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Maailma myllertää, mutta Nurmijärvi säilyy

Jaakko Ojanne
Päätoimittaja

Historiaa lukiessaan havahtuu huomaamaan sen, että maa-
ilma ajautuu enemmän tai vähemmän säännöllisesti erilaisten 
myllerrysten, kumousten ja murroksien tilaan. Vanhaa laitetaan 
rytisten uuteen uskoon, vaikka ei aina ole lainkaan varmaa, et-
tä tuo uusi usko toisi sitä parempaa maailmaa ihmisten keskuu-
teen. Laajassa mittakaavassa ja eri puolilla taloudet ja yhteiskun-
tajärjestelmät sortuvat ja kansa huutaa kaduilla, koti-Suomessa 
pannaan hallintokoneistoa uusiksi. Kuntarakenteen uudistami-
nen on päivän puheenaiheena. Jotkut puhuvat jopa kuntaraken-
teen tuhoamisesta. Kaikki riippuu tietysti siitä, mitä mieltä itse 
kukin asiasta ja kehityskulusta on. Hyvinvointivaltionkin tule-
vaisuudesta ollaan huolissaan.

Pitkällä aikavälillä koko historia on murrosvaiheesta mur-
rosvaiheeseen siirtymistä. Joidenkin kohtalona on vain elää juu-
ri tuota tempoilevaa välivaihetta. Meille tämän päivän ihmisille 
on langennut tuo osa. Eipä siis ole ihmeellistä, että moni tuntee 
olonsa epävarmaksi ja jopa ahdistuneeksi. Silloin helposti joko 
takerrutaan menneeseen - tai sitten ammennetaan menneisyy-
destä. Jälkimmäinen on se rakentavampi tapa. Menneisyydestä 
etsitään malleja ja rakennusaineita tämän päivän arkeen ja haas-
teisiin. Koetetaan selvitellä, miten ennen selvittiin vaikeuksien 
keskeltä.

Klaneetti pyrkii tänäkin vuonna olemaan lukijoilleen avuksi 
ja hyödyksi tässäkin suhteessa. Samalla tallennetaan ja kootaan 
niitä nurmijärveläisiä erityisaarteita, joita lehteä toimitettaes-
sa on saatu kerättyä kokoon. Mukana on henkilöiden ja tapah-
tumien kautta välittyvää ajankuvaa sekä kuvausta Nurmijärven 
luontoaarteistosta, sen useista ja omaleimaisista järvistä. Varsin-
kin hiljakkoin Nurmijärvelle muuttaneille saattaa olla mukavaa 
löytää Klaneetista niitä rikkauksia, joita kotikunnan ympäristö-
kin tarjoaa. Samalla voi täydentää myös paikallishistoriansa tun-
temusta, vaikka ei heti ryhtyisikään opiskelemaan koko virallista 
Nurmijärven historiaa osasta I osaan III,  ja vaikka lukuisiin ky-
läkirjoihinkin tarttuisi vasta tuonnempana.

Itse nyt neljännen kerran Klaneettia toimittaneena joudun 
myös myöntämään, että aina esille tulee jotakin uutta. Nurmi-
järven kaltaisen suuren, luonnonarvoiltaan mittaamattoman ja 
historialtaan värikkään kulttuurikunnan kuva täydentyy jatku-
vasti ja kerroksittain, mutta ei tule koskaan lopullisesti valmiik-
si. Se on arvo jo sinänsä, sillä juuri tuollainen omaleimaisuus 
ja moniulotteisuus on Nurmijärven vahvuus tässä kuohunnan 
ajassa. Se on säilymisen ja selviämisen vakuutena. Vahvaa iden-
titeettiä ei noin vain sulauteta tai yhdistetä johonkin toiseen ja 
vieraaseen. 

Nurmijärveläisen identiteetin muokkaajana on toiminut 
merkittävästi toiminut vankka sivistys- ja kulttuurielämä, johon 
leimallisesti on kuulunut oman historian taltioiminen. Kirjasto-
jen ja museoiden antimista tämä on nähtävissä konkreettisesti. 
Kunnankirjaston kotiseutukokoelma ja Nurmijärvi-taiteen mu-
seon kokoelmat ovat täynnään paikallishistorioita, joita on vuo-
sien saatossa kertynyt kunnioitettava määrä. Niiden kautta voi-
daan peilata myös nurmijärveläisyyttä ja sen asukkaiden vaiheita 
varsin pitkällekin historiaan. Niistä riittää ainesta median, his-
toriankirjoittajien ja miksipä ei kaunokirjallistakin työtä teke-
vien tarpeisiin. Siinä, missä Aleksisi Kivi seurasi ympäristöään 
ja antoi mielikuvituksensa tehdä kokoamistyön, saattaa nurmi-
järveläisen kotiseutuhistorioiden paljous mahdollistaa jollekin 
toiselle samaan tapaan aiheita kirjalliseen tai elokuvalliseen luo-
mistyöhön. 

Nurmijärvi on paljon muutakin kuin vain paikka asua. Se 
tarjoaa mahdollisuuden jatkuvaan löytöretkien tekemiseen ja 
uuden löytämiseen, ehkä jopa seikkailun. Sillä matkalla Kla-
neetti haluaa olla mukana ja koota lisää aarteita tulevaisuutta 
varten. Nauttikaatten!

:
Oikein Rauhaisaa  Joulua  ja 
Iloista Uutta Vuotta 2013!
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Lapsuudenystäväni Pirkko soittelee Vantaalta ja kertoo, 
että aina kun hän muistelee evakkoaikaa sodan ajan Valk-
järvellä, nousevat päällimmäisiksi järveen liittyvät muistot 
ja vuodenaikojen vaihtelut siellä.  Muut tapahtumat ovat jo 
joutaneet painua unholaan. Järven maisemaan vuosikym-
menten taakse ei ole vaikea palata.

Vuodenajoista odotetuin oli kevät. Se on jo pitkällä. Va-
lo täyttää koko rantamaiseman. Takana on talvi, jolloin kii-
dätettiin kelkalla järven jääkantta pitkin Paijalan rantaan. 
Kelkassa ei ollut kuin yksi talla. Toinen oli kovalla pakka-
sella katkennut. Olimme menossa Seija-siskon istuessa tal-
la sylissä seppä Salolle Klaukkalaan korjauttamaan kelkkaa. 
Matka sujui palatessa vielä nopeammin, kun on myötätuu-
li. Tällaista herkkua! Olisipa purje vielä kepin päässä, jo-
han lennettäisiin! Mutta ennen kuin purje saatiin valmiiksi 
lumi peitti järven ja vaivutti sen uneen.

Nyt on toisin. Järvi näyttää jo tummalta. Rantaviivas-
ta on jää rapsahdellut ja vesi lirahtelee lupaavasti laiturin 
jalkojen välissä. Kuuselan rannassa veneet lepäävät vielä 
maalla, meidän vene on kumollaan lähellä rantapuuta.

Aurinko lämmittää. Isä on tervaamassa veneen poh-
jaa. Vene on erilainen kuin muut kylän veneet, leveämpi ja 
raskaampi soutaa. Airot lasketaan irrotettaviin hankaimiin, 
jotka ovat kuin kupin pohjat. Niistä ne saattavat pudota 
helposti veteen ellei ole tarkkana. Soutaminen on siis vai-
keampaa enetnkin vasta-alkajalle, koska vene on merivene 
ja suunniteltu moottorikäyttöiseksi.

On odotettava muutama päivä ennen kuin päästään ke-
vätkalaan. Kaislikko on melkein hävinnyt talven kynsissä ja 
piisamien pesät näkyvät nyt selvästi. Rysä jää odottamaan, 
josko hauki erehtyisi sinne. 

Isää innokkaampi kalastaja on perttulalainen Ruusan-
peri, jolla nimellä me lapset hänet muistamme. Toinen käsi 
toimii hänellä tosi vahvasti, toisella puolella on tyhjä hiha. 
Hän on oikea kalamies.

 ”sopiskos venettä lainata?” hän kysyy innokkaana.
Sopiihan se. Aina sopii.
Joskus hän tuo kalaretkeltä äidille hauen, jos on tullut 

isommanpuoleinen saalis. Äiti estelee ensin, mutta ottaa 
sitten lopulta kalan – onhan Ruusanperinkin hauskempi 
sitten taas lainata venettä.

Toukokuun 18. päivä oli merkkipäivä, Erkin päivä. Se 
oli uimakauden alkajaispäivä. Vesi ei aina ole silloin uima-

lämmintä, mutta kasteleminen eli ”talviturkin jättö” on sil-
ti tärkeä ja juhlava tapahtuma. Se tapahtuu Soltin rannassa 
pitkän laiturin päässä.

Laiturin rannan puoleisessa päässä on uimakoppi, joka 
on yleensä suljettu ja tarkoitettu Soltin rouvan, Augusta 
Ohlssonin ja hänen läheistensä käyttöön. Järven puoleises-
sa päässä on molemmin puolin istuinpenkki. Niille jätet-
tiin vaatteet, jotka sidottiin kiinni jonkin verran, ettei tuuli 
veisi niitä. Veden pinnalle portaiden viereen on rakennet-
tu pyykinhuuhtelulautta. Siitä on hyvä hypätä vaikka pää 
edellä; pohja on aika syvällä. Rappusilta pääsee uimatai-
don kehittyessä pulikoimaan pohjaan iskettyyn seipääseen 
asti. Mainio turva heikkotaitoisemmalle uimarille, jonka 
jalat eivät pohjaan ulottuneet. Ranta on kovassa käytössä 
iltaa myöten, jolloin aikuiset tulevat työpäivän päätyttyä 
uimaan ja tapailemaan toisiaan.

Venelaituri eli Kuuselan laituri on melko matalalla. Sen 
ympärillä on upottava mutapohja ja siksi ei vedessä voi aja-
tellakaan uida. Jos siinä jotakin veteen putoaa, mutakita 
nielaisee esineen nopeasti. Näin käy pienelle, lahjaksi saa-
dulle kynänteroituspuukolleni, jonka olen ottanut mu-
kaani ulpukkapossujen – ulpukan siemenkodista tehtyjen 
leikkipossujen – jalkojen veistelyä varten. 

Kuuselan laiturin vieressä oli yleisessä käytössä kivil-
lä seisova musta pata pyykin keittämistä varten. Pyykkä-
reitä riitti runsaasti etenkin alkukesästä, kun talven aikana 
kerääntynyt valkoinen pyykki pestiin vasta silloin, hangat-
tiin pyykkipaljussa, keitettiin padassa ja lopuksi huuhdot-
tiin järvessä. Isomman perheen pyykinpesuun kului use-
ampiakin päiviä. 

Ulpukat ja lumpeet kukoistivat venelaiturin ympäril-
lä ja kaislikon halkaisi vain veneiden kulkuväylä. Rantavesi 
pitkän laiturin päässä oli sameaa ja harmaata, saattoipa se 
joskus haistakin pahasti, mutta lasten uimareissuja mikään 
ei haitannut. Äiti tosin innokkaana uimarina kaipasi puh-
taammille vesille. Silloin otettiin vene käyttöön ja soudet-
tiin toiselle puolelle järveä, lähelle Holman rantaa, jossa ei 
olut huvila-asutusta.

Veneen hankaimia säilytettiin kodin eteisen naulakos-
sa. Kun ne kilahtivat, herkistyi myös pystykorvamme Nel-
li, joka ahneesti halusi mukaan, mielessään veneen kok-
kapaikka, ja piisampipesän tarkistus. Silloin komennukset 
”pois pesästä” saattoivat kuulua kuuroille korville. Niinpä 

Lapsuuteni valkea järvi – 
muistoja vuosilta 1938-1946
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valkjärven koulaisia 1930-luvulla. opettajina anna ja juho viita.

sitä ei aina huolittu mukaan, etenkin jos aikuista ei ollut 
mukana veneretkellä. Nellihän sai olla vapaasti pihassa niin 
kuin koirat siihen aikaan. Siihen jätimme sen kauniisti istu-
maan, olihan se hyvin tottelevainen. 

Kuuselan mäeltä vielä katsoimme koulun pihaan. Siel-
lä Nelli istuu kotipihassa samassa paikassa kuin lähtiessäm-
me.

Laskeudutaan lepikon läpi ja kuljetaan peltopolkua 
kohti järven rantaa. Mutta mitä ihmettä? Kellanruskea 
karvakierukka liikkuu ojassa ja etenee kohti järveä. Kun 
oja loppuu, arvoitus ratkeaa. Nelli putkahtaa ojasta iloise-
na, hyppää veneen kokkaan, haistelee tuulta eikä ole mei-
tä näkevinäänkään enää. Istun sen viereen ja silittelen sen 
päätä. Mitenkäs nyt tuntuukin siltä, että meillä on ovela 
koira. Varmaan sen suupielet vetäytyvät nauruun; melko 
varmaan.

Isä on maailman rohkein ja luotettavin. Hänen kanssaan 
kelpaa opetella uimaan.

”tänään se opitaan”, hän sanoo.
Mennään Soltin laiturille. Isä on jo vedessä. Ensin kas-

telen itseni pitäen kiinni rappusista.
”tulehan tuohon pyykkilaiturille. minä olen täällä vedessä 

sinua vastassa. Nostapa kädet ylös ja hyppää tänne”, hän sanoo.

”siis pää edellä?”
”Pää edellä. Kyllä se onnistuu.”
En pelkää. Nostan kädet ylös ja hyppään veteen. Isähän 

on vastassa. Hän ottaa minusta kiinni ja sanoo:
”ui nyt tuonne seipäälle ”koiraa”. Potki kovasti ja pidä jalat 

lähellä pintaa.”
Isä on takanani ja seiväs edessä. Näinhän sitä mennään. 

Toistetaan juttua useamman kerran, ja se menee aina edel-
listä paremmin.

Kotona kerrotaan, että nyt opittiin uimaan.
Hiekkarannassa lähellä järven toista päätä käymme 

myös uimassa isän kanssa. Siellä vain on liian matalaa eikä 
voi sukeltaa. Sääkin näyttää nopeasti muuttuvan, aurinko 
menee pilveen. Pilvet ovat suuria ja mustia. Kuuluu kau-
kaista jyminää, joka lähestyy. Ukonilma! Nyt kiireesti ko-
tia kohden, pois järveltä. Isä soutaa rivakasti, mutta uk-
konen on häntä nopeampi. Alkaa tuulla valtavasti. Aallot 
nousevat korkeiksi vaahtopäiksi. On myrsky.

”ei hätää”, sanoo isä. ”tämä on merivene.”
Isä kiskoo airoilla vimmatusti. Olemme jo Puokan koh-

dalla, mutta sivutuuli painaa ankarasti vasemmalta. Emme 
pääse Soltin rantaan; turha yrittää. Päästään järven päähän, 
Skipparin rantaan. Vene kiinnitetään ja lähdetään kiirees-
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”Päreitä 
kainalossa”
Vanhan kansan sanonta kuuluu: ”Min-
kä nuorena oppii, sen vanhana tai-
taa”. Yksi niistä sanotuista taidoista on 
päreitten tekotaito. Se on siirtynyt isältä 
pojalle ikimuistoisista ajoista nykypäiviin.

Milloin päreiden valmistus alkoi, on saattanut his-
torian havinassa jäädä unholaan. Monesti ei tule ajatel-
leeksi, miten niin yksinkertainen oivallus kuin puupöl-
kystä tehty päre ja sen soveltuvuus monenlaiseen tar-
peeseen, on oikein syntynyt. Sovellutuksia ovat esimer-
kiksi valopäreet, koppapäreet ja tietenkin kattopäreet. 
Myös tuulimyllyjen siipiin käytettiin päreitä. Niistä teh-
tiin myös saunaan istuma-alusia. Lapsillekin tehtiin pä-
reistä taivuttelemalla palloja, joiden sisään voitiin lait-
taa pieni kivi helistimeksi. Sen nimi oli ”pässinkoppero”.

Valopäreet säilytettiin sisällä kuivumassa, jotta ne 
palaisivat hyvin. Ennen kuin päre oli palanut loppuun 
saakka, otettiin uusi ja halkaistiin sen pää. Tähän halkea-
maan työnnettiin vielä palava päreentynkä, joka sitten 
sytytti uuden päreen. Elleivät päreet olleet aivan kuivia, 
tuli akkaväen kasvoille tiukka kirkkoilme. Sanonta kuu-
luikin, että ”silloin on akat ärreitä, kun on märkiä pärreitä”.

Päreiden pituusmitta vaihteli käyttötarkoituksen 
mukaan. Valopäreiden pituuden piti olla kaksi kirves-
varren mittaa, ja mittana kuulemma savolainen kirveen 
varsi.

Tämän arvokkaan perinteen säilyttämiseksi on Palo-
joen Nuorisoseuran toimesta järjestetty päreen teon ja 
pärekopan teon näytöksiä useiden vuosien aikana. Myös 
vanhan aittarakennuksen pärekaton uusimisen hoiti Pa-
lojoen Nuorisoseura. Näin pyritään varmistamaan, et-
tei tämäkään vanha käsityöosaaminen unohtuisi.

Perinteisellä keittopunamultamaalilla maalattu pä-
rekatto ei syttynyt kipinästä. Päreitä liotettiin myös ke-
mikaaliliuoksessa tulta kestäviksi. Tällaisilla kemikaa-
leilla käsitellyillä päreillä katettiin kirkkoja ja muita ar-
vorakennuksia.

Lapinlahden Lammilla on 1800-luvun alkupuolella 
päreillä katettu rakennus. Nuo päreet ovat olleet kyy-
närän pituisia, kuusipölkystä valmistettuja kiskomapä-
reitä. Tieto on savolainen koppamestari Pekka Rissasen 
kansankielen sanakirjasäätiölle vuonna 1928 antamasta 
haastattelusta. 

Opettaja Jussi Viita asui perheineen vuosina 1930 
– 1969 Valkjärven koululla. Hänen tyttärensä Aila Ala-
Tuuhonen (os. Viita) kirjoitti Valkjärven aikojen muis-
teluita, joka kuvaa menneen ajan Valkjärven kylää, sen 
asukkaita ja heidän maailmaansa. Ala-Tuuhonen on 
kirjoittanut kirjan ”Kolmen kartanon kylä”, jossa ky-
län elämää kuvataan vielä laajemmin.

ti kotia kohden sateen ryöpytessä ympärillä. Järvi näytti 
meille herruutensa.

Myöhemmin tulee kesä, jolloin järvi paljastaa meille 
kauneimman puolensa, mukana romantiikkaakin. Olem-
me olleet soutelemassa ja uimassa Pirunkellarilla ja palaa-
massa kotiin. Järven pinta on peilityyni ja vesi tummenee 
illan hämärtyessä. Soutelemme hiljalleen ja seuraamme 
uikkujen sukeltelua. Kuinka ne äänettömästi katoavat pää 
edellä veden alle ja nousevat pintaan mitä yllättävimmis-
tä kohdista juuri, kun käy kielessä ajatus, etteivät ne ehkä 
nousekaan.

Talviston ja Puokan välissä liikkuu kanootti, kaksikin. 
Ne lipuvat ääneti ja sulavasti kuin joutsenet. Kaunista, lu-
moavaa. Kunpa saisi joskus kanootin tai  pääsisi edes ko-
keilemaan. Unelma toteutuukin myöhemmin, kun Puokan 
Juhani – Kohonen – järjestää meille iki-ihanan ainutker-
taisen kanoottiretken.

Loppukesällä alkaa ravustus. Innokkaimmin rapuja 
pyydystävät ”kesävieraat” eli huvilanomistajat kivikkoisil-
ta rannoilta.

Useimmille valkjärveläisille rapujen keittäminen ja 
syönti on vähän vierasta. Liekö vieroksuntaan syynä ky-
lässä kierrellyt juttu Klaukkalan suutarista, joka oli lähte-
nyt uintimatkalleen Paijalan rannasta. Olivatko uimahou-
sut unohtuneet kotiin vai oliko hän katsonut niiden käytön 
tarpeettomaksi, se ei ole tiedossa, mutta housuttomuus 
koitui kohtalokkaaksi. Nopeasti hän syöksyi vedestä ylös ja 
juoksi väen kauhistukseksi pitkin rantaa hirveästi huutaen, 
rapu kalleuksiin takertuneena. Ravuista tuli sen jälkeen 
huonomaineisia, mutta juttu nauratti ihmisiä vuosikausia.

Kesän päättyessä huvilat autioituivat ja kesäasukkaiden 
työssäkäyntiä Helsingin suuntaan helpottanut linja-auto 
lakkaa kulkemasta. Niin myös silakoita kyläläisille toimit-
tanut kala-auto torven törähdyksineen ja ”ostakaa kalaa”-
huutoineen katoaa maisemasta. Kyläraitti hiljenee, lamput 
syttyvät talvihämärään. Hiljaisuus valtaa rannat ja koko ky-
län, kunnes kevätauringon ensimmäinen pilkahdus virittää 
mielet uuden kesän odotukseen.

Aila Ala-Tuuhonen, os. Viita
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Kuva miesvoimalla toimivasta pärehöylästä.

Kattopäreitä tehtiin käsin. Niitä kiskottiin repimällä 
isokokoisen halkaisupuukon avulla. Näin tehtyyn päree-
seen ei tullut murtopintaan lainkaan ”hapsua”.

1800-lopulla tehtiin miesvoimalla toimivia pärehöy-
liä. Kattopäreitä tehtiin kuusesta, männystä ja haavasta. 
Höylänterä oli ohut ja leveä. Murtokulma terässä oli loiva 

ja sillä tavoin saatiin päreen murtokulma vähäiseksi. On-
kapannut ja muu koneellinen voimankäyttö syrjäytti aika-
naan miesvoiman päreiden teossa. Nurmijärvelläkin täl-
laisia konevoimalla toimivia pärehöyliä on ollut monessa 
kyläyhteisössä.

Matti Uusitalo 
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Millainen on kirkkoherran vuosi?  Tällaista tarkastelu-
näkökulmaa kotiseutulehtemme Klaneetin päätoimittaja 
Jaakko pyysi minulta seurakunnan elämää kuvaamaan.  Pa-
pille on mielekkäintä seurakunnasta ja kirkosta puhuttaes-
sa tarkastella vuotta vähän toisin kuin uudenvuodenpäiväs-
tä uudenvuodenaattoon.  Siksi oletkin nyt lukemassa kirk-
koherran kirkkovuodesta.

Viime vuonna ensimmäinen adventtisunnuntai oli 
marraskuun puolella, 27.11.  Päivä oli harmaa ja kolea, 
mutta silti oli hoosiannan päivä.  Klaukkala sai tuolloin en-
simmäisenä adventtisunnuntaina olla Uudenmaan Erätu-
let –tapahtuman pitopaikkana, ja minä sain ilokseni tuoda 
seurakunnan tervehdyksen tuohon tilaisuuteen.  Ihmisiä 
oli paikalla todella paljon – ei varmasti vähiten sen vuok-
si, että yksi puhujista oli Sauli Niinistö.  Ulkoiluhenkisel-
le väelle sain kertoa, että hoosianna eli ”auta, pelasta” saa 
olla meidän pyyntömme elävälle Jumalalle nykyaikanakin.  
Samaa hyvää Vapahtajaamme sain kehua sitten alkuillasta 
Rajamäessä pienillekin seurakuntalaisille kun ensin olim-
me uimahallilta yhdessä kulkeneet vesisateesta välittämät-
tä tunnelmallisessa lyhtykulkueessa kirkon suojiin.

Nurmijärven seurakunta maamme suurimpana maa-
laisseurakuntana järjestää tavattoman paljon toimintaa.  
Siksi tämäkin kirjoitus sisältää toki vain poimintoja sieltä 
täältä.  Sen me kuitenkin kaikessa toiminnassamme seu-
rakunnan työntekijät, vapaaehtoiset ja luottamushenkilöt 
tahdomme aina muistaa, että laadusta ei tingitä ja ihmisen 
kohtaaminen on aina keskeisellä sijalla.  

Niinhän Jumalakin kohtasi meidät ihmiset äärimmäi-
sen suoraan jo kauan sitten.  Jouluyönä kaikui laulu en-
kelten ja Taivas kosketti maata Jeesuksen syntyessä tänne 
maailmaan syntiemme sovittajaksi.  Tästä kirkkoherrakin 
riemumielin saarnasi jouluyön messussa Nurmijärven kir-
kossa.  Toki aina papin saarnassa tulee kuulua se kuinka 
Kristus tarjoaa jokaiselle armoaan.  Niin oli ollut viestini 
myös esimerkiksi itsenäisyyspäivän saarnassakin, jonka sa-
noma oli ollut ilo ja kiitollisuus vapaasta isänmaasta ja ilo 
ja kiitollisuus Vapahtajasta.

Ari Tuhkanen
Nurmijärven seurakunnan kirkkoherra

KIITÄVI AIKA

Kirkkoherran kirkkovuoteen mahtuu hengellisen pai-
menen tehtävän lisäksi paljon hallintoa ja kokouksiakin 
yli kotitarpeen.  On henkilöstöhallintoa, taloushallintoa, 
strategiasuunnittelupalavereja, kirkkoneuvostoa, kirkko-
valtuustoa, johtokuntaa, toimikuntaa, lähiesimieskokous-
ta, johtoryhmää, pappien ja kanttorien kokousta, tulevai-
suustyöryhmää, piirikappalaisten kokousta….   Mutta silti 
tällaisten kaikkien tärkeiden asioiden ja kokoontumisten 
tahdon aina muistaa näidenkin lopulta palvelevan vain yh-
tä ainoaa asiaa: armon kallista evankeliumia, joka saa ilon 
aikaan ja saa aikaan jokaisessa katuvassa syntisessä ikuisen 
riemun.  Kristus on kirkon juttu ja tätä lahjaa et mistään 
muualta löydäkään!  Tavarataloissa ei ole armoa edes kau-
pan, mutta kirkossa Jeesus tarjoaa ilmaiseksi meille osta-
maansa suurinta aarretta, ikuista elämää Taivaan kodissa.

Johtaessaan seurakuntaansa kirkkoherra tarvitsee vält-
tämättä yhteistyötä monien tahojen kanssa.  Esimerkiksi 
johtoryhmän  - eli kirkkoherran, talousjohtajan ja hallin-
topäällikön muodostaman trion - toiminta on erityisen tii-
vistä tiimityöskentelyä.  Ilman muuta keskeisiä yhteistyö-
kumppaneita ovat myös muun muassa luottamushenkilöt.  
Monesta asiasta kirkkoherra joutuu kantamaan vastuun 
yksinään, mutta joka tapauksessa palvellessaan työnteki-
jöiden ja seurakunnan rohkaisijana ja suunnannäyttäjänä 
kirkkoherra tarvitsee niin rukoustukea kuin koko yhteisön 
tukea muutenkin. 

Kuluvana vuonna koko hiippakuntaamme ajatellen ta-
pahtui merkittävä tehtävänvaihto.  Espoon hiippakunnan 
ensimmäinen piispa Mikko Heikka jäi eläkkeelle ja Tapio 
Luoma vihittiin piispan virkaan.  Mikko-piispasta ensim-
mäiset muistikuvani ovat viimeistään vuodelta 1992 kun 
hän silloin Helsingin tuomiorovastina otti vastaan saarna-
näytteeni pappisvihkimystä varten.  Näin ne vuodet ovat 
sitten kiitäneet.  Vuosien kiitämistä ajattelin myös tämän 
kuluvan vuoden helmikuussa Espoon tuomiokirkossa Ta-
pio-piispan vihkimysmessuun osallistuessani ja muistaes-
sani vähän ennen juhlapäivää käteeni sattuneen vanhan va-
lokuvan, jossa tiernapoikina ylioppilaskodin joulujuhlassa 
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Kirkkoherra ari tuhkanen.

lauloimme silloiset teologian ylioppilaat Tapio, Ari ja San-
karin Jeremias ja Lehdon Jari joskus 80-luvulla.  

Siunausta saamme pyytää niin emerituspiispa-Mikol-
le kuin nykyiselle piispallemme Tapiolle.  Ja omalle seu-
rakunnallemme saamme rukoilla tietysti samoin Jumalan 
johdatusta.  Onhan seurakuntamme tunnuslausekin Juma-
lan siunauksen ja armon varassa.   Yhdessä Jumalan kanssa 
ja yhdessä toistemme kanssa saamme seurakuntamme par-
haaksi toimia kaikissa olosuhteissa.

Olosuhteet ovatkin muuttumassa tavalla tai toisella ai-
nakin kunta- ja seurakuntarakenteita ajatellen.  Nämä asi-
at ovat ilman muuta myös kirkkoherran jatkuvan huomion 
kohteena.  Tällä hetkellä näyttää siltä, että seurakunnat ai-
nakin pääsääntöisesti tulevat säilymään, mutta että ne tule-
vaisuudessa ovat osina samantapaisia yhteenliittymiä kuin 
nykyiset seurakuntayhtymät.  Joka tapauksessa Nurmijär-
ven seurakunta lähtee liikkeelle siitä ajatuksesta, että tule-
vista rakenneratkaisuista riippumatta seurakuntalaisillem-
me on turvattava tutut työntekijät ja ihmisläheinen toi-
minta jatkossakin. 

Kirkkoherran kirkkovuoteen mahtuu toki edelleen, 
vaikka ei enää entiseen tahtiin, mutta kuitenkin myös ny-
kyään kasteita, hautaan siunaamisia ja avioliittoon vihkimi-
siä.  Niin kuin samoin yhä vaikka seurakuntailtoja tai nyt 

yhä enemmän osallistumisia myös eri yhdistysten ja seura-
kuntien juhlahetkiin.  Papin työ on erittäin monipuolista 
ja kirkkoherran palvelustehtävässä monipuolisuus on vie-
lä runsaampaa kuin oli vaikka vielä aikanaan kappalaisena 
ollessani.

