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Kannen kuva   Riikka Turunen ”Kohti kesää” 
Julkaisija  Nukarin kylätoimikunta 
Painos   600 kpl
Taitto   Jenni Sandberg, Ville Väisänen 
Painopaikka  Libris Oy, Helsinki
Julkaistu  Huhtikuu 2015
Jakelu   Nukarin koulun 4.lk, leirikoulukassan tueksi 

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

Vuoden ensimmäinen kyläkokous pidettiin maaliskuun alussa Pirtillä. Kokoonnuimme Pirtille katsomaan 
menneeseen vuoteen ja suunnittelemaan tulevaa. Totesimme viime vuodesta, että joka kuukausi meillä on ollut 
jotakin säpinää kylällä. Kyläkokous voisi toki houkutella enemmänkin kyläläisiä paikalle, koska silloin on erin-
omainen mahdollisuus tuoda huolia, murheita, ideoita ja kiitosta esille. Kokouksessa valittiin jälleen uusi kylä-
toimikunta. Kiitämme Ismoa ja Miaa kuluneista vuosista ja toivotamme Ritvan mukaan iloiseen joukkoomme! 
Tuomas luotsasi mallikkaasti viimeiset kolme vuotta kylätoimikuntaa, mutta nyt on kapulan vaihdon vuoro. 
Kiitän luottamuksesta ja uskon, että tällä lähes samalla porukalla saamme taas paljon hyvää aikaan!

Nukarin Sanomat on kylätoimikunnan kevään rutistus; kirjoitetaan juttuja, mietitään sisältöä, tavoitellaan 
mainostajia. Aina on voitu ylpeänä laittaa lehti jakoon, jo vuodesta 1987 lähtien! Tässä lehdessä on edellisen 
tapaan kyläläisten harrastuksista asiaa. Meillä on täällä mm. Etelä-Suomen komeimpia koskikalastuspaikkoja 
sekä MM-tason salibandypelaaja. Päiväkoti ja koulu ovat useiden vireiden yhdistysten lisäksi keskeisiä toimijoita 
kylällä. Viime vuonna aloitimme juttusarjan Nukarin koulun kasvateista ja tänä vuonna olemme olleet yhtey-
dessä ulkomaille; ketä missäkin asuu, lue koko haastattelu.

Tulevista tapahtumista kannattaa lukea heti seuraavalta sivulta ja laittaa päivämäärät muistiin. Perinteisiä tapah-
tumia järjestetään kylällä myös kuluvana vuonna; siivoustalkoot, Rusthollari, Muistojen Nukari ja Marrasmeinin-
git. Lisäksi kierrätyksestä ja kirpputoreista kiinnostuneet voivat osallistua toukokuussa valtakunnalliseen Siivous-
päivään ja innokkaat liikkujat puolestaan samana päivänä Valkjärvi-soutuun Nukarin joukkueessa! Lokakuisia 
aikuisten BöndeBileitä unohtamatta.

Kesäkuussa osallistumme Suomen Kylätoiminta ry:n järjestämään valtakunnalliseen Avoimet Kylät – tapahtu-
maan.  Ideana on saada omalle kylälle sekä maakunnallisesti että lähialueella enemmän näkyvyyttä ja positiivista 
julkisuutta. Toivotamme kaikki tervetulleiksi tutustumaan kyläämme! Kurkkaa sivulle 17. 
  
Vuosi sitten julkaistun Nukarin tunnuksen innoittamana kylätoimikunta on kunnostautunut myös kylätuot-
teiden saralla. Olemme saaneet monenlaisia uutuuksia valikoimaan. Lue tuotteista tästä lehdestä ja nettisivujen 
”kylätuotteet” välilehdeltä. Aurinkoista kevättä kaikille. Ollaan positiivisia, reippaita ja tehdään yhdessä Nukarin 
kylästä paras mahdollinen!

Terkuin,  
Jenni

Kylätoimikunta joulukuussa 2014 
pikkujouluissa ravintola Virgin Oilissa, 
Helsingissä. 

Kuvasta puuttuvat Esa ja Mia.
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Kyläsiivoustalkoot t1 21.4 klo 17. 

Katso ilmoitus ja lisätiedot sivulta 19.

Suosittu wanhan ajan tapahtuma

RUSTHOLLARI
su 7.6. klo 13 – 16

Nukarin koululla, Nummenniityntie 14

Koko perheen tapahtumassa:
wanhan tawaran myyjiä, käsityöläisiä, 

wanhoja autoja, traktoreita, musiikkia... 

Punamultaa keitetään tilauksesta!
 

Koulumuseo avoinna koko 
tapahtuma-ajan!

Kahviosta ja grillistä herkkuja!

Paikkamaksu alk. 5€

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

Punamultamaalin ennakkotilaukset:  
Tuomas p. 0500 401 405

MUISTOJEN NUKARI 
järjestetään la 10.10.2015 klo 15-17

Nukarin Pirtillä, osoitteessa Raalantie 817

Koulumuseo avoinna klo 14-15.

Nykyiset ja entiset kyläläiset voivat tavata toisiaan sekä 
kertoa tarinoita Nukarin Pirtin vuosista. 

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

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

Kakku- ja kahvitarjoilu Pirtin 80v juhlan kunniaksi!

 
Koko perheen tapahtuma

 
su 15.11. Nukarin koululla

Joulutorilta ihania tuotteita 
pukinkonttiin tai itselle

NKT:n kahviosta herkulliset leivonnaiset

Joulupukki paikan päällä!

Nukarin Malja 2015 luovutus

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

Seuraa tapahtumailmoittelua Nukarin nettisivujen kyläkalenterista ja kylän ilmoitustauluilta!

23.5.2015 Nukarin koululla

Valkjärvi-soudut 23.5.2015.
Tule soutamaan Nukari voittoon! 

Lisätietoja: nukari.fi 

provalkjarvi.fi

Avoimet kylät 6.6.2015
Tervetuloa Nukarinkosken laavulle klo 13-15.

Lue lisää sivulta 17.

TULEVIA TAPAHTUMIA
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NUKARIN KYLÄTOIMIKUNTA

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

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

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

Sihteeri
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

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

Uusi jäsenemme:

Hei, 
Olen muuttanut Nukarille vuonna 1950. Vuosien 
varrella olen ollut koulun johtokunnassa jäsenenä 
sekä useamman vuoden Nousun rahastonhoitajana. 
Nyt eläkepäivillä harrastuksiini kuuluvat oman kotini 
ympäristöstä huolehtiminen puutarhatöineen, erilaiset 
kulttuuririennot ja käsityöt. Viihdyn erittäin hyvin 
Nukarin rauhallisessa ympäristössä, jossa palvelut kui-
tenkin ovat kohtuullisten matkojen päässä.

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

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

Ritva Rahunen
ritva.rahunen@kolumbus.fi

Jäsen
Leena Tähkämö
leena.tahkamo@gmail.com
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VUODEN 2014 TAPAHTUMIA
Luutapallo-ottelu 8.2.
Kylätoimikunta haastoi Nukarin koulun 5.-6. luokan 
oppilaat luutapallo-otteluun. Ottelu pelattiin Nukarin 
urheilukentällä ja pelivälineiden kirjo oli laaja. Pelin 
jälkeen kaikille oli tarjolla mehua. 

Kevätrieha Nukarin Pirtillä 30.3.
NKT:n perinteinen kevättapahtuma järjestettiin 
totutusta poiketen tällä kertaa Nukarin Pirtillä. NKT:n 
lisäksi järjestelyissä olivat mukana Nukarin Haka ja 
kylätoimikunta.
 
Tapahtumassa oli paljon erilaista ohjelmaa kuten 
Sirkus Selkon pitämä temppukoulu ja lapsille suun-
nattu ZumbaKids, josta vastasi Bailofit. Ulkona pääsi 
ampumaan värikuula-aseilla ja ratsastamaan poneilla. 
Suunniteltu hiihtokilpailu jouduttiin sääolojen takia 
korvaamaan maastojuoksulla. Buffetissa oli tarjolla 
monenlaisia herkkuja ja ulkona paistettiin muurin-
pohjalettuja. NKT piti arpajaiset ja myös lelunvaihto-
piste keräsi mukavasti huomiota. Riehan yhteydessä 
pidettiin myös kyläkokous ja uusi kylätoimikunta 
järjestäytyi.

Kyläsiivoustalkoot 24.4.
Ahkerat siivoajat putsasivat teidenvarsia ja paransivat 
näin kylän viihtyisyyttä. Laavulla tarjottiin perinteisesti 
virvokkeita ja Marttojen paistamaa tikkupullaa.

Lasten pesiskoulu kesällä 2014
Pesiskoulu alkoi 5. toukokuuta. Kiitämme Nurmijär-
ven Mailaa ja nuoria innokkaita pelaajia! Lue Pesiskou-
lusta lisää sivulta 26.

Perhokalastuksen SM - karsintakilpailu 1.6
Nukarinkoskella järjestettiin Ruoto Nukarinkoski 
SM-karsintakilpailu kesäkuun alussa. Kylätoimikunta 
huolehti kilpailijoiden muonituksesta sekä ylläpiti 
nuotiotulta laavulla myös muiden ulkoilijoiden iloksi. 

Perinteinen Rusthollari sunnuntaina 8.6.
Kylätoimikunnan vuoden päätapahtuma, Rusthollari 
keräsi jälleen suuren määrän kävijöitä ja näytteilleaset-
tajia. Koulun pihalla myyntikojujaan pitivät monet 
käsityöläiset ja vanhan tavaran myyjät. Muurikkaletut 
ja NKT:n makkarat olivat menestystuotteita edel-
lisvuoden tapaan. Paikallinen hieroja otti asiakkaita 
vastaan koulun sisätiloissa. Tänä vuonna oli mahdol-
lista seurata lampaan keritsemistä. Kerityt villat meni-
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vät käsityöläiselle jatkokäyttöön. The Sun Connection 
Alkaline triolle isot kiitokset musisoinnista. Monet 
kävijät ehtivät myös piipahtamaan koulumuseolla, joka 
oli avoinna koko tapahtuman ajan. Museon pihapii-
rissä Perinneleikit ry leikitti lapsia. Kylätoimikunnan 
osalta kiitokset Nurmijärven Keskus VPK:lle tapahtu-
man tukemisesta. Lisäksi lämpimät kiitokset kaikille 
tapahtuman järjestämiseen osallistuneille ahkerille 
talkoolaisille.

Nurmijärven markkinat 10.8.
Kylätoimikunta oli ensimmäistä kertaa mukana 
Nurmijärven perinteisillä Elomarkkinoilla Kirkonky-
lällä. Kylätoimikunnan ja Hakan yhteisellä pisteellä 
oli myynnissä kylätuotteita. Samalla kerroimme 
Hakan toiminnasta sekä uudistetusta Nukarin Pirtistä. 
Kauppa kävi mukavasti.

Sepeteuksen Pihatanssit 29.8
Kirjastoauto Sepeteus järjesti Nukarilla tanssit. Ky-
lätoimikunta oli mukana tapahtumajärjestelyissä ja 
epävakaan sään vuoksi ohjelma pidettiin salissa. Illan 
aikana kuultiin koulun oppilaiden esityksiä, naurettiin 
Riesa-Pellen tempuille sekä tanssittiin tanssiorkesterin 

Oivan Pumpun tahdissa. Lapset saivat Riesa-Pelleltä 
myös taikailmapalloja. 

Teeretki 16.9.
Kylätoimikunta järjesti syyskuussa retken Forsmanin 
teetaloon Vantaalle. Ohjelmassa oli mm. teen historiaa, 
teelaatujen eroja, maistelua ja vinkkejä teen käyttöön. 
Matkaan lähdettiin kimppakyydeillä Nukarilta ja 
osallistujia retkellä oli 10.

Muistojen Nukari 11.10.
Tilaisuus järjestettiin Pirtillä. Paikalla oli noin kolme-
kymmentä muistelijaa, jotka tunnistivat vanhojen 
luokkakuvien henkilöitä yhdessä. Myös koulumuseolla 
olivat ovet avoinna ennen tilaisuutta.
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KYLÄTOIMIKUNNAN TOIMINTA-
SUUNNITELMA 2015
Kyläkokoukset
Ensimmäinen on pidetty 4.3. Pirtillä. Muita järjeste-
tään tarpeen mukaan.

