Kotikulmilla
Nurmijärven Keskustan julkaisu, joka jaetaan nurmijärveläisiin koteihin 2013.
Pia Jaakkola

Meidän
ihmisten
kunta

Kolmevuotias Eevertti, seitsemänvuotias Nooa ja viisivuotias Taito Jaakkola nauttivat lapsuudesta kotikulmillaan Nurmijärvellä.

Lapsissa on tulevaisuus
Paula Huhtala

Vuoden alkiolainen teko
-palkinto Senttibaarille
Kirkonkylän torilla toimivalle
Senttibaarille ja sen toiminnasta
vastaavalle Pertti Väkeväiselle
annettiin Vuoden alkiolainen teko
-tunnustus nurmijärveläisen torikulttuurin elävöittämisestä.
”Senttibaari tarjoaa matalan
kynnyksen kohtaamispaikan ja on
vilkastuttanut torielämää. Lisäksi
Pertti Väkeväinen on yritystoiminnallaan luonut sosiaalista pääomaa, joka on vahvistanut kirkonkylän torin identiteettiä”, luetteli
kunnallisjärjestön puheenjohtaja
Virpi Korhonen palkitsemisperusteita luovuttaessaan kunniakirjan Väkeväiselle.
Senttibaari on toiminut Nurmijärven torilla viitenä kesänä. Tänäkin vuonna kahvia, itse paistettuja
korvapuusteja ja suolaisia pasteijoita tarjoava telttakahvio kohoaa
arkiaamuisin tiistaista lauantaihin
keväästä syksyyn. Uusi, lämmitettävä teltta mahdollistaa toiminnan

myös kylmemmillä säillä.
”Kahvilla käy vanhuksia, yksineläjiä – monenlaisia ihmisiä.
Suurin osa on vakioasiakkaita.
Toriparlamentti käsittelee päivän
ajankohtaiset asiat, joskus asiak
kaiden kanssa jutellaan myös
syvällisempiä”, kertoo Pertti Väkeväinen.
”Monelle yksin elävälle tämä
on tärkeä kontakti toisiin ihmisiin.
Minulta kysellään jo ennen kevättä, milloin Senttibaari tulee taas
torille. Tässä tuntee tekevänsä
hyvää työtä.”
Viisi vuotta sitten Väkeväinen
aloitti kahvin myynnin torilla täyttääkseen päiviään toiminnalla.
Hieman aikaisemmin sattunut
tapaturma toi miehelle kivut ja
hankaloitti liikkumista. Oli keksittävä jotakin muuta toimintaa. Itse
leivotut pullat, pari termoskannullista kahvia sekä pöytä ja neljä
tuolia – siitä Senttibaari käyn-

Pertti Väkeväisen Senttibaari sai Vuoden alkiolainen teko -palkinnon.
nistyi. Asiakkaiden lisääntyessä
kahvia ja tuoleja tarvittiin enemmän. Torikahviolle oli kysyntää.
Vuoden alkiolainen teko -palkinnon ovat edellisinä vuosina
saaneet muun muassa Pro Valkjärvi ry, Nurmijärven Hiihtoseura

ja Nummenpään koti- ja kouluyhdistys sekä Suomiehen kylätoimikunta.
Vuoden alkiolainen teko -palkinto myönnetään vuosittain
Nurmijärven Keskustan 100-vuotisjuhlarahastosta.

