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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!
Kannen kuva 		
Riikka Turunen, kansikuvamallina Lohenojan Kainovieno
Julkaisija		
Nukarin kylätoimikunta
Painos			650 kpl
Taitto			Jenni Sandberg
Painopaikka		
Punamusta Oy
Julkaistu		
Huhtikuu 2018
Jakelu			
Nukarin koulun leirikoululuokka
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KYLÄTOIMIKUNNAN TERVEHDYS

NUKARILAISTEN LAULU

Liikenneturvallisuus - puhkikaluttu aihe Nukarin
raitilla? Tiet ovat kapeita, huonokuntoisia ja liikennemäärät kasvussa mutta voimme jokainen parhaamme
mukaan luoda turvallisuutta. Aiheeseen liittyen
kannatta alukea s. 26 ja tulla mukaan työryhmään!
Autot ja maatalouskoneet suurenevat mutta tiet pysyvät
kapeina ja mutkaisina. Toivomme myös kiinteistöjen
omistajien kiinnittävän huomiota mahdollisiin näköesteisiin kaikkien tienkäyttäjien osalta. Mikäli havaitsee
liikennettä vaarantavia ongelmia, voi olla yhteydessä
Tienkäyttäjän linjaan (24/7).

Koskien laulua kohisevaa
kuunnella meidän on hyvä.
Siinä on tuntua kotoisaa.
Sävel on aito ja syvä.
Keväisin rentukat reunustaa
riemulla rantoja näitä.
Kullerot kauniit kukoistaa,
tuomet tuoksuvat häitä.

Kylätoimikunta toimii demokraattisena työryhmänä
Nukarilla. Emme ole rekisteröity yhdistys ja kuluvana
vuotena toimimme ilman puheenjohtajaa. Rekisteröimättömyys antaa toiminnalle vapautta mutta myös
rajoituksia. Kylätoimikunta ei esimerkiksi ole valituskelpoinen oikeudellisesti eikä voi hakea hankerahoituksia. Onneksemme kylällä toimii muita yhdistyksiä,
joiden kanssa yhteistyömme on sujuvaa.
Tässä lehdessä esitellään kylää monelta kantilta; päiväkoti, koulu, yhdistykset, upea luonto, harrastuksia,
muisteluita menneiltä vuosilta. Kyläkirjan julkaisusta
tulee syksyllä kuluneeksi 10 vuotta ja s. 14 saa lukea
kirjatyöryhmän ajatuksia. Palataan niihin tunnelmiin
vielä syyskuun lopulla Nukarilaisten laulun säestämänä.
Kiitos kaikille vieraskynäilijöille!

Maiseman ilme on voimassaan
suomalainen ja rehti.
Koskien lauluun rohkeaan
mielemme kiintyä ehti.
Luontoa suojaten, ymmärtäin,
ystävät tehkäämme työtä,
että ois kylässä aina näin
viihtymys virkeä myötä.
Koskien lauluun voittoisaan
näin yhä yhtykäämme.
Kotiseutumme parhaimpaan
aina me pyrkikäämme.

Sävel: Harri Nemlander
Sanat: Alpo Vuolle

Kylätoimikunta pikkujouluissa
20.1.2018 Eckerö Line, MS/Finlandia.

Nuotit löytyvät osoitteesta:
www.nukari.fi

Kuvasta puuttuu Ritva.

NUKARI
© Nukarin kylätoimikunta 2018
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TULEVIA TAPAHTUMIA
N u k a r i n k y l ä s i i vo u s t a l k o o t t o 2 6 . 4 . k l o 17 : 3 0
Aloitamme urheilukentältä, jossa jaetaan siivottavat 		
alueet ja saat jätesäkin mukaasi. 				

Talkoiden jälkeen tarjoiluja laavulla.
Raalan-Nukarin Martat paistavat herkullisia tikkupullia.

Laitetaan porukalla ympäristö siistimmäksi!

Nukarin kylällä
jättipalsamin
kitkentätalkoot

26.5.2018

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

Nukarin KevätPörinät
lauantaina 26.5.2018 klo 10 - 15
TAUKO.Nukarin pihassa (Hämeentie 139)

ke 15.8.2018 klo 17:30 alkaen.
Kokoontuminen/lähtö kosken parkkipaikalta.
(Nukarintie 66)

Kylätoimikunta tarjoaa osallistujille laavulla
makkaraa ja mehua talkoiden päätteeksi.
Ota mukaan hanskat, jätesäkin saat aloituspaikalta.

BMW Moottoripyöräkerho ry:n kokoontumisajo
Nukarin kylätuotteita
Arpajaiset
Grillimakkaraa
Kirpputoripöytiä

lisätietoa:
www.vieraslajit.fi
www.ymparisto.fi

Tapahtuman järjestää BMW-moottoripyöräkerho
Tauko.Nukarin kanssa.

Kyläkirjamme 10 vuotta
MUISTOJEN NUKARI

Tervetuloa!

30.9.2018 klo 14
Nukarin Pirtillä, osoitteessa Raalantie 817
Musiikkia, tanssia, laulua.

FFC Jyväskylä ry:n järjestämä Perhokalastuksen
SM-osakilpailu Nukarinkoskella

TERVETULOA!
Kahvitarjoilu.

Lauantaina 2.6.2018 klo 7 - 20.
Huomioithan, että koski on rauhoitettu
kalastukselta perjantaista klo 16 lähtien.

BÖNDEBILEET

Valkjärvi-soudut 3.6.2018.

Los Modulatos 10v juhlakeikalla!
Liput 20e sis. noutopöytäruokailun ja ohjelman

Tule soutamaan Nukari voittoon!
Hyväntekeväisyystapahtuman
järjestää pro valkjärvi yhdistys.
Lisätietoja: nukari.fi // provalkjarvi.fi

Jo perinteiset

lauantaina 27.10.2018 klo 18 alkaen Pirtillä.

Lipputiedustelut: TAUKO.Nukari ja Nukarin kylätoimikunta

T E RV E T U L OA
VIIHTYMÄÄN!

Seuraa tapahtumailmoituksia Nukarin nettisivujen kyläkalenterista ja kylän ilmoitustauluilta!
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NUKARIN KYLÄTOIMIKUNTA
Sihteeri
Heidi Ilola
heidi.m.ilola@gmail.com

Jäsen
Ritva Rahunen
ritva.rahunen@kolumbus.fi

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

Jäsen
Jenni Sandberg
puh. 040 842 8861
jennisandberg81@gmail.com

Jäsen
Heli Komulainen
helirossi@hotmail.com

Jäsen
Riikka Turunen

Jäsen
Leena Tähkämö
leena.tahkamo@gmail.com

Jäsen
Kirsti Kosonen
puh. 040 736 3893
kirsti.kosonen@finnair.fi

Jäsen
Tuula Lempinen
tuulalempinen62@gmail.com

Jäsen
Paula Virolainen
puh. 050 384 1331
paula.virolainen@elisanet.fi

Jäsen
Kirsi Oila
kirsi.oila@gmail.com

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

Ole rohkeasti yhteydessä!
© Nukarin kylätoimikunta 2018
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VUODEN 2017 TAPAHTUMIA
Asukasilta ja avoimet ovet päiväkodilla 30.1.2017
Nukarin koulun salissa järjestettiin asukasilta ja uudella
päiväkodilla avoimet ovet 30. tammikuuta. Asukasillan
aiheita olivat esimerkiksi liikenneturvallisuus, nuorten
illat, Vantalan tukiasumisyksikkö sekä koulun pihan
kehittäminen. Paikalla oli kunnanjohtaja Kimmo
Behm sekä kunnanhallituksen jäseniä.
Päiväkodin avoimissa ovissa päästiin tutustumaan
uuteen, valossa kylpevään päiväkotirakennukseen päiväkodinjohtaja Kirsin ja rehtori Sannan opastuksella.
Kyläkokous 30.1.2017
Asukasillan ja päiväkodin avointen ovien yhteydessä
järjestettiin kyläkokous, jossa käytiin läpi edellisen
vuoden tapahtumia ja toimintaa sekä suunniteltiin
tulevaa vuotta. Kylätoimikuntaan liittyi Riikka uutena
jäsenenä ja kyläkokouksen jälkeen kylätoimikunta
järjestäytyi.
Kylän siivoustalkoot 25.4.2017
Perinteiseen tapaan keväisissä siivoustalkoissa siivottiin
talven jäljiltä kylän tienvierustoja ja muita yleisiä alueita.
Siivoamisen jälkeen nautittiin Marttojen paistamista
tikkupullista ja kylätoimikunnan tarjoamista makkaroista ja mehusta. Pientareet siistiytyivät hyytävässä
säässä; räntää satoi, mutta onneksi nuotio lämmitti.

Nukarin KevätPörinät 27.5.2017
Kylätoimikunta oli mukana Nukarin KevätPörinät
tapahtumassa yhdessä BMW moottoripyöräkerho
ry:n, NKT:n ja Tauko.Nukarin kanssa. Tauko.Nukarin
pihalla pidetyssä tapahtumassa oli moottoripyöräilijöiden kokoontumisajo sekä mm. kirpputori, tuoteesittelyitä ja grillipiste.
Perhokalastuksen SM-osakilpailu 3.6.2017
Nukarinkoskella järjestettiin jo kolmatta kertaa Perhokalastuksen SM-osakilpailu. Kisapäivä kestää aamusta
iltaan ja kalastajilla on yksi pidempi ruokatauko.
Kylätoimikunnan vastuulla oli kalastajien muonituksen
järjestäminen laavulla.

Valkjärvi-soutu 21.5.2017
Nukarin joukkue osallistui kolmatta kertaa Valkjärvellä
hyväntekeväisyyssoutuun. Mukaan soutamaan lähti 14
soutajaa ja tällä kertaa matkaan aikaa vierähti 17min
52s. Kova tulos riitti kakkostilaan Nurmijärven Urheilijoiden voittaessa 20 sekunnin erolla. Tiukka kisa jäi
sen verran hampaankoloon, että seuraavalla kerran
soudetaan voittoon!

6

Rusthollari 11.6.2017
Edellisenä vuonna Rusthollari jäi väliin päiväkodin
rakennustöiden takia mutta nyt päästiin jälleen
vanhanajan tunnelmaan Nukarin koululla. Paikalla
oli käsityöläisiä, myyjiä, vanhoja autoja, traktoreita,
musiikkia ja hyvää mieltä. Musiikista vastasi Heart
Breakin' Ria & the Whistlin' Sideburns. Myös koulumuseolla ehti poikkeamaan ilahduttavan monta kävijää.

© Nukarin kylätoimikunta 2018

Puhallinorkesterikonsertti 28.8.2017
Virosta saapunut Rapla Maakonna Puhkpilliorkesteri
kävi konsertoimassa Nukarin koululla. Puhallinorkesterin vierailu liittyi kylien Suomi 100-hankkeeseen
ystävyyskunta Raplan kanssa.

Marrasmeiningit 5.11.2017
Marrasmeninigit järjestettiin heti Böndebileiden jälkeisenä päivänä Nukarin koululla. Kylätoimikunta piti
omaa kulätuotteiden myyntipöytää ja jutusteli kyläläisten kanssa keräten kehitysideoita toiminnalle.
Marrasmeiningeissä luovutettiin Nukarin Malja. Maljan
saivat Raila Ståhl ja Kalle Ulmanen osoituksena vuosien
aikana tehdystä työstä kyläyhteisömme hyväksi. Kylän
tietotoimistonakin tunnetut Raila ja Kalle arvostavat
ja vaalivat perinteistä kyläilmettä, talkoilevat monessa
mukana ja uskovat koko kylä kasvattaa-ajatukseen.

Nurmijärven kylillä -luentosarja,
Nukarin kulttuuripersoonat 30.9.2017
Pengerkosken partaalla - Nukarin tienoon historiaa
ja tarinoita -kirjan kirjoittaja Leena Heikkilä kertoi
nukarilaisista kulttuurihenkilöistä. Paikalla oli noin 40
kuulijaa ja kylätoimikunta huolehti kahvitarjoilusta.

Böndebileet 4.11.2017
Kylätoimikunnan ja Nukarin Hakan yhteiset Böndebileet järjestettiin neljännen kerran Nukarin Pirtillä.
Musiikista vastasi tällä kertaa Hyvinkääläinen kokoonpano Liftarit ja Two Cykles. TAUKO.Nukari huolehti
maittavasta ruuasta sadalle juhlijalle.