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

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 2015
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 2015 Luovutetaan Marrasmeiningeis-
sä. Ehdotuksia maljan saajaksi otetaan vastaan.

Vuoden 2015 tapahtumia:
21.4.2015   Siivoustalkoot
23.5.2015  Siivouspäivä
7.6.2015  Rusthollari   
10.10.2015  Muisteluilta 
10.10.2015  BöndeBileet II  
15.11.2015  Marrasmeiningit 
 
Muita tapahtumaehdotuksia ja talkooapua otetaan 
vastaan.

BöndeBileet 11.10.
Nukarin Hakan kanssa yhdessä järjestetyt BöndeBi-
leet pidettiin Nukarin Pirtillä samana päivänä kuin 
Muistojen Nukari. Pirtillä oli tarjolla hyvää ruokaa ja 
musiikkia kaikille lipun ostaneille. Paikalla oli suuri 
määrä entisiä ja nykyisiä nukarilaisia juhlijoita. Kuten 
aiemmin päivällä, myös BöndeBileissä monet entiset 
luokkakaverit pääsivät vaihtamaan kuulumisia.

Marrasmeiningit 16.11.
NKT:n järjestämät Marrasmeiningit pidettiin Nukarin 
koululla. Ohjelmassa oli mm. ponitalutusta, Zumbaa, 
myyjäiset, pihasuunnistusta ja kahvio. Joulupukki 
piipahti paikalla jakamassa lapsille karkkia. Kylätoimi-
kunta luovutti Nukarin maljan vuodelta 2014 ja tällä 
kertaa maljan sai NKT:ssä pitkään toiminut Marjaana 
Laajakoski. Marjaanan työkiireiden takia malja ja 
kukat toimitettiin hänelle jälkikäteen.

PikkujouluZumba 26.11
Päiväkodin ja koulun henkilökunnan iloksi järjestettiin 
Zumbatunti. Iloisen ja reippaan tunnin jälkeen mais-
tuivat glögi, piparit ja joulutortut. 

Kylätoimikunnan muuta toimintaa vuonna 2014
Ulkoilupolkujen roska- ja klapihuolto jatkui vuonna 
2014 tuttuun tapaan.  Kesällä kohennettiin kylän yleis-
ilmettä siistimällä Nukarin risteysten liikenteenjakajat. 
Lähialueiden ympäristöön vaikuttaviin hankkeisiin on 
myös otettu kantaa sekä omia nettisivuja ja Facebook-
profiilia kehitetty tiedotusmielessä.
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KYLÄTUOTTEET 

Nukarinkosken Lumous

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

Nukarinkosken Vehreys

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

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

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

Postimerkki, 10 kpl 

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

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

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

T-paita

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

10€/kpl (aikuisten S-3XL)

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

Tutustu ja ota yhteyttä kylätoimikuntaan 
saadaksesi oman kylätuotteesi! 

kylatoimikunta@nukari.fi, www.nukari.fi

Pengerkosken partaalla

Vuonna 2008 julkaistu 
kyläkirja Nukarin tienoon 
historiasta. Kirjoittajana 
Leena Heikkilä.  
40€
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TAMMENTUVAN TERVEISET 
Teksti ja kuvat: Tammentuvan väki 

Tammentupa
Tammentuvan päiväkoti aloitti syksyllä 2014 kolman-
nen toimintakauden väliaikaisissa tiloissa. Tavoit-
teemme on palvella Nukarin asukkaita mahdollisem-
man hyvin. Kolmenvuoden takaisessa muutoksessa 
myönteistä on se, että esiopetuksen väliaikaiset tilat 
saatiin lähemmäksi koulua ja näin yhteistyö koulun 
kanssa helpottui ja tiivistyi entisestään. Syksyllä 2014 
keskityimme varhaiskasvatusikäisten lasten kohdalla 
sellaisten toimintamuotojen kehittämiseen, jossa hoitoa 
tarvitsevan lapsen ikä ei ratkaise hoitopaikan saantia. 
Lähdimme kokeilemaan ns. sisarusryhmä- toimintaa 
avoimin mielin. Nyt sisarusryhmiä on Tammentuvassa 
kaksi ja niissä molemmissa on 1 – 6-vuotiaita lapsia. 
Ryhmien nimet palautettiin Tikuiksi ja Takuiksi, kuten 
ne olivat vanhan päiväkodin aikaan. Toimintaa suun-
nitellessamme pidimme mielessämme omahoitajuuden 
jatkumisen, pienryhmäpedagogiikan syventämisen, 
vertaisoppimisen, mallioppimisen ja uuden toimin-
tatavan tuomat mahdolliset haasteet näiden asioiden 
toteuttamisessa. Lisäksi lähtökohtina olivat Nurmi-
järven kunnan varhaiskasvatuksen tavoitteet, lasten 
tavoitteet sekä tilojen maksimaalinen hyödyntäminen. 
Puoli vuotta on kulunut. Pääosin palautteet ovat olleet 
positiivisia. Henkilökunta on kokenut uuden toimin-
tamallin hyväksi ja asiat ovat sujuneet jopa oletettua 
paremmin.  

Pienryhmätoiminta
Pienryhmätoimintaa toteutetaan niin, että jokai-
nen lapsi saa omaan ikään ja kehitystasoon sopivaa 
toimintaa. Esimerkiksi jumppa-/musakerhoryhmissä 
on lapsia sekä Tikuilta että Takuilta. Ihan pienim-
mät lapset muodostavat oman ryhmänsä ja isommat 
lapset on jaettu lasten kehitystason mukaan, sekä 

myös mallioppimisen ideaa hyödyntäen. Tikujen ja 
Takujen viisivuotiaille eli ”viskareille” pidetään omaa 
toimintaa ”viskaria” kerran viikossa. Tikujen, Takujen 
ja esiopetusryhmä Tuohenpesän yhteistä toimintaa 
ovat muun muassa ”minun ystäväni”-tapaamiset, jossa 
lapset tutustuvat toisiinsa yhteisten puuhien merkeissä 
sekä myös kerran kuussa olevat koko talon yhteiset 
lauluhetket. Leikin tukena käytämme leikkitaulua. 
Leikkitaulun avulla aikuinen pystyy jakamaan lapsia 
sopiviin pienryhmiin leikkeihin tai muuhun toimin-
taan sekä hyödyntämään monipuolisesti toiminnoissa 
päiväkodin eri tiloja. Pienryhmiä muodostetaan usein 
lasten tarpeiden pohjalta. Pienryhmä voi muodostua 
kielellistä tukea tarvitsevista lapsista tai tavoitteena voi 
olla esim. leikkitaitojen harjoittelu. Lapsilla on myös 
itse mahdollisuus päivittäin valita oman mielenkiinnon 
mukaan leikkejä ja kavereita, etenkin iltapäivisin, kun 
toiminta on silloin vapaampaa aamupäivään verrattuna. 

Tuohenpesä
Tuohenpesän esiopetusryhmä on toiminut rehtorin 
entisessä asunnossa vuodesta 2009. Tilat ovat hyvin 
kodinomaiset ja viihtyisät. Erilaisille leikeille ja pien-
ryhmätoiminnalle on hyvät mahdollisuudet. Talvisin 
nautimme hiihdon riemuista maastoon tehdyillä 
laduilla ja käymme luistelemassa Nukarin urheiluken-
tällä. Lähimetsät ja laavu kosken rannalla tarjoavat 
meille monipuoliset mahdollisuudet retkeilyyn.
Yhteistyö tulevien esikoululaisten ja vanhempien 
kanssa alkaa jo kesäkuussa, jolloin perheillä on tilaisuus 
tulla tutustumaan Tuohenpesään. Samalla tutustumi-
nen varmasti helpottaa monen esikoululaisen jännitystä 
tulevasta syksystä. Lasten esiopetuksen oppimissuun-
nitelman laadimme yhdessä lapsen vanhempien kanssa 
syksyllä. Vanhempien kanssa keskustelemme kuulu-
misista sekä lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvistä 
asioista lähes päivittäin. Yhteen hiileen puhaltamisen 
kautta pyrimme siihen, että lapselle, vanhemmalle ja 
kasvattajalle jää jokaisesta päivästä hyvä olo. Tavoit-
teenamme on avoin ja luottamuksellinen yhteistyö. 
Kaikista asioista pystytään puolin ja toisin keskustele-
maan. Esikouluvuoden aikana teemme paljon yhteis-
työtä Nukarin koulun ja myös päiväkodin kanssa. 
Koulun kanssa tehtävän yhteistyön tarkoituksena on 
tukea lapsen siirtymistä esiopetuksesta alkuopetukseen. 
Vuoden aikana osallistumme mukaan koulun erilaisiin 
tilaisuuksiin ja touhuilemme kaikenlaista kivaa yhdessä 
1. luokan kanssa. Useana vuotena mukavimpia juttuja 
ovat olleet laavulla makkaranpaisto ja kun pääsee 
istumaan oikeaan pulpettiin vaikkapa kuvaamataidon 
tunnille. Tavoitteenamme on luoda turvallinen, positii-
vinen kasvu- ja oppimisympäristö lapsille, jossa jokaista 
arvostetaan, kunnioitetaan ja kannustetaan. Ilo, nauru 
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Tammentuvan uudisrakennus
”Nyt on käynnissä suunnitteluvaihe. Suunnitteluvaihe 
on tilanteessa, jossa suunnitelmaa sovitetaan hanke-
suunnitelman kustannus- ja pinta-alaraamiin. Käyttäjiä 
kuullaan joka suunnittelukokouksessa. Kun tämä 
pakkausvaihe on ohi, suunnittelu menee syvemmälle 
ja siirrytään miettimään kalusteita, sisäpintoja jne. 
Aikataulu on hyvin tiukka, että suunnitelmat saadaan 
luottamuselinkierroksille. Resurssipulaa tilakeskukselle 
aiheuttaa etenkin yhtä aikaa edistettävät Rajamäen 
terveysasema ja Monitoimitalo. Tahtotila lienee vahva 
hankkeelle, en usko, että sitä mikään pysäyttää. Toivon 
vain ihmisiltä ymmärrystä, että rahaa on oikeasti 
vähän ja kaikkea ei voida toteuttaa, rakentaminen on 
hirveän kallista. Uusi päiväkoti koulutiloineen parantaa 
olosuhteita kuitenkin merkittävästi.” kertoo kunnan 
rakennuspäällikkö Ville Könönen. 

Ensimmäisessä suunnittelukokouksessa 19.12.2014 
olivat paikalla hankkeeseen valitut arkkitehdit, varhais-
kasvatuspäällikkö Leena Laine, opetuspäällikkö Kati 
Luostarinen, ruokapalveluista Iris Vikman sekä kunnan 
tilakeskuksesta rakennuspäällikkö Ville Könönen ja 
hankeinsinööri Ossi Kauppila. Rakennuksen suun-
nittelijaksi oli valittu arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik. 
Meitä käyttäjiä kuultiin heti aluksi ja toki meillä oli 
omat toiveemme. Hanke on kuitenkin toteutettava 
hankesuunnitelman puitteissa. Päiväkodille on luvassa 
tilat kolmelle ryhmälle ja koululle kaksi luokkahuo-
netta. Tämän lisäksi rakennukseen tulee mm. jakelu-
keittiö, toimistotiloja, ryhmätiloja ja oppilashuollon-
tilat. Tämä uusi rakennus tulee vanhan päiväkodin 
paikalle. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa ensi 
syksynä. Meidän tehtävänä on nyt miettiä kalustamista 
ja pihavälineitä. Tällä hetkellä olemme innoissamme 
tulevasta vielä tiiviimmästä yhteistyöstä koulun ja 
päiväkodin välillä.

Rakentavin terveisin, 
Tarja ja Sanna

ja huumori ovat iso osa esiopetuspäiväämme! Halu-
amme, että meillä jokaisella on täällä hyvä olla yhdessä. 
Yhteisten sääntöjen ja hyvien tapojen noudattaminen 
sekä toisten huomioon ottaminen ja erilaisuuden 
hyväksyminen antavat lapselle tärkeän ryhmään 
kuulumisen tunteen. Kasvatuksemme on lapsilähtöi-
syyteen perustuvaa, kokonaisvaltaista toimintaa, jossa 
huomioimme lasten omat ideat ja kokemukset osana 
suunnittelua. 
 