Nurmijärvi on yli 400
vuotta vanha pitäjä,
joka koostuu omaperäisistä ja ilmeikkäistä
kylistään, sadoista
yhdistyksistä, uskonnollisista yhteisöistä,
elinvoimaisista yrityksistä, perinteikkäistä
maatiloista ja harrastuspiireistä.
Olemme halunneet
kehittää nykyaikaista
Nurmijärveä turvallisena
ja luonnonläheisenä.
Meitä moititaan usein
Nurmijärvi-ilmiöstä eli
liiasta omakotitalo- ja
rivitalovaltaisuudesta.
Kunta on meitä itseämme varten. Vastaamme
siihen kysyntään, jota
ihmisillä perheineen on.
Monille keskustalaisille yhteys luontoon ja
vuodenaikojen kiertoon
on elämäntapaa. Eri
elämänvaiheet vaativat
erilaisia ratkaisuja. Palveluissa ja asumisessa
toteutamme ajatusta
siitä, että Nurmijärvi on
kodikas paikka vauvasta vaariin. Tarpeet
muuttuvat ja niihin pitää
vastata.
Valitsemme vaaleissa
kunnanvaltuuston ja se
taas valitsee kunnanhallituksen ja lautakunnat. Tässä lehdessä
esittelemme luottamushenkilömme. Heidän
tehtävänsä on edustaa
kuntalaisia kunnan
jäsenten valitsemina.
Tälle joukolle yhteisiä arvoja ja tavoitteita
kuvaavat sanat lähidemokratia, yhteistyö,
vastuullisuus ja erilaisten mielipiteiden
kunnioittaminen.
Me keskustalaiset
luottamushenkilöt
haluamme vaikuttaa
yhteisten tavoitteiden
puolesta. Tule mukaan
vaikuttamaan. Pidetään
Nurmijärvi itsenäisenä omana kuntanamme.
Matti Vanhanen
kunnanvaltuutettu

Keskustalaiset luottamushenkilöt 2013 - 2016
Kunnanvaltuusto

puheenjohtaja

Petri Kalmi
taloustiet. maist.
Klaukkala
p. 044 357 0808
pk@petrikalmi.fi

Kirsti Handolin
kauppat.maist.
Klaukkala
p. 050 045 2523
kirsti.handolin@
gmail.com

Virpi Korhonen
tutkija
Nurmijärvi
p. 040 069 7973
virpikorhonen@
kolumbus.fi

Kalevi Laine
maanviljelijä
Palojoki
p. 040 7337 049
kalevilaine@
kolumbus.fi

Timo Ojamäki
yrittäjä
Nurmijärvi
p. 040 840 4858
timo.ojamaki@
kiinteistomaailma.fi

Kaisu Paulanto
neuropsykologi
Nurmijärvi
p. 040 762 9410
kaisu.paulanto@
nurmijarvi.fi

Päivi Riihimäki
sairaanhoitaja
Lepsämä
p. 050 524 1965
paivi.riihimaki@
nurmijarvi.fi

Hannele Ruoti
valt. maisteri
Perttula
p. 040 071 1497
hanneleruoti@
yahoo.com

Tapio Sivula
myyntijohtaja
Rajamäki
p. 040 044 3922
tapio.sivula@
talenom.fi

varajäsen

varajäsen

varajäsen

varajäsen

varajäsen

varajäsen

varajäsen

Sirpa Rantala
vararehtori, KK
Metsäkylä
p. 040 8408364
sirpa.rantala@
elisanet.fi

Mikko Manninen
junioripäällikkö
Klaukkala
p. 040 588 0849
mikko.njs@
gmail.com

Marko Sivula
aluejohtaja
Perttula
p. 040 731 8366
marko.sivula@
gmail.com

Risto Airikkala
MTK:n päälakimies
Perttula
p. 040 500 0768
risto.airikkala@
mtk.fi

Yrjötapio Kivisaari
toimitusjohtaja
Klaukkala
p. 040 546 6283
yt@kivisaari.fi

Tarja Salonen DI,
toimitusjohtaja
Klaukkala
p. 040 844 0390
salonen.tarjaeve
liina@gmail.com

Seppo Pellinen
yrittäjä
Rajamäki
p. 050 327 9498
seppo.pellinen@
elisanet.fi

2. varapj.

varajäsen

Kallepekka
Toivonen agrologi
Nurmijärvi
p. 050 564 7799
kptoivonen@
gmail.com

Matti Vanhanen
toimitusjohtaja
Lepsämä
matti.vanhanen@
perheyritys.fi

Juhani Viljakainen
maanrak.urakoitsija
Metsäkylä
p. 040 020 4388
jussi.viljakainen@
luukku.com

varajäsen

varajäsen

varajäsen

varajäsen

varajäsen

Ritva Viitala-Aaltio
apulaisrehtori
Metsäkylä
p. 050 363 2000
ritva.viitala-aaltio@
numo.fi

Miia Martin
urheiluhieroja
Lepsämä
p. 050 577 5745
mmmartin03@
hotmail.com

Sirpa Granholm
maatilamatkailu
yrittäjä
Rajamäki
p. 040 550 0608
info@agrocenter.fi

