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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

Moi,

kevät on jo pitkällä ja uusi Kylätoimikunta valittu. Tällä kertaa kyläkokous pidettiin vähän totuttua myöhemmin eli maa-
liskuun lopussa Nukarin Pirtillä pidetyssä Kevätriehassa. Pieniä muutoksia kokoonpanoon jälleen tuli Mirjan jäätyä pois 
ja Tähkämön Leenan tultua tilalle. On aina mukava saada uusia henkilöitä toimintaan, mutta enemmänkin uusia kasvoja 
mahtuisi mukaan.

Kädessäsi on Nukarin Sanomat mallia 2014 ja tälläkin kertaa olemme saaneet lehteen paljon mielenkiintoisia juttuja. Perin-
teisten aiheiden kuten Kylätoimikunnan toimintakertomuksen ja -suunnitelman lisäksi esillä on muutama erilainen ja ehkä 
vähän harvinaisempikin harrastus. On hauska huomata miten kotikulmilta löytyy tällaisia harrastukseensa todella innok-
kaasti suhtautuvia henkilöitä. Lisäksi olemme haastatelleet muutamia Nukarin koulun entisiä oppilaita. Haastattelusta on 
tarkoitus tehdä jatkuva juttusarja siten, että haastateltavat valitaan aina jonkun tietyn heitä yhdistävän teeman mukaan.

Viime vuoden yksi suurimmista ellei suurin projekti kylällä oli kyläsuunnitelman laatiminen. Tässä lehdessä on pieni kooste 
aiheesta ja esillä muutamia jo toteutettuja kohtia suunnitelmasta. Koko suunnitelman löytää nettisivuilta ja halutessaan 
siitä saa paperisenkin kopion. Kyläsuunnitelmaa tehtäessä työryhmä sai teettämänsä kyläkyselyn avulla todella paljon hyviä 
ehdotuksia ja ajatuksia suoraan kyläläisiltä. Ja kyselyn vastausten pohjalta oli helppo lähteä listaamaan kehityskohteita Nukarille. 
Omasta mielestäni Nukarin suunnitelmasta tuli todella kattava ja hieno. Tai voisiko sanoa, että suunnitelman ensimmäisestä 
versiosta tuli kattava ja hieno. Tarkoitushan on päivittää suunnitelmaa vuosittain poistamalla sieltä jo toteutettuja kehitys-
kohteita ja lisäämällä uusia.

Mikään suunnitelmaan listatuista kehityskohteista ei kuitenkaan valmistu itsestään, vaan suunnitelman toteuttamiseen tar-
vitaan kaikkia nukarilaisia. Toki suunnitelmassa on useita sellaisiakin asioita, joihin yksittäinen kyläläinen tai edes isompi 
porukka ei voi suoraan vaikuttaa, vaan niihin tarvitaan Nurmijärven kunnan tai ELY-keskuksen tukea. Ei kuitenkaan kan-
nata juuttua niihin, vaan keskittyä mieluummin sellaisiin kohteisiin, joihin jokainen voi itse vaikuttaa. Pienilläkin paran-
nuksilla voimme saada isoja muutoksia kylän ympäristöön ja viihtyisyyteen. 

Kylätoimikunta pyrkii luonnollisesti osallistumaan omalta osaltaan suunnitelman toteuttamiseen ja ainakin istutustalkoot 
olisi tälle vuodelle tiedossa. Toivottavasti mahdollisimman moni kyläläinen pääsee osallistumaan niihin syksyllä sekä pian 
pidettäviin kevään siivoustalkoisiin.  Mukavan yhdessä tekemisen lisäksi nuo ovat hienoja mahdollisuuksia tutustua muihin 
kyläläisiin. Kuten ovat muutkin kylällä vuoden mittaan pidettävät tapahtumat. Kannattaa siis tarkkailla ilmoitustauluja tai 
käydä nettisivujen tapahtumakalenterista katsomassa mitä kaikkea tänäkin vuonna on tarjolla aivan kotikulmilla. Otathan 
rohkeasti yhteyttä kyläämme liittyvissä asioissa!

Oikein hauskaa kevään jatkoa kaikille toivottaen,

Tuomas

Kylätoimikunta tammikuussa  
pikkujouluissa, tapas-kurssilla  
Ellen Hinttalan opissa. 
 
Paikkana Pieni Ravintola (Rajamäki)
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TULEVIA TAPAHTUMIA

 
Kyläsiivoustalkoot to 24.4 klo 18. 

Katso ilmoitus ja lisätiedot sivulta 9.

Suosittu wanhan ajan tapahtuma

RUSTHOLLARI
su 8.6. klo 13 – 16

Nukarin koululla, Nummenniityntie 14

Koko perheen tapahtumassa:
wanhan tawaran myyjiä, käsityöläisiä, 

wanhoja autoja, traktoreita... 

Työnäytöksinä mm. lampaan keritsemi-
nen ja punamullan keitto

 
Koulumuseo avoinna ja museon 

pihapiirissä perinneleikkejä

kahviosta ja grillistä herkkuja!

paikkamaksu alk. 5€ (sis. myyntitilan)

Muusta nähtävästä lähempänä  
ajankohtaa paikallislehdissä ja  

www.nukari .fi

Paikkavaraukset: Paula p. 050 3841331
Näytteilleasettajat: Raila p. 050 3797672

Punamultamaalin ennakkotilaukset:  
Kirsi p. 040 8337483

MUISTOJEN NUKARI 

järjestetään la 11.10.2014 klo 15-18
Nukarin koululla, osoitteessa Nummenniityntie 14

Koulumuseo avoinna klo 14-15.

Nykyiset ja entiset kyläläiset voivat tavata toisiaan sekä 
kertoa tarinoita Nukarin tapahtumista, kouluajoista ja 

persoonallisista kyläläisistä ym. menneinä aikoina.

Tapahtumasta tiedotetaan lähempänä ajankohtaa paikallis-
lehdissä, FB-sivuilla, kylän ilmoitustauluilla sekä Nukarin 

kotisivuilla www.nukari.fi

Laittakaa sana kiertämään,  
jotta kaikki kiinnostuneet pääse  vät paikan päälle.

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

Kahvitarjoilu

 
Koko perheen tapahtuma

 
su 16.11. Nukarin koululla

Joulutorilta ihania tuotteita 
pukinkonttiin tai itselle

NKT:n kahviosta herkulliset leivonnaiset

Joulupukki paikan päällä!

Nukarin Malja 2014 luovutus

Myyntipöytävaraukset NKT:n väeltä, 
lisätietoja myöhemmin, seuraa ilmoittelua!

 
Lähde yhteiselle retkelle, tutustumaan teen  

ihmeelliseen maailmaan! 

Forsmanin teetalo tarjoaa runsaasti tietoa  
ja uusia makuja teen ystäville.

Retki toteutetaan syksyllä 2014, seuraa  
kylätoimikunnan ilmoittelua lähempänä ajankohtaa.

 Tutustu aiheeseen ennakkoon 
 lehden sivuilta 10-11! Seuraa tapahtumailmoittelua Nukarin nettisivujen 

tapahtumakalenterista ja kylän ilmoitustauluilta.
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NUKARIN KYLÄTOIMIKUNTA

Sihteeri
Jenni Sandberg
Nukarintie 81
05450 Nukari
puh. 040 842 8861
jennisandberg81@gmail.com

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

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

Varapuheenjohtaja
Heli Rossi
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
Mia Ruotsalainen
Nukarintie 125B
05450 Nukari
puh. 040 593 7407
mia@pysykunnossa.fi

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

Uusi jäsenemme:

Hei, olen neljännen polven nukarilainen, tai tarkan 
rajanvedon mukaan raalalainen. Suurimman osan 
30-vuotisesta elämästäni olen asunut täällä maalais-
maisemissa. Koen vahvasti juureni olevan täällä, vaikka 
työt ja opinnot ovat vetäneet maailmalle. Työskentelen 
sähkö- ja valaistustekniikan tutkijatohtorina Aalto-
yliopistossa. Vapaa-aikaani vietän liikkuen, puutarha-
hommissa ja raivaten ja kunnostaen vanhaa maatalon 
pihapiiriä.

Voit lähettää kaikille meille yhteisesti postia  
osoitteeseen kylatoimikunta@nukari.fi

Voit myös laittaa viestin nettisivujen  
www.nukari.fi yhteydenottolomakkeen kautta.

Leena Tähkämö
leena.tahkamo@gmail.com
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VUODEN 2013 TAPAHTUMIA
Laskiaisriehaa vietettiin Nukarin koululla 10.2. 
NKT:n järjestämässä laskiaisriehassa oli tällä kerralla 
paljon uutta ohjelmaa. Koulun salissa järjestettiin 
kirpputori ja paikalle oli saapunut lukuisia myyjiä ja 
ostajia. Pihalla lapset pääsivät koiravaljakon kyytiin, 
tutustumaan paloautoon ja osallistumaan Hakan järjes-
tämiin hiihtokilpailuihin. Liikunnallisesta ohjelmasta 
vastasivat osaltaan myös pian avaava liikuntakeskus 
Bailofit, jonka edustajana Diego veti salissa Zumbaesit-
telyn. Lisäksi NKT järjesti arpajaiset, myi makkaraa ja 
tarjoili kahviossa monenlaisia herkkuja.
Riehan yhteydessä pidettiin myös kyläkokous, jossa 
kylätoimikunta kertoi menneen vuoden tapahtumista 
ja halukkailla oli mahdollisuus lähteä mukaan toimin-
taan. 

Kyläsiivoustalkoot 24.4.
Kylää siivottiin jälleen talkoilla keskiviikkona 24.4. 
Paikalle oli saapunut mukavan paljon ahkeria talkoo-
laisia ja tienpientareita saatiin siistittyä koko kylän 
alueella. Martat vastasivat tuttuun tapaan laavulla 
tikkupullan paistamisesta.
 

Lasten Pesiskoulu kesällä 2013
Jenni Sandberg piti Nukarin urheilukentällä pesäpal-
lokoulua alakouluikäisille lapsille. Pesäpallosta innos-
tuneet lapset kokoontuivat kesän aikana kymmenen 
kertaa harjoittelemaan lajin perusteita kuten lyömistä 

ja heittämistä. Loppukesästä päästiin jo vähän kokei-
lemaan pelaamistakin ja innostus oli kova. Kiitos 
yhteistyöstä kuuluu Nurmijärven Mailalle varusteiden 
ja vakuutusten osalta.