Lasten kokous
Lasten omia ideoita kuulemme ”Lasten kokouksessa”, 
jossa käymme läpi edellisen viikon mukavat ja mahdol-
liset harmitusta aiheuttaneet asiat. Jokainen lapsi saa 
omassa puheenvuorossaan esittää myös toiveita tule-
valle viikolle. Huimin idea kautta vuosien on ollut: 
”Haluaisin oppia eskarissa lentämään!” – Ja meillähän 
oli pihassa lentoharjoitukset... –ja KYLLÄ: pysyimme 
hetken ilmassa! Juttelemme ja pohdimme lasten kanssa 
paljon erilaisia asioita. Keskusteluja käymme myös 
draaman välityksellä: käsinuket ovat usein yhdessä 
lasten kanssa ratkomassa pulmia. Leikillä on myös 
tärkeä merkitys oppimisessa ja uusien asioiden sisäis-
tämisessä. Lapsen jokaisessa esiopetuspäivässä on tilaa 
vapaalle leikille sekä sisällä että ulkona. Lapsilla on 
käytössään ”Leikkitaulu”, josta he voivat valita itselleen 
mieluisan leikin tai muun puuhan. Leikkikaveriarpajai-
set ovat myös mainio tapa tutustua toisiin lapsiin.
Toiminnan sisältöalueina esiopetuksessa ovat kieli- ja 
vuorovaikutus, matematiikka, etiikka ja katsomus, 
ympäristö- ja luonnontieto, fyysinen ja psyykkinen 
kehitys ja terveys, sekä taide ja kulttuuri, liitettynä 
kalenterivuoden tapahtumiin. Menetelminä ovat 
opetustuokiot, tutkiminen, kokeileminen, pienet 
työtehtävät, pelit, leikki, draama sekä teema- että 
projektityöskentely. Tämän päivän esiopetus on 
toiminnallisuuden kautta oppimista. Esimerkiksi 
metsäretkellä voimme laskea käpyjä ja samalla miettiä 
millä kirjaimella käpy alkaa ja kuinka monta hyppyä 
tarvitsemme seuraavan kävyn luokse. Näin yhdistämme 
sekä kielen, matematiikan ja liikkumisen ilon.  

Tietoteknisiä harppauksia
Viime syksynä saimme ryhmämme käyttöön doku-
menttikameran, älytaulun ja tabletti-tietokoneita. 
Lapset ovat saaneet yksin tai yhdessä kaverin kanssa 
tutustua median maailmaan aikuisen avustuksella. 
Uuden välineistön avulla saamme esimerkiksi äidinkie-
leen, matematiikkaan ja taiteeseen aivan uudet ulottu-
vuudet! Tämän päivän lapset ovat taitavia ja rohkeita 
koneiden käyttäjiä. Ja tarvittaessa osaavat opastaa myös 
meitä aikuisiakin... 
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NUKARIN KOULU
Teksti: Annu Savolainen
Kuvat: Marjo Miettinen ja Sanna Heiskanen

Viime lukuvuonna koulun oppilaat valitsivat jokaiselta 
luokalta ehdokkaista kaksi edustajaa oppilaskunnan-
hallitukseen – jotka olivat tyttö ja poika – sekä varajä-
senet. Hallitus on järjestänyt meille muille oppilaille 
tapahtumia, joita toivomme olevan vastaisuudessa.

Lisäksi odottelimme viime vuonna hiihtokilpailuja, 
mutta lunta ei ollut tarpeeksi. Niinpä opettajat päät-
tivät järjestää talviolympialaiset. Oppilaat jaettiin 
joukkueisiin, joissa oli jokaiselta luokalta oppilaita. 
Joukkueet valitsivat kapteenit ja yhdessä maan tai 
valtion, jonka lipun piirsivät. Maan piti toimia yhdessä 
suorittaakseen tehtäviä. Lajeina olivat muun muassa 
pulkalla veto ja Kiinan keisari. Olympialaiset saivat 
positiivista palautetta sekä oppilailta että vanhemmilta. 
Mielestäni olympialaiset oli hyvä idea.

Jouduimme kuitenkin odottamaan jännityksessä 
kisojen tuloksia koko hiihtoloman. Tänä syksynä koulu 
järjesti halloweenin aikaan Talentin, jossa oli kaksi eri 
kilpailua, taide- ja esitystalentti, joissa oli eri voittajat. 
Talenttiin pyrki ilahduttavan paljon taidetta ja esityk-
siä. Taideosastolla nähtiin muun muassa valokuvia, 
Lego-rakennelmia ja piirroksia. Lavalla nähtiin tanssia, 
taikaa ja laulua sekä paljon muuta!

Taideosastolla voitti Taimi ja lavalla pärjäsivät Dan, 
Jeremias ja Eemeli. Molemmat voitot tulivat siis 
vitosluokalle. 

Samana syksynä koululle saatiin kauan odotettu uusi 
’Kuntopiiri’–niminen kiipeilyteline, jossa jokainen 
tahtoi kiipeillä. Pian oppilaat kuitenkin keksivät muuta 
tekemistä ja aiemmin olleet vuorot jäivät pois. Näin 
talvellakin jotkut vielä kiipeilevät siinä, vaikka se on 

jo hieman rikki. Joka vuosi koululle tulee Koulutus 
elämään opettamaan ihmisenä olemista. Heidän 
maskottinsa on Harald-kirahvi, jonka pyydämme 
yleensä nähdä.

1-luokkalaisten tervehdyksiä

Heippa! Olen Saimi. Koulu on jo alkanut kivasti. Olen 
oppinut miinus laskuja ja plus laskuja. Välitunneilla saa 
pulkkia ja liukureita (talvella). Äidinkielen tunneilla 
opetellaan lukemaan ja kirjoittamaan. Käsityön 
tunneilla me tehdään pyyhkeitä ja musiikin tunnilla 
soitetaan soittimia. Liikunta tunnilla me leikitään 
hippaa ja joskus hiihdetään ja luistellaan (mutta 
ei silloin kun ei ole lunta). Yllin tunnilla tutkitaan 
ihmistä ja terveellisiä ruokia. Kuvaamataidon tunnilla 
piirretään ja tehdään tehtäviä. Minä olen saanut uusia 
ystäviä ja paljon kavereita. Tiistaisin tulee kirjasto 
rekka. Sieltä saa kirjoja, DVD-levyjä, äänilevyjä ja 
lehtiä. Heippa!

1 1 1
 

Hei minun nimi on Klaudia! Koulu on alkanut hyvin. 
Olen oppinut miinus laskuja. Olen oppinut myös 
pluslaskuja. Minusta on kivaa tehdä pyyheliinoja. Me 
tehdään niitä silloin, kun meillä on käsityötä. Käsityö, 
musiikki ja liikunta on minun lempitunteja. Koulun 
alussa olen saanut uusia kavereita tyttöjä. Minusta 
koulussa on kivaa, koska siellä on kavereita. Tiistaisin 
kouluun tulee kirjastorekka. Musiikkia on vain keski-
viikkona. Liikuntaa on keskiviikkona ja torstaisin. 
Uskontoa on maanantaina. Hei Hei!

1 1 1

Moi olen Hawra! Ja olen koulussa ja minä olen oppi-
nut lukemaan ja myös kirjoittamaan ja koulussa on 
kiva ja siellä pitää totella ja joskus on lelupäivä. Olen 
saanut ystäviä ja he on kivoja. Yllin tunnilla tutkitaan 
ihmisiä. Musiikissa soitamme ja äidinkielen tunnilla 
opetellaan kirjoittamaan ja lukemaan ja matikan 

Opettajat ukulele-oppitunnilla.
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tunnilla opetellaan laskua. Välillä on liikuntaa ja liikka 
tunnilla leikitään hippaa ja karkkikeisaria ja maa-meri-
laivaa. Ja joskus tulee kirjastoauto ja myös koulussa on 
kiva ja olen saanut ystäviä.

1 1 1

Hei nimeni on Rosa! Ja koulun käynti on mukavaa. 
Kun matematiikan tunnilla ollaan ja lasketaan. Pystyy 
olemaan välkällä pulkilla ja liukureilla. Kaverit on 
kivoja siitä että ollaan kavereita. Koulussa oppii laskuja. 
On kiva että ollaan ja aapinen on kivaa. Matikka on 
kivaa ja musiikki on kivaa. Käsityö on kivaa, liikunta 
on kivaa. Ja sitten oppii. On kiva kun oppii miinus 
laskuja ja plus laskuja. On tehty lumihiutaleita ja 
Marjo on opettajani. Olen kavereitten kanssa paljon. 
Kirjasto auto Sepetius auto tuli aina tiistaisin mutta 
nyt tulee erilainen kirjastoauto. 

1 1 1 

Moi olen Karin! Olen Nukarin koululainen. Olen 
reipas ja teen läksyt joka päivä. Ja lasken laskuja 
15+14=! ja 55+4=! Leikin se on hauskaa!

1 1 1
Hei minä olen Hertta! Tunneilla meidän pitää istua ja 
emme saa pyöriä ympäri luokkaa. Uskonnon tunti on 
maanantaina. Eka tunti elämässäni oli uskonnon tunti. 
Toinen oli matikka sitten äidinkieli ja kuvaamataito. 
Liikunnan tunti on maailman paras tunti. Tiistaisin 
tuleekin kirjastoauto. Kaverit ovat parhaita. Paras 
ruoka koulussa on nakkikastike ja peruna. Haluaisin 
olla jo kakkosella ykkösen jutut ovat mennyt tylsäksi.

1 1 1

Moi olen Aini! Olen oppinut lukemaan, kirjoittamaan 
ja laskemaan kuten 9-9=0 ja 100+100=200. Kivaa 
on koulussa kässä ja liikka. Liikassa ollaan purkista 
ja pallonryöstöä. Käsityössä me teemme pyyhkeitä ja 
käsinukkeja. Meillä on pihalla pulkkia ja liukureita. 
Meillä käy kirjastorekka.

NUKARILAISTEN LAULU

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

Sävel  on aito  ja  syvä.
Keväis in  rentukat  reunustaa

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

tuomet  tuoksuvat  häitä .

Maiseman i lme on voimassaan
suomalainen ja  reht i .

Koskien lauluun rohkeaan
mielemme ki intyä eht i .

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

Koskien lauluun voitto isaan
näin yhä yhtykäämme.

Kotiseutumme parhaimpaan
aina me pyrkikäämme.

Sävel: Harri Nemlander
Sanat: Alpo Vuolle

Nuotit löytyvät osoitteesta: 
www.nukari.fi 

NUKARI
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HARRASTUKSENA SALIBANDY

Teksti ja kuvat: Ina Leminen

Olen pienestä pitäen pyörinyt kenttien laidalla. Isäni 
valmensi salibandyä sekä jalkapalloa ja luonnollisesti 
olimme veljeni kanssa aina mukana. Eli urheiluhullu 
elämä alkoi jo konttausikäisenä.

Ensimmäinen harrastukseni oli jalkapallo. Aloitin 
jalkapallon ~1 luokalla. Vuoden vanhempi isoveljeni 
pelasi jo jalkapalloa ja isäni valmensi kyseistä joukku-
etta, noin vuoden kentän laidalta katseltuani, totesin 
että tahdon myös nappulakengät ja pallon. Oli luon-
nollista mennä poikien joukkueeseen eikä silloin siitä 
kukaan välittänyt oliko joukkueessa tyttöjä vai poikia.

Salibandyn aloitin suurin piirtein toisella luokalla. 
Silloin isäni valmensi Järvenpään SB-97:ssa, jota oli 
myös ollut perustamassa. Veljeni oli jälleen edelläkävijä 
ja minä tulin perässä; tarina samanlainen kun jalka-
pallonkin kanssa. Tässäkin menin vuotta vanhempien 
poikien kanssa pelaamaan, isäni valmennuksen alle. 
Väliin täytyy sanoa, että aloittaessani minulla ei ollut 
hajuakaan kumman kätinen olisin. Isä löi rightin 
mailan käteen ja sanoi että treenaa tuolla. Ja minähän 
treenasin. Kiitän usein isääni tästä valinnasta, jos ei 
muuten peliaikaa irtoa, niin ainakin ”sääliraittiuden” 
takia – näin palo urheiluun oli syttynyt.