Kirkkovuosi kiertyy aina jossakin vaiheessa keskuk-
seensa.  Tänä vuonna 2012 tuo keskus ajoittui huhtikuun 
alkupuolelle.  Nurmijärven kirkossa pääsiäisyönä 7.4. sain 
yhdessä seurakuntalaistemme ja työtovereideni kanssa ol-
la elämässä jälleen todeksi sitä kuinka meillä on ristiinnau-
littu ja ylösnoussut Vapahtaja Herra Jeesus Kristus.  Saar-
nassani sain julistaa myös sitä, että pääsiäisyön tapahtumat 
ovat voimassa ympäri vuoden, eivätkä tietenkään vain yhtä 
yötä koskien.

Huhtikuun loppupuolelle ajoittui seminaari, jossa 
saimme Espoon hiippakunnan edustajat isäntiemme kans-
sa pysähtyä miettimään niin teologisten luentojen kuin 
myös jumalanpalveluksiin osallistumisen kautta, mitä Ju-
malan rakkaus merkitseekin meille kaikille kaikkina päi-
vinä.  Nimittäin Edinburghin hiippakunta oli kutsunut ys-
tävyyshiippakuntansa muutamaksi päiväksi Skotlantiin spi-
ritualiteettiseminaariin eli hengellisen elämän hoitamisen 
seminaariin.  Kokoontuminen oli antoisa ja antoi varmasti 
osaltaan eväitä nyt myös tänä syksynä olleeseen koko seu-
rakuntamme suuryritykseen, Mennään Messuun!  - juma-
lanpalveluselämän kehittämisseminaariin.  Pitää kuitenkin 
muistaa, että tuo lokakuinen seminaari ei ollut päätepiste, 
vaan alkukohta jumalanpalveluselämämme edelleen kehit-
tämiselle.  Tulethan sinäkin mukaan tähän työskentelyyn; 
jo tulosi mukaan messuihin on tärkeää niin seurakunnalle 
kuin sinulle itsellesi.  Jokainen meistä kun varmasti tarvit-
see messua, ehtoollisjumalanpalvelusta.  Vähän aikaa en-
nen tämän jutun kirjoittamista kävin viimeksi itsekin mes-
sussa, tällä kertaa Klaukkalan kirkossa, vaikka ei ollutkaan 
oma palvelusvuoroni.  On ammennettava lähteeltä voi-
dakseen jakaakin raikasta vettä.  

Toki ammentaminen myös lukemisen ja opiskelun 
muodossa kannattaa aina.  Itsekin olen parhaillaan palve-
lustyöni rinnalla kirkollisen johtamisen erityiskoulutukse-
ni loppusuoralla.  Mutta vaikka papinkin kuuluu opiskella 
monenlaista monin tavoin ja myös lukemalla laaja-alaises-
ti eri teoksia niin yksi kirja on ilman muuta ylitse mui-
den.  Raamatun lukeminen kun kannattaa ihan ikuisuutta-
kin ajatellen.  Siksi tahdon rohkaista niin sinua kuin itseä-
kin hakemaan tuhtia ja pysyvää ravintoa Raamatusta.  Vii-
me aikoina olen lukenut muun muassa Apostolien tekoja ja 
Jesajan kirjaa.  Mitä sinä luit viimeksi?  Entä mitä aiot lukea 
seuraavaksi?  Saanko ehdottaa vaikka Evankeliumia Mar-
kuksen mukaan tai Psalmien kirjaa?

Kirkkovuoden kolmanneksi suurin juhla on helluntai – 
Pyhän Hengen juhla ja kristillisen seurakunnan syntymä-
päiväjuhla.  Viime helluntaina, 27.5., sain saarnata Raja-
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mäen kirkossa. Kirkkokahvien jälkeen kävin tervehtimässä 
25-vuotisjuhliaan viettävää Nurmijärven helluntaiseura-
kuntaa ja sitten päivä jatkuikin vielä muun muassa Nurmi-
järven Markkinoilla olevalla seurakunnan teltalla keskel-
lä toria ihmisten kanssa keskustellessa.  Seurakunnalla on 
ollut vakiopaikka Nurmijärven Markkinoilla jo vuodesta 
2006 lähtien kun ajattelin silloin, että tehdään pysyvä paik-
kavaraus seurakunnalle markkinoilta, niin väen on helppo 
löytää meidät markkinahumun keskeltäkin.

Yhteen kirkkovuoteen mahtuu niin paljon kinkereistä 
ja kasteista lähtien kirkkoherrojen kokouksiin ja kehitys-
keskusteluihin asti, että nyt enää joillakin piirroilla kuvaan 
seurakuntamme elämää ja kirkkoherran palvelusta siinä.  
Ja lomaakin.  Kutsumustyötä on ihanaa tehdä, mutta kyl-
lä tietysti nautin lomailustakin perheeni, vaimoni Jaanan 
ja jo 18- ja 16-vuotiaiden lastemme Suvin ja Miikan, kans-
sa.  Mukavaa on lomalla tavata sukulaisia ja rentoutua il-
man tiuhaa kalenteriin katsomista.  Ja on upeaa tietää, että 
työntekijöiden lomista huolimatta Nurmijärvenkin seura-
kunnan työ jatkuu ympäri vuoden ja kirkkovuoden.  Seu-
rakunta palvelee aina – kesälläkin vaikkapa monien, mo-
nien rippikoululeirien tai vihkimisten tai Sääksin saunail-
tojen tai konserttien kautta.  Jumalanpalveluksista puhu-
mattakaan.

Seurakunnan elämään mahtuu paljon juhlaa.  Yksi tä-
män vuoden juhlista on ollut kun Klaukkalan kirkkopiirin 
työkauden avajaisissa 2.9. sain avustajieni kanssa messussa 
toimittaa kahden pappimme ja kahden lastenohjaajamme 
palvelustehtäviinsä siunaamisen.  Kirkkovuoden ajankoh-
ta oli 14. sunnuntai helluntaista ja aiheena lähimmäinen.

Seurakunnan elämä on samanaikaisesti monenlais-
ta juhlaa ja hihat käärittynä työn tekemistä.   Kirkoissam-
me julistetaan Jumalan hyvyyttä ja vaikkapa diakoniatyössä 
niin työntekijät kuin vapaaehtoiset kertovat käytännön te-
oilla samaa asiaa.  Vaan niinhän me kristityt saamme kukin 
omalla paikallamme olla palvelemassa lähimmäisiämme ja 
silläkin lailla olla kertomassa siis lähimmäisenrakkautem-
me lähteestä, Jumalastamme.

Yhden salaisuudenkin tahdon sinulle tässä kirjoitukses-
sani paljastaa.  Nimittäin on syyskuu kun tätä uuden kirk-
kovuoden alun tienoilla ilmestyvää juttuani kirjoitan ja 
viittaan edellä sujuvasti jo menneessä muodossa esimer-
kiksi vasta tulossa olevaan Mennään Messuun!  -seminaa-
riinkin.  Mutta myös kirkkovuosi on siis vielä sekin kes-

ken.  Ja muuten kesken on vielä Nurmijärven seurakunta-
keskuksen ja seurakuntatoimiston remonttikin; rakennus-
miesten keskellä myös tätä tekstiä kirjoitan.

Mutta keskeneräistähän tämä meidän elämämme niin 
monella tapaa onkin.  Matkalla täällä olemme.  Matkasta 
puheen ollen haluan mainita myös eräät tietyt matkalai-
set.  Meidän Kristuksen omien on hyvin tärkeää rohkaista 
toisiamme.  Siksi iloitsen Nurmijärvellä elokuussa olleesta 
ystävyysseurakuntamme virolaisen Mõisakülan vierailus-
ta.  Ja lokakuussa olenkin sitten Hyvinkäällä Tuusulan ja 
Nurmijärven rovastikuntien ystävyysseurakuntatyön päi-
vässä – tämän lehden ilmestyessä tiedän sitten jo onnis-
tuinko tavoitteessani ehtiä Nurmijärvi-päivän juhlaankin 
Klaukkalaan samana päivänä 14.10.

Jos Herra suo meille vielä aikaa ja edellytyksiä, seura-
kuntamme saa tehdä vielä paljon palvelustyötä ennen uu-
den kirkkovuoden alkua.  Kirkkoherrankin kirkkovuoden 
loppupuolen kalenterissa näyttää olevan vielä esimerkik-
si seurakunnan tervehdys nuorille miehillemme kutsun-
noissa, hiippakunnan luottamushenkilökoulutuksen neu-
vottelukunnan kokous, messuissa palvelua, jo mainitsema-
ni jumalanpalveluselämän kehittämisen seminaarimme, 
työntekijöiden liikuntapäivä, tapaamisia seurakuntalaisten 
ja työntekijöiden kanssa, Uudenmaan sairaalasielunhoi-
totyön 40-vuotisjuhla, kirkkoherrojen työnohjausryhmä, 
seurakuntailtoja Perttulassa ja Nummenpäässä, hartauksia 
eri paikoissa ja kirkon yhteisen verkkotyön organisoimis-
ta koskeva seminaari Helsingissä sekä sosiaalisen median 
koulutusta.  Verkossa me olemmekin myös vahvasti mu-
kana - ja lempeästi, mutta päättäväisesti Jumalan suureen 
verkkoon tahdomme kalastaa yhä uusia ihmisiä ihan kas-
voista kasvoihin kohdattavaksi ja Herran lempeän katseen 
kohdattaviksi.

Seuraavaksi tartun kännykkääni ja soitan kihlaparille 
sopiakseni vihkiharjoitusajasta.  Seurakunnan ja kirkko-
herran palvelustehtävä jatkuu ja kirkkovuosi kulkee eteen-
päin.  Ja seurakunnan ja kirkkoherran ja kirkkovuoden 
tehtävä on kertoa Jumalan hyvyydestä täällä ajassa ja ker-
toa ajasta, joka tulee, ja jossa ei ole enää aikaa.  

Sillä koska aika kiitää ja koska vierähtävät kirkkovuodet 
ja vuodet, on niin tärkeää sanoa ja myös veisata näin: maa-
ilman kautta kuljemme laulain, taivasta kohti matka vie.  (Vir-
si 30: 1)

Ari Tuhkanen
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Nykyistä elämänmenoa katsellessa tulee väistämättä 
mieleen mitenkä kaikenlainen tarjonnan yltäkylläisyys 
, hyvinvointi ja tekniikka tuntuu aivan itsestäänselviltä 
asioilta. Kaikki hoituu helposti ja varmaankin  nuorem-
masta ikäpolvesta tuntuu , että näin on ollut aina.

Nykyään jo 5 - 6 vuotiaat lapset osaavat tietokonei-
den käyttöä puhumattakaan kännyköistä.

Näin ei tietenkään ollut 50 - 60 vuotta sitten, jolloin 
minä elin alkavaa nuoruuttani - ei liiemmin ollut maa-
seudulla houkutuksia.  Polkupyörä taisi olla ihmeellisin 
vempain. Koulua tietysti käytiin ja urheiluseuroissa toi-
mittiin enemmän kuin nykyisin.

Olin ehkä noin 15-vuotias, kun Nurmijärvellä jär-
jestettiin punaisen ristin ensiapukurssi. Mielestä-
ni kaikki tieto on tärkeää ja niinpä ilmoittauduin tälle 
kurssille. Tämä ensimmäinen oppi ihmisen auttamises-
ta on kuitenkin ollut ihan hyvä koko elämäni ajan, vaik-
ka en onneksi koskaan ole joutunut niitä taitoja oikeasti 
käyttämään esimerkiksi liikenteessä, mutta jotain sen-
tään kotioloissa.

Nyt tänä talvena, lumipyrypäivänä innostuin järjes-
telemään vanhoja valokuvia ja silloin sattui silmiini tä-
mä vanha kuva. Se on mieleenpainuva, koska siinä Nur-
mijärven kunnalle luovutetaan ensimmäinen ambulans-
si ja me ensiapukurssilaiset olemme siinä tilaisuutta to-
distamassa.

Olen kuvassa neljäs vasemmalta nuorena tyttönä ja 
onhan siinä tuttuja kasvoja, ainakin silloinen palopääl-
likkö Suominen.

Paikka on osin jo kadonnutta Nurmijärveä. Tilai-
suus oli entisen kunnantoimiston pihamaalla. Siinähän 
oli useampia puurakennuksia ja pihapiiri jäi somasti 
keskelle, vaikka kuvassa näkyykin vain yksi talo. Jos en 
väärin muista, ympäröi kuusiaita tätä viehättävää ko-
konaisuutta.

Sen verran sain kipinää tästä kaikesta, että kävin 
sitten vielä viikon kestävän jatkokurssin, joka oli Pel-
lingin saaressa. Siitäkin jäi kyllä ihan mukavat muistot 
leirielämästä. Äitini oli minua saattamassa Helsinkiin, 
mistä linja-auto sitten lähti kohti Porvoota. 

Pienestä liikkeestä, vanhassa valopihassa Fooru-
missa ostettiin vielä ennen lähtöä uudet siniset short-
sit ja  valkoinen pusero, jotka innostivat kauneudellaan 
myöskin myöhempiin urheilujuttuihin. Silloin ei vaat-
teitakaan ollut niin kuin nykyään, joten se tuntui aika 
uskomattomalle, että äidillä oli varaa ostaa ne minulle. 

Näin vanha valokuva alkoi uuden elämän muistois-
sani.  

Tuulia Luukkola

Kuvan kertomaa
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Täällä Palojoen Taaborilla, monikymmenvuotisten muis-
tojen mäellä, on vanhastaan kuultu vain Aleksis Kiven tuo-
tantoa, ei koskaan ainakaan hänen tiukan arvostelijansa Au-
gust Ahlqvist-Oksasen runoutta, mutta tähän paikkaan ja tä-
hän muistettavaan iltamatilaisuuteen sopivat hyvin pari säettä 
A. Oksasen kirjoittamasta Savolaisen laulusta: ”Jos kielin voi-
si kertoa näkönsä vanhat puut...”

Vanhat puut. Nuo katsomon takana olevat Aleksis Kiven 
aikaiset keinumännyt ovat iältään yli 200-vuotiaita, tiesi pitä-
jämme dendrologi Heikki Kiuru sanoa. Männyt näkyvät mui-
ta korkeampina Taaborin mäkeä esittävässä 1930-luvun va-
lokuvassa, mutta ne eivät ole kasvaneet ylen vankoiksi tällä 
melko karulla ja rikkonaisella pohjalla eivätkä herätä erityi-
sesti huomiota. Näyttämön puolella olevat männytkin ovat 
toista sataa vuotta vanhoja, isoja puita vuonna jo 1953, kun 
Kivi-juhlat alkoivat. Nämä puut näkivät sen ja voisivat kertoa 
meille siitä.

Taaborin Nummisuutareiden ensimmäisessä radioinnis-
sa  oli näyttämön mäntyihin ripustettu mikrofoneja. Tietoko-
neesta ei silloin 60 vuotta sitten tiedetty, televisiota ei ollut. 
Oli yksi ainoa radiokanava, jonka ohjelmia kuului seurata, 
jos mieli olla perillä maailman menosta. Minä, tulokas täällä, 
muistan lapsuudestani, ja moni muu muistaa, kuinka hartaas-
ti Nummisuutarien radiointia kuunneltiin. Lähetys tuli sem-
moisesta ihmeellisestä ovambomaasta kuin Nurmijärveltä. 
Kyllähän tiedettiin, että se oli Aleksis Kiven syntymäpitäjä, 
ja koulukirjasta oli nähty kuva hänen syntymäkodistaankin, 
mutta missä se nyt oikeastaan oli ja kuinka ja millä voimin 
sieltä nyt tuli tällaista ohjelmaa – se oli ihmeellistä!

Nurmijärven Nuorten Opintorahastoyhdistys, joka hyvin 
suurelta osalta oli näiden juhlien takana, kokosi kaikki kansa-
laispiirit, koko Nurmijärveltä. Ei unohdeta nytkään ketään, 
ei esimerkiksi lännen kyliä Klaukkalaa tai Lepsämää, mutta 
muistetaan erityisesti pääakseli Rajamäki – Kirkonkylä – Pa-
lojoki.

Rajamäellä näyteltiin jo viime vuosisadan alussa. Har-
rastus syntyi työväenyhdistyksen alkuaikoina, kertoo Olavi 
Hurri yhdistyksen 100-vuotishistoriassa. Näytelmiä valmis-
tettiin yhdessä Rajamäen Kehityksen kanssa, ja kylässä kä-
vi myös ulkopuolisia seurueita, innostavia vieraita. Vuonna 
1934 rajamäkeläiset pitivät ohjelmallisen iltaman, jossa kah-
den viikon harjoitusten jälkeen esitettiin Seitsemää veljestä, 

varmaan kohtauksia siitä, ja seuraavana vuonna rajamäkeläi-
set valmistivat Maria Jotunin näytelmän Miehen kylkiluu ja 
antoivat vierailunäytäntöjä ainakin Perttulassa ja Klaukkalas-
sa. Matkunlammella kuuluu olleen 1950-luvun alussa ulko-
ilmanäyttämö, siinä pohjalaistalon hirsiseinälavaste ja näytel-
mänä Pohjalaisia. Myös opettaja Pentti Kannuksen organisoi-
mat Kiljavan keinujuhlat ennen Taaborin Kivi-juhlia liittyvät 
tähän näytelmäperinteeseen.

Rajamäkeläinen Vuokko Welin näytteli Irja Salmen jäl-
keen Nummisuutarien Marttaa täällä Taaborilla 1960-luvul-
la. Laskimme hänen tyttärensä Saaran kanssa, että Nummi-
suutarien ensimmäisestä roolimiehityksestä puolet oli raja-
mäkeläisiä. Kaikkiaan kymmenen, jos ensimmäinen Esko, Ju-
hani Nuotto, lasketaan mukaan. Hänhän ohjasi siellä näytel-
miä. Oiva Selenius oli pitkäaikainen, uskollinen jäsen. Hän 
esitti täällä Topiasta 25 vuotta.

Saara Welin kertoi, että hänen äitinsä oli kerran Seitse-
män veljeksen Rajamäen rykmentin Kaisana erään maatalo-
usnäyttelyn Kivi-kulkueessa, ennen Taaborin aikaa. Äiti oli si-
tä varten varustanut itselleen mustalaisnaisen asun. Kulkuet-
ta katseli tien varren yleisön joukossa oikea romaninainen, ja 
hän arvioi Saaran äidin asua näin: ”On huono hame, niin ka-
pee, niin kapee!”

Kirkonkylässä on näytelty yhtä lailla. Muistetaan vanha ja 
uusi Ahjola näytelmineen, Tampereelle ammattinäyttelijäksi 
ponnistanut Ossi Kostia ja muita. Muistetaan, että Opinto-

Taaborin ihme
Jaakko Yli-Paavola
Puhe Kivi-juhlien 60-vuotisiltamissa 12.7.2012

jaakko Yli-Paavola
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rahastoyhdistyksen ja Kivi-juhlien primus motor oli pastori 
Åke Launiala kumppaninaan nuoriso-ohjaaja Eino Aaltonen. 
Sopii hyvin Kiven henkeen, että kirkko oli tässä mukana. Ro-
vasti Kosti Kankainenkin puhui täällä Palojoella, ja kirkko-
herranpappilassa kuuluu kokoonnutun näissä merkeissä.

Asian kirkollisessa puolessa on jo yli sadan vuoden perin-
ne. Nurmijärven seurakunnan kirkkoherraksi tuli 1800-lu-
vun puolimaissa teologian tohtori Axel Fredrik Granfelt. 
Nurmijärvi oli hänen ”palkkapitäjänsä”, käytäntö oli silloin 
sellainen. Pirjo Itkonen on kirjoittanut hänestä Nurkkakivi-
en artikkelissa Kulttuurimiesten kolmikko. Granfelt oli Hel-
singin yliopiston teologeja, ja sijainen hoiti hänen täkäläisen 
papinvirkansa. Hän asui Nurmijärvellä kuitenkin kesäisin 
ja kiintyi pitäjään ja sen väkeen. Vanha kulttuurikasku Tau-
no Karilaan kokoelmasta oppineita herroja kertoo, että kun 
Granfelt Hattulassa eläkepäiviä asuessaan huomasi Helsin-
gissä esitettävän Nummisuutareita, hän sanoi: ”Minun täytyy 
käydä Nurmijärven ukkojani katselemassa.” Vastoin aikakau-
den jyrkempiä näkökantoja hän kuuluu hyvin suvainneen ke-
vyttä ilonpitoa, tanssineenkin mielellään, ja olipa hän kirjoit-
tanut huomiota ja pahennusta herättäneen tutkielman ”Tans-
si kristilliseltä näkökannalta tarkasteltuna”. – Mainittakoon, 
että Nurmijärven seurakunnassa ei 60 vuotta sitten haluttu, 
että Kivi-juhlien päätteeksi tanssittaisiin, eikä kai ole tanssit-
tukaan kuin Karrilla purpuria.

Palojoelta on saatu Kivi-juhliin paljon henkistä ja konk-
reettista voimaa kautta aikojen. Tämä mäki, Huissamäki van-
halta nimeltä, oli osaksi Palojoen Nuorisoseuran omistukses-
sa, ja täällä oli ennen myös heidän tanssilavansa. Nuorisoseu-
ran talo oli kiintopisteenä 1940-luvulla ja 1950-luvun alku-
vuosina, kun Aleksis Kiven Seura hoiti ja omisti synnyinko-
tia ja järjesti tänne juhlia. Kansallisteatterin näyttelijät ja yli-
oppilasteatterilaisetkin esiintyivät Palojoella, esittivät Aleksis 
Kiven näytelmiä tai kohtauksia niistä. Siitä tuli esikuvaa ja ki-
pinää.

Tällä mäellähän on näytelty Kiven lapsuudesta lähtien, 
sillä mitäpä muuta kuin draamaa oli nuoren Aleksin johtama 
kirkkoleikki tuolla ylempänä leikkikirkon kivillä. Se leikki oli 
näytelmäkirjailijan harjoitusta. Aleksis itse oli pappina ja hä-
nen ikätoverinsa Kustaa Domander lukkarina. Pappi aloitti: 
”Onko Keiturilta ketään kirkos?” Lukkari vastasi: ”Olenhan 
miä ja minun vaimoin.” ”Onko heitil papil mitään tuotavaa?” 
Lukkari: ”Juu.” ”Mitä heitil on tuotavaa?” ”Sirkan siipii, kär-
pän kääpii, hyttysen hyvä saparo.” Tähän tapaan tiesi ohjaa-
ja Vilho Siivola kerran radiossa kertoa  kirkonmenojen suju-
neen.

Aleksis Kiven Seuran konkreettinen osuus Kivi-juhli-
en syntyyn on aika vähäinen, niin kuin Markku Jalavakin on 

osoittanut 50-vuotishistoriikissa minä siivet selkääni saan. Ki-
ven seura oli nykyistä helsinkiläisempi siihen aikaan – edel-
leen sen kotipaikka on Helsinki – ja varmasti niin vähissä va-
roissa, ettei se voinut ottaa aineellista vastuuta juhlien järjes-
tämisestä. Seurahan oli juuri 1951 perusteellisesti remontoi-
nut Kiven syntymäkodin, ja  ”huoneenrakennus ei lisää lei-
pää”, kuten Jukolan Juhani sanoi, kun veljesten sauna paloi. 
Seura lienee vain avustanut lipunmyynnissä ja ilmoitushan-
kinnassa, mutta onhan sen henkinen tuki ja kannustus ollut 
merkittävää. Näyttelijä ja Taaborin tuleva ohjaaja Vilho Siivo-
la sekä teatterineuvos Wilho Ilmari olivat Kiven seuran mie-
hiä. Kaikki tai ainakin melkein kaikki Kansallisteatterin mies-
näyttelijät muuten kuuluivat Aleksis Kiven Seuraan, naisia ei 
siihen silloin vielä kuulunutkaan. Kivi-juhlien syntyä ajatel-
len oli seuran sen aikaisella puheenjohtajalla Kaarlo Urpe-
laisella ja täällä Palojoella Kiven kunnostetun syntymäkodin 
vihkiäisissä 1951 puhuneella kirjailija Ukko Kivistöllä kan-
nustavaa arvovaltaa.

Mikään instituutio ei synny tyhjästä. ”Jotakin on tapah-
tunut jo varhemmin”, muistuttaa Timo Tiusanen, Helsingin 
yliopiston teatteritieteen professori ja Kiven seuran lyhytai-
kainen puheenjohtaja kirjoituskokoelmassa Linjoja kertoes-
saan Oulun teatterin ja Suomalaisen teatterin alkuvaiheista. 
Oulussahan oli Nummisuutareiden maailmanensi-ilta 1875. 
Suomalainen teatteri vieraili siellä silloin. Suomalainen teat-
teri, myöhempi Kansallisteatteri, oli perustettu Kiven kuo-
linvuonna 1872. Tiusanen sanoo sen perustajasta Kaarlo 
Bergbomista, että ”hänen pioneerintyönsä saattoi osaltaan ra-
kentua kiertueteatterin ja harrastajaseurueiden jo laskeman 
perustuksen varaan”. 

Oulun ensi-illan jälkeen vakiintui perinteeksi, että Suo-
malaisen teatterin näytäntövuosi Helsingissä aloitettiin 
Nummisuutareilla. Sen ja Kihlaus-näytelmän yllä oli teatteri-
kriitikkojen kantoja ajatellen kyllä siihen aikaan vielä August 
Ahlqvistin varjo. Suomenkielisiä asukkaitakaan Helsingissä ei 
ollut kuin 10 000.

Kansalliskirjailijamme Aleksis Kivi on pitkät ajat nautti-
nut täyttä arvostusta ja on pitkät ajat ollut kaiken arvostelun 
ulkopuolella. Jos hänen tuotannossaan on rosoja, ne kuuluvat 
asiaan, jos jotain vanhentunutta, se kuuluu asiaan, sekin hy-
väksytään. Kivi-juhlat on elänyt ilman poikkeuksia 60 vuot-
ta ja elää eteenpäin, vaalii perinnettä ja tuottaa myös uut-
ta. ”Kaikki kuvastaa jotain enemmän kuin vain kesäteatteria”, 
Markku Jalava kirjoitti 10 vuotta sitten ja määritteli juhli-
en luonnetta osuvasti näinkin: ”Parasta muiston vaalimista 
on tehdä itse. Näin ovat sadat taaborilaiset ajatelleet ja ko-
keneet.”

 Kiitos, taaborilaiset!
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Murhamäki

Nurmijärven kartassa löytyy Raalantien varresta alue, jol-
la on pahaenteisesti nimi ”Murhamäki”. Paikka sijaitsee Keik-
kumäentien ja Hämeenlinnantien välisellä alueella. Synkkä nimi 
juontaa itsenäisyytemme vaikealle alkutaipaleelle, helmikuulle 
1918. Tuolloin paikalla surmattiin varatuomari Aimo Peltonen 
ja hänen sisarenpoikansa Ilmari Soini.

Vanhemmat nurmijärveläiset muistavat vielä tien varressa, 
hiukan Keikkumäentien risteyksestä Raalaan ajettaessa, tien si-
vussa kasvaneen kookkaan männyn. Puun kylkeen oli joku tun-
tematon veistänyt näkyvän muistoristin. Tien levennyksen yhte-
ydessä puu hävisi, mutta paikan synkkä muisto säilyi.

Täysin varmasti ei enää osata kertoa, oliko kohtalokas päivä 
helmikuun 1. vaiko 2. tahi 3. Joka tapauksessa helmikuun alus-
sa Raalan kartanolle saapui punakaartilaisten ryhmä, joka vaa-
ti hevosta käyttöönsä. Tilanne johti kahden viattoman ihmisen 
murhaan.

Kunnallisneuvos Tapio Palho muisteli vuonna 2005 asiaa seu-
raavasti:

”varatuomari aimo Peltonen oli isäni veli, minun setäni. Hän oli 
tullut perheineen raalaan Helsingin sekavista ja epävakaista oloista. 
Hän oli Helsingin raastuvan tuomari. Punaiset vaativat häneltä hevos-
ta, mutta hän sanoi, että ei hänellä ole mahdollisuutta eikä lupaa ta-
losta sellaista antaa.”

Itse Raalan isäntä oli perheineen Mikkelissä, eikä juristi ja 
tuomari tietenkään katsonut voivansa luovuttaa toisen omai-
suutta ihmisille, jotka vieläpä edustivat hänen katsantonsa mu-
kaan laittomuutta.

Punaiset komensivat Peltosen rekeensä, jolloin kartanolla 
ollut sisarenpoika, polyteekkari Ilmari Soini lähti setänsä tueksi.

 ”ilmari oli todennut, että ei jätä setää yksin vaan tulee mukaan.”
Kaikki kohtalokkaalla rekimatkalla mukana olleet ovat kuol-

leet, joten ainoa, mitä varmasti tiedetään, on murhattujen löy-
töpaikka. On täysin mahdollista, että lainkuuliainen varatuoma-
ri on kertonut punaisille rosvoille edesvastuun uhasta, jolloin 
nämä ovat ennen esikuntaansa pääsemistä päättäneet sopivan 
syrjäisessä paikassa hankkiutua eroon heidän kannaltaan kiusal-
lisista todistajista.

Raalan kartano ei lopulta tarjonnutkaan turvaa sitä perhei-
neen etsineelle varatuomari Peltoselle. Tässä asiassa on kuiten-
kin hyvin tärkeää huomata se, että jo ennen sotatapahtumia oli-
vat nimenomaan Raalan torpparit saaneet lunastaa omat torp-
pansa itsenäisiksi. Kukaan näistä raalalaisista ei liittynyt puna-
kaartiin. Kartanonväen olettamus siitä, että he olisivat turvassa 
omiensa parissa oli sikäli oikeaan osunut. Vieraalta paikkakun-

nalta tulleilla ei ollut syitä säästellä niitä, joiden katsottiin olleen 
vastapuolella. 

Itse muistoristikin on vielä tallella, vaikkakaan ei enää tien 
vieressä muistuttamassa verityöstä. Kun tien levennyksestä oli 
tehty päätös, päätettiin Raalassa tallentaa tämä arvokas muisto-
risti. Hongan tyvi sahattiin talteen ja siirrettiin risteineen Raa-
laan vanhojen kotiseudusta kertovien esineiden joukkoon. Jot-
kut muistelevat, että talteen sahattu muistomerkki olisi ollut 
esillä kartanon salissakin.