Irene Harjunen
myyntipäällikkö
Perttula
p. 040 514 4976
irene.harjunen@
heeros.com

Anu Heikkinen
lähihoitaja
Perttula
p. 040 532 1420
anu_heikkinen@
elisanet.fi

varajäsen

Kallepekka
Toivonen agrologi
Nurmijärvi
p. 050 564 7799
kptoivonen@
gmail.com

Asema
kaavoi
tus- ja
raken
nuslau
takunta

Sivistys
lauta
kunta

Pidetään yhteyttä!

varapj.

Hannele Ruoti
valt. maisteri
Perttula
p. 040 071 1497
hanneleruoti@
yahoo.com

puheenjohtaja

Virpi Korhonen
tutkija
Nurmijärvi
p. 0400 697 973
virpikorhonen@
kolumbus.fi

Sirpa Rantala
vararehtori, KK
Metsäkylä
p. 040 8408364
sirpa.rantala@
elisanet.fi

varajäsen

Helena Vänttinen
head of business
control, Röykkä
p. 050 347 8164,
helena.vanttinen@
wippies.fi

Sirpa Granholm
maatilamatkailu
yrittäjä
Rajamäki
p. 040 550 0608
info@agrocenter.fi

varajäsen

Juhani Viljakainen
maanrak.urakoitsija
Metsäkylä
p. 040 020 4388
jussi.viljakainen@
luukku.com

varajäsen

Paula Huhtala
toimitussihteeri
Klaukkala
p. 050 524 9494
paula.huhtala@
elisanet.fi

varajäsen

Eija Mattila KT
yliopettaja
Nurmijärvi
p. 046 856 7732
eija.mattila2@
pp.inet.fi

Kirsti Handolin
kauppat. maist.
Klaukkala
p. 050 045 2523
kirsti.handolin@
kolumbus.fi

varajäsen

Kunta
suunnit
telulau
takunta

Timo Ojamäki
yrittäjä
Nurmijärvi
p. 040 840 4858
timo.ojamaki@
kiinteistomaailma.fi

Kunnanhallitus
20132014

Inkeri Tolvanen
sosionomi
Klaukkala
p. 040 771 1812
tolvanen.inkeri@
gmail.com

varajäsen

Teemu Suolaniemi
työnjohtaja
Suomies,
p. 0400 808 312
teemu.suolaniemi@
gmail.com

Erkki Havula
kouluisäntä
Klaukkala
p. 050 554 8467
erkki.havula@
kolumbus.fi

Ritva Viitala-Aaltio
apulaisrehtori
Metsäkylä
p. 050 363 2000
ritva.viitala-aaltio@
numo.fi

Kirsti Kosonen
lentoemäntä
Nukari
p. 040 736 3893
kirsti.kosonen@
finnair.com

puheenjohtaja

Tarja Salonen DI,
toimitusjohtaja
Klaukkala
p. 040 844 0390
salonen.tarjaeve
liina@gmail.com

varajäsen

Johanna AaltioHyvärinen yrittäjä
Klaukkala
p. 0400 696 938
johanna.aaltiohyvarinen@
kolumbus.fi

varajäsen

Marko Sivula
aluejohtaja
Perttula
p. 040 731 8366
marko.sivula@
gmail.com

varajäsen

Tekninen
lauta
kunta
Sirpa Granholm
maatilamatkailu
yrittäjä
Rajamäki
p. 040 550 0608
info@agrocenter.fi

Marjaana
Pitkäpaasi
lääkäri
Nurmijärvi
p. 050 3747 767
marjaana.pitka
paasi@helsinki.fi
varajäsen

Aleksia

Seppo Pellinen
yrittäjä
Rajamäki
p. 050 327 9498
seppo.pellinen@
elisanet.fi

varajäsen

Anu Heikkinen
lähihoitaja
Nurmijärvi
p. 040 532 1420
anu_heikkinen@
elisanet.fi

Liikun
talauta
kunta

Tommi Salminen
tietoliikenneasian
tuntija
Nurmijärvi
p. 040 507 5334
tommi.salminen@
saunalahti.fi