Kuudenteen luokkaan asti pyörin kahden harrastuksen 
parissa. Näin lähes jokaisen jalkapalloviheriön, sali-
bandyhallin ja satoja eri koulujen liikuntasaleja. Vietin 

viikossa n. 14 tuntia pallon perässä juosten. Kavereiden 
kanssa kyläilyyn ei paljoa aikaa jäänyt, monet ala-aste 
kaverit sen varmasti muistavat. Päivärutiini oli se, 
että ensin käytiin koulussa, sen jälkeen Järvenpäähän 
harjoituksiin, sieltä 8 aikaan illalla kotiin, pelikamat 
pesuun, suihkuun, ruokaa ja nukkumaan. Näin 
mentiin päivästä ja viikosta toiseen. Täytyy myöntää, 
että sellainen sopi minulle. Minulla ei ole koskaan 
tullut mieleenkään, että arki olisi ollut toisenlaista!

Entä opiskelut?
Koulunkäyntini oli se osapuoli, joka kärsi jos jostain 
piti aikaa tinkiä; tuntui, että opettajat olivat ennem-
minkin yllättyneitä, jos läksyt oli tehty. Tahdon painot-
taa, että tähän en tietenkään ketään kannusta! Koulun-
käyntiin täytyy panostaa ja satsata, silloin se vain itselle 
tuntui sivuseikalta. Ainoat kouluaineet, jotka jaksoivat 
kiinnostaa, olivat tietenkin liikunta ja musiikki. Enkä 
minä huono ollut koulunkäynnissä, mutta siinä missä 
muut lukivat kokeisiin ja tekivät läksyjä, minä mietin 
miten ehtisin sekä jalkapallo- että salibandytreeneihin. 
Muilla ehkä evättiin karkkipäiviä, jos oli tehnyt jotain 
tuhmaa, mutta minulle ja veljelleni oli itkun aihe, jos 
edes mainittiin jomman kumman lajin lopettamisesta.

Ainahan se ei ollut pelkkää ruusuilla tanssimista. 
Harjoitukset illalla klo 8, hiekkakentällä, ilmanläm-
pötila ehkä +5 ja vesisade; siinä tuli muutaman kerran 
mieleen, että miksi tätä oikein teki. Vastaus oli helppo: 
rakkaus lajiin.

Salibandy vai jalkapallo?
Nuorena olin todella lahjakas lähes kaikessa urhei-
lussa mihin ryhdyin. Jalkapallossa pääsin heittämällä 
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piirijoukkueeseen ja olin ikäisiäni tyttöjä ison askeleen 
edellä. Osasyynä se, että olin pelannut poikien kanssa. 
Saan kuitenkin kiittää silkkaa lahjakkuutta, en tree-
nannut läheskään niin paljoa kuin jotkut toiset, mutta 
pysyin silti vauhdissa, motorisen lahjakkuuden takia. 
Olin todella potentiaalinen nuori urheilija molemmissa
lajeissa.

Seitsemännelle luokalle mennessä, oli minun valittava, 
kumman lajin valitsisin ja kummassa tahdon menestyä. 
Yllätin jopa itseni valitsemalla salibandyn. Olin koko 
lapsuuteni kuvitellut vielä joskus pelaavani FC Barcelo-
nassa Messin rinnalla. Siitä alkoi sitten täysipainoinen 
salibandyn pelaaminen.

SB-Pro
Siirryin SB-pro:n tyttöihin 13-vuotiaana. Valitsin 
oikean seuran, nimittäin välittömästi sain mitalien 
joukkoon C-tyttöjen kultaisen SM mitalin. 

Suurimmat ja merkittävimmät saavutukseni saliban-
dyn saralla ovat olleet C-tyttöjen suomenmestaruus 
kaudella 09-10, Naisten salibandyliigan suomenmes-
taruus, Championscupin hopea ja viime keväänä saatu 
U-19 MM hopea mitali.

Uskallan olla ylpeä saavutuksistani, koska tiedän että 
olen itse tehnyt töitä sen eteen.

Salibandy vaatii paljon aikaa ja uhrauksia, mutta siinä 
missä laji ottaa, se myös antaa paljon. Parasta on ehkä 
se, että saa uusia kavereita, kokemuksia, itseluotta-
musta ja tunnet lähes jokaisen Suomen ABC:n kuin 
omat taskusi!

Parhaimpia reissuja ovat olleet ulkomaille tehdyt EFT 
ja Finnkampen turnaukset. Hienoimpana ehkä Puolan 
MM-kisat. Aina on hienoa päästä edustamaan Suomea 
maajoukkuepaita päällä. Seurajoukkueen kanssa on 
tullut sahattua Suomea ristiin rastiin. Oulu, Kajaani, 
Kuusamo, Uusikaupunki, Jyväskylä, Uumaja....  

En osaa antaa nuorille niinkään vinkkejä. Tietenkin 
kannustan jokaista lajin pariin ja ainakin kokeilemaan. 
Haastavinta tällä hetkellä itselle ehkä on se, että 
Nurmijärvellä ei ole omaa hallia, harjoitusmatkat ja 
-päivät venyvät todella pitkiksi. Asun Nukarilla, opis-
kelen Hyvinkäällä ja treenaan Vantaalla. Tässä vinkkiä 
Nurmijärven kunnalle.

Seuraava oma tavoite olisi päästä loukkaantumiskier-
teestä pois ja saada itsensä terävimpään pelikuntoon. 
Sen jälkeen tähtäin on naisten maajoukkueessa.

Kannustan jokaista asettamaan omat tavoitteet riit-
tävän korkealle ja uskomaan itseensä, mitään ei voi 
saavuttaa jos ei koskaan haasta itseään, oli kyse sitten 
harrastuksesta, urasuunnitelmista tai mistä vaan. 
Huonoimpinakin päivinä, kun mietit miksi teet jotain 
asiaa, muista tavoitteesi! Kärsivällisyys on hyve ja 
jossain vaiheessa tehty työ tuottaa hedelmää.

Tutustu myös: 
SB-Pro, www.sb-pro.com 
Suomen salibandyliitto ry, www.floorball.fi
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NUKARINKOSKI - VANTAANJO-
KEA PARHAIMMILLAAN
 

Teksti ja kuvat: Aapo Ilola

Meillä Nukarilaisilla on etuoikeus asua kenties 
eteläisen Suomen upeimman koskikalastuskohteen 
ympäristössä. Tässä kirjoituksessa käsittelen Nuka-
rinkoskea ja sen tarjoamia virkistysmahdollisuuksia 
intohimoisen perhokalastajan näkökulmasta.

Olen 33-vuotias syntyperäinen Nurmijärveläinen. 
Oma kalastusharrastukseni alkoi kolmen vuoden iässä 
kun isäni istutti minut veneen perään virveli kädessä. 
Kymmenvuotiaana tartuin ensimmäisen kerran 
perhovapaan ja sen jälkeen paluuta ei ole ollut. Vuosi 
vuodelta harrastus on muuttunut yhä vakavammaksi ja 
viimeisen neljän vuoden ajan olen kiertänyt aktiivisesti 
myös SM-karsintakilpailuja ja kilpaillut niin henkilö-
kohtaisissa, kuin joukkuefinaaleissa. 
 
Ostimme vaimoni kanssa nykyisen talomme reilu 
viisi vuotta sitten. Ostopäätökseen vaikutti vahvasti 
juuri Nukarinkosken läheisyys. Nautimme molemmat 
luonnossa liikkumisesta ja kosken ympäristö tarjoaa 
loistavat mahdollisuudet niin ulkoiluun, kuin rakkaa-
seen harrastukseeni.

Kalastusalue
Nukarinkoski on Vantaanjoen pisin yhtenäinen koski-
jakso. Jokiuoma putoaa kahden kilometrin matkalla 
noin 25 metriä. Kivikkoinen koskialue suosii erityisesti 
perhokalastajia, mutta toki uistinkalastajillekin löytyy 
runsaasti sopivaa vettä lähinnä koskijakson suvantoalu-
eilta. Perhokalastuksen kannalta sesonki alkaa touko-
kuun alussa kun kevättulva on jo kääntynyt laskuun ja 
vedenlämmön lähestyessä kymmentä astetta kalatkin 
siirtyvät pikkuhiljaa kovempiin virtoihin. Kausi kestää 
aina syyskuun loppuun, jolloin taimenen kuturauhoitus 
alkaa.

Tavoiteltavin kalalaji koskella lienee kirjolohi,  jota 
koskeen istutetaan osakaskunnan toimesta erittäin 
runsaasti. Vantaanjoen meritaimenkanta on kutupaik-
kojen kunnostusten ja kalastuksen säätelyn ansiosta 
ilahduttavasti vahvistunut. Taimenen alamitta on 
60cm, mutta suosittelen jokaisen taimenen vapaut-
tamista kalan koosta huolimatta. Isoimmat taimenet 
ovat elintärkeitä kalakannan tulevaisuuden kannalta. 
Kirjolohia voi ruokapöytään kantaa huoletta kunhan 
noudattaa lupakohtaista kiintiötä (2kalaa/vrk). Lisäksi 
koskialueelta tavoittaa lämpimän veden aikana myös 
särkikaloja, joista erityisesti Turpa on kalastajan näkö-
kulmasta erittäin mielenkiintoinen ja haastava saalis. 

Kalastusalue alkaa Lemmensillan yläpuoliselta niskalta. 
Niska-alue on suosittua kalavettä ja tämä on hyvää 
aluetta erityisesti kirjolohen kalastusta silmälläpitäen. 
Lemmensillan alapuolella virta haarautuu kahteen 
uomaan, kiihtyy ja mataloituu. Tällä alueella viihtyy 
erityisesti meritaimenen poikaset, mutta korkean 
veden aikaan myös kirjolohia on mahdollisuus tavoit-
taa. Maantiesillan yläpuolella joki yhtyy taas yhdeksi 
uomaksi. Sillan yläpuolinen suvanto on varsinkin 
viileämmällä vedellä kokeilemisen arvoista aluetta.

Maantiesillasta alavirtaan koski pusertuu taas yhteen 
uomaan ja montut syvenevät. Koskipätkä maantie-
sillasta koulunsuvantoon on erinomaista kalavettä. 
Tältä alueelta saattaa kirjolohien lisäksi tavoittaa myös 
harjuksia. 

Koulunsuvanto on erinomaista aluetta erityisesti 
kylmän veden aikaan huhti – toukokuussa koulun 
puoleinen kosken loppuliuku kannattaa kalastaa 
tarkasti. Lisäksi suvannon alaosista on hyvä mahdol-
lisuus tavoittaa edellisen vuoden istutuksesta peräisin 
olevia vanhempia kaloja. 

Suvannon jälkeinen koskipätkä aina laavusuvantoon 
asti on jälleen matalampaa koskea. Tällä alueella on 
erittäin runsaasti taimenen poikasia. Muutama kirjolo-
hen mentävä poterokin toki löytyy. Tätä aluetta kalas-
tettaessa väkäsettömät koukut ovat välttämättömyys, 
jotta mahdollisesti perhoon iskevät kalanpoikaset 
voi vapauttaa vahingoittumattomina takaisin jokeen. 
Matalan veden aikaan suosittelen jättämään koko 
alueen kalastukselta rauhaan.

Laavusuvanto ja sitä seuraava vanhantammenkoski aina 
padolle asti on kentien koko kosken antoisinta aluetta. 
Tätä aluetta kalastattettaessa kannattaa jokainen kiven-
takunen kalastaa erittäin tarkasti sillä mistä vain voi 
siiman päähän löytyä kiukkuinen kirjolohi. 
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Padosta alavirtaan koski virtaa erittäin vuolaana ja 
kalastus on tarkkaa pienimuotoisten kiventakusten 
koluamista. Tällä alueella kalastajia on syystä tai 
toisesta yleensä hiukan vähemmän. Erityisesti jos 
ylävirran ottipaikat tuntuvat liian ruuhkaisilta, kannat-
taa alueelle uhrata tunti tai kaksi kalastusaikaa. 
Koskialue päättyy hattaransuvantoon ja virtauma 
rauhoittuu selvästi. Muutama sata metriä alavirtaan 
löytyy vielä pari hiukan kovemmin virtaavaa aluetta. 
Tänne ei kirjolohia istuteta, mutta koska kalat tunne-
tusti tuppaavat uimaan, niin saattaa niitä täältäkin 
löytyä. 