Kylätoimikunnan pikkujoulut 20.1.2018
Kylätoimikuntalaisten pikkujoulut järjestettiin tällä
kertaa tammikuussa Suomenlahden aalloilla päiväristeilyn merkeissä.
Lisäksi:
kylätoimikunta huolehti ulkoilualueiden roskisten
tyhjennykset viikottain ja polttopuutoimituksen
laavulle kuudesti vuoden 2017 aikana.

© Nukarin kylätoimikunta 2018
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KYLÄTOIMIKUNNAN VUOSIKELLO 2018

Roskisten tyhjennys

Kylätoimikunnan
pikkujoulut
Roskisten tyhjennys

Roskisten
tyhjennys
Nukarin Malja 2018

joulu

Roskisten tyhjennys

tammi

Marrasmeiningit

marras

Roskisten
tyhjennys

helmi

Nukarin sanomat
Tee-ilta

Klapitalkoot
laavulla

loka

maalis

Böndebileet
Roskisten
tyhjennys

Kyläkokous
Roskisten
tyhjennys
Siivoustalkoot

Muistojen Nukari

syys

Klapitalkoot
laavulla

huhti

Roskisten
tyhjennys

Klapitalkoot
laavulla

touko

elo

Roskisten
tyhjennys

Valkjärvisoutu

heinä

Klapitalkoot
laavulla

Roskisten tyhjennys

kesä

Roskisten tyhjennys
Kevätpörinät

Roskisten tyhjennys
Stipendit kevätjuhlassa
Klapitalkoot laavulla

Klapitalkoot
laavulla

Perhokalastuksen
SM: muonitus

Vuosikellossa kuvattujen lisäksi:
Kotisivujen ja somen ylläpito sekä kehittäminen
Kotisivuja ylläpidetään ja kehitetään kyläläisten toiveiden mukaan, sosiaalinen media on osa tiedotusta.
Kyläsuunnitelma ja kylän turvallisuussuunnitelma
Osallistutaan aktiivisesti kylän kehittämis- ja parantamiskohteiden toimenpiteisiin. Lue lisää sivulta 26.
Nukarin Malja 2018
Luovutetaan Marrasmeiningeissä; ehdotuksia maljan saajaksi otetaan vastaan.
Muita tapahtumaehdotuksia, ideoita ja talkooapua otetaan vastaan.
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KYLÄTUOTTEET
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!

Pengerkosken partaalla
Vuonna 2008 julkaistu
kyläkirja Nukarin seudun
historiasta. Kirjoittajana
Leena Heikkilä.
40€

kylatoimikunta@nukari.fi, www.nukari.fi
Nukarinkosken Lumous

Nukarinkosken Vehreys

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

Vihreä kiinalainen lehtitee
maustettuna karhunvadelman aromilla ja lehdillä.
3€/pss

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

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

Postimerkki, 10 kpl

Heijastin		

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

Pyöreä pehmoheijastin,
jossa painettuna värillinen Nukarin tunnus.
Helppo ja kestävä kiinnitys
papukaijalukolla.
2,50€/kpl

Kylähuppari		

T-paita

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

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

10€/kpl (aikuisten S-3XL)

© Nukarin kylätoimikunta 2018
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LEIRIKOULU ANJALASSA
Teksti ja kuvat: Leirikoululuokka
Nukarin koulun kuudesluokka oli syyskuussa 2017
leirikoulussa Ankkapurhassa, Anjalan nuorisokeskuksessa. Leiri pidettiin 26.9-29.9.
Saavuimme Anjalaan tiistaina noin kello 8.20. Sen
jälkeen kävimme lounaalla, jonka jälkeen alkoi Miljöö
tutuksi kierros. Kierroksen jälkeen majoituimme
Haapala E:hen ja F:ään.
Majoitustilat olivat siistit ja mukavan tilavat. Majoitustilat koostuivat yhdestä oleskelutilasta, johon
kuuluivat sohva, televisio, ruokapöytä ja pieni keittiö.
Sen lisäksi oli neljä kolmen hengen makuuhuonetta.
Majoitustiloissa oli myös kaksi vessaa, jossa kummassakin oli suihkutilat. Piha oli siisti ja täynnä erilaisia
aktiviteettejä.

Leirikaste oli hauska, vaikka vettä vähän roiskuikin.
"Vesileikin" jälkeen oli päättelytehtävä, jossa piti
ratkaista arvoitus. Leirikasteen jälkeen nautimme
päivällisen, jonka jälkeen meillä oli hetki vapaa-aikaa,
jonka käytimme rentoutumiseen ja tavaroiden purkamiseen. Sen jälkeen lähdimme pimeän retkelle viereiseen metsään. Retkellä söimme myös iltapalan. Luokkamme mielestä ensimmäisen päivän kivoin aktiviteetti
oli pimeän retki.
Toisena päivänä me vietimme Wanhan ajan koulupäivän. Sen lisäksi pääsimme kokeilemaan jousiammuntaa, jonka jälkeen meillä oli vapaa-aikaa. Kävimme
Anjalasta lainatuilla pyörillä kaupassa. Kello 15.00
meillä alkoi Ruokaa tulilla -ohjelma, jossa me valmistimme hampurilaiset ja paistimme tikkupullaa. Ruokaa
tulilla - aktiviteetin yhteydessä pääsimme kokeilemaan
matalaharjoiterataa, vaikka se ei kuulunut ohjelmaan.
Matalaharjoiterata oli hauska ja haastava. Meillä oli sen
jälkeen vielä omatoimista ohjelmaa. Iltapala oli joka
ilta kello 20.00.
10

Kolmantena päivänä aamupalan jälkeen oli hetki
vapaa-aikaa, jonka jälkeen lähdimme metsään, Anjalan
tarzaniin. Anjalan tarzan oli kaikkien mielestä kivointa,
vaikka jotkut vähän pelkäsivät korkeita paikkoja.
Anjalan tarzanin jälkeen meillä ei ollut kauheasti
vapaa-aikaa, joten menimme sen jälkeen suoraan
lounaalle ja siitä kankaanpainantaan. Kankaanpainannassa saimme valita teemmekö reppusukat vai t-paidat,
mutta kaikki valitsivat kuitenkin t-paidat. Kaikilla tuli
hienot paidat. Sen jälkeen meillä oli vapaa-aikaa, jonka
jälkeen lähdettiin labyrinttiin. Labyrintissä oli paljon
hauskoja tehtäviä, jotka teimme ryhmissä. Labyrintti
oli metsässä pienen kallion päällä. Labyrintin jälkeen
menimme päivälliselle, jonka jälkeen meillä oli paljon
vapaa-aikaa. Vapaa-ajalla oleskelimme sisällä ja jotkut
lähtivät ottamaan kuvia Anjalan leirikeskuksen alueelle.
Vapaa-ajan jälkeen menimme saunomaan - tosin
kaikki eivät halunneet saunaan, joten leikimme saunarakennuksen oleskelutilassa erilaisia leikkejä. Saunan
jälkeen kävimme iltapalalla. Iltapalan jälkeen meillä oli
omatoiminen leiridisko, jossa saimme pelata ja tanssia
noin tunnin verran. Leiridiskon jälkeen aloitimme jo
tavaroiden pakkaamisen ja huoneiden siivoamisen.
Perjantaina söimme aamupalan viimeisen kerran,
jonka jälkeen siistimme huoneet loppuun ja luovutimme huoneemme. Lähdimme kotimatkalle omaan
kouluumme kello 9:00.
Leirikoulu oli kaikkien mielestä kiva ja kaikki ohjaajat
olivat hauskoja.

© Nukarin kylätoimikunta 2018

SUOMI 100 JA LIIKUNNAN RIEMUA
Teksti ja kuva: Terhi Björkman
Nukarin päiväkodin ”Suomi 100 vuotta” alkoi viime
talvena perinteisillä laululeikeillä ja jäädytimme ulos
värikkäitä jääpaloja, joista lapset saivat tehdä omia
taideteoksiaan. Keväällä vierailimme Nukarin koulumuseossa tutustuen millaista oli käydä koulua ennen
vanhaan. Museon väki myös vieraili päiväkodilla esittelemässä vanhoja esineitä. Matkalaukusta löytyivät mm.
lapsen vanha kenkä, kuvia ja taskukello. Kevätkausi
päättyi yhteiseen kevätjuhlaan, jossa lapset esittivät
vanhan- ja nykyajan lauluja ja näytelmiä.
Syyskuussa maistelimme erilaisia vihanneksia ja
juureksia sekä vierailimme ”Sadonkorjuu”- konsertissa
Klaukkalan Monikossa. Askartelimme pitkin vuotta
erilaisilla tavoilla Suomen lippuja, joilla koristelimme
yhteisiä juhliamme. Marraskuussa matkustimme
jälleen bussilla Monikkoon. Siellä järjestettiin koko
Nurmijärven varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yhteinen Suomi 100 v juhla. Juhlassa oli taidenäyttelyitä eri
päiväkodeista, liikunta- ja tanssipisteitä sekä musikaali.
Joulukuussa vietimme päiväkodin ja esiopetuksen
kanssa yhteistä itsenäisyyspäiväjuhlaa perinneleikkien
ja laulujen siivittämänä.
Syksystä kesään retkeilemme paljon Nukarin upeassa
luonnossa. Ihmettelemme, tutkimme ja oivallamme
paljon erilaisia asioita. Joku kerta saatamme tutkia
lunta, toisella kertaa puita, kolmannella kerralla vaikka
etsimme metsästä jotain itseä lyhyempää tai pidempää.
Retken kohokohta lienee kuitenkin eväshetki. Yhdessä
kavereiden kanssa on niin mukavaa mutustella oman
vanhemman tekemiä voileipiä. Kuohuille ja Tyrskyille
on myös tullut hyvin tutuksi ”Metsämörri”, joka aina
”tulla tupsahtaa” jostakin sammalikolle istumaan ja
”tarinoimaan” kanssamme Suomen upeasta luonnosta.

Viime päivinä olemme päässeet myös harjoittelemaan
luistelua, ja Nukarilta onkin tulossa monta uutta
Patrik Lainetta ja Kiira Korpea. Tässä lasten kertomaa
siitä, mitä päiväkodissa tehdään ja mitä mieltä he ovat
päiväkodissa olemisesta:
-”Päiväkodissa leikitään, syödään, nukutaan, mennään
ulos, ollaan pehmopesässä ja luistellaan” kertovat
3-vuotiaat Topi ja Iiris.
Mikä päiväkodissa on kivointa?
-”Piirtäminen, maalaaminen ja ratsastaminen keppihevosella”, Iiris kertoo.
-”Kivointa on olla pehmopesässä ja leikkiä mun limapurkilla ja limalla, se on hauskaa!” Topi kertoo.
Mikä on tylsintä päiväkodissa?
-”Jos joku toinen puree”, kertoo Iiris. Näin ei kuitenkaan ole hänen kertomansa mukaan tapahtunut.
-”Jos puu kaatuu mun päälle. Siis leikkipuu, mutta ei
täällä sisällä oo oikeesti puita, mutta voi kuvitella”.
Iiriksellä ja Topilla on myös selkeät tulevaisuuden
suunnitelmat. Iiriksestä tulee merenneitoprinsessa ja
Topista luistelija, koska hänellä kuulemma on kaikki
varusteet.
Liikuntaa onkin lisätty koko päiväkodissa, sekä kuntatasolla asti. Alle kouluikäisellä lapsella fyysisen aktiivisuuden määrän pitäisi olla vähintään kolme tuntia
päivässä. Tästä kolmesta tunnista yksi tunti tulisi olla
vauhdikasta ja hengästyttävää liikuntaa ja kaksi tuntia
reipasta liikkumista ja leikkiä. Nurmijärven kunta on
halunnut kiinnittää huomiota tähän ja kunnan päiväkodeissa on käynnissä ”Liinu”-hanke, jonka tavoitteena on lisätä liikuntaa varhaiskasvatuksessa. Lisäksi
päiväkotimme liittyi vuosi sitten valtakunnalliseen ”Ilo
kasvaa liikkuen” -ohjelmaan, jonka tarkoituksena on
aktivoida päiväkoteja kehittämään ja lisäämään liikuntaa toiminnassaan.
Olemme yrittäneet lisätä liikuntaa päiväkodissamme;
vähentämään istumista ja opettelemaan uusia asioita
liikunnan avulla. Liikettä on lisätty esimerkiksi siirtymiin: ruokailusta vessaan voikin mennä karhukävelynä
tai kivipolkua pitkin. Koska koko kolmea tuntia emme
pysty täyttämään päiväkodissa, olemme aktivoineet
myös Nukarin perheitä liikkumaan yhdessä aktiivisesti.
Liikuntapaikkoja ovat oma piha, päiväkodin/koulun
piha, hiekka/urheilukenttä, metsä, leikkipuisto ja jokin
muu omavalintainen paikka. Kun ryhmän kaikki osallistuvat perheet ovat käyneet paikat läpi, ryhmä pääsee
etenemään päiväkodin yhteisellä liikuntakartalla.
Päiväkodin väki haastaakin koko
Nukarin kylän liikkumaan ahkerasti!

