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Moikka! 
 
Uusi kylätoimikunta on taas valittu ja kuluvan 
vuoden tapahtumatkin alkavat olla selvillä, joten 
on aika Nukarin Sanomien ilmestymiselle. 
Kylätoimikunnassa tapahtui tuttuun tapaan 
muutama henkilövaihdos kun viime vuoden 
toimikuntalaisista sivuun jäivät Birgitta, Raila ja 
Tuula. Raila ja Tuula olivat molemmat useita 
vuosia toimikunnan kantavia voimia ja he jättivät 
nyt varsin suuret saappaat meille muille 
täytettäviksi. Onneksi mukaan saatiin myös uusia 
innokkaita toimikuntalaisia kun Paula ja Heli 
liittyivät joukkoon. 
 
Itselläni alkoi toinen vuosi puheenjohtajana ja 
täytyy sanoa, että viime vuosi oli varsin 
opettavainen kokemus. Ohjelmassa oli 
monenlaisia uusia tilanteita ja kaikista niistä 
selvittiin vähintään kohtuullisesti. Ehdottomasti 
voin muutenkin suositella toimikuntaan tai 
muihin kylän yhdistyksiin ja järjestöihin 
liittymistä. Tarjolla on paljon uusia kontakteja 
kyläläisiin ja yhdessä tekemisen iloa. 
 
Kylätoimikunnan viime vuosi oli varsin 
toiminnantäyteinen erilaisten tapahtumien ja 
kirjelmien myötä. Niistä ja tulevista tapahtumista 
löytyy paljon tietoa tästä lehdestä. Erityisesti 
kannattaa huomioida tämän vuoden retkikohde 
Vierumäen Urheiluopistolle. Ilmoittautumisaika 
retkelle umpeutuu pian, mutta vielä ehtii 
mukaan. Toinen aktiivisesti työn alla oleva hanke 
on kyläsuunnitelman tekeminen johon toivotaan 
palautetta kaikilta kyläläisiltä. 
 
Tapahtumien, retken ja meneillään olevan 
kyläsuunnittelun lisäksi kylätoimikunnalla on tänä 
vuonna suunnitelmissa kehittää omaakin 
toimintaansa. Yhtenä kehityskohteena on 
verkostoituminen ja yhteistyön lisääminen 
muiden kylien kanssa. Tämän asian suhteen onkin 
jo kokoonnuttu miettimään yhteistyötä 
Suomiehen kyläläisten kanssa ja alustavia 
suunnitelmia yhteisestä toiminnasta on tehty. 
Toisessa suunnassa olemme kyläsuunnittelun 
osalta olleet yhteistyössä Raalan kylätoimikunnan 
ja Karhunkorven koulun vanhempaintoimikunnan 
kanssa. Heidän kanssaan pidämme yhdessä 
kyläsuunnitteluun liittyvän kyläillan Pirtillä 21.5. 
Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee 
mukaan kuuntelemaan ja kommentoimaan 
suunnitelmaa.  
 

Kylien välisen yhteistyön avulla toivomme 
pystyvämme järjestämään kyläläisille 
monipuolisempaa ohjelmaa ja saavamme ajettua 
yhteisiä asioita paremmin eteenpäin. Lisäksi 
tiedottamalla omista tapahtumista naapurikylillä 
ja toisaalta muiden kylien tapahtumista Nukarilla, 
uskomme saavamme liikkeelle enemmän 
osallistujia.  
 
Toinen kehityskohde liittyy sitten tiedottamiseen. 
Nukarin omat nettisivut saavat uuden ilmeen 
aivan lähiaikoina ja yhtenä parannuksena 
pyrimme nostamaan paremmin esille tapahtumat 
joita kylällä järjestetään. Palautetta ja toiveita 
uusien sivujen sisällöstä ja rakenteesta otetaan 
mielellään vastaan. 
 
Tiedottamiseen käytämme jatkossakin 
nettisivuja, Facebookia ja kylän ilmoitustauluja, 
mutta pyrimme jatkossa päivittämään niillä esillä 
olevia tapahtumia nykyistä aktiivisemmin. 
Tarkoituksena on myös luoda sähköpostilista, 
johon kaikki halukkaat voivat liittyä. Haluaisimme 
lisäksi ideoita siitä, mikä olisi paras keino 
tavoittaa ihmiset, jotka eivät käytä nettiä tai käy 
lukemassa ilmoitustauluja. 
 
Oikein hyvää vuoden jatkoa toivottaen, 
Tuomas 
 
 

 
 
Kylätoimikunta pikkujouluissa 18.1.2013  
(kuvasta puuttuvat Birgitta, Kirsi, Mia ja Mirja) 
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TAPAHTUMIA LUVASSA… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUISTOJEN NUKARI 
la 12.10. klo 15-18 

 

Mainio tilaisuus esim. luokkakokoukselle! 

Katso lisätiedot sivulta 22. 

KYLÄSIIVOUSTALKOOT ke 24.4. klo 18 
Katso ilmoitus ja lisätiedot sivulta 16. 

Suosittu wanhan ajan tapahtuma 

RUSTHOLLARI 

su 9.6. klo 13 – 16 
Nukarin koululla, Nummenniityntie 14 

 

Koko perheen tapahtumassa: 

wanhan tawaran myyjiä, käsityöläisiä… 

wanhoja autoja, traktoreita, moottoripyöriä, 

maamoottoreita, työkaluja, ym. entisajan 

ihmeteltävää… 
 

kahviosta herkkuja 

paikkamaksu alk. 5€ (sis. myyntitilan) 
 

 

Muusta nähtävästä lähempänä ajankohtaa 

paikallislehdissä ja www.nukari.fi 
 

Tule katsomaan entisaikojen tunnelmaa! 
Paikkavaraukset: Paula puh. 050 384 1331 

Näytteilleasettajat p. 050 379 7672 
 

Koko perheen tapahtuma 

 
su 17.11. Nukarin koululla 

 

Joulutorilta ihania tuotteita  

pukinkonttiin tai itselle 

NKT:n kahviosta herkulliset leivonnaiset 

 

Kuvauta lapsesi Joulupukin kanssa  

ja teetä joulukortit ajoissa! 2€/kuva 

 

Nukarin Malja 2013 luovutus 

 

Myyntipöytävaraukset NKT:n väeltä,  

lisätietoja myöhemmin, seuraa ilmoittelua! 

 

 

 

 

 

 

 

Päivän kulku: 

 

klo 9  lähtö Nukarin koululta  

klo 10:30 ohjattu Kinball 

klo 12:15 noutopöytälounas, Wanha Sali 

klo 13 ohjattu jousiammunta 

klo 14 ohjattu kickbike 

klo 15 ohjattu venyttely 

klo 16:30 iltapäiväkahvit, Kahvila Sportti 

klo 17 lähtö kohti Nukaria 

klo 18:30  takaisin Nukarilla 

  

Hinta 83€/hlö 

sis. kuljetuksen, lounaan ja iltapäiväkahvin, 

kaikki ohjatut liikuntatunnit.  

Aamulla voit ottaa omat eväät matkaan. 

 

Sitovat ilmoittautumiset ja maksu tilille 

18.4.2013 mennessä 

Tuomas 0500 401 405 

Jenni 040 842 8861 

kylatoimikunta(at)nukari.fi 
 

 

 

 

 

 

 

 

Päivän kulku: 

 

klo 9  lähtö Nukarin koululta  

klo 10:30 ohjattu Kinball 

klo 12:15 noutopöytälounas, Wanha Sali 

klo 13 ohjattu jousiammunta 

klo 14 ohjattu kickbike 

klo 15 ohjattu venyttely 

klo 16:30 iltapäiväkahvit, Kahvila Sportti 

klo 17 lähtö kohti Nukaria 

klo 18:30  takaisin Nukarilla 

  

Hinta 83€/hlö 

sis. kuljetuksen, lounaan ja iltapäiväkahvin, 

kaikki ohjatut liikuntatunnit.  

Aamulla voit ottaa omat eväät matkaan. 

 

Sitovat ilmoittautumiset ja maksu tilille 

18.4.2013 mennessä 

Tuomas 0500 401 405 

Jenni 040 842 8861 

kylatoimikunta(at)nukari.fi 
 

Koko perheen tapahtuma 

 
su 17.11. Nukarin koululla 

 

Joulutorilta ihania tuotteita  

pukinkonttiin tai itselle 

NKT:n kahviosta herkulliset leivonnaiset 

 

Kuvauta lapsesi Joulupukin kanssa  

ja teetä joulukortit ajoissa! 2€/kuva 

 

Nukarin Malja 2013 luovutus 

 

Myyntipöytävaraukset NKT:n väeltä,  

lisätietoja myöhemmin, seuraa ilmoittelua! 

 

 
 

LIIKUNTAPÄIVÄ 

VIERUMÄELLÄ 

la 18.5. 
 

 

 

Päivän kulku: 

 

klo 9  lähtö Nukarin koululta  

klo 10:30 ohjattu Kinball 

klo 12:15 noutopöytälounas, Wanha Sali 

klo 13 ohjattu jousiammunta 

klo 14 ohjattu kickbike 

klo 15 ohjattu venyttely 

klo 16:30 iltapäiväkahvit, Kahvila Sportti 

klo 17 lähtö kohti Nukaria 

klo 18:30  takaisin Nukarilla 

  

Hinta 83€/hlö 

sis. kuljetuksen, lounaan ja iltapäiväkahvin, 

kaikki ohjatut liikuntatunnit.  

Aamulla voit ottaa omat eväät matkaan. 

 

Sitovat ilmoittautumiset ja maksu tilille 

24.4.2013 mennessä 

Tuomas 0500 401 405 

Jenni 040 842 8861 

kylatoimikunta(at)nukari.fi 
 

 

KYLÄILTA 

Karhunkorpi, Nukari ja Raala 

 

Ti 21.5. klo 17.45  

Nukarin Pirtillä 

 

Katso lisätiedot s. 10 

 

 
 

Kurkkaa myös takakannen tiedotetta! 

http://www.nukari.fi/
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NUKARIN KYLÄTOIMIKUNTA 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Uudet jäsenemme: 

 
 
Olen 36-vuotias. Perheeseeni kuuluu mies ja 
Tammentuvan päiväkotia käyvä 5-vuotias poika. 
Työskentelen Vantaalla elintarvikeyrityksessä 
tuotantovastaavana. Nukarille muutin 2 vuotta 
sitten Vantaalta ’väljemmille laitumille’. 
Kaipasimme paikkaan, jossa naapurit ovat lähellä 
– mutta kuitenkin koti-ikkunasta näkyy kaunis 
luonto. Nukarille muuton ratkaisivat myös 
aktiivinen kylätoiminta ja oma päiväkoti sekä 
koulu lähellä kotia. Harrastuksiini kuuluu oman 
talon myötä vahvasti pihan suunnittelu ja 
rakentaminen. Halusin mukaan kylätoimikuntaan 
tutustuakseni paremmin kylän ihmisiin. 
 
 

 
 
Hei, olen Heli Rossi, 33-vuotias sairaanhoitaja. 
Muutimme Kirkkonummelta Nukarille loppuvuo-
desta 2012 avomieheni Tuomaksen ja 1.5 vuoti-
aan kultaisennoutajan Renen kanssa. Löysin 
Nukarin kylätoimikunnan Facebookista, koska 
silloiset Nukarin nettisivut eivät toimineet. 
Laskiaisriehassa menimme kylätoimikunnan 
kokoukseen ja sieltä kautta valikoiduin kylätoi-
mikunnan ”ensiapuhenkilöksi”. Kylätoimikunta on 
ottanut hyvin vastaan uudet jäsenensä. Yhtei-
söllisyys on  kautta aikojen ollut kylien sielu ja 
siitä syystä itse hakeuduin toimintaan mukaan. 
Haluan tutustua kyläläisiin ja olla mukana kehit-
tämässä meidän Nukaria. 
Hyvää kevättä ja tulevaa kesää kaikille! 
 