Perinteinen Rusthollari sunnuntaina 9.6.
Sää suosi, ennusteista huolimatta, jälleen kerran 
Rusthollaria. Paikalle saapui runsaasti kävijöitä ihmet-
telemään ja ihastelemaan koulun pihalla esillä ollutta 
kalustoa. Käsityöläiset ja wanhan tavaran myyjätkin 
olivat löytäneet paikalle myymään omia tuotteitaan, 
kuten koruja, leluja ja hunajaa. Kahviossa oli myyn-
nissä uutena herkkuna lettuja, jotka menivät kuin 
kuumille kiville ja NKT vastasi tuttuun tapaan makka-
ran myymisestä. Samassa yhteydessä Kylätoimikunta 
esitteli virallisesti Nukarin kylän oman teen, nimeltään 
Nukarinkosken Lumous.

Koulumuseolla ovet olivat avoinna ja ilahduttavan 
monet kävijät ehtivät käydä tutustumassa vanhanajan 
kouluun. Opas arvioi kävijämääräksi noin 100 henkilöä.

Kiitokset myös Nurmijärven Keskus VPK:lle tapahtu-
man tukemisesta. Lisäksi lämpimät kiitokset kävijöitä 
viihdyttäneelle trubaduuri Gona Lehtiselle sekä kaikille 
tapahtuman järjestelyihin osallistuneille ahkerille 
talkoolaisille.
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Maailmanympärimatka arboretumissa 5.9. 
Syyskuun alussa kylätoimikunta kutsui Heikki Kiurun 
esittelemään koulun naapurissa sijaitsevaa arboretumia 
ja sieltä löytyviä puulajeja. Kovin moni kyläläinen 
tuskin tietää miten upea ja monipuolinen puulajipuisto 
sijaitsee aivan kotikulmilla. Paikalle saapuikin runsaasti 
asiasta kiinnostuneita kuulijoita, joille kylätoimikunta 
tarjosi arboretum-kierroksen jälkeen laavulla makkaraa 
ja kahvia.

Ilmoitustaulutalkoot 2.10.2013
Monta vuotta on pohdittu kylän ilmoitustaulujen 
kuntoa ja sijaintia. Syksyllä päätettiin tilata kyläse-
pältä kaksi uutta taulurunkoa ja yhteen uudet laudat. 
Lokakuun alussa kylätoimikunta pääsi tositoimiin 
kaivamaan monttuja. Toivottavasti taulut ovat jatkossa 
ahkerassa käytössä ja tieto kulkee myös niiden välityk-
sellä.  

Muistojen Nukari keräsi muistelijoita 12.10.
Nukarin koululle keräännyttiin muistelemaan 
men neitä lauantaina 12.10. Paikalle saapui aiempien 
vuosien tapaan noin 30 eri-ikäistä entistä ja nykyistä 

nukarilaista. Iltapäivä kului mukavasti muistellen 
ja iloinen puheensorina täytti luokkahuoneen. Osa 
muistelijoista ehti käymään koulumuseollakin ennen 
tilaisuuden alkamista.
Kylätoimikunta esitteli samalla Nukarinkosken Lumo-
uksen rinnalle uuden vihreän lehtiteen nimeltään 
Nukarinkosken Vehreys.
 

Marrasmeiningit 17.11.
NKT järjesti Marrasmeiningit 17.11. Nukarin 
koululla. Ohjelmassa oli edelliseltä vuodelta tuttuun 
tapaan poniratsastusta, myyjäiset, makkaranmyyntiä, 
kahvio ja arpajaiset. Ulkona pääsi tutustumaan oikeaan 
poliisikoiraan sekä kuulemaan koiran koulutuksesta 
ja työstä. Joulupukki ehti käymään paikalla jakamassa 
lapsille pieniä lahjoja. NKT:n toimesta paikalle oli 
järjestetty lapsille pelipisteitä, joissa pääsi pelaamaan 
Nintendo Wiillä.
Kylätoimikunta luovutti Nukarin maljan vuodelta 
2013. Maljan sai tällä kertaa Sirkka-Liisa Weckström ja 
lahjan saaja oli aidosti iloinen ja yllättynyt saamastaan 
huomionosoituksesta.

KYLÄSUUNNITELMA
Lähes koko vuoden 2013 kestäneenä projektina tehtiin 
Nurmijärven kylille omat kyläsuunnitelmat.
Lue lisää sivulta 9.
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KYLÄTOIMIKUNNAN TOIMINTA-
SUUNNITELMA 2014
Kyläkokoukset
Ensimmäinen on pidetty Kevätriehassa 30.3. Muita 
järjestetään tarpeen mukaan.

Kotisivujen ylläpito ja edelleen kehittäminen
Vuosi sitten uusittuja kotisivuja ylläpidetään ja kehite-
tään kyläläisten toiveiden mukaan.   

Kyläsuunnitelma 
Osallistutaan aktiivisesti kyläsuunnitelmassa mainittui-
hin kehittämis- ja parantamiskohteiden toimenpiteisiin. 

Liikenneasiat
Osallistutaan kunnan yhteisiin toimiin liikenne-
turvallisuuden hyväksi. 

Nukarin Sanomat julkaisu
Toimitetaan entiseen malliin, julkaisu huhtikuussa.

Stipendien myöntäminen koululaisille keväällä 2014
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 roskien tyhjennyksestä on voimassa toistaiseksi 
kunnan kanssa. Talkoot ja roskisten tyhjennys jatkuvat 
entiseen malliin.

Tapahtumiin osallistuminen ja niiden järjestäminen
Järjestetään tapahtumia ja osallistutaan NKT:n järjes-
tämiin mahdollisuuksien mukaan. Lisätään yhteistyötä 
naapurikylien kanssa.

Nukarin Malja 2014
Luovutetaan Marrasmeiningeissä. Ehdotuksia maljan 
saajaksi otetaan vastaan.

Vuoden 2014 tapahtumia:
24.4.2014   Siivoustalkoot
8.6.2014  Rusthollari   
11.10.2014  Muisteluilta   
16.11.2014  Marrasmeiningit 
 
Muita tapahtumaehdotuksia 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

NUKARIN OMA TUNNUS
Mistä kylä tunnetaan? Nukarinkoskesta, koulu         museo sta, 
kauniista luonnosta, pitkästä historiastaan, nukarilai-
sesta yhteishengestä ja aktiivisista kyläläisistä. 

Kylätoimikunta halusi tuoda näitä teemoja paremmin 
esille ja päätti tehdä kylälle oman tunnuksen! 

Entinen nukarilanen, teollinen muotoilija Antti Miettinen 
lähti ideoimaan Nukarilaisten laulun pohjalta sopivaa 
kuvaa. Syntyi tämän lehden kannessa oleva tunnus. 
Toivottavasti jatkossa tämä kuva kiteyttää nukari-
laisuuden syvimmän olemuksen; ylpeyden omasta 
kylästä, kauniista luonnosta, upeista koskimaisemista ja 
pitkästä historiasta!

NUKARI
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KYLÄSUUNNITELMAN KOOSTE 

Nurmijärvelle valmistui lokakuun 2013 lopussa 13 asukaslähtöistä kyläsuunnitelmaa, joilla katetaan lähes kaikki 
kunnassa sijaitsevat kylät. Nukari on yksi näistä kylistä. Kyläläisiltä kyseltiin keväällä 2013 mielipiteitä Nukarin 
nykytilasta ja kehitystoiveista ja saatujen vastausten perusteella työryhmä kokosi suunnitelman. Suunnitelmaa 
esiteltiin yhdessä Raalan kyläsuunnitelmatyöryhmän kanssa Nukarin Pirtillä 21.5. pidetyssä kyläillassa. Tilai-
suudessa saadun palautteen perusteella suunnitelma viimeisteltiin. Tavoitteena on, että kyläsuunnitelma saadaan 
hyvään käyttöön ja että suunnitelmassa esiin tulleita asioita vietäisiin eteenpäin. Suunnitelma löytyy kokonaisuu-
dessaan Nukarin nettisivuilta ja sitä päivitetään vuosittain vastaamaan sen hetkistä tilannetta.

Pohjatyö on tehty mutta nyt se varsinainen työ vasta alkaa. Monet esille tulleista asioista, kuten isot liikennetur-
vallisuushankkeet, ovat sellaisia, joita yksittäiset kyläläiset eivät pysty toteuttamaan – kunnalla tai ELY -keskuk-
sella on niissä iso rooli. Alla on kuitenkin koottuna suunnitelmasta niitä asioista, joihin meistä jokainen voi 
vaikuttaa! 

Tutustu suunnitelmaan kokonaisuudessaan Nukarin nettisivuilla www.nukari.fi ja tule mukaan tekemään kyläs-
tämme vieläkin parempi ja viihtyisämpi!

Jo tehtyjä parannuksia:

• Heinäkuussa 2013 koulun piha aidattiin joen 
suuntaan Aleksia liikelaitoksen toimesta.

• Nukarin nettisivut uudistettiin keväällä 2013.  
Kehittäminen on jatkuvaa, joten kerro oma paran-
nusehdotukseni sivujen suhteen – mitä sinä haluai-
sit lukea Nukarin omilta nettisivuilta?

• Kylätoimikunta pystytti kylälle kaksi uutta 
ilmoitustaulua ja korjasi laudat yhdestä vanhasta 
taulusta. Tiedottamista on parannettu/tehostettu 
nettisivujen ja Facebookin kautta sekä luomalla 
postituslistoja kiinnostuneille. 

• Nukarin Haka on palkannut kyläavustajan, joka 
auttaa monissa askareissa Raalan ja Nukarin alueella. 

• Kesällä 2013 kylätoimikunta ja Nurmijärven Maila 
järjestivät Pesiskoulun alakouluikäisille lapsille 
Nukarin urheilukentällä. 

Mitä voimme itse tehdä:

• Joen rannan, ulkoilupolkujen siistiminen talkootoi-
milla.

• Arboretumin opastetaulut toteutettavissa ilman 
suuria panostuksia.

• Nukarin Pirtin remontti on valmis ja tilaa voivat 
käyttää kylän eri toimijat sopimuksen mukaan.

• Yhteisöllisyyttä voi lisätä esim. järjestämällä 
yhteistä tekemistä naapurikylien kanssa. 

• Kylätoimikunta voi pienin teon toivottaa uudet 
kyläläiset tervetulleeksi Nukarille. 

• Kylän hevosharrastajat voivat yhdessä maanomista-
jien kanssa tehdä alustavaa työtä yhteisten maasto-
reittien merkitsemiseksi karttaan.

• Nukarin Haka voi lisätä urheilutarjontaa eri 
ikäryhmille.

• Nukarin ruokapiirin perustaminen kyläläisten 
toimesta.  

