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Elämä koostuu tarinoista, tarinat elämästä

Jaakko Ojanne
Päätoimittaja

Tänä vuonna Klaneetti kokee jälleen historiallisen muutoksen ja 
ilmestyy ensimmäisen adventin sijasta Nurmijärvi-päiväksi. Linjal-
leen lehti pysyy uskollisena ja kokoaa talteen Nurmijärven ja nur-
mijärveläisten historiaa, tarinaperinnettä ja kokoaa omaleimais-
ta identiteettiä. Edellisiin vuosiin nähden haasteita on tullut lisää: 
kuntaliitoksien haamun ja metropolihallinnon hahmotelmien lisäk-
si kuntia koettelevat resurssien kuihtuminen. Rahaa ei tänä päivänä 
tahdo löytyä juuri mihinkään. Kulttuurin ja historian tallentaminen 
on jatkuvasti uhan alla. Kolmannen sektorin eli vapaiden kansalais-
järjestöjen ja toimijoiden rooli korostuu koko ajan. Nurmijärvellä 
oma Nurmijärvi-seuramme -  joka tätä omaa vuotuisjulkaisuamme-
kin kustantaa - tulee varsin ilmeisesti olemaan niitä kolmannen sek-
torin tukipilareita, joiden varassa paikallista historiaa yhä enemmän 
tallennetaan ja joka rakentaa paikallista identiteettiä murrosten ja 
myllerrysten keskellä.

Usein olen todennut, että Nurmijärvi on sikäli kiitollinen pi-
täjä kirjoittajalle, että aiheista ei ole koskaan pulaa. Monessa koh-
den Nurmijärvellä syntynyt innovaatio, keksintö tai kulttuuriteko 
on saanut valtakunnallistakin kantavuutta. Tänä vuonna 100-vuotis-
juhlaansa viettävä Työtehoseura on tässä suhteessa hyvä esimerkki, 
sillä sen laitoksen työn jälki näkyy valtakunnallisessa arkielämässä 
joka kodissa. Tunnetuin innovaatio lienee kuivatuskaappi keittiöis-
sämme. Albin Koposen lääketehdas oli koko Suomen historian en-
simmäinen ja tehtaan valmistama matolääke globaali vientituote ai-
koinaan. Nurmijärvi-seura pystytti juuri tehtaan paikasta kertovan 
muistomerkin. Muistolaatta on kiinnitetty tehtaan rakennuksien ki-
vijaloista säilyneisiin kivipaasiin.

Tulee muistaa, että sen paremmin innovaatiot, muistomerkit tai 
tarinat eivät synny, kohoa tai kirjaudu itsestään. Kaiken takana on in-
nostunut joukko tavallisia ihmisiä, joita kiinnostaa elämä ja yhteisön 
kehittäminen – ja yhteisöä ei kehitetä ilman sen historian tuntemus-
ta. Kartta ei ala tyhjästä. Siinä on oltava kiintopisteet ja ruudukot 
suunnistamista varten.

Kun arjen työsarkaa on kyntänyt Työtehoseura, niin toimetta ei 
ole ollut Nurmijärven seurakuntakaan. Klaukkalan kirkko täyttää 
tänä vuonna kymmenen vuotta. Kyseessä oli seurakunnan historias-
sa eräs merkittävimmistä hankkeista. Pitäjän suurimman taajaman 
kirkko vihittiin käyttöön ensimmäisenä adventtisunnuntaina 2004. 
Samana vuoden Tapaninpäivänä kirkkosali keräsi yhteisöään kokoon 
yhteiseen suruun, sillä moni nurmijärveläinenkin menetti henken-
sä Thaimaan tsunamikatastrofissa. Koin tuon vuoden dramaattisel-
la tavalla itsekin, sillä olin paikallislehdessä työskennellessäni kir-

joittanut sivukaupalla Klaukkalan kirkon asioista ennen rakentami-
seen pääsemistä ja osallistuin pyhäkön vihkiäisjumalanpalvelukseen. 
Ja kuinka ollakaan olin vanhassa työpaikassani tuuraamassa juuri sil-
loin, kun tsunami iski. Tehtävänäni oli muun työn oheella kirjoit-
taa nurmijärveläisten matkailijoiden haastatteluja tapahtumasta se-
kä paikkakunnalta kotoisin olleen poliisin selostusta vainajien etsin-
nöistä. Samaan vuodenvaihteeseen ilmestyi lehdessä, sittemmin kir-
jana, kirjoittamani sarja ”Aikamatka Nurmijärven historiaan”. Se oli 
henkisesti paitsi innostava, myös rauhoittava työtehtävä kaiken ajan-
kohtaisen murheen keskellä. Maailman eräs suurimmista katastro-
feista nivoutuu siis myös Klaukkalan kirkon ja koko Nurmijärven 
omaan historiaan.

Tallennettavaa on paljon ja saamme oikeastaan kilpailla samalla 
armottoman ajan kanssa. Tämän koin taas perin omakohtaisesti ke-
vään aikana. Nurmijärvellä vaikuttanut kunnallispoliitikko, kirkko-
valtuutettu, pankinjohtaja ja liikemies Veijo Lehtoruusu siirtyi ajasta 
ikuisuuteen. Hän oli kategorisesti kieltäytynyt kaikenlaisista haas-
tatteluista, mutta olin saanut hankittua jo yhteisiltä tuttavilta hänen 
henkilökohtaisen puhelinnumeronsa tarkoituksena pyytää kauniis-
ti audienssia. Olimmehan sentään silloin tällöin tavanneet toisiam-
me satunnaisissa kohtaamisissa ja jutelleet niitä näitä. Maksoi vaivan 
edes pyytää. Kuolema ehti kuitenkin väliin. Klaneettiin tulikin siis 
muistokirjoitus, jonka lupasi laatia Nurmijärven Sanomien pitkäai-
kainen päätoimittaja ja historiikkien kirjoittaja Markku Jalava.

Tapahtunut episodi konkretisoi vain kertaalleen sen, että van-
hojen muistelijoiden ja toimijoiden haastattelemista tai tarinoiden 
taltioimista yleensä ei pidä lykätä ja siirtää jonnekin tulevaisuuteen. 
Silloin se voi olla jo myöhäistä. Eikä aina kuolemankaan tarvitse en-
simmäisenä astua näyttämölle, korkea ikäkin saattaa riittää peittä-
mään tarinoita ja muistoja pehmeään ja kaikenkattavaan sumuver-
hoonsa, siihen samaan katoavaisuuden kudelmaan, johon me sitten 
yksi toisensa jälkeen lopulta itsekin katoamme.

Yhteisen historian, tarinoiden ja menneisyyden tallentaminen 
on yhteisen ja paikallisen identiteetin rakentamista. Se on meidän 
yhteinen tehtävämme. Se on myös yhteinen ilomme, sillä se imai-
see helposti mukaansa. Nurmijärvi-seura on tässä suhteessa otolli-
nen esimerkki. Siihen liittyminen antaa paljon jokaiselle, joka haluaa 
juurtua ja tuntea juuriaan Nurmijärven maaperässä.

Toivotan sydämellisesti mukavia lukuhetkiä tämänkin vuoden 
Klaneetin sivuilla. Samalla toivotan ensi kertaa tällä palstalla:

Hyvää Nurmijärvi-päivää
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Ensimmäisenä adventtisunnuntaina vuonna 2004 olin palve-
lusvuorossa Nurmijärven kirkossa.  Kirkonkylältä ajoin sitten 
toiselle kylällemme, josta tulisi tuona kirkkovuoden aloituspäi-
vänä kolmas kirkon kylämme. Oli Klaukkalan kirkon vihkimi-
sen päivä.

Nurmijärven kirkko on ollut Nurmijärven kivijalka jo vuo-
desta 1793.  Toinen kirkon kylämme tuli Rajamäestä kun sen 
kirkko vihittiin 1938.  Ja nyt, vuosikymmenten odotuksen jäl-
keen, myös Klaukkalan juuri valmistunut kirkkorakennus saisi 
vihkimisen kirkoksi, Herran huoneeksi.

Toki Klaukkalan seurakuntakeskuksen sali oli pitkään palvel-
lut jumalanpalveluskäytössä.  28.11.2004 oli kuitenkin koitta-
nut ilon ja kiitollisuuden täyttämä Klaukkalan kirkon vihkimisen 
juhlapäivä.  Vihkimisen toimittaisi vuoden 2004 alussa toimin-
tansa aloittaneen Espoon hiippakunnan piispa Mikko Heikka.

Klaukkalan kirkolle saapuessani oli upeaa jo autojen määräs-
tä nähdä kuinka seurakuntalaiset olivat todella suurella joukolla 
kokoontuneet kauan kaivatun kirkon vihkimiseen. Ja erityinen 
ilo oli nähdä sateenkaaren - marraskuusta huolimatta - ilmesty-
neen taivaalle juuri nyt vihkimisen päivänä.  Liiton merkki oli 
sekin kertomassa Jumalan uskollisuudesta yhä uusille sukupol-
ville, aina aikojen loppuun saakka.

Kohta täyttyvät 10 ensimmäistä Klaukkalan kirkon vuotta 
ovat osoittaneet, että uudelle kirkolle suurimmassa taajamas-
samme oli todella tarvetta.  Klaukkalan kirkko on vilkkaassa 
käytössä. Messujen ja kirkollisten toimitusten rinnalla kirkko 
ja sen tilat täyttyvät mitä moninaisimmista toiminnoista ja ilah-
duttavan laajan kirjon muodostavista käyttäjistä.  On musiikki-
opiston toimintaa ja koulujen tilaisuuksia, Sanan ja rukouksen 
iltoja, kuoroja, partiotoimintaa, päiväkerhoja, ja on diakoniavas-
taanotot, vertaistukiryhmät… Parempi kuitenkin on, etten edes 
yritä alkaa luetella kaikkea, toimintaa on niin paljon.

Klaukkalan kirkon 10-vuotisjuhlien valmistelu on sekin hy-
vässä vauhdissa Klaukkalan kirkkopiirin piirikappalaisen Leena 
Sipolan johdolla.  Laitathan muistiin jo nyt tämän vuoden en-
simmäisen adventtisunnuntain päivämäärän, 30.11.  Lisää juhla-
messusta, ja muusta 10-vuotisjuhlinnasta, saat tietää seurakun-
nan toimintailmoituksista syksyn kääntyessä syystalven puolelle.

Nykyään ei ole enää tavallista, että uusia kirkkoja nousee 
maisemaan.  Muistan myös Mikko Heikan ainakin pariin kertaan 
sanoneen, että Klaukkalan kirkko on ainut kirkko, jonka vih-
kimisen hän on toimittanut.  Myös tätä muistaen voimme olla 
tyytyväisiä siitä, että luottamushenkilömme Klaukkalan kirkon 
rakentamisesta joulukuussa 2002 lopullisen päätöksen tekivät.

Klaukkalan kirkko on kiitosaiheemme tietysti edelleen, 
mutta itse asiassa meillä on ilonamme viisi kirkkoa.  Ensinnäkin 

Ari Tuhkanen
Nurmijärven seurakunnan kirkkoherra

KLAUKKALAN 
TAIVASMERKKI

Kirkkoherra Ari Tuhkanen.

sisarkirkkomme, ortodoksisen kirkon, Pyhän Nektarios Egina-
laisen kirkko on noussut Klaukkalaan jo 1990-luvulla.  Lisäk-
si ystävyysseurakunnassamme Viron Mõisakülassa kiitollisina 
avustamme veljemme ja sisaremme sanovat, että heidän kirk-
konsa on myös Nurmijärven seurakunnan kirkko.

Kaikki nämä kirkkomme niin Kirkonkylässä, Rajamäessä, 
Virossa ja siis Klaukkalassa ihan kaksin kappalein ovat omia ai-
nutkertaisia maamerkkejä alueellaan.  Ja samalla taivasmerkke-
jä. Ne ovat muistuttamassa siitä, että ajalla on siivet ja että ajalla 
on rajansa. Niin kuin Klaukkalan kirkon 10 ensimmäistä vuotta 
on hurahtanut lähes hetkessä, on ihmisen elämäkin täällä ajassa 
kiitäen kulkeva. Onneksi kuitenkin kirkon Herralla on tarjota 
meille yli vuosikymmenten, yli vuosisatojenkin, ja lopulta aivan 
yli ajan kestävä turva, Taivaan kotiin saakka.

Klaukkalan kirkon arkkitehtuurikilpailun vuonna 2000 voit-
ti arkkitehti Anssi Lassilan työ ”Käsi”.  Hienon kirkon saimme-
kin.  Kuitenkin kirkon noustua syystalvella 2004 keskelle Klauk-
kalaa on sen arkkitehtuuri herättänyt myös jatkuvaa väittelyä.  
”Bunkkeri” on ollut aika monta kertaa kuulemani kommentti 
modernin kirkon muodosta.  Itse pidän Klaukkalan kirkon ul-
konäöstäkin.  Toki jokaisella saa olla oma kantansa.  Kuitenkin 
kaikille Klaukkalan kirkon ulkoisen asun perusteella jyrkän tuo-
mion rakennukselle langettaneille olen heittänyt haasteen, että 
tule myös sisälle kirkkoon.

Oletko sinä ollut Klaukkalan kirkossa?  Tule kokemaan valo, 
tila ja seinien pehmeät kaaret. Eli arkkitehtuurinkin kielen ku-
vaama Ylhäältä saamamme valo, Jumalan kämmenellä olo ja Va-
pahtajamme sylissä lepääminen.

Klaukkalan kirkko on kallioperustalla.  Kirkkorakennuksen 
peruskiveenkin muurattiin Aleksis Kiven päivänä 2003 perus-
tasta kertova Raamatun sana: ”Perustus on jo laskettu, ja se on 
Jeesus Kristus.  Muuta perustusta ei kukaan voi laskea.”  (1. Kor. 
3: 11)  Tälle perustukselle saamme me kaikki rakentaa myös 
oman elämämme.
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Hyvä Kello kauas kuuluu on Nurmijärviseuran oma 
muistaminen henkilöille, jotka ovat ansioituneet kotiseu-
tutöissä. Tänä vuonna tämä muistaminen osuu palojoki-
seen Martti Saareen.

Martti Saari on viimeisen päälle kotiseutuihminen.
Hän aloitti näyttelemisen Ari Laineen ohjauksessa Lee-

nankallena Seitsemässä Veljeksessä Ojakkalan talon pihal-
la vuonna 1956. Näyttelijäura jatkui myös Taaborinvuorel-
la hääväessä, jossa näyttelemisen lomassa hän hoiti väliai-
kakuulutuksen: ”Kahviaika”. Aikaa riitti myös Taaborin lii-
kenteenohjaukseen

Samoilla paikoilla hän on harjoittanut myös kultturi-
töitään. Taaboorinvuorella Saari on ollut mukana mones-
sa rakennusprojektissa, mm Karrintalon pärekattotöissä. 
Samoin on Ojakkalan talomiljöö ollut Saaren huolenpidon 

kohteena. Nyt viimeksi tänä vuonna hän pani alulle vuon-
na 1797 rakennetun aitan pärekattotyöt. Toteutus tapah-
tuu ensi keväänä.

Saaren laulutaidot havaittiin viimeistään rippikoulussa 
ja hän on laulanut niin mieslaulajissa kuin kirkkokuorossa-
kin. Nuorena hän soitti myös tuubaa ja järjesti nuorisolle 
lennokkikerhon Palojoella.

Saari on pitkään harrastanut historiaa ja tallentanut 
vanhojen ihmisten muistoja käymällä haastattelemassa ja 
nauhoittamassa tarinoita. Kirjautuneet ovat mm nälkävuo-
det Palojoella.

Lisäksi Martti Saari on oma-aloitteisesti järjestänyt 
opastettuja linja-autoretkiä Aleksin Kiven jalanjäljissä.

Nurmijärvi-Seura ry

Martti Saari on
Nurmijärvi-päivän palkittu
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Tapoin kärpäsen

Vai oliko se harkittu murha, koska olin yrittänyt 
saada sen hengiltä jo koko eilisen illan. Kun menin 
nukkumaan, teki kärpänen samoin, mutta kun aamu 
alkoi valjeta, alkoi kiusanteko samalla tavalla. Tiedät-
tehän tuon: huidot, yrität tappaa, vedät peiton pääsi 
ylle, hikoilet, vedät peiton pois – ja taas on kärpänen 
kasvoillasi. Lopulta kirpoat suuttuneena ylös ja saat 
kuin saatkin kärpäsen tapetuksi. Vai oliko se murha? 
Mikä nautinto saada se kiusankappale pois päiviltä! Ja 
se oli vain yksi pieni kärpänen.

Tulin heti sotien jälkeen 1945 miniäksi isoon, van-
haan maalaistaloon. Toki olin kotipuolessani, vaikka 
en omassa lapsuudenkodissani, mutta rintamaolosuh-
teissa, nähnyt näitä ”kotieläimiä”. Mutta että kokonai-
nen armeija! Se oli minulle uutta.

Ensimmäinen taisteluni täitä vastaan oli, että kan-
noin kepin nokassa työmiesten vuodevaatteet ensin 
ulos pakkaseen ja sen jälkeen kuumaan saunaan. Ei-
vät ne täit kerralla loppuneet, mutta lopulta sain niistä 
työvoiton. Miehet olivat asiassa innokkaasti mukana.

Toista oli luteiden ja kärpästen kanssa. Kärpäset 
sai vähenemään liimapaperien ja kärpäslätkien avul-
la. Kesällä pimensin yöksi makuuhuoneen laittamal-
la paksut huovat ikkunoiden eteen. Mutta mitä tehdä 
luteille? Muistakaa, että silloin ei ollut mitään DDT:ä 
tai muitakaan myrkkyjä. 

Talossa ei ollut – ei tietenkään – sellaista kuin si-
sävessa, joten joka makuuhuoneessa piti olla vuoteen 
alla potta. Jos siihen kävi lirauttamassa, oli aamul-
la nesteen päällä kerros luteita. Mutta potta ei riittä-
nyt. Keksin ostaa kaupasta lasipurkkeja, täyttää ne ve-
dellä puolilleen ja laittaa purkit hetekan jalkojen alle. 
Ja kas: yön aikana verenhimoiset vuoteisiin tunkeilijat 
olivat pudonneet lasipurkkeihin.

Siitä huolimatta luteita vain riitti ja riitti. Kerran 
aloittaessani suursiivousta nostin seinällä kehyksissä 

olevan Nurmijärven kartan alas. Kartan alta paljastui 
luteiden armeija. Niitä tuli virtanaan hirsiseinän ko-
loista. Huusin kauhistuneena miestäni apuun. Hän tu-
li, repäisi loput tapetit irti ja työnsi ne uunissa olevaan 
tuleen. Luteita tuli silti edelleen suorana virtana hir-
sien koloista. 

- Nyt teen korsussa oppimani tempun, sanoi 
mieheni.

Hän haki jostakin bensiiniä ja valeli aineella koko 
hirsiseinän ja sytytti tuleen. Seurasin kauhistuneena 
vierestä. Koko talonko hän aikoi polttaa? Mies kuiten-
kin osasi työnsä. Paksulla huovalla hän nopeasti sam-
mutti tulen.

- Saipa puna-armeija kyytiä, oli hänen lop-
puhuomautuksensa, kun katselimme lattialla olevia 
kuolleita luteita.

Seuraavana yönä en kyllä nukkunut, kuten arvata 
saattaa. Mietin koko yön, oliko tuli varmasti seinässä 
sammunut.

Eivätkä luteetkaan tuosta joukkomurhasta huoli-
matta kokonaan hävinneet, vähenivät kylläkin. Ja uu-
teen samanlaiseen toimenpiteeseen annoin jyrkän 
kiellon.

 
Sitten tulivat DDT ja muut myrkkyaineet. Ne oli-

vat luteille lopullinen kuolinisku – kärpäsiä lukuun 
ottamatta!

Ja kaiken tämän eletyn jälkeen kiusaannun yhdes-
tä kärpäsestä!

Muisteli Eila Moijanen
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Riuskan vanha talo rakennettiin 1800-luvun lopulla ja purettiin 1957. Kuva 1920 luvulta.

Riuskan pihapiiriä 1945. Vasemmalla liha-aitta ja keskellä jauho- ja jyväaitta. Talousrakennuksia oli 
kaikkiaan 15, joten siinä oli emännällä juoksemista.
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Työtehoseura – 90 vuotta 
tehokkuutta ja hyvinvointia

Työtehoseura perustettiin vuonna 1924 maatalouden rati-
onalisointityön edistämiseksi. Torpparilaki ja Lex Kallion asu-
tuslaki olivat vähentäneet maaseudun tilattaman maaseutuvä-
estön määrää ja näin ollen perustettiin seura, jonka tavoitteek-
si asetettiin ”Työtehon edistäminen maamme maataloudessa 
ja samalla olla yhdyssiteenä maataloustyön tehostamiseksi toi-
mivien maanviljelijäin, tutkijain, maatalousyhdistysten ynnä 
teollisuus- ja liikeyritysten välillä”. Hyvin nopeasti maatalou-
den lisäksi tutkimus-, kehittämis- ja valistuskohteeksi otettiin 
myös metsätalous ja kotitalous.

Toiminnot Nurmijärven Rajamäelle

Työtehoseura toimi aluksi Helsingissä, Malmilla ja Joki-
oisilla, mutta joulukuussa 1945 käynnistyivät neuvottelut Oy 
Alkoholiliike Ab:n kanssa Nurmijärven Rajamäellä sijaitsevan 
Matkun kartanon vuokraamisesta. Vuokrasopimus hyväksyt-
tiin 50 vuodeksi ja se astui voimaan tammikuussa 1947. Näin 
ollen Työtehoseuran päätoiminnot siirrettiin Nurmijärven 
Rajamäelle. Matkun kartanon vuokrauksessa Työtehoseuran 
käyttöön tuli 95 hehtaaria peltoa, josta omassa viljelyksessä 
oli 87 hehtaaria, sekä 65 hehtaaria metsää. Sopimuksen mu-
kaan myös kartanon monikymmenpäinen lypsykarja, sikala ja 
työhevoset siirtyivät Työtehoseuralle.

Alkuvuosina Työtehoseuran toiminta keskittyi maatalou-
den, metsätalouden ja kotitalouden työmenetelmien tutki-
mus- ja kehittämistoimintaan. Tutkimustyön lisäksi tutkijat 
tekivät aktiivista valistustyötä järjestämällä erilaisia kursseja, 
työnäytöksiä sekä laatimalla lehtikirjoituksia ja opasvihkoja. 
Tutkimusten tuloksia esiteltiin myös radiossa ja valistusfilmi-
en avulla. Työtehonäyttelyt, joita järjestettiin muutaman vuo-
den välein 1940, -50 ja -60 –luvuilla, olivat varsinaisia ylei-
sömenestyksiä ja vetivät kerrallaan jopa yli 100 000 kävijää.

Koulutustoiminta laajeni

Kurssitoiminta laajeni merkittäväksi vähitellen ja vuonna 
1955 Rajamäelle perustettiin Koneopetuskeskus, jossa aloi-
tettiin laaja koulutustoiminta. Ensimmäiset Koneopetuskes-
kuksen kurssit olivat maatalouskoneteknikko-, maatalous-
konekorjaaja- ja traktoriasentajakursseja. 1950-luvulla Mat-
kun kartanon opetustiloja laajennettiin, dieselosasto valmis-

tui vuonna 1956, uusi opetushalli 1957, opetuskorjaamon laa-
jennus 1958 sekä paja- ja hitsaamorakennus vuonna 1959. Sa-
moin rakennettiin opiskelijoille uusia majoitus-, ruokala- ja 
vapaa-ajantiloja.

Metsäntutkimuksen ja -koulutuksen tehostamiseksi Ra-
jamäelle perustettiin 1960-luvun alussa Metsäkoeasema ja 
vuonna 1967 Metsätyönjohtajakoulu. Laajeneva pienmootto-
rikoulutus lisäsi myös moottorisahojen ja muiden pienmoot-
toreiden huoltotoimintaa Rajamäellä. 

Kotitalouden tutkimuslaitos 1963

Suomalaiset kuluttajat tunnistavat Työtehoseuran useim-
miten kotitalouteen liittyvistä tutkimus- ja testaustuloksista. 
Kotitalouteen liittyvät tutkimukset aloitettiin jo hyvin varhai-
sessa vaiheessa Työtehoseuran historiassa. Tutkimustuloksik-
si saatiin muun muassa, että maatilan emäntä kävelee yhden 
päivän aikana jopa 20 kilometriä. Erityisesti vedenhaku teet-
ti paljon työtä ja johtokunta asettikin kotitaloustutkimuksen 
päätehtäväksi vesijohtojen ja likaviemärin kehittämisen 1930 
–luvulla. Emännän työn helpottamiseksi kehitettiin myös as-
tiankuivauskaappi, joka edelleenkin on jokaisen suomalaisen 
keittiön peruskaluste. 