© Nukarin kylätoimikunta 2018
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NUKARIN EKALUOKKALAISET
Teksti ja kuvat: Piia Mäkinen
Oppilaiden mielestä koulun alkaminen elokuussa 2017
tuntui kivalta ja jännittävältä. Ensimmäisen luokan
opettajana toimi alkusyksyn äitiyslomansa alkamiseen
saakka Erika Heikkilä. Lokakuun lopusta alkaen opettajana on toiminut Piia Mäkinen. Koulunkäyntiohjaaja Sari
Lahtinen on ollut toisena aikuisena luokassa suurimman
osan viikon oppitunneista.
Ensimmäisenä kouluvuotena on opiskeltu äidinkieltä ja
kirjallisuutta, matematiikkaa, ympäristöoppia, uskontoa
/ elämänkatsomustietoa, liikuntaa, kuvataidetta, käsitöitä
sekä musiikkia.
Ekaluokkalaiset ovat tehneet yhdessä esikoululaisten ja
kakkosluokkalaisten kanssa syys- ja kevätlukukauden
aikana erilaisia kädentöitä niin sisällä kuin ulkona sekä
myös laulaneet yhdessä ja kirjoittaneet itsekeksittyjä
satuja yhdessä.

osaa paljon, kun koulu loppuu."
"No, mä tykkään lukee, matikassa kun pitää arvata sen
kuvion perusteella se määrä, ni ne on kivoja."
"Ajan myötä saa rauhassa oppia, eikä ole kiire, ja sua
voidaan auttaa."
Mitä olet oppinut tähän mennessä 1. kouluvuotta?
"Aika monta juttua: lukemaan oon oppinut, langalla
sormivirkkaa, laskee paremmin matikkaa."
"Lukemaan paremmin, liikkumaan enemmän ja matematiikkaa ja ympäristöä."
"Lukemaan, kirjoittamaan vähä paremmin."
"Piirtämään myös numeron 5, oppinut sietämään, ettei
aina kaikki voi onnistuu."
"Kaikkea. Kässää, matikkaa, Aapista ja olla hiljempaa."
"Lukemaan, laskemaan miinuslaskuja."
"Laskemaan matikkaa ja virkata."

Opettaja Piia Mäkinen haastatteli Kalevalan päivänä kaikki
19 oppilastaan. Lähes kaikki oppilaat vastasivat jokaiseen
kysymykseen. Tekstiin on poimittu yleisimmät vastaukset.
Millaista on ollut käydä 1. luokkaa Nukarin koulussa?
Lyhyesti ja ytimekkäästi vastasi 11 oppilasta: Kivaa.
Muiden vastaukset vaihtelivat sanojen "ihan ok" ja "hauskaa" välillä.
Mikä on ollut kivointa?
"Se on kivaa, että olen oppinut lukemaan."
Liikuntatunnit, käsityöt, välitunnit ja matematiikka ovat
myös oppilaiden mieleen. Eräs oppilas pohti vastaustaan näin:
"Noo, mä tykkään liikkatunnista, kuviksesta, ku mä tykkään
piirtämisestä, paitsi jos tulee raivari, koska joskus tulee, jos ei
onnistu, niin ku pitäis, mut eihän niit oo tullu paljoo."

Mistä pidät koulunkäynnissä?
"Mä pidän koulussa ruoan syömisestä ja tykkään olla välkillä."
"Siitä, kun harjoitellaan kaikkia kivoja juttuja, niin sitten
12

Mitä osaat 1. kouluvuoden päätyttyä?
"Kaikkea, mitä ykkösellä on tehty."
"Aika tosi paljon matematiikkaa, paljon paremmin
lukemaan."
"Mä en voi nähdä tulevaisuuteen."
"Mun mielestä mä osaan lukea paremmin ja tehdä kaikkia tehtäviä hyvemmin."
"Paremmin lukemaan ja matikassa ja ehkä oppimaan
kässän töitä ja ehkä virkkaamaan."
"Varmaan lukea aika hyvin, kun paljon on vielä vaikeita."
"Ehkä osaan jo kaikkea."
Kesälomaa odotellaan luokassa jo, johtuen kenties osaksi
ainakin siitä, että luokan seinällä on ns. kesälomakampa.
Siitä näkee joka päivä jäljellä olevien koulupäivien
lukumäärän.

Ekaluokka on kokonaisuutena ollut hyvin
vauhdikas, innokas, utelias sekä iloinen.

© Nukarin kylätoimikunta 2018

SUOMIEHEN LUONTOPOLKU
Teksti ja kuvat: Leena ja Sirpa Tähkämö, Riikka Turunen
Suomiehen luontopolku avattiin lokakuussa 2017.
Se sijaitsee Hyvinkäällä Suomiehen kylässä, n. 7 km
päässä Nukarilta. Pysäköintialue sijaitsee Jukan metsätiellä, josta on opasteet polulle. Pituutta luontopolulle
tulee 2-3 km riippuen reitistä.
Luontopolku sijaitsee entisellä soranottoalueella.
Soranottotoiminta alkoi alueella jo ennen 1960lukua ja loppui vuonna 2014. Viimeinen soranottaja
oli Rudus Oy ja alue kuuluu Ruduksen LUMOohjelmaan, jossa pyritään edistämään luonnon
monimuotoisuutta. Tavoitteena on myös lisätä alueen
virkistyskäyttöä.
Aluetta on ennallistettu soranottotoiminnan jälkeen
uudenlaiseksi luontopoluksi. Alueella on mm. ympäristötaideteos, hyönteishotelleja, paahderinteitä ja
ketoja. Reittiä elävöittävät infotaulut, joissa kerrotaan
alueen historiasta, eläin- ja kasvilajeista ja kiviaineksen
käytöstä. Tekstit ovat tauluissa myös englanniksi.

vedellä täyttyneitä suppalampia. Jätinkatu on muinaisranta, pirunpelto, jossa kiviä on vyömäisenä röykkiönä.
Vieraillessasi luontopolulla, muista pitää lemmikit
kytkettyinä, siivota jälkesi ja nauttia luonnon tarjoamista elämyksistä.

Reitti vaihtelee helppokulkuisesta keskivaativaan
maastoon. Soranottoalueen pohjalla mutkitteleva reitti
on lähes esteetön ja kuljettavissa myös lastenrattaiden
kanssa, joskin lumiseen aikaan tämä voi olla haasteellista. Lumettomaan aikaan reitillä pääsee ihastelemaan
erikoisia maisemia, joihin ei joka luontopolulla törmää.
Reitti tarjoilee jääkaudelta peräisin olevaa katseltavaa
kulkiessaan läheltä Jätinlukkoja ja Jätinkatua. Jätinlukon supat ovat syviä pyöreitä kuoppia, joista osa on

Lisätietoa: https://visithyvinkaa.fi/suomiehen-luontopolku/
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PENGERKOSKEN PARTAALLA 10v
Teksti ja kuvat: Raila Ståhl
Kyläkirjaprojektin käynnistyminen
Alun perin kirjoittaja Leena Heikkilä kiinnostui
Nukarin kylästä tutkittuaan Pekka-miehensä suvun
historiaa. Leena ilmaisi Nukarin kylätoimikunnalle
innostuksensa kirjan tekoon. Hän sai käyttöönsä kylätoimikunnan hallussa olleet aiemman perinnekeruun
ja haastattelunauhat. Niistä sekä lisätutkimuksista
ja haastatteluista syntyi 60-sivuinen lehtinen omaan
käyttöön. Leena oivalsi siinä olevan aineistoa kyläkirjaan ja vuonna 2002 lähestyi silloista kylätoimikuntaa
ehdotuksellaan saada tiedot talteen ennen kuin viimeisetkin vanhat nukarilaiset poistuvat joukosta. Asia ei
kuitenkaan edennyt ennen kuin 2005 toiminut kylätoimikunta innostui asiasta ja soitti Leenalle. Keväällä
2006 tehtiin päätös kyläkirjan toteuttamisesta.

Nukarin Sanomat 2007
Kirjan työstäminen
Lokakuusta 2006 lähtien Leena vietti lukemattomia
tunteja tietokoneen ääressä ja tutkimustyötä tehden,
Pekan toimiessa kuskina haastattelu- ja arkistojentutkimisreissuilla. Tutkimukset etenivät haastattelujen,
arkistojen, historiankirjojen ja vanhojen sanomalehtien
kautta. Tarkistuksia ei voinut aina tehdä, joten joistain
kohdista lukijat voivat olla eri mieltä. Leenan mielestä
tärkeimmät asiat Nukarilta ovat tulleet kerrotuksi niin
kuin ne ovat tapahtuneet. Leena kuvailee tehtävän
olleen haastava ja antoisa. Monia mutkia oli matkassa.
Välillä kirjoittajan ja kylätoimikunnan näkemykset,
mm. palkkiosta ja sisällöstä, erosivat kovasti ja hanke
uhkasi peruuntua, mutta pitkien neuvottelujen
jälkeen päästiin yhteisymmärrykseen. Lukuisat entiset
ja nykyiset kyläläiset osallistuivat kirjan tekemiseen
antamalla materiaalia kirjoittajan käyttöön. Kirjan
aikaansaamisesta tuli kylän yhteinen ponnistus, jonka
Leena suurella työpanoksellaan upeasti toteutti.
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Kylätoimikunnan rooli
Kylätoimikunta toimi hankkeessa kustantajan ominaisuudessa. Kylätoimikunnan kassan ollessa pääsääntöisesti lähes nollilla (yleishyödyllisen rekisteröimättömän
yhdistyksen tapaan), piti alkaa miettiä eri rahoitusvaihtoehtoja. Tätä ja muuta kirjoittajan apuna toimimista
varten päätettiin perustaa kyläkirjaryhmä, johon
kuuluisi kylätoimikuntalaisia sekä muita hankkeesta
kiinnostuneita. Ryhmän muodostivat Keijo Kivekäs
(mestarillinen kyläkirjan markkinoija), Tarja Lausvaara
(pj.), Seija Sariola, Raila Ståhl ja Sirpa Tuokko. Kyläkirjaryhmän kokouksiin osallistuivat luonnollisesti
myös Leena ja Pekka Heikkilä.
Kyläkirjaryhmän toiminta
Ryhmä avusti kirjoittajaa haastattelemalla entisiä ja sen
hetkisiä kyläläisiä, tiedottamalla ja tekemällä apurahahakemuksia. Ryhmä mm. konsultoi painatuksesta
painoagenttia, jolta tuli kehuja kirjan valmisteluista,
sillä heti alkuvaiheessa oli tiedossa sisällön tarkastajat ja
oikolukijat: Ville Alanen, Marja-Riitta Arderos, Keijo
Kivekäs, Leena Koskela, Maila Laakso, Teuvo Laakso,
Pekka Laine, Tuula Laine, Tarja Lausvaara, Pentti
Lehmusvaara, Irma Mattila, Liisa Oksman, Mirja Sandberg, Olavi Sandberg, Pertti Sandberg, Leena Ståhl, Raila
Ståhl, Kaisa Suominen, Pekka Tarkka, Erkki Tähkämö,
Touko Vuori ja Raili Weckström. Pääoikolukijana toimi
Jukka Mattila, silloinen äidinkielen opiskelija.
Myös äänikirjan tekoa suunniteltiin, Nukarilla tuolloin
asunut näyttelijä Mari Vainio lupautui, perennoja
vastaan, lukemaan kirjan cd:lle, mutta siitä lopulta
luovuttiin aikataulu- ja kustannussyistä. Ryhmä päätti
kirjan nimestä, kansikuvasta ja painosmäärästä yhdessä
kirjoittajan kanssa. Kirjan rakenne ja muu ulkoasu jäi
pääosin kirjoittajan päätettäväksi. Oikolukijoilta tuli
myös hyviä ideoita, joista osa toteutettiin.
Kirjan julkaisua tukeneet tahot vaativat selvitykset
hankkeesta. Kyläkirjaryhmä toimitti tiedot Nurmijärven
kunnan kirjasto- ja kulttuurilautakunnalle keväällä
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2008 ja laajemman selvityksen Opetusministeriöön
keväällä 2009. Kylätoimikunta palkitsi kyläkirjaryhmän
uutteran toiminnan kustantamalla heille ruokailun
Vanhalla Viilatehtaalla.