Keväällä 2012 tuo puinen muistomerkki sijoitettiin Nurmi-
järvi-taiteen museoon, missä se on nyt yleisönkin nähtävissä. 

”veikko Palho soitti ja sovimme siitä, että esine voidaan museolle 
luovuttaa. Hän nimenomaan halusi, että se tulee museolle”, kertoo Ju-
hani Rintala, joka selvittää myös itse muistoristin syntyvaiheita.

”murhien tapahtumapaikka oli vanhaan aikaan väelle oikea kau-
hun paikka. synkkien tapahtumien muisto oli hyvin elävänä ihmisten 
mielessä. Hiljalleen se muodostui eräänlaiseksi muistopaikaksi, joka py-
hitettiin näiden kahden murhatun miehen muistolle. ja jossakin vai-
heessa joku veisti hongan runkoon merkin.”

On epäselvää, oliko varsinainen ampuminen tapahtunut juu-
ri sillä kohdalla, suuren honkapuun juurella vai oliko vainajat 
mahdollisesti siirretty paikalle, mutta se oli kuitenkin vainajien 
löytöpaikka. Aluksi joku vain halusi merkitä tuon nimenomaisen 
puun, mutta sittemmin tuohon huolemaan*) kaiverrettiin risti.

”joku teki ensin ristin huolemaan, mutta kun olot vapaussodan jäl-
keen olivat jännittyneet, niin joku kävi salaa vuolemassa sen pois. Näin 
jatkui eestaas jonkin aikaa. Loppujenlopuksi huolemaan ilmestyi toi-
nenkin risti. Nyt oli siis risti molemmille uhreille.”

Juhani Rintala kertoo edelleen, että ristien oltua jo vakiintu-
neesti rauhassa paikoillaan, oli joku lähiseudun vanhempi naishen-
kilö joka kevät tuonut hongan juurelle muistokukat kesän ajaksi.

Kun puu aikanaan kaadettiin, otettiin ristein koristettu osa 
sittemmin talteen. Raalan kartanossa se oli tallessa vuosikym-
menien ajan kartanon kaikkien vaiheiden ajan. Kunnallisneuvos 
Tapio Palho siirtyi ajasta ikuisuuteen vuonna 2009. Muistoesi-
neen siirtäminen museoon ja asianmukaisesti konservoitavaksi 
ei loukannut kenenkään tunteita. Nyt se on taltioituna kerto-
maan osaltaan erästä Nurmijärven historian surullista vaihetta ja 
yhden paikannimen syntymää.

Jaakko Ojanne

*) = Huolema on vahingoittuneen puun pintaan syntynyt, vaili-
naisesti kyljestynyt pitkänomainen haava, vuolema. – Kansanperinteen 
sanakirja, toim. toivo vuorela
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Tuomari Aimo Sakari Peltonen syntyi 16. huhtikuuta 1884 Vesilahdella, murhattiin 1. tai 2. helmikuu-
ta 1918 Nurmijärvellä. Oli kuollessaan 33-vuotias. Kaksi lasta. Hän oli kirjoilla Helsingissä ja toimi karta-
nonhoitajana.

Ylioppilas Jaakko Ilmari Soini oli syntynyt 16. toukokuuta 1900 Isokyrössä, murhattiin niinikään 1. tai 
2. helmikuuta 1918 enonsa kanssa. Oli kuollessaan vain 17-vuotias. Oli kirjoilla Kemissä.

Molemmat vainajat löydettiin vierekkäin suuren männyn juurelta nykyisen Murhamäen kohdalla. Molem-
mat vainajat on siunattu haudan lepoon Vesilahden hautausmaahan.

Kappale murhamäen honkaa, johon 
muistoristi aikanaan veistettiin. tä-

nään tuo muistopuu on tallennettuna 
Nurmijärvi-taiteen museoon.



16Klaneetti 2012 Nurmijärven Kotiseutulehti

Anttilan talo

Anttilan tilan päärakennus se-
kä muut tilan rakennukset hallit-
sevat Klaukkalan Metsäkylän pel-
tomaisemaa kylän eteläreunalla. 
Talon virallinen osoite on Järven-
taustantie 35 Luhtajoki. Metsäky-
lähän sai postitoimipaikan osoit-
teeksi Luhtajoen, koska Klaukka-
lan alueella sellainen joki virtaa ja Metsäkylä oli jo varattu 
postitoimipaikaksi muualla Suomessa.

Anttila on kahdessa suhteessa alueelle merkittävä paikka: 
se on kylän kantataloja ja sen omistajat ovat edelleen perus-
tuotannon parissa työskenteleviä ihmisiä. 

Metsäkylän syntymäpäivänä pidetään 14. kesäkuuta 1785, 
jolloin isojaon toimeenpano Klaukkalassa suoritettiin. Maan-
mittari Carl Hagström toimitti jaon, jossa syntyivät uudistilat 

Mäkilä, Hemmi, Mattila, Teppo, 
Jussila, Nummila, Heikkilä ja nyt 
puheena oleva Anttila. Tilojen kes-
kikoko oli noin 217 tynnyrialaa eli 
jokseenkin 120 hehtaaria kukin. 
Tuolloin Anttilan tilan pinta-ala 
oli noin 110 hehtaaria ja Isojaon 
uusjaossa 1897 123,7 hehtaaria. 

Tilojen isännät olivat pääasias-
sa Klaukkalan alkutalojen jälkikas-

vua. Alkutalojen perustajat ovat jo vaihtuneet, osin taloja on 
myös siirtynyt Nurmijärven kunnalle, mm. Jussila. Anttilan 
taloa pitävät ja sen maita viljelevät tänä päivänä Risto ja Mar-
ketta Raekannas. Sukupolven vaihdos tosin häämöttää näkö-
piirissä, mutta talon perinteinen pito jatkuu.

Nykyinen päärakennus, joka Nurmijärven rakennusperin-
töselvityksen luonnoksessa 2007-2010 on merkitty säilytettä-
väksi suositeltaviin kohteisiin, on valmistunut arvion mukaan 

Nurmijärven rakennusperintö 
avaa näköalan 
pitäjän historiaan

Nurmijärven omaleimaisuutta voi-
daan peilata sen asukkaiden, kult-
tuurielämän, elinkeinojen, luonnon 
tai rikkaan rakennusperinnön kautta. 
Klaneetti esittelee tässäkin numeros-
saan muutaman näytteen pitäjän 
rakennusperinteen aarteista. Samal-
la ne antavat mahdollisuuden kar-
toittaa kotiseudun historiaa rakenne-
tun ympäristön kautta.

anttiölan talo
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vuonna 1927. Ympäristökokonaisuuden ja maiseman kannalta 
se on tärkeä rakennushistoriallinen kohde. Mielenkiintoise-
na yksityiskohtana mainittakoon, että päärakennuksen ikku-
nat edustavat jugendtyyliä. 

Nykyistä päärakennusta vastapäätä sijainnut vanha päära-
kennus purettiin 1926, mutta uudisrakennuksen paikalla ol-
lut vanha aitta-rakennus vuodelta 1826 siirrettiin uudelle pai-
kalle. Se edustaa siis tilan vanhaa rakennuskantaa. Navetta on 
vuodelta 1932.

Anttilan talon historia on tarkasti selostettu vuonna 2007 
ilmestyneessä ”Klaukkalan metsäkylän kyläkirjassa”

Tilaa viljelevät Raekannakset viljelevät nyt kaikkiaan 275 
hehtaaria maata. Maatalouden monista vaikeuksista huolimat-
ta he ovat halunneet jatkaa ikiaikaisessa työssään tuottaa leipää 
oman isänmaan kamaralta suomalaisiin ruokapöytiin. Kyläkir-
jassa Anttilan nykyinen viljelijäpariskunta kiteyttää tuntemuk-
sensa oivallisesti: ”tämä on kokonaan oma elämäntapansa ja elä-
mäntyylinsä. se auttaa jaksamaan tätä työtä.”

Aittamäki

Samassa rakennusperintöinventoinnissa säilytettäväksi 
kohteeksi on kirjattu myös Kirkkotie 314:ssä sijaitseva Ait-
tamäki rakennuskokonaisuuksineen. Rakennushistoriallises-
ti, ympäristökokonaisuuden ja maiseman kannalta Aittamäel-
lä on ilmeistä arvoa ja merkitystä. Otsallinen aittarakennus 
on mahdollisesti sama Klaukkalan Metsäkylän Mattilan ti-

lan 1700-luvulla laadittu aitta, joka mainitaan myös  ”suuressa 
maatilakirjassa”. 

Mattilan tilan nimi saattaa juontaa tilan ensimmäisestä 
isännästä, Matti Aataminpojasta (1746-1806). Tila sai alkun-
sa Isojaosta, vaikka aluetta on todennäköisesti viljelty jo en-
nen Isojaon toimittamista, sillä tila asumuksineen on sijain-
nut otollisten kulkuyhteyksien varrella, Nurmijärven kirkolle 
vievän tien varrella.

Rajamäen talo

Rajamäessä, Jokisentie 77:ssä on Rajamäen talo, jonka ar-
vioitu rakentamisajankohta on vuosi 1820. Taloa pihapiirei-
neen suositellaan säilytettäväksi, sillä kauniisti ylläpidetty ta-
lonpoikaisrakennus ympäristöineen ovat hyvä rakennustyyp-
pinsä edustaja ja talolla on paikallishistoriallistakin merkitys-
tä. Uudistalo perustettiin 1782 ns. kruunun liikamaille, lähes 
asumattomaan korpeen. Hyvinkään ja Nurmijärven pitäjien 
rajat antoivat talolle nimen: Rajamäki. Talosta juontaa puoles-
taan koko kylän nimi.

Talon vanhimman osan rakensi talon kolmas omistaja, Ju-
ho Heikinpoika, mutta salin ja avokuistin rakensi Fredrik Ju-
honpoika (1821-1888). Myöhempää perua on talon läntinen 
pääty. 

Vuosi 1888 oli tilalle ja koko kyläkunnalle ratkaiseva, sillä 
tuolloin Rajamäen talon isäntä, Frans Wilhelm Rajamäki myi 
talonsa maita perustettavalle hiiva- ja viinatehtaalle. Tehtaan 

anttiölan aitta
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aittamäki

ristilä – Nurmijärven vanha poliisitalo
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perusti 1888 Wilhelm Juslin ja tehtaan alkuperäinen nimi oli 
”Hyvinge fabriks aktiebolag”. Mailla oli myös kirkasvetinen läh-
de, jonka hyvää vettä perusteilla ollut tehdas erityisesti tar-
vitsikin.

Vuonna 1900 koko tila siirtyi Rajamäen tehtaiden omis-
tukseen. Vuonna 1924 talo myytiin edelleen Helsingin kau-
punkilähetykselle ja sotavuosina talossa toimi Nurmijärven 
Mieskotiteollisuuskoulu. Vuonna 1955 tehdas osti talon taas 
itselleen ja se entisöitiin. Vuodesta 1962 talo on ollut yleisöl-
lekin erillisellä sopimisella myös tarvittaessa avoinna. 

Talon pihapiiriin kuuluvat muualta siirretyt navetta, talli, 
aittoja sekä riihi.

Ristilä – Nurmijärven vanha poliisitalo

Nurmijärven kirkonkylän sydämessä, Pratikankuja 12:sta 
tarkkasilmäinen kävelijä saattaa kummastella Aleksisi Kiven-
tien kulmauksessa olevan talon alimpien ikkunoiden kalte-
reita. Talon suunnitellut arkkitehti Y. Sadeniemi ei kuitenkaan 
ajatellut, että 1936 valmistuneeseen taloon olisi näin vaikeaa 
murtautua sisään. Hän suunnitteli kalterit siksi, että talon ala-
kerroksen putkista ei pääsisi livahtamaan ulos. Tämä säilytet-
täväksi kohteeksi kirjattu rakennus on nimeltään Ristilä ja se 
on Nurmijärven vanha poliisitalo.

Ristilä edustaa1930-luvun suunnitteluihanteita ja sillä on 
rakennushistoriallista ja paikallishistoriallista merkitystä. Ai-
kanaan se sijaitsi varsin keskeisen pääväylän ääressä ja oli var-

mastikin eräänlainen maamerkki hiukan samaan tapaan kuin 
vähän matkaa edempänä, Lukkarin koulua vastapäätä sijainnut 
August Veuron 10. lokakuuta 1934 paljastettu Aleksis Kiven 
patsas. Nyttemmin molemmat, sekä poliisin toimipiste että 
Kiven patsas ovat siirtyneet keskelle nykyistä Kirkonkylää.

Poliisin toiminta siirtyi uuteen virastotaloon, kunnantalon 
kupeeseen, 13. päivä kesäkuuta 1989.

Talo kiinteistöineen kuuluu nyt Nurmijärven kunnalle. 
Siinä on viimeksi toiminut mm. päiväkoti. Lienee niin, että 
ihmistaimen ollessa varhaisessa kehitysvaiheessaan saavutet-
tiin Ristilässä parempia kasvatuksellisia tuloksia kuin niinä ai-
koina, jolloin sen seinien sisällä koetettiin ohjastaa jo myö-
hemmässä kasvuvaiheessa olleita ja hiukan horjahtaneita kan-
salaisia.

Ojakkalan talo

Ojakkalan uudistila syntyi 1783 ja sen ovat omistaneet 
kansalliskirjailijamme Aleksis Kiven kummit, Antti Simonpoi-
ka Wahlberg ja vaimonsa Anna Sofia Nikontytär. 

Talon päärakennus on valmistunut vuonna 1834 ja talon 
salipääty arvioiden mukaan 1800-luvun puolessavälissä. 

Talo kaikkine pihapiirin rakennuksineen on suositeltu säi-
lytettäväksi kohteeksi, jolla on sekä rakennushistoriallista, 
paikallishistoriallista että henkilöhistoriallista merkitystä. Ra-
kennukset on suojeltu rakennussuojelulailla.

rajamäen talo
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ojakkalan talo

ojakkalan aitat

Talon piirissä ovat säilyneet jalka-aitta vuodelta 1797, 
luhtiaitta, riihi, palvisauna, tavallinen sauna sekä holvikellari. 
Uudempaa perua edustaa 1920-luvulta oleva navettaraken-
nus. Samaan talokokonaisuuteen kuuluu myös uuden tien hal-
kaiseman pihapiirin toiselle puolelle jäänyt Männistön muo-
rin mökki. 

Ojakkalan taloa pidetään esikuvana Kiven ”seitsemän vel-
jeksen” Jukolan talolle. Suojelumääräyksistä ja hyvästä hoidosta 
huolimatta murhetta aiheuttaa talon piirin halkaiseva tie sekä 
aivan äärelle työntyvä teollisuusalueen kasvaminen. Toisaalta, 
talon aitojen takana löytyvät vieläkin susitarha sudenkuoppi-
neen. Ojakkalassa voisi lennokkaasti sanoa vanhan ja uuden 
ajan kirjaimellisesti kohtaavan toisensa. Osoite talolle onkin 
historiaan sopivasti: Sudentarhantie 5.

Männistönmuorin mökki

Ojakkalan taloon kuuluva, mutta Hämeenlinnantien irti 
lohkaisemana sijaitsee Männistönmuorin mökki. Se on jäänyt 
maantie 130:n ja valtatie 3:n väliselle kaistaleelle, joka Ilves-
vuoren suunnasta on nyt teollisuusalueena levittäytynyt aivan 
mökin takaseinämän tuntumaan.

Hirsipintainen ja ilmeisesti 1900-luvun alusta peräisin 
oleva mökki on myös rakennussuojelulailla suojeltu histo-
riallinen kohde, mutta eristyksiin jääneenä ja autiona se on 
jatkuvassa vaarassa joko ravistua piloille tai joutua ilkivallan 
kohteeksi. Mökin viimeinen asukas oli Hulda Ahlstedt (1889-
1975), jota Terho ja Pirjo Itkonen puhuttivat vuonna 1969 
vanhan ajan joulunvietosta ja -valmisteluista. Huldan muiste-

luita on tallennettu vuonna 1989 ilmestyneeseen ”Nurmijär-
ven murrekirjaan”. 

Hulda Ahlstedt oli vanhan polven ”palkolaisii”, paloolai-
sia eli palojokelaisia. Tosin hänen vanhempansa Kalle Aukus-
ti Ahlstedt ja Matilda Mariantytär eivät olleet syntyperäisiä 
nurmijärveläisiä. Isä oli Pyhäjärveltä ja äiti Lopelta. Vuonna 
1873 he muuttivat Uotilaan torppaa pitämään 1873. Vuonna 
1889 he ostivat Ojakkalan talon; samana vuonna syntyi Hul-
da-tytär.
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Hulda asui naimattomana suurimman osan ikäänsä omassa 
mökissään, joka 1950-luvulla jäi erilleen uuden Hämeenlin-
nan valmistuttua. Hän toimi arvostettuna pitokokkina, jolle 
sekä ruokien että joulusahdin teko olivat tuttuja puuhia. Jou-
lusahdin valmistus oli hänen mukaansa arvokas ja tärkeä jou-
luvalmistelu. Sahti oli joulun juhlajuomaa.

Hulda Ahlstedtin kuvaus sahdin teosta on tiivistetty mm. 
kirjaan ”aikamatka Nurmijärven historiaan”.

”sahti syntyi siltä, joka konstit osasi. syksyllä valmistettuja mal-
taita jauhettiin ja laitettiin reippaasti - ”oikee semmonen roppakau-
palla. ei niitten kansa oltu nuukia” - suureen tiinuun. maltaita ryh-
dyttiin imellyttämään kuumalla vedellä ja hyvässä lämmössä.

- ”sitä vähitellennsinnes sitte imellytettii ja haudottii. ja siin oli 
sitte (...) peitettä päällä, tätkit ja fällyt ja kaikki mitä talosta löyret-
tii että se pysy siäl umpinaisena, ja nii se sitte imelty.”

Nyt sai sahdin aines käydä peitteensä alla oman aikansa kotoi-
sessa lämmössä. seuraava tarkkuutta vaativa operaatio oli sahdin va-
luttaminen kuurnaan, jossa itse jalo juoman aihe suodatettiin jatko-
toimia varten.

Kuurnassa oli pohjalla puurimoista laadittu ritilä, joka edelleen 
peitettiin mahdollisimman suorilla rukiin oljilla. Päällimmäisenä oli 
vielä katajanoksia. Koko rakennelman päälle valutettiin nyt sahdin 
aihio, joka puolestaan valui kuurnan alareunassa olevasta tapinlä-
vestä kirkkaana saaviin.

Nyt alettiin juoman alkua taas suuressa padassa kuumentamaan. 
ja sen perästä jäähdyttämään ja käyttämään. tällöin sai sahdin val-
mistaja olla perin tarkkana, jotta valmistus onnistuisi toivotulla ta-
valla.

- ”ja sit sitä ruvettii hiljallee käyttämää. mut siim piti niim piäni 
einep pistää sitä hiivaa. se alettii semmosest piänest tilkkasest ihan. 
(...) Kattokaa ku se oli niin voimakast, niin jos se ois päässyk kovaav 
vauhtiin nin se olis menny talon ovest ulos. ei se olis pysynny enää 
misää.”

Lopulta käymisvalmis sahti pantiin tiiviiseen tynnyriin odotta-
maan suurta juhlaa ja nauttijoitaan.

sahtia ei Hulda ahlstedtin mukaan juotukaan laseista, vaan 
kaksikorvaisesta kannusta.

- se oli semmonen, sihen aikaa sanottii pläkkituappi.””
Tähän pienoiseen mökkiinkin liittyy paljon lämminhen-

kistä ja paikallishistoriallisesti kiinnostavaa historiaa, jonka 
soisi säilyvän myös jälkipolville.

Jaakko Ojanne
Kuvat: Karoliina Periäinen

männistön muorin mökki
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-Ja sen voikukkaletkan me sitten 
laitoimme koskea laskemaan, muis-
taa Irma tänään. –Isoveljen kanssa, 
ja seurasimme sen kulkua tammelta 
sillan alle ja voimalaitokselle asti, ja 
vielä siitäkin vähän eteenpäin.

Nuoremmille sukupolville tie-
doksi mainittakoon, että tammeksi 
kutsuttiin Myllykoskessa silloin ol-
lutta patoa.

-Kai se ajatus siitä lähti, niistä 
tukeista joita Myllykoskessa silloin 
uitettiin. Kai me ajattelimme että 
uitetaan me näitä voikukanvarsia kun niitäkin on niin paljon. 
Mutta kyllähän me oikeiden tukkienkin päällä käytiin kokeile-
massa, kun niitä siinä vedessä kellui, että miten helppoa tai vai-
keaa se niiden päällä seisoskelu oikein on!

Irma on syntynyt 1928, isoveli Esa on neljä vuotta van-
hempi. Myllymäen talon (Myllybackan) sisarusparvesta ovat 
he kaksi nuorimmaiset, ja asuivat kotona vielä siinä vaiheessa 
kun vanhemmat sisaret Eeva ja Sinikka olivat jo aikuisia, men-
neet naimisiin ja muuttaneet pois.

-Sen uimakilpailunkin muistan, kertoo Irma. –Kilpailtiin, 
kumpi ennättää yhden ainoan kuuman hellepäivän aikana käy-
dä useammin uimassa. Meillähän oli ranta hyvin lähellä, kun 
joki kulki siinä aivan kotimme alapuolella ja siinä oli kaksikin 
hyvää uimapaikkaa. Esa sen kilpailun taisi sillä kertaa voittaa.  
Ai mitäkö äiti sanoi, kun kasvitarha jäi sinä päivänä vähän huo-
nolle hoidolle? No eihän äiti iloinen ollut, täytyy myöntää.

Nuorison keskuudessa raivonnut urheilu-innostus tarttui 
Toivosenkin sisaruksiin, ja mitä isoveli teki edellä sitä pikkusis-
ko uskollisesti matki perässä.

-Esa laittoi meille kaikki paikat kotipihaan, niin että pääs-
tiin hyppäämään pituutta ja korkeutta ja pallopelejäkin ko-
keiltiin kaikenlaisia. Kai minä pikkusiskona vähän semmoinen 
isonveljen juoksupoika taisin olla?

Vaikka niinkin, sellainenhan se nuorimman lapsen rooli 
yleensä on. Mutta aika aikaansa kutakin kuten sanonta kuuluu, 
tulevat vuodet näyttivät että Toivosen kuopukselle oli kohtalo 
varannut aivan oman täyden elämän, ja jos rooleista puhutaan 
niin sellaisenkin kyllä, nimittäin Kreetan roolin Aleksis Kiven 
näytelmässä Nummisuutarit, kunhan ehdittiin vuoteen 1952 
ja syntyi sellainen suomalaisen teatterin käsite kuin Nurmijär-

ven Kivi-juhlat. Mutta siitä kaikesta 
lisää myöhemmin.

Perunaa, kanoja
ja kaalinpäitä

Maalaistalon tyttären Irman lap-
suus oli työntäyteistä aikaa. – Peru-
nan nosto oli minulle mieluista puu-
haa, kertoo Irma. –Kun kotona saa-
tiin kaikki nostetuksi, mietin oikein 
että mihinkäs sitten menisin.Naapu-
ritaloon Niittymaalle pääsinkin aut-

tamaan, siellä oli aina paljon perunaa.
Kaalisadon korjaus ei sitten niin hauskaa ollutkaan. –Kaalit 

ripustettiin meillä talon alla sijaitsevan kellarin kattoparruista 
roikkumaan. Ja koska kellari oli matala ja minä tietysti se pie-
nin, niin minullehan se tehtäväksi jäi. 

Paimenessa Irma vietti monet kesäpäivät, ja kasvitarhan 
hoitaminen oli Myllymäessä niin kuin muissakin taloissa las-
ten työtä.

-Ja kahvia kuskasin pellolle heinän-ja elonkorjuuaikaan, ja 
kerran sitten oli korjuuväki valittanut äidille etteivät olleet so-
keria kahvin kanssa saaneetkaan. Minuahan siitä epäiltiin et-
tä olin ne sokerit matkalla syönyt, ja äiti ehti antaa jo risuakin 
ennen kuin selvisi että sokerit olivat eväiden joukossa olleet, 
mutta niin hyvässä tallessa ettei väki ollut niitä kääröistään löy-
tänyt. Olihan äiti pahoillaan tietysti että oli minut sillä tavalla 
kurittanut vaikka olin syytön.

Vielä Irman lapsuudessa oli maaseudulla voimissaan ikiai-
kainen käytäntö, jonka mukaan työt maalaistalossa jaettiin tar-
kasti miesten-ja naistentöihin, eikä rajoja juuri ylitetty. Talli oli 
miesten valtakunta, taloustyöt ja karjanhoito kuuluivat naisille 
ja kiinnittivät heidät täysin kotiin, sillä isäntä ja työmiehet oli 
ruokittava useita kertoja päivässä ja lehmät hoidettava ja lyp-
settävä aamuin illoin.

Poikkeuksiakin saattaa Suomen maaseudun historiasta löy-
tyä, mutta useimmissa taloissa isännän osuus karjanhoidossa 
rajoittui rehun kasvattamiseen sekä maitotilin tallettamiseen 
isännän omalle pankkitilille. Monen emännän ensimmäinen ja 
ainoa mahdollisuus saada omaa rahaa olivat lapsilisät.

-Meillä oli äidillä kanala,kertoo Irma. –Ja koska isä antoi 
äidin pitää ne rahat jotka kanala tuotti, oli äidillä siten mah-

”JA  PORTILLA PELLON ON 
SULHAINEN, JO LOISTAVAT 
LEIMUVAT LYHTEET”
(Aleksis Kivi, Nummisuutarit)

Palojoen Taaborinvuorelle ei ole pitkä 
matka, vain muutama kilometri, Irma 
Ruohon  lapsuudenkodista Kirkonkylän 
Myllymäestä. Mutta ajassa mitattuna 
on Taaborille vielä vuosien matka, sinä 
kesäisenä päivänä 1930-luvun lopulla, 
jolloin pieni Irma Toivonen kerää Mylly-
kosken rannoilta satamäärin voikukkia 
ja tekee niiden ontoista varsista pitkän 
putken, ehkä pisimmän mikä maail-
massa koskaan on voikukanvarsista 
tehty tai ainakin pisimmän mikä Nurmi-
järvellä koskaan on tehty.
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dollisuus joskus antaa meille lapsillekin vähän rahaa, koulun-
käyntiin tai vaikkapa elokuviin. Isältä ei sellaisia rahoja niin 
vain pyydettykään.

Irman nuoruudessa karjatalouden koneellistuminen siinte-
li vasta kaukaisessa tulevaisuudessa.

-Lypsykone? Eihän niitä silloin kenelläkään vielä ollut. 
Kaikki tehtiin käsin, lypsettiin  lehmät,  kannettiin tonkat ja 
ämpärit, sianruuat ja rehut, luotiin lannat. Esimerkiksi  60-lit-
rainen maitotonkka painoi 75 kiloa, mutta sellaisenkin nosta-
misesta piti vain suoriutua. Ja lypsyajat piti olla säännölliset, 
navettaan mentiin joka aamu viimeistään kello puoli viideltä 
jotta lehmät ehdittiin pestä ja ruokkia ennen lypsyä mikä aloi-
tettiin kello kuudelta. Ja seitsemältä, kun maitoauto tuli, piti 
lypsyn olla valmis.

Oliko vuodessa yhtä ainoaa  aamua jolloin kasvuikäinen 
tyttö olisi saanut nukkua kello seitsemään tai peräti kahdek-
saan asti?

-Mihin asti, kysyy Irma. –Kahdeksaan? Hah! 

Kiellettyjä  huveja, ja sallittuja

-Äiti sanoi aina, muistaa Irma. –”Lasta unesta uneen, mor-
sianta työstä työhön.” Ja isä puolestaan että: ”Kotona on töitä 
kun vaan viittii tehdä!”

Niin että mikä siinä muu auttoi kuin tehdä, jos ei halunnut 
leimautua laiskaksi. Ja muutenkin, isän sana oli laki, ja niin se 
oli joka talossa siihen aikaan.

Mutta vaikka Irmalla varmasti oli lukuisia kohtalotoverei-
ta, nuoresta tytöstä tuntui että kaikkialla muualla oli väljem-
pää ja nuorten helpompi olla ja mennä.

-Ja usein ajattelin, miksi aina minä? Kerrankin oli Nuka-
rilla häät ja kaikki muut meiltä lähtivät juhliin, mutta minut 
jätettiin kotiin vahtimaan porsivaa emakkoa. Tuntui että aina 
vaan olin kotona, että mitään muuta ei ollut kuin koti ja kou-
lu ja navetta.

Jotakin hauskaa kylän nuoret joskus onnistuivat itselleen 
järjestämään. Ahjolassa näytettiin elokuvia, tosin aivan  itses-
tään selvää ei ”kuvissa”  käyminen ollut niille nuorille jotka  Ir-
man  tavoin opiskelivat Nurmijärven  yhteiskoulussa:

-Koulu oli kristillisellä pohjalla toimiva oppilaitos. Jos ha-
lusi mennä elokuviin, piti siihen pyytää uskonnon lehtoril-
ta lupa. Historialliset elokuvat olivat yleensä sallittuja. Mut-
ta kyllähän kylässä asuvat oppilaat  osasivat senkin  systeemin 
miten päästä leffaan niin, etteivät lehtorit saaneet tietää eivät-
kä nähdä. Mutta  jos käry  kävi, seurauksena oli  nuhtelu  tai 
jälki-istuntoa, vieläpä koko luokalle.

 
Kouluvuosia, sotavuosia

Irman kouluvuosista suurin osa oli sotavuosia.  –Talviso-
dan alkaessa koulut suljettiin, ja viimeistään silloin lapsikin kä-
sitti tilanteen vakavuuden. 