Rajamäelle perustettiin kotitalouden tutkimuslaitos vuon-
na 1963. Uudet tilat mahdollistivat entistä vahvemman pa-
noksen keittiöiden koneiden ja työmenetelmien tutkimuk-
seen. Kodinkoneiden testausta ja keittiöiden suunnittelua teh-
dään edelleen. Keittiöiden lisäksi suunnitellaan myös mui-
ta kodintiloja ja kehitetään mm. ikäihmisten kotona asumista 
helpottavia ratkaisuja.

Energiaa tehokkaasti

Koko Työtehoseuran toiminnan ajan energian käyttö ja 
bioenergian tuotanto ovat olleet tutkimuksen keskiössä. Sota-
aikana kehitettiin puukaasuttimia ja tehokkaita metsätyöme-
netelmiä. Vuosina 1942—43 järjestettiin metsätyövälineiden 
kunnostus ja tehokas käyttö -koulutuksia, joihin osallistui tu-
hansia henkilöitä. Lisäksi valmistettiin Hyvää vauhtia metsä-
töille opas, jota jaettiin 220 000 kappaletta ja kuvattiin koko 
illan elokuva samasta aiheesta.
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Työtehoseuran opetuskeskus vuonna 1964.

Työtehoseura vuonna 2013.
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Energiakriisi 1970- luvulla vauhditti myös energian sääs-
tötutkimuksia. Tällöin mm. kotitaloudessa kehitettiin vettä 
säästäviä työmenetelmiä ja opetettiin valmistamaan sarjatyö-
nä monta ateriaa kerrallaan. Vuonna 1982 Rajamäelle valmis-
tui lämpökoeasema, jossa alettiin testata omakoti -kokoluokan 
lämmityskattiloita ja niihin liittyviä varusteita. Lämpökoease-
ma on edelleen tutkimuskäytössä ja tänä päivänä siellä tutki-
taan mm. eri energiajakeiden poltosta aiheutuvia pienhiukkas-
päästöjä.

Pääkonttori Rajamäelle

Koko Työtehoseuran historian ajan koulutus on kuulunut 
yhtenä osana Työtehoseuran toimintaan. Aluksi koulutus oli 
kurssimuotoista ja lyhytkestoista. Vähitellen koulutustoimin-
ta laajentui ja keskittyi yhä enemmin ammatilliseen aikuiskou-
lutukseen. Erityisesti 1990 –luvulla koulutustoiminta laajeni 
voimakkaasti laman seurauksena. Nykyisin koulutustoiminta 
kattaa lähes 90 % Työtehoseuran 25 miljoonan liikevaihdosta.

Työtehoseuran pääkonttori siirtyi Helsingistä Rajamäelle 
vuonna 2006. Altia Oyj:ltä vuokralla olleesta maatilasta luo-
vuttiin ja ostettiin ainoastaan 15 hehtaarin tontti, jolla tällä 
hetkellä on yli 20 rakennusta koulutus- ja tutkimuskäytössä. 
Uusin ns. puutarhatalo, jossa pääasiassa koulutetaan puutarhu-
reita ja floristeja, valmistui vuonna 2008. 

Nykyisin Työtehoseura on 220 työntekijän tutkimus- ja 
koulutusorganisaatio, joka kouluttaa vuosittain noin 10 000 
opiskelijaa ja tutkii ja kehittää työmenetelmiä ja työvälinei-
tä lähes 100 vuosittaisen projektin voimin. Toiminta on laa-
jentunut Rajamäen lisäksi Vantaalle, Helsinkiin, Järvenpäähän, 
Kouvolaan, Sammattiin, Kuhmoon ja Imatralle. Työtehoseura 
on koko historiansa ajan kehittänyt asiakkaidensa, yritysten, 
opiskelijoiden ja kuluttajien, osaamista ja työntehokkuutta ja 
sitä kautta lisännyt asiakkaiden hyvinvointia. Vaikka maailma 
on muuttunut työn tehokkuuden kehittämiselle ja hyvien am-
mattilaisten kouluttamiselle on aina ollut tarvetta.

Työtehonäyttely vuonna 1956.
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Koneopetuskeskus vuonna 1955.

Astiakuivauskaappi 
vuonna 1945.
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Kesäkuinen iltapäivä ja äkkinäinen ukkosen jyräh-
dys. Heti perään tuulenpuuska ja rajusti vihmova sa-
de keskeytti tikanheiton. Juostiin verannalle ihmette-
lemään yllätystä. Painostava päivä oli kyllä ennakoinut 
tulevaa ukkosta, mutta jotenkin kaikki olettivat sen tu-
levan myöhään illalla tai yöllä.

Siirryttiin vintille, poikien kesä huoneeseen.
 
”Pelattaisko?” Kake kysyi levittäen kortit pöydälle 

viuhkaksi ja kääntäen ne sitten pötkönä pöydän pinnal-
la, saaden kuvapuolet esille. Kääntö onnistui lähes täy-
dellisesti. 

Korttipeli ukkosella ei oikein innostanut ja joku 
nappasi kirjastosta lainatun kaloja esittävän kirjan. 

”Mikä kala?” 

Kaikki katselivat kuvaa ja joku kiirehti huutamaan: 
”silakka! Ei muikku. Muikun tunnistaa rasvaevästä ja se on 
lohikaloihin kuuluva”, luettiin tarkennus.

Salaman välähdys. Joku alkoi laskea: ”yksi...” 

Samassa rysähti. ”oho ihan päällä!”

Vesisade muuttui raekuuroksi, joka hakkasi huopa-
kattoa ja ikkunaa kaikki kuuntelivat. Sade muuttui ta-
saiseksi ja kalojen katselu jatkui. Törö, kiiski, säyne, sa-
lakka ja kuha. 

”onkohan Valkjärvessä kuhia?” joku kysyi. 

”Voi olla koska Perttulassa on joskus ollut Kuhajärvi”  

”Missä muka?”
  

”No siinä ammattikoulua vastapäätä pellolla.” 
 
”Mihis se siitä on hävinnyt?”
”No, se on kait joskus ennen sotia t kuivattu. Siinähän nä-

kyy se kanava vielä, se on vissiin käsin kaivettu ja vesi johdet-
tu Kuhakoskeen missä on kallioon räjäytetty uoma.” 

 
”Eihän siinä oo ku Purasenkoski.”
  
”No sen virallinen nimi on kyllä Kuhakoski.” 
 
”No sithän niitä pitäis olla Luhtajoessakin, meinaan ku-

hia” 
 
”Totta, mut jos ne viihtyykin vain kosken suvannossa siinä 

on hapekkaampaa vettä.”  

”Mentäskö ens lauantaina kokeilemaan?” 

Mietittiin eri vaihtoehtoja koskelle pääsemiseksi 
päädyttiin kanoottien käyttöön. Seurakunnan kerhos-
sa oli talvella ReTen ja Muurosen Vekan johdolla ra-
kennettu hienot Joka-Poika kajakit. Niillä voitas meloa 
Luhtajokea vastavirtaan koskelle. Meno voi olla raskas-
ta, mutta alaspäinhän pääsisi vaikka ilman melomista. 
Jonkun mehupullon vois yrittää saada mukaan jos tulee 
kuuma päivä. ”joo kysytään jos saatas Rymdiä, vadelmaa ja 
appelssiinia.”

Ukkoskuurokin tuntui siirtyneen kauemmas, Juha-
nia ja Karia huudettiin syömään, joten mekin Jorman 
kanssa lähdimme kotiin. ”Sovitaan viikolla mihin aikaan 
lauantaina lähetään, me kaivetaan sit madot. Moido.” Ilma 
oli kostea mutta raikas. Puut ja ojanpientareet tuoksui-
vat hyvälle, kesälle.

Lauantaiaamuna raahattiin kanootit jokirantaan. 
Onneksi matkaa oli vajaa kilometri sillä vesikulkuneu-

Keijo West 

Joskus 1970-luvulla 
Purasenkoskella
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vot liikkuivat huonosti maastossa. Hienosti kajakit li-
puivat vastavirtaankin, välillä oli maitse ohitettavia es-
teitä. Talviston kohdalla oli silta, jonka alitse ei mah-
tunut. Holman kohdalla oli useita kaatuneita puita ja 
hankalat jyrkät rannat. Anttilan kohdalla matalaa ja voi-
makas virta; oli kahlattava. Jokunen poikittainen puu 
työnnettiin virtaan ja toivottiin, ettei takaisin tullessa 
törmättäisi niihin. Valkjärvestä tulevan kanavan kohdal-
la tiesimme, että olemme melkein perillä. Tosin mut-
kittelevaa jokea riitti vielä muutama kilometri.

Kuhakoski jyrisi uhmakkaasti, sen alapuoleisessa su-
vannossa pyöri vaahtolauttoja. Noustiin rannalle pai-
kasta missä heinikko oli tallattu. Ei lehmiä eikä niiden 
jälkiä, siis onkijoiden tallaamaa. Juotiin mehupullot 
tyhjiksi, eihän myötävirtaan mennessä voisi jano tulla.

Viritettiin onget, syötiksi isot kasiaiset. Oli luettu 
lisätietoja kuhista, pyydetään verkoilla uistimella tai 
pitkällä siimalla mato- tai kala syötillä. Silloin tällöin 
joku kävi tökkäämässä koska koho liikahti. Vihdoin tuli 
kunnon isku ja koho upposi, vastaisku ja ylös. Mahtava 
räkäri, kukaan meistä ei ollut niin isoa kiiskeä aiemmin 
nähty. Se oli muutenkin limaisen tuntuinen kun se sel-
käevä pystyssä sätki rannalla. Koukku oli syvällä ja si-
sälmyksiä tuli mukana kun kiskaisin sen ulos. ”heitä pu-
sikkoon vaikka eihän sitä edes varikset syö.” 

Vippasin kalan kauas heinikkoon. Uskomatonta, et-
tä joku voi pitää tollasta herkkuna. Aurinko paistoi, ka-
loja nousi silloin tällöin, mutta ei yhtään kuhaa. Katse-
lin kohoa, joka hiljakseen liikkui veden pinnassa käy-
den silloin tällöin kyljellään. Oisko pohjassa. Vedin hil-
jaa ja ihan niin kuin jokin olisi pannut vastaan. Nykäi-
sin ja koukku singahti pintaan, madosta oli puolet pois. 
Uusi mato koukkuun ja onki samaan paikkaan. Koho 
lähti jälleen liikkumaan. 

”Tääl on rapuja! harmi ettei tullut haavia mukaan!” 
Huusin muille. Hetken päästä kaikki virittelivät on-
get niin, että syötti makasi pohjassa. Muutaman kerran 
saimme nostettua niin, että näimme ravun mutta yh-
tään emme saaneet saaliksi.

Oli elokuu ja ravustuskausi alkanut. Olimme tuo-
neet kanootit polkupyörien päällä Valkjärvelle ja melo-
neet järven yli padolle. Padolta kanavaa pitkin jokeen 
ja Kuhakoskelle. Olimme varautuneet haavilla, yhdel-
lä merralla sekä tietysti ongilla. Merta olikin aika luo-

mus. Vihje oli ollut Helsingin sanomien eräpalstalla. 
Oli hommattu kaksi maustekurkkupurkkia, avattu ne 
kummastakin päästä. Liitetty rautalangalla yhteen si-
ten, että keskelle muodostui sarana. Päätyihin oli ka-
tiskaverkosta rakennettu nielut ja syötiksi kalaa. Kala-
syötit oli kiinnitetty jo ennen järven ylitystä. Ajatukse-
na, että kala hieman muhisi ja tuoksuisi sitten perillä 
houkuttelevasti. Nyt se tuntui jo houkuttelevan kärpä-
siä ja ampiaisia. Heitimme merran kosken suvantoon ja 
narun kiinni lähi pajukkoon, onget pyyntiin. 

Ensimmäinen kala jaettiin kahtia ja pantiin syötik-
si onkiin, kahdessa ongessa mato syötti ja kahdessa oli 
kalanpalat. Ei aikaakaan, kun kalanpalasyötillä varuste-
tun ongen koho alkoi liikkua rauhallisesti. Haavin käyt-
täjä avuksi ja hiljaa hivutettiin onkea ylös. Kun siima 
oli suorana haavi työnnettiin alle ja kas rapu oli haavis-
sa. Tuntuivat nälkäisiltä kun eivät irroittaneet syötistä 
edes haavissa.

”Kovakuorisia ja hyvän kokoisia.” 

Mittailtiin, kahdeksan oli yli kymmensenttistä, kol-
me alle mitan. 

”Lasketaan pienet takas sit ku lähdetään, tulevat muuten 
uudestaan”.

 Ilta kului ja hämärtyi, ongen kohoissa ei enää ollut 
liikettä. Mertaa ei illan aikana oltu katsottu kertaakaan 
vaan luotettiin, että jos sinne joku menee siellä myös 
pysyy. Tehtiin lähtöä, viisitoista mitallista rapua jaettiin 
niitä kumpaankin kanoottiin. Jos satuttaisi kaatumaan 
niin ei koko saalis katoaisi. Hinattiin merta narusta hil-
jaa ylös, tuntui painavalta ja kumman nykivältä. Ihan 
kuin virta veisi ja pyörittelisi sitä. 

”Tää on painava taitaa olla täynnä”, hihkaisin kun 
merta nousi pintaan. Samassa naru katkesi ja merta 
painui veteen. 

”joku siellä oli ja iso.” 

Olisko ollut piisami vai olisiko hauki mennyt ka-
lasyötin perään? Arvoitukseksi jäi, eikä Kuhakoskella-
kaan ole pyyntimielessä tullut sen jälkeen käytyä.
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Fredrik Albinus (Albin) Koponen syntyi 22.2.1858 Joen-
suussa vaatturimestari Abel ja Matilda Koposen perheeseen. 
Perheen isä Abel (Aapeli) kuului laajaan savolaiseen Koposten 
sukuun ja oli tullut Joensuuhun Heinäveden Saukkolasta nuo-
rena poikana räätälin oppiin. Hän menestyi hyvin ammatissaan 
ja oli arvostettu omassa ammattikunnassaan ja toimi useissa 
kaupungin julkisissa luottamustoimissa (Paikkala 2001).

Albin kävi Joensuussa ala- ja yläalkeiskoulun ja pääsi vuonna 
1876 Helsinkiin Osbergin apteekkiin harjoittelijaksi. Silloisen 
käytännön mukaan hän valmistui neljän vuoden oppisopimuk-
sen tapaisen harjoittelun jälkeen farmaseutiksi. Koposen en-
simmäinen itsenäinen työpaikka oli Heinäveden lääkevaraston 
hoitajana ja vuodesta 1888 Puumalan lääkevaraston hoitajana. 
Proviisoriksi valmistuttuaan hän sai ensimmäisen apteekin hoi-
dettavakseen 1894 Juuassa. 1890-luvun lopulla Nurmijärvellä-
kin alettiin toimeliaasti hankkia apteekkia paikkakunnalle ja en-
simmäiseksi apteekkariksi valittiin apteekkari Albin Koponen 
tammikuussa 1899 ja hän avasi apteekkinsa kesäkuussa 1899. 
Vasta saman vuoden syksyllä aloitti Nurmijärven ensimmäinen 
kunnanlääkäri Otto Blåfield toimintansa. 

Albin Koponen oli jo Heinävedellä aloittanut pienimuotoi-
sesti erilaisten oheistuotteiden kuten musteen ja lääkerasioi-
den valmistelun, mutta Puumalassa hän ryhtyi jo kokeilemaan 
lääkevalmisteiden tuottamista. Hanke pääsi paremmin alkuun 
kuitenkin vasta hänen saatuaan ensimmäiset apteekkioikeuten-
sa Juuassa. Koposen kehittämistä lääkevalmisteista selvästi tun-
netuin on kivikkoalvejuuren (Dryopteris filix-mas) juurakos-
ta uutettu filisiinivalmiste, joka tehosi hyvin tuolloin yleiseen 
heisimadon häätämiseen. Filiisiini oli toki tunnettu jo aiem-
min, mutta valmisteet olivat tuontitavaroita ja lääkepitoisuudet 
usein tarpeettoman alhaiset. Koponen kehitteli oman eetteri-
uuttauslaitteen ja gelatiinikapselointimenetelmän, joiden avul-
la filisiinikapseleista tuli huomattavan kilpailukykyisiä ulkomai-
siin valmisteisiin nähden.

Nurmijärven apteekkioikeudet saatuaan Koposelle tarjou-
tui olennaisesti paremmat lääkevalmistuksen kehittämiseen. 
Hän osti Kirkkarin talolta laajahkon maa-alueen Nurmijärven 
kirkon ja silloisen Nurmijärven järven väliseltä alueelta ja ra-
kennutti sinne päärakennuksen, jossa oli sekä perheen asuinti-
lat että apteekki ja läheiseen ympäristöön vähitellen laajenevat 
tuotantolaitokset. Filisiinikapseleiden laatua Koponen kohensi 
vielä parempien tuotantomenetelmien avulla ja valmisteita vie-

tiin tuohon aikaan uskomattoman laajalle mm useisiin Euroo-
pan maihin jopa Kiinaan asti. Koponen otti tuotantoon muita-
kin lääkevalmisteita, laastareita ja hankki useita patentteja tuo-
tantomenetelmilleen. Tehdas työllisti varsinaisten työntekijöi-
den ohella suuren määrän paikkakuntalaisia, jotka innolla ke-
räsivät alvejuurien juurakoita raaka-aineiksi. Kivikkoalvejuuri 
onkin nimetty Nurmijärven kansalliskasviksi. Mielenkiintoista 
on, että Koposten laajan suvun sukuvaakunaan on myös johto-
aiheeksi otettu alvejuuren lehdet (Paikkala 1994, 2001). 

Kuvaavaa Koposen innovatiivisuudelle oli, että hän ehdot-
ti jo vuonna 1907 sähkölaitoksen perustamista Myllykoskeen, 
mutta maanomistajien epäröimisestä johtuen hankkeesta ei tul-
lut mitään. Koponen ei tästä lannistunut vaan kehitti tehtaa-
seensa oman imukaasugeneraattorilla toimivan sähköntuotan-
non. Mainittakoon, että kunnan oma sähkölaitos pääsi toimin-
tansa alkuun vasta Koposen kuoleman jälkeen vuonna 1918.  
Lääketehtaan kehityksestä on seikkaperäisesti kerrottu toisaalla 
(Jalander 1907, Hällström 1914, Airio 1961, Peldán 1967, Ja-
lava 1999). Albin Koponen kuoli 59-vuotiaana melkeinpä työn-
sä ääreen 21.10.1917 Nurmijärvellä.

Albin Koponen Suomen 
ensimmäinen lääketehtailija

Antti Reunanen:
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Albin Koponen meni ollessaan Puumalan lääkevaraston 
hoitajana naimisiin Palmida Augusta Malmströmin kanssa. He 
saivat seitsemän lasta, joista viisi selvisi aikuisikään. Albin Ko-
posen varhaisen kuoleman jälkeen lääketehdas, jonka Albin Ko-
ponen oli hiukan vaatimattomasti toiminimenä nimennyt Lää-
kelaboratorio Alb. Koposeksi jäi nimellisesti lesken omistuk-
seen, mutta farmaseuttisena johtajana toimi Urho Arvola, joka 
parin vuoden kuluttua Albin Koposen kuolemasta meni naimi-
siin hänen tyttärensä Ainon kanssa. Arvolat muuttivat kuiten-
kin jo 1923 Ruokolahdelle ja tehdas siirtyi Toiseksi vanhimman 
lapsen farmaseutti Leo Koposelle, joka vastasi tehtaan farma-
seuttisesta johdosta aina vuoteen 1950. 

Leo Koposen luovuttua tehtaan johdosta tehdas muutet-
tiin vuonna 1955 virallisesti Lääketehdas Alb. Koponen OY:ksi.  
Vuonna 1960 tehtaan osake-enemmistö siirtyi lääketehdas 
Orionille. Tehtaan toimintaan jatkettiin vielä Nurmijärvellä, 
kunnes teollinen toiminta siirtyi 1965 Seinäjoelle. Nurmijär-
veltä Seinäjoelle siirtymisvaiheessa tehtaan vastaavana johta-
jana toimi proviisori Sakari Porthan, joka traagisesti meneh-
tyi vuonna 1967 auto-onnettomuudessa. Vuonna 1967 tehtaan 
nimi muutettiin Albin Koponen Oy:stä Neofarma Oy:ksi ja 
1970-luvun lopulla Neofarma itsenäisenä yrityksenä loppui ja 
sulautui lääketehdas Orioniin.

Orionin omistuksessa Albin Koposen lääketehtaan valmis-
tekirjo säilyi aina Neofarman piiriin asti samantapaisena kuin 
ennen omistajanvaihdosta. Lippulaivana pidetty heisimadon 
häätöön oivallisena valmisteena tunnettu filisiinikapseli pysyi 

valmisteluettelossa pitkään. Uusia valmisteita otettiin tuotan-
toon vuosien varrella. Niiden joukossa oli moderneja lääkeval-
misteita, mutta samalla suosittiin uusina lääkkeinä myös nykyi-
sin rohdosvalmisteiksi luokiteltuja kuten esimerkiksi koivun-
tuhkavalmiste. Orionin arkistopäällikön Isto Peltosen mukaan 
alkuperäisen tehtaan valmisteista ja niiden etiketeistä sekä nii-
den esittelyyn liittyvistä materiaaleista on jonkin verran säily-
nyt Orionin arkistosta. Samoin alkuperäisiä tehtaan laitteita 
on säilynyt niin Orionin varastossa kuin myös Tekniikan mu-
seossa Helsingin Vanhassa kaupungissa. Koposen lääketehtaasta 
valmistettiin Orionin omistukseen siirtymisen jälkeen vuonna 
1961 lyhyt mainosfilmi, joka tullaan esittämään tehtaan muis-
tolaatan perustamisen yhteydessä. 

Albin Koposen asuinrakennus ja tehdaskiinteistöt Nurmi-
järven kirkolla jäivät vielä 1980-luvulle asti muistuttamaan 
vanhoista ajoista. Palmida Koposen kuoleman jälkeen vuonna 
1946 kiinteistö siirtyi 1950-luvulla Aino Arvolan omistukseen 
ja hänen kuoltuaan 1962 hänen perillistensä omistukseen. Teh-
das ja siihen liittyneet laitteet olivat lääketehtaan omistukses-
sa ja siirtyivät omistusjärjestelyjen mukana Seinäjoelle, mut-
ta tontti jäi suvun haltuun. Hylätyt tehdasrakennukset kiin-
nostivat kulkijoita ja seikkailunhaluisia pikkupoikia. Nämä te-
kijät olivat myötävaikuttajia siihen, että tontille jääneissä kiin-
teistöissä sattui useita tulipaloja. Ensimmäinen tulipalo tuhosi 
15.2.1982 tehtaan alvejuurien kuivaamon. Ylikomisario Mark-
ku Tuominen muistaa tapahtuman hyvin ja kertoo värikkääs-
ti kuinka sai kiinni epäillyn henkilön, jonka sytyttämästä nuo-

Albin Koposen lääketehdas.
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Tehdasalue rakennuksineen 
muodosti kauniin ja puisto-

maisen kokonaisuuden.

Nurmijärven rannan tuntu-
massa sijannut tehtailijan 
perheen huvilamainen talo 
edusti aikoinaan Nurmi-
järven pitäjän hienointa 

asumista.

Maankuulua Nurmijärven 
tehtaan matolääkettä.
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tiosta palo oli saanut alkunsa. Syystä tai toisesta tätä paloa ei 
dokumentoitu paikallislehdessä. Vanhassa päärakennuksessa 
oli aina 1990-luvun alkuun ajoittain vuokralaisia ja lyhyehkön 
ajan siinä pidettiin myös vanhojen tavaroiden kauppaa. Vuonna 
1994 syyskuussa paloi tehtaan varastorakennus tuhoutuen täy-

sin. 28.6.1995 paloi päärakennus korjauskelvottomaksi. Palo 
oli mahdollisesti saanut alkunsa sähkölaitteista. Tämän jälkeen 
jäljelle jääneet tehtaan varastorakennukset paloivat pariin ot-
teeseen vuosina 1996 ja 1997, joten 1990-luvun lopulta läh-
tien useiden tulipalojen jälkeen tontille ei jäänyt kuin kivijalat 
kertomaan vanhoista rakennuksista.

