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Paikkakunnan identiteetti muodostuu tarinoista

Jaakko Ojanne
Päätoimittaja

Suomen kuntakenttä elää murroksen, muutosten ja mullistusten 
aikaa. Elämme siis dramaattisesti sanottuna historiallisia aikoja. Ol-
laan siirtymässä aikakaudesta kokonaan uuteen aikaan. Ja näin voisin 
jatkaa vaikka kuinka pitkään ja vaikka kuinka monin sanankääntein, 
vaikka koko tunnettu historian kulkumme on ollut jatkuvaa muu-
toksen aikaa. Oikeastaan surullisimpia historian ajanjaksoja ovat ol-
leet sellaiset ajat, jolloin ei tapahdu yhtään mitään. Ilman muutosta 
ei ole kehitystä eikä synny uutta. Silti muutokseen liittyy olennaises-
ti myös sen vastustaminen. Silläkin on perusteensa, jotta muutos ei 
tapahtuisi vailla harkintaa tai yltiöpäisesti ja ajattelemattomasti. De-
mokratiakin toimii parhaiten, kun on vastavoimia.

Nurmijärven kohtalo askarruttaa. On esitelty ajatuksia niin yh-
distämisestä kuin pilkkomisesta. Jos yhdistytään tai pilkotaan, niin 
uhatuksi koetaan identiteetti. Tunnetaan pelkoa siitä, että omalei-
maisuus ja ominaispiirteet menetetään, jos hallinnollisia rajoja siir-
retään. Uhaksi tunnetaan sekin, että ainakin osasta omaa, nurmi-
järveläistä päätöksentekoa joudutaan luopumaan. Tosin näinhän on 
käynyt jo pitkään.

Muistan jo vuonna 1989 nurmijärveläisen paikallisradion, Radio 
Kolmen, toimittajana haastatelleeni Kuntaliiton silloista johtajaa, jo-
ka valitti valtiovallan sälyttävän jatkuvasti lisää velvoitteita kuntien 
niskaan, vaikka budjetteja oli jo silloin vaikeaa saada säällisesti ka-
saan. Euroopan unionin jäsenyys 1990-luvun puolivälissä toi kunnil-
le vielä lisää ulkopuolelta säädeltyjä velvoitteita monellakin tasolla. 
Itsenäisyyden suhteen voi siis sanoa olleen vähän niin ja näin jo pit-
kään, mutta identiteettiin se ei ole vaikuttanut.

Mitä on siis Nurmijärveläisyys? Mikä on Nurmijärvi? Tätä sopii 
pohtia kunnassa, joka on ollut sata vuotta sitten hallinnoltaan ruot-
sinkielinen ja joka toisaalta on voimakkaasti muuttovoittoinen, eikä 
monikaan nurmijärveläinen ole edes enää syntynyt Nurmijärvellä. 
Vuoden 2011 kirjastolainaajakin on muuttanut vallan toisesta maas-
ta. Silti voidaan katsoa, että täällä vallitsee hyvin voimakas ominais-
henki ja oma identiteettinsä. 

Itsekään en ole nurmijärveläinen, vaikka olen täällä merkittävän 
osan työelämääni toiminut. Kuvailisin näitä paikallisominaisuuksia 
seuraavasti: yritteliäisyys, toimeliaisuus, paikallishistorian tuntemus 
ja vilkas yhdistyselämä. Näistä kumpuaa ja lähtee liikkeelle Nurmi-
järven ja sen asukkaiden identiteetti. Siitä ammennetaan ja se voi-
maannuttaa. Eikä ilmiö ole uuden uusi, sillä paljon valtakunnallista 
ja kansallisidentiteettiin vaikuttanut on Nurmijärveltä alkunsa saa-
nut. Kansalliskirjailijamme Aleksis Kivi alkoi kirjoittaa suomeksi, 
kansankielellä. Pyhäkoulutoiminta alkoi täällä, ensimmäinen teol-

linen lääketuotanto alkoi täällä, Taaborinvuoren Kivi-juhlat on val-
takunnallinen, vapaaehtoisvoimin jo kuusi vuosikymmentä toiminut 
instituutio ja pitkäaikaisinta kunnanjohtajaa, Toivo Seppälää haasta-
tellessani ymmärsin rahoituslaitosten kilpailuttamisessakin Nurmi-
järven olleen ensimmäisten joukossa. Lisäksi harva kunta tuottaa 
niin runsaasti paikallishistoriaa käsittelevää kirjallisuutta kuin Nur-
mijärvi. Eikä ihme, sillä täällä myös luetaan erittäin paljon.

Historiaa ja tehtyä työtä ei kukaan tai mikään voi ottaa pois, ja 
molempia Nurmijärvellä on suorastaan vientiin asti, jos sen asuk-
kaat vain tämän asian tilan oivaltavat ja siitä myönteistä julkisuutta 
pitävät. Vuotuinen kotiseutulehti Klaneetti pyrkii taas olemaan täs-
sä ”äänenpidossa” täysipainoisesti mukana. Aiheet eivät lopu ja kir-
joittamisen intoa löytyy runsaasti. Murheellista on vain se, että joka 
kerta ollaan sen ongelman edessä, että jotakin on pakko jättää seu-
raavaan numeroon, koska tilaa ei yksinkertaisesti ole. Kirjoittami-
nen kuitenkin jatkuu ja lisää lehtiäkin tulee. Nurmijärvi-Seura puo-
lestaan toimii aktiivisesti koko ajan. Viimeisimpiä huomattavia aloit-
teita oli mm. esitys kunnalle Nurmijärven historian neljännen osan 
toimitustyön aloittamiseksi. Nyt aktivoidaan lisää väkeä toimintaan 
mukaan.

Elämän rikkauteen ja kiertoon kuuluvat valitettavasti myös me-
netykset. Kuluneen vuoden aikana siirtyivät ajasta ikuisuuteen Nur-
mijärven kulttuurielämässä mittavan ja ansiokkaan työn tehnyt kult-
tuurijohtaja Riitta Manka ja Klaneettiin uskollisesti kirjoittanut mo-
nipuolinen kulttuurimies ja Kivi-juhlien toimija Seppo Ranta-aho. 
Tuonen viikate on korjannut myös muita paikallista historiaa ja tai-
de-elämää viljelleitä henkilöitä. Murheella ei kuitenkaan pidä hei-
dän muistoaan viettää, vaan työtä jatkamalla ja itsekin kulttuuria vil-
jellen. Se on paras tapamme kunnioittaa heidän toimintaansa ja työ-
tään.

Tuli mitä tuli ja tapahtui mitä tapahtui, ei nurmijärveläisyys ja 
sen asukkaissa elävä vahva toiminnallisuus ehdy. On eletty monen-
laisia aikoja, mutta ne vain muodostavat uuden kerroksen olemassa 
olevaan elävän paikallishistorian arkistoon. Tämän on jo kokemus 
osoittanut. Jokaisella lukijalla on nyt tilaisuus olla taas osaltaan mu-
kana tässä polvesta polveen ja vuodesta vuoteen jatkuvassa ajan vir-
rassa. Lukemalla, kirjoittamalla ja työskentelemällä yhteisöissämme 
olemme jokainen osaltamme siinä suuressa ajan ja elämän virrassa 
mukana oleva elämänpisara.

Oikein Rauhaisaa  Joulua  ja 
Iloista Uutta Vuotta 2014!
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Ei siitä niin kauan aikaa lopultakaan ole.  Vasta 1860-lu-
vulla tapahtui seurakunnan ja kunnan hallinnollinen ero.  Sii-
hen asti voi sanoa seurakunnan olleen myös kunnan niin tuon 
hallinnon kuin ihmisistä käytännön tasolla huolehtimisenkin 
asioissa.  Esimerkiksi köyhäinhoidosta vastasi kirkko.  Tietys-
ti tätä työtään kirkko myös on koko ajan jatkanut.  Kun tämä 
lähimmäisen rakkauden ajatus on meille kirjattuna jo Herran 
opetuksessa pyhässä Raamatussa.

Historia usein toistaa itseään.  Se kuulostaa kliseeltä, mut-
ta on kovasti totta.  Nyt suurten ongelmien keskellä paini-
vat kunnat ovat vaikeuksissa myös sosiaalitoimen resurssien 
kanssa.  Ja jälleen seurakunnat lisäävät hädänalaisista huoleh-
timista, diakoniatyöhön panostamista.  Näin tapahtui myös 
1990-luvun alun lamassa ja näin tapahtuu jälleen.

Toki ei seurakuntien diakoniatyö ole vain taloudellista 
avustamista.  Diakoniatyö ei ole kunnan sosiaalitoimen jat-
ke.  Kysymys on ihmisen kokonaisvaltaisesta tukemisesta.  Siis 
myös henkisestä ja hengellisestä avusta.  Ja se lähtee tietysti 
aina liikkeelle aidosta kohtaamisesta ja avunhakijan arvosta-
misesta.

Mutta haasteet ihmisillä eivät ole vain henkilökohtaisella 
tasolla.  On sotet ja kuntarakenteet.  Taantumat ja kestävyys-
vajeet.  Kestävyysvajeelle joku muuten ehdotti jotakin suju-
vampaa ilmausta, esimerkiksi sanaa ”durabiliteettideprivaa-
tio”. 

Yhtä kaikki, vaikeita sanoja ja vaikeita asioita riittää ja tä-
män kaiken keskellä ihmiset pohtivat paikkaansa.  Tämän voisi 
sanoa niin voimakkaasti, että muuttuvassa maailmassa ihmiset 
hakevat suorastaan omaa identiteettiään.  

Mihin kuulun?  Mihin kuulun huomenna? Olenko jatkos-
sakin nurmijärveläinen vai vaikka Keski-Uudenmaan kaupun-
gin asukas?  Näissäkin pohdinnoissa kirkko tahtoo kohdata si-
nut ja olla samoin antamassa sinulle juurevaa paikallista iden-
titeettiä, oman elämän minuuden hallintaa, riippumatta siitä, 
miten kuntarakenteet päätetään.

Myös kirkossa on meneillään seurakuntarakenteiden poh-
dinta.  Lopputuloksena saattaa olla, että tulee vaikka se Kes-
ki-Uudenmaan monen seurakunnan seurakuntayhtymä.  Tai 
sitten ei.  Mitään varmaa ei tiedetä vielä.  Kirkon keskushal-
linto valmistelee parasta aikaa näitä asioita.  Joka tapauksessa 
on ajatuksena, että kirkon voimavarat keskitetään järkevällä 
tavalla toimintaa palvelemaan jatkossakin.

Nykyisen lainsäädännön mukaan kuntaliitosten kohdalla 
alueen seurakuntien tulee muodostaa joko seurakuntayhtymä 

Ari Tuhkanen
Nurmijärven seurakunnan kirkkoherra

KANSSASI

Kirkkoherra Ari tuhkanen.

tai yksi suuri seurakunta.  Tämän Klaneetin ollessa painos-
sa pohtivat kahdeksan seurakunnan eli Nurmijärven, Hyvin-
kään, Mäntsälän, Tuusulan, Keravan, Järvenpään, Sipoon suo-
malaisen ja Pornaisten seurakunnan, edustajat näitä asioita.  
Siis sitä, että edetäänkö jo ennen lakimuutoksia jollakin ko-
koonpanolla todennäköisesti kuitenkin jo muutenkin ennen 
pitkää tulevan seurakuntayhtymän suuntaan.

Mielenkiintoista on, mihin tulokseen keskustelussamme 
päädymme.  Joka tapauksessa, vaikka esimerkiksi talous ja 
kiinteistöt siirtyisivät seurakuntayhtymälle, tuttu ja turvalli-
nen Nurmijärvenkin seurakunta jatkaa jäsentensä palvelemis-
ta.  Esimerkiksi Nurmijärven kirkkoa ei missään vaiheessa ol-
la siirtämässä pyörien päälle vaikkapa Mäntsälään vietäväksi.  
Seurakunnat, vaikka ovat osa maailmanlaajaa Kristuksen kirk-
koa, niin samalla ne ovat siis jatkossakin palvelemassa äärim-
mäisen paikallisesti ja siten henkilökohtaisella tasolla omia jä-
seniään.

Yli 450 vuotta Nurmijärven seurakunta on ollut näil-
lä kunnailla mukana ihmisten iloissa ja suruissa.  Palvelun, 
henkilökohtaisen kohtaamisen ja ikiaikaisen armon sanoman 
kanssa olemme mukanasi kaikissa tulevissakin vaiheissa.  Ole 
sinäkin mukanamme.  Seurakuntamme on meitä kaikkia var-
ten.

Siunattua adventtiaikaa ja Vapahtajamme 
syntymäjuhlaa!

Ari Tuhkanen
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Vuonna 1962 kesällä tulin Nurmijärven kunnansai-
raalaan töihin. Saman vuoden syksyllä liityin Kirkkokuo-
roon. Kanttori Aarne Heinilän johdolla lauloin kymmenen 
vuotta. Hän oli monipuolinen muusikko. Heinilä oli myös 
Nurmijärven ainoa kanttori. Rajamäessäkin oli Alkon teh-
taalla kanttori, mutta sivutoiminen. 

Heinilä kasvatti poikia puhallinorkesteriin ja sovitti 
heille myös nuotit. Lisäksi hän harjoitutti ihmisiä eri kylis-
sä soittamaan ja laulamaan. Kirkkokuoro harjoitteli seura-
kuntatalossa. Muistan vieläkin ne komeat miesäänet, mitä 
joskus harjoitin yläkerrassa harmonin kanssa.

Kirkkokuoron johtoon tuli vuonna 1973 Kari Pentti-
nen, joka johti kuoroa noin kolme vuotta. Hän oli temp-
peramenttinen ja pani tuulemaan. Hänen aikanaan Kirk-
kokuoro vieraili eri kylissä laulamassa ja tehtiinpä retki 
Tallinnaankin.

Pekka Arola tuli kuoron johtajaksi vuonna 1977 ja joh-
ti hänkin sitä kolmen vuoden ajan. Arolalle musiikkikas-

vatus oli lähellä sydäntä. Sittemmin hän muutti Tampe-
reelle Hervantaan kanttoriksi.  Vuonna 1980 kanttoriksi 
tuli Matti Huomo. Hänenkin johtajankautensa kesti kol-
me vuotta, minkä jälkeen hänen tiensä johti Kangasalal-
le. Kaikki olivat hyviä kanttoreita, mutta heidän aikanaan 
Nurmijärvi eli eräänlaisessa murrosvaiheessa, joten he 
turhautuivat ja muuttivat muualle.

Vuonna 1982 Klaukkalaan saatiin oma kanttori, Jaakko 
Rättyä. Nurmijärven Kirkkokuoro omi hänet johtajakseen 
heti Huomon jälkeen. Jaakko Rättyän kuoronjohtaja-ai-
kana toimi myös useita sijaiskanttoreita kuoroa johtamas-
sa: mm. Jaana Partanen, Hannele Solala, Satu Ranta, Julia 
Hyyrönen ja Ruusu Tervaskanto. 

Ruusu Tervaskanto voitti kuorolaisten sydämet pitä-
mällä alkuhartauden harjoitusten alussa ja luomalla uskoa 
kuorolauluun. Vuoden 2012 syksystä alkaen kuoroa johti 
Anni Nummila Jaakko Rättyän sairaslomasijaisena.

Nurmijärven Kirkkokuoron perinteisin paikka on Nurmijärven kirkon urkuparvella. Kuva vuodelta 2008, 
kuoroa johtaa kanttori jaakko rättyä. (Seurakunnan kuva-arkisto.).

Muistoja Nurmijärven 
Kirkkokuorosta 50 vuoden ajalta
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Elokuvantekoa 
Nurmijärvellä

Nurmijärven maisemissa on filmattu useita koti-
maisia elokuvia. Se johtui varmaankin siitä, että sotien 
jälkeen kaksi suurinta filmiyhtiötä sijaitsivat Helsingis-
sä, mistä oli Nurmijärvelle kohtalaisen lyhyt matka. 
Nurmijärveltä löytyi myös helposti sopivia kuvaus-
kohteita, varsinkin maalaiskirkonkyläkohteita kuvat-
taessa.

Omat kokemukseni elokuvanteosta alkoivat kesällä 
1947, kun Palojoen Taaborinvuorella filmattiin Aleksis 
Kiven elämästä kertovaa elokuvaa ”Minä elän”. Eloku-
van pääroolissa aikuista Aleksista näytteli Rauli Tuomi.

Kun Kiven lapsuuden aikaista leikkikirkkokohtaus-
ta kuvattiin, siihen tarvittiin puolen tusinaa pikkupoi-
kaa näyttelemään seurakuntalaisia. Kirkonkylältä kär-
rättiin kymmenkunta poikaa Majalahden Matin kuor-
ma-auton lavalla Palojoen seurojentalolle, joka oli fil-
mintekijöiden tukikohtana. Kirkkokohtausta harjoi-
teltiin useita kertoja samalla, kun odotettiin aurin-
gon esiintuloa. Siihen aikaan eivät valolaitteet olleet 
niin kehittyneet kuin nykyään. Päivä oli pilvinen, eikä 
kuvauksista tahtonut tulla mitään. Kaiken lisäksi mi-
nä en edes kelvannut leikkikirkon seurakuntalaiseksi, 
kun vaatetus ei ollut tarpeeksi vanhanaikainen. Yhti-
ön puolesta oli puettu vain nuorta Aleksista näyttele-
vä poika. Mitään korvausta – tai edes ruokailua – me 
”elokuva-avustajat” emme saaneet. Onneksi oli mus-
tikka-aika, ja niitä me Taaborin rinteellä söimme. Illal-
la meidät kärrättiin takaisin kirkolle.

Seuraava kokemus elokuvan tekemisestä muistuu 
mieleeni vuoden 1954 keväältä, kun Nurmijärvellä 
filmattiin elokuvaa ”Hilman päivät”. Kävin silloin rip-
pikoulua vanhalla seurakuntatalolla, johon oli äsket-
täin valmistunut merkittävä laajennus ja talon pohjois-
päähän nuorisokahvila. Joskus myös elokuvan tekijät 
kävivät kahvilassa, kun me olimme siellä välitunnilla. 
Kerran sattui pieni välikohtaus poikien ja filmiporu-
kan kesken, kun yksi pojista oli hakenut tien toisel-
la puolella olevasta Majalahden kaupasta possumunkin 
ruskeassa paperipussissa. Syötyään munkin, hän pu-
halsi pussin täyteen ilmaa ja paukautti sen näyttelijä 
Aino Mantsaksen selän takana, jolloin hän pelästyi ko-
vasti. Kuvaaja Kalle Peronkoski meinasi käydä poikaan 
käsiksi, mutta ohjaaja Matti Kassila löi asian leikiksi ja 
totesi naureskellen, että ”pojat on poikia”.

Vuonna 1990 Kirkkokuoro vietti 100-vuotisjuhliaan. 
Tällöin vietimme omat suurjuhlat kutsuvieraineen. Kuo-
romme osallistui viiden vuoden välein jokaiseen kirkko-
musiikkiliiton järjestämään laulujuhlaan eri puolella Suo-
mea. Vuonna 2012, 25.-27. toukokuuta, olimme Jyväsky-
lässä ”Kirkon musiikkijuhlilla”. 

Jaakko Rättyän jäähyväiskonsertiksi kuoron johtajuu-
desta muodostui tänä keväänä, 29. maaliskuuta, pitkäper-
jantain Luukas-passio, jota hän suuresti rakasti ja jota hän 
oli jo parinkymmenen vuoden ajan johtanut. Jaakko järjes-
ti kuorot, solistit ja toiseksi johtajaksi Arja Virtanen-Haa-
pasalmen.

Sairaudestaan huolimatta Jaakko sai kaiken aikaan vii-
meisen päälle hyvin. Hän jaksoi myös johtaa suuren osan 
esityksestä Klaukkalassa ja lähes koko esityksen Nurmi-
järven kirkossa. Tämä passio jäi varmasti meidän kaikkien 
kuorolaisten ja kuuntelijoiden sydämiin aitona pitkäper-
jantain kärsimyssaarnana.

”ei laulamasta lakkaa
nyt sielu iloissaan,
kun murheen maassa alkaa
jo uutta virttä saan.
Se kerran luona jeesuksen
kuin vetten pauhina
on soiva kanssa enkelten
Karitsan kiitosta.”

Terttu Vuorensola

Kanttori jaakko rättyä 1952–2013. 
(Seurakunnan kuva-arkisto.).
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Kirkonkylän elokuvateatteri Kino juha.

Hilman päiviä kuvattiin Nurmijärvellä useita viikko-
ja. Sorvan emäntä Hilja Salmi järjesti filmintekijöiden ja 
näyttelijöiden muonituksen. Elokuva esittelee 1950-lu-
vun Nurmijärven kirkonkylän raittia ja rakennuksia, jois-
ta osa on jo purettu pois. Hilman päivät on tullut usei-
ta kertoja uusintana televisiosta, ja aina se tuo mieleen 
muistoja nuoruudesta.

Nurmijärven alueella on kuvattu mm. ”Ryysyrannan 
Jooseppia” ja ”Pohjantähteä” sekä montaa muutakin koti-
maista filmiä. Myös Nurmijärven kirkko on ollut mones-
sa elokuvassa ja onpa Niskavuoren Aarnekin hypännyt lu-
mihankeen Rajamäen puukoulun ikkunasta riiuureissul-
laan. 

On Nurmijärvellä ominkin voimin elokuvia tehty. Lu-
kiolaispojat Taavi Vartia, Juha Peltonen ja Markus Itko-
nen sekä iso joukko heidän kavereitaan avustajina tekivät 
1980-luvulla muutaman nuorisoelokuvan, joista yksi esi-
tettiin televisiossakin. Ensi-ilta oli Kino Juhassa ja tilai-
suutta kunnioitti läsnäolollaan poikien idoli, Mika Kau-
rismäki. Myös MTV oli paikalla ja nykyinen päätoimittaja 
Merja Ylä-Anttila oli, tuolloin vielä nuorena toimittajana, 
tekemässä uutisjutun tilaisuudesta.

Nurmijärvellä toimi tuolloin aktiivinen elokuva-
kerhokin, joka julkaisi pari kertaa vuodessa ilmestyvää 
”Kinosaurus”-lehteä. Myöhemmin tästä harrastuksesta 
tuli Taavi Vartialle oikein ammatti. Juha Peltonen oli Suo-
men elokuvakerhojenliiton puheenjohtaja useita vuosia.

Nurmijärvellä asuu tai on asunut useita elokuvanteki-
jöitä. Heistä voisi mainita seuraavat: Ere Kokkonen, Do-
me Karukoski ja Antti ”Juhan poika” Jokinen. Aivan viime 
vuosinakin täällä on kuvattu filmejä – lähinnä television 
tarpeisiin – ja niissä on tarvittu avustajiksi nurmijärve-
läisiä. Nykyisin elokuva-avustajille maksetaan jopa pientä 
korvaustakin, ettei tarvitse ihan mustikoiden varassa olla.

Tänä päivänä elokuvia katsotaan enimmäkseen koto-
na televisiosta ja perinteiset elokuvateatterit ovat aina-
kin maaseudulla joutuneet lopettamaan toimintansa kan-
nattamattomina. Nurmijärvellä kuitenkin Veikko Säilän 
1950-luvun lopulla rakentama Kino Juha on edelleen toi-
minnassa ja sitä on viime aikoina remontoitu ja käyttöä 
monipuolistettu. Toivottavasti Nurmijärven elokuvahar-
rastajat pysyvät edelleen aktiivisina.

Eero Peltonen, 
Nurmijärven opaskerhon puheenjohtaja
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Seuramme vaalii historiaa
ja tähtää tulevaan

Nukarin pirtillä on runsaasti väkeä. On elokuun loppu ja 
Nurmijärvi-Seuran puheenjohtaja Tapio Ranta esittelee Nuka-
rin kylätapahtuman alussa seuransa toimintaa:

”Nurmijärviseura perustettiin vuonna 1957 vaalimaan mm. koti-
seututietoutta ja kotiseutuhenkeä. usein luullaan, että seura on vain 
Kirkonkylän seura, mutta seura on koko kunnan seura ja toimii koko 
kunnan alueella, tänään täällä Nukarilla.”

Haastattelussakin Ranta painottaa mielellään ajatusta, että 
kysymyksessä on kaikkien nurmijärveläisten ja pitäjästä kiin-
nostuneiden kansalaisten järjestö. Se onkin oivallinen periaate 
sellaisessa muuttovoittoisessa kunnassa, jonka asukkaista suu-
rin osa on muualta pitäjään kotiutuneita. Tänä päivänä myös 
maahanmuuttajia on yhä runsaammin ja he kaikki ovat nur-
mijärveläisiä. Niin muuttuu maailma Eskoni, lausuisi Aleksis 
Kivikin. 

Seuran toiminnassa on oikeastaan kolme näkyvää merkki-
paalua: lokakuussa Kivi-viikolla sunnuntaina vietettävä Nur-
mijärvi-päivä, minkä jälkeen nautitaan kotiseutupäivällisten 
antimia. Perinnettä on siis hengen että pitopöydän muodossa. 
Yleensä juhla vietetään Nurmijärven kirkonkylässä seurakun-
takeskuksessa. Vuonna 2012 tehtiin kuitenkin historiaa ja päi-
vää vietettiin Klaukkalan kirkolla.

”toinen tärkeä seuran toimintamuoto on kotiseutulehti Klaneetin 
julkaiseminen vuoden ensimmäisen adventin tienoilla. lehti kantoi 
ennen nimeä Nurmijärven joulu. Seura ottaa mielellään lehteen van-
hoja muistelmia pienistä tai suurista asioista.”

Klaneetin eräs merkittävä tehtävä on koota ja tallentaa 
nurmijärveläistä elämänmenoa ja historiaa tarinoiden, tapah-
tumien, kulttuurin ja ihmisten kautta. Kirjaston kotiseutuko-
koelma on järjestänyt arkistoissaan olevien Klaneettien/Nur-
mijärven Joulujen aineistosta hakemiston, joka auttaa niin ko-
tiseutuharrastajia kuin tutkijoita ja toimittajiakin tietoja etsit-
täessä. 

”Kaksi vuotta sitten seura aloitti myös uuden muistamistavan: 
Nurmijärvi-päivän juhlassa jaetaan yhdelle tai useammalle kotiseu-
tutyössä tai muussa nurmijärveläisyyden hyväksi tehdyssä työssä an-
sioituneelle henkilölle taiteilija toivo jaatisen suunnitteleman  ”hyvä 
kello kauas kuuluu”-huomionosoituksen.”

Lisäksi seura järjestää kotiseutuiltoja, joiden yhteydes-
sä seura tulee ehkä intiimimmällä foorumilla tutuksi kunnan 
asukkaiden parissa. 

Nurmijärvi-Seuran puheenjohtaja Tapio Ranta:

”Seura tekee myös aloitteita Nurmijärven kunnalle ja seurakun-
nalle. vuoden sisällä seura on jättänyt esimerkiksi aloitteen Männis-
tön muorin mökin siirtämisestä Ilvesvuoren teollisuusalueen reunan 
soravuoren vierestä, hämeenlinnan väylän ja tuusulantien risteykses-
tä taaborinvuorelle turvaan. Samoin seura on tehnyt kunnalle aloit-
teen Nurmijärven historian neljännen osan kirjoittamisen alkuun 
saattamiseksi.”

Tapio Ranta on rauhallinen puheenjohtaja, joka määrätie-
toisesti vie eteenpäin yhdessä johtokunnassa sovittuja asioita. 
Pääasia on tekeminen eikä ainoastaan tekemisestä puhuminen. 

Ranta on syntyperäinen nurmijärveläinen, syntynyt 1. päi-
vä kesäkuuta 1949 Rajamäessä. Sieltä lienee juurtunut mie-
heen paitsi seuratoiminta, myös yhteisön eteen toimimisen 
ajatus omassa elämässä.

”vanhempani olivat Alkossa töissä, ja isäni pitkän aikaa Nur-
mijärvi-Seuran puheenjohtajana. taitaa siis olla vähän sukurasitus-
ta taustalla.”

Toinen merkittävä asia Tapio Rannan elämän suuntimena 
lienee ollut partiotoiminta, joka on ollut osa elämää kuuden 
vuosikymmenen ajan. Lippukunta on ”Rajamäen Metsänkävi-
jät”. Sen myötä vapaa-ajanharrastuksina ovat olleet urheilu ja 
retkeily. Kouluajoista alkaen pikajuoksu oli mieluisinta. Sit-
temmin mukaan on tullut muutakin:

”Itselleni on aina ollut vahva halu auttaa ihmisiä. olen muka-
na vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa. Meitä hälytetään aina sinne, 
missä apua tarvitaan. jos pitää etsiä metsistä lapsia tai vanhuksia. 
tai pahimmillaan kun oli esimerkiksi jokelan kouluampuminen, niin 
meitä kutsuttiin paikalle. oli mm. liikenteenohjaamista ja erilaista 
auttamistehtävää.”

Vapaaehtoiseen pelastuspalveluun valikoituu ihmisiä lähin-
nä erilaisten yhdistysten kautta. Tällaisia ovat partio, SPR, re-
serviläisjärjestöt ja koirayhdistykset. Yhtenäistä näille on yh-
teisön palveluhalun lisäksi kyky liikkua esimerkiksi maastossa 
ja toimia organisoidusti. 

”Sinänsä metkaa, että en ole koskaan varsinaisesti pyrkinyt eri-
tyisen yhteisölliseen ajatusmaailmaan, mutta se on elämässäni sellai-
seksi vain enemmän ja enemmän muuttunut. ehkä se on jonkinlainen 
kypsymisprosessi elämässä.”

