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TERVEHDYS

NUKARILAISTEN LAULU

Hei kaikki nukarilaiset!
Kulunut vuosi 2018 suunniteltiin kylätoimikunnan
osalta rauhoittumisen vuodeksi, jotta aktiivisilla toimijoilla olisi riittänyt intoa ja jaksamista jatkaa tärkeää
työtä kylän hyväksi kaiken muun arkikiireen keskellä.
Eihän se kuitenkaan mennyt ihan suunnitelmien
mukaisesti. Keväällä siivottiin yhdessä talkoilla, osallistuttiin muihinkin tapahtumiin (s. 6) ja aloitettiin
jättipalsamien vastainen taistelu! Perinteisistä ja mukavista kylätapahtumista ei myöskään oikein osattu ja
haluttu luopua. Nukarinkosken laavun klapihuolto ja
ulkoilupolun roska-astioiden tyhjentäminenkin alkoi
kaatua muutamien aktiivisten hartioille. Näin ollen
kylätoimikunta päätti jäädä tauolle kokonaan, koska
pelkkä toiminnan keventäminen ei oikein riittänyt
palauttamaan intoa ja voimia.
Toivomme ymmärrystä tälle ratkaisulle ja erityisesti
toivomme tulevaisuudessa mukaan uusia aktiivisia
jäseniä ja tuoreita ideoita kylän yhteisen hengen
nostattamiseksi.
Tässä lehdessä katsotaan hieman taakse menneeseen
(s.16) ja kohti tulevaa (s.26). Poimi talteen vinkit
ulkoiluun (s.22) ja uusista harrastusmahdollisuuksista
(s.14).
Mukavia lukuhetkiä, aurinkoista kevättä ja kesää!

Koskien laulua kohisevaa
kuunnella meidän on hyvä.
Siinä on tuntua kotoisaa.
Sävel on aito ja syvä.
Keväisin rentukat reunustaa
riemulla rantoja näitä.
Kullerot kauniit kukoistaa,
tuomet tuoksuvat häitä.
Maiseman ilme on voimassaan
suomalainen ja rehti.
Koskien lauluun rohkeaan
mielemme kiintyä ehti.
Luontoa suojaten, ymmärtäin,
ystävät tehkäämme työtä,
että ois kylässä aina näin
viihtymys virkeä myötä.
Koskien lauluun voittoisaan
näin yhä yhtykäämme.
Kotiseutumme parhaimpaan
aina me pyrkikäämme.

Sävel: Harri Nemlander
Sanat: Alpo Vuolle
Nuotit löytyvät osoitteesta:
www.nukari.fi

NUKARI

kylätoimikunta 30.3.2019.
Kuvasta puuttuvat Kirsi ja Ritva.
© Nukarin kylätoimikunta 2019
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KALENTERIMERKINTÖJÄ

O PA S T E T T U K I E R R O S
NUKARIN ARBORETUMISSA

Nukarin
kyläsiivoustalkoot

2 6 . 9 . 2 0 1 9 k l o 17 : 3 0

m a 2 9 . 4 . k l o 17 : 3 0

KevätPö r i n ä t

Aloitamme urheilukentältä, jossa jaetaan siivottavat alueet
ja saat jätesäkin mukaasi.

TAUKO.Nukarin pihapiirissä

Talkoiden jälkeen laavulla grillimakkaraa, mehua ja
Raalan-Nukarin Marttojen paistamia herkullisia tikkupullia.

lauantaina 18.5.2019 klo 11 - 15

Laitetaan porukalla
ympäristö siistimmäksi!

BMW moottoripyörien kokoontumisajo
Moottorisahaveistostaiteilija Leo Löppönen
Lapsille piirustuskilpailu
Kirppispöytiä

Toivotamme kaikki ploggaajat mukaan talkoisiin!
" Plogging on tehokas yhdistelmä juoksua ja luonnon
siistimistä. Plogging-termi tulee ruotsin kielen sanoista
jogging (lenkkeily) ja plocka upp (poimiminen).
Ploggingistä voidaan myös puhua nimellä roskajuoksu."

(Hämeentie 139, SEO)

Tarjolla grillimakkaraa 150 ensimmäiselle!

Tervetuloa!

Nukarin kylällä jättipalsamin kitkentätalkoot
torstaina 13.6. ja torstaina 18.7. klo 18.00 alkaen.
Kokoontuminen/lähtö urheilukentän parkkipaikalta.
Osallistujille laavulla makkaraa ja mehua talkoiden päätteeksi.
Ota mukaan hanskat, jätesäkin saat aloituspaikalta.
lisätietoa: www.vieraslajit.fi ja www.ymparisto.fi

Ne parhaat kyläbileet, joita ei kannata jättää väliin!

BÖNDEBILEET
lauantaina 26.10.2019 klo 18 alkaen Pirtillä (Raalantie 817).

Livemusiikista vastaavat nouseva tähti Herkkäheppu ja suomirockin kuninkaat Liftarit!
DJ Tonza varmistaa juhlijoiden viihtymisen.
Liput 20e sis. noutopöytäruokailun ja ohjelman.
Tiedustelut 1.9 alkaen: TAUKO.Nukari ja Nukarin Haka ry
T E RV E T U L OA V I I H T Y M Ä Ä N !
4

© Nukarin kylätoimikunta 2019

KYLÄTOIMIKUNNAN VUOSIKELLO 2019

Roskisten tyhjennys

Nukarin
Malja 2019

joulu

Roskisten
tyhjennys

tammi

marras

helmi

Nukarin sanomat

Klapitalkoot
laavulla
Böndebileet

Kylätoimikunnan
taukojaiset

loka

maalis

Kyläkokous
Roskisten
tyhjennys
Siivoustalkoot

Klapitalkoot
laavulla

syys

huhti

Klapitalkoot
laavulla

Klapitalkoot
laavulla

touko

elo
heinä

Roskisten
tyhjennys

Valkjärvisoutu

kesä

Klapitalkoot
laavulla
Stipendit kevätjuhlaan
Klapitalkoot laavulla

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.
Nukarin Malja 2019
Luovutetaan syksyllä. Ehdota Maljan saajaa perusteluineen olemalla yhteydessä: kylätoimikunta@nukari.fi
Muita tapahtumaehdotuksia, ideoita ja talkooapua otetaan vastaan tulevaisuuden toimintaa suunnitellessa.

© Nukarin kylätoimikunta 2019
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VUODEN 2018 TAPAHTUMIA
Kyläkokous
Vuoden ensimmäinen kyläkokous pidettiin kylätilassa.
Kokouksessa pohdittiin tulevia ajankohtaisia aiheita
kylällä ja valittu kylätoimikunta pysyi lähes samana.
Toimintaa päätettiin supistaa ja vuosi 2018 päätettiin
myös toimia ilman puheenjohtajaa.
Kello viiden tee 4.3.2018
Nukarin kylätilassa tutustuttiin eri teelaatujen eroihin ja
maisteltiin haudutettua teetä ammattilaisen opastuksella.
Jättipalsamin kitkentätalkoot 15.8.2018
Kylätoimikunta tarjosi suolaista ja makeaa teeleipää
Tuo viheliäinen vieraslaji sai kyläläisiä liikkeelle ympäristömme säilymisen vuoksi. Nopeasti täyttyi monta
Kylän siivoustalkoot 26.4.2018
jätesäkillistä kukkivista kasveista ja talkoot päätettiin
Tienpientareet siistittiin laajalta alueelta. Osallistujia
oli mukavasti noin 30. Talkoiden päätteeksi paistettiin järjestää ensi vuonna kahteen otteeseen.
Marttojen kanssa makkaraa ja tikkupullia laavulla.
Böndebileet 27.10.2018
Aikuisten kyläjuhlia vietettiin jälleen Pirtillä. Juhlijat
ruokittiin tukevasti illan aluksi ja sympaattinen Twain
Chaps Band -duo aloitti livemusiikilla. Paikallinen
Los Modulatos tanssitti väkeä pitkälle yöhön. Kiitos
kaikille talkoolaisille illan onnistumisesta!

Valkjärvi-soutu 3.6.2018
Voitonnälkäinen joukkue souti hienosti kirien edellisen
vuoden aikaa paremmaksi mutta jääden lopulta neljänneksi kovatasoisessa kilpailussa. Kärkiviisikon tulokset
löytyivät alle minuutin erolla voittajaan.

Marrasmeiningit 18.11.2018
Marrasmeiningeissä luovutettiin Nukarin Malja.
Maljan sai Siru Weckström kiitoksena useiden vuosien
aikana tehdystä työstä kyläyhteisömme hyväksi. Siru
on ollut mukana mm. NKT:n ja Nukarin Hakan
toiminnassa. Häneen voimme luottaa, jos kylällä tarvitaan kahvipullaa tai kunnon kotiruokaa!

Nukarin KevätPörinät 26.5.2018
TAUKO.Nukarin pihassa pörisivät kaksipyöräiset
toukokuisena lauantaina. Kävijöille oli myynnissä grillimakkaran ja kahviotuotteiden lisäksi myös ajokenkiä,
olkaimia, kirpputoritavaraa sekä kylätuotteita. Sulkavalainen moottorisahataiteilija työsti pöllöjä odottaessa ja
nen kävijän satulalaukkuun sellainen lopulta sujahti.

Lisäksi:
kylätoimikunta huolehti ulkoilualueiden roskisten
tyhjennykset viikottain ja polttopuutoimituksen
laavulle kuudesti vuoden 2018 aikana.
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KYLÄTUOTTEET
Nukarin kylätoimikunta on aktiivisesti kehittänyt
kylälle omia tuotteita, joilla luoda yhteishenkeä ja
tuoda esille ylpeyttä omasta kylästä.

Heijastinkassi

kylatoimikunta@nukari.fi, www.nukari.fi

Laadukas, kokonaan
heijastavasta materiaalista
valmistettu nyörikassi
kylän tunnuksella.
Heijastusindeksi 250.
Tilavuus noin 10l.
15€

Nukarinkosken Lumous

Nukarinkosken Vehreys

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

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

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.
24 €/10kpl,
kotimaan ikimerkki

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, 		

Tutustu ja ota yhteyttä kylätoimikuntaan
saadaksesi oman kylätuotteesi!