Vihollisen lentokoneita lensi talvisodan aikana usein Nur-
mijärven yli laivueina kohti pohjoista. Kirkonkylässä pommi-
tuksen kohteiksi joutui mm. Maaniitun alue sekä järvi, mutta 
varsinainen kohde Nurmijärvellä oli kuitenkin Rajamäki rau-
tatieaseman vuoksi sekä viinatehtaan, jonka sijainnin nimen-
omaan Rajamäellä olivat viholliselle paljastaneet ”Molotovin 
cocktailien” pullonkorkit, joista tehtaan nimi kävi selville.

-Ja tuntui, että aina oli kirkas ilma ja pakkanen, se talvihan 
oli valtavan kylmä. Pilvisinä päivinä ei koneita niin tarvinnut 
pelätä.

Voimalaitos kosken rannassa oli naamioitu kuusilla ja sääs-
tyi pommeilta, joten sähköä saatiin sodankin aikana.  

–Mutta pimennysverhojen takana tietysti oltiin iltaisin, 
niin meillä kuin muissakin taloissa. Joka perhettä oli kehotettu 
miettimään valmiiksi sopiva paikka mihin mennä pommitus-
ten ajaksi suojaan, perunakuoppia joita monet ensiksi ajatteli-
vat ei kuitenkaan suositeltu. 

Irman isä Voitto Toivonen toimi kansanhuoltolautakunnas-
sa ja järjesti pitäjän elintarvikehuoltoa, äiti Lyyli oli marttojen 
kantava voima.

-Valtavat määrät kudottiin sukkia ja kintaita ja päähineitä 
rintamalle lähetettäväksi.

Irmalle on erityisesti jäänyt mieleen pelko desanteista, joi-
ta huhuttiin pudotetun vihollisen lentokoneista metsiin.

-Hynnänkorpeen pelättiin että sinne olisi pudotettu, ja  ul-
kona liikkumista pimeän aikaan pelättiin. Meidän talo oli tien 
vieressä ja sillä tavalla ihmisten ilmoilla, mutta varmasti syrjäi-
sissä taloissa pelättiin enemmän.

Peloille ei kuitenkaan haluttu antaa valtaa, eikä siihen olisi 
ollut aikaakaan. Työtä oli naisilla valtavasti, sitäkin enemmän 
kun lähes kaikki työikäiset miehet olivat sodassa. Kotijoukko-

rippilapsi irma ja äiti Lyyli toivonen vuonna 1944.
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jen piti vain uskoa ja toivoa ja luottaa, että pojat rintamalla 
kestäisivät.

Koti, koulu ja navetta

Jatkosodan aikana olivat koulut välillä toiminnassa ja välillä 
kiinni, riippuen yleisestä tilanteesta mikä eli sotatoimien mu-
kaisesti. Yksi toisensa jälkeen tutut pojat, naapurit ja kouluto-
verit Kirkolta ja Palojoen metsäkylästä tulivat kahdeksantoista 
vuoden ikään ja lähtivät rintamalle. 

-Monelta pojalta jäi oppikoulu kesken, he kirjoittivat yli-
oppilaiksi sitten sodan jälkeen jos pääsivät hengissä takaisin. 
Mutta poikkeuksellisena aikana saatettiin joitakin oppilaita 
päästää ylioppilaiksi ilman kirjoituksia, tyttöjäkin.

Irmalle itselleen ylioppilaslakki jäi haaveeksi, hänen vii-
meinen vuotensa yhteiskoulussa  oli 1946, jolloin lukiota ku-
ten nykyään sanotaan olisi ollut vielä kaksi vuotta jäljellä.

-Olin jo pitkään pyytänyt isää palkkaamaan jonkun avukse-
ni navetalle, mutta isä ei suostunut. Hoidin yksin kuusitoista-
päisen karjan ja lisäksi sikalan. Aamulla menin navettaan kello 
neljän jälkeen, navettatyön jälkeen kouluun, koulusta kotiin ja 
heti taas navettaan. 

Koska kotona ei opiskeluun ollut aikaa, yritti Irma kes-
kittyä mahdollisimman hyvin koulussa oppitunneilla ja painaa 
asiat mieleensä jo siellä. Ja jonkin aikaa sisukas tyttö jaksoi-
kin ponnistella, mutta päätyi lopulta jättämään koulun kesken, 
vaikka äiti olisikin toivonut hänen jatkavan koulunkäyntiä. 

-Olen usein ihmetellyt, sanoo Irma suoraan.  –Miksi isä oli 
niin koulunkäyntiäni vastaan? Kyllä meillä muut saivat opiskel-
la, vanhin sisarenikin oli valmistunut opettajaksi, ja veljestäni 
tuli agronomi. Ja olihan isä itsekin käynyt Mustialan maanvil-
jelysopiston ja oli muutenkin valistunut viljelijä joka seurasi 
aikaansa ja innostui nopeasti kaikesta uudesta, oli se sitten au-
to tai puimakone. Miksi minä en olisi saanut opiskella ja hank-
kia ammattia kuten muut?

Allekirjoittaneen oma epäilys on, etteivät isännät tuohon 
aikaan ehkä itsekään aina tienneet mitä halusivat, sillä tuskin 
kukaan isä pahoillaan on, jos näkee lapsensa löytävän paikkan-
sa maailmassa ja kykenevän itse hankkimaan toimeentulonsa.

Toisaalta tuli edullisemmaksi hoitaa talon työt oman vä-
en voimin, ja mukavammaksikin, sillä ulkopuolisen palkkaa-
minen kysyi aina paitsi rahaa myös vaivannäköä, jos halusi löy-
tää sopivan henkilön. Varsinkin karjatyössä oli tärkeää, että 
lehmät tunsivat lypsäjän ja luottivat tähän, sillä pahimmillaan 
lehmät huonon tai tylyn hoitajan käsissä lakkasivat täysin an-
tamasta maitoa, ja maitotili  oli viljelijälle tärkeä tulonlähde.

Sitä paitsi oli maaseudulla yleensäkin totuttu siihen, että 
suuresta lapsikatraasta vähintään yksi tytär jäi kotiin koko iäk-
seen hoitamaan karjaa, huushollia ja ikääntyviä vanhempiaan, 
vanhuuden turvaksi. Eikä Irman isä ollut enää nuori, ei edes 
nykyajan mittapuulla, hän oli vuonna 1945 jo kuudenkymme-
nenviiden vuoden ikäinen. Ehkä hänkin ensimmäisen kerran 
elämässään pelkäsi jotakin?

Oli miten oli, geeneilleen ei Voitto Toivonenkaan mahta-
nut mitään. Sen saman elämännälän ja sisun jonka avulla suu-

irma kangaspuiden ääressä vuonna 1950. Kotipihassa vuonna 1949.
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tarinpoika oli ponnistellut tilanomistajaksi ja kunnallismie-
heksi oli hänen tyttärensä saanut isältään verenperintönä, ja 
päättäväisyys työnsi tyttöä elämässä eteenpäin kuin tuuli. Jos 
yksi haave kilpistyi  tuohon isän iankaikkiseen ”kotona on töitä 
kun vaan viittii tehdä”, tarttui tyttö seuraavaan suunnitelmaan 
ja niitä riitti, niitä kasvoi kuin omenoita puussa ja versoi kohta 
lisää jos yksi putosikin maahan ja tallautui raskaiden kumite-
räsaappaiden alle.

Sota oli ohitse ja maa vapaa! Miksi ihmeessä olisi taas yksi 
maatalon tyttö jäänyt navetan hämärään suremaan?

Tyttö on seitsentoistavuotias ja ymmärtää että maailmassa 
varmasti on muutakin tavoittelemisen arvoista kuin ylioppi-
laslakki, ja varmasti muutakin kuin navetta.

Timantti  timanttia leikkaa

-Äidillähän oli se kanala, muistuttaa Irma.  –Sain äidiltä ra-
haa jotta pääsin talouskouluun. Koulu oli Helsingissä, mutta 
pystyin aluksi käymään sitä kotoa käsin kunhan vain jätin vii-
meisen tunnin väliin että ehdin linja-autoon ja ajoissa kotiin 
navetalle. Ja aamuisin kun linjuri meni kahdeksalta, niin ehdin 
hoitaa lehmät sitä ennen. Sellainen kapinahenki eli mielessäni, 
että  olkoon vain isä vastaan  mutta jotakin minunkin täytyy 
saada oppia, ja tehdä muutakin elämässäni kuin vain ilmaista 
työtä talon hyväksi.

Talouskoulussa tehtävät tekstiilityöt vaativat kuitenkin sen 
verran aikaa, että viimeisen kuukauden ajaksi  Irman oli muu-
tettava Helsinkiin asumaan sukulaistädin luokse.

-No, silloin oli isän sitten pakko palkata navetalle karjakko.
Talouskoulun jälkeen  Irma kävi  Vierumäen opistolla  voi-

mistelunohjaajan kurssin.
-Opettaja  Ahti  Utti  minut  sinne järjesti, olinhan urheil-

lut  Jukolaisissa  ja Utti  ajatteli että sellainen kurssi sopisi mi-
nulle. 

Ja Vierumäen jälkeen oli käsityökurssin vuoro ja suunta 
kohti  Riihimäkeä.

-Kova into oli päästä kotoa pois ja näkemään vähän muu-
takin kuin kotinurkkia. Se oli Helmi  Kuulojan  kurssi siellä 
Riihimäellä, kaavankäytön oppia. Kai minä äidiltä sen käsityö-
kipinän sain? Äitihän oli nuorena valmistunut käsityöopistosta 
ja ehtinyt muutaman kuukauden toimia käsityönopettajanakin 
ennen kuin meni naimisiin isän kanssa.

Kankaankudonta  on säilynyt  Irman rakkaimpana harras-
tuksena läpi elämän, ja kaikkialla hänen kodissaan näkyy kau-
niita tekstiilejä.

-Äiti oli martoissa ja keksi sitten, että eikö Nurmijärvellä-
kin voitaisi pitää kudontakurssi?

Paikka kurssin pitämiseen järjestyi seurakuntatalolta ja 
polttopuut saatiin kurssilaisilta. Kurssi oli lopulta niin suosit-
tu että se järjestettiin uudestaankin ja sillä kertaa kolmen kuu-
kauden mittaisena.

-Kun  Kirkonkylään vuonna 1947  avattiin työvoimatoi-
misto, olisin halunnut pyrkiä sinne töihin. Mutta sen isä kielsi 
ehdottomasti.

Ja nuoremmille sukupolville muistutettakoon, että täysi-
ikäisyyden raja oli tuolloin 21 vuotta.

-Mutta Rajamäen säästöpankkiin menin vuonna 1951, ja 
olin siellä töissä useamman vuoden. Kävin töissä kotoa käsin, 
jotta pystyin hoitamaan lehmät.

Kuriton sukupolvi

Mutta kerro  Irma  nuorten huvi-elämästä, eikö sodanjäl-
keinen ”kuriton sukupolvi” tanssinut aivan vimmattuna, sen-
kin edestä kun se sodan aikana oli ollut kiellettyä?

-No kyllähän melkein joka lauantai jossakin oli tanssit, jos 
ei Kirkonkylässä niin sitten Perttulassa tai Rajamäessä, Palojo-
ella, Nukarilla…

-Kerran soitti ystäväni Valkojan (Ylöstalon) Pirkko minul-
le ja sanoi että nyt olisi Korvessa tanssit, no minä sanoin et-
tä millä me sinne asti päästään? Pirkko oli kuitenkin sopinut 
meille autokyydin. Ja me menimme ja tanssimme ja hauskaa 
oli, mutta sitten kun tanssit loppuivat ja piti lähteä kotiinpäin 
ei kyytiä enää ollutkaan. Miten siitä muuten sitten Kirkonky-
lään kuin kävellen, Korvesta, ja tanssikengillä totta kai. Mei-
tä oli onneksi useampia kirkonkyläläisiä samassa tilanteessa ja 
pysähtelimme välillä maitolaitureille istumaan ja levähtämään. 
Mutta ei auton autoa kulkenut tiellä keskellä yötä, koko mat-
kan saimme kävellä. Lopulta päästiin Kirkolle, ja kai minä aa-
munavettaan juuri kerkisin?

Kreetan puvussa taaborilla.
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Nuorisoseura ja martat pyrkivät aatteensa mukaisesti jär-
jestämään nuorisolle hyödyllisempiäkin huvituksia kuin vain 
tansseja, sellaisia jotka valmensivat nuoria heidän tuleviin am-
matteihinsa talonemäntinä ja isäntinä.

-Perunankuorimiskilpailu oli Ahjolassa kerran, aloittaa Ir-
ma, mutta sellaisesta ei allekirjoittanut jaksa kiinnostua lain-
kaan, kun Irman leikekirjasta löytyy salaperäinen tanssiaiskut-
sukortti vuodelta 1945. Mikäs se oikein on, ja keneltä? ”Ter-
vetuloa  tempaisemaan kuu alas Niinisalon taivaalta…” Kuu-
lostaa romanttiselta. Ja eikös Niinisalossa vielä tuolloin ollut 
Reserviupseerikoulu?

Kuunvalonhohteisen kutsukortin tuntematon lähettäjä jää 
kuitenkin arvailujen varaan, sillä Irma ei koskaan päässyt noi-
hin tanssiaisiin.

-Kun oli ne lehmät.
Oh give me a break, sanoisi nykynuoriso tähän, älä viitsi!
Romantiikkaa oli kuitenkin luvassa  Irmalle yllin kyllin, 

sillä eräänä lauantaina oli Palojoella tanssit ja siellä Irma tapasi 
tulevan miehensä Taunon. Naimisiin nuoripari meni kesäkuus-
sa 1954, mutta sitä ennen sai Irma pukeutua Karrin Kreetan 
mustaan hääpukuun ja sovitella päähänsä morsiamen korkean 
kruunun - miten se kruunu oikein pysyi päässä koristeineen 
kaikkineen?

-Hiuspinneillä, vastaa Irma ja nostaa pöydälle suuren albu-
min johon hän on tallettanut paljon mielenkiintoisia valokuvia 
ja sanomalehtiartikkeleita  Kivi-juhlien historiasta. 

Ja niitä kuvia kun katselemme en voi olla ajattelematta – 
voi kunpa Aleksi olisi itse saanut olla läsnä Nummisuutareiden 
ensinäytöksessä ja nähdä sen kaiken!

Kreeta

Irma oli näytellyt Jukolaisten näytelmäseurassa, joten kai-
keti sitä kautta oli sana hänestä kulkeutunut helsinkiläisten  te-
atterintekijöiden korviin näiden etsiessä paikallisia näyttelijöi-
tä kesäksi 1953 suunnitelluille Kivi-juhlille ja siellä esitettäviin 
Nummisuutareihin.

-Eräänä iltana tuli äiti sanomaan minulle että oli tullut pu-
helinsoitto, ja että ne miehet olivat nyt sitten tulossa. Ketkä 
miehet, minä ihmettelin, olin tietysti navetalla. No se Nuotto, 
sanoi äiti ja silloin minä ymmärsin että kyse täytyi olla Kivi-
juhlasta. Ja kyllä minua jännitti ja kauhistuttikin kai, mutta mi-
kä siinä auttoi?  Lypsy oli kuitenkin tehtävä sinäkin iltana ihan 
niin kuin kaikkina muinakin iltoina.

Myllymäkeen saapuivat  Kansallisteatterin näyttelijä Vilho 
Siivola jonka oli määrä ohjata esitys, sekä Juhani Nuotto joka 
toimi apulaisohjaajana sekä Eskon roolissa.

-Ja minä siinä sitten navettakamppeissani, kyllä minua no-
lotti vaikkei siihen mitään aihetta tietysti olisi ollut. Mutta 
sain sentään sanotuksi että jos luulette että minä jotakin osai-
sin niin miksen minä voisi yrittää?

Ja parin viikon päästä soi puhelin Myllymäessä jälleen, ja 
soittajana oli Juhani Nuotto joka ilmoitti että Irma oli tullut 
valituksi Kreetan rooliin.

Ei mikä tahansa  oivonen

Nurmijärveläisten  kunnianhimoinen ja suurelta osin tal-
kootyönä toteutettu hanke herätti kiinnostusta, ja sai lehdis-
töltä kiitettävää huomiota osakseen jo ennen kuin oli edes 
valmis.

Seura-lehden  toimittaja oli mukana harjoituksissa joita 
pidettiin vuonna 1952 Kiljavan opistolla, ja lehdessä julkais-
tussa ”erikoisreportaasissa” todettiin näin:

”Kun on syksystä lähtien paneutunut Martan kipenöivään 
kiukkuun tai Topiaksen omalaatuiseen tuumailuun, tulee 
epäilemättä hyvinkin tutuksi roolihenkilönsä kanssa. Ohjaa-
jalle puolestaan nurmijärveläiset harrastelijanäyttelijät ovat 
jo päivänselviä Vilkastuksia ja Kreetoja eivätkä enää mitä ta-
hansa Tannereita tai Toivosia pitäjän eri kulmilta.”

Oli kenties uskaliasta ohjaajalta miehittää Nummisuu-
tareiden kaltainen näytelmä amatöörinäyttelijöillä, ottaen 
huomioon myös hankkeen laajuuden, sen valtavan työn mikä 
Taaborinvuorella tehtiin metsänraivauksineen ja rakennus-
töineen kaikkineen, puhumattakaan niistä odotuksista joita 
esitykseen sekä pitäjäläisten että valtakunnan kulttuuriväen 
taholta kohdistui.

Mutta Vilho Siivola todella tunsi Kiven, ja Siivola tunsi 
myös nurmijärveläiset, olihan hän tutustunut paikkakuntaan 
jo aikaisempina vuosina  Kiven synnyinkodin entistämishank-
keen yhteydessä, sekä esiintyessään Eskona Kivi-juhlien ”esi-
näytöksessä”  vuonna 1949.

Ehkä oli niin että juuri täällä, Kiven synnyinpitäjässä  mis-
sä hänen teostensa henkilöt kerran olivat eläneet ja hengittä-
neet, olivat heidän ”jälkeläisensä”  kenties ainoita jotka näyt-
tämöllä kykenivät herättämään henkiin nuo ammoin kuol-
leet kylänmiehet ja naiset?

-Kun sieltä kulisseista katsoin esitystä, miettii Irma.  –Ei 
koskaan tuntunut siltä että siinä näyteltiin. Ei ollut esittämi-
sen makua, ei mitään  väkinäistä eikä turhaa. Kun Nuotto veti 
hännystakkinsa yllensä hän todella oli Esko, ja Martan kyyne-
let liikuttivat meidät aina uudelleen.

Irman vastanäyttelijänä  puusuutari  Jaakon roolissa näh-
tiin Väinö  Takanen.

-Kyllä minun mielestäni saa sanoa että  Siivola onnistui 
hyvin, ja näyttelijävalinnat osuivat täysin kohdilleen.

Ja ilmeisesti  yleisö oli samaa mieltä, sillä katsomo oli 
täynnä paitsi ensi-esityksessä  myös tulevina vuosina. Myös 
kriitikot kiittivät, Irman leikekirjaansa tallentamia  arvoste-
luja lukiessa ei vaatimaton nurmijärveläissydän  voi sittenkin  
olla  läikähtämättä ylpeydestä oman pitäjänsä  uutterien ja 
rohkeiden  ihmisten puolesta.
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”Aleksis  Kivi ja nurmijärveläisyys kuuluvat yhteen syistä, 
joita jo useastikin on selvitetty,” kirjoitti  Toini  Havu  Helsin-
gin Sanomissa  13. 7. 1953.  ”Mutta ei jokainen  nurmijärve-
läis-ympäristöön liittyvä näytelmä saisi aikaan tällaista kan-
sannousua pitäjässä eikä aiheuttaisi näyttelijöissä antautumis-
ta, jossa asianomaiset varmasti, kuten vain harvoina onnelli-
sina tuokioina ihmiselle sattuu, ylittivät omat rajansa ja saivat 
kokea  taiteilijan luomisiloa. Sillä nämä osat elettiin, täyte-
läisesti ja innoittuneesti, eikä sellaista voisi tapahtua elleivät 
Kivi, Nummisuutarit ja sen henkilöt  ammentaisi niin syväl-
tä itsestään suomalaisesta kansansielusta ja puhuisi sille yhtä 
vastustamattomasti  ja sulkuja murtavasti. Samoin on niiden 
katsomoiden laita jotka repliikit vanhastaan melkein ulkoa 
osaten selittämättömästi riemuitsevat  ja liikuttuvat ne yhä 
uudelleen kohdatessaan. Eilen saatiin ehkä vakuuttavammin 
kuin koskaan todeta, mikä kansansa sielun mahtaja Kivi on.”

Ja vielä Havu toteaa: ”Kreetana oli Irma Toivonen hehkeä 
ja lämmin morsian.”

Mutta entäpä tämä kuva sitten mikä julkaistiin Hesarissa 
arvostelun yhteydessä? Haalistunut se on, lehtileike kuuden-
kymmenen vuoden takaa, mutta selvästi näkee että kuvassa 
Kreeta kaataa kahvia itselleen Frans Emil Sillanpäälle?

-Sillanpää oli kunniavieraana ensinäytöksessä, kertoo Ir-
ma. –Kunniavieraille oli aina oma kahvitarjoilu kulissien ta-
kana männikössä.

Ja presidentti Kekkonenkin kävi Taaborilla, ja kaadoit 
kahvia hänellekin. Kerro, kerro! Minkälainen hän oli, mitä 
hän sanoi?

-No ainahan vieraat pyrkivät meitä näyttelijöitä kiittä-
mään ja kannustamaan. ”Kaunis morsian,” niin muistaakse-
ni  Kekkonen minulle sanoi. Mutta vaikka hän olikin tär-
keä  henkilö, Sillanpään läsnäolo minulle on paremmin jää-
nyt mieleen, ja se hiljainen charmi jota ”Taata”  ympärilleen 
säteili.

Ameriikan raitti

Mutta kuinkahan kovasti olisi Kivi mahtanut hämmästyä, 
jos hänen elinaikanaan olisi joku tiennyt hänelle kertoa että 
tulee vielä sekin päivä kun nurmijärveläiset nousevat lento-
koneeseen ja matkaavat yli Atlantin valtameren esittääkseen 
hänen näytelmiään kaukaisella Amerikan mantereella!

Syksyllä  1963 oli taaborilaisten tullut aika valloittaa 
myös amerikkalaisten katsojien sydämet, tai ainakin Ameri-
kan ja Kanadan suomalaisten, joiden keskuudessa oli herän-
nyt toive päästä osallisiksi Kivi-juhlista, kun kuitenkin vain 
harvoilla heistä oli mahdollisuus matkustaa Suomeen varta 
vasten paikan päälle esityksiä katsomaan.

Näytelmät, joiden kanssa  Amerikkaan lähdettiin, olivat 
Seitsemän veljestä ja Nummisuutarit, ja kiertueella oltiin 
kuukauden päivät, 3.10.-6.11. 1963.

Irma oli tuolloin jo kahden lapsen äiti, poika  Timo oli 
kahdeksan, ja tytär  Taina kuuden ikäinen. 

-Mieheni hoiti lapset, kertoo Irma.  – Niin kuin silloin-
kin kun olin kesäisin harjoituksissa tai esityksissä. Ja Ameri-
kan-matkan aikana äitini kävi täällä auttamassa, hän ei asunut 
silloin enää Myllymäessä vaan Kirkonkylässä eläketalossaan 
tuossa kilometrin päässä meiltä.

Aviomiehen tuki Irman teatteriharrastukselle on syytä 
nostaa tässä esiin siksi, ettei se tuohon aikaan 1950-60-lu-
vuilla ollut sellainen itsestäänselvyys kuin nykyisin, vaan en-
nemminkin poikkeus, aikana jolloin ei perheenäidin oletettu 
harrastavan välttämättä  muuta kuin pyykinpesua, saati sit-
ten pörähtävän Atlantin taakse kuukauden pituiselle  ”työko-
mennukselle.”

-Seitsemäntoista esitystä kuukauden sisään, summaa Ir-
ma silmäillessään leikekirjaan tallentamaansa kiertueaikatau-
lua.  –Ei hullummin! 

Ja hitaamman päätä huimaa: New York, Virginia, Ohio, 
Detroit, Chicago, Toronto…

Vastaanotto oli joka paikassa hyvin lämmin ja amerikan-
suomalaiset esityksistä innoissaan.

-Port  Arthurissa oli paljon suomalaisia, siellä saattoi 
kuulla suomea puhuttavan jopa kirjakaupassa. Ja New Yorkis-
sa kun tapasimme Nurmijärveltä lähteneitä siirtolaisia ja hei-
dän jälkeläisiään, tuntui kuin olisimme menneet kotiin.

Ja maisemia varmasti pääsi näkemään, junan, lentoko-
neen tai linja-auton ikkunasta ainakin vaikka ohjelma olikin 
tiivis?

-Kyllä toki, Niagaran putouksillakin ehdimme käydä kun 
Kanadan rajalla tuli viivytys ja jouduimme odottelemaan että 
pääsimme jatkamaan matkaa.

Ja sieltäkin lähti postikortti  kotiin Suomeen. Irman lei-
kekirjasta löytyy myös dokumentti mikä puhuu omaa liikut-
tavaa kieltään,  kalenterinlehti lokakuulta 1963, mihin   per-
he  on  merkinnyt kynällä kiertueen keston ja viimeisen päi-
vän kohdalle riemukkaan tiedon:  Äiti tulee kotiin!

Yhteiskoululaisia  Paraatinkalliolla  vuonna 1943.
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Nyt, kun eläkevuosia on Irmalla ja Taunolla takanaan jo pa-
rikymmentä vuotta, on kesämökistä tullut heille hyvin tärkeä 
paikka. Mutta toisaalta, martta on aina Martta, eikä kai kos-
kaan voi eikä haluakaan istuutua pysyvästi keinutuoliin.

-Sisaren tyttärelle olen menossa laittamaan kangaspuut 
kuntoon, kun hän on nyt innostunut kutomisesta.

Kreetan roolissa Taaborilla Irma nähtiin viimeisen kerran 
vuonna 1969.

Epilogi

Mutta mennään vielä kerran Myllybackaan, Irma. Miten 
se menikään se sanonta mikä äidilläsi oli aina tapana sanoa, se 
lasta unesta unehen…

- ”Lasta unesta uneen, morsianta työstä työhön.” Niin se 
kuului! Ja kerranhan minä sitten siihen kyllästyin koko sanon-
taan, se taisi olla se onneton aamu kun olin navetan jälkeen 
mennyt ylisille pahnakasaan ja ajatellut että lepään siinä vain 
ihan pikku hetken…

Irma, joka oli sinäkin aamuna mennyt navettaan puoli vii-
deksi, oli kuitenkin nukahtanut lämpöisiin pahnoihin. Kauan 
ei unen kuitenkaan sallittu kestää.

-Sen ainoan kerran, huomauttaa Irma. –Kun minä sinne 
pahnoihin olin keksinyt hetkeksi livahtaa. Mutta mönkään me-
ni!

Kohta nimittäin jo kuului alhaalta navetasta äidin ääni mikä 
huhuili Irmaa, olihan kello jo puoli kahdeksan ja Irmaa odotet-
tiin muiden pellolle lähtijöiden joukkoon. 

-Ja sitten taas tämä ”morsianta työstä työhön.” Silloin mi-
nä kivahdin että enhän minä edes ole mikään morsian! Et ole-
kaan, myönsi äiti, mutta olet sen ikäinen että voisit olla. Ai mi-
täkö minä siihen? En mitään. Elonkorjuu oli käynnissä ja vuo-
den kiireisin aika, oli mentävä taas.

Raila  Korsisaari 

Martta

-Muistan, kuinka otin Timon mukaani, kertoo Irma.  –Kun  
menin katsomaan isää sairaalaan, keväällä 1955. Timo oli syn-
tynyt maaliskuussa ja hyvin pieni, mutta halusin että isä ehtisi 
nähdä hänet, isähän oli silloin jo hyvin heikossa kunnossa em-
mekä tienneet kuinka paljon hänellä oli aikaa jäljellä tai pääsi-
sikö hän enää sairaalasta kotiin.

Voitto Toivonen ehti nähdä nuorimmankin tyttärensä lap-
sen. Sairaalan kolkossa huoneessa Irma kääri Timon esiin peit-
teistään ja ulkovaatteistaan ja kantoi hänet sylissään isän vuo-
teen viereen.

-Isä ilahtui kovin, ja liikuttui. ”Voi voi,” hän ihmetteli hel-
tyneenä, ” onko sullakin jo tommonen?”

Toukokuussa oli isä jo poissa, hänen sairautensa, vatsa-
syöpä, oli  lyhyt ja ankara.

Mutta  Irmaa vei elämä eteenpäin, Timo kasvoi ja kehittyi, 
ja kesällä Taaborilla näyteltiin jälleen ja Irma pukeutui Kree-
tan mustaan pukuun. Tytär Taina syntyi 1957, ja vuonna 1959, 
jouluaaton aattona nuori perhe pääsi muuttamaan uuteen ta-
loonsa jossa Irma ja Tauno yhä asuvat.

-Ensimmäisenä iltana katseltiin vain tyhjiä seiniä ja ihme-
teltiin, kaikki oli niin uutta ja puhdasta ja omaa. Ihan peltoa-
han tämä puoli Kirkonkylästä silloin vielä oli, kylän keskusta 
oli kirkon ja yhteiskoulun tienoilla.

Vuosien mittaan on kylä hiipinyt lähemmäksi ja sulkenut 
lopulta syliinsä myös Irman ja Taunon kotikadun. Mutta vielä 
voi näillä kujilla tavoittaa hitusen 1950-luvun idyllistä, syys-
auringon hehkuessa villiviiniköynnöksessä ja omenapuiden 
notkuessa satoaan: - Mihin minä niiden kaikkien kanssa oikein 
joudun, huokaa Irma.

Isänsä tytär  Irma on aina ollut kiinnostunut yhteiskunnas-
ta ympärillään. Leikekirjaa tutkiessa käy hyvin selväksi, että 
niin elämänsä ruuhkavuosina kuin myöhemminkin hän on eh-
tinyt olla monessa toimessa mukana, herää jopa kysymys, mi-
ten yhden naisen aika on tähän kaikkeen edes riittänyt?

