 040 842 8861
jennisandberg81@gmail.com

Jäsen
Tuomas Multala
Airolantie 30
04390 Jäniksenlinna
p. 0500 401 405
tmultala@gmail.com

Jäsen
Kirsti Kosonen
Saukontie 46
05450 Nukari
puh. 040 736 3893
kirstisavola@hotmail.com

Varapuheenjohtaja
Heli Komulainen
helirossi@hotmail.com

Rahastonhoitaja
Paula Virolainen
Nukarintie 125A
05450 Nukari
puh. 050 384 1331
paula.virolainen@elisanet.fi

Jäsen
Kirsi Oila
kirsi.oila@suomi24.fi

Jäsen 
Esa Rahunen
esa.rahunen@mb.net.fi

Jäsen
Ritva Rahunen
ritva.rahunen@kolumbus.fi

Jäsen
Leena Tähkämö
leena.tahkamo@gmail.com

Uusi jäsenemme:

Olen nukarilainen vuodesta 2005. 
Ihastuin heti ympärillä avautuvaan 
maalaismaisemaan enkä ole kaivan-
nut pois täältä mukavien ihmisten 
ja kauniin luonnon kylästä. Täällä 
viihtyvät myös mieheni, kaksi 
Nukarin koulua käyvää tyttöämme 
sekä kissamme. Harrastuksiini 
kuuluvat mm. liikunta ja valoku-
vaus, kuviani on Nukarin netti-
sivuillakin. Olen mukana myös 
NKT:n toiminnassa.

Sihteeri ja tiedotusvastaava
Heidi Ilola
heidi.m.ilola@gmail.com

Jäsen
Tuula Lempinen
tuulalempinen62@gmail.com

Voit lähettää kaikille meille yhteisesti postia osoitteeseen kylatoimikunta@nukari.fi tai laittaa 
viestin nettisivujen www.nukari.fi yhteydenottolomakkeen kautta.

Jäsen 
Riikka Turunen
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VUODEN 2016 TAPAHTUMIA
Tiedotustilaisuus Vantalan toiminnan muutoksista 11.1.
Loppuvuodesta 2015 tullut tieto Kalliolan klinikan 
muuttamisesta Suomeen yksin tulleiden alaikäisten 
lasten tukiasumisyksiköksi ja ryhmäkodiksi herätti 
paljon kysymyksiä kyläläisissä. Koululla järjestettiin 
tiedotustilaisuus, jossa paikalla oli kysymyksiin vastaa-
massa Kalliolan henkilökuntaa. 

Kyläkokous 15.2.
Kokouksessa valittiin uusi kylätoimikunta ja käytiin 
läpi edellisen vuoden toimintaa ja tulevan vuoden 
suunnitelmia. Mukana oli myös Vantalan johtaja Kirsi 
Kovanen.

Itsepuolustuskurssi 27.2.
Kylätoimikunta järjesti helmikuun lopulla itsepuolus-
tuskurssin, jonka piti Mika Kosonen. Kurssilla käytiin 
läpi lainsäädäntöä ja perustekniikoita. Osallistujia oli 
kymmenkunta. Kurssi oli osallistujille maksuton.

Kylän siivoustalkoot 26.4.
Kylää siivottiin jälleen tutuksi tulleen kaavan mukaan. 
Marttojen valmistellessa laavulla tikkupullien paista-
mista, siivosivat ahkerat talkoolaiset kylän tienvierus-
toja ja ulkoilureittejä.

Pesiskoulu 2.5. – 6.6. ja  8.8. – 12.9.
Pesiskoulu veti tälläkin kertaa suuren osallistujamäärän. 
Yli 30 lapsen joukko sai Jenni Sandbergin lisäksi 

toiseksi ohjaajaksi Henri Mämmin. Kauden päätteeksi 
Nukarin joukkueet osallistuivat Kirkonkylän tekonur-
mella pidettyyn turnaukseen.

Valkjärvi-soutu 22.5.
Nukarin joukkue osallistui toista kertaa Valkjärvi-
soutuun. Mukaan soutamaan lähti 14 innokasta ja 
reipasta soutajaa ja yksi kovaääninen perämies. 3,5 km 
matkaan kului aikaa 16:49.

Nukarin Kesäpörinät 28.5 
Kylätoimikunta oli järjestämässä Nukarin Kesäpörinät-
tapahtumaa yhdessä BMW moottoripyöräkerho ry:n, 
NKT:n ja Tauko.Nukarin kanssa. Tauko.Nukarin 
pihalla pidetyssä tapahtumassa oli moottoripyöräili-
jöiden kokoontumisajot sekä mm. kirpputori, tuote-
esittelyitä ja grillipiste.

Perhokalastuksen SM-osakilpailun muonitus 4.6.
Nukarinkoskella järjestettiin toisena peräkkäisenä 
vuonna Perhokalastuksen SM-osakilpailu. Ja kuten 
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edellisenä vuonna, Kylätoimikunta hoiti laavulla kalas-
tajien muonituksen erähenkisesti

Junioreiden perhokalastuksen SM-osakilpailun 
muonitus 27.8.
Elokuussa oli sitten nuorempien perhokalastajien 
vuoro kilpailla Nukarinkoskella. Kylätoimikunta oli 
paikalla hoitamassa kilpailijoiden ruokailua.

Muistojen Nukari 1.10.
Muistojen Nukari järjestettiin tällä kertaa Nukarin 
Koulumuseolla. Opas kertoi museosta ja kylätoimi-
kunta haastoi tietäjiä leikkimielisellä kilpailulla. Palkin-
toina annettiin kylätuotteita.

Asukasilta louhoshankkeesta 18.10.
Rantakulmantien varteen suunniteltu ja juuri ympä-
ristöluvan saanut  louhos- ja maankaatopaikkahanke 
antoi aiheen asukasillalle. Keski-Uudenmaan Ympäris-
tölautakunnan Nurmijärven edustajat olivat kertomassa 
louhoshankkeesta.

BöndeBileet 29.10.
Böndebileet järjestettiin yhdessä Nukarin Hakan 
kanssa jo kolmatta kertaa. Ohjelma oli osin tuttu: 
hyvää ruokaa, hyvää seuraa sekä musiikista vastaamassa 
Los Modulatos. Alkuillasta Linda Aaltonen Hyvin-
käältä viihdytti yleisöä ukulelesoitollaan.

Marrasmeiningit 20.11.
Kylätoimikunta oli mukana NKT:n Marrasmeiningeissä. 
Kylätoimikunnan oman myyntipöydän lisäksi kylätoi-
mikuntalaiset avustivat mm. liikenteenohjauksessa.
Marrasmeiningeissä luovutettiin Nukarin Malja 
Lohenojan tilan isäntäparille Tom ja Pirjo Vakkilaiselle. 
Perusteluina mm. laajemmallakin alueella kylää tunne-
tuksi tuovan maitotilan pitäminen sekä todella näyttä-
vän päärakennuksen julkisivun uusiminen.

Kylätoimikunnan pikkujoulut 25.11.
Kylätoimikuntalaiset kokoontuivat pikkujouluihin 
25.11. Järvenpäässä ravintola Huvilassa. Ilta sujui rattoi-
sasti hyvän ruoan ja erinomaisen seuran merkeissä.

EMO Ry kokouskahvitus 20.12.
Emo Ry piti Nukarin Pirtillä kokouksen 20. joulu-
kuuta. Ahkerat kylätoimikuntalaiset Jenni ja Heli 
järjestivät kokoustajille tarjoilun.

Klapitoimitukset laavulle ja roskahuolto
Nukarinkosken laavulle toimitettiin vuoden 2016 
aikana viidesti polttopuita. Kylätoimikunta huolehti 
ulkoilualueiden roska-astioiden tyhjennyksestä läpi 
vuoden.

Kiitos kaikille tapahtumiin osallistuneille!
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KYLÄTOIMIKUNNAN TOIMINTA-
SUUNNITELMA 2017
Kyläkokoukset
Ensimmäinen on pidetty 30.1. Kylätilassa, uudessa 
päiväkotirakennuksessa. Muita järjestetään tarpeen 
mukaan.

Kotisivujen ja somen ylläpito sekä kehittäminen
Kotisivuja ylläpidetään ja kehitetään kyläläisten toivei-
den mukaan, sosiaalinen media on osa tiedotusta.   

Kyläsuunnitelma ja kylän turvallisuussuunnitelma
Osallistutaan aktiivisesti suunnitelmissa esiintulleiden kylän 
kehittämis- ja parantamiskohteiden toimenpiteisiin. 

Liikenneasiat
Osallistutaan kunnan yhteisiin toimiin liikenne-
turvallisuuden edistämiseksi. 

Nukarin Sanomien julkaisu
Toimitetaan entiseen malliin, julkaisu huhtikuussa.

Stipendien myöntäminen koululaisille keväällä 2017
Myönnetään 6 kpl á 20 € stipendiä Nukarin koululai-
sille kannustukseksi lukuvuoden aikana suoritustasoaan 
esimerkillisesti parantaneille oppilaille. Valinnat suorit-
taa koulun henkilökunta.

Yhteistyö kalastuskunnan ja kunnan kanssa
Sopimus nuotiopuiden toimituksesta laavulle ja joen-
varren roskiksien tyhjennyksestä on voimassa toistaiseksi 
kunnan kanssa. Talkoita jatketaan entiseen malliin.

Tapahtumiin osallistuminen ja niiden järjestäminen
Järjestetään omia tapahtumia ja osallistutaan muiden 
järjestämiin tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan. 
Lisätään yhteistyötä naapurikylien kanssa.

Nukarin Malja 2017  
Luovutetaan syksyllä; ehdotuksia maljan saajaksi ote-
taan vastaan.

Vuoden 2017 tapahtumia kylällä:
26.4.2017   Siivoustalkoot
11.6.2017  Rusthollari 
syksy 2017  Suomi100 kulttuuri-ilta 
4.11.2017  BöndeBileet IV

Lisäksi osallistutaan muihin tapahtumiin kylätoimi-
kuntalaisten innokkuuden mukaan. Muita tapahtuma-
ehdotuksia, ideoita ja talkooapua otetaan vastaan.

NUKARILAISTEN LAULU

Koskien laulua kohisevaa
kuunnel la  meidän on hyvä.
Si inä on tuntua kotoisaa.

Sävel  on aito  ja  syvä.
Keväis in  rentukat  reunustaa

r iemul la  rantoja  näitä .
Kul lerot  kauni it  kukoistaa,

tuomet  tuoksuvat  häitä .

Maiseman i lme on voimassaan
suomalainen ja  reht i .

Koskien lauluun rohkeaan
mielemme ki intyä eht i .

Luontoa suojaten,  ymmärtäin,
ystävät  tehkäämme työtä,
että  o is  kylässä  a ina näin
vi ihtymys virkeä myötä.

Koskien lauluun voitto isaan
näin yhä yhtykäämme.

Kotiseutumme parhaimpaan
aina me pyrkikäämme.

Sävel: Harri Nemlander
Sanat: Alpo Vuolle

Nuotit löytyvät osoitteesta: 
www.nukari.fi 

NUKARI
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KYLÄTUOTTEET 

Nukarinkosken Lumous

Musta Intia-Ceylon lehtitee 
maustettuna villimansikka-
öljyllä, mansikanlehdillä ja 
ruusun terälehdillä.
3€/pss

Nukarinkosken Vehreys

Vihreä kiinalainen lehtitee 
maustettuna karhunvadel-
man aromilla ja lehdillä.
3€/pss

Nukarin postikortti
   
Neljän kuvan kollaasikortti. 
Kuvissa Nukarinkoski, 
Nukarin koulumuseo, kylä-
tapahtuma Rusthollari sekä 
lehmiä laitumella. 
1€/kpl

Kyläkassi  
   
Luonnonvalkoinen puuvil-
lakassi. Koko: 39x42x14cm 
ja vetoisuus 26 litraa. 
Kestävä ja laadukas kassi 
Nukarin tunnuksella.
12€/kpl

Postimerkki, 10 kpl 

Ainutlaatuinen merkki, joka 
antaa viestillesi erinomaisen 
huomioarvon. Merkit tila-
taan Postilta ja maksetaan 
tilattaessa.  
19 €/1.lk, 18€/2.lk

Heijastin  
 
Pyöreä pehmoheijastin, 
jossa painettuna väril-
linen Nukarin tunnus. 
Helppo ja kestävä kiinnitys 
papukaijalukolla.
2,50€/kpl

Kylähuppari  
 
Vetoketjullinen ja laadukas 
huppari kylän tunnuksella. 
Valittavana naisten- (XS-XL) 
tai perusmalli (XS-3XL), 
väreinä punainen, harmaa, 
sininen tai fuksia.
36€/kpl

T-paita

Unisex T-paita, jossa edessä 
Nukarin tunnus.Värinä 
raikas vihreä ja materiaalina 
100 % puuvilla.
8€/kpl (lasten 110/120cm,   
 130/140cm, 150/160cm)

10€/kpl (aikuisten S-3XL)

Nukarin kylätoimikunta on aktiivisesti kehittänyt 
kylälle omia tuotteita, joilla luoda yhteishenkeä ja 
tuoda esille ylpeyttä omasta kylästä. 