130/140cm, 150/160cm)

10€/kpl (aikuisten S-3XL)

© Nukarin kylätoimikunta 2019
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HARVINAISET PUUT VIIHTYVÄT
ARBORETUMISSA
Teksti ja kuvat: Heikki Kiuru
Nukarin arboretumissa kasvaa useita Suomessa
vaateliaina ja arkoina pidettyjä puulajeja. Hyrian
arboristiopiskelijat istuttivat arboretumin laajennusalueelle vuonna 2012 useita puulajeja, joita on
viljelty Suomessa vähän. Nurmijärven kunta hankki
taimet Mustilan arboretumista. Tarkoituksena on
kokeilla uusia puulajeja, joilla voisi olla käyttöä myös
kotipihoilla.
Istutusten suunnittelu alkoi jo taimien hankinnasta.
Taimien tuli olla Suomeen sopivaa alkuperää. Mustilan
arboretumin taimet ovat siellä kasvavien, kestäviksi
havaittujen puiden jälkeläisiä tai Suomea mahdollisimman paljon muistuttavilta alueilta kerätyistä siemenistä
kasvatettuja.

Mantsurianjalopähkinä
Havupuista harvinaisempia ovat kanadanhemlokki
(Tsuga canadensis), lännenhemlokki (T. heterophylla),
vuoristohemlokki (T. mertensiana) ja jättituija (Thuja
plicata). Ne kaikki aloittavat luontoisella levinneisyysalueellaan Pohjois-Amerikassa kasvunsa muiden puiden
alla.

Korkkipuu
Havupuuntaimet istutettiin lehtipuiden suojaan. Valoa
vaativat lehtipuut, kuten korkkipuut (Phellodendron
sp.) ja punatammi (Quercus rubra) istuttiin avoimille
paikoille.
Rehevään lehtoon istutettiin itäaasialaisia jalopähkinäpuita (Juglans sp.), pohjoisamerikkalaista tummajalopähkinää (Juglans nigra) ja japaninsiipipähkinää
(Pterocarya rhoifolia). Pyökki (Fagus silvatica) ja
valkopyökki (Carpinus betulus) viihtyvät taimina
kookkaampien puiden alla, joten ne istutettiin puiden
suojiin.
Lännenhemlokki
8
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Myöhemmin taimien juurruttua kunnolla ja kasvettua
riittävän kookkaiksi poistettiin havupuita varjostavat
koivut ja raidat. Pyökit saavat vielä kasvaa puiden
suojassa.

Kokemuksia voi soveltaa myös kotipuutarhassa. Arat
kasvit kannattaa istuttaa muiden kasvien ja puiden
suojiin. Avoimelle tontille istutetaan ensin suojaavaa
puusto ja vasta sen jälkeen vaateliaita kasveja, kuten
alppiruusuja. Heinikko ja nurmikko ovat ensimmäisinä
vuosina pahin este puuntaimien viihtymiselle. Varjostus
ja muut kasvit estävät heiniä tukahduttamasta taimia.

Pyökki
Havupuiden taimet olivat istutettaessa vain muutaman
kymmenen sentin korkuisia. Paahteisella nurmikolla ne
olisivat tuhoutuneet jo vuosia sitten heinikon juuristokilpailuun ja talvisäihin. Nyt hemlokit ja jättituija
kasvavat hyvin. Niiden talvenkestävyyskin paranee iän
mukana.

Makedonianmännyt
Viime vuosina Nukarin arboretumiin istutetuilla
puulajeilla on enemmänkin käyttöä kotipuutarhassa
ja puistoissa. Uusia puulajeja kannattaa kokeilla sekä
maiseman että luonnon monimuotoisuuden vuoksi.
Monilajinen puisto kestää paremmin tuholaisia. Vähän
kokeiltujen puiden joukosta voi löytyä tuhoja kestäviä
lajeja. Nyt vaikeutena on kestävien taimien saatavuus.
Toivottavasti ihmiset alkavat kysellä näiden puulajien
kestäviksi todettua alkuperää olevia taimia puutarhaliikkeistä. Silloin saadaan ajan mittaan enemmänkin
taimia tarjolle.

TERVETULOA TUTUSTUMAAN
NUKARIN ARBORETUMIIN

26.9.2019 klo 17:30
Jättituija

Oppaana Heikki Kiuru
© Nukarin kylätoimikunta 2019
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SEIKKAILUMME ANJALASSA
Teksti: Aili Savolainen ja Veera Musakka
Kuvat: Eemeli Räihä
Elokuun lämpimänä maanantaiaamuna bussimme
kaarsi pois Nukarin koulun pihasta. Jännittynyt hälinä
voimistui bussin kääntyessä Anjalan pihaan. Viimein
odotettu 6.lk:n leirikoulu sai alkunsa. Oikealla sijaitsi
liikuntasali, jonka yläkerrassa oli Vintti, jossa pystyi
viettämään aikaa. Ulkona oli peliareena, jonka vierestä
lähti polku kohti majapaikkoja.
Noustuamme bussista suuntasimme kohti kotoisaa majapaikkaamme Raitalaa. Jätettyämme laukut
menimme syömään maittavaa lounasta. Ruokalan
yhteydessä oli kioski, josta pystyi ostamaan pientä
välipalaa. Ensimmäinen aktiviteettimme oli saunalla
leirikaste, jonka jälkeen oli jousiammunnan vuoro.
Jousiammunnan jälkeen meillä oli salivuoro, jossa
pelasimme hauskoja pelejä. Ilta alkoi hämärtää ja oli
tullut yösuunnistuksen vuoro. Valitettavasti satoi vettä,
mutta se ei haitannut menoa ja meininkiä.
Aurinko pilkisteli metsän takaa. Oli tullut uusi päivä,
joka sisälsi uusia kujeita. Sateisen ja viileän tiistaipäivän aloitti aamupalan jälkeinen labyrintti. Meidät
jaettiin joukkueisiin ja tehtävämme oli kerätä lappuja.
Vauhdikkaan labyrintin jälkeen oli mahdollisuus
lähteä kauppaan pyörällä. Vuorossa oli jälleen lounas.
Sen jälkeen oli matalaharjoiterata. Tehtävänä oli
kulkea radan läpi, joka sisälsi tasapainottelua, tikkaat
ja renkaat. Mahdollisuutena oli myös voittaa kuulakärkikynä. Haastavan matalaharjoiteradan jälkeen
menimme saunan taakse korikiipeilemään. Kaunis
järvimaisema ulottui horisonttiin, jota pystyi ihailla
korkeammalta kiivettyään korien päälle. Päivällisen
päätyttyä oli peliareenavuoro. Aurinkoisen sateen
keskellä osa meistä pelasi jalkapalloa, sillä peliaree-

navuoro ei ollut pakollinen. Kaiken tuon jälkeen oli
rauhallisen saunavuoron aika. Saunan jälkeen saunatuvan täytti leppoisa puheensorina. Herkullisen iltapalan
jälkeen täytimme leirikoulupäiväkirjat. Illan hämärtyessä osa meistä lähti läheiselle lammelle iltauinnille.
Keskiviikko alkoi luontopolulla, joka sisälsi ympäristötietovisan. Lounaalla jännitys tiivistyi, Anjalan Tarzan
lähestyi. Anjalan Tarzanin idea on kiinnittyä jättikeinuun valjailla. Sinut nostettiin niin korkealle kuin itse
halusit. Kun olit haluamallasi korkeudella, sinun piti
irrottaa itsesi vetonarusta keinumaan kahden kuormaliinan varassa. Tarzanin jälkeen Anjala-teema jatkui
Anjalan palloilulla. Pelasimme Kinballia ja puhalsimme
Masa- ja Pena-palloja joukkueissa. Pelien jälkeen
polkupyörät olivat käytössämme. Osa meni kauppaan,
osa uimaan lammelle ja osa molempiin.
Viimeinen kokonainen päivä leirikoulussa alkoi melonnalla ja korupajalla. Pojat aloittivat päivän melomalla
pikkukajakeilla, kun taas tytöt askartelivat avaimenperiä, korvakoruja ja kaulakoruja korupajassa. Lounaan
jälkeen oli vuorojen vaihto, eli tytöt meloivat isolla
kanootilla ja pojat ahkeroivat korupajassa. Iltapäivällä
suuntasimme ruokalan taakse kaivamaan matoja matoongelle. Kaivettuamme multaiset madot, lähdimme
onget olalla kohti kalastusvajaa. Kalaonni suosi ja
saimme ainakin ahvenia ja särkiä. Vesitouhujen jälkeen
oli aika mennä liikuntasaliin pelaamaan ja leikkimään.
Lähtöpäivä alkoi huoneiden siistimisellä ja luovutuksella. Tavarat jätettiin Matildaan, eli henkilökunnan
majapaikkaan. Vuorossa oli perinteisiä perinneleikkejä,
kuten kymmenen tikkua laudalla ja maa-meri-laivaa
luonnonkatastrofeilla. Oli lounaan aika, jonka jälkeen
alkoi matka kohti kotikylää.
Leirikoulu oli ikimuistoinen ja moni olisi
halunnut jäädä vielä pidemmäksi aikaa.
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ARJEN TOUHUJA NUKARIN PÄIVÄKODISSA
Teksti: Teija Kaartinen ja Sini Malkamäki
Kuva: Sini Malkamäki
Nukarin päiväkodin syksy on ollut täynnä mukavaa ja
monipuolista puuhaa. Jokaisen kuukauden viimeisenä
torstaina vietämme ”Touhutorstaita”. Henkilökunnastamme koostuva liikuntatiimi suunnittelee ja toteuttaa
toiminnallisen ja mukavan energisen aamupäivän,
johon osallistuu koko päiväkodin väki. Vaihtelevasti
nautimme sisällä kulkevasta aistiradasta ulkona kisailtavaan rekkaralliin. Olemme päässeet kokemaan myös
vuorikiipeilyä sekä timanttien metsästystä. Lasten
liikkuminen ja sen tukeminen näkyy vahvasti myös
päivittäisissä toimissamme.
Marraskuussa vietimme turvallisuusviikkoa. Harjoittelimme kiireellistä sisääntuloa sekä nopeaa poistumista
sisätiloista. Harjoitellut hälytykset aiheuttivat hieman
ihmetystä, mutta lapset ymmärsivät toimia ripeästi ja
hienosti ohjeiden mukaan.