Vahvimmin monista yhdistyksistä ja toimikunnista nou-
see kuitenkin esiin martat, joissa Irma on ollut mukana sota-
vuosista asti.

-Äidin mukana tietysti menin, Palojoen metsäkylän mart-
toihin, ja Kirkonkylän marttojen jäsen olen edelleen, puheen-
johtajanakin vierähti pari vuosikymmentä.

Työuransa Irma teki ensin Rajamäen säästöpankissa, sit-
ten Rajamäen tehtaan urakoitsijan palkanlaskijana, ja Nurmi-
järven terveyskeskuksesta hän jäi eläkkeelle kahdeksantoista 
vuoden työrupeaman jälkeen.  Ja sinne työn ja järjestötoimin-
nan väliin mahtuvat vielä harrastuksetkin, paitsi tekstiilitöitä 
ja teatteria myös matkailua, päätellen niistä monista valoku-
vista ja korteista joita leikekirjan sivuilta löytyy?

-No en tiedä onko matkailu mikään harrastus ollut, mutta 
sen verran, että Eurooppa tuli kierrettyä!

tekstiilinäyttely ahjolassa.
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Hallinnon tulee aina olla 
kansan palvelija

”mustikkaakin on tullut sen ver-
ran, että olen melkein joka päivä käy-
nyt syömässä niitä suuhuni”, Ahdeo-
ja viittaa tonttinsa metsäiseen reu-
naan, mistä alkaa luonnonvarainen 
metsikköalue. Oikeastaan huo-
lellisesti hoidetun asuinreviirin ja 
luonnon metsän välisen rajamaas-
ton erottaa kaksi pyökkiä, joilla on 
myös oma historiansa.

”tuon isomman olen tuonut auton mukana taimesta Berchtes-
gadenista ja pienemmän Lüneburgista. Berchtesgadenin taimi oli 
tottunut Baijerin alpeilla karumpaan ilmastoon ja on menestynyt 
täällä Nurmijärvellä isoksi puuksi, mutta lempeämmässä Lünebur-
gin ilmastossa kasvanut taimi on jäänyt hiukan pienemmäksi. Lüne-
burghan on suhteellisen lähellä Hampuria”, kihlakunnanneuvos 
kertoo elävistä matkamuistoistaan.

Matti Ahdeoja toimi Nurmijärven nimismiehenä vuodes-
ta 1969 vuoteen 1998. Kihlakunnanneuvoksen arvon hän sai 
27. marraskuuta 1998. Hän näki valtion virkamiehenä ja esi-
vallan edustajana pitäjänsä kasvun ja kasvukivut, mutta ei ai-
noastaan virkamiehen näkökulmasta. Hän on ollut innokas ja 
aktiivinen toimija yhteiskunnassa ja erityisesti oman yhtei-
sönsä jäsenenä. Lakimiesmatrikkelista löytyy lista erilaisista 
luottamustehtävistä. Nurmijärven kokoomuslaisena kunnan-
valtuutettuna Ahdeoja työskenteli vuodesta 1973 vuoteen 
2000 ja kirkkovaltuustossakin 1975 vuoteen 1982. Mies oli 
arvossaan, sillä hän tunnetusti esitti asiansa juristin selkey-
dellä ja suomalaisen miehen rehellisyydellä. Tämän jutun 
kirjoittajana muistan erikseen erään kunnanvaltuuston istun-
non, jota seurasin lehtimiehenä. Valtuustoryhmien edustajat 
olivat vuorollaan käyneet kertaamassa kuluneen vuoden toi-
mintaa ja luonnollisesti kiiteltiin yhteistyötä ja konsensusta 
monessa asiassa. Kokouksen jälkeen valtuustokahveja jonot-
taessamme Ahdeoja lausahti sangen kuuluvasti, että ”nyt on 
saatu niin paljon makeaa, että tekee jo mieli jotakin suolaista.” Ja 
kuinka ollakaan, oli perinteisen kakun ja pullan sijasta tarjol-
la pasteijoita. Liekö kunnan keittiö ollut valppaana.

Vanhoista lehtimuisteloista voidaan lukea, että Nurmijär-
ven nimismies tunnettiin kylläkin tiukkana, mutta reiluna ja 
luotettavana. Niinpä käräjillä syyttäjänä toiminut nimismies 
oli taas istunnossa, mutta syytettynä olevalla ei ollutkaan 

Kihlakunnanneuvos Matti Ahdeoja:

puolustusasianajajaa paikalla. Syy-
tetty oli vain tokaissut, että ”voi-
daan me aloittaa. Onhan nimismies 
paikalla.” Luottamus oli vankkaa.

Eräs läheinen toimintafoorumi 
on ollut Suomalaisuuden liiton toi-
minta. Liiton hallituksessa Ahde-
oja toimi vuosina 1986-1994 sekä 
1997-2010 ja varapuheenjohtajana 
vuosina 1997-2004. Foorumi on 

ollut läheinen isänmaalliselle miehelle, joka on jo kotoaan 
sisäistänyt suomalaisuuden myös kulttuuriarvona, joka J. V. 
Snellmanin hengessä perustuu kielelliseen juureen. Toki tässä 
mielessä on oivallinen yhteensattuma, että Matti Ahdeoja on 
tehnyt merkittävän osan elämäntyötään kansalliskirjailijam-
me ja suomenkielisen kirjallisuuden perustan luoneen Alek-
sis Kiven syntymäpitäjässä.

Mutkan kautta Nurmijärvelle

Matti Ahdeoja syntyi 13. päivä helmikuuta 1933 Perniös-
sä. Hän syntyi siihen ajanjaksoon, jolloin Suomi joutui taiste-
lemaan itsenäisyydestään ja sodan vaikutukset jäivät elämän 
alkutaipaleella vahvasti mieleen. Naapurustosta kaatui nuo-
ria miehiä, omakin veli haavoittui vaikeasti. Isämaan palve-
leminen iskostui varhain mieleen ja opiskelu suuntautui lain 
piiriin. Vuonna 1961 Ahdeoja valmistui lainopin kandidaatik-
si Helsingin yliopistolta. Vaikka opiskeluaikana hän asui ydin-
keskustassa, Aurorankadulla Töölössä, tuntui maalle lähte-
minen luontevalta. Toki maaseutu oli vetänyt jo opiskeluvai-
heessakin puoleensa, sillä 1958 Savon Pertunmaalla vt. ni-
mismiehenä toimiminen vahvisti vetoa maaseudun piiriin.

”Lähdin valmistuttuani Kauhajoelle tuomioistuinharjoitteluun. 
Piti istua 30 käräjäpäivää ja vuonna 1963 minusta sitten tuli va-
ratuomari. sen jälkeen siirryin turun ja Porin lääninhallitukseen 
töihin. viihdyin siinä työssä kuitenkin vain puoli vuotta. se ei ollut 
oikein minun hommaani.”

Asia oli tunnolliselle ja eteenpäin pyrkivälle nuorelle va-
ratuomarille nopeasti autettu ja vielä vuoden 1963 syksyn ai-
kana nuori Ahdeoja siirtyi Evijärven nimismieheksi. Kolmen 
vuoden kuluttua tapahtui siirtyminen Kaustiselle.

Nurmijärven kirkonkylän Puontilankaa-
rella vallitsee rauhallinen syystunnelma. 
Loppukesä ei ole vielä taipunut vuo-
denkierrossa syksyn koleuteen, mutta 
syksyn tulo on jo ilmassa. Kihlakunnan-
neuvos Matti Ahdeojan kotitalon piha-
maalla kukissa on vielä loistokkuutta ja 
ulkonakin tarkenee. Luonto on lähellä 
ja vaikuttaa rauhoittavalta.
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”se oli tavattoman antoisaa aikaa. alueeseen kuuluivat siis 
Kaustinen, Halsua, veteli ja Perho. viihdyin alueella, työssäni ja li-
säksi siellä oli hienoja kalastuspaikkoja”, muistelee kihlakunnan-
neuvos uransa alkutaipaleita.

Vuonna 1969 tapahtui merkittävä muutto, joka suuntau-
tui Nurmijärvelle. Siitä tulikin pitkäaikaisin työrupeama, jo-
ka jatkui eläkepäiviin saakka, vuoteen 1998.

 Hallinnon kunnostusta ja yhteisön palvelua

Perheen tuli tietenkin ensin saada asettua aloilleen, joten 
asunnon hankkiminen oli edessä.

”minä soitin aivan ensimmäiseksi alkon rajamäen tehtaille ja 
tiedustelin, olisiko heillä vuokrattavissa asuntoa. tehtaallahan oli 
useita työväelle tarkoitettuja asuntoja. saimmekin rivitaloasunnon 
toukolanrinteeltä. vaikka Nurmijärvi ei ollutkaan muuten tuttu 
kuin aleksis Kivestä, niin maaseudulla asuneena ja siihen tottunee-
na päästiin nyt yhteisöön hyvin mukaan. Nurmijärven nimismies-
piiri oli kuitenkin hallinnollisesti päässyt menemään varsin huo-
noon kuntoon, joten oli heti käytävä käsiksi henkilökunnan ohjauk-
seen ja kouluttamiseen. retuperällä ollut hallinto oli myös saatava 
pian järjestykseen.”

Maaseudun idyllistä ei voinut jäädä nautiskelemaan, sillä 
poliisityön koko kirjo tuli isossa pitäjässä myös nopeasti tu-
tuksi. 

”Poliisitoimen ohessa nimismies toimi myös käräjillä syyttäjänä. 
Näin tapahtui aina kihlakunnanuudistukseen saakka. toki apulais-
nimismies tuli lopulta tässä tehtävässä avuksi.”

Käräjiä istuttiin Hyvinkäällä. Kun uusi virastotalo avautui 
Nurmijärven kunnantalon kupeeseen, odotettiin käräjäis-
tuntojenkin siirtyvän virastotalon omaan käräjäsaliin.

”vanhasta poliisitalosta, Pratikankuja 12:sta ja säästöpankilta 
vuokratuista tiloista siirryttiin uuteen taloon 13. päivä kesäkuuta 
1989. Käräjiäkin piti ryhtyä istumaan uudessa talossa, mutta uut-
ta käräjäsalia ei käytetty kertaakaan. oli kansanvaltainen ajatus, 
että oikeuden tuomari ja sihteeri tulevat Nurmijärvelle oikeutta is-
tumaan sen sijaan, että täältä lähdetään muualle. oli ajatus pal-
vella ihmisiä” 

Valitettavasti tämä idealismi ei ollutkaan se suuntaus, jol-
la suomalaista hallintoa tultiin nyt kehittämään. Pikemmin-
kin alkoi erilaisten toimintojen voimakas keskittäminen. Kä-
räjät jäivät Hyvinkäälle, minne niin syytettyjen kuin lauta-
miestenkin – ja muiden oikeudessa asioivien on nyt matkus-
tettava.

Demokratia toimii, jos hallinto on lähellä

Kaiken kaikkiaan lähipalveluiden heikkeneminen huoles-
tuttaa kokenutta virkamiestä. Onhan hän nähnyt sen kehityk-
sen, kukoistuksen ja kaikkoamisen. 

Kihlakunnanneuvos matti ahdeoja kotipihansa kukoistavassa puutarhassa loppukesällä 2012.
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”Kehityksen pitäisi aina mennä eteenpäin, ei taaksepäin. esi-
merkiksi oikeuskäytännön tulisi edustaa kansakunnan oikeustajua. 
sen on myös oltava lähellä. silloin se voimistaa luottamusta kan-
sanvaltaisuuteen ja oikeuteen. Ne ovat demokratian peruspilareita. 
Nyt kun päätöksenteko viedään etäälle, niin lisäksi paikallistunte-
mus heikkenee. se on ikävä piirre nykyisessä kehityksessä yleensäkin. 
olisi lopetettava pään lyöminen honkaan ja palattava kansanval-
taiseen järjestelmään. Päätöksiä ei saa tehdä vain jonkin eliitin pii-
rissä ja sitten koota työryhmiä, joiden ainoa tehtävä on kosmeetti-
sesti siunata jo tehdyt päätökset ja keksiä niille jälkeenpäin perus-
telut”, Ahdeoja kiteyttää nykyisen hallinnon tilaa.

Hän luottaa vakaasti suomalaiseen parlamentarismiin, 
jossa työryhmissä on kaikkien puolueiden edustajia tekemäs-
sä yhdessä valmistelutyötä.

”elitismi kostautuu aina”, kihlakunnanneuvos muistuttaa jä-
mäkästi.

”Pienemmillä hallintokokonaisuuksilla saadaan aikaiseksi pa-
rempaa hallintoa ja toteutusta. suomen kunnallishallinto on toimi-
nut erittäin hyvin ja se on ollut hyväksi lähidekokratialle. on ollut 
nimenomaan hyvä asia, että suomessa on ollut pieniä kuntia. sai-
raanhoitopiirien hoitaminen on tietysti yhdelle kunnalle liian ras-
kasta, mutta sellaisissa asioissa kunnat voivat toimia yhteistyössä, 
kuntayhtyminä. Demokratiassa kansalaisten on kuitenkin voitava 
itse päättää oman lähialueensa asioista ja heidän on myös voitava 

luottaa demokratian toimivuuteen. esimerkiksi Nurmijärvellä asiat 
on hoidettu hyvin ja demokratia toimii.”

Ahdeoja suosittelee laajemminkin maan jakamista hallin-
toalueisiin Itävallan tapaan. Siellä on yhdeksän osavaltiota, 
joista pääkaupunki Wien on yksi. Se puolestaan on jaettu yli 
20:een paikallishallinnolliseen yksikköön. Näin kansalaisten 
ääni oman asuin- ja elinpiirinsä asioissa tulee selkeästi kuul-
luksi. Demokratia toimii ja hallinto kuuntelee demokraatti-
sesti tehtyjä päätöksiä.

”Hallinnon tarkoitus on aina ja ainoastaan palvella kansaa”, 
kiteyttää kihlakunnanneuvos Matti Ahdeoja yli neljän vuosi-
kymmenen ajan kestänyttä viranomaistyönsä filosofiaa ja siitä 
kumpuavaa elämänkokemusta. 

Vaikka tämän hetken suuntaukset eivät vaikuta lähidemo-
kratiaa suosivankaan, ei suoraselkäinen ja kokenut mies anna 
masentaa itseään. Vahvalla periaatteella on hyvä seistä ja ot-
taa tukea.

”minä kun mieluummin kuljen jalat vahvasti maan pinnalla en-
kä ilmassa”, Ahdeoja hymyilee.

Tässä vaiheessa muistankin, että kun joskus aikoinani 
1998 kävin häntä haastattelemassa uuden virastotalon työ-
huoneessa, oli seinällä kunniapaikalla marsalkka Mannerhei-
min kuva. Eipä antanut periksi hänkään.

Jaakko Ojanne

ahdeojan kodikas olohuone tarjoaa rauhalliset puitteet perehtyä oman kirjaston antimiin. täydennystä hankitaan välillä saksasta asti.
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Nurmijärven Sukututkijat 
Hämeen Härkätiellä 2012

Nurmijärven Sukututkijat ovat kiertäneet seitsemänä vuon-
na Kuninkaantien kohteita. Nyt päätettiin käydä Hämeen Här-
kätiellä. Matka suuntautui Härkätien loppuosaan; Renkoon, 
Hämeenlinnaan ja Hattulaan. Vuonna 2005 kävimme myös Hä-
meen Härkätiellä Liedon Vanhalinnassa, kun olimme tutustu-
massa Kuninkaantien kohteisiin Kuusistossa, Turussa ja Piikki-
össä. Hämeen Härkätien iästä ei ole varmaa tietoa. Sen arvel-
laan olleen käytössä jo viikinkiajalla ja kehittyneen yhtenäiseksi 
tieksi varhaiskeskiajalla. Keskiajalla Härkätie yhdisti valtakun-
nan kaksi tärkeää linnaa, Turun ja Hämeen linnan. Härkätie liit-
ti toisiinsa Turun Tuomiokirkon, Rengon Pyhän Jaakon kirkon 
ja Hämeen äitikirkon; Hattulan Pyhän Ristin kirkon. Kirkkojen 

vierellä pidettiin juhlapyhinä markkinoita eli messuja, jotka ve-
tivät puoleensa sekä kauppiaita että ostavaa rahvasta.

Lähtö tapahtui lauantaina 9.6.2012 kello kahdeksan Nur-
mijärven linja-autoasemalta. Reitti kulki Läyliäisten ja Topenon 
kautta Renkoon. Ensimmäinen tutustumiskohde oli Rengossa 
Härkätien museo. Se on kulttuurihistoriallinen esinemuseo, jo-
hon on talletettu Hämeen Härkätien ja Rengon Pyhän Jaakon 
kirkon esineistöä. Museorakennus on Rengon manttaalikunnan 
entinen lainajyvä-makasiini. Toinen kohde lähes vierellä siis oli 
Rengon kirkko Rengon raitin varrella, kirjaimellisesti keskel-
lä kylää, rakennettu 1400 ja 1500- lukujen vaihteessa. Rengon 
kirkon varhaiskristilliseltä ajalta tunnettu kastekappelin kah-

Hattulan kirkko kesällä 2012.
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deksankulmainen pohjamuoto on poikkeuksellinen kirkkoark-
kitehtuurissamme. Tutustumisten jälkeen nautimme aamukah-
vit kylällä.

Matka jatkui sitten Härkätietä Hattulaan, jossa kohteena oli 
Hattulan vanha kirkko. Hattulan Pyhän Ristin kirkko on Hä-
meen vanhin kirkko. Se oli suosittu pyhiinvaelluskohde keski-
ajalla. Se on tehty 1300 ja 1400-lukujen vaihteessa. Kirkkora-
kennus on tiilestä. Kirkko edustaa täysgotiikkaa ja on raken-
teeltaan kolmilaivainen hallikirkko. Runkohuoneeseen liittyvät 
sakaristo pohjoissivussa ja asehuone eteläsivussa. Asehuoneen 
osittain harmaakiviset seinät ovat peräisin 1500-luvulta. Kirkon 
holvissa on keskeisellä paikalla kuvattu Pyhän Ristin legenda. 
Kirkonkellot ovat peräisin Karja-lasta Vuokselan kirkosta. Kir-
kossa on myös nelisenkymmentä puuveistosta. Vanhimmat ovat 
”Liedon mestarin  veistämiä 1300-luvun ensimmäiseltä puolis-
kolta. Kuorissa oleva krusifiksi ja Hattulan madonna ovat hänen 
tunnetuimpia töitään. Kirkossa on keskiaikainen puinen kaste-
malja. Saarnaspulpetti vuodelta 1550 on maamme vanhin. 

Kirkon jälkeen meillä oli opastettu kiertoajelu Hämeenlin-
nassa. Kiersimme Hämeenlinnan keskustan kohteita ja Aulan-
gon puiston nähtävyyksiä.

Sieltä siirryimme taas keskustaan Suomen kasarmille ruo-
kailemaan. Vielä ruokailun aluksi saimme kuulla esityksen Hä-
meenlinnan kasarmien historiaan. Ruokailun jälkeen oli edes-
sä tutustuminen Palanderin taloon. Se on hämeenlinnalaiseksi 
porvariskodiksi sisustettu kotimuseo, joka sijaitsee entisöidys-
sä puutalossa Hämeenlinnan keskustassa. Talon tarina alkaa 
1860-luvulla, kun kapteeni Anselm Grahn rakennutti talon Lin-
nankadulle. Kotimuseo on saanut nimensä talon pitkäaikaisen 
omistajaperheen Palanderin mukaan. Lehtori Palander toimi 
venäjän kielen opettajana Hämeen-linnan lyseossa.

Kotimuseoon tutustutaan oppaan johdolla. Opastuskier-
ros alkaa eteisestä, josta edetään jugendtyyliseen herrainhuo-
neeseen, 1800-luvun lopun isäntäväen makuuhuoneeseen, siitä 
edelleen sunnuntailounaalle katettuun ruokasaliin ja edelleen 
juhlavaan saliin, lastenhuoneeseen ja viimeiseksi 1920-luvun 
kodikkaaseen keittiöön. Talossa on myös suojeluskunnan piiri-
päällikön huone 1930-luvulta. Kotimuseossa on esillä pukuko-
koelma ja sisäpihalla puutarha perinnekasveineen.

Seurasi käynti joko varsinaisessa Hämeen linnassa, Histo-
riallisessa museossa tai Vankilamuseossa. Retkeläiset valitsivat 
näistä tutustumiskohteensa hyvin tasapuolisesta. Noin kolmas-
osa kolmenkymmenen viiden hengen seurueesta kävi kussakin 
kohteessa. 

Matka Nurmijärvelle kulki yllättäen Turengin kautta, jos-
sa Vanajaveden rannalla nautimme kauniissa ympäristössä her-
kulliset iltapäiväkahvit. Kahvilakäynti kruunasi mielenkiintoi-
sen päivän. Palasimme Nurmijärven kirkolle ennen ilta puoli 
seitsemää. 

Arvo Toivanen

Papinojan 
tarinaa

Suomalaista kansantarustoa ja myyttejä taltioinut Lauri 
Simonsuuri on aikoinaan saanut tarinahaaviinsa myös näyt-
teen Nurmijärveltä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
kustantamassa teoksessa ”Kotiseudun tarinoita”  vuodelta 
1951 löytyy mainio pieni kertomus, joka selittää ainakin 
niitä uskomuksia – ellei joissakin tapauksissa jopa syitä – 
paikkojen nimien synnylle. Yleensä esimerkiksi talot ja ti-
lat ovat saaneet nimensä talonpojan mukaan, mutta monet 
maisemalliset kohteet ja paikat ovat saaneet nimensä jon-
kin tapauksen, ilmiön tai sattumuksen johdosta. 

Seuraava tarina liittyy kerrottuun kastetapahtumaan 
pitkällä kirkkomatkalla Klaukkalasta kirkolle.

”Nurmijärven pitäjässä kirkonkylän ja Klaukkalan välisellä 
maantiellä on mäki, jota sanotaan Papinojanmäeksi ja mäen al-
la virtaavaa ojaa Papinojaksi. Kerrotaan, että monta kymmentä 
vuotta sitten tulivat eräänä päivänä ojan luona vastakkain pap-
pi ja lasta kasteelle vievät kummit. Kummit tunsivat papin, py-
säyttivät ajopelin ja puhuivat asiansa papille. Pappi laskeutui 
kärryistään ja suostui kastamaan lapsen ojasta ottamallaan ve-
dellä. siitä asti oja on ollut nimeltään Papinoja sekä mäki Papi-
nojanmäki.”

Olipa kastajaistarinan todenperäisyyden suhteen mi-
ten tahansa, kuvastaa kertomus joka tapauksessa suoma-
laiskansallista mielikuvituksen lentoa ja oivalluskykyä. To-
kihan paikan nimelle aina on jokin selitys oltava, Papino-
jallekin.

Jaakko Ojanne

Nurmijärven kirkon kastemalja
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Hiirien talo ei koskaan 
valmistu

Nurmijärven identiteettiä kulttuuripitäjänä tuskin voi liioi-
tella, mutta jatkuvia yllätyksiäkin se edelleen tarjoaa. Ihmisen 
tekee ihmiseksi uteliaisuus ja siitä kumpuaa luovuus. Kuten tun-
nettua, ei kumpikaan tunne rajoja. Niinpä erityisesti taiteelli-
nen luovuus löytää usein sellaisia kanavia, jotka voivat pysyä hy-
vinkin tarkasti muilta näkymättömissä, suorastaan kätkettynä.

Nurmijärven kirkonkylässä asuva ja Nurmijärven Musiik-
kiopistossa opettava Laura Marila edustaa tällaista piilossa ku-
koistavaa luovuutta. Hän on kuitenkin suoranainen taiteilija 
alallaan, nimittäin nukkekodin rakentajana. Tässä suhteessa kie-
li jo asettaa rajoituksia, sillä vaikkakin kyseessä toki on klassi-
sessa mielessä nukkekoti, voidaan kuitenkin jo puhua todellises-
ta kodin pienoismallista. Useampikerroksinen talo käsittää niin 
runsaasti yksityiskohtia miniatyyrivihkisormuksesta ja makeis-
rasioista huonekaluihin ja pönttöuuneihin, että edellytetään jo 
kellosepän näppäryyttä niiden valmistamiseen.

”ryhdyin rakentamaan tätä vuonna 1998 tuollaiseen 1950-lu-
vun liinavaatekaappiin. siitä alkaen työ on jatkunut eikä se valmistu 
koskaan. eihän oikeakaan koti ole koskaan kokonaan valmis”, Mari-
la kertoo.

Hänen harrastuksensa on järjestäytynyttä, sillä hän on jäsen 
vuonna 1991 perustetussa Nukkekotiyhdistys ry:ssä, jossa on 
noin 700 jäsentä eri puolilta Suomea.

Entinen liinavaatekaappi tarjoaa häkellyttävän elämyksen, 
kun pariovet, joihin tosin on laadittu kauniit ikkunat, avautuvat. 
Toki ensin etuoven maton alta paljastuu pikkiriikkinen avain. 
Ovessa on nimi: Hiiroharju. Ja talossaan eri huoneissa ja aska-
reissa, kuka rukin ääressä, kuka pöytää kattamassa ja kuka pik-
kiriikkistä sanomalehteä lukemassa, ovat hiiriperheen jäsenet. 
Yksityiskohtia on uteliaalle niin paljon tarjolla, että on istuu-
duttava ja jäätävä vain hiljaa katselemaan. Hiljalleen oma mieli-
kuvitus alkaa laukata ja tehdä tarinoita siitä, mitä kussakin pie-
noisessa huoneessa on tapahtumassa ja kuinka hiirulaiset kodis-
saan elelevät.

”talo elää myös vuodenaikojen ja juhlien mukaan. Pääsiäisenä on 
tipuja ja rairuohoja ja jouluna kuusi ja paketteja”, Laura Marila 
kertoo.

Kättentaitoja vaalivan Marilan vieraskirja on täynnä nimiä, 
joiden monien perässä on lämpimiä kiitoksia tuokiosta pienois-
maailman äärellä.

Jaakko Ojanne



35 Klaneetti 2012Nurmijärven Kotiseutulehti



36Klaneetti 2012 Nurmijärven Kotiseutulehti

Liikenneneuvos 
Olavi Lahtela sai liikkeelle 
sekä autot että vedet

Liikenneneuvos Olavi Lahte-
la yhdistetään kiinteästi Klaukka-
lan Metsäkylän vaikuttajiin, mutta 
merkittävän jälkensä hän on jättä-
nyt myös ison kylän puolelle. Hän 
oli mukana polkaisemassa pystyyn 
Klaukkalan Vesihuolto Oy:n, mi-
kä oli merkittävä virstanpylväs Ison 
Kylän – Klaukkalan -  kehityskaa-
ressa.

Olavi Lahtela syntyi 22. päivä toukokuuta 1928 Helsin-
gissä, missä hän sotavuosina 1941 – 1943 suoritti metallialan 
ammattikoulututkinnon ja iltalinjalla sen lisäksi keskikoulun 
oppimäärän Helsingin Suomalaisessa yksityislyseossa.

Lahtelan perhe muutti kuitenkin 1945, sodan jälkeen, 
Nurmijärvelle ”juurilleen” ja asettui Metsäkylään asumaan.  
Olavin ensimmäisiä töitä uudessa kotipitäjässä tuli pellon rai-
vaaminen Hakahuhtaan. uutta viljelyalaa syntyikin seitsemän 
hehtaaria. Helsingissä nuori mies kävi vuodesta 1950 alka-
en rakennustöissä. Siltä alalta alkoi lohjeta lisää leipää pöy-
tään, sillä Nummelassa ryhdyttiin samana vuonna rakenta-
maan suurta navettarakennusta ja Olavi keksi ryhtyä valmis-
tamaan kattotiiliä, joiden kysyntä oli tuolloin vahvassa kas-
vussa. Lieneekö yritteliäisyyteen innostanut jo vuonna 1946 
kauppakorkeakoulussa saatu oppi, jonka tuloksena miehellä 
oli taskussaan vakuutustutkinto ja Suomi Salaman edustajan 
asiakirja.

Oman lisänsä työuraan toi se, että Metsäkylässä sijaitse-
van Viitasen tilan isäntä menehtyi vuonna 1952 ja työteliääk-
si ja luotettavaksi tiedettyä Olavia pyydettiin tuon 30 hehtaa-
rin laajuisen tilan vuokraajaksi. Näin tila pysyisi kunnossa ja 
tuottaisi leskelle ja orvoille leivän. Se pesti kesti viisi vuot-
ta. Ja oli taas aika hankkia uutta työkokemusta, nyt yrityselä-
mässä.

Vuonna 1957 Olavi Lahtela ja Tauno Järvelä perustivat 
yhdessä  ”Nurmijärven maansiirto”-nimisen yhtiön. Suomi oli 
alkanut toipua sodasta, rakentaminen oli vilkasta ja töitä riit-
ti niin kuljetuspuolella kuin kaivinkonepuolellakin.  Oma lii-
kennelupakin heltisi viranomaisilta. 

Vaurastuva Suomi söi jo reippaammin lihaakin ja Olavi sai 
sopimuksen lihakarjan ajosta Karjakunnan kanssa. Tämä yh-
teistyö jatkui pitkälle 1970-luvulle asti.

Lahtelan yritteliäisyys johti sii-
hen, että hänen yritysryppäässään 
oli noin 70 ajoneuvoa ja 1980-lu-
vulla hän liisasi Suomessa ja Saksas-
sa lähes 200:aa rekan perävaunua. 
Hän edusti globaalia yritteliäisyyttä 
aikana, jolloin Suomi vasta tähyili 
Euroopan unionin toimintaan mu-
kaan. Yritteliäisyyshän meidät sin-
nekin lopulta vei.