Kaupunkilehti Vartti 20.2.2008
Mainostaminen
Kylätoimikunta mainosti kyläkirjaa ahkerasti Nukarin omilla sivuilla, paikallislehdissä ja tapahtumissa.
Koska kirjasta saatiin koko ajan tiedusteluita siitä
kiinnostuneilta, päätettiin aloittaa kirjan ennakkomyynti
15.4.2008. Siitä toivottiin rahoitusta painokustannuksiin. Ennakkomyynti osoittautui menestykseksi; parissa
kuukaudessa myytiin lähes 100 kirjaa. Lisäksi oli
mahdollista ostaa lahjakortteja, joilla lahjan saaja pystyi
lunastamaan kirjan itselleen.
Julkaisujuhla
Kirjan julkaisujuhla järjestettiin perinteikkäällä Koulumuseolla torstai-iltana 12.6.2008 keräten paikalle
satakunta kuulijaa, joten osa jäi vapaaehtoisesti
pihalle. Kylätoimikunnan pj. Tuula Jehkonen toivotti
väen tervetulleeksi, koululaisryhmä esitti Nukarilaisten
laulun, kyläkirjaryhmän pj. Tarja Lausvaara kertoi kirjan
alkutaipaleesta ja Leena Heikkilä kirjan teosta. Anne
Alasmaa esitteli Koulumuseota. Väki siirtyi Nukarin
koululle, jossa juotiin Raalan-Nukarin Marttojen tarjoamat kakkukahvit ja saatiin painotuoreet 415-sivuiset
kirjat 40 euron hintaan innokkaisiin käsiin. Keskustelu
kirjasta kävi vilkkaana. Julkaisujuhlassa kohdattiin
vuosikymmenten jälkeen tuttuja: entisiä koulukavereita, naapureita, kesäasukkaita.”Oletko se todellakin
sinä?” kuului usein. Entisen opettajan Mirjam Salovaaran läsnäolo ilahdutti erityisesti hänen 50-60 -lukujen
oppilaitaan.
Leena hämmästytti yleisöä kertomalla pari päivää
aiemmin saamastaan puhelusta Arizonasta asti Meiling

Axberg-Von Hellensiltä, joka oli kuullut kirjahankkeesta Suomessa asuvalta ystävältään. Meiling oli
asunut sota-aikaan nuorena tyttönä Nukarin koululla.
Kaunotar oli päätynyt suosituksi uimapukumalliksi
Hollywoodiin. Meilingin tarina saatiin onneksi Leenan
ansiosta talteen Nukarin Sanomiin. Kirja poiki muitakin
lehtikirjoituksia, muisteluita ja uusia henkilölöytöjä.

Nukarilta Hollywoodiin – Meilingin tarina NS 2009

Lehtijutut
Kyläkirjan tarinat ja siinä mainitut Nukarille tavalla tai toisella
sidoksissa olevat ’julkisuuden henkilöt’ kiinnostivat lehdistöä.

Nurmijärven Uutiset 25.6.2008
Toimittaja-kirjailija Pekka Tarkan lapsuusajan muistelut kiinnostivat väkeä. Tarkalla oli kiireinen vuosi, sillä
joulukuussa 2008 hän valitsi kirjallisuuden Finlandiapalkinnon saajaksi Sofi Oksasen Puhdistuksen.

Keski-Uusimaa 20.6.2008
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Viimeksi sitä selaillessaan hän oli ihmetellyt: ”Hyvänen
aika! Näinkö olen osannut kirjoittaa?” Tähän voi moni
todeta ”Usko pois! Hyvin kirjoitettu!” Onneksi tarinat
ehdittiin saada talteen, viimeisen 10 vuoden aikana
kylältä on poistunut moni Nukarin historian kannalta
merkittävä henkilö tietoineen.
Hankkeen kustannukset ja avustukset
Koko hankkeen kustannukset olivat n. 14000 euroa,
josta kirjoittajan palkkio 6400 euroa, kirjoittajan
kulukorvaukset n. 1200 euroa, painokustannukset
6000 euroa ja loput hankintakuluja. Kirjoittajan
tutkimustyötä avusti Suomen Kulttuurirahaston
Uudenmaan rahasto 1500 eurolla. Kirjan kustantajaa
avustivat Opetusministeriö 2000 eurolla, Nurmijärven
kunnan kirjasto- ja kulttuurilautakunta 1000 eurolla
sekä Nukarin ja Raalan osakaskunnat (kalastus) 1000
eurolla. Myös pari henkilöä tuki pienellä summalla.

Kaupunkilehti Vartti 18.6.2008
Vartti haastatteli Pauligin ensimmäistä Paula-tyttöä,
Sinikka Kekkiä sekä Teuvo Aaltosta.
Ylistävää palautetta
Leena Heikkilä on saanut paljon yhteydenottoja
kirjaan liittyen. Sitä on luettu moneen kertaan ja se
on jopa saanut lukijansa kirjoittamaan omia historioitaan. Pekka Tarkka kiitti kirjan tekstiä ja aihealueita.
Muiden kommentteja: ”Kirja on erittäin kattava ja
laaja. Hienoa ja arvokasta työtä. Teksti elävää ja miellyttävää lukea. Lukiessa upposin siihen täysin. Kirjassa
on nostettu esille Nukarin kylän kannalta tärkeitä
tapahtumia. Kaikille löytyy oman mielenkiinnon
aiheita. Kyläkirjaksi korkea teos. Kirjoittaja ja kylätoimikunta on tehnyt upean kulttuuriteon!” Moitetta
on tullut lähinnä siitä, ettei kaikkia kylälle tärkeitä
henkilöitä ole muistettu mainita sekä siitä että henkilökuvausten yhteydessä olisi saanut olla aina kuva ko.
henkilöstä ja ylipäänsä enemmän kuvia.
Kirjaa käytetään lähdemateriaalina ja se tulee vastaan
yllättävissäkin yhteyksissä nettiä selaillessa. Kirjasta on
helppo tarkistaa asioita, vuosilukuja, henkilöitä jne.
Leena itse totesi palaavansa kirjaan nykyään harvemmin.
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Kirjasta saatu tuotto
Kirjaa myytiin heti ensimmäisten kuukausien aikana n.
300 kpl. Vain muutama kirja 500:sta on enää myynnissä. Kirjan tuotto on vuosien varrella käytetty kylän
hyväksi mm. järjestämällä tapahtumia, kahvituksia,
kesäteatterin, Kartanokierroksen ja Hyrsylän Mutkan
retken kustannuksia tukemalla. Tarjoamalla Marrasmeiningeissä riisipuuroa, Laskiaisriehoissa hernekeittoa
ja Kynttiläpolku laavulle -illoissa ja siivoustalkoissa
grillattavaa. Aiemmin pyörineiden Näprääjien ja
Nuorten iltojen toimintaa tukemalla, teettämällä uudet
ilmoitustaulut jne.
Muistojen Nukari
Kirja sai aikaan vuodesta 2010 alkaen järjestetyn tapahtuman, Muistojen Nukarin, jossa entiset ja nykyiset
kyläläiset kokoontuvat muistelemaan menneitä aikoja,
tapahtumia ja persoonia sekä tutkimaan vanhoja
valokuva-albumeita. Nurmijärven Museon väki on
hyödyntänyt tilaisuutta kysymällä väeltä tarvitsemiaan
tietoja, usein niihin on saatu vastauksiakin. Leena
Heikkilä on ollut toivottuna vieraana tapahtumassa
pariin otteeseen. Viime syksynä Muistojen Nukarin
sijaan pidettiin Nurmijärven Opiston järjestämä
tilaisuus ”Nurmijärven kylillä -luentosarja”, johon
Leena Heikkilä kutsuttiin kertomaan Nukarin
kulttuuri-persoonista.
Lämmin kiitos kaikille kirjan teossa avustaneille!
”Pengerkosken partaalla - Nukarin tienoon historiaa ja
tarinoita” on ostettavissa kylätoimikunnalta ja lainattavissa Nurmijärven ja Hyvinkään kirjastoista sekä
arkistoituna Kansallisarkistoon.
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LÄHIHUNAJAA NUKARILTA
Teksti ja kuvat: Selen Raiskila
Muutimme pääkaupunkiseudulta Nukarille 9 vuotta
sitten, sillä halusimme luonnonläheiseen ympäristöön,
jossa voisimme harrastaa puutarhanhoitoa, nauttia
maalaismaisemasta ja Nukarinkosken kuohuista.
Vuosien saatossa olemme muokanneet pihaamme
luonnonmukaisemmaksi ja istuttaneet puita sekä
pensaita tuomaan suojaa. Puutarhan muuttaessa
muotoaan innostuimme myös mehiläistenhoidosta.
Hankimme ensimmäisen mehiläispesän 3 vuotta sitten.
Takana oli mehiläistenhoitajakurssi, jolla opimme
hoidon perusteet. Liityimme myös mehiläishoitajien
yhdistykseen Stadin tarhaajat ry:een. Mehiläispesän
lisäksi tarvittiin myös suojapuvut, käsineet, hoitovälineitä, hunajankuorintavälineitä, lasipurkkeja sekä
muita tarvikkeita. Halpaa lystiä mehiläisten pitäminen
ja hoito ei siis ollut. Lisäksi mehiläisistä piti tehdä
ilmoitukset Eviraan ja ympäristökeskukseen.

Toisena talvena koitti kuitenkin tuho. Mehiläispesämme
eivät selvinneet. Suru oli suuri, kun huomasimme kevään
koittaessa pesien hiljaisuuden. Hoidosta ja talvisuojauksesta huolimatta mehiläiset eivät selvinneet. Jouduimme
aloittamaan kaiken alusta ja hankkimaan uuden pesän.
Mehiläisten hoito on hauskaa, mutta vaatii myös
perehtyneisyyttä ja vastuullisuutta. Mehiläisiä on ilo
seurata ja niiden ahkeruutta voi vain ihmetellä. Vaikka
pesämme sijaitsevat aivan pihapiirissä, ei mehiläisistä
ole haittaa. Puutarhassa voi oleskella normaalisti.
Hoitoon ja mehiläistenpitoon liittyy kuitenkin myös
haasteita. Esimerkiksi keskikesällä mehiläiset tuppaavat
parveilemaan ja karkaamaan pesistä. Tämä on niille
luontaista käyttäytymistä, jota voidaan hillitä tietyillä
toimenpiteillä. Karanneita parvia saattaa kaikesta
huolimatta löytyä naapureiden savupiipuista tai ulkorakennusten seinistä. Mainittakoon, että perimätiedon
mukaan pihapiiriin saapunut karannut parvi tuottaa
onnea! Mehiläisparvea ei tarvitse pelätä ja pikainen
soitto lähimmälle mehiläisparven kiinniottajalle
kannattaa tehdä heti. Yhteyshenkilöt löytyvät Suomen
mehiläishoitajain liiton sivuilta (http://www.mehilaishoitajat.fi/parvien-kiinniottajat/)
Jos mehiläistenhoito kiinnostaa kannattaa selata kurssitarjontaa. Mehiläishoitaja-kursseja järjestetään useilla
paikkakunnilla, myös Nurmijärvellä. Tietoa kursseista
löytyy liiton sivuilta (http://www.mehilaishoitajat.fi).

Ensimmäinen kesä mehiläisten parissa sujui hyvin
ja saimme tuotettua pienen määrän hunajaa, jota
jaoimme tutuille ja sukulaisille, pieni määrä saatiin
myös myyntiin. Ahkerat mehiläiset kävivät läheisillä
rapsipelloilla ja hunajaa kertyi myös niittykasveista sekä
villivadelmista. Oli ihanaa maistaa tuoretta hunajaa,
jonka maku on raikas. Käsittelimme ja purkitimme
hunajan käsin, mutta totesimme pian, että uusia lisätarvikkeita tarvitaan. Käsin tehtynä homma osoittautui
raskaaksi ja hankalaksi. Hunajalinko ja metalliset
säilytysastiat pistettiin siis tilaukseen.
Huomasimme myös mehiläisten suotuisan vaikutuksen
puutarhaan ja lähiympäristöön. Kasvit kukkivat paremmin ja pihapiiriin ilmestyi uusia pikkulintuja, perhosia
ja hyönteisiä. Koko puutarha tuntui voivan paremmin
pölyttäjien lisääntyessä. Hedelmäpuutkin tuottivat
enemmän ja erityisesti päärynäpuu antoi selkeästi
paremman sadon.