 
Ottiperhot
Nukarinkoskella kalat tavoittaa pitkälti samoilla 
perhoilla kuin muuallakin Suomessa. Kirjolohen 
tavoittelussa erilaiset leech-perhot ovat kaikkein suosi-
tuimpia. Musta on takuuvarma ottiväri, mutta vastais-
tutetulle kalalle kelpaa monesti todella räikeät värit 
kuten oranssi ja pinkki. Jos kalaa ei sitkeistä yrityksistä 
huolimatta näy eikä kuulu, on hyvä kokeilla myös 
erittäin pieniä ja luonnollisen sävyisiä, esimerkiksi 
vesiperhosen toukkaa matkivia perhoja. 

Nukarinkoski on erityisesti Etelä-Suomen mittakaa-
valla poikkeuksellisen laaja ja monimuotoinen kalastus-
alue. Tämän vuoksi järjestimme perhokalastusseurani 

kanssa alueella myös SM-karsintakilpailun kesäkuun 
alussa 2014. Kilpailu ja itse alue sai osallistujilta 
erittäin positiivisen vastaanoton ja siksi tulemme 
järjestämään kilpailun myös vuonna 2015. Toivotan 
kaikki kyläläiset tervetulleeksi seuraamaan lauantaina 
6.6 kun 20 Suomen kärkipään kilpakalastajaa mittelee 
pääsystä elokuussa järjestettävään SM-finaaliin. Tule-
vasta kilpailusta löytyy lisätietoa seuramme nettisivuilta 
www.ffcjkl.fi

Jos et ole vielä kokeillut tätä hienoa harrastusta ja tämä 
artikkeli herätti kiinnostuksesi harrastusta kohtaan 
niin ei muuta kuin kalastusluvat kuntoon ja koskelle. 
Allekirjoittaneen tavoittaa arki-iltaisin suurella toden-
näköisyydellä alueelta. Tunnistatte minut  toivottavasti 
mutkalla olevasta perhovavasta! 

Avoimet Kylät 6.6.2015

Suomen Kylätoiminta ry ja Nukarin kylätoimikunta 
kutsuvat kaikki mukaan valtakunnalliseen 

Avoimet kylät päivään. 

Ulkoillaan koskimaisemissa, kannustetaan kalastajia 
ja nautitaan laavulla makkaraa & pannukahvia 

pientä maksua vastaan (klo 13-15).
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NUKARIN PIRTTI 80v

Teksti: Heli Rossi & Tuomas Multala
Kuvat: Heli Rossi ja Marjut Vakkilainen

Nukarin Pirtillä 2015 on juhlavuosi, talon valmis-
tumisesta tulee kuluneeksi 80 vuotta. Lokakuussa 
myös Muistojen Nukari –tapahtumassa muistelemme 
Pirtin vaiheita vuosikymmenien saatossa, historia-
tietoa Pirtistä varmasti löytyy niin muistoista kuin 
kirjoistakin.

Lähtökohtana rakentamiselle oli sopivan iltamatilan 
puuttuminen. Aiemmin kun iltamia ja tansseja oli 
järjestetty talojen saleissa, väentuvissa, ladoissa ja 
navetan vinteillä. Metsäinen tontti saatiin Hjalmar 
Pörhölän lahjoituksena Lohenojan tontista lohkaistuna 
ja tontilla aloitettiin puunkaadot, hirsien veistäminen 
sekä hiekan ja kivien kärrääminen. Sokkeli valmistui 
kesäkuussa 1935, jonka jälkeen talkoomiehet käyttivät 
kaiken ylimääräisen aikansa Lottapirtin rakentamiseen. 
Syyskuussa 1935 valmistui kauan odotettu Nukarin 
Lottapirtti, Suomen ensimmäinen Lotta Svärd –järjes-
tön kyläosastojen omistama talo. 

Nukarin kulttuuritoiminta vilkaistui huomattavasti 
Lottapirtin valmistuttua. Lotat kokoontuivat kerran 
viikossa käsityöiltamiin ja seuroihin kuuluvat henki-
löt joutuivat osallistumaan ja esiintymään tavalla jos 
toisella erilaisissa tapahtumissa. Kun välirauhanso-
pimuksen perusteella suojeluskunnat ja Lotta Svärd 
–järjestöt lakkautettiin 1944, Lottapirtti lahjoitettiin 
Suomen Naisten Huoltosäätiölle ja nimeksi jäi Pirtti. 
Vuonna 1948 Nukarin Haka hankki Pirtin omistuk-
seensa. (Lähteenä käytetty Leena Heikkilän Pengerkos-
ken partaalla).

Vuosien saatossa Pirtti on nähnyt ja kokenut monen-
laisia tilaisuuksia ja tapahtumia. Pirtin hirret ovat 
olleet seuraamassa iltamia, tansseja, näytelmiä, erilaisia 
juhlia, kokouksia, elokuvailtoja, diskoja, huutokauppoja 
ja kerhoja. Edelleenkin Pirttiä käytetään aktiivisesti 

erilaisten tapahtumien näyttämönä. Pirtin vuokrausasi-
osta vastaa Nukarin Haka. Pirttiä pääsee ihastelemaan 
tapahtumien yhteydessä, sopimalla tapaamisesta tai 
esimerkiksi torstaiaamupäivisin, jolloin kyläkerho 
kokoontuu kahvittelemaan. Joka kuukauden viimei-
senä torstaina Pirtille voi myös tulla nauttimaan 
Marttojen valmistamasta lounaasta. 

Nukarin Haka on jo lähes 1,5 vuotta tarjonnut kylä-
läisille mahdollisuutta kyläavustajapalvelun käyttöön. 
Nukarilla toimiva avustaja oli ensimmäinen laatuaan 
Nurmijärvellä, eikä koko Etelä-Suomessakaan ollut 
vielä montaa avustajaa aiemmin. Nykyään lähiseutu-
jen muistakin kylistä kuten Kytäjältä, Palopurolta ja 
Palojoelta löytyy myös vastaava palvelu.

Lokakuusta 2014 alkaen  kyläavustajanamme on 
toiminut Jouko Mielonen. Jouko on käynyt asiakkai-
den luona mm. haravoimassa, renkaiden vaihdossa ja 
lumitöissä. Kalenteriin mahtuu vielä askareita, joten 
kannattaa rohkeasti ottaa yhteyttä ja tilata Jouko 
apuun. Hiljaisempina päivinä töitä löytyy mukavasti 
Pirtiltä. Pirtin pienet remontti- ja maalaustyöt, sekä 
lämmitys- ja puutyöt pitävät Joukoa liikkeessä. Ennen 
tapahtumia ja tilaisuuksia Jouko laittaa pöydät, tuolit 
ja muut tarvittavat kalusteet paikalleen ja tilaisuuden 
jälkeen hoitaa siivoamisen. Torstaisin Jouko avustaa 
kyläkerhossa, jotta kylän pienimmillekin riittää puuhaa.
 

KYLÄAVUSTAJAPALVELU
Kyläavustajan voi tilata tekemään päivittäisiä joka-

miestason askareita Raalan ja Nukarin alueella.

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

Yhteyshenkilönä kyläapuasioissa toimii Nukarin 
Hakan pj Tuomas Multala p. 0500 401 405.
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RAALAN-NUKARIN MARTAT

Teksti ja kuva: Heli Heilimo

Raalan-Nukarin Martat ovat toimineet vuodesta 1948 
asti. Vuosi 2014 oli uuden kokeilun vuosi. Osallis-
tuimme toukokuussa Ravintolapäivään. Kokeilu oli 
meistä niin mukava, että haluamme kantaa kortemme 
kekoon yhteisöllisyyden luomiseksi. 

Teemme Nukarin Pirtillä joka kuukauden viimeisenä 
torstaina ruokaa kyläkerhon yhteydessä. Tervetuloa 
nauttimaan valmistamastamme kotiruoasta! Mainos-
tamme kylän ilmoitustauluilla sekä Facebookissa.

Marttaillat ovat toimintamme ydin. Viime vuonna 
meillä oli aiheina mm. korujen ja himmeleiden 
askartelua. Käsillä tekeminen on meille mieluisaa 
puuhaa, ja siksi onkin luonnollista tukea koululaisia 
kädentaidoissa. Jaamme tänäkin vuonna sekä Nukarin 
että Karhunkorven koulussa stipendit kädentaitojen 
osaajille.

Tänä vuonna olemme ehtineet maistelemaan ranska-
laisia juustoja ja tutustumaan käsintehtyihin saippuoi-
hin. Ruoanlaitto ja leipominen ovat käsitöiden lisäksi 
meille tuttua puuhaa. Pääsemme nauttimaan leivonnan 
ilosta osallistuessamme kahvituksiin ja myyjäisiin. 
Pääsemme toki itsekin nauttimaan leivonnaisista 
tapaamisissamme.

Yksi perinteistämme on tikkupullataikinan valmis-
taminen Nukarin kyläsiivouksen yhteydessä. Tämän 
teemme tänäkin vuonna, joten laavulla tavataan jutte-
lun ja pullanpaistamisen merkeissä.

 
Nukarin kyläsiivoustalkoot ti 21.4. klo 17:00

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. 

2014 osallistuimme Ravintolapäivään 17.5. perus-
tamalla ravintolan päiväksi Nukarin Pirtille. Täksi 
vuodeksi olemme suunnitelleet osallistuvamme Ravin-
tolapäivään elokuussa. Tervetuloa paikanpäälle!

Kaikessa tekemisessä Martoilla on periaatteena, että 
jokainen osallistuu toimintaan voimiensa ja mahdol-
lisuuksiensa mukaan, ja jokainen saa olla sellainen 
Martta, joka itselle sopii. Muistamme myös nauttia 
yhdessäolosta. Viime vuonna kesäretkemme suuntautui 
Orilammelle, jossa lomailimme loistavassa kesäsäässä 
tutustuen lähiseudulla sekä viini- että marjatilan 
antimiin.

Marttatoiminnasta ja järjestettävistä marttailloista 
ilmoitetaan Nurmijärven Uutisten yhdistyspalstalla. 
Tapahtumista kerrotaan myös Facebookin Nukari-
ryhmässä. Kaikki marttailusta kiinnostuneet olette 
tervetulleita tutustumaan toimintaamme! 

Martat Anne, Kaarina ja Tuija kesätunnelmissa
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NUKARIN KOULUN VANHEM-
PAINYHDISTYKSEN TOIMINTA
Teksti: Marinka Paasikivi
Kuvat: Riikka Turunen

NKT:n vakiintuneeksi toiminnaksi on vuosien varrella 
muodostunut liikuntavuorojen järjestäminen, Marras-
meiningit ja Ystävänpäivärieha, Nukarin kalenterin 
teettäminen, koulun kevätretken tukeminen sekä 
stipendien tai hymypatsaiden jako koulun kevätjuh-
lassa joka luokka-asteelle.

Sählyvuorot ovat olleet maanantaisin ala-asteikäisille, 
liikuntavuorolla valvojina toimivat vuoroa käyttävien 
lasten vanhemmat. Valvojia on saatu hyvin mukaan 
ja näin taataan vuoron jatkuminen. Kirsi Oila toimii 
yhteyshenkilönä valvontavuorojen varaamisessa.

NKT on aiempina kuutena vuotena teettänyt Nukarin 
kalenterin. Lisäksi NKT on hoitanut kahvituksia kylän 
tilaisuuksissa. Marrasmeiningeissä NKT on järjestänyt 
kahvion, arpajaiset sekä myyjäispöydät. Viime syksynä 
Marrasmeiningeissä oli viihdykkeeksi lelukoiranäyttely, 
sählytutka ja pihasuunnistusta. Tätä kirjoitettaessa on 
suunniteltu, että kevään tapahtuman sijaan NKT 
järjestää vain kahvion koulun lauantaipäivän yhteyteen, 
koska aktiivisia vanhempia on liian vähän.

Kerätyillä varoilla koululaiset ovat päässeet vuoden 
2014 aikana nauttimaan kevätretken lisäksi teatteri-, 
taikuri- ja ukulele-esityksistä. NKT on lisäksi lahjoitta-
nut koululle rahaa mm. askartelumateriaalien hankin-
taan sekä välituntivälineitä.