Kaikki edellä kerrottu antaa varmasti hyvää pohjustusta 
sille luonteenlaadulle, jolla liikenneneuvos Lahtela on elä-
mäntyötään eri tahoilla tehnyt. Ottamatta kantaa poliittiseen 
aatteeseen erityisesti, on kohtuullista mainita myös Olavi 
Lahtelan poliittinen kanta: hän on henkeen ja vereen keskus-
talainen ja jo nuorena miehenä Alkio-opiston käynyt järjestö-
mies. Tämä on paikallaan mainita erityisesti siksi, että yhtei-
söllisyys ja yhdessä tekeminen on ollut elämässä kantava voi-
mavara. Toki järjestöllistä valveutumista oli jo kodin perin-
tönä, sillä mm. Nurmijärven historiaa ja perinnettä ahkeras-
ti tallettanut äiti, Saima Lahtela oli puolestaan sosialidemo-
kraatti. Velimies Kalevi Lahtelakin on ollut mm. Metsäkylän 
VPK-toiminnan uraauurtava tekijämies. Lahtelan perheessä 
on kautta aikain ollut se yhteinen vakaumus, että yhteisö me-
nestyy ja kehittyy vain yhteisin voimin ja yhteistyössä, toisia-
kin mielipiteitä suvaiten.

Klaukkalassa alkoi siirtyminen kohden kasvukautta vuon-
na 1965, jolloin Olavi osti yhtiökumppaniltaan Tauno Järve-
lältä kylän keskustassa sijainneen talon. Kaupassa oli tosin 
ehtona se, että Järvelä sai asua talossaan vielä vuoden verran, 
jotta ennättäisi rakentaa itselleen uuden tuona määräaikana.

Toimelias Lahtela oli ymmärtänyt Klaukkalan kasvuo-
dotukset ja  –tarpeet. Kylä oli oivallinen paikka kodin ra-
kentamiseen monelle Helsingin suunnasta leipänsä tienaavil-
le, mutta rakennuslupien saaminen oli hankalaa, koska vesi-
johtojärjestelmää ei ollut. Toki monessakin talossa oli muka-
vuuksia, mutta veden saanti oli oman kaivon varassa ja vie-
märivesi laskettiin milloin minnekin. Vaikka saostuskaivoja 
olikin, päätyi ojiin, soihin ja vesistöihin pahasti likaantunutta 
jätevettä.

”vuonna 1965 perustettiin sitten Klaukkalan vesihuolto oy, 
mutta johtokuntaan merkittiin ensin tauno järvelä, koska hän asui 

Nurmijärveläisessä elämänpiirissä uut-
teruus on ollut  kansallinen hyve, mutta 
samalla jopa luonteenomaista tapaa 
toimia yleensäkin.  Lienee niin, että Nur-
mijärvellä sekä maaseutuun kuuluva 
ahkeruus että pääkaupungin läheisyy-
dessä versova innovatiivisuus löytävät 
pitäjässä helposti toisensa, eritoten sen 
eteläisimmässä kylässä, Klaukkalassa.
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vielä vuoden ajan itse Klaukkalassa. minä tulin virallisesti johto-
kuntaan seuraavana vuonna eli 1966”, Lahtela kertoo toimin-
nan alkuvaiheista.

Uuden yhtiön osakkeen nimellisarvo oli 50 markkaa ja 
niitä myytiin yksityisten ihmisten lisäksi tahoille, jotka omis-
ta lähtökohdistaan halusivat olla kehittämässä ja kasvattamas-
sa Klaukkalan kylää. Ostajia olivat  silloinen Osuuspankki, 
Nurmijärven Säästöpankki, KOP sekä paikalliset kauppiaat.

Yksityisiä henkilöitä saatiin osakkaiksi kiertämällä yksin-
kertaisesti kylää talo talolta läpi. 

”Yhtiö perustettiin sitten aikanaan, vaikka sain tosin merkitä 
itsekin vähän useamman osakkeen, jotta koko osakepääoma saatiin 
merkityksi.”

Yhtiön hallitukseen haluttiin kattavasti eri puolueiden 
edustajia, koska kysymyksessä oli koko Klaukkalan yhtei-
nen etu ja hanke. Niinpä hallituksessa istuivat Arvo Aalto 
SKDL:stä, Heikki Jokinen Sosialidemokraateista, Matti Jo-
kiniemi Kokoomuksesta sekä Lauri Ojamo ja Olavi Koski-

nen silloisesta Maalaisliitosta. Olavi Lahtela oli yhtiön toi-
mitusjohtaja. 

”Nurmijärven kunta suhtautui koko asiaan torjuvasti, eikä 
aluksi halunnut sijoittaa koko hankkeeseen yhtään mitään. silloin 
katsottiin, että Klaukkala on syrjäkylä, jonne ei kannata sijoittaa 
uutta infrastruktuuria. varsinaisesti tämän penseyden takana olivat 
Kirkonkylän ja rajamäen kunnallispoliitikot, jotka varjelivat omia 
reviirejään.”

Sen verran enemmän kunta kuitenkin antoi lopulta myö-
ten, että sen taholta luvattiin antaa mahdolliselle lainalle ta-
kaus. Tähän tilaisuuteen Lahtela ymmärsi tarttua. Verkoston 
rakentaminen tuli saada käyntiin ja liittymismaksujen lisäksi 
tarvittiin alkupääomaa. 

”siinä vaiheessa menin KeLa:n pääjohtaja vieno johannes suk-
selaisen (1906 – 1995) puheille tässä asiassa.”

Kohde oli otollinen. Sukselainen oli tuttu mies oltuaan 
Maalaisliiton puheenjohtajana 1945 – 1964 ja hän oli aikoi-
naan tehnyt yhteiskuntatieteen tohtorin väitöskirjansa ai-
heesta ”Hankintaosuuskunta yritysmuotona”. Hänellä lienee 
ollut erityistä ymmärrystä sen kaltaiselle kansalaislähtöiselle 
hankkeelle, jota klaukkalalainen Olavi Lahtela hänelle esitteli 
lainoituksen kohteeksi. Tulos neuvotteluista oli onnistunut ja 
KELA myönsi yhtiölle kahden miljoonan markan lainasum-
man, jonka Nurmijärven kunta takasi.

”se oli pään avaus. sen jälkeen pankitkin rohkaistuivat myön-
tämään lainoja.”

Nurmijärven Säästöpankki oli 1968 rakentanut Klaukka-
lan keskustaan kerrostalon ja sillä oli jonkinlainen oma ve-
denpuhdistusjärjestelmänsä. Nyt se voitiin liittää uuteen ve-
siyhtiöön ja sen vesi- ja viemäriverkostoon. Kerrostaloja ra-
kennettiin edelleen lisää Klaukkalantien molemmille puolil-
le. Säästöpankki- ja Osuuspankkileirit kilpailivat keskenään 
asuntolainan ottajista ja asiakkaista.

”Kerrostalot olivat oikea aarre yhtiölle. Liittymismaksu verkos-
toon oli noin 20 000 – 30 000 markkaa ja KeLa:n laina saatiin 
maksettua pois kahdessa vuodessa.”

Liittymiä hankittiin kasvavassa kylässä jatkuvasti lisää, sil-
lä rakennuslupiakin alkoi nyt kylään herua samaa tahtia, kun 
perustekniikkakin kehittyi asianmukaiselle tasolle. Käyttö-
veden hankinta perustui yhtiön kaivoihin. Syöttövesi tuotiin 
verkostoon Lepsämäntien varrella olevasta kaivosta. Työvä-
entalolle saatiin myös paloposti, mikä palveli yleistä palotur-
vallisuutta. Ongelmaksi Klaukkalan pohjavedessä osoittautui 
kuitenkin rautapitoisuus. Tätä ongelmaa vastaan toimittiin 
kemikaaleilla, jotka kiteyttivät vedessä olevan raudan sellai-
seksi, että se voitiin suodattaa pois. Kerran tapahtui kuiten-
kin niin, että vesipumput laukesivat pois päältä, mutta kemi-
kaalien tulo jatkui. Kun vesipumput saatiin uudelleen päälle, 
työnsi vesi edellään ihmisten vesihanoihin kirkkaanpunaista 
lientä. Ongelmat saatiin kuitenkin hiljalleen ratkaistua ja ke-
hitys saattoi mennä tasaista tahtiaan eteenpäin.

olavi Lahtela.
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Oman lisänsä Klaukkalan vesijärjestelmän kehityksessä 
muodostaa Mäntysalon kehitys. Pietarsaaressa syntynyt Vik-
tor Enqvist oli vuodesta 1960 alkanut rakentaa ja kehittää ny-
kyistä Mäntysaloa. Kunnan vastahakoisesta suhtautumisesta 
huolimatta yrittäjähenkinen Enqvist haki – ja sai – poikkeus-
luvan kaavoitukselle Uudenmaan lääninhallitukselta. Seuraa-
va vääntö koskikin Mäntysalon vesihuoltojärjestelmää, jota 
taas jarrutettiin. Kunnan silloinen vesilautakunnan puheen-
johtaja Veijo Lehtoruusu oli naureskellut uuden hankkeen 
esittäjälle, että ”ei näitä nyt joka mustalaiskylään rakenneta”. 

Kun sitkeästi asiaansa ajanut Enqvist oli sittemmin osoit-
tanut, että hänen Mäntysaloon rakentamansa saostusjärjes-
telmät käsittelivät viemärivettä tehokkaammin kuin Klauk-
kalan keskustan silloiset järjestelmät, oli kunnan annettava 
jälleen myöden. Mäntysaloonkin ruvettiin myöntämään ra-
kennuslupia. Toisaalta paineet kunnan suuntaan kasvoivat: 
vesihuolto oli oltava ajanmukaisessa kunnossa ja Klaukkalan 
kasvu oli pakko ottaa huomioon.

”aikanaan mäntysalokin sitten liitettiin Klaukkalan vesihuoll-
lon verkkoon ja sieltä vedettiin kilometrin mittainen putki isoniitun 
puhdistamoon. muovirakenteisen putken osat kuumahitsattiin kiin-

ni yhtenäiseksi kappaleeksi, koska maaperä on pohjatonta savea ja 
mutaa. Näin saatiin kuitenkin kestävä ja toimiva jätevesiputki ai-
kaan ja likavesi asianmukaisesti puhdistettavaksi.”

Aikanaan koko yhtiön vesi- ja viemäriverkosto siir-
tyi Nurmijärven kunnalle ja kunnallisen huolenpidon pii-
riin. Yhtiö oli saavuttanut tarkoituksensa.  Klaukkalassa oli 
nyt toimiva vesi- ja viemäriverkosto ja edellytykset rakentaa 
aluetta lisää. Kunta puolestaan sai valmiin infrastruktuurin, 
jota oli helppoa kehittää edelleen ajan vaatimusten mukai-
sesti.

”Yhtiölle oli kuitenkin kertynyt rahavarallisuutta, joka osakeyh-
tiön purkautuessa jaettiin osakkaille. jokainen sai tietysti osakkeen 
nimellisarvon eli 50 markkaa, mutta sen lisäksi osakekohtaista pa-
lautusta tuli 6  800 markkaa kutakin osaketta kohden. Kun olin ai-
koinani joutunut merkitsemään useampia osakkeita, jotta osakean-
ti oli saatu kokonaisuudessaan merkittyä, lahjoitin ennen yhtiön 
purkamista kolme kappaletta Klaukkalan Nuorisoseuralle ja kaksi 
Klaukkalan työväenyhdistykselle. ei ollut tarpeen – enkä halunnut  
- olla itsekäs”, Olavi Lahtela muistelee yhtiön vaiheiden lop-
pukaarta. 

Jaakko Ojanne

Nuukan rouvan tarina
Tänä päivänä toimiva vesijärjestelmä on lähestulkoon kaikkialla itsestäänselvyys. Sielläkin, missä vasta vesiosuus-

kunnilla koetetaan saada asuinaluetta kunnallisen vesijohtoverkoston piiriin ollaan totuttu sekä hyvälaatuiseen käyt-
töveteen että asianmukaisesti käsiteltyyn jäteveteen. Kuitenkin vajaat viisi vuosikymmentä sitten Suomen taajamien 
todellisuus oli aivan toinen. Niinpä suhtautuminen veden käyttöön, hygieniaan ja veden hintaan olivat toista todel-
lisuutta.

Olavi Lahtela kertookin eräästä niin sanotusta hienosta rouvasta, jonka taloon oli kyllä asennettu sekä Klaukkalan 
Vesihuollon tuoma käyttövesi että viemäri. Silti rouva alkoi mittarin lukemisen jälkeen äänekkäästi valittaa virheelli-
sesti laskusta. Hänen olisi pitänyt maksaa 50 penniä silloista rahaa kolmesta kuutiosta kulutettua käyttövettä. Tämän 
piti olla mahdotonta, sillä rouva ei käyttänyt talossaan edes vesivessaa, toi käyttövetensä työpaikaltaan pulloissa ja 
purnukoissa ja käytti siis vain tätä työpaikkansa ”ilmaista” vettä niin ruoanlaitossaan kuin hygieniansa hoidossa. Lie-
neekö ollut sitten mahdollisuus ateriointiin ja suihkuun juuri siellä töissä Helsingissä.

Lahtela ryhtyi selvittämään asiaa ja niin siinä kävi, että vesiventtiilin välistä löytyi pikkiriikkinen metallilastu, jo-
ka vaivihkaa sihautteli vettä viemäriin. Vuotoa ei sen vähäisyyden johdosta kuitenkaan havaittu ennen mittarin luke-
mista.

VesiVerron laskelmien mukaan keskimääräinen vedenkulutus on tänään suomalaisessa omakotitaloissa 120 litraa 
henkilöä ja vuorokautta kohden. kerros- ja rivitaloissa noin 160 litraa henkilöä ja vuorokautta kohden.

Sellaisia litramääriä ei enää työpaikoilta kukaan kuljettaisi, mutta vielä harvempi tulisi paljoakaan vähemmällä 
toimeen.

Jaakko Ojanne
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Klaukkalan Vesihuolto Oy

Klaukkalan Vesihuolto Oy:n tarina on yhtä aikaa kerto-
mus yhteisöllisyydestä, kekseliäisyydestä, aikakaudesta ja 
osakkailleen vieläpä sangen tuottoisasta liiketoiminnasta. 
Näin siitäkin huolimatta, että koko hankkeen tarkoitus ei ol-
lut suinkaan tuottaa voittoa, vaan kehittää yhteistä kylää ja 
kotipaikkaa. Siinä toiminnassa olivat mukana eri puolueiden 
aktiivit kuin pankit ja kaupat sekä aivan tavalliset klaukkala-
laiset.

Suomi eli 1960-luvulla voimakasta rakennemuutoksen 
aikaa. Samalla kehitys meni voimakkaasti eteenpäin kaikil-
la yhteiskunnan alueilla. Vaikka Nurmijärvi tuolloin oli mitä 
suurimmassa määrin maaseutua, ei sieltä paettu kaupunkei-
hin, vaan kaupungeista tultiin Nurmijärvelle ja Klaukkalaan, 
mistä sai edullisesti perheelle kodin. Töissä kyllä kuljettiin 
Helsingin suunnassa, mutta sen asuntopulasta ei tarvinnut 
Nurmijärvelle kotiutuneiden kärsiä.

Klaukkalan Vesihuolto Oy:n yhtiösopimus hyväksyttiin 
26. helmikuuta 1965. Perustettavan yhtiön toimialan kuvaus 
on tämän päivän lukijan silmissä suorastaan idealistisen ju-
listava:

”Yhtiön toimiala on yleishyödyllisellä pohjalla toimien raken-
taa, hoitaa ja ylläpitää vedenhankinta- ja viemäröintilaitosta Nur-
mijärven kunnan alueella vesijohtoveden hankkimiseksi sekä ja-
kamiseksi suoraan kuluttajille ja viemäriveden poisjohtamiseksi ja 
puhdistamiseksi sellaisin ehdoin, että vesijohdon ja viemärin käyttö 
elvyttää alueen tuotannollista toimintaa ja lisää sen hyvinvointia.”

Yhtiön osakepääomaksi oli päätetty asettaa 7000 mark-
kaa ja kunkin osakkeen nimellisarvoksi laskettiin 50 mark-
kaa. Osakkeita oli siis 140 kappaletta.

Yhtiösopimuksen allekirjoittajia oli 11. He edustivat 
Klaukkalan eri ammattikuntia ja osa tahollaan myös eri aate-
maailmaa. Liikkeellepanijoina olivat tuossa helmikuisessa ti-
laisuudessa autoilija Tauno Järvelä, maanviljelijä Olavi Koski-
nen, asentaja Voitto West, kauppias Pekka J. Lesch, maanvil-
jelijä Lauri Ojamo, autonkuljettaja Leo Ahonen, maanvilje-
lijä Toivo Kalliola, vaatturi Arvo Aalto, sähköyliasentaja Kau-
ko Haikonen, sähköasentaja Jorma Salminen ja työnjohtaja 
Risto West.

Yhtiösopimuksessa oli erikseen maininta, että he kaikki 
olivat ”Nurmijärven kunnan Klaukkalan kylästä”.

Kun kaikki tarpeelliset valmistelut oli näin saatu alkuvuo-
desta tehtyä, voitiin Nurmijärven Sanomissa julkaista kutsu 

perustavaan yhtiökokoukseen. Kutsu ilmestyi lehdessä 27. 
elokuuta 1965 ja itse kokous pidettiin Klaukkalan kansakou-
lulla 15. päivä syyskuuta 1965 kello 19.00 alkaen.

Kokouksessa olivat edustettuina seuraavat osakkaat: työ-
mies Mikko Hohtari (5 osaketta), maanviljelijä Olavi Kos-
kinen (1 os.), Nurmijärven kunta edustajanaan Mikko Ke-
tonen (20 os.), maanviljelijä Lauri Ojamo (2 os.), kauppias 
Jouko Narinen (1 os.), ompelija Eeva Ahola (1 os.), raken-
nusmestari Ossi Kalliola (3 os.), Osuuskauppa Kivi edusta-
janaan toimitusjohtaja Kauko Pesonen (6 os.), diplomi-in-
sinööri Matti Jokiniemi (1 os.), autoilija Tauno Järvelä (2 
os.), vaatturi Pentti Aalto (1 os.), vaatturi Arvo Aalto (1 
os.), tarkastaja Unto Eklund (1 os.), uuttaja Erkki Immonen 
(1 os.), maanviljelijä Toivo Kalliola (1.os.) ja Nurmijärven 
Osuuskassa edustajanaan konttorinjohtaja Jukka Pihko (5 
os.). Edustettuina oli siis kaikkiaan 47 osaketta ja 16 osakas-
ta. Kokouksessa oli siis edustettuna 33,6 % osakekannasta.

Muita läsnä olleita olivat Vesihuoltoliitosta tuomari Kola-
mo ja insinööri Tulkki sekä Niilo Pekkanen, Onni Tuominen 
ja Emil Norjamaa.

Kokouspöytäkirjasta ilmenee, että kullakin osakkaalla oli 
yhtä monta ääntä kuin omisti osakkeita, mutta ei kuitenkaan 
viittä ääntä enempää. Näin oli turvattu se, että joku yksittäi-
nen osakas olisi voinut jyrätä kokouksen päätöksissä. Kysy-
myksessähän oli nimenomaan yhteisön hanke.

Kokouksen avasi Toivo Kalliola, joka valittiin myös koko-
uksen puheenjohtajaksi. Sihteeriksi valittiin Jukka Pihko. 

Kun yhtiö oli perustettu, valittiin sen johtokuntaan Ola-
vi Koskinen, Leo Ahonen, Lauri Ojamo, Kauko Haikonen ja 
Matti Jokiniemi. Tilintarkastajiksi valittiin Jouko Narinen ja 
Erkki Immonen.

Johtokunta kokoontui 29. syyskuuta Klaukkalan Osuus-
kassan kokoushuoneessa järjestäytyäkseen. Puheenjohtajak-
si johtokunta valitsi keskuudestaan Matti Jokiniemen, vara-
puheenjohtajaksi Lauri Ojamon ja ensimmäiseksi toimitus-
johtajakseen Jukka Pihkon. Toiminta oli täydessä käynnissä ja 
vesijohtokysymyksiä ryhdyttiin kasvavassa kylässä saattamaan 
nykyaikaiseen kuntoon.

Klaukkalan kehittämisessä keskeisessä asemassa ollut 
konttorinjohtaja Jukka Pihko havaitsi kuitenkin nopeasti, et-
tä työtä ja tehtävää alkoi olla jaettavaksi asti. Niinpä hän li-
sääntyneisiin työmääriinsä vedoten pyysi johtokunnalta eroa 
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toimitusjohtajan tehtävästään jo 30. huhtikuuta 1966 alkaen. 
Se hänelle myönnettiin ja tilalle valittiin 1. toukokuuta 1966 
alkaen Olavi Lahtela. Hänen toimikautensa alkoi siis sopivas-
ti ”työn päivänä”.

Lahtelan toimitusjohtajuuteen tuli muutaman vuoden 
ajaksi tauko, kun yhtiön johtokunta valitsi kokouksessaan 21. 
joulukuuta 1974 toimitusjohtajaksi Toivo Nuutilaisen Hä-
meenlinnasta. Yhtiö sai toimitusjohtajan ja Olavi Lahtela saat-
toi keskittyä omaan liiketoimintaansa, joka oli vahvan kasvun 
vaiheessa. Kuitenkin osoittautui käyvän niin, että Lahtelan 
mahdollisuudet jäädä seuraamaan kehitystä sivusta olivat vä-
häiset. Nuutilainen nimittäin jäi eläkkeelle jo neljän vuoden 
kuluttua ja johtokunta valitsi kokouksessaan 22. marraskuuta 
1978 Lahtelan uudelleen Klaukkalan Vesihuolto Oy:n toimi-
tusjohtajaksi saman vuoden joulukuun alusta alkaen.

Vesijohto- ja viemäriverkosto olivat kuitenkin jo 30. päi-
vä kesäkuuta 1978 siinä vaiheessa, että ne voitiin luovuttaa 
Nurmijärven kunnalle. Vahvimman kasvun taajaman infra-
struktuuri oli astunut merkittävän askeleen eteenpäin. Yh-
tiöjärjestyksessä kirjatut tavoitteet oli käytännössä saavutet-
tu, joten pohdittiin jo yhtiön toiminnan lopettamista. Sen ai-
ka ei kuitenkaan vielä ollut, mutta muutoksien aika kyllä oli 
käsillä. 

Yhtiökokouksessa 13. kesäkuuta 1979 keskusteltiin siitä, 
loppuuko yhtiön toiminta vai jatketaanko sitä jollakin muul-
la periaatteella. Paikalla oli 36 osakasta ja heillä edustettu-
na 56 yhtiön osaketta. Kokouksessa oli edustettuna siis 40 
% osakekannasta. Tällä kokoonpanolla pohdittiin nyt jatkoa 
ja esille nousi mm. Klaukkalan paloturvallisuuden edistämi-
nen. Lopulta äänestettiin, jolloin yhtiön purkamista kannat-
ti 16 ääntä ja jatkamisen puolesta annettiin 27 ääntä. Kolme 
ääntä hylättiin ja kolme äänesti tyhjää.

Tällä tuloksella oli toimintaa siis jatkettava ja kokous hy-
väksyikin johtokunnan esittämän uuden yhtiöjärjestyksen. 
Sen myötä yhtiö sai uuden nimen: ”Klaukkalan nuoriso- ja 
urheilutoiminnan tuki Oy”.  Ja jos oli alkuperäinen yhtiö-
järjestyksessä esitetty toimiala yhteisöllisyyttä ja suoranaisia 
ideaaleja korostava, niin ei nyt hyväksytty päivityskään ollut 
sen huonompi:

”Yhtiön toimialana on yleishyödyllisellä pohjalla toimien ra-
kentaa, omistaa, hoitaa ja ylläpitää urheilu- ja muita kehittävään 
vapaa-ajan käyttöön tähtääviä laitoksia. tämän tarkoituksen to-
teuttamiseksi yhtiöllä voi olla muutakin omaisuutta ja se voi har-
joittaa toimialaansa kuuluvien välineiden, tarvikkeiden ja palvelui-
den myyntiä ja vuokrausta. mainittujen laitosten toiminta järjeste-
tään sellaisin ehdoin, että ne palvelevat Klaukkalan ja sen ympäris-
tön asukkaita mahdollisimman tasapuolisesti ja edullisesti.”

Gunnarintie 1969. 
Kuva:                  

Nurmijärven museo
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Klaukkalan keskustaa 
kuvattuna Kuonomäentien 
puolelta, eklundin tuvan 
nurkalta. rakennukset 
oikealta ali-seppälän 
navetta, ali-seppälän 
päärakennus, kerrosta-
lotyömaa, nuorisoseuran 
talo, säästöpankin talo, 
Forströmin ( ei aivan 
varma) punainen mökki, 
rukoushuone, ali-Klaukan 
tiilinen viljamakasiini, 
pylvään toisella puolella 
myllärin navetta. vuosi on 
1969.

Kuva: Nurmijärven museo

Uusi yhtiöjärjestys ja nimi rekisteröitiin virallisesti jo 29. 
heinäkuuta 1979. Niiden puitteissa yhtiö eli likimain yhdek-
sän vuoden ajan. Vapun jälkeen, 2. päivä toukokuuta 1988 
johtokunta teki päätöksen esittää yhtiön toiminnan lopetta-
mista ja asettamista selvitystilaan. Tässä tapauksessa selvitys-
tilaan asettaminen oli kaikin puolin miellyttävä vaihtoehto, 
sillä tuloslaskelma vuodelta 1987 näytti voittoa 23 525,48 
markkaa ja taseen loppusumma oli 665 118,05 markkaa. Lo-
pettamispäätöksen mukaan varoja oli sovittu luovutettavaksi 
yhtiön toimialan mukaisen toiminnan tukemiseen.

Klaukkalan ala-asteen yläkoulussa pidettiin ylimääräinen 
yhtiökokous 6. kesäkuuta 1988 kello 19.00 alkaen. Nyt pai-
kalla oli 11 osakasta ja 20 osaketta, 14,3 % osakekannasta. 
Puheenjohtajana toimi edelleen Matti Jokiniemi ja sihteerinä 
Olavi Lahtela. Lopettamispäätös oli yksimielinen. Selvitys-
miehiksi valittiin Jokiniemi ja Lahtela. Tuottojen ja varojen 
käytöstä käytiin laaja evästyskeskustelu.

Selvitystyö tuotti kuitenkin hiukan ongelmia, sillä vesi-
johtoverkon tultua yhtiön kannalta katsottuna valmiiksi ja 
siirryttyä Nurmijärven kunnalle, oli osa suunnannut kiin-
nostuksensa ja aktiivisuutensa jo toisaalle. Osa osakkeista oli 
kadonnut ja kaikkien osakkaiden tavoittamisessakin oli omat 
haasteensa. Tulihan varoja tilittää myös osakkaille.

Pesänselvitystyö oli kuitenkin valmis 30. kesäkuuta 1992 
ja Olavi Lahtela saattoi allekirjoittaa komean pesänselvitys-
kertomuksen 30. syyskuuta. Erilaiseen nuorisotoimintaan 
oli vuosina 1989 – 1991 annettu varoja 182 718,20 markkaa 
ja Klaukkalaan nousseen uuden jäähallin osakkeita oli mer-
kitty 408 000 markalla. Jälkimmäisen ajatuksena oli tieten-
kin tukea yritystä, joka mahdollisti nuorten jääurheiluhar-
rastukset Klaukkalassa. Nuorten urheiluun ja toimintaan oli 
tilitetty siten kaikkiaan 590 718,20 markkaa. Tänään summa 
olisi karkeasti noin 100 000 €. 

Tämä osuus oli kuitenkin vain yhtiön aatteellisen tavoit-
teen edellyttämä rahamäärä. Kukin osakas sai kutakin omis-
tamaansa osaketta kohden 6 800 markkaa sekä 68 kappaletta 
Nurmijärven Jäähallin osakkeita. Vain neljä osaketta jäi lo-
pulta lunastamatta ja niiden oikeuttama rahasumma annettiin 
Klaukkalan Nuorisoseuralle.

Yhtiön asiapaperit ovat arkistoituna Suomen Kansallis-
arkistossa. Ne kertovat omalla ja viehättävällä tavallaan sii-
tä, miten Suomessa on joskus eletty sellaistakin aikaa, jolloin 
yhtiöiden asiakirjoihin ei erikseen kirjattu eettisiä toiminta-
ohjeita, mutta ne toimivat lähtökohtaisesti jonkin suurem-
man yhteisen hyvän innostamina. Ja sittenkin kaikille riitti 
vielä ylimääräistäkin rahaa jaettavaksi.

Jaakko Ojanne
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Nurmijärven järvet

Monipuolisena ja historiastaan rikkaassa Nurmijärven 
kunnassa on löydettävissä myös paljon luonnonkauneutta 
ja elävään ympäristöön liittyvää aarteistoa. Vaikka biologi 
ja luonnontieteilijä saattaa luokitella sanan ”aarteisto” al-
le joitakin kohteita toisella perusteella kuin maallikko, on 
siitäkin huolimatta oikeutettua puhua Nurmijärven luon-
tokohteista näinkin koreita sanoja käyttäen. Kunta sijait-
see käytännössä keskellä pääkaupunkiseutua ja sen kehi-
tystä, mutta siitä huolimatta alueella on löydettävissä sel-
laisia luonnonvaraisia tai ainakin huolellisuudella vaalittuja 
luontokohteita, jotka Euroopan mittakaavassa ovat sangen 
harvinaisia pääkaupunkien välittömässä läheisyydessä. 

Oman viehättävän ulottuvuutensa niin virkistyspaikkaa 
kuin luonnon arvoja etsivälle kansalaiselle tarjoavat Nur-
mijärven järvet rantoineen ja maisemakokonaisuuksineen. 
Osa on varmasti tuttuja aina Helsingin lomalaisia myöten, 
mutta osa on saanut jäädä ikään kuin enemmän ”oman vä-
en” käyttöön. Luonnollisesti kulkuyhteyksillä ja löydettä-
vyydellä on tässä suhteessa ollut erinomaisen suuri mer-
kityksensä.