 
 
 
Voit lähettää kaikille meille yhteisesti postia 
osoitteeseen kylatoimikunta(at)nukari.fi 

Jäsen 
Mirja Sandberg 
Tiensuunkuja 1 
05450 Nukari 
puh. 0400 842 625 
mirjamargit(at)gmail.com 

Rahastonhoitaja 
Kirsi Oila 
kirsi.oila(at)suomi24.fi 

Jäsen 
Esa Rahunen 
esa.rahunen(at)mb.net.fi 

Jäsen 
Ismo Savolainen 
Nukarintie 15 
05450 Nukari 
puh. 040 865 7450 
ismo.savolainen(at)mymail.fi 

Sihteeri 
Jenni Sandberg 
Nukarintie 81 
05450 Nukari 
puh. 040 842 8861 
jennisandberg81(at)gmail.com 

Jäsen 
Kirsti Kosonen 
Saukontie 46 
05450 Nukari 
puh. 040 736 3893 
kirsti.kosonen(at)finnair.fi 

Puheenjohtaja 
Tuomas Multala 
Airolantie 30 
04390 Jäniksenlinna 
p. 0500 401 405 
tmultala(at)gmail.com 

Jäsen 
Mia Ruotsalainen 
Nukarintie 125B 
05450 Nukari 
puh. 040 593 7407 
mia(at)pysykunnossa.fi 

Varapuheenjohtaja 
Paula Virolainen 
Nukarintie 125A 
05450 Nukari 
puh. 050 384 1331 
paula.virolainen(at)elisanet.fi 

Jäsen 
Heli Rossi 
helirossi(at)hotmail.com 

mailto:kylatoimikunta@nukari.fi
http://mymail.fi/
http://gmail.com/
mailto:tmultala@gmail.com
mailto:mia@pysykunnossa.fi
mailto:mia@pysykunnossa.fi
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VUODEN 2012 TAPAHTUMIA 
 
Laskiaisriehaa vietettiin Nukarin koululla 12.2.  
NKT:n järjestämässä riehassa oli tälläkin kertaa 
tarjolla monenlaista ohjelmaa. Koulun pihalla 
pääsi ratsastamaan poneilla ja Nukarin Haka piti 
hiihtokilpailut. NKT järjesti arpajaiset, lapsille 
tehtiin kasvomaalauksia ja kahviossa oli tarjolla 
monenlaisia herkkuja. Riehan yhteydessä pidet-
tiin myös kyläkokous, jossa kylätoimikunta kertoi 
menneen vuoden tapahtumista ja toimintaan 
valittiin mukaan uusia kylätoimikuntalaisia.  
 
Nurmijärven kunta järjesti 7.5. koululla kyläillan.  
Paikalla oli kunnanhallituksen jäseniä, viranhalti-
jajohtoa sekä edustajia kunnan eri toimialoilta. 
Tilaisuuden avasi valtuuston puheenjohtaja Petri 
Kalmi ja kunnan ajankohtaisia asioita valotti kun-
nanjohtaja Kimmo Behm. Keskustelunaiheiksi 
nousivat mm. liikennejärjestelyt, koulu- ja päivä-
kotiasiat sekä Nukarintie 66:ssa olevan kiinteistön 
kohtalo. 
 
Kyläsiivoustalkoot keskiviikkoiltana 9.5. 
Edellisenä vuonna todettiin, ettei viikonloppu 
ollut hyvä ajankohta talkoille ja nyt arki-iltana 
paikalle pääsikin mukavan paljon ahkeria siivo-
ajia. Tienpientareita saatiin siistittyä koko kylän 
alueella ja urheilukentän metallinkeräyslavalle 
kyläläiset pääsivät tuomaan metalliromua. Sii-
voamisen jälkeen siirryttiin laavulle nauttimaan 
marttojen paistamasta tikkupullasta ja kylätoimi-
kunnan tarjoamasta makkarasta. 

 
 
Kylätoimikunta järjesti 21.5. koululla keskuste-
luillan Nukarin nuorten tilanteesta. Nuorten 
iltojen jäätyä tauolle tilojen puuttumisen vuoksi 
nähtiin tarpeelliseksi miettiä nuorten tilannetta ja 
harrastusmahdollisuuksia Nukarilla. 
Keskustelua oli ohjaamassa verkostotyön koor-
dinaattori Olli Laiho Nurmijärven kunnasta. Tilai-
suuteen oli kutsuttu nuoria ja heidän vanhempi-
aan, joiden kanssa sekä kartoitettiin nykytilan-
netta että mietittiin tulevaisuudennäkymiä. 

 
kuva Isto Ikonen  

 
Perinteinen Rusthollari lauantaina 10.6.  
Epävakaata säätä luvanneista ennusteista 
huolimatta sää oli jälleen kerran upean 
aurinkoinen. Kävijöitä oli tälläkin kertaa arviolta 
1500 ja wanhan tavaran myyjiä sekä käsityöläisiä 
noin 20. Uutena vetonaulana oli 
punamultamaalin keittäminen ja myyminen. 
Birgitta Kulmala vastasi maalin keittämisestä 
apumiehenään Pasi Oila ja kiinnostusta 
punamultaan löytyikin niin paljon, että koko erä 
saatiin myytyä. Kiitokset tuesta Nurmitapetille. 
Näytille oli taas kerran saatu monenlaisia 
maamoottoreita sekä kulkupelejä. 
Komeimmaksi kulkupeliksi valittiin tällä kertaa 
Hannu Hyvämäen Ferguson. 
 
Erityiskiitokset jälleen kerran Nurmijärven Keskus 
VPK:lle tapahtuman tukemisesta ja samoin 
kaikille tapahtuman järjestelyihin osallistuneille 
ahkerille talkoolaisille. Lisäksi lämpimät kiitokset 
kävijöitä viihdyttäneelle trubaduuri Gona 
Lehtiselle. 
 

 
kuva Isto Ikonen  
 

Lisää upeita kuvia tapahtumasta: 

http://tinyurl.com/c3897c4 
sekä 

http://tinyurl.com/cfkz82c 

 
Kiitos kuvaajille yhteistyöstä! 
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1.9. vierailtiin Hyrsylän mutkassa. 
Kylätoimikunta järjesti syyskuun alussa retken 
Hyrsylän mutkaan Aira Samulinin vieraaksi. 
Mukaan retkelle lähti noin 40 kiinnostunutta. 
Ohjelmassa oli ensin vapaata tutustumista 
pihapiirissä esillä olleisiin vanhoihin tavaroihin 
kuten höyryveturiin ja vanhoihin 
maatalousvälineisiin. Päärakennuksen alakerrassa 
olleesta lelumuseosta monet retkeläiset löysivät 
tuttuja leluja omasta nuoruudestaan. Vapaan 
tutustumisen jälkeen Aira Samulin tarjosi 
vierailleen kahvia ja kertoi omasta elämästään, 
talonsa historiasta ja kokemuksistaan mm. sota-
ajalta. 
 

 
 
Muistojen Nukari keräsi muistelijoita 13.10. 
Nukarin koululle keräännyttiin muistelemaan 
vanhoja lauantaina 13.10. Paikalla oli noin 30 eri-
ikäistä nukarilaista, joilta kuultiin monenlaisia 
tarinoita menneiltä vuosilta. Nurmijärven Museo 
oli myös toivonut vastauksia muutamiin 
kysymyksiin liittyen esimerkiksi kouluruokailuun 
vuosien saatossa tai koulussa laulettuihin 
lauluihin. Halukkailla oli lisäksi mahdollisuus 
tutustua koulurakennuksiin ja verestää vanhoja 
koulumuistoja.  
 
Marrasmeiningit 18.11. 
 

 

NKT järjesti tuttuun tapaan Marrasmeiningit 
Nukarin koululla 18.11. Ohjelmassa oli mm. 
myyjäiset, jonglööri, poniratsastusta, 
koiravaljakkoajelua, arpajaiset ja 
joulupukkikuvaus. NKT piti kahviota ja 
kylätoimikunta luovutti Nukarin maljan vuodelta 
2012. Maljan sai tällä kertaa rehtori Sanna 
Heiskanen, joka on saanut paljon kiitosta 
yhteistyöstä ja hyvästä kommunikaatiosta lasten 
vanhempien kanssa. Lisäksi Sanna on ollut 
mukana monissa tapahtumissa ja hankkeissa, 
joista uusimpana lähiliikuntapaikkahanke Nukarin 
koulun pihalle. Sannalle vielä kiitokset 
toiminnasta Nukarin hyväksi sekä onnittelut 
Maljasta. 
 

 
 
Joulukukka-asetelmia tehtiin 17.12.  
Asetelmien tekoa oli tänäkin vuonna ohjaamassa 
Taina Mahkonen Röykästä Mahkosen 
Puutarhalta. Iltaa varten osallistujille oli lähetetty 
lista tarvikkeista, joita asetelmien tekoon 
tarvittiin ja Taina toimitti paikalle kukat. Paikalla 
oli noin kymmenen asetelmien tekijää ja 
tuloksena mitä hienoimpia asetelmia. 
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KYLÄSUUNNITELMIEN TEKEMINEN 
VAUHDISSA 

 
EMO Ry ja Nurmijärven kunta aloittivat tänä 
keväänä projektin, jossa kaikki halukkaat 
Nurmijärven kylät saavat tehdä omalle kylälle 
kyläsuunnitelman. Kyläsuunnitelma on 
dokumentti kylän yhteisestä tahdosta; toi-
menpidesuunnitelma sekä kylälle itselleen että 
muille. Suunnitelma on myös keino saada 
äänensä kuuluviin kunnan päätöksenteossa sillä 
suunnitelmat toimitetaan tiedoksi kunnan 
virkamiehille. Suunnitelmat tulevat sisältämään 
yleiskuvauksen kylästä, tietoa kylän historiasta ja 
katsauksen nykytilanteeseen. Pääpaino 
suunnitelmassa on luonnollisesti tulevaisuudessa. 
Suunnitelmassa esitetään sekä kylän tahtotila ja 
keinot sen saavuttamiseen että tarkemmat 
käytännön tavoitteet. Käytännön tavoitteille 
asetetaan myös aikataulu ja mietitään mitä 
tahoja ja tekijöitä niiden toteuttamiseen 
tarvitaan. Ajatuksena ei ole, että suunnitelman 
perusteella kunta tai joku muu taho toteuttaa 
suunnitelman tavoitteet vaan kyseessä on 
nimenomaan kyläläisten oma suunnitelma, jonka 
toteuttamiseen kaikki kyläläiset osallistuvat. 
 
Kyläsuunnitelmien tekeminen aloitettiin 
tammikuussa kunnantalolla pidetyssä info-
tilaisuudessa, johon oli saapunut paikalle 
runsaasti kuulijoita. Kyläsuunnitelman tekoon 
ilmoittautui Nurmijärveltä kaikkiaan 15 kylää, kun 
järjestelyistä vastaava EMO ry oli arvioinut noin 
3-5 kylän osallistuvan. Runsaasta kiinnostuksesta 
johtuen suunnitelmien teon aikatauluakin 
jouduttiin muuttamaan, jotta kunnan edustajilla 
on mahdollisuus osallistua kaikkien 
suunnitelmien työstämiseen. 
 
Infotilaisuuden jälkeen kylissä alettiin koota 
kyläsuunnitelmatyöryhmiä. Nukarilta mukaan 
lähti kahdeksan kiinnostunutta suunnitelmien 
tekijää; Jukka Kenttämies, Keijo Kivekäs, Rita 
Kosonen, Pentti Lehmusvaara, Tuomas Multala, 
Jenni Sandberg, Paula Virolainen ja Siru 
Weckström.  Varsinainen suunnittelutyö tehdään 
pääasiassa kunnantalolla pidettävissä työpajoissa. 
 
Ensimmäinen työpaja järjestettiin 14. helmikuuta. 
Tämän tilaisuuden tavoitteena oli miettiä kylän 
erityispiirteitä, merkitä oma kylä kartalle ja koota 
ajatuksia ”unelmien kylä” otsikon alle. Kartalle 
merkittiin Nukarin alueeksi käytännössä 
koulupiirin rajoja mukaileva alue, joka 
luonnollisesti on paljon ”virallista” Nukaria 

suurempi. Pieniä keskusteluja käytiin sekä 
Suomiehen että Raalan kanssa rajojen 
asettelusta. Erityispiirteinä Nukarilta mainittiin 
luonnollisesti Nukarinkoski, mutta myös mm. 
koulumuseo ja aktiivinen kylän yhteishenki. 
Nukarin työryhmän hahmottelemassa ”unelmien 
kylässä” painopiste oli liikenneturvallisuudessa, 
yhteisöllisyydessä ja palvelujen lisäämisessä.  
 
Ensimmäisen työpajan jälkeen järjestettiin kaikille 
kyläläisille mahdollisuus kertoa oma 
mielipiteensä kyläkyselyssä. Paperiset lomakkeet 
jaettiin kaikille kyläläisille ja vastaaminen oli 
mahdollista myös internetissä. Nukarilla oltiin 
tämän kyselyn osalta mukavan aktiivisia ja 
vastauksia saatiin kaikkiaan 65, mikä oli kunnan 
kylistä kolmanneksi suurin vastausmäärä. 
Kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille 
arvokkaasta informaatiosta, jota päästiin 
käyttämään hyödyksi toisessa työpajassa. 
Vastausten perusteella nukarilaisia 
huolestuttavat ja kiinnostavat erityisesti 
yhteisöllisyyden ja harrastusmahdollisuuksien 
parantaminen, liikenneturvallisuuden 
parantaminen ja palveluiden parantaminen. 
 