Kuohujen ryhmä on täynnä vilkkaita 3-5- vuotiaita.
Kuohujen syksyyn on kuulunut metsäretket kera
Mörrin ja maistuvien eväiden. Metsässä tutkitaan luonnon ihmeitä, eläinten jälkiä sekä harjoitellaan luonnon
kunnioittamista. On joukkoon mahtunut pari retkeä
myös laavulle, jossa maisteltiin makkaraa nuotion loimussa.
Lokakuussa saimme vieraaksemme ihan oikean jalkapallovalmentajan Nurmijärven jalkapalloseurasta.
Saimme harjoitella pallonkäsittelyä sekä muita mukavia
jalkistaitoja. Se oli oikein mukavaa!

Kuohuilla on taitavia viskareita ja viskarituokiot kuuluvat meidän arkeemme. Tuokioilla harjoitellaan taitoja,
Joulukuussa saimme hienon ruokalinjaston päiväkodiljoista on hyötyä eskarivuodelle. Kirjastoauto pysähtyy
lemme ja pääsimme pikkuhiljaa harjoittelemaan ruuan
viikottain Nukarin koulun pihalla ja käytämmekin sitä
ja juoman hakemista itsenäisesti. Lapset ovat todella
ahkerasti lainaten päiväkodille uutta luettavaa.
taitavia ja ruokailut sujuvat mallikkaasti. Lapset saivat
Kuohujen lapset saivat käyttöönsä Nurmijärven kunnalta
äänestää päiväkotiravintolallemme nimeä. Enemmistön
aktiivisuusrannekkeet. Niitä käytetään kolmena viikkona
äänillä nimeksi valittiin ”Ravintola Hiljaisuus”. Ravinkoko toimintakauden aikana ja tuloksista selviää mm.
tolan avajaisia vietimme helmikuussa Ystävänpäivänä.
lasten liikuntatottumuksia ja seurataan lasten levon määrää.
Tilaisuudessa lauleltiin yhteislauluja, herkuteltiin ja
Tuloksia seuraamalla pystytään kehittämään ja lisäämään
suoritettiin avajaisnauhan leikkaus.
liikuntaa ja sen osallisuutta varhaiskasvatuksessa.
Tyrskyjen ryhmä on täynnä reippaita eskarilaisia
joiden viikot koostuvat monista erilaisista puuhista
ja tehtävistä. Ekaluokkalaisten kanssa tavataan kaksi
kertaa viikossa yhteistyön merkeissä. Metsämörriretket
eväineen kuuluvat myös viikottaisiin tapahtumiin.
Tikkatuokiot ja laulupiirtäminen ovat osana eskareiden
touhukasta arkea.
Klaukkalan Jäähallilla Tyrskyt ovat käyneet kahdesti
luistelemassa ja Monikko-talo on tullut myös tutuksi
teatteriesityksen merkeissä.
Taitavat esikoululaiset ovat ommelleet itselleen pehmoeläimet ja omat kodit askarreltiin lehtileikkeitä apuna
käyttäen.
Eskarit osallistuivat yhdessä kaikkien kunnan esikoululaisten kanssa eskariolympialaisiin, joissa menoa ja
liikunnan riemua riitti.

Joulun jälkeen Kuohut ovat aloittaneet avaruusaiheiset
tutkimiukset lasten aloitteesta. Olemme käsitelleet
aurinkokuntaamme ja mielenkiintoisia planeettoja.
Ikkunaamme koristaa suunnaton avaruus ja lentoon
lähtevät raketit.
Pienten ryhmässä eli Pärskyillä syksy alkoi uusissa
tunnelmissa. Uudet lapset ja aikuiset tutustuivat
toisiinsa ja ryhmäytyminen tapahtui vähitellen. Viikottaiset jumpat ja retkeilyt kuuluvat pienten ohjelmaan.
Syksy teemana oli ”luonto” ja sitä hyödynnettiin
kädentaitotuokioissa, saduissa ja leikeissä.
Keväällä keskitymme värien maailmaan. Värit kulkevat
arjessa mukana kaikissa toiminnoissa. Pienet puuhaavat
viikottain myös laululeikkejä, roolileikkejä, pelejä,
satuja. Tärkeintä tietysti on päivittäisten toimintojen
harjoitteleminen yhdessä.

© Nukarin kylätoimikunta 2019
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NUKARIN KOULUN MUUTOKSIA
Teksti ja kuvat: Jenni Sandberg
Nukarin koulun peruskorjaushanke sisältyy kunnan
talousarvioon vuodelle 2019. Hanke sisältää kahden
puurakenteisen koulurakennuksen, rakennukset A ja
B, rakennusteknisen ja taloteknisen peruskorjauksen
sekä hankkeeseen lisätyn sisäilmakorjauksen työt.
Rakennustöiden ajaksi koulun tontille on pystytetty väliaikainen tilaelementtirakennus, jossa on tilat kahdelle
luokalle. Rakennustyöt toteutetaan vaiheistettuna siten,
että työn alla on yksi koulurakennus kerrallaan.
Rakennussuunnittelu käynnistyi maaliskuussa 2018
ja suunnittelutyössä ovat olleet mukana tilakeskuksen
edustajien lisäksi koulun edustajat ja keittiö- ja ruokailutilojen osalta Aleksia ruokapalvelut.
Haasteena on ollut kolmella eri aikakaudella rakennettujen ja laajennettujen koulurakennusten kokonaisremontointi. Suunnittelutyön aikana hankkeeseen
lisättiin sisäilmatutkimuksen tulosten ja suositusten
perustella ns. sisäilmakorjaukset. Remontointi haastaa
koulutyön arkea kuluvan vuoden aikana mutta on
odotettu ja tarpeellinen myös käyttäjien näkökulmasta.
Suunnitelmat valmistuivat marraskuun lopussa 2018
ja kunnan tekninen lautakunta valitsi tammikuun
kokouksessa peruskorjauksen urakoitsijat kilpailutusten
perusteella. Helmikuussa saatiin siirtorakennus koulun
kentälle ja 5- ja 6-luokat aloittivat koulutyön siinä heti
talviloman jälkeen. B-rakennuksen eteen on aidattu
työmaa-alue, jonne ulkopuoliset eivät turvallisuussyistä
saa missään tapauksessa mennä.
Kesäloman alettua remontoitavaksi tulee A-rakennus
ja koko työn pitäisi olla valmis vuodenvaihteeseen
mennessä. Kokonaiskustannus hankkeelle on noin
1,65 milj.€.

Alkuluokka
Nurmijärvellä on syksystä 2018 kokeiltu alkuluokkatoimintaa. Alkuluokalla tarkoitetaan sitä, että koulutien alusta tehdään lapselle joustavampi. Samaan
ryhmään yhdistetään lapsia esiopetuksesta sekä 1. ja 2.
vuosiluokilta. Alkuluokan idea on yksinkertaisuudessaan se, että lapsi etenee oppimisessa oman kasvun ja
kehityksen mukaisesti, vuosiluokasta riippumatta.
Yhdistetyssä ryhmässä voidaan luoda oppimiseen
joustavia, yksilöllistä kehitystä ja kasvua tukevia
työmuotoja esimerkiksi eriyttämällä ryhmän oppilaita
osaamistason mukaisesti pienryhmiin.
Ensimmäiset alkuluokat ovat toimineet Metsäkylän,
Palojoen, Röykän, Valkjärven ja Vendlaskolan kouluissa.
Kokeilua laajennetaan syksystä 2019 alkaen Karhunkorven, Klaukkalan, Lukkarin, Länsikaaren, Mäntysalon,
Nukarin ja Uotilan kouluihin.
Alkuluokan toiminnassa painottuvat ajattelun, työskentelyn ja oppimaan oppimisen taitojen kehittäminen,
mikä tukee lapsen oppimista ja etenemistä perusopetuksessa alkuluokan jälkeen. Alkuluokassa mahdollistuvat
toiminnallisuus ja leikki oppimisen välineinä. Saatujen
kokemusten perusteella alkuluokan etuja ovat yhdessä
oppiminen, vertaisoppiminen ja yhteisöllisyys.
Nurmijärvellä tavoitteeksi on asetettu se, että kaikki
kunnan tarjoama esi- ja alkuopetus toteutettaisiin
joustavana alkuluokkarakenteena kaikissa yksiköissä
vuoteen 2023 mennessä. Tavoitteen toteutuminen
riippuu kuitenkin nyt kokeilun aikana saaduista
kokemuksista. Yhteistyö perheiden kanssa on todella
tärkeää uudenlaisen toiminnan aloittamisessa ja
vakiinnuttamisessa.

Työmaa-alue ja siirtorakennus maaliskuussa 2019
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ARTON MYLLYMATKA

nostettiin myllyn laiturille, josta myllärisetä ne yksi
toisensa jälkeen siirsi myllynkivien ääreen jauhatusta
odottamaan. Odottaessamme jauhatuksen valmistuTeksti ja kuva: Arto Kiviluoma
mista kävimme isoisän kanssa ihmettelemässä Pengerkosken pauhua, joka tuolloin oli padottuna valjastettu
”Pienen pojan” elämysmatka Nukarilla 1950 luvulla,
toimimaan sahamyllyn voimanlähteenä. Taisi siinä
isoisän Elmer Eerolan matkassa.
odotellessa palaa muutama tupakkikin isoisän holkissa?
Jyvät saatiin jauhettua ja jauhosäkit takaisin kärryille.
Jännitys oli viedä yöunet 5-vuotiaan nuorenmiehen
silmistä sillä huomenna oli luvattu pääsy isoisän mylly- Kotimatkalle siis Lystimme vetämissä rattaissa. Nyt oli
jo pienen pojan päässä niin paljon uusia kokemuksia,
matkalle. Aamun matkavalmisteluihin kuului Lysti
hevosen valjastaminen viljakärryjen vetojuhdaksi. Matka että meinasi uni tulla silmiin.
alkoi jännityksen sekaisin tuntemuksin, sillä tämä oli
Yllätykset matkalla jatkuivat, hevosemme Lystin kenkä
laatuaan ensimmäinen matkani isoisän mukana.
oli irtoamaisillaan. Onneksi olimme juuri kyläsepän
pajan lähettyvillä ja isoisäni ohjasi hevosyhdistelLähdimme Raalan kylästä kohti Nukarin sahamyllyä
mämme pajan pihaan. No nythän se pienen pojan
aamupäivän aurinkoisessa säässä. Tiet olivat kapeita
matka sai varsinaisen huipennuksen. Kyläseppä tarthiekkateitä ja hevosemme Lysti kulki niitä lähes itsestui varmoin ottein Lystin kaviosta kiinni ja hetkessä
tään, kuten oli niin aiemminkin myllylle kulkenut.
irronnut kenkä oli käsittelyssä pajan ahjossa. PunahehMatka eteni Vanhalle Hämeentielle ja saavuimme
Nukarin Pirtille. Liikenne Helsingistä Hämeenlinnaan kuisena sitä taottiin alasimen päällä ja välillä sovitettiin
hevosen kavioon. Kavion muotoilu raspeilla ennen
kulki tuolloin tätä pääväylää pitkin. Nyt olikin edessä
kengän kiinnitystä oli ammattimiehen hommaa.
matkan jännittävämpi osuus, sillä tiellä liikkui myös
Lopuksi kenkä kiinnitettiin naulaamalla kavioon joka
automobiilejä joiden kohtaaminen oli tosi jännittävää
näytti pienen pojan silmiin tosi hurjalta. Odottaessa
pienen pojan silmissä.
oli aikaa tutustua pajan ympäristössä oleviin mielenkiintoisiin tavaroihin, joita ensi kerran elämässään sai
Matka jatkui. Ohitettuamme mahtavan Vakkilaisen
ihmetellä.
talon alkoi horisontissa siintää Nukarin kylä taloineen
ja kauppoineen. Isoisäni ei voinut ohittaa kylän osuuskauppaa pysähtymättä ja niin ohjasti hän hevospelimme parkkiin. Siinä kaupan pihassa oli pitkä puinen
orsi hevosten sitomiseen paikoilleen kauppareissun
ajaksi. Mahtoivat siinä pollet joskus pitkästyä sillä niin
oli puinen orsi osin hevosten kaluama kun ei aina ollut
heiniä matkassa niiden välipalaksi.