1980-luvulla virisi paikkakunnalla ajatus kiinteistöjen suoje-
luun. Asia ei kuitenkaan edennyt, koska tontin omistajien näke-
mykset eivät olleet samansuuntaiset. Taustalla saattoi olla mieli-
pide-erot kunnan kaavoituksen ja omistajien välillä tontin käyt-
tötarkoituksesta. Virallisen kaavoitusnäkemyksen mukaan tontti 
on säilynyt pienteollisuusalueena, joskin nykyisin tonttia on har-
kittu muutettavaksi asuinkäyttöön. Käytännössä tontti on täl-
lä hetkellä ollut täysin koskematta villiintyneenä viimeisimpien 
palojen tuhottua loputkin rakennukset jo lähes 20 vuotta sitten.

Nurmijärvi-Seuran johtokunta on pyrkinyt edistämään 
Suomen ensimmäisen lääketehtailijan Albin Koposen muiston 
kunnioittamista. Tässä mielessä tontin kupeeseen kevyen lii-
kenteen väylän viereen pystytetään muistolaatta, joka kertoo 
tästä Suomen oloissa ainutlaatuisen pioneerityön vaiheista. Mi-
käli tontin käyttö myöhemmin muuttuu asuintarkoitukseen, 
voidaan laatta siirtää rakennettavien rakennusten yhteyteen.  .
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Lääkelaboratorio Alb. Koponen

Tällä paikalla toimi Suomen ensimmäinen lääketehdas. 
Sen perusti apteekkari Albin Koponen vuonna 1899.

Tehdas toimi Nurmijärvellä vuoteen 1965.

Perustettu v. 1899

   Nurmijärvi-Seura                Nurmijärven apteekit                 Nurmijärven kunta                Lääketehdas Orion   

MK 1:1 (400 x 300 x 2)
Happokaiverrettu/värjätty ja alkupatinoitu messinkikilpi.
Kilvessä suojalakka

VERSAALI OY

Nurmijärvi-Seura paljasti sunnuntaina, 12. lokakuuta 2014 
tehtaan entiselle paikalle muistolaatan. Laatan peruskivinä ovat 

tehtaan perustuksien entiset kivipaadet.
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jooseppi Riippa ja hänen puolisonsa hilma o.s. Lantto.

Tämä kertomukseni otsake on monelle tuttu saman ni-
misestä laulusta. Laulu kertoo kaipauksesta kotimaahan 
Suomeen. Tämän laulun taustalta löytyy myös oman sukuni 
historiaa. Kun Liedes-Meriläinen-sukukirja oli valmistunut 
ja tutkin sukuluetteloita, löysin yllättäen äitini puoleisen 
isoisäni Jooseppi Pelttarin ja hänen äitinsä isän tiedot. Tämä 
Juho Antinpoika Honka, myöhemmin Herronen, oli tul-
lut Kälviälle Kaustiselta ja kuului Liedes-sukuun. Joosep-
pi Pelttarin isän puoleinen suku oli Kälviältä. Hänen isänsä 
oli Antti Antinpoika Puikko, myöhemmin Pelttari, ja äitin-
sä Sofia Juhontytär Herronen. Sofian sisar Fredrika avioitui 
lautamies ja herastuomari Matti Matinpoika Riipan kanssa. 
Fredrika ja Matti Riippa saivat useita lapsia. Toiseksi nuorin 
(9. lapsi) sai nimen Jooseppi. Isoisäni Jooseppi Pelttari ja 
Jooseppi Riippa olivat isot serkut. 

Näinä vuosina 1870-luvulla monet lähtivät Amerik-
kaan paremman elämän toivossa. Matti Riippa lähti Kälvi-
än Peltokorvesta kahden poikansa kanssa Amerikkaan. Vai-
mo Fredrika jäi muun perheen kanssa Suomeen. Matti Rii-
pan esimerkki innoitti myös Jooseppi Pelttaria lähtemään 
Amerikkaan ja niin hän 18-vuotiaana 1879 matkasi Astori-
aan Oregonin valtioon. Siellä hän työskenteli ensin hiilikai-
voksella ja kalasti rannikolla. Vuonna 1882 lähtivät Joosep-
pi Riippa, Fredrika-äiti ja muut sisarukset isän luokse Ame-
rikkaan. Jooseppi Riippa oli vain 14-vuotias. Kerrotaan, et-
tä monta hevoskuormaa oli viemässä tavaroita Vaasaan, kun 
perhe jätti Kälviän taakseen. Matka oli vaivalloinen. Ruot-
sin, Englannin Hullin, New Yorkin ja Pennsylvanian kautta 
saavuttiin Oregonin valtioon ja Astorian kaupunkiin. Serk-
kupoika Jooseppi oli siellä ja muut Jooseppi Riipan lähei-
set. Matti Riippa oli hankkinut uudistilan Columbia-joen 
rannalle. Siellä puiden juuria raivatessaan hän kuoli tapa-
turmaisesti vuonna 1887. 

Nuori Jooseppi Riippa pääsi Rock Islandin  ruotsalai-
seen Augusta Collegeen pappiskouluun. Hän valmistui siel-
tä papiksi. Aluksi hän toimi suomalaisten seurakuntien pal-
veluksessa opettajana ja saarnaajana. Myöhemmin hän pala-
si Astoriaan toimien Astorian evankelis-luterilaisen seura-
kunnan työssä. Hän johti raittiusliikettä, sekakuoroa ja pu-
hui muun muassa Suomi-Collegen puolesta. 

Isoisäni Jooseppi Pelttari sai myös opiskella musiikkia. 
Hän toimi monesti jumalanpalveluksissa kanttorina. Joo-
seppi Riippa oli avioitunut vuonna 1892. Aviopuoliso Hil-
ma Lantto oli kotoisin Yli-Torniosta. Heille syntyi Wäinö 
niminen poika. Vuonna 1895 perhe muutti Hancockiin. 

Jooseppi Riippa aloitti vuonna 1896 uudessa Suomi-Col-
legessa englannin kielen opettajana. Isoisäni Jooseppi Pelt-
tari ei nähnyt näitä tapahtumia, sillä hän palasi Suomeen 
vuonna 1891. Tienaamillaan rahoilla hän osti maatilan Loh-
tajan Marinkaisista, Singonmäeltä ja avioitui 7.6.1896 Kai-
sa Josefiina Niemen kanssa. 

Kotimaa aina mielessä

Jooseppi Riippa tunsi monesti kaipuuta koti-Suomeen. 
Hän johti Hancockissa kuoroja. Hän sävelsi ja teki sanoi-
tuksia. Kaikkein tunnetuin lauluista oli ”Kotimaani ompi 
Suomi”. Se syntyi 6-säkeistöisenä sekä suomeksi että eng-
lanniksi. Suomessa se varustettiin lisäsäkeistöllä. Ame-
rikassa laulu on ollut hyvin suosittu monien siirtolaisten 

Kotimaani ompi Suomi
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Isoisäni Jooseppi Pelttari oli aikoinaan Lohtajan van-
hin asukas. Hän oli syntynyt 12.3.1861 ja kuolinpäivä oli 
3.10.1953. Vanhassa Keski-Pohjanmaa-lehden lehtileik-
keessä vuodelta 1953 on haastateltu Lohtajan vanhinta 
miestä. Isoisäni kertoo siinä muun muassa lapsuusajastaan, 
jolloin olivat kovat katovuodet. Vanhemmat olivat kuo-
rineet petäjän kuorta ja kuivattaneet leivän aineita. Hän 
kertoo myös miten oli vanhempien mukana niityllä jo pie-
nestä. Hän mainitsee ”vanhan, huonon vuoden” 1865-1866, 
jolloin oli kovat pakkaset ja kesälläkin piti palella. ”Vilu vei 
kaiken viljan ja pettua oli syötävä. äiti kulki kaupungissa ja 
vaihtoi voin jauhoihin – ei tarvinnut aivan paljasta pettua syö-
dä. olin silloin 6-vuotias miehen alku”. Vielä vanhanakin Joo-
seppi Pelttari näki lukea ilman silmälaseja. Kuulo oli myös 
hyvä. Toimittaja päättää juttunsa kuvailemalla Jooseppi 
Pelttaria mieleltään iloisena ja elämänhaluisena korkeasta 
ikävuodestaan huolimatta. Amerikan matkan muistoina oli 
kaksi suurta Amerikan arkkua ja varsinkin kanttori-ajalta 
”Siionin kanteleen” laulut olivat Jooseppi Pelttarille rakkaita.

Teksti: Arja Ahlsved, kuvat Arja Ahlsvedin kotiarkistosta.

*)= ”opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että me saisim-
me viisaan sydämen.”

tunteiden tulkki. Kesällä 1896 Jooseppi Riippa opetti niin 
sanotussa kesäkoulussa sataa oppilasta. Koska puhkesi raju 
ukkosmyrsky, lähetettiin lapset kotiin. Vain muutama lapsi 
jäi opettajansa avuksi siivoamaan kirkkoa. Voimakas sala-
ma iski kirkkoon hajoittaen sen tornin. Maahan pudonnut 
kello surmasi Jooseppi Riipan. Kun kesäkuussa 1896 Joo-
seppi Pelttari oli viettänyt häitään, tuli hänelle suru-uuti-
nen serkun kuolemasta elo-syyskuussa. Astorian Orego-
nissa on laulun tekijän muistomerkki ja siinä sanat: ”joosep-
pi Riippa, syntynyt 21.maaliskuuta Kälviällä Suomessa. Kuollut 
salaman iskusta hancockin suomalaisessa kirkossa 28.elokuuta 
1896. hancockissa, Michiganissa, Psalmi 90:12”. *)

Jooseppi Riippa oli syntynyt 21.3.1868. Kuollessaan hän 
oli vain 28-vuotias. Laulu Kotimaani Ompi Suomi on jäänyt 
rakkaaksi muistoksi hänestä. Tässä alkuperäinen runo:

”Pohjolass  on kaunis Suomi,
Suomi on mun kotimaa.
Siellä kasvaa kukka tuomi
järven rannalla tuoksuva.

Ahon laidat armahimmat
mansikoista punertuu.
Tähdet siell  on kaunihimmat,
Siellä kirkkahampi kuu.

Siellä äiti hymyhuuli
tuuti pientä kehdossa.
Siellä ensi kerran kuulin
kevätkäen lehdossa.

Siellä paini poika norja,
voittaissansa huusi: hei.
Siellä Suomen neito sorja
multa ensilemmen vei.

Siellä myöskin ensi kerran
lempi syttyi sydämeen.
Totta lie se tahto herran,
kun se päättyi kyyneliin.

huolissani huokaellen
silloin heitin synnyinmaan.
Nyt taas itken iloissani,
kotia kun pääsen vain.

Pohjolass  on Koti-Suomi,
sinne riennän, poloinen.
haudalleni valkotuomi
toki kylvää kukkasen.”

jooseppi Pelttari Astoriassa.
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Det ena ger det andra. Vid sökande av bakgrundsmate-
rial för en artikel om den första Paula-flickan så stötte jag 
på Mei-Ling Axberg i en elektronisk bytidning från Nuckars 
i Nurmijärvi. Mei-Ling hade med sin mor flyttat undan kri-
get från Helsingfors till Nuckars. Artikelförfattaren i bytid-
ningen Leena Heikkilä bekräftade att Mei-Ling är en aktris 
av större mått.

Leena Heikkilä, som skrivit byboken ”Pengerkosken par-
taalla”, berättade att hon tyvärr fick nys om Mei-Ling först 
just då boken Pengerkosken partaalla skulle utges, en bok om 
händelser och historier i Nuckars och där det också berättas 
om den första Paula-flickan Sinikka Kekki, som var hemma 
från Nuckars (=Nukari). Mei-Ling Axberg von Hellens (f. 
15.4.1934) ringde från Arizona i USA två dagar före bokens 
utkomst och berättade, att hon hade informerats via en vän i 
Finland, att en bok där hon vistats som barn, d.v.s. Nuckars, 
kommer att publiceras. Mei-Ling hade vistats i Nukari un-
der kriget i ett och ett halvt år. På telefonsamtalet följde en 
tät brevväxling mellan Leena Heikkilä i Nuckars Finland och 
Mei-Ling Axberg von Hellens som hon dåmera hette. Det är 
dessa brev och telefonsamtal, som låg som grund för en arti-
kel som publicerats i Nuckars bytidning för c:a 10 år sedan. 

Mei-Ling Axberg valdes i finalen av Miss Finland år 1951 
till Miss Filmflicka. Mei-Ling deltog sedermera i minst 12 
stycken större och mindre roller hos Suomi-Filmi. Här kan 
nämnas filmerna där Mei-Ling hade ett betydande rollinne-
hav såsom i ”hedelmätön puu” från år 1947, ”Tervetuloa aamu-
kahville eli tottako toinenkin puoli”? från år 1952, ”Rantasalmen 
sulttaani” en film från år 1953 och ”Laivaston monnit maissa” en 
film från år 1954. Mei-Ling blev också en omtyckt fotomo-
dell och prydde ofta pärmen på veckotidningarna senast så 
sent som t.ex. 15/1970 i ”Kotiposti”, då en artikel om hem-
mafrun Mei-Ling Axberg från Kalifornien. Mei-Ling upp-
trädde som Fazers chokladflicka på 1950-talet och ofta med 
Paula-flickan Sinikka Kekki också hon från Nuckars, på oli-
ka jippon och mässor runt om i Finland. Mei-Lings bild som 
chokladflicka i naturlig storlek sågs dessutom runt om i Fin-
land i butikernas skyltfönster.

Mei-Ling träffade, då hon jobbade på USA:s informa-
tionscenter i Helsingfors, en ståtlig amerikansk journalist 
från tidningen Wall Street Journal. Det var klart att hon flyt-
tade efter honom till USA. Mei-Lings mor Sylvia Axberg 

Mei-Ling Axberg

flyttade senare efter dottern till USA. I USA blev Mei-Lig en 
uppskattad och omtyckt ”pin up” flicka. Det togs mängder 
av bilder av henne i stil med fotografiet till fotomontaget till 
denna artikel. Själv såg Mei-Ling inget fel i att vara ”pin up 
girl”. Hennes princip var att är man vacker så måste man våga 
visa sig i baddräkt inför människor. Mei-Ling besökte Finland 
år 1963 och passade då på att också besöka Nuckars för att 
få se den långa forsen som hon så längtat efter i USA. I Hel-
singfors träffade hon Suomen Matkatoimistos chef Björn von 
Hellens (f. 5.09.1928), som senare blev hennes andra man.. 
Mi-Ling von Hellens flyttade på 1980 talet och bort från det 
av jordskalv känsliga Kalifornien till hettan i Arizona och där 
staden Scottsdale (ca 221 000 invånare 2004). På den gården 
växte några mäktiga tvåhundraåriga kaktusar. Kaktusarna fick 
sina första grenar först efter 40 år. Bara i Arizona lär småfåg-
larna bygga sina bon inne i dessa kaktusar. År 2005 började 
ensamheten ta på Mai-Ling och hon sålde gården och flytta-
de in i ett våningshus. Där har hon sällskap av trevliga gran-
nar och hennes sonson Nicholas brukar då och då hälsa på hos 
sin mormor.

Hur kom det sig att Mei-Ling kom till Nuckars? Krigs-
hösten 1943 gavs en befallning att de barn och föräldrar, som 
kunde, skulle avlägsna sig från det bombdrabbade Helsingfors. 
Mei-Lings mor Sylvia Axberg lydde och packade genast kapp-
säcken för att bege sig i väg. Trots vädjan så följde Mai-Lings 
mormor inte med. Varför skulle jag fly döden i denna ålder lär 
hon ha sagt. Tack vare lufvärnsalarmet så räckte avfärden från 
Petersgatan till busstationen rätt länge. Mei-Ling kommer in-
te mera ihåg hur de kom till Nuckars. Bussen lämnade dem 
vid landsvägen någonstans och de fortsatte framåt till fots. De 
lär ha övernattat i en ladugård och därifrån hade de fått skjuts 
följande dag med häst och på så sätt så hade de så småningom 
kommit till Nuckars. Lärare Aune Penttilä tog emot dem vid 
skolan i Nuckars och gav dem ett rum att bo i av sina rum. I 
Nuckars följde sedan Mai-Ling med armens kurscentrals sol-
datgossar. Hon gillade soldatgossarna så mycket att då de trä-
nade att marchera så marcherade Mei-Ling efter dem.(rog)

Magnus Rögård
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Mei-Ling Axberg
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Den vid årsskiftet utkomna boken Nurmijärven Num-
menpää är full av skarpa och intressanta svartvita fotografier 
från en generation bakåt i tiden. Bilderna är tagna av Minne 
Matilda Metso (1899-1986), som fick en kamera av sin far 
som present då han återvände hem från Kanada. Minne hör-
de till de få kvinliga fotograferna i början på senaste sekel.

Minnes pappa Karl Gustaf Ahlberg (senare Metso) och 
mor Ida Aleksandra Silander bodde på Lappviksgatan i Hel-
singfors ända till 1920 talets depression då de tack vare en 
lånförsäkring misste sin bostad. Pappa Karl Gustaf hade som 
”vossikka” en häst vid namn Leika, med vilken han trans-
porterade människor och varor. Minnes far idkade också di-
versehandel i liten skala. Han var hela fem gånger i Kana-
da som skogsarbetare och hemkommen vid ett av besöken 
så hade han med sig en kamera, som present åt Minne. Ka-
meran hade handsmidda linser och var så högklassig att vid 
sitt första besök i en fotoaffär så ville butiksinnehavaren ge-
nast köpa kameran av Minne. Minne föddes den 11.8.1899 i 
sin morfars Juho Silanders torp i Nummenpää. Torpet såldes 
år 1926 åt husbonden Arttu Uuno Nurmi, husbonde på Yli-
Paakka. Minnes sommarstuga blev torpet som hennes farfars 
far smeden Ahlberg, hemma från Loppis, hade byggt. Minnes 
far Kalle fick via en dom den 11.9.1922 i en arvstvist torpet 
och stallet medan faster Hilma fick bastun och boden på går-
den. Minne igen fick stugan av sin far via ett gåvobrev. Minne 
Matilda Metso var en Nummenpää beundrare av stora mått. 
Hon tillbringade all sin fritid med sin kamera i Nummenpää. 
Här fotograferade hon inte bara porträtt utan också landskap 
och händelser och vi har henne att tacka för de äldre fina bil-
derrna i boken Nurmijärven Nummenpää. En bild av Minne 
själv hittar du på sidan 294 i byboken.

Syskonen Metso var fem till antalet: Kaarlo, Mauno, Min-
ne och Mirja samt ett av barn som dog som spädbarn. Mauno 
följde med sin far till Kanada och blev där på den vägen. Min-
ne igen skötte om de hemmavarande barnen medan mam-
ma jobbade som städerska. Depressionen på 1920-talet, se 
högre upp, drev ut dem ur sin ägobostad och de var tvugna 
att flytta in i en hyresbostad på Fredriksgatan 69. Hennes far 
Kalle såsom också brodern Kaarlo dog i kräfta. Mamma Ida 
levde länge och dog gammal en naturlig död. Minne bod-
de ensam på Fredriksgatan ända tills huset renoverades på 
1980-talet. Nurmijärvi- och nummenpääborna besökte of-

Minne Metso och
Nummenpää

ta Minne i hennes bostad på Fredriksgatan, då bostaden låg 
så centralt och var nära busstationen. Vid Helsingfors stads 
400-års jubileum fick Minne en enrummare i Månsas i ett 
hus byggt i anledning av staden fyllt 400 år. Minne flyttade 
till Månsas. Minne donerade på ålderdomen sitt torp i Num-
menpää åt sin syster Mirjas dotter Tuija Pösö (f. Myyrinmaa). 
Minne själv var barnlös men älskade barn. Ända fram till ti-
den före donationen så firades många härliga stunder bland 
barn och vuxna i Nummenpäätorpet.

Minne Metso hade redan som ung anställning i bok-
tryckeribranschen, först som bokbindare i ett Sana benämnt 
tryckeri senare i Yhteiskirjapaino. Hon avancerade till arbets-
ledare och var i samma bransch ända till sin pensionering. 
Minne hade alltid presenter i pappersväg, små antecknings-
block var de vanligaste. Dem gjorde hon av tryckeriets ma-
kulatur. Hon band böcker förutom under arbetet också på 
fritiden. Minne hörde till en mängd föreningar och hon var 
aktiv inom olika sångkörer. Operans balettföreställningar 
och Sveriges prinsessors liv och leverne intresserade henne 
speciellt mycket. Kontakt med nummenpääborna hade hon 
under vinterhalvåret, då de gästade henne på Fredriksgatan 
vid sina huvudstadsbesök. 

Hon anlände på försommaren till Nummenpää som en 
flyttfågel med skjuts av sin svåger Viljo Myyrinmaa. Sängarna 
togs ut på backen, bolstren dammades av och sängkläderna 
vädrades. Vattnet bars in från Hakalas brunn och också i Ha-
kalas bastu badades det. Rökbastun hos grannen Ester och 
Sulo Tammlander besökktes ofta ja så ofta att en gång höll de 
på att få rökförgiftning. De, Minne och hennes mamma, var 
så länge i rökbastun att folket hos Tamlander började fundera 
vad fattas dem, då de inte börjar komma ut. Damerna låg av-
svimmade på bastugolvet och räddades i sista sekunden, bars 
in i stugan och under deras näsor sattes luktsalt så de skulle 
kvickna till, vilket de gjorde. Ofta hade Minne också med 
sig väninnor från storstaden och det gjorde Minnes stuga till 
ett intressant tillhåll för byggdens söner. Minne Metso ihåg-
komms i dag för sina skarpa bilder hon tog under sin tid i 
Nurmijärvi. En del av dessa bilder finns i boken Nurmijärven 
Nummenpää som utkom till julen 2011.(rog) 

Magnus Rögård
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Minne Metso och
Nummenpää
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Nurmijärvellä pankinjohtajana ja kunnallismiehenä viidellä 
vuosikymmenellä vaikuttanut Veijo Lehtoruusu kuoli 7. maa-
liskuuta Helsingissä. Hän oli syntynyt 18. kesäkuuta 1929 Ha-
likossa.

Veijo Lehtoruusu aloitti 26-vuotiaana lainopin kandidaat-
tina Nurmijärven säästöpankin toimitusjohtajana 1. kesäkuu-
ta 1956. Hän oli vuonna 1873 aloittaneen pankin kolmas toi-
mitusjohtaja Kustaa ja Viljo Peltolaisen jälkeen. Taloushistorian 
kulku oli sellainen, että hän oli myös viimeinen kyseisen pan-
kin johtaja.

Yhteiskunnallisista asioista hän kertoo olleensa kiinnostu-
nut jo koulupoikana, mistä osoituksena hänen keskikoululaise-
na tilaamansa Suomen asetuskokoelma. Näin oli luonnollista 
lähteä lukemaan lakia, kun uravalinnan aika tuli. Opiskelukesi-
nä hän toimi nimismiesten sijaisena lähipaikkakunnilla.

Nurmijärvellä Lehtoruusu lähti varsin pian mukaan kun-
nallispolitiikkaan. Hänet valittiin kunnanvaltuustoon ensim-
mäisen kerran vuonna 1961 alkavalle kaudelle kolmannek-
si suurimmalla äänimäärällä. Valtuustossa hän jatkoi jäsene-
nä vuoteen 1988 asti. Kuudentoista vuoden ajan hän oli myös 
kunnanhallituksen jäsenenä tai puheenjohtajistossa, puheen-
johtajana 1979–80.

Tasapainokunta ja pankkipuolueet

Alkuaikoina kunnallispolitiikkaa hallitsivat maalaisliitto-
keskustapuolue ja sosiaalidemokraatit, myöhemmin myös ko-
koomuksen asema vahvistui. Lehtoruusu muisteli lehtihaastat-
telussa, miten vielä 1960-luvulla Uuno Laakso, sd ja Tapio Pal-
ho, ml varsin suvereenisti hoitivat kunnan asioita. 

Nurmijärvi oli 1980-luvun alkuun asti tasapainokunta, jos-
sa vuoroin vasemmisto, vuoroin oikeisto oli enemmistönä val-
tuustossa. Keskusta-oikeistolainen yhteislista sai vuoden 1976 
vaaleissa yhden paikan enemmistön valtuustoon. Sen jälkeen 
oikeisto-vasemmisto -jako on vähitellen menettänyt merkitys-
tään. Samoin ei enää käytetä sosialistinen – ei-sosialistinen –
jakoa, kun ei taida olla varsinaisia sosialisteja.

Elettiin aikaa, jolloin pankkipuolueet muodostivat jopa 
puoluerajat ylittävän jakolinjan. Oltiin joko säästöpankkilaisia 
tai osuuspankkilaisia. Keskustan Veijo Lehtoruusu oli säästö-
pankkilainen ja osuuspankkileirin johtohahmona nähtiin niin 
ikään keskustalainen Matti Mattila (1912–1990), kansanedus-
taja ja maanviljelysneuvos. 