 
Nukarin kyläsiivoustalkoot to 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 herkullisia tikkupullia.

Laitetaan porukalla ympäristö siistimmäksi!
 

Talkoot järjestää Nukarin kylätoimikunta. 
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NUKARINKOSKEN  
LUMOUS JA VEHREYS
Lähes kymmenkunta kylän naista kokoontui hel mi -
kuussa 2013 ”tee-iltaan”. Paikalla oli teen sekä 
teetehdas Forsmanin hyvin tunteva Mimmi. Yhdessä 
huomattiin, että Nukarilta löytyy paljon teestä kiin-
nostuneita ja teetä juovia ihmisiä. Kylätoimikunta 
päätti lähes siltä istumalta ”valmistaa” oman kylän 
teen, jonka nimikin keksittiin saman illan aikana! 

Tee on suunniteltu ja tehty yhteistyössä Forsmanin 
teetalon kanssa. Ensimmäinen ”Nukarinkosken 
Lumous” on maustettu, perinteinen musta tee. Tee 
saatiin myyntiin toukokuussa ja ensimmäinen 200 
pussin erä myytiin varsin nopeasti. Syksyllä tilattiin jo 
toinen erä Lumousta sekä lisättiin valikoimaan myös 
”Nukarinkosken Vehreys”. Tämän vihreän, maustetun 
teen kyläläiset ovat myös ottaneet hyvin ja innos-
tuneesti vastaan; on kiva tarjota vieraille oman kylän 
teetä. Myös viemiseksi, esim. täältä pois muuttaneelle, 
Nukarin teet ovat mainio valita.

Teellä on mielenkiintoinen historia! 
Ensimmäiset merkinnät teen käytöstä ovat 2737 eaa. 
Toisien lähteiden mukaan tee on alkujaan Kiinasta, 
toisien Intiasta – kaukaa idästä kuitenkin. Ming-
kaudella 1368-1644 syntyivät modernit teet sellaisessa 
muodossa kuin me ne tunnemme. Suomen teehistoria 
alkaa siitä, kun v. 1854 Sergejeffin Pojat perustivat 
Viipuriin Suomen ensimmäisen teetalon. Vuonna 
1891 Häkli, Lallukka ja Kumpp. perustivat teepak-
kaamon Helsinkiin ja vuonna 1910 Paulig aloitti teen 
myynnin.

Tee on täynnä luonnollista energiaa!
Luonnostaan tee kasvaa puussa, mutta teetä viljeltäessä 
kasveja ei päästetä kasvamaan puiksi vaan ne pidetään 
pensaina parturoimalla niitä säännöllisesti n. metrin 

korkuiseksi. Keväällä poimitut teet ovat täynnä ener-
giaa, ja ne ovat myös terveellisimpiä.

Tee on maailman eniten juotu juoma veden jälkeen.
Pussiteekin on tietenkin teetä, mutta jos tahdot päästä 
paremmin sisään teen maailmaan, käytä laadukasta ja 
tuoretta irtoteetä. Tee kannattaa valmistaa ajatuksella, 
jotta lopputulos on nautinnollinen.
 
• Käytä teen haudutukseen avosihvilää, jossa teeleh-

dillä on tilaa avautua.
• Veden lämpötilalla on suuri merkitys. Älä polta 

teen vitamiineja ym. pois kaatamalla lehdille 
kiehuvaa vettä. Valkoinen, keltainen ja vihreä -tee 
haluavat hautua n. 75 asteen lämmössä, oolongtee 
85 ast. ja musta ja puerh -teet 95 asteessa.

• Haudutusajat ovat myös tärkeitä; ensimmäinen 
haudutus on vain 2-4 min pituinen, seuraava 5-7 
min. Laadukasta teetä voi hauduttaa useamman 
kerran, maku vain pehmenee.

• Hyvä, puhdas vesi; ilman hyvää vettä ei synny 
hyvää teetä.

 
Annostus on hyvä opetella oman kannun mukaiseksi, 
esim. vihreää teetä laitetaan sihtiin vähemmän kuin 
mustaa.
 
Yleisin syy siihen, ettei joku pidä teestä, on väärä 
valmistustapa. Liikaa puruja ja liian pitkä haudutusaika 
saa teen kuin teen muuttumaan irvistyksiä aiheutta-
vaksi, kitkeräksi juomaksi.

”Ensimmäinen kaato on tyttönen, toinen nuori neito ja 
kolmas kypsä nainen.”
 - Kiinalainen sanonta

Tee on mielenkiintoinen juoma!
Tee virkistää ja samalla rauhoittaa, se on luonnon 
valmistama mielialarohto, joka torjuu ahdistusta ja 
stressiä. Brittien ratkaisu onkin ongelmatilanteissa 
juoda kuppi teetä. Teellä on paljon tervehdyttäviä ja 
parantavia vaikutuksia. Terveellisimpiä ovat vähän 
hapetetut laadut kuten valkoinen, keltainen, vihreä, 
oolong ja puerh. Ne sisältävät eniten L-teaniinia, 
vitamiineja, flavonoideja ja antioksidantteja. Runsas 
teenjuonti flunssa-aikana lisää vastustuskykyä. 

Teetä voi käyttää myös ruuanlaitossa. Jos haluat 
savun makua uuniloheen, ripottele pintaan Lapsang 
Souchong -teenlehtiä. Kylmä tee vie hyvin janon 
helteellä. Teellä voi myös värjätä vaatteita, ja vaikkapa 
maalata tauluja... 
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Teetä käytetään paljon myös kosmetiikkateollisuudessa, 
sillä se edistää ihon kimmoisuutta ja suojaa uv-sätei-
lyltä. 

Tee on yksi niistä harvoista nautintoaineista, joita on 
mahdollista nauttia täysin puhtaalla omallatunnolla!

Tietolähteinä käytetty Pirkko Arstilan ”Teen ystävän 
kirja” ja Kyllikki Villan ”Tee” -kirjaa.

Nukarinkosken Lumous:
Intia-Ceylonin musta tee maustettuna villimansikka 
öljyllä, lisänä ruusun terälehtiä ja mansikan terälehtiä.
 
Nukarinkosken Vehreys:
Kiinalainen vihreä tee, jossa karhunvadelman lehdet 
sekä -aromi mausteena. 

Nukarinkosken Lumousta ja -Vehreyttä on saatavana  
3 € pussihintaan kylän tapahtumista ja kylätoimi-
kunnan jäseniltä. Saadut rahat käytetään kyläläisten 
hyväksi, iloksi ja riemuksi, ja vaikkapa retkeen  
Forsmanin teetaloon tutustumaan teen maailmaan...

RAALAN-NUKARIN MARTAT
Raalan-Nukarin Martat ovat toimineet vuodesta 
1948 asti. Vuosi 2013 ei poikennut aktiivisuudessaan 
muista vuosista. Normaalin toiminnan lisäksi Martat 
osallistuivat sekä Raalan-Karhunkorven että Nukarin 
kyläsuunnitelmien tekoon.

Raalan-Nukarin alueella yleisin toimintamme on 
marttailtojen järjestäminen. Viime vuonna järjestimme 
Nukarin Pirtillä Syysiltamat, joissa oli musiikki-
näytelmä ”Elämää ei sen enempää”, runonlausuntaa 
sekä musiikkia. Paikalla oli kiitettävästi ihmisiä nautti-
massa kulttuurista sekä Marttojen leipomista tarjoiluista. 

Viime toukokuussa vietimme mukavan päivän 
Nukarin koululla osallistuen koulun kierrätyspäivään 
askartelemalla lasten kanssa kierrätysmateriaaleista. 
Mm. mainokset, kahvipaketit, kananmunakennot ja 
kynttilän jämät saivat lasten käsissä uuden muodon. 
Martoille on tärkeää olla tukemassa koululaisia käden-
taidoissa. Tapanamme on jakaa vuosittain sekä Nuka-
rin että Karhunkorven koulussa stipendit kädentaitojen 
osaajille. Käsityötaitoja pidimme itse yllä neulomalla 
viime vuonna pipoja Hyvinkään sairaalassa syntyneille 
vauvoille. Tänä vuonna olemme toimittaneet pipoja 
sekä Kirkonkylän että Rajamäen neuvoloihin annetta-
vaksi vastasyntyneille.

Martoista puhuttaessa ei pidä unohtaa leipomista ja 
ruoanlaittoa. Viime vuonnakin järjestimme useita kahvi-
tuksia. Nurmijärven kotiseutupäivälliset lokakuussa 
olivat meidän järjestämät. Tikkupullaa paistoimme 
Nukarin kyläsiivouksen jälkeen kaikille vapaaehtoi-
sille siivoajille. Saman teemme tänäkin vuonna, joten 
laavulla tavataan.

2014 osallistumme Ravintolapäivään 17.5. perustamalla 
ravintolan päiväksi Nukarin Pirtille. Tervetuloa paikalle!

Kaikessa tekemisessä Martoilla on periaatteena, että 
jokainen osallistuu toimintaan voimien ja mahdolli-
suuksien mukaan, ja jokainen saa olla sellainen Martta, 
joka itselle sopii. Yhdistys pyrkii järjestämään marttail-
toja joka toinen viikko. Marttaillan teemana voi olla 
illasta riippuen esimerkiksi tuote-esittelyä, leipomista, 
käsitöitä, askartelua tai vapaata illanviettoa.

Marttatoiminnasta ja järjestettävistä marttailloista 
ilmoitetaan Nurmijärven Uutisten yhdistyspalstalla. 
Kaikki marttailusta kiinnostuneet olette tervetulleita 
tutustumaan toimintaamme!

Raalan-Nukarin Martat
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HARRASTUKSENA RATSASTUS
Teksti ja kuvat Tommi Järvinen

Ei ole kauan aikaa siitä, kun Nukarilla vielä tieltä 
kuului kavioiden kopse ihmisten ja tavaroiden kulki-
essa hevosella. Metsätöissä tukit ajettiin metsästä 
kovalla työllä hevosten vetämänä. Vilja ja ihmiset liik-
kuivat hevosilla ja suomenhevonen oli yhteiskuntamme 
maataloustyön sekä arkiliikenteemme tärkein apuvä-
line.  Hevonen oli aina ollut maatalouden, perheiden, 
sotilaiden ja poliisin tukipilari. Yhteiskunta muuttui 
ja Nukarillakin nähtiin hiekkateillä hevosten joukossa 
ensimmäinen auto. Hevoset, jotka olivat kylillä aina 
kulkeneet, joutuivat luovuttamaan tiet ja omat työnsä 
autoille ja koneille.
Hevoskanta romahti, mutta ihmisten rakkaus hevoseen 
ja luontoon säilyi. Tuotantotalous, sotilaat ja poliisit 
luopuivat hevosista, ihmiset eivät. Hevosesta, yhteis-
kunnan hyötyeläimestä, tuli pikkuhiljaa uusi, suuren 
väestön harrastus. Nykypäivänä maamme ylpeyden, 
jääkiekon, harrastajia on noin 66 000. Yllättäen 
varjoon jää 160 000 hevosharrastajaa, joiden kansalliset 
ja kansainväliset saavutukset eivät aina ylitä urheilul-
lista uutiskynnystä. 