Kyläkyselyn alustavat tulokset saatiin siis 
käyttöön 14.3. pidetyssä toisessa työpajassa, 
jossa päästiin miettimään tarkemmin kylän 
kehityskohteita ja käytännön toimenpiteitä niiden 
saavuttamiseksi. Tavoitteet, toimenpiteet niiden 
saavuttamiseksi ja aikataulu kirjataan 
taulukkomuodossa mukaan kyläsuunnitelmaan. 
Nukarin suunnitelmassa on alustavasti kirjattu 
tavoitteina mm. liikenneturvallisuuden 
parantaminen, ympäristön siistiminen ja 
yhteisöllisyyden lisääminen. 
 
Seuraava vaihe kyläsuunnitelman tekemisessä on 
kyläillan pitäminen kaikille kyläläisille. Nukarin 
kyläsuunnitelma esitellään yhdessä Raalan-
Karhunkorven suunnitelman kanssa Nukarin 
Pirtillä 21.5. Tilaisuudessa esitellään 
suunnitelman sisältö jota kaikilla on mahdollisuus 
kommentoida ja antaa myös palautetta. 
Toivottavasti mahdollisimman monin 
nukarilainen ja raalalainen pääsee tilaisuuteen 
paikalle. Tilaisuudessa saadun palautteen 
perusteella suunnitelmia vielä muokataan ja 
viimeistellään viimeisessä työpajassa, joka 
järjestetään 3.6. 
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KYLÄKYSELY 20.2. – 8.3.2013 
 
Kyläsuunnitelmien pohjaksi kartoitettiin kyläläisten mielipiteitä kyläkyselyllä. Kysely toteutettiin sekä 
perinteisesti jakamalla jokaiseen talouteen paperinen kyselylomake että jakamalla linkkiä sähköiseen 
kyselylomakkeeseen. Kysymykset olivat muotoiltu Emo ry:n toimesta, paperilomakkeet tulostettu kunnan 
puolesta ja Nukarin työryhmä puolestaan hoiti lomakkeiden jaon. 
Vastauksia Nukarilta saatiin kiitettävästi, yhteensä 65 kpl. Vain parista kylästä saatiin meitä enemmän 
vastauksia mutta huomioiden Nukarin väkimäärän, on työryhmä erittäin tyytyväinen ”saaliiseen”. 
Vastaajien ikä vaihteli 10 ja 75 vuoden välillä, keski-ikä ollen siten 40,53 vuotta. Naiset puolestaan olivat 
selkeästi aktiivisempia vastaajia; lähes 74 % vastaajista oli naisia. Vastaajien ”Nukari-tuntemus” on varmasti 
hallussa, koska 30 % vastaajista on asunut kylällä yli 20 vuotta. Suurin osa vastaajista, 47 % on asunut kylällä 
3 – 20 vuotta. Tuoreita kyläläisiä vastaajien joukossa oli melkein 22 %, joten voinemme päätellä kylän 
tulevaisuuden kiinnostavan myös kylän ”uudisasukkaita”. 
 
Kokonaisuudessaan Nukari kylänä sai arvosanan 6,89 (asteikolla 1-10). Lehden valmistumiseen mennessä 
työryhmä ei ole vielä saanut kootusti avointen vastausten tuloksia. Alla kuitenkin monivalintakysymysten 
TOP3 tulokset ja suluissa määrä, kuinka monessa paperissa ko. kohta oli valittu tärkeimpien joukkoon. 
 
Mitkä kehittämiskohteet arvioitte kaikkein tärkeimmiksi kylässänne? 

 Harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksien lisääminen tai kehittäminen (37) 

 Infran (tiet, vesi- ja jätevesihuolto, energia-asiat) kehittäminen ja parantaminen (34) 

 Turvallisuuden parantaminen (27)  

Millä keinoin yhteisöllisyyttä voitaisiin mielestänne parhaiten lisätä kylässänne? 

 Järjestämällä kyläjuhlia- ja tapahtumia (36) 

 Kehittämällä kylässä jo toimivien yhdistysten toimintaa (32) 

 Yrittämällä saada uusia asukkaita mukaan kylän tapahtumiin ja toimintaan (31) 

 Mitkä ovat mielestänne tärkeimmät infraan liittyvät asiat kylässänne, joita tulisi kehittää tai parantaa? 

 Kevyen liikenteen väylän/väylien rakentaminen (53) 

 Teiden kunnossapidon parantaminen (46) 

 Tievalaistuksen parantaminen (39) 

Onko taloutenne tai kylässä toimiva yrityksenne kiinnostunut saamaan valokuituyhteyden? 

 Kyllä  = 22 

 Ei  =  14 

 Ehkä  =  27 

Minkä palveluiden lisääminen tai parantaminen kylässänne on mielestänne tärkeintä? 

 Koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan järjestäminen tai parantaminen (34) 

 Julkisen liikenteen lisääminen tai parantaminen (30) 

 Kauppa-auton tai kioskin palveluiden järjestäminen tai parantaminen (28) 

Millaisten harrastus- tai vapaa-ajanviettomahdollisuuksien lisääminen tai kehittäminen kylässänne on 
mielestänne tärkeintä? 

 Nuorten vapaa-ajantoiminnan lisääminen tai kehittäminen (38) 

 Kerhotoiminnan lisääminen tai kehittäminen (esim. eri ikäryhmien kerhot) (29) 

 Liikuntaharrastusmahdollisuuksien lisääminen tai kehittäminen (28) 

Mitkä turvallisuuteen liittyvät asiat tarvitsisivat mielestänne eniten kehittämistä kylässänne? 

 Liikenneturvallisuuden parantaminen (60) 

 Yksinäisten ja vanhusten auttaminen (41) 

 Omaisuusrikosten ehkäiseminen (25) 
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Mihin kylänne elinkeinotoimintaan liittyvien asioiden kehittämiseen täytyisi mielestänne erityisesti 
keskittyä? 

 Lähituotteiden tai –palveluiden saatavuuden parantaminen (esim. lähiruoka) (42) 

 Asukkaiden ja kylässä toimivien yritysten yhteisten tilaisuuksien tai tapahtumien järjestäminen (34) 

 Palveluluettelon kokoaminen kylällä toimivista yrityksistä (22) 

 Yrittäjyyden lisääminen (22) 

Mitä maisemaan ja ympäristöön liittyviä asioista tulisi mielestänne eniten parantaa? 

 Jätehuollon tai kierrätyspisteiden kehittäminen tai lisääminen (49) 

 Maisemien kunnostaminen esim. pusikoita raivaamalla (44) 

 Ympäristön siistiminen (39) 

Mitkä viestintään tai tiedottamiseen liittyvät asiat kylässänne vaatisivat mielestänne eniten 
kehittämistä? 

 Verkkosivujen laatiminen kylälle tai olemassa olevien verkkosivujen kehittäminen (37) 

 Kylän ja kunnan välisen vuoropuhelun lisääminen (36) 

 Kylää koskevista asioista tiedottaminen muilla keinoin (19) 

 Kylien välisen vuoropuhelun lisääminen (19) 

Pitäisikö kyläänne mielestänne saada lisää uusia asukkaita?  (Tyhjiä 3) 

 Kyllä  = 26 

 Ei  =  11 

 Ehkä  =  25   

Oletteko valmis osallistumaan kylänne kehittämiseen jollain tavoin? (Tyhjiä 2) 

 Kyllä  = 27 

 Ei  =  8 

 Ehkä  =  28 

 

KYLÄILLAT 
Yhteensä 15 Nurmijärven kylää laatii parhaillaan asukaslähtöistä toiminnallista kyläsuunnitelmaa. 
Olet tervetullut tutustumaan ja osallistumaan oman kyläsi kyläsuunnitelman tekemiseen 
kyläkohtaisissa tilaisuuksissa, joista puolet järjestetään kevään 2013 aikana ja puolet syksyn 2013 
aikana.  
 
Kevään 2013 kyläillat: 
Ke 10.4. klo 17:45 Valkjärvi: Valkjärven koulu (Valkjärventie 460, 01860 Perttula) 
To 18.4. klo 17:45 Numlahti, Perttula ja Uotila: Nuorisoseurantalo Rientola (Perttulantie 21, 01860 
Perttula) 
Ke 24.4. klo 17:45 Leppälampi: Nuorisoseurantalo Tapiola (Kölinmäentie 15, 05100 Röykkä) 
Ti 21.5. klo 17:45 Karhunkorpi, Nukari ja Raala: Nukarin Pirtti (Raalantie 817, 05450 Nukari) 
Ke 22.5. klo 17:45 Lepsämä: Nuorisoseurantalo Toukola (Lepsämänkaari 4, 01830 Lepsämä)  
 
Iltojen ohjelma: 
17:45 Kahvi 
18:00 Tervetuloa kyläiltaan! 
18:10 Kyläsuunnitelmien taustaa 
18:20 Kyläkyselyn vastausten ja kyläsuunnitelmaluonnoksen esittelyäKeskustelua 
kyläsuunnitelmasta 
20:45 Miten tästä eteenpäin? 
21:00 Turvallista kotimatkaa!  
 
Lisätietoja Nurmijärven kyläsuunnitelmista: Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry, projektipäällikkö 
EvitaReitti, puh. 040 524 6730 tai s-posti uusimaa(at)emory.fi 
 

mailto:uusimaa@emory.fi
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KIRJELMÄT JA VALTUUSTOALOITTEET 
2012 VASTAUKSINEEN 
 
Nukarin kylätoimikunta, NKT ja Tammentuvan 
vanhempainyhdistys ovat toimittaneet vuoden 
2012 aikana seuraavat aloitteet/kirjelmät: 
 
Valtuustoaloite 30.5.2012 kokoukseen  
Kirjelmä Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle 30.5.2012 
Kirjelmä Nurmijärven kunnan kunnallistekniikan 
suunnittelupäällikölle 30.5.2012 
 
Nukarin Kylätoimikunta, Nukarin koululaisten 
tuki ry, Päiväkoti Tammentuvan vanhempain-
toimikunta sekä yksittäiset kyläläiset esittävät, 
että Nukarin kylän teiden turvallisuutta on 
parannettava (Nukarintie, Nummenniityntie, 
Raalantie sekä Nukarintien ja Pertuntien risteys-
alue).  
 
Pyörätietä on odotettu kylälle 1970-luvulta 
lähtien. Suunnitelmiakin on vuosien saatossa 
nähty mutta vieläkään mitään ei ole asian eteen 
tapahtunut. Kyläkoulun ja päiväkodin lapsimäärät 
kasvavat koko ajan, ollen nyt jo 80 oppilasta 
(syksyllä 2012 lähes 90 oppilasta) sekä 
päiväkodissa lapsia 67. Autojen määrä 
kotitalouksissa on puolestaan silmin nähden 
lisääntynyt palveluiden puuttuessa kylältä. 
 
Nukarintien, Raalantien ja Nummenniityntien 
pientareet ovat olemattomat, kuten oheisista 
kuvista voi huomata (liite 1). Nykyisten 
vaatimuksien mukaisesti asfaltoitu piennar tulisi 
olla 75cm leveä sekä lisäksi sorapiennar 25cm 
(Ramboll Finland Oy 2012). Kylän teiden 
pientareiden reunaviivoja ei ole pystytty edes 
uusimaan, koska sora ja kasvillisuus peittävät 
osittain ajoradan reunat.  Ajoneuvoja 
Nukarintiellä kulkee keskimäärin 310/vrk 
(Liikennevirasto 2010). Nopeudet kylän teillä ovat 
usein olosuhteisiin nähden aivan liian korkeita ja 
yksittäiset kyläläiset ovat olleet 
autoilijoihin/liikennöitsijöihin yhteydessä (mm. 
Ventoniemen linja-autot).  Jo pelkästään kunnon, 
levennetty piennar auttaisi turvallisen liikkumisen 
järjestämisessä, mikäli erillinen pyörätie nähdään 
mahdottomana. 
 
Hämeentien (tie 45), Nukarintien ja Pertuntien 
risteysalue on äärimmäisen vaarallinen suuren 
liikennemäärän vuoksi. Vuonna 2011 tiellä nro 45 
liikennettä oli n. 8000 ajoneuvoa/vrk. Vuodelle 
2030 ennustettu kasvu on ELY-keskuksen mukaan 

reilut 10 000 ajoneuvoa/vrk. Liikenneviraston 
tietojen mukaan lähellä Nukarintien ja Pertuntien 
risteystä ajoneuvoja olisi ollut jo vuonna 2010 yli 
8900/vrk. 
 