Vuonna 2012 ilmestyneessä Matti Mattilan syntymän 
100-vuotiskirjassa (toim. Hannele Ruoti) Lehtoruusu kertoo 
arvostaneensa suuresti Mattilaa ja vähättelee pankkiriitojen 
merkitystä. Ehkä aikalaiset kokivat pankkikilpailun kovempa-
na kuin se olikaan? Saattoi myös olla kyse enemmän poliitik-
kojen kuin pankkien välisistä riidoista, se oli kilpailua vallasta. 
Myös muilla paikkakunnan pankeilla Kansallis-Osake-Pankilla 
ja Helsingin Osuuspankilla oli aika ajoin poliittisia kytköksiä. 
Paikallispankkien sijaan liikepankit kilpailivat keskenään ”veri-
sesti” enemmän valtakunnan tasolla.

Nurmijärvi kasvoi ja kehittyi voimakkaasti 1960–1990 –
luvuilla. Siinä kehityksessä pankit olivat vahvasti mukana, 
myös kunnan kumppaneina. Julkisten tilojen tai asuinkerros-
talojen harjannostajaisia oli melkein viikoittain.

Vuosituhannen loppua kohden pankkien toiminta muuttui 
enemmän puhtaaksi liiketoiminnaksi. Raha ei tullut enää tal-
lettajilta vaan jostain muualta. Pankit ostivat ja myivät rahaa. 
Viimeistään 1990-luvun laman jälkeen pankeilla ei ole ollut 
roolia kunnallispolitiikassa ja pankkien kilpailu ei ollut luon-
teeltaan paikallista. Tilalle tuli kyläpolitiikka, joka vaihtelevas-
ti on vaikuttanut päätöksentekoon tai ainakin mielikuviin siitä. 
Pankin sijaan poliitikkoja ryhmäytti asuinkylä.

Koulukiistoissa tehtiin historiaa

Nurmijärveläisen kunnallispolitiikan ehkä ikimuistoisim-
pia tapahtumia koettiin 1970-luvun puolivälin koulukiistojen 

Kunnallismies ja pankinjohtaja 
Veijo Lehtoruusu 1929 – 2014
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aikoihin. Kyse oli siitä, jäävätkö yksityiset Nurmijärven ja Ra-
jamäen yhteiskoulut peruskoulua korvaaviksi kouluiksi vai lii-
tetäänkö ne kunnan koululaitokseen. Keski- ja oikeistoryhmät 
kannattivat yksityistä korvaavaa koulua. Ollessaan vähemmis-
tössä 1975 ne jopa poistuivat useamman kerran kesken val-
tuuston kokouksesta, jolloin valtuusto ei ollut enää päätösval-
tainen, ja vasemmiston kannattama päätös jäi tekemättä. Siitä 
seurasi valtuutetuille käräjiä ja sakkoja, silloiselle nimismie-
helle muiden mukana. 

Lopputuloksena oli kompromissi, jossa Rajamäen yhteis-
koulu meni kunnalle, NYK jäi korvaavaksi. Lehtoruusu oli 
näissä tapahtumissa keskeinen vaikuttaja. Parikymmentä vuot-
ta myöhemmin Nurmijärven yhteiskoulukin siirtyi kunnan 
omistukseen, syynä muun muassa mittavat koulurakennusin-
vestoinnit. Myös maan kouluhallinnon suunta oli muuttunut.

Pankkikilpailusta lamaan ja kriisiin

Pankkikilpailu saavutti huippunsa 1980-luvulla, jolloin 
Nurmijärven Säästöpankki Veijo Lehtoruusun johdolla muut-
tui Kanta-Uudenmaan säästöpankiksi (KUP, 1984) ja sen toi-
minta laajeni naapurikuntiin. Enimmällään pankilla vuonna 
1990 oli 19 konttoria.

Silloin tultiin maamme taloushistorian toistaiseksi ehkä 
pahimpaan lamaan ja siitä seuranneeseen pankkikriisiin. La-
ma oli seurausta talouden ylikuumenemisesta, valuuttakaupan 
vapautumisesta ja idänkaupan romahtamisesta sekä kahdesta 

pakkodevalvaatiosta (1991 ja 1992). Velkaa ja erityisesti va-
luuttalainaa ottaneet yritykset olivat vaikeuksissa, eivätkä pys-
tyneet maksamaan luottojaan pankeille. Kiinteistöjen arvot 
romahtivat ja pankkien saamiset muuttuivat roskalainoiksi ja 
luottotappioiksi.

KUP yhdistyi vuonna 1992 Suomen Säästöpankkiin (SSP) 
ja siinä vaiheessa Lehtoruusu joutui pois toimitusjohtajan teh-
tävästä. Häntä syytettiin liian löyhästä lainanannosta ja kan-
tokyvyn ylittäneiden riskien ottamisesta. Seuraavana vuonna 
SSP jaettiin kilpailijapankkien kesken. Tällöin myös KUP:n 
Nurmijärvellä olleet konttorit siirtyivät kilpaileville pankeil-
le: Kansallispankille, Yhdyspankille ja Nurmijärven Osuus-
pankille. Pankkimaailman murros pakotti kymmenet nurmi-
järveläiset pankkivirkailijat ammatinvaihtajiksi.

Nurmijärvelle oma paikallislehti

Veijo Lehtoruusu ei toiminut vain pankissa tai kunnassa. 
Hän oli rehtori Antero Valanteen ja silloisen historian lehtorin 
Mikko Sjöblomin kanssa perustamassa Nurmijärvelle paikal-
lislehteä Nurmijärven Sanomia vuonna 1961. Alun perin ajatus 
lienee ollut, että kehittyvä paikkakunta tarvitsee paikallisen 
uutis- ja ilmoituslehden. Myöhemmin siitä muodostui myös 
kohtuullisen hyvin menestyvä liikeyritys. 

”Nurkkari”, kuten sitä kutsuttiin, oli tilattava lehti, joka il-
mestyi aluksi kerran, pian kaksi kertaa ja myöhemmin 3-4 
kertaa viikossa. Levikki ja peittoprosentti (levikki/talouksien 

Veijo Lehtoruusu (toinen vasemmalta) vastaanottamassa Nurmijärven seurakunnan edustajana Rajamäen kirkkoa Alkolta. Kuvassa myös Alkon silloi-
nen pääjohtaja heikki Koski, Nurmijärven kirkkoherra Tuomo Koivuranta (keskellä) sekä junno Pekkala Alkosta. KUVA: Seurakunnan arkistosta.
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määrä) kasvoivat nopeasti ja pysyivät varsin korkealla 1990-lu-
vun alkuun asti. Talouslama, kilpailevat ilmaislehdet, muutto-
liike käänsivät levikin laskuun.

Lehden, pankin ja kunnallispolitiikan yhdistelmä herät-
ti aikoinaan keskustelua, mutta toimittajan näkökulmasta to-
tuus oli pitäjällä liikkuneita juttuja vaatimattomampi. Vaikka 
sellaista puhuttiin, ei Veijo Lehtoruusu käynyt päivittäin tar-
kistamassa, mitä ja kenestä kirjoitettiin. Toki isommissa kään-
teissä keskusteltiin tilanteesta, toimitus sai joskus juttuvihjeitä 
ja omistaja näkyi lehden palstoilla, mutta niin näkyivät muut-
kin sen ajan vaikuttajat. Nurkkari oli enemmän rakentaja kuin 
kriitikko.

Suurinta huolta omistajat kantoivat lehden taloudellises-
ta menestyksestä. Haluttiin tehdä hyvää lehteä ja siihen talou-
delliset resurssit antoivat mahdollisuuden. Poliittista vaikut-
tamista hillitsivät varmaan myös omistajien kuuluminen kah-
teen eri poliittiseen leiriin ja tarkoitus tehdä lehteä kaikille.

Nurmijärven Sanomat perusti pian myös kirjapainon ja 
hankki oman toimitalon ”kylän perältä”, lautatarhan takaa, 
Ihantolantieltä. Pian se oli keskellä kylää Helsingintien var-

rella. Nykyään talossa toimii ruokakauppa. Yritys julkaisi par-
haimmillaan myös kahta ilmaisjakelulehteä: Nummelan Sano-
mat Vihdissä, Kehäsanomat Vantaalla ja Espoossa. Nimi tuli 
Kehä III:sta. 

Talouslama 1990-luvun alussa vei mennessään ilmaisleh-
det ja kirjapainoyrityksen. Lehden sen nyt yksin omistanut 
Lehtoruusun perhe myi keravalaisen Eero Lehden Keski-Uu-
simaalle, joka yhdisti sen ilmaislehti Nurmijärven Uutisiin. 
Eero Lehden lehtikonserni kasvoi myöhemmin Suomen Leh-
tiyhtymäksi, joka nykyään on Keskisuomalaisen omistuksessa.

Nurmijärven seurakunnassa Lehtoruusu oli taloudenhoi-
tajana o.t.o 1950–60 –luvuilla ennen päätoimisen talous-
päällikön viran perustamista. Myöhemmin Lehtoruusu toimi 
kirkkovaltuuston jäsenenä ja myös puheenjohtajana 1980-lu-
vulla, jolloin Alko lahjoitti Rajamäen kirkon seurakunnalle ja 
Nurmijärven kirkon peruskorjausta aloiteltiin. Puheenjohta-
jan paikasta hän kävi tasaisen äänestyksen toisen keskustalai-
sen, mutta osuuspankkilaisen Jukka Pihkon kanssa.

Lehtoruusu oli vuosien ajan muun muassa Kivi-juhlat ry:n 
ja yksityisenä kouluna 1970-luvun puolivälin koulukiistoissa 
säilyneen Nurmijärven yhteiskoulun luottamustehtävissä. LC-
toiminta ja historia kuuluivat hänen harrastuksiinsa.

Aikakautensa kiistelty vaikuttaja

Veijo Lehtoruusun toimintaa leimasi voimakas halu kehit-
tää ja viedä asioita eteenpäin niin yrityselämässä kuin kunnas-
sa. Hän tunsi paljon ihmisiä, oli kiistelty mutta keskeinen vai-
kuttaja oman aikansa Nurmijärvellä. 

Nyt voidaan nähdä, miten moni muukin asia kuin euron 
tulo markan tilalle on muuttunut 2000-luvulle siirryttäessä. 
Vaikuttamisen tavat ovat nyt toisenlaiset kuin viime vuositu-
hannen jälkipuoliskolla.

Markku Jalava

Veijo Lehtoruusu kunniavartiossa sankarihaudoilla 
24. joulukuuta 1979

Pitkänlinjan kunnallismiehen ja vaikuttajan muotokuva 
paljastettiin 19. tammikuuta 1984.
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Istun Vantaanjoen rannalla ongenvapa kädessäni. Poika-
sena vapa oli tehty pienestä pihlajapuusta. Sitä kutsuttiin 
pahlaksi. Nyt pahlan virkaa hoitaa viisi metriä pitkä hiili-
kuituteleskooppivapa. Syötiksi koukkuun olen pujottanut 
madon. Ennen kaivoin niitä kotipuutarhan kuohkeasta mul-
tamaasta. Nyt olin ostanut eräliikkeen jääkaapista. Purkin 
tuoteselosteen mukaan matojen alkuperämaa on Hollanti.

Koho liikkuu hitaasti joessa veden virtauksen mukaan. 
Yleensä savesta ruskean harmaaksi värjäytynyt jokivesi on 
nyt yllättävän kirkasta. Viikon päästä on Juhannus, eikä Pa-
lojoella ole satanut moneen viikkoon. Pian täälläkin saadaan 
sateita sillä heti Juhannuksen jälkeen alkaa kuivaheinänte-
ko. Jos tuolloin ei vielä saada vettä niin varmasti heinäkuun 
ensimmäisenä viikonvaihteena, kun Taaborinvuorella viete-
tään Kivi -juhlia. 

Tänään heräsin aikaisin. Ei nukuttanut. Muistelin lap-
suuden yhteisiä onkiretkiä naapurin pojan Lindforsin Ris-
ton kanssa. Yleensä kalastimme Riston isän rakentamien, 
Vantaanjoen yli johtavien portaiden kohdalla. Risto minut 
opetti onkimaan, laittamaan madon koukkuun ja ottamaan 
kalan pois koukusta. Jokirantaan piti hiipiä hiljaa ja ongella 
ei saanut puhua, muutoin kalat pelästyisivät. Ei me koskaan 
mitään isoa kalaa saatu. Kivennuoliaisia, ahvenia, särkiä ja 
säynäviä. Riston isä Yrjö oli talvella rakentanut rysän. Sillä 
kuulemma saatiin keväisin haukeakin. Vastarannalla katisko-
jaan kävi kahdesti päivässä kokemassa joku Björkqvistin po-
jista. Oli meitä vanhempi. Moikattiin.

Istun siis onki kädessä Kaurisniemessä. Eihän se oikeas-
ti mikään niemi ole, vaan kohta, missä Viitastenoja laskee 
Vantaanjokeen. Nyt iskee koukkuun suuri kala. Koho pai-
nuu äkisti pohjaan. Vedän vavasta. Aluksi kala panee kovasti 
vastaan, mutta rauhoittuu pian. Vedän lähes 30 senttimetriä 
pitkän litteän kalan kuiville. Olin viikko sitten saanut sa-
manlaisen otuksen. Haleniuksen Pentti oli minulle tunnista-
nut sen turvaksi. Olin tuolloin huomannut, että ihme kala. 
Ei sitä huoli kissa, kettu eikä supikaan. Niinpä kaivan tämän 
päivän upealle saaliillenikin kuopan maahan ja hautaan sen 
sinne jokivarteen muiden lajitoveriensa viereen. 

Ongella Vantaan rannalla

Puhdistan koukun madonpätkistä, työnnän teleskooppiva-
van kasaan ja kieritän siiman vavan ympärille. Kävelen hiljaa 
askeltaen läpi Vähänhaan Haavistontielle. Matkalla ohitan hir-
vitornin ja mietin, että loppusyksystä taas joku kylän hirviseu-
rueen ampujista kiipeää torniin ja kädet kohmeessa odottaa 
saalista. Tuumin, että eihän minun tänään kuitenkaan pahasti 
käynyt vaikka turpaa tulikin.

Ilkka Törmä
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Kansalliskirjailijamme Aleksis Kivi oli oman aikakauten-
sa kansan elämän ja aikakautensa mestarillinen kuvaaja ja lyy-
rikko. Hänen kuvauksensa kumpusivat omasta elämänpiiristä ja 
hänen tuntemistaan ihmisistä. Hänen kuvauksensa olivat niin 
eläviä ja voimakkaita, että ajan oloon kansa on alkanut sijoitella 
Kiven tarinoita joihinkin tiettyihin taloihin, henkilöihin ja paik-
koihin. Vallitsee jopa ajoittaista mustasukkaisuutta siitä, mille 
kyläkunnalle ”omistusoikeus” jostakin tietystä kuvauksen näyt-
tämöstä lopulta kuuluu. Ei siis ole kummakaan asia, että seit-
semän veljeksen aito hiidenkivi löytyy monestakin paikasta. Si-
tä, mikä kivi Kiveä alun perin innosti kutomaan tarinansa jak-
son seitsemän veljeksensä turvapaikasta mylvivän härkälauman 
keskellä, me lukijat emme saa koskaan tietää. Ja löytyy se pi-
runluolakin Kertunojan läheisyydestä, kallion juurelta keskel-
tä metsämaata sekä Ristipelto aivan kotitalon edustalla. Hyvä 
olikin, että löytyi siitä, etteivät peikot ja pirut päässeet aivan 
kirjailijan lapsuudenkodin pihaan asti. Tosin Sastamalasta löy-
tyy oikein Pirunvuori ja jääkauden jääminä eri puolilta Suomea 
pirunpeltoja, laajoja kivikenttiä. Nurmijärven Palojoella vain 
sattui syntymään se lahjakkuus, joka kotiseutunsa luonnosta ja 
elämänpiiristä loi kansallista kirjallisuutta parhaimmillaan.

Paikalliset tarinat vuoripeikoista merkitsi Kivi muistiin ja 
toi julkisuuteen Suomettaressa 1864. Pirjo Itkosen, Leena Kos-
kelan ja Jaakko Yli-Paavolan kokoamassa kirjassa ”Nurkkakiviä” 
kerrotaan edelleen, että ”Etelä-Suomalaisen osakunnan retke-
läisiin kuulunut Reino Ollila kertoo kuulleensa tarinan ”usealta 
vanhukselta” ja selostaa sen 1934 retkikunnan julkaisussa Uu-
simaa II, samoin J. V. Lehtonen kirjassaan ”Nurmijärven poika” 
1934 ja Eino Kauppinen eräässä artikkelissaan samana vuonna.” 
Peikoista on tallenteita Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kan-
sanrunousarkistossa ja kansansuussa pitkään levinneessä kerto-
maperinteessä. Nurmijärvi lienee siis vahvaa peikkojen tem-
mellysmaastoa.

Kirjailijan kuoleman jälkeen hänestä tuli itsestään monen 
tarinan ja tutkimuksen aihe. Niinpä useat häneen itseensä liit-
tyvät paikat, esineet ja rakennukset ovat pääasiassa symbolisia. 
Kuvaavaa on jo sekin, että aikanaan kirjailijan hautakivi Tuusu-
lan vanhalla hautuumaalla asetettiin komeasti portin viereen, 
mutta oikea hautapaikka unohdettiin, ja lopulta se katosi muis-
titiedon ulottumattomiin.

Aleksisi Kiven syntymäsijakin on ainakin jossakin määrin 
arvailujen varassa, mutta nykyisin Tuusulan Nahkelassa sijaitsee 
oletettu saunan paikka, missä kansalliskirjailijan ensi parkaisu 
tässä maailmassa kaikui kuuluville. Viehättäväksi asian tekee 
tietysti se, että alueella sijaitsee edelleenkin saunarakennus.

Ei kuitenkaan ole lopulta merkitystä sillä, mikä fyysinen 
paikka tarkkaan ottaen on Kiven elämään liittynyt tai mikä 

luonnon kohde tai kantatalo on kirjailijan mahtavaa mielikuvi-
tusta kulloinkin inspiroinut. Hänen kerrontansa on niin väke-
vää, että se pikemminkin innostaa meitä jälkipolvia omaan mie-
likuvituksen lentoon. Mehän näemme itse kukin Kiven kerron-
taa ja elämää minne vain katseemme luommekin. Se on sitä hy-
vän kirjallisuuden ja sieluun käyvän lyriikan vaikutusta se.

Kiven isän kotitalon paikka

Aleksis kiven isän kotitalo on ajat sitten hävinnyt, mutta 
sen nurkkakivien kerrotaan olevan aivan Kirkonkylän puolei-
sen Ojakkalantien alkupäässä. Myös kivikellarin rauniot ovat 
näkyvillä. 

Nurmijärven Pekkolan talossa syntyi 17. helmikuuta 1798 
Erik Stenvall. Vanhemmat Antti ja Maria Juhontytär muuttivat 
kuitenkin pienokaisineen Helsinkiin jo loppuvuodesta, mis-
sä lapsi merkittiin kirjoihin ruotsinkielisenä. Tätä linjaa myö-
ten kansalliskirjailijallamme on siis side molempiin kieliimme. 
Helsingissä lapsuutensa varttunut Erik oppi tietysti myös ruot-
sinkielen. Perhe palasi kuitenkin takaisin Pekkolaan pojan ol-
lessa 10-vuotias. Suomen alue oli suurvaltapolitiikan imussa 
siirtynyt Venäjän alamaisuuteen. Sota-aika teki Helsingistä le-
vottoman.

Härkähaan mäki

Härkähaan mäki on helpompi hahmottaa, kun sitä tarkas-
telee entisen järven rantamilta Kirkonkylän suunnasta. Näin 
siksi, että itse mäen harjalta metsäkasvullisuus peittää suurel-
ta osin näkymän entiselle järviaukealle. Kirkonkylän suunnasta 
katsellessa kiintopisteeksi voinee ottaa mäen laella olevan ra-
diomaston.

Härät liittyvät Nurmijärven pitäjään ja sitä tietä myös lyy-
rikon tuotantoon. Joka tapauksessa juuri Härkähaanmäki oli ai-
koinaan se paikka, josta avautui Palojoelta tulevalle kirkkovä-
elle suora näkymä Nurmijärven selälle ja itse kirkkoon. Kuvaa 
maalaa Kivi itse kauniissa runossaan ”Sunnuntai”, jonka alkua 
lukiessa voi varsin vaivatta paikantaa maiseman. 

”Mä muistan sen lempeän laakson,
ainiaan muistan sen,
mis istuin neitoni kanssa.
hellästi syleillen;
ja kiirehti kesäinen päivä,
sunnuntaipäivä tyyni.
Me varjossa valkean tuomen
istuimme ruohistos

Aleksis Kiven jäljillä
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ja allamme kimmelsi järvi
paisteessa auringon.
Ja loistelit Ahtolan immet
Kultaisel santarannal.
Sen toisella rannalla seisoi
Temppeli korkea,
siel kuulimme virisien veisun
ihanast huokaavan,
ja viimein, kun jumalten maasta,
Temppelin kello pauhas.”

Mitä Nurmijärven härkäkarjaan tulee, niin tietenkin kuului-
simpia ovat tietysti Viertolan kartanon onnettomat elukat, jot-
ka ensin piirittivät veljesparvea hiidenkivellä ja lopulta päätyi-
vät näiden saaliiksi, kun pälkähästä ei muuta poispääsyä ollut.

Palojoelta kotoisin ollut Maria Virtanen oli 1961 muistellut 
härkien olemassaoloa, vaikkakin vanhempien sukupolvien ker-
tomaperinnettä jatkaen: ”Muistam miä yhre Helenjus-nimisem 
ku sil piti olla ja härkä, muttem miä sen härkää nähnym, mut oli 
sil semmonen kevyt reki. Köykäsempä hevoserreki. Sil oli yks 
tytär Iita ja ku laskiaist liukuttii ni se häräärreellä sitte liukutti. 
Se oli köykäsempä vetää mäest ylöös.”

Voisipa siis kuvitella, että tällaisella kevyemmällä reellä olisi 
kummittelevan Kertunojankin tienoo päästy edes hiukan nope-
ammin ohitettua, jyrkästä mäestä huolimatta.

Liikuttavin härkäkuvaus on varmasti Kiven runo ”Härkä-
Tuomo”, missä väkivahva, mutta hiukan yksinkertainen renki-
poika kiintyy härkäjuhtiinsa ”Luikiin” ja ”Poikaan”. Vaikka mi-
kään asia tai toimi  ei oikein tahtonut sujua, niin näihin jyke-
viin ystäviinsä hän suhtautui innokkaasti ja kiintymyksellä; kuin 
lemmikkeihin konsanaan.

”Lukea ei tainnut Tuomo taaja;
Oli paljon, jota ei hän tainnut,
johon luja luontonsa ei käynyt,
johon myöntynyt ei jyrkkä mieli:
kirvesvarttakaan ei veistämähän. – 
Yksi oli toki työ ja toimi,
johon iski aina miehen into,
joka hälle elon riemun antoi.
Härkäparillansa ajeskella
peltosaral poudan paahtehessa,
käärittyinä tomuhun ja sauvuun,
miehelle oil huvi suurin aina.
Ajeli hän, tuossa jutteli hän
juhdillensa, jutteli kuin veikko
veikollensa ilvehtien juttuu;
mutta tuolloin taasen miesi hieman
ärjähteli ja heilutti huljaa;
toki, tuulta löi hän, harvoin härkää.”
Parikymmenvuotinen yhteiselo härkien kanssa kuitenkin 

päättyy, kun talon isäntä myy härät teuraaksi Tuomon ollessa 

toisaalla. Ystäviensä menetyksestä isokin mies romahtaa ja hä-
nenkin elämänsä päättyy. Nurmijärven härät ovat tulleet pysy-
väksi osaksi suomalaiskansallista lyriikkaa.