Tutustu ja ota yhteyttä kylätoimikuntaan 
saadaksesi oman kylätuotteesi! 

kylatoimikunta@nukari.fi, www.nukari.fi

Pengerkosken partaalla

Vuonna 2008 julkaistu 
kyläkirja Nukarin seudun 
historiasta. Kirjoittajana 
Leena Heikkilä.  
40€
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NUKARIN KOULU
Tekstit: 1.- ja 2.-luokkalaiset 
Kuvat: Opettajat Marjo Miettinen ja Erika Heikkilä

Nukarin koulun 1. luokalla on 15 oppilasta, 10 tyttöä 
ja 5 poikaa. Koulussa on ollut kivaa kaikilla oppi-
tunneilla. Olemme käyneet uimassa ja luistelemassa 
ja olemme myös hiihtäneet, askarrelleet ja käyneet 
retkellä Nukarinkoskella. Olemme tehneet helppoja ja 
vaikeita tehtäviä. 

Olemme oppineet kellonaikoja, lukemista, plus- ja 
miinuslaskuja sekä kirjoittamaan pieniä kirjaimia. 
Kivaa on ollut kaikki välitunnit, kavereiden kanssa 
oleminen, kaikenlainen puuhaaminen ja yhteistyön 
tekeminen. 
 
Meidän Aapisessa on kivoja hahmoja: Anni-kissa, 
Masa-koira, Jonna-jänis, Navi-navigaattori, Sami-
saukko, Siiri-auto, Oskari-orava, Mallu-mäyrä ja 
Maisa-postinkantaja.  

Terveisin Nukarin koulun 1.luokan oppilaat: Amanda, 
Antti, Antton, Emma, Erin, Iisa, Jimi, Julius, Lara, 
Leena, Matias, Neela, Nella, Ronja, Tuikku sekä 
Marjo-opettaja

Me muutettiin syksyllä uuteen rakennukseen. Me 
saatiin isommat tilat. Meillä on luokassa uusi älytaulu 
ja dokumenttikamera. Me saimme uudet pyörivät 
tuolit. Täällä on mahtavat uudet tietokoneet joissa on 
kosketusnäyttö. Vessoissa on uudet hienot valotunnis-
timet. Opettajilla on satulatuolit ja sähköpöytä. Meillä 
on luokassa uusia kivoja lautapelejä, esimerkiksi Alias, 
Arvaa kuka, Rush hour ja Huojuva torni. Meidän 
luokan maskotti on Huuko-pöllö. Huuko on käynyt 
vierailemassa meidän kodeissa. 
Iivari, Getter, Nelly ja Wilhelm, 2.lk 

Meillä on uusi luokka. Meillä on uudessa rakennuk-
sessa pulpettien sijaan pöydät. Me säilytetään kirjoja 
lokeroissa. Meidän luokassa on uusi hieno piano ja 
kellopelejä. Täällä on uusi älytaulu ja tussitaulu. Meillä 
on uusi kiva välituntialue. Meillä on kivat opettajat. 
Me ollaan pidetty kiva satajuhla-päivä. Silloin oli sadas 
koulupäivä. Me tuotiin näyttelyyn jotain sataan liitty-
vää ja syötiin herkkuja. Meillä oli myös erilaisia kisoja 
esimerkiksi mitä ehtii tehdä sadassa sekunnissa. 
Me pidettiin ystäväviikko. Saimme kerätä haleja 
halisydämeen. Se on pahvinen sydän, jonka voi laittaa 
kaulaan. Siihen voi kirjoittaa nimen, jos on halannut. 
Siihen voi kirjoittaa myös hyviä asioita toisista. Meillä 
oli myös erilaisia pajoja, missä sai etsiä aarretta, askar-
rella ja pelata erilaisia pelejä. 
Aaron, Akseli, Eeli ja Sonja, 2. lk 
 
Muutimme uuteen rakennukseen 2016 syksyllä. 
Uudessa rakennuksessa on kaikki valkoista. Täällä on 
kivempaa koska on paljon tilaa. Täällä on pöydät ja 
pyörivät tuolit. Tavarat säilytetään lokeroissa koska 
meillä ei ole pulpetteja. Meillä on luokissa värikkäitä 
istuintyynyjä. Niillä voi istua aamupiirissä, musiikin 
tunnilla tai kun luemme kirjoja. Ja jos on sisävälkkä 
niin täällä voi pelata lautapelejä tai piirtää. Me istutaan 
ryhmissä ja se on kivaa. Se on hauskaa, kun me luetaan 
aamupiirissä päivän vitsit. Me käydään joka kuukausi 
laavulla valokuvaamassa ja leikkimässä. Liikuntakerho 
ja enkku on kivaa. 
Antti, Neea ja Topias, 2. lk 
 
Lokakuussa 2016 muutimme uuteen rakennukseen. 
Täällä on kaikkea uutta ja kivaa kuten älytaulu, pelejä 
ja lokerot tavaroille. Ja tämän rakennuksen piha on 
tosi hieno! Täällä saa työskennellä eri paikoissa kuten 
lattialla, istuintyynyillä tai vaikka kaverin vieressä. 
Olemme tehneet paljon kivoja asioita täällä uudessa 
rakennuksessa. Olemme askarrelleet, pelanneet pelejä 
ja piirtäneet. Peleistä paras on Arvaa kuka. 
Aino ja Kaapo, 2. lk 
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UUSI NUKARIN PÄIVÄKOTI 
TOIMII UUSISSA TILOISSA
Teksti ja kuva: Kirsi Viitanen 

Pääsimme muuttamaan uusiin tiloihin lokakuun 
lopulla 2016. Tilat ovat valoisat ja toimivat. Alakerrassa 
on kolme päiväkotiryhmää ja ylhäällä kaksi koulu-
luokkaa sekä ”kylätila”, jota olemme käyttäneet paljon 
ruokasalina. Vietimme avajaisia tammikuun lopussa ja 
samana iltana oli kyläläisillä myös mahdollisuus käydä 
tutustumassa tiloihin. Päiväkodin ryhmät esittivät 
varhaiskasvatuksen Suomi100-teemaan kuuluvat laulut 
Rati riti ralla, Kehrätkäämme silkkilankaa ja Hansvili. 
Juhlapuheen ja ihanan runon lausui Nurmijärven 
kunnanhallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Outi 
Mäkelä. Lopuksi koululuokat esittivät parvelta laulun 
Leijailua. Juhlan yhteydessä kerrottiin päiväkotiryh-
mien uudet nimet Pärskyt, Kuohut ja Tyrskyt. Nimet 
ovat kunnianosoitus Nukarinkoskelle. Päiväkodin nimi 
muutettiin jo muuton yhteydessä Nukarin päiväko-
diksi, jotta olemme yhtä Nukarin koulun kanssa.

Päiväkodin arki on täyttynyt leikistä, liikkumisesta ja 
arjen touhuista. Vuotta 2017 siivittää Suomi100-juhla-
vuosi, mihin koko varhaiskasvatuksessa on suunniteltu 
teemoja joka kuukaudelle. Olemme rakentaneet jäätai-
detta pihalle ja käyneet Kalevalan päivänä tutustumassa 
entisaikojen koulunkäyntiin koulumuseossa. Huhti-
kuussa teemana on vanhempien lapsuuden sadut ja 
satukirjat. Lapset tuovat kotoaan vanhempien kirjoja, 
joihin tutustumme yhdessä. Saa nähdä, mitä ajatuksia 
ja projekteja ne herättävätkään. 

Talven touhuissa olemme päässeet laskemaan pihalla 
pulkkamäkeä, luistelemaan koulun kentällä ja olemme 
myös hiihtäneet lasten kanssa. Varhaiskasvatuksessa 
on vuoden 2017 teemana liikkuva lapsi. Toivottavasti 

Nukarilla näkyy touhuavia, liikkuvia ja leikkiviä lapsia 
ja aikuisia joka päivä.

Yhteistyö koulun kanssa on toiminut erittäin hienosti. 
Olemme aloittaneet joustavan esi- ja alkuopetuksen 
yhdessä 1. ja 2. luokkalaisten kanssa. Mikä hienointa, 
kun näkee aikuisten suunnittelevan päät yhdessä 
toimintaa yhdessä pöydän ääressä ja innostuvan ideois-
taan. Tuo innostus näkyy suoraan toiminnassa. 

Tässä lasten kommentteja Nurmijärven varhaiskas-
vatussuunnitelmaan liittyvän työstömme yhteydessä 
tekemästämme haastattelusta:

Minkälainen on kiva päiväkoti?
•Saa nukkua päiväunet
•Saa ottaa puuroa ja mustikkaa päälle
•Olla ulkona
•Siellä voi leikkiä
•On kivoja kavereita
•Kivoja leluja
•Kivoja kavereita
•Siellä on kivoja aikuisia
•Kun saa leikkiä, päiväkodissa on kiva olla
•Piirtäminen, askartelu on kivaa
•On kiva syödä maksalaatikkoa ja leikkiä kaverin  
kanssa ja olla ulkona ja leikkiä siiliperheellä ja pelata 
Haukkapeliä

Mitä haluaisit tehdä aikuisen kanssa?
•Pelata lautapelejä
•Piirtää
•Pelata, leikkiä
•Jutella
•Parkouria
•Leikkiä poliisiasemalla ja Pokemoneilla
•Olla pienryhmässä aikuisen kanssa
•Lumisotaa

Unelmien päivä eskarissa, mitä silloin tehtäisiin?
•Heitellään lumipalloja
•Herkutellaan
•Pelataan tableteilla
•Leikitään
•Juoksukilpailut
•Temppurata
•Ei tarttis laittaa kuriksia
•Aikuiset leikkis lasten kanssa
•Opetellaan kunnolla kirjoittamaan ja lukemaan

Mukavia leikki- ja liikkuhetkiä!
Kirsi Viitanen
040 - 317 4066, kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi
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MUISTOISSAMME 
MIRJA SANDBERG 1947–2017
Muistelut yhteen koonnut Raila Ståhl

Kyläläisiltä tuli toive muistella Nukarilla aktiivisesti 
vaikuttanutta ’Samperin Mirjaa’, kuten häntä kutsuttiin 
pilke silmäkulmassa. Virallisemmin Mirjaa voisi kutsua 
herastuomariksi, arvonimellä, jonka hän sai pitkäaikai-
sesta luottamustoimestaan lautamiehenä Hyvinkään kärä-
jäoikeudessa. Mirja ehti olla monessa mukana: Nukarin 
Työväenyhdistyksen puheenjohtaja, kunnanvaltuutettu, 
yksi Nukarin Nousun kantavista voimista sekä koulun 
johtokunnan ja kylätoimikunnan jäsen ym. Muutama 
vuosi sitten kyläläiset huomasivat, ettei Nukarin Maljan 
saaneissa ollut Mirjan nimeä. Hänen oletettiin saaneen 
sen parikin kertaa, Mirja kun oli kylän ahkerin talkoo-
lainen monena vuosikymmenenä. Nukarilaisten anomus 
kylätoimikunnalle meni läpi ja Nukarin Malja luovutet-
tiin hänelle vuonna 2015 kylän hyväksi tehdystä työstä.

Mirjan tekemisistä riittää monella tarinoita enemmän 
kuin tämän sivun verran, joten tiivistetään: ’Vaihtoi 
kuulumisia kaikkien kanssa. Ei koskaan valittanut turhaan; 
jos jokin oli pielessä, hoiti sen kuntoon. Vaatimaton. 
Suorasanainen ja -selkäinen. Hurtti huumori. Hyvä ja 
vauhdikas kuski. Värikäs persoona. Aikamme teineiĺle 
vanhempi, jota kunnioitettiin. Aikuinen, joka oli myös 
hauska. Otti asiat asioina. Ei ollut ikinä myöhässä. Valoisa, 
rempseä ja ystävällinen. Vaikeuksien kanssa kamppaileville 
kylän naisille on joskus riittänyt avuksi hänen olemuk-
sensa ja esimerkkinsä, vahva naiseutensa ja itsenäisyytensä 
vaimona sekä ison perheen äitinä. Kylän viimeinen suuri 
persoona. Sellaista likkaa ei tule toista!
Moni muistaa Mirjan neuvot: ’Kuinka parkkiin kannattaa 
aina peruuttaa, rintsikoiden osto-ohjeet, kuinka tuotteet 
saadaan hyvin esille kylän myyjäisissä, hyvät käytöstavat 
kantavat pitkälle, koko kylä kasvattaa, jne.’

Kaisa Suominen: Muutimme Karviasta Nukarille v.1978. 
Muistan, kun ensimmäisen kerran tutustuin Mirjan 
"poppooseen". Kysyin oppilailtani heidän nimiään, tuli 
Sandbergin Janin vuoro kertoa nimensä. Kirjasin nimen 
Samperi ja mietin, että on täällä erikoisia sukunimiä! Mirja 
oli ensimmäisiä oppilaitteni vanhempia, johon tutustuin. 
Hän oli aktiivinen ja luova! Muistan hyvin, kun koulun 
pihan kunnostusta suunniteltiin. Mirja toimi tuolloin 
"pääarkkitehtina". Vietimme useita äitienpäiväjuhlia 
Nukarin koululla. Mirja oli innokkaasti mukana. Huolehti 
somistuksista ja ihmisten viihtymisestä. Täyttäessäni 50 
vuotta, Mirja huolehti B-talon luokkien sisustuksesta ja 
koristelusta, joissa vietettiin ko. juhlaa. Koskaan Mirja ei 
tehnyt itsestään numeroa, vaan ahersi ja osasi toimia. Mirja 
kuului myös Nukarin koulun johtokuntaan. Siellä hän 
ideoi koulun juhlia ja muuta toimintaa. Hyviä muistoja.