Myymme lähihunajaa kylätapahtumissa sekä myös
kotimyyntinä. Ensimmäinen erä hunajaa kerätään
heinäkuussa. Pystytämme tienvarteen kyltin, kun
hunajaa on tarjolla!
Selen ja Kalle Raiskila, Rauhaniementie 340
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JÄTTIPALSAMI - KAUNIS,
MUTTA KATALA KASVI
Teksti: Kirsi Oila
Kuvat: Kirsi Oila, Jouko Rikkinen ja Terhi Ryttäri
Kylällemme on leviämässä haitallinen vieraslaji, jättipalsami Impatiens glandulifera.

Jättipalsami on yksivuotinen mehevävartinen ruoho. Sillä
on täysikasvuisena suuret, jopa 4 cm kokoiset kukat, jotka
ovat useimmiten vaaleanpunaisia. Lehdet ovat tiheän
hammaslaitaisia. Jättipalsamit ovat yleensä 50 – 100 cm
korkuisia, mutta voivat kasvaa jopa 3 m korkuisiksi.

Haitat
Jättipalsamin juuristo on pieni, noin nyrkin kokoinen,
eikä se sido maata. Jättipalsamin valtaamat jokivarsikosteikot ovat alttiita eroosiolle. Maa, jota monivuotinen kasvillisuus ei sido, päätyy sadevesien myötä vesistöihin ja voi olla uhka esimerkiksi taimenten kutusorakoille
ja kuoriutuville kalanpoikasille. Isoilla, hyönteisiä houkuttelevilla kukillaan se kilpailee pölyttäjistä alkuperäisen
kasvillisuuden kanssa. Euroopan komission rahoittaman
DAISIE-tietokannan mukaan jättipalsami kuuluu Euroopan 100 pahimman vieraslajin joukkoon.
Jättipalsamin hävittäminen
Pienet jättipalsamikasvustot on helppo hävittää kitkemällä kasvit yksitellen pois mahdollisimman varhain,
mielellään viimeistään kukinta-aikana, ennen siementen kypsymistä. Hentojuuriset versot irtoavat maasta
helposti, eikä erityisiä suojavarusteita tarvita. Kasvien
pituuden takia kitkemisessä ei tarvitse kyykistellä, mutta
pienetkin kasvit tulee poistaa tarkasti, sillä ne tuottavat
myös siemeniä. Kitkemisen teho kannattaa varmistaa
syksymmällä ja myös seuraavana vuonna. Jos siementäviä yksilöitä ei päästetä syntymään, voi kasvi hävitä
pieneltä alueelta hyvinkin nopeasti, sillä se leviää vain
siemenistä.

Jättipalsami tuottaa runsaasti siemeniä. Yksi yksilö voi
muodostaa jopa 700-4000 siementä. Siemenet sinkoutuvat ympäristöön jopa seitsemän metrin päähän. Myös
pienet, alle 10 cm korkeat kasvit kukkivat ja muodostavat
siemeniä.
Jättipalsamit viihtyvät rehevän multavilla ja kosteilla
kasvupaikoilla, joilla se on erittäin kilpailukykyinen,
agressiivinen ja valloittaa laajasti kasvualaa alkuperäiseltä kasvillisuudelta. Kasvi ei ole myrkyllinen eikä sillä
ole Suomessa luontaisia vihollisia.

Valmiiksi kehittyneet siemenkodat aukeavat herkästi
pienestäkin kosketuksesta ja sinkoavat siemeniä usean
metrin päähän. Laita kasvin latva varovasti muovi- tai
paperipussiin ja katkaise tai nosta vasta sitten varsi.
Näin siemenet pysyvät pussissa eivätkä pääse leviämään.
Kasvijätteet voit laittaa roska-astiaan sekajätteen
mukaan, sieltä ne päätyvät poltettaviksi. Suurilla aloilla
niitä kasvit mahdollisimman läheltä maanpintaa alimman lehtiparin alapuolelta. Tee 3 niittoa kesässä.
Puutarhajätettä ei saa viedä luontoon, vaikka ajatellaan
sen olevan biologisesti hajoavaa ja kompostoituvaa.
Jätteen seassa kulkeutuvat puutarhakasvien siemenet
jatkavat usein elämäänsä ja pystyvät leviämään uusille
kasvupaikoille. Monet haitallisista vierasperäisistä kasvilajeista ovatkin karanneet puutarhoista mm. kottikärryillä.
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VANTALASSA MUUTOKSIA –
nuoret kotoutuvat vauhdilla
Teksti ja kuva: Kari Tuulari
Helmikuussa 2016 turvapaikanhakijoina Vantalaan saapuneet alaikäiset, yksintulleet nuoret ovat saaneet lähes poikkeuksetta oleskeluluvat ja alkavat kotouttamisen ja täysiikäistymisen myötä integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan.
Nukarilla sijaitseva Kalliolan Setlementti ry:n omistama
Vantala on kokenut kahden vuoden aikana suuria
muutoksia. Vuonna 2016 alaikäisille yksintulleille
turvapaikanhakijoille perustetut tukiasumisyksikkö ja
ryhmäkoti ovat lopettaneet toimintansa ja jäljellä on nyt
kaksi perheryhmäkotiyksikköä, joihin alaikäiset oleskeluluvan ja Nurmijärveltä kuntapaikan saaneet nuoret ovat
siirtyneet. Perheryhmäkotien palvelun tuottajana toimii
Kalliola Oy yhteistyössä Nurmijärven kunnan kanssa.
Kahdessa yksikössä on kunnan kanssa tehdyn, toistaiseksi
voimassa olevan sopimuksen mukaan yhteensä 18 asiakaspaikkaa ainakin vuoden 2018 loppuun saakka. Kaikki
Vantalassa asuvat nuoret ovat syyrialaisia tai afgaanitaustaisia poikia, iältään 16 - 17 vuotiaita.
Vakituisia työntekijöitä Vantalassa on 23, joiden ammatillisesta kelpoisuudesta ja määrästä säädetään lailla.
Perheryhmäkotien toimintaa valvoo Ely-keskus yhdessä
Nurmijärven kunnan kanssa. Valtio korvaa kunnalle
ilman huoltajaa olevan alaikäisen sijoittamisesta perheryhmäkotiin asumisen tukipalveluista ja muista lastensuojelun palveluihin rinnastettavista toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset siihen saakka kunnes nuori täyttää 21
vuotta. Nurmijärven kunnan maahanmuuttopalveluiden
sosiaaliohjaajan näkökulmasta Vantalan perheryhmäkodin ja
kunnan välinen yhteistyö on sujunut hyvin.
Tämän vuoden aikana suurin osa nuorista täysi-ikäistyy
ja he muuttavat perheryhmäkodista pois. Itsenäistyville
nuorille on ollut tarjolla kuntapaikan myötä hyvin myös
vuokra-asuntoja. Valitettavan harva nuori kuitenkaan
haluaa jäädä asumaan vakituisesti Nurmijärvelle, Klaukkalaan tai Rajamäelle hankalien poikittaisten julkisten
kulkuyhteyksien vuoksi, kun monen nuoren koulu sijaitsee
joko Hyvinkäällä tai Järvenpäässä. Vaikka nuoret saavat

maahanmuuttopalveluiden sosiaaliohjaajalta tukea
itsenäistymiseen on tämä vaihe nuorelle usein jännittävää
ja haastavaa aikaa. Vantalan tutut ja turvalliset aikuiset ja
kaveripiiri jäävät taakse – jokaisen nuoren elämässä alkaa
jälleen uusi, tuntematon jakso.
Vantalan pojat ovat sopeutuneet suomalaiseen yhteiskuntaan lyhyessä ajassa varsin hyvin, rankoista taustakokemuksistaan ja kulttuuritaustastaan huolimatta.
Perheryhmäkodin kaltaisessa yhteisössä asuminen on
tuonut monelle pojalle kaipaamaansa turvaa. Kaikki
nuoret käyvät koulua, osa Nurmijärvellä peruskoulussa
tai lukiossa ja osa maahanmuuttajille tarkoitetussa toisen
asteen opintoihin valmistavassa aikuisten perusopetuksessa Järvenpään seurakuntaopistossa sekä muutama
nuori eri ammattiopistoissa Uudellamaalla. Nuoret ovat
yleensä hyvin motivoituneita opiskeluun ja suorittamaan
perusopintonsa loppuun päästäkseen haluamiinsa jatkoopintoihin tai nopeasti työelämään. Apua ja tukea opintoihin ja esimerkiksi viranomaisasiointiin nuoret saavat
Vantalassa työskenteleviltä ohjaajilta tai heille määrätyiltä
edustajilta. Kieltä nuoret ovat oppineet hyvin ja he
hoitavatkin arkiset asiansa mielellään suomen kielellä.
He osallistuvat innokkaina Vantalan tai ulkopuolisten
järjestämiin harrastus- ja vapaa-ajantoimintoihin. Nuoret
odottavatkin jo kovasti pakkasten hellittämistä, lumien
sulamista ja lämmintä kesää päästäkseen pelaamaan jalkapalloa, joka harrastuksista on mieluisin. Tällä hetkellä
nuoret hakevat ahkerasti kesätyöpaikkoja.
Kotouttaminen on päässyt alkukankeuksien jälkeen
melko hyvin käyntiin. Tietoiskuja nuorille suomalaisesta
kulttuurista ja tavoista ovat käyneet antamassa eri viranomaistoimijat ja vapaaehtoiset. Vantalassa on järjestetty
Yhteiset Lapsemme ry:n toimesta tukihenkilö- ja tukiperhekoulutusta halukkaille ja monella tällainen tukiperhe
jo onkin. Pojat toivovat kuitenkin enemmän yhteyksiä
suomalaisiin aikuisiin, suomalaisia koulukavereita tai
ystäviä koulun ulkopuolelta. Omia vanhempiaan ja
perhettä nuoret kaipaavat kovasti.
Jos olet kiinnostunut tukihenkilö- tai tukiperhetoiminnasta,
ota yhteyttä Vantalan johtajaan, Sirpa Raitaseen, sähköpostitse sirpa.raitanen@kalliola.fi.
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NUKARIN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN TOIMINTA
Teksti: Kirsi Suosilta
Kuva: Riikka Turunen
Nukarin koululaisten tuki ry on perustettu vuonna
2001.Yhdistyksen tavoitteena on tukea Nukarin koululaisten oppimista ja kasvua vastuuntuntoisiksi, omaaloitteisiksi ja suvaitseviksi kansalaisiksi edistämällä
heidän hyvinvointiansa.

Vuonna 2017 varoja kerättiin mm. Marrasmeininkien
lisäksi koulun liikuntapäivänä, jossa NKT piti kahviota
urheilukentällä. Aiemmin kerättyjä varoja lahjoitettiin
mm. koululaisten kevätretkeen. NKT on lisäksi lahjoittanut koululle rahaa mm. urheilu- ja välituntivälineisiin.
Toiminnan suunnitteluun ja järjestämiseen tarvitsemme aktiivisia vanhempia. Edellisten vuosien tapaan
toiveena olisikin saada riittävästi innokasta väkeä
voidaksemme tulevinakin vuosina järjestää kivoja
tapahtumia, tukea koululaisten retkiä ja virkistystoimintaa, sekä avustettua tarvittavissa hankinnoissa.
Kiitokset kaikille aktiivisille osallistujille, tapahtumissa
mukana olleille ja lahjoituksia antaneille.