Pirunluola

Pirunluola on Kiven ”Seitsemässä veljeksessä” mainitun pa-
hanhengen, kummajaisen, valtakuntaa. Ojakkalantietä ajettaes-
sa Kirkonkylästä ajettaessa haarautuu puomin sulkema metsä-
tie oikealle. Tie haarautuu jokseenkin Kertunojan kohdalla ja 
jatkuu puron suuntaisesti. Mainittakoon sekin, että Kertuno-
jan notkelma oli – ehkä on vieläkin jollekulle – pelottava paik-
ka. Kansantarinoissa kerrottiin, että paikalla oli joku tukkipo-
mo tappanut Kerttu-nimisen tytön, joka kummitteli notkos-
sa. Vastaavasti kerrottiin jonkun Kertun tappaneen lapsensa ja 
haudanneen sen sillan alle. Lapsen luitakin kerrottiin sillan alta 
löytynen. Olipa joku kauhuissaan saanut paikalla halvauksen-
kin. Hämärässä kostea ja synkkä paikka, metsän äänet ja puron 
kohina lienee ollutkin kolkkoutta lisäävää. Kun mäkikin on kul-
kua hidastanut, niin mahdollisiin kummituksiin on ollut pak-
ko tutustua pidemmän aikaa. Kun mielessä oli runsaasti kan-
sankertomaa kummitusperinnettä, niin varmasti aikuisempikin 
väki tunsi pelkoa. Paikka on siis sopiva tieosoite piruille, jotka 
asustivat noin reilun parinsadan metrin päässä olevassa kallio-
luolassaan. Mainittakoon, että siellä sijaitsee nykyään myös eräs 
geokätkö.

Pohtinkoski eli Poffinkoski - ja 
Kiven lehtimajan paikka

Lehtimaja liittyy taas itseensä kirjailijaan, sillä siellä hänen 
kerrotaan kotiseudulla käydessään oleilleen lehtimajassaan ja 
kirjoittaneen. Paikka on tietysti otollinen ja kumpuaa varmas-
ti luonnonkauneutensa vuoksi inspiraatiota. Koska puhe on 
siis lehtimajasta, ei mitään pitävää todistetta tai jälkeä sellaisen 
todellisesta olemassaolosta ole jäljellä. Se toki tiedetään, että 
metsästystä harrastanut kirjailija on liikkunut laajalti luonnos-
sa ja varmasti erilaisissa tilapäissuojissa metsissä ja vesien äärel-
lä oleillut.

Paikkaan liittyy myös toinen persoonallisuus, Adolf Rosen-
ström (1841-1929) eli ”Poffi”. Hän oli Klaukkalan Metsäkylästä 
kotoisin ollut entinen talollinen Anttilasta. Talon isännyydestä 
hän joutui luopumaan alkoholin johdettua hänet ylettömyyteen 
ja kohtuuttomuuteen. Eri puolilla asuttuaan ja erilaisia ammat-
teja harjoitettuaan hän palasi Palojoelle, missä rakensi vuokra-
maalle myllyn. Se oli Palojoella ensimmäinen laatuaan. Viereen 
Poffi rakensi itselleen asuinmökin. Rakennukset olivat valitet-
tavasti liian likellä vettä ja tulva-aikoina vesi tuli tietysti sisään 
myös mökkiin. Kokenut myllärismies ei antanut tällaisten se-
sonkiluonteisten häiriöiden haitata itseään ja sitoi sänkynsä köy-
sillä kattoon tulvakausien ajoiksi. Rakennukset ovat jo kadon-
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neet, mutta tämänkin mehen muisto elää edelleen värikkäis-
sä tarinoissa.

Äidin kotitalon paikka 

Äidin kotitalon paikka sijaitsi nykyisen Tuusulan alueella 
Nahkelassa. Itse talo on ajat sitten hävinnyt, mutta paikalla on 
muistokivi ja siinä seuraava teksti:

”Tällä paikalla Hannulan talossa asuivat Aleksis Kiven äiti 
Anna Stina os. Hamberg 1793-1865 ja hänen isänsä isoisä Eerik 
Eskelinpoika 1654-1752 Tuusulan kirkon rakentaja.”

Anna Stina oli 31-vuotias ja Erik 26-vuotias, kun he avioi-
tuivat marraskuussa 1824. Hiukan aikaisemmin oli pariskun-
nalle hankittu talon paikka Palojoelta. Talosta tuli aikakauteen 
ja ympäristöön nähden varsin mahtava mansardikattoinen asu-
mus, mikä osaltaan on ruokkinut kertomuksia Raalan karta-
nosta tulleesta avusta ”sukulaiselle”.

Erikillä ja Anna Stinalla oli liitostaan viisi lasta: Juhani 1825, 
Emmanuel 1828, Albert 1831, Aleksis 1834 ja kuopuksena Ag-
nes 1837, joka kuoli vain 13-vuotiaana.

Paljojoelta Tuusulaa kohden ajettaessa sijainnista kertoo en-
sin Nahkelan opastetaulu, mistä pienen matkan päässä näkyy 
tien oikealla puolella komea, 1920-1930-luvulla rakennettu 
muuntajarakennus. Muistokivi on aivan tämän juurella.

Kiven syntymäsaunan sija, jolla nykyäänkin on pieni sauna-
rakennus

Jotakuinkin vastapäätä, tien toisella puolella olevan joen 
partaalla sijaitsee jo edellä mainittu Kiven syntymäsaunan ole-

tettu paikka. Voidaan toki olettaa, että se siellä on ollut, mut-
ta olisiko Hannulan talon sauna todellisuudessa sijainnut niin 
etäällä itse talosta? Siinä asiassa voinemme kuitenkin olla suur-
piirteisiä ja pitää tätä oletettua paikkaa eräänlaisena muisto-
maisemana suurelle miehelle.

Raalan kartano

Raalan kartanosta löytyisi itsestään aihetta moneenkin kir-
jalliseen teokseen, mutta se lienee ollut esikuvana Viertolalle, 
jonka sonnikarjan veljekset ampuivat niiden piirittäessä heitä 
hiidenkivelleen. Itse hiidenkivi sitten onkin todella vaikea tapa-
us, koska sellaisen löytäjiä löytyy laajalta alueelta.

Paikallishistorian hyvin tuntevan Martti Saaren kanssa kier-
rellessämme pitkin Aleksis Kiven jälkiä löysimme Palojoelta 
Raalaan ajaessamme parikin sopivaa kiveä Kylmänojantien var-
resta. Toinen on suhteellisen pieni, mutta saa helposti mieli-
kuvituksessa kaikenlaiset asiat vilistämään, toinen on keskellä 
hakkuuaukeaa ja se on ollut niin suuri, että siitä on johonkin 
tarkoitukseen jopa lohkaistu osa poiskin. Mielikuvituksen in-
noittajaksi kaikki lienevät yhtä sopivia.

Raalan kartanoon liittyy runsaasti historiaa, joka liittyy Pa-
lojoen Stenvallien elämään ja asuinpaikkoihin. Pohditaanpa si-
täkin, että heillä olisi kartanoon jopa sukusiteitä. Kuitenkin täl-
laisten väitteiden osoittaminen paikkansapitäviksi on jokseen-
kin mahdotonta, mutta tarjoaa toki kertomuksena taatun draa-
man aiheen uudemman polven kirjoittajille.

1
Ristipelto, minne peikkojen ja pirujen oli pakko pysähtyä. Tämä turvallinen peltoaukea on kuvattu syksyllä 2014 

Kiven syntymäkodin portailta.
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Myllymaan talo

Myllymaan talo on ajan oloon kokenut muutoksia, mutta 
Kiven aikoina hänen veljensä Juhani Stenvall piti taloa tilan-
vuokraajana. vuosina 1854-1877. Tämä tarjosi kirjailijaveljel-
lekin tilaisuuden oleille jonkin aikaa veljensä taloudessa. Alek-
sis-veli oleili Myllymaalla 1862-1863. Komea, punainen talo 
sijaitsee Kylmänojantien ja Nurmijärvi-Siippoontien risteyk-
sen tuntumassa.

Veljesten välit olivat ilmeisesti kireät, mikä ainakin osin 
saattoi johtua siitä, että Juhani ei oikein onnistunut talonpi-
dossaan. Aleksiskin sai käytännössä huollon itselleen Palojo-
en suunnalta, eikä niinkään veljen taloudelta. Hukkaan ei aika 
Myllymaan talossa kuitenkaan mennyt, sillä siellä Kivi kirjoitti 
uutterasti. Virikkeitä ainakin ”Kullervoon” antoivat läheiset Pa-
raatinkalliot ja Myllykosken kuohut.

Kirjallista mielikuvitusta on varmasti ruokkinut myös itse 
talon oma historia, sillä sitä käytettiin aikoinaan käräjätalona. 
Piiskarangaistuksiakin tuona aikana vielä annettiin ja tarkoituk-
seen sopiva koivu, johon piiskattavat saatettiin ripustaa, löytyi 
vielä Kiven aikoina talon rajamailta.

Taaborinvuori

Taaborinvuori on tuttuakin tutumpi. Siellä nuoren Aleksik-
sen kerrotaan leikkineen, saarnanneen ja kisailleen elämänsä 
alkuvaiheissa. Se on lähellä kotitaloa, kuten kotitalon edustalla 
sijaitseva Ristipeltokin, mikä lienee sekin inspiroinut kirjaili-

jaa pysäyttämään edellä kerrotun pirunluolan asukkaan ennen 
kotitaloa. 

Taaborinvuori oli aikaisemmalta nimeltään Kivimäki. Se 
tarjosi rinteillään suhteellisen tiiviin käsityöläisten asuinkes-
kittymän. Alueelle myös muutettiin muualta: Vihdistä, Haus-
järveltä, Helsingin maalaiskunnasta, Tuusulasta ja Helsingistä. 
Palojoen kyläyhdistyksen vuonna 2013 julkaisema, Tarja Rani-
sen toimittama kirja ”Nummisuutareiden naapurit” kertoo, et-
tä ”tutkijat ovat kuvanneet mökkejä kuin pieneksi, harmaaksi 
mökkikaupungiksi, jossa on paljon kukkia ja jota ympäröivät 
sireenipensaat ja hedelmäpuut.”

Kiven, siis alun perin Stenvallin, lapsuuden ympäröivät siis 
aikakautensa arvostetut ja luovaa työtä tekevät osaajat. Mieliku-
vitus pulpahteli tietysti lastenkin leikeistä. Tulevan kansalliskir-
jailijan lapsuudenystävä, puuseppä Kustaa Domander eli ”To-
manteri”, ennätti elinaikanaan vielä muistella tutkijoille lapsuu-
tensa leikkejä tulevan sanan taitajan kanssa. Nuoren Aleksiksen 
saarnatessa Taaborilla – kirjailijan itsensä antama nimi Kivimä-
elle – toimi nuori Tomanteri lukkarina. Vaikka johtamisjärjestys 
oli selvä, oli tuleva kirjailija lojaali ystävä. Kun Stenvallien kana 
jäi tallin oven väliin, syytettiin Toamnteria vahingosta. Aleksis 
oli kuitenkin pontevasti puolustanut leikkitoveriaan: ”Ei se hä-
nen syytään ollut, itse kana oven väliin meni.”

Taaborinvuori on meille tämän aikakauden eläjille luonnol-
lisesti Kivi-juhlien kotipaikka ja kulttuurielämän sydän. Luo-
vuus ja yhteisöllisyys on vaihtanut hiukan muotoaan, mutta 
elää vahvana ja juurevana edelleen Palojoen sydämessä.

Teksti ja kuvat: Jaakko Ojanne

2
Myllymaan talo, missä Aleksis Kivi asui hetken ajan veljensä taloudessa. Tuo paikka on tiettävästi myös ainoa, missä 

Kivi todistettavasti on Nurmijärvellä kirjoittanut.
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3

4 härkähaanmäki kuvattuna entisen Nurmijärven suunnasta syksyllä 2014.

Kiven isän kotitalon sijaintipaikassa ei ole enää juurikaan nähtävää. 
Ehkä jokunen kulmakivi ja kellarin jäänteitä.
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5

6

Kummitteleva Kertunoja. Kummitusta oli työlästä rientää pakoon ylämäkeen.

Kummittelevan kertunojan not-
kelmasta haarautuu metsätie, joka 

johtaa pirunluolallle. Luolasta 
pelmahtaneita piruja ja peikkoja 
täytyi sitten juosten paeta aina 
Palojoen ristipellolle saakka tai 

muuten kävi huonosti.
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7 ”Poffinkoski” Palojoella vanhaan aikaan, kun vanha Poffi vielä myllyään piti. KUVA: Nurmijärven kunnan arkistot.

Samainen koskipaikka vuoden 2014 syyskuun alussa. Luonto peittää menneisyyden toimet, mutta tarinat kukoistavat edelleen.
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8 Raalan kartano tänä päivänä tieltä katsottuna.

Kartanon talousrakennus ja sen päädyssä vellikello.
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9

10

Kiven äidin syntymäkodin muis-
topaasi on Nahkelassa, Tuusulan 
puolella. Tieltä sen paikantaa 

vanhan muuntamotornin avulla; 
paasi on sen juurella. Mainitta-
koon, että muuntamoakin ovat 

1930-luvulla olleet nurmijärve-
läiset rakentamassa.

 Kansalliskirjailijamme oletettu syntymäsaunan paikka. Alkuperäinen sauna on joka tapauksessa aikaa sitten hävinnyt, joten nyt 
kuvassa näkyvää voitaneen pitää muistomerkkinä. Ainakin se sijaitsee varsin likellä äidin syntymäkotia.
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Klaukkalan kirkko – 
aikakauden majakka jo 
kymmenen vuotta

Kirkon rakentaminen on aina ollut yhteisön ponnistus. 
Se on ollut luomassa sitä perustaa, jolle ihmisten rakenta-
ma yhteiskunta on kulloinkin kasvanut ja kehittynyt. Tä-
män kehityksen suuri huipentuma koettiin vuonna 2004 
ensimmäisenä  adventtisunnuntaina, kun Klaukkalan uu-
si kirkko vihittiin käyttöön. Se kokosi väkeä seiniensä si-
sään ja salit sekä parven ääriään myöten täyteen. Klaukka-
lan kirkko ei tyhjyyttään kaikunut.

Liki pari vuosikymmentä aikaisemmin tehty kirkko-
aloite oli koonnut valmisteluvaiheessaan, kokosi rakennus-
vaiheessaan ja vihkimisvaiheessaan klaukkalalaisia yhteisen 
asian puolesta työskentelemään, mutta toki on muistettava 
pyhäkön varsinainen tarkoitus: se on Herran huone, Juma-
lan temppeli ja seurakunnan kokoontumispaikka. Ja sel-
laisena Klaukkalan kirkko sai toimia heti saman vuoden, 
vuoden 2004 Tapaninpäivästä alkaen, kun tsunami pyyh-
käisi Thaimaan rannikolla monen suomalaisen elämän pois 
tästä elämästä. Mukana oli useita nurmijärveläisiä perhei-
neen. Klaukkalan kirkko valaistiin johdattamaan luoksen-
sa lohdutuksen piiriin menetettyjä läheisiään kaipaavia ja 
katastrofin järkyttämiä ihmisiä. Elämän majakka, yhteisön 
tukipylväs, Klaukkalan kirkko aloitti arvokkaan tehtävänsä 
surun verhoamassa tunnelmassa, mutta surun murtaessa 
ihminen vahvistusta kaipaakin kaikkein kipeimmin.

Kirkon rakentaminen on aina historiallinen tapahtu-
ma, mutta aina jonkun on oltava aloitteen tekijänä. Jonkun 
on myös kannustettava lähimmäisiään tällaisessa suures-
sa hankkeessa, jollaisiin ylipäätänsä vain harva meistä elä-
mänsä aikana edes välillisesti voi osallistua. Tarvitaan ki-
pinän sytyttäjä ja vision esittäjä. Sellainen henkilö on ol-
lut Nurmijärven Klaukkalassa pankinjohtaja Jukka Pihko.  
Hänen perustava ajatuksensa oli yksinkertaisesti se, että 
vain työllä Klaukkala kasvaa. Ja sen työn tekemisessä pi-
ti itse olla erityisen uuttera. Eipä kirkon oleminen koko 
Nurmijärven pitäjässäkään mikään itsestäänselvyys ollut.

Nurmijärven kirkon vaiheita

Nurmijärven ristimallinen puukirkko vihittiin käyt-
töön 12. päivä lokakuuta 1793. Se on yli kahden vuosisa-

dan hallinnut niin pitäjän maisemaa kuin hengenelämää-
kin. Tämän sanonnan käyttäminen ei ole ylisanojen käyt-
töä. Pikemminkin asia on päinvastoin. Nurmijärven kir-
kon alue ansaitsee kokonaisen luvun pitäjän historiasta 
kerrottaessa.

Suomen ja suomalaisten koko tunnetun historian ajan 
kirkko ja sen toiminnot ovat lomittuneet tavallisen kansan 
elämään, toimintaan ja uuden oppimiseen. Kirkko hallin-
noi ja kirkko opetti. Eikä tätä asetelmaa suinkaan heikentä-
nyt se, että koko kirjakielemme perustan asettaja, Mikael 
Agricola, oli itse sekä kirkonmies että hallintovirkamies. 
Samoilla periaatteilla toimivat hänen jälkeensäkin virois-
saan toimineet papit. Hallinnollisia valmiuksia edistivät 
mm. verotukselliset tehtävät. Seurakunnanhan oli kustan-
nettava kymmenyksillään kirkkoherransa elanto. Kirkon-
miehet puolestaan huolehtivat seurakunnastaan myös hal-
linnollisessa mielessä. Pappi kirkossaan oli kansan link-
ki taivaalliseen ja maalliseen johtoon. Tässä suhteessa oli 
tavallisen rahvaan kannalta sitä parempi kuta lähempänä 
kirkkoherra oli. 

Nykyisen Nurmijärven pitäjän alueelle noin 
1300-1400-luvuilla muuttaneet olivat hyvinkin kristittyä 
kansaa. Näin muodoin he olivat myös veronalaista väkeä. 
Lisäksi heillä oli hengellisiäkin velvollisuuksia. Oli osal-
listuttava jumalanpalveluksiin. Eihän voinut olla kunnon 
kristitty, ellei palvellut Jumalaa kirkossa rukoilemalla. 

Tuon ajan kulkuvälineillä ja tiestöillä kirkkomatkat oli-
vat kuitenkin pitkiä ja hankalia. Lähin kirkko nurmijärve-
läisille lieneekin ollut Helsingin pitäjän kirkko Turusta Vii-
puriin vievän rantatien varrella.

Pääosin ruotsinkielisten asuttaman Helsinge-nimisen 
pitäjän luoteisessa kolkassa asui myös suomenkielistä vä-
estöä.

Tällainen matkustaminen, joka vieläpä oli suoranainen 
velvollisuuskin, kävi ajanoloon raskaaksi. 

Joskus 1800-luvulla tallennettiin perimätietoa, jonka 
mukaan ensimmäinen kirkko olisi rakennettu Nurmijär-
velle jo paavillisena aikana. Eeva Ojasen kirjassa ”Temppe-
li korkea - Nurmijärven kirkon kaksi vuosisataa”, on myös 
maininta vuodelta 1565 löytyneestä kirjeestä. Siinä pap-
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pi Sigfrid Tuomaanpoika kirjoittaa Ruotsin kuningas Erik 
XIV:sta (1533 - 1577) esitellen itsensä ”Sanan palvelijak-
si Nurmijärven Pyhän Martin kirkossa”. Tämähän on selvä 
viittaus keskiaikaiseen tapaan nimetä kirkko suojelupyhi-
myksen mukaan. Martti-pyhimys on Suomessa, varsinkin 
läntisessä osassa maata, hyvin tunnettu. Esikuvana oli rans-
kalainen piispa Martinus Toursilainen, jonka kuolinajaksi 
tiedetään 10. marraskuuta vuonna 397. Tämä Pyhä Martti 
oli anteliaisuudestaan kuuluisa.

Alueen pikkuhiljaa tapahtunut vaurastuminen, pitkät ja 
hankalat kirkkomatkat ja senkin lisäksi suoranaiset kieli-
vaikeudet nurmijärveläisten suomenkielisten ja Helsingen 
ruotsinkielisten kanssa olivat aikaisemmin synnyttäneet 
haaveet omasta kirkosta. 

Hankkeessa lienee ollut mukana suurempiakin voi-
mia. Ruotsin kuningas Kustaa Vaasan uskonpuhdistuk-
seen liittyminen mursi katolisen kirkon vallan ja hallinnon 
1520-luvulla. Vanhat katoliset seurakunnat lakkasivat ole-
masta ja ne saattoivat jakaantua, jopa hallitsijan toivomuk-
sestakin, pienempiin osiin. Näin saatettiin Nurmijärvellä 
päästä oman herranhuoneen suhteen liikkeelle ilman, et-
tä olisi suoranaisesti tarvinnut vaatia katolista seurakuntaa 

ryhtyä asiassa toimenpiteisiin. Silti kirkkoa saatettiin kut-
sua pyhimyksen mukaan.

Vuonna 1558 mainitaan pitäjän historiassa, että Nur-
mijärvi oli Helsingin pitäjän kappeli. Tähän kappelikun-
taan kuuluivat pääasiassa suomenkielisiä nurmijärveläisky-
liä sekä joitakin nykyisen Tuusulan ja Sipoon kyliä.

Ensimmäinen suuri askel oli saavutettu Nurmijärven 
historiassa. Nyt pitäjässä oli edes oma kappelirakennus.

Henkinenkin nälkä kasvaa syödessä

Kappelikuntana Nurmijärvi oli kuitenkin vailla pysy-
vää sielunpaimenta. Niinpä Sigrid Tuomaanpoikakin siir-
tyi jo 1570 Helsingin pitäjän kirkkoherraksi ja jätti nurmi-
järveläisille jälkeensä tyhjän kappelin. Satunnaisten saar-
naajien varassa olleet talonpojat työlääntyivät vallitsevaan 
tilanteeseen ja kirjoittivat itselleen kuninkaalle 18. päivä 
toukokuuta 1579. Nyt kuninkaana oli jo Juhana III (1537 
- 1592). Kirjeen sävy oli ajan hengen mukaan alamainen ja 
ehkä nykysanoilla kuvattavissa peräti matelevaksi. Kuiten-
kin pitää muistaa, että tuolloin kuninkaan vallan katsot-
tiin olevan itsensä Jumalan antamaa. Niinpä nöyryyden tä-
tä maan päällä käskyvaltaa Jumalan puolesta käyttävää hal-

Klaukkalan kirkko vihittiin käyttöön I adventtisunnuntaina, 28. marraskuuta 2004. KUVA: birgit Tolvanen.
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litsijaa kohtaan oli nurmijärveläistenkin parissa oltava sy-
vää ja harrasta. Tässä hengessä kirjeen alkupuhuttelu kuu-
luukin seuraavasti: ”Suuriarvoinen, jalosukuinen ensimmäinen 
herra ja Kuningas. Kaikkein Armollisin herra ja Kuningas, su-
vaitkoon teidän Armollinen Korkeutenne jumalan nimessä ottaa 
vastaan tämä meidän anomuksemme ja valituksemme.”

Kirjeessä vedottiin niihin vaikeuksiin, jota köyhällä 
kansalla on pitkillä kirkkomatkoilla ja kuinka epävakaal-
la pohjalla Jumalan sanan kuuleminen pitäjässä niissä olo-
suhteissa oli. Sitten päästiin itse asiaan: ”Kaikkein Armollisin 
herra ja Kuningas, meillä on täällä neljän pitäjän välissä kappe-
li, jota kutsumme Nurmijärveksi, kuten Teidän Armollinen Korke-
utenne hyvin tietää. Kaikkein Armollisin herra ja Kuningas, su-
vaitkoon Teidän Armollinen Korkeutenne jumalan nimessä kuulla 
meidän nöyrä rukouksemme ja valituksemme ja tehdä tänne Nur-
mijärvelle erikoinen pitäjänkirkko niin, että jokainen pappi voisi 
opettaa oman pitäjänsä rahvasta sen äidinkielellä pelkäämään ja 
palvelemaan jumalaa.”

Kirjeessä muistutettiin, että kappeliseurakunnan vä-
ki on suomenkielistä ja Helsingin pitäjän ruotsinkielistä. 
Välimatkaa kirkoilla oli neljä peninkulmaa eli noin 43 ki-
lometriä. Kohtuuttomasta välimatkasta johtuen pappien 
pääsy saattoi usein Nurmijärvelle estyä, lapset kuolla il-
man kasteita ja vanhukset vailla sakramentteja.

Tähän omaan seurakuntaansa olivat hakemuskirjeen 
mukaan halukkaita pääsemään Helsingin pitäjän kappelista 
Klaukkala, Yli-Lepsämä, Valkjärvi, Perttula, Uotila, Nur-
mijärvi, Raala, Palojoki, Nahkela, Siippoo, Hyrylä, Lahela; 
Sipoosta Rusutjärvi, Paijala, Ruskela; Vihdistä Nummen-
pää, Leppälammi, Korpi sekä Janakkalasta Kytäjä ja Hy-
vinkää.