Yrjötapio Kivisaari
toimitusjohtaja
Klaukkala
p. 040 546 6283
yt@kivisaari.fi

varajäsen

Reijo Kivilehto
yrittäjä, insinööri
Röykkä
p. 0400 511 826
reijo.kivilehto@
jippii.fi

Juhana Riiheläinen
yrittäjä, kuormaautoilija
Nurmijärvi
p. 040 595 8646
juhana.riihelainen@
hotmail.com

puheenjohtaja

varajäsen

Kalevi Laine
maanviljelijä
Palojoki
p. 040 7337 049
kalevilaine@
kolumbus.fi

Maritta Seilo
assistentti
Raala
p. 040 737 9115
maritta.seilo@
gmail.com
varajäsen

Tarkas
tuslauta
kunta
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Mikä on mielestäsi toimialan suurin haaste lähivuosina?

Petri Kalmi, kunnanvaltuuston
puheenjohtaja:

Toni Pae yrittäjä,
autoilija
Herunen
p. 0400 548 720
toni_pae742@
msn.com

Heikki Sahakangas
yrittäjä
Lepsämä
p. 0400 161 200
info@uudenmaan
hautauspalvelu.fi

varajäsen

K-U
ympä
ristö
lauta
kunta
Irene Harjunen
myyntipäällikkö
Perttula
p. 040 514 4976
irene.harjunen@
heeros.com

Ilpo Pölönen
koulutusvastaava
Klaukkala
p. 040 830 5984
i.polonen@
gmail.com
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Johtaa kunnan korkeinta päätöksentekoelintä kuntalaisten
parhaaksi.

2

Valtuustolla on kaksi suurta
haastetta lähivuosina. Ensinnäkin kuntarakenneuudistuksessa on pystyttävä säilyttämään
kunnan itsenäisyys omaan päätöksentekoon mahdollisimman
vahvana.
Metropolialueen kuntarakennekeskustelussa ovat kokonaan
unohtuneet toimenpiteiden taloudelliset vaikutukset ja vaikutukset
lähidemokratiaan. Pakkokeinojen
sijaan muiden alueen kuntien ja
kaupunkien kanssa tulee tehdä
yhteistyötä vapaaehtoisten sopimusten pohjalta.
Toiseksi kuntataloudessa edes-

Kirsi Kirves
rekrytoija
Palojoki
p. 040 562 3966
kirsi.kirves@
gmail.com

Anneli Heikkilä
ruokapalveluasian
tuntija
Herunen
p. 040 539 1335
anneli.heikkila@
gmail.com

sä ovat haasteelliset vuodet. Yhtäältä valtiovalta asettaa kunnille
uusia tehtäviä kompensoimatta
täysimääräisesti niiden suorittamiseen tarvittavia varoja.
Toisaalta kasvava kuntamme
tarvitsee välttämättömiä investointeja täyttääkseen lakisääteiset
tehtävänsä ja kuntalaisten palvelutarpeet.
Kun vielä yleinen taloudellinen
tilanne uhkaa verotulojen kasvua,
päätöksenteosta valtuustossa
tulee todella haastavaa.

varajäsen

Miia Martin
urheiluhieroja
Lepsämä
p. 050 577 5745
mmmartin03@
hotmail.com

Mikko Manninen
junioripäällikkö
Klaukkala
p. 040 588 0849
mikko.njs@
gmail.com

varajäsen

Keskus
-vaalilau
takunta
Matti Aaltio
Metsäkylä
p. 0500 507 730
matti.aaltio@
gmail.com

Kari Nyström
Metsäkylä
p. 045 348 1582
nystromin.kari@
gmail.com

Käräjä
oikeuden
lauta
miehet

Uskotut
miehet

Mikko Maisi
maatalousyrittäjä
Palojoki
p. 050 563 8165
mikko.maisi@
kolumbus.fi

Hilkka Suono
emäntä,
perhehoitaja
Lepsämä
p. 040 839 3594
hilkka.suono@
kolumbus.fi

Päivi Toivomäki
maanviljelijä
Klaukkala
p. 040 093 7427
paivi.toivomaki@
elisanet.fi