Vastaavanlaista prosessia on Tapio Rannan elämä ollut 
työelämänkin suunnalla. Supisuomalainen nuori mies päätyi 
opiskelemaan Helsinkiin Tekniska Läroverkiin Apollonkadul-
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le. Ennen konerakennusinsinööriksi valmistumistaan vuonna 
1976 oli vieläpä opiskeltava vuosi Ruotsissakin. 

”Kouluarvosanani ruotsinkielessä oli yleensä 5 tai 6, mutta ajat-
telin ruotsia tarvittavan ja tuohon opinahjoon oli lisäksi kiintiö suo-
menkielisille. lisäksi tentitkin sai suorittaa suomenkielellä. tosin ko-
henihan se kielitaitokin siinä samalla.”

Työelämään Ranta siirtyi Alkon myymälän kautta, kunnes 
pääsi koulutustaan vastaavaan työhön Projekti-insinöörit-ni-
miseen firmaan Myyrmäkeen. Se tarjosi leipäpuun vuoteen 
2012 saakka, jolloin oli aika siirtyä eläkkeelle.

”työurani ajan oli tehtävänä paljon paperiteollisuuden ja sit-
temmin vr:n toimeksiantoja. viimeiset seitsemän vuotta olinkin hy-
vinkään konepajalla suunnittelemassa erilaista vaunutekniikkaa ja 
muutostöitä.”

Viime vuosina mukaan tuli voimakkaammin kotipitäjän 
hengenperintö ja sen vaaliminen. Kolmen vuoden ajan hän on 
ollut mukana työryhmässä, joka kokoaa Rajamäen kyläkirjaa ja 
hiukan pidempään Nurmijärvi-Seuran tehtävissä. 

”taisin olla parin vuoden ajan varapuheenjohtaja, kun seuran 
puheenjohtajana toiminut raimo leino yllättäen vuonna 2009 kuo-
li. Silloin siirryin puheenjohtajaksi ja samalla tiellä ollaan. taidan 
olla niitä ihmisiä, jotka eivät osaa sanoa ei”, ranta naurahtaa.

Seurassa toimiminen on kuitenkin omalla tavallaan palkit-
sevaa. Lisäksi menossa on niin Nurmijärvellä kuin varmasti 
muuallakin eräänlainen profiilin nosto. Menneisyyden vaali-
misen ja historian taltioimisen rinnalle on tullut pyrkimys ak-

tiivisesti vaikuttaa nykypäivään ja tulevaisuuteenkin. Myös ky-
lät ovat alkaneet uutterasti tallentamaan historiaansa. 

”Itse asiassa kylä- ja pitäjäseurat ovat alkaneet ottaa laajemmin 
kantaa yleisiin ja yhteisiin asioihin. Nurmijärvi-Seurakin on jäsene-
nä mm. Kotiseutuliitossa. eri seurojen jäsenet jakavat kokemuksiaan 
ja suunnittelevat asioita yhdessä. Ideoita jaetaan. esiin on noussut 
mm. ajatus valita vuoden uusmaalainen kylä. Katsotaan, josko sellai-
nen löytyisi ensi vuonna Nurmijärveltä.”

Nurmijärvi-Seura elää ja voi hyvin. Sen perinteet kokoavat 
sekä juhliin että lukemisen ääreen edelleen Nurmijärven asu-
jamistoa ja pitäjää arvostavia ihmisiä. Uusia aloitteita ja avauk-
siakin on ilmaantunut. Seura tarjoaa myös erinomaisia keino-
ja uudemmille nurmijärveläisille kotoutua, juurtua ja asettua 
kuntaan, joka ei ole ainoastaan asuinpaikka ja talousalue, vaan 
se on koti. 

Jaakko Ojanne

Nurmijärvi-Seuran Hallitus
Tapio RanTa puheenjohTaja
Leena KaaRni sihTeeRi
RiTva sTenvaLL RahasTonhoiTaja
MaTTi aaLTio
aRi heLMinen
juKKa iso-heRTTua
KeRTTu joKinen
Leena RauTanen-saaRi
anTTi Reunanen

Nurmijärvi-Seuran tarkoituksena on edistää henkistä 
ja aineellista kehitystä Nurmijärven alueella sekä ala-
osastojen kautta muilla paikkakunnilla, suojella ja vaalia 
historiallisia muistoja ja luonnonkauneutta, elvyttää tietoi-
suutta kotipitäjän kulttuuriperinteiden arvosta ja herättää 
kotiseudun rakkautta.”

****
Vanhat säännöt määrittelevät myös sen, miten seura 
tarkoituksiaan voi toteuttaa:
”Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura kokoaa ja tallet-
taa Nurmijärven menneisyyttä koskevaa kirjallisuutta, 
suullista ja muistitietoa ja muuta aineistoa, tukee kotiseu-
tututkimusta ja muuta nurmijärveläistä kulttuurityötä, 
tekee aloitteita pitäjän historiallisten muistomerkkien 
suojaamiseksi, järjestää juhlia, näyttelyjä, kokouksia ja 
esitelmätilaisuuksia, asettuu yhteistoimintaan toisten yhdis-
tysten kanssa sikäli kuin ne edistävät seuran tarkoitusta, 
harjoittaa julkaisutoimintaa sekä kokoaa varoja yhteisellä 
varainkeräyksellä.

Nurmijärvi-Seuran puheenjohtaja tapio ranta.
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Imelletty perunalaatikko Keitä kuoritut perunat kypsiksi ja
2 kg jauhoisia perunoita soseuta ne.Lisää vehnäjauhot ja sekoita huolella.
1 dl vehnäjauhoja Peitä perunasose pyyheliinalla ja jätä imeltymään
6 dl maitoa lämpimään paikkaan useaksi tunniksi tai yön yli
1 rkl siirappia Lisää maito ja mausteet sekä voi sulana.
1 tl suolaa Kypsennä seos hyvin voidellussa uunivuoassa, 
5o gr voita 175 astetta,n.1.5 tuntia. täytä vuoka vain 
 puoleen väliin, sillä se kuohuu kypsyessään

Lanttulaatikko Keitä lantut kypsiksi . Soseuta lantut,lisää rasva 
 sulana,kerma, jauhot ja muna, sekä mausteet. 
1 kg kuorittuja lanttuja Sekoita hyvin. Tarkista maku. Kaada voideltuun 
50 gr voita vuokaan, ripottele pinnalle korppujauhoja ja voi-
2 rkl vehnäjauhoja nokareita. kypsennä 175 astetta reilu tunti
3 dl kermaa,tai kermamaitoa
1 muna
ripaus suolaa, sokeria tai
siirappia ja hiven valkopipp.

Rosolli
3 punajuurta kuutioi keitetyt punajuuret,perunat ja porkkanat
2 perunaa kuori ja hienonna sipuli ,kuutioi suolakurkku ja 
2 porkkanaa sekoita nostelemalla kaikki sekaisin.Vatkaa 
1 maustekurkku kerma vaahdoksi, värjää punjuurenliemellä
pieni sipuli  vaalean punaiseksi ja mausta etikalla,sokerilla ja
 ripauksella suolaakastike
2 dl kermaa, 1 rkl etikkaa, 
2 rkl sokeria
Tarjoa kastike erikseen, 

Perinneruokia
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Kylmänä lokakuun päivänä 1943 isä haki meille ko-
tiin uuden palvelijan. Hän oli Katri Kulilainen, syntynyt 
noin 1910. Oli kylmä ilma, ehkä lumihärmää, vaan ei 
vielä varsinaisesti lunta. Isä oli tulijaa hevosella vastassa 
Rajamäen asemalla; rattaat olivat käytössä.

Katri oli aika kookas nainen. Hänellä ei ollut sään 
vaatimia varustuksia. Jalassa olivat puiset hollannikkaat, 
edes sukkia ei ollut. Iso huivi pään suojana lettiä peittä-
mässä.

Katri oli ensi hetkestä asti erittäin mukava, kuin äiti-
hahmo. Oman äitini kuollessa olin ollut 11-vuotias, Kat-
rin tullessa 13-vuotias. Isän ja Katrin tullessa kotiin kei-

tin heille kahvinkorviketta. Juotuaan Katri sanoi unoh-
tumattomat sanat: ”Mennään sinne teidän läävään katso-
maan teidän raavaita.” Navetassa sitten käytiin.

Katrille annettiin asuttavaksi oma huone, jossa oli 
kalkuuni lämmittämistä varten. Kyllä hän sitä lämmitti, 
vaan tuli toimeen myös aika viileässä.

Katri oli erityisen ahkera, osasi kaikkea. Mun aska-
reen lisäksi hän teki käsitöitä. Äitini perua oleva sininen 
rukki hyrräsi usein, ja villalankaa valmistui. Siitä hän ku-
toi sukkia ja kintaita koko perheelle. Kaikki viisi veljeäni 
olivat tuohon aikaan myös ”siellä jossakin”, taisteluissa. 
Huvittavaa oli heidän saadessaan lomaa ja käydessään ko-

Unohtumaton Inkeriläinen

Kertojan isä, Pinomäen talon isäntä emil heino istumassa vanhalla maitolaiturilla. Siinä oli hyvä paikka vaihtaa 
naapuriston kanssa kuulumisia.
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Kulttuurin 
alkulähteiltä 
kirjapitäjän 
valkamaan

Nurmijärvi on muuttovoittoinen kunta, jonne muutetaan 
yhä kauempaa työtä tekemään, yrittämään ja perhettä hoita-
maan. Kansainvälisyys näkyy jatkuvasti yhä selkeämmin kylien 
raiteilla ja kuuluu koulujen luokissa. Monen tulijan leipäpuu on 
oma yritys, joka tarjoaa työtä muillekin, kuin vain oman per-
heen jäsenille.

Vuonna 1992 saapui Turkista Suomeen yritteliäs, tiedon-
jakoinen ja päättäväinen nuori kurdimies, Nezir Oral. Hän oli 
14-vuotiaasta tottunut kovaan työntekoon, mutta hänellä oli ah-
keruutensa lisäksi toinenkin arvokas ominaisuus: into lukemi-
seen, sammumaton tiedon halu. Pohjalla oli toki sivistystä. Ei 
akateemista ja yliopistoista hankittua, vaan samanlaista kansan 
riveissä ajan saatossa muokkaantunutta ja koeteltua sivistystä, 
joka kättensä työllä ja maan antimista elävälle kansalle on maa-
ilmanlaajuisestikin ominaista, olipa sitten kotoisin kurdialueelta 
kaksoisvirtain seudulta tai Nurmijärven peltomailta.

”olimme isän kanssa keskipäivän aikaan viinitarhassa hoitamassa 
saksanpähkinä-, pistaasipähkinä- ja aprikoosipuita. tarha sijaitsi kah-
den joen, eufrat- ja tigrisjoen välissä, raamatustakin tutuilla seuduil-
la. Nyt joet olivat myös monien sotien välissä ja isäni aavisti minun 
lähtevän pian maailmalle, kauas pois kotiseudulta. Kiivaat sisällisso-
dan taistelut olivat alkaneet. Minulle hän antoi tärkeän neuvon: ”jos 
menet toisen maahan, älä mene sinne ilman lupaa ja kunnioita sen 
kansaa.” oli myös muistettava, että sen toisen maan puolesta on myös 
joskus taisteltu.”

Näillä elämänviisauksilla ja matkarepulla varustettuna saapui 
Nezir Suomenmaahan marraskuun lopulla 1992. Vastassa oli uu-
si elämä ja kotimaa, jossa tuona vuodenaikana olivat käsillä lyhy-
et päivät ja pitkä talvi. Alkoi juurtuminen uuteen ympäristöön, 
joka tuli olemaan sekä kodin, työn että perheen kasvualustaa. 
Vuosi 2000 toi uuden vuosituhannen, mutta myös uuden asuk-
kaan Nurmijärvelle. Sinne tultiin hiukan runsaammin matkava-
rustein.

”Kun kerran olin selvinnyt alun talvesta ja kylmästä, olin vakuut-
tunut selviäväni muustakin. Kun aikananai saavuin Nurmijärvelle, niin 

Pinomäen talo ulkorakennuksineen.

tona se, että kun  Katri näki heillä armeijan villapaitoja, 
joissa oli hikiaukot kainaloissa, hän ahkerana ihmisenä 
ompeli ne umpeen. Veljeni eivät hennonneet sanoa hä-
nelle asiasta mitään.

Katri puhui sujuvasti kieltämme; joitain murresa-
noja ihmeteltiin puolin ja toisin. Minusta hän huolehti 
erittäin hyvin. Silloinen koulumatkani sisälsi kolme ki-
lometriä aivan pimeää metsätietä. Jatkoluokkia käytiin 
iltaisin, ja pyytämättä Katri alkoi käydä minua vastassa 
myrskylyhty kädessä. Ei hän tullut koululle saakka, vaan 
maantien reunaan, josta alkoi pimeä tie. Katrin seurassa 
matka tuntui tosi turvalliselta.

Kerran oli jotain viivytystä ollut navetalla, joten hän 
ei ollut ehtinyt minua vastaan. Kuitenkin hän kantoi 
huolta minusta. Isä kertoi, että Katri oli tullut kiirees-
ti navetalta ja hakenut myrskylyhdyn. Hän oli sanonut, 
että ”Aino huutaa ja hänellä on jokin hätä”. Huuto oli 
kuitenkin vain hänen omaa ajatustaan, ei minulla mitään 
hätää ollut. Tulimme vastakkain, kun olin jo melkein ko-
tona.

Katri oli meillä vuoden. Vuoden 1944 syksyllä tuli 
määräys, että kaikki inkeriläiset palautetaan. Siihen ei 
ollut vastaan sanomista. Katrin lähtö sai meidät kaikki 
haikeiksi. Vaikka inkeriläiset oli luvattu palauttaa koti-
seudulleen, Katri aavisteli toisin käyvän.

Muistelen Katria usein lämmöllä. Hän oli todella hy-
vä ihminen. Mitään ei hänestä myöhemmin kuulunut. 
Mikä lienee ollut hänen kohtalonsa Suomesta lähdön jäl-
keen?

Aino Nylander, os. Heino
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ajattelin täällä tarvittavan hyvää ruokapaikkaa Pratikankujalle. Seu-
raavaksi toinkin mukanani kolme laatikkoa tomaatteja, kolme säkkiä si-
puleita, joista yksi punasipulia ja vehnäjauhosäkin. tulin Nurmijärvelle 
maahanmuuttajana, mutta tulin myös tekemään töitä.”

Nezir Oralin käyntikortissa lukee hiukan humoristisesti ni-
men alla tittelinä: ”yrittäjä, ei kun tekijä”. Töitä oli tultu teke-
mään, se oli vahva perusperiaate. Toinen tärkeä päämäärä oli op-
pia suomenkieli. Se onkin tarttunut niin hyvin, että kaikki lii-
kenevä vapaa-aika kuluu lukiessa ja erilaisen tiedon hankkimi-
sessa.

”olen aina ollut tiedonhaluinen, siihen on ollut suorastan himo. 
olen myös aina halunnut erityisesti kuunnella vanhoja ihmisiä ja hei-
dän tarinoitaan.”

Tarinoiden ja kirjallisuuden kauttahan me peilaamme elämää 
ja omaa itseämme. Lukeminen oli siis kielen oppimisen myötä 
Nezirille luonnollinen tapa juurtua.

”Suomessa ensimmäisiä asiakirjahankintojani olikin kirjastokort-
ti. turkissahan ei samanlaista kirjastolaitosta olekaan kuin Suomessa. 
Aloin myös sopeutua Suomeen oppiessani kielen ja hiukan maan his-
toriaa.”

Sitä historiaa ovat valottaneet mm. Väinö Linnan ”Täällä 
Pohjantähden alla”, ”Tuntematon sotilas” ja Aleksis Kiven teok-

set, jotka kuvaavat paitsi ihmisten elämänpiiriä, myös suomalais-
ta sielunmaisemaa. Niitä Nezir on pitänyt todellisina lukuelä-
myksinään. 

”roosevelt sanoi, että kun ihminen kuolee, on hänellä aikaa nukkua. 
Itse löydän aikaa lukemisen usein ilta- ja yöaikaan. olen myös katsel-
lut youtubesta filosofi Esa Saarisen  Aalto-yliopiston luentoja lukemisen 
tekniikasta. luenkin samanaikaisesti useampia kirjoja. Itselleni läheisiä 
ja merkittäviä ovat olleet mm. väinö linna, Mika Waltari, veikko huovi-
nen, Daniel Katz, Sofi Oksanen ja runoilija Eino Leino.”

Nytkin on Nezirin pöydällä laaja valikoima hyvin erilaista 
kirjallisuutta mm: Aitmatov, Mann, Camus, Spinoza ja Nietz-
sche. Toki on pöydällä myös Kyllikki Villa sekä vieläpä Juha Vuo-
risen satiirinen ”Kaksipäisen vekaran varjossa”. Lukemisen kirjo 
on siis kirjaimellisesti laidasta laitaan.

”Aikaa lukemiseen kyllä löytyy, jos siihen vain on halua.”
Tämä harrastus havaittiin myös Nurmijärven kirjastossa. 

Lainan päivänä, 8. helmikuuta 2011 Nezir Oral sai kunniakir-
jan, jossa on uusi titteli: ”Vuoden lainaaja 2011”. Lisäksi huomi-
onosoitukseen kuuluivat seuraavan vuoden ajan ilmaiset kirjava-
raukset sekä lahjakortti kirjakauppaan. 

”Kun ensin tuli soitto kirjastosta pelästyin, että lainoistani on joku 
myöhässä, mutta aiheena olikin tämä asia”, Nezir kertoo.

Nurmijärveläistyneen Nezir Oralin elämä ei kuitenkaan 
pyöri yksinomaan ravintolayrityksen ja kirjaston välillä. Aktiivi-
sena ja ulospäin suuntautuneena – ja kaikista puolueista ihmisiä 
tuntevana - häntä pyydettiin myös mukaan edellisiin kunnallis-
vaaleihin. Eri tahojen pyynnöistä hän päätyi SDP:n sitoutumat-
tomaksi ehdokkaaksi. Nyt hän on sivistyslautakunnan jäsen ja 
Lukkarin koulun johtokunnassa varajäsenenä.

”tietoisella ihmisellä on myös vastuuta. Siinä taas tärkeää on ha-
lu osallistua asioiden kulkuun ja halu vaikuttaa yhteisiin toimintoihin. 
Ajatuksia pitää jakaa myös muiden ihmisten kanssa.”

Tiedollinen rikkaus ja perheen elannon tuottava yritys ovat 
siis luoneet elämälle ja kodille Nurmijärvellä oivallisen perus-
tan. Suurin rikkaus ja aarre on kuitenkin perhe, vaimo Leyla ja 
tyttäret Bahar, Nupel, Nudem ja Havin. 

”tyttärien nimet ovat muuten suomenkielellä Kevät, uusi lehti, uu-
si aika ja Kesä.”

Kun elämäänsä ja Nurmijärveen tyytyväiseltä mieheltä kysy-
mällä kysyy sitä, mitä hän toivoisi muuttuvan tai mitä tarvittai-
siin ehkä lisää, löytyy lopulta vastaus:

”Seitsemän veljeksen maailmaa olisi enemmän avattava ihmisille ja 
yleensäkin lisätä ja ylläpitää kansan kirjallisuuden harrastamista. Kir-
jallisuus pitää tuoda arkeen. Se ei ole vain akateemista lukemista ja 
vanhojen harrastus.  Kirjallisuuden on oltava kaikien ja kaikenikäisten 
ulottuvissa”, Nezir painottaa.

Jaakko Ojanne

Nezir oral.
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Suomalaiseen kauniiseen perinteeseen kuuluu puhe 
kodista, kirkosta ja Isänmaasta, joiden eteen ollaan val-
miita uhrautumaan ja työskentelemään pyyteettömäs-
ti. Helposti näistä asioista puhuminen muokkaantuu kui-
tenkin kauniiksi juhlapuheen esitykseksi. Näin pääasiassa 
siksi, että kansakuntamme suuret ja syvät kriisit ja vaa-
ran paikat jäävät yhä kauemmas historiaan ja aikalaisetkin 
käyvät vähiin. On suurenmoista, että sodilta olemme nyt 
välttyneet, mutta on viisautta muistaa sitä uhrivalmiut-
ta ja yksilön panosta, jolla maamme on vapaana pidetty 
ja vauraaksi rakennettu. Siinä toimessa on aina ollut yk-
silö, tavallinen pieni ihminen, joka on halunnut palvella 
yhteisöään.

Haasteet ovat ehkä muuttuneet globaaleiksi, mutta 
edelleenkään mitään ei tapahdu tai muutu, elleivät yksilöt 
tunne vastuutaan ja tiedä omaa arvoaan. Siksi me voimme 
oppia jatkuvasti myös menneisyydestä ja - hienosti sanot-
tuna – historiasta.

Vuodesta 1702 alkaen

Nurmijärven kirkonkylässä olevien talojen Ylestalo, 
Alastalo, Yli-pekkola ja Ali-Pekkola ryhmä muodosti pie-
nen yhteisön.

”Sitä sanottiin Pukkilan kyläksi”, Sakari Peltonen ker-
too. Hän istuu kotinsa olohuoneessa Pekontiellä ja kat-
soo samalla seinälle ripustettujen useiden kunniakirjojen 
joukossa olevaa kehystettyä asiakirjaa, joka kertoo hänen 
oman kotitalonsa Ali-Pekkolan kuuluneen samalle suvul-
le vuodesta 1702 alkaen. Samoilla mailla ollaan edelleen, 
vaikka maata on perheenjäsenten kesken tietysti ajan saa-
tossa jaettukin.

”esimerkiksi tuossa kohtaa, missä on liikerakennuksia, auto-
kauppa ja ravintola Pihviliiteri, olen pikkupoikana paimenta-
nut lehmiä. Se on oli kotitaloni maata aikoinaan.”

Vaikka mies on uskollisesti ja kirjaimellisesti pysynyt 
juurillaan, on hänen elämästään muodostunut hyvinkin 
laaja-alainen ja monipuolinen. Nurmijärvi on kuitenkin 
aina ollut vahva tukikohta, jolle elämän ja elämisen perus-
kivet on voitu laskea.

Sakari Peltosen perheen tausta kertoo sekin omalla 
tavallaan, että usein tämän ajan ilmiöt eivät olekaan val-
lan uusia. Paljon puhutut uusioperheet olivat esimerkik-

si menneinä aikoina perin yleisiä. Tuolloin syynä ei tosin 
ollut niinkään avioero, vaan puolison ennenaikainen pois-
tuminen elämän näyttämöltä. Sakarin Oskari-isä  oli ollut 
jo aiemmin naimisissa, mutta puoliso oli kuollut. liitosta 
syntyivät kuitenkin lapset Nikolai vuonna 1897 ja Tilda 
vuonna 1899. Pian leskeksi jäänyt Oskari meni uudelleen 
naimisiin Hilma Salinin kanssa. Tälle pariskunnalle syn-
tyivät lapset Olavi vuonna 1909, Hugo vuonna 1911, Ai-
no vuonna 1914 ja lopulta Sakari Suomen dramaattisena 
vuonna 1918. 

”Syntymäpäiväni oli 3. päivä huhtikuuta. olenkin naures-
kellut, että punaiset lähtivät Nurmijärveltä samalla kun Sakari 
Peltonen tuli.”

Hän syntyi joka tapauksessa siihen ajanjaksoon, jolloin 
itsenäisyydessään ensi askeleita ottava kansakunta alkoi 
rakentaa omaa hallintoaan ja vaurauttaan. Elettiin myös 
aikakautta, jolloin suurin osa suomalaisista eli ja sai toi-
meentulonsa maaseudun oloissa. Ali-Pekkolalla on maa-
ta 109 hehtaaria, josta suurin osa metsämaata. Peltoa oli 
noin 20 hehtaaria. Lisäksi talolla oli parikymmentä lyp-
sävää lehmää ja viisi hevosta, joita tietysti tarvittiin tuon 
ajan maataloustöihin ja kulkemiseen. Ohessa olivat leivän 
lisää tuomassa muutamat porsaat ja kanat. 

”lapsuudestani selkeimmin muistan sen, miten tuon ajan 
Pukkilasta kulki sellainen mutkitteleva kärrytie, joka sateella 
oli kurainen ja mutainen. Siihen verrattuna Koposen lääketeh-
taan suorat, hoidetut tiet ja kujanteet puuistutuksineen olivat 
jotakin aivan muuta. lisäksi siellä kävi paljon vieraana sellaista 
oikeaa herrasväkeä. Kärrytkin olivat lapsen silmissä kuin kunin-
kaallisilla ja korkeasäätyisillä. Naisilla muistan olleen suuret 
hatut ja komeat, kauniit valkeat puvut nyöreineen ja nauhoi-
neen. Kun he päivänvarjojensa kanssa liikkuivat piha-alueella, 
niin näytti kuin siellä olisi liihotellut suorastaan enkeleitä. Se 
on selvin muistikuvani lapsuudesta – ja paranee vaan”, Pelto-
nen hymyilee.

Koposen tehdas kaikkinensa erottui myös talviseen ai-
kaan, sillä siinä, missä talolliset joutuivat huolehtimaan it-
se teidensä talvikunnosta, se tehtiin tehtaalla osana laitok-
senrutiineja.  Lisäksi Koposella oli oma sähköntuotanto-
järjestelmänsä, joka sekin oli poikkeuksellista viime vuo-
sisadan alun Nurmijärvellä. Näitä muistoja voi kirjaimel-
lisesti sanoa valoisiksi. Tummemmat saapuivat sitten nuo-
ruuden ollessa kukoistuksessaan.

Sakari Peltonen,
Isänmaa ja Nurmijärvi
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Toki lapsuuden ajoista on jäänyt muistoihin myös eräs 
ilmastollinen tragedia. Elokuun 4. päivä 1932 iltapäivällä, 
Peltosen ollessa 14-vuotias, syntyi voimaksa rajuilma. Se 
seurauksena muodostui tornado, joka oli Suomen olois-
sa aivan poikkeuksellisen voimakas. Kirkonkylässä sen 
pyörteessä ilmaan lentänyt esine, hirsi tai jokin työkone, 
surmasi 17-vuotiaan nuorukaisen. Peltonen muistaa, et-
tä uhri oli samassa koulussa ja ylemmällä luokalla ollut, 
vuonna 1915 syntynyt Paavo Teriö. Naapuristossa sattu-
nut tragedia jäi nuoren pojan mieleen. Elämän pitää kui-
tenkin aina jatkua halki niin kauniiden kuin surullistenkin 
muistojen.

Talojen rakentajasta itsenäisyyden rakentamiseen

Sakari Peltosen vanhempi veli, Nikolai, isän edellisestä 
avioliitosta oli siirtynyt Helsinkiin, missä hänellä oli lei-
päpuoti. Sinne vietiin kotitalosta rukiita. Sakari, joka oli 
lapsista nuorimmainen, hakeutui kuitenkin ehkä enem-

män suvussa suositulle ammattisaralle. Hän ryhtyi vuon-
na 1938 opiskelemaan rakennusmestariksi.

”Menin rakennusmestarikouluun, kun serkut olivat raken-
nusmestareita, samoin jotkut mutkin sukulaiseni. Setäni otto 
vuorio ja toinenkin sukulaismies, otto Karme olivat lisäksi suu-
ria rakennuttajia. oli siis vahva sukutausta ammatinvalinnas-
sa. ja lisäksi setäni otto koulutti itsekin nuoria tälle alalle. töi-
täkin oli hyvin. olin itse jo harjoittelemassa kotipitäjässä, kun 
Kirkonkylään rakennettiin edelleenkin paikallaan olevaa elan-
non kaupparakennusta.”

Rakennusmestarin koulutus kuitenkin jäi, vaikkakaan 
ei aivan tarkoituksellisesti. Maailmanhistoria vain muutti 
Sakarin ikäluokan suunnitelmat omien lakiensa mukaan.

”Minä anoin setäni otto vuorion neuvosta päästä sotaväkeen, 
jotta saisin asevelvollisuuden suoritettua pois alta ja että voisin 
sitten jatkaa opiskelujani. Anomus hyväksyttiin ja tammikuussa 
1939 menin helsingin valkoiseen kaartiin suorittamaan asevel-
vollisuuttani. Majoituspaikkamme oli siis helsingin keskustas-
sa, Kasarmikadulla. Muistan tuolta ajalta erityisesti marsalkka 
Mannerheimin suorittaman tarkastuksen. tuolloin näin hänet 

Sakari Peltonen on edelleen pidetty ja pyydetty 
vieras eri tilaisuuksissa. Kodin seinillä on monia 

muistoja miehen ansioista ja arvostuksesta.
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tietysti aivan rivimiehen silmin, mutta kyllähän siihen valmis-
tautuivat kaikki laittamalla itsensä ja univormunsa parhaaseen 
mahdolliseen järjestykseen.”

Elokuussa alkoivatkin sitten suuret sotaharjoitukset 
Karjalan kannaksella. Tästä oli lopulta suomalaisille suur-
ta etua, sillä pian todellista sotaa käytiin noilla samoilla ja 
jo tutuiksi tulleilla alueilla.

”toisaalta ei armeijassa siinä vaiheessa sodasta sillä lailla 
puhuttu, vaikka puolustustahtoa ja isänmaallista henkeä olikin 
vahvasti. harjoituksilla myös kohotettiin tätä henkeä ja sotilas-
tuntoa. Samalla haluttiin näyttää julkisesti se, että meillä on 
sekä voimaa että puolustustahtoa.”

Sodan uhkaa tietysti oli ilmassa, mutta uhankin alla 
vallitsi suuri toiveikkuus. Maailma ei ollut vielä kokenut 
toisen maailmansodan kaltaisia hirveyksiä, joten saatet-
tiin edelleen kuvitella, että järkevällä politiikalla ja oikeu-
teen turvaten voitaisiin sotaan joutuminen välttää.