Irma Mattila: Tulin opet-
tajaksi Nukarille syksyllä 
1978. Opin tuntemaan 
Mirjan innovatiivisena ja 
reippaana ihmisenä, joka 
silloin tällöin tupsahti 
koululle senkin jälkeen, kun 
hänen omat lapsensa eivät 
enää olleet koulussa. Hänen 
käynnillään oli aina merki-
tys. Koulun yleisurheilu- ja 
hiihtokilpailuissa Mirja 
oli väsymätön toimitsija. Kun Vesaiset alkoivat järjestää 
Marrasmeininkejä, keneltäpä muulta kuin Mirjalta silloin-
kin saimme apua. Mirjalla oli tyylitajua. Hän oli aika-
moinen tyylikonsultti ja pukeutumisneuvoja. Väsymättä 
ja innostuneesti hän neuvoi asiakkaitaan ja minuakin, 
kun olin vaatepulmieni kanssa käymässä kirkonkylän 
legendaarisessa vaateliikkeessä. Mirja oli usein huolissaan 
nukarilaisista lenkkeilijöistä pimeällä. Hän pysäytti autonsa 
ja antoi huonosti näkyvälle heijastimen. Pari rouvaa oli 
saanut myös heijastimet. Seuraavalle lenkille rouvat lait-
toivat ympärilleen suuren määrän heijastimia. Olivat kuin 
joulukuuset, kun Mirja tuli vastaan. Mirjan huumori kesti 
tämänkin! Mirjalle on annettu monia lempinimiä. En tiedä 
onko nimi ‘Kylän äiti’ jo käytössä. Tämän nimen antaisin 
nyt Mirjalle, kun olen häntä ja hänen monella tavalla 
merkityksellistä ja unohtumatonta elämäänsä muistellut.

Taina Mahkonen: Keula ry:n (Keski-Uudenmaan 
LA-klubi) toimintaan Mirja liittyi sen alkutaipaleella. 
LA-puhelimen avulla vaihdoimme kuulumisia, avunpyyn-
töjä, ruuhkatiedotteita. Mirja oli myös mukana Vapepan 
(Vapaaehtoinen pelastuspalvelu) toiminnassa. Jokelan 
junaonnettomuuden liikenteenohjauksessa ja monen 
eksyneen etsinnässä, hän johti Keulan väkeä. Mirja muisti 
myös kiittää ja huolehti talkooväen taukohetkistä. Keulan 
toiminnassa Mirja oli kantava voima. Hän järjesti, orga-
nisoi, kehitti. Piti sotilaallista järjestystä yllä, kaikki me 
tiesimme koska menemme, millä varusteilla, millä kellon-
lyömällä. Liikenteenohjauksessa hänellä oli pettämätön 
pelisilmä ja tilannetaju. Hän opetti meille kuinka pitää olla 
jämerä, johdonmukainen ja ripeä. Mirja oli vuosikaudet 
myös Keulan puheenjohtajana. Kauneimpien Joululaulu-
jen monikymmenvuotinen liikenteenohjaaja säässä kuin 
säässä. Hänen punaista hattuaan ja iloista olemustaan 
monet ovat jääneet kaipaamaan.

Anne Naumanen: Muistan kun yhtenä keväänä kentällä 
oli urheilukilpailut. Lauri ei tainnut vielä olla koulussa, 
mutta osallistui juoksukilpailuun. Lauri ei kuitenkaan 
jaksanut juosta koko kierrosta, niin Mirjapa otti Laurin 
hartioille ja yhdessä he juoksivat kierroksen loppuun.

Kiitos Mirjan ystäville ja tuttaville yhteydenotoista 
sekä hienoista muisteluista!
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KETOLAN STRUTSITILA 
Teksti ja kuvat: Nukarin kylätoimikunta

Ketolan Strutsitila sijaitsee Uusikylän alueella, alle 
10 km päässä Nukarilta. Sirpa Granholm perheineen 
osti tilan 1990-luvun alussa ja mietti, mitä siellä voisi 
tehdä. Pian alkoi strutsitarhaus ja ensimmäinen erä 
strutsinmunia tuotiin Hollannista. Munista kehittyi 
poikasia ja poikasista nuorikoita ja emolintuja. Samalla 
tavoin on jatkettu ja tänä päivänä tilalta löytyy noin 60 
uljasta lintua, joista jokainen on syntyperäinen nurmi-
järveläinen. Tilalla on vuosien aikana myös koulutettu 
strutsitarhaajia muualle Suomeen. 

Ketolan tilan nuorimmat linnut ovat syntyneet 
elokuussa 2016 ja vanhin lintu puolestaan on nyt 
25-vuotias. Vanhin tarhaolosuhteissa elänyt lintu 
on tiettävästi ollut yli 85-vuotias. Strutsi on hyvin 
sopeutuvainen eläin. Sopeutumiskykyään se tarvitsee 
nykyisillä asuma-alueillaan Afrikan aavikoilla, joilla 
vuorokauden aikaiset lämpötilan vaihtelut ovat suuria. 
Päivällä saattaa lämpötila kohota +40C ja yöllä laskea 
pitkälti nollan alapuolelle. Hyvä sopeutumiskyky 
on mahdollistanut strutsien kasvatuksen hyvinkin 
erilaisissa ilmasto-oloissa maapallon eri alueilla. Myös 
Nurmijärvellä. Ketolan tilalla strutsit ovat sisätiloissa 
talvella mutta ulkoilevat mahdollisimman paljon 
säiden salliessa. Kesällä linnut kulkevat vapaasti sisä- ja 
ulkotarhauksissa. Strutsi on hyvin reviiritietoinen eikä 
se poistu tarhauksesta muutamaan päivään, vaikka 
aidat kaadettaisiin. Herkkien aistiensa vuoksi linnut 
säikkyvät herkästi esim. yli lentäviä lentokoneita, äkki-
näisiä liikkeitä aitauksen lähellä ja saattavat hätäänty-
neinä juosta aitoja päin. Ilves on todistetusti vieraillut 
tarhojen ympärillä ja ainakin kertaalleen myös sisäti-
loissa. Strutsi on tarvittaessa erittäin nopea juoksija ja 
pinkoo noin 80 km/h. 

Strutsien terveydenhoito kiinnosti kylätoimikunta-
laisia. Sirpan kertoman mukaan lintu on geneettisesti 
hyvin terve eläin. Kunnan eläinlääkärin kanssa hyvä, 
molempia opettava yhteistyö on jatkunut alusta saakka. 
Pahimmat, lääkäriä vaatineet murheet ovat olleet 

lähinnä urosten yhteenotoista tulleiden haavojen ja 
ruhjeiden paikkauksia. Lääkeannostuksissa nyrkkisään-
tönä voisi pitää ”mikä auttaa hevosta, auttaa strutsia.”

Täysi-ikäinen uros voi kasvaa jopa 3 m pituiseksi ja 
painaa n. 200 kg. Naaraat ovat tavallisesti hiukan 
uroksia pienempiä. Ruumiin painoon verrattuna siivet 
ovat aivan liian pienet, jotta strutsi voisi lentää. Samoin 
siltä puuttuu voimakas rintalihas, joka on lentoky-
kyisillä linnuilla. Urokset kasvavat korkeutta silmissä, 
nostaessaan siivet pystyyn ärhennellessään keskenään 
reviiristä, alfauroksen paikasta tai nätistä naaraasta. 
Ihmisen on turvallisinta pysyä kaukana, sillä strutsin 
eteenpäin suuntautuva potku on voimakkaampi kuin 
hevosen ja niin nopea sivallus, ettei siihen ehdi juuri-
kaan reagoimaan.

Tilalla on monenlaisia strutsi-tuotteita. Strutsin liha on 
yhtä tummaa kuin hirven liha ja se on karkeasyisempää 
kuin naudanliha. Liha on lähes rasvatonta ja maussa 
on ripaus riistan makua. Oma tilausravintola käyttää 
lihaa ja munia annoksissa, joiden reseptit on kehitetty 
omassa keittiössä kokeilemisen kautta. Sirpan suosik-
kiannos on grillin kautta kevyesti käytetty liha. Lisäksi 
valmistetaan paahtopaistia ja erilaisia pataruokia. 
Purkitettua strutsinlihaa voi syödä sellaisenaan mutta 
siitä saa myös erinomaisen lihakeiton. Myös strutsin 
rasva, nahka ja sulat jalostetaan kuluttajatuotteiksi. 
Nahan käsittelyyn on haettu oppia Etelä-Afrikasta ja 
sulista puolestaan saa erinomaisia pölyhuiskia, joita 
suositaan mm. toimistosiivouksessa. Strutsinsulkaisen 
pölyhuiskan pölynsitomiskyky perustuu sulan höyhe-
niin, ei staattiseen sähköön.

Strutsinmuna painaa keskimäärin 1,5 kg ja vastaa 
sisällöltään 24 - 30 kananmunaa. Linnut ovat suku-
kypsiä noin kaksivuotiaina ja kokemuksen mukaan 
munivat ainakin 25-vuotiaiksi saakka. Tulevana kesänä 
tilan tuotanto laajenee uuden hautomiskoneen myötä. 
Munien määrä/sato vaihtelee paljon säiden mukaan 
eikä ennakkoon voi ennustaa minkälainen munavuosi 
on tulossa. 

Kiitos mielenkiintoisesta vierailusta!
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NUKARIN HAKA VUONNA 2017 

Teksti ja kuvat: Tuomas Multala

Kyläavustajatoiminta jatkuu
Nukarin Hakan kyläavustajatoiminta jatkuu tänä 
vuonna. Uutena avustajana aloitti tammikuussa Sami 
Isberg. Tuttuun tapaan kyläavustajan voi tilata teke-
mään pieniä kotiaskareita kuten pilkkomaan puita, 
ulkoiluttamaan koiraa tai leikkaamaan nurmikkoa. 
Palvelu ei kuitenkaan kilpaile yritystoiminnan kanssa 
eikä mitään luvanvaraisia töitä tehdä. Kyläavustajan 
voi tilata numerosta 046 6410678 arkisin kello 8-16 
välillä. Palvelun hinta on 10€ tunnilta sekä Nukarin 
Pirtiltä laskettavat kilometrikorvaukset 0,41€/km.

Nukarin Pirtti toiminnan ytimessä
Nukarin Pirtillä pyritään hyödyntämään kyläavustaja 
Samin pitkää kokemusta erilaisista rakennusalan töistä. 
Pirtillä on tehty pieniä remontteja ja parannuksia 
joka vuosi ja tänäkin vuonna on tarkoitus esimerkiksi 
uusia lämmitysjärjestelmää ja jatkaa keittiökalusteiden 
uusimista. Samin avustuksella pystyttäneen myös 
aloittamaan Pirtin yläkerran asunnon kunnostaminen 
esimerkiksi varastokäyttöön.

Viime vuonna Pirtillä uusittiin valaistus vastaamaan 
mahdollisimman lähelle alkuperäisiä valaisimia. Tilan 
yleisilme koheni huomattavasti ja sai kiitoksia vuok-
raajilta. Lisäksi keittiön puolella uusittiin kaapistoja 
sekä kylmäkalusteita. Ulkopuolisista parannuksista 
voi mainita uuden syöksytorven ja sadevesikaivon 
asentamisen, jotta sadevedet saadaan johdettua pois 
pihamaalta.

KYLÄAVUSTAJAPALVELU
Kyläavustajan voi tilata tekemään päivittäisiä joka-

miestason askareita Raalan ja Nukarin alueella.

Kyläavustajan voi tilata arkisin klo 8-16 välillä 
puhelinnumerosta 046 6410 678.

Yhteyshenkilönä kyläapuasioissa toimii Nukarin 
Hakan pj Tuomas Multala p. 0500 401 405.

Urheilua ja liikuntaa kysynnän mukaan
Hakan urheilutoiminta jatkuu tänä vuonna tutulla 
kaavalla. Lapsille järjestetään keväisin ja syksyisin maas-
tojuoksuja ja kesäkuun alussa olisi jälleen tarkoitus 
pitää koululla ja kentällä urheilukerhoa. Aikuisille on 
tarjolla sisäpelivuoro koulun salissa torstaisin ja uusia 
pelaajia vuorolla kaivataan. Lumitilanne on muutaman 
edellisen talven ollut melko heikko eikä kuntolatuver-
kostoa ole päästy tekemään. Myöskään lasten hiihto-
kilpailuja ei ole pystytty järjestämään. Nurmijärven 
Hiihtoseura, johon Haka kuuluu, on onneksi pystynyt 
pitämään Tiistaihiihtoja Parkkimäessä eli toivottavasti 
moni nukarilainenkin lapsi on päässyt laduille ja osal-
listumaan hiihtokilpailuihin.

Tanssi- ja muita kursseja järjestetään mikäli kiinnos-
tusta ja kysyntää löytyy eli kannattaa ottaa yhteyttä 
mikäli mielessä on jokin aihe tai laji mistä kurssin 
voisi pitää. Tälle keväälle on alustavasti suunnitteilla 
retki Usmin metsiin. Tästä on toteutuessaan tulossa 
lähiaikoina tietoa Facebookissa, Nukari.fi-sivuilla ja 
sähköpostilistalla. Mikäli haluat liittyä Hakan jäseneksi 
ja saada sähköpostiin tietoa toiminnasta ota yhteyttä 
osoitteeseen Nukarin.Haka@gmail.com
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RAALAN KYLÄTOIMIKUNTA
Kuvat ja teksti: Raalan kylätoimikunta

Raalan kylätoimikunta perustettiin vuonna 1980 ja 
on toiminut vaihtelevalla aktiivisuudella siitä asti. 
Kylätoimikunta on aina pyrkinyt vaikuttamaan ja 
ottamaan kantaa kylän yhteisiin asioihin ja viemään 
niitä eteenpäin. Yhteishengen luominen on toiminut 
vuosia punaisena lankana. Raalan kylätoimikunnan 
tehtävä on vaalia Raalan kylän yhteisöllisyyttä. Kylä-
toimikunta järjestää vuosittain tapahtumia ja organisoi 
myös erinlaisia palveluja kyläläisille, kuten kierrätystä 
ja kurssitoimintaa. 