Vaikka kunnan kartalta ovatkin kadonneet varsinainen 
Nurmijärvi kirkonkylässä ja Kuhajärvi Perttulassa, laineh-
tii pitäjän eri kulmilla edelleen kauniita, puhdasvetisiä ja 
raikkaita järviä. Näitä ovat Valkjärvi Klaukkalassa, Vaak-
sinjärvi Röykässä, Sääksjärvi Kiljavalla, Hyvinkään rajalla 
sekä pohjoisimmassa pitäjän kolkassa sijaitsevat Herusten 
järvet. Näistä Sääksjärvi kuuluu Karjaanjoen vesistöaluee-
seen ja kaikki muut Vantaanjoen vesistöalueeseen. 

Näiden viehättävien järvien rantoja tämän pienen 
luontoselostuksen kirjoittaja kierteli metsäkyläläisen Mat-
ti Aaltion kanssa edellisenä syksynä, jotta Klaneetin luki-
joilla olisi talvisina tuokioinaan mahdollisuus ehkä jo ku-
vien perusteella suunnitella seuraavan kesän virkistyskier-
rostaan näille nurmijärveläisille keitaille.

Vesialueiden arvo on tunnustettu myös kunnallisessa 
päätöksenteossa, sillä Nurmijärven kunnan alueen vesi-
alueilla on moottorikäyttöisillä veneillä ja vesiskoottereilla 
ajo kielletty. Tämä koskee myös akkukäyttöisiä venemoot-
toreita. Tarkat päivämäärät voidaan heti poimia Sääksjär-
ven osalta, minne määrättiin moottorivenekielto jo 10. 
maalikuuta 1981. Vaaksinjärvelle moottorikäyttöisten ve-
sikulkuneuvojen käyttökielto määrättiin 15. heinäkuuta 
2001 alkaen. Myöskin Vantaanjokea on pyritty rauhoit-

tamaan kieltämällä yli viiden hevosvoiman tehoisten ve-
sikulkuneuvojen ja vesiskootterien käyttö 15. toukokuu-
ta 2005 alkaen. Tehdyillä toimilla on onnistuttu vähentä-
mään moottoriveneilyn aiheuttamaa kuormitusta ja ennen 
kaikkea ylläpitämään vesialueilla sellaista luonnonrauhaa, 
joka tarjoaa ihmisille edellytykset virkistymiseen ja luon-
nolle mahdollisimman häiriintymättömät edellytykset ku-
koistaa.

Rajoitukset eivät toki estä ihmisiä nauttimasta täy-
sin siemauksin järvialueistaan, sillä Nurmijärven kunnan 
yleiskaavasuunnittelija Jonna Jääskeläisen laskelmien mu-
kaan järvialueiden rantamilla on noin 90 vakituista asukas-
ta. Vapaa-ajan asutusta löytyy puolestaan hyvinkin runsaas-
ti. Oman lisänsä tuovat lisäksi jokaisen järven äärellä ole-
vat yleiset uimarannat.

Valkjärvi 

Valkjärvi löytyy kunnan suurimmasta taajamasta, 
Klaukkalasta. Järven pinta-ala on yli 152 hehtaaria ja sen 
keskisyvyys on noin seitsemän metriä. Syvimmillään Valk-
järvi on jopa 12 metriä. Koostaan ja syvyydestään huo-
limatta Valkjärvi on Nurmijärven rehevöitynein järvi, jo-
ka kärsii niin sanotuista ”vanhoista synneistämme”. Jär-
veen on laskeutunut ajan saatossa kuormitusta niin maa-
talouden, haja-asutuksen kuin loma-asutuksenkin tahoil-
ta. Etenkin kesäisin pohjakerrostumista vapautuu hapetto-

valkjärvi.
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miin veden kerroksiin fosforia, joka edistää rehevöitymis-
prosessia edelleen. Tätä sisäistä kuormitusta pyritään hil-
litsemään hapettamalla järveä kahdenkin hapetinlaitteen 
voimalla. Vallan hyödytöntä toiminta ei suinkaan ole ol-
lut, sillä Valkjärvellä sijaitsee kaksikin kunnallista uimaran-
taa. Tiiranranta sijaitsee Järvihaan kupeessa ja sinne pääsee 
helposti ajamalla ensin Klaukkalantietä Perttulaa kohden, 
kääntymällä Järvihaantielle ja siitä edelleen Tiiranrantaan. 
Kyseessä on toinen kunnan virallisista EU-uimarannoista. 
Määritelmän mukaan veden laatua seurataan EU:n mää-
rittelemien direktiivien mukaan, jotta rantojen käyttäjillä 
olisi varmuus siitä, että he voivat huoleti käyttää puhdasta, 
terveellistä ja asianmukaista uimarantaa hyväkseen.

Toinen kunnallinen uimaranta on Lähtelän uimapaik-
ka Valkjärven kylän suuntaan mentäessä. Oikeastaan Tii-
ranrannan ja Lähtelän uimapaikan erottaa toisistaan vain 
Åberginnokka, joka jää edellä mainittujen uimarannan 
ja uimapaikan väliin. Tämä luonnonmuodostelma tekee 
kummastakin rannasta myös suojaisan poukaman.

Lähteläänkin on suhteellisen helppoa löytää, kun kään-
tyy Klaukkalan keskustasta Lepsämäntielle ja ajaa sitä pit-
kin Valkjärventien haaraan. Valkjärventietä pitkin ajettaes-
sa asianmukainen opaste rantaan löytyy helposti.

Valkjärvi on myös ollut merkittävä osa Helsingin ve-
sihuollon varmistamista. Helsingin vesihuollolla on ollut 

vedenotto-oikeus Valjärven veteen ja järven vesivaroja on 
myös säännöstelty. Nykyisessä tilanteessa tällaista vesiva-
rastoa ei kuitenkaan enää ole pidettävä tarkoituksenmu-
kaisena ja käynnissä ovatkin neuvottelut Uudenmaan ELY-
keskuksen ja HSY Veden kesken säännöstelyn lopettami-
seksi ja vedenotto-oikeuden päättymisestä.

Vaaksinjärvi

Vaaksinjärvi on pinta-alaltaan 47,5 hehtaaria ja se on 
Nurmijärven kunnan syvin vesialue. Suurin syvyys on yli 
20 metriä, mikä onkin ruokkinut tarinoita ammoises-
ta meteoriitin putoamisesta ja järven syntymisestä jäljel-
le jääneeseen aukkoon. Ilahduttavasti Vaaksinjärvi on myös 
ekologisesti ajatellen kaikkein parhaassa kunnossa, vaik-
ka järveä ympäröikin varsin tiivis vapaa-ajan asutus, joka 
ei ole mukana kunnallisessa vedenjakelussa tai viemäröin-
nissä. Vaikka lainsäädännöllä on oma merkityksensä vesien 
suojelussa, voidaan varmasti myös olettaa rantojen asuk-
kaiden ymmärtävän oman järvensä arvon ja halun suojella 
sitä likaantumiselta.

Vaaksinjärvellä on kunnan ylläpitämä Röykän uima-
paikka, jonka käytön voi perustellusti uskoa kasvavan alu-
eella tapahtuneen kiivastahtisen rakentamisen ja lisäänty-
neen asutuksen myötä.

valkjärvi tiirarannan uimarannan suunnasta.



44Klaneetti 2012 Nurmijärven Kotiseutulehti

Ranta löytyy mukavasti ajettaessa pitkin Lopentietä 
kohti Röykän asemaa ja käännyttäessä Vaaksintielle. Pie-
nen ajomatkan päästä ollaan jo rannassa. Kesäaikaan jär-
ven vilpoisuudesta nauttivat sulassa sovussa rinnakkain va-
kituiset asukkaat, rannalla vilvoittelijat ja loma-asukkaat.

Sääksjärvi

Salpausselän harjanteella olevassa harjukuopassa sijait-
seva lähdepohjainen Sääksjärvi on Nurmijärven suurin jär-
vi, sillä pinta-alaa on hulppeat 260 hehtaaria. Vaikka ympä-
rillä on haja-asutusta ja loma-asuntoja, jotka eivät ole kun-
nallisen vesihuollon piirissä, on tämäkin vesialue säilynyt 
sangen hyvässä kunnossa. Syvyys on pääasiassa neljän met-
rin tuntumassa, mutta syvimmillään päästään jo seitsemän 
ja kahdeksan metrin syvyyksiin.

Sääksjärven uimaranta on kunnan toinen EU-uimaran-
ta ja kesäisin erittäin suosittu. Sinne saavutaan niin Hel-
singistä kuin Hyvinkäältä, omasta kunnasta nyt puhumat-
takaan. Pysäköintialuetta on rakennettu tuntuvasti lisää ja 
rannassa palvelee sekä tilava pukusuoja- että kahvilaraken-
nus.

Rantaan pääsee taas helposti ajamalla Kiljavantietä pit-
kin joko Röykästä tai Rajamäestä ja kääntymällä Sääksjär-
ventielle, jonka päässä löytyy parkkipaikka ja itse uimakei-
daskin.

Järvi on kuitenkin suuri ja sen arvo on ymmärretty 
myös erilaisten laitosten ja yhteisöjen piirissä. Rannas-

vaaksinjärvi. Kuvassa näkyvän pienen saaren omisti aikoinaan kansanedustaja matti mattila, joka myi sen hyvälle ystävälleen, 
kunnallisneuvos tapio Palholle. tämä rakensi saareen 1950-luvulla kesämökin, joka on edelleen kesäasumuksena.

vaaksinjärvi on syvin Nurmijärven järvistä.
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sa sijaitsee lomakoti Kotoranta, hyvinvointikeskus Hauki-
lampi. Keskuksen nimi juontaa pienestä luonnonlammes-
ta, joka erottuu itse järvestä kapealla kannaksella. Sääks-
järven rannassa sijaitsevat myös Kiljavan opisto, Kiljavan 
sairaala, Hyvinkään seurakunnan leirikeskus ja Hyvinkään 
kaupungin koulujen leirikeskus. Rannan tuntumassa oli 
myös entinen Röykän sairaala, jonka arvokkaat rakennuk-
set edelleen odottavat jatkokäyttöään. Jokainen mainituis-
ta kohteista muodostaa sinänsä jo erityisen idyllin kauniin 
ja raikkaan Sääksjärven rantamilla. Löytyypä järven ran-
nalta myös Nurmijärven seurakunnan leirikeskus, mutta 
se sijoittuu nipinnapin Hyvinkään puolelle.

Herustenjärvet

Salpausselän alueella sijaitsevat myös Herustenjärvet – 
ja tietenkin nimensä mukaan Herusissa, Nurmijärven poh-
joisimmassa osassa. Järviä on kaksi, joista idempänä oleva 
”kaksonen” on suurempi, noin 12 hehtaaria pinta-alaltaan. 
Tätä järveä kutsutaan vaihdellen joko isoksi Heruseksi, Itä-
Herukseksi tai Etu-Heruseksi. Tämä suurempi Herunen 
on suhteellisen helppo löytää, joskin sen rannat ovat pää-
asiassa loma-asuntojen hallussa. Tässä suhteessa asutus on 

jokseenkin tiivistä. Lisäksi järven tuntumassa on myös va-
kituista asumista. Sitä vastoin läntinen, Länsi-Herunen tai 
vaihtoehtoisesti Taka-Herunen on ympäristöstään enem-
män soista ja loma-asutustakin vähemmän. Sikäli kunnalli-
nen uimapaikka on valikoitunut juuri tämän pienemmän, 
noin kahdeksan hehtaarin laajuisen järven rantaan.

sääksjärven uimarannalta näkee vastarannalla kohoavan 
Kiljavan sairaalan.

sääksjärvi tarjoaa kesällä uimapaikan ja syksymmällä oivallisen surffauspaikan.
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Molemmat järvet ovat sangen matalia, syvyydeltään 
keskimäärin vain reilut kolme metriä syviä. Järviä erotta-
vaan suokannakseen on kaivettu myös soutuveneellä kul-
jettava kanava, joten järveltä toiselle on näin suorakin yh-
teys. 

Herustenjärville pääsee mukavasti ajamalla Rajamäen 
suunnasta Rajamäentietä, jolta käännytään ennen Hangon-
väylää Herustentielle. Sitä myöten ajetaan eteenpäin kun-
nes päästään Palkkisillantielle, mitä myöten ajava kohtaa 
ensin suuremman Herustenjärven ja pienen matkan jäl-
keen kapean tien, joka ohjaa uimapaikalle, pienemmälle 
Herustenjärvelle.

Paikka on rauhallinen ja maisemaltaan kaunis. Nämä 
kaksoisjärvet tarjoavat varmasti myös nurmijärveläisille 
itselleen tilaisuuden nauttia oman pitäjänsä pohjoisimman 
vesikeitaan tarjoamasta virkistystilaisuudesta.

Nurmijärvellä voi mainiosti vielä pääjärven kuivatta-
misen jälkeenkin viettää kesänsä mainiosti uimalla ja ran-
noilla oleillen. Nurmijärvi on edelleen vesistöistäänkin ri-
kas paikkakunta. Aika puolestaan näyttää, kasvaako tällai-
nen vesistöjen runsaus alkuperäisen Nurmijärven ennal-
listamisella. Sekin hanke ponnahtaa aina aika-ajoin esille. 
Joskus kevättulvien aikana ja varsinkin pumppujärjestel-
män ollessa epäkunnossa kirkonkyläläisetkin ovat saaneet 

tuntumaa siihen, miltä maisema voisi näyttää järven taas 
lainehtiessa kylän tuntumassa. Sitä odotellessa hyviä vaih-
toehtoja vesistöistä nauttimiseen tosin löytyy runsaasti.

Jaakko Ojanne

isompi Herusenjärvi. sen rannalla on jonkin verran loma-asutustakin.

Pienemmän Herustenjärven rannalla on uimapaikka.
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EU ja uimarantojen
veden laatu

Uimavesien suojelu on yksi ensimmäisistä ja onnistu-
neimmista Euroopan unionin vesipolitiikan osista. Vuoden 
1976 uimavesidirektiivissä asetettiin sitovat vaatimukset 
uimavesille kaikkialla Euroopan unionissa. Uimaveden laa-
tu mitataan tutkimalla niistä erilaisten kolibakteerien sekä 
mineraaliöljyjen, pinta-aktiivisten aineiden ja fenoliyhdis-
teiden pitoisuudet. Suomessa seurataan kansallisesti myös 
sinilevätilannetta, mutta komission raporteissa sitä ei ote-
ta huomioon.

Uimaveden laatu Euroopan unionissa on yleisesti otta-
en parantunut huomattavasti uimavesidirektiivin voimaan-
tulon jälkeen. Suurin osa EU:n uimarannoista täyttää ny-
kyisin uimavesidirektiivin vaatimukset ja on siltä osin to-
dettu turvallisiksi. Vuonna 2005 tutkituista merenranto-
jen uimapaikoista 96 prosenttia täytti puhtausvaatimuk-
set. Makean veden uimapaikoissa ongelmia oli enemmän, 
mutta niistäkin turvallisiksi katsottiin 86 prosenttia.

Suomessa uimaveden laatu on tutkituissa uimapaikois-
sa hyvä. Järvien ja jokien uimapaikoista vaatimukset täytti 
98,2 prosenttia, ja mertenkin rannoista 97 prosenttia. Ko-
missio on kuitenkin pyytänyt Suomea selvittämään, mik-
si monia aiemmin uimapaikoiksi määriteltyjä kohteita on 
poistettu valvottavien uimarantojen luettelosta. Suomi on 
vuoden 1990 jälkeen poistanut luetteloista lähes 30 pro-
senttia (42 kpl) rannikon ja yli 33 prosenttia (140 kpl) si-
sävesien uimarannoista.

Komission uimavesiraporttiin sisältyvät suurehkot 
yleiset uimarannat. Suomessa näiden niin sanottujen EU-
uimarantojen enimmäiskävijämäärä on yli sata henkeä päi-
vässä. Vuonna 2005 Kansanterveyslaitos laati komissiol-

le tiedot yhteensä 379 tällaisesta uimarannasta. Kaikki-
aan Suomessa arvioidaan olevan 2 000–3 000 yleistä ui-
marantaa. Myös pienten rantojen veden laatua on valvot-
tu kansallisen lainsäädännön mukaisesti säännöllisesti jo 
1970-luvulta lähtien.

Uimavesidirektiiviä on päätetty uudistaa vastaamaan 
paremmin nykytietoja ja -tilannetta. Vuodesta 2015 alkaen 
järjestelmä on selkeämpi, sillä veden laadun arvioimiseen 
käytetään vain kahta muuttujaa nykyisten 19 muuttujan si-
jaan. Jäljelle jätetyt muuttujat osoittavat parhaimmin vir-
kistyskäyttöön tarkoitettujen vesien ulosteperäisen pilaan-
tumisen ja terveysvaikutukset. Uudistus vähentää huomat-
tavasti tutkimuskustannuksia, mutta ei silti millään tavoin 
alenna kansalaisten suojelun tasoa.

Uimavesien laadusta myös tiedotetaan jatkossa en-
tistäkin tehokkaammin. Sen lisäksi, että ajan tasalla ole-
vat tiedot ovat saatavilla Internetissä, ne ilmoitetaan sel-
kein merkinnöin myös uimarannoilla viimeistään vuodesta 
2013 lähtien.

Lisätietoja

Uimavesiraportin tiivistelmä on saatavilla kaikilla viral-
lisilla kielillä ja yksityiskohtainen Suomea koskeva raport-
ti on saatavilla englanniksi uimavettä koskevilla komission 
Internet-sivuilla osoitteessa http://ec.europa.eu/water/
water-bathing/report2007/fi_comments.pdf  .

LäHDe: euroopan komissio
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Kyläkoulu on aina ollut 
toimivan kyläyhteisön sydän

Klaukkalan Metsäkylän kyläkoulu juhli 100-vuotista 
taivaltaan vuonna 2007; toinen vuosisata on siis jo meneil-
lään. Koulu on yli sadan vuoden toimintansa ajan kasvat-
tanut, kouluttanut ja opastanut elämänsä taipaleelle luke-
mattoman määrän nurmijärveläisiä elämän taimia. Muka-
na on huomattava määrä myös sotien johdosta pitäjään tul-
leiden karjalaisten perheiden lapsia, joiden oli ryhdyttävä 
koulutielle uudessa paikassa ja uusien olosuhteiden valli-
tessa. Yhteisellä ponnistelulla ja ennen kaikkea yhteisölli-
syydellä vaikeista ajoista ponnisteltiin suureen rakenne-
muutokseen ja alati vaurastuneeseen Suomeen.

Metsäkylän koulu on ollut vilkkaan ja toimivan kylän 
sykkivä sydän, sillä sen piirissä ovat uudet kyläläispolvet ja 
kasvaneet lapsiperheet kasvaneet yhdessä ja samalla kou-
lu on koonnut myös vanhempia yhteen lasten kasvatuksen 
merkeissä. Yhteisön tiivistyminen ja yhteiset pyrinnöt ovat 
sivunneet koulua läheisesti. Koulun 90-vuotisjuhlan tun-
nelmia kiteytti koulun opettajana vuodet 1972 –2011 toi-

minut Arja Ahlsved Metsäkylän koululehdessä 1997 seu-
raavasti: ”Kyläkoulu on aina ollut toimivan koulun sydän. Niin 
meidänkin kylässämme. Pienen koulun kasvatuksellinen merkitys 
on monien tutkijoiden mielestä suurempi kuin yleensä ajatellaan. 
Dosentti eira Korpinen jyväskylän yliopistosta näkee pienet ky-
läkoulut tienraivaajina. (…) metsäkylän koulu on koko kylän 
koulu. Haluamme sen sellaisena säilyvänkin: turvallisena, perin-
teitä arvostavana, avoimena kehitykselle ja uusille tuulille.”

Hyvin näihin haasteisiin onkin onnistuttu ajan saatos-
sa vastaamaan, sillä oppilasmäärä on tasaisesti kasvanut. 
Vuonna 1907 oppilaita oli 24 ja vuonna 2007 105. Uudis-
rakennusten ansiosta tilaa on noin 150:lle oppilaalle. Ke-
hitys kertoo myös siitä, että kylässä on jatkuvasti kasvavia 
lapsiperheitä. Vaikka maailma on toki muuttunut, on kylä 
eläväinen ja voimissaan, jälkikasvua riittää.

Koululla on ollut moninainen merkitys kyläläisten si-
vistyksellisessä harrastamisessa, mutta erikseen on syytä 
mainita piirikirjaston toiminta. Nurmijärven kunnallis-

metsäkylän koulumuseo.
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kertomuksessa 1951 kerrotaan seuraavaa: ”metsäkylän pii-
rikirjasto on ollut sijoitettuna metsäkylän kansakoululle ja si-
tä on hoitanut ylioppilas torsti ollila (Koulun ensimmäisen 
opettajan poika ja sittemmin pitkäaikaisen opettaja Toini 
Ollilan aviomies). Kirjaston aukioloaika on ollut keskiviikkoi-
sin klo. 16-18. Kirjastossa, joka perustettiin vasta k.o. vuoden ai-
kana, ei ollut vuoden alussa yhtään teosta. vuoden aikana sinne 
hankittiin kaikkiaan 56 teosta. Kaikkiaan 24 lainaajaa käytti 
kirjastoa hyväkseen lainaten yhteensä 105 sidosta.”

Kun vuonna 1970 useimpien Nurmijärven piirikirjas-
tojen aikakausi päättyi, oli Metsäkylän piirikirjastossa yli 
2000 teosta. Tammi-kesäkuussa lainaustapahtumia oli 2 
084 ja lainaajia 85. Näistä lapsia oli peräti 55. Koulussa si-
jainneella kirjastolla oli siis merkittävä osuutensa juuri las-
ten ja nuorten kirjallisuusharrastuksen innoittajana. Kir-
jastotoiminta keskittyi siis Klaukkalaan, Kirkonkylään ja 
Rajamäkeen. Pienemmät kylät huollettiin kirjastoautolla. 

 Vaikka kirjastotoiminta muuttui, säilyi koulu ja sen 
oma historia. Oli oikeastaan luonnollista kehitystä, että 
koulu tarjoaa nykyään kodin omalle pienelle museolleen. 
Museotilan avaaminen oli osa koulun 100-vuotisjuhlaa. Si-
tä edelsi ns. kivikoulun saneeraus 2005, minkä alta oli kor-
jattava talteen runsaasti vanhaa esineistöä ja opetusmateri-
aalia. Syntyi ajatus esineistön asettamisesta näytteille.

Kirjoituksessaan ”Neljä vuosikymmentä metsäkylän kou-
lun opettajana” Arja Ahlsved kertoo tästä hankkeesta: ”mu-

seotilan avaaminen on osa koulumme 100-vuotisjuhlallisuuksia 
ja perinneviikkoa. olemme tätä kirjoittaessani jo saaneet enti-
siltä tätä koulua käyneiltä lahjoituksena esineistöä ja metsäky-
län koulumuseoon toimitetut valokuvat, oma lehtileikekokoelma-
ni ym. jäävät kertomaan koulumme historiasta. meillä on muse-
ossamme suoranaisia aarteita: suuren kulttuuripersoonan i. K. in-
han kirjoja, 1800-luvun kirjoja, vanhoja karttoja, kuvatauluja 
ja oppilastöitä.(…) tällä hetkellä olemme mukana opetushalli-
tuksen ”Lähde”-kulttuurihankkeiden listalla.”

Vuodesta 1977 koulunsa varajohtajana toimineella 
Ahlsvedilla oli erinomaiset edellytykset toimia myös oman 
museon kokoajana. Hänen harrastuksenaan on ollut mm. 
vanhojen talonpoikaisesineiden keräily sekä sukututkimus. 
Museaaliset arvot ymmärtävänä ja opettajan pedantilla 
metodilla kokoama näyttelyesineistö muodostivat lopul-
ta arvokkaan paikallismuseon, joka antaa lisäulottuvuutta 
kotiseututunneille ja samalla koululaisille mahdollisuuden 
ymmärtää kotikylänsä historiaa. Oma lisänsä koulun mu-
seohankkeessa oli myös sillä, että huolehtivainen ja innos-
tava opettaja sai oppilaat mukaan kokoamaan ja valmistele-
maan museon näyttelyä. Museon lisäarvo muodostuu siitä, 
että se on kirjaimellisesti yhteisön ja koulun omien oppi-
laiden oman työn tulosta.

Nurmijärven Uutisten päätoimittaja Jan Pippingsköld 
oli mukana museon avajaisissa syksyllä 2007. Nurmijär-
ven Uutiset selosti tapahtumaa lämminhenkisesti. Artik-

Pitkäaikainen opettaja ja koulumuseon kokoaja arja ahlsved esittelee mielellään museon antimia.
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kelissa todettiin museon antavan myös opettajille mahdol-
lisuuden esineiden kautta havaita oman ammattinsa kehi-
tysvaiheita. Paikalla oli myös Opetushallituksen suunnitte-
lija Heljä Järnefelt, joka lausui museon avajaisissa: ”toivot-
tavasti museo saa käyttöä monen oppiaineen tunneilla. moni asia 
voidaan havainnollistaa yhtä hyvin museossa kuin kotiluokassa.”

Runollisimmalla tavalla Metsäkylän koulumuseon ole-
massaolon merkityksen historian ja tulevaisuuden yhdis-
täjänä kiteytti kuitenkin pitkän opettaja- ja kasvatustyön 
tehnyt ja museon koonnut Arja Ahlsved itse: ”Lapsella pitää 
olla juuret, mutta hänelle pitää antaa myös siivet.”

Jaakko Ojanne

Koulumuseon esineistö kertoo myös entisaikojen koululaisten arjesta ja koulumatkoista.

Puutyöopin 
välineistöä.
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Koulun lehti tallensi arjen 
tuokiokuvia

Metsäkylän koulun oma lehti tallensi viehättävällä ta-
vallaan lasten arkea, pieniä ilon hetkiä ja elämänmenoa. 
Vaikka monet kirjoittajista tällä hetkellä elävät toimelias-
ta arkea ja elämän kukoistustaan, ovat pienet muistikuvat 
1960-luvulta monelle urbanisoituvan Nurmijärven asuk-
kaalle, varsinkin koululaiselle jo suorastaan tarinaa ”men-
neiltä ajoilta”. 

Alla on viehättävä esimerkki tänään yrittäjänä ja koti-
kylänsä kehityksessä aktiivisesti mukana olevan Päivi Lah-
telan kertomus perunasadonkorjuusta. Ainekirjoituksessa 
muiden muassa mainittu Kalevi-setä on ”monitoimimet-
säkyläläinen” Kalevi Lahtela ja isä on liikenneneuvos Ola-
vi Lahtela.

Perunannosto
Oli kaunis päivä. Aurinko paistoi! Me menimme perunapellolle. 
Jokaisella oli kori. Isä ajoi hevosta. Kalevi-setä traktoria. Niin 
rupesimme perunannostoon. Kalevi-setä ajoi traktorilla sarat auki. 
Siinäpä sitä perunaa on, sanoi äiti!
Sitten Marja, Esa, minä, äiti, Liisa-täti, Eeva-täti, Timo, 
Leena ja Hilkka-täti otimme perunoita ylös maasta. Pelladonna 
puuskutti! Isä sanoi, menepäs Marja hakemaan juotavaa. Äiti 
puuttui asiaan ja sanoi, ainako sinun pitää saada juotavaa! Tuli 
ruoka-aika. Oli kova jonotus, kun kädet pestiin ja äkkiä syötiin. Ja 
taas oltiin perunapellolla! Kun perunat oli nostettu, pantiin ne kuop-
paan ja peitettiin.
                                                       Kirj. Päivi Lahtela
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Kun Niilon työmatka osui Nurmijärven kirkonkylän 
myymälään, kävi väliin niin, että autoista kiinnostunut Il-
po-poika ”lainasi” tarkastajan autoa. Puheiden mukaan jo-
ku kylältä saattoi soittaa, että Ilpo ja auto ovat lumipenkas-
sa, joten tulkaapa hakemaan. Luokkatoverini Ilpon työura 
keskittyikin sitten autoalalle, jonka vaikuttavissa tehtävissä 
hän touhusikin vuosikymmeniä.

Lasit nenälle ja maailma näkyviin

Näköni ei ollut niitä parhaimpia. Niinpä vuosi vuo-
delta pulpettiani siirrettiin yhä lähemmäksi kateederia ja 
liitutaulua. Kun sitten olin lopulta melkein opettajan ne-
nän alla, opettaja ehdotti vietäväksi kotiini sanomaa. Pää-
sinkin vihdoin Helsinkiin tätini luo optikkoreissulle. ”osk. 
Lindroosin liike” sijaitsi Mikonkadulla (lienee vieläkin). Ril-
lit saatuani hämmästelin maailmaa, joka muuttui kerralla 
upeammaksi terävöitymisen myötä.

Ensimmäinen koulukortteerini juuri kymmenen vuot-
ta täytettyäni oli kirjakauppias Hellin Rantasen luona Tyy-
nelässä. Se sijaitsi hautausmaata vastapäätä lähellä Män-
tylää, Malakias Costianderinkin kotia. Kolmen isosiskoni 
kanssa elelin yläkerrassa, jonne mentiin eräänlaisen ”pal-
konkin” kautta. Tämän palkonkin toisessa päässä asui hil-
jainen filosofi, lukiolainen Poju Larva. Tuskin aavistin, että 
Poju avioituisi aikanaan veljeni vaimon sisaren kanssa. Sil-
loin tällöin sain keskustella Pojun kanssa. Pidin häntä kun-
nioitettavana ajattelijana, jollaiseksi toivoin itsenikin kehit-
tyvän.

Alakerrassa asusteli jonkin aikaa evakko Tynin Aira, jo-
ka ehti olla luokkatoverikin erinäisiä vuosia.

Jorma-veli poikkesi kerran sisaruksiaan katsomaan 
tuoden appelsiineja. Sisareni olivat juuri hedelmäharvinai-
suuksia nauttimassa astuessani huoneeseen. Tokaisin ”anta-
kaa munkin maistaa sitä banaania!”. Muistanette Kiven Kih-
lauksesta: ”missä nakriit kasvaa, puussa vai maassa?”. Siis yh-
tä tyhmä olin minä, jolle hedelmän synonyymi oli omena.