Isoisäni kiiteltyään kyläseppämme Erkin, matkamme
jatkui jälleen kotia kohti. Muistini taisi katketa kotimatkalla unen yllättäessä. Mutta onnellisesti pääsimme
kotiin. Tämä matka on jäänyt mieleeni niin pysyvästi,
että vielä yli 60:n vuoden jälkeenkin voin sen tuntea
kokeneeni juuri näin kuin sen kirjoitin.

Kaupassa pienen pojan silmät olivat ympyrkäisen
selällään, olihan tämä aivan uusi maailma äänineen
ja tuoksuineen. Kauppias ja hänen apulaisensa olivat
pukeutuneet valkoisiin takkeihin ajan hengen mukaisesti. Isoisällä oli tupakit loppu ja nyt saatiin tilanteeseen helpotusta, aski Saimaata ja tyttärenpojalle pussillinen karamelleja. No nythän matkan jännitys laukesi
ja naama meni hymyyn. Muistan isoisän kertoneen
ennen kauppaan poikkeamista, että käydäänpä tervehtimässä Annikkia ja Ritvaa, nyt sekin selvisi pienelle
pojalle, hehän olivat kaupan viehättäviä myyjättäriä.
Matka jatkui ja hevosemme Lysti tiesi minne ollaan
menossa. Ja jo hetken päästä käännyimme sahamyllyn
pihaan. Outo ääni, joka tuli koskimyllyn pyörittäessä
myllynkiviä oli pienen pojan korvissa jotain ihmeellistä. Samoin kuusipuun tuoksu, joka leijui alueella
juuri sahatun lautataapelin ympärillä. Jyväsäkkimme
© Nukarin kylätoimikunta 2019

Arto 10v ja Lysti
13

TANSSIVA BURLESKI VILLITSEE
JOKELASSA
Teksti ja kuvat: Tanssiyhdistys Viettelevät Askeleet ry

Jokelan tanssijoita. Lisäksi on esiinnytty omilla kylillä
Jokelan opiston Tanssin juhlissa ja Teatteri Sisaren
SirpaLeena-näytelmässä. Viime kesänä Cherries and
melons Co. tuotti elämyksiä Jokelan seudun Elämysten
yössä ja muutamassa yksityistilaisuudessa esiintyminen
on jo takana.
Esiintymismahdollisuuksien laajentamiseksi nyt onkin
perustettu Tanssiyhdistys Viettelevät Askeleet ry, jonka
tarkoituksena on tukea ja edistää esittävän tanssin
mahdollisuuksia Keski-Uudellamaalla. Yhdistys ei
rajaudu vain tanssilliseen burleskiin, koska nykyisten
jäsenten taustalta löytyy todella laajasti monenlaista
muutakin tanssiharrastustaustaa: balettia, paritanssia,
afroa, vannetanssia, sambicia, itämaista, karnevaalisambaa, twerkkiä, Zumbaa, salsaa, West Coast Swingiä.

Tästä hameesta kaikki alkoi alkuvuodesta 2017. Tulin
Törrösen Sannan tunnille suoraan Vantaalta burleskitanssitreeneistä kyseisessä hameessa. Sanna rohkaistui
kysymään, mistä moinen rimpsuhame ja kuultuaan
mistä tulen, ei Sannan innostuksella ollut rajoja! Ei
aikaakaan, kun Sanna hyppäsi kesken kauden mukaan
Vantaalle treenaamaan voguemaista tanssivaa burleskia,
eikä kyseinen koreografia todellakaan ollut helppo.
Kaiken, ja niitä liikkeitä todella oli, piti osua todella
tarkasti iskuihin. Sannan kokemuksella hän kuitenkin
hoiti homman kotiin ja syksyllä 2017 Jokelassa aloitti
hänen johdollaan ensimmäinen tanssillisen burleskin
ryhmä, joka tunnetaan nimellä Cherries and melons Co.
2018 aloitti toinen ryhmä, Las Vedettes, ja kevätkaudella 2019 kolmas ryhmä uusille, sekä niille, jotka
eivät halua esiintyä. Esiintyminen on kuitenkin yksi
iso osa tanssillista burleskia. Jokelan konkarit ovat jo
ehtineet esiintyä muutaman kerran Vantaalla ravintola
Shamrockissa, missä on jälleen 13.4. Animal Kingdom
of Burlesque. Tapahtumassa on jälleen mukana myös
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Yhdistys on osa sitä intoa, kun pelkkä Jokelan opiston
järjestämä toiminta ei meille kaikille riitä. Haluamme
vielä enemmän! Mikä tanssivassa burleskissa sitten
villitsee? Näkyvimpänä on tietysti naiseuden toteuttaminen! Tanssiva burleski mahdollistaa oman naiseuden
löytämisen ja jokainen saa toteuttaa itseään iästä tai
koosta riippumatta. Tanssiva burleski mahdollistaa
hyppäämiseen aivan toiseen rooliin. Arki unohtuu,
kun pukeutuu hepeniin ja liikkuu aistillisen sensuellisti; aistikkuus löytyy jokaisesta, kunhan sen päästää
valloilleen. Tai pääsee pahan naisen roolissa lavalle
purkamaan aggressiot hyvällä tavalla. Tanssiva burleski
sopii kaikille, mutta kokemuksesta on huomattu, että
ryhmissä on mukana monia naisia, jotka arkityössään
pitävät huolta toisista eivätkä voi keskittyä itseensä ja
siihen miltä näyttävät.
Tanssiva burleski on myös paljon muuta, kuin vain
tanssitreenejä ja esiintymisiä. Monesti naisten ryhmäliikuntatunneilla ei välttämättä tutustuta muihin kävijöihin, vaikka treenataan yhdessä viikosta toiseen. Tanssivan burleskin ryhmissä vaihdetaan asuja ja vinkkejä

© Nukarin kylätoimikunta 2019

asuista, kuvataan toisiamme ja järjestetään kuvaustapahtumia (hyväntekeväisyyskalenteri v. 2020 tulossa!),
saunailtoja, meikkikursseja ja risteilylläkin käväistiin.
Yhteishenkeä nostaa se, että koreografiat haastavat ja
treeneissä saa jokainen nauraa välillä itselleen ja toisilleenkin, kun kädet ja jalat eivät mene sinne minne pää
niiden käskisi mennä.
Tanssi onkin ollut viime aikoina otsikoissa harrastuksena,
joka liikunnallisuutensa lisäksi aktivoi myös tehokkaasti
aivoja, pitäen näin monella tapaa meistä huolta (mm.
Hanna Poikonen on tutkinut aihetta väitöskirjassaan).
Treenien tuskailun ja itselle nauramisen jälkeen, kun
koreografian vihdoin oppii ja siinä onnistuu, voi keskittyä vain esittämiseen ja juuri siinä hetkessä olemiseen
hyvän porukan kanssa. Voisiko olla jotain parempaa?
Sanna-ohjaaja
Olen ohjannut yli 17 vuotta lukuisia eri ryhmäliikuntatunteja (body jumppaa, latinobickkiä, lets dance
tunteja, steppiä, lavista, Zumbaa, reisivatsapakaratunteja, äijäjumppaa, kimppajumppaa, keppijumppaa,
vesijumppaa, tuolijumppaa jne.) Ja nyt vihdoin löysin
tämän helmen, burleskitanssin, yli 50 vuotiaana!
Burleskissa yhdistyy kaikki mitä rakastan; hyvä
musiikki, tarina, tanssi, naiselliset asut, korut, kampaukset,
leikkimielinen flirtti ja nautinto olla nainen!
Burleskissa rakastetaan omaa kehoa ja kurveja (kakku
päivässä pitää kurvit kunnossa), jokainen saa olla oma
itsensä ja on ollut mahtavaa huomata miten jokainen tanssija säteilee ja on upea omana itsenään, kun
rohkaistuu sille antamaan tilaa.
Burleskin ohjaaminen on täysin erilaista, kuin muiden
ryhmäliikuntatuntien ja siinä minulla on opettelemista.
Haluan löytää jokaisen vahvuudet tanssijana ja itseilmaisijana. Tunnit ovat vahvaa vuorovaikutusta ja

Ohjaaja Sanna Törrönen Vogue-tyylissä keväällä 2017
ohjaajan on kuunneltava tanssijoita, jotta yhteinen
tavoite, upea esitys saavutetaan.
Ohjaamani burleski on hyvin tanssipainoitteista mutta
tyylejä on toki erilaisia esim. teatteri- ja impropohjaisia.
Koreografiat haluan tehdä musiikkiin ja tarinaan sopiviksi ja ryhmä eteneekin epätoivon ja kaaoksen kautta
eheään korkoon ja esittämiseen.
Burleskiryhmissäni parasta on ollut saada tutustua
kaikkiin ihaniin avoimiin ihmisiin!