”Läheltä piti” – tilanteita sattuu lähes päivittäin 
autoilijoiden yrittäessä päästä liikennevirtaan 
mukaan sekä jalankulkijoiden ylittäessä tietä, jolla 
ei ole turvallisia ylityspaikkoja lainkaan. 
Risteysalueelle olisi suotavaa esimerkiksi 
rakentaa kiertoliittymä, joka pakottaisi 
hidastamaan nopeutta sekä antaisi Nukarilta ja 
Pertusta tuleville autoilijoille mahdollisuuden 
päästä liikennevirtaan mukaan. Mikäli 
Nurmijärven Kunta ja ELY-keskus toteuttavat 
suunnitelmiensa mukaisesti Raalantien oikaisun 
(maantien 1321 Perttula-Nukari tiejärjestelyt 
Teilinummen alueella), lisää se painetta ko. 
risteysalueelle. 
 
Tilanne nyt: 
 
ELY-keskus vastasi 15.6.2012 seuraavin sanoin: 
 
Esittämänne kevyen liikenteen väylähankkeet 
Nukarintielle ja Raalantielle eivät valitettavasti 
ole Uudenmaan ELYn näkökulmasta 
ajankohtaisia. ELY-keskus ei pysty rakentamaan 
kevyenliikenteen väylää näin vähäliikenteisten 
teiden varsille (270 – 320 ajoneuvoa/vrk). Joissain 
tapauksissa kunnat ovat toteuttaneet omasta 
näkökulmastaan tärkeitä hankkeita omalla 
kustannuksellaan. 
 
Pientareiden levennyksiä ELY-keskus ei toteuta. 
Hämeentien (tie 45), Nukarintien ja Pertuntien 
liittymän parantamistarve on ELY-keskuksen tie-
dossa ja sisältyy ns. liittymähankekoriin. Esittä-
männe liittymän parantamisen ajankohdasta ei 
vielä toistaiseksi ole tietoa. Kiireellisimmätkin 
liikenneturvallisuutta parantavat hankkeet voivat 
joutua odottamaan toteutumista useita vuosia.  
(tiivistetty vastauskirjeestä) 
 
Nurmijärven kunnan tekninen lautakunta on 
käsitellyt asiaa 25.10.2012 ja esittänyt, että aloite 
todetaan loppuun käsitellyksi sanoin ”aloite 
lähetetään Uudenmaan ELY-keskukseen 
valmisteltavaksi. ELY-keskus vastaa mm. yleisten 
teiden nopeusrajoitusten alentamisesta sekä 
liikenneturvallisuuden parantamisesta yleisten 
teiden varsilla olevien koulujen kohdalla.” 
 
Kunnanhallitus on 5.11.2012 palauttanut asian 
uudelleen valmisteltavaksi. 
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Valtuustoaloite 30.5.2012 kokoukseen 
Seurakuntalaisten aloite Nurmijärven SRK 
kirkkovaltuusto 4.6.2012 
 
Nukarin Kylätoimikunta esittää, että Nur-
mijärven kunnan omistama kiinteistö 
(Nukarintie 66, 05450 NUKARI) peruskor-
jataan/kunnostetaan/rakennetaan uudelleen 
koko kylän käyttöön ns. kylätaloksi. 
 
Nukarin kylän keskeisellä paikalla, kosken 
rannalla, on kunnan omistama kiinteistö. 
Rakennus on ollut tyhjillään viimeiset n. viisi 
vuotta vuokralaisen menehdyttyä. Kunnalla on 
ollut ilmeisenä ajatuksena tehdä kiinteistölle 
jotain, koska talon kunnostus on aloitettu vuosia 
sitten purkutöillä. Tällä hetkellä talosta on sisältä 
kaikki purettu. Ajan myötä lämmittämättömänä 
talo hajoaa käsiin. 
 
Nukarilta puuttuvat tilat ja siten myös mah-
dollisuus kyläläisten kokoontumiseen. Aiemmin 
koulun tiloissa, ns. Pikku Nukkiksessa, on mm. 
nuoriso sekä erilaiset harrasteryhmät toimineet, 
Kylätoimikunta ja Nukarin Koululaisten Tuki ry 
sekä muut tahot kokoontuneet. Tila oli erityisen 
toimiva sijaintinsa ja keittiönsä vuoksi, jotka 
mahdollistivat monien toimijoiden tarpeet. 
Nukarin koulun oppilasmäärän kasvaessa, on 
Pikku Nukkis muutettu luokkatilaksi kesällä 2011 
eikä vastaavia tiloja kylällä ole. 
 
Varsinaisen työn toteuttamisessa voisi ajatella 
osittain myös ammattiin opiskelevien nuorten 
työharjoitteluita / kouluprojekteja. Kyseessä olisi 
kuitenkin kaikkia kyläläisiä hyödyttävä kohde.  
Viimeistelytöihin varmasti löytyisi myös 
talkoohenkeä kylältä yhteisen kohteen hyväksi. 
 
Kunnostettuna kiinteistön arvo olisi aivan eri 
luokkaa nykyiseen verrattuna sekä antaisi koko 
kylälle sen ansaitseman ylpeyden aiheen.  
Maisemallisesti on suorastaan häpeäksi, että yksi 
koko kunnan ja pääkaupunkiseudun 
kauneimmista koskialueista kärsii hylätyltä 
näyttävästä talosta keskeisellä paikalla.  Ottaen 
huomioon kunnan investointien keskittymisen 
lähinnä Klaukkalaan ja muihin isoihin taajamiin, 
olisi tämä kunnan eri osien kehittämisen kannalta 
positiivinen hanke. Lisäksi Kylätalon 
kunnostaminen olisi suhteellisen edullinen tapa 
saada ratkaistua useiden toimijoiden tilatarve 
Nukarilla. 
 

 
 
Tämän hetken tarpeiden mukaan ehdotettu 
käyttö kiinteistölle: 

 Nuorten kokoontumistila 1-2 iltaa/vko  

 Käsityöharrastajat Nukarin Näprääjät 1 
krt/vko  

 Raalan-Nukarin Martat  1 krt/vko 

 Seurakunnan pitämä kerho arkiaamu-
päivänä 

 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Per-
hekahvila/perhekerho arkiaamupäivänä  
1krt/vko 

 Kylätoimikunta käyttäisi kokoontumis-
tilana 

 Nukarin Koululaisten Tuki ry käyttäisi 
kokoontumistilana  

 Eskareiden ja 1-2 luokkalaisten iltapäi-
väkerho 5 krt/vko 

 Seurakunnan pyhäkoulu  1 krt/vko 

 Viikonloppuisin voisi olla vuorottelupe-
riaatteella NKTn, Kylätoimikunnan, 
Hakan, Marttojen ja muiden yhdistysten 
kahvimyynti kyläläisille, ulkoilijoille, 
kalastajille ja motoristeille  

 
Tilanne nyt: 
 
Tekninen lautakunta on käsitellyt asian 
20.12.2012 ja päättänyt, että Nukarintie 66:ssa 
oleva asuinrakennus ja piharakennus puretaan. 
Alueen virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat 
tämän päätöksen myötä. Suunniteltaessa uusi 
päiväkoti Nukarin alueelle pyritään sen tiloista 
tekemään monikäyttöisiä siten, että mahdolliste-
taan erilaiset harraste- ja järjestötoiminnat alu-
eella. 

Kunnanhallitus on käsitellyt aloitteen 7.1.2013 ja 
hyväksynyt teknisen lautakunnan esityksen.  

Valtuuston kokouksessa 30.1.2013 Jenni Sand-
berg esitti, että aloite jätetään käsittelemättä, 
jotta nukarilaisilla olisi mahdollisuus vielä selvit-
tää vaihtoehtoja kiinteistön kohtalolle. Kaisa 
Suominen kannatti esitystä ja äänestyksen jäl-
keen asia jätettiin käsittelemättä.  
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Kirjelmä tekniselle lautakunnalle 13.6.2012 

Arvoisat Nurmijärven Teknisen Lautakunnan 
jäsenet, 
Lähestymme teitä Nurmijärven Nukarilla sijaitse-
vaa Tammentuvan päiväkotia koskevassa asiassa. 
Kyseisestä päiväkodista on hiljattain tehdyissä 
sisäilma-, rakenne- ja tekstiilimittauksissa löyty-
nyt ihmisille haitallisia mikrobeja, hometta. 
Tämän vuoksi päiväkoti suljettiin 8.6.2012 ja 
kesäkuun ajan päiväkoti toimii Nukarin koululla. 
Elokuussa päiväkotilapsille ei ole vielä paikkaa 
mihin mennä. Aiheesta järjestettiin tiedotustilai-
suus Nukarin koululla 6.6.2012, jossa tuotiin esille 
mahdollisuutena väliaikaisen päiväkotihoidon 
siirtäminen Nurmijärven Kirkonkylälle. 
 
Me, Nukarin päiväkodin lasten vanhemmat, 
Tammentuvan päiväkodin vanhempaintoimi-
kunta, Nukarin koululaisten tuki ry sekä Nukarin 
kylätoimikunta haluamme tuoda esiin toi-
veemme päivähoidon jatkumisesta Nukarilla 
niin väliaikaisen kuin tulevan pysyvän päiväko-
din osalta. 
 
Päiväkodin säilyminen Nukarilla on lasten tulevai-
suuden ystävyyssuhteiden muodostumisen kan-
nalta erittäin tärkeää, sillä Nukarilla ei ole esim. 
leikkipuistoa, jossa lapset tutustuisivat toisiinsa. 
Päiväkoti toimii monille alle kouluikäisille ainoana 
paikkana tavata muita samanikäisiä alueella asu-
via lapsia. 
 
Toivomme myös, että lapsille tutut päiväkodin 
työntekijät pysyisivät samoina, turvaten myös 
heidän työpaikat, jotka muutoin saattavat olla 
lopetusuhan alla.  Tutut hoitajat ja heidän läsnä-
olonsa on lasten turvallisuudentunteen sekä viih-
tyvyyden kannalta erityisen tärkeää, etenkin tule-
vassa muuttuvassa ympäristössä/tilanteessa. 
 
Lasten sekä aikuisten päivät pitenevät huomatta-
vasti, jos päiväkotipalvelut siirretään 13 kilomet-
rin päähän Nurmijärven Kirkonkylälle – etenkin 
niillä vanhemmilla, jotka käyvät pohjoisen suun-
nassa töissä. Myös alakoululaisten sekä esikou-
luikäisten yksin viettämä aika päivästä pitenee, 
koska vanhemmilla kuluu huomattavasti enem-
män aikaa pienempien sisarusten kuljettamiseen. 
Käsittääksemme esikoululaisten tilat säilyisivät 
toistaiseksi Nukarin koulun yhteydessä. 
 
Myös vanhemmille koituvat kustannukset nouse-
vat pelkästään ajokilometrien ja polttoaineen 
kulutuksen kautta; kaksi kertaa edestakaisin 
Nukarilta Nurmijärvelle tekee 52 km ajoa joka 

päivä lisää. Tämä tekee kuukausitasolla n. 1 000 
km ajoa ja vuositasolla n. 11 400 kilometriä.  
 
Kunnalle tulevat kustannukset nousisivat myös 
vanhempien pidemmistä ajoajoista johtuen.  
Vanhemmat eivät ehdi viemään ja noutamaan 
lapsia samoihin aikoihin kuin nyt ja siitä syystä 
lasten vanhemmille on luvattu, että mahdollisen 
kirkonkylällä toimivan sijaispäiväkodin aukioloajat 
olisivat klo 6 – 18 (tiedotustilaisuus 6.6.2012). 
Nukarilla Tammentuvan aukioloajat ovat olleet 
klo 6:30 – 17.00. Lisäksi ne esikoululaiset, jotka 
ovat tarvinneet aamuisin ja iltapäivisin päivähoi-
toa, ovat saaneet sen päiväkodilta. Mikäli päi-
vähoito järjestettäisiin Kirkonkylällä, tulisi esi-
koululaisille järjestää erikseen hoito Nukarilla. 
 
Kaikilla kuntalaisilla on oikeus tasapuoliseen koh-
teluun ja tasapuoliseen palveluiden saatavuu-
teen. Mikäli lasten päivähoito siirretään edes 
väliaikaisesti Nurmijärven Kirkonkylälle 13 kilo-
metrin päähän, ei tämä toteudu Nukarilaisille. 
Nukarilla on jo lähtökohtaisesti hyvin vähän kun-
nan palveluita. 
 
Ehdotamme väliaikaisen päiväkodin tiloiksi esi-
merkiksi seuraavia, alla mainittuja vaihtoehtoja. 
Alla olevat ratkaisuvaihtoehdot ovat mieles-
tämme kohtuullisia ja mahdollisuuksien rajoissa 
toteuttamiskelpoisia. Tämänkaltaisia vaihtoehtoja 
on eri kunnissa myös jo toteutettu. Esittämämme 
vaihtoehdot ovat mielestämme yhtä hyviä, tär-
keimpänä asiana pidämme sitä, että päiväkotipal-
velut pysyvät nyt ja myös tulevaisuudessa Nuka-
rilla.  