Yhteiskoulun aitaan nojasi usein maisteri Kallion, tu-
levan appeni, polkupyörä. Saatoin ihailla pitkään pyörän-
sä dynamoa, jonka väitettiin oleva 8-napainen! Mitä dy-
namoon tulee, niin maailman kahdeksanneksi ihmeekseni 
nousi Airilan Ilpon uusi fillari, jonka dynamo oli upotettu 
pyörän napaan!

Ilpohan löysi rakkaansa Lehdon Raijan aika läheltä. Eh-
käpä minäkin, joka sain lasteni äidiksi matikan opettajam-
me ”Kallun” tyttären, luokkatoverini Kallion Iikun, joka 
tosin oli ristitty Sirkka-Liisaksi. Kallion perhe asui kirkon-
mäellä Kirkkovaarassa. Lapsuuskotinsa paikalla sijaitsee 
nykyisin Seurakuntakeskus.

Ilpon isähän toimi kirkonkylän Elannon myymälän-
hoitajana moniaita vuosia. Maailma on pieni, sanotaan. 
Niinpä joitakin vuosia sitten Klaukkalan kirjastossa pi-
dettiin äskettäin menehtyneen kirjailija ja virsirunoilija 
Anna-Maija Raittilan runojen ilta, jolloin kunniavieraan 
läsnä ollessa esiintyi lausuja Saara Suihkonen. Hän osoit-
tautui (harrastaja)näyttelijätoverini Niilo Suihkosen tyt-
täreksi. Niilo toimi pitkään Elannon myymälöiden tar-
kastajana.

Pahnan pohjimmainen sodan jälkeen Nurmijärvellä

Mitä havaitsi vihtijärveläinen 
koulupoika kirkolla sodan jälkeen

seppo ranta-aho
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Opettajista tulkoon mainituksi tohtori Sisko Vilkama, 
jonka tehtävänä oli painaa päihimme historian saloja. Pidin 
kovasti opettajasta, mutta historia ei ollut minun heiniäni. 
Tosin vanhemmiten mitä kiinnostavinta. Saimme taas ker-
ran joulutodistukset. Tultuani kohdalleni hän totesi, että 
viitosen perään hän pistää pitkän miinuksen. Näin minulla 
on tilaisuus joululoman aikana hävittää tuo häntä ja siten 
osoittaa kiinnostukseni historiaan. Kyllä tuo häntä sitten 
häipyikin. Viitonenhan ei ollut niin huono numero kuin 
nelonen!

Tohtori Sisko Vilkama, o.s. Brummer, oli avioitunut 
eversti Oskar Wilkman-Vilkaman (1880-1953) kanssa. 
Eversti Vilkama toimi valkoisten itäarmeijaan kuuluneen 
Pohjois-Hämeen rykmentin komentajana Suomen sisällis-
sodassa.

Mannerheim oli palkinnut Sisko Brummerin II luokan 
vapaudenmitalilla Pohjois-Hämeen II pataljoonan luette-
lossa maininnalla ”reippaalla ja rohkealla esiintymisellä innos-
tuttanut miehistöä suurempaan urhoollisuuteen”. Tämä ilme-
nee asiakirjassa Suomen Tasavallan sotajoukkojen Ylipääl-
likön PÄIVÄKÄSKY N:o 44, joka oli annettu Mikkelissä 
21. Huhtikuuta 1918.

Luokanvalvojamme oli Kaino Hakala, kansakoulun-
opettaja. Hänen aamuhartautensa olivat piinallisia sekä hä-
nelle itselleen että kuulijoille. Jostain syystä koulun edes-
sä esiintyminen oli hänelle tuskallista. Pian alkoi suu kui-
vua, nieleskely lisääntyi, ja kasvoihin alkoi nousta tummia 
laikkuja. Mutta opettajana miellyttävä, joskin kurinpidossa 
saattoi olla toivomisen varaa.

Ensimmäinen rippileiri 1951

Eipä suorastaan Nurmijärveen liity, mutta kertonen jo-
tain rippikoululeiristä. Lepaan puutarhaopistolla järjestet-
tiin kesällä 1951 poikien rippileiri, eräs ensimmäisiä laatu-
aan Suomessa. Nurmijärven Yhteiskoulustakin oli muuta-
ma osallistuja. Leirin päällikkönä toimi pastori Vilho Ylijo-
ki, myöhemmin Kallion seurakunnan kirkkoherra.

Melko tiukkaa oli opiskelu, mutta olihan mukana myös 
monenlaista reippailua, mm. lentopalloa. Konfirmointi ta-
pahtui Tyrvännön kirkossa. Olin niitä harvoja konfirmoi-
tuja, joilla ei ollut yhtäkään omaista tilaisuudessa. Siksikö-
hän myöhemmässä rippikuvassa ilme on jokseenkin alaku-
loinen.

Seisoinpa Vappu-siskoni työ- ja asuinpaikan Rajamäen 
raitilla, kun Kiljavalta Rajamäen kautta kirkonkylään liik-
kui hevoskulkue, jonka kärryissä istui vallan seitsemän vel-
jestäkin ystävineen. Olivat Kiljavan opettaja Kannuksen 
kehittämän tulevien Kivi-juhlien esikuvan näyttelijöitä. 

Osasta heistä tulikin perusvoimia Taaborinvuoren Num-
misuutareihin 1953.

Rovasti Kosti Kankainen opetti musiikkia. Hän perus-
ti alaluokkien lapsikuoron, jota valmensi tiukoin ottein. 
On se merkillistä, mitä lapsi seurasi flyygelin ääressä tou-
huavan maestron johtaessa. Flyygeli sinänsä oli pieni ihme 
harmoniin tottuneelle pojalle, mutta mieleen jäivät pyöre-
ät lasiset välikappaleet, joilla estettiin jalkojen pyörien jät-
tämästä jälkeä lattiaan. Siis sellainenkin ihme.

Kyllähän meille lapsille kerrottiin, miten Nurmijärven 
kirkonkylää pommitettaessa yksi pommeista surmasi kou-
lun talonmies-vahtimestarin. Hänhän jäi – onneksi -  ai-
noaksi pommitusuhriksi kirkolla. Venäläiset näet luulivat 
läheistä järveä lentokentäksi, minkä seurauksena kirkon-
kyläkin oli saanut tuta venäläisten hävittäjien ja pommiko-
neiden vierailut. Rajamäkihän oli myös pommituskohde. 
Sieltä näet olivat lähtöisin kuuluisat Molotovin cocktailit, 
joiden avulla armeijamme pystyi tuhoamaan suuren jou-
kon vihollisen panssareita. Ilmatorjuntatykkitornit puo-
lustivat Alkon aarteita.

Urheilua ja äänentoistoa

Parkkimäen hyppyrimäki tuntui vihtijärveläispojasta 
tuulahdukselta Suuresta Maailmasta. Kilpailut olivat kylän 
mahtitapahtuma. Viljo Penttilä oli äänimies henkeen ja ve-
reen. Kaiuttimista kuultiin reipasta musiikkia ja tarpeel-
liset kuulutukset, joissa kunnostautui myöhemmin myös 
Uusikarin Eino. Mitä äänentoistoon tulee, niin mestarina 
hääräili myös Aarre Jalava. Hän oli rakentanut mäen viher-
tävät kaiuttimet, joissa luki ”firman” nimi: ”PutKi ja rÖÖ-
ri!” Aarre Jalavahan, pitkäaikaisen Svante-suntion poika, 
rakensi pitäjän koteihin tv-antennit. Tottahan korjasi radi-
oiden jälkeen myös televisiot. Mainittakoon, että Taabo-
rin Kivi-juhlien ensimmäinen äänimies oli edellä mainittu 
Viljo Penttilä. Teki parhaansa sen ajan mahdollisuuksineen. 
Viljonkin kotimökki ympäristöineen jäi äskettäin jyrän al-
le. Nyt paikalla on Lukkarin koulun parkkipaikka ja puis-
tonpläntti.

Vuodet kultaavat muistot. Niinpä kävely rehtori Ante-
ro Valanteen johdolla Raivan tilalle maataloutta opiskele-
maan tai uskonto-opetukseen liittyvä Perttulan tienvarren 
kinkerikäynti olivat pieniä piipahduksia koulun arjessa. Ei-
pä viety lapsia paikalle minkään sortin koulukyydillä.

Paljon on muisteltu, paljon muistelematta. Silti häm-
mästyttää, miten lähellä ovatkaan sodan ja sen jälkeisen 
pula-ajan muistot. Olkoonpa sitten muistelijan lapsuusko-
ti Vihtijärvellä ja koulukortteeri Nurmijärven kirkolla.

Seppo Ranta-aho
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Toivo Jaatinen – Nurmijärven 
taiteen suurmies

Vuoden 2012 Nurmijärvi-päivän juhlassa 14. lokakuu-
ta sai ansaittua huomiota ja tunnustusta taiteilija Toivo Jaa-
tinen. Hän vastaanotti Nurmijärvi-Seuran puheenjohtaja 
Tapio Rannan kädestä erityisen huomionosoituksen, ”Hyvä 
kello kauas kuuluu”. Kysymyksessä on taiteilijan itsensä vuo-
si sitten suunnittelema pienoisteos, jossa on kauniisti helä-
jävä kello, joka kauniilla äänellään levittää kotiseudun hy-
vää sanomaa. Tätä teosta jaettiin huomionantamisessa ensi 
kertaa vuoden 2011 Nurmijärvi-päivän juhlassa. Oli kui-
tenkin painavat perusteet luovuttaa tämä arvokas huomi-
onosoitus taiteilijalle itselleenkin.

Jaatinen syntyi Sortavalan maalaiskunnassa, Melloisten 
kylässä 1. päivä elokuuta 1926. Talvisodan päätyttyä per-
he joutui lätemään evakkotaipaleelle Ylivieskaan. 1960-lu-
vun alussa Toivo Jaatisen matka johti Nurmijärvelle, missä 
koti onkin pysynyt niin hänelle kuin perheelle. Vaikka hä-
nen ensimmäinen, jo lapsuudessa laadittu veistoksensa jäi-
kin kotitalon uunin päälle talvisodan pakotettua perheen 
pois kotiseudultaan, on elämän uran aikana syntynyt kä-
sittämättömän runsaasti taiteellista tuotantoa, erinomaten 

mitalitaidetta. Toteutettuja mitaleja on syntynyt noin 70 
kappaletta. 

Omana erityisenä mainintana sopinee myös kertoa 
Jaatisen suunnittelemasta rahasta. Vuonna 1960 Suomen 
markka täytti sata vuotta ja liikkeelle laskettiin nimellis-
arvoltaan 1000 markan juhlaraha, jossa on J. V. Snellma-
nin kuva. Se on Jaatisen käsialaa sekin. Raha on hopeaa ja 
on numismaatikkojen mukaan viimeinen maksuvälineenä 
kierrossa ollut juhlaraha, siis käyttörahaa.

Mitalitaiteen lisäksi on syntynyt monumentteja. Mm. 
kunnallisen itsehallinnon 100-vuotismuistomerkki, ”Jäi-
den lähtö”-teos, seisoo Tuusulan kunnallisopiston pihalla, 
Nurmijärven kirjastogallerian edustalla on suihkulähde ja 
pronssiteos ”Aleksis Kiven tie” ja Nurmijärven hautaus-
maan kupeessa olevalla kallionyppylällä Aleksis Kiven van-
hempien hautamuistomerkki. Kirkonkylän seurakuntakes-
kuksen juhlasalin seinää koristaa Toivo Jaatisen laatima sei-
näreliefi.

Nurmijärven Extra Uutisten haastattelussa elokuussa 
1996 taiteilija lausui: ”voi olla lama ja voi olla rahat loppu, 

taiteilija toivo jaatinen vastaanotti Nurmijärvi-päivänä  14.10.2012 tunnustuksen monipuolisesta ja uutterasta taiteilijatyöstään. 
Huomionosoituksen luovutti Nurmijärvi-seuran puheenjohtaja tapio ranta (oik.).
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mutta onneksi työ ei koskaan lopu.” Ja sen mukaan hän todel-
la on elänyt. Taiteensa tunteva ja luomiskykyinen taiteilija 
on aina pyrkinyt tekemään asioita uudella ja paremmalla 
tavalla. Tämä on tarjonnut myös opetustyötä: Taideakate-
miassa kuvanveistoa, arkkitehdeille kuvanveiston oppia ja 
hammasteknikoille muotoilua.

Musikaalisesti osaava ja hyvällä lauluäänellä siunattu 
Toivo Jaatinen suunnitteli myös 2002 uuden soittimen, 
torvirummun, jonka soittoon satiin viimeksi tutustua 
edellisen Nurmijärvi-päivän ohjelmatarjonnassa. Erään-
lainen tämän alueen huipennus saadaan kokea 17. päivä 
elokuuta 2013, kun Taaborinvuorella ensiesitetään Jaati-
sen työnimellä ”Laatokan lauluja” oleva ooppera. Työtä on 

tehty tiiviisti Nurmijärven Musiikkiopiston rehtori Urpo 
Rauhalan kanssa.

Toivo Jaatinen on miltei puhdas renessanssi-ihminen 
monine kulttuuri- ja taidetaitoineen, mutta hänen juuren-
sa ovat vahvasti Karjalan laulumailla ja Nurmijärven vah-
vassa kamarassa. Hänessä kumpuaa sellainen suomalai-
suus, joka on Suomen identiteettiä puhtaassa ilmenemis-
muodossaan. Hän ei huokaa, että jokin ei onnistu, vaan 
hän etsii keinon, millä asiat saadaan onnistumaan.

”Kun on yksin hevosen kanssa suolla, niin sen jälkeen selviää 
kaikesta. Kun Laatokalla selviää, selviää aina maallakin”, ki-
teyttää Jaatinen. Vaan ei synkkänä ja synkkänä ja raskaasti, 
vaan iloisena ja katse eteenpäin suunnattuna.

Jaakko Ojanne

Nurmijärvi-päivän juhla vietettiin ensimmäistä kertaa Klaukkalan kirkossa, jossa esiintyivät mm. Klaukkalan Nuorisoseuran 
Karkelo-ryhmän pienet artistit. tässä nähdään piirileikkejä.

toivo jaatisen kehittämä rumputorvi esiteltiin suurelle yleisölle 
Nurmijärvi-päivän juhlassa vuonna 2011.

Nurmijärvi-päivän juhlapuhuja oli siuntion kirkkoherra 
ismo turunen.



56Klaneetti 2012 Nurmijärven Kotiseutulehti

Palvelemme ma–pe 7–21, la 7–18, su 12–18.
smarkethokelanto.fi

Edulliset herkut  
kiireettömiin ruokahetkiin.

Klaukkalan, Nurmijärven ja  
Rajamäen S-marketit toivottavat  

maukasta loppusyksyä!

Nurmijärvi-Seura ry on Nurmijärven kunnan alueella toimiva kotiseutuyhdistys, jonka tarkoituk-
sena  on sääntöjensä mukaisesti edistää henkistä ja aineellista kehitystä Nurmijärven alueella sekä 
suojella ja vaalia historiallisia muistoja ja luonnonkauneutta, elvyttää kotipitäjän kulttuuriperin-
teiden arvotusta ja herättää kotiseudun rakkautta.

Jäsenetuna saat maksutta vuosittain marraskuussa ilmestyvän kotiseutulehden, Klaneetin, joka si-
sältää mielenkiintoista tietoa sekä kotikuntamme  menneisyydestä että nykypäivästä.

Seuran jäsenenä pääset halutessasi myös osallistumaan ja vaikuttamaan seuran toimintaan mm. ke-
väisin järjestettävässä seuran yleisessä kokouksessa.

Jäsenmaksu  on 15 €  
Maksettuasi jäsenmaksun joko pankissa tai verkkopankissa seuran tilille, 
kirjaamme Sinut jäseneksi seuran jäsenrekisteriin.

Nurmijärvi-Seura ry:n tilinumero on     FI3410263000404147

Laita maksulomakkeeseen viestiksi oma osoitteesi ja myös mahdollinen sähköpostiosoitteesi, 
vastaisen yhteydenpidon helpottamiseksi.  

Liity Nurmijärvi-Seuran jäseksi !
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Nurmijärven 
Kansalliset Seniorit ry

Nurmijärven
Kristilliset Eläkeläiset ry

Kristillinen Eläkeliitto ry 
Arttolantie 1, 00750 HELSINKI 

 (09) 351 1133 

ANSIOMERKKIHAKEMUS 
 
 
Yhdistyksen/piirin hallituksen/johtokunnan esitys: 
 
____________________________________________________________ hallitus/johtokunta esittää myönnettäväksi 
 

 □ kultaisen     □ hopeisen   ansiomerkin 

Päiväys: _______ / _______ 20_____ 

______________________________ ______________________________ 
puheenjohtaja  sihteeri/varapuheenjohtaja 
 
EHDOKKAAN HENKILÖTIEDOT: 
 
Nimi: __________________________________________________________ 
 
Arvo: __________________________________________________________ 
 
Syntymäaika ja paikka: ___________________________________________ 
 
Osoite ja toimipaikka: _____________________________________________________________________ 
 
Yhdistys johon kuuluu: ____________________________________________________________________ 
 
Jäseneksi liittymispäivä: _______/_______   _______ 
 
Toiminta Kristillisessä Eläkeliitossa 

Toiminta jäsenyhdistyksessä   Muut ansiot jäsenyhdistyksessä: 
 Johtokunnan jäsen  _______ vuotta 
 Puheenjohtaja _______ vuotta  _______________________________ 
 Varapuheenjohtaja ________ vuotta 
 Sihteeri _______ vuotta  _______________________________ 
 Rahastonhoitaja ________ vuotta 
 Vuosikokousedustaja _______ vuotta  _______________________________ 
 Kerhonvetäjä _______ vuotta 
 Yhd. tilintarkastaja _______ vuotta  _______________________________ 
 Yhdistyksen perustajajäsen  
 Kunniapuheenjohtaja    _______________________________ 
 Kunniajäsen 
 On tehnyt runsaasti lähimmäispalvelutyötä 

Toiminta piiriyhdistyksessä   Muut ansiot piiriyhdistyksessä: 
 Hallitus jäsen  _______ vuotta 
 Puheenjohtaja _______ vuotta  _______________________________ 
 Varapuheenjohtaja ________ vuotta 
 Sihteeri _______ vuotta  _______________________________ 
 Rahastonhoitaja ________ vuotta 
 Piirin tilintarkastaja _______ vuotta  _______________________________ 

Toiminta liiton hallituksessa   Muut ansiot hallituksessa: 
 Hallituksen jäsen _______ vuotta 
 Puheenjohtaja ________ vuotta _______________________________ 
 Varapuheenjohtaja _______ vuotta 

    _______________________________ 

Käsitelty ______ / ______ 20_______   □ Liiton hallitus    □ Liiton työvaliokunta 

Hakemus     □ hyväksytty     □ hylätty 

Eläkeliiton
Nurmijärven yhdistys ry

Klaukkalan Eläkeläiset ry
Nurmijärven vanhin, vireä eläkeläisyhdistys

Toimii Klaukkalan Työväentalolla
Kerho keskiviikkoisin

1971

Nurmijärven
Eläkkeensaajat ry
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Veteraanin Joulu 2010145

Markkinajohtajat Viirintorilla:
K-Kenkä • Musta Pörssi • Citymarket

Erikoisliikkeet:
Tilitomisto • Parturi-Kampaamo • Useita 
vaateliikkeitä naisille, miehille, nuorille ja 
lapsille • Kukkakauppa • Kodinelektroniikkaa 
• Lahjatavara • Optikko • Nicky & Nelly 
lasten vaatekauppa • Valmistalot • Lasten 
leluliike • Marimekko • Kiinalainen ravintola • 
Lounasravintola • Kirjakauppa • 
Kemikalio-Kauneushoitola • Kynsistudio • 
Kiinteistönvälitys • ST1

Ari Helminen

Kuokkalantie 2, 01900 Nurmijärvi
Puh. 045 114 4721

ari.helminen@studioink.fi

Nurmijärven
Pyörätukku

Ari Helminen

Kuokkalantie 2, 01900 Nurmijärvi
Puh. 045 114 4721

ari.helminen@studioink.fi

Nurmijärven
Pyörätukku

VIIRIN KAUPPAKESKUS KLAUKKALASSA

5

Tilipalvelu
P. Niinikoski Oy

Ilvesvuorenkatu 5 B, 
01900 Nurmijärvi

Puh. (09) 250 4506

Tiesitkö näitä Klaukkalan kirkosta?
Klaukkalan kirkon rakennustoimikunta määrättiin 
Nurmijärven seurakunnan kirkkovaltuustossa 12. 
toukokuuta 1986. Puheenjohtajana oli kirkkoa määrä-
tietoisesti ajanut ja joulukuussa 1985 asian valtuustos-
sa esille saattanut pankinjohtaja Jukka Pihko.

Kun kirkko lopulta nytkähti eteenpäin, tehtiin kir-
kosta ensin hankesuunnitelma vuonna 1997 ja vielä 
uudelleen toinen vuonna 1999.

Arkkitehtikilpailu järjestettiin vuonna 2000 ja kil-
pailun voitti työ nimeltä ”Käsi”. Nimi sisältää runsaas-
ti symboliikkaa auttavasta, ojentuvasta, suojelevasta 
ja siunaavasta kädestä. Ehkä juuri kirkosta on oivallis-
ta tehdä assosiaatioon olemisesta ”Herran kämmenellä” 
jne.

Työ alkoivat kesällä 2003 ja peruskivi muurattiin – totta kai – Aleksis Kiven päivänä, 10. lokakuuta kello 16.00. 
Päivä oli perjantai. Päivä oli seurakunnan ja rakentajien yhteinen juhla, miksei koko kyläkunnan.

Peruskivi sijaitsee pääsisäänkäynnin vieressä ja sen sisällä on metallilieriö, mistä on löydettävissä kirkon perus-
kirjat, Raamattu, virskikirja, rakentamispäätösasiakirjat, ko. aikana käytetyt kolikot ja päivän sanomalehdet. Kiven 
päivänä ei silloinen Nurmijärven Extra Uutiset (nyk. Nurmijärven Uutiset) ilmestynyt, mutta lieriössä on edellisen 
päivän lehti. Se onkin tuhannen vuoden kuluttua toimivia arkeologeja ajatellen hyvä asia, sillä kyseisessä lehdessä 
on ennakkoilmoitus peruskiven muuraamisesta. Sieltä voidaan sitten tarkistaa päivän ohjelma, jos muut lähteet ovat 
kadonneet tai muuttuneet tomuksi.

Samassa lehdessä pääkirjoitus otsikoi: ”Klaukkalan rata mukana maakuntakaavassa”. Seuraavalla sivulla edelleen 
ajankohtaista asiaa: ”Voimakas väestönkasvu yrittäjille mieluinen asia”. Edelleen kunnanjohtaja Kimmo Behm jää 
50-vuotishaastattelullaan ikuisuuteen. Hän toteaa: ”Pienyhteisöt luoneet yhteenkuuluvuutta”. Ja vielä Nurmijärven oma 
komisario Markku Tuominen lokakuun alussa 2003 voimaan tullutta järjestyslakia. Nämä nurmijärveläiset ovat 
siis ainakin tallennettuna käsityksineen tuhannen vuoden päähän kirkon rakentamisesta.

Kellotapulissa on neljä kelloa, joissa on tekstiä Psalmeista. Suurimmassa lukee: ”Jumala, maan ääriin saakka kii-
riköön Sinun nimesi.” Toisessa suuremmassa kellossa lukee: ”Soittakaa hänen nimensä kunniaksi.” Pienemmissä kellois-
sa on virren 197 teksti jaettuna molempien kylkiin: ”Kirkkoon kun kellot kutsuvat…” ja toisessa: ”… suo sinne tiemme 
johtaa.”

Kellojen alle pääsee kierreportaita, joissa on 61 porrasta.
Jaakko Ojanne

Mahlamäentie 2, Nurmijärvi      P. 044-704 7749
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Urttilantie 1, Rajamäki  
P. 2901328

RAJAMÄEN  
APTEEKKI  

Parasta palvelua
ja

hyvää evästä

Palvelemme ma-pe 7-21, la 7-18, su 12-18.
smarkethokelanto.fi

Joulun juhlatunnelmaan
S-marketista löydät maistuvat ja  

edulliset ainekset joulunajan juhlapöytään.

Klaukkalan, Nurmijärven ja Rajamäen S-marketit  
toivottavat hyvää ja herkullista joulua!

  Nurmijärven Sähkö
PAIKALLINEN , PALVELEVA , YMPÄRISTÖVASTUULLINEN
Kauppanummentie 1 , 01900 Nurmijärvi
puh. (09) 878 071 , Fax (09) 8780 7207
asiakaspalaute@nurmijarvensahko.fi
www.nurmijarvensahko.fi

Parasta palvelua
ja

hyvää evästä

Palvelemme: ma-pe 9-21, la 8-21, su 12-18.

Avoinna:
ma - pe 8.30 - 20.00

la 9 - 15
su ja pyhinä 11 - 15

Seitsemän Veljeksen apteekki
Mahlamäentie 2, Nurmijärvi

puh: 09-250 4085
www.seitsemanveljesta.fi
Nettikauppa avoinna aina
www.lääkekaappisi.fi

Sekä puuelementistä että molem-
mista tunnusvaihtoehdoista on 
olemassa mustavalkoiset versiot. 
Niiden käyttö on kuitenkin sallittu 
vain sellaisissa tapauksissa, jolloin 
väriversioiden käyttö on täysin 
mahdotonta.

Logo / käyttö

Juuret syvällä
nurmijärveläisyydessä

ja katse tulevaisuudessa
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Maarakennus
Elg Oy

Puh. 0400-212 502
 0400-459 252

PERTTULAN
ELINTARVIKEKIOSKI

Puh. 276 1105

Keskustie 4
Nurmijärvi
Puh. 250 9595
Fax  250 9715
etunimi.sukunimi@ariluoma.fi

Tilitoimisto
Ariluoma Oy

Auktorisoitu
Taloushallintoliiton jäsen

6

NEW HOLLAND
– TRAKTORIT
– PUIMURIT

NEW HOLLAND JA GASE IH
VARAOSAT JA TARVIKKEET

SARA-TUOTE OY
NURMIJÄRVI VIRKKALA

Kuusimäentie 1 Virkkalantie 2
09-250 8002 019-346 100

SISUSTAMME
JA REMONTOIMME

KOTISI.
ENTISÖIMME

HUONEKALUSI.
Tervetuloa!

APU LÖYTYY
AMMATTILIIKKEESTÄ

Rajamäen Väri ja
Sisustus

Keskusraitti, 05200 Rajamäki
Puh. 2211540

- KEITTIÖT
- KYLPYHUONEET
- KOMEROJÄRJESTELMÄT

PUH.(09) 879 2840
FAX (09) 879 2118

Liikekuja 1, Ostoskeskus
01800 Klaukkala

ylijaakk@saunalahti.fi
www.futuro.fi

NURMIJÄRVI  09 - 250 8002

VIRKKALA 019 - 346 100

PALVELEVA, PAIKALLINEN, YMPÄRISTÖVASTUULLINEN
Kauppanummen  e 1, 01900 Nurmijärvi
puh. (09) 878 071, faksi (09) 8780 7207
asiakaspalaute@nurmijarvensahko. 
www.nurmijarvensahko. 
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  Nurmijärven Sähkö
PAIKALLINEN , PALVELEVA , YMPÄRISTÖVASTUULLINEN
Kauppanummentie 1 , 01900 Nurmijärvi
puh. (09) 878 071 , Fax (09) 8780 7207
asiakaspalaute@nurmijarvensahko.fi
www.nurmijarvensahko.fi

Parasta palvelua
ja

hyvää evästä

Palvelemme: ma-pe 9-21, la 8-21, su 12-18.
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Tilipalvelu
P. Niinikoski Oy

Ilvesvuorenkatu 5 B,
01900 Nurmijärvi
Puh. 010 231 0780
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Puh. 09-276 6730
www.nla.fi

2010

Taskutietoa
Nurmijärveltä

www.nurmijärvi. 

tilastoesiteSUOMI2010.indd   1 14.6.2010   14:57:30

Lähivakuutusyhdistys
Keski-Uusimaa
Keskustie 4
01900 Nurmijärvi
Puhelin 020 522 4204,

Klaukkalantie 63
01800 Klaukkala
Puhelin 020 522 4215

Lammin Säästöpankki
Kauppanummentie 2
01900 Nurmijärvi
Puhelin 010 441 7080

Klaukkalantie 63
01800 Klaukkala
Puhelin 010 441 7060
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toivottavat hyvää ja herkullista joulua!

  Nurmijärven Sähkö
PAIKALLINEN , PALVELEVA , YMPÄRISTÖVASTUULLINEN
Kauppanummentie 1 , 01900 Nurmijärvi
puh. (09) 878 071 , Fax (09) 8780 7207
asiakaspalaute@nurmijarvensahko.fi
www.nurmijarvensahko.fi

Parasta palvelua
ja

hyvää evästä

Palvelemme: ma-pe 9-21, la 8-21, su 12-18.

www.rajamaenapteekki.fi

Säästöpankki
on tulossa

(kyseli jo kokoa)

Keskustie 4, 01900 Nurmijärvi
Puhelin 020 522 4200
Faksi 020 522 4210

Avoinna: ma 9.00-17.00, ti-pe 9.00-16.00.
www.lahivakuutus.fi
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Kauneimmat Joululaulut -messu
- Nurmijärven kirkossa su 23.12. klo 10
- Rajamäen kirkossa su 23.12. klo 10
- Klaukkalan kirkossa su 23.12. klo 12

Kauneimmat Joululaulut 
- Rajamäen kirkossa su 9.12. klo 15
- Klaukkalan kirkossa su 9.12. klo 15 ja 18
- Nurmijärven kirkossa su 16.12. klo 15 ja 18

”Arkihuolesi kaikki heitä, 
mieles nuorena nousta suo!
Armas joulu jo kutsuu meitä 
taasen muistojen suurten luo...”
        A. Noponen

www.nurmijarvenseurakunta.fi