”Suuri kansa ei tiennyt, eikä nuori asevelvollinen tuntenut 
pelkoa. Kuitenkin elokuussa 1939 pidetyissä Karjalan kannak-
sen suurissa sotaharjoituksissa voitiin todeta, että sodan johdol-
la oli selvät pasmat. harjoituksissa harjoiteltiin vetäytymistä ja 
viivytystaistelua. joukkueet oli jaettu miesryhmiin, jotka viivyt-
tivät tietyissä pisteissä hyökkääjää, kun suuremmat joukot siir-
rettiin pääpuolustuslinjoille. Minkäänlaiseen hyökkäyssotaan ei 
siis edes harjoittelemalla valmistauduttu. Kannasta lisäksi lin-
noitettiin minkä suinkin ehdittiin. Suurharjoitus päättyi Kelk-
kalan raviradalla viipurissa suureen loppuparaatiin. ”

Peltosen asevelvollisuus jatkui vielä pitkään, sillä 30. 
marraskuuta 1939 alkoi talvisota. 

”olin silloin Perkjärvellä tekemässä Mannerheim-linjaa ja 
sieltä sitten lähdettiin. Sotaan menemisestä ei oikeastaan erik-
seen ilmoitettu. Se asia ikään kuin hiipi meidän todellisuuteem-
me. Alkoi kuulua koko ajan voimakkaampaa tykkitulta. ratsu-
väkeä meni ensin vanhalle rajalle ja meidän valkoinen kaartim-
me asettui linjalla taisteluasemiin. Sitten näimme, kun lähes 
puiden latvojen tasolla alkoi tulla valtavia lentokonelaivueita  
ja taivaankansi muuttui punaiseksi joukkojen alkaessa polttaa 
rakennuksia, joita ei haluttu jättää vihollisen hyödyksi. yö oli 
tuosta loimusta punainen. Sitten alkoi raskas tykistömme am-
pua kohden vihollisen linjoja. Se oli kaikki ennen kokematonta 
nuorelle miehelle.”

Huhtikuussa Sakari oli täyttänyt 21 vuotta. Tuo ikä-
luokka asevelvollisia oli nyt Suomen rajojen vartijana ja 
kotien turvana. He olivat nuorempia kuin useimmat tä-
män päivän nuorisoidolit.

”Me olimme kaikki sotaa kokemattomia nuoria miehiä eikä 
meillä ollut kokemusta vielä. olimme kaikki jollakin lailla pe-
loissamme, mutta jalkaväen ohjesääntö oli kuitenkin niin hyvin 
päässä, että saatiin rivit kuntoon. ja kun sitten nähtiin vihreäs-
sä sarkatakissa oleva suojeluskuntalainen, niin siitä tuli sellai-
nen turvallisuuden tunne, että tuo on kokenut ja tietää, miten 
toimitaan. haluan sota-ajasta myöskin vielä sanoa, että siel-

lä rintamalla ei niin rivosuista miestä ollut, ettei hänellä riit-
tävän pahassa paikassa olisi mennyt kädet ristiin. tarve hakea 
turvaa Korkeimmasta oli suurta”, Peltonen kuvaa rintaman 
tuntoja.

Talvisodan lopputuloksena Suomi kuitenkin saavutti 
kaikkein tärkeimmän tavoitteensa, maan itsenäisyys säi-
lyi. Rauhan aika ei kuitenkaan ollut pitkä, sillä Euroopas-
sa maailmansota oli täydessä käynnissä ja oli vain ajan ky-
symys, koska Neuvostoliitto ryhtyisi uudelleen suuntaa-
maan voimatoimiaan Suomeen. Jatkosota alkoikin jo 25. 
kesäkuuta 1941.

Neljä haavoittumista, kaksi invalidiastetta

Syksyisenä aamupäivänä Pekontiellä, Nurmijärven 
kirkonkylässä katse viipyilee seinällä olevissa kunniakir-
joissa. Niiden mukaan Sakari Peltonen on saanut vastaan-
ottaa runsaasti erilaisia kunniamerkkejä ja ansion tunnus-
tuksia niin sota-ajan kuin siviilielämän tehtävistään. Kes-
kellä on Hyvinkään käräjäoikeuden laamanni Kalevi Nis-
silän allekirjoittama asiakirja päiväyksellä 11. tammikuu-
ta 1988. Tuolloin kymmenen vuoden ajan lautamiehenä 
toimineelle Peltoselle annettiin herastuomarin arvonimi. 
Lautamiehenä hän ennätti toimia 12 vuoden ajan. Suomi 
säilyi oikeusvaltiona ja Peltonen oli tuota oikeusvaltiota 
ollut itse puolustamassa, ja oli rauhan aikana itsekin osa-
na oikeuslaitosta. Kaikki ei kuitenkaan ole näkyvillä. Pel-
tonen kantaa omassa kehossaan jälkiä siitä henkilökohtai-
sesta uhrista, jonka hän tälle oikeusvaltiolle on antanut. 
Haavoittumisia kertyi sotavuosina kaikkiaan neljä. Haa-
voittuminen vei miehen lähelle kuoleman portteja, eikä 
talvisodan päättymisestä jäänyt mitään muistikuvaa.

”ensimmäinen  haavoittumiseni tapahtui kuitenkin helmi-
kuussa 1940 niin, että Summan pettäessä olimme linnoitus-
bunkkerilla, kun siihen tuli osuma. Neljä miestä kaatui heti, 
mutta minä lensin maahan ja korvat menivät hajalle. Niissä 
oloissa se ei kuitenkaan ollut sellainen asia, että sitä olisi varsi-
naiseksi haavoittumiseksi luettu, koska ei ollut haavoja tai men-
nyt luoteja läpi. Kuitenkin 19. helmikuuta olimme Pienperos-
sa ja siellä siis puolustuslinjalla. vihollinen ampui srapnelleja 
ja ammus osui minua reiteen. onneksi päällä oli talvivaatetus, 
joka saattoi hiukan hidastaa osumaa. Myöskään reisivaltimo ei 
vahingoittunut. Minut vietiin jSP:lle, missä ammus saatiin haa-
vasta näkyviin, kiskottiin pihdeillä ulos, haava sidottiin ja siitä 
mentiin takaisin sotimaan.”

Peltonen korostaakin, että hänen silmissään talvisodan 
suuri ero oli siinä, että miehiä oli paljon vähemmän, vain 
280 00 miestä. Jatkosodan tehtävissä oli jo noin 800 000 
miestä. Myös Lotta-Svärd-järjestö oli organisoinut naiset 
mukaan sotatoimiin.

”talvisota oli enemmänkin sissisotaa.”
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  Kolmas haavoittuminen oli juuri se, joka oli varmim-
min koitumassa kohtalokkaaksi. 

”Maaliskuun 12. päivä olimme Säkkijärvellä vilaniemessä ja 
vihollinen vyörytti rantatietä. Siis tietä, joka johti haminasta 
viipuriin pyrkien motittamaan suomalaiset. Minä sain osuman 
niin, että luoti meni kaulasta sisään katkaisten solisluun ja tuli 
selästä ulos selkärangan vierestä. luoti ohitti myös sydämen ja 
keuhkon. ensin makasin puolitoista tuntia pakkashangella, jos-
ta minut siirrettiin jSP:lle ja edelleen sotasairaalaan. olin ta-
juttomana kuusi vuorokautta.”

Sotatilanne oli kauhea. Noiden talvisodan loppupäivi-
en aikana kaatui tai katosi noin 5000 miestä, mikä on suh-
teellisesti varsin suuri luku kaikkien kaatuneiden ja ka-
donneiden lukumäärän ollessa 22 800.

Jatkosodan aikana, 30. päivä tammikuuta 1942 tapah-
tui Peltosen neljäs haavoittuminen. 

”oltiin raivolassa, kun juostiin suon ylitse vihollisen ampu-
essa pitkän matkan tykeillä. yksi ammus syöksyi suohon upoten 
sinne, mutta pamahtaessaan paineaalto paiskasi minut maahan, 
jolloin vatsani ruhjoutui kantoa vasten. Se vei minut sotasairaa-
laan pariksi-kolmeksi viikoksi. ja sitä tyrää on saatu leikata ja 
korjata aina tähän päivään saakka.”

Nämä sotamuistot ovat vuosikymmenien ajan seuran-
neet Sakari Peltosta. Myös kuulo on heikentynyt. Bunk-

keriosuma helmikuulta 1940 on mukana arjessa. Vuon-
na 1992 hänestä tuli Nurmijärven Sotainvalidien puheen-
johtaja, minkä tehtävän hän jätti seuraajalle vasta pari 
vuotta sitten. Edelleen hän toimii johtokunnan jäsenenä.

”tämä on ollut myös jatkuvaa sotainvalidien asioiden val-
vomista ja esillä pitämistä. Itse olen esimerkiksi haavoittunut 
virallisesti kolme kertaa, vaikka haavoittumisia on käytännös-
sä neljä. lisäksi invalidiprosentistakin saa taistella. virallisesti 
olen 15 prosentin sotainvalidi, mutta oman lääkärini mukaan 
prosentin pitäisi olla 50. tällä on myös taloudellistakin vaiku-
tusta.”

Toimessa kaiken aikaa

Sotavammat ja vaikeudet eivät kuitenkaan toimeliasta 
ja tarmokasta nurmijärveläistä missään vaiheessa lamaan-
nuttaneet. Talvisodan viimeisen vakavan haavoittumisen-
sa jälkeen oli kylläkin edessä pitkä toipumisjakso. Keuh-
kojakin jouduttiin hoitamaan ja voimien kanssa oli vähän 
niin ja näin. 

”olin sairaan kirjoissa eikä jatkosotaan edes tullut kutsua. 
henki oli kuitenkin päällä koko ajan ja kuulin, että Perttu-
lassa muodostettiin joukkoa raskasta tykistöä ja raskaita heit-
timiä hoitavista miehistä. opastajana ja kouluttajana toimi 
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luutnantti Sankari. Minä pyrin mukaan ja kun tuli liikekan-
nallepano, niin menin koululle katsomaan, minne Perttulassa 
koulutettuja viedään. Pääsinkin mukaan kranaatinheitinkomp-
paniaan, missä toimin tulenjohtajana. voisi sanoa johdatuksen 
olleen monessa mielessä mukana ja sain puolustaa Isänmaata 
etulinjassa.”

Kun jatkosodan haavoittuminen tammikuussa 1942 
oli vienyt taas kerran sotasairaalaan Lappeenrantaan, piti 
repeytyneen vatsan vammasta taas toipua. Lappeenran-
nassa oli kuitenkin järjestelykeskus, minkä komendanti-
napulaiseksi Peltosta nyt pyydettiin. Sellaiseen kutsuun 
toimintahaluinen ies vastasi tietenkin myöntävästi.

”Minun tehtävänäni oli mm. palauttaa omille lomille läh-
teneitä takaisin omiin joukko-osastoihinsa. eipä minulla vielä 
tuossa vaiheessa ollut aavistustakaan, että toimisinkin sitten so-
dan jälkeen jonkin aikaa poliisina. olin nimittäin vielä tuol-
loin ajatellut jääväni kokonaan armeijan leipiin, mutta rauhan 
jälkeen armeijaa jouduttiin Suomessa supistamaan niin, että 
vanhaakin henkilökuntaa pantiin pois. oli siis mentävä mui-
hin töihin.”

Tällainen uusi työsarka avautui poliisin palveluksessa. 
Ensin oli koulutus ja hetken aikaa työtä Helsingissä, liik-
kuvan poliisin riveissä. Jo vuonna 1945 avautui virka ko-
tipitäjässä ja Peltonen toimi hetken Nurmijärvellä kons-
taapelina. Samana vuonna hän meni myös naimisiin An-
na-Liisa Hurmeen kanssa. Yhteistä elämäntaivalta kertyi 
aina vuoteen 2013. Rauha oli tullut ja elämä alkoi asettua 
uomiinsa.

”Poliisin toimessa en kuitenkaan ihan viihtynyt, vaikka olin-
kin siinä työssä kolmisen vuotta. olin vähän liian sosiaalinen 
ihminen ja kun sitten piti viedä viran puolesta putkaan selviä-
mään tutmpaa väkeä, niin se tuntui ikävältä.”

Yhteisöään voi palvella kuitenkin muillakin tavoil-
la. Vuonna 1948 Nurmijärvelle perustettiin ensimmäi-
nen vakituinen palopäällikön virka. Sen täyttämisestä on 
löydettävissä kirjallinen kuvaus Markku Jalavan toimitta-
masta teoksesta ”Kun tuli on irti – Nurmijärven VPK ry 
1925-2005”. Nurmijärvi oli kasvanut jo niin suureksi, et-
tä pelkän vapaaehtoisen palokuntatoimen varassa ei voitu 
kokonaan olla.

Sakari Peltonen pääsi poliisiksi kotipitäjäänsä Nurmi-
järvelle. Poliisi oli tietysti paikalla myös tulipaloissa. Ker-
ran 1940-luvun lopussa hän oli palaamassa kunnan ra-
kennusmestari Niilo Laineen kanssa Satulin navetan pa-
lon sammutustöistä Nummenpäästä kirkolle. Siinä laine 
otti puheeksi, että kuntaan ollaan perustamassa vakinais-
ta palopäällikön virkaa. Hän kehotti Peltosta hakemaan ja 
tämä pienen harkinnan jälkeen siihen suostui ja kävi palo-
päällystökoulunkin.

Tämä pesti kesti jakson 27.10.1953 – 31.10.1954. 
Valitettavasti tuolloinen Nurmijärven kunnanhallinto ei 
täysin ymmärtänyt, mitä vakituinen palopäällikkyys mer-

kitsee. Kun kokonaan vapaaehtoisesta palokunnasta alkoi 
siirtyminen palkalliseen toimintaan, alkoi kuulua napinaa 
siitä, että palopäällikkö olisi toimettomana. Eihän tulipa-
loja koko ajan tietenkään rauhan aikana ollut.

”Minua koetettiin määrätä kyntämään kunnan peltoja. Sa-
nottiin, että kuuluuhan se palopillin ääni sinne pellollekin. Kun 
oli kuitenkin palopäällikön vastuulla, niin kieltäydyin ja vali-
tin jopa palotarkastajalle. Kuntahan alkoi olla jo siksi iso, että 
piti ehdottomasti olla vakituista palokuntaa.”

Asiat kehittyivät omalla painollaan, mutta palopäälli-
köksi Peltonen ei jäänyt. Toki hän oli avannut uuden lu-
vun nurmijärveläisen palokunnan historiassa ja jämäkällä 
toiminnallaan tehnyt vastuukysymyksiä selviksi: palomies 
on palomies ja kyntömies on kyntömies.

Maata on puolustettu, tulipalot sammu-
tettu, mutta pitää myös vakuuttaa

Elettiin aikakautta, jolloin toteutui se ideaali, jota eh-
kä tänään kaivataan: etsivälle löytyy työtä. Nyt tarjoutui 
työtä vakuutusyhtiössä. Kun se aikanaan fuusioitui suu-
rempaan, olisi työn itsenäisyys kärsinyt liikaa ja mies 
päätti vaihtaa työnantajaa, tosin vakuutusalalla edelleen 
pysyen. Uudessa vakuutusyhtiössä pääpaino oli liikenne-
vakuutuksien puolella. Näin vakuutusalasta tuli kaikkein 
pitkäaikaisin yhtäjaksoinen työsarka Sakari Peltosen elä-
mässä. Uralle kertyi pituutta 25 vuotta.

”Kyllä minä voin sanoa, että minun elämässäni on ollut vah-
vasti johdatus mukana. erilaiset hommat ovat oikeastaan tulleet 
itsestään ja minä olen aina ollut valmis niihin tilaisuuden tul-
len tarttumaan. lisäksi olen aina tullut hyvin toimeen erilaisten 
ihmisten kanssa ja tullut heidän kanssaan toimeen. olen myös 
halunnut tehdä asioita yhdessä ihmisten kanssa.”

Vahva yhteisöllisyys, vastuu yhteisistä asioista ja yh-
teiskunnan rakentaminen ovat olleet sekä leimaa antavia 
että varmasti kantava voima.  Se näkyy seinillä olevista 
kunniakirjoista, ansiomerkeistä, valokuvista ja runsaasta 
yhteydenpidosta, joka edelleen eri tahojen kanssa jatkuu. 

Sakari Peltonen on ollut perustamassa Nurmijärven 
Kokoomusta, hän on ahkeroinut Kennelliitton toimin-
nassa, samoin metsästysseuroissa ja Lions clubissa. So-
tainvalidien Nurmijärven osastoa hän veti pitkään ja pyy-
teettömästi. Lähellä sydäntä ja suuressa arvossa hän pitää 
myös jäsenyyttään Sotainvalidien kunniakerhossa. Nur-
mijärven kunnan lautakunnissa hän toimi vuosikaudet 
hyvin laajalla sektorilla. Veteraanitoiminnan lisäksi lähellä 
sydäntä on reserviläistyö.

”Asia on niin, että olen aina halunnut omalla panoksellani 
myös palvella yhteisöä. on myös vahva halu auttaa ihmisiä. Se 
on samalla demokratian toimimisen varmistamista.”

Tässä suhteessa voi uskoa sanojen tulevan sydämestä. 
Vaikka Peltonen on ollut Kokoomuksen aktiiveja, hän so-
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Sotien menetykset – ja 
saavutukset
Talvisodassa kaatui 129 ja jatkosodassa 270 nurmijärveläistä, kaikkiaan 399 henkeä.
Koko Suomen sotatappiot talvisodassa 30. 11. 1939 - 13. 3. 1940 olivat kaatuneina ja kadon-
neina 22 800 henkeä, kuolleita siviilejä 1200, sotavankeja 1100 ja haavoittuneita 43 600. 
Jatkosodassa 25. 6. 1941 - 19. 9. 1944 vastaavat tappioluvut olivat kaatuneina ja kadonneina 
66 000, siviiliuhreina 1500, sotavankeina 2800 ja haavoittuneina 145 000 henkeä.
Vertailun vuoksi kerrottakoon, että neuvostoliittolaisten kaatuneiden määräksi on virallisesti 
ilmoitettu 49 000 kaatunutta talvisodassa ja jatkosodassa 305 000 kaatunutta. 
Suomi saavutti suurilla uhreillaan kuitenkin se, mitä alusta alkaen oli pidetty tavoitteenakin. 
Maa säilytti itsenäisyytensä eikä sitä koskaan miehitetty. Kuitenkin talvisodasta puhutaan ih-
meenä. Ylivoima vaikutti niin murskaavalta ja lähtökohdat niin perin kehnoilta. 
Toisessa maailmansodassa mukana olleista Euroopan maista vain kolmen pääkaupunkia ei mie-
hitetty. Ne olivat Lontoo, Moskova ja Helsinki.
Suomessa järjestettiin ensimmäisenä sotaa käyneistä maista vapaat vaalit ja Helsingin olympia-
laisiin 1952 osallistuivat ensi kertaa sodan jälkeen kaikki sotaa käyneet maat. Ne olivat ”rau-
han olympialaiset”.

taa sivuttaessa on kertonut arvostavalla ja kunnioittaval-
la tavalla muutamasta nurmijärveläisestä talvi- ja jatko-
sodan käyneestä miehestä, jota poliittisella kartalla edus-
tivat kommunistista aatemaailmaa. Toisen vakaumusta on 
kunnioitettava, vaikka ei sitä itse jakaisikaan.

”reserviläisten toimintaa tässä vaiheessa kuitenkin ajattelen 
hyvin suurella lämmöllä, sillä heidän työnsä ja arkinenkin toi-
minta ovat niitä asioita, joilla vahvistetaan yhteisöllistä ajatte-
lua ja isänmaallista yhteishenkeä.”

Tämä toiminta on paljon muutakin kuin kertaushar-
joituksia. Sakari Peltoselle Nurmijärven reserviläiset 
käyvät välillä hakkaamassa halkoja ja historiallisia muis-
tomerkkejäkin kunnostetaan. Huhtikuussa Nurmijärven 
hautausmaalla sijaitseva saksalaisen sotilaan, Gustav Zap-
fin hautakiveen kiinnitettiin vuoden 1918 tunnusmerk-
ki, tekstit kullattiin ja kivi puhdistettiin. Oli kulunut 95 
vuotta hänen kuolemastaan ja 90 vuotta siitä, kun nurmi-
järveläiset kiven paikalle pystyttivät. Tätä kulttuuritekoa 
Peltonen kiittelee lämpimästi. Historia on hyvä tuntea, 
jotta osaa suunnata tulevaisuuteen.

Sakari Peltosen tapa viedä viestiään eteenpäin on läm-
minhenkinen ja sydämellinen. Kaikkein vastaansanomat-
tomimman vaikutuksen hänen sanomassaan on kuitenkin 
se, että hän puhuu rehellistä ja kaunistelematonta sano-
maansa: vain yhdessä me tästä maasta paremman teem-
me.

Jaakko Ojanne
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IN MEMORIAM
SEPPO RANTA-AHO

Seppo Ranta-aho nukkui pois vaikean sairauden murtamana 
10.2. “Makeasti nyt makaa väsynyt mies” – enpä arvannut, että 
mua pyydetään jonain päivänä hänen vaiheitaan lehdessä muis-
telemaan. Tämä ei ole protokollan mukainen eikä tavanomainen 
In Memoriam kirjoitus – mutta eipä sitä ollut mieskään. Miten 
häntä kuvailisin? Seppo oli hauska, suorasanainen, ukko-juureva 
- kiivaskin, mutta suuri humoristi, armoitettu tietojärjestelmä-
asiantuntija ja kulttuuripersoona, jossa oli särmää ja hän kaiver-
si ainutlaatuisen puumerkkinsä meihin jokaiseen – jokaiseen eri-
lailla eri yhteyksissä. Hän oli armoitettu tarinankertoja ja käve-
levä historiankirja – ja häneltä löytyi aina jokin juttu, anekdoot-
ti, jonka hän kertoi aikailematta ja runsassanaisesti värittämään 
keskustelua. Hän sai usein jostakin sanasta mielleyhtymän, ker-
toi mitä mieleensä putkahti ja juttu saattoi hypähtää yht’ äk-
kiä ihan arvaamattomaan suuntaan. Niinpä lisään kirjoituksee-
ni sitaateissa ja kursivoituna “Seppomaisia pysäytyksiä”  ja lai-
naan, nyt asiayhteyksistä irroitettuja, tekstejään minulle lähettä-
mistään sähköpostiviesteistä. “PS Kaipa joit Koffin Jouluolutta, 
sillä sen ohramallas on/oli kotoisin pikkuserkkuni tyttären tilalta 
Siippoosta (30-luvulle saakka Nurmijärven kylä.)”

Toukokuun 10. päivänä 1936 syntyi Vihtijärvellä Anni ja 
Joonas Ranta-aholle kahdestoista lapsi, lapsikatraan kuopus – 
poika, joka sai kasteessa nimekseen Seppo Kalervo. Sisarusten 
välillä oli ikähaitaria reilusti toistakymmentä vuotta. Perhe asui 
kyläkoulun yläkerrassa ja isä toimi alakerrassa koulun opettajana. 
Äiti Anni keskittyi lasten ja kodin hoitamiseen. “Anni-äitini (s. 
1899) Otto-isä kuoli Suomenlinnan vankileirillä syksyllä 1918. 
Täysorvoiksi jäi silloin viisi tytärtä. Ottohan perusti Siipppoon-
Palojoen työväenyhdistyksen ollen sen eka puheenjohtaja. Kir-
vesmiehenä isoisäni oli myös rakennustoimikunnan pj rakentaen 
tietty muiden mukana. Tulipalo hävitti talon 30-luvulla. Nykyi-
nen on sentään samalla paikalla.”

Kyläkoulu oli Sepolle sekä ensimmäinen opinahjo että koti - 
elämänikäinen rakas paikka, jonka vaiheita hän seurasi ja vaa-
li viimeiseen asti mm. Vastustamalla kyläkoulun lakkauttamista 
sekä käyden siellä sekä Vihtijärvellä järjestetyissä tilaisuuksissa. 
“Käytiin myös eilen Vihtijärven kappelissa kansanlaulujen säve-
lin. Tottakai näin paljon tuttuja. Iikkuikin viihtyi. Juttelin Seit-
semän veljeksen tutkijakaksikosta “fiksumman” tekijän äiteen 
kanssa. Tytteli on mun koulukaveri 40-luvun Vihtijärveltä. Vä-
sään kirja-arviota kaikessa rauhassa. “ Kyläkoulun jälkeen Seppo 
pääsi opiskelemaan Nurmijärven yhteiskouluun, samalle luokal-
le tulevan vaimonsa Iikun (Sirkka-Liisa Kallio) kanssa. “Mä-
hän tein Suhulle lopulta laudatur-arvoisen pitkän saksan Martti-

apen ohjaamana. Pitkä matikkakin meni kovan duunin jälkeen 
hyvin.” Aviopuolisoiksi heidät vihittiin 1960  “Mähän tuun. 
Kunhan sit muistat, että 1.8. Iikku täyttää 76 ja 6.8. on meitin 
52. hääpäivä - tosin myös Hiroshiman pommin päivä!” Heidän 
esikoispoikansa Pasi syntyi – kylän naisten tarkkaan laskiessa, 
säädyllisesti seuraavana vuonna 1961. Esko syntyi 1963 ja ty-
tär Susanna 1967. Lasten lapsia Iikulla ja Sepolla on yhdeksän. 

Seppo oli taustaltaan vahvasti tietojenkäsittelymies mutta sy-
dämeltään lyyrikko. Päivätyönsä hän teki ATK-alalla yhdistäen 
elämänmenoon saumattomasti rakkaimmat harrastuksensa näyt-
telemisen, kirjoittamisen ja valokuvaamisen sekä opettamisen. 
Seppo aloitti 1950-luvun alkupuolella Essolla tsupparina, mut-
ta hommat vaihtuivat nopeasti tuohon aikaan lähes tuntematto-
maan: tietokoneisiin. Koulutus alalle tapahtui yrityksessä ja val-
mistajien akatemioissa. Vuosien 1953-1960 aikana hän toimi 
sekä Essolla että Suomen Pankissa atk-operaattorina. Aikansa 
ihmeteknologian spesialistille riitti tehtäviä eri yhteistyökump-
paneilla ja hauskoja ammattinimikkeitäkin löytyi mm. Reikä-
korttioperatööri.

“Alla tosi upea allekirjoitukseni, sanoo ”ainoa asiantuntija !
Eipä luulis, kun äijän näkee...
Seppo Ranta-aho
tietojärjestelmäasiantuntija
Nurmijärvi
”Tietojen käsittelyä - ei sen kummempaa - vuodesta 1953 

50-luvulla Seppo toimi YLEn ensimmäisenä nuorisoselos-
tajana. 27.1.2013 Seppo lähetti Lauantain Toivotuille sähkö-
postiviestin, jossa olin mukana cc:nä  lauantain.toivotut@yle.
fi – ”Aihe: Kiskojen rytmiä (Rhythm on Rails) Instrumentaali. 
Olen Seppo Ranta-aho Nurmijärveltä, Ylen ensimmäinen nuori-
soselostaja, Tarvajärven kouluttama vuodelta 1953. Kun kreivi 
Creutz kuulutti valintani, soitti hän toivelevynäni - muistaakse-
ni John Williamsin sävellys. (iso orkesteri). KIITOS!” En tiedä 
soittiko Lauantain Toivotut koskaan tätä toivekappaletta – mut-
ta hommasin sen iTunesista ja soitin Sepon muistotilaisuudessa. 

1960 hän siirtyi Osuusliike Elannon palvelukseen pääope-
raattoriksi ja jatkoi siellä 1963-70 pääsuunnittelijana. Elan-
nossa oli hyvä ja edistyksellinen atk-porukka ja loistava har-
rastajanäyttämö, jonka toimintaan Seppo osallistui aktiivisesti. 
Vuosikymmenen taitteessa 1970-75 hän toimi Oy Nokia Ab:n 
Elektroniikan atk-toimittajana. “Nuo vuodet olivat muuten No-
kia Elektroniikan tietokonetouhujen kannalta tosi hyviä vuo-
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sia. Minä varmaankin sen menestyksen sain aikaan!”. 1975-
77 hän toimi Oy Finndip Ab:n tiedotuspäällikkönä ja osallistui 
isoihin järjestelmäkauppoihin ja neuvotteluihin Suomi-IT:n kes-
kiössä. Vuodesta 1977 alkaen hän toimi itsenäisenä atk-systee-
mikonsulttina. Alastaan innostuneena miehenä hän halusi levit-
tää osaamistaan ja aloitti jo vuonna 1972 Helsingin Työväen-
opistossa atk-opettajana. Opetusmissio ja luova työ PC-maail-
massa osoittautuivat Sepolle hyvin luontevaksi maailmaksi. Tu-
hannet pääkaupunkiseutulaiset muistavat innokkaan ja ymmär-
täväisen atk-opettajan ja hänen kanssaan saadun suhteen vaikean 
tuntuiseen tietotekniikkaan. Työväen opiston lisäksi hänelle tuli 
myös Itäkeskuksen STOA läheiseksi opetuspaikaksi. Seppo oli 
omalta osaltaan edesauttamassa  atk:n tulemista meidän jokai-
sen elämään. Ehtymättömällä tarmolla hän jatkoi vuodesta toi-
seen opetustyötään ja toimi tietojärjestelmäkonsulttina auttaen 
pienempiä yrityksiä sekä yhä enemmän tuttuja erilaisissa IT-on-
gelmissa. (Seppo kävi konsultoimassa mm. myös äitiäni tekstin-
käsittelyn saloista useasti 1990-/ja 2000-luvun alkupuolella). 
Hän pysyi ajan hermolla ja seurasi kiinnostuneena alan etene-
mistä ja kuinka tietokoneesta ja netistä tuli lähes kaikkien ar-
kea. 2000-luvulla eivät edes eläkepäivätkään sammuttaneet tätä 
kovaa janoa tietotekniikan maailmaan ja muiden auttamiseen. 