FAKTANURKKA:
Burleski: yleensä soolo-, tai parin, kolmen esiintyjän esityksiä, joissa riisutaan. Esitys päättyy usein siihen, että
esiintyjällä on yllään rinnoissa tasselit, joita pyörittää. Burleski (ital. burlesco, ransk. burlesque = ‘pilaileva,
liioitellun hullunkurinen, irvokas, parodioiva, ilveilevä'). Burleskiesityksessä voi olla mukana tanssia, teatteria,
performanssia, dragshowta, uuden sirkuksen elementtejä, stripteasea, friikkishowta.
Burleskitanssi: Liikekieli tulee burleskista, mutta on liikunnallisempaa. Burleskitanssi ei sisällä samalla tavalla
stripteasea kuin burleski. Burleskitanssi on rekisteröity tavaramerkki.
Tanssiva burleski: ryhmätanssilaji, jossa esiinnytään ryhmänä. Ammentaa burleskin liikkeistä, sisältäen mm.
lajille ominaisia sheikkejä ja shimmyjä. (Strip)Teasesta lajiin tulee sille ominainen naisellinen kiusoittelu. Tanssityyleinä tanssilliseen burleskiin voi lajille ominaisten liikkeiden lisäksi yhdistyä musiikista riippuen lähes mitä
tahansa: tangon askelia, rivitanssillisuutta, charlestonia, kabareetanssia, rokkia, svingiä.
© Nukarin kylätoimikunta 2019
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OSUMIA JA HUTEJA - Hirvijahtia
Nukarilla ja Raalassa 1939 - 1972
Teksti: Pentti Lehmusvaara
Kuvat: Nukarin Metsästysseuran arkistot
Hirvi on maamme suurin luonnonvarainen nisäkäs. Se
on ollut myyttinen hahmo ja on yhä edelleen tärkein
saaliseläin. Hirvikannan koko on vaihdellut suuresti
siitä lähtien, kun hirvi saapui viimeisimmän jääkauden jälkeen Suomen alueelle. Useaan otteeseen koko
kanta on ollut uhattuna; vuonna 1918 koko maassa
oli jäljellä vain muutamia kymmeniä hirviä. Näistä osa
saatiin pyydystettyä tarhaan ja kannan lisäys saatiin
alkuun Parkanon alueella. Lähes samalla lailla kuin
myöhemmin valkohäntäpeurakantamme syntyi vain
hyvin pienestä määrästä eläimiä. V. 1923 voimaan tuli
myös koko maahan hirvenmetsästyskielto. Kuinkahan
paljon se tosiasiassa vaikutti salametsästykseen?
Hirvikanta kuitenkin koheni ja 1930-luvun loppupuolella myös virallisia kaatolupia saatiin metsästäjien käyttöön jossain määrin. Järvenpään Erämiehet
hankki laajoja metsästysalueita myös Nurmijärveltä ja
Tuusulasta. Metsästäjät olivat pääasiassa Helsingistä ja
Järvenpäästä. Vain muutamia paikallisia maanomistajia oli mukana mm. Fredrik Tammilehto, Kauko
Tammilehto, Frans Illman ja v. 1939 Karlsbergin isäntä
Tapio Mäki. Jahtialue ja metsästysvuokrasopimukset
olivat Kauko Tammilehdon kertoman mukaan vähän
epäselviä.
Syksyllä 1939 ilmoitettiin Tapio Mäelle, että suuri
uroshirvi on nähty tilan alueella. Aamulla isäntä lähti
yksin jahtiin, haulikko ladattuna lyijyluodilla, ns.
täyteisellä, tavoitti hirven ja ampua paukautti sen
hengiltä. Hirvi nyljettiin ja lihat jaettiin hirviporukan
kesken. Vieläkin voi ihmetellä miten keskisen Uudenmaan lähes ainoa hirvi löytyi vain pellon reunaan
kävelemällä, ilman koiraa.
Jotain epäselvää jahdissa kuitenkin oli, koska Nurmijärven konstaapelit Martti Dunderfelt ja Rurik Aarttila
tulivat takavarikoimaan lihoja. Taloon jäi vain hirven
pää ja nahka muistoksi. Vähän myöhemmin talon
vanhaisäntä Jalmari Mäki kaiveli tunkiosta hirven
sisälmykset säkkiin ja vei ne Kirkonkylään nimismies
Mikkolan virkapöydälle todeten "täs olis loputkin siitä
hirvestä". Tarinan mukaan "Tuntran Masa" joutui
hautaamaan säkin nimismiehen puutarhaan. (Signe
Lehmusvaaran kertomaa).
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Vuoden 1939 saalis, oikealla ampuja Tapio Mäki.
Sota-aika keskeytti hirvijahdit. Kun sodan jälkeen taas
lupia myönnettiin, syntyi ajatus paikallisen hirviporukan perustamisesta, koska Nukarilla ja Raalassa ei ollut
toimivaa metsästysseuraa. Kauko ja Aimo Tammilehto,
Hugo Sandberg, Väinö Soutulahti, Frans Illman ja
Tauno Lamberg ryhtyivät vuokraamaan metsästysmaita
hirvijahtia varten. Vuokratuksi saatiin yhtenäinen yli
4000 ha:n alue. Näin syntyi Kauko Tammilehdon
hirviseurue, joka ilman muodollista järjestäytymistä
jatkoi hirvijahtia vuoteen 1972 asti, jolloin perustettiin
Nukarin Metsästysseura r.y.
Ensimmäinen hirvenkaatolupa saatiin v. 1955, mutta
ei saatu hirveä, eikä me nuorimmat "jahtimiehet"
edes oltu koskaan elävää hirveä nähty. Siitä joukosta
on vielä elossa Lasse Jaukkari ja me pikkupojat, jotka
toimimme ajomiehinä, lisäkseni Seppo Mäki ja Eero
Soutulahti.
Ensimmäisenä jahtivuonna aseet olivat vähän sitä sun
tätä: oikeita, luvallisia kivääreitä oli vain muutamia,
mm. Kauko Tammilehdon 9,3 mm:n Husqvarna ja
Fredrik Tammilehdon 8 mm:n Mauser. Frans Illmanilla oli aito Winchester m. 1895. Joillakin oli sodasta
tuotu "pystykorva" tai täyteisellä ladattu haulikko,
olipa jollakin repussa vain 9 mm:n Parabellum-pistooli
hirviaseena. Epäilemättä nämä maanpuolustustehtävissä kouliintuneet miehet olisivat hirveä ampuneet
näilläkin aseilla.
Kauko Tammilehdon päiväkirjamerkintöjä vuodelta
1956: "16.10. Sipoon miehet ampuivat, tuli Korvenniityn metsään, raato löytyi 3 vuoden päästä. 17.10.
Komea uros lähti Mahlamäestä, ei osattu ampua.
19.10. Uros tuli ammuttua, itse ammuin. Ensimmäinen lupahirvi sodan jälkeen".
Asekanta parani varsin nopeasti, kun hirvijahti vakiintui. Monet Nukarin metsästäjistä hankkivat kunnollisen aseen vieläkin Helsingissä toimivasta Urheiluase
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Oy:stä. Sen omistaja Matti Tähtinen oli toiminut
Nurmijärven Suojeluskunnan päällikkönä ennen sotia,
ja oli siten tuttu monille jo entuudestaan. Hankittiin
joko määräysten mukaisiksi hirviaseiksi muutettuja
sotilaskivääreitä tai aivan uusia Sako Oy:n valmistamia
hirvikivääreitä.
Jahdinjohtajan tyylinä oli se, että kun jahti alkoi 15.10,
sitä jatkettiin lähes päivittäin niin pitkään kunnes luvat
tuli käytettyä, tosin niitä olikin vain 2-4 kpl. Jokaaamuinen jälkien tiedustelu kuului asiaan, Kauko ajoi
autolla lähes kaikki alueen tiet mukanaan Lasse Jaukkari, joka kävellen tarkasti tienvarret ja jäljet. Syksyn
mittaan kilometrejä kertyi varsin mittava määrä.
Alkuaikojen koiranohjaajana toimi Aimo Tammilehto,
jonka terrierit varsin tehokkaasti löysivät hirvet ja
ajoivat ne passimiesten eteen. Hirvien liikkeellä olosta
Aimo tiedotti ampumalla kerran, eihän mitään nykyajan yhteydenpitovälineitä ollut olemassakaan.

Saarelan mailla
saaliina harvinainen, vaikkakin viinaksien viljely jahdin
yhteydessä oli varsin maltillista. Erään kerran hirvi
kaatui Raalan Kasarminpellolle ja Illmannin Franssulla
oli reppu mukana. Hän kaiveli sitä vetäen esiin pitkän
käärepaperissa olevan pötkön ja sanoi "otetaas tästä".
Moni taisi ajatella, että nyt saadaan oikein pitkästä
pullosta kaatoryypyt mutta Franssu otti puukon ja
alkoi jakaa meille tukevia siivuja sipulimakkarasta.
Joillakin ottaminen jäi sillä kertaa yhteen kierrokseen.
Peijaisia vietettiin alkuvuosina vain omassa metsästäjäporukassa, yleensä hirven kaataja kutsui kotiinsa illalla
juhlimaan saalista. Lähes kaikki miehet olivat sota-ajan
annostupakoiden myötä aloittaneet tupakoimisen.
Tapa jatkui edelleen ja niinpä illan mittaan tupa oli
harmaana savusta, kun äijät imivät posket lommolla
Työmiestä, Saimaata, pilliKlubia ja Norttia kerratessaan päivän jahtitapahtumia. Saattoipa käydä niinkin,
että rymyämistä jatkettiin vielä seuraavana päivänä
jossain muualla.