Kuten luettelosta voidaan heti huomata, aikanaan tämä-
kin joukko jakaantui omiksi seurakunnikseen, jotka aika-
naan myös rakensivat omat kirkkonsa. Oikeastaan saman-
suuntainen kehitys on jatkunut aivan nykyaikaan saakka. 
Vuonna 1938 vihittiin Nurmijärven seurakunnan omassa 
piirissä kirkko Rajamäellä ja vielä vuonna 2004 Klaukka-
lassa. Kansa on aina halunnut kirkon lähemmäksi. Ja lopul-
ta kirkko on aina kansaa lähestynyt. Klaukkalassa tämä lä-
hestyminen alkoi vuonna 1985 kirkkovaltuustossa tehdyllä 
aloitteella.

Kirkonrakentaja

Jos kyläkunnan kasvu on ollut kiinteässä yhteydessä 
kirkkoonsa, niin nimenomaan Klaukkalassa. Pankinjohtaja 
Jukka Pihkon paikkakunnalle muuttaessa 1963 voitiin vie-
lä puhua kasvuaan odottelevasta maaseudusta: 

”Klaukkala oli silloin jo pieni helsingin nukkumalähiö. 
Asukkaita oli noin 3000. helsingissä kyllä tiedettiin, että sellai-
nen paikka kuin Klaukkala on, mutta kun tänne sitten lähdettiin, 
ajettiin ohi ja ruvettiin kyselemään, että missäs se oikein onkaan? 

Klaukkalasta nimittäin puuttui keskusta”, Pihko muistelee ky-
lään saapumisensa aikaa.

Nuoren pankin johtajan asiakaskunta koostui omako-
titaloissa asuvista ja Helsingistä leipänsä tienaavista ihmi-
sistä. Klaukkalaan oli hyvä tulla kotia rakentamaan. Alue 
oli edullista ja kuluyhteydet Helsinkiin suhteellisen hyvät. 
Kuten tänä päivänä voidaan todeta, on tämä kehityskaari 
edelleen jatkunut.

Pihko kehitti ja kasvatti pankkiaan samalla, kun pyrki 
käytettävissään olevilla keinoilla kehittämään Klaukkalaa. 

”Klaukkalan kehittäminen on ollut toinen elämäntyöni. Läh-
din siitä, että minun pankkinikin kehittyy, jos myös kylä kehittyy.”

Yhteisössä toimivalle löytyi tehtävää myös yhteisön 
edustajana. Vuonna 1971 Pihko valittiin kirkkovaltuustoon 
ja 1981 kunnanvaltuustoon. Seurakunnallinen työsar-
ka jatkui yhtäjaksoisesti 35 vuotta, minä aikana hän toimi 
kirkkovaltuuston puheenjohtajana 14 vuoden ajan. Vuodet 
1996-2004 hallinnollista kokemusta ja ymmärtämystä kir-
kolliseen päätöksentekoon ja organisaatioon karttui kir-
kolliskokouksen maallikkoedustajana. Klaukkalan kirkon 
rakentamista ajatellen kylässä toimi siis kaikin puolin otol-
linen ja riittävän energinen mies. Erityisestä energisyyttä 
tarvittiinkin, sillä temppelin rakentaminen on aina hidas-
ta ja harrasta puuhaa. Klaukkalassa siihen kului 19 vuot-
ta. Toki herranhuonetta oli kaivattu jo kauan pidemmän-
kin aikaa. Tuo 19 vuotta on pikemminkin ollut eräänlaista 
”loppukiihdytystä”, kuten seuraavasta kertomuksesta voi-
daan todeta.

jukka Pihko, kirkkovaltuuston pitkäaikainen puheen-
johtaja ja kirkolliskokousedustaja teki elämäntyönsä 

Klaukkalan kirkon eteen.
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Rukoushuoneen kaipuuta

Maalaiskylänä Klaukkala ei seurakunnan perustami-
sen jälkeen ollut muita vastaavanlaisia kyliä kummemmas-
sa asemassa hengellisten tarpeiden tyydyttämisen suhteen. 
Kirkossa käytiin ohjeistuksen mukaisesti ja jokseenkin 
kaikki hengelliset toimitukset toteutettiin kirkolla. Kin-
kerit olivat tapahtumia, joissa kirkonmiehet jalkautuivat 
kylälle. Lisäksi pyhäkoulu- ja kiertokoulujärjestelmä le-
vitti tehokkaasti hengen sanaa kasvaville polville kylän tu-
vissa. 1900-luvun alusta lähtien koettiin kuitenkin tarvet-
ta saada kylään oma kokoontumistila, jossa voitaisiin pitää 
hengellisiä tilaisuuksia ja jota voitaisiin käyttää tarvittaes-
sa muihinkin toimituksiin. Esimerkkeinä oli kunnan poh-
joisosaan, Hyvinkäälle, pystytetty rukoushuone. Samanlai-
sia kokoontumistiloja tiedettiin rakennetun muuallekin. 
Asiaa vauhditti 1920-luvun alussa tietty inhimillinen teki-
jä. Vuonna 1922 oli kylään vihdoin perustettu virallisesti 
nuorisoseura, joka otti käyttöönsä silloin hiukan huonoon 
kuntoon jääneen Ali-Seppälän talon. Naapurissa Ali-Klau-

kan isäntä, Kalle Laine ei pitänyt ratkaisua oikeana ja päätti 
ryhtyä aktiivisiin toimiin rukoushuoneen rakentamiseksi. 
Hän lahjoitti pian perustetulle Rukoushuoneyhdistyksel-
le omista maistaan tontin ja melko pian lahjoituksen jäl-
keen rukoushuonetta alettiin pystyttää talkoo- ja lahjoitus-
voimin. Lisäksi mainittakoon, että toinen naapuri Vihto-
ri Salmela lahjoitti vielä lisämaata rukoushuoneen ulkova-
rastoa ja tietä varten. Kolmas merkittävä rukoushuoneen 
puuhamies oli Kaarlo Lehtimäki. Hän lahjoitti myöhem-
min Klaukkalaan rakennetulle rukoushuoneelle alttari-
taulun. Rakennuksen katolle pystytettiin pieni torni, jo-
hon Laine ja Holman isäntä Gustav Schnitt olivat lahjotta-
neet soittokellon. Tiettävästi tätä kelloa kuitenkin soitet-
tiin vain hyvin harvoin. Hirsirakenteinen ja pärekattoinen 
rukoushuone saatiin valmiiksi jo syksyllä 1923.  Rukous-
huoneen viralliset vihkiäiset tosin järjestettiin vasta kesäl-
lä 1925. Rukoushuone näytteli tämän jälkeen erittäin kes-
keistä osaa Klaukkalan hengellisessä elämässä. Siellä pidet-
tiin lähes viikoittain hartaushetkiä. Sen lisäksi tiloja käytet-
tiin erilaisiin kirkollisiin toimituksiin ja toimintoihin. Puh-
taasti hengellisten toimintojen ohella rukoushuone palveli 

Klaukkalan kirkon tapuli ja hengen symboli, taivasta kohden lentävä lintu. KUVA: jaakko ojanne.
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monessa muussakin toiminnoissa. Talvisodan lopulla 1940 
ja rauhan jo tultua sama rukoushuone toimi tilapäisenä 
synnytyssairaalana, koska synnyttäjien matka Helsinkiin ja 
naistenklinikalle oli vaarallista. 

Tiloissa pidettiin poika- ja tyttökerhoja, ja vuosina 
1960- ja 70-luvuilla siellä toimi Nurmijärven seurakun-
nan päiväkerho. 

Kun kauan kaivattu seurakuntakeskus vihdoin valmis-
tui Volunmäkeen 1973, rukoushuone kävi tarpeettomaksi 
ja se purettiin. Monet kyläläiset ovat myöhemmin haastat-
teluissa toivoneet, että kylän merkittävä ja historialtaan ri-
kas arvorakennus olisi säilytetty.

Rukoushuoneyhdistys ja 
Klaukkalan ensimmäinen oma pappi

Vaikka rukoushuone oli valmistunut ja oli myös koko 
seurakunnankin vilkkaassa käytössä, se pysyi koko ajan ni-
mellisesti Rukoushuoneyhdistyksen omistuksessa. Vasta 
vuonna 1958, Nurmijärven seurakunnan 400-vuotisjuhli-
en yhteydessä, se lahjoitettiin seurakunnalle. 

Varsinaisia jumalanpalveluksia rukoushuoneella alettiin 
pitää vuonna 1966. Aluksi jumalanpalvelukset pidettiin 
kerran kuussa, mutta myöhemmin joka sunnuntai. Ajan-
kohdaksi vakiintui hiukan poikkeuksellisesti klo 12, sillä 
usein jumalanpalvelusta pitävä kappalainen oli tätä ennen 
pitänyt hartauden jo Rajamäen kirkossa. Tätä perinteistä 
kelloaikaa on Klaukkalassa noudatettu nykyisinkin, vaikka 
olosuhteet ovat suuresti muuntuneet.

Seurakunnallisten tarpeiden- ja lukumääränkin -  li-
sääntyessä seurakunnallisten tilojen lisäämistarve kävi 
polttavammaksi. Viimein vuonna 1973 valmistui Ylitilan-
tien, silloisen Valtatien, alkupään varteen ns. Volunmäkeen 
seurakuntakeskus, jossa oli moderni kirkkosali ja useita ti-
loja seurakunnallisille toimille. 

Vuonna 1965 kappalaiseksi valittu Tuomo Koivuran-
ta kävi kyllä usein Klaukkalassa saarnaamassa, mutta vas-
ta seurakuntakeskuksen valmistuttua 1973 hän muutti itse 
kylään.  Hänestä tuli virallisesti Klaukkalan ensimmäinen 
pappi.  Jo vuoden kuluttua tästä ajankohdasta hänet va-
littiin Åke Launialan jälkeen Nurmijärven kirkkoherraksi. 
Niinpä hänen toimiaikansa Klaukkalassa jäi kuitenkin pe-
rin lyhyeksi. 

Vuonna 1975 valittiin Klaukkalan kappalaiseksi Jorma 
Bäckman, joka viihtyi täällä aina vuoteen 1981. Hänen jäl-
keensä kappalaiseksi valittiin Mauri Tolvanen, joka toimi 
kylän pidettynä sielunpaimenena aina eläkkeelle siirtymi-
seensä asti, vuoteen 2007. Hän oli uransa aikana seurakun-
talaistensa parissa myös pitäjässä toimineen paikallisradi-
on, Radio Kolmen kautta jouluaikaan. Lisäksi hän kirjoitti 
uutterasti Nurmijärven Sanomiin sekä joskus myös kilpai-
levaan aviisiin, Nurmijärven Extra uutisiin. 

Oman kirkon puolesta

Kasvavan Klaukkalan kylän asukkaita kummastutti siis 
hyvin pitkään, että pitäjän seurakunnan selvästi kaikkein 
suurimpaan taajamaan ei oltu rakennettu varsinaista kirk-
koa. Monia aloitteita kirkon rakentamiseksi tehtiin vuo-
sien varrella, mutta useimmiten ne kilpistyivät erilaisiin 
syihin, joista päällimmäisiksi nostettiin yleensä taloudel-
liset seikat. 

Klaukkalan kirkon rakennustoimikunta, jonka puheen-
johtajana oli vuodesta 1985 lähtien kirkkovaltuuston pu-
heenjohtaja Jukka Pihko, pyrki sinnikkäästi saamaan vihre-
ää valoa suunnitelmille. 

Toinen merkittävä hankkeen edistäjä kirkkovaltuustos-
sa oli Teuvo Suhonen, joka saattoi rivivaltuutettuna teh-
dä vapaammin esityksiä ja puhua niiden puolesta kuin pu-
heenjohtajan tuolilla istuva Pihko. Strategia oli kuitenkin 
yhteinen ja tavoite sama: kirkko Klaukkalaan.

Aiheesta kirjoitettiin hyvin runsaasti Nurmijärven Ex-
tra uutisten sivuilla vuosina 1996 – 1998, jolloin asia al-
koi suuresta vastustuksesta huolimatta liikkua verkkaisesti 
eteenpäin. Vuosden 1996 syksy oli kaikkein vilkkainta ja 
värikkäintä lehtikirjoittelun aikaa. Itse asiassa ilmassa oli-
vat jo lähes riidan ainekset.

Sivustatukea kirkkoajatukselle tuli korkeammaltakin. 
Piispantarkastusta 1998 suorittanut piispa Eero Huovi-
nenkin oli todennut Klaukkalan tarvitsevan oman ja oi-
kean kirkon. Kuitenkin vasta kesällä 2002 tehtiin viralli-
nen kirkon rakentamispäätös. Arkkitehtuurikilpailun oli jo 
tätä ennen voittanut nuori Anssi Lassila ja rakentamistyöt 
voitiin aloittaa heti päätöksen jälkeen eli syksyllä 2002. 

Kirkko valmistui seurakuntakeskuksen viereen epäi-
lijöiden kummastukseksi suunnitellussa ajassa ja tiukassa 
budjetissa pysyen. Eräs perusargumentti vastustajien pii-
rissä oli nimenomaan se, että seurakunnan talous ei han-
ketta kestä ja että perustoimintaan ei enää riitä varoja. Täl-
lä perusteella hanketta vastusti myös osa seurakunnan vä-
estä. Vuonna 2002 asiaa piti selostaa jopa Helsingin Sano-
mien sivuilla. 

Traagisin episodi rakennusvaiheissa sattui, kun eräs ra-
kennustyömies horjahti kirkon harjalta torstaina, 15. tam-
mikuuta 2004 kello 14.30. Hän  menehtyi putoamisen 
seurauksena. Putoamiskohdalle on lattiaan kiinnitetty pie-
ni messinkilaatta, jossa on yksinkertainen risti ja aaltoku-
viointi. 

Kirkon vihkiäisiä vietettiin adventtisunnuntaina, 28. 
marraskuuta 2004. Klaukkalan kirkon siunasi käyttöön 
piispa Mikko Heikka. 

Vuoden 2004 Tapaninpäivän tsunamikatastrofi surma-
si myös useita Thaimaan rannikoilla lomaansa viettäneitä 
klaukkalalaisia. Jo loppuvuodesta Klaukkalan kirkko täyt-
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tyi ääriään myöten lohdutuksen sanoja kaipaavista ihmisis-
tä. 

Tila täynnä valoa

Moderni ja valoisa kirkkosali ja monet aputilat ovat – 
nyt, kun kirkko lopulta on saatu rakennettua - saaneet kä-
vijöiden varauksettoman kiitoksen. Kirkon kuparinen ul-
kopinta jakaa edelleen yleisön mielipiteitä, mutta se muo-
dostaa nykyisin arvokkaan lisän Klaukkalan keskustan 
yleisilmeeseen. Vitsailut ”suuresta kahvipannusta” ovat ko-
konaan unohtuneet.

Klaukkalan kirkon liepeillä ei järjestetä yksinomaan 
jumalanpalveluksia ja muita hengellisiä toimituksia, vaan 
kirkkoa ja sen aputiloja käytetään mitä moninaisimpiin 
oheistoimintoihin, joista suurin osa liittyy luonnollisesti 
tavalla tai toisella seurakunnan virallisiin toimiin. Kirkon 
tiloissa ovat saaneet kokoontua ja esiintyä myös moninai-
set ulkopuoliset tahot. 

Kirkkoa rakennettaessa saneerattiin myös vuonna 1973 
valmistunut osa. Tässä yhteydessä keksittiin rakentaa kir-
kon taakse niin sanottu ”kesäkirkko”, avoin tila taivaan al-
le. Siinä voidaan myös pitää erilaisia tilaisuuksia sään niin 
salliessa.

Klaukkalan aivan ensimmäinen kirkko

Evankelisluterilainen kirkko ei ole ainoa Klaukkalas-
sa aktiivisesti toimiva kirkkokunta. Erityisesti sodanjäl-
keisten siirtolaisten tulon myötä Klaukkalaan on saapu-
nut useita kreikkalaiskatolisen kirkon jäseniä, ortodokse-
ja. Viimeisten vuosikymmenien aikana kylään on saapunut 
lisäksi useita ortodokseja pääkaupunkiseudulta. 

Jos Klaukkalan evankelisluterilaisen kirkon syntyhis-
toria oli pitkä ja mutkikas, tuntui rinnakkaiselta uskonto-
kunnalta samojen toimien onnistuminen tapahtuneen tun-
tuvasti rivakammin. 

Klaukkalassa arvellaan asuvan noin 700 ortodoksia ja 
heistä ortodoksiseen seurakuntaan kuuluu noin 200. Tark-
kaa, asuinpaikan mukaan ryhmiteltävää rekisteriä ei kui-
tenkaan ole, joten luvut ovat suuntaa antavia. Klaukkalan 
ortodoksinen seurakunta kuuluu hallinnollisesti Helsin-
gin ortodoksiseen seurakuntaan, jossa on kaikkiaan yli 19 
000 jäsentä. Tämä laaja seurakunta kattaa käytännössä ko-
ko Uudenmaan ja pääkirkkona on Helsingin Katajanokalla 
sijaitseva Uspenskin katedraali.

Pienen seurakunnan mittava voimannäyte oli vuonna 
1995 Kuonomäentien varteen kylän ydinkeskustan rajalle 
pystytetty puinen, kaunista karjalaista kirkkorakennuspe-
rinnettä mukaileva rukoushuone eli tsasouna. 

Ajatus tsasounan rakentamisesta virisi jo 1980-luvun 
lopulla. Ajatus sai siunauksen emäseurakunnalta ja varat 
rakentamiseen kerättiin vapaaehtoisvoimin. Arkkitehti 
Ritva Westermark piirsi kirkkorakennuksen. Sisustuksen 
kauniit ikonit ovat Aleksander Wikströmin maalaamat. 

Parin vuoden kuluttua valmistumisesta rakennukseen 
saatiin pyhän Nektarios Eginalaisen reliikki, jolloin ruko-
ushuone voitiin vihkiä virallisesti Pyhän Nektarioksen kir-
koksi.  

Seurakunta on pienuudestaan huolimatta hyvin aktii-
vinen. Jumalanpalveluksia vietetään yleensä pari kertaa 
kuussa lauantaisin ja sunnuntaisin. Tämän ohella vietetään 
muita kirkollisia juhlatilaisuuksia. Niistä Klaukkalan kir-
kon kannalta tärkein on marraskuun 9. päivänä vietettävä 
Pyhän Nektarioksen praasniekka.

Kirkko valmistui aikoinaan puhtaasti vapaaehtoisvoi-
min ja talkootyönä. Merkittävää oli, että rakentamiseen 
osallistui ekumenian hengessä myös luterilaisia. Tällä 
Klaukkalan ensimmäisellä kirkolla onkin merkittävää eku-
meenista yhteistyötä kylän evankelisluterilaisen – toisena 
valmistuneen - kirkon kanssa. 

Oikeastaan hauskaa on todeta, miten ekumeenista yh-
teistyötä on voitu konkreettisesti edistää siinä vaiheessa, 
kun molemmat kirkkokunnat ovat ensin pitkän ponniste-
lunsa jälkeen saaneet rakennettua kirkkonsa.

Jaakko Ojanne 

Kirkon lattiasta löytyy pelkistetty risti. Sille paikalle putosi 
kuolemaansa 15. tammikuuta 2004 kello 14.30 muuan 

kirkkorakennuksen työmies. . KUVA: birgit Tolvanen.
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Simolan torpan kaamea 
surmatyö

Historiaa ei voi kirjoittaa, ellei siinä käsittele rehelli-
sesti murheellisiakin asioita. Lienee kuitenkin perin ym-
märrettävää, että Nurmijärvi on pikemminkin halunnut 
korostaa kirjallisuuden, kuvataiteen ja musiikin suuria 
nimiään ja ansioitaan kuin murhiaan ja rosvojaan. Niin 
kuitenkin on, että Nurmijärven rosvot ovat niin maan 
kuuluja, että pitäjän nimi yhdistetään myös elämän ja his-
torian pimeälle piirille. Rosvoja paljon vähemmän muis-
tellaan kuitenkin sitä, että Nurmijärvellä on tehty Suo-
men kaikkien aikojen suurin rauhan ajan henkirikos. 

Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä, tarkkaan ottaen 
kello 4.00 aamuyöstä, 10. päivä toukokuuta 1899 sur-
masi Simolan torpan renki Karl Emil Malmelin koko ta-
lon väen, seitsemän henkeä, kirveellä. Tapaus oli kaiken 
kaikkiaan niin hirmuinen, että sen johdosta syntyi eräs 
kaikkien aikojen suurimpia ihmisjahteja, kansan kerto-
muksia ja ainakin kaksi tunnettua ja säilynyttä arkkivei-
sua. 

Nurmijärven ilkeämieliset kutsumanimet, ”Murha-
järvi” tai ”Murhakorpi”, saivat epämiellyttävää katetta.

Uuttera ja pitkäaikainen kunnallismies Viljo Peltolai-
nen katsoi tarpeelliseksi oikaista tätä mainetta vielä 1928 
ilmestyneessä lyhyessä historiikissaan ”Kuuden vuosikym-
menen takaa” seuraavalla tavalla: ”Malmelinin seitsemän hen-
gen murhan muistavat vielä kaikki, joten sitä ei tässä tarvit-
se selostaa. Tässäkin tapauksessa, joka loi Nurmijärven nimelle 
kaamean maineen, mikä vieläkään ei ole hävinnyt, olivat se-
kä murhamies että murhatut ei-nurmijärveläisiä, vaikka tapa-
us tosin sattui pitäjän rajojen sisäpuolella. Tällaisten tapausten 
vastapainoksi olisi Nurmijärven historian kirjoittajan tarkasti 
kiinnitettävä huomiota niihin valoisiin ilmiöihin, joita pitä-
jän historiassa myöskin on runsaasti käytettävissä. Pitäjän raa-
kuutta ja sen pimeitä puolia on kyllä kaikissa julkaisuissa jo 
tarpeeksi valaistu.”

Peltolaisen näkemys on hyvin ymmärrettävä. Ikävi-
en asioiden peittelyllä ja piilottelulla saadaan kuitenkin 
aikaan lähinnä se, että erilaiset tarut ja legendat alka-
vat elää omaa elämäänsä. Tapaus useimmiten paisuu dra-
maattisiin mittasuhteisiin ja syntyy jopa legendoja. Aivan 
kummitustarinoita ei tiettävästi ole tapauksen tiimoilta 
kehkeytynyt.

Vanhan kansan muistumia

Simolan torppa oli perustettu vuonna jo vuonna 
1811. Ensimmäinen torppari, Simo Antinpoika (1782 
- 1814), muutti Vihdistä ja sai kunnian antaa torpalle 
nimensä. Hänen jälkeensä seurannut suvun osa muut-
ti Nurmijärven pitäjän historian tietojen mukaan vuon-
na 1886 vuokraajiksi Klaukkalan Mäki-Myllärille. Seu-
raavaksi torppariksi onkin mainittu 28. syyskuuta 1835 
Espoossa syntynyt Juho Ezekiel Aspelin. Nurmijärven 
seurakunnan kirjoista ovat löydettävissä torpan muutkin 
asukkaat: hänen vaimonsa, Kirkkonummella 13. huhti-
kuuta 1837 syntynyt Sofia Karolina, os. Sundholm, tyttä-
ret Edla Emilia, syntynyt 9. toukokuuta 1865 ja Ida Eri-
ka, syntynyt 17. tammikuuta 1871 sekä tämän avioton 
lapsi Ellen Wilhelmiina, joka oli syntynyt vasta 29. maa-
liskuuta 1899. Ajan armottomaan tapaan tällaista pie-
nokaista kutsuttiin äpärälapseksi. Marraskuun 22. päivä 
1897 torppaan muuttaa asumaan silloin 25-vuotias renki 
Karl Emil Malmelin. Puolitoista vuotta myöhemmin, 10. 
toukokuuta 1899, hän surmaa koko talon asujamiston. 
Surmansa saavat edellä kerrottujen lisäksi joulukuussa 
vuonna1892 naimisiin menneen ja jo kotoaan muutta-
neen tyttären, Sofia Wilhelmina Wäkevän 5-vuotias ty-
tär, Ida Sofia Wäkevä, joka oli isovanhempiensa torpassa 
kohtalokkaana ajankohtana sekä itsellisen kasvattitytär, 
20-vuotias Anna Elisabeth Rosengren (Helin), joka hän-
kin onnettomuudekseen oli torpassa juuri tuona yönä. 

Terho Itkosen ”Nurmijärven murrekirjassa” Simolan tor-
pan eli Väkevän murhaa muistelee klaukkalalainen Kalle 
Vuori (1894 - 1985). Häntä haastateltiin vuonna 1972. 
Vaikka kerronta on ilmeikästä ja vanhuksella on kieltä-
mättä mainio muisti, käy kuitenkin asiaa syvemmin tut-
kittaessa ilmeiseksi, että legenda on jo syntynyt. Vuori 
kertoo asiasta, joka tapahtui hänen ollessaan 5-vuotias ja 
josta muisteluhetkellä on kulunut jo 73 vuotta.