Toiminnan suunnitteluun ja järjestämiseen tarvit-
semme vanhempia. Jos järjestelyissä ei ole mukana 
vanhempia, ei myöskään ole toimintaa. Ensi syksyn 
toiminta aloitetaan syyskokouksella, jonka tarkempi 
aika ilmoitetaan HELMI-palvelussa myöhemmin.

Silloin on mahdolllisuus tulla vaikuttamaan NKT:n 
toimintaan vaikkapa tekijänä tai uutena hallituksen 
jäsenenä. Tarvitsemme juuri sinun ideoitasi ja tarmok-
kuuttasi jatkaaksemme loistavaa toimintaa! 

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

KOULUN JA PÄIVÄKODIN YHTEYSTIEDOT

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

Koulun sähköposti nukari@nurmijarvi.fi

Opettajien sähköpostit ovat muotoa  
etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi

Tammentuvan päiväkoti, Nummenniityntie 14
Ryhmät: 
Tikut, puh. 040 317 2273
Takut, 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
tarja.rajamaki@nurmijarvi.fi
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VAPAA-AJAN TOIMINTAA  
NUKARILLA
to klo 10:00 - 12:00
KYLÄKERHO
Nukarin Pirtillä toimii torstaiaamupäivisin kaikille 
avoin Kyläkerho. Lapsille leluja ja muuta pientä akti-
viteettia ajan kuluksi. Kahvia ja jotain hyvää tarjolla 
pientä korvausta vastaan kaikkina muina torstaina 
paitsi kuukauden viimeisenä, jolloin Martat tarjoavat 
maksullisen lounasmahdollisuuden klo 11.30-13. 

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.

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

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

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

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

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

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

NUKARIN HAKA ETSII 
URHEILUKOULUN OHJAAJIA

Haka etsii kahta 14-23 vuotiasta ohjaajaa 
lasten urheilukouluun kesälle 2015.

MUUTA HARRASTUSTOIMINTAA TARJOAVAT:

Nukarin Haka ry
nukarin.haka@gmail.com
Puheenjohtaja Tuomas Multala
puh. 0500 401 405
tmultala@gmail.com
Urheiluseuratoimintaa, Pirtin vuokrausta 
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 Jenni Sandberg 
puh. 040 842 8861

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

Paikallisten kalastuslupien myynti:  
TAUKO.Nukari (SEO), Teboil Jokela
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 asuvat ulkomailla ja saimme yhteyden 
seuraaviin:  Helena Egan os. Kaukinen, Suvi Sholberg 
os. Jokela ja Niina Kolehmainen. 

Missä maassa / kaupungissa asut? 
Helena: Lontoossa, Isossa Britanniassa, muutin tänne 
brittimieheni kanssa Tammikuussa 2000 Dublinista, 
Irlannista 
Suvi: Kauemmaksi en päässyt kuin Järfällaan, Tukhol-
man ulkopuolelle. 
Niina: Edinburghissa, Skotlannissa 

Milloin kävit Nukarilla koulua? 
Helena: 1977 - 1983 
Suvi: Olen 70-80 luvun kasvatteja Irman, Kaisan ja 
Nempun hyvässä opissa ollut. 
Niina: Jaa-a. Olinsinkohan aloittanut 1984?

Päällimmäinen koulumuistosi? 
Helena: Nukketeatteri projekti, tehtiin omat nuket ja 
päästiin suomenmestaruuskisoihin! 
Suvi: Se kuinka me katseltiin hiihtoa koko koulu 
yhdessä talvella eka-toka luokassa 1980. Harmi, että 
Mieto hävisi sadan sekunnin murto-osalla Thomas 
Wassbergille. Siitä olen vieläkin saanut kuulla. Ja eikö-
hän ne meidän joulujuhlat ollut aika priimaa luokkaa. 
Niina: Niitä on monta! Ehkä yksi hassuimmista on 
ensimmäiset kouluviikot. En käsittänyt miten koulu 
toimii. Tuntui ihan älyttomältä, että yhtäkkiä piti 
keskeyttää hommat ja lähteä välkälle – ja yhtä älyttö-
mältä, että yhtäkkiä piti tulla taas välkältä sisään. Eihän 
tässä hommassa ole mitään järkeä – mitään ei saada 
vietyä loppuun! 

Mieluisin oppiaineesi ala-asteella? 
Helena: Englanti 
Suvi: Kyllä ne Nempun musiikkitunnit ovat jääneet 
mieleen. Ja Irman käsityötunnit, sainhan minä 
ommella ihan mitä halusin.
Niina: Äidinkieli ja matikka

Mitä teitte ystävien kanssa välitunneilla? 
Helena: Talvella hiihdettiin ja itse asiassa yleensä aina 
tehtiin jotain liikunnallista. 
Suvi: ”KUKA VIKA AIDALLA?” Välitunnit olivat 
vauhdikkaita ja liikkumisesta ei ollut puutetta. Ja 
oltiinhan me onnellisia kun ne uudet punaiset keinut 
tulivat.
Niina: Normaaleja juttuja säästä riippuen. Talvella 
hiihdettiin, jos ladut oli kunnossa, ja keväällä ja 
syksyllä hypittiin narua tai oltiin keinuissa. Tai vaan 
käveltiin ja juteltiin.

Entä vapaa-aikana, koulun jälkeen? 
Helena:  Meidän ikäluokalla oli paljon ideoita; 
lainasimme koulun pesäpallotarvikkeet ja pelasimme 
urheilukentällä iltaisin. Ideoimme keskiviikkokerhon 
nimeltään Doppis, joka pidettiin Nukarin Pirtillä; 
hauskaa musiikkia ja yhdessäoloa. Tehtiin paljon asioita 
yhdessä siis ja sen vuoksi varmaan yhä edelleen ollaan 
yhteyksissä monen ala-asteen luokkakaverin kanssa.
Suvi: Olihan se nukketeatteri paras mahdollinen 
harrastus. Vaasaankin pääsimme. Sitä on myöhemmin 
ymmärtänyt miten paljon energiaa ja aikaa siihenkin 
on Kaisalta tarvittu. 
Niina: Menin yleensä maalle sukulaisten luoksi ja 
kaupunkiin harrastuksiin.

Lempiruokasi koulussa? 
Helena: Pinaattiletut ja hernekeitto. 
Suvi: Kaikki ruoka oli tehty koulun pienessä keittiössä. 
Ruokalan täti oli kiltti meitä kaikkia kohtaan ja letitti 
tukan, jos oli tarve. Kaikki ruoka maistui! 

Helena ja Roger uuden vuoden aattona Tenerifalla. 

Suvi konsultoi Production Controllerina FANN VA-teknik AB.
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Niina: No nyt tuli vaikea kysymys. Ei siellä mikään 
ruoka tainnut niin hyvää olla (valitettavasti)...

Mitä olet opiskellut ala-asteen jälkeen?  
Helena: Nurmijärven Yhteiskoulun yläasteen ja lukion 
jälkeen suoritin filosofian maisterin tutkinnon Helsin-
gin yliopistossa sekä markkinoinnin sivuaineopinnot 
Hankenilla eli Svenska Handelshögskolanissa. 
Suvi: Ruotsiin tuloni jälkeen olen opiskellut teknil-
lisessä korkeakoulussa elektroniikkaa ja siihen päälle 
logistikkaa. 
Niina: Ylä-asteen ja lukion jälkeen opiskelin toimin-
taterapeutiksi, sitten terveydenhuollon tutkimuksen 
maisteriksi, ja siitä terveydenhuollon tutkimuksen 
tohtoriksi.

Milloin ja miksi muutit ensimmäisen kerran ulkomaille?
Helena: Vuonna 1986, kun olin 16v, menin Lions 
Clubin kesävaihtoon Amerikkaan. Sitten 1992 Eras-
mus stipendillä Berliiniin, jossa opiskelin Humbolt 
ja Freie Yliopistoissa – sen jälkeen olen reissannut ja 
asunut muutamassa maassa. 
Suvi: Semmoinen pieni seikkailuhan se oli lähteä 
muutamaksi kuukaudeksi Ruotsiin ja samalla matkalla 
ollaan yhä. Uudenmaan Leivän ihanan lämpimän 
leipomon jätin tänne tullessani. Ne meidän karjalan-
piirakat silloin olivat Nurmijärven parhaat, sitä ei voi 
kiistää kukaan.  
Niina: 2001 opiskelun ohella, sen jälkeen pysyvästi 
2002. 

Kaipaatko jotakin suomalaista perinnettä  / asiaa?  
Helena: Aluksi kaipasin saunaa eniten mutta loka-
kuussa 2011 (nyt edesmennyt) isäni Reijo Kaukinen 
rakensi meille ihanan pienen pihasaunan Lontooseen, 
joka lämpiää kaasukiukaalla useana päivänä viikossa. 
Nyt, kun meillä on sauna, niin eniten kaipaan raikasta 
ilmaa, neljää vuodenaikaa ja Suomen kaunista luontoa 
– sekä salmiakkia, viiliä ja ruisleipää tottakai! 
Suvi: Suomalaiset perinteet olen tietysti pikkuhiljaa 

integroinut taloni tapoihin. Runebergintortut jäi 
tekemättä tällä kertaa, mutta itsenäisyyspäivänä palaa 
sinivalkoinen kynttilä ja samppanjalasit on esillä.  
Niina: Saunaa.

Mitä sinulle nykyään kuuluu?  
Helena: Tällä hetkellä olen töissä TripAdvisorissa 
(www.tripadvisor.fi) maailman suurimmilla matkai-
lualan nettisivustoilla, jossa johdan TripAdvisorin 
matkailualan suhteita maailmanlaajuisesti.
Suvi: Tällä hetkellä olen ”Production Controller” 
pienessä ruotsalaisessa yrityksessä, joka myy tuotteitaan 
Pohjoismaihin ja myös Eurooppaan. Työ on monipuo-
lista, kivaa ja onneksi haastavaa. 
Niina: Ihan hyvää kiitos. Olen töissä tutkijana 
Newcastle University’ssä ja toimintaterapeuttina lähei-
sessä terveydenhuolto-organisaatiossa. Yksi parhaista 
puolista näissä hommissa on, että saa koko ajan oppia 
ja selvittää jotain uutta - vähän niinkuin ala-asteella 
paitsi ilman välkkiä, joita nyt pitäisin ihan mielelläni!

Terveisesi Nukarin ala-asteen oppilaille: 
Helena: Tehkää kivoja projekteja yhdessä, ulkoilkaa 
ja nauttikaa Suomen neljästä vuodenajasta – ja muis-
takaa, että vaikka Nukari on loistopaikka asua niin 
matkailu avartaa!  
Suvi: Pitäkää huolta toisistanne, huomioikaa kaikki 
koululaiset ja leikkikää yhdessä. Pienessä koulussa tämä 
on mahdollista ja monelle lapselle erittäin tärkeätä. 
Teillä on hyvä koulu, joka antaa vahvan pohjan 
tulevalle opiskelulle juuri sen takia, että opettajilla 
on enemmän aikaa huomioida kaikkien oppilaiden 
tarpeet.
Niina: Uskaltakaa mennä sinne minne haluatte.

Kiitos Helena, Suvi ja Niina haastattelusta!

Niina Manchesterin kirjastossa.

Helenan pieni pihasauna Lontoossa.
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INGRESS – KUN MAAILMA EI 
OLE SITÄ MILTÄ SE NÄYTTÄÄ 
Teksti ja screenshotit: Sirpa Tähkämö
Valokuva: Heli Kontturi

”Katso, koulumuseon pihaan ajoi auto. Ihan vieras, ei ole 
kyllä kukaan kyläläinen.”  
”Eikös tuo sama auto seissyt urheilukentän parkkipaikalla 
hetki sitten?”  
”Taisi seistäkin. Nyt siitä nousee ihmisiä ulos. Ei koulumuseo 
ole auki. Ovatkohan nuo pahanteossa?”  
”No, ei näytä siltä. Kävelevät vain pihalla, tuijottavat puheli-
miaan ja juttelevat keskenään.”  
”Ja nyt ne sitten lähtivät. Mitähän porukkaa tuo oikein oli?”