Vakiintuneeksi toiminnaksi on vuosien ajan jo kuulunut liikuntavuorojen järjestäminen, Marrasmeiningit,
koulun kevätretkien tukeminen sekä stipendien tai
Kiitokset myös koululaisille, jotka ovat ahkerasti ja iloihymypatsaiden jako koulun kevätjuhlassa. Useina
sella mielellä olleet mukana auttamassa, osallistumassa
vuosina mukaan on kuulunut myös Ystävänpäivänrieha ja suunnittelemassa tapahtumia.
sekä kalenterin tekeminen yhdessä koululaisten kanssa.
Terveisin NKT:n hallituksen jäsenet
Sählyvuoro on järjestetty maanantaisin alakouluKirsi Suosilta, pj, 040 7454616, joujas@gmail.com
ikäisille. Valvojina toimivat vuoroa käyttävien lasten
Heli Rantala, varapj.
vanhemmat. Yhteyshenkilönä valvontavuorojen varaa- Leena Ylinärä, rahastonhoitaja
misessa on toiminut Petri Patronen.
Riikka Turunen, sihteeri
Hanna Laakso
Syksyllä 2017 NKT järjesti perinteiset MarrasmeiMarinka Paasikivi
ningit Halloween-teemalla. Esiintyjinä tapahtumassa
Marjo Miettinen
oli Lady Crone sekä oman koulumme loistavia nuoria.
Tapahtuma oli onnistunut ja ilmapiiriltään myönteisesti kauhistuttava.
KOULUN JA PÄIVÄKODIN YHTEYSTIEDOT
Nukarin koulu, Nummenniityntie 14
Rehtori Tuomas Nyberg
040 317 4163
Opettajainhuone (A-talo)
040 317 2432
Opettajainhuone (C-talo eli uusi rakennus)
040 317 2322
Keittäjä
040 317 2433
Koulun sähköposti nukari@nurmijarvi.fi
Opettajien sähköpostit: etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi
Nukarin päiväkoti, Nummenniityntie 14
Ryhmät:
Pärskyt 040 317 4913
Kuohut 040 317 2273
paivakoti.nukari@nurmijarvi.fi
Esiopetus: Tyrskyt
puh. 040 317 4464, esiopetus.nukari@nurmijarvi.fi
Päiväkodin johtaja Kirsi Viitanen
puh. 040 317 4066, kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi
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VAPAA-AJAN TOIMINTAA
NUKARILLA

HALUAISITKO VETÄÄ JOTAKIN
HARRASTUSTA NUKARILLA?

ma klo 18:00 - 19:00
ALA-ASTEIKÄISTEN SÄHLYVUORO
NKT:n järjestämä lasten sählyvuoro. Maksuton.
Vuorolla käyvien lasten vanhemmat hoitavat valvonnan. Valvojaksi voi ilmoittautua puhelimitse klo 17
jälkeen; Petri Patronen p. 041 5015650
ti klo 18:40 - 19:30
VOIMAA VARTALOON
Tunnille tarvitset mukaan oman alustan.
Hinta 5€ / kerta
(opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset 3€ / kerta)
Tunnin järjestää Nurmijärven kunnan liikuntapalvelut.
ti klo 19:30 - 21:00
ke klo 19:00 - 21:00
pe klo 19:30 - 21:00
LENTOPALLOA
Lentistä koulun liikuntasalissa kolmena iltana viikossa
”kaikille kynnelle kykeneville”.
to klo 19:00 - 20:00
SISÄPELIVUORO
Nukarin Hakan aikuisille suunnattu sisäpelivuoro
Nukarin koulun salissa.
MAASTOJUOKSUT
Nukarin Haka järjestää keväisin ja syksyisin lapsille
suunnatut maastojuoksut Nukarin Pirtillä. Tarkemmat
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
tapahtumakalenterissa, Nukarin Facebook-ryhmässä ja
Nurmijärven Uutisten yhdistyspalstalla.

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

Mitä tahansa liikunnasta kulttuuriin.
Jos tunnet kiinnostusta asiaan, ota rohkeasti
yhteyttä Nukarin kylätoimikuntaan tai Hakaan.

MUUTA HARRASTUSTOIMINTAA TARJOAVAT:
Nukarin Haka ry
nukarin.haka@gmail.com
Puheenjohtaja Tuomas Multala
puh. 0500 401 405
tmultala@gmail.com
Urheiluseuratoimintaa, Pirtin vuokrausta
Lisää aktiivisia jäseniä kaivataan toimintaan ja vetämään kylälle erilaisia aktiviteetteja!
Nukarin Pirtti,
tiedustelut ja varaukset:
puh. 045 175 6139 / nukarin.haka@gmail.com
Nukarin koululaisten tuki ry NKT
Puheenjohtaja Kirsi Suosilta
puh. 040 745 4616
Nukarin kylätoimikunta
kylatoimikunta@nukari.fi
Sihteeri ja tiedotusvastaava Heidi Ilola
Nukarin ja Raalan osakaskunnat (kalastus)
Puheenjohtaja Teuvo Laakso
puh. 0400 925 643
Talous, tiedotus: Pentti Lehmusvaara
puh. 050 301 7290
Paikallisten kalastuslupien myynti:
TAUKO.Nukari (SEO),Teboil-Jokela
12-h. nettilupa www.kalakortti.com
Kalastonhoitomaksu: Eräluvat. fi tai R-kioskit
Raalan-Nukarin Martat
Puheenjohtaja Raija Vaulasto
puh. (09) 2506 089
Vireät Martat kaipaavat uusia jäseniä toimintaansa
mukaan. Ota yhteyttä puheenjohtajaan.

Salivuorot löytyvät myös Nukarin koulun seinältä ja
Nurmijärven kunnan www-sivuilta.
© Nukarin kylätoimikunta 2018

21

MITENKÄS SE TAAS OLIKAAN...?
Teksti ja kuvat: Pentti Lehmusvaara
Kalastuskuntien järjestäytyminen Nukarilla
Kalastusbuumi Vantaanjoella alkoi virallisesti v.
1351, kun Ruotsin silloinen kuningas vuokrasi
Vanhankaupunginkosken kalastusoikeudet virolaiselle
Padisten luostarille ja munkit aloittivat kalastuksen
Vantaanjoella.

kalatalouden vastuualueen toimesta koskeen istutettiin
samalla kertaa satoja kiloja pyyntikokoisia kirjolohia
ja asia julkistettiin Helsingin Sanomissa näyttävästi yli
puolen sivun kokoisella jutulla. Siitä alkanut "kalastajien" ryntäys koskelle oli ikimuistoinen tapahtuma.

Kalastuskuntien luvanmyynti ei vielä ollut kunnossa,
joten kansan tulkinta oli se, että kuka tahansa voi
kalastaa millä välineillä tahansa: perhovälineistä pelkkään isoon haaviin saakka. Ahneimmilla oli mukana
iso saavi kalojen pois kuljettamista varten. Nukarintien
varret olivat täynnä pysäköityjä autoja ja jopa kosken
Nykyinen koskikalastus Nukarilla alkoi lisääntyä
1980-luvun loppupuolella. Vantalantien varrella asunut yli johtavalla sillalla niitä oli parkkeerattuna niin, että
muu liikenne ei pahimmillaan päässyt ajamaan läpi
innokas kalamies Juha Laine ryhtyi puuhaamaan
sillalta. Keijo Kivekäs pyysi virkavaltaa paikalle selvitkalastuskuntien järjestäytymistä ja sitä myöten kalastämään tilannetta ja sakottamaan väärin pysäköityjä
tuslupien myyntiä ja kalastuksen valvontaa. Tiedossa
autoja.
oli, että vesien likaajille, kunnille ja suurille teollisuuslaitoksille, jätevesilupien yhteydessä oli määrätty
Suuri osa kalastajista oli pääkaupunkiseudulta tulleita
korvausvelvollisuus vesistöjen likaantumisesta. Tätä
kalamiehiä ja -naisia. Eiväthän kantanukarilaiset edes
velvollisuutta kalakantojen osalta hoidetaan edelleenkin mm. kalanpoikasten istutuksilla ja pyyntikokoisten ehtineet niin nopeasti mukaan, tai ymmärtäneet, että
joesta voi saada syöntikelpoista kalaa. Tätä härdelliä
kirjolohien tai taimenien istutuksilla. Juhan mielestä
kesti muutamia päiviä, kunnes tilanne rauhoittui.
vaarana oli tilanteen riistäytyminen kokonaan käsistä
kalastuksen osalta, jos Nukarin koskiin aletaan istuttaa
Taloudellisesti kalastuskunnat eivät hyötyneet tästä
kirjolohia.
rynnäköstä mitään, koska lupien myynti ei ollut
kunnossa, mutta taas kerran tuli kalanistuttajille oppia
Nukarinkosken kalastuskunta järjestäytyi ja aloitti
kantapään kautta. Jos kaloja koskeen laitetaan, niin sitä
toimintansa v. 1986, mutta koska Vantaanjoki on
ei pidä ainakaan Hesarissa julkaista. Kyllä puskaradio
kahden eri maarekisterikylän rajalla, todettiin, että
hoitaa tiedottamisen tehokkaasti vielä nykyisinkin.
myös Raalan kylän alueella pitää olla toimiva kalastuskunta. Se järjestäytyi v.1991 ja samalla sovittiin
kalastuskuntien välisestä yhteistyöstä, joka toimii edelleenkin. Nykyisenä työnimenä on Nukarin ja Raalan
osakaskunnat. Hallinnossa mukana olivat alussa mm.
Juha Laine, Keijo Kivekäs, Veikko Kuurne, Teuvo
Laakso, Hannu Laine ja Pentti Lehmusvaara.

Pikku-Kallen kalapaja
Pikku-Kallen Kalapaja
Kalastuskuntien viehekalastuslupien myynti alkoi
v. 1992. Myyntiä hoitivat mm. Nukarin Kauppa,
TB-Jokela, SEO-Nukari ja K-kauppa Timo Nylund.
Joukkoon ilmoittautui v.1993 myös hyvinkääläinen
Juha Laine, kalastus- ja luontoharrastaja jo 1950-luvulla.
nuorimies Tuomas Alanko, joka otti yhteyttä Rantalan
tilan isäntään Hannu Laineeseen tiedustellen, voisiko
Melkein ehdittiin mukaan
Rantakulmalla kosken rannalla sijaitsevaan talon
Laajamittaisen, kaiken kansan koskikalastuksen voi
vanhaan pajaan perustaa kahvilan ja kalastuslupien
katsoa alkaneen Nukarilla v. 1988 (K. Kivekkään
muistelma), kun Uudenmaan maaseutuelinkeinopiirin myyntipisteen. Hänen mielestään nopeasti lisääntynyt
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koskikalastajien määrä oli riittävä asiakaspohja. Tarvittavat luvat järjestyivät, ei tosin anniskeluoikeuksia.
Asiakkaita kävi, kalaa savustettiin ja lupia myytiin. Ei
ehkä riittävästi, koska nuoren yrittäjän into laantui jo
seuraavana vuonna ja toiminta loppui. Paja nököttää
edelleen paikallaan ja Pikku-Kallekin on jo aikamies.
Kuten monissa vastaavissa tapauksissa käy, hyvät tarinat jäävät elämään ja vanhemmat kalamiehet muistelevat paikkaa vieläkin. Siinä oli pop-up kahvila paljon
aikaansa edellä.
Kun koski vaahtosi valkoisena
Hackman Havi Oy:n tehtaalla Riihimäellä tapahtui
28.8.1995 käsiastianpesuaineen valmistuksen yhteydessä käyttövirhe ja tehtaalta valui 7 tunnin aikana
17000 litraa pesuainetta viemäreihin ja sitä kautta
Riihimäen jätevedenpuhdistamolle. Siellä puhdistamoprosessi häiriintyi ja pesuaine sellaisenaan pääsi valumaan Vantaanjokeen tuhoisin seurauksin.
Nukarin tasolle jo osittain laimentunut pesuainepulssi
saapui parin vuorokauden kuluttua. Keijo Kivekäs
soitti minulle, että Nukarilla on jotain kummallista
tapahtumassa. Koskessa on valkoista vaahtoa metritolkulla ja ihmiset ottavat yhteyttä kysellen huolestuneena
syytä moiseen. Mene katsomaan. Todellakin, kaikki
koskipaikat olivat valkoisen vaahdon peitossa. Paikoin
sitä oli metrien paksuudelta. Nukarilla vaahto näkyi
selvimmin, onhan se ensimmäinen suuri koskipaikka
Riihimäeltä alavirtaan päin.