Harrastuksena hevonen ei olekaan ihmiselle välttä-
mättä huomion tai kunnian etsintää. Parhaimmillaan 
hevosharrastus on yhdessäoloa eläinten ja ihmisten 
kanssa, irtautumista arjesta ja olemista suuren luonto-
kappaleen kanssa. Ratsastusharrastuksen aloittamisen 
myötä joutuu moni puntaroimaan oman rohkeuden, 
uskalluksen ja tietenkin ajankäytön kanssa. Monelle 
saattaa olla voitto jo nousta hevosen selkään, mutta se 
tunne vasta vahvistuu, kun opitaan hallitsemaan tätä 
suurta luontokappaletta.
 
Moni ratsastaja aloittaa harrastuksensa vasta aikuisiässä. 
Tällöin hevosista haetaan ehkä tasapainoa yhteiskun-
nan kiireille ja paineille. Hevosten parissa koetaan, että 
voidaan irtautua elämän hektisyydestä. Hevosta hoita-
essa ja uljaan eläimen selässä muu maailma jää hetkeksi 

täysin ulkopuolelle. Hevosten kanssa toimiessaan lapset 
ja nuoret saavat arvokasta yhdessäoloa eläimen kanssa. 
Opitaan vastuullisuutta sekä hoivaa ja mikä ehkä 
tärkeintä, osallistutaan tehokkaaseen liikuntaan, missä 
kehon lihaksisto ja koordinaatio huomaamatta kehittyvät.

Ratsastusharrastuksen aloittamiseen luonnollinen 
paikka on ratsastuskoulu, missä ammattilaisen ohja-
uksessa ja opastuksessa opitaan ratsastuksen ja hevosen 
hoidon perusteet. Ratsastuskouluissa toiminta on 
myös turvallista, sillä ratsastaessa käytetään turvallisia 
ja alkeisratsastukseen soveltuvia hevosia. Tämän lisäksi 
ratsastuskouluilla on voimassaolevat turvallisuussuun-
nitelmat ja ohjaajat ovat ensiapukoulutettuja.

Nukarin alueella on tällä hetkellä arviolta satakunta 
hevosta. Alueen hevoskannasta valtaosa on islannin-
hevosia. Ammattimaisista hevostalleista Mintzun Talli 
on toiminut Nukarilla yli 10 vuotta. Minna Järvisellä 
on yli 25 vuoden kokemus hevosalan ammattilaisena 
ja hän on toiminut mm. kansainvälisissä kilpailuissa 
hevosenhoitajana. Mintzun Talli järjestää kaiken ikäi-
sille ratsastajille alkeis- ja jatkokursseja, askellajitunteja 
sekä maastovaelluksia. Islanninhevosten ammattival-
mennuksen parissa toimii valmennustalli Glaesihross, 
jonka omistaja Jenni Kurki on hankkinut ammatti-
koulutuksensa Islannissa. Tallin toiminta pohjautuu 
ammattimaiseen ratsastusvalmennukseen ja hevosten 
täyshoitopalveluihin.

Nukarilla on totuttu näkemään hevosia myös maas-
tossa ja liikenteessä. Maastossa liikkuessaan tulee ratsas-
tajan olla selvillä jokamiehen oikeuksista. Tiellä liikku-
essaan hevonen on taas tienkäyttäjä siinä missä autoilija 
tai pyöräilijä. Tiellä kun kohdataan ratsastaja, tulee 
meidän autoilijoina muistaa liikenteen hyvän käytök-
sen säännöt. Riittävällä huomioimisella turvaamme 
ratsastajan ja hevosen turvallisuuden. Kohteliaisuus ja 
huomioiminen kuuluvat liikenteeseen.

Nukarin kyläläisenä olen iloinen siitä, että Nukarin 
teillä kuuluu vielä nykypäivänäkin hevosten kavioiden 
kopse.
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NUKARIN KOULUN VANHEM-
PAINYHDISTYKSEN TOIMINTA
NKT:n vakiintuneeksi toiminnaksi on vuosien varrella 
muodostunut liikuntavuorojen järjestäminen, Marras-
meiningit ja Ystävänpäivärieha, Nukarin kalenterin 
teettäminen, koulun kevätretken tukeminen sekä 
stipendien / hymypatsaiden jako koulun kevätjuhlassa 
joka luokka-asteelle.

Sählyvuorot ovat olleet maanantaisin alakouluikäisille 
ja liikuntavuorolla valvojina toimivat vuoroa käyttävien 
lasten vanhemmat. Valvojia on saatu hyvin mukaan 
ja näin taataan vuoron jatkuminen. Kirsi Oila toimii 
yhteyshenkilönä valvontavuorojen varaamisessa. Vapaat 
sekä jo varatut vuorot näkyvät myös Nukarin nettisivu-
jen tapahtumakalenterissa.
  
NKT on nyt viitenä vuotena teettänyt Nukarin kalen-
terin. Lisäksi NKT on hoitanut kahvituksia kylän tilai-
suuksissa. Kerätyillä varoilla koululaiset ovat käyneet 
viime syksynä elokuvissa kirkonkylässä Kino-viikoilla. 
Marrameiningeissä NKT on järjestänyt kahvion, 
arpajaiset sekä myyjäispöydät. Viime syksynä Marras-
meiningeissä oli lapsien ja aikuisten viihdykkeeksi 
ponitalutusta sekä poliisikoiranäytös. Tammikuussa 
koululla vieraili Järvenpään teatteri, joka esitti Tuomas 
Kyrön kirjoittaman lastennäytelmän Vinkuva sika. 
Myös Tammentuvan päiväkodin lapset pääsivät katso-
maan esitystä.  Keväällä pidettävän Kevätriehan ohjel-
masuunnittelu on vielä tätä kirjoittaessa kesken mutta 
tapahtuma pidetään tänä vuonna edellisistä poiketen 
uudistuneen Nukarin Pirtin tiloissa su 30.3. NKT on 
lisäksi lahjoittanut koululle rahaa mm. askartelumateri-
aaleihin  sekä välituntivälineitä. Hankinnassa on myös 
uusi trampoliini vanhan tilalle. 
 
Toiminnan suunnitteluun ja järjestämiseen tarvit-
semme koko ajan uusia vanhempia. Ensi syksyn 
toiminta aloitetaan syyskokouksella, joka pidetään 
tiistaina 9.9. klo 18 alkaen. Silloin on mahdolllisuus 

tulla vaikuttamaan NKT:n toimintaan vaikkapa uutena 
hallituksen jäsenenä. Tarvitsemme juuri sinun ideoitasi 
ja tarmokkuuttasi jatkaaksemme loistavaa toimintaa. 

Terveisin NKT:n hallituksen jäsenet
Marinka Paasikivi, pj     
050 5647741 (marinka.paasikivi@kolumbus.fi)
Henna Haapanen,  varapj.
Heli Heilimo, rahastonhoitaja
Siru Weckström, sihteeri
Marjo Miettinen 
Elisa Nikula

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 ovat muotoa  
etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi

Tammentuvan päiväkoti, Nummenniityntie 14
Ryhmät: 
Tikut, puh. 040 317 2273
Terhot, puh. 040 317 4913
paivakoti.tammentupa@nurmijarvi.fi

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

Päiväkodin johtaja Tarja Rajamäki
puh. 040 317 2296
etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi
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NUKARIN HAKA

Urheilutoimintaan uusia suunnitelmia 

Kulunut talvi on hiihtourheilun suhteen ollut varsin 
haastava ja Hakakaan ei pystynyt järjestämään omia 
hiihtokilpailujaan saati perinteistä Marian viestiä. 
Suunnitelmissa ollut lasten hiihtoleikkikoulu jäi 
näin myös pitämättä, mutta toivottavasti ensi talvena 
olosuhteet suosivat paremmin.
Urheilutoiminnan osalta Haka pyrkii kuitenkin jo tänä 
vuonna lisäämään tarjontaa. Tavoitteena on tarjota 
uusia mahdollisuuksia erityisesti aikuisten kuntoliikun-
taan.
 
Muutaman vuoden tauon jälkeen järjestetään loppuke-
sästä jälleen Syvänojan kierros, joten kaikki innokkaat 
lenkkeilijät ja juoksijat tervetuloa mukaan juoksemaan. 
Syvänojan kierrokseen voi valmistautua esimerkiksi 
lähtemällä yhteislenkille, joita aletaan järjestää keski-
viikkoisin 2.4 alkaen. Ajatuksena on, että halukkaat 
löytäisivät omantasoisensa juoksu- tai kävelykaverin, 
jonka kanssa lähteä yhdessä liikkumaan. Lisäksi 
syksyllä aloitetaan aikuisten sisäpelivuoro koulun 
liikuntasalissa. Nyt onkin hyvä hetki esittää toiveita 
vuoron ajankohdan ja sisällön suhteen. Tarkempaa 
tietoa näistä on tulossa nettisivuille ja sähköpostilla 
oman sähköposti osoitteensa ilmoittaneille.
 

Lapsiakaan ei tietenkään unohdeta. Perinteisten maas-
tojuoksujen lisäksi kesälle Hakalla on suunnitelmissa 
järjestää lasten urheilukoulu. Urheilukoulua on tarkoi-
tus pitää Nukarin urheilukentällä kahden viikon ajan. 
Suorituspaikkojen puutteesta johtuen sisältönä tulee 
olemaan pääasiassa pallopelejä ja urheilullisia leikkejä. 
Urheilukoulun vetäjäksi Haka etsii 14-23 vuotiasta, 
mielellään paikallista, nuorta. Mikäli olet kiinnostunut 
työstä, tai tiedät jonkun ehdokkaan,ota yhteyttä Nukarin 
Hakaan sähköpostilla Nukarin.Haka@gmail.com tai 
puhelimitse 0500 401405 (Tuomas).