Paha tietysti mennä sanomaan, millä asialla tämän kuvitteelli-
sen tapauksen ihmiset olivat, mutta kuvauksen perusteella he 
voisivat olla pelaamassa Ingressiä. 

Mikä on Ingress?
Ingress on älypuhelimella pelattava peli, joka perustuu 
paikkatietoon ja lisättyyn todellisuuteen (augmented 
reality). Pelaaja liikkuu tavallisen maailman keskellä, 
mutta näkee puhelimensa ruudulla toisenlaisen version 
todellisuudesta. Se on maailmanlaajuinen verkkopeli, 
joka toimii Android- ja iOS-laitteissa. Pelin on kehittä-
nyt Googlen tytäryhtiö Niantic Labs. 

Ingressissä on scifi-henkinen taustatarina, mutta 
sen tunteminen ei ole välttämätöntä itse pelaamisen 
kannalta. Käytännössä Ingress perustuu portaaleihin, 
jotka sijaitsevat kulttuurillisesti merkittävissä kohteissa. 
Näitä ovat esimerkiksi patsaat, muistomerkit, taidete-
okset, museot, kirkot, ja kirjastot, mutta myös puistot, 
joukkoliikenneasemat, postitoimistot, ja tietyt ulkoilu-
kohteet kelpaavat portaaleiksi. Portaalit näkyvät aino-
astaan pelin näytössä, niitä ei ole olemassa fyysisessä 
maailmassa, toisin kuin esimerkiksi geokätköilyn kätköt. 

Nukarilla on kirjoittamishetkellä kaksi portaalia: 
koulumuseo ja urheilukentän laidalla sijaitseva Nuka-
rinkosken kalastusalueen infokyltti. Lisää on suun-
nitteilla, ainakin Nukarinkosken laavu voisi olla hyvä 
kohde. Pelaajat voivat itse ehdottaa portaaleja peliin, 
mutta pelin ylläpitäjien on hyväksyttävä ne ennen 
kuin ne tulevat näkyviin pelinäytölle. Nukaria lähim-
mät portaalit sijaitsevat Jokelassa, jossa portaaleja on 
kymmenkunta. Rajamäellä on puolen tusinaa portaa-
lia, kirkonkylällä niitä on jo enemmän. 

Ylös, ulos ja pelamaan
Ingress-portaaleja voi vallata, ”häkätä” (hack, käytän-
nössä niistä saa pelissä tarvittavia tavaroita) ja linkittää 
keskenään. Näitä toimia varten portaalin luokse on 
mentävä ja tämä todella tarkoittaa ihan fyysisesti siirty-
mistä portaalin läheisyyteen. Tätä peliä ei siis voi pelata 
kotisohvalta käsin! Puhelimen GPS haistelee koko ajan 
pelaajan sijaintia ja näyttää pelaajan sijainnin kartalla 
sekä lähistöllä olevat portaalit.

Tämä onkin ehkä Ingressin paras puoli: se suorastaan 
pakottaa liikkumaan ja ulkoilemaan. Toki maaseudulla 
portaaleja on vähän ja ne ovat kaukana toisistaan, 
joten auto on kätevä, mutta vähänkään isommissa 
keskuksissa portaaleja on jo useita kävelyetäisyydellä 
toisistaan.  Kaikkien portaalien viereen autolla ei edes 
pääse, ja useimmiten on muutenkin näppärintä jättää 
auto johonkin parkkiin ja kiertää lähistön portaalit 
rauhassa läpi.
 
Ingressin toinen hyvä puoli on se, että pelatessa tulee 
opittua kaikenlaista uutta ja kiinnitettyä huomiota 
kohteisiin, joita ei muuten ehkä edes huomaisi. Olen 
varma, että moni ulkopaikkakuntalainen pelaaja ei 
tiennyt yhtään mitään Nukarin koulumuseosta ennen 
kuin kaarsi itse paikalle portaalin perässä. Parhaissa 
tapauksissa portaalin kohteesta on kerrottu jotain, 
esimerkiksi lyhyt selitys historiallisen kohteen vaiheista. 
Vierailla paikkakunnilla Ingress kelpaa osittain myös 
turistioppaaksi ja koska peli on maailmanlaajuinen, ei 
pelaamista tarvitse lopettaa edes ulkomaanmatkoilla 
(kannattaa kuitenkin tarkistaa dataliittymän laskutus 
ulkomailla ja tarvittaessa hankkia vaikka paikallinen 
prepaid, ettei puhelinlasku yllätä matkan jälkeen).
 
Sosiaalista pelaamista
Ingressissä pelaa vastakkain kaksi joukkuetta, Enligh-
tened (valaistuneet, vihreä joukkue eli ”sammakot”) ja 
Resistance (vastarinta, sininen joukkue eli ”smurffit”). 
Nämä joukkueet kilpailevat keskenään portaalien omis-
tuksesta. Tarkoituksena on vallata mahdollisimman 
paljon portaaleja omalle joukkueelle, linkittää niitä 
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keskenään ja luoda linkittämällä kenttiä portaalien 
välille. Pelistä ei tule koskaan valmis, koska tilanne 
muuttuu jatkuvasti: vastapuolen pelaajat käyvät 
ennemmin tai myöhemmin kuitenkin tuhoamassa 
aikaansaadut linkit ja kentät, ja tekemässä omat tilalle.
Parhaimmillaan Ingress on myös sosiaalinen peli, 
jossa tulee tavattua muita pelaajia. Näihin voi törmätä 
yllättäen portaalien lähistöllä, kun toinen pelaaja 
sattuu samaan aikaan saman portaalin luo. Tällä tavalla 
tulee tutustuttua myös vastapuolen pelaajiin. Oman 
kokemukseni mukaan suurin osa pelaajista ei ota peliä 
turhan vakavasti ja vastapuolen pelaajien kanssa on 
tullut juteltua mukavia vaikka samalla käymmekin 
täysimittaista sotaa keskenämme kännykän näytöllä.

Joukkueen sisällä varsinkin samalla alueella liikkuvat 
pelaajat pitävät yhteyttä. Pelaajat vaihtavat pelitavaroita 
keskenään ja kokeneemmat auttavat aloittelevia pelaa-
jia. Näin peliin pääsee kaikkein parhaiten mukaan. 
Toisinaan järjestetään myös ryhmäoperaatioita, joihin 
osallistuu useita pelaajia, joskus kymmeniäkin. Operaa-
tioiden tarkoitukset vaihtelevat: joskus vain vallataan 
portaaleja, joskus tarkoituksena on saada alemman 
tason pelaajille pelikokemusta, ja joskus tehdään suuria 
kenttiä, jotka yltävät paikkakunnalta toiselle. Myös 
kansainvälisiä operaatioita järjestetään, yleensä niiden 
tarkoitus on tehdä hyvin suuria kenttiä, jotka kulkevat 
useiden valtioiden päältä. 

Koska peli vaatii liikkumista, ei Ingressiä erityisesti 
suositella alaikäisille. Alaikäisiä pelaajia kyllä on, moni 
heistä pelaa tätä vanhempiensa tai muiden tuttujen 
aikuisten kanssa, mutta ainakaan Suomessa ei erityisesti 
yritetä rekrytoida alaikäisiä mukaan. Tietenkin terve 
varovaisuus on tarpeen myös aikuisille pelaajille, jos 
liikkuu syrjäisillä seuduilla tai pimeän aikaan. Toisaalta 
pelaajat itsekin todella voivat vaikuttaa epäilyttäviltä 
tyypeiltä, he seisoskelevat, kävelevät vähän matkaa, 
pysähtyvät, kävelevät takaisin päin, ja jossain vaiheessa 
poistuvat paikalta vähin äänin, koko ajan kännyk-
käänsä tuijottaen. 

Nukarilla ei tietääkseni ole aktiivisia paikallisia pelaajia 
tällä hetkellä, mutta siellä käy kohtuullisen usein muita 
pelaajia molemmista joukkueista. Rajamäellä ja kirkon-
kylällä liikkuu enemmän pelaajia, mutta kummassa-
kaan paikassa ei tunnu olevan yhtäkään sellaista paikal-
lista pelaajaa, joka pitäisi aluetta selkeästi hallussaan. 
Klaukkalan tilanteesta en tiedä tarkalleen, siellä on 
jonkin verran portaaleja ja aktiviteettiakin, luultavasti 
siis myös pelaajia. Itse yritän aina Nukarilla käydessäni 
vallata mahdollisimman paljon lähiseutujen portaaleita 
omalle joukkueelleni eli valaistuneille. Niinpä Nukarin 
urheilukentän laidallakin on tullut seisoskeltua tovi jos 
toinenkin! 

Linkit suomalaisille Ingress-joukkueiden sivuille:
http://valaistuneet.fi 
http://ingressresistance.fi

Pelin perusnäkymä Tampereella, jossa portaaleja on paljon

Kirjoittaja pelaamassa Sahalahdessa, taustalla näkyvä rakennus on 
museo ja portaali.
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PESISKOULUA NUKARILLA

Teksti: Jenni Sandberg 
Kuvat: Arto Salminen ja Kirsi Oila

”Nukarilla on aina pelattu paljon pesäpalloa.” Näin 
muistan myös omasta lapsuudestani. Koulun joukkue 
on yleensä myös menestynyt hyvin kunnan turnauk-
sissa. Kesällä 2013 ajattelin, että olisipa kiva pelata 
pesistä omalla kylällä ja antaa lapsille mahdollisuus 
harrastaa ilman, että pitää lähteä kylältä. Harvalta 
kuitenkaan löytyy omasta takaa 20 räpylää ja saman 
verran palloja, joten yhteydenotto Nurmijärven 
Mailaan oli paikallaan. NuMa on vetänyt vuosikausia 
Pesiskoulua kunnan päätaajamissa. Harjoituksia on 
kerran viikossa kevät- ja syyskaudella. Syksyllä Pesis-
koulu huipentuu taajamien väliseen turnaukseen. Sama 
konsepti toiminee Nukarillakin! – mietin.

Pesiskoulussa harjoitellaan pesäpallon perusteita, 
pelataan ja leikitään liikkuen. Perusjuttuihin kuuluvat 
pallon heittäminen ja kiinniottaminen mm. maasta, 
pompun kautta, kopit sekä tietenkin heittotekniikka. 
Lyöntiharjoituksissa käydään läpi peruslyöntiä, 
näpäytyksiä ja niiden ajoitusta ja suuntausta. Sään-
töjä kerrataan ja harjoitellaan pelin lomassa (monesti 
kesken pelin kerrataan mitä tapahtui, miksi ja mitä 
siitä seuraa). Parhaiten pelin oppii pelaamalla. 

Lapsilla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta lajista 
tai omia välineitä. Nurmijärven Maila on kahtena 
kesänä lainannut varustekassia ja kylätoimikunta 
puolestaan on järjestänyt ohjauksen allekirjoittaneen 
toimesta. Olen aina tykännyt pelata pesäpalloa ja 
harrastanut aikoinaan NuMan mukana B-tytöissä sekä 
naisten maakuntasarjassa. Ohjasin myös Korttelipesis-
nimellä vastaavanlaista toimintaa Nukarin koulun 
pihalla -90-luvulla. 
   
Syksyllä 2014 osallistuimme turnaukseen, joka meni 
tosi kivasti! Meiltä lainattiin pelaajia täydentämään 

muita joukkueita ja saimme itsekin täydennystä muista 
taajamista. Lapsilla oli kivaa ja onnistumisia saatiin 
roppakaupalla!
 

Pesiskoululaisille tilataan heti kauden alussa Pesä-
palloliitolta Pesispassit, jonka mukana lapset saavat 
vakuutuksen ja muita etuja. Ensimmäisenä kesänä 
passit tilattiin 10 nukarilaiselle lapselle ja viime vuonna 
passeja tilattiin 22. Harjoittelimme joskus auringon-
paisteessa ja joskus kaatosateessa. Sen kerran, kun 
tiesimme lehtitoimittajan tulevan katsomaan harjoituk-
sia, vettä satoi kaatamalla lähes koko ajan. Lapset vain 
huikkasivat ”ei haittaa!”. 
  

Pesiskoulu 2015
 Kausi alkaa ma 4.5.2015 klo 17:30 urheilukentällä. 
 Tervetuloa nukarilaiset 2002-2008 syntyneet lapset. 