Tapahtumat
Kylätoimikunnan toiminta koostuu tapahtumien 
järjestämisestä ja Raalan vanhan koulun tilojen yllä-
pidosta yhdessä Nurmijärven seurakunnan kanssa. 
Tapahtumien kirjo on ollut mukavan laajaa. On ollut 
erilaisia kulttuuritapahtumia, kyläiltoja sekä kausi-
luontoisia tapahtumia kuten latupäivä, pääsiäisrieha 
sekä pikkujoulut. On järjestetty teemailtoja, jonne on 
pyydetty eri alojen asiantuntijoita puhumaan. Käsityö-
kerhoilua ja erilaisia kursseja on näppärille ja muuten 
vaan kiinnostuneille. On vuosittaisia ja jo perinteiksi-
kin muodostuneita tapahtumia yhdessä seurakunnan 
kanssa, kuten Kauneimmat joululaulut ja kinkerit. 
Toimiipa täällä kyykkäseurakin, joka kokoontuu 
kesällä ilmojen salliessa sunnuntaisin koulun kentällä. 
Taidetapahtumia unohtamatta.

Raalan koulu
Raalan koulu aloitti toimintansa vuonna 1911 jatkuen 
vuodelle 1970, jonka jälkeen tilat ovat olleet kyläläisten 
harrastus- ja virkistystoiminnan kokoontumistiloina. 
Yhteistyössä Nurmijärven seurakunnan ja asukkaiden 
kanssa kylätoimikunta ylläpitää ja huoltaa historiallista 
koulua ja sen kenttää.

Raalan 100 vuotta vanha koulu on toiminut pitkän 
historiansa aikana kylän ja sen yhteisön yhteisenä 
kokoontumispaikkana. Se on kylämme sydän. Vielä 
tänä päivänäkin on sen sali nähnyt monet ristiäiset ja 
syntymäpäiväjuhlat. Sen tiloissa toimii seurakunnan 
ylläpitämiä perhe- ja päiväkerhoja. Yksi kylätoimikun-
nan tärkeimmistä tehtävistä on vaalia tätä kylämme 
aarretta ja säilyttää tätä tulevillekin sukupolville. 
Kyläläiset ovat kylätoimikunnalta voineet myös mm. 
vuokrata astiastoja perhetapahtumiinsa ja verkkosi-
vuilta löytyykin varauskalenteri, jota kautta kyläläiset 
voivat tehdä astiavarauksensa.

Areena on avoin kaikille 
Tavoitteena mahdollisimman monia palveleva ja kaikki 
huomioon ottava yhteisö.

Kylätoimikunta pyörii tällä hetkellä muutaman aktiivin 
voimin. Kaipailisimmekin vahvistusta joukkoomme; 
ikään, sukupuoleen tai siviilisäätyyn katsomatta 
aivan kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaan! 
Kokouksemme ovat rentoja ja emme noudata mitään 
virallisia kaavoja. Ainoa virallinen kokouksemme on 
jokakeväinen vuosikokous. Tekemistäkin on juuri sen 
verran kuin kukin jaksaa hoitaa. Pääpainomme onkin 
tekemisen ja kokontumisen mukavuudessa. Kylätoi-
mikuntamme on vapaa areena, jossa pääsee toteutta-
maan juuri sellaisia asioita joita toivoisi omalta kylältä 
löytyvän.

Mikäli kiinnostuit kylätoimikunnan toiminnasta 
ota yhteyttä: www.raala.info & Facebook: Raalan 
Kylätoimikunta

Carita & Toni Kilpinen, Tanja Salonen ja Maria Pekkala
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NUKARINKOSKI - kunnan aliar-
vostama ulkoilumahdollisuus
Teksti ja kuvat: Pentti Lehmusvaara

Nukarinkosket on Vantaanjoessa Nukarin ja Raalan 
kylien välissä oleva noin 1,5 km:n pituinen jakso erilai-
sia koskia ja niiden välisiä rauhallisia suvantoja. Se on 
koko joen pisin, putouskorkeudeltaan 24,5 metriä, ja 
ylivoimaisesti suurin koskialue. Sen maisema- ja muut 
luontoarvot kestävät vertailun muihin Vantaanjoen 
koskialueisiin.

Varsin luonnollista on, että alue on kiinnostanut paitsi 
vesivoiman tuottajana useissa eri paikoissa koskialueella 
olleita myllyjä ja sahalaitoksia, myös ulkoilu- ja uinti-
paikkana muuten vähävetisellä kylällä. Unohtaa ei voi 
kalastustakaan ammoisina aikoina.

Nurmijärven kunnanvaltuusto hyväksyi suunnitel-
man valaistun kuntoradan ja polkujen rakentamisesta 
kosken rannoille v. 1985. Siihen sisältyi siltojen 
rakentaminen joen yli ja polkuja molemmilla puolilla 
rantoja. Päätöksenteon jälkeen alkoi tulla kritiikkiä ja 
kommentteja hankkeen kalleudesta, kerskakulutuk-
sesta, varsinkin suurimpien taajamien, Klaukkalan ja 
Rajamäen suunnalta. Eräs rajamäkeläinen kunnanhal-
lituksen jäsen totesi keskustelussa ”eihän nyt Nukarille 
voida noin paljon rahaa satsata”.

Kunnanhallitus laittoi hankkeen uuteen valmisteluun, 
supistetun suunnitelman mukainen rakentaminen 
alkoi v. 1988. Vuonna 1991 nykyinen valaistu kunto-
rata ja 2 metriä leveä sorapäällysteinen polku urheilu-
kentältä joen rantaa pitkin myllyn tontille valmistuivat, 
ja käyttäjiä riitti heti alusta alkaen. Silta joen yli 
ulkoilijoiden ja kalastajien käyttöön rakennettiin vasta 
koskialueen entisöinnin ja kalataloudellisen kunnos-
tuksen yhteydessä v. 1997 Uudenmaan TE-toimiston 
hankkeena. Se sijoitettiin Vanhan Tammen, Raalan 
kartanon noin 100 vuotta aikaisemmin rakentaman 
padon päälle. 

Polun varteen rakennettiin laavu v. 2001 Hyvinkään 
Perhokalastajien toimesta, Nurmijärven kunnan ja 
Nukarin ja Raalan osakaskuntien tuella. Laavu on 
osakaskuntien hallinnassa.

Rantamaisema ja polut ränsistyvät vuosi vuodelta yhä 
surkeampaan kuntoon, kun kunnan taholta ei tunnu 
löytyvän halua edes välttämättömien kunnostustoi-
menpiteiden tekemiseen. Kuitenkin paljon rahaa ja 
työtä uhrattiin aikoinaan alueen rakentamiseen.
Myllyn tontilta alkava, laavun kautta urheilukentälle 
johtava sorapäällysteinen polku on paikoin hävinnyt 
kokonaan näkyvistä. Pusikot ovat vallanneet uran ja 
sora on liettynyt saven sekaan. Kesäaikana kunnioitusta 
herättävä kaulaan asti ulottuva takiais-, nokkos- ja 
pujokasvusto estää tehokkaasti kulkua polulla. Aina-
kaan kunnan ympäristönhoitajat eivät häiritse niiden 
kasvua. Keskikesällä lastenvaunujen kanssa laavulle 
pääsy on em. esteiden vuoksi todella hankalaa. 

Vuosikausia Nukarin kylätoimikunta ja osakaskunnat 
ovat esittäneet pyyntöjä, vaatimuksia ja eri asteisia 
uhkailuja polkujen kunnossapidosta. Varsin laihoin 
tuloksin, ns. ”normaalilla” keskustelulla ja yhteyden-
otolla ei tunnu tapahtuvan mitään. Vastuu alueen 
kunnossapidosta ja turvallisuudesta kuuluu kuitenkin 
Nurmijärven kunnalle, joka on samalla koskialueen 
maanomistaja.

Polkujen poikki kaatuneet ja vielä vaarallisemmat, 
ylös konkeloon jääneet katkenneet puut ovat jokavuo-
tinen haitta ja turvallisuusuhka ulkoilijoille. Yleensä 
vain uhkaamalla polunpitäjän vastuulla, jos vahinko 
tapahtuu, saa jonkun poistamaan rungot juuri polun 
kohdalta, ei sen enempää. Joskus kaatuneet rungot 
haittaavat jopa kuntoradalla kunnan järjestyssäännön 
vastaisesti kulkevia ratsastajia!

Alueella liikkuu vuoden mittaan varsin suuri määrä 

Aika rientää, laavun rakentaja Pekka Rantakari uusi-
massa laavun kattoa ”takuutyönä” kesällä 2016.
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kalastajia ja muita ulkoilijoita, näistä merkittävä osa 
tulee muualta kuin Nurmijärveltä tai lähialueilta. 
Tehdyn selvityksen perusteella kalastajien käyntikerto-
jen määrä vuodessa on 5000-10000, ja muiden ulkoi-
lijoiden määrä voi olla lähes samaa luokkaa. Näin suuri 
kävijämäärä on myös aluetta kuluttava tekijä. Kun 
keskustelee muualta tulleiden ulkoilijoiden, ja myös 
kalastajien kanssa, heidän ensimmäinen komment-
tinsa on yleensä alueen koskimiljöön ja hienojen 
luontoarvojen ihastelua. Seuraavaksi tuleekin sitten 
kritiikkiä kuntoradan ja polkujen huonosta hoidosta, 
opastustaulujen puutteesta tai huonosta kunnosta, 
sekä koko alueelta puuttuvista WC-tiloista. Kaikki 
nämä, ja muutkin puutteet alueella olisivat korjatta-
vissa aika pienellä panostuksella verrattuna muualla 
Nurmijärvellä oleviin ulkoilualueisiin, jos vain tahtoa 
olisi. Tietoa Nukarinkosken alueen kunnosta ja kävi-
jämääristä on hoidosta vastuussa olevilla päättäjillä ja 
tekijöillä varmasti riittävästi.

Mitä voisi olla?
Alue voisi olla vertaansa vailla oleva koskiluonnon 
käyntikortti Nurmijärven kunnalle, kun sitä vain halu-
taan käyttää. Se on helposti saavutettava jopa liikunta-
rajoitteisille, keskellä kylää, silti omassa rauhassaan ja 
siellä on riittävät pysäköintialueet aivan joen partaalla.
Muutamia vuosia sitten eduskunnan ympäristö-
lautakunnan jäseniä vieraili Nukarilla, ja mukana 
ollut lautakunnan jäsen Pertti Salolainen, tunnettu 
lintubongari ja luontoharrastaja, kiinnitti huomiota 
hienoon ympäristöön ja siihen, kuinka vähän tunnettu 
alue on. Erityisesti häntä kiinnosti myös joen veden 
laatu, jolla emme voineet vielä juurikaan ylpeillä, kun 
koulun ja eräiden muidenkin kiinteistöjen päästöt 
suoraan koulun suvantoon tuoksahtelivat laavulla 
saakka. Nythän tilanne on korjaantunut siltä osin.

Ensisijainen tehtävä alueella olisi pahimman häpeä-
pilkun, myllyn tontin ja urheilukentän välisen kunto-

polun peruskorjaus mahdollisimman nopeasti. Sen 
jälkeen polunvierien niitto ja pieni raivaus pari kolme 
kertaa kesäkauden mittaan muuttaisi paljon koko 
alueen ilmettä, ja helpottaisi kulkua poluilla. Eikä 
maksa maltaita.

Maantiesillan pielessä olleen ”huonokuntoisen” 
myllärin asuinrakennuksen purku sujui nopeasti ja 
tontti silitettiin maan tasalle. Samalla hävisivät lähes 
viimeiset merkit Nukarin kehitykseen vaikuttaneesta 
historiasta. Tällä hetkellä hieno alue keskellä kylää on 
vailla minkäänlaista käyttösuunnitelmaa, ja takiaiset 
ja pusikot valtaavat kohta tontin. Siinä olisi kylätoi-
mikunnalla näytön paikka, että sinne saadaan järkevää 
toimintaa, ja alue pysyy hoidettuna. 

Nukarin ja Raalan osakaskunnat vuokrasivat kunnalta 
sillan pielessä olevan myllärin saunan ja siihen liittyvän 
tontin sitoutuen samalla rakennuksen kunnostamiseen 
ulkopuolelta ja ympäristön jonkinasteiseen kunnos-
sapitoon. Näin turvattiin hienon rakennuksen säily-
minen maamerkkinä kylällä jatkossakin. Sen tulevaa 
käyttöä selvitellään.

Ulkoilupolun jatkaminen myllyn tontilta rantaa pitkin 
Lemmensillalle saakka voisi olla mukana pidemmän 
aikavälin suunnitelmassa tuoden yhden vaihtoehdon 
lisää Nukarin toivottavasti kohentuviin ulkoilumah-
dollisuuksiin. Jopa muidenkin kuin nurmijärveläisten 
virkistykseksi. 

Pena, rannoilla tallustelija 

Purkutyöt kyllä sujuvat kunnassakin. Kuvassa ent. myllä-
rin asuinrakennus

Myllärin sauna
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RAALAN-NUKARIN MARTAT
Teksti: Heli Heilimo
Kuvat: Kati Krug

Marttaillat ovat toimintamme ydin, ja yhdistyksemme 
pyrkii järjestämään niitä joka toinen viikko. Illan 
teemana voi olla kerrasta riippuen esimerkiksi tuote-
esittelyä, käsitöitä, askartelua tai vapaata illanviettoa.
Kuten tapaamistemme aiheista näkyy, käsillä tekemi-
nen on meille mieluisaa puuhaa. Leipominen, askarte-
lut tai käsityöt kuuluvat monen meistä harrastuksiin, ja 
mielellämme opastamme toisiamme, jos joku apua kaipaa. 