“Muuten. Tällä Seppo-sedällä on seitsemän vuoden tauon jälkeen 
uusi pöytämasiina, joka on siis opetteluvaiheessa. Tutkin par-
haillaan poikani DI-lopputyön papereita eli suurehkoa tiedostoa, 
sillä hän pyysi isältään kommentteja ja korjauksia. Paperi on tie-
totekniikan alalta, josta mun on syytä edelleenkin jotain tajuta.”

Työuran, opettamisen ja aktiivisten harrastusten rinnalla 
kulki perhe-elämä, pienet lapset kasvoivat ruuhkavuosien aikana 
isoiksi ja perustivat omat perheensä. Vaimo Iikku suoritti jatko-
opintoja ja toimi sairaanhoitajana ja yöylihoitajana. Elämä oli 
työntäyteistä ja runsasta – ja sellaisena se säilyi loppuunasti. 
Kodit olivat Helsingissä Pihlajamäessä, Jakomäessä ja vuodesta 
2003 alkaen jälleen Nurmijärvellä Kirkonkylässä Salkolantiellä. 

Sepolla roikkui melkeinpä aina kamera kaulalla. Paperivalo-
kuvien aikana hän kehitti itse öiseen aikaan kuvat pimiössä ja 
kuunteli samalla lempimusiikkiaan jazzia. Digiaikauteen Seppo 
siirtyi luontevasti ja kuvaamisesta tuli entistä helpompaa. Hän 
ikuisti monia tapahtumia, tilaisuuksia, yhteisiä hetkiä ja toimit-
ti asianosaisille kuvia muistoksi. 2009 hän kirjoitti: “Huomen-
ta, täysi-ikäinen hupsu! And tap-dancer. Muistin juhlissasi, että 
olin paikalla Sammy Davis Juniorin konsertissa Kulttuuritalol-
la Hesassa. Säestävä orkka oli Buddy Rich Big Band. Sammy-
poika steppas yhden kappaleen, mutta MIKÄ ESITYS! Taisi 
laulaa ja stepata Mister Bojanglerin. Kai säkin sen osaat. Olin 
konsertin häirikkö, sillä menin eteen kuvaamaan (ilman salamaa 
toisin). Vake pani mut ojennukseen, mutta yhden kuvan (m/v) 
muistaakseni sain näpsättyä.”

Meidän tiemme kohtasivat vuonna 1962 meille kummallek-
kin ja niin monelle monelle muullekin erityisen rakkaassa pai-
kassa Taaborinvuorella Kivi-juhlien tiimellyksessä. Sepon en-
simmäinen rooli oli Vilho Siivolan ohjaaman Nummisuutarei-
den seppä Kristo. Seppo näytteli useita rooleja mm. ohjaajien Ari 
Laineen, Paavo Liskin, Markku Savolaisen, Katriina Honkasen 
ja Timo Bergholmin ohjauksessa rooleinaan mm. Nummisuu-
tareissa Iivari, Lautamies Eerikki, Krouvari ja Karrin häävä-
en vanha ukko – Seitsemässä veljeksessä mm. Lukkari, Olviret-
ki Schleusingenissä Anton, Kivimyrskyssä Viertola, Kullervossa 
Tiera. Yksi hauskimmista rooleista hänelle oli Seitsemässä koi-
raveljeksessä Hämähäkki-Heikin rooli. Suulana miehenä, hänel-
lä ei ollut siinä yhtään vuorosanaa Viimeiseksi rooliksi hänelle 
jäi Kai Lehtisen ohjaamassa Seitsemässä veljeksessä Kolistimen 
ukon rooli.  “PS elikkä JK: ”Perkele!  sano Kolistimen ukko, 
vaan niin en sano minä. Kiven kielen ja vähän muunkin suo-
menkielen tuntija Yli-Paavolan Jaakko kertoi mulle uutisena, 
että koli-kantasana onkin murretta tarkottaen kotia. En vaan 
muista, mistäpäin. Oisko Hollolan Lahlesta? Ja mä kun luulin, 
et äijä saatto olla helvetinmoisen kolinan/kolistelun aikaansaa-
ja... ;-“.  Uudessa, kesän 2013 Samuli Reunasen ohjaamassa 
“Soivassa Kivessä” olisi Sepolla ollut plakkarissa Provastin pesti. 

Hän vaikutti voimakkaasti yhdistyksen johtokunnassa pu-
heenjohtajana 1994-2000 ja 2005-2006, varapuheenjohtaja-
na 2007-2010 ja sekä johtokunnan että yhdistyksen varsinaise-
na jäsenenä vuosikymmeniä. Toimimme työparina Kivi-juhlilla 

Seppo ranta-aho sellaisena kuin hänet muistamme.
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useita vuosia ja Seppo tunsi myös vanhempani erittäin hyvin.  
“Olen kohdannut jo useita Taabor-tervetulo-/tapaamisilmauk-
sia. Siis sekalaista seurakuntaa. Muistuupa mieleen se alkupe-
räinen: ”Taaborilla tavataan - tottakai .

Olen melko varma, että sen loi jo ensimmäinen toiminnan-
johtaja-sihteeri Eino ”Eikka  Aaltonen. Ois mukavaa pitäytyä 
alkuperäisessä. Siinä kun mukavasti toistuu tuo t-kirjainkin. 
Sen copyright on mielestäni Kivi-juhlilla, mutta enpä osaa arvi-
oida, miten muut Taaborin toimijat siihen suhtautuvat. Täm-
möisiä muistelee Seppo Salkolantieltä.” 

Lisäksi hän oli mukana useilla Kivi-juhlien teatterimatkoil-
la mm. Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Espanjaan ja Ruotsiin sekä 
näyttelijänä ja muutamissa matkanvetäjänä. Tälle vuodelle hä-
nellä oli suunnitelmissa järjestää ensimmäisen Amerikan kier-
tueen 50-vuotisjuhlat. 

Kivi-juhlat oli Sepolle sydämen asia. Hän oli aidosti huolis-
saan Kivi-juhlien tulevaisuudesta, mutta uskoi vahvasti yhdis-
tyksen tulevaisuuteen ja toivoi juhlien pysyvän vankkumattoma-
na juurillaan. Hän ei voinut kuvitellakaan Taaborinvuorta pa-
rempaa paikkaa Kiven näytelmien esittämiseen. 

Sepolla oli terävä ajatuksen juoksu ja luistava kynä. Hän kir-
joitti erittäin mielellään kommentaareja niin teatteri- kuin mu-
siikkitilaisuuksista sekä kirjoista, tai lukemistaan mielenkiin-
toisista lehtiartikkeleista jne. positiivisella ja kannustavalla ta-
valla – tarpeenvaatiessa pientä purevuutta unohtamatta. “PS 
Olen jo kuukausikaupalla tutkinut Lopen Ahti Gåpån ja Vih-
tijärven Heikki Harjun teosta Seitsemästä veljeksestä. Kirjoi-
tan aikanaan sen herättämistä aatoksistani. Kiirettä en pidä. 
Ehkäpä ehtivät julkaista sitä ennen käsityksensä Nummisuu-
tareista.”  

Aina ei kuitenkaan juttuja julkaistu. “Lähetin Aseveli-illan 
juttuni, mutta tais toimittajatytteli hoitaa homman. Tuli mie-
leen, että Hyrylän R+R-juttuni ynnä Urpon Viipurin Lauluse-
dät saivat saman kohtalon. Mutta: on se vaan niin kiva kirjoit-
taa, jotta aivo urkenisi! 

Seppo myös kirjoitti runoja ja onnitteluja niin synttäri-, yli-
oppilas- kuin muillekin päivänsankareille. Hän taittoi itse kor-
tin, höysti sen ottamallaan kuvalla, printtasi sen ja tullessaan 
juhliin esitti runon näyttävästi koko juhlaväelle.

Sekä Seppo että Iikku nauttivat erilaisista kulttuuririen-
noista. He kävivät paljon teatterissa, konserteissa ja seurasivat 
kiinteästi kulttuurimaailman tuulia ja heilahduksia. Molem-
mat osallistuivat poikkeuksetta järjestämilleni bussiretkille sekä 
mentiin useasti myös yhdessä pikkuautolla. “Totta h-tissä tää 
pariskunta lähtee – melkeinpä vaikka konttaamalla! Kerrothan, 
koska saan euroja heitellä tilillesi. Mulla kun on niitä ihan kiu-
saksi asti.”

Muusta yhdistystoiminnasta mainittakoon, että Seppo oli 
mm. Helsingin Ladun pitkäaikainen jäsen, yhdistyksen jäsen-
lehden toimitussihteeri ja lehden taittaja. Erityisen mieluinen 
tehtävä hänellä oli yli 10 vuoden ajan toimia yhdistyksen pik-
kujouluissa Joulupukkina. Seppo oli myös Nurmijärven Hen-

gitysyhdistyksen jäsen ja joulupukin roolissa hän oli viimeistä 
kertaa tämän yhdistyksen pikkujouluissa 12.12.2012 – seu-
raavana päivänä Seppo joutui sairaalaan kipujen yltyessä kestä-
mättömiksi. Seppo oli tuttu näky Joulupukkina myös Nurmijär-
ven Yrittäjänaisten joulutoritapahtumassa. “Kun tuo torin jou-
lutempaus lähestyy, kyselen tässä pukin perään. Joko ukkeli löy-
tyi, vai kaivanko roinat naftaliinista? Soitin pari viiikkoa sitten 
Kuokkasen (Hakkaraisen) putiiikkiin. Kysyin KUNNOLLIS-
TA pukin partaa. Sain tietää, että vielä ehtii vaikka Nurmijär-
ven torille tuo naaman koristus. Ennen tilaamista kysyin kai-
nosti hintaa. Istuthan lujasti tuolisssa? Joo, 585 euroa. Siis 
viisisataakahdeksankymmentäviisi eurooppalaista rahaa. Arve-
lin kuulleeni väärin, mutta jakkihärän tupsuista käsin tehty ko-
mistus on todella tuon arvoinen. – Jäi parta tilaamatta.”

Seppo vaikutti myös politiikassa, Nurmijärven Seudun Ko-
koomuksessa vuodesta 2004 alkaen Hän oli kolmasti kunnallis-
vaaliehdokkaana ja toimi kolmen kauden ajan koulu- ja sivistys-
lautakunnan varajäsenenä. “Tuurasin tyylikkäästi siveyslauta-
kunnassa. Asiat sujui, niinkuin ne pruukaavat.”

Hän myös äänitti innokkaasti konsertteja mm. kirkossa. Li-
säksi hän teki äänitteitä mm. Eläkeläisten laulupiirin lauluil-
loista ja lauluista. Äänitteet hän poltti CD:lle ja näin jokainen 
sai omakustannehintaan oman levyn muistoksi. 

Seppo oli kuin nuoret pojat konsanaan ja surffaili ehtymät-
tömällä tarmolla netissä, jonka kautta haki tietoa, mutta teki 
myös monia oivallisia ostoksia. Mm. huutamalla saksalaiselta 
nettisivustolta Nokian Kommunikaattorin edulliseen hintaan. 
Käyttöjärjestelmä oli saksan kielinen, mutta eipä se tahtia hai-
tannut. Netistä löytyi myös kamera ja useita äänityksiin liitty-
viä vimpaimia ja kasa muita tarpeellisia värkkejä. Ostipa Seppo 
sitä kautta myös kosmetiikkaa! Iikku tykkäsi käyttää Elizabeth 
Ardenin tietyn väristä huulipunaa, jonka maahantuonti oli lo-
petettu Suomeen. Seppopa googletti ja osti sen Iikullensa Ame-
rikoista. 

Hän käytti luontevasti tekstiviestejä ja sähköpostia. To-
sin joskus tökkivät yhteydet harmittivat ;) “Mulla sähköposti 
tökkkii varmaan siksi, että oon muka ammatti-immeinen näis-
sä ETK/ATK/IT -asioissa. Sonera (siis Tele tai Posti ja Tele 
tai jotain sinnepäin) ja Elisa (siis Helsingin Puhelinyhdistys) 
sysäävät kohdallani syyn toimimattomuuteen toistensa niskoil-
le. Ja minä perskules maksan nettilystistä 46 ekeä kuussa. Nyt 
mulla on apukeinona miniläppäri ja nettitikku. Eivät piru vie 
nekään ilmaisia.”

Aikaansa ja näin myös ”somea” – sosiaalista mediaa seu-
raten, oli Sepollakin profiili FaceBookissa marraskuusta 2007 
alkaen. “Seinällä ollaan! Kirjoittelen parhaillaan Tallinnan Ky-
bernetiikan instituutista Tietojenkäsittelyliiton asioissa. Kävin 
kyseisessä -tuutissa n. 1970.” ja vuodelta 2012 kommentti ja 
Iltasanomien linkin jakaminen Testi: Tämän takia Nokia Lu-
mia 900 on halpa ” Parasta miettiä HINTAA! Hämmästyt-
tävä värkki tuolla hinnalla. Kuinkahan härmäläiset pääsisivät 
tuohon hintaluokkaan? Halpa, mutta HYVÄ!
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Seppo oli valveilla yömyöhään, aamuvarhaiseen, duunail-
len kaikenlaista, tutkaillen juttuja netissä, kuunnellen radiota 
tai jazzia. Usein kilpailimme siitä, kumpi meistä menee ensin 
nukkumaan tai herää ensimmäisenä ”Moikka, Meebu-mangoni 
(parempaa ja kauniimpaa en keksinyt)! Yritähän vastaisuudessa 
lähettää postisi vielä vähän varhemmin eli reilusti ennen aamu-
kuutta, niin en olisi vielä sulkenut masiinoita edellisen iltaru-
peaman jäljiltä!!!! “ tai Aiheena: Perskeles! Moi! Ja huomenet! 
Teiks sä oikeesti duunia lähes aamuneljään? Hurja nainen! Mä 
meen jo koisaan… oon käynny masiinan kimpussa vaan pätkit-
täin… onpa taivas koree.”

Seppo toimi vaimonsa Iikun omaishoitajana niin pitkään 
kuin pystyi. Tuli päivä, jolloin Iikku joutui jäämään sairaala-
hoitoon ja pitkäaikaisosastolle. Seppo kävi kuitenkin viimeiseen 
asti päivittäin kävellen vaimonsa luona, vieden termospullossa 

kahvia ja hyvän voileivän. “KIITOS sulle Iikun Nallesta! Ris-
timme sen Kaistaksi. Se sai periä isoveljensä nimen. Kyseinen 
isoveli oli Pasi-Pekkamme nalle. joka on menettänyt jäseniään, 
pikkuisen kärventynyt eikä enää ole puhtaan valkoinenkaan. Li-
säksi se on kateissa.”  

“Mutta; katellaan nokka pystyssä elämää eteenpäin ja sen-
kuin vaan porskutellaan” kirjoitti Seppo mulle yhdessä viimei-
simmistä sähköposteistaan. Näin tehdään! Ilolla sua hauskaa ja 
rakasta äijänkarrua muistelen.

Lauantaina 9.3.2013 kaipauksen kyynel kastaa hautasi 
kummun.

Ystäväsi 
Meebu LAHDENPÄÄ

Seppo ranta-aho oli väsymättä mukana Kivi-juhlien toimissa, usein esiintymässäkin.
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Sääksin siiat

”Siikaan mahdollisuudet hyvät, mutta siika on pientä. Kevään 
aikana saattaa onnistaa siian suhteen hyvin, muutamia varmo-
ja mestoja järveltä tiedän, mistä siikoja tulee lähes aina keväällä, 
mutta järvessä on niin vahva kanta, että sitä voi saada melkein mis-
tä ja milloin vaan”. Tämä oli helmikuun alussa pilkkijän vas-
taus kysymykseeni: Tuleeko siikaa?

Pilkkijä jatkaa, että: ”yleensä ensimmäiset pilkkijät löytyvät 
ison uimarannan parkkipaikanpuoleisesta päädystä. yrittävät sii-
kaa matalasta, parimetrisestä vedestä. Pitää muistaa käyttää pien-
tä morria ja kärsivällisyyttä peliin ennenkaikkea. Ahvenpaikkoja 
on siinä keskellä olevan saaren kurssikeskuksen puoleinen sivusta 
sekä saaren ja mantereen välissä olevan ”penkan  reunat. Ahventa 
on todella paljon ja isojakin, viime vuonna isoin melkein 700 g, 
mutta ongelma ahvenen saantiin on siinä, ettei se yleensä syö, ovat 
niin tavattoman säikkyjä. yleensä siikojen tulon paikalle tunnistaa 
siitä, että pikkukalojen syönti lakkaa. joskus myös, kun ahvenia an-
taneelta avannolta on saanut särjen, on sitä seurannut siika. Il-
meisesti särkikalat ja siiat liikkuvat joskus sekaparvissa tai muuten 
vaan suosivat samanlaisia paikkoja ja oloja”. 

Kun kerron, että syksyllä olen nähnyt uimalaiturin tik-
kaiden kohdalla olevan kiven alla mateen, niin pilkkijä jat-
kaa: ”Pienempiä mateita on ajoittain näkynyt useita, vaikka Sääks-
järvi matalana järvenä on sille melko epäedullinen paikka asua”. 

Kysymykseen, onko hän saanut pilkillä madetta, on vas-
taus: ”ei”, mutta hän on kuullut että niitä on tullut. ”Paras ma-
teenpyyntiaika on tammikuun puolesta välistä helmikuun puoleen 
väliin, että taitaa tämän vuoden madepilkkikausi olla kohta ohitse. 
ei siian pilkkimisessä isompia saloja ole. Muuta kuin onki veteen ja 
menoksi. välineistä sen verran, että yksi mainio siikapilkki on pieni 
hopeasiipi, johon värkättiin koukku pikku tapsin päähän. Muuten 
peltinä voi olla joku perusharripilkki, vaikkapa pienin lysdraken, 
jossa normaali tapsi. Syöttinä olen käyttänyt tunkiomatoa, jos niitä 
jostain saa, tai kärpäsen toukkaa”. 

Näin muistini mukaan ovat minulle muutkin pilkkijät 
kertoneet ja vähän samaan tyyliin menee keskustelu kalas-
tusportaalissa: http://www.kalastus.com/

Sääksjärvi sijaitsee Nurmijärven ja Hyvinkään rajalla Sal-
pausselän harjanteella olevassa harjukuopassa. Se on laskuo-
jaton pohjavesijärvi. Järven pinta-ala on noin 260 hehtaaria. 
Sääksjärvi on syvyyssuhteiltaan laakea suurimman osan poh-
jan pinta-alasta sijoittuessa neljän metrin syvyyskäyrän sisä-
puolelle. Syvimmillään järvi on noin 7 - 8 metriä. Sääksjär-
ven vesi on vaaleata ja sisältää vain vähän happea kuluttavaa 
ainesta. Nurmijärven kunta ottaa pohjavettä Sääksjärven lä-
hialueelta. Pohjaveden ottaminen vaikuttaa osaltaan Sääks-

järven vedenkorkeutta laskevasti, koska järvi saa osan ve-
destään pohjavesilähteistä. Pohjavedenoton ehtona on, että 
Sääksjärven vedenkorkeus pysyy määrätyllä tasolla. Veden-
korkeuden ylläpitämiseksi järveen juoksutetaan tarvittaessa 
lisävettä Vihtilammista Sääksojan kautta.

Kalastuslaissa maksuttomalla pilkkimisellä tarkoitetaan 
kalastusta siimaan kiinnitetyllä pystysuunnassa liikuteltaval-
la pilkillä siimaa kädessä pitäen tai lyhyehköä heittokalastuk-
seen soveltumatonta vapaa käyttäen. Maksutonta pilkintää 
voi harrastaa sekä kesällä että talvella. Pilkkiminen on kiel-
lettyä lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikois-
sa tai vesialueilla, joissa kalastus on kielletty muun säädök-
sen tai määräyksen nojalla. Verkkokalastus ja pitkänsiiman 
käyttö on sallittua Sääksjärven Metsähallituksen vesialueella 
1.1.-30.4. ja 1.10.-31.12. välisinä aikoina. Verkkokalastus ja 
pitkänsiiman käyttö on kiellettyä 1.5.-30.9. välisenä aikana.

Siika on arka kala, joten ahvenpilkinnälle tyypillinen jat-
kuva kairaaminen ja kalojen etsiminen ei sovellu siian pil-
kintään. Parasta olisi tietää paikka etukäteen, jolloin voidaan 
aluksi kairata 20-100 reikää eri syvyyksille mielellään kuu-
situumaisella kairalla. Avannot puhdistetaan sohjosta ja vä-
sytystä haittaavat jääkokkareet potkitaan pois. Nostokoukku 
on siian pilkkijän vakiovaruste, sillä yli kilon painoinen siika 
ei enää 0,10 mm siimalla nouse vedestä ilman apuneuvoja. 
Yleensä kalan saaminen avantoon on koko pilkinnän vaativin 
vaihe. Monesti siika irtoaa juuri jääputkessa, minkä vuoksi 
on syytä olla valmiina koukkaamaan kala käsin pilkin irro-
tessa kalan suusta. 

Kalastaja
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Kun ”Ruotsin vallan ajaksi” kutsuttu Suomen historian 
ajanjakso alkoi, Ruotsia tai Suomea ei ollut vielä olemassa. Uu-
denmaan rannikko oli koko viikinki-aikana (760-1100 j.Kr.) 
käytännössä asumaton. Hiljalleen Sveanmaata ja Götanmaata 
hallinneiden kuninkaiden valta-asema kuitenkin voimistui ja 
sai tukea pohjoiseen levittäytyvältä katoliselta kirkolta. Kirkko 
ja kuningas ulottivat valtansa myös Suomenlahden itäpuolelle. 
Kun häiritsevät viikinkiretket olivat loppuneet, niin hämäläi-

set lähtivät nyt useammin Suomenlahden rannikolle kauppaa 
tekemään. Birger Jarlin johtamalla toisella ristiretkellä vuon-
na 1249 hämäläiset alistettiin ruotsalaisten vallan alle. Etelässä 
rannikoille, kuten nykyisille Sipoon ja Helsingin pitäjien alu-
eelle, asettuivat ruotsinkieliset. Raja Hämeen ja Uudenmaan 
välillä oli vielä 1200-luvulla epäselvä. Nurmijärven alue oli 
aluksi hämäläisten ja rannikkoasukkaiden erämaa-aluetta vailla 
vakinaista asutusta. Nurmijärvelle pysyvää asutusta alkoi muo-

Magnus Rögård 

Ruotsalaisuus Nurmijärvellä

uudenmaan rannikko oli koko viikinki-aikana (760-1100 j.Kr.) käytännössä asumaton. ruotsia tai Suomea ei ollut valtioina vielä ole-
massa. ruotsin kuningaskunta syntyi 1000–1200-lukujen kuluessa. Birger jarlin johtamalla toisella ristiretkellä vuonna 1249 hämäläiset 

alistettiin ruotsalaisten vallan alle. etelässä rannikoille, kuten nykyisille Sipoon ja helsingin pitäjien alueelle, asettuivat ruotsinkieliset. 
Nurmijärvelle pysyvää asutusta alkoi muodostua 1300-luvulla, kun hämeestä alkoi muuttaa tänne pysyvästi suomalaisväestöä. 
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Sana ”skog” (=metsä) kylännimissä kuten Klövskog 
(=Klaukkala), råskog (=raala) kertoo, miten 

syvälle sisämaahan ruotsalaisuus oli levinnyt. Skog 
eli erämaan metsät tulivat vantaanjoella vastaan. 

– Kuva 3. espoon järviylängön erämaa erotti 
ruotsinkielisen ja suomenkielisen uudisasutuksen 
toisistaan tehokkaasti, vain pienempi osa lepsä-

män alkuperäisistä uudisasukkaista tuli aikoinaan 
ruotsin suunnalta. - Kuva 4. Klaukkala mainitaan 
asiakirjalähteissä ensimmäisen kerran vuonna 1482, 

jolloin erään niittykaupan todistajien joukossa 
esiintyy ”lars i Klöfskogh”. verokirjoja tarkastelemal-
la käy ilmi, että Gunnarin tila oli ruotsinkielinen ja 

varmuudella ollut olemassa jo vuonna 1540.

espoon järviylängön erämaa erotti ruotsinkielisen ja suomenkielisen uudisasutuksen toisistaan tehokkaasti, vain pienempi osa lepsämän 
alkuperäisistä uudisasukkaista tuli aikoinaan ruotsin suunnalta.
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Nummenpään pinta- ja pohjavedet virtaavat länteen kohti vihtijokea, edelleen hiidenveteen ja sieltä vähitellen tammisaaren kautta Suo-
menlahteen. Nummenpään murteessa on enemmän ruotsinkieleen viittaavia sanoja sekä vihtiläistä, läntisempää puheenpartta. 

Klaukkala mainitaan asiakirjalähteissä ensimmäisen kerran vuonna 1482, jolloin erään niittykaupan todistajien joukossa esiintyy ”lars i 
Klöfskogh”. verokirjoja tarkastelemalla käy ilmi, että Gunnarin tila oli ruotsinkielinen ja varmuudella ollut olemassa jo vuonna 1540. – 

Kuva 5. Nummenpään pinta- ja pohjavedet virtaavat länteen kohti vihtijokea, edelleen hiidenveteen ja sieltä vähitellen tammisaaren kautta 
Suomenlahteen. Nummenpään murteessa on enemmän ruotsinkieleen viittaavia sanoja sekä vihtiläistä, läntisempää puheenpartta. 
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 vuonna 1783 muutti Nurmijärvelle perheensä kanssa ruotsinkielinen kansainvälisesti kuuluisimpiin säveltäjiin lukeutuva Bernhard henrik 
Crusell. Nurmijärvellä Crusell oppi klarinetinsoiton. hän  muutti vuonna 1791 tukholmaan. - ruotsinkielisten muutto Nurmijärvelle 
jatkui 1800-luvun alussa. vuoden 1838 rovastintarkastuspöytäkirjassa todetaan seurakunnassa 25 ruotsinkielistä rippikoululasta 200 
suomalaista kohti. Kirkonkylän ruotsinkielisessä kiertokoulussa kävi v. 1842 13 oppilasta suomenkielisen koulun oppilasmäärän ollessa 

noin 30. Nummenpään suomalaisessa koulussa oli puolestaan v. 1843 31 ja ruotsalaisessa kiertokoulussa 18 oppilasta. 

Kirjailija elmer diktonius ajatteli suomeksi ja kirjoitti ruotsiksi että suomeksi. diktoniusta pidetäänkin merkittävänä suomalaisen kir-
jallisuuden levittäjänä ruotsinkielisten keskuuteen. tunnetuin hänen käännöstöistään lienee Seitsemän veljestä ruotsiksi. - Alexis Stenvall 

syntyi Nurmijärvellä Palojoen kylässä 10.10.1834. 12-vuotiaana hän lähti opintielle helsinkiin. Kirjailija Aleksis Kiven kotiseuduksi tuli 
ruotsinkielisen uudenmaan rannikkopitäjä Sjundeå eli Siuntio, jossa hän kirjoitti pääosan runoistaan ja näytelmistään sekä romaaninsa 

Seitsemän veljestä. hän oli kuitenkin koko elämänsä ajan nurmijärveläinen.
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Kivi puhui päivittäisessä elämässään pääasiassa ruotsia. vaikka hän vastustikin sen valta-asemaa, oli ruotsinkieli hänelle tuttua, lu-
kihan hän lähes kaikki kirjansa ruotsinkielisinä, koska niitä ei suomeksi ollut saatavana. Alexis Stenvall kirjoitti esikoisnäytelmänsä 

Bröllopsdansen (häätanssi) ruotsiksi 1858-59.

dostua 1300-luvulla, kun Hämeestä alkoi muuttaa tänne pysy-
västi suomalaisväestöä. Nurmijärvi kuului keskiajalla selvästi 
sydänhämäläiseen murrepiiriin. Ristiretkien jälkeen Itämaa eli 
Suomi liitettiin tiukemmin Ruotsin valtakuntaan. Asutusaaal-
lon syynä oli Ruotsin väestönkasvu. Vantaanjoki oli yhdyssi-
de Hämeen ja rannikon välillä. Sana ”skog” (=metsä) kylänni-
missä kuten Klövskog (=Klaukkala), Råskog (=Raala) kertoo, 
miten syvälle sisämaahan ruotsalaisuus oli levinnyt. Skog eli 
erämaan metsät tulivat Vantaanjoella vastaan. Länsiosassa pitä-
jää tuntui kuitenkin länsisuomalainen vaikutus selvästi. Etelä-
osissa kieli sisälsi ruotsinvoittoisia sanontoja.