Aimo Tammilehto ja Pikke
Kautta maailman sivun suurriistasaalista on kunnioitettu erilaisin perinne- ja rituaalimenoin. Osa saaliista
on uhrattu jumalille, että jahtionni säilyisi jatkossakin.
Jo Taula-Matti kertoo Seitsemässä Veljeksessä huimista
metsästysreissuistaan, jotka päättyvät aina toteamukseen "ja sitten me ryypättiin". Jotain perinteestä saattoi
olla jäljellä vielä alkuvuosien aikana, olihan hirvi

Tervetuloa peijaisiin hyvä juhlaväki toivotti
pj Kauko Tammileho
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Vientiä on, Ragni Malmstenia saattaa Väinö Helminen.
Tahtia antavat vas. Tapio Palho, Aimo Tammilehto,
Alpo Vuolle, Tuure Packalen ja oikealla
mm. Salme Lehmusvaara ja Alpo Santapukki
Nykymuotoiset peijaiset maanomistajille Nukarin
Pirtillä aloitettiin v.1958 ja esiintyjinä on ollut varsin
mittava joukko maamme eturivin viihdetaiteilijoita ja
orkestereita: mm. Tauno Palo, Mauno Kuusisto, Henry
Theel, Georg, Eugen ja Ragni Malmsten, Annikki Tähti,
Reijo Salminen, Leo Lastumäki, Veikko Ahvenainen,
Kassi-Alma, Erkki Liikanen ja lukuisia muita 60
vuoden aikana.

Tauno Palo v. 1971
Kauko Tammilehdon aikana peijaiskutsut maanomistajille soitettiin puhelimella. Hän itse soitti suurimman
osan puheluista ja koska samalla kerrattiin vähän jahdin
kulkua syksyn mittaan, niin aikaa kului runsaasti. Kun
metsästysvuokrasopimuksia on noin 130, voisi sanoa,
että puhelinlangat hehkuivat punaisina kylällä aika
pitkään. Ei ollut WhatsApp-peijaiskutsuryhmää.

Hilma Lejon kaatamassa kahvia,
kuvassa myös Lauri Jaukkari ja Jorma Ståhl
työpanoksella oli oleellinen osa juhlien onnistumisessa.
Hilma oli suuri Tauno Palo-fani ja niinpä kerran, kun
saimme itsensä Tauno Suuren esiintymään, kerroin
tästä kaukoihailusta hänelle. Taiteilija kävi puffetin
puolella halaamassa Hilmaa oikein huolella. Luulen sen
olleen Hilmalle paras muisto peijaisista koskaan.
Tämä ajanjakso, vuodesta 1955 vuoteen 1972 toimi
lähinnä mies ja ääni- periaatteella, ja se ääni oli Kauko
Tammilehdon. Hän oli erinomaisen nopea ja taitava
ampuja. Samoin hänen päätöksentekonsa oli nopeata.
Välillä tuli varsin suorasanaista palautetta, ja taisipa
joskus joku kehuvakin kommentti päästä tulemaan.
Ennen kaikkea se oli meille nuoremmille hyvä koulu
siitä, miten tuollainen taustaltaan vähän "sekalainen
seurakunta" toimii järjestelmällisesti ja tuloksiin päästen. Ihailla pitää myös näiden jo edesmenneiden jahtikumppaneiden taitoa arvioida hirvien liikkeitä. Silloin
niiden käyttäytyminen metsässä oli aivan erilaista kuin
nykyisin.
- Muuten, 1950-luvulla ei ollut hirvi- eikä
peurakolareitakaan.

11.3.1972 klo 14.00 byrokratia tuli mukaan nukarilaiPeijaisiin kuuluu oleellisena osana myös saaliista
seen hirvijahtiin. Silloin perustettiin Nukarin Metsäsnauttiminen, ja niinpä illan ohjelmassa oli myös kahvit
tysseura r.y. Jokelan Haarikassa.
hirvenlihavoileipien kera. Peijaisten pääemäntänä toimi
alusta alkaen vuoteen 1982 asti nukarilainen pitokokki
Näin muisteli Pena, jahtipomo 1983-2009
Hilma Lejon, joka apulaistensa avulla valmisti maittavan kahvipöydän illaksi. Pitoemäntien varsin mittavalla
18
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GEOKÄTKÖILIJÄT TAISTELUUN
JÄTTIPALSAMIA VASTAAN
Teksti ja kuvat: Heli Heilimo
Viime vuoden Nukarin Sanomissa oli kirjoitus Vantaanjoen rannoille levinneestä jättipalsamista. Kylässä järjestettiin talkoot sen kitkemiseksi mutta se ei vielä riitä.
Otetaan tänä vuonna uudestaan talkoot sen poissaamiseksi sekä pyydetään geokätköilijöitä apuun!

joita kätköilijöille on tullut vastaan ulkoiluharrastuksen
myötä. Yhtenä CITO-kohteena on kitketty vieraslajeja
ympäri Suomen, jotta niiden leviäminen saataisiin
rajoittumaan.
Geokätköilijöiden siivoustapahtuma on 12.6.2019
klo 17-19, ja sen onnistumiseksi tarvitsimme kyläläisten
apua. Ilmianna tietosi siitä missä jättipalsamia sijaitsee,
niin osaamme opastaa geokätköilijöitä oikeisiin paikkoihin kitkemään niitä pois. Voit lähettää tietosi kylätoimikunnalle sähköpostilla: kylatoimikunta@nukari.fi

Geokätköily on kansainvälinen harrastus, jossa harrastajat etsivät GPS:n avulla toistensa piilottamia geokätköjä.
Geokätkö on esimerkiksi pieni muovipurkki, jossa on
lokivihko nimimerkin kirjoittamista varten. Löytäjä
todistaa kätkönomistajalle löytäneensä kätkön kirjoittamalla nimimerkinsä lokivihkoon, ja on sen jälkeen
oikeutettu merkitsemään kätkön löydetyksi
www.geocaching.com-sivustolle.
Geokätköilyssä pääsee helposti alkuun perustamalla
itselleen nimimerkin nettisivustolle, lataamalla sopivan
sovelluksen puhelimeen ja ottamalla kynän mukaan.
Usein tosin auttaa se, että joku ennestään kätköillyt
lähtee mukaan opastamaan, koska välillä geokätkö on
piilotettu niin ovelasti, ettei sitä tahdo löytyä. Kätkökuvauksessa on toki annettu tieto kätkön piilotuksen
helppoudesta sekä maaston helppoudesta, joten kannattaa aloittaa helpoimmista geokätköistä. Vaikeimmat
maastoarvot löytyvät kätköiltä, joihin pitää osata esim.
laskeutua kalliota köyden avulla, kiivetä puuhun köyttä
pitkin, meloa merellä saarelle tai vaikkapa sukeltaa veden
alle useamman metrin syvyyteen.
Koordinaatit kätkön luokse löytyvät yllä mainitulta
sivustolta. Peruskätkössä kätkön koordinaatit löytyvät
sellaisenaan mainitulta nettisivulta. Sen sijaan mysteerikätkössä pitää ensin ratkaista kätköntekijän mysteeriosuus, jotta saa tietää mihin koordinaatteihin kätkö on
piilotettu. Multikätkössä kätkön koordinaatit saa selville
menemällä kätkökuvauksessa annettuihin koordinaatteihin, jossa erilaisesta toteutustavasta riippuen voi olla
esimerkiksi lopulliset koordinaatit piilotettuna tai tietoja,
joista kätköntekijän kuvaukseen kirjoittama tekstiä
lukemalla on mahdollista selvittää kätkön koordinaatit.

Lisätietoa kätköilystä löytyy esimerkiksi tästä blogista:
https://www.6123tampere.com/aloittelijan-opas/
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. Kasvi ei ole myrkyllinen
eikä sillä ole Suomessa luontaisia vihollisia.
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.

Muitakin kätkötyyppejä on mutta nämä kolme ovat
yleisimmät kätkötyypit. Se miten tämä harrastus liittyy
jättipalsamiin ja sen kitkemiseen johtuu yhdestä harvinaisemmasta kätkötyypistä, siivoustapahtumasta eli
CITO:sta (Cache In Trash Out). Perinteisesti siivoustapahtumassa on siivottu esim. tienvarsiparkkipaikan
roskia, hiekkakuoppiin heitettyjä roskia, tms. paikkoja,
© Nukarin kylätoimikunta 2019
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niin tunnelmaan kuin tuottoonkin. Osa myyjistä on
käynyt tapahtumissa jo useiden vuosien ajan, toiset
olemme vasta löytäneet mukaan humuun.

Teksti ja kuva: Kirsi Suosilta

Tälläinen yhteisöllisyys, jota näidenkin tapahtumien
järjestämiseksi tarvitaan tiivistyy näkyväksi tietenkin
parhaiten meille, jotka olemme siellä keskiössä järjestelemässä. Siispä kiitos kaikille yhteistyöstä ja saavutetuista tuloksista. Pidetään perinteitä yllä ja nautitaan
niistä. Perinteiden lisäksi tarvitsemme myös kehitystä
ja uusia ideoita, joita tulee uusien tekijöiden myötä.

Nukarin koululaisten tuki ry on perustettu v. 2001.
Yhdistyksen tavoitteena on tukea Nukarin koululaisten
oppimista ja kasvua vastuuntuntoisiksi, oma-aloitteisiksi ja suvaitseviksi kansalaisiksi edistämällä heidän
hyvinvointiansa.
Olemme vuosia järjestäneet tapahtumia (mm. perinteikkäät Marrasmeiningit), joilla olemme keränneet
varoja käytettäväksi mm. lasten luokkaretkiin, kannustuspalkintoihin, sekä välineisiin, jotka on lahjoitettu
koululaisille käyttöön koulussa.
Tapahtumien tarkoituksena on tietenkin kerätä rahaa,
jota voimme lahjoittaa. Mutta yhtä lailla tapahtuman
tarkoituksena on järjestää lapsille ja heidän perheilleen
mukava olemisen ja tekemisen hetki yhdessä. On hauska
suunnitella ja järjestää tapahtumia. Kuitenkin siihen
liittyy aina paljon työtä ja onkin mahtavaa, että perheet
osallistuvat aktiivisesti. Ilman tätä apua ei mm. Marrasmeininkejä pystyttäisi toteuttamaan.
Myös koululaiset ovat osallistuneet aktiivisesti niin
käytännön toiminnassa kuin myös suunnittelussa.
Apua koululaisilta on saatu osittain kouluajan puitteissa, osittain lasten vapaa-aikana. Koululaisten
lisäksi koululta olemme saaneet apua myös opettajilta
monella eri tavallakin.
Onneksemme olemme saaneet tapahtumiin ulkopuolisia myyjiä, jotka saapumalla tuovat oman panoksensa