Olemme hyödyntäneet uusittua Pirtin keittiötä, koska 
mahdumme sinne oppimaan ja opettamaan leipomista. 
Pääsimme viime vuonna eräässä Marttaillassa leipomaan 
riisi- ja perunapiirakoita. Oli ihana oppia itselle uutta 
saaden opastusta paljon kokeneemmilta. Ja mikä 
parasta, ne maistuivat itsetehtyinä todella hyviltä! 
Viime vuonna pääsivät kyläläisetkin nauttimaan Mart-
tojen leivontaopastuksesta järjestämällämme voileipä-
kakkukurssilla Pirtillä. Osallistujajoukko oli innokkaasti 
leipomassa ja paikanpäällä näkyi upeita luomuksia.

Useimmille kyläläisille näkyvin tapahtumamme on 
tikkupullataikinan valmistaminen Nukarin kyläsiivouk-
sen yhteydessä. Tämän teemme tänäkin vuonna, joten 
laavulla tavataan pullanpaistamisen merkeissä. Tulkaa 
rohkeasti juttelemaan. Marttatoiminnasta ja järjestettä-
vistä Marttailloista pyritään ilmoittamaan Nurmijärven 
Uutisten yhdistyspalstalla. Joskus mainostamme tapah-
tumaamme myös Facebookin Nukari-ryhmässä. 

Kaikki Marttailusta kiinnostuneet olette 
tervetulleita tutustumaan toimintaamme!

KALASTUS NUKARINKOSKELLA 
Teksti ja kuvat: Nukarin ja Raalan osakaskunnat

Viehekalastukseen tarvitaan aina lupa
Kalastukseen Nukarin koskialueella tarvitset aina 
paikallisen Nukarin ja Raalan osakaskuntien viehe-
kalastusluvan. Niitä myyvät edelleen Tauko.Nukari 
(SEO) ja TB-Jokela. Lyhytaikaisen, 12-h luvan voit 
ostaa vain Kalakortti.com nettikaupasta, ympäri 
vuorokauden. 18-64-vuotiaiden pitää tämän lisäksi 
maksaa valtion kalastonhoitomaksu eräluvat.fi 
kautta tai R-kioskilla. Tarkemmat tiedot luvista saat 
luvanmyyntipisteistä.

Kalastusrajoitukset
Onkiminen ja pilkkiminen on kokonaan kielletty 
kaikissa joen koski- ja virtapaikoissa. Koskialueilla on 
kaikki kalastus kielletty 1.10-30.11. Kahlaaminen on 
koskialueilla kielletty 1.10-31.5.

Rauhoitukset
Rasvaevällinen luonnontaimen on rauhoitettu koko-
naan. Lohi ja istutettu taimen, jolta rasvaevä on 
leikattu pois, ovat rauhoitettuja 1.9.-30.11. välisenä 
aikana. 

Alimmat mitat: lohi ja taimen 60 cm, harjus 35 cm.
Lisätietoja kalastuksessa tarvittavista luvista saa esim: 
www.ahven.net, eräluvat.fi tai mmm.fi/kalat. Lisä-
tietoja kalastusmääräyksistä ja -luvista löytyy myös 
rannoilla olevista infotauluista.

Jokitalkkarit, Vantaanjoen kalastusalueen sekä Nukarin 
ja Raalan osakaskuntien kalastuksenvalvojat, tarkasta-
vat kalastuslupia valvoen kalastusmääräysten noudatta-
mista yhteistyössä poliisin kanssa.



19 © Nukarin kylätoimikunta 2017 

VANTALAN ARKEA VUONNA 2016
Teksti ja kuvat: Kirsi Kovanen

Asiakasmäärä & henkilökunta
Vantalassa on toimintavuoden 2016 aikana ollut 
yhteensä 54 asiakasta, joista 51 poikaa ja 3 tyttöä. 
Sisäisenä siirtona Kreikasta on tullut 17 asiakasta. 
Iältään asiakkaat ovat olleet 8-17–vuotiaita. Asiakkaina 
on ollut afganistanilaisia, irakilaisia, syyrialaisia, bang-
ladeshilaisia, eritrealaisia ja marokkolaisia. Kieliryh-
minä ovat olleet arabia, sorani, dari, tigrinja, bengali, 
uzbekki, urdu ja persia.

Oleskeluluvan Vantalassa asuessaan on saanut 31 
asiakasta, joista 19 on myönnetty kuntapaikka. Vanta-
lasta on poismuuttanut täysi-ikäistymisen vuoksi 11 
asiakasta, joista 2 yksityismajoitukseen. 

Toiminnan alkaessa henkilökuntaa oli yhteensä 43. 
Vaihtuvuus on ollut vähäistä. 

Tapahtumia
* Toiminta alkoi 1.2.2016 ja ensimmäiset nuoret 
tulivat taloon 11.2.2016. Nuoret opiskelivat aluksi 
Vantalassa suomen kielen opettajan johdolla ja 
peruskoulun valmistava opetus alkoi 29.3.2016. Yli 
17-vuotiaat pääsivät ammattiin valmistavaan opetuk-
seen 22.8.2016. Syksyllä Vantalassa opetusta suomen 
kielessä sai yksittäisiä oppilaita.

* Vantala osallistui Oikeusministeriön Trust-hankkee-
seen, joka jatkuu vuoteen 2018 saakka.

* Vantalasta tehtiin yhteisöretkiä Korkeasaareen, 
Linnanmäelle, Särkänniemeen ja Maailma Kylässä – 
festivaalille. Lisäksi tehtiin vierailukäynti Setlementti 
Louhelan monikulttuuriseen olohuoneeseen, Jokelan 
nuorisotalolle sekä Kärkelän tukiasumisyksikköön. 
Nuorille mahdollistettiin pääsy afganistanilaisen 
poptähden konserttiin sekä muutamille festivaaleille.

* Viikoittaisista yhteisömenoista suosituimpia ovat 
olleet uinti ja jalkapallo.

* Vantalassa vietettiin Ramadania kesä-heinäkuussa. 
Sen näkyvin tapahtuma on koko kuukauden kestävä 
paasto, jonka aikana syödään vain auringonlaskun ja 
aamuhämärän välisenä aikana.

* Nuoret työllistivät itseään kesällä poimimalla musti-
koita, joita myytiin henkilökunnalle ja verkostoille, 
muutamia nuoria työllistyi ajoittain talon ulkopuolelle.

* Nuorilla oli mahdollisuus käyttää viikoittain salivuo-
roa Nukarin koululla sisäpelien pelaamiseen, Vantalan 
kuntosali ja biljardihuone ovat olleet kovassa käytössä.

* Vantalassa vietettiin Conseptual Art -taidenäyttelyn 
avajaisia.

* Tukiasumisyksikkö ja ryhmäkoti yhdistettiin ja 
Vantalaan avattiin perheryhmäkoti, johon muuttivat 
oleskeluluvan saaneet nuoret.

YHTEYSTIEDOT:
Osoite: Vantalantie 86, 05450 Nukari
Johtaja: Kirsi Kovanen p. 050 433 3110
Vastaava ohjaaja: Pia Muhonen p. 050 341 0990

Seuraavat numerot käytössä 24h:
Ryhmäkoti ohjaajat 1, p. 050 306 4911
Ryhmäkoti ohjaajat 2, p. 050 571 3713
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NUKARIN KOULUN VANHEM-
PAINYHDISTYKSEN TOIMINTA
Teksti: Marinka Paasikivi
Kuvat: Riikka Turunen

NKT:n vakiintuneeksi toiminnaksi on vuosien 
varrella muodostunut liikuntavuorojen järjestäminen, 
Marrasmeiningit, koulun kevätretkien tukeminen 
sekä stipendien tai hymypatsaiden jako koulun kevät-
juhlassa.  Useana vuonna mukaan on kuulunut myös 
Ystävänpäivänrieha sekä kalenterin tekeminen yhdessä 
koululaisten kanssa.

Sählyvuoroja on järjestetty maanantaisin ala-astei-
käisille. Valvojina toimivat vuoroa käyttävien lasten 
vanhemmat. Yhteyshenkilönä valvontavuorojen varaa-
misessa on toiminut Petri Patronen.

NKT järjesti syksyllä 2016 perinteiset Marrasmei-
ningit, esiintyjinä tällä kertaa ihana Lady Crone sekä 
oman koulumme loistavia nuoria. Tapahtuma oli 
jälleen kerran onnistunut ja ilmapiiriltään iloinen. 

Toivomme NKT:n toimintaan ja Marrasmeininkien 
järjestämiseen mukaan lisää aktiivisia vanhempia, 
jotta tapahtuma voidaan järjestää tulevinakin vuosina. 
Vuonna 2016 varoja kerättiin Marrasmeininkien lisäksi 
mm. Kevät Pörinöissä Tauko.Nukarin pihamaalla. 
Koulun liikuntapäivänä syksyllä NKT piti kahviota 
urheilukentällä.

Kerättyjä varoja lahjoitettiin mm. koululaisten 
kevätretkeen. NKT on lisäksi lahjoittanut koululle 
rahaa mm. askartelutarvikkeisiin, printtereihin ja 
välituntivälineisiin.

Toiminnan suunnitteluun ja järjestämiseen tarvit-
semme vanhempia. Edellisvuosien tapaan toiveena 
olisikin, että saamme tarpeeksi aktiiveja voidaksemme 

tulevinakin vuosina tukea koululaisten retkiä ja virkis-
tystoimintaa sekä avustaa tarvittavissa hankinnoissa. 
Kiitos kaikille aktiiveille, tapahtumissa mukana olleille, 
arpajaistuotteita tuoneille sekä tietysti ahkerille koulu-
laisille, jotka ovat olleet tapahtumissa iloisella mielellä 
mukana auttamassa ja osallistumassa.

Terveisin NKT:n hallituksen jäsenet
Marinka Paasikivi, pj . 050 5647741
(marinka.paasikivi@kolumbus.fi)
Hanna Laakso, varapj.
Leena Ylinärä, rahastonhoitaja
Riikka Turunen, sihteeri
Minna Burakoff
Marjo Miettinen

KOULUN JA PÄIVÄKODIN YHTEYSTIEDOT

Nukarin koulu, Nummenniityntie 14
Rehtori Sanna Heiskanen 040 317 4153
Opettajainhuone  040 317 2432
Keittäjä   040 317 2433

Koulun sähköposti nukari@nurmijarvi.fi
Opettajien sähköpostit:  etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi

Nukarin päiväkoti, Nummenniityntie 14
Ryhmät: 
Pärskyt, puh. 040 317 2273
Kuohut, puh. 040 317 4913
paivakoti.tammentupa@nurmijarvi.fi  ???

Esiopetus: Tyrskyt
puh. 040 317 4464, esiopetus.nukari@nurmijarvi.fi

Päiväkodin johtaja Kirsi Viitanen
puh. 040 317 4066, kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi
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VAPAA-AJAN TOIMINTAA  
NUKARILLA
ma klo 18:00 - 19:00
ALA-ASTEIKÄISTEN SÄHLYVUORO
NKT:n järjestämä lasten sählyvuoro. Maksuton. 
Vuorolla käyvien lasten vanhemmat hoitavat valvon-
nan. Valvojaksi voi ilmoittautua puhelimitse klo 17 
jälkeen; Petri Patronen 041 5015650 

ti klo 18:40 - 19:25 
KAHVAKUULATUNTI
Voimaa vartaloon kahvakuulaillen. Tunnin järjestää 
Nurmijärven kunnan liikuntapalvelut.

ti klo 19:30 - 21:00
pe klo 18:30 - 20:00
LENTOPALLOA
Lentistä koulun liikuntasalissa kahtena iltana viikossa 
”kaikille kynnelle kykeneville”. 

to klo 18:00 - 19:00
SISÄPELIVUORO
Nukarin Hakan aikuisille suunnattu sisäpelivuoro 
Nukarin koulun salissa.

MAASTOJUOKSUT
Nukarin Haka järjestää keväisin ja syksyisin lapsille 
suunnatut maastojuoksut Nukarin Pirtillä. Tarkem-
mat ajat nukari.fi sivujen tapahtumakalenterissa, 
Nukarin Facebook-ryhmässä ja Nurmijärven Uutisten 
yhdistyspalstalla.

HIIHTOKILPAILUT
Nukarin Haka järjestää talvella lapsille hiihtokilpailut 
Nukarin Pirtillä. Tarkemmat ajat nukari.fi sivujen tapahtu-
makalenterissa, Nukarin Facebook-ryhmässä ja Nurmi-
järven Uutisten yhdistyspalstalla.

Vapaa-ajan toimintaa järjestetään toukokuun lopulle 
asti ja jälleen taas syksyllä. Liikunnat ja kerhot pide-
tään Nukarin koululla, jos ei toisin mainita, ja ne ovat 
kaikille avoimia.

Salivuorot löytyvät myös Nukarin koulun seinältä ja 
Nurmijärven kunnan www-sivuilta.

NUKARIN HAKA ETSII 
URHEILUKOULUN OHJAAJIA

Haka etsii kahta 14-18 vuotiasta ohjaajaa 
lasten urheilukouluun kesälle 2017.