Espoon järviylänkö, johon järvet kuuluvat, oli ja on osit-
tain vielä erämaata. Erämaa erotti ruotsinkielisen ja suomen-
kielisen uudisasutuksen toisistaan tehokkaasti, vain pienem-
pi osa Lepsämän alkuperäisistä uudisasukkaista tuli aikoinaan 
Ruotsin suunnalta. Kuonomäen kohdalla Lepsämänjoen ete-
läpuoli oli yksi näistä ruotsinkielisten alueista. - Hämeen ja 
Uudenmaan raja on sydänkeskiajalla halkonut nykyisen Num-
menpään aluetta. Asutus alkoi muodostua 1400-luvulla kes-
kellä maakuntarajaa. Vihti kuului Raaseporin lääniin. Num-
menpään sijainti vanhan maakuntarajan tienoilla kuuluu mur-
teessa. Siinä on enemmän ruotsinkieleen viittaavia sanoja se-
kä vihtiläistä, läntisempää puheenpartta. Ruotsi oli ja on ol-

lut suhteellisen yleinen kieli Nummenpäässä. Nummenpää tai 
osia siitä on kuulunut Vihdin pitäjään. - Klaukkala mainitaan 
asiakirjalähteissä ensimmäisen kerran vuonna 1482, jolloin 
erään niittykaupan todistajien joukossa esiintyy ”Lars i Klöf-
skogh”. Arkeologisia kaivauksia tehtiin kesällä 2008 Klaukka-
lan Gunnarissa. Verokirjoja tarkastelemalla käy ilmi, että Gun-
narin tila oli ruotsinkielinen ja varmuudella ollut olemassa jo 
vuonna 1540. 

Kun ruttoepidemiat 1300-luvun loppupuolella aiheuttivat 
Ruotsissa väestökriisin, tyrehtyi myös maastamuutto Ruotsis-
ta. Nurmijärvellä ei talonpoikainen kansa puhunut 1500-lu-
vun  jälkeen ruotsia. Seudulle keskiajalla tulleet ruotsalaiset 
uudisasukkaat olivat tällöin suomalaistuneet ja omaksuneet pi-
täjän hämäläismurteen. Mutta nurmijärveläiset olivat koske-
tuksissa arkipäivän asioissa Espoon ja Helsingin maalaiskunnan 
sekä Sipoon ruotsinkielisten kanssa. Väitetään, että jo silloin 
oli olemassa käytännön kaksikielisyys, jonka runkona oli suo-
menkieli ja johon oli liitetty sanoja, käsityksiä ja lauseita ruot-
sinkielestä. Vuotta 1558 pidetään Nurmijärven seurakunnan 
syntymävuotena. Nurmijärveen liittyi kyliä neljästä suunnas-
ta: Sipoosta, Helsingin pitäjästä, Vihdistä ja Janakkalasta. Yh-
distävänä tekijänä Nurmijärven synnylle oli suomenkielisyys. 



30Klaneetti 2013 Nurmijärven Kotiseutulehti

Nurmijärvellä, mihin Kytäjä kuului 1800-luvulla, eli siihen 
aikaan kaksi niin toistensa ääripäitä kuin olla ja voi, Marie linder 
(1840 – 1870) ja Aleksis Kivi (1834-1872). Marie linder oli yksi 
Suomen ensimmäisiä naiskirjailijoita. Marie linder oli naimisissa 

kreivi Constantin linderin (1836-1908) kanssa. Marie linder 
oli vapaamielinen nainen. hän ratsasti, joi viiniä ja olutta, poltti 
tupakkaa, halaili palvelusväkeään ja kirjoitti, yhtenä ensimmäi-

sistä suomalaisista naiskirjailijoista, kirjan ”en qvinna af vår tid”. 
linderit olivat todennäköisesti helsingissä 11.5.1869 katsomassa 

Kiven ”lea”-näytelmää.

1600-luvun puolivälissä Nurmijärvellä asui noin 650 suomen-
kielistä eikä käytännössä yhtään ruotsinkielistä. 

1700-luvun alussa tuli ruotsinkieli uudelleen Nurmi-
järvelle lähinnä pappien ja Numlahden, Kytäjän (kuului sil-
loin Nurmijärvelle) ja Raalan kartanon omistajien mukana. 
1700-luvun loppupuolella muuttivat myös muutamat käsi-
työläiset Nurmijärvelle. Vuonna 1779 kertoo kirkkoherra 
Wallenius, että kartanoväen lisäksi kunnassa asuu noin 9-10 
ruotsinkielistä. Vuonna 1783 muutti Nurmijärvelle perheensä 
kanssa ruotsinkielinen kansainvälisesti kuuluisimpiin säveltä-
jiin lukeutuva Bernhard Henrik Crusell. Nurmijärvellä Cru-
sell oppi klarinetinsoiton. Hän  muutti vuonna 1791 Tukhol-
maan. Ruotsinkielisten muutto Nurmijärvelle jatkui 1800-lu-
vun alussa. Vuoden 1838 rovastintarkastuspöytäkirjassa tode-
taan seurakunnassa 25 ruotsinkielistä rippikoululasta 200 suo-

malaista kohti. Samoihin aikoihin pidettiin Kirkonkylässä ja 
Nummenpäässä ruotsinkielisille eri kiertokoulua. Kirkonky-
län ruotsinkielisessä kiertokoulussa kävi v. 1842 13 oppilasta 
suomenkielisen koulun oppilasmäärän ollessa noin 30. Num-
menpään suomalaisessa koulussa oli puolestaan v. 1843 31 ja 
ruotsalaisessa 18 oppilasta. 

Kerrotaan tässä vaikka kuvastamaan ruotsin- tai kaksi-
kielisyyttä, että kirjailija Diktoniuksen äidinäiti Maria Karo-
liina Kellarbacka oli alun perin Lepsämältä ja suomenkieli-
nen, mutta vaihtoi kieltä mentyään naimisiin rakennusmesta-
ri Malmströmin kanssa. Elmerin äiti Adelaide Maria Rosalie 
oppi suomenkielen vasta aikuisena viettäessään kesiä miehen-
sä, kirjailija Diktoniuksen isän kanssa Tuomistonojalla. Kir-
jailija Elmer Diktonius ajatteli suomeksi ja kirjoitti ruotsik-
si että suomeksi. Diktoniusta pidetäänkin merkittävänä suo-
malaisen kirjallisuuden ja säveltaiteen levittäjänä ruotsinkie-
listen keskuuteen. Tunnetuin hänen käännöstöistään lienee 
Seitsemän veljestä ruotsiksi. - Alexis Stenvall syntyi Nurmi-
järvellä Palojoen kylässä 10.10.1834. 12-vuotiaana hän läh-
ti opintielle Helsinkiin. Stenvall asui suurimman osan aikuis-
elämästään Helsingissä ja Siuntiossa. Hän oli kuitenkin koko 
elämänsä ajan nurmijärveläinen. Kirjailija Aleksis Kiven koti-
seuduksi tuli ruotsinkielisen Uudenmaan rannikkopitäjä Sjun-
deå eli Siuntio, jossa hän kirjoitti pääosan runoistaan ja näy-
telmistään sekä romaaninsa Seitsemän veljestä. Sekä Siuntio 
että Helsinki olivat ruotsinkielisiä. Kivi puhui päivittäisessä 
elämässään pääasiassa ruotsia. Vaikka hän vastustikin sen val-
ta-asemaa, oli ruotsinkieli muuten hänelle tuttua. Hän ym-
märsi myös ruotsinkielen kauneutta – lukihan hän lähes kaikki 
kirjansa ruotsinkielisinä, koska niitä ei suomeksi ollut saatava-
na. Alexis Stenvall kirjoitti esikoisnäytelmänsä Bröllopsdansen 
(Häätanssi) ruotsiksi 1858-59 ja käänsi sen Cygneuksen ke-
hotuksesta suomeksi viisi vuotta myöhemmin. Alkuperäinen 
ruotsinkielinen teos sen sijaan on kadonnut. Taaborin 60. juh-
lavuoden kunniaksi esitettiin elokuussa” På Friarstråt”, Niklas 
Groundstroemin käännös Nummisuutareista. ”På Friarstråt” 
on kekseliäs, tarkka ja alkuperäistekstin rikkauksia kunnioit-
tava ruotsinnos. 

Nurmijärvellä, mihin Kytäjä kuului 1800-luvulla, eli siihen 
aikaan kaksi niin toistensa ääripäitä kuin olla ja voi, Marie Lin-
der, s. kreivitär Musin-Puškin 9.12.1840, Pietari – 5.3.1870, 
Helsinki ja kansalliskirjailijamme Aleksis Kivi (1834-1872). 
Marie Linder oli yksi Suomen ensimmäisiä naiskirjailijoita, 
harvinaisen monen kulttuurin kasvatti. Marie Linder harrasti 
kirjoittamista jo varhain, mutta tämä harrastus jäi taakse, kun 
hän meni naimisiin 1859 kreivi Constantin Linderin (1836-
1908) kanssa. Marie Linder oli erittäin pidetty, kaunis, kie-
litaitoinen, valistunut ja vapaamielinen nainen, joka järkyt-
ti aikalaisiaan epäsovinnaisilla käytöstavoillaan. Hän ratsasti, 
joi viiniä ja olutta, poltti tupakkaa, halaili palvelusväkeään ja 
kirjoitti, yhtenä ensimmäisistä suomalaisista naiskirjailijoista, 
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Nurmijärven vaikutusvaltaisin mies kautta aikojen on hjalmar 
linder. vuonna 1917, kun Kytäjä liitettiin vastaperustettuun 

hyvinkään kauppalaan oli palveluksessaan 5 000 työntekijää 
ja hän omisti 64 000 ha maata. hjalmar linder (1862-1921) 

syntyi Kytäjässä Constantin linderin ja äsken mainitun venäläisen 
kreivittären, Marie Mussin-Pushkinin poikana vuonna 1862. 

Käytyään Suomenlinnan työleirillä 1918 sodan jälkeen, linder 
kirjoitti hufvudstadsbladetiin artikkelin otsikolla ”jo riittää 

verilöyly”. Kamariherra linder meni kirjoituksessaan niin pitkälle, 
että ehdotti päivärahan maksamista vangituille punakaartilaisille. 

Kirjoituksen jälkeen hänet leimattiin maanpetturiksi ja hän sai 
useita tappouhkauksia. linder möi omaisuutensa Suomessa ja 
muutti maanpakoon ruotsiin, ilmeisesti C.G.e. Mannerheimin 
kehoituksesta. ruotsista linder muutti seurueineen Algeriaan. 

viimeiset miljoonat olivat menossa, kun hän Marseillessä sai tietää, 
että hänen Algeriassa oleva omaisuutensa oli takavarikoitu. hjal-
mar linder viilsi ranteensa auki hotellihuoneensa kylpyammeessa 

ja kuoli 59-vuotiaana 2.6.1921

kirjan ”En qvinna af vår tid”. Linderit olivat todennäköises-
ti Helsingissä 11.5.1869 katsomassa Kiven ”Lea”-näytelmää. 

Ennen 1865 maallinen ja hengellinen hallinto oli yhdessä. 
Nurmijärven ensimmäiseksi lautakunnan (nykyisen kunnan-
hallituksen) puheenjohtajaksi valittiin O.W. Furuhjelm. Fu-
ruhjelm laati pöytäkirjat ruotsiksi, joka ei miellyttänyt lauta-
kunnan jäsentä Petter Saxelinia. Saxelin pyysi keväällä 1869 
suomenkielen ottamista käyttöön. Esimies Furuhjelm vasta-
si tähän, ettei hän osaa tarpeeksi suomea, mikä ei ollut tot-
ta. Vielä Furuhjelmin seuraaja tilanomistaja Svensson (tun-
netaan asiakirjoissa myös nimellä Johan Styrbjörn Andersin) 
lautakunnan puheenjohtajana käytti ruotsia pöytäkirjakielenä. 
Vasta lukkari Johan Sivenin aikana (1874-82) pääsi suomen-
kieli vakiintumaan kunnallislautakunnassa. - Ruotsi oli ylei-
nen kieli esim. Nummenpäässä vielä 1800-luvulla. Kylää kos-
keneet viralliset ilmoitukset julkaistiin ruotsinkielisinä. Ja jos 
ruotsinkieliseltä isännältä varastettiin hevonen, hän laittoi siitä 
ilmoituksen Hufvudstadsbladetiin. ” Tag fast hästtjuven!” On 
arvioitu, että v. 1880 oli Nurmijärvellä ruotsia puhuvia noin 
146 (2,2 %) koko kunnan asukasmäärän ollessa noin 6700. 
Suhteessa eniten, noin 280 (3,0 %) ruotsinkielistä, asui Nur-
mijärvellä 1900-luvun alussa koko Nurmijärven väestön ol-
lessa noin 9400. 1800-luvun lopussa havaittava ruotsinkielis-
ten määrän lisääntyminen koitui Hyvinkään hyväksi, sillä täl-
löin sinne muutti runsaasti rautatieläisiä Karjaalta ja Hangos-
ta. Hyvinkään perustamisen jälkeen ruotsinkielisiä oli vuonna 
1917 enää 32 (0,4 %) koko Nurmijärven väkiluvun ollessa 
noin 7500.

Nurmijärven vaikutusvaltaisin mies kautta aikojen on Hjal-
mar Linder. Vuonna 1917, kun Kytäjä liitettiin vastaperustet-
tuun Hyvinkään kauppalaan Linder omisti selluloosatehtaan, 
Kytäjän ja Mustion kartanot, kaksi puuhiomoa, Högforsin teh-
taat, Rautakosken ruukin sekä useita sahoja. Tuolloin hänellä 
oli palveluksessaan 5 000 työntekijää ja hän omisti 64 000 ha 
maata. Hjalmar Linder (1862-1921) syntyi Kytäjässä Constan-
tin Linderin ja äsken mainitun venäläisen kreivittären, Marie 
Mussin-Pushkinin poikana vuonna 1862 ja vietti lapsuutensa 
Kytäjän kartanossa. Käytyään Suomenlinnan työleirillä 1918 
sodan jälkeen Linder kirjoitti Hufvudstadsbladetiin artikkelin 
otsikolla ”Jo riittää verilöyly”. Kamariherra Linder meni kir-
joituksessaan niin pitkälle, että ehdotti päivärahan maksamista 
vangituille punakaartilaisille. Kirjoituksen jälkeen hänet lei-
mattiin maanpetturiksi ja hän sai useita tappouhkauksia. Lin-
der joutui myymään omaisuutensa Suomessa ja muuttamaan 
maanpakoon Ruotsiin, ilmeisesti C.G.E. Mannerheimin ke-
hoituksesta. Ruotsista Linder muutti seurueineen Algeriaan. 
Viimeiset miljoonat olivat menossa, kun hän Marseillessä sai 
tietää, että hänen Algeriassa oleva omaisuutensa oli takavari-
koitu. Hjalmar Linder viilsi ranteensa auki hotellihuoneensa 
kylpyammeessa ja kuoli 59-vuotiaana 2.6.1921.

Nyky-Nurmijärven ruotsinkieliset ovat sittemmin Hyvin-
kään ja Kytäjän menettämisen jälkeen hiljaa lisääntyneet ja li-

säys on kiihtynyt tämän vuosituhannen alun jälkeen siten, et-
tä tämän päivän Nurmijärvellä asuu kohta noin 500 (1,3 %) 
ruotsinkielistä koko väkiluvun ollessa noin 40 000.(rog)
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Niinipuun tarinoita

Tuomistonojan pihapiirin reunaa koristaa vanha niinipuu. 
Niinipuu voi saavuttaa tuhannen vuoden iän. Kiinnostaisi kuul-
la, mitä Tuomistonojan niinipuulla olisi kerrottavaa oman pi-
han pojasta Elmer Diktoniuksesta ja hänen ystävistään Otto Vil-
le Kuusisesta, Karjalan neuvostotasavallan presidentistä ja Edith 
Södergranista, yhdestä Suomen tunnetuimmasta runoilijasta.

Niinipuu eli toiselta nimeltään metsälehmus, on eri laji kuin 
risteytyksenä viljelty puistolehmus. Niinipuu on nykyisin mel-
ko harvinainen puulaji Suomessa, vaikka se ilmeisesti on ol-
lut ensimmäisiä jääkauden jälkeisiä tulokkaita koivun ja män-
nyn jälkeen. Niinipuun kuorikerroksessa on pitkittäisiä sitkei-
tä puusyitä, joita on käytetty jo vuosituhansia köysien ja jopa 
verkkojen rakennusaineina. Suomessa maanomistajat maksoi-
vat 1500-luvulla osan veroistaan niininä. Määrät olivat niin suu-
ria, että verotuksen katsotaan olleen merkittävä syy niinipuu-
kannan taantumiseen. Tuomistonojalla kasvaa yhä Diktoniuk-
sen lapsuusvuosiin kuulunut vuosisatainen niinipuu. Diktoni-
us omaksui Aleksis Kiven perintönä luontokuvauksen. Dikto-
nius vietti pitkiä aikoja Nurmijärvellä, Röykän Tuomistonojal-
la, jonka elämästä, maisemista ja ihmisistä hän on kirjoittanut 

paljon. Tuomistonojasta tuli Diktoniuksen lapsuudenidylli, jo-
hon hän palasi yhä uudelleen. Diktoniuksen esivanhempia löy-
tyy 1800-luvun puolivälistä Hausjärveltä, Lopelta, Nurmijär-
veltä, Somerniemeltä ja Nummelta. Hänen äidinäitinsä Maria 
Karoliina Kellarbacka oli alun perin Lepsämästä ja suomenkie-
linen, mutta vaihtoi kieltä mentyään naimisiin rakennusmes-
tari Malmströmin kanssa. Elmerin äiti Adelaide Maria Rosalie 
oppi suomenkielen vasta aikuisena viettäessään kesiä miehen-
sä faktori August Viktor Diktoniuksen kanssa Tuomistonojalla. 
Heidän poikansa kirjailija Elmer Diktonius asui kesäasukkaana 
aluksi Peltomäen talossa, mutta muutti sodan aikana väljem-
piin tiloihin Tuomistonojalle. Diktoniuksesta piti tulla säveltä-
jä, mutta hänestä tulikin kirjailija. Hänen säveltämänsä musiikki 
elää edelleen. Diktoniuksen laulu, jonka Aspelund esittäää on 
kuultavissa esim. Ylen arkistosta. 

Isänsä kuoltua Diktonius ryhtyi opiskelemaan musiikkia 
vuonna 1915. Hän soitti viulua ja sävelsi yrittäen samalla elättää 
sisaruksensa ja äitinsä. Diktonius päättää syksyllä 1915 ruveta 
antamaan yksityistunteja musiikinteoriassa. Tätä varten hän jul-
kaisi ilmoituksen Työmies-sanomalehteen. Työmies-lehden toi-

elmer diktonius ja vaimonsa leena kesäisenä päivänä tuomiston portailla.



33 Klaneetti 2013Nurmijärven Kotiseutulehti

mittajana oli tuona aikana Otto Ville Kuusinen. Uteliaisuudesta 
juuri Kuusinen vastasi Diktoniuksen lehti-ilmoitukseen. Otto 
Ville Kuusista pidettiin yleisnerona ja hän oppikin Diktoniuk-
sen johdolla vajaassa kahdessa kuukaudessa kurssin, joka mu-
siikkiopistossa kesti kaksi vuotta. Musikaalista yhteistyötä jat-
kui aina vuoteen 1918, jolloin Kuusinen pakeni kansalaissodan 
jaloista Venäjälle. Kuusisen ja Diktoniuksen yhteistyö tapahtui 
niin, että Diktonius opetti Kuusiselle musiikinteoriaa, Kuusi-
nen vastavuoroisesti perehdytti Diktoniusta marxismin perus-
teisiin. Soitotunnit eivät tuoneet Diktoniukselle tarpeeksi rahaa 
ja hänen oli otettava lainaa jatkakseen opintoja Helsingin Mu-
siikkiopistossa. Diktoniuksen 1500 kultamarkan lainan yhdeksi 
takaajaksi tuli Edvard Gylling, sittemmin Karjalan Neuvostota-
savallan organisaattori. Kevättalvella 1920 Otto Ville Kuusinen 
palasi valepuvussa odottamatta Helsinkiin ja hakeutui oitis Dik-
toniuksen yhteyteen. Kuusisen päästä oli luvattu 5000 markan 
palkkio, joten Kuusinen pakeni Ruotsiin. Kuusisen ja Diktoni-
uksen välillä alkoi poikkeuksellisen vilkas kirjeenvaihto erilai-
sin peitenimin. V. 1920 Diktonius pyrki selkeyttämään suuntau-
tumistaan matkustamalla pois Suomesta avaraan Eurooppaan. 

Matkansa aluksi hän pysähtyi Tukholmaan, jossa tapasi maan-
paossa olevia vallankumousveljiään. Ystävät Tukholmassa kerä-
sivät rahat Diktoniuksen Lontoon  jatkomatkaa varten ja lupasi-
vat niin ikään hoitaa ”Min dikt” –käsikirjoituksen painettavaksi, 
minkä lupauksen he myös pitivät. Lontoosta Diktonius matkus-
ti Pariisiin. Pariisissa lokakuussa 1921 Diktonius pääsi tulok-
seen: ”ensisijaisesti hänen tuli löytää tiensä sanataiteen palveluksessa, 
vasta toissijaisesti musiikkiin”  – ”först en väg med ord, sedan kommer 
toner.”

Edith Södergranin (1892-1923) runous kiinnosti jo aikai-
sessa vaiheessa Elmer Diktoniusta (1896-1961). Diktonius te-
ki kunnioittavan vierailun keväällä 1922 Raivolaan. 25. tammi-
kuuta 1909 Edith Södergran tuli Röykän Nummelan Paranto-
laan saaman hoitoa keuhkotautiin. Täällä hän oli potilaana lo-
kakuun loppuun vuonna 1911 siirtyäkseen Sveitsiin hoitoon. 
Tuntuu omituiselta,  jos kaksi niin runoudesta kiinnostunutta 
kirjailijaa, nuoruudestaan huolimatta, 1,5 km etäisyydellä toi-
sistaan, eivät olisi tavanneet toisiaan Röykässä 

Lähde: mm. Matti Vainio, Diktonius modernisti ja säveltäjä
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Nurmijärven sukututkijat 
Kuninkaantiellä ja Karjalan 
kannaksella

Nurmijärven sukututkijat jatkoivat retkeilyään Kuninkaantiel-
lä ja edelleen Karjalan kannaksella 8.-10.6.2013. Chater Tuomen 
bussissa matkasi 40 retkeläistä oppaamme ja tulkkimme Pekka Kie-
helän johdolla Vaalimaan kautta Viipuriin. Rajamuodollisuudet su-
juivat pikaisesti, sillä olimme ainoa bussilastillinen rajaa ylittämäs-
sä. Ennen Viipuria pysähdyttiin Säkkijärvellä Suomen valtion pys-
tyttämällä kenttähautausmaan muistokivellä. Monrepos´n histori-
allis-arkkitehtonisen luonnonsuojelualueen puistossa juostiin hi-
kinen puolituntinen ja nähtiin etäältä pari kuuluisaa kaarisiltaa. 
Lauantai kun oli, puistossa oli kauniin sään houkuttelemina paljon 
paikallisia vierailijoita perhekunnittain. Saimaan kanava näytti kor-
kealta sillalta enemmän leveältä joelta. Viipuriin ajettiin linnasaaren 
läpi ja kokoonnuttiin vanhan, ainakin ulkoa päin komeasti kunnos-
tetun raatihuoneen viereen ryhmäkuvaan Torkkeli Knuutinpojan 
patsaalle. Linnakäyntiin ei ollut aikaa. Lounasta syötiin rantakadun 
varrella Slavenskaja Trapezan viehättävässä kellariholviravintolassa. 
Ruokailun jälkeen bussi vei osan retkeläisistä kauppahallille. Muut 
tutustuivat Viipuriin kävelemällä Linnankatua, Vesiportinkatua ja 
Pohjoisvallia kauppahallille. Osa matkan varren taloista oli kunnos-

tettu, mutta paljon on vielä tekemättä. Nähtävyyksinä bongattiin 
Kellotorni ja Pyöreä torni.

Kauppahalli oli kuten muutkin kauppahallit. Paljon väkeä ja 
paljon tavaraa. Monien rihkamakojujen lisäksi pääartikkeleina oli 
erilaista vaatetavaraa. Makeisia, kuivahedelmiä ja pähkinöitä oli 
näyttävästi röykkiöittäin, mutta varsinaisia ruokamyymälöitä oli 
vain muutama. Hedelmiä ja lihaa myytiin vain yhdellä tiskillä, ka-
laa ja juustoja ei lainkaan. Kauppojakin tehtiin. Kaupungin kierto-
ajelulla poikettiin ortodoksisen seurakunnan pääkirkkoon Kristuk-
sen kirkastumisen katedraaliin. Kulta kimalteli kupolikattoisessa 
kirkkosalissa, takaseinällä oli puolipyöreä ikonostaasi ja seinillä pal-
jon erikokoisia ikoneja. Luterilaista Pietari-Paavalin kirkkoa varti-
oi Mikael Agricolan patsas. Kirkko oli suuri, mutta sisustukseltaan 
yksinkertainen ja karu. Vieraileva suomalainen puhallinorkesterin 
harjoitussoitto kaikui komeasti holvissa. Kiertoajelun loppupuolel-
la nähtiin Punaisella torilla V. I. Leninin (Vilenin) patsas ja rautatie-
aseman julkisivu. Alvar Aallon suunnittelema kirjasto oli edelleen 
remonttipaketissa, kuten jo vuosikausia.

Nurmijärven sukututkijoiden retkeläiset viipurissa torkkeli Knuutinpojan patsaalla.
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Käkisalmen linna

Matkalla Tali-Ihantolan taisteluissa kaatuneitten venäläisten 
muistomerkille nähtiin Suomenvedenpohjan ranta-alueilla ökyrik-
kaitten isoja ja komeita uudistaloja. Muistomerkin nimitauluissa 
oli 4000 kaatuneen nimet ja muistoseinän vieressä prameita, vä-
rikkäistä muovikukista tehtyjä kukkalaitteita. Yöpymään Johannek-
seen ajettiin Uuraan ja Johanneksen seurakunnan hautausmaan ja 
sankarihaudan muistokiven kautta.  Kiven juurella oli joitakin vuo-
sia sitten nurmijärveläisten laskema kuihtunut seppele. Viipurin-
lahden taisteluissa kaatui 50 nurmijärveläistä. 

Hotelli Tshaikassa vietetyn yön jälkeen käveltiin lyhyt matka 
Johanneksen suomalaisen kirkon peruskiviä ja muistoristiä katso-
maan. Viipuria sivuten ajettiin Kyyrölään. Volgansaksalainen rouva 
opasti meitä venäläisellä hautausmaalla, missä hautakiviin oli kai-
verrettu vainajan kuva. Seppeleet olivat täälläkin prameita muovi-
kukkasommitelmia. Haudoilla oli pieniä pöytiä, joiden ääressä su-
kulaiset käyvät syömässä vainajien kanssa eivätkä snapsitkaan ole 
kiellettyjä. Vieressä oli Kyyrölän vanhan kirkon paikka, kyyröläläis-
ten pystyttämä muistokivi ja taas Suuren isänmaallisen sodan muis-
tomerkki. Kaksi bussilastillista kyyröläläisiä Suomesta oli keräänty-
nyt uudelle ortodoksiselle kirkolle messuun, kirkon kiertäneeseen 
ristinsaattoon ja vanhan kirkon paikalla pidettyyn muistotilaisuu-
teen. Kyyrölästä tehtiin koukkaus Muolaaseen, missä valmisteltiin 
entisen kirkon paikalla muolaalaisten ja kyyröläläisten yhteistä ko-
tiseutujuhlaa.

Matka jatkui Kiviniemeen, missä ylitettiin Vuoksi siniseksi maa-
lattua siltaa pitkin. Joki virtaa vuolaana koskena, jolle oli keräänty-
nyt paljon koskimelojia ja rannoille sunnuntaipäivän viettäjiä. Pie-
nestä kioskista ostettiin välipalaksi savustettuja siikoja. Pieni valkea 
laiva ja oppaamme ja tulevan yö isäntämme Antti Musakka odotti-
vat meitä Sortanlahden satamassa, mistä oli runsaan puolen tunnin 
matka Konevitsan luostarisaarelle. Pääkirkon siniset kupolit loisti-

vat jo kauas Laatokalle. Kreikan Athos-vuoren luostareista lähtenyt 
pappismunkki, pyhittäjä Arseni Konevitsalainen perusti luostarin 
vuonna 1393. Tuomisinaan Arsenilla oli Jumalanäidin ikoni, joka 
on hävinnyt vuosien saatossa. 1400-luvun lopulla tai 1500-luvun 
alussa maalattu kopio on Heinäveden Uuden Valamon luostarissa 
ja sen kopio Konevitsassa. Luostarin pääkirkko on kunnostettu ul-
koa päin ja ensimmäisessä kerroksessa. Toinen kerros on vielä siinä 
rappiokunnossa, kun neuvostosotilaat sen jättivät. Yhdessä sivura-
kennuksessa on pieni museo. Laiva kuljetti meidät takasin Sortan-
lahteen, mistä oli vain lyhyt matka Pyhäjärven rannassa sijaitsevaan 
Musakan Lomarantaan. 

Hellesää jatkui maanantain kun ajoimme kohti Käkisalmea. Au-
to pysäköitiin ortodoksisen sinikupolisen kirkon viereen, joka kat-
sastettiin sisältä. Retken Sepot kuvattiin nimipäivän kunniaksi Pie-
tari suuren patsaalla, joka oli paljon pienempi kuin torin Lenin. 
Pieni kierros käveltiin luterilaisen kirkon kautta ja katseltiin lukui-
sia suomalaisten rakentamia taloja. Käkisalmen linnaan tutustumi-
seen annettiin aikaa vain puoli tuntia. Muihin ruotsinvallan aikaisiin 
linnoihin verrattuna Käkisalmen linna on pieni, mutta mallikkaasti 
kunnostettu ja kauniilla paikalla Vanhan Vuoksen rannalla. Räisälän 
kerho- ja teatteritilana toimiva suurista graniittipaasista rakennettu 
kirkko oli saanut uuden kiiltävän katon. Sairalan ja Antrean välillä 
saatiin perstuntuma Kannaksen teiden kuntoon mäkisellä, mutkai-
sella ja kuoppaisella soratiellä. Vastaan puski rekkoja raskaassa tuk-
kilastissa. Jääski oli lähes olematon paikka ja Svetogorskin amerik-
kalaisen International Paperin nykyään omistamasta suuresta sel-
lutehtaasta nähtiin vain piiput ja muutama suuri tukki- ja hakeka-
sa. Parissa kaupassa ja rajan tax-freessä käytettiin viimeiset ruplat. 
Suomen puolen tiet vetivät hyvin ja Rajamäen linja-autoasemalla 
oltiin aikataulun mukaisesti tarkalleen klo 22.00.