Poikkeuksellisen paksut jäät talvella 2018
Sen verran tietoa päästöstä oli jo olemassa, että kun
soitin asiasta MTV 3:n uutisiin, oli kuvausryhmä
paikalla tunnin sisällä ja juttu uutisoitiin isosti Kympin
uutisissa. Siinä vaiheessa Havi Oy ei vielä myöntänyt
mitään. Kosken vaahtoaminen jatkui seuraavanakin
päivänä ja kohtalaiseksi virinneen tuulen mukana
suuria vaahtopalloja leijaili kylälle pihoihin ja
puutarhoihin.
Jokiluonnolle aiheutuneet vahingot paljastuivat muutaman päivän kuluessa mm. kalakuolemina. Riihimäen
ja Hyvinkään välillä kalasto tuhoutui lähes kokonaan
ja Arolammista kerättiin n. 750 kg kuolleita kaloja,
joukossa niin suuria lahnoja ja haukia, ettei niitä edes
tiedetty siellä olevankaan. Kalakuolemia havaittiin
Nukarille asti, mutta ei enää sen alempana. Koski
hapetti tehokkaasti jo laimentunutta pesuvettä.
Kalastuslupien myynti loppui kuin seinään. Loppuvuonna myytiin alle 10 lupaa ja tapahtuma tuntui
myös seuraavien vuosien lupamyynnissä. Paljon tuli
kyselyjä kalojen syömäkelpoisuudesta parina seuraavana
kalastuskautena.
Vahingon jälkeen alkoi tietysti kiistely syyllisestä ja
vahingonkorvauksista. Talven aikana päädyttiin sopimukseen Havi Oy:n ja kalastuskuntien välillä. Sen
mukaisesti Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos teki
selvityksen vahingoista ja korvauksista eri kalastuskunnille ja osapuolet sitoutuivat noudattamaan sitä.
Kalastuskunnat saivat korvauksen rahana ja Havi Oy
pääsi vähän kuin koira veräjästä: vahinkovakuuttaja
Teollisuusvakuutus maksoi korvaukset ja joku työnjohtaja tehtaalla sai vähän sakkoja vahingon aiheuttamisesta, eikä muuta.
Vielä nykyäänkin kalastajat muistavat tapahtuman ja
kyselevät onko joki jo pesty tälle vuodelle.

Nukarinkoski vaahdossa 1995

Näin viime vuosituhannella - muistaakseni.
Pena
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NUKARIN KOULUN KASVATTAJAT
- OPETTAJAT
Tällä palstalla on aiemmin jututettu Nukarin koulun
entisiä oppilaita - henkilöitä, joilla on ollut jokin
yhdistävä tekijä. Tänä vuonna kyselimme muistoja ja
kuulumisia entisiltä opettajilta!
Haastateltavat ovat Irma Mattila, Kaisa Suominen ja
Erkki Penttilä.
Milloin työskentelit Nukarin koulussa?
Irma: Olin opettajana Nukarilla vuosina 1978-2010.
Kaisa: Työskentelin Nukarin koulussa 1978-2006.
Erkki: Olin luokanopettajana Nukarilla 1991-94.
Minkälainen työyhteisö silloin oli ja mikä oli sinun
tehtäväsi ?
Irma: Koulu oli aluksi uskaltaisinko sanoa ns. vanhan
ajan kyläkoulu. Kaikki opettajat ja keittäjä-siivooja
asuivat työpaikallaan eli koulun asunnoissa. Harri
Nemlander opetti 5.-6. lk , Kaisa 3.-4. lk ja minä 1.-2.
lk. Harri-open kuoleman jälkeen oli useita opettajia,
kunnes Erkki aloitti opettamisen. 90-luvun loppupuolella aloitti Kyösti Nukarin koulussa. Siihen aikaan
saatiin kouluun vasta ensimmäiset koulunkäyntiavustajatkin. Sarihan jatkaa vieläkin ja muutaman vuoden
olin koulussa yhdessä Sannankin kanssa.
Kaisa: Ensin olin opettaja. Myöhemmin olin koulunjohtaja, joka nimike sittemmin muutettiin rehtoriksi.
Koulussa oli 3 opettajaa, keittäjä ja siivooja. Myöhemmin kuvioon tuli kouluavustaja. Jossakin vaiheessa
vakisiivoojasta tuli kiertävä. Opetin 3-4. luokkaa ja
5-6. luokassa englantia, äidinkieltä, kuvaamataitoa ja
tyttöjen jumppaa.
Erkki: Opetin 5.-6. luokkaa.

Päällimmäinen koulumuistosi?
Irma: Uusien ekaluokkalaisten kanssa aloittaminen
oli aina mielenkiintoista. Työtähän se teetti. Mutta
se oli palkitsevaa, kun sain kaikki oppilaat oppimaan
lukemisen ja kirjoittamisen. Nautin aina oppilaitten
omista oivalluksista ja ideoista, joita he saivat toteuttaa
ns. vapaalla tunnilla. Mm. 'Kolmen koplan '(Ville,
Joni ja Henrik) esitykset ovat jääneet mieleen. Nyt kun
puhutaan paljon nykyisestä Amerikan presidentistä
muistin esityksen, minkä tämä kopla esitti Reaganin
ja Gorbatshovin tapaamisesta Suomessa. Oltiin todella
ajan hermolla. Pojat olivat silloin tokaluokkalaisia.
Oppilailla oli mm. omia nukketeatteriesityksiäkin
koulun oman nukketeatterin lisäksi. Kaisahan sitä
ohjasi ansioituneesti. Otimmehan me Kaisan kanssa
osaa koulun Suurjuhlakilpailuihinkin.
Kaisa: Päällimmäisenä muistan, kun kiertelimme
nukketeatteri Nukarin Nastojen kanssa ympäri
Suomea. Pärjättiin kilpailuissakin. Eräs arvostelija
kerran lausui: Olette hulluja, mutta pysykää sellaisina!
Esiinnyttiin kerran telkkarissakin! Lisäksi yksi parhaista
muistoista, kun voitettiin pesiksen kunnanmestaruus!
Erkki: Oli se eloisaa aikaa. Paljon mieluisia tapahtumia
on jäänyt mieleeni. Päällimmäinen taitaa olla joulujuhla koulun pihapiirissä ja tapahtumia Nukarinkosken
partailla.

Kyläläisiä koulun laajennuksen avajaisissa.
Mieluisin opetettava oppiaine?
Irma: Onneksi en milloinkaan kyllästynyt äidinkielen opettamiseen. Minulle sopi myös tekstiilityön ja
matematiikan opettaminen. Uskonnon opettaminen
oli myös mieluista.
Kaisa: Lempiopetusaineeni olivat enkku, äikkä ja kuvis.
Erkki: Opetettavat aineet kaikkikin olivat mieluisia,
jumppasalissa oli joskus aika raikuli menoa, käsitöitä
tehtiin jopa välitunneilla, elektroniikkaan tarvitsimme
komponettien tinaustaitoa, tytöt olivat siinä näppäriä.

Näytelmäharjoituksia Irman johdolla.
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Lempiruokasi koulussa?
Irma: Kaikki koulun ruoat maittoivat. Nukarin
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koulussa oli hyviä keittäjiä, jotka pienellä budjetilla
loihtivat maittavaa ruokaa.
Kaisa: Lempiruka oli hernekeitto.
Erkki: Taisin pitää kaikesta.

Perinnepäivänviettoa tanssien.
Mitä olet tehnyt sen jälkeen, kun jäit pois opettajan
tehtävistä?
Irma: Olen opettanut vapaaehtoisena maahanmuuttajille ja turvapaikan hakijoille suomen kieltä. Tällä
hetkellä pidän myös läksypajaa aikuisena Suomen
peruskoulua suorittaville tänne muuttaneille. Autan
myös yhtä asioimistulkiksi opiskelevaa.
Seurakunnassakin on monenlaista toimintaa, johon
osallistun.
Kaisa: Olen perustajajäsen Nurmijärven Kanervissa,
joka on aktiivinen leijonayhdistys. Teemme mm. hyväntekeväisyysprojekteja, joiden tuotot ohjataan tarpeellisiin
kohteisiin. Lisäksi olen Nurmijärven senioreissa. Toimin
siinä hallituksen varapuheenjohtajana.
Kävelemme Spiken kanssa paljon! Aktivoin aivojani
sanaristikoilla. Noin 5 kk olemme Yläneen mökillämme,
joka on paikkana ollut rakas jo lapsuudesta asti. Lapsenlapsien harrastuksia seuraamme innokkaasti.
Erkki: Eläkevuodet olen viettänyt Rajamäen kylässä,
kierrellyt Kiljavan nummilla ja Sääksin rannoilla. Rajamäen uimahalli on talvisin ollut lähes toinen kotini.

Nukarin koulun lippu.

Käytkö usein Nukarilla?
Irma: Kävin viimeksi koululla, kun keväällä oli avoimet ovet uudessa päiväkoti-/koulurakennuksessa.
Toisinaan vierailen ystäväperheessä ja olen ollut joissakin perhejuhlissa.
Kaisa: Käyn Nukarilla liian harvoin!
Erkki: Nukaria en unohda koskaan, oli se niin jännä
työpaikkana ja kosken kuohut soivat mielessäni.
Terveisesi Nukarin koulun oppilaille:
Irma: Jos luit aikaisemman vastauksen, niin huomasit, että opetan aikuisia peruskoululaisia. Ole ahkera
koulussa ja tee kaikki tehtävät, mitä opettajasi sinulle
antaa. Nämä minun nykyiset oppilaani tulevat maista,
missä heillä ei ole ollut mahdollisuutta lapsena päästä
kouluun. Ole hyvä kaveri luokkatovereillesi. Älä kiusaa
ketään. Jos sinua kiusataan, kerro siitä aikuiselle.
Muista liikkua ja pidä peliaikasi mahdollisimman
pienenä. Muista myös, että 'Kirja on kiva kaveri! '
Kaisa: Hyvät oppilaat: Olkaa luovia ja aktiivisia. Älkää
roikkuko netissä liian usein!!!!!
Erkki: Toivon, että voitte kuunnella satakielen laulua
nykyisten opettajien kanssa.
Kiitos haastattelusta Irma, Kaisa ja Erkki!

Vanha aika - uudet tuulet
laajennuksen avajaisissa Erkki, Irma, Kaisa onniteltavana
© Nukarin kylätoimikunta 2018
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KYLÄSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA YKSIIN
KANSIIN
Teksti ja kuva: Heidi Ilola
Vuoden 2018 aikana käynnistetään projekti kyläsuunnitelman ja turvallisuussuunnitelman päivittämiseksi
ja kokoamiseksi yksiin kansiin. Projekti käynnistyy
työryhmän kokoamisella ja osallistuminen on mahdollista kaikille nukarilaisille.

Nukarin kyläsuunnitelma 2013-2023 ja Nukarin
kylän turvallisuussuunnitelma 2016
Nukarin kyläsuunnitelma on vuonna 2013 valmistunut kirjallinen dokumentti siitä, millainen tulevaisuus
omalle kylälle tahdotaan ja millaisin keinoin tuohon
tulevaisuuteen voitaisiin päästä. Kyläsuunnitelman
tekemisessä olivat mukana Nukarin kylän asukkaat ja
asiantuntijatahoina Nurmijärven kunta, maaseudun
kehittämisyhdistys Eteläisen maaseudun osaajat EMO
ry sekä Uudenmaan maakunnallinen kylien yhteenliittymä Länsi-Uudenmaan Kylät ry.
Kyläsuunnitelman pohjaksi teetettiin kysely koko
kylälle ja vastauksia käytettiin apuna kyläsuunnitelman
laatimisessa. Suunnitelma laadittiin laajapohjaisessa
kyläläisistä ja kylien yrittäjistä koostuvassa työryhmässä. Tämän lisäksi kattavalla kyselyllä annettiin
jokaiselle kyläläiselle mahdollisuus saada äänensä
kuuluviin. Kyselyllä selvitettiin kylän asukkaiden, yrittäjien ja muiden toimijoiden ajatuksia omasta kylästä
ja sen tulevaisuudesta sekä siitä, mitä kyläläiset voivat
tehdä oman kylänsä kehittämiseksi.

Nurmijärven kunnan ja Eteläisen maaseudun osaajat
EMO ry:n kanssa. Turvalliset kylät -projektissa olivat
mukana Nurmijärven kylät, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ja Keski-Uudenmaan poliisilaitos.
Projektin taustalla on valtakunnallinen periaatepäätös
kiinnittää huomiota maaseudun turvallisuutta koskeviin erityishaasteisiin. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä sisäisen turvallisuuden ohjelmasta on asetettu
tavoitteeksi, että jokaisessa kunnassa on valtuuston
hyväksymä turvallisuussuunnitelma. Turvallisuussuunnitelmaan kirjattiin ylös paikalliset, oman kylän
turvallisuushaasteet ja keinot, miten niihin puututaan.
Suunnitelma auttaa havaitsemaan ongelmakohtia, oli
kyseessä pieni tai suuri asia ja se on kirjallinen asiakirja
keskeisistä uhista ja riskitekijöistä kylässä.
Turvallisuussuunnitelma kattaa laajasti erilaisia turvallisuusteemoja niin yhteisön kuin yksilön turvallisuuden
kannalta. Dokumentissa käsiteltyjä aiheita ovat mm.
liikenneturvallisuus, ympäristön turvallisuus, luonnonilmiöt, paloturvallisuus, tapaturmat, varkaudet ja
ympäristön saastuminen. Dokumentti sisältää sekä
konkreettisia toimenpide-ehdotuksia turvallisuuden
parantamiseksi että ohjeita kotitalouksille ongelmatilanteiden ehkäisemiseksi sekä niihin varautumiseksi.
Turvalliset kylät -projektin yksi konkreettinen seuraamus nähtiin pian dokumentin laatimisen jälkeen kun
Nukarinkosken ulkoilualueelta purettiin pois vanha ja
vaarallinen silta.
Yhdistetty kylä- ja turvallisuussuunnitelma on laaja
katsaus Nukarin kylän historiaan ja nykytilanteeseen
sekä tulevaisuuden Nukariin. Uuteen, yhdistettyyn
dokumenttiin päivitetään tiedot väestörakenteesta,
palveluista ja yhdistystoiminnasta. Vuonna 2013
tehdyn ”Kylän visio vuonna 2023” toteutumista arvioidaan ja suunnitelmaan tehdään päivitys tarvittaessa.
Turvallisuusteemojen osalta tarkistetaan vuoden 2016
suunnitelmassa määritellyt toimenpiteet ja kehitysehdotukset sekä niiden toteutuminen.