Nukarin koululaisten tuki ry:ssä toimii jo useita vuosia
olleita, kuin tuoreempiakin tekijöitä. Konkareilta me
opimme ja jatkuvuutta ei synny ilman uusien kiinnostusta jatkaa. Liikaa tekijöitä ei kuitenkaan ole, joten
mukaan mahtuu varmasti, jos kiinnostusta löytyy ;).
Nukarin koululaisten tuki ry jatkaa työtä lastemme
eduksi ja iloksi.
Ps. Jos sinulla on uusi idea, jolla kehittäisimme toimintaamme, niin rohkeasti vain yhteyttä ja vinkkaa meille
siitä.
Terveisin NKT:n hallituksen jäsenet
Kirsi Suosilta, pj, 040 7454616, joujas@gmail.com
Heli Rantala, varapj.
Leena Ylinärä, rahastonhoitaja
Sanna Halme, sihteeri
Marinka Paasikivi
Elina Lepistö
Marjo Miettinen
KOULUN JA PÄIVÄKODIN YHTEYSTIEDOT
Nukarin koulu, Nummenniityntie 14
Rehtori Tuomas Nyberg p. 040 317 4163
Opettajainhuone (A-talo) p. 040 317 2432
Opettajainhuone (C-talo) p. 040 317 2322
Keittäjä p. 040 317 2433
Koulun sähköposti nukari@nurmijarvi.fi
Opettajien sähköpostit: etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi
Nukarin päiväkoti, Nummenniityntie 4
Ryhmät:
Pärskyt p. 040 317 4913
Kuohut p. 040 317 2273
paivakoti.nukari@nurmijarvi.fi
Esiopetus: Tyrskyt
puh. 040 317 4464, esiopetus.nukari@nurmijarvi.fi
Päiväkodin johtaja Minna Tuure
puh. 040 317 4066, minna.tuure@nurmijarvi.fi
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VAPAA-AJAN TOIMINTAA
NUKARILLA

HALUAISITKO VETÄÄ JOTAKIN
HARRASTUSTA NUKARILLA?

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.

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

Vapaa-ajan toimintaa järjestetään toukokuun lopulle
asti ja jälleen taas syksyllä. Liikunnat ja kerhot pidetään
Nukarin ja Raalan osakaskunnat (kalastus)
Nukarin koululla, jos ei toisin mainita, ja ne ovat kaikille Puheenjohtaja Teuvo Laakso
avoimia.
puh. 0400 925 643
Talous, tiedotus: Pentti Lehmusvaara
Salivuorot löytyvät myös Nukarin koulun seinältä ja
puh. 050 301 7290
Nurmijärven kunnan www-sivuilta.
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.
© Nukarin kylätoimikunta 2019

21

KAUKASTEN LUONTOPOLKU
Teksti ja kuvat: Sirpa Tähkämö
Jos tuntuu siltä, että Nukarinkoski rantoineen on
nähty jo moneen kertaan, kannattaa lähteä tutustumaan toiseen lähiseudun koskimaisemaan, Kaukasten
kylään ja Keravanjoen rannoilla kiertävään luontopolkuun. Polun varrella olevat infokyltit esittelevät jokivarren luontoa ja kylän teollisuushistoriaa.

Kaukas on muutaman sadan asukkaan kylä, joka sijaitsee Hyvinkäällä, Jokelasta kuutisen kilometriä Ridasjärvelle päin. Kylän läpi virtaa Keravanjoki koskineen.
Joen rannalle perustettiin lankarullatehdas 1800-luvun
loppupuolella ja Kaukasten kylätaajama alkoi kehittyä
tehtaan lähistölle. Tehdas siirrettiin sittemmin Lappeenrantaan ja se vei nimensä mukanaan: Lappeenrannassa
on edelleen Kaukaan sellu- ja paperitehdas. Vanhan
tehtaan rakennuksissa aloitti vanutehdas, jonka toiminta
jatkui monien vaiheiden kautta vuoteen 1998 asti.

Pohjoisen suuntaan lähdettäessä polku kulkee ensin
urheilukentän viertä ja siitä alas jokirantaan Lehmäkoskelle. Lehmäkosken jälkeen silta vie joen ylitse ja se
kulkee Pässikosken ja Patapyörteen ohitse. Joenvarren
kostean lehdon jälkeen polku nousee maantielle ja
kulkee vähän matkaa kylätaajamassa. Reitin varrelle jää
esimerkiksi vanhan kyläkaupan rakennus. Sen jälkeen
polun reitti kääntyy taas kohti jokea.
Vanha tehdasrakennus sijaitsee Kaukastenkosken
rannalla, se on nykyään ilmeisesti tyhjillään. Joki on
padottu todennäköisesti jo heti lankarullatehtaan
rakentamisen jälkeen, nykyään siinä on betonipato ja
sen yli johtaa patosilta. Patoaltaan ja sen ympäristön
kasvisto ja eläimistö on monipuolista. Luontopolku
kulkee patoaltaan rantaa pitkin ja tulee lopulta takaisin
juhlatalon pihaan.

Reilun kilometrin pituinen luontopolku alkaa Kaukasten
juhlatalon pihalta (Jokipadontie 6), juhlatalon pihaan voi
jättää auton parkkiin. Polku on hyvin merkitty ja helposti
kuljettavissa jalkaisin. Se ei kuitenkaan ole esteetön,
kosteisiin kohtiin on rakennettu pitkospuut ja reitin
varrella on joitain lyhyitä mutta jyrkähköjä nousuja ja
laskuja.
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MYLLÄRIN ULKOKALUSTEET
Teksti ja kuvat: kylätoimikunta ja Tmi Marinka Paasikivi
Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry mahdollistaa
maaseutualueilla pieniä hankkeita. Syksyllä 2017
Nukarin kylätoimikunta ja Osakaskunnat pohtivat
yhdessä, miten Nukarinkosken ulkoilualuetta voisi
kehittää. Koska Myllärin tontti oli pitkään kasvanut
pujoa, päätettiin hakea kunnalta lupaa ja EMO ry:ltä
rahoitusta alueen siistimiselle ja ulkokalusteiden
sijoittamiselle.
Hakemuksia EMO ry sai kaikkiaan n. 40 ja rahoitusta
haettiin kaksinkertainen määrä siihen nähden, mitä
teemahankkeeseen oli varattu. Lähetetyistä hakemuksista valittiin ne, jotka täyttivät teemahankkeen ehdot
ja parhaiten vastasivat asetettuja kriteereitä.
EMOn hallitus totesi nukarilaisten idean täyttävän
asetetut ehdot ja hyväksyi hankkeen mukaan EMOn
Yhdistysten pienet investoinnit -teemahankkeeseen.
Ennen rahoituspäätöstä toimitettiin hankkeen toteuttamisesta tehty sopimus paikallisen puusepän kanssa.
EMOn tuen määrä oli 70 % kokonaiskustannuksista.
Kalusteet on valmistettu kuorimattomista 3,2m mittaisista Siperian lehtikuusitukeista. Siperian lehtikuusi
on kestävä materiaali rakentamiseen sekä ulko- että
sisätiloissa. Lehtikuusi on ekologinen vaihtoehto; hyvin
kulutusta ja lahoa kestävää ilman puun käsittelyaineita.
Puu harmaantuu kauniisti auringonvalossa.
Toivottavasti kalusteet ovat
ulkoilijoiden ahkerassa käytössä!
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ELÄMÄÄ ELÄINTEN KANSSA
Teksti ja kuvat: Jatta Pitkämäki
Elämäni eläinten parissa alkoi jo pienestä pitäen.
Äitini luona asuessani meillä oli eläimiä: koiria, pieniä
jyrsijöitä ja kissoja. Toivoin kovasti lampaita, possuja
ja vuohia mutta eihän sellaisia tietenkään voinut pitää
taajama-alueella. Tietäen toiveeni, äitini vei minua
hyvin useasti kotieläinpihoihin missä sain nähdä näitä
maatilan ihanuuksia.

Päätin viimein tehdä unelmistani totta ja ostin ensimmäiset lampaani. Lampaat tulivat hieman kyseenalaisista oloista ja olivat erittäin arkoja. Yritimme
parhaamme mukaan kesyttää lampaita. Taloomme oli
muuttanut myös toinen koira, koska malamuuttipoikamme hieman masentui koirakaverinsa jäädessä äitini
luokse.
Tässä vaiheessa meillä oli kissan, kahden koiran ja
matelijoiden lisäksi lampaita. Hetkeä myöhemmin sain
myös ensimmäisen possuni, minipossu Töpselin. Se oli
rakkautta heti ensisilmäyksellä. Töpseli kasvoi meidän
ja malamuuttipoikien kanssa. Lampaiden kanssa emme
saaneet oikein edistystä aikaiseksi, joten päätimme
antaa nämä kaksi lammasta uuteen kotiin. Olisimme
halunneet silittää ja halia lampaita enemmän kuin arat
eläimet antoivat.
Lampaiden lähdettyä etsimme uusia paijattavia ja
löysimme ihanat pukkikilit. Vuohipojat muuttivat
nopeasti luoksemme ja nuoret pojat kesyyntyivät
hetkessä. Elvis ja Bruce, kunnon sylivuohet! Heidän
kavereiksi muuttivat myös pässipojat Keikari ja Kippis.

Jossain vaiheessa äitini allergia paheni niin, ettemme
enää ottaneet uusia jyrsijöitä. Toivoin kuitenkin koko
ajan enemmän eläimiä, joista pitää huolta. Ollessani
ala-asteella sain viimein ensimmäisen eksoottisen
lemmikkini, käärmeen. Rakastuin käärmeeseen niin
paljon, että päästyäni yläasteelle, niitä oli jo neljä!
Lisäksi silloin oli jo yksi lisko. Olisin halunnut matelijoita aina vain lisää mutta äidilleni tuli raja vastaan.
Sovimme, että vasta sitten kun muutan pois kotoa,
voin hankkia lisää matelijoita.
Sitten tutustuin nykyiseen aviomieheeni. Minun
onnekseni hän piti eläimistä ja hyväksyi kaikki matelijani.
Muutimme neljän vuoden yhdessäolon jälkeen yhdessä
mieheni äidin vanhaan asuntoon. Se oli upea omakotitalo peltojen keskellä ja pihapiirissä oli vanha lehmien
navetta. Mukanamme muutti silloin minun mummokissani, nuori alaskanmalamuutti, käärmeet ja lisko.