Puheenjohtajat tentissä
Kysymykset:
Mikä ovat tärkein tavoitteesi valtuuston/lauta
kunnan puheenjohtajana?

varajäsen

Hafid Houbad
teknikko
Nurmijärvi
p. 040 740 3140
haffe1@
koti.luukku.com

Eero Pekkala
agrologi,
maanviljelijä
Nukari
p. 040 050 7636
eero.pekkala@
elisanet.fi
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Tulevaisuuden haasteet liittyvät niukkuudesta jakamiseen
ja kuntapuolen myllerrykseen.
Liikuntatoimi tuottaa pienellä budjetilla monipuolisia liikuntapalveluja. Toivon, että juustohöylä pysyy
näiltä apajilta poissa.
Toivon että valtuustolla on käsitys siitä, että liikunnalle annettu
euro tulee aina kassaan takaisin.
Liikunnalla on ennaltaehkäisevä
vaikutus tuki- ja liikuntaelinsairauksissa, se pitää masennusta
loitolla ja poistaa stressiä sekä
sosiaalisen luonteensa vuoksi
ehkäisee myös syrjäytymistä.

Marja Drachman
sairaanhoitaja
Klaukkala

varajäsen

Nurmi
järven
Vesi

Nurmijärven johtavat keskustalaiset luottamushenkilöt vastaavat tiukkoihin kysymyksiin.

Päivi Riihimäki
sairaanhoitaja
Lepsämä
p. 050 524 1965
paivi.riihimaki@
nurmijarvi.fi

Juuso JaakolaSiimes DI
Klaukkala
p. 050 317 1948
juuso.jaakolasiimes@live.fi

varajäsen

Tapio Sivula
myyntijohtaja
Rajamäki
p. 040 044 3922
tapio.sivula@
talenom.fi

Nuori
solauta
kunta

Risto Airikkala
MTK:n päälakimies
Perttula
p. 040 500 0768
risto.airikkala@
mtk.fi

varajäsen

Pekka Lassila
viestintäyrittäjä
Klaukkala
p. 040 045 6848
pekka.j.lassila@
gmail.com

Kaisu Paulanto
neuropsykologi
Nurmijärvi
p. 040 762 9410
kaisu.paulanto@
nurmijarvi.fi

varajäsen

Sosiaa
li- ja
terveys
lauta
kunta

Risto Airikkala
MTK:n päälakimies
Perttula
p. 040 500 0768
risto.airikkala@
mtk.fi