Ilmoittaudu mukaan projektiin kotikylän
tulevaisuuden ja turvallisuuden kehittämiseksi! Ilmoittautumiset joko sähköpostitse
kylatoimikunta@nukari.fi tai suoraan kylätoimikuntalaiselle.
Lähteet: Nukarin kyläsuunnitelma 2013-2026,
Nukarin kylän turvallisuussuunnitelma 2016

Vuonna 2016 valmistuneen Nukarin turvallisuussuunnitelman on laatinut ryhmä nukarilaisia yhdessä
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NUKARIN HAKA
Teksti:Tuomas Multala
Kuvat: Suomen Kylät ry, Nukarin Haka ry ja TE-palvelut
Nukarin Hakan palkkaama kyläavustaja on palvellut
nukarilaisia ja raalalaisia jo vuodesta 2013 lähtien.
Tämän vuoden tammikuussa tehtävässä aloittanut,
omalla kylällä asuva, Petri on kuudes kyläavustajamme.
Kyläapuprojektista ei kuitenkaan ole aiemmin kovin
tarkkaan kerrottu, joten tässä avataan hieman koko
hankkeen tarkoitusta ja merkitystä.
Mikä on Kyläapu-hanke
Kyläapu-hanke on Suomen Kylät Ry:n (entinen
Suomen Kylätoiminta Ry) organisoima hanke, jossa
kyläyhdistykset tai Nukarin tapauksessa urheiluseura,
työllistävät pitkäaikaistyöttömiä palkkatuella kyläavustajiksi. Kyläavustajan tehtävänä on auttaa kylän
asukkaita arjen askareissa ja tukea yhdistyksen toimintaa. Uudellamaalla kyläavustajia toimii yli 20 kylässä.
Nukarin lähialueilla avustajia on esimerkiksi Palopurolla, Kytäjällä, Rajamäellä, Palojoella ja uusimpana
kylänä mukaan tulleella Rusutjärvellä.
Hankkeen tarkoituksena on tukea kyläavustajana
työskentelevien työllistymistä ja tätä tarkoitusta varten
työntekijöille tarjotaan työvalmennusta, apua työnhakuun ja mahdollisuus osallistua työllistymistä tukeville
kursseille. Näitä työllistymistä tukevia tehtäviä hankkeessa hoitaa Suomen Kylät Ry:n palkkaamat projektipäällikkö, projektisihteeri sekä työvalmentaja.

Kyläavustaja Petri
Tilaukset p. 046 6410678
(puhelut arkisin klo 8-16)
Palvelun hinta 10€/h
+ kilometrikorvaus 0,42€/km
Nukarin Pirtiltä (Raalantie 817)

Normaalisti kyläavustaja toimii tehtävässään vuoden
määräaikaisella sopimuksella, mutta mikäli kyseisen
vuoden aikana löytyy työpaikka vapailta työmarkkinoilta, puretaan sopimus ja avustaja voi välittömästi
siirtyä uuden työnantajan palvelukseen. Näin on
Hakankin palkkaamien avustajien kanssa päästy toimimaan eli hankkeen tavoite on tällöin täyttynyt.
Millaisia töitä Kyläavustaja tekee?
Kyläavustaja tekee jokamiestason töitä, jotka tukevat
kyläläisten arkea. Tällaisia palveluita ovat mm. talonpito,
pihatyöt, pienet kunnostustyöt, asiointi, siivoaminen,
puiden pilkkominen ja tänä vuonna Nukarillakin voidaan
tarjota myös apua tietotekniikkaan liittyvissä kysymyksissä.
Kyläavustaja ei kuitenkaan tee luvanvaraisia töitä eikä työ
kilpaile yksityisen yritystoiminnan kanssa.
Kyläavustajalta voi nyt myös kysyä energiasäästövinkkejä, sillä hän välittää tietoja Motiva Oy:n tukemasta
kuluttajien energianeuvonnasta.
Töistä peritään maksuna 10€/tunnilta ja lisäksi kilometrikorvaukset Nukarin Pirtiltä laskien. Tuntilaskutushinta käytetään kyläavustajan palkkaan, työn
sivukuluihin sekä hankkeen kustannusten kattamiseen
eli kyläavustajatoiminta ei ole yhdistykselle voittoa
tuottavaa toimintaa.
Nukarilla kyläavustajan
toimenkuvaan kuuluu
lisäksi vahvasti Nukarin
Pirtin ylläpito ja Pirtin
päivittäisen toiminnan
hoitaminen.
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MAINOKSET
Kiitos mainostajille - te teette tämän kyläjulkaisun mahdolliseksi! Mainostuotoilla kustannetaan lehden

painaminen sekä jakelupalkkio leirikoululaisille. Nukarin Sanomat jaetaan kylän alueella kaikkiin kotitalouksiin.
Oman lehden voi noutaa myös kunnan kirjastoista.
Nukarilla ja lähialueilla on myös paljon muuta yritystoimintaa kuin seuraavat lehteä tukeneet yritykset.
Mikäli haluat ensi vuonna ilmoituksen lehden mainossivuille, ota yhteyttä Nukarin kylätoimikuntaan:
kylatoimikunta@nukari.fi, www.nukari.fi

Uudenmaan Kiinteistömestarit
Kilpeläntie 54, 01900 Nurmijärvi
puh. 0400 240 082
•

Rakentaminen ja kiinteistöt

Meiltä saat laadukkaista raaka-aineista valmistettua kotiruokalounasta, talon itsevalmistamia uunituoreita leivonnaisia/herkkusämpylöitä ja tuoretta kahvia.
Palveluihimme kuuluvat lisäksi pieni elintarvikemyymälä, nestekaasun
myynti ja kalastuslupien myynti.
Aukioloajat:
ma-pe 4:30 - 19:00
la 8:00 - 16:00

Tervetuloa!

Talo tarjoaa munkkikahvit kaikille asiakkaille
ma 30.4.2018 4:30-19:00

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!

Kosteuskartoitukset, rakenteiden kuivaukset,
korjausrakentaminen ja rakennuspeltityöt
Mika Kauhanen, 040 725 3938

- metallituotteiden valmistus
- hitsaus- ja sahauspalvelut
- perävaunujen ja trailereiden valmistus
- perävaunujen huolto, korjaus- ja katsastuspalvelut
p. 040 722 4548 www.hiela.fi

© Nukarin kylätoimikunta 2018
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Tmi
Marinka Paasikivi
Remontointi
Kalusteasennukset
Rakentaminen
050-5647741
www.facebook.com/tmi.marinka.paasikivi

CATERINGMESTA - Sinä päätät mitä juhliisi haluat!
www.cateringmesta.fi
info@cateringmesta.fi

Uudenmaan HL Huolto Oy
puh. 040 722 4548
info@hl-huolto.fi
www.hl-huolto.fi

040 8290026 / 040 1242593

Uudenmaan

SSK- Palvelut Oy
Yritys- ja kotisiivoukset
Kirjanpito- ja toimistopalvelut

LVI-työt ammattitaidolla ja hyvällä asenteella!

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

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

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

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

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

Issikkatalli www.mintzu.net
nukarilaisille
-20%
040 551 3117
- kevään alkeiskurssit
• ratsastuskoulutunnit
- kesäkortti
• alkeiskurssit aikuisille, lapsille ja perheille
• issikkavaellukset
• kesäkortit/vaellukset/päiväleirit
• virkistysretket (ruokineen, saunoineen ja porekylpytynnereineen)
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jussi-sahko@luukku.com
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•
•
•
•
•
•

Sähköasennukset
Saneeraukset
Teollisuuden sähkötyöt
Huollot ja korjaukset
Ilmalämpöpumput
Kylmälaitteet

Koneurakointi Mikko Helin Tmi
Nummenniityntie 397, 05450 Nukari
puh. 040 570 0703
mikko.helin1@luukku.com
• Kaivuutyöt 15 ja 20 tn telakoneella
• Maanajot traktorikalustolla

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

Useita hyvinvoinnin palveluita
saman katon alta - myös sinun
palvelusi?
Kahvila arkiaamuisin 6-10
Idylliset tilat vuokralle
JOKELAN RAUTATIEASEMA | WWW.HYVANOLONASEMA.FI

Ossin kiinteistöpalvelut
Tuore koivuklapi 50€ / m3, toimitettuna 31.5. asti
Raalan ja Nukarin alueella.

 a - To 10.30 - 21
M
Pe
10.30 - 22
La
11 - 22
 Su
12 - 21

TERVETULOA
IMPIVAARAAN!
Puuhiiligrilli takaa maun!

Punamullantie 6, Nurmijärvi

www.impivaarangrill.fi

NUKARIN JA RAALAN OSAKASKUNNAT
Luvallisia kaloja kiiskestä kirjoloheen

Kalastuslupien myynti:
Tauko.Nukari (SEO),
Hämeentie 139, 05450 NUKARI

TB- Jokela,

Kuivaa klapia myös saatavilla

Osulankuja 2, 05400 JOKELA

p. 0400 240 082

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

SEO Nukari

KOKONAISVALTAISTA MAARAKENNUSURAKOINTIA

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

Laine Harri
Laine Teemu
Laine Antti
Laine Maire

050 587 1094
040 509 8750
040 561 5644
050 540 6173

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

Rakennus- ja saneerausliike
TEROTA OY
KAADETAAN ONGELMA/TONTTIPUITA.
RAIVATAAN TONTTEJA YM.
MYYDÄÄN KOIVUKLAPIA / MAISEMOINTIHAKETTA
JUHA ALI-RANTALA p. 0400 458 193

p. 0500 932 383
terotarkkanen@hotmail.fi
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Asiakkaat ovat palautteena kiitelleet paikan välitöntä tunnelmaa, ”sinn
helppo tulla”. Nukarilaisista on muutama kymmenen henkilöä löytänyt
ilon BailoFitistä.. Eikä mikään ihme, onhan kyseessä ikään kuin ”kylän sa
8 keilarataa, 6 biljardipöytää, snooker, darts, saunaosasto,
minigolf, a-oikeudet sekä barlounge jo vuodesta 2008.

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN!

Sepäntie 1
01900 Nurmijärvi
Yhteydenotot aukioloaikojen puitteissa
puh. (09) 586 3255 tai whatsapp p. 050 345 3967
tai myynti@bowlinghouse.fi

Ma suljettu
Ti 14-21
Ke 14-21
To 11-21
Pe 14–00
La 14–02
Su 14-19

Olkaimien ja vöiden valmistusta Suomessa yli 80 vuotta.

Marjaana Laajakoski
Punamullantie 12 C, 01900 Nurmijärvi
(09) 417 1620
posti@olkain.fi, www.olkain.fi

LIIKUNTAKESKUS

M

Pertuntie 178
05400 Jokela 		

Kuntosalille avainkortilla
joka päivä klo 05-24!

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

Maarakennus Rehikon Oy
Kantolantie 42, 05450 Nukari
p. 0500 459 520, 09 250 7784,
rehikon@rehikon.fi
•
•
•

maarakennusalan kaivuutyöt
maansiirtokuljetukset
Uponorin kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien
myynti ja asennus

Huolto/korjaamo
tmi Kaveka
Vesa Hämäläinen

Urakkakuja 1 D 3,
Jokela
p. 044 588 9890
kaveka.posti@gmail.com

		Koskien laulua kohisevaa

					kuunnella meidän on hyvä...
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