(ehdotuksina tilojen vuokraaminen Kalliolan klini-
koilta tai parakkien tuomista kylälle, kirjelmässä 
mukana laskelmia) 

Näiden seikkojen vuoksi ja hyvien ratkaisuehdo-
tusten myötä pyydämme teknistä lautakuntaa 
päätymään sellaiseen väliaikaiseen ratkaisuun 
Nukarin päiväkodin osalta, että päiväkotipalve-
lut pysyvät Nukarilla eikä päiväkodin tilojen 
siirtyminen pitkän matkan päähän aiheuta koh-
tuutonta haittaa nukarilaisille lapsille ja heidän 
vanhemmille. 
 
Tilanne nyt: 
 
Päiväkotitoiminta jatkuu kylällä väliaikaisissa 
tiloissa. Kunnan taloussuunnitelman mukaisesti 
uuden päiväkodin suunnittelutyö käynnistyy 
vuonna 2014 ja rakentaminen ajoittuu vuoteen 
2015. 
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KYLÄTOIMIKUNNAN  
TOIMINTASUUNNITELMA  2013 
 
Kyläkokoukset 
Ensimmäinen on pidetty Laskiaisriehassa 10.2. 
Muita järjestetään tarpeen mukaan. 
Toukokuussa kyläilta yhteistyössä Emo ry:n, 
kunnan ja kyläsuunnitelmatyöryhmän kanssa. 
 
Kotisivujen ylläpito ja edelleen kehittäminen 
Uudet kotisivut otetaan käyttöön viimeistään 
toukokuun alussa.   
 
Kyläsuunnitelma 2013 
Osallistutaan aktiivisesti kyläsuunnitelman 
työstämiseen Emo ry:n ohjauksessa. 
 
Liikenneasiat 
Osallistutaan kunnan yhteisiin toimiin lii-
kenneturvallisuuden hyväksi.  
 
Nukarin kyläsanomat 
Toimitetaan entiseen malliin, julkaisu huhtikuun 
puoliväissä. 
 
Stipendien myöntäminen koululaisille keväällä 
2013 
Myönnetään 6 kpl á 20 € stipendiä Nukarin 
koululaisille kannustukseksi lukuvuoden aikana 
suoritustasoaan esimerkillisesti parantaneille 
oppilaille. Valinnat suorittaa koulun henkilökunta. 
 
Yhteistyö kalastuskunnan ja kunnan kanssa 
Sopimus pilkkeiden toimituksesta laavulle ja 
joenvarren roskien tyhjennyksestä on voimassa 
toistaiseksi kunnan kanssa. 
 
Pilketalkoot ja roskisten tyhjennys jatkuvat 
entiseen malliin. 
 
Nukarin Malja 2013 
Luovutetaan Marrasmeiningeissä. Ehdotuksia 
otetaan vastaan. 
 
Tapahtumiin osallistuminen ja niiden jär-
jestäminen 
Järjestetään tapahtumia ja osallistutaan NKT:n 
järjestämiin mahdollisuuksien mukaan. Lisätään 
yhteistyötä naapurikylien kanssa. 

Vuoden 2013 tapahtumia: 
24.4.2013  Siivoustalkoot 
18.5.2013 Retki Vierumäelle 
 (Suomen Urheiluopisto) 
9.6.2013 Rusthollari 
12.10.2013 Muisteluilta 
17.11.2013 Marrasmeiningit 
 
Muita tapahtumaehdotuksia ja talkooapua 
otetaan vastaan. 
 

 

Nukarilaisten laulu 

 

Koskien laulua kohisevaa 

kuunnella meidän on hyvä. 

Siinä on tuntua kotoisaa. 

Sävel on aito ja syvä. 

Keväisin rentukat reunustaa 

riemulla rantoja näitä. 

Kullerot kauniit kukoistaa, 

tuomet tuoksuvat häitä. 

 

Maiseman ilme on voimassaan 

suomalainen ja rehti. 

Koskien lauluun rohkeaan 

mielemme kiintyä ehti. 

Luontoa suojaten, ymmärtäin, 

ystävät tehkäämme työtä, 

että ois kylässä aina näin 

viihtymys virkeä myötä. 

 

Koskien lauluun voittoisaan 

näin yhä yhtykäämme. 

Kotiseutumme parhaimpaan 

aina me pyrkikäämme. 

 

 

Sävel: Harri Nemlander 

Sanat: Alpo Vuolle 
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NUKARIN LASTEN TAMMENTUPA 
 
Tuohenpesä, Tikut, Takut, Terhot.. Kaikki nämä 
metsäiset ryhmät löytyvät kylän omasta 
päiväkodista. Tammentuvan päiväkoti on 
perustettu kylälle vuonna 1996 Terveystalon 
tiloihin (Nummenniityntie 4). Alussa päiväkoti 
toimi kahdella ryhmällä ja noin 25 lapsen voimin. 
Kasvupaineet ovat olleet jatkuvat ja toimintaa 
laajennettiin vuonna 2001. Lapsia oli tuolloin jo 
noin 40.  
 
Kesällä 2009 remontoitiin koulun tiloista, 
entisestä Kaisa-rehtorin kodista, uudet tilat 
esiopetusryhmälle. Tuohenpesä aloitti 
toimintansa esiopetusryhmällä samana syksynä. 
Terveystalon tiloihin saatiin jälleen hieman lisää 
tilaa, lapsimäärän edelleen kasvaessa. 
 
Evakkoretki 
Tammentuvan taival ei ole ollut pelkkää unelmaa 
luonnon helmassa ja kosken kohinassa. Sisätilan 
ilmanlaatua epäiltiin huonoksi pitkään, 
kymmenisen vuotta ainakin. Tutkimuksia on tehty 
vuosien varrella ilman järjellisiä, toimenpiteitä 
aiheuttavia tuloksia. Viimein toukokuussa 2012 
järjestettiin hyvin nopealla aikataululla 
tiedotustilaisuus koulun liikuntasalissa; uusimmat 
tulokset olivat murskaavat. Päiväkoti suljettiin 
heti seuraavalla viikolla ja lapset siirtyivät koulun 
liikuntasaliin. 
 
Henkilökuntaa ja lapsia on kiittäminen siitä, että 
2,5kk evakkoaika liikuntasalissa sujui olosuhteisiin 
nähden hyvin. ”Tuntui kuin olisimme olleet koko 
ajan retkellä” – kommentoi eräs työntekijä. Oli 
hyvä, että lapset saivat olla yhdessä vaikka salin 
olematon äänieristys ja ryhmän pukeminen ulko-
vaatteisiin pienissä pukuhuoneissa tuottivatkin 
haastetta riittämiin.  
 
Tammentuvan vanhempaintoimikunta yhdisti 
voimansa ollen aktiivisesti yhteydessä kunnan 
virkamiehiin ja päättäjiin, jotta salievakon 
jälkeinen väliaikainen ratkaisu olisi Nukarin 
kylällä. Lokakuussa 2012 lapset muuttivat 
liikuntasalista pihan toiselle puolen – koulun 
kaukalon tilalle oli tuotu parakit. Näissä 
väliaikaistiloissa mahdutaan ja pystytään olemaan 
mutta kovasti uutta päiväkotia odotetaan 
valmistuvaksi. 

 
 
Luonto ja ympäristö arjessa 
Tammentuvan ehdoton etu ja voimavara on 
Nukarin kaunis luonto. Ryhmät tekevät ympäri 
vuoden paljon metsäretkiä mm. Puutarhatien ja 
Vantalantien metsiin sekä Pikku-Metsään vanhan 
päiväkodin pihalle. Keväisin lapsilla on tapana 
käydä myös grillaamassa nakkeja laavulla. Luonto 
antaa paljon varhaiskasvatukseen opetuksellisesti 
mutta myös materiaaleja askarteluihin ja 
taideteoksiin. ”Monessa paikassa tällaisesta 
luonnonläheisyydestä voi vain haaveilla”. 
 
Joskus arjen rutiinit rikotaan joko vierailijoilla tai 
päiväretkillä hieman kauemmas. mm. 
Nurmijärven seurakunta sekä ortodoksisen 
seurakunnan pappi vierailevat pääsiäisen 
lähestyessä. Tuohenpesän esiopetusryhmä käy 
Klaukkalan jäähallissa luistelemassa useamman 
kerran talvikauden aikana sekä keväisin on 
tapana tehdä kevätretki. Viime vuonna kevätretki 
suuntautui sisäseikkailupuisto Huimalaan ja tänä 
vuonna lapset tutustuvat Korkeasaaren eläimiin. 
 

 
 
Toiveita tulevaisuuteen 
Tammentuvan henkilökunnan mukaan Nukarilla 
on upea henki ja lasten vanhemmista aistii koko 
kylän yhteishengen. Tästä tulee ehdottomasti 
pitää kiinni! Tulevaisuudessa henkilökunta toivoo 
vanhempien aktivoituvan (viime kesän tavoin) 
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uuden päiväkodin suunnittelu- ja 
rakentamisaikataulun nopeuttamiseksi. Uudelle 
päiväkodille on ehdottomasti tarvetta sekä 
lisätilan että monitoiminnallisuuden suhteen. 
Päiväkoti ei ole vielä saavuttanut huippuaan 
lapsimäärän suhteen; kasvua on vuodesta toiseen 
ja ensi syksyn tilanne näyttäisi täydeltä. 
 
Koko kylällä on huutava tarve yhteisiin tiloihin, 
jotka olisi järkevää rakentaa uuden päiväkodin 
yhteyteen. Jos toivelaatikkoa pidetään avoinna, 
kirjataan sinne mm. 4-ryhmäinen päiväkoti, 
sisäkautta yhteys kouluun, jolloin ruokia ei 
tarvitsisi kuljettaa kärryillä ulkona ja yhteistyö 
koulun kanssa helpottuisi. 
 
”Toivomme, ettei uudesta päiväkodista tehdä 
valmiiksi liian pientä. Kaiken lisäksi 
varhaiskasvatuslakia ollaan uudistamassa niin, 
että henkilökunnan määrä pysyisi samana mutta 
ryhmäkokoja pienennetään.” Nukari on kasvava 
kylä, joka on ollut huomiotta liian monta vuotta. 
 

 
 
 

  

 

 
 

ke 24.4. klo 18.00 

alkaen urheilukentältä,  

jossa jaetaan siivottavat alueet 

 

Saat aloituspaikalta jätesäkin ja hanskat mukaasi. 

Talkoiden jälkeen tarjoillaan makkaraa ja virvokkeita läheisellä laavulla. 

Raalan-Nukarin Martat paistavat herkullista tikkupullaa. 

 

Laitetaan porukalla ympäristö siistimmäksi! 

Talkoot järjestää Nukarin kylätoimikunta.  

 

 

 
 

 

HUOM! Metalli- ja SER-keräystä ei järjestetä tänä vuonna. 
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www.nukari.fi 

 

NUKARIN NETTISIVUT UUDISTUVAT 
 
Uusia sivuja on odotettu ja maaliskuun alussa 
tehdyssä kyläkyselyssä 57 % vastanneista oli 
rastinut verkkosivujen kehittämisen yhdeksi 
tärkeimmistä viestintään ja tiedottamiseen 
liittyvistä kehittämiskohteista. Tavoitteena on 
luoda mahdollisimman kattavasti kyläläisiä 
palveleva ja ajankohtaisista asioista tiedottava 
sivusto. 
 

 

Uusituilta sivuilta tulee löytymään perustietoa 
kylästä, aktiivisista toimijoista kylällä sekä 
tapahtumakalenteri. Jatkossa samasta 
kalenterista löytyy eri yhdistysten kokousten ja 
muiden tapahtumien ajankohdat. 
 
Kaikki palaute ja kehittämisideat ovat ter-
vetulleita! Mitä sinä haluaisit lukea Nukarin 
omilta nettisivuilta? Laita sähköpostia, ota 
yhteyttä nettilomakkeen kautta tai nykäise 
hihasta kylän raitilla! Sivuja ylläpitävät edelleen 
kylätoimikunta ja NKT.  
 

 

(maksettu mainos) 

Pysy kunnossa VIVO 
 
Olen 40-vuotias hyvinvointialan yrittäjä Nukarilta.  
Hoitohuoneeni sijaitsee Kalliolan klinikan siivessä,  
jonne toivotan Sinut tervetulleeksi BEMER-hoitoon. 
 
 
 

Mia Ruotsalainen 
 
UUSI TUTKITTU JA TURVALLINEN HOITOMUOTO - 
BEMER® fysikaalinen verisuoniterapia 
Hyvä mikroverenkierto on erittäin tärkeää ihmisen terveyden kannalta, koska sen tehtävänä on kuljettaa 
happi ja ravinteet jokaiselle kehon solulle. Bemer-terapia parantaa heikentynyttä mikroverenkiertoa. 
 