Nukarin Pirtti 

Nukarin Pirtillä tehtiin vuoden 2013 aikana paljon 
muutos- ja korjaustöitä. Hankkeen lähtökohtana oli 
Pirtille vuonna 2012 tehty kuntokartoitus ja siinä 
havaitut korjaustarpeet. Samalla haluttiin parantaa 
Pirtin varustetasoa ja helpottaa tilan käyttämistä mm. 
juhlapaikkana. Hankkeeseen haettiin tukea EMO Ry:n 
kautta EU:n maaseudun kehittämisrahastolta, joka 
tuen myös myönsi. Hankkeen osalta oltiin aktiivisesti 
yhteydessä myös Museovirastoon, mistä saatiin ohjeis-
tusta Pirtin historiallisen ulkoasun säilyttämiseksi. 

Varsinaisiin käytännön töihin päästiin kesällä 2013, 
jolloin urakka aloitettiin ulkoverhouksen ja ikkunoiden 
uusimisella. Samalla ulkoseinien lämmöneristystä lisät-
tiin villalla ja tuulensuojalevyllä. Yläpohjan lämmön-
eristyksen parantamiseksi puhallettiin sinnekin kerros 
villaa. Ulkoverhous- ja ikkunanvaihtourakoiden jälkeen 
päästiin hankkeen seuraavaan vaiheeseen, joka samalla 
oli varmasti merkittävin Pirtin käyttäjien kannalta. 
Pirtin eteistilaan rakennettiin sisä-WC:t, joten jatkossa 
ei ole enää juhlista tarvetta lähteä ulos pihan perälle. 
Vanhat ulkovessatkin ovat edelleen käytössä, joten 
esimerkiksi lenkkeilijät voivat niitä käyttää kuten 
tähänkin asti.
 

Juhlien järjestäjien elämän helpottamiseksi Pirtin 
keittiötä hieman paranneltiin. Kylmäkalusteet uusittiin 
ja samalla asennettiin sähköliesi, jollaista ei Pirtillä 
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aiemmin ollut. Keittiön kaapistot uusittiin osittain, 
mutta hyväkuntoiset, puurunkoiset yläkaapit jätettiin 
paikalleen. Pirtin uudistusurakka on näiltä osin valmis, 
mutta jatkossakin talon kunnosta ja käytettävyydestä 
tullaan pitämään huolta tarpeen vaatimilla korjauksilla.
Tehtyjen muutostöiden ja parantuneen varustelutason 
myötä Pirtin hinnoittelua hieman korotettiin vastaa-
maan kohonneita vesi-, jätevesi- ja sähkökustannuksia. 
Nukarin ja Raalan yhdistykset voivat käyttää Pirttiä 
kuitenkin kokouskäytössä veloituksetta ja tapahtumien 
järjestämisestäkään ei täyttä hintaa peritä. Tarkemmat 
tiedot hinnoista ja varaamisesta löytyvät Nukari.fi 
nettisivuilta.

Kyläavustaja

Kyläavustaja Jouko hoitaa Pirttiä ja avustaa kyläläisiä
Nukarin Hakan johtokunta mietti vuoden 2013 aikana 
ratkaisua Nukarin Pirtin ylläpitoon tulevaisuudessa. 
Veikko Konttinen on hoitanut ylläpitoa ja tehnyt 
vaadittuja pieniä korjaustöitä useita vuosia lähes 
yksinään eikä hänen seuraajakseen löytynyt yksittäistä 
henkilöä joka olisi pystynyt sitoutumaan työhön. 
Loppukesästä Hakalle tarjoutui tilaisuus hyödyntää 
Suomen Kylätoiminta Ry:n Kyläavustajahanketta. 
Kyseisen hankkeen puitteissa on Uudenmaan alueelle 
palkattu jo useita kyläavustajia, joista lähimmät toimi-
vat Kytäjällä ja Palopurossa. Haka päätti tarttua tilai-
suuteen ja palkkasi marraskuussa 2013 kyläavustajaksi 
Jouko Hiltusen.
 
Joukon ensisijainen tehtävä on hoitaa Pirtin ylläpitoa ja 
siihen kuuluvia töitä kuten lämmittämistä, polttopui-
den kantoa, tuolien ja pöytien kantamista sekä pieniä 
korjaustöitä. Näiden Pirtillä tehtävien töiden lisäksi 
Jouko on mahdollista tilata koteihin tekemään pieniä 
jokamiestason askareita, jotka eivät kilpaile yksityisen 
liiketoiminnan kanssa. 

Palvelu on rajattu Nukarin ja Raalan alueille ja siitä 
veloitetaan 10€ tunnilta. Maksu on kotitalousvähen-
nyskelpoinen. Lisäksi Joukolle maksetaan kilometrikor-
vaukset Pirtiltä työkohteeseen. Kyläavustajan tekemät 
työt ovat helpointa maksaa tilille, joten käteistä rahaa 
ei tarvitse varata maksua varten.
 
Kuluneiden kuukausien aikana Jouko onkin tilattu 
tekemään monenlaista pikkuaskaretta kuten poltto-
puiden kantamista, asiointia ja autotallin siivoamista. 
Lisääkin töitä kalenteriin mahtuu ja varmasti monella 
on kotonaan tai pihapiirissä pieniä askareita joiden 
tekemiseen ei itsellä ole kykyä tai aikaa. Joukon voi 
tilata numerosta 0466410678 ja samasta numerosta saa 
lisätietoa esimerkiksi siitä millaisia töitä kyläavustaja 
voi ja saa tehdä.

Yhteislenkit 2.4. alkaen Pirtillä 
Juoksijat ja kävelijät voivat löytää 
lenkkeilyseuraa viikottaisilta yhteislen-
keiltä, jotka alkavat keskiviikkona 2.4. 
Kokoontuminen Pirtillä klo 18.

Perinteinen Syvänojan kierros 
Lauantaina 6.9. klo 13 Nukarin Pirtillä
Tarkemmat tiedot lähempänä tapah-
tumaa mm. osoitteessa nukari.fi ja 
sähköpostilla
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110m

72m

Olympia-
stadionin
torni

Jätevesi-
määrä
Nukarilta
yhden 
vuoden 
ajalta

Nukarin jätevesiosuuskunta

Ensimmäinen vaihe, jätevesien ohjaamisessa 
pois kauniin kylämme alueelta keskitettyyn 
käsittelyyn, on lopputarkastuksia ja viimeistelyä 
vailla.

Korjaustöitä tehdään vielä kevään ja kesän 
aikana.  Asiasta tulee kysely niille, joita se 
koskee.

Muistathan huoltaa tai huollattaa pumpun 
kiinteistösi osalta, että takuu pysyy voimassa!

Uusia liittyjiä toiminta-alueella otetaan mukaan ja 
alueen laajentaminen on mahdollista.

Yhteystiedot:
Vikailmoitukset ja huoltotilaukset (halutessasi)

10m

vain ”sitä itteensä” , 
ja vessapaperia

Vikailmoitukset ja huoltotilaukset (halutessasi)
040 773 2371 (24 h)

info@nukarinjatevesiosuuskunta.fi
www.nukarinjatevesiosuuskunta.fi/

Ekotekomme ei näy, mutta ympäristömme on 
puhtaampi.

10m

860 autollista =  yhtenäinen 
autojono, joka yltäisi Nukarilta
Karhunkorpeen 

11 000 kuutiota
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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 valvon-
nan. Valvojaksi voi ilmoittautua puhelimitse klo 17 
jälkeen; 040-8337483 /Kirsi Oila.

ma klo 19–20.30
to klo 19–20.30
LENTOPALLOA
Lentistä koulun liikuntasalissa kahtena iltana viikossa 
”kaikille kynnelle kykeneville”.

MAASTOJUOKSUT
Nukarin Haka järjestää keväisin ja syksyisin lapsille 
suunnatut maastojuoksut Nukarin Pirtillä. Tarkemmat 
ajat Nurmijärven Uutisten yhdistyspalstalla, Nukarin 
Facebook-ryhmässä ja nukari.fi sivujen tapahtumaka-
lenterissa.

HIIHTOKILPAILUT
Nukarin Haka järjestää talvella lapsille suunnatut hiih-
tokilpailut Nukarin Pirtillä. Tarkemmat ajat Nurmi-
järven Uutisten yhdistyspalstalla, Nukarin Facebook-
ryhmässä ja Nukari.fi sivujen tapahtumakalenterissa.

NÄPRÄÄJÄT
Pääasiallisesti aikuisille suunnattu Näprääjät kokoon-
tuu teemailtojen (joulukukkakorien teko, hopeakoru-
kurssi 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 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 
OHJAAJAA
Haka etsii 14-23 vuotiasta ohjaajaa lasten urheilukou-
luun kesälle 2014.

MUUTA HARRASTUSTOIMINTAA TARJOAVAT:

Nukarin Haka ry
Nukarin.haka@gmail.com
Puheenjohtaja
Tuomas Multala
puh. 0500 401 405
tmultala@gmail.com
Urheiluseuratoimintaa
Pirtin vuokrausta mm. juhlapaikaksi
Nukarin Pirtti, tiedustelut ja varaukset:
puh. 045 1756139  /  Nukarin.Haka@gmail.com
Lisää aktiivisia jäseniä kaivataan toimintaan ja vetä-
mään kylälle erilaisia aktiviteetteja!

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

Nukarin kylätoimikunta
Puheenjohtaja
Tuomas Multala
puh. 0500 401 405
tmultala@gmail.com

Nukarin ja Raalan  
osakaskunnat (kalastus)
Puheenjohtaja:
Teuvo Laakso
puh. 0400 925 643
Talous, tiedotus:
Pentti Lehmusvaara
puh.  050 301 7290
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 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 Janne Alanen, Leenä Tähkämö ja 
Katja Kivinen. He ovat kaikki tohtoreita.

Tohtorintutkintosi:
Janne: Teoreettinen fysiikka, Filosofian tohtori,  2012
Leena: Valaistustekniikka ja sähköinen talotekniikka, 
tekniikan tohtori, 2013, Aalto-yliopisto; Sähkötek-
niikka, tohtori, 2013, Université Paul Sabatier (yhteis-
valvottu väitöskirja)
Katja: : Bioinformatiikka, Filosofian tohtori, 2004

Milloin kävit Nukarilla koulua?
Janne: 1992-1998
Leena:  1990-1996
Katja: 1982-1988

Päällimmäinen koulumuistosi?
Janne: Mukavaa ajanvietettä kavereiden kanssa. Opet-
tajistakin on tietysti vain mukavia muistoja ;)
Leena: Mieleen palaa paljon asioita ala-asteajalta: 
pesäpallotunnit, suunnistus jokirannan maisemissa, 
hiihtokilpailut, käsityötunnit, omatoimiset teatteriesi-
tykset, ja joulu- ja kevätjuhlat. Erityisesti joulujuhlista 
muistan ne, jotka pidettiin ulkona koulumuseon 
maisemissa.
Katja: Meillä oli hyvä koulu. Opettajat olivat motivoi-
via ja koska ryhmät olivat pieniä, saimme hyvin yksi-
löllistä opetusta. Kaikki tunsivat toisensa ja kannustivat 
toisiaan aineessa kuin aineessa. Hyvä yhteishenki.