MUUTA HARRASTUSTOIMINTAA TARJOAVAT:

Nukarin Haka ry
nukarin.haka@gmail.com
Puheenjohtaja Tuomas Multala
puh. 0500 401 405
tmultala@gmail.com
Urheiluseuratoimintaa, Pirtin vuokrausta 
Lisää aktiivisia jäseniä kaivataan toimintaan ja vetä-
mään kylälle erilaisia aktiviteetteja!

Nukarin Pirtti, 
tiedustelut ja varaukset:
puh. 045 175 6139  /  nukarin.haka@gmail.com

Nukarin koululaisten tuki ry NKT
Puheenjohtaja Marinka Paasikivi
puh. 050 564 7741

Nukarin kylätoimikunta
Puheenjohtaja Jenni Sandberg 
puh. 040 842 8861

Nukarin ja Raalan osakaskunnat (kalastus)
Puheenjohtaja Teuvo Laakso
puh. 0400 925 643
Talous, tiedotus: Pentti Lehmusvaara
puh.  050 301 7290

Paikallisten kalastuslupien myynti:  
TAUKO.Nukari (SEO),Teboil-Jokela 
12-h. nettilupa www.kalakortti.com
Kalastonhoitomaksu: Eräluvat. fi tai R-kioskit

Raalan-Nukarin Martat
Puheenjohtaja Raija Vaulasto
puh. (09) 2506 089
Vireät Martat kaipaavat uusia jäseniä toimintaansa 
mukaan. Ota yhteyttä puheenjohtajaan!

HALUAISITKO VETÄÄ JOTAKIN  
HARRASTUSTA NUKARILLA?

Mitä tahansa liikunnasta kulttuuriin.
Jos tunnet kiinnostusta asiaan, ota rohkeasti  

yhteyttä Nukarin kylätoimikuntaan tai Hakaan.
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NUKARIN KOULUN KASVATTEJA
Tällä palstalla jututamme entisiä Nukarin koulun 
oppilaita: minkälaisia muistoja heillä on kouluajoilta, 
minkälaisia polkuja ovat kulkeneet ja mihin ovat tällä 
hetkellä päätyneet. Poimimme muutaman henkilön, 
joilla on jokin yhdistävä tekijä.

Haastateltavat ovat Lasse Lindelör, Riikka Koivula os. 
Miettinen ja Matti Paakala. He ovat saaneet Nukarin 
Maljan kylätoimikunnalta.

Milloin sait Nukarin Maljan ja miksi?
Lasse: Sain maljan v 1981, olin voittanut sulkapallon 
Suomen Mestaruuden alle 12 v poikien kaksinpelissä 
edeltävänä vuonna.
Riikka: 1994, pianistina ja säestäjänä toimimisesta 
kylän juhlissa ja tapahtumissa.
Matti: 2004 Talkootyö kalastuskunnan (osakaskunta 
nykyisin) siltatalkoissa. Lemmensilta uusittiin 1990-
luvun loppupuolella perusteellisesti ja materiaalit 
kustansi kalastuskunta. Hattaran suvannon alapuolisen 
sillan materiaalit kustansi Nurmijärven kunta, kylätoi-
mikunta hoiti talkooväen muonituksen.

Minkälaisessa roolissa asia elämässäsi nykyään on? 
Lasse: Toimin Suomen suurimmassa sulkisseu-
rassa Espoossa Tapion Sulan toiminnanjohtajana / 
päävalmentajana.
Riikka: Se on nykyään ammattini.
Matti: En toimi enää aktiivisesti kylän toiminnassa. 
Toimin Hyvinkään urheiluautoilijat ry:n hallituksessa 
sekä talkootoiminnassa Hyvinkään Vauhtipuistossa. 

Milloin kävit Nukarilla koulua?
Lasse: 1975-1980
Riikka: 1987-1993
Matti: 1967-1970

Päällimmäinen koulumuistosi?
Lasse: Paljonkin hyviä muistoja, lähinnä mieleen tulee 
opettajat Kaisa Suominen ja Harry Nemlander.
Myös liikuntatunnit ovat jääneet mieleen; pesäpallo, 
jalkapallo ja jääkiekko talvisin. Eli Nukarin urheiluken-
tällä tuli vietettyä paljon vapaa-aikaakin.
Riikka: Nukketeatteriesitysten tekeminen ja koulun 
joulu- ja kevätjuhlat ovat jääneet erityisesti mieleen. 
Sekä ihanat opettajat Kaisa, Irma ja muut.
Matti: Uudet kaverit

Mieluisin oppiaineesi ala-asteella?
Lasse: Kielet ja liikunta
Riikka: Äidinkieli ja kuvaamataito. Muistan vieläkin 

Kaisan opettaman sijamuotolorun :)
Matti: Matematiikka, siihen aikaan laskento.

Mitä teitte ystävien kanssa välitunneilla?
Lasse: Urheilimme kaikki välitunnit vuodenajoista riip-
pumatta, myös talvisin pelasimme lumessa jalkapalloa.
Riikka: Leikimme erilaisia pihaleikkejä, kuten kymme-
nen tikkua laudalla, peiliä, väriä jne. Hypimme narua 
ja twistiä. Talvisin hiihdimme puiston (silloin pelto) 
ympäri tehtyä latua ja eniten talven aikana kierroksia 
hiihtänyt sai jonkun palkinnon.
Matti: Hiihto, juoksu ja muut ulkopelit.

Entä vapaa-aikana, koulun jälkeen?
Lasse: Paljon tuli lapsena leikittyä ulkosalla. Iän myötä 
leikki muuttui pelaamiseksi. Kaikki lajit toimivat loista-
vana pohjana sulkapallolle. Liikunnalliset valmiudet tuli 
ikäänkuin huomaamatta. Pallon heittämiset, hyppelyt, 
aerobinen liikunta jne.
Riikka: Silloin oli harrastusten aika ja toki kyläiltiin 
kavereiden kanssa. Ala-asteaikana harrastin pianon-
soittoa, kuoroa, ratsastusta ja taitoluistelua sekä olin 
mukana erilaisissa kerhoissa, muistan ainakin tyttöker-
hon ja sulkapallokerhon joinakin vuosina.
Matti: Urheilu ja koskella seikkailu (osittain ilman 
vanhempien lupaa)

Lempiruokasi koulussa?
Lasse: Kyllä se makaronilaatikko oli :-)
Riikka: Kalapuikot.
Matti: Olin kaikkiruokainen
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Mitä olet opiskellut ala-asteen jälkeen?
Lasse: Valkolakin sain v. 1986 ja 1999 valmistuin 
taloushallinnon linjalta merkonomiksi eli kirjanpitäjän 
tutkintoon, päivääkään en kyllä ole kirjanpitäjän töitä 
sittemmin tehnyt. Sulkapallon peluusta tuli lähes 10 v 
ammatti ja parhaimmillaan olin maailman rankinglis-
talla sijalla 32.
Riikka: Yläasteen kävin Nurmijärven yhteiskoulussa, 
sieltä menin Helsinkiin lukioon II Norssiin, joka 
sijaitsi silloin Haagassa, mutta on nykyisin Viikin 
Normaalikoulu. Sen jälkeen opiskelin musiikin maiste-
riksi Sibelius-Akatemiassa pianomusiikin osastolla.
Matti: Jokelan oppikoulu 5 luokkaa ja Nurmijärven 
ammattikoulu Perttulassa 2 vuotta. Aikuisena olen 
opiskellut työturvallisuuteen liittyviä asioita.

Asutko vielä Nukarilla? Jos et, käytkö usein kylällä?
Lasse: Asun nykyään perheeni kanssa Klaukkalan 
Mäntysalossa. Silloin tällöin hyppään autoon ja ajelen 
Nukarille katselemaan vanhoja kotiseutuja ja lenkkireit-
tejäni sekä mäkiä, joissa olen tehnyt loikkatreenejä. Tulee 
vanhempana ihmeteltyä että ”kyllä olen ollut hullu”.
Riikka: En asu Nukarilla, mutta käyn siellä asuvien 
vanhempieni luona usein perheeni kanssa.
Matti: Ostimme vanhemmiltani kotitaloni Vantalan-
tiellä vuonna 1993. Asun siinä vaimoni Kaijan kanssa 
edelleen.

Mitä sinulle nykyään kuuluu?
Lasse: Perheeseen kuuluu tällä hetkellä Paula-vaimo, 
pojat Timo, Atte ja Tony. Kaksi vanhempaa ovat jo 
lähteneet pois kotipesästä, lisäksi meillä on pari poro-
koiraa Ronja ja Riimi, jotka kyllä järjestävät aktivi-

teettia. Työsaralla olen tietysti onnekas kun entisestä 
sulkisharrastuksesta / ammattilaisuudesta pystyin 
siirtymään seuran johtotehtäviin hyvällä ajoituksella. 
Välissä pyöritin 15 v perheyritystä, joka sittemmin 
vaihtoi omistajaa.
Nuorin poikamme Tony 16 v on myös voittanut 
muutaman Suomen mestaruuden junnuluokissa, aika 
näyttää laittaako poika isäänsä paremmaksi...:-)
Riikka: Asun Helsingin Paloheinässä. Olen naimisissa 
ja minulla on 6- ja 4-vuotiaat lapset, tyttö ja poika. 
Opetan kahdessa helsinkiläisessä musiikkiopistossa 
pianonsoittoa.
Matti: Työskentelen työsuojeluvaltuutettuna ja 
siihen liittyvissä koulutustehtävissä (esim. työturval-
lisuuskorttikouluttaja, putoamissuojaintarkastaja) Iss 
Palvelut Oy:ssä Uusimaan alueella. Olen kiinnostunut 
kaikesta vanhasta, joka pärisee ja haisee bensalle tai 
dieselille. Harrastan autourheilun järjestötoimintaa, 
vanhoja autoja, mopoja, kalastusta ja kesämökkeilyä 
Kuhmoisissa.

Terveisesi Nukarin ala-asteen oppilaille:
Lasse: Toivon koululle ja sen oppilaille sekä henkilö-
kunnalle kaikkea hyvää ja antoisaa opiskelukevättä, 
pitäkää viihtyisän koulun perinnettä yllä.
Riikka: Onnittelut, kun saatte käydä hienoa kyläkou-
lua kauniin luonnon keskellä!
Matti: Opiskelkaa kieliä, se avaa uusia maailmoita.

Kiitos Lasse, Riikka ja Matti haastattelusta! 
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NUKARIN SAUKOT
Teksti ja kuvat: Jukka Lehtinen

Tarinaa talvisista Nukarinkosken saukoista ja niiden 
valokuvauksesta.

Olemme jo useampana talvena seurailleet Nukarin-
koskessa asustelevia saukkoja. Tai jos tarkkoja ollaan 
niin erityisesti niiden lumijälkiä. Olemme onnistuneet 
joka talvi muutamia saukkoja näkemään, kuulemaan ja 
jokusen valokuvankin nappaamaan, mutta harvinaista 
niiden bongaaminen kuitenkin on. Vaikka kierrämme 
koiran kanssa lähes päivittäin joko museon, laavun tai 
kuntoradan polkuja on saukon näkeminen aina todelli-
nen onnenpotku ja tuurinkantamoinen. 

Toki samalla katselemme muita Vantaanjoen varren 
eläinasukkeja, (tämän talven tuttavuus oli valkosel-
kätikka) ja nautimme mainioista ulkoilumahdolli-
suuksista.  Kamera minulla on harvakseltaan mukana, 
mutta aina joskus tulee lähdettyä enemmän valokuvaus 
mielessä jokivartta katsastelemaan.

Tammikuun alussa eräänä viikonloppuna tehtiin aamu-
palalla suunnitelma, että nyt kameroiden kanssa koko 
lyhyen valoisan ajan ulkoilulle ja kohti koskea, jospa 
siellä olisi jotain kuvattavaa. Pääsimme kosken rantaan 
Nukarintien sillan kohdille ja huomasimme heti, että 
saukon jälkiä oli tuoreella lumella paljon. Kävelimme 
pitkin rantaa yrittäen jäljistä selvittää saukkojen kulku-
suuntaa. Parkkeerasimme itsemme paikkaan, josta näki 
pitkälle kahteen suuntaan. Reilu parin tunnin odot-
telun jälkeen alkoi vilu hiipiä, koira oli jo kyllästynyt 
ja kahvikin olisi maistunut. Päätimme, että lähden 
koiruuden kanssa hakemaan kahvia ja vähän lisää 
toppavaatteita meille ja vaimoni Sari jää kyttäämään. 
Annoin hänelle kameran käyttöön nopean opastuksen, 
jospa saukot ilmaantuisivat juuri kun olen pois.

Tullessani termospullojen ja toppatakkien kanssa 
kuulen jo kaukaa, kuinka Sari pitää kameran suljinta 
pohjassa ja ’ampuu’ niin vimmatusti vastarannalle. 
Pistän juoksuksi ja tavoitan hänet virne kasvoillaan. 
Sari kertoi että hän oli valvonut lumista jääkantta 
kuin haukka ja pää oli kääntyillyt puolelta toiselle 
kuin pöllöllä, mutta mitään ei ollut näkynyt missään, 
kunnes vasemmassa silmäkulmassaan oli vilahtanut 
jotain mustaa. Minkki siellä oli katsellut takaisin 
ihmetellen että ”kukas sinä olet?” ja pulahtanut nope-
asti takaisin avantoon. Muistikortilta löytyi sen 100 
ja yksi kuvaa, mutta Saria harmitti, kun oppi ei ollut 
ihan kerralla mennyt perille, sillä yhtään täysin terävää 
ruutua ei ollut. No, todistusaineistoa tuli ja minkiksi 
tunnistaa.