Seppo Takatalo
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Kunnanjohtaja Toivo Seppälä:

Nurmijärvellä osattiin tehdä 
kovatkin päätökset

Toivo Aukusti Seppälä on järjestyksessä toinen Nurmijär-
ven kunnanjohtaja ja tähän mennessä pitkäaikaisin tätä virkaa 
hoitanut. Hän syntyi Sievissä 26. maaliskuuta 1939. Nurmi-
järven kunnanjohtaja hänestä tuli 1. päivä marraskuuta 1981 
ja hän jäi tästä virasta eläkkeelle 31. maaliskuuta 1999. Läk-
siäisjuhlaa ja 60-vuotissyntymäpäiviä vietettiin kunnantalolla 
samaan aikaan. Takana oli värikäs ja kiivaan kasvun aikakausi. 
Maa ja maailma olivat muuttuneet. Kunta kasvoi, Suomi liit-
tyi Euroopan unioniin ja 1990-luvun lama oli tehnyt paikoin 
pahaakin jälkeä, kunnan organisaatiota saneerattiin ja yhte-
näistä henkeä oli samalla vaalittava. Kunnanjohtajan pesti ei 
ole mikään edustustehtävä, jossa asioita pohditaan kotoisasti 
kahvikupin ääressä.

Tapaaminen Hattulassa asuvan Seppälän kanssa järjestyi 
varsin jouhevasti, sillä sekä viralliset että henkilökohtaiset 
suhteet tuovat aika-ajoin Nurmijärvelle. Ajomatka sinänsä ei 
sekään ole vallan ihmeellinen, sillä koko kunnanjohtajakau-
den ajan perhe, Anne sekä tytär ja poika, asuivat Hattulas-
sa. Pendelöinti ei ole mikään uusi asia. Kahvituokio nykyisen 
kunnanjohtaja Kimmo Behmin ja hallintojohtaja Jukka Antti-
lan kanssa soljuu päivän politiikasta keskustellen. Sitten alkaa 
haastattelu samaan vanhaan tapaan kuin Nurmijärven Extra 
Uutisten aikoina. Seppälän vieressä, tosin nyt hiukan eri sei-
nällä, on maalaus, jossa pieni, yksinäinen sammakko katse-
lee öisessä järvimaisemassa. Molemmat muistamme hänen 
aikoinaan pitäneen taulusta juuri siksi, että se kuvastaa hyvin 
kunnanjohtajan työtä.

”joskus on vähän samalla lailla yksinäinen olo kuin tuolla pik-
ku ötökällä tuossa taulussa”, kunnanjohtaja naurahtaa.

Toivo Seppälä on nimittäin edelleen kunnanjohtaja, vaik-
ka työurat Hattulassa ja Nurmijärvellä ovat työnä jo men-
neisyyttä. Vuonna 2011 tasavallan presidentti myönsi hänelle 
Hattulan ja Nurmijärven kuntien hakemuksesta kunnanjoh-
tajan arvonimen. Vastaavia oli tuolloin myönnetty ainoastaan 
tusinan verran. 

Nurmijärvi kiinnosti ja viehätti

”Pohjanmaalla syntyneenä olin ihastunut hämeen luontoon ja 
maisemiin.  opiskelin tampereella yhteiskunnallisessa Korkeakou-

lussa, siis nykyisessä tampereen yliopistossa, kunnallispolitiikkaa. 
laudaturtyöni aiheena oli ”Maalaiskuntien lakisääteiset tehtä-
vät”. Maisteriksi minut vihittiin 31. toukokuuta 1965. ensimmäi-
nen kunnanjohtajan toimi alkoi lokakuun alussa 1972 hattulas-
sa. Sieltä sitten tulinkin marraskuun alussa 1981 Nurmijärvelle. 
Kiveen perehtyneenä ja siten henkisessä mielessä tuttuna pitäjänä 
Nurmijärvi kiinnosti.”

Kunta oli haastava ja kiinnostava. Hattulassa Seppälä oli 
jo mukautunut kunnallislain suureen muutokseen vuonna 
1976. Kunnanjohtajasta tuli kunnallislain muutoksen myötä 
kunnanhallitukselle asioita valmisteleva ja kunnanhallituksen 
kokouksissa asiat esittelevä virkamies eli esittelijä. Tämä oli 
uutta kunnanhallinnossa.

Hakijoita oli toki useita, sillä Helsingin läheisyydessä ole-
va kasvava ja suurikokoinen kunta kiinnosti muitakin. Haki-
joista loppusuoralle päässeitä haastatteli luottamushenkilöi-
den keskuudesta valittu työryhmä, jonka puheenjohtajana 
toimi sosialidemokraatti, kunnallisneuvos Mauno Tenhovir-
ta. Kunnanvaltuuston kokouksessa kunnanjohtajavalintaa kä-
sitellessä tuli virkaan valittavasta kaksi henkilöehdotusta. Va-
linnasta äänestettäessä Seppälän kannalle asettuivat kokoo-
mus, sosialidemokraatit ja vasemmisto – ja näin Seppälän 
pitkä työrupeama Nurmijärvellä sai alkunsa.

Nurmijärven potentiaali käyttöön

Uudella kunnanjohtajalla oli oikeastaan edessään hetimi-
ten tehtävä, josta kukaan ei varsinaisesti iloitse: oli korotetta-
va veroäyriä. Se oli tuolloin koko Suomen alhaisimpia ja ko-
rotuksia olikin tehtävä lähes vuosittain.

”Näin kyllä heti asiat niin, että Nurmijärvellä on erittäin pal-
jon käyttämätöntä kapasiteettia. oli myös paljon erilaista rakenta-
mista odottamassa toteutustaan, oli paljon tehtävää, mutta millä 
rahalla? ja kun veroäyri, joksi kunnallisveroprosenttia tuolloin vielä 
kutsuttiin, oli hyvin matala, vaikutti se suoraan valtionosuuksiin. jos 
kunta ei rasita asukkaitaan verotuksella, niin valtionosuudet ovat 
sen suhteessa vähäisemmät, ei valtiokaan silloin tue kuin samassa 
suhteessa. ei siis enempää. Kun veroja korotettiin, se vaikutti heti 
vahvistavasti kunnan taseeseen.”
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Nurmijärvi oli siis varsin staattisessa tilassa, jossa oli pit-
kälti tehty asioita siten, kuin niitä oli aina tavattu tehdä. Kas-
vupaineet olivat kuitenkin jatkuvaa realismia, johon oli vas-
tattava.

”Sitten vastaan tuli rahoitustilanne. Säästöpankilla oli Nurmi-
järvellä lähes monopoliasema. Se hallitsi rahoitusasioita niin kun-
nan kuin samaan aikaan myös Nurmijärven seurakunnan puolella. 
ensin oli siis saatava aikaan rakentavaa yhteistyötä kaikkien pank-
kiryhmien kanssa. osuuspankkikin oli tuolloin vasta ryhdistäyty-
mässä. Nyt kunnan rahaliikenne suuntautui siten, että alettiin her-
keämättä seurata eri pankkien osuutta kunnan rahoituksessa. raha-
virrat olivat nyt suhteutettuna siihen.”

Näin tuli Nurmijärvelle jo 1980-luvulla toimintatavak-
si kilpailutus. Nyt saivat rahoitustarjouksiaan laskea samalla 
viivalla Säästöpankki, Osuuspankki, Kansallis-Osakepankki, 
Suomen Yhdyspankki ja tuolloin vielä Helsingin Osakepank-
kikin. 

”Näin saimme luotua Nurmijärvelle toimivan rahoitusjärjestel-
män, jonka avulla infrastruktuuria voitiin rakentaa ja kasvun tar-
peisiin vastata. Nurmijärvi kasvoi ja tarvittiin päiväkoteja, koulu-
ja sekä kaikkia muita kunnan palveluja. Ilman rahoitusta olleesta 
staattisesta tilasta päästiin liikkeeseen. tämä muutos rahoitustilan-
teessa kiihdytti sitten myös yrityssektorin kasvua. vaikka Nurmijärvi 
ei ole saanut hirveän suuria yhteisövero-osuuksia, niin lisääntyneet 
ja kasvaneet yritykset toivat työpaikkoja ja sitä kautta kunnallis-
verotuloja.”

Muutoshalukkuutta löytyi

Demokraattisessa päätöksenteossa kaiken kehityksen tuli 
tietysti lähteä kunnallisten luottamushenkilöiden myötävai-
kutuksella eteenpäin. Tässä suhteessa tarvittiin varmasti uusi 
toimija, joka alkoi esittää uudenlaisia näkemyksiä.

”Aluksi valtuuston puolueetkin olivat kovin etäällä toisistaan. 
tätä tilannetta haittasi vielä sekin, että käytiin kilpailua kolmen 
päätaajaman, Klaukkalan, Kirkonkylän ja rajamäen kesken siitä, 
mitä esimerkiksi rakennetaan ja minne. Ilokseni havaitsin, että oli 
kuitenkin samalla löydettävissä vahvaa muutosmyönteisyyttä. tätä 
tuki samalla kunnan viranhaltioiden vahva osaamisen taso ja pä-
tevyys. valmiudet olivat hyvät, kun ne vain otettiin käyttöön. ja ih-
miset voimaantuvat toimimaan, kun joku toi pöytään visioita, alkoi 
niin sanotusti puhua omiaan”, Seppälä hymyilee.

Näin saatiin kunnallinen päätöksentekokoneisto toimi-
maan yhteen suuntaan ja näkemään koko Nurmijärvi yhtei-
senä kokonaisuutena. Myös yhteinen sävel eri taajamien vä-
lillä alkoi hahmottua. Jokainen sai kasvusta osansa. Rajamä-
enkin asuntorakentaminen ja kehittäminen saatiin käyntiin. 
Etelässä Klaukkala oli kasvanut luontaisella paineella, mut-
ta Rajamäki oli ollut vahvasti yhden valtionyrityksen, Alkon, 
varassa.

”Saatiin kattavasti rakennettua neuvoloita, kouluja, terveyskes-
kuspalveluita ja kirjastotiloja. Poliittinen yhteistyöhenki löytyi, ra-

hoitusjärjestelmän toimiessa raha kiersi, työpaikkoja syntyi ja ve-
rotulot kasvoivat. eri alojen yritykset innostuivat Nurmijärvestä. 
Kuntaan oli helppo tulla sekä asumaan että yrittämään. Sitten tuli 
erilaisia yhteistyöhankkeita, esimerkiksi Kirkonkylän valtion viras-
totalo. Siinä oli rakennusliikkeitä myös mukana. joka vuosi kuntaan 
rakennettiin tai peruskorjattiin päiväkoti tai koulu. uotilan koulun 
saneeraus ja lisärakentaminen 1990-luvun lopulla on tästä tyypil-
linen esimerkki.”

Vaikka korkotaso oli erittäin korkea, jopa 10-16 %, tu-
li 1990-luvun taitteessa Kuntarahoitus avuksi ja investointi-
kehitys saattoi jatkua. Sitten tulivat uudet haasteet ja 1988-
1992 vahvan markan aikakausi päättyi.

Nurmijärven paha aika

Maailma alkoi muuttua ja rahoitussektori tietysti samalla. 
Presidentti Mauno Koiviston vapautettua maan valuuttaha-
nat alkoivat pankit tietysti markkinoida valuuttalainoja edul-
lisempina vaihtoehtoina. Kun vahva markka sitten päästettiin 
kellumaan ja vuonna 1991 devalvoitiin, nousivat valuuttalai-
nan ottajien velat yhdessä yössä jopa 50 %. Vastaavasti va-
kuuksien arvot laskivat. Suomi luisui lamaan. 

”tämä kaikki mullisti myös kuntataloudet. vaikka yhteisöveron 
osuus olikin vähäisempi, oli heijastuma työttömyyden ansiosta välil-
listä. Kunnassa oli alettava saneeraukset. oli samalla keksittävä uu-
sia tapoja tehdä asioita ja kantaa velvoitteet kuntalaisia kohtaan. 
Ikävintä oli tietysti se, että osa virkamiehistä piti tässä saneeraus-
toimessa irtisanoa. on kuitenkin erikseen sanottava, että Nurmijär-
vellä luottamusmiesten tuki oli hienoa. voitiin yhteisymmärryksessä 
tehdä ne päätökset, joita kunta tarvitsi selvitäkseen. lama siis lo-
pulta vahvisti yksituumaisuutta ja yhtenäisyyttä. edelleen ihailen 
nurmijärveläisiä päättäjiä siitä, että he tarpeen vaatiessa kykeni-
vät tekemään koviakin päätöksiä ja tekivät nämä päätöksensä ni-
menomaan tosiasioihin pohjautuen. vielä nyt eläkkeelläkin ollessani 
minulla on se vahva tunne, että olemme monen luottamushenkilön 
kanssa ystäviä, vaikka joissakin asioissa on tietysti ajan saatossa ol-
tu eri kannoillakin”, Seppälä muistelee uransa hankalia aiko-
ja, jolloin yksinäisellä paikalla saattoi sittenkin luottaa luotta-
musväen tukeen ja realismiin.

Emeritus kunnanjohtaja toimi kaksi vaalikaut-
ta aktiivisena luottamushenkilönä Hattulassa

Toivo Seppälä edustaa ihmistyyppiä, jonka ei oikein osaa 
kuvitella olevan paikallaan. Kajakki, pyöräily ja muu urhei-
luharrastus ovat vanhastaan kuuluneet elämänpiiriin ja tasa-
painottaneet virkatyötä. Kun työasiat ovat kuitenkin seuran-
neet vapaa-ajalle, niitä on ollut parempi kypsytellä luonnossa 
ja lenkeillä.

Pitkää koulutusta ja kokemusta Seppälä on hyödyntänyt 
Hattulan valtuutettuna kahden kauden ajan vuodesta 2001 
vuoteen 2008. Ensimmäisen vaalikauden aikana hän toimi 
samalla teknisen lautakunnan puheenjohtajana ja toisen vaa-
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likauden aikana vastaavasti sivistyslautakunnan puheenjohta-
jana.

Eläkepäivien vapaa-aika kuluu siis edelleen kajakkime-
lonnan parissa, sillä kotitalo on Vanajaveden rannalla. An-
ne-vaimon kanssa käydään harvakseltaan Hämeenlinnassa ja 
Tampereella konserteissa ja teattereissa. Erityisesti voi kehua 
Hämeenlinnan Verkatehtaan kulttuurikeskuksen tuoneen 
kaupunkiin paljon laadukasta kulttuuritarjontaa.

 Kolme vuosikymmentä kustannusyhtiö Kariston kustan-
nustoimittajana ollut vaimo nimittäin kirjoittaa Anneli Kive-
lä-nimimerkillä ”Katajamäki”-sarjaa, jonka tapahtumat liitty-
vät lapsuudessa  Pihlajaveden Karhunkylässä vietettyyn ai-

kaan. Lisäksi rouvan kynästä on tullut myös nuortenkirjalli-
suutta ja mietelmäkirjoja.

Kirjoja on runsaasti ja lisää tulossa.
”tänne Nurmijärvelle nyt lähtiessänikin jäi vaimoni kirjoitta-

maan uutta kirjaansa.”
Vauhti siis jatkuu edelleen. Eläkepäivät ovat uutteruuden 

leimaamia. Lapsiakin tavataan aika ajoin Tampereella. Rou-
van kynästä tulleissa nuortenkirjoissa tapahtumapaikkana on 
Hattula. Hauska nyanssi on tietysti se, että näissä sankari on 
”topi”-niminen koira, joka seikkailee perheen kotiympäris-
tössä Hattulassa.

Jaakko Ojanne

toivo Seppälä on Nurmijärven kunnan pitkäaikaisin kunnanjohtaja.
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Silittäjä Selma Merinen

Pappi on kirkossa edestä ja takaa näkyvä osa liturgiaa. Seu-
rakunnan kirkkotekstiilien ja papiston vaatetus ja kunnossapi-
to vaatii työtä. Ennen nämä työt tehtiin käsin; pesua, pyykkiä 
ja silittämistä riitti. Silittäjä Selma Merinen rakennutti 1910 
perintörahoillaan pienen asuinrakennuksen kirkon viereen. 
Siellä se oli vielä syksyyn 2011 asti. Silloin se äkkiä purettiin.

Selma Merinen oli ammatiltaan silittäjä ja hänen tehtä-
viinsä kuului kirkon tekstiilien pesu, silitys ja tärkkäys. Sel-
ma Merinen rakennutti perintörahoillaan Nurmijärven kir-
kon viereen pienen, perinteisen asuinrakennuksen ostamansa 
vanhan hirsirakennuksen rungosta 1910-luvulla. Selman pi-
hapiiriin kuului pieni liiteri sekä pikkula, ylempänä rinteessä 
oli puutarha viinimarjapensaineen ja perunamaineen. Puutar-
haan kuului myös kymmenkunta omanapuuta. 

Selman rakennuksella olisi ollut suuri rakennushistorial-
linen ja paikallishistoriallinen merkitys. Rakennus olisi ollut 
myös ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä. Selman ai-

koihin oli kirkonmäellä ja sen juurella lukuisia jo nyt purettu-
ja taloja, esim. kymmenkunta yksityistä ja kyläkuntien kirk-
kotallia. Kirkkoon tultiin siihen aikaan hevosilla. Talleihin liit-
tyi kuitenkin ongelmia: ne sijaitsivat rumasti hujan hajan ja 
niiden siisteydestä ei huolehtinut kukaan.

Papin juhlavaatteet periytyvät varhaiskristillisiltä ajoil-
ta. Ne ovat näkyvä osa kirkon historiaa, eivät pelkkä virka-
puku, vaan osa liturgiaa. Kuten kaikilla juhlavaatteilla, myös 
kirkkotekstiileillä on sekä historiallinen että käytännöllinen 
puolensa. Luterilaisen kirkon virkapukuohjesääntö on vielä 
toistaiseksi kirjoittamatta, mutta kyllä jumalanpalvelusvaat-
teetkin vaativat huolenpitoa, pesua, korjausta ja uudistamis-
ta. Kirkkotekstiilit kertovat seurakunnan kulttuurista. Kuosit 
ja materiaalit elävät ajassa, mutta kirkon juhlavaate on enem-
män kuin muotivirtauksia seuraava virkavaate. Ennen papin 
juhlavaatteet valmistettiin mieluusti kallisarvoisista, kaukaa 
tuoduista koristeellisista kankaista. Usein seurakunnan sil-

Selma Merisen mökki.
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Otto Willhelm 
Furuhjelm

Ända till år 1865 skötte kyrkan d.v.s. Nurmijärvi för-
samlings kyrkoherdar om det andliga och världsliga livet. 
Efter år 1865 hörde andliga saker till kyrkan och värds-
liga till kommunmötet. I kommunmötet fick finska med-
borgare med gott rykte och som betalade skatt delta. År 
1868 valdes till Nurmijärvis första kommunnämnds ord-
förande Otto Wilhelm Furuhjelm.

Rösträtt hade som sagt alla skattebetalande finska 
medborgare med gott rykte. Hur många röster en del-
tagare igen hade, berodde på hur mycket skatt han be-
talade, enligt principen att ett skatteöre gav en röst. Då 
mötena hölls i kyrkobyn, så deltog kyrkobyns represen-
tanter oftare på mötena än reprentanter från byar läng-
re bort. Detta förde med sig att byar längre borta blev 
styvmoderligt behandlade. Principen för mötena var, att 
var och en uppoffrande deltog i mötena och att inga mö-
tesarvoden utbetalades. Den nya förordningen gav dock 
rätt att anställa en kommunal skrivare. Nurmijärvi var 
den andra kommunen i Finland, som anställde en kom-
munal skrivare. Till posten utsågs år 1868 H.W. Korran-
der. I enlighet med författningen skulle kommunmötet 
välja en kommunnämnd för att fullfölja kommunmötens 
beslut. Det tog tre år för Nurmijärvi att hitta en lämplig 
person för att leda kommunnämnden. Vid kommunmö-
tet den 4.1.1868 valdes till första ordförande för kom-
munnämnden statsrådet Otto Wilhelm Furuhjelm.

Otto Wilhelm Furuhjelm var född i Kalvola den 
30.4.1794. Kalvola hör sedan kommunfussionen den 
1.1.2009 till Tavastehus stad. Furuhjelm gick i Åbo i 
skola och via Åbo Akademi kom han in på tjänsteman-
nabanan. Han tjänsgjorde vid Åbo Hovrätt, vid general-
guvernörens kansli, samt vid Post-, Tull- och Lotsver-
ken. År 1830 erhöll han hovrådstitel, år 1859 kollegie-
rådstitel och år 1871 utsågs han till statsråd. O.W. Fu-
ruhjelm hyrde år 1845 Palsis hemman i Nurmijärvi, till 
sin tjänstebostad och som han odlade ända till sin död 
den 27.12.1871. Nurmijärviborna kallade Furuhjelm 
för ”staatsrååri”. Han var snäll och hjälpsam samt gemyt-
lig till sinnet och han vann därför snabbt nurmijärvibor-
nas förtroende. Till hans goda egenskaper kan tillfogas att 
han var rättvis, och mycket arbetsam och han hade en 
förmåga att kort och koncist uttrycka sig. Det var Fu-
ruhjelms förtjänst att kommuninnevånarna i Nurmijärvi 

määtekevät lahjoittivat papin messuvaatteet jonkun juhlalli-
sen tapahtuman yhteydessä tai jonkun poisnukkuneen suvun 
jäsenen muistoksi. Meillä Suomessakin on säilynyt kasukoi-
ta, joiden selkämyksessä komeilee lahjoittajan nimi yhtä nä-
kyvästi kuin risti ja Kristuksen monogrammit. Alttarivaate, 
kirjaliina ja kalkkiliinat kertovat, mitä aikaa eletään. 1800- ja 
1900-luvulla värien käyttö alkoi levitä myös protestanttiseen 
kirkkoon. Liturgiset värit näkyvät mm. kirkkotekstiileissä, 
esimerkiksi alttarivaatteissa ja pappien liturgisissa vaatteis-
sa. Suomen luterilaisessa kirkossa liturgisten värien käyttö on 
toisen maailmansodan jälkeen uudelleen yleistynyt; lähinnä 
värien käyttö näkyy pappien vaatetuksessa sekä alttarivaat-
teissa. Monille seurakunnille on historiansa aikana keräänty-
nyt tekstiiliaarteita, jotka aikanaan on hartaudella suunniteltu 
ja valmistettu juhlistamaan jumalanpalveluselämää. Kirkko-
tekstiilin käyttöikä ennen ensimmäistä pesua voi olla kym-
menenkin vuotta. Kulunein vaate voi olla historiallisesti ar-
vokkain.

Ennen pyykkikoneita pyykit pestiin käsin. Pesukeinoina 
talonemännät ja pyykkärit käyttivät kodin kemikaaleja alko-
holia, ammoniakkia, potaskaa, soodaa, kalkkia, karpoolihap-
poa ja tietysti vettä. Pyykkejä liotettiin saaveissa ja liikuteltiin 
kepeillä tai hangattiin pyykkilautaa vasten. Pyykkejä pestiin 
myös virtaavassa vedessä. Pesuaineena on käytetty mm. lipe-
ää. 

Iso pyykki pestiin muutaman kerran vuodessa, joulun ja 
juhannuksen edellä. Vaatteita pestiin yleisesti koivuntuhkas-
ta valmistetulla lipeällä. Lipeäkäsittely olisi ollut värillisille ja 
villavaatteille liian kuluttava. Villaa ei yleensä kirkkotekstiili-
nä käytetä. Tekstiileihin hierottiin saippuaa, huuhdottiin ja lai-
tettiin kuivumaan. Pesty ja käsin puserrettu pyykki laitettiin 
kuivumaan nurmikolle, aidalle tai puiden oksille. Saippuaa 
tehtiin kotioloissa teurastetun karjan rasvoista. Potaskaa, jo-
ka Suomessa on tehty koivun tuhkasta, on käytetty saippuan 
raaka-aineena. 

Liinavaatteita silitettiin koneellisesti mankelilla, jossa 
vaatteet kulkevat kahden puristavan telan välitse tai kieri-
vät alustallaan raskaan painon alla puutelalle käärittynä. Suo-
messa mankelit yleistyivät 1800-luvun loppupuolella. Sili-
tetty tai mankeloitu vaate pysyi pitempään puhtaana ja uu-
den näköisenä. Tärkkelyksenä käytettiin usein vettä, suolaa ja 
perunaa(perunajauhoa). 

Nykyään arvotekstiilejä ei pitäisi silittää edes haalealla si-
litysraudalla. Lämpötilavaihtelut haurastuttavat ja katkovat 
tekstiilikuituja. Kirkkotekstiilien peseminen on myös nyky-
ään äärimmäisen hidasta. Jos vuori ja päällikangas on valmis-
tettu eri materiaaleista, pitää tekstiilin saumat ratkoa auki en-
nen pesua. Tekstiilin purkaminen osiin on tarpeen, sillä kasvi- 
ja eläinkunnasta peräisin olevat kuidut kutistuvat eri tavoin 
joutuessaan kosketuksiin veden kanssa.
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snabbt lärde sig hur gemensamma saker bör skötas. Ett 
bevis på hans flit och rättsamhet var att ifall kommun-
mötet och kommunnämnden inte kunde komma överens 
hur ett uppdrag skulle skötas så skötte Furuhjelm det. 
Han var också mån om att berätta för sina underordna-
de hur och varför ett beslut såg ut som det såg och ännu 
viktigare, han berättade hur det skulle finansieras. Tjäns-
tebreven till andra myndigheter upplade han på ett för 
nurmijärviborna fördelaktigt sätt, så att han för det mes-
ta fick sin vilja igenom.

Mötena hölls på svenska, för svenskan hade varit äm-
betsspråket under kyrkans tid också i världsliga angelä-
genheter. År 1865 gavs en förordning på att inom 20 år 
så bör finskan uppnå jämnstäldhet med det svenska språ-
ket. Bland annat Nurmijärvis Aleksis Kivi (1834-1872) 
och hans verk gav fart på fordringarna om lika rätt på 
finska. Trots goda kunskaper i finska så fortsatte O.W. 
Furuhjelm, att leda mötena på svenska. Detta fick våren 
1869 Petter Saxelin att fodra att mötesprotokollen ock-
så skulle skrivas på finska, men Furuhjelm gav inte med 
sig, utan fortsatte att använda svenska som mötesspråk. 
Hans efterföljare godsägare Johan Styrbjörn Andersin, fi-

gurerar också under namnet Svensson, använde även han 
svenska vid kommunnämndsmötena. Det var först under 
klockaren Johan Sivens tid (1874-82) som finskan jäm-
ställdes med svenskan.

O.W. Furuhjelm utvecklade det av Malakias Costi-
ander (1815-1870) uppbyggda sockensädesmagasinet 
mot något som började likna det som vi i dag kallar för 
en bank. Under sädesmagasinskötaren och skolmästa-
ren Costianders tid växte sädesmagasinet till en betydlig 
ekonomisk faktor i kommunen. Furuhjelm ändrade den 
gamla grundprincipen som hade fastslagits år 1840 för 
magasinets skötsel, att räntan skulle vara tre kappor, för 
en tunna insatt sädemängd. De nya reglerna gav mindre 
ränta och svårare att lyfta kapitalet, d.v.s. säden ur maga-
sinet. O.W. Furuhjelm var en av de första i Finland, som 
införde beskattning enligt prövning. Via Costiander kom 
Furuhjelm att blanda sig i skolfrågor. Han var med i kom-
mitten, som beslöt grunda Othby (=Uotila) folkskola.

Magnus Rögård
Källa: Päiviö Tommilas ”Nurmijärven pitäjän historia II”

På ungefär samma ställe, som lepsämän työväentalo i dag står, stod Palsis hus, som statsrådet otto Wilhelm Furuhjelm (1794-1871) hyrde 
som sin tjänstebostad under åren 1845-1871.
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Nukarin koulumuistoja

Jaakko Ojanne otti yhteyttä minuun ja pyysi muistele-
maan Nukarin kouluaikoja- ei niinkään historiaa vaan ko-
kemuksiani sielläoloajasta. Pyyntö tuli sopivaan aikaan, sil-
lä Nukarin koulu täyttää tammikuussa 130 vuotta. Kou-
lu on Nurmijärven vanhin, aloitti toimintansa yksityise-
nä Raalan kartanonrouvan toimesta. Myöhemmin koulu 
lahjoitettiin kunnalle. Koulu toimii edelleen yltäen jo n. 
100:aan oppilaaseen. Hyvät lukijat: Etukäteen pyydän ym-
märrystä, että asiat eivät tule ajatuksistani varmastikaan 
kronologisessa järjestyksessä ja pomppivat milloin mihin-
kin! Koettakaa silti saada tolkkua.