Mieluisin oppiaineesi ala-asteella?
Janne: Varmasti se oli matematiikka ja liikunta. Biolo-
gia ja maantiede olivat myös mukavia.
Leena: Pidin kaikista aineista, lukuaineista ehkä 

eniten, erityisesti matematiikasta.
Katja: Todennäköisesti biologia tai luovat aineet. 
Biologiasta tuli ammatti ja tykkään edelleen piirtää, 
maalata ja laulaa!

Mitä teitte ystävien kanssa välitunneilla?
Janne: Pelasimme erilaisia ulkopelejä. Useimpiin pelei-
hin kuului myös painimista, yhtä lajia kutsuttiinkin 
”niitti- korikseksi”(koripalloa vankilasäännöillä)
Leena: Pelattiin pelejä: polttopalloa, kymmentä tikkua 
laudalla, hyppynarua ja keinussa pallopeliä, jonka nimi 
on jäänyt unohduksiin.
Katja: Naruhyppelyä, kymmenen tikkua laudalla, 
peili, kapteeni käskee, maa-meri-laiva, talvella teimme 
lumirakennelmia ja leikimme kukkulan kuningasta 
lumikasan päällä tai kävimme hiihtämässä (meillä ei 
ollut kaukaloa, muuten olisin varmaan luistellut kaikki 
välitunnit). Keinut ja kiipeilyteline olivat myös ahke-
rassa käytössä.

Entä vapaa-aikana, koulun jälkeen?
Janne: Uitiin Vantaassa, pyöräiltiin, potkittiin palloa, 
kalasteltiin ja sodittiin.  Salibandya pelattin Nukarin 
koululla.
Leena: Olen maatilan kasvatti, joten ulkosalla tuli 
tehtyä jotain pientä hyötyhommaakin leikkien lomassa. 
Tykkäsin rakentaa majoja ja hiihtää. Pelasimme kroket-
tia ja beachball-mailapeliä.
Katja: Iltapäivisin vierailin vuorotellen ystävieni 
luona tai he tulivat meille. Viikonloput ja lomat vietin 
hevostallilla.
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Lempiruokasi koulussa?
Janne: Lihakastike ja peruna. 
Leena: Pinaattiletut. Niitä ei koskaan saanut kotona. 
Kotona tykkäsin veriletuista, eli taisin tykätä mistä 
tahansa letuista.
Katja: Makaronilaatikko tai jauheliha-perunasose-
laatikko. Kaikkea pystyi kyllä syömään, mutta kerran 
meille tarjottiin kuumaa appelsiinimehua hiihtokisojen 
jälkeen. Se oli kammottavaa.

Mitä olet opiskellut ala-asteen jälkeen? 
Janne: Ylä-asteen ja lukion kävin NYKissä. Sen jälkeen 
olen viettänyt aikani Helsingin yliopistolla Kumpulassa 
lukemasssa fysiikkaa sekä matematiikkaa. Maisterin 
tutkinnon suoritin 2008 ja sen jälkeen aloitin jatko-
opinnot fysiikan laitoksella, josta valmistuin 2012 
filosofian tohtoriksi. Tämän jälkeen lähdin tutkimus-
apulaiseksi Saksaan vuodeksi.
Leena: Yläaste Nurmijärven yhteiskoulussa, ylioppi-
laaksi v. 2002 Sammon lukiosta Tampereella, sähkötek-
niikan diplomi-insinööriksi v. 2007 Tampereen teknil-
lisestä yliopistosta ja v. 2013 tohtoriksi kaksin verroin.
Katja: Kävin ylä-asteen ja lukion Nurmijärven Yhteis-
koulussa. Kirjoitettuani ylioppilaaksi opiskelin biolo-
giaa ja kemiaa Helsingin yliopistolla ja valmistuttuani 
luonnontieteiden maisteriksi muutin Englantiin ja 
väittelin Cambridgen yliopistossa filosofian tohtoriksi 
bioinformatiikasta.

Mitä sinulle nykyään kuuluu? 
Janne: Oikein hyvää. Asun Viikissä kihlattuni ja 
vuoden vanhan poikani kanssa. Olen töissä mobiilialan 
yrityksessä, nimikkeellä Data Scientist. Työ on jokseen-
kin saman oloista kuin tutkijan työ. Työnkuvaan 
kuuluu matemaattisten mallien tekeminen ja koodaa-
minen. Työ on hauskaa ja saan oppia uusia menetelmiä 
päivittäin.
Leena: Kiitos hyvää. Vuoden aikana on tapahtunut 
paljon isoja asioita, kuten valmistuin ja menin naimi-
siin. Onneksi nyt näyttää elämä vähän tasaantuvan.

Katja: Hyvää kiitos. Asun perheeni kanssa Cambrid-
gessa. Viimeiset seitsemän vuotta olen tutkinut mala-
riaa Sanger-instituutissa, mutta tänä keväänä siirryn 
koordinoimaan sydän- ja verisuonitautien tutkimusta 
Cambridgen yliopistoon. Tutkin myös raskausmyr-
kytyksen syitä yhdessä suomalaisten ystävieni kanssa. 
Vapaa-ajallani liikun paljon, tapaan ystäviä ja käyn 
teatterissa ja elokuvissa.

Terveisesi Nukarin ala-asteen oppilaille:
Janne: Nauttikaa Nukarin luonnosta ja muistakaa, että 
koulussa on tärkeintä leikkiä ja pitää hauskaa kaverei-
den kanssa.  Innostukaa, tutkikaa ja oppikaa asioita, 
jotka teitä itseänne kiinnostaa. Pakolliset taidot oppii 
siinä samalla.
Leena: Pienestä voi ponnistaa korkealle!
Katja: Toivotan rutkasti energiaa uusien asioiden ja 
taitojen opetteluun niin koulussa kuin vapaa-aikana! 
Pitäkää hyvää huolta toisistanne.

 
 
 
 
 
 
 

Kiitos Janne, Leena ja Katja haastattelusta!
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KYLÄLÄISEN TULINEN  
HARRASTUS
Teksti ja kuvat: Samuel Herkert

Chili on kotoisin Etelä-Amerikan sademetsistä joissa 
jo muinaiset intiaanit keksivät kasvin hyödyllisyyden, 
tehden siitä yhden maailman vanhimmista viljelyskas-
veista. Vaikka chilejä on viljelty Etelä-Amerikassa jo 
yli 8000 vuoden ajan, löytyy syrjäisistä sademetsistä 
ajoittain uusi villichililajike. Chilit levisivät aluksi koko 
Amerikkaan ja sieltä viimeistään Kolumbuksen aikoi-
hin Eurooppaan ja ympäri maailmaa. Chililöydöksiä 
on tehty Skandinaviasta ja Aasian suunnalta satoja 
vuosia Kolumbusta edeltäneeltä ajalta, joten voi olettaa 
että ainakin seikkailunhaluisimmat viikingit ovat 
seilanneet Atlantin yli tutkimusmatkoillaan.

Chilit kuuluvat koisokasvien (Solanaceae) kasvihei-
moon tomaattien, perunoiden ja tupakan kanssa.  
Suurin osa chileistä jakautuu neljään alalajiin, Capsi-
cum annuum, chinense, baccatum ja pubescens. 
Näiden lisäksi on C. frutescens (Tabasco) ja villichilit. 
C. annuum -lajin chilejä lienee eniten, niihin kuuluvat 
paprikat, aasialaiset ja meksikolaiset chilit. C. chinense 
-lajista löytyvät maailman tulisimmat lajikkeet, usein 
Intian suunnalta, tämä ei kuitenkaan tarkoita, että 
kaikki chinenset olisivat äärimmäisen tulisia. C. bacca-
tum -lajin chilit eivät ole kovinkaan tunnettuja, aina-
kaan kaupallisesti. Niistä kuitenkin löytyy mahtavan 
makuisia mietoja - keskitulisia chilejä. C. pubescens 
-lajin chilit ovat pysytelleet vankasti Etelä-Amerikassa 
niiden muista poikkeavien kasvuolosuhdetarpeiden 
takia, ne viihtyvät erittäin hyvin Andien vuoristossa. 
Pubescenssit,  jotka tunnetaan myös Rocotoina  ovat 
monen chiliharrastajan mielestä chilien tryffeleitä, 
tosiharrastajien suosikkeja. 

Chilin polttavan tunteen aiheuttavat kapsaisiinit, jotka 
hämäävät tuntoaistin luulemaan että nyt on jotain 
todella kuumaa. Kyseessä on kuitenkin vain aisti-
harha, eivätkä chilit aiheuta mitään fyysistä vahinkoa. 

Pahinta mitä liian tulisen chilin syömisen jälkeen voi 
tehdä on hätääntyä, polte kyllä helpottaa itsestään, 
pikaista lievennystä voi hakea maitotuotteilla. Vettä 
ei kuitenkaan kannata juoda, se vain levittää poltteen 
tasaisemmin koko suun alueelle. Kova polte aikaansaa 
endorfiinien vapautumisen kehoon, joka tuo mukavan 
hyvänolontunteen, tähän voi jopa jäädä vähän kouk-
kuun. Poltteen sietokyky kasvaa sitä mukaan kun syö 
tulisia ruokia, aloittelijalle äärimmäisen tulinen voi olla 
tosiharrastajalle mieto. Myös eri kapsaisinoiden välillä 
on eroja, toiset polttavat pistävästi heti ja toisissa polte 
kasvaa hiljalleen useamman minuutin ajan. Suurin 
osa kapsaisiinista on siemenkiinnikkeissä ja siementen 
pinnassa, ne poistamalla chiliä on helpompi käyttää.

Koukkuun jääminen ei ole mitenkään huono asia, 
chilit kuuluvat vitamiinipitoisimpiin hedelmiin ja 
niiden terveysvaikutukset tuntuvat olevan erittäin 
moniulotteiset. Chilit mm. vähentävät vatsahaavan 
riskiä, parantavat aineenvaihduntaa ja toimivat flunssa-
nehkäisynä. Kapsaisiinia tutkitaan myös pitkäaikaiseen 
kivunlievitykseen ja syövän torjuntaan.