Kuumaa kahvia repusta ja taas jaksoi. Kahden maissa 
päätimme käydä nopeasti lounaalla ja palata vielä 
takaisin. Niin paljon saukon jälkiä oli, että olimme 
päättäneet sen tänään nähdä. Valoisa aika pilvisenä 
päivänä alkoi loppua, joten jalkauduimme kahteen eri 
suuntaan. Minä jäin yläjuoksulle ja Sari meni kurkkaa-
maan laavun edustan jokiosuuden. Ei ketään missään. 
Vaihdoimme tekstarit ja päätimme lähteä katsomaan 
Harrikosken sillalle alajuoksulle, näkyykö jälkiä. Sillalle 
päästyämme totesimme yhteen ääneen, että täällä ne 
eivät ole olleet. Ei ollut jäljen jälkeä lumessa ja samassa 
sanon lakonisesti, että, no tuossa olis kaksi. Ja niin oli, 
uivat ja sukelsivat virrassa ja pitkän matkaa jään alitse, 
välillä sinttejä jään päällä syöden. Tuntui, että oikein 
tahallaan juoksuttivat meitä joen varressa paikasta 
toiseen, uivat näet huomattavasti nopeammin kuin 
mitä me juostaan lumihangessa. Hämärästä huolimatta 
muutama ihan kelpo kuva ja erittäin hyvä mieli. 5 
tunnin jäljitys palkittiin isosti.

Seuraavana viikonloppuna ajattelin jättää kameran 
kotiin, koska arvelin meidän jo käyttäneen tämän 
talvisen saukkotuurin kokonaan. Mutta niin ne vain 
Canonit olalla taas keikkui ja koskelle suunnattiin. 
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Sari ja koiruus kulkivat polkua kohti laavua kun sain 
ajatuksen poiketa katsomaan joenmutkan lähemmin. 
Kuljin varovasti ja pysähdyin katsomaan jäälohkareen 
päällä olleita vanhoja lumijälkiä. Samassa huomasin, 
että saukko oli juuri kalastanut kunnon vonkaleen 
ja nauttii kaikessa rauhassa apetta lohkareen takana, 
noin 12-15 metrin päässä minusta. Ensin kuvat ja 
sitten varovasti vihellys Sarille että tännepäin! Koira 
oli vislauksen kuullut, pysähtynyt ja kääntynyt ja niin 
katselimme iloissamme saukkoa, joka meistä mitään 
välittämättä maiskutti saalistaan tyytyväisenä. 

Lisää (saukko)kuvia on niistä kiinnostuneille sivuillani 
www.jukka.me ja Facessa kuvasivullani. 
(facebook.com/photojukkalehtinen ). Jos tykkäät, käy 
painamassa peukkuylös sivulleni.  

Jukka & Sari

Koskikara
Nukarinkoskessa asustelee talvisin myös muutamia 
koskikaroja. Silloin kun ei saukkoja näy eikä kuulu, 
on koskikaroista kuvaajalle sentään jotain seuraa. 
Jatkuvasti liikkeessä oleva suhteellisen pienikokoinen 
lintu sukeltaa vaivattomasti sulapaikoista itselleen 
syötävää. Kara on kiva, mutta haasteellinen kuvattava, 
erityisesti pilvisenä päivänä tai varjokohdissa on vaikea 
saada kelvollista ruutua. Valkea rintamus yhdistettynä 
muutoin tummaan höyhenpukuun ja mustaan silmään 
tuo sopivaa haastetta kuvaajalle.
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RAKENTELUKÄRPÄSEN PURAISEMA
Teksti: Raila Ståhl

Kylätoimikunta toivoi juttua harrastuksestasi. 
Kerro kuka olet? 
Olen Ulmasen Kalle, yksi kylän autoharrastajista. 
Nukarille tulin Rajamäen ja Kirkonkylän kautta 25 
vuotta sitten Railan myötä. Kylän vanhoilta konka-
reilta tuli ’hyväksyntä’ kun selvisi tulokkaan puuseppä-
koulutus ja autojen rakenteluharrastus, joista sai paljon 
jutun juurta mm. kylän vanhan sepän, Haapakorven 
Erkin, kanssa.

Mistä kipinä rakenteluun alkoi? 
Lapsuuden Matchbox-pikkuautoista. Faijalla oli myös 
Ford Fairlane ’57. Rajamäessä liikkunut 70-luvun 
Camaro teki myös vaikutuksen. Pienoismallien muok-
kaus alkoi ala-asteella, jolloin lainailin Westerlundin 
Vesalta V8-lehtiä, jotka palautin jenkkiautojen kuvat 
leikattuina. Yläasteella juostiin kilpaa Raatikaisen 
Masan kanssa, kumpi ehti saada uudemman lehden 
kirkonkylän Lehtidivarista. Jäähallissa järjestetyt 
American Car Show’t lisäsivät intoa. Mutsi joutui 
viemään meitä pikkubroidi-Villen kanssa Keimolaan 
Bre-Vir Autoon ihastelemaan jenkkejä. Teini-iässä 
tuli harrastettua myös motocrossia Röksän montulla 
Karhunkorvessa. Kaikki harrastaminen rahoitettiin 
lehtiä jakamalla, pulloja keräämällä sekä kesä- ja 
viikonlopputöillä.

Ensimmäiset autot? 
Eka oma auto oli Saab ’78, jonka faijapuoli maalasi ja 
itse verhoilin plyyshillä. Tokaan autoon, Ford Escort 
’70, pääsin tekemään moottoriremontin. Sitten tuli 
Minit, Angliat, Celicat, Zephyr, rantakirppu ym. 
rakentelun kohteeksi. Osan autoista muutin ruisku- ja 
turbovehkeiksi. Peuransalon Tuomakselta ostetun 
Escort ’83 rakensin tuning-tyyliin. Kaikki remontit 
tein itse, johtuen pienestä budjetista sekä halusta 
opetella eri korjaustapoja. Maalaustöihin sain opastusta 
Hakulisen Akulta, joka tuolloin pyöritti automaalaa-
moa Klaukkalassa.

Missä rakentelet? 
Aiemmin olin kiusana appiukon hallissa. Iso kiitos 
Ståhlin Jormalle keskeneräisten projektien sietämisestä! 
Kymmenisen vuotta autotyöt on tehty maalausta 
myöten omassa tallissa, joka on turhan pieni projektei-
hin nähden. Haussa onkin vanha maatilan pihapiiri tai 
sitten rakennetaan halli pihalle.

Mitä jenkkiautoja tallissa on ollut? 
Vuonna 1996 hankin ekan rodiprojektin, joka seisoi 
tilojen puutteen ja talon rakentamisen vuoksi 10 
vuotta. Chevrolet Stylemaster ’48 on suomiauto eli 
myyty uutena Suomeen. Sen rakentaminen liiken-
nekuntoon kesti 4 vuotta. Kävin sen kauttaaltaan 
läpi: peltityöt, ilmajousituksen asennus, maalaus- ja 
verhoilutyöt. Nahkaverhoilua opasti Suomalan Kalle, 
verhoilijamestari kirkonkylältä. Välissä käyttöautona oli 
Chevrolet S-10 Pick-up, joka jatkojalostettiin kuntoon 
American Car Showhun vuonna 1999, josta tuli 
Trucks&Vans III-pokaali. Pari muuta pick-upia sekä 
vani, El Camino ja Monza on kulkenut käsien läpi. 
Raila halusi ruosterodin Chevrolet ’41, mikä oli eka 
choppaustyöni eli katon madallus. Päätin kuitenkin 
myydä sen ennen liikenteeseen valmistumista ja ostaa 
projektiksi pitkään suunnitellun vaunun, SMV 12 ’70.

Chevy ja ’munavaunu’ saavat iloisia tervehdyksiä? 
Pitää paikkansa, moni vastaantulija vilkuttaa tai näyt-
tää peukkua ja pysähdyspaikoilla tulee paljon kysy-
myksiä. Munavaunun puuosista täytyi uusia kolmasosa 
puukaaria myöten. Piti muistella puusepän oppeja. 
Vaunun alaosan pellit ja rungon uusin kokonaan. 
Lopuksi maalasin ’48:n värien mukaan. Erityiskiitos 
Weckströmin Sirkalle ja Sandbergin Mirjalle tsempeistä 
vaunuprojektissa!

Chevrolet Stylemaster ’48 ja SMV 12 ’70 Do-Dad’s 
Reunionissa kesällä 2016. Kuva Mika Frilander.

Chevrolet Special Deluxe´41 uudella omistajalla 2016.
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Moottoripyöriäkin on näkynyt vuosien varrella? 
Pari Hondaa, CBF ’04 ja Shadow ’97 on ollut. Harley 
Davidsonit, Softail ’95 ja Shovel ’82, muokkasin 
omaan makuumme sopivammiksi. Harrikoilla reissa-
simme Itä-Suomessa sekä rannikoilla. Nukarilla on aika 
monta motoristia, joiden kanssa on ajeltu kiinnostaviin 
kohteisiin, idyllisiin kahviloihin ja maisemiin.

Seuraava projekti? 
Työn alla on Buick Coupe ’39, jonka rakentelu- ja 
viimeistelyvaatimustasoa nostetaan aiempaa korkeam-
malle. Buick chopataan ja kustomoidaan 50-luvun 
tyylisesti. Helmikuisessa Kustom Kulture Showssa 
auton muodot saivat ’hyväksynnän’ amerikkalaiselta 
pitkän linjan kustommaestro John D’Agostinolta. 
Työvuoroa odottaa myös Suomi-Cadillac ’37.

Mitä muuta lajiin kuuluu? 
Romujen bongaus, metsäautojen metsästys, kerhot, 
tapahtumat ja teokset. FSRA:n eli rodikerhon kautta 
on tutustunut muihin rakentelijoihin, joiden kanssa 
jaetaan hyviä vinkkejä puolin ja toisin. Liikenneminis-
teriö käyttää FSRA:a lausunnonantajana katsastusta 
ja rakentelusäännöksiä koskevissa asioissa. Pyrimme 
käymään FSRA:n kerran kesässä järjestettävissä ’nati-
koissa’ ympäri Suomen. Viikonlopun aikana on mm. 
hauskoja tehtäviä sisältävä rastiajo. Mustialassa järjeste-
tään Do-Dad’s Reunion, jossa on osallistujia eri maista. 
Sen yhteydessä on Räyskälän lentokentällä Vintage 
Drags, jossa ajetaan näytösluontoisesti kiihdytyskisaa 
vanhoilla autoilla. Tapahtumia on tarjolla melkein joka 
viikonlopulle. SMV-munavaunukerhon toimintaan 
lähdimme vähän varauksella tutustumaan pari vuotta 
sitten. Ihastuimme rennon lämpimään vastaanottoon 
ja hurttiin huumoriin. Pari kertaa kesässä eri puolilla 
Suomea järjestetään tapaamisia, joissa on välillä teema-
naamiaisia, välillä museoihin tutustumista. Lisäksi 
nautimme mm. taitavan designerin, Kutjan Jannen, 
teoksista seinällämme. Moni harrastaja arvostaa myös 
vanhoja kunnolla tehtyjä rakennuksia, niin mekin.

Miten harrastus näkyy Nukarilla? 
Eniten Rusthollarissa, jonka ideointiin Raila syyllistyi 
kylätoimikunta-aikoinaan. Helinin Matti aina vitsai-
leekin ’Pilasitte sitten mummojen perennanvaihdot!’. 
Kylätoimikunta ja muut talkoolaiset tekevät valtavasti 
töitä. Mainostamme tapahtumissa, houkuttelemme 
kalustoa ja käsityöläisiä. Tuomme kalustoa, opastamme 
näyttelyalueella ja viihdytämme yleisöä pukeutumalla 
teemaan. Mukana on ollut huippuväkeä; pinstripingia 
taiteilemassa Marco ’Platu’ Planting ja soittamassa 
The Sun Connection Alkaline Trio eli Lehtisen Gona, 
Smedbergin Jan ja Rytkösen Pasi. Rusthollari on 
saavuttanut autoharrastajien joukossa mainetta moni-
puolisena ja idyllisenä tapahtumana. Kävijöitä on ollut 
Hangosta Tampereelle, pisimmät Teksasista asti.

Mitä harrastus on antanut? 
Kiinnostus on ollut enemmän uuden rakentelussa kuin 
entisöinnissä. Autojen täytyy kestää pitkät ajomat-
kat. Enemmän tai vähemmän on käyty läpi noin 30 
autoa. Pieni budjetti tarkoittaa kovaa työtä; osien 
metsästystä, pitkiä päiviä ja uusien tapojen opettelua. 
Kädentaidot kehittyvät tekemällä. Osin yhteinen 
harrastus; Raila kommentoi linjauksia, muotoja ja 
värejä. Talvisin rakentelen, kesäisin nautimme työn 
tuloksista matkoilla ja tapahtumissa. Ennen kaikkea se 
on antanut hyviä ystäviä, uusia tuttavuuksia ja hienoja 
kokemuksia. Sekä paljon romua jemmaan!

Buick ’39 chopattuna syksyllä 2016.

Vaulaston Raijaa ja Väinöä näyttelyalueelle ohjaamassa 
Rusthollarissa 2014. Kuva Niko Sulander. 

Chevyt Rusthollarissa 2012. Kuva Jorma Vartiainen.
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Nukarin
jätevesiosuuskunta

Ympäristötyötä vuodesta 2008!
Nukarin jätevesiosuuskunta (NJVOK) on jäsentensä 

omistama osuuskunta, jonka toimialana on ylläpitää 
ja hoitaa viemärilaitosta sekä tarjota jätevesi-

huoltopalvelua jäsentalouksilleen.