Moni meitä vaivaava oire johtuu ongelmista mikroverenkierrossa. Häiriintynyt mikroverenkierto liittyy 
myös kroonisiin sairauksiin, mm. diabetekseen, reumaan, MS-tautiin ja Alzheimeriin. Etenkin vanhemmilla 
ihmisillä verenkierto yleensä heikkenee, jonka seurauksena kädet ja jalat ovat usein kylmät. 
Mikroverenkierron tehostaminen auttaa usein näihin ongelmiin ja parantaa elämänlaatua.  
Asiakkaamme ovat saaneet Bemer-terapialla erinomaisia tuloksia terveyden ylläpidossa ja sairauksien 
ennaltaehkäisyssä, fyysisen kunnon kohentamisessa, urheilusuorituksen tehon nostamisessa ja 
palautumisessa , sekä sairaudesta toipumisessa ja elämän laadun parantumisessa. 
 
Hoitohuone: Vantalantie 86, 05450 Nukari 
Lisätietoja muista palveluista/ajanvaraukset:  
Mia Ruotsalainen p.040-5937 407 mia@pysykunnossa.fi  www.pysykunnossa.fi (leikkaa irti) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TÄLLÄ KUPONGILLA BEMER®-HOITO VELOITUKSETTA 30.6.2013 asti (1kuponki/hlö) 
 
Varaa aika tutustumiskäynnille (30min, arvo 35€) 
Pysy kunnossa VIVO 
Mia Ruotsalainen 
p.040-5937407 mia(at)pysykunnossa.fi

http://www.pysykunnossa.fi/
mailto:mia@pysykunnossa.fi


18 © Nukarin kylätoimikunta 2013 19.4.2013 

NKT:n eli NUKARIN KOULUN 
VANHEMPAINYHDISTYKSEN 
TOIMINTAA 
 
NKT:n vakiintuneeksi toiminnaksi on vuosien var-
rella muodostunut liikuntavuorojen järjestämi-
nen, Marrasmeiningit ja Ystävänpäivärieha, Nuka-
rin kalenterin teettäminen, koulun kevätretken 
tukeminen sekä stipendien jako koulun kevät-
juhlassa joka luokka-asteelle. Yhdistyksen tarkoi-
tuksena ei ole kerryttää varoja vaan käyttää kerä-
tyt varat oppilaiden hyväksi. 
 
Liikuntavuorot ovat olleet maanantaisin ala-
asteikäisille. Maanantain liikuntavuorolla valvo-
jina toimivat vuoroa käyttävien lasten vanhem-
mat. Valvojia on saatu hyvin mukaan ja näin taa-
taan vuoron jatkuminen. Kirsi Oila on toiminut 
yhteyshenkilönä valvontavuorojen varaamisessa.  
 
NKT on neljänä vuotena teettänyt Nukarin kalen-
terin. Lisäksi NKT on hoitanut kahvituksia useissa 
kylän tilaisuuksissa. Kerätyillä varoilla koululaiset 
ovat käyneet viime syksynä elokuvissa kirkonky-
lässä Kino-viikoilla. Marrasmeiningeissä NKT on 
järjestänyt kahvion, arpajaiset sekä myyjäispöy-
dät. Viime syksynä Marrasmeiningeissä oli lapsia 
ilahduttamassa jonglööri. Ystävänpäiväriehassa 
kahvion lisäksi oli arpajaiset ja koiravaljakkoajelu-
tusta. Haka järjesti tapahtumassa hiihtokilpailut 
ja Nurmijärven VPK esitteli paloautoa.  
 

 
 
Maaliskuussa koululla vieraili Hääppösten Impro-
peli. Aluksi kaikki kokoontuivat saliin yhteiseen 
konserttiin, jonka jälkeen orkesterin jäsenet 
pitivät työpajoja. NKT on lahjoittanut koululle 
rahaa mm. askartelumateriaalien hankkimiseen 
sekä välituntivälineitä. Tänä vuonna koko koulun 
kevätretki suuntautuu Heurekaan. 
 

Toiminnan suunnitteluun ja järjestämiseen tarvit-
semme koko ajan uusia vanhempia. Ensi syksyn 
toiminta aloitetaan syyskokouksella 3.9 kello 18 
Nukarin koululla. Silloin on mahdollisuus tulla 
mukaan vaikuttamaan NKT:n toimintaan vaikkapa 
uutena hallituksen jäsenenä. 
 
Nyt tahdon kiittää kaikkia hallituksen jäseniä, 
koulun henkilökuntaa, kylätoimikuntaa ja kaikkia 
vanhempia kuluneen vuoden hedelmällisestä 
yhteistyöstä.  On ollut mukava järjestää tapahtu-
mia yhdessä teidän kanssanne. 
 
Aurinkoista kevättä toivottelee Marjaana. 
 
NKT:n hallituksen jäsenet: 
Marjaana Laajakoski  
pj, puh. 040 596 4561 
marjaana.laajakoski(at)elisanet.fi 
Heli Heilimo, rahastonhoitaja 
Henna Haapanen 
Rita Kosonen 
Marjo Miettinen 
Marinka Paasikivi 
Siru Weckström 
Seija Torvasti 

 

 
 

KOULUN JA PÄIVÄKODIN 
YHTEYSTIEDOT 
 
Nukarin koulu, Nummenniityntie 14 
Rehtori vs. Marjo Miettinen 040 317 4153 
Opettajainhuone 040 317 2432 
Keittäjä 040 317 2433 
 
Koulun sähköposti nukari(at)nurmijarvi.fi 
Opettajien sähköpostit ovat muotoa 
etunimi.sukunimi(at)nurmijarvi.fi 
 
 
Tammentuvan päiväkoti,  
Nummenniityntie 4 
Ryhmät: Takut, Tikut ja Terhot 
puh. 040 317 2273 
paivakoti.tammentupa(at)nurmijarvi.fi 
Esiopetus: Tuohenpesä 
puh. 040 317 4464 

esiopetus.nukari(at)nurmijarvi.fi 
 
Päiväkodin johtaja Tarja Rajamäki 
puh. 040 317 2296 
etunimi.sukunimi(at)nurmijarvi.fi 

 

mailto:etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi
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KALASTUSTA NUKARINKOSKELLA 
 
Ensimmäiset tiedot järjestäytyneestä kalastuk-
sesta Vantaanjoessa ja mahdollisesti myös Nuka-
rin koskilla ovat keskiajalta, jolloin Ruotsin kunin-
gas Maunu Eerikinpoika v. 1351 lahjoitti lohen-
kalastusoikeuden virolaiselle Padisten luostarille. 
Kalastus tapahtui pääasiassa meren rannalla 
Vanhankaupunginkoskessa. 
Nykyinen kalaveden hoito ja lupien myynti alkoi 
1990-luvun alussa, kun Nukarin ja Raalan kylien 
kalastuskunnat järjestäytyivät, ja kalojen istutus 
ja kalastuslupien myynti tuli mahdolliseksi. 
Ensimmäiset viehekalastusluvat myytiin v. 1991, 
ja omat kirjolohien istutukset aloitettiin v. 1993. 
 
Kalastus tänään 
Nukarin ja Raalan kylien alueella kalastus on 
hyvin voimakkaasti keskittynyt Nukarin koskialu-
eelle, vaikka osakaskuntien kalastusalue alkaa 
Suomiehellä Hyvinkään kaupungin rajasta, ja 
ulottuu Raalaan, Nurmijärven Kirkonkylän kylä-
rajaan asti, noin 11 km jokialuetta. Nukarin koski-
alue on erityiskalastusalue, jossa onkiminen on 
kielletty, ja viehekalastukseen tarvitaan aina 
paikallinen viehekalastuslupa. 
Kalastuksessa sallittuja ovat perho- ja virveliväli-
neet. Tarkempia ohjeita ja määräyksiä löytyy 
rannoille sijoitetuilta infotauluilta, joiden tiedot 
pyritään pitämään ajan tasalla. 
Saaliskaloista tärkein on kirjolohi, jota osakas-
kunnat istuttavat pyyntikokoisena tarpeen 
mukaan. Arvostetuin saalis on taimen, viime 
vuosien aikana on todettu niiden nousevan 
merestä kutualueille, kun nousuesteet on pois-
tettu koskien entisöinnin yhteydessä. Poikasistu-
tuksista kehittynyt harjuskanta tarjoaa myös saa-
lista silloin tällöin. Joen perinteisiä saaliskaloja 
ovat hauki – isojakin yksilöitä, ahven ja erilaiset 
särkikalat. 
Pyyntikokoisten kirjolohien ja muiden kalojen 
poikasistutukset rahoitetaan osakaskuntien 
luvanmyyntituloilla. 
 
Laavu 
Hyvinkään Perhokalastajat ry. alkoi suunnitella 
laavua kosken rannalle kalastajien ja lenkkipo-
luilla liikkuvien taukopaikaksi. Maanomistaja, 
Nurmijärven kunta, antoi luvan rakentamiseen, ja 
v. 2000 yhdistyksen talkootyönä laavu valmistui. 
Kalastuskunnat avustivat hanketta taloudellisesti. 
Laavu on osakaskuntien omistuksessa, Nukarin 
kylätoimikunta on jo vuosien ajan vastannut jäte-
huollosta ja hoitanut ansiokkaasti laavun poltto-
puuhuoltoa.

Kalastusluvat 
Viehekalastukseen tarvitaan aina joko läänikoh-
tainen viehekalastuslupa, joka tosi ei päde koski-
alueilla, tai paikallinen viehekalastuslupa. Sen 
lisäksi vielä valtion kalastuksenhoitomaksu 
”kalastuskortti”, jota tosin eivät nuoret ja eläke-
ikäiset tarvitse. Tarkat tiedot löytyvät esim. minis-
teriön www.mmm.fi tai eri kalastusjärjestöjen 
sivuilta, sekä jokirannan infotauluilta. 
V. 2013 osakaskuntien vuorokausilupa maksaa 
13€ kaikille kalastajille. Tämän lisäksi myydään 
kausilupia, jotka ovat voimassa ostopäivästä seu-
raavan vuoden maaliskuun loppuun asti. Vakitui-
sesti Nukarin ja Raalan kylien alueella asuville 
luvan hinta on 13 €, muille se maksaa 61 €. Kalas-
tuslupia myyvät SEO-NUKARI ja TB-JOKELA. Luvan 
ostaminen netistä tai matkapuhelimeen ei tois-
taiseksi ole mahdollista. 
 
Kalastuksen valvonta 
Kalastuksenvalvojan tehtävänä on tarkastaa 
kalastuslupia, valvoa sitä, että käytetään luvallisia 
pyyntivälineitä ja noudatetaan muita määräyksiä: 
kalojen alimmat mitat, rauhoitusajat, saaliskiin-
tiöt ym. 
Uuden kalastuslain myötä valvontaan tuli muu-
toksia, joista tuntuvin ehkä on valvojalta vaadit-
tava tutkinto, jonka jälkeen ELY-keskus vahvistaa 
valtuutuksen. Aikaisemmin riitti, kun osakaskun-
nat nimesivät valvojat.  
Samoin kalastuksenvalvojien tarkastusoikeuksiin 
tuli muutoksia. Kun kalastuksenvalvonta ainakin 
toistaiseksi perustuu vapaaehtoiseen ”harrastuk-
seen”, ja osa nykyisistä valvojista ei suorita uutta 
tutkintoa, resurssit valvonnan suorittamiseen 
todennäköisesti vähenevät. 
Toivottavasti tilanne rannoilla kuitenkin säilyy 
siedettävänä, eikä määräyksistä piittaamaton ja 
luvaton kalastus entisestään lisäänny. 
Monikielisellä tiedotuksella ja infotauluilla tilan-
netta pyritään parantamaan, koska osittain 
kyseessä on todellinen tiedon puute, eikä tahalli-
nen rike. 

Lisää tietoa: www.mmm.fi/kalastusluvat,  
www.kalastusluvat.net, www.ahven.net sekä 
muut kalastajajärjestöt. 
 
Nukarin ja Raalan osakaskunnat: 
Keijo Kivekäs puheenjohtaja p. 040 564 1354 
Teuvo Laakso varapuheenjohtaja p. 0400 925 643 
Pentti Lehmusvaara talous, tiedotus p. 050 301 7290 

 
Ennen kuin kalastat, hanki tarvittavat luvat ja 
tutustu kalastusmääräyksiin. 
Kireitä siimoja! 
Raala, 24.3.2013 Pentti Lehmusvaara 
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NUKARIN HAKA, 
URHEILUSEURATOIMINTAA 
VUODESTA 1931 
 

 
 
Nukarin Haka on vuonna 1931 perustettu 
urheiluseura. Nykyään urheilutoiminta keskittyy 
keväisin ja syksyisin lasten maastojuoksuihin ja 
talvisin hiihtokilpailuihin. Pääurheilutapahtumana 
ovat maaliskuussa järjestettävät Marian kisat, 
johon osallistuu viestijoukkueita ja hiihtäjiä 
kunnan muista urheiluseuroista. 
 