”Miä muistan sen ihan hyvin niinku se alkujaan oli oike. 
Niiku eilisem päiväm miä olem muistellus sitä juu.(...) ja se 
oli kova tyämiäs se poika sitte, ja siin torpas oli palei tyttöi 
sitte. No neet pesta sitte sem pojaan, rekinks sihen sitte. Poika 
teki  vuaren kaupan sitte sihen. ja sitte se kävi silvisi, että ku 
se oli nii kova tyämiäs ni nee viäl narra sitte sitä silvisi lupa-
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Poliisin raportin korutonta kertomaa. kauheita asioita on tapahtunut jo niin sanottuun ”vanhaan hyvään aikaan”.

Murhamies Karl Emil Malmelinin virkatodistus oikeudenkäyntiasiakirjoissa. Allekirjoittajana Nurmijärven pastori Sadenius.
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vat tyttären sill. juu et se rupeeki vävyks oikee nyt sitte ku se 
on noin kova tyämiäs juu. No poika oli semmonen ykstotinen 
sitte ja se otti sen niin asijalliseks, et se on ihan totta mitä ne 
puhuu sitte. Mut se tyttö ei oike sitte tykkänykkä siit pojaast. 
(...) juu ja ne oli erellisel päivää sitte ni ne oli hakenneet pii-
luu ja, vähä tavattomasti. Eikä löytynnym mistää. Se Male-
miini oli varmaankin sem pistänyj jo johonki sitte varastoo, 
piiloo. ja se rupes funteeraamaa sitä sitte sitä tekoos, et kyl 
hän kostaa ja näyttää siit juu. Se oli semmost sihen aikaan, ku 
pestin otti noin talost jonsei isäntä tykkännys sitä pestii takasi 
ottaa nin ei sen ollup pakko sitä ottaa. ja jos trenki lähti kar-
kuun ni poliisi toi takasi kotjas sen juu. Se oli sihen aikaan 
semmonel laki.”

Muisteltuaan torpan oloja ja oletettuja naimasuunni-
telmia päästään kohtalokkaaseen yöhön, jossa renki on jo 
ryhtynyt synkkään toimeensa.

”Kaikki järjestää se samal viisin se klupu sitte vaa, pänttä 
kirveen kans ja piilun kans sitte ne henkiltä pois. Sitte se sitä 
tytärtäs, eli sitä sen siskon tytärt ni, vähä se oli funteerannus 
sitä et jossei hän tapas sitä ollenkaa. (...) Se oli sanonu, et se 
oli kaikkev vaikeempi tehtävä hänelle, mut hän aatteli sit, et-
tä sen on nii paha noustas siält yksinää ja näkee tommos sitte, 
ni hän tappo senki sitte juu.”

Malmelinin kiinnijäämisen ajankohdan Vuori muiste-
lee sijoittuneen syystalveen ja karkulaisen jääneen kiinni 
lumessa olleiden jälkien perusteella. 

Todellisuudessa kaikki oli selvitetty jo toukokuun ai-
kana, joskin murhamiehen perässä oli satakunta maalais-
ta ja runsaasti sotaväkeä. Kuitenkin lyhyessäkin ajassa ta-
pahtui nykypäivästäkin tuttu ilmiö: karkuteillä olevan 
rikollisen kerrottiin tulleen nähdyksi milloin missäkin. 
Elimäellä saakka oli nähty epäilyttäviä miehiä. Laajoista 
silminnäkijähavainnoista huolimatta Malmelin ei koskaan 
päässyt Keimolan korpea pidemmälle.

Lehdistö kertoo, arkkiveisut runoilevat

Klaukkalan kylän Simolan torppa nousi tapahtuman 
johdosta tietysti uutisaiheeksi. Uhrien lukumäärä oli 
pöyristyttävän suuri, tekotapa kammottava ja kaiken li-
säksi uhreista kolme oli naisia, kaksi oli lapsia, joista toi-
nen vauvaikäinen ja itse torpparikin oli jo vanha mies. 
Tämänlaiset verityöt ovat omiaan luomaan kuvaa klassi-
sesta hirviöstä, joka vaanii yön pimeydessä uhrejaan suu-
ri kirves koholla.

Aikakauden tiedonkulku on ollut ripeää. Verityö ta-
pahtui siis tiistain ja keskiviikon välisenä yönä, parem-
min jo keskiviikon, eli 10. päivän pikkutunneilla. Per-
jantain Uusimaa saattoi jo 12. toukokuuta ilmestyneessä 
numerossaan kertoa seuraavaa: ” Seitsemän henkeä mur-
hattu. Nurmijärveltä ilmoitettiin keskiviikkona telefoonilla 
virallisesti lääninhallitukseen, että sanotun pitäjän Klauk-

kalan kylässä (...) eräässä talossa koko perhe, seitsemän hen-
keä oli murhattu. Asianomainen kruununnimismies pitää ta-
pauksen johdosta parhaillaan tutkintoa. Murhaajan jäljillä 
luullaan oltavan. Lähempiä tietoja tästä tapauksesta vielä 
puuttuu.”

Toukokuun 15. päivä, maanantain lehdessä oli jo mur-
hatyön tarkka päivämäärä kerrottuna, uhrien nimet sekä 
epäillyn murhaajan tuntomerkit: Harteikas, pyöreäkas-
voinen, mustanruskeat viikset, miltei olkapäähän ulottu-
vat kiharahkot hiukset ja hiukan ontumista oikeassa jalas-
sa, jonka epäilty oli pari vuotta aikaisemmin katkaisut. 
Epäillyn luonnettakin kuvaillaan: Malmelin on tunnettu 
hiljaisena ja sävyisänä, mutta viime aikoina synkkämieli-
senä ja harvasanaisena. Myös mahdollisesta naimahank-
keesta ja sen kariutumisesta talon tytär Edla Aspelinin 
kanssa oli mainittu.

Artikkelissa on myös pohjapiirros torpasta ja sieltä 
löytyneiden verityön uhrien sijaintipaikoista.

Mielenkiintoista on, että artikkelissa kerrotaan ren-
gin asemasta torpan väen parissa: ”Malmelin oli muuten 
saanut torpassa toimia ja määräillä aivan oman mielen-
sä mukaan. Mutta kerran tämän vuoden alussa, kun hän ei 
ollut saanut tahtoaan perille, oli hän uhkaavasti lausunut 
asukkaille: älkää luulko saavanne elää tämän vuoden lop-
puun.”

Perjantaina, 19. toukokuuta Uusimaa kertoo jo suu-
retsinnöistä. Malmelinia etsi satakunta maalaista ja Kaar-
tin ja Uudenmaan pataljoonan metsästyskomennuskun-
nat. Teiden riteykset oli laitettu valvontaan ja varmuuden 
vuoksi naarattiin lähistöjen vesiäkin. Josko murhaaja olisi 
surmannut itsensä veteen hukuttamalla?

Ilmeisesti jonkinlainen pelon aalto alkoi vaikuttaa laa-
jemmaltikin, sillä nimimerkki T. S. kirjoitti 24. touko-
kuuta, keskiviikon lehdessä, että Malmelinia epäillään 
nähdyksi Elimäellä Peippolan-Mustian kansakoulun lie-
peillä. Hänet oli ollut tunnistavinaan koulun opettajatar. 
Lisäksi mies ontuikin, kuten etsitty. ”jollei hän Malmelii-
nikaan olisi, niin jokin pahantekijä hän täytyy olla, kun met-
siä kulkee eikä käy missään sisällä.”

Toinen näköhavainto oli Nurmijärveltä jonkun la-
don äärellä, jolloin näköhavainnon tekijä oli pelästynyt 
ja huutanut. Pakoon oli mennyt vieraskin, joskin ladosta 
löytyi tämän jäljiltä verinen veitsi.

Perjantaina, 26. toukokuuta saatettiin lehdessä kui-
tenkin jo otsikoida murhaajan pidättämisestä. Tämä oli 
tapahtunut kahdeksan poliisin ja 30 maaseudun asukkaan 
voimin. Malmelin löydettiin aamutuimaan näännyksissä 
nuotion äärestä. Hän oli koettanut pakonsa aikana viiltää 
kurkkunsa auki, mutta ei kivulta siihen lopulta kyennyt-
kään. 

Perjantaina, 21. heinäkuuta 1899 uutisoitiin Nurmi-
järven välikäräjien päätöksestä. Renki Karl Emil Mal-
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Poliisin laatima pohjapiirros Simolan torpan murhan tapahtumapaikalta. Numerot kertovat, missä kukin uhri makasi.
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melin sai seitsemästä eri murhasta kustakin elinkauti-
sen sekä menetti iäksi myös kansalaisoikeutensa. Syyttäjä 
oli vaatinut kuolemanrangaistusta. Viemistään vaatteis-
ta ja aineellisista vahingoista hän joutui maksamaan 116 
markkaa, mikä summa päätettiin pidättää Malmelinilla 
mahdollisesti olevista säästörahoista.

Tapauksesta on sepitetty ainakin kaksi arkkiveisua. 
Helpoiten on löydettävissä tapahtumavuodelta 1899 ole-
va ”jälkikaikuja kauheasta murhasta”. Veisu löytyy Pirjo It-
kosen toimittamasta teoksesta ”Eteläisessä hämeessä - kir-
jallisia kuvia Nurmijärveltä”. Veisu alkaa otsikkoon sopi-
vasti: ”Kummat kuolon sanomat, taaskin meille kaikuvat. Tuol-
ta Länsi-Suomesta, Nurmijärven puolelta.”

Toinen on Tampereella samana vuonna vihoksi pai-
nettu ja Otto Turpeisen riimittämä ja maalaileva veisu 
Simolan torpan verisistä tapahtumista. Esimerkiksi värs-
sy 20 kuuluu seuraavasti: ”Alotti työnsä hirveän, siit´ kaksi 
neitoo surmans´ sai, se oli työnsä alku vain. Piilulla kaulaan 
tempaisi, Tuoneen noin neidot riipaisi. Viel´ piilul´ pääkin haa-
vat saa, niin ihmisruumis uhrataan.”

Verisiä yksityiskohtia ja kaameita tapahtumia on siis 
osattu kuvailla varsin laveasti jo kauan ennen iltapäivä-
lehtien ilmaantumista.

Maakunta-arkistosta

Kaikkein selkeimmän tapahtumain kuvauksen saa tu-
tustumalla Hämeenlinnan maakunta-arkistoon tallen-
nettuun materiaaliin. Siellä ovat alkuperäiset tutkinta-
pöytäkirjat, piirilääkäri Lorenzo Runebergin laatimat 
selvitykset ruumiinavauksista ja lopulta Nurmijärven vä-
likäräjien pöytäkirjat. Tosin tätä kirjoitusta varten tila-
tut kopiot tästä materiaalista ovat nyttemmin saatavilla 
myöskin Nurmijärven museon omista arkistoista.

Nimismies A. Lindström suoritti rikospaikalla ensim-
mäisen poliisitutkinnan lautamies Frans Smalenin ja ta-
lokas Johan Seppälän läsnä ollessa. Tapahtuma sinänsä, 
joukkomurha, oli välittömästi todettavissa. Näkymän on 
täytynyt olla tekoväline huomioon ottaen kammottava. 
Verta oli joka puolella seinistä kattoon saakka ja asuin-
rakennuksen jokaisessa huoneessa vainajia. Pöytäkirja on 
kuitenkin saatu laadittua selvällä ja kauniilla käsialalla. 
Kirjoittajalla on todellakin täytynyt olla vahvat hermot. 
Siltikään uhrien vammoja ja piirilääkärin niistä tekemien 
havaintojen yksityiskohtia tuskin on tarkoituksenmukais-
ta tässä yhteydessä ryhtyä kertaamaan. 

Kaikki uhrit on heti alussa osattu tunnistaa ja renki 
Malmelinin poissaolo havaittiin samalla kertaa. Poissa oli 
myös vaatetavaraa sekä aseita, mm. haulipyssy. Kaikki 
viittasi heti rengin syyllisyyteen.

Koko kaameuden löysi tutkintapäivän aamuna torp-
pari Johan Edvin Nylander, joka oli saapunut nouta-

maan Aspelinilta tilaamiaan perunoita. Saapuessaan ha-
vaitsi Nylander ulko-oven vielä suljetuksi ja päätteli tor-
pan väen olevan yhä levollaan. Niinpä hän päätti odotella 
etäämmällä, että torpan väki alkaisi liikehtiä ja peruna-
tilausta kehtaisi mennä pyytämään. Kun hiljaisuus olikin 
rikkumatonta, alkoi vieras tutkia tilannetta lähemmin ja 
havaitsi oven olevaan sittenkin rakosellaan. Kurkistettu-
aan sisään, hän näki vanha torppari Aspelinin makaavan 
eteisessä, tuvan kynnyksellä, verissäpäin. Pelästynyt Ny-
lander nouti tällöin avukseen torppari Albert Hakalan ja 
tämän rengin Johan Fredrik Johaninpojan. Asiasta tehtiin 
ilmoitus ja pian ryhdyttiin renki Malmelinia annettujen 
tuntomerkkien kanssa etsiä murhasta epäiltynä.

Nylander oli vielä tutkinnassa todennut, että edel-
lisenä iltana renki Malmelin oli äestänyt peltoa ja torpan 
naisväki oli ojan reunalla pessyt pyykkiä. Kaikki oli vielä 
illalla vaikuttanut normaalilta ja rauhalliselta.

Se on kauheaa kun hyvä mies suuttuu

Toukokuun 24. päivä nimismies saattoi jo kirjata po-
liisitutkintapöytäkirjaan itse murhaajan kuulustelussa 
esiin tulleita asioita. Malmelin kun jäi kiinni Keimolassa. 
Nyt kerrattiin itsensä renkimiehen elämää ja uraa. Mal-
melin oli syntynyt tammikuun 16. päivänä 1872 Espoon 
pitäjässä. Hän oli itsellisen Gustava Malmelinin avioton 
lapsi, jonka oli kuitenkin kasvattanut itsellisvaimo Erika 
Rosengren, Lahnuksen kylän Rosbackan torpassa. Nuo-
rukainen oli 22-vuotiaana lähtenyt kotoaan Forsgrenin 
torppaan ensin päivämieheksi ja sitten rengiksi. Pesti oli 
kestänyt puolitoista vuotta. Sitten pesti löytyi Ripubyn 
kylän Juholan talosta kahdeksi vuodeksi, ja marraskuus-
sa 1897 Malmelin otti kohtalokkaan pestinsä Simolaan. 
Se oli siis hänen kolmas työpaikkansa kotoa lähtemisen-
sä jälkeen. 

Merkillepantavaa on se, että Malmelin ei lainkaan 
koettanut kieltää syyllisyyttään. Päinvastoin hän selvit-
ti niin motiivinsa kuin harkinnan tuloksena tapahtuneen 
murhatyönsäkin vaiheet. Syntyy vaikutelma syvästi elä-
määnsä pettyneen ja itsetuhoisen miehen mielenlaadus-
ta. Pöytäkirjaa lainaten:  ”(...) tunnustaen Malmelin muu-
toin, että hän viime aikoina oli usein joutunut sanakiistaan 
Aspelinien perheen kanssa, joten kaikki perheen jäsenet oli-
vat tulleet hänelle erittäin vastenmielisiksi. Karl Emil Mal-
melinin kertomuksen mukaan oli Edla Emilia Malmelin vii-
meksi mainittuna päivänä sopimattomalla tavalla käskenyt 
häntä halkomaan puut pienemmiksi, ja vähän jälemmästä 
olivat muutamat perheen jäsenet vaatineet häntä pienentä-
mään puita, toiset taas äestämään, vieläpä oli Ida Aspelin-
vainajakin lausunut Malmelinista, että ”hvad göra med så-
dant skräp här?” Siis: mitä tuollaisella ”roskalla / jätteellä” 
oikein tekee?
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Näistä syistä johtuen viha alkoi painaa päälle. Kun kas-
vattilapsi Anna Elisabeth Helinkin (tutkintapöytäkirjassa 
tällä nimellä) oli asettunut Aspelinien puolelle, tuli mit-
ta täyteen. Aamuyöllä kello kaksi oli Malmelin herännyt 
ja koonnut itseään parin tunnin ajan. Kello neljän aikaan 
hän otti kouraansa piilukirveen ja surmasi Edla Emilia 
Aspelinin. Piilusta irtosi kuitenkin varsi ja tappotyötä oli 
jatkettava tavallisella kirveellä. Seuraavaksi hengestään 
pääsi Anna Elisabeth Helin (Rosengren). Tässä vaiheessa 
torpan isäntä Johan Ezekiel Aspelin astui kammaristaan 
itsekin kirves kädessä, ilmeisesti kolinaan heränneenä. 
Eteisessä hän tapasi kuitenkin jo oman kohtalonsa. 

Kamarissa oltiin nyt valveilla, joten heitä kuolema ei 
noutanut armeliaasti unessa tai yllättäen. Neljäs uhri oli 
torpan metelistä hereillä ollut emäntä Sofia Karolina ja 
hetikohta tämän jälkeen tytär Ida Erika. Riehuminen jat-
kui ja kuudentena uhrina oli viisivuotias Ida Sofia Wäke-
vä. Seitsemäs ja viimeinen joukkomurhan uhri oli pik-
kuinen Ellen Wilhelmina Idantytär. Jos koko karmeudes-
sa jotakin edes auttavasti armollista haluaa nähdä, niin il-
meisesti kaksi ensimmäistä ja kaikkein viimeisin uhri ei-
vät tajunneet koko tilanteesta yhtään mitään.

Kerrattuaan vielä nimismiehen tutkinnassa pakomat-
kansa vaiheita totesi murhamies lopuksi, että hän oli pi-
tänyt paljon Edla Emilia Aspelinista. Heidän oli tarkoitus 
mennä naimisiin, mutta asiasta eivät tytön vanhemmat 
olleet tietoisia.

Olisiko ollut niin, että tämä hiljainen ja väkivahva 
renkimies oli alkanut luulla todella kuuluvansa jo per-
heeseen? Lehdessä esitetty näkemys, jonka mukaan hän 
sai suhteellisen vapaasti toimia talossa tukisi tätä oletus-
ta. Lisäksi hän oli vanhan torpparin lisäksi ainoa mies ta-
lossa. Kun hänet sitten palautettiin, syystä taikka toises-
ta, suorasukaisella puheella takaisin rengin paikalleen, 
alkoi hiljaisen miehen sielu kiehua. Jos nuori mies pet-
tyy, tuntee itsensä nöyryytetyksi ja jos vielä vanhastaan 
kolotteleva ja ontuva  jalkakin sen päälle särkee, niin seu-
raukset voivat olla arvaamattomia. Nämä ovat kuitenkin 
vain olettamia, sillä ainoat todelliset syyt ja tunteet ovat 
olleet Malmelinin itsensä tiedossa.

Pöytäkirjoista selviää edelleen, että uhrien ruumiin-
avaukset tehtiin Nurmijärven leikkuuhuoneessa 17. - 18. 
toukokuuta. Avaukset suoritti piirilääkäri Lorenzo Ru-
neberg kirkonväärtti August Juslinin avustaessa. Läsnä 
olivat myös nimismies A. Lindström sekä opiskelija Ee-
ro Toivio.

Kirkonväärtti sai vaivoistaan 40 markkaa ja koko toi-
mitus kuljetuksineen Simolasta Helsinkiin, sieltä Joke-
laan ja 13 kilometriä leikkuuhuoneelle maksoi kaikkiaan 
164,64 markkaa.

 

Oikeutta ja armoa oikeudesta

Nurmijärven välikäräjät pidettiin heinäkuun 14. päi-
vä kello 11.00 Rajamäen rautatieaseman läheisyydessä, 
Kylänpään talossa. Oikeuden puheenjohtajana toimi ho-
vioikeuden auskultatntti ja virkaa tekevä tuomari Gran-
felt Helsingin tuomiokunnasta. Lautamiehiä oli kuusi: 
August Wickström, herastuomari Johan Kittilä, Kustaa 
Kirkkari, August Kokkila, Frans Smalen ja Henrik Suo-
noja.

Puolen tunnin harkinnan jälkeen tuomioksi luettiin 
elinkautinen ja kansalaisoikeuksien menetys sekä 116 
markan korvaukset.

Seurakunnan arkistojen rikosluettelosta löytyy lisää 
aiheeseen liittyvää. Välikäräjien tuomion vahvisti Turun 
hovioikeus 16. elokuuta 1899 ja tämän päätöksen vah-
visti edelleen Suomen senaatti 9. päivä joulukuuta 1899. 
Renki Malmelinin elämä näytti epäilyksettä siltä, että se 
tulisi päättymään vankilan paksujen muurien sisäpuolel-
la. Kohtalo näyttää kuitenkin puuttuneen tapahtumien 
kulkuun.

Simolan murhien tapahtumia ja oikeuden istuntoa 
selostaneen Uusimaa-lehden perjantain numerossa, 14. 
heinäkuuta, välikäräjäpäivänä, oli läänin kuvernöörin vi-
rallinen kuulutus. Kuulutuksessa ilmoitettiin maansu-
rusta, joka aiheutui perintöruhtinaan kuoleman johdos-
ta. Kuulutuksessa kiellettiin kaikki yleisten huvien järjes-
täminen siihen saakka, kunnes toisin määrätään. Synkkä 
enne miehelle, jolle syyttäjäkin vaati kuolemantuomiota.

Nurmijärven seurakunnan rikosluettelosta löytyy 
Malmelinin kohdalta kuitenkin jälkeenpäin lisättyjä, 
mutta perin merkittäviä lisärivejä tuomiolauselmien jat-
keeksi. Hänet nimittäin armahdettiin yleisen armahduk-
sen nojalla. Syynä oli se, että nyt olikin syntynyt uusi pe-
rintöruhtinas. Vuosien takaisen maansurun sijaan keisa-
rillinen hovi halusi jakaa tätä suurta ja entisessä mene-
tyksessään lohduttavaa iloaan ja kiitollisuuttaan kohtaloa 
kohtaan myös vankiloiden muurien sisäpuolelle saakka. 
Näin ollen Malmelinin elinkautinen rangaistus oli muu-
tettu 14:sta vuodeksi vankeutta, mistä hänet vapautet-
tiin ehdonalaiseen vapauteen syyskuun 24 päivänä 1912. 
Kansalaisoikeudet palautuivat 3. päivä syyskuuta 1913. 
Näin kävi lopulta armo oikeudesta maamme suurimman 
yksittäisen henkirikoksen tekijän osalta. Jotakin kohta-
lon julmaa ivaa on kuitenkin vielä siinä, että tämäkin pe-
rintöruhtinas sittemmin kuoli bolsevikkien järjestämässä 
joukkomurhassa Jekatarineburgissa 16. heinäkuuta 1918 
muun ruhtinasperheensä kanssa, Venäjän suuren vallan-
kumouksen pyörteissä. 

Malmelinin nimi muuttui Nummeksi ja kertomuksi-
en mukaan hän asettui entisille kotitienovilleen ja perus-
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ti perheen. Aspelinien viimeinen leposija on, myös ker-
tomusten mukaan, Nummen hautausmaalla.

Simolan torppa ei sentään jäänyt autioksi. Takaisin en-
tiseen kotitorppaan muuttivat pian käräjien jälkeen, 17. 
heinäkuuta 1899 vanhin tytär Sofia Wilhelmiina miehen-
sä Abraham Evert Wäkevän kanssa. He olivat menneet 
naimisiin 15. joulukuuta 1892. Pariskunnalla oli kaksi 
lasta, Karl ja Otto. He olivat muuttaneet Simolan tor-
pasta Espoon puolelle jotakuinkin vuotta ennen Malme-
linin tuloa, eli 8. marraskuuta 1896. 

Kaikesta murheesta ja julmistakin takaiskuista huo-
limatta elämällä on taipumuksena olla loppujenlopuksi 

väkevämpi voima. Eräänlaista käänteistä lohtuakin tällai-
sista historiikeista saattaa ammentaa. Kuinka usein kuul-
laankaan valitusta ja päivittelyä siitä, miten huonoksi, 
pahaksi ja julmaksi maailma onkaan mennyt? Voitaneen 
kuitenkin tässä yhteydessä todeta, että on maailmassa pi-
meyttä ennenkin ollut; myös niinä paljon puhuttuina ja 
idyllisinä pidettyinä ”vanhoina hyvinä aikoina”. Pikem-
minkin montaa lajia erilaista edistystä ja hyvää on tullut 
matkan varrella. Toki nämä ovat asioita, jotka itse kunkin 
on konsanaan itse havaittava.