Eläimiä tuntui tulevan aina uusia. Jyrsijät tulivat takaisin elämääni kesyhiirien ja rottien myötä. Myös matelijoiden määrä kasvoi. Pihan talliinkin ilmestyi iso lauma
kanoja ja ankkoja. Kesäksi Töpselin kaveriksi saimme
kaksi kesäpossua. Yksi toiveemme oli saada omaa lihaa,
ettei kaupan lihoja tarvitsisi jatkossa ostaa.
Omavaraisuus lihan suhteen osoittautui kovaksi
palaksi minulle syksyllä, kun possujen lopetus tuli
ajankohtaiseksi. Olin jo tyttöihin kovin rakastunut ja
isoiksi sioiksi he olivat melkoisia sylipossuja. Halusin
kumminkin pitäytyä tavoitteessani, että kasvattaisin
omia onnellisia lihoja perheellemme. Possujen teurastuspäivänä karkasin kotoa pois. Uusia lihapossuja
en kumminkaan ihan heti uskaltanut ottaa, vasta
sitten kun vähän karaistuin. Possujen lisäksi kanoja ja
lampaita on laitettu omiksi lihoiksi.
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Asuntoomme oli muuttanut jälleen uusia kanoja,
muutamia kalkkunoita ja minipossujakin on useampi.
Koiria ja kissojakin on enemmän kuin alussa mainitut
malamuuttipojat. Talven aikana kotiutuneet minishetlanninponit Edi ja Kiara ihastuttavat pihaamme
vuohien kanssa.

Tätä maatilaelämää kesti kolme vuotta ihanien
eläinten parissa, kunnes jouduimme muuttamaan.
Surussamme katsoimme uusia asuntoja ja harmittelimme, ettei meillä ollut varaa ostaa niin isoa kotia,
johon kaikki tallin eläimet mahtuisivat muuttamaan
mukana. Jouduimme silloin myymään lampaamme ja
vuohemme. Myös kaikki kanat lähtivät uusiin koteihin.
Asuntojen haku tuotti viimein tulosta ja löysimme
Nukarilta ihanan kodin, jossa oli tilaa kaikille pienemmille eläimilleni. Lisäksi pihassa oli ihana lämmin ulkorakennus, johon saisin kaikki pienemmät jyrsijät sekä
ulkotalli, jonne kanat mahtuvat. Olimme onnemme
huipulla!
Muutto oli iso puserrus. Voitte ehkä kuvitella minkälaista on siirtää 40 eri kokoista terraariota paikasta A
paikkaan B. Onneksi vain yksi hajosi kuljetuksessa.
Asuttuamme noin puoli vuotta Nukarilla, huomasimme kuinka mukavia naapureita meillä on ja
ostimme heiltä eläimille lisätilaa. Tämä antoi mahdollisuuden jatkaa unelmaani ja ottaa jälleen vuohia. Koska
yksi ei riittänyt, tuli vuohia kolme. Melkein heti perään
omat kilitkin. Vuohia tuli pikku hiljaa lisää ja myös
omia kilejä saimme lisää. Kilit osoittautuivat haastavimmiksi mahtuen yllättävän pienistä koloista karkuun
ja saattoivat aiheuttaa muille kyläläisille sydämentykytyksiä karkaillessaan autotielle.

Ajan kuluessa onnistuimme tavoitteessa saada lihaa
kasvatettua itselle. Samalla heräsi ajatus kokonaisvaltaisemmasta hyötykäytöstä. Aloin ottamaan talteen
kaikki luut ja tein niistä koristeita. Kalloista saa aina
upean ja näyttävän puhdistuksen jälkeen. Otin myös
taljoja talteen. Ystäväni tuli härmästä asti opettamaan
taljojen tekoa. Taidon opittua olen saanut tehtyä useita
taljoja (vuohien, lampaitten, pupujen ja possujen).
Osa omista kasvateista ja osa muilta tulleista. Kädenjäljestäni on pidetty ja taljoja on kertynyt myytäväksi
asti. Ja lisää teen koko ajan! Talja sopii koristeeksi
seinälle, lattialle tai käyttöön pulkkaan lämmikkeeksi
tai rattaisiin.
Tässä sitä elellään suuren eläinrumban kanssa unelmaa.
Eläimiä meillä on todella paljon: koiria, kissoja, hiiriä,
hamstereita, minipossuja, poneja, vuohia, kanoja,
kalkkunoita, pupuja, papukaijoja ja matelijoita. Joka
vuosi on uudet suunnitelmat ja erilaisia eläinvauvoja
tulee lisää.

Aitaa koko ajan paikattiin mutta vuohet keksivät aina
uuden reijän jostain. Tästä tulee sanonta, että vuohien
kanssa tarvitaan pitkää pinnaa ja paljon huumoria.
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KYLÄSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA
Teksti ja kuva: kylätoimikunta
Nukarin kylälle toivotaan kyläsuunnitelman ja turvallisuussuunnitelman päivittämistä ja kokoamista yksiin
kansiin. Työ käynnistyy työryhmän kokoamisella ja
osallistuminen on mahdollista kaikille nukarilaisille.
Nukarin kyläsuunnitelma 2013-2023 ja Nukarin
kylän turvallisuussuunnitelma 2016

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.
Aloite kylän liikenneturvallisuuden parantamiseksi
Kylän liikenneturvallisuuden parantamisesta jätettiin
toukokuussa 2012 sekä kuntalaisaloite että valtuustoaloite. Kuntalaisaloite on todettu valtuustossa loppuunkäsitellyksi ja helmikuussa 2019 kunnan tekninen
lautakunta käsitteli valtuustoaloitetta (asian käsittely
on kesken vielä kunnanhallituksessa ja valtuustossa).
Kunta on valmisteluvaiheessa käynyt vuoropuhelua
Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.

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. Kyselyllä selvitettiin kylän asukkaiden,
yrittäjien ja muiden toimijoiden ajatuksia omasta
kylästä ja sen tulevaisuudesta sekä siitä, mitä kyläläiset
voivat tehdä oman kylänsä kehittämiseksi.
Vuonna 2016 valmistuneen Nukarin turvallisuussuunnitelman taustalla on valtakunnallinen periaatepäätös kiinnittää huomiota maaseudun turvallisuutta
koskeviin erityishaasteisiin. 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 niin yhteisön kuin
yksilön turvallisuuden kannalta.
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Kantatien 45 parantaminen Nukarin alueella liittyy
olennaisesti Keski-Uudenmaan poikittaisyhteyden
suunnitteluratkaisuihin Lahdenväylän ja Hämeenlinnanväylän välille. Kantatien 45 parantamisesta on
laadittu toimenpidesuunnitelma, joka on esikopiovaiheessa ELY-keskuksella. Suunnitelmassa esitetään mm.
kevyenliikenteenväylää, alikulkuja, melusuojausta sekä
liittymien porrastuksia kt 45:lle.
Uudenmaan ELY-keskus ja Nurmijärven kunta ovat
käynnistämässä uuden liikenneturvallisuussuunnitelman
laatimista vuoden 2019 keväällä. Liikenneturvallisuussuunnitelman laatimisen yhteydessä tehtäneen mm.
asukaskysely, johon odotetaan hyviä parantamiskohteita
koko kunnan alueelta sekä maantie- että katuverkosta.
Muistathan, että Tieliikennekeskusten Tienkäyttäjän
linjalle voi ilmoittaa liikennettä vaarantavista ongelmista
soittamalla numeroon 0200 2100 (24/7). Tienkäyttäjän linjalle kuuluvia ilmoituksia ovat esim. liikennettä
vaarantavat maanteiden päällystevauriot, tiellä oleva
vesi, tielle kaatunut puu tai muu este, joka estää
normaalin tienkäytön.
Ilmoittaudu mukaan työryhmään kotikylän tulevaisuuden ja turvallisuuden kehittämiseksi! Ilmoittautumiset
sähköpostitse: kylatoimikunta@nukari.fi
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NUKARIN HAKA JA KYLÄAVUSTAJA
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
Markku on seitsemäs kyläavustajamme. Kyläavustaja on osa Kyläapu-hanketta, jolla samalla tuetaan
maaseudulla asumisen mahdollisuuksia sekä ehkäistään
työttömyyden pitkittymistä.
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.
Normaalisti kyläavustaja toimii tehtävässään vuoden
määräaikaisella sopimuksella, mutta mikäli kyseisen
vuoden aikana löytyy työpaikka vapailta työmarkkinoilta, puretaan sopimus ja avustaja voi välittömästi

Kyläavustaja MARKKU
Tilaukset p. 046 6410678
(puhelut arkisin klo 8-16)
Palvelun hinta 10€/h
+ kilometrikorvaus 0,43€/km
Nukarin Pirtiltä (Raalantie 817)

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.
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.
Nukarin Hakan urheilutoimintaa 2019:
• lasten maastojuoksut keväisin ja syksyisin
• lasten hiihtokilpailut talvella lumitilanteen salliessa
• aikuisten viikoittainen sisäpelivuoro
• kuntolatuverkoston ylläpito

© Nukarin kylätoimikunta 2019
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MAINOKSET

Maarakennus Rehikon Oy

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: kylatoimikunta@nukari.fi, www.nukari.fi

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

maarakennusalan kaivuutyöt
maansiirtokuljetukset
Uponorin kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien
myynti ja asennus

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!
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
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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

Olkaimien ja vöiden valmistusta Suomessa yli 80 vuotta.

Marjaana Laajakoski

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

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

TERVETULOA
IMPIVAARAAN!
Puuhiiligrilli takaa maun!

Punamullantie 6, Nurmijärvi

www.impivaarangrill.fi

NUKARIN JA RAALAN OSAKASKUNNAT

Helper Team Oy
Koivu- ja sekaklapia

Luvallisia kaloja kiiskestä kirjoloheen

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

TB- Jokela,

Osulankuja 2, 05400 JOKELA

p. 050 572 4562

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,Jäsenkorjaus
onhan kyseessä ikään kuin ”kylän sa
Perinteinen

J. Miettinen / Wuotava
Akuutit jumit/lukot/liikerajoitteet, kasvukipuihin,
lihashuoltoon, rentoutukseen ja hyvinvointiin.
Rivitie 4
05400 JOKELA
P: 0400-522 774/ Jouni

Facebook-sivut: @perinteinenjasenkorjausjmiettinen
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
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