Jari Soinisalo
autonkuljettaja
Klaukkala
p. 0400 303 437
jari@soinisalo.fi

tuottava yhteistyö ja silta eri ihmisten, näkemysten sekä tilanteiden välille. Sosiaali- ja terveyslautakunnassa tämä tarkoittaa täyttä
työtä sen eteen, että pystymme
hoitamaan kaikki hoitoa tarvitsevat kuntalaiset ja silti hallitsemaan
yhä nousevia kustannuksia.
Yrjötapio Kivisaari liikuntalauVäestö ikääntyy ja samaan
takunnan puheenjohtaja:
Hajanainen yhdyskuntaraken- aikaan nuorempi polvi ajautuu
Virpi Korhonen, sivistyslautaKunnassa on valtava määrä
ne. Kunnassa on tällä hetkellä yhä aikaisemmin sosiaali- ja
kunnan puheenjohtaja:
aktiivisia urheiluseuroja ja
23 koulua ja 44 päiväkotia. Kum- terveyspalvelujen suurkuluttaVarhaiskasvatuksessa taniissä toimivia harrastajia. Haluan
matkin voidaan luokitella lähipal- jiksi. Meidän on tartuttava sekä
voitteena on päivähoitopalolla heille läsnä ja helposti lähesveluiksi. Tänä keväänä laadittava ennaltaehkäisevään työhön että
tyttävissä, jotta lautakunnalla on veluiden kysynnän ja tarjonnan
palveluverkkosuunnitelma kertoo, saavutettava palveluissa entistä
totuudenmukainen käsitys seura- kohtaamisen parantaminen.
miten koulut ja päiväkodit tulisi
parempi hinta-laatusuhde.
Kokeilemme nyt tuntiperusteista jatkossa sijoittaa. Kyläkoulujen
toiminnasta Nurmijärvellä.
Joudumme uppoutumaan
laskutusta yhdessä päiväkodissa säilyminen on henkilökohtaisesti
Nurmijärven kunta on edelsote-uudistukseen ja kaikki on
ja kokemusten jälkeen arvioidaan, tärkeä asia, koska kouluilla on
läkävijä terveysliikunnan tuottaaivan liian keskeneräistä. Olemme
laajeneeko kokeilu muihin päivä- kylille tärkeä merkitys.
misessa ja toivon. että voimme
pian kuin lastu laineilla. Helppoa
koteihin. Perheissä on kasvavaa
kunnostautua tällä saralla myös
ei tule olemaan.
kysyntää lyhennetylle hoitopäiväl- Tarja Salonen, sosiaali- ja tertulevaisuudessa.
Toisena erittäin suurena haasle ja -viikolle, joten kunnan pitää
veyslautakunnan puheenjohToivon, että saamme etenkin
teena lähivuosien aikana ovat
taja:
työikäiset vanhemmat liikkumaan pystyä tarjoamaan sitä kustanväestön ikääntymisen seuraukselasten kanssa tuottamalla sellaista nustehokkaasti.
Minulle tärkein tavoite on aina na alati kasvavat sosiaali- ja terKouluissa tietotekniikan käytliikuntasisältöä, joka on helppoa,
pystyä rakentamaan tuloksia veydenhuollon kustannukset.
töönotto opetuksessa on tulevien
hauskaa ja tehokasta.
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vuosien iso ponnistus. Olemme
investoineet kahtena vuotena
noin 500 000 euroa uusiin opetusvälineisiin, jotka pitää saada
tehokkaaseen käyttöön.
Kulttuuriharrastajille tärkein
hanke on Klaukkalaan valmistuva
monitoimitalo.
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Matti Mattila oli merkittävä vaikuttaja
Nurmijärveläisen kansanedustajan Matti
Mattilan elämästä
kertova kirja ilmestyi
helmikuussa.
Matti Mattila (1912-1990)
oli merkittävimpiä vaikuttajia
Nurmijärvellä 1900-luvulla. AliKorven tilaa isännöinyt Mattila
toimi maalaisliitto-keskustan
kansanedustajana vuodet 19541975, minkä lisäksi hän osallistui kunnalliselämään viidellä
vuosikymmenellä.
Velvollisuudentuntoinen Mattila johti asekätkentää Nurmijärvellä välirauhansopimuksen
jälkeen. Hän kantoi tästä myös
vastuun, sillä kätkentään osallistuminen vei hänet useaksi
kuukaudeksi keskusvankilaan
kuulusteluihin. Osa kätketyistä
kivääreistä ja panoksista upotettiin Vaaksiin.
Valtakunnallisesti Mattila
vaikutti etenkin puolustuspolitiikkaan ja maatalouden omavaraisuuden varmistamiseen.
Samalla hän toimi vahvana

aluepoliitikkona. Hän onnistui
hankkimaan rahoitusta lukemattomille tiestön kehittämishankkeille.
Nurmijärvellä Mattilan vaikutus
näkyy nykypäivänäkin. Vuosikymmenten varrella tiestö
kohentui: uusia, suorempia
yhteyksiä kylien välille rakennettiin ja olemassa olevia teitä
päällystettiin. Mattilan mielestä
Etelä-Suomen tiestö oli heikommassa kunnossa kuin muualla
Suomessa.
Ammattioppilaitoksen saaminen Perttulaan on pitkälti
Mattilan aikaansaannosta. Hän
halusi oppilaitoksen sijoittuvan
keskelle kuntaa. Röykässä asemakaavan laadinnan aloittaminen, Kassakummun rakentuminen, rautatiesillan rakentaminen
olivat kaikki hankkeita, joilla
lähemmin tarkasteltuna on yksi
yhteinen nimittäjä, Matti Mattila.
Luonteeltaan vaatimaton
mies ei halunnut pitää meteliä
saavutuksistaan. ”Ei tehrä tästä
numeroa” sopisi hänen tunnus-