Chilin kasvatus on erittäin helppoa kun onnistuu vält-
tämään muutaman vaarakohdan, tärkeimpänä liika-
kastelu. Chilit eivät välitä siitä, vaikka niiden lehdet 
pääsevät lerpahtamaan kuivuuden takia. Kuten muut-
kin hyötykasvit, chilit saattavat palaa jos ne siirretään 
alkukesästä suoraan ulos auringonpaisteeseen ilman 
UV-säteilyyn totuttamista, myös tuhoeläimet saattavat 
viedä kasvit mukanaan. Chilien idätys kannattaa aloit-
taa tammi-helmikuussa, jotta saa kasvit kukkimisko-
koon kesäkuun alkuun. Chilit tuntuvat itävän parhai-
ten 27-30 asteen lämpötilassa, idätysalustaksi käy hyvin 
peruslannoitettu turve tai muu vastaava. Itämisen 
jälkeen taimet kaipaavat valoa, pimeinä vuodenaikoina 
sitä saa tuotettua helposti energiansäästölampuilla tai 
loisteputkilla. Taimet kannattaa siirtää isompiin ruuk-
kuihin pari kertaa ennen lopulliseen kasvuastiaan tai 
-paikkaan siirtämistä. Chilien kasvattaminen ruukuissa 
on suositeltavaa, koska niiden siirtäminen sisälle sadon 
kypsyttämistä varten on silloin helpompaa jos kesä 
loppuu kesken. Yleensä hedelmän kypsymiseen menee 
kukinnan jälkeen 1-2 kk lajikkeesta ja olosuhteista 
riippuen. 

Yksi vaikeimmista, mutta samalla hienoimmista 
asioista chilin kasvatuksessa tuntuu olevan parhaiden 
lajikkeiden löytäminen, sillä niitä on kymmeniä tuhan-
sia ja lisää saa risteyttämällä itse. Chilin kasvatus ei ole 
pahemmin riippuvainen käytössä olevasta tilasta sillä 
ne sopeutuvat erittäin hyvin niille tarjottuun kasvuym-
päristöön. Lajike joka tekee 30 cm kokoisen puskan 
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ikkunalaudalla voi venyä isossa kasvihuoneessa yli 
viisimetriseksi. Tämä tarkoittaa myös sitä, että chilin 
kasvatus on yksinkertaisimmillaan kasvi kukkaruukussa 
jota kastellaan ajoittain, mutta mahdollistaa myös 
äärimmäisen hifistelyn vesiviljelylaitteiden muodossa. 

Mihin ruokaan chili sitten sopii? Lyhyesti vastattuna: 
ihan kaikkeen! Koska lajikkeita on niin valtava määrä, 
löytyy niistä takuulla ihan mihin tahansa ruokalajiin 
sopiva, suklaakakusta aamupuuroon ja mansikkahil-
loon. Chilin ruokakäytössä vain mielikuvitus on rajana. 
Tuoreet chilit voi kuivattaa, pakastaa, etikkasäilöä tai 
vaikka hapattaa. Monet harrastajat kylmäsavustavat 
chilit jollain aromikkaalla hedelmäpuulla, savustetut 
chilit voi kuivattaa ja jauhaa tai keittää niistä maukas 
kastike. Tärkeintä chilin käytössä ruuanlaitossa on 
sopivan määrän löytäminen, jos ruoka menee liian 
tuliseksi on polte ainoa mitä annoksesta huomaa. 
Vastoin yleistä harhakäsitystä chili ei polta makuaistia 
pilalle, vaan vahvistaa ruuan makuja, eli kun poltteen 
voimakkuus on kohdallaan nousee ruokanautinto 
aivan uudelle tasolle. Chililajikkeilla on myös omat 
maut ja aromit, joiden tutkiminen on hauska ja palkit-
seva seikkailu.

Oma chiliharrastukseni alkoi joskus vuoden 2006 
syksyllä, kun eksyin kotimaiselle chilisivustolle ja 
tilasin siemenpaketin. Ensimmäisenä kesänä kasveja oli 
pari-kolme ja saatu sato vähäinen, mutta siitä se niin 
sanotusti lähti. Vuosi vuodelta kasvien ja lajikkeiden 
määrä jatkoi tasaista nousua, parhaimmillaan kasveja 
oli yli 50. Viime vuosina olen onnistunut rajoittamaan 
kasvien määrää panostaen mielummin muutamaan 
isoon yksilöön. Vuonna 2009 liityin Chiliyhdistykseen 
ja sitä kautta harrastus vakavoitui melkoisesti. Yhdis-
tyksen nimissä olen kiertänyt erilaisia puutarha- ja 
ruokamessuja levittämässä chilin ilosanomaa, samalla 
päästen seuraamaan innostuksen räjähdysmäistä kasvua 

Suomessa. Harrastus on edennyt siihen pisteeseen että 
sen puitteissa tulee nykyään hankittua elantokin.

Chilin suosio Suomessa on ainutkertaista koko maail-
massa. Uskallan väittää ettei mistään muualta maail-
malta löydy yhtä hyvää valikoimaa kaupallisesti tuotet-
tuja chilejä, toki määrällisesti muualla kasvatetaan 
enemmän, mutta meillä ei ole ns. perinteiden taakkaa. 
Varsinkin villichilien saralla täällä on kunnostauduttu; 
luonnossa sukupuuttoon kuolleita lajikkeita kasvaa 
täällä satoja. Suomeen on haalittu harrastajien toimesta 
parhaat chililajikkeet jokaiselta mantereelta ja sitten 
jalostettu niistä aivan omia lajikkeita. Chilien maku-, 
väri-, tulisuus-, koko- ja ulkomuotoskaala on niin laaja, 
että jokaiselle löytyy takuulla sopiva lajike.

Lisätietoa:
http://infernochili.net
http://chiliyhdistys.fi
http://chilifoorumi.fi 

Samuel Herkert, sherkert@gmail.com
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PAPUKAIJAT LENSIVÄT NUKARILLE
Teksti ja kuvat: Jarmo Tuutti

Suunnittelimme kihlattuni Annin kanssa muuttoa 
omakotitaloon vuoden 2013 keväälle. Sattumalta 
Anni näki Nukarin Kajastuksen myynti-ilmoituksen 
ja pienen miettimisen jälkeen päädyimme katsomaan 
taloa tammikuussa. Vanha talo, jossa varmasti riittäisi 
tekemistä loppuelämäksi. Mutta täydellinen meille. 
Noin puolen vuoden jälkeen, kesäkuussa, pääsimme 
vihdoin muuttamaan lintujemme kanssa uuteen kotiin.

Kuten monet muutkin lemmikkiharrastukset, lemmik-
kilintuharrastus vie osan ihmisistä mukanaan. Siitä 
tulee elämäntapa ja toisaalta lemmikkien hyvinvointi 
nousee erityisen tärkeäksi. Annin kanssa tapasimme 
suomalaisen lemmikkilintuyhdistyksen piirissä, 
emmekä missään tapauksessa ole tässä mielessä uniikki 
pariskunta.

Mutta kun kaksi innostunutta lintuharrastajaa päättää 
muuttaa yhteen, nousee lintujen määrä usein melko 
isoksi. Kotoamme löytyy tällä hetkellä mm. 2 kultapos-
kiamatsonia, senegalinkaija, senegalinkaijan ja mosam-
bikinkaijan hybridi (tässä siis kaksi läheistä sukua 
olevaa lintua pesinyt keskenään), 2 kaliforniantupsu-
viiriäistä sekä 19 neitokakadua. Neitokakadujen suurta 
määrää selittää se, että Anni myös kasvattaa niitä.

Omalta osaltani taas harrastus tarkoittaa lisäksi aktii-
vista yhdistystoimintaa sekä muutenkin tiedon jaka-
mista ihmisten kanssa. Ylläpidän omaa nettisivuani 
osoitteessa papukaija.fi, jonka lisäksi olen kirjoittanut 
aiheesta muutaman kirjan.

SAMUELIN VINKIT KEITTIÖÖN:

Täytetyt chilit
• jalapenoja, rocotoja tai muita täyttämiseen sopivia   
 chilejä
• Koskenlaskija- tai Aura-juustoa
• pekonia

Leikkaa chilin kyljestä tai yläosasta kansi, poista 
siemenet ja siemenkiinnikkeet. Täytä juustolla ja kääri 
pekonisiivuun.
Grillaa noin 170 asteessa, kunnes chili on pehmeä ja 
pekoni rapeutunut. Grillauksen yhteydessä voi chilit 
savustaa kevyesti.
Tarjoile sellaisenaan.

Kolmen chilin chili con carne
• 400 g naudan jauhelihaa
• 400 g sian jauhelihaa
• 4 sipulia
• 1 tlk tummaa olutta (0,33 litraa)
• 150 g tomaattipyrettä
• 1 tlk valkoisia papuja
• 1 tlk kidneypapuja
• 1 tlk maissia
• 2 jalapenoa
• 2 rocotoa
• 1 habanero
• 6 valkosipulinkynttä
• tilkka öljyä
• suolaa, pippuria, juustokuminaa (jeeraa) ja sinappijauhetta

Ruskista lihat erissä, mausta ne paistettaessa suolalla 
ja pippurilla. Silppua chilit, valkosipulit ja sipulit ja 
kuullota ne öljytilkassa, lisää tomaattipyre ja olut.
Yhdistä kaikki ainekset uunivuuassa. Hauduta uunissa 
120 asteessa 3–4 tuntia, alkuun peittämättömänä. Kun 
ruoka on sopivan paksua, peitä vuoka alumiinifoliolla.
Tarjoile kulhosta kreikkalaisen jugurtin, tuoreen kori-
anterin ja tortillasipsien, naanleivän tai riisin kanssa.

Töyhtöpäinen neitokakadu on melko suosittu, 
josta on olemassa useita eri värimuunnoksia
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Sali hyötykäyttöön

Oma iso sali on oikeastaan jokaisen lintuharrastuk-
seen kunnolla hurahtaneen ihmisen unelma. Heti 
muuton jälkeen lähdinkin kasaamaan lintuhäkkejä 
saliin. Huolestuneille mainittakoon, että pyrin silti 
säilyttämään salin ja rakenteet mahdollisimman ehjinä, 
sillä en halua lähteä laittamaan perinteistä taloa täysin 
uuteen uskoon.