 Ajan alku

Nyt menemme 70-90-luvun aikaan. Olin hakenut Ete-
lä-Suomesta opettajan paikkoja, sillä sukuni asui Helsin-

gissä, toivoin pääseväni heidän lähelleen. Oli kesä 1978, 
jota vietin kesäpaikassamme Yläneellä. Mieheni soitti Kar-
viasta ja kertoi, että Nurmijärven kunnasta oli soitettu...
Olin tullut valituksi Nukarin ala-asteen luokanopettajaksi! 
Voi sitä riemua. Asia tuli otolliseen aikaan, sillä 2 poikaam-
me aloittaisivat koulunsa vuoden/kahden sisällä. Pääsisi-
vät siis aloittamaan koulu-uransa turvallisessa, pienessä 
kyläkoulussa. Saimme tietää myös, että koululla oli asun-
to varattuna. 

Lähdimme tutustumaan tulevaan opinahjoomme. Ky-
lälle tullessamme, luulin ensin Nukarin Pirttiä kouluksi. 
Ajoimme eteenpäin. Ylitimme Nukarin kosken, jonka ko-
hina kuului kovana korviimme. Ajoimme koulun pihaan. 
Siellä oli vastassa Harri Nemlander, silloinen koulun joh-
tajaopettaja. Harri toivotti meidät tervetulleiksi kyläkou-
luumme omaan lämpimään tyyliinsä. Kiersimme koulun 

Koulun piha-alueen viereen istutettiin arboretum eli puulajipuisto. Kuvassa istuttamassa silloinen kunnanvaltuustonpuheenjohtaja timo 
Pirttijärvi ja Kaisa Suominen. taustalla kunnan puutarhuri tapio Peltonen seuraa, että puu istutetaan oikein päin.
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Kaisa toivottaa yleisön tervetulleeksi rakennusten saneerauksien 
vihkiäisiin, jossa teemana oli ”wanha aika - uudet tuulet”. .

molemmat talot ja tutustuimme tulevaan asuntoomme. 
Olimme tulleet kotiin. Sen tunsi heti. Koulu ympäristöi-
neen oli kodikas ja lapsiystävällinen (mitä nyt vähän pe-
loitti se koski!) Ei hätää, kyläläisinä pian totuimme kohi-
naan eikä se enää kuulunutkaan niin kovana.

Olin siis tullut kotiin Helsingin-, Karvian-, Loimaan- 
koulujen kautta Nurmijärven Nukarin kouluun. Samaan 
aikaan kouluun tuli toinenkin uusi opettaja Irma Mattila, 
joka perheineen myös muutti pihapiiriin. Harri perhei-
neen asui ns. B-talossa, kuten myös Irman perhe. B-talo 
on koulumuseon jälkeen vanhempi osa ja A-talo uudempi, 
jossa me ja talonmies/keittäjä asuimme. Näin yhteisö oli 
valmis kantamaan kortensa kekoon.

Alusta asti koimme kaikki kuuluvamme kylään ja teim-
me voitavamme, että koulussamme viihdyttäisiin. Tietysti 
”suuressa perheyhteisössä  joskus vedetään köyttä, mutta 
pääsääntöisesti kasvoimme yhteen. Tämä varmaankin aut-

toi, sillä koulu näkyi usein lehdistössä positiivisella taval-
la. Harri ja kylän runoilija Alpo Vuolle olivat synnyttäneet 
luovuuden kouluun ja sitä me uudetkin opettajat halusim-
me jatkaa. Harri oli säveltänyt Alpon runoon ”Nukarilaisten 
laulun”, joka raikuikin usein koulun juhlissa.

Luovuus kukkii

Kehitys kulki eteenpäin. Nukarin koulusta tuli kylä-
läisten yhteinen harrastus- ja kokoontumispaikka. Nukke-
teatteri Nukarin Nastat kiersi esiintymässä Nurmijärven 
kouluissa ja muuallakin. Nastat jopa pääsivät koulutelevi-
sioon ”Odysseuksen harharetki kykloopin maahan -esityk-
sellään. Nastat pärjäsivät myös lasten ja nuorten valtakun-
nallisessa taidetapahtumassa Vaasassa vuonna 1983. Nastat 
sai ”Sammon ryöstöstä  kunniakirjan ja 1000 markkaa. ”Te 
olitte hulluja ja pysykää sellaisina  oli yksi osa tuomariston 
arvioinnista.

Ajan kuluessa yhteisöömme tuli lisää henkilöitä, kou-
lunkäyntiavustaja ja tuntiopettaja. Sirkku Koponen oli pit-
käaikainen tuntiopettajamme. Hänen aikanaan koko kou-
lun väki teki suuren spektaakkelin, ”lumikuningattaren”. 
Esitykseen oli todellakin ” valjastettu  kaikki oppilaat ja 
henkilökunta. Saimme esityksestä paljon kehuja. Kou-
lun joulujuhlat suunnattiin koko kylälle, nimitimme juh-
lia kuusijuhliksi. Joka 6. vuosi pidimme kuusijuhlat ulkona 
koulumuseon ja kosken tuntumassa. Alue oli valaistu lam-
puin ja kohdevaloin. Juhlassa Lucia-neitokin saapui ihan 
oikealla hevosen vetämällä reellä keskuuteemme. Lucia 
ylitti Lemmensillan laulaen ” Taivaalla tähtivyö kirkkaana 
loistaa”...

En malta olla kertomatta myös hyvin mieliinpainuvasta 
joulujuhlasta. Teemana tuolloin oli  ”Suomen vanhat maakun-
nat”. Oppilaat tekivät suuret vaakunat kustakin maakun-
nasta. Ne pystytettiin juhlasaliin. Yleisö asettui istumaan 
lähelle oman syntymäkuntansa vaakunaa. Oli kiva seura-
ta hämmästyneitä huudahduksia: ”Ai, oletko sinäkin syntynyt 
siellä!” Oppilaat esittivät kaikista maakunnista sketsejä ja 
lauluja. Ilta opetti nykyihmisille hyvin Suomen historiaa.

Ja vielä lisää muistoja: Pidimme Suomen Itsenäisyys-
juhlan. Koulun väki oppilaineen oli pukeutunut parhaim-
piinsa. Salissa oli ”presidentin ja hänen puolisonsa  vas-
taanotto. Kaikki kättelivät heidät, kuten maassa on tapa-
na. Suomelle skoolattiin sinisellä ”shampanjalla . Lopuksi 
koko juhlaväki tanssi poloneesin, joka kiersi pitkin poikin 
A-rakennuksessa.

Kerran lukuvuodessa pidimme Perinnepäivän. Oppi-
laat, opettajat ja muu henkilökunta pukeutuivat vanhanai-
kaisesti. Oppilaat toivat voipaperiin käärittyjä eväitä kou-
luun. Opettajat tarkastivat, ettei kenelläkään ollut ”isän-
maata ” kynsien alla...
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Rakennuksista

Koulun rakennukset vaativat saneerausta, sillä usein 
vanhemman rakennuksen putket jäätyivät ja luokissa oli 
kylmä. Voimistelutilana toimi veistoluokka. Eipä silti, kyl-
lä sielläkin pystyttiin ”joulumatkustamaan” telineillä tont-
tulakit päässä! Pikkuhiljaa rakentui uusiksi sitten se A-ta-
lo, johon tuli mm. 264-neliöinen mahtava liikuntasali. Ra-
kennuksien vihkiäisiä vietettiin teemalla ” vanha aika - uudet 
tuulet”. Olimme saaneet kunnon näyttämönkin, joka saa-
tiin nappia kääntämällä esiin - hyvä niin, sillä allekirjoitta-
neella tekniikka ei ole oikein hallinnassa! Samassa tilaisuu-
dessa ensimmäistä kertaa oli esillä oppilaiden suunnittele-
ma Nukarin koulun lippu, jonka toteuttivat opettaja Irma 
ja kylän aktiivi Mirja Sandberg.

Rankkaa aikaa

Ikäviä muistojakin mahtuu silloiseen aikaan. Jotkut ha-
lusivat rakentaa kokonaan uuden koulun vanhimman osan 
tilalle, toivoivat katepillarin tulevan...Onneksi Museovi-
rasto tuli hätiin ja saimme pelastettua 1906 valmistuneen 
jugend-henkisen rakennuksen eli B-talon. Nyky- ja tule-
ville polville voidaan esitellä kouluhistoriaa rakennusten 
kautta koulumuseosta, jugend taloon ja siitä A-taloon.

2 kertaa jouduimme laittamaan lipun puolitankoon. 
Meidän Harrimme nukkui pois yllättäen. Se oli todelli-
nen koko koulun ja kylän suru. Koulu sai kriisiapua Nur-
mijärven seurakunnalta. Jotenkin ontuen jatkoimme kou-
lunkäyntiä. 1988 minusta sitten tuli koulun johtaja, joka 
nimike muuttui myöhemmin rehtoriksi. Harrin jälkeen 
miesopettajia tuli ja meni. Pisimpään koulussamme toimi 
aina niin rauhallinen ja hyväntuulinen Erkki Penttilä.

Toisen kerran suruliputettiin, kun nuori koulunkäynti-
avustajamme Tomas Tohmola menehtyi. Elämä antaa ja ottaa...

Lopuksi

Pääsin eläkkeelle v. 2006. Halusin lähteä jo kuusikymp-
pisenä, antaa tilaa uusille tuulille, uusille metodeille, nyky-
ajalle. Olinhan kansakoulunopettaja, kun nykyään ollaan 
alakoulun opettajia. Asuimme vielä pari vuotta Nukarilla 
( B-talossa), sen jälkeen muutimme kirkolle eskarin tieltä. 
Elämä kulkee eteenpäin, hyvä!

Toivotan Nukarin koulun nykyiselle, tulevalle väelle ja 
koko kylälle hyvää jatkoa! Myöskin teille, hyvät lukijat sa-
maa ja Rauhallista Joulunaikaa kaikille!

Sydän muistaa aina Nukarin, asuimmehan siellä kauim-
min kuin missään eli 30 vuotta.

Terveisin
Kaisa Suominen

Pihalle rakennettiin amfiteatteri ulkonäytelmiä varten. Taustalla liehuu Nukarin koulun lippu.
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Nurmijärven kunnansairaalan
synty ja kehitys

1300-Luvulla alkoivat kruu-
nun viranomaiset asuttaa Suo-
menlanden rannikon ja Hämeen 
välille jäävää erämaa-aluetta niin, 
että Nurmijärven alueella alkoi 
1400-luvun lopulle mennessä 
muodostus pieniä kyliä.

Ensimmäisten maakirjojen 
mukaan v. 1539/40 oli Nurmi-
järvellä 15 kylää ja niissä 113 ta-
loa. Vuonna 1558 Nurmijärvestä 
muodostettiin kappeliseurakunta 
Helsingin pitäjän emäseurakun-
nan alaisuuteen ja itsenäiseksi seurakunnaksi Nurmijärvi 
pääsi v. 1605.

Tämä ei kuitenkaan vielä merkinnyt omaksi hallintopi-
täjäksi pääsyä vaan eri kylät kuuluivat Helsingin pitäjään, 
Loppeen ja Vihtiin vuoteen 1775 saakka, jolloin Nurmijär-
vestä muodostettiin itsenäinen hallintopitäjä, se sai oman 
nimismiehen ja kirkkoherran johtama pitäjänkokous muo-
dostui ylimmäksi paikalliseksi päätäntäelimeksi.

Valtiopäivät v. 1855 hyväksyivät asetuksen kunnallis-
hallituksesta maalla ja sen mukaan tuli jokaisen kunnan sii-
tä lähtien ryhtyä asioitaan hoitamaan. Nurmijärvellä esiin-
tyi kuitenkin keskinäistä riitaa (kas kummaa!) ja vasta v. 
1868 valittiin 10-jäseninen kunnallislautakunta, joka vuo-
desta 1869 alkoi pitää kokouksia. Ensimmäinen kansakou-
lu perustettiin kuntaan v. 1874, v. 1889 valittiin virkaan 
ensimmäinen kunnan kirjuri. V. 1908 perustettiin kunnan-
valtuusto-niminen kunnan asioiden päättämiselin.

1700- ja 1800-luvuilla raivosi koko maassa ja siis myös 
Nurmijärvellä lukuisia epidemioita: rutto, pilkkukuume, 
isorokko, tulirokko, hinkuyskä, punatauti, kolera ja lavan-
tauti.

Hirmuisin olikin viimeksi mainittu iskiessään suuri-
na nälkävuosina 1867-68 nälän heikentämään väestöön: v. 
1867 kuoli siihen 65 nurmijärveläistä ja v. 1868 254 nur-
mijärveläistä, mikä oli 5 % pitäjän koko väkiluvusta.

Epidemian pahentuessa perustettiin myös Nurmiärven 
ensimmäinen sairaala eli tilapäinen kulkutautisairaala van-
han pappilan tupaan vuoden 1968 alusta. Sairaalan esimies 
oli kiertokoulunopettaja Malakias Costiander.

Kahden kuukauden kuluttua tuvassa makasi kuitenkin 
jo yli 50 lavantautisairasta, olot kävivät sietämättömiksi ja 

huhtikuussa tarkastuksen tehnyt 
piirilääkäri raportoi sairaalan ole-
van huonossa kunnossa ahtauden 
takia. Kunnallislautakunta tarttui 
kiireesti asiaan ja saikin vuokra-
tuksi Mäkelän tilalta suuren kak-
sikerroksisen rakennuksen sairaa-
laksi. Potilaat siirrettiin sinne pää-
siäispyhinä ja heitä hoitamaan pal-
kattiin hoitajatar ja kaksi palvelija-
tarta. Kesäkuussa 1868 tauti alkoi 
hellittää ja syyskuun alussa voitiin 
tilapäissairaala lopettaa.

1850-luvulla saatiin pitäjään ensimmäinen kätilö, jol-
laisena tuosta lähtien toimi rva Vilhelmina Löfgren eläk-
keelle jäämiseensä vuoteen 1898 saakka. Hän sai palkkan-
sa viljassa; seuraajansa Olga Nyman sen sijaan sai jo raha-
palkkaa.

Ensimmäinen lääkäri Nurmijärven pitäjään saatiin Hy-
vinkään kylään, kun siellä avattiin v. 1896 Hyvinkään Pa-
rantola, jonka ensimmäinen lääkäri oli prof. J. A. Hagel-
stam. Tämä lääkäri oli kuitenkin kovin syrjässä ja kunta-
kokous teki 8.6.1897 päätöksen oman lääkärin palkkaa-
misesta. Normaaliin nurmijärveläiseen tapaan tästäkin 
päätöksestä klaukkalalaiset valittivat ja virantäyttö pitkit-
tyi; vasta syksyllä 1899 Nurmijärvi sai ensimmäisen oman 

Nurmijärven kunnan ylilääkärinä pit-
kään toiminut Tenho Suomela on his-
toriaan perehtynyt mies. Hän kertoo 
jouhevasti siitä, miten Nurmijärvi keski-
ajasta alkaen on kasvanut ja kehittynyt 
paitsi kunnallisena hallintoyksikkönä, 
myös sairaistaan huolehtivana asuin-
yhteisönä. 
Yhteisön sivistystä mitataan sillä, kuinka 
se huolehtii heikoimmistaan. Nurmijär-
vellä tuolla sivistyksellä on pitkät perin-
teet.

vanha kulkutautisairaala Kirkonkylässä, härkähaanmäen alapuo-
leisen rinteen kohdilla vuonna 2007. (Kuva: Matti Aaltio)
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kunnanlääkärinsä, joksi oli valittu hammaslääkäri, lääke-
tieteen kandidaatti Otto Blåfield. Lääkärin avuksi palkat-
tiin v. 1907 kiertävä sairaanhoitaja. Ensimmäinen viran-
haltija oli diakonissa Maria Salovuori.

Vuoden 1899 alusta aloitti toimintansa Nurmijärven 
apteekki, jonka ensimmäinen apteekkari oli Albin Kopo-
nen.

Hyvinkään hermotauti- ja toipilasparantolan lisäksi ra-
kennettiin Nurmijärvelle koko maan ensimmäinen keuh-
kotautiparantola, Nummelan parantola, joka aloitti toi-
mintansa 23.11.1903, myöhempi nimi on ollut Röykän 
sairaala. 

Nummelan parantolaan ja Hyvinkään parantolaankin 
saatiin potilaita hoitoon tilapäisesti, mutta yhä ilmeisem-
pää oli, että Nurmijärvi tarvitsi oman sairaalan. Lokakuus-
sa 1907 kuntakokous asettikin tri R. V. Westlinin johdolla 
komitean harkitsemaan asiaa, mutta alkuinnostuksen jäl-
keen komitea nukkui hiljalleen pois.

Uudelleen asia otettiin esille keväällä 1910, jolloin 
kunta määräsi uuden komitean jatkamaan edellisen työtä. 
Vähitellen asia edistyikin niin paljon, että arkkitehti Yrjö 
Sadeniukselta, seurakunnan kirkkoherran pojalta, saatiin 
piirustukset sairaalaa varten. Lähinnä suunniteltiin kulku-
tautisairaalaa, koska sellaista pidettiin välttämättömimpä-
nä.

Asiaa kuitenkin harkittiin vielä pari vuotta ja lopul-
ta päädyttiin siihen, että uutta rakennusta ei rakennettai-
sikaan, vaan korjattaisiin ja kunnostettaisiin muuan Kun-
nalliskodin maalla oleva Seppälän tilan taloista sairaalatar-
koitukseen. Arkkitehti Sadeniusta pyydettiin suunnittele-
maan kunnostustyö. Korjaukset päästiin alkamaan 1915 ja 
vuoden 1916 alussa sairaala voitiin avata. Siinä oli 8 hoito-
paikkaa ja henkilökuntaa oli sairaanhoitajatar, osavuotinen 
harjoittelija ja palvelijatar. 

Suunnitelmien mukaan tuli  uusi sairaala olemaan lä-
hinnä kulkutautipotilaita varten. Asteittain siirryttiin kui-
tenkin seuraavien vuosien aikana hoitamaan muitakin po-
tilaita. Ihan alkuvaiheen henkilökunnasta ei ole tietoa. 
mutta 18.4.1917 sairaanhoitajattareksi tuli nti Olga Huh-
ti, joka myöhemmin ylihoitajattareksi nimitettynä palveli 
vuoden 1947 loppuun ja vielä lomittajana  sen jälkeenkin 
eläkevuosinaan.

Sairaalan potilaspäiväkirjat ovat tallella vuoden 1920 
alusta lähtien. 1920-luvulla sairaalan 8 hoitopaikalla hoi-
dettiin vuosittain 70-80 eri potilasta ja hoitopäiviä oli vuo-
sittain n. 2000. Vuosittain sairaalan potilaista kuoli n. 10 
eli kun koko pitäjän vuosikuolleisuus oli yli 100, oli siihen 
aikaan tapana kuolla kotona.

Kunnan terveydenhuollon ja siis myös sairaalan hallin-
nosta huolehti kunnallislautakunnan päätöksellä köyhäin-
hoitolautakunta, vasta v. 1927 valittiin erityinen tervey-

denhoitolautakunta. . Vuonna 1929 terveydenhoitolauta-
kunnalla oli kaksi kokousta ja 9 asiaa.

Kunnansairaala v. 1933: Syksyllä suoritettiin sairaalas-
sa suuri korjaus. Kaikkien huoneiden seinät päällystettiin 
Ensokartongilla ja maalattiin pesunkestävästi öljyvärillä, 
lattiat päällystettiin korkkimatolla, valaistus nykyaikaistu-
tettiin, myös täydellinen likaviemäri ja vesiklosetti saatiin. 
Sairaala tekee erinomaisen siistin vaikutuksen, ahtaus vain 
tekee haittaa.

Sairaalan henkilökunta v. 1941 oli kaksi hoitajatarta, 
harjoittelija, keittäjä ja siivooja.

3.5.1947 kunnanvaltuusto käsitteli sairaalapaikkakysy-
mystä: kun kunnan väkiluku oli noussut yli 10.000 asuk-
kaan, olisi kunnalla normien mukaan pitänyt olla vähin-
tään 13 sairaansijaa mutta oli vain 8. Päätettiin laajentaa 
kunnansairaalaa yhdellä paikalla ja varata 4 paikkaa keskus-
sairaalasta (Helsingistä).

Vuonna 1949 kunnansairaalassa oli laajennustyön tu-
loksena 10 virallista paikkaa, potilaita hoidettiin 401 ja 
hoitopäiviä oli 4186 eli kuormitus-% 114,7. Vertailun 
vuoksi kunnalliskodissa oli 25.662 hoitopäivää.

10 oman sairaansijan lisäksi kunta oli varannut käyt-
töön 22 paikkaa Kellokosken sairaalasta, 17 Kiljavan sai-
raalasta ja kunnalliskodilla oli, yleisten paikkojen lisäksi, 
17 sairaspaikkaa ja 17 tuberkuloosipaikkaa.

15.12.1952 kunnanvaltuusto hyväksyi eräin ehdoin 
uuden kunnansairaalan piirustukset. Arkkitehti oli mel-
koinen kuuluisuus  Einari Teräsvirta, myöhemmin pro-

Kunnansairaalan hoitajia puhdistamassa instrumentteja 
1930-luvulla. vasemmalla kunnansairaalan pitkäaikainen 

hoitaja olga huhti. (Kuva: reino Kostia)
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fessori, jolla oli yhteensä 4 mitalia vuosien 1932, 1936 ja 
1948 olympialaisten telinevoimistelusta. Hän on piirtänyt 
Nurmijärvelle muutakin, ainakin Rajamäen lukion, Raja-
kaaren ja useita asuintaloja

21.10.1953 kunnanvaltuusto päätti muuttaa sairaalan 
piirustuksia siten, että sairasosasto-osuutta korotetaan yh-
dellä kerroksella, joka kuitenkin aluksi jätetään sisältä ra-
kentamatta. Rakennustyön valvojaksi määrättiin kunnan 
rakennusmestari Olavi Ketonen.

Sairaalan rakennustyön lopputarkastus oli 31.12.1954, 
josta lähtien paikkaluku oli 20. Hoitohenkilökuntaa oli 
aluksi vain kaksi sairaanhoitajaa ja kolme apuhoitajaa + 
avustavaa henkilökuntaa. Potilaita v. 1955 oli 591 ja hoi-
topäiviä 6492 eli kuormitus-% heti ensimmäisenä toimin-
tavuonna oli  89.

Sairaalapaikat osoittautuivatkin nopeasti alimitoite-
tuiksi ja jo v. 1961 kunnanhallitus päätti ryhtyä kiireellisiin 
toimenpiteisiin kunnansairaalan lisärakentamiseksi. Vuon-
na 1963 rakennettiin valmiiksi 2. kerros, n. 1100 m3, jo-
ka siis oli ollut vesikattovaiheessa vuodesta 1955 lähtien. 
Paikkaluvuksi tuli 37 ja samalla palkattiin uutta henkilö-
kuntaa: 4 sairaanhoitajaa, leikkaussalihoitoja, 4 apuhoitajaa 
ja laboratoriotekninen apulainen.

Toisen kerroksen ns. asuntosiiven 8 huoneessa asui 
henkilökuntaa ja kyseinen paikka olikin paikkakunnan 
nuorten miesten suuressa suosiossa. Mutta heidän suurek-

si surukseen nämäkin paikat tarvittiin potilaiden hoitoon 
ja kunta saneerasi huoneet potilashuoneiksi ja Sosiaali- ja 
terveysministeriö hyväksyi kunnansairaalan paikkaluvuksi  
45 1.9.1971 alkaen.

Kansanterveyslain aikana  eli vuodesta 1972 entisen 
kunnansairaalan nimi on ollut hiukan epämääräinen. Si-
tä on kutsuttu vuoroon terveyskeskuksen vuodeosastoksi, 
terveyskeskuksen sairaalaksi tai terveyskeskussairaalaksi. 

Vuonna 1993 valmistuneen laajennuksen jälkeen ter-
veyskeskussairaala on ollut 76-paikkainen, eli kaksi osas-
toa uudessa siivessä ja ns. vanhan kunnansairaalan yläker-
ran osasto lisänä.

Kun jatkossa nurmijärven vanhuspalveluiden kehittä-
miseksi on rakennettu ja osittain myös ostopalveluina han-
kittu asumispaikkoja lisää, on samalla voitu vähentää var-
sinaisia terveyskeskuksen sairaalapaikkoja. Terveyskeskuk-
sen uusimpaan laajennusosaan ei rakennettu uusia sairaa-
lapaikkoja lisää ja murrosvaiheessa Kiljavan sairaalassa ti-
lapäiskäytössä olleistakin paikoista voitiin luopua keväällä 
2013, joten nyt sairaalapaikoiksi luokiteltavia paikkoja on 
yhteensä 55 kpl kahdella osastolla.

Tenho Suomela, 
Nurmijärven kunnan ylilääkäri 1973 – 2003

Nurmijärven kunnansairaala 1930-luvulla. (Kuva: reino Kostia)
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Muistoja kunnansairaalan 
ajoilta

Opiskeluuni kuului käytännön harjoittelu ja sen tein 
Nurmijärven kunnansairaalassa; joka nykyisin tunnetaan 
Nurmijärven terveyskeskuksena.  Niin rakennus ja raken-
nukset kuin työtavatkin ovat kokeneet muutoksia.

Kun astui sisään sairaalan pääovesta, tuli poliklinikalle 
aulaan. Nykyisin siinä toimii röntgen. 

Aulasta oikealle tultaessa oli ylihoitajan kanslia, jonka 
ohi käytävä vei talon toiseen päähän asti.  Siellä oli kaksi 
henkilökunnan asuntoa.  

Poliklinikalta oli luontevasti yhteys välinehuoltoon sekä 
leikkaussaliin ja osasto yhdelle.  Osastolle tullessa vasem-
malla puolella oli röntgen ja kuusi kolmen hengen huo-
netta.  Parvekepäädyssä oli kaksi yhden hengen huonetta, 
joissa tosin oli kaksi sänkyä.  Potilaspaikkoja kunnansairaa-
lassa oli 20, mutta käytännössä niitä oli 25.  Muistan, että 
osastolla oikealla sijaitsi kylpyhuone, kaksi vessaa, huuhte-
luhuone, aula, hissikuilu, portaat, liinavaatevarasto, kans-
lia ja keittiö.

Muistan myös viisikymmenluvun lopun henkilökun-
nan.  Kunnanlääkärinä toimi Olavi Vilpponen, joka oli ar-
vostettu hyvänä kirurgina.  Ylihoitajana oli Katariina Pak-
sujalka ja sairaanhoitajia oli kolme, kolme apuhoitajaa,  3 
harjoittelijaa, kaksi sairaala-apulaista ja vielä lomittaja.  
Pyykkihuollosta vastasi Elina Anttalainen ja talonmiehenä 
toimi Aimo Laine.  Labraa eli laboratoriota, samoin kuin 
röntgeniä,  hoiti sairaanhoitaja.  Sairaalalla oli oma keittiö 
emäntineen ja apulaisineen.

Siihen aikaan rakennuksen toinen kerros oli vielä ra-
kentamaton iso tila, vaikka toisessa päässä olikin jo henki-
lökunnan asuntoja.

Kunnansairaalan pohjakerroksessa, missä nykyään si-
jaitsee fysioterapia, oli oikealla puolella keittiö, ruokasa-
li ja kolme asuntoa.  Niissä asuivat emäntä, harjoittelijat 
ja sairaanhoitaja.  Käytävän päässä tuli vastaan laboratorio.  
Siihen aikaan ”labranhoitaja” toimi samalla röntgenin hoi-
tajana.

Pohjakerroksen vasemmalla puolella oli varasto, josta 
muistan ison ”aqvapullon” (tislattua vettä), josta kumilet-
kulla imettiin aqvaa pienempiin pulloihin osastolle vietä-
väksi.  Lisäksi oli ruokahissi, portaat, sauna, lika- ja puh-
daspyykin käsittelytilat jne.

Sitä aikaa muistellessa tulee mieleen mielikuva per-
heyrityksestä.  Kun potilas tuli polille,siis poliklinikalle, 
osaston väki otti hänet vastaan ja hoitoon.  Kaikki toimen-
piteet tehtiin kunnansairaalassa polilla.  Leikkaussalissa 
leikattiin, ja henkilökunta osallistui leikkaukseen vaikka se 
tapahtuisi yöllä.  Kunnansairaalan toiminta oli hyvin moni-
puolista siihen aikaan.

Harjoittelijalle kunnansairaalan harjoitteluaika oli 
opettavaista. Harjoittelijat kasvoivat hyvien hoitajien opas-
tuksella.  Ja silloin oltiin nuoria eikä peljätty mitään.

.
Terttu Vuorensola, harjoittelijana 

Nurmijärven kunnansairaalassa vuonna 1957

ruuanjaossa Salme Keto (vas.)  ja terttu vuorensola.
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”TÄN` YÖNÄ KOTIKOIVUT 
URVUT SAA, JA KEVÄTHÄRMÄ   
KIILTÄÄ NURMIKOLLA…”

”Muistan sen vahvasti, kuin yhä olisin pikkupoika… äitini kat-
seen, joka aina uudelleen kulki tuvan ikkunaan josta näki tielle. tie-
sin, mitä äiti pelkäsi. elettiin aikaa, kun joka talossa pelättiin, ja 
papin liikkuessa kylätiellä jokainen toivoi mustapukuisen hahmon 
kulkevan ohi, ehkä toiseen kylään saakka, ehkä vain sairaan luo tai 
kastamaan jotakuta lasta; olihan tie pitkä ja sen varrella paljon ta-
loja.

Meillä ei sellaista toivoa ollut. oli vain yksi talo sillä tuulisel-
la suoralla jota äitini katseli, meidän talomme, ja isäni rintamalla 
`siellä jossakin`. äidillä maatila vastuullaan, meitä lapsia seitse-
män. olimme tiivis sisarusparvi, sodan päättyessä vanhin meistä kol-
mentoista, nuorin kahden vuoden ikäinen.”