Seuran tarkoituksena on jatkossa panostaa 
enemmän myös aikuisten kuntoliikuntaan ja 
luonnollisesti lapsillekin järjestetään lisää 
ohjelmaa kysynnän mukaan. Uusien innokkaiden 
liikkujien lisäksi tarvetta on myös ohjaajille. Jos 
sinulla on toiveita seuran toimintaan liittyen, mitä 
harrastustoimintaa ehdottaisit tai mikäli olisit 
halukas vetämään liikuntakerhoa, ole rohkea ja 
ota yhteyttä! 
 
Haka pyrkii jatkossa parantamaan toiminnastaan 
tiedottamista. Nykyisten lehti-ilmoitusten lisäksi 
tarkoitus on jatkossa laittaa ilmoituksia 
tapahtumista Nukari.fi Internet-sivuille ja 
Facebookiin. Perusteilla on myös sähköpostilista, 
joten tietoa toiminnasta ja tapahtumista voi 
jatkossa saada myös sähköpostitse! Mikäli haluat 
mukaan listalle, ilmoitathan oman 
sähköpostiosoitteesi Nukarin Hakan sähköpostiin 
(Nukarin.Haka(at)gmail.com). Jäseneksi Hakaan 
on jokainen halukas tervetullut. Jäsenmaksu on 
vuodelle 2013 aikuisilta 5€ ja 7-15 -vuotiailta 
lapsilta 2€. 
 

Nukarin Pirtti pukeutuu uuteen asuun! 
 
Urheilutoiminnan lisäksi Hakan toimintaan kuuluu 
Nukarin Pirtin vuokraaminen. Pirtin rakennutti 
vuonna 1935 Lotta Svärd–järjestö, jonka 
lakkauttamisen jälkeen Haka hankki Pirtin 
omistukseensa vuonna 1948. Vuosien varrella 
rakennus on pidetty hyvässä kunnossa ja 
korjauksia on tehty tarpeen mukaan mutta nyt on 
aika peruskorjaukselle ja -parannukselle, jotta 
Pirtti palvelisi käyttäjiään vielä pitkään. 
Tavoitteena on saada ulkoverhous uusittua, 
ikkunat vaihdettua, WC rakennettua sisätiloihin ja 
keittiötä hieman nykyaikaistettua. Hankkeeseen 
on haettu EMO Ry:ltä EU:n tukirahoitusta. 
Hankkeen lopulliseen laajuuteen tulee 
vaikuttamaan se miten paljon tukea myönnetään. 
Varmasti talkootyötäkin tarvitaan, joten kaikki 
innokkaat talkoolaiset pääsevät osallistumaan 
projektiin. 
 
Moni nukarilainen varmasti yhdistää Pirtin siellä 
säännöllisesti pidettäviin huutokauppoihin, ja ne 
ovatkin hyvä tilaisuus päästä tutustumaan 
rakennuksen sisätiloihin. Samalla mukaan voi 
tarttua vaikka minkälaisia aarteita. Hyvä 
tutustumismahdollisuus on myös toukokuun  
21. päivänä klo 17:45 Pirtillä järjestettävä 
kyläsuunnittelun kyläilta. Toivottavasti 
mahdollisimman moni nukarilainen pääsee 
tuolloin paikalle. Mikäli olet kiinnostunut Pirtin 
vuokraamisesta, lisätietoja saa Sylvi Konttiselta  
(p. 09 250 7543). 
 
Yleisesti Nukarin Hakan toimintaan liittyvistä 
asioista voi tiedustella puheenjohtaja Tuomas 
Multalalta (p. 0500 401 405) tai sähköpostitse 
Nukarin.Haka(at)gmail.com. 
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(maksettu mainos) 

BailoFit 
 

Maaliskuun alussa avattiin Jokelan Pertussa uusi liikuntakeskus 

BailoFit. Liikuntakeskus on kahden Nukarilaisen yrittäjän yhteinen 

voimainponnistus ja vuosien haaveiden toteutus. 

 

Minna ”Mintzu” Järvinen on Nukarilla toiminut 

ratsastuskoulutoiminnassa islanninhevosilla jo yli kymmenen vuoden 

ajan, mutta intohimoisen liikkujan veri veti yrittäjän liikuntapalveluiden 

pariin. 

 

Diego Armendariz-Sanchez on liikunta-alan monialaosaaja ja hän tuo 

ecuadorilaisella luonteellaan liikuntakeskukselle väliamerikkalaisen 

vivahteen. 

 

Liikuntakeskuksen sydän on luonnollisesti monipuolinen ja avara 

kuntosali. Ryhmäliikuntatunteja tarjotaan monipuolisesti mm. Pilates, 

Piloxing, kahvakuulatunteja, pump-tunteja ja kiinteytystä.  

 

BailoFitin Zumba-tunnit ovat varmuudella alueen monipuolisimmat ja 

aidon latinalaisvärin sävyttämät. 

 

 
 

Mintzun Issikkatalli 

 
Islanninhevonen on luonteeltaan lempeä ja turvallinen alkuperäisrotu, 

jolla on lapsenkin helppo aloittaa ratsastusharrastus. Issikka on myös 

luotettava maastovaelluksilla. Issikalle on ominaista sen askellaji – töltti, 

joka tasaisuudellaan valloittaa ratsastajansa. Mintzun tallilla 

järjestetään eritasoisia alkeis- ja jatkokursseja sekä askellajikursseja. 

Myös maastovaelluksia on eritasoisille ratsastajille. 

 

Tutustu nettisivuihin ja lähde mukaan turvallisesti ratsastuksen 

maailmaan islanninhevosilla. 

 

 
www.mintzu.net 

BailoFit 
 
www.bailofit.fi 
 
-Liikuntakeskus jota Sinä 
olet odottanut- 
 
BailoFit täyttää niin 
harrastajan kuin 
ammattilaisliikkujan 
tarpeet. 
 
Liikuntakeskuksessa on 
kattava kuntosali, 
lapsiparkki, avara ja hyvin 
varusteltu ryhmäliikuntatila 
sekä crossfit-tila. 
 
Ryhmäliikuntatunneilla 
järjestetään mm. Pilates-, 
Piloxing-, pump-, 
kahvakuula-, kiinteytys- ja 
venyttelytunteja. 
 
Erityispiirteenä BailoFit 
tarjoaa asiakkailleen 
eritasoisilta Zumba-tunteja, 
joista jokainen liikkuja 
löytää itselleen sopivan 
tavan uppoutua liikunnan ja 
tanssin maailmaan. 
 
Cross-tilassa voi ohjatusti, 
itsenäisesti tai 
kaveriporukalla tutustua 
tarvittaessa kovankin 
kuntoilun pariin. 
 
Liikuntakeskuksella ei ole 
sitoutumispakkoa vaan Sinä 
voit itse valita asiakkuutesi. 
 
Lämminhenkisellä 
salillamme Sinulla ei ole 
kynnystä aloittaa 
monipuolista liikuntaa, 
nauttia avarasta miljööstä 
ja hyvistä ystävistä. 
 
Tervetuloa kanssamme 
liikkumaan. 
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RAALAN-NUKARIN MARTAT 
AKTIIVISTA TOIMINTAA JO  
65 VUODEN AJAN 
 
Raalan-Nukarin Martat ovat toimineet aktiivisesti 
vuodesta 1948 lähtien eli 65 vuoden ajan. 
Toimintaan on kuulunut vuosien varrella 
esimerkiksi erilaisia käsityöprojekteja. 
 
Marttayhdistyksemme on vuosien saatossa 
toimittanut tumppuja, sukkia sekä pipoja 
Hyvinkään sairaalassa syntyneille vauvoille, ollut 
kutomassa sukkia varuskuntaan sekä 
palvelukotiin, ja lahjoittanut ulkoilupukuja 
Kiljavan sairaalaan. 
 
Käsitöiden tekeminen ei ole ainoa toiminta, jossa 
Raalan-Nukarin Martat ovat olleet mukana. 
Leivomme esimerkiksi tarjottavaa erilaisiin 
kahvituksiin ympäri vuoden. Periaatteena 
Martoilla on, että jokainen osallistuu toimintaan 
voimien ja mahdollisuuksien mukaan, ja jokainen 
saa olla sellainen Martta, joka itselle sopii. 
 
Nukarin kylätoimikunnan kanssa Raalan-Nukarin 
Martat ovat tehneet vuosikausia yhteistyötä 
kyläsiivouksen merkeissä. Martat ovat tarjonneet 
siivoukseen osallistuneille tikkupullaa laavulla 
nuotiossa paistaen. Martat ovat myös osaltaan 
mukana kyläsuunnitelmien tekemisessä. 
 
Yhdistys pyrkii järjestämään marttailtoja joka 
toinen viikko. Marttaillan teemana voi olla illasta 
riippuen esimerkiksi tuote-esittelyä, käsitöitä, 
askartelua tai vapaata illanviettoa.

 
Kaarina ja Eila tikkupullia paistamassa  

Nukarin kyläsiivoustalkoissa 

 
Marttatoiminnasta ja järjestettävistä 
marttailloista pyritään ilmoittamaan Nurmijärven 
Uutisten yhdistyspalstalla. Kaikki marttailusta 
kiinnostuneet olette tervetulleita tutustumaan 
toimintaamme! 
 
Raalan-Nukarin Martat 
Puheenjohtaja Raija Vaulasto 
puh. (09) 2506 089 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

MUISTOJEN NUKARI 

järjestetään la 12.10.2013 klo 15-18 

Nukarin koululla, osoitteessa Nummenniityntie 14 

 

Nykyiset ja entiset kyläläiset voivat tavata toisiaan sekä kertoa tarinoita Nukarin 

tapahtumista, kouluajoista ja persoonallisista kyläläisistä ym. menneinä aikoina. 

 

Tapahtumasta tiedotetaan lähempänä ajankohtaa paikallislehdissä, FB-sivuilla, 

kylän ilmoitustauluilla sekä Nukarin kotisivuilla www.nukari.fi 

 

Laittakaa sana kiertämään, jotta kaikki kiinnostuneet pääsevät paikan päälle. 

Tapahtumaan voi tuoda omia valokuvia, vanhoja esineitä ym. ’muistelumateriaalia’. 

 

Kahvitarjoilu 



19.4.2013 © Nukarin kylätoimikunta 2013 23 

TIESITKÖ NUKARILAINEN, ETTÄ… 
 
Nukarin väestö iän mukaan 2000–2011 (Nukarin suuralue) 

ikä (vuotta) 0-6 v 7-15 v 16-24 v 25-64 v 65-74 v yli 75 v yht. 

31.12.        