Kahdelle kultaposkiamatsonille kasasin metallipajassa 
teetetyn 3 x 1,5 metrin häkin, pienemmille linnuille 
pari vähän pienempää häkkiä. Näitä lintuja onkin 
tarkoitus lennättää salissa päivittäin vapaana. Tällöin 
häkin lisäksi tilaan tarvitaan paljon kiipeilypuita, joissa 
linnut voivat viettää aikaansa. Linnut nimittäin eivät 
juurikaan lennä ”huvin vuoksi”, vaan suurin osa ajasta 
menee puuhaillessa kiipeilypuissa kaikkea.

Mutta suurin urakka oli kasata neitokakaduparvelle 
oma iso lentohäkki. Menikin melkein kaksi viikkoa 
(juhannus tosin välissä), kunnes olin saanut näyttä-
mölle 30 neliömetrin ja 3 metriä korkean tilan rajattua.

Arkea uudessa kodissa

Uusi kotimme on ollut oikeastaan kaikkea, mitä siltä 
voisi odottaa: viihtyisät tilat ihmisille, sekä isot tilat 
linnuille. Normaali arkipäivä alkaakin lintujen hoidolla 
(ruoat ja vesi), jonka jälkeen lähdemme töihin. 
Molemmat käymme bussilla töissä Helsingissä, joten 
matkaa tietenkin kertyy. Kotiin palattuamme päästän 
aina salin puolella elävät linnut häkeistään vapaaksi. 
Viikonloppuisin, tai jos teen töitä kotoa käsin, tätä 
vapaanaoloaikaa kertyy hieman enemmänkin.

Erikoinen harrastus, eikä ihmistä ehkä aivan täysi-
päisenä voi pitää, jos ostaa parin sadan neliön tilan 
pelkästään lemmikeilleen. Mutta meidän kannaltamme 
tämä on loistava ratkaisu.

Lemmikkilintu, ei häkkilintu

Valitettavan monilla on lemmikkilintuharrastuksesta 
kuva, jossa isokin papukaija saattaa istua pienessä 
(pahimmillaan pyöreässä) häkissä. Tämä kuva on 
kuitenkin kaukana totuudesta. Varsinkin viimeisten 
kymmenen vuoden aikana lintuhäkkien koot Suomessa 
ovat kasvaneet merkittävästi. Lisäksi lähtökohta on, 
että näiden eläinten tulee päästä häkeistään ulos lentä-
mään päivittäin.

Mainittakoon yksi seikka lintujen osalta: papukaijat 
ovat koukkunokkaisia lintuja (myös undulaatti on 
papukaija), mutta muitakin lemmikkilintuja löytyy, 
kuten peippoja tai kanarianlintuja. Usein pienemmät 
linnut elävät keskenään parvessa, kun isompien papu-
kaijojen kanssa omistajat myös puuhailevat kaikkea. 
Itse opetin mm. yhden neitokakaduni pelaamaan 
koripalloa.

Meillä suurin osa linnuista on papukaijoja. Neitoka-
kadu on suosittu pienempi papukaijalaji, joka on alun 
perin lähtöisin Australiasta. Niitä pidetään suhteellisen 
helppohoitoisina, joskin on tärkeää muistaa, että kaikki 
lemmikkilinnut vaativat omistajaltaan perehtymistä.

Lemmikkilinnun hyvinvoinnista huolehtiminen vaatii-
kin siis paljon tekemistä. Monipuolisen ruokavalion 
lisäksi se tarvitsee mielenkiintoisen ja virikkeellisen 
ympäristön sekä paljon kiipeilypaikkoja häkissä sekä 
sen ulkopuolella. Varsinkin isompien papukaijojen 
kohdalla lelujen ja muiden virikkeiden jatkuva vaihtelu 
on tärkeää. Lisäksi mahdollisuus päivittäiseen lentämi-
seen on erittäin tärkeää.

Kultaposkiamatsoni on alunperin Etelä-
Amerikasta lähtöisin oleva laji. Nämä yksilöt 
ovat kuitenkin syntyneet ihmisten hoidossa, 
sillä luonnosta näitä ei tulisi lemmikiksi enää 
pyydystää.

Kultaposkiamatsonit asuvat päivänsä 4,5 neliö-
metrin häkissä, jossa on tilaa lentää ja puuhailla.
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MAAILMANYMPÄRIMATKA  
ARBORETUMISSA 5.9.2013 
Tunnettu puuasiantuntija Heikki Kiuru opasti 
kauniina syyskuisena iltana innokkaita kuuntelijoita 
Nukarin arboretumin puiden saloihin. Väkeä oli tois-
takymmentä, kyläläisiä ja osa pidemmältäkin tulleita 
puidenystäviä. Arboretum sijaitsee Nukarin koulun 
edessä, Nummenniityntien varrella. 

Arboretum eli puulajipuisto on perustettu Nukarille 
1990-luvun puolivälissä. Kunnanpuutarhuri Tapio 
Peltonen suunnitteli istutukset ja tilasi taimet silloisen 
Kylätoimikunnan kanssa yhteistyössä. Koulun oppilaat 
istuttivat taimet talkoilla Kylätoimikunnan kanssa ja 
Heikki Kiuru oli myös mukana talkoissa.
Maailmanympärimatkalla Heikki kertoi mm. mistä 
puut ovat kotoisin, miten eri lajit ovat Suomeen tulleet, 
missä ne menestyvät, puiden kasvutavoista, puiden 
historiasta ja mihin eri puulajeja on käytetty ja paljon 
muuta mielenkiintoista puihin liittyvää.

Meidän arboretumistamme löytyy mm. sokerivaahtera, 
josta saadaan vaahterasiirappia ja jonka lehti on myös 
ollut mallina Kanadan lipussa. Pihtoja arboretumissa 
on monenlaisia, mm. siperianpihta, joka on kapea ja 
korkea, ja jota on Suomessa käytetty ensimmäisenä 
pappiloissa ja rautatieasemilla. Vieläkin pappiloiden 
ja kartanoiden pihoilla näkee kasvavan näitä komeita 
pihtoja.  Japaninpihdan oksat taas ovat hieman kaare-
vat kärjistään ja neulaset ovat alapinnaltaan kauniin 
vaaleat, joten auringossa japaninpihta näyttää loistavan. 
Punatammi on kestävä ja nopeakasvuinen puu, jolle 
tulee komea, leveä latvus. Opimme myös, että jättitui-
jan rungoista intiaanit tekivät toteemeja.

Parin tunnin mielenkiintoisen esittelyn ja kiertelyn 
jälkeen suunnistimme laavulle Kylätoimikunnan 
tarjoamalle mehulle ja pullalle. Matkalla sinne Heikki 
kertoi Pengerkosken perinteisistä saarneista ja vaah-

teroista, jotka ovat tienvarrella. Puut ovat komeita 
kulttuuriperintöpuita ja vastaavanlaisia on hyvin 
vähän. Heikki myös esitteli meille laavun lähellä olevan 
yksinäisen metsälehmuksen. Laavulla vielä tiedonha-
luiset haastattelivat Heikkiä ja hän tapansa mukaan 
tietoa auliisti jakoi. Lopuksi sovittiin, että järjestämme 
samanlaisen retken 3-5 vuoden päästä, jolloin näemme, 
kuinka puumme ovat kasvaneet ja tiettyjen lajien 
latvukset levinneet. Sille retkelle ovat tervetulleita myös 
kaikki uudetkin puidenystävät.

Arboretumissamme on paljon erikoisempia 
puita, kuten: 
• pyökki ja valkopyökki 
• siipipähkinä, jalopähkinää kahta lajia 
• sokerivaahtera 
• makedonian mänty 
• visakoivu, liuskalehtikoivu 
• tuohituomi 
• pilvikirsikka, joka kukkii kauniisti ke-

väisin 
• korkkipuita kahta lajia 
• japanin-, siperian-, korean-, lännen- ja 

balsamipihtoja. (Pihdat risteytyvät hel-
posti keskenään.) 

Japanista ja Pohjois-Amerikasta on paljon la-
jeja, koska jääkausi ei hävittänyt puita näiltä 
alueilta.

Arboretumin koko on n. 0,6 ha.
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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”.

Yhteystiedot:
Pertuntie 178Pertuntie 178
05400 Jokela

Puhelin
050 441 5879
040 551 3117 – Mintzu 
0400 518 639 – Diego 
Sähköposti  info@bailofit.fi

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

puh. 044 5075993
nh.kuljetus(at)gmail.com

www.nhkuljetus.net
Korvenniityntie 11, 05450 Nukari

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!

MAINOKSET
Kiitos mainostajille, te teette julkaisun mahdolliseksi.
Nukarilla ja lähialueilla 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

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
kuisma_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
• 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

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
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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

T:MI MK-PALVELUT

• Henkilö- ja pakettiautojen korjaukset
• Sisä- ja päälipesut
• Kyyditystilaisuudet ralliautolla

Puh: 0407253938
tmimkpalvelut@gmail.com

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

Ompelija Marjaana Laajakoski

Avoinna sopimuksen mukaan.
puh. (09) 417 1620, posti@laajakoski.fi
• Korjausompelu: lahkeiden lyhennykset, veto-

ketjujen vaihdot yms.
• Sisustusompelu: verhot, tyynyt, peitteet
• Mittatilausompelu: vaatteet arkeen ja juhlaan 

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

• kenttäsirkkelisahaus
• höyläys
• puunajo

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

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

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

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

myynti ja asennus
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Saukontie 40, 05450 Nukari
puh. (09) 250 7816
gsm 0400 960 040
hespel@elisanet.fi
www.hespel.fi
• Vesikattoremontit
• Sisäremontit
• Sadevesijärjestelmät
• Kattoturvalaitteet
• Kattopellit (profiilit)
• Peltilistat ym.
• Vuokrataan henkilönostinta 15m
• Vuokrataan rakennustelineitä
• Ym. pienremontit

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.

Uudenmaan Kiinteistömestarit

Kilpeläntie 54, 01900 Nurmijärvi
puh. 0400 240 082

• Rakentaminen ja kiinteistöt

Jere Viisanen 
p. 0503785305, jere.viisanen@luukku.com

• Kenttäkeittiö tapahtumiin, juhliin yms..
• Aurausta, hiekoitusta ja muuta traktoriurakointia.
• Nurmikonleikkaus
• Kuolin-ja muuttopesien realisointi, tarvittaessa 

loppusiivouksella.

Muista kotitalousvähennys!

Rakennusliike Tekson Oy
Raalantie 353, 01900 NURMIJÄRVI
Puh. 050 330 0792
tekson@tekson.fi

• Korjausrakentaminen
• Katot ja julkisivut

Ossin kiinteistöpalvelut
Tuore koivuklapi, Raalan ja Nukarin alueella

50€ / m3

p. 0400 240 082 