Kuten noiden aikojen – lapsuusaikojen - muistoa sydä-
messään, tallettaa Tapio Pyynönen (s. 1934) ajan esineitä ko-
titalossaan Niittymaalla, sen päärakennuksessa ja pihapiiris-
sä, sekä vanhan aitan vintille laittamassaan pienimuotoisessa 
museossa.

”Ajan, jolloin pieni oli kaunista ja vähän oli paljon. Se oli totta 
silloin, jos jotain sai - vaatteen, kirjan tai vaikka uudet sukset - se 
tuntui sitä arvokkaammalta koska tapahtui harvoin. varsinkin ruo-
katalous oli niukkaa,”  isäntä nostaa aitan seinältä koukkupäisen 
puntarin, jolla punnittiin mm. voita. ”Mutta äitini oli taitava 
ruuanlaittaja, marttojen kurssit käynyt ennen talonemännäksi tulo-
aan. varmaan vaikutti sekin, että hän syntyjään oli pienestä kodista; 
tottunut tekemään vähistä aineksista niin hyvää ruokaa kuin mah-
dollista; tottunut suunnittelemaan ja käyttämään kaiken tarkoin; 
improvisoimaan, jos ei muu auttanut.”

Joskus vain sattuu taitavallekin emännälle kommelluksia. 
Joulukiireissä kerran paloi kokonainen pellillinen piparkak-
kuja miltei mustiksi, mutta nepä olivatkin pikkupojalle suur-
ta herkkua. ”rautapalaneiksi minä ne nimitin, ja tykkäsin kovin.” 

Tuonne, taakse metsämaan

Niittymaan tila (mahtavan Paraatinkallion kainalossa, ki-
venheiton päässä Nurmijärven kirkonkylän Myllykoskelta) on 
alkujaan puolikas Myllymaan tilasta, joka aikoinaan jaettiin vel-
jesten Lauri ja Esko Pyynösen kesken niin, että Eskosta tuli 

isäntä kantataloon mutta Lauri ryhtyi viljelemään pohjoispuol-
ta, perustaen sinne oman talon. Nimensä mukaan olivat uuden 
talon pellot entisiä kantatalon niittymaita.

”olen usein ajatellut sitä kovaa työtä, jonka isä ja äiti tääl-
lä tekivät alkaessaan tyhjästä,” miettii Tapio nyt, talon ehdittyä 
jo kahdeksankymmenenkahden vuoden ikään. ”Itseään säästä-
mättä. he olisivat voineet päästä helpommallakin.”

Nuori Lauri oli Myllymaan vanhin poika, ja isänsä kuole-
man jälkeen kantanut vastuun kotitalostaan. Olisi ollut luon-
tevaa hänen jäädä siihen isännäksi. Tiedonjanoisella, maa-
mies- ja metsäkoulun käyneellä nuorella miehellä oli kuiten-
kin omat suunnitelmansa ja selvä näkemys siitä, miltä nykyai-
kaisen maatilan kuuluu näyttää. 

Toinen unelma oli kaunis Olga Taipale, josta Lauri toivoi 
itselleen emäntää. Molemmat haaveet toteutuivat. Lauri ja 
Olga vihittiin huhtikuussa 1931, ja Laurin päiväkirjamerkintä 
saman vuoden syksyltä kertoo: ”Muutettiin asumaan uuteen ra-
kennukseen 22. päivänä lokakuuta, ja elukat tuotiin 3. päivä mar-
raskuuta.”

Tapio muistaa lapsuudestaan uuden hirren hyvän tuoksun.  
”Sähköä meillä ei alkuun ollut, öljylamppujen ja lyhtyjen kans-
sa tultiin toimeen.” Näitä valoneuvoja onkin säilynyt monta, ja 
esillä myös museossa. ” Mutta vesi tuli navetalle putkia pitkin, ja 
tupaankin. ei tarvinnut kanniskella, ei muuta kuin aukaista kraa-
na. Se oli tosi edistystä siihen aikaan. en muista mitään jäätymis-
tä talvisin, niin syvällä putket kulkivat, tiukan saven sisässä. Isä oli 
perusteellinen luonne, sanoi aina, että mikä tehdään, se on tehtävä 
kunnolla.”

Maatalossa olivat päivät pitkiä ja raskaita koko talonväellä. 
”vahva ruoka oli elinehto, ja sitä arvostettiin.” tapio näyttää kannel-
lista ruistaikina-tiinua. ”tämä oli usein täynnä. Meitä oli monta, 
paitsi oma väki myös palkolliset. Isällä oli vakituisesti pari, kolmekin 
miestä töissä, äidillä naispuolista apua tuvassa ja navetalla.”

Toinen tärkeä esine on valtava saavi, jossa sianlihoja säi-
löttiin teurastuksen jälkeen. Suolavedessä lihat säilyivät usei-
ta kuukausia. ”Sisälmykset, sorkat, kieli – kaikki otettiin talteen. 
Sianpääkin putsattiin luuta myöten, ja lihoista äiti teki aladoobia. 
Suolista tehtiin saippuaa. verta ei säilytetty kauan, syksyisen teuras-

(V. A.  Koskenniemi)
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tuksen jälkeen oli muutama päivä, kun syötiin verilättyjä ja veri-
palttua.”  Tapio kopauttaa saavin kylkeä. ” jos tämä olisi ollut 
tyhjä, en tiedä, kuinka olisimme pärjänneet? Kun kaikki työ tehtiin 
hartiavoimin.”

” joka esine, jonka olen tallettanut, kertoo elämästä jota kerran 
on eletty, sielunsa silmin voi katsoja sen näistä lukea. Se on tarina 
uupumattomasta, toiveikkaasta työstä. tarina, jonka tahdon säilyt-
tää ja välittää edelleen jälkipolville.”  

Jäähyväiset  sarkaojille

”Isähän oli valistunut viljelijä, joka tarkoin seurasi aikaansa ja 
maatalouden kehitystä.”

Perinteisesti suhtauduttiin maaseudulla varovasti uusiin 
viljelymenetelmiin, mikä terve harkitsevaisuus – olihan kyse 
maasta, josta ihmisten toimeentulo suorastaan riippui – mo-
nin paikoin lähenteli pysähtyneisyyttä. Esimerkiksi salaojitus 
eteni Laurin aikaisessa Suomessa hitaasti. Vuonna 1920 oli 
koko maan peltomaista vain 27 420 hehtaaria salaojitettuna, 
joista 8,5 % putkisalaojilla. (Sunila, Nylander, Maatalouska-
lenteri 1926. WSOY.) 

Niittymaan talossa salaojitus tiiliputkilla aloitettiin 1934, 
kohta Laurin perustettua talonsa.

”Mitään pikavoittoja ei isä ratkaisuillaan hakenut eikä saanut-
kaan, mutta ajan myötä ne kantoivat varman hedelmän. Isällä oli 
hyvä matikkapää ja tämä perusajatus kaikissa toimissaan, että aina 
on katsottava pidemmälle ja tehtävä rohkeasti se, minkä parhaak-
si tietää.”

Apulantojen käyttö oli Laurille itsestäänselvyys, ja viljely-
kiertojen tarkalla suunnittelulla jäi kesannon osuus mahdol-
lisimman pieneksi. 

” vahvaa  heinää kaadettiin silloinkin, kesällä 1944, kun suoje-
luskuntapoika toi isälle viestin: oli lähdettävä rintamalle. Isä oli jo 
kotiutettu, mutta tilanne rintamalla oli muuttunut. viimeiseen asti 
isä kaatoi heinää, sitten lähti. Minä kymmenvuotias pojannappula 
jatkoin, ajoin haravakonetta seisaaltani kun en istuen yltänyt polki-
mille. hevonen kuin tajuten tilanteen auttoi parhaansa mukaan poi-
kaa, joka kävi omaa kotirintaman taisteluaan välillä itkun kanssa 
mutta sitkeästi. Miten muutenkaan? `Pidä huolta, jos en palaa,` oli 
isä sanonut minulle ennen lähtöään.”

Mies tuli peltojen poikki

Sota päättyi aikanaan ja mies tuli kotiin, hengissä ja omin 
jaloin, Jokelan rautatieasemalta peltojen poikki oikaisten. Ei 
ollut aikaa kiertää teitä myöten, oli kiire kotiin.

” olimme kaikki pihalla vastassa. äitini silmät kuin metsälam-
met, kyyneliä täynnään – pelko ja jännitys olivat ohi, mies oli ko-
tona.”

Likainen mies rähjäisessä asepuvussaan, täitä kaikkialla - 
heti saunaan!

”äidin kuumentaessa saunaa, lähdimme isä ja minä hakemaan 
heiniä ladolta. Minä sain ajaa hevosta. Isä lauloi, ja vanha tamma 
vaistoten tunnelman meni kevyttä ravia. Sitten mentiin saunaan, se 
oli juhlahetki. Monta hienoa hetkeä olen elämässäni elänyt, mon-
ta päivää. Mutta se päivä, kun isä tuli sodasta kotiin, on yksi par-
haimpia.”

Elämä jatkui. Sodanjälkeisessä Suomessa oli kaikesta pu-
laa, ja elintarvikesäännöstely jatkui. Pula vaivasi varsinkin 
kaupunkilaisia.

”helsingin-sukulaisia kävi meillä, ja näitä isän sotakavereita. 
tulivat polkupyörillä, peläten kai niitä tarkastuksia joita linja-au-
toissa pidettiin, että löytyykö laukuista ylimääräisiä elintarvikkeita. 
Perunoita vieraat meiltä hakivat, voita ja sianlihaa. Isä ja äiti oli-
vat sen luontoisia, että kyllä he antoivat. ei meiltä kulkumiehiäkään 
koskaan nälkäisenä tielle ajettu, lämmin ruoka tarjottiin aina.”

Pikkupojalle vieraat polkupyörineen, puukaasuautoineen 
ja kaupunkilaisine puheineen olivat jännittäviä. 

”Isä oli taitava markkinoimaan maataloustuotteitaan ja jalosta-
maankin niitä. varsinkin halkokauppa oli vilkasta.” 

Tilalta myytiin polttopuuta mm. Jokelan tiilitehtaalle, 
mutta myös Helsinkiin virvoitusjuomatehtaalle. ”Kuorma-au-
ton kuljettajat halkoja hakiessaan pyysivät meiltä leipää, äitini kun 

tapio Pyynönen ja polkupyörän karbiidilyhty 1930-luvulta.
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leipoi valtavan hyvää ruisleipää. Antoivat limonaadia vastineeksi, 
meille penskoille. Ai jai, patenttikorkki kun paukahti oikein…Se oli 
ihmeellistä. äiti osasi kyllä tehdä limonaadia itsekin, hänhän oli 
ennen naimisiinmenoaan toiminut kauppa-apulaisena. Mutta teh-
dasvalmisteinen limonaadi, kuinka se kupli ja sähisi - se oli juhlaa!”

Niittymaalla oli hyvät kellaritilat, joista oli emännälle suu-
ri apu ruokatalouden järjestämisessä. 

”Maitokin, kun lypsettiin joka päivä eikä säilynyt, niin sehän 
täytyi heti jalostaa.”  tapio näyttää kammella varustettua pyöritettä-
vää kirnua. ”Pystykirnukin löytyy, mutta tässä veivattavassa tuli ker-
ralla suurempi määrä voita. Kirnu täytettiin kermalla ja pyöritet-
tiin, kunnes se tuli voille. voita myytiin, siihen aikaan meiltä vietiin 
lähikauppoihinkin. Maito meni valion meijeriin.”

Maitotinkiläisiä ei niittymaisilla juuri ollut, syrjäisen si-
jainnin tähden. Maitomitta kuitenkin löytyy, kruunattu (lei-
mattu) kuten vaakakin. ”täytyi olla kruunatut, siis lailliset, mitta 
ja vaaka jos myi tuotteita. Niitä joskus tarkastettiin.”

Iltamyöhä  Taipaleella

Olga Pyynönen oli taitava ompelija, joka valmisti itse las-
tensa vaatteet. 

”Kankaista vain oli pulaa, mutta loimun tädin (olgan helsin-
gissä asuvan sisaren) laukusta usein löytyi jotain hänen täällä käy-
dessään. ja onnistuihan isänkin hankkia kankaita jotakin halkomot-
tia tai  voipakettia vastaan.”

Toki kangaspuut olivat käytössä, ja omista lampaista saa-
tiin villaa. Kehruut teetettiin yleensä ulkopuolisella, jotta 
emännän aikaa säästyi muihin töihin.

”Meillä lapsilla oli pitkä koulumatka metsän läpi raalaan. Piti 
olla lujat, lämpöiset varusteet.”

Kengät teetettiin suutarilla, mutta korjattiin kotona; siitä 
kenkälestit ja muut suutarintyökalut, joita museolta yllättäen 

löytyy. Hevosten valjaat ym. varusteet Lauri-isäntä huolsi ja osin 
valmistikin itse. 

Yksi museon jännittävimpiä esineitä on Tapion äidinisälle 
kuulunut suustaladattava haulikko, tosin puutteellisena toimi-
maton. ”varmaan jonkun lahden seudun asesepän aikoinaan takoma, 

Siskokset olga taipale ja Anna ylöstalo marttojen 
kotitalouskurssilla 1920-luvun lopulla.

Niittymaan talo, 
kuva 1950-luvulta.
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äidinisähän oli lähtöisin Nastolasta, missä hänen sukunsa miespolvien 
ajan toimi mylläreinä.”

Pyssynpiipun ruutisarvineen sai pikku-Tapio isoäidiltään 
”Taipaleen mummulta”, jolle Tapio pilkkoi polttopuita. Mum-
mola oli pieni tupa Kirkonkylässä Raunionmäessä, nykyisen Pe-
kontien varrella.

”Piippu kurkisteli liiterin seinänraosta. `ota vain,` sanoi Mummu, 
ja iloisena raahasin kotiin painavan piipun, joka oli melkein yhtä pit-
kä kuin minäkin!”

Mylläri Villehard Taipaleella ja hänen Aleksandra-vaimollaan 
oli neljä tytärtä ja kahdeksan poikaa.

”enot ja tädit, mummu ja vaari kävivät usein meillä ja me ` tyyne-
lässä` , joksi mummulaa kutsuttiin. taipaleet olivat musikaalisia, kaikki 
osasivat laulaa ja soittaa jotain soitinta. vaari oli itse tehnyt harmoo-
nin, ja hänen vielä eläessään - tämä tapahtui ennen talvisotaa - muis-
tan, kuinka pojat kerääntyivät laulamaan isänsä säestyksellä. taipa-
leen miehet lauloivat `äänissä`, neliäänisestikin. Se kuulosti komealta!”

”Se oli talollisenpojalle aivan toinen maailma, tuo taipaleen mum-
mula. oli kirjoja ja seinillä tauluja, Arvo-enoni maalaamia. Kosti-eno 
oli ollut merillä, ja vaimonsa hilja teatteriohjaaja…Mummu ja vaa-
ri sydämellisiä, elämää nähneitä, viisaita ihmisiä. Sain sieltä henkistä 
pääomaa, joka on kulkenut mukanani läpi elämäni.” 

”… ja metsä  soitteli meille”

Metsänhoitoon liittyviä esineitä on museossa kohtalaisen 
paljon. Järeät justeerit ja ”Aukustin poka”  herättävät ansaittua 
huomiota, mutta Tapio valitsee pienen kirveen, niin pienen 
että se sopisi vyölle tai vaikka taskuun. 

”leimakirves. tämä oli isällä aina mukana, tällä leimasi poistet-
tavat puut, kun metsiä harvennettiin. Isä kun oli tuomarniemen met-
säkoulun käynyt, niin osasi itse kuutioida ja laskea, mitata määrät. 
Itse hoidettiin hakkuut ja omilla hevosilla ajettiin - pikkupoikana 
monta kertaa ajoin toista hevosta.” 

”Isä oli kiinnostunut metsätaloudesta, nuoresta asti. Sehän ei mo-
nelle isännälle ollut ihan selvää, kuinka metsiä tulee hoitaa. Paljon 
oli tietämättömyyttä ja kiinnostuksen puutetta, ja silkaksi omaksi 
tappioksi koituvaa vanhakantaista ajattelua.”

Metsä oli tärkeä tulonlähde Lauri Pyynöselle, joka rakensi 
maatilansa aivan alusta.

leimakirves, kavioveitsi, öljylamppu ja elintarvikeluo-
vutusmääräyksiä 1940-luvulta.

rauta-aura Fiskarsin 
”kymppi .



53 Klaneetti 2013Nurmijärven Kotiseutulehti

”oli lainankorkoja ja kuoletuksia,  ja sisarosuuksia maksettava-
na. eihän meillä peltohehtaareja niin paljon ollut, että olisi voinut 
isoa karjaakaan pitää. Kyllä se meidän toimeentulomme pitkälti oli  
järkevän metsänkäytön varassa.”

Tapio opiskeli metsäteknikoksi Kurun metsäopistossa 
1960-luvulla. ”Monesti työelämässä tulivat isän neuvot mieleen,  
sieltä lapsuudesta,  kun isän perässä metsätöissä kuljin. Kyllä se siel-
tä tuli, kipinä metsäalalle ja sammumaton kiinnostus metsään. Se 
on veressä.” 

Ajomies

Ennen aikaan oli monessa talossa paja, jossa isäntä kyky-
jensä mukaan teki sepäntöitä: kärrynpyörien, rekien ja tynny-
rien raudoituksia, hevosten kengitystä. 

”Isä saattoi vaativimmat työt tehdä Myllymaan pajassa, tai teet-
tää sepällä, mutta oli meilläkin alasin ja joitain tärkeimpiä sepän-
työkaluja.”

Tapio näyttää siroa puukkoa joka paljastuu kavioveitseksi. 
”omalta isältään oli isä perinyt ne hevosmiehen geenit. Myllymaal-
lahan oli aina vähintään neljä hevosta, meillä Niittymaalla kolme 
tai kaksi, sodan aikaan vain yksi, kun toinen joutui rintamalle. tam-
moja meillä vain oli, ruunista isä ei välittänyt. varsoja oli joka ke-
sä, isä myi niitä sitten. vahvoja varsoja, isä hankki aina hyvän oriin 
tammoille, pyrki  jalostamaan sitä hevossukua.”

”hevosista ja niiden varusteista pidettiin meillä hyvä huoli. 
huonoja varusteita isä ei kelpuuttanut ollenkaan. valjaiden ja ajo-
neuvojen piti olla viimeisen päälle ehjät ja puhtaat, ja jos jonnekin 
lähdettiin, niiden täytyi kiiltää!”

Lauri oli tarkka mies, joka  jo opiskeluaikanaan piti kirjaa 
tuloistaan ja menoistaan, myöhemmin maatalouskirjanpitoa, 
johon siihenkin oli tottunut jo alle 20-vuotiaasta, vastatessaan 
kotitalostaan isänsä  kuoleman jälkeen. Myös säätä - perivi-

hollistaan, parasta ystäväänsä - oli maamiehen syytä tarkoin 
seurata. Säähavainnot yli neljänkymmenen vuoden ajalta piir-
tyivät aavistuksen henkilökohtaisempaan, taskussa kannetta-
vaan maatalouskalenteriin.

Puun pituusmittausta Solbölessä v. 1957. tapio 
harjoittelijana metsäntutkimuslaitoksella.

Peltotöitä 1920-luvulla. 
äkeen päällä nuori 

lauri Pyynönen.
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Syvimmät  tuntonsa uusmaalainen isäntä säilytti sisimmäs-
sään, mutta rivien väleistä voi taitava lukija päätellä paljon. 
Ja ajan arkielämästä antaa säntillinen talouskirjanpito varman 
kuvan jonka esineet todentavat niin, että jonkun saavin kahvaa 
puristaessaan voi melkein kuulla isännän askeleet tai emän-
nän äänen, kakluunin luukun kolahduksen ja navetan oven na-
rinan aamuneljältä; nähdä marraskuun pimeän ja lyhdynva-
lon välkkeen iljanteisella pihapolulla, kallioiden yllä kaukai-
set tähdet.

”äidillä ja isällä molemmilla oli myönteinen asenne elämään. 
No kuinka ne täällä metsäkulmalla muuten olisivat pärjänneet? 
Kohtalon kylmissä tuulissa.”

Lauri Pyynönen kuoli salamaniskuun 12. 6. 1963.  ”Yksi 
ainoa musta pilvi, josta löi yhden salaman siihen latoon, jonka 
ovelle isä oli mennyt suojaan. Hän oli peltotöissä, ja avotrak-
torit siihen aikaan.”

”on eräs laulu, isän lempilaulu, joka kuuluu: ` Ajomies, älä kii-
rehdi suotta, pakoon ei pääse kohtaloaan…`  olen ajatellut - isä 
selvisi sodasta, mutta siihen salamaan oli kirjoitettu hänen nimensä.  
juhannuspäivänä isä siunattiin sukuhautaan, äitini  viereen.”

Oli nuoren isännän aika tarttua Niittymaan ohjaksiin.

Raila Korsisaari

Pyöritettävä voikirnu, 
separaattori ja maito-

astioita. 

Museon seinällä mm. ”luokka  
ylhäällä vasemmalla, keskellä 
justeeri ja ”Aukustin poka , 

puntari ja vanhoja valoneuvoja.
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” Kesäteatteria 
parhaimillaan”…

Taaborinvuorella, missä historia ja Kiven näytelmät 
kohtaavat toisensa, on juhlittu  yli 60 vuotta Kivi-juhlia. 
Tekijät ympärillä ovat  vaihtuneet, mutta Kivi ja Kiven 
teksti elää. Kivi-juhlien missio onkin  tehdä Kiven elämää, 
aikakautta ja teoksia tunnetuksi. 

Kilpailu ympärillä on kuitenkin kovaa, ja erilaisten ta-
pahtumien määrä lisääntyy vuosi vuodelta. Kilpailusta 
huolimatta Kivi-juhlilla on oma pysyvä paikkansa paikalli-
sessa ja suomalaisessa kulttuurissa. Kivi-juhlien historia on 
suomalaisen teatterin historiaa. Tässä muuttuvassa maail-
massa ihmiset tarvitsevat ja kaipaavat jotain, mikä on pysy-
vää. Klassikot kiinnostavat ja  jokainen uusi sukupolvi tar-
vitsee omat Hamletinsa ja veljeksensä. Seitsemän veljestä 
ja Nummisuutarit ovat rakastetuimpia suomalaisia näytel-
miä ja niistä löytyy aina jotain uutta sanottavaa eri ohjaaji-
en ja näyttelijöiden käsissä. Viime vuosina on pyritty myös 
tuottamaan Kiven tuntemattomampia näytelmiä  Oman 

kulttuurin vaaliminen on  tärkeää ja arvokasta työtä – Kivi 
kirjoitti ensimmäisen suomalaisen romaanin!  Jokaisen si-
vistyneen suomalaisen pitää tuntea juurensa. 

Kivi-juhlien moottorina on  toiminut aina  ahkera tal-
kootyöväki. Harmillista on kuitenkin se, että  talkootyö 
vähenee samassa suhteessa, kun kilpailu eri teattereiden 
kesken  lisääntyy. Rahalla Kivi-juhlat ei kykene kilpaile-
maan, mutta Kivi-juhlat pystyy tarjoamaan jotain sellais-
ta, mitä rahalla ei saa: yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyys, yhdes-
sä tekemisen riemu saa innokkaat talkoolaiset kiipeämään 
vuorelle kesästä toiseen ja Taaborilla ollaan kuin yhtä per-
hettä. Ei puhuta turhaan Taaborin huonekunnasta, ja siihen 
huonekuntaan ovat kaikki asiasta kiinnostuneet lämpimästi 
tervetulleita. Uusia talkoolaisia otetaan ilolla vastaan.

” Niin muuttuu maailma” ja niin täytyy Kivi-juhlienkin 
muuttua. Kivi-juhlat on laajentanut toimintaansa ja tuotta-
nut myös vierailevia esityksiä. Tämän lisäksi toimintaa  on 

olviretki Schleusingeniin. vuoden 1996 viimeinen näytös. oikealla laulava baijerilainen on hiljakkoin edesmennyt Seppo ranta-aho. 
(Kuva: jaakko ojanne)
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Nurmijärven
Eläkkeensaajat ry

Nurmijärvi-Seura ry on Nurmijärven kunnan 
alueella toimiva kotiseutuyhdistys, jonka tar-
koituksena  on sääntöjensä mukaisesti edis-
tää henkistä ja aineellista kehitystä Nurmijär-
ven alueella sekä suojella ja vaalia historiallisia 
muistoja ja luonnonkauneutta, elvyttää kotipi-
täjän kulttuuriperinteiden arvotusta ja herättää 
kotiseudun rakkautta.

Jäsenetuna saat maksutta vuosittain marras-
kuussa ilmestyvän kotiseutulehden, Klaneetin, 
joka sisältää mielenkiintoista tietoa sekä koti-
kuntamme  menneisyydestä että nykypäivästä.

Seuran jäsenenä pääset halutessasi myös osallis-
tumaan ja vaikuttamaan seuran toimintaan mm. 
keväisin järjestettävässä seuran yleisessä koko-
uksessa.

Jäsenmaksu  on 15 €  
Maksettuasi jäsenmaksun joko pankissa tai verk-
kopankissa seuran tilille, 
kirjaamme Sinut jäseneksi seuran jäsenrekiste-
riin.

Nurmijärvi-Seura ry:n tilinumero on 
FI34 1026 3000 4041 47

Laita maksulomakkeeseen viestiksi oma osoit-
teesi ja myös mahdollinen sähköpostiosoitteesi, 
vastaisen yhteydenpidon helpottamiseksi.  

Liity 
Nurmijärvi-Seuran 

jäseksi !

pyritty   saamaan ympärivuotiseksi. Siitä hyvänä esimerk-
kinä on ” Impivaaran joulu” 1.12. 2013 klo 18.00 Klaukkalan 
yläasteella tai 15.12.2013 klo 18.00  Nurmijärven Yhteis-
koulussa. Tervetuloa!

Kivi-juhlienkin elämäntyönä on tulevaisuus.  Syksyllä 
2011 alkoi  teatteritaiteen perusopetus lapsille ja nuoril-
le. Se toimii teatteri Pikku Kiven nimellä. Teatteri Pikku Ki-
vi pohjaa toimintansa suomalaiseen kulttuuriin ja koulu-
tuksessa  valmistetaan  mm. teatteriesityksiä, harjoitellaan 
vuorovaikutustaitoja ja itseilmaisua sekä esiinnytään pal-
jon. Ensi kesäkuussa Taaborinvuorella nähdään myös Teat-
teri Pikku Kiven omia tuotantoja. 

Tulevana kesänä Kivi-juhlilla nähdään entistä ehompa-
na kehuttu, rakastettu, tunteita herättävä Veijo Meren kä-
sikirjoittama näytelmä: ” Aleksis Kivi ”.  Näytelmän  loista-
vasta ohjauksesta vastaa Samuli Reunanen ja  säveltämänsä 
kauniin  musiikin johtaa Iiro Ollila, esitykset ovat elokuus-
sa ( 12.8. – 24.8. 2014 ).  Tule nauttimaan teatterista ja sa-
malla sivistät itseäsi rehevän luonnon keskellä. 

 ” jos pitäisi määritellä, mitä on kesäteatteri parhaimmillaan, 
niin Kivi-juhlien ”Aleksis Kivi” on malliesimerkki. ”

-H.S. 13.6.2013

Lea Hirvasniemi-Haverinen
Kivi-juhlien puheenjohtaja

lea hirvasniemi-haverinen.
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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

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!
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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
asiakaspal @nurmijarvensahko. 
www.nurmijarvensahko. 

velu
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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.

Mahlamäentie 2, Nurmijärvi      P. 044-704 7749
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Tilipalvelu
P. Niinikoski Oy

Ilvesvuorenkatu 5 B,
01900 Nurmijärvi
Puh. 010 231 0780
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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
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Maarakennus
Elg Oy

Puh. 0400-212 502
 0400-459 252

PERTTULAN
ELINTARVIKEKIOSKI
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etunimi.sukunimi@ariluoma.fi
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www.ariluoma.fi
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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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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.

www.rajamaenapteekki.fi

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

VAkuutukSet, pANkki jA SijoittAMiNeN

kauppanummentie 2, 01900 Nurmijärvi
kuonomäentie 1, 01800 klaukkala

www.lahivakuutus.fi

UI, KUNTOILE,
RENTOUDU

Hyvinvointia 
Rajamäen Uimahallissa!

Kuntolanpolku 1, 05200 Rajamäki    Puh. (09) 276 6720   www.rajamaen-uh.fi
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Kauneimmat Joululaulut messu
  Klaukkalan kirkossa su 15.12. klo 18
  Nurmijärven kirkossa su 22.12. klo 18
  Rajamäen kirkossa su 22.12. klo 18

Kauneimmat Joululaulut
  Rajamäen kirkossa su 8.12. klo 15
  Klaukkalan kirkossa su 8.12. klo 15 ja 18
  Nurmijärven kirkossa su 15.12. klo 15 ja klo 18

”Ikuisen joulun jos tahdot löytää,
sydämes avaa ja kohtaat Vapahtajan.
 Tulkoon juhla todellinen, 
 tulkoon Jeesus Herraksi sen. 
 Tulkoon rakkaus ihmisrintaan 
 silloin joulu luonamme on.” 
          Pekka Simojoki

www.nurmijarvenseurakunta.fi
www.facebook.com/nurmijarvenseurakunta

Nuorten kauneimmat Joululaulut
  Rajamäen kirkossa ke 11.12. klo 18

Lasten kauneimmat Joululaulut
  Rajamäen kirkossa pe 13.12. klo 18
  Klaukkalan kirkossa ma 16.12. klo 18
  Nurmijärven kirkossa ti 17.12. klo 18