2000 142 195 98 722 99 44 1300 

2001 135 199 110 712 106 46 1308 

2002 143 202 106 718 113 48 1330 

2003 134 202 100 725 109 46 1316 

2004 134 207 87 730 104 53 1315 

2005 152 207 94 756 101 54 1364 

2006 146 222 104 788 98 51 1409 

2007 169 210 116 787 92 59 1433 

2008 160 212 122 792 101 56 1443 

2009 171 218 129 804 104 54 1480 

2010 169 209 125 796 109 58 1466 

2011 162 223 120 812 105 62 1484 

Muutos 10/11 -7 +14 -5 +16 -4 +4 +18 

© Tilastokeskus – Statistikcentralen 
 
Asuntokunnat 

Asuntokunnan 
koko 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 muutos 
10/11 

1 henk. 98 103 105 108 113 103 105 105 115 +10 

2 henk. 161 174 184 188 193 194 198 205 209 +4 

3 henk. 83 71 77 75 70 80 81 78 71 -7 

4 henk. 74 81 76 73 77 78 76 79 74 -5 

5 henk. 36 33 35 42 44 43 44 47 48 +1 

6 henk. 18 17 15 16 14 16 17 10 12 +2 

7+ henk. 8 8 12 13 13 10 13 12 15 +3 

Asuntokunnat 
yhteensä 

478 487 504 515 524 524 534 536 544 +8    

Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat. 
© Tilastokeskus - Statistikcentralen 

 
Syntyneitä 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Syntyneitä 14 17 20 23 16 29 18 13 

Tytöt 9 11 13 14 3 19 7 8 

Pojat 5 6 7 9 13 10 11 5 

© Tilastokeskus – Statistikcentralen 

 

KUNTAVAALITULOKSET 2012 
Lähde: Yle, tulospalvelu 
Äänioikeutettuja 1 108. Hyväksyttyjä ääniä 646. 
Äänestysprosentti 58,5% 
10 eniten Nukarilta ääniä saanutta 
 
Ehdokas  Puolue Ääniä  
Jenni Sandberg SDP  77 
Kaisa Suominen KOK 43 
Teemu Suolaniemi KESK 41 
Jussi Niinistö PS 36 
Kallepekka Toivonen KESK  27 
Outi Mäkelä KOK 22 
Kirsti Kosonen KESK 21 
Matti Vanhanen KESK 19 
Tomi Juntunen KOK 16 
Minna Jokinen PS 14

 
Nukarilaisia luottamustoimissa:  
 
Keskusvaalilautakunta: 
KOK vj Reiman-Ranta Henna 
Sivistyslautakunta: 
KESK vj Kosonen Kirsti 
Tekninen lautakunta: 
KOK jäsen Juntunen Tomi 
SDP jäsen Sandberg Jenni 
Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta: 
KOK vpj Ruusuvirta Hilkka   
Käräjäoikeuden lautamiehet: 
KOK jäsen Haranko Petri 
SDP jäsen Sandberg Jenni 
Kiinteistötoimitusten uskotut miehet: 
VAS  jäsen Kumpulainen Juhani 
KESK jäsen Pekkala Eero 
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VAPAA-AJAN TOIMINTAA NUKARILLA 
 
ma klo 18–19.00 
ALA-ASTEIKÄISTEN SÄHLYVUORO 
NKT:n järjestämä lasten sählyvuoro. Maksuton. 
Vuorolla käyvien lasten vanhemmat hoitavat 
valvonnan. Valvontavuoroja jakaa Kirsi Oila  
puh. 040 833 7483. 
 
ma klo 19–20.30 
to klo 19–20.30 
LENTOPALLOA 
Lentistä koulun liikuntasalissa kahtena iltana 
viikossa ”kaikille kynnelle kykeneville”. 
 
pe klo 18–23  
NUORTEN ILTA 
Yläasteikäisille suunnattu ilta: vietetään aikaa 
ystävien kanssa, katsellaan telkkaria, kuunnellaan 
musiikkia, pelataan korttia.  
HUOM! TAUOLLA KUNNES UUSI TILA LÖYTYY!!! 
 
MAASTOJUOKSUT 
Nukarin Haka järjestää keväisin ja syksyisin 
lapsille suunnatut maastojuoksut Nukarin Pirtillä. 
Tarkemmat ajat mm. Nurmijärven Uutisten 
yhdistyspalstalla ja Nukarin Facebook-ryhmässä. 
 
HIIHTOKILPAILUT 
Nukarin Haka järjestää talvella lapsille suunnatut 
hiihtokilpailut Nukarin Pirtillä. Tarkemmat ajat 
mm. Nurmijärven Uutisten yhdistyspalstalla ja 
Nukarin Facebook-ryhmässä. 
 
NÄPRÄÄJÄT 
Pääasiallisesti aikuisille suunnattu Näprääjät 
kokoontuu teemailtojen (joulukukkakorien teko, 
hopeakorukurssi ym.) merkeissä Nukarin koululla. 
Teemailloista tiedotetaan nettisivuilla ja kylän 
ilmoitustauluilla. Kylätoimikuntalaiset ottavat 
vastaan teemaehdotuksia. 
 

 
 
Vapaa-ajan toimintaa järjestetään toukokuun 
lopulle asti ja jälleen taas syksyllä. Liikunnat ja 
kerhot pidetään Nukarin koululla, jos ei toisin 
mainita, ja ne ovat kaikille avoimia. 
 
Salivuorot löytyvät myös www.nukari.fi -sivuilta, 
Nukarin koulun seinältä ja Nurmijärven kunnan 
www-sivuilta. 
 
Muista myös Facebook!  
Nukarin kylätoimikunta ja Nukari-ryhmä. 

MUUTA HARRASTUSTOIMINTAA 
TARJOAVAT 

 
Nukarin Haka ry 
nukarin.haka(at)gmail.com 
Puheenjohtaja Tuomas Multala 
puh. 0500 401 405 
tmultala(at)gmail.com 

- Urheiluseuratoimintaa 

- Pirtin vuokrausta mm. huutokauppoihin 
ja juhliin 

 Nukarin Pirtti, tiedustelut: 
Sylvi Konttinen puh. (09) 250 7543 

- Lisää aktiivisia jäseniä kaivataan 
toimintaan ja vetämään kylälle erilaisia 
aktiviteetteja! 

 
Nukarin koululaisten tuki ry NKT 
Puheenjohtaja Marjaana Laajakoski 
puh. 040 596 4561 
marjaana.laajakoski(at)elisanet.fi  
 
Nukarin kylätoimikunta 
Puheenjohtaja Tuomas Multala 
puh. 0500 401 405 

tmultala(at)gmail.com 
 
Nukarin ja Raalan  
osakaskunnat (kalastus) 
Puheenjohtajat 
Teuvo Laakso puh. (09) 250 7443 
Keijo Kivekäs puh. 040 564 1354 

- Paikallisten kalastuslupien myynti:  
SEO Nukari, Teboil Jokela 

- Muut kalastusluvat 
www.mmm.fi/kalastus tai 
www.kalastusluvat.net 

 
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. 

 

http://www.nukari.fi/
mailto:Nukarin.haka@gmail.com
mailto:tmultala@gmail.com
mailto:marjaana.laajakoski@elisanet.fi
mailto:tmultala@gmail.com
http://www.mmm.fi/
http://www.kalastusluvat.net/
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MAINOKSET 
 
Kiitos mainostajille, te teette julkaisun 
mahdolliseksi! 
 
Nukarilla on myös muuta yritystoimintaa kuin 
seuraavat lehteä tukeneet yritykset. 
Mikäli haluat ensi vuonna lehden mainossivuille, 
ota yhteyttä Nukarin kylätoimikuntaan: 
kylatoimikunta@nukari.fi 
www.nukari.fi 
 
 

 

 
 

Alusvaateputiikki Ihana minä 
Putiikkini tarjoaa Sinulle henkilökohtaista 

alusasujen pukeutumispalvelua: 
 

- Putiikissani, yksilöllisesti 
- Kotonasi, omassa rauhassa 
- Kotonasi, kavereiden kanssa 
- Voit kutsua minut myös  

työpaikallesi 
 

Valikoimassa naisten, miesten ja lasten 
mikrokuituisia, ihoystävällisiä alusvaatteita. 

 

Ota yhteyttä ja sovitaan tapaaminen! 
 

Raalantie 320, Nurmijärvi 
p. 040 557 0612, katja.pitkanen(at)evelace.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) 

Keskustie 3, 05400 JOKELA 
www.helsinginolkain.fi 

 

 

Uudenmaan HL Huolto Oy 
Hämeentie 128 B, 05450 Nukari 
puh. 040 722 4548 
hannu(at)hl-huolto.fi 
www.hl-huolto.fi 
- LVI-työt ammattitaidolla ja hyvällä asenteella. 
 

 

 

 
Saukontie 40, 05450 Nukari 
puh. (09) 250 7816 
gsm 0400 960 040 
hespel(at)elisanet.fi 
- Vesikattoremontit 
- Sisäremontit 
- Sadevesijärjestelmät 
- Kattoturvalaitteet 
- Kattopellit (profiilit) 
- Peltilistat ym. 
- Vuokrataan henkilönostinta 15m 
- Vuokrataan rakennustelineitä 
 

 

 
Jussi-Sähkö Ky 
Hattarantie 36, 05450 Nukari 
puh. 050 544 6130 
jussi-sahko(at)luukku.com 
Sähköalan työt: 
- sähköurakointi 
- korjaukset 
- saneeraukset 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Koneurakointi Mikko Helin Tmi 
Nummenniityntie 397, 05450 Nukari 
puh. 040 570 0703 
- Kaivuutyöt 15 ja 20 tn telakoneella 
- Maanajot traktorikalustolla 
 

 

 
 
 
 
Kuisman Sora 
Hovilantie 46, 05450 Nukari 
puh. 0400 545 863 
http://personal.inet.fi/yritys/kuismansora/ 
- Hiekkaa ja muita maa-aineksia 
 

 

 
 

 

 

 

mailto:katja.pitkanen@evelace.fi
http://www.helsinginolkain.fi/
mailto:hannu@hl-huolto.fi
http://www.hl-huolto.fi/
mailto:hespel@elisanet.fi
mailto:jussi-sahko@luukku.com
http://personal.inet.fi/yritys/kuismansora/
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Ridasjärventie 132, 05400 Jokela 
puh. 0400 418 008 
www.kuljetushaapasalo.fi 
- Kuljetukset 
- Maanrakennus 
- Roskalavojen vuokraus 
 

 

 
Kuljetus Vakkilainen Ky / Nukarin Koneasema 
puh. 0400 942 950 
tom.vakkilainen(at)elisanet.fi 
- Liikennetraktoriurakoinnit (erikoiskohteet) 
- Maanajot 
- Roskalavat 
- Purkujätteiden ja risujen kuljetukset 
 

 

 
 

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

 

 

 
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 aikuisilla, lapsilla; ja perheelle 
- issikkavaellukset 
- kesäkortit/vaellukset 
- virkistysretket (ruokineen, saunoineen ja 

porekylpytynnereineen) 
 

 

 
Ompelija Marjaana Laajakoski 
Avoinna sopimuksen mukaan 
puh. 040 596 4561 
- Korjausompelu: lahkeiden lyhennykset, 

vetoketjujen vaihdot yms. 
- Sisustusompelu: verhot, tyynyt, peitteet 
- Mittatilausompelu: vaatteet arkeen ja juhlaan 

sinun toiveidesi mukaan 
 

 

 

Pysy kunnossa VIVO 

BEMER® -fysikaalinen terapialaite, myynti 

ja vuokraus. 

Bemer-terapia mm. helpottaa kroonisten 

sairauksien oireita, tehostaa muiden hoito-

jen vaikutusta, auttaa stressitiloissa ja uni-

vaikeuksissa, sekä nopeuttaa urheilusuori-

tuksista palautumista. 

 

Energetix-Wellness -tuotteet 

Laadukkaat ja kauniit magneettiterapiako-

rut, -kellot ym. tuotteet, joissa käytetään 

tehokkaita neodyymi-magneetteja. 

 

TOIMISTO/HOITOHUONE Kalliolan klinikan 

siivessä, Vantalantie 86, 05450 Nukari 

Ajanvarauksella: 

Mia Ruotsalainen p. 040 593 7407 

mia(at)pysykunnossa.fi 

www.pysykunnossa.fi 
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http://www.jattari.com/
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Rakennus Trowe Oy 
Raalantie 700, 05450 Nukari 
puh. 0400 850 913 Jarmo Peräkylä 
fax (09) 258 40800 
www.rakennustrowe.fi 
- Julkisivurappaukset 
- Kaivuutyöt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rehikon Oy 
Maanrakennus Ruusuvirta Reijo Oy 
Kantolantie 42, 05450 Nukari 
puh. (09) 250 7784 
- Maanrakennusalan työt 
- Kiinteistöjen jätevesijärjestelmien 

uudistus 
- Panospuhdistamojen ja maasuodattamojen 

myynti ja asennus 
 

 

 
Sakoni Oy 
Nukarintie 8, 05450 Nukari 
puh. 040 544 9011 
www.sakoni.fi 
- Lautojen maalauskoneita jo vuodesta 1982, 

jo yli tuhat toimitettua konetta. 
- Lisäksi kyläsepän hommat, hitsaukset,  

ohutlevytyöt, kanttaukset, sorvaukset 
 

 

 
SEO Nukari 
Hämeentie 139, 05450 Nukari 
puh. (09) 250 7562, 050 325 3943 
www.seo.fi 
- Polttoaineen myynti 
- Elintarvikkeet 
- Kalastusluvat ja veikkaus 
- Meiltä maittavat lounaat sekä paikanpäällä 

leivotut kuuluisat munkkirinkilät ja 
pikkusuolaiset 

 

 
 

 
mika.lottanen(at)pp.inet.fi  
www.freewebs.com/lottanenmika 
- kenttäsirkkelisahaus 
- höyläys 
- puunajo 
 

 

 
puh. 040 735 1944 
info(at)ssk-palvelut.fi 
www.ssk-palvelut.fi 
- Yritys- ja kotisiivoukset 
- Kirjanpito- ja toimistopalvelut 
 

 

 
Petäjäseläntie 5, 05450 Nukari 
puh. 0400 305 303 
fax (09) 250 7698 
uviisi(at)luukku.com 
www.uviis.com 
- Tila- ja invataksi 
- Tilausbussit 
 

 

 
 

 
Uudenmaan Kiinteistömestarit 
Kilpeläntie 54, 01900 Nurmijärvi 
puh. 0400 240 082 
- Rakentaminen ja kiinteistöt 
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