Jaakko Ojanne

Lisää poliisin taltioimia yksityiskohtia ja selostusta murhapaikalta. oikeudella oli siis varsin huolellinen selvitys tapauksesta.
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Kirjoittanut: Otto Turpeinen  

Arkkiveisu Simolasta 
Tampereen Sanomain Osakeyhtiön kirjapaino 1899
Arkkiveisu perustuu Nurmijärven pitäjän Klaukkalan 

kylässä olleessa Simolan torpassa 10. päivä toukokuuta 
1899 tapahtuneeseen seitsemän ihmisen murhaan. Mur-
haaja oli talon renki Karl Emil Malmelin, joka sai teostaan 
elinkautisen vankeustuomion.

En rauhaa tunne tunnossan
valitus kuuluu korvissan,
kuin muistan murhat hirveät,
kuin tehtiin piilull´ kirveillä.
En tiedä kuinka kirjoitan,
kansallen  tän ilmoitan,
en tunne järken´ riittävän,
kylliksi tätä piirtämään.
Vaan jos Herra apuns´ sois,
ja henkens´ lahjat mullen tois,
kuin ymmärrystä ylhäistä
anon ma omalt´ yljältä.
Ei auta oman järjen työt,
ne hajoo kaikki, turhuus syö.
Mit´ maailmasta hajetaan,
ne maailmahan sorretaan.
Siis pyydän Herra henkees viel´
johtamaan mullen järjen tien,
kuin muistoks´ muillen kirjoitan,
tään ihmisuhrin ilmoitan.
Se on jo Suomen kansalla
tietona joka haaralla,
sill´ lehdet tiedot levittää,
surut ja ilot ilmoittaa.
Vaan näin kauheet verityöt
muistuttaa mull´ päivät yöt´ 
ett´ tieto niill´ kuin jälkeen jää,
on kauhistava murha tää.

Pitäjäs´ Nurmijärvellä
on tehty murhat kirveellä,
Laukkalan kylän piirissä,
Simolan torpan huoneissa.
Rengiksi tähän pestattiin,
ja toiseks´ vuotta pyydettiin,
Emelin viel´ olemaan,
ja palvelukseen tulemaan.

Talvi jo oli poistunut,
vaan Kallen tunteet jähtynyt,
tie rakkauteen sorrettiin
ja sydäntunteet haudattiin.
Kun talvi purki pukunsa,
kesäksi muutti muotoansa,
järvistä jäätkin pakeni,
kun joskus vettä sateli..
Linnutkin luojaans´ kiittivät,
kaikk´  äänens´ yhteen liittivät,
ilmoittivat suven tuloa,
ja talven poijes menoa.
Vaan Kallen tunteet kylmeni
ja ajatukset syveni,
sydänaallot jäätyivät,
sielun tunteet nääntyivät.
Toukokuun alkupuolella
kymmenes päivä illalla,
kaikk´ askareensa päättivät
ja unen helmaan uupuivat.
Kaikk´ rauhas laski levollen,
ei tienneet että viimeinen
ol´ hetki heillä edessä,
ja surman enkel´ kodissa.
En tiedä, jos he muistivat,
kuin unen helmaan laskivat,
ett´ Herra heitä suojelis
ja vaaroist´ kaikist´ varjelis.

Sill´ univuode useinkin
jää siunausta monenkin
sen sijaan turha maailma
on viimeiseksi huulilla.
Kallekin laski levollen,
vaan sydän ol´ kuin pedollein
muuttunut vallan mustaksi,
ei oikein käynyt tuskaksi.
Noin kello kahden aikoina
hän nousi ylös vuoteeltaan
hirmuisen pedon luonnolla,
kauheella veren himolla.
Piilulla pirun enkeli
alotti työnsä hirveän,
siit´ kaksi neitoa surmans sai,
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se oli työnsä alku vain.
Piilulla kaulaan tempaisi,
tuoneen noin neidot riipaisi.,
viel´ piilull´ pääkin haavat saa,
niin ihmisruumis uhrataan.
Näin pikaisesti kukoistus
katoopi neidon hempeys,
vaan kauheaa kun ihmiskäs´ 
on Luojan töitä täyttämäs´.
Nyt Kalle lähti kamariin
katsomaan siellä makaajii,
siell´ neljä ihmist´ murhasi,
suuret ja pienet surmasi.
Lapset pienet parkuivat,
apua äidin anoivat,
vaan äiti ei voi auttaa heit´,
kuin ovat tuoneen muuttaneet.

Vaari perähuoneesta
kuuli lasten huutoa,
apuun sinne kiiruhti,
vaan surman hänkin saavutti.
Kalle oli varoillaan
kun kuuli et vaar´ ol´ jaloillaan,
hän tahtoi senkin uhrat´ viel´ 
ettei olis täällä tiell´.
Kuin vaari oven aukaisi
niin Kalle kirveell´ laukaisi.
Tuoneen vaari muuttaa sai,
niin oli uhrit loppu kai.
Näin kauhealla tavalla
tuo murhan enkel´ kavala
pois henget riisti ruumiista,
pienistä ja suurista.
Ei lasten kyynel´, rukous
Kallen tuntoa soimannut,
niin sydän oli paatunut,
ettei niitä kuunnellut.
Sydän ol´ Kallen muuttunut,
kuin itse oli uhannut
ett´ kosto heitä kohtaapi,
ennen kuin vuosi loppuupi.
En tiedä sitä sanoa
enkä vissiin kertoa,
mistä ol´ Kalle suuttunut
ja hirmun aatteet juurtunut.
Kauhee on tätä kirjoittaa,
suruista Suomess´ ilmoittaa,
ett´ kristikansa Suomessa
on pakanoitten luonteessa.

Kauhistaa kuin tutkin tuot´,
mist´ ihmissydän nesteen juo:
Onko se äidin rinnoista
vai kasvattajain hoidosta
Kuin joskus olen kuullut sen
ett´ äidit kiukuss´ kiroilee,
ja huutaa: ”Piru vieköön sun,
ettet ole kiusan´ mull´.”
Voi äitiparkaa semmoista,
kuin uhraa oman lapsensa
jo pienoisena pirullen,
kuin kasvattaa vois Herrallen.
Ei muista Herran tuomioo
kuinka se on ankara:
Jos yhdenkin niist´ pahentaa
kuin ihmisellen uskotaan.
Ett´ myllyn kivi kaulahan
ois paree hällen kietoa
ja meren pohjaan upottaa,
kuin lapsen onnen kadottaa.
Vaan kyllä paheet kasvaapi,
vaikk´ kuinka äidit hoitaapi
jos ei sodi vastahan
joutuu viimein paulahan.
Sill´ ihmisen on sodassa
joka päivä oltava,
jos tahtoo sieluns pelastaa
ja paheest´ itsens´ irroittaa.
Kuin synti aina kasvaapi,
se hyvät tunteet hautaapi,
ja viimein ijäisesti vie
matkustamaan leveen tien.

Nyt Malmeliini tuomittiin
ja linnan muuriin teljettiin
ijäksi kaikeks´ istumaan
ja hirmutyönsä maksamaan.
Tää työ ol´ kyllä kauhea,
vaan se on vielä hirveää
jos piinaan vielä joutuvat
kuin murhaamalla muuttivat.
Jos Herra ois heit´ muistanna, 
niinkuin ennen ristillä
ryövärikin armon sai
ja pääsi iloon taivahan.
Nyt lopetan mä lauluni,
ja pyydän Herraa taivahan,
varjelemaan murheista
ja ihmiskäsiuhreista.
Suojaa Herra Suomenmaa,
anna rauhas kaikkiall´,
sydämiä kalliita
saata eloon taivahan.
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Toivo Hautalan sotareissu

Palojoella kasvaneen Toivo Hautalan sotilasura alkoi 
syksyllä 1943, jolloin hänet kutsuttiin aseelliseen palve-
lukseen. Toivo oli tuolloin 18 -vuotias. Sotilaskoulutus 
tapahtui Inkeroisissa, jossa koulutettavat olivat majoittu-
neina paikallisiin julkisiin rakennuksiin kuten kouluihin 
(muun muassa kansanopistoon), työväentaloihin ja urhei-
luseurojen taloihin. Koulutus alkoi 16.10.1943 ja sotilas-
vala annettiin jo parin kuukauden päästä, jolloin alokasaika 
oli ohi. Toivon asevelvollisuus ei kuitenkaan loppunut so-
tilasvalaan, vaan siitä juuri koulutetut sotamiehet lähetet-
tiin rintamalle täydennysmiehiksi. Ensimmäinen kohde oli 
Juustjärvi, lähellä Karhumäkeä. Alkumatka taitettiin junal-
la niin sanotuissa härkävaunuissa. Matka kesti muutaman 
päivän. Pidemmäksi ajaksi pysähdyttiin Elisenvaaran ase-
malla. Täällä Toivo seurasi muun muassa kuinka venäläiset 
sotavangit lastasivat hiiliä isoon suppiloon, josta hiilet las-
kettiin höyryveturin tenderiin. Kun pojat huomasivat, että 
vangit olivat kovin nälkiintyneitä, alkoivat he heittää näk-
kileipää eli vanikkaa vangeille. Vaikka tuo oli tietysti anka-
rasti kielletty, katsoivat vankien vartijat tuota läpi sormien 
kääntämällä katseensa pois.  

Elisenvaaran asemalla viereiselle raiteelle oli pysäköi-
ty tavarajuna. Jostain kummasta levisi poikien keskuuteen 
sellainen huhu, että tavarajunan vaunussa kuljetettiin sian-
ruhoja. Rohkeimmat ottivat asiasta selvää ja kyllä sellai-
nen vaunu löytyi. Kun ovikin jollain konstilla saatiin au-
ki, kävivät sotilaat aina vuoronperään vuolemassa itselleen 
ruhoista lisäevästä. Homma loppui kuitenkin siihen, kun 
yksi pojista jäi kiinni ihan verekseltään. Pojasta enempää 
kuin hänen lihoistaan ei kuultu sen jälkeen mitään. Asias-
ta pidettiin tiukka kuulustelu, mutta kukaan ei ilmoittanut 
tietävänsä asiasta mitään. Kun juna vihdoin lähti jatkamaan 
matkaa ja vaunujen lämmitykseen käytetyt kamiinat otet-
tiin käyttöön, alkoi vaunuissa hurja sianlihojen lämmitys 
pakinkansissa kamiinan kylkiä vastaan. Voi sitä ihranhajua 
mikä vaunusta ympäriinsä tulvahti.

Viimein juna pysähtyi Kontupohjan asemalle, koska rai-
teet loppuivat tähän. Matka jatkui kuorma-autolla. Kuor-
ma-autokyydissä sattui, että yksi Toivon kavereista tuli pa-
hoinvoivaksi ja oksensi Toivon repun päälle. Voi sitä hajua. 

Juustjärvellä sotilaat majoittuivat pahvista tehtyihin pa-
rakkeihin. Koulutus jatkui. Opeteltiin aseen käsittelyä ja 
tietysti pidettiin yllä fyysistä kuntoa marssimalla. Sotilai-
den henkisestä hyvinvoinnistakin pidettiin huolta järjestä-

mällä pienimuotoista viihdytystoimintaa. Kaiken kaikki-
aan elämä oli enemmän jouten oloa ja pojista tuntui, että 
kyse oli enemmän ajankulusta kuin hyödyllisestä tekemi-
sestä. Onneksi Toivo pääsi keväällä maatalouslomalle Pa-
lojoelle. 

Ruuaksi sotilaille valmistettiin kenttäkeittiössä sak-
salaista valmismuonaa. Se oli säkkitavaraa, jossa oli kaik-
ki mukana, makaronit, perunat ja lihat kuivana. Säkillinen 
heitettiin kenttäkeittiöön, lisättiin vettä ja keitettiin kyp-
säksi. Vähän pojat ihmettelivät, kun pakista löytyi pieniä 
luita. Heikompivatsaisille oli kuitenkin liikaa, kun pakis-
ta löytyi sitten kerran rotan häntä. Oksennusta ei voinut 
enää välttää. 

Juustjärveltä matka jatkui marssien kohti Suojärveä. 
Käskyn mukaan matkaan lähdettiin illalla klo 21.00. En-
simmäisen vuorokauden aikana marssittiin 46 km. Puolen 
yön aikaan oli lyhyt sopparuokatauko, jossa jaettiin kol-
men vuorokauden kuivamuona-annokset leipälaukkuihin. 
Marssin päämäärä oli Suojärvi, jonne oli käsky saapua kei-
nolla millä hyvänsä. Kolmen marssipäivän jälkeen Toivon 
jalkapohjat olivat jo niin pahasti rakoilla, että matkan jat-
kaminen jaloin oli mahdotonta. Jalkoja hoidettiin jodilla 
ja liotettiin purossa. Loppumatkan Toivo teki peukalokyy-
dillä ja pääsi erään samaan suuntaan matkalla olleen kuor-
ma-auton kyytiin. Suojärvellä täydennysmiehet määrät-
tiin kaatamaan eräältä suolta isompia puita juoksuhautojen 
edestä. Tämän tarkoituksena oli parantaa mahdollisuuksia 
nähdä jos vihollinen olisi tulossa. Matalammat puut jätet-
tiin suojaksi.

Suojärveltä sotilaat laitettiin junalla Lappeenrantaan, 
jota oli juuri pommitettu. Ennen asemaa pojat komennet-
tiin ulos junasta ja sammuttamaan pommituksen jäljiltä 
vielä palavia tulipaloja ja korjaamaan pois raunioista löyty-
viä kuolleita. Lappeenrannasta matka jatkuin viiden kilo-
metrin päässä Lappeenrannasta sijaitsevalle Hanhijärvelle. 
Siellä pojat majoitettiin erääseen maalaistaloon. 

Kun sodan johto ei vieläkään tiennyt, mihin pojat mää-
rättäisiin, monet pojista tekivät talossa maataloustöitäkin. 
Toivo kuitenkin pääsi kirvesmies kun oli, veistämään la-
don hirsiä Hanhijärven rantaan. Työkaluiksi annettiin ta-
valliset kirveet eli ns. piilukirvestä ei ollut. Kun kirveet 
teroitettiin hyvin, onnistui veistäminenkin jotenkuten. 
Kun rantaniityllä oli talon lehmiä syömässä rantaheinää, 
päättivät pojat kerran lypsää lehmistä maitoa. Kun muuta 
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astiaa ei ollut, Toivo valmisti koivun tuohesta tuokkosen. 
Näin pojat saivat täydennystä ruokavalioon, mutta kyllä 
emännät varmaan ihmettelivät, mikä lehmien maidontuo-
tantoon oli mennyt.

Hanhijärveltä marssittiin Oravikytö –nimiseen paik-
kaan. Tästä oli matkaa rintamalle enää viisi kilometriä ja 
tykkien pauke kuului jo selvästi. Samoin pojille tuli sel-
väksi, että nyt he kuuluivat Jalkaväkirykmentti 7:n muona-
vahvuuteen. Tuota rykmenttiähän johti eversti Adolf Ehn-
roth. JR 7 oli juuri perääntynyt ylittämällä Vuoksen vesis-
tön sen kapeimmalta kohdalta. Ne sotilaat, joilla oli hei-
kompi uimataito, olivat ottaneet mukaansa rannalta jo-
tain puutavaraa, jonka varassa kellua. Miestappiot olivat 
suuria, koska venäläiset olivat suorasuuntauksella tulitta-
neet ylittäjiä ankarasti vain muutaman kymmenen metrin 
päästä rannasta.

Vuoksen ylityksen jälkeen Ehnrothin joukot asettuivat 
asemiin Vuosalmelle. Lyhyen taistelujakson jälkeen JR 7:n 
joukot laskettiin lepoon Oravikytöön, jossa siis Toivo liit-
tyi JR 7 muonavahvuuteen. Ehnroth kokosi pataljoonansa 
läheiselle kentälle. Puheessaan hän kysyi ärräänsä sortaen, 
että kuka on lähtenyt Siiraanmäeltä nostaisi kätensä ylös. 
Ei noussut montaa kättä. Silloin Toivoa ja muita täyden-
nysmiehiä kyllä puistatti, että mihin sitä mahdetaankaan 
joutua. Aikaa vietettiin vielä muutama päivä Oravikydös-
sä. Aika-ajoin vihollisen tykkituli ulottui sinnekin. Kerran 

majoitustelttaa siirrettiin käskystä sata metriä ja seuraava-
na päivänä vanha teltan paikka sai täysosuman. Sen jälkeen 
ei enää nukuttu teltoissa vaan maastossa etsien suojaa vi-
hollistulelta.

Sitten koitti päivä, jolloin marssi kohti rintamalinjaa 
alkoi. Vastaan tuli Vuosalmen juoksuhautalinjasto, jonka 
edessä uudet täydennysmiehet, Toivo heidän joukossaan, 
ihmettelivät, että mitä nyt tehdään, ennen kuin ryhmän-
johtajat käskivät juoksuhautoihin. Toivosta tehtiin pika-
kivääriampujan apulainen. Pikakivääriampuja Erikssonin 
Urpon kanssa Toivo jakoi myös vartiovuoron. Vartiovuoro 
oli kaksi tuntia paria kohden. Kumpikin vartioi tunnin ja 
toisen tunnin sai levätä poterossa vartiopaikan lähellä. Ei 
siitä lepäämisestä kuitenkaan mitään tullut, koska poteron 
pohjalla oli vettä. Vaikka pohjalle laittoi havuja, oli siellä 
silti aika märät oltavat.

Venäläiset olivat asettuneet omiin juoksuhautoihin lä-
helle Vuoksen rantaa. Lähimmillään rintamalinjat olivat 
vain 50 metrin päässä toisistaan. Taitava heittäjä olisi hy-
vin voinut heittää käsikranaatin juoksuhaudasta toiseen. 
Toivon asemapaikan kohdalla venäläisten asemiin oli kui-
tenkin yli100 metriä. Venäläisten molotus ja propaganda 
kuului kuitenkin sinnekin hyvin. 

Pataljoonan komentaja Adolf Ehnroth oli pelkäämä-
tön mies. Kerran sattui myös niin, että Toivon ollessa var-
tiovuorossa Ehnroth oli liikkeellä lähimpien upseeriensa 
kanssa aivan vartiopaikan kohdalla. Eversti, mikä hänen 
sotilasarvonsa silloin oli, seisoi Toivon vieressä juoksuhau-
dan penkalla kiiltonahkasaappaissa ja kultahampaat vain 
välähtäen. Hän kysyi Toivolta, mikä on miehen tehtävä. 
Tähän toivo vastasi, että vartiomies, herra eversti. Vastaus 
tuntui tyydyttävän, mutta elettäkään hän ei tehnyt kyy-
ristyäkseen Toivon seuraksi juoksuhaudan pohjalle vaan 
jatkoi muiden upseerien kauhistellessa matkaansa pitkin 
juoksuhaudan penkkaa.

Siinä sitä oltiin Vuoksen länsirannan tuntumassa nok-
kanokin vihollisen kanssa aika pitkään. Jatkuvana pelkona 
oli venäläisen kevyen kranaatinheittimen tuli. Kerran Toi-
von ollessa vartiovuorossa tuli hänen luokseen kolme so-
takaveria tarinoimaan. Silloin venäläinen kranaatinheitin 
ujelsi vai muutaman metrin päästä heistä. Sen seuraukse-
na kaikki miehet syöksyivät lähimpään poteroon suojaan. 
Seuraava kranaatti osuikin poteron katolle, mutta sen sir-
paleet jäivät katon suojarakenteisiin. Silloin oli hengen-
lähtö lähellä.

Toinen vaarallinen tehtävä osui Toivolle vähän vasten 
tahtojaan. Eräs sotaintoinen vasta reserviupseerikoulusta 
päässyt nuori vänrikki Hynninen tuli Toivon luo ja kertoi, 
että on keräämässä pientä ryhmää, jonka tehtävänä on ha-
kea sotavanki venäläisten puolelta. Vänrikki kysyi olisiko 
Toivo vapaaehtoinen. Toivo ilmoitti, että ei ole jos ei ole 
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Maksettuasi jäsenmaksun joko pankissa 
tai verkkopankissa seuran tilille, 
kirjaamme Sinut jäseneksi seuran 
jäsenrekisteriin.

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

Laita maksulomakkeeseen viestiksi oma 
osoitteesi ja myös mahdollinen sähkö-
postiosoitteesi, vastaisen yhteydenpidon 
helpottamiseksi.  

Liity 
Nurmijärvi-Seuran 

jäseksi !

pakko. Seuraus tästä kaikesta oli kuitenkin se, että seuraa-
vana päivänä hän taisteluparinsa kanssa oli osa tuota ryh-
mää mukanaan EMMA pikakivääri ammuksineen. Vänrik-
ki Hynnisen ja Toivon sekä hänen taisteluparinsa Urpon 
lisäksi ryhmässä oli kaksi alikersanttia ja sotamiestä. Kai-
killa oli Suomi –konepistoolit ja toisella sotamiehistä ka-
sapanos. Ryhmä lähti ryömimään kohti vihollisen linjoja. 
Matkalla tuli vastaan puhelinlinjan rakennustöissä olevia 
venäläisiä sotilaita. Toivon tehtävänä oli laskea venäläis-
sotilaiden määrä ja ilmoittaa sormia nostamalla vänrikil-
le. Sitten vänrikki lähti muun ryhmän kanssa ryömimään 
kohti venäläisten asemia. Sotamies heitti kasapanoksen, 
minkä seurauksena mölinä venäläisten juoksuhaudassa yl-
tyi samoin alkoi kiivas tulitus. Vänrikki Hynnisen ryhmä 
joutui perääntymään omille taistelulinjoille ilman sota-
vankia, Toivo viimeisenä. Koko partio kuitenkin pelastui.

Varsinaiseen taisteluun Toivo ei enää joutunut, koska 
saatiin rauha aikaiseksi venäläisten kanssa. JR 7 vetäytyi 
15 kilometriä ja rakensi varmuuden vuoksi taistelulinjan 
juoksuhautoineen Ruokolahdelle. Ennen lopullista rau-
hantekoa sattui vielä tällainen tapaus. Komppanian pääl-
likkö Saarelalta tuli tieto, että vänrikki Hynnisestä tuli-
si heille uusi joukkueen johtaja. Koko joukkue oli erää-
nä päivänä kutsuttu neliriviin ja jo kaukaa uusi joukkueen 
johtaja huusi, että asento. Eihän nuo vanhat jermut mi-
tään asentoa tehneet ja kielsivät Toivoa ja muita nuorem-
piakaan tekemästä. Kun vänrikki rangaistukseksi komensi 
joukkueen kiertämään erästä suurta kiveä, ei joukkueen 
ilmekään värähtänyt. Rangaistuksena tottelemattomuu-
desta Toivon ryhmän teltta siirrettiin lähelle komppanian 
komentopaikkaa. Kerran päivässä heidän piti seisoa asen-
nossa tunti kivääri olalla.

Lopullista rauhaa odoteltaessa tuli kerran tieto, että 
joukkueenjohtajamme oli kuollut. Koko ryhmä hurrasi ja 
rangaistuksen kärsiminen loppui siihen. Vänrikki oli ni-
mittäin käsitellyt taitamattomasti suutariksi jäänyttä käsi-
kranaattia. Kranaatti oli räjähtänyt hänen jaloissaan. 

Sodan päätyttyä Toivon pataljoonan ensimmäinen ja 
kolmas komppania jatkoivat Lapin sotaan. Toivo, joka oli 
toisen komppanian miehiä, määrättiin Mikkeliin pääma-
jan viestiosaston lähetiksi. Vaikka periaatteessa asevel-
vollisuus olisi tullut suoritettua sodan aikana, määrättiin 
Toivon ikäluokalle 320 vrk ylimääräistä palvelusta. Tuon 
ajan Toivo siis vietti Mikkelissä. Aika oli varsin helppoa. 
Omaa henkilökohtaista asettakaan hän ei enää joutunut 
kuittaamaan. Aikaa käytettiin muun muassa tanssiopintoi-
hin. Eräs alikersanteista piirsi liidulla lattiaan tanssikuviot, 
joiden mukaan askeleet harjoiteltiin. Harjaantuneita pari-
tanssitaitoja käytiin myös soveltamassa käytäntöön Mik-
kelin tanssipaikoissa.

Haastattelu: Martti Saari
Toimitti: Ilkka Törmä
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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 

Klaukkalan Eläkeläiset ry
Nurmijärven vanhin, vireä eläkeläisyhdistys

Toimii Klaukkalan Työväentalolla
Kerho keskiviikkoisin

1971

Nurmijärven
Eläkkeensaajat