 Toimintakausi: 4.5. - 8.6. ja 10.8.- 14.9. (6+6=12krt)

 Harjoitukset: maanantaisin klo 17:30 – 18:45
 Osallistujamäärästä riippuen yhdessä tai ryhmissä 
 2002-2004 ja 2005-2008 syntyneet.

 Ilmoittautumiset Jennille viimeistään ensimmäisellä
 harjoituskerralla tai ennakkoon p. 040 842 8861.
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LEIRIKOULU 26.-29.8.2014
Teksti: Aada, Saara, Samu, Veeti H. ja Leevi 
Kuvat: Sanna Heiskanen 

Lähdimme tiistaina Nukarin koululta noin yhdeksältä 
aamulla kohti Tuhannentarinantaloa bussilla. Bussi-
matka sujui hyvin ja nopeasti, pysähdyimme matkan 
varrella Utin ABC:llä. Ostimme sieltä herkkuja  
Tuhannentarinantaloa varten. Saavuimme Tuhannen-
tarinantaloon noin klo: 11.00. Menimme suoraan 
lounaalle ja ruokana oli lihamureketta ja muusia. Sitten 
jaoimme huoneet ja hoitoeläimet. Eläimiä oli: 3 kissaa, 
4 hevosta, koira, 3 vuohta, lammas, ankkoja, kanoja, 
kukko ja kani. Poikien huoneet olivat navetan vintillä 
ja aitassa. Tyttöjen huoneet olivat päärakennuksessa.  
Sen jälkeen oli omien hoitoeläinten hoitoa. Hoitoeläin-
ten hoitamisen jälkeen kävimme kokeilemassa ratsas-
tusta ja hevosajelua. Seuraavaksi meillä oli uintia ja 
saunomista savusaunassa. Vesi oli kylmää mutta useim-
mat uskaltautui silti uimaan siellä. Sitten kävimme 
iltapalalla ja ruokana oli puuroa. Sitten teimme ilta-
toimet ja veimme puhelimet valvojan luo yöksi. Sitten 
menimme nukkumaan ja valmistauduimme seuraavaan 
päivään.

Keskiviikko: Herätys oli kello kahdeksan. Kaikki 
ryntäsivät hakemaan puhelimensa ja sitten katsoimme 
telkkaria ja sen jälkeen oli vuorossa aamupala. Aamu-
palalla oli leipää, jogurttia, muroja ja kaakaota.  Sitten 
lähdimme kylläisinä hoitamaan eläimiä omatoimisesti. 
Pian meillä alkoikin tukkilaisten jalanjäljillä kylä-
suunnistus. Suunnistuksen jälkeen oli vuorossa lounas 
ja rantasauna ja uimista.  Uimisen jälkeen meillä oli 
välipala ja omaa ohjelmaa. Oli kivaa :) Katsoimme 
telkkaria ja söimme herkkuja. Päivällisen jälkeen oli 
vuorossa jousiammuntaa, jota piti Monitoimimies 
(emme muista hänen oikeaa nimeään, mutta tytöt 
kutsuivat häntä Monitoimimieheksi :D) Hän osasi 

tehdä kaikkea. Jousiammunta oli hauskaa ja kaikki 
saivat osuman tauluun. Iltapalalla meidän olisi pitänyt 
tehdä lettuja nuotiolla, mutta suunnitelmat muuttui-
vat sään takia, joten me paistoimme ne sisällä. Osa 
halusi paistaa keittiössä lettuja ja sen jälkeen lähdimme 
huoneisiimme ja nukkumaan. 
            
Torstai: Herätys oli samaan aikaan kuin eilenkin ja 
aamurutiini oli sama. Kävimme hoitamassa eläimet ja 
sen jälkeen oli melontaa. Meloimme läheisellä järvellä. 
Melonta oli kaikista hauskaa. Melonnan jälkeen 
menimme maittavalle lounaalle. Sen jälkeen lähdimme 
poimimaan mustikoita piirakkaa varten. Metsässä 
oli paljon hirvikärpäsiä :( Kun pääsimme takaisin 
päätalolle osa leipoi mustikkapiirakkaa ja osa leipoi 
karjalanpiirakoita. Välipalalla sitten söimme leivokset 
ja kaikista tuli maukkaita. Välipalan jälkeen oli omaa 
ohjelmaa ja oli kivaa :) Sen jälkeen oli päivällinen ja 
kalliolta laskeutuminen. Kallio oli 10-metriä korkea. 
Laskeutumista piti Monitoimimies. Hän kertoi meille 
myös hienon laskeutumistunnuslaulun: ”Mä putoan...” 
Melkein kaikki pitivät kalliolta laskeutumisesta, vaikka 
kiljumista kyllä kuului paljon. Eräs huusi jopa, ettei 
ehtinyt edes mennä naimisiin.  Sen jälkeen osa meni 
uimaan. Rankan päivän jälkeen pääsimme iltapalalle. 
Sen jälkeen tytöt kerääntyivät telkkarin ääreen ja 
hetken päästä kuului kauhea ryminä ja pojatkin tulivat 
katsomaan telkkaria :D Jonkun ajan päästä veimme 
jälleen kännykät valvojan luo ja menimme väsyneinä 
nukkumaan. 

 

Perjantai: Heräsimme ja sen jälkeen pakkasimme osan 
tavaroistamme ja lähdimme aamupalalle. Sen jälkeen 
oli jälleen hoitoeläinten hoitoa. Pian pääsimmekin 
aloittamaan aarteenmetsästyksen. Aarteenmetsästyksen 
jälkeen oli viimeinen lounaamme Tuhannentarinanta-
lossa. Sen jälkeen oli vuorossa kotiin lähtö. Bussimatka 
sujui hienosti, paitsi emme päässeet pysähtymään 
koska bussikuskilla oli kiire seuraavaan paikkaan.  
Koululle takaisin päästyämme kaikki pääsivät kotiin :)
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Nukarin jätevesiosuuskunta
www.nukarinjatevesiosuuskunta.fi

Yleisiä ohjeita:

Viemäriin saa laittaa vain vessapaperia ja ihmisperäisiä jätöksiä 
- sekä tietenkin vettä. 
Verkosto toimii sitä paremmin mitä enemmän huuhteluvettä käytetään.

Rasva on viemärin vihollinen. Viemäreihin kertynyt rasva aiheuttaa 
hajuongelmia ja muodostaa vähitellen rasvatukoksen. 
Vahinkojen maksumieheksi joutuu aina tukoksen aiheuttaja.

Näin voit estää rasvatukoksen:

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

Nukarin jätevesiosuuskunta:
Vikailmoitukset ja huoltotilaukset (halutessasi)
040 773 2371 (24h) SewCon Kuikka Oy

www.nukarinjatevesiosuuskunta.fi
info@nukarinjatevesiosuuskunta.fi
Postiosoite: NJVOK, Nummenniityntie 14, 05450 NUKARI
Osuuskunnan hallituksen pj. Tuula Lempinen, puh. 040 302 2357

Kerää ruoantähteet biojätteisiin.

Kerää paistorasvat biojätteisiin tai sekajätteisiin.

Rasvanerotin tulee olla ruoan valmistuskeittiössä, 
kun ruoka-annoksia valmistetaan yli 50 annosta päivässä.

Tyhjennä, huolla ja tarkkaile rasvanerotinta säännöllisesti.

www.nukarinjatevesiosuuskunta.fi
info@nukarinjatevesiosuuskunta.fi

Postiosoite: NJVOK, Nummenniityntie 14, 05450 NUKARI
Osuuskunnan hallituksen pj. Tuula Lempinen, puh. 040 302 2357
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MAINOKSET
Kiitos mainostajille, te teette julkaisun mahdolliseksi!
Nukarilla ja lähialueilla on myös paljon muuta yritys-
toimintaa kuin seuraavat lehteä tukeneet yritykset.

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

 

TAUKO.Nukari
 Hämeentie 139, 05450 Nukari 
 puh. (09) 250 7562, tauko.nukari@gmail.com

• Elintarvikkeet
• Kalastusluvat ja veikkaus
• Meiltä maittavat lounaat sekä paikanpäällä leivotut 

kuuluisat munkkirinkilät ja pikkusuolaiset

 

Juhlapalvelu Gourmande
Jokaiseen juhlaan jotakin uutta!

Lehmojantie 1, 01940 Palojoki 
Puh. 050-461 5128

gourmande@gourmande.fi
www.gourmande.fi

Täyden palvelun ompeluliike
Korjaus- ja mittatilausompelua, valmiita tuotteita, 

lankoja, kankaita, pesulapalvelut

Tervetuloa!
Tulossa mielenkiintoisia kursseja ym.

Keskustie 10, 05400 Jokela
 Piitamai / 041-5451825  MiLady / 050-4838701           

Uudenmaan Kiinteistömestarit

Kilpeläntie 54, 01900 Nurmijärvi
puh. 0400 240 082

• Rakentaminen ja kiinteistöt

Evelace pystyy vastaamaan moniin tarpeisiin.
Avoinna sopimuksen mukaan.
Raalantie 320, 01900 Nurmijärvi
p. 040 557 0612
katja.pitkanen@evelace.fi, www.evelace.fi

Alusvaateputiikki 
Ihana Minä
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Hoitohuone Ahonlaita
Susanna Castrén
Sopusalontie 42, Nukari
050-3300 701
susanna.castren@gmail.com
www.hoitohuoneahonlaita.fi

Vyöhyketerapiaa, Vauvahierontaa sekä erilaisia 
Intialaisia hierontoja ym. luontaishoitoja!

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

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

• Hiekkaa ja muita maa-aineksia

Nurmijärven Jätehuolto 

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

Issikkatalli www.mintzu.net 
040 551 3117
• ratsastuskoulutunnit
• alkeiskurssit aikuisille, lapsille ja perheille
• issikkavaellukset
• kesäkortit/vaellukset
• 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

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

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

•  LVI-työt ammattitaidolla ja hyvällä asenteella.

nukarilaisille
-20% 

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

puh. 044 5075993
nh.kuljetus@gmail.com

www.nhkuljetus.net
Korvenniityntie 11, 05450 Nukari

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

Koneurakointi Mikko Helin Tmi

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

• Kaivuutyöt 15 ja 20 tn telakoneella
• Maanajot traktorikalustolla

T:MI MK-PALVELUT

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

Puh: 0407253938
tmimkpalvelut@gmail.com

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

• kenttäsirkkelisahaus
• höyläys
• puunajo

SEO Nukari 

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

KOKONAISVALTAISTA MAARAKENNUSURAKOINTIA

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

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

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

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

Raalan ja Nukarin alueella.

Kuivaa klapia myös saatavilla

p. 0400 240 082 



 © Nukarin kylätoimikunta 2015 32

Saukontie 40, 05450 Nukari
puh. (09) 250 7816, gsm 0400 960 040
hespel@elisanet.fi, www.hespel.fi

Housusi pitimiksi meiltä
olkaimet ja vyöt

Käyttäjiä on paljon, 
mutta malleja vielä enemmän!

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

Punamullantie 12 C, 01900 Nurmijärvi
posti@olkain.fi, www.helsinginolkain.fi
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Erikoisetu nukarilaisille! 
Liity salille kevään aikana, treenaa kesä ilmaiseksi! 

Maksut elokuusta (ei irtisanoutumista ilmaisaikana)

Kuntosalille avainkortilla joka päivä 05-24!
Vastaanotto avoinna: ma-to: 17-19

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

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

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

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

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

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

ei haluta sitoutua tiettyyn liikuntapaikkaan määräajoiksi. 

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

tanssissa sekä muissa latinalaistansseissa 

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

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

Maksettu mainos

Pertuntie 178
05400 Jokela

050 441 5879
040 551 3117 - Mintzu

info@bailofit.fi, www.bailofit.fi 

- Vesikattoremontit - Sisäremontit
- Sadevesijärjestelmät - Kattoturvalaitteet
- Kattopellit (profiilit) - Peltilistat ym.
- Ym. pienremontit
- Vuokrataan henkilönostinta 15m ja rakennustelineitä

Kauneushoitola
ARMIDA

Palvelee nyt uusissa tiloissa Jokelan Apteekin vieressä.

Kuukausittain vaihtuvia tarjouksia!
Suosikkiostoksesi on Armidan lahjakortti

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

www.kauneushoitolaarmida.com