Pia Jaakkola

lauseekseen. Persoonana Matti
Mattila oli suorapuheinen kansanmies. Vaatekaapista löytyi
frakki ja tummia pukuja vaativiin
tilaisuuksiin.
Omimmillaan hän liikkui AliKorven mailla pukeutuneena
pussihousuihin, villapuseroon ja
filttitossuihin.
Kaikki olivat Mattilalle samanarvoisia, niin ministerit kuin
hänen tilallaan harjoitelleet nuoret maatalousopiskelijat. Erityiskohtelua oli turha toivoa.
Luottamus oli avainsana suhteessa Mattilaan. Luottamuksen
saaneet asioivat vaivatta: luottamuksen rikkoneille ei armoa
annettu.
Sanankäyttäjänä Mattila oli
taitava. Sopiva sutkaus löytyi
tilanteeseen kuin tilanteeseen.
Hannele Ruoti
Hannele Ruotin kirjoittama
Matti Mattila -kirja on myytävänä Nurmijärven kirjastoissa
sekä kirkonkylän kirjakaupassa. Hinta on 30 euroa.

Matti Mattila -kirjan toimitti valtiotieteen maisteri Hannele Ruoti.

Kiinnostaako
sukututkimus ja
kylähistorian
kokoaminen?
Vaskomäki
kesäkuntoon talkoilla!
Vaskomäen siivoustalkoot
sunnuntaina 5. toukokuuta
klo 15 Klaukkalassa.
Kokoontuminen mäen juurella
uudella liityntäparkkipaikalla.

Filosofian maisteri ja tietokirjailija
Tarja Raninen tulee kertomaan
aiheesta syyskuun 2013
aikana. Tarkasta päivämäärästä
tiedotetaan myöhemmin.
järj. Keskustan Palojoen
paikallisyhdistys

Tule mukaan vaikuttamaan!
Me Nurmijärven Keskustassa haluamme tehdä kotikunnastamme entistä toimivamman, viihtyisämmän ja paremman paikan asua eri elämänvaiheissa.
Haluamme pitää Nurmijärven itsenäisenä, omana kuntanamme.
Luottamushenkilömme toimivat kunnanvaltuustossa, kunnanhallituksessa, lautakunnissa sekä muissa kunnallisissa toimielimissä. Ota meihin yhteyttä puhelimitse, sähköpostilla tai tartu reilusti hihasta kylän raitilla, lenkkipolulla tai kaupassa.
Olet myös tervetullut mukaan Keskustan toimintaan!
Tarkempia tietoja löydät nettisivuiltamme ja paikallisyhdistyksistämme.

www.nurmijarvenkeskusta.fi
www.keskusta.fi
www.facebook.com/nurmijarvenkeskusta

Kotikulmilla
Nurmijärven Keskustan julkaisu, joka jaetaan nurmijärveläisiin koteihin vuonna 2013.
Päätoimittaja ja taitto Paula Huhtala, paula.huhtala@elisanet.fi
Kuvankäsittely Pekka Lassila, pekka.j.lassila@gmail.com
Paino Iprint Seinäjoki 2013. Painosmäärä 15 000 kpl.

Keskustan
paikallis
yhdistykset
Klaukkala
Petri Kalmi
p. 044 357 0808
s-posti pk@petrikalmi.fi
Klaukkalan Metsäkylä
Sirpa Rantala p. 040 840 8364
s-posti sirpa.rantala@elisanet.fi
Lepsämä
Päivi Riihimäki p. 050 524 1965
s-posti paivi.riihimaki@nurmijarvi.fi
Nukari-Raala
Maritta Seilo p. 040 737 9115
s-posti maritta.seilo@gmail.com
Nummenpää
Esko Marttila p. 050 405 2607
s-posti esko.marttila@saunalahti.fi
Nurmijärven kirkonkylä
Kallepekka Toivonen p. 050 564 7799
s-posti kptoivonen@gmail.com
Palojoki
Kalevi Laine p. 040 7337049
s-posti kalevilaine@kolumbus.fi
Perttula-Uotila
Anu Heikkinen p. 040 532 1420
s-posti anu_heikkinen@elisanet.fi
Rajamäki
Sirpa Granholm p. 040 550 0608
s-posti info@agrocenter.fi
Suomies
Teemu Suolaniemi p. 040 080 8312
s-posti teemu.suolaniemi@gmail.com