Olemme toimineet puhtaamman, 
pohjavesialueella sijaitsevan ja kauniin 
koskimaiseman käsittävän kotialueemme 
puolesta jo vuodesta 2008 huolehtien 
jäsentalouksiemme jätevesien 
asianmukaisesta käsittelystä 
toimittamalla ne Nurmijärven Vesi 
Oy:n jätevesienkäsittelylaitokselle. 

Jätevesiverkostomme myös 
pienentää hiilijalanjälkeä ja 

parantaa kylämme viihtyisyyttä 
ja turvallisuutta vähentämällä 
merkittävästi raskasta 
liikennettä, jota muutoin 
tarvittaisiin jätevesien 
poiskuljettamiseksi umpi- 
tai saostussäiliöistä.

Viemäri ei niele mitä tahansa

Älä koskaan laita liuottimia viemäriin. 
Myös rasva on viemärin vihollinen. 
Viemäreihin kertynyt rasva aiheuttaa 
hajuongelmia ja muodostaa vähitellen rasvatukoksen. 
Mahdolliset kustannukset maksaa aina tukoksen 
aiheuttaja.

Rasvatukoksen voi estää helposti keräämällä paistorasvat ja 
ruoantähteet bio- tai sekajätteisiin. Muistathan myös huoltaa tai 
huollattaa jätevesipumpun kiinteistösi osalta.

Nukarin jätevesiosuuskunta: www.nukarinjatevesiosuuskunta.fi
email: info@nukarinjatevesiosuuskunta.fi
NJVOK:n hallituksen pj. Janne Kaipainen, puh. 050 3456 528

Vikailmoitukset 24 h puhelinnumeroon 040 773 23 71

Kuva on NJVOK:n 
verkostoalueen kartta ja 
kylämme päätieverkosto.
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MAINOKSET
Kiitos mainostajille - te teette julkaisun mahdolliseksi!
Nukarilla ja lähialueilla on myös paljon muuta yritys-
toimintaa kuin seuraavat lehteä tukeneet yritykset.

Mikäli haluat ensi vuonna lehden mainossivuille, 
ota yhteyttä Nukarin kylätoimikuntaan: 
kylatoimikunta@nukari.fi, www.nukari.fi

 www.astco.fi              Mika Kosonen      info@astco.fi

 

Juhlapalvelu Gourmande
Jokaiseen juhlaan jotakin uutta!

Lehmojantie 1, 01940 Palojoki 
Puh. 050-461 5128

gourmande@gourmande.fi
www.gourmande.fi

Täyden palvelun ompeluliike

Korjaus- ja mittatilausompelua, valmiita tuotteita, 
lankoja, kankaita, tarvikkeita, pesulapalvelut

Tervetuloa!
 Keskustie 10, 05400 Jokela   Pirita / 041-5451825 

Uudenmaan Kiinteistömestarit

Kilpeläntie 54, 01900 Nurmijärvi
puh. 0400 240 082

• Rakentaminen ja kiinteistöt

Meiltä saat laadukkaista raaka-aineista valmistettua kotiruoka-
lounasta, talon itsevalmistamia uunituoreita leivonnaisia/herkku-
sämpylöitä ja tuoretta kahvia.

Palveluihimme kuuluvat lisäksi pieni elintarvikemyymälä, nestekaasun 
myynti ja kalastuslupien myynti.

Aukioloajat:
ma-pe 5:00 - 19:00
la-su 8:00 - 18:00

Tervetuloa!

- metallituotteiden valmistus
- hitsaus- ja sahauspalvelut
- perävaunujen ja trailereiden valmistus
- perävaunujen huolto, korjaus- ja katsastuspalvelut

Patruunantie 14, 05200 Rajamäki   
040 722 4548, www.hiela.fi

Talo tarjoaa munkkikahvit kaikille asiakkaille 
pe 28.4.2017 5:00-19:00
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Hoitohuone Ahonlaita
Susanna Castrén
Sopusalontie 42, Nukari
050-3300 701
susanna.castren@gmail.com
www.hoitohuoneahonlaita.fi

Vyöhyketerapiaa, Vauvahierontaa sekä erilaisia 
Intialaisia hierontoja ym. luontaishoitoja!

Ridasjärventie 132, 05400 Jokela
puh. 0400 418 008
www.kuljetushaapasalo.fi
• Kuljetukset
• Maanrakennus
• Roskalavojen vuokraus

Kuisman Sora
Hovilantie 46, 05450 Nukari
puh. 0400 545 863
kuisman_sora@luukku.com
http://personal.inet.fi/yritys/kuismansora/

• Hiekkaa ja muita maa-aineksia

Nurmijärven Jätehuolto 

Jussilantie 3, 05200 Rajamäki
puh. (09) 276 4433
fax (09) 276 42 222
www.jattari.com
• Saostus- ja umpikaivojen tyhjennykset
• Vaihtolavakuljetukset
• Pienpuhdistamot

Issikkatalli www.mintzu.net 
040 551 3117
• ratsastuskoulutunnit
• alkeiskurssit aikuisille, lapsille ja perheille
• issikkavaellukset
• kesäkortit/vaellukset/päiväleirit
• virkistysretket (ruokineen, saunoineen ja porekylpytynnereineen)

• Sähköasennukset 
• Saneeraukset
• Teollisuuden sähkötyöt
• Huollot ja korjaukset
• Ilmalämpöpumput
• Kylmälaitteet

Rakennus Trowe Oy
puh. 0400 850 913 Jarmo Peräkylä
jarmo.perakyla@kolumbus.fi
www.rakennustrowe.fi

• Julkisivurappaukset
• Maanrakennustyöt

jussi-sahko@luukku.com

Uudenmaan
SSK- Palvelut Oy

Yritys- ja kotisiivoukset
Kirjanpito- ja toimistopalvelut

Puh. 040 735 1944
info@ssk-palvelut.fi
www.ssk-palvelut.fi

Uudenmaan HL Huolto Oy 
Hämeentie 128 B, 05450 Nukari
puh. 040 722 4548

info@hl-huolto.fi
www.hl-huolto.fi

•  LVI-työt ammattitaidolla ja hyvällä asenteella.

nukarilaisille
-20% 

- kevään alkeiskurssit 
- kesäkortti 
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Rakennus- ja saneerausliike
T:mi Tero Tarkkanen

p. 0500 932 383
terotarkkanen@hotmail.fi

muuttopalvelut sekä muut tavarakuljetukset  
paketti- ja kuorma-autoilla koko Suomessa. 

puh. 044 5075993
nh.kuljetus@gmail.com

www.nhkuljetus.net
Korvenniityntie 11, 05450 Nukari

Pertuntie 190 C, 05400 Jokela
puh. (09) 250 7747
myynti@nukarinrengas.fi, www.nukarinrengas.fi
• Uudet Michelin, Nokia, Hankook -renkaat
• Käytetyt renkaat ja vanteet
• Ilmastointilaitteen huolto

Koneurakointi Mikko Helin Tmi

Nummenniityntie 397, 05450 Nukari
puh. 040 570 0703
mikko.helin1@luukku.com 

• Kaivuutyöt 15 ja 20 tn telakoneella
• Maanajot traktorikalustolla

mika.lottanen@pp.inet.fi 
www.freewebs.com/lottanenmika

• kenttäsirkkelisahaus
• höyläys
• puunajo

SEO Nukari 

Hämeentie 139, 05450 Nukari
puh. 050 325 3943
www.seo.fi
• Polttoaineen myynti

KOKONAISVALTAISTA MAARAKENNUSURAKOINTIA

Laine Harri 050 587 1094
Laine Teemu 040 509 8750
Laine Antti 040 561 5644
Laine Maire 050 540 6173

Rantakulmantie 366, 05450 Nukari
www.tuusulanl-kone.fi  |  tlk@tuusulanl-kone.fi

Maanrakennus Rehikon Oy
Kantolantie 42, 05450 Nukari
puh. (09) 250 7784, rehikoinen@kolumbus.fi

• Maanrakennusalan työt
• Kiinteistöjen jätevesijärjestelmien uudistus
• Panospuhdistamojen ja maasuodattamojen-

myynti ja asennus

Ossin kiinteistöpalvelut
Tuore koivuklapi 50€ / m3, toimitettuna 31.5. asti 

Raalan ja Nukarin alueella.

Kuivaa klapia myös saatavilla

p. 0400 240 082 

Impivaara Grill
Puuhiiliuuni varmistaa maun!

Tervetuloa
arkisin 10:30-21

la 11-22
su 12-21

Punamullantie 6, Nurmijärvi
www.impivaarangrilli.fi



Housusi pitimiksi meiltä olkaimet ja vyöt

Käyttäjiä on paljon, 
mutta malleja vielä enemmän!

Oy Helsingin Olkain Ab
p. (09) 417 1620 (avoinna ark. 8.00 – 16.00)

Punamullantie 12 C, 01900 Nurmijärvi

posti@olkain.fi, www.helsinginolkain.fi

Vuosi sitten avattiin Jokelan Pertussa uuden ajan
BailoFit, joka tarjoaa alueen asukkaille liikuntapalveluja monipuolisesti.

Liikuntakeskuksen tavoitteena on ollut lämminhenkisyys ja palvelujen vapaus.Liikuntakeskuksen tavoitteena on ollut lämminhenkisyys ja palvelujen vapaus.
Valtaosa asiakkaista on valinnut liikuntapaikakseen
ei haluta sitoutua tiettyyn liikuntapaikkaan määräajoiksi.

BailoFit on myös tuonut alueelle aivan jotain uutta.
tanssitunnit ovat saaneet monelle hymyn huulille ja hyvän mielen.
lisäksi tanssiopetusta on salsa-tanssissa sekä muissa latinalaistansseissa
tiiviskurssien muodossa.

Asiakkaat ovat palautteena kiitelleet paikan välitöntä tunnelmaa, ”sinne on niin
helppo tulla”. Nukarilaisista on muutama kymmenen henkilöä löytänyt liikunnan
ilon BailoFitistä. Eikä mikään ihme, onhan kyseessä ikään kuin ”kylän sali”.

Vuosi sitten avattiin Jokelan Pertussa uuden ajan liikuntakeskus ja kuntosali 
, joka tarjoaa alueen asukkaille liikuntapalveluja monipuolisesti. 

tavoitteena on ollut lämminhenkisyys ja palvelujen vapaus.tavoitteena on ollut lämminhenkisyys ja palvelujen vapaus. 
asiakkaista on valinnut liikuntapaikakseen BailoFitin juuri vapauden vuoksi, 

ei haluta sitoutua tiettyyn liikuntapaikkaan määräajoiksi. 

on myös tuonut alueelle aivan jotain uutta. Ammattilaisopettajien vetämät 
ovat saaneet monelle hymyn huulille ja hyvän mielen. Zumba-tuntien

tanssissa sekä muissa latinalaistansseissa 

Asiakkaat ovat palautteena kiitelleet paikan välitöntä tunnelmaa, ”sinne on niin 
on muutama kymmenen henkilöä löytänyt liikunnan 

. Eikä mikään ihme, onhan kyseessä ikään kuin ”kylän sali”.

Maksettu mainos

Kauneushoitola
ARMIDA

Palvelee Jokelan apteekin vieressä.

Arkisin: ti – pe klo 10 – 17:30 ja la klo 9 – 13
Keskustie 10, 05400 JOKELA, puh. 040 679 5215

www.kauneushoitolaarmida.com

 LIIKUNTAKESKUS

 Pertuntie 178
 05400 Jokela   

 050 441 5879
 040 551 3117 - Mintzu, 
 info@bailofit.fi, www.bailofit.fi

Tmi 
Marinka Paasikivi

Remontointi
Kalusteasennukset
Rakentaminen
050-5647741

www.facebook.com/tmi.marinka.paasikivi

 

8 keilarataa, 6 biljardipöytää, snooker, darts, saunaosasto, 
minigolf, a-oikeudet sekä barlounge jo vuodesta 2008.

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN!

Kosteuskartoitukset, rakenteiden kuivaukset, 
korjausrakentaminen ja rakennuspeltityöt

Mika Kauhanen, 040 725 3938

Kuntosalille avainkortilla 
joka päivä klo 05-24!

CATERINGMESTA  - Sinä päätät mitä juhliisi haluat!
www.cateringmesta.fi
info@cateringmesta.fi  040 8290026  / 040 1242593

Värisilmä Nurmijärvi

Nurmitapetti Oy

Pekontie 1

01900 Nurmijärvi

puh. 09-8789800

www.nurmitapetti.fi

Sepäntie 1
01900 Nurmijärvi
Yhteydenotot aukioloaikojen puitteissa
puh. (09) 586 3255 tai myynti@bowlinghouse.fi

Ma suljettu
Ti 14-21
Ke 14-21
To 11-21
Pe 14–02
La 14–02 
Su 14-20

NUKARIN JA RAALAN OSAKASKUNNAT
Luvallisia kaloja kiiskestä kirjoloheen

Kalastuslupien myynti:
Tauko.Nukari (SEO), 
Hämeentie 139, 05450 NUKARI
TB- Jokela,
Osulankuja 2, 05400 JOKELA

Vain lyhytaikaiset luvat (12-h)www.kalakortti.com

KaVeKa
Siivoustyöt ja kotisiivoukset, kiinteistöpalvelut 

Auto- ja pienkonekorjaukset
Autonpesut ja renkaanvaihdot

Urakkakuja 1 D 3, Jokela
 Vesa Hämäläinen p. 044-5889890 kaveka.posti@gmail.com

 © Nukarin kylätoimikunta 2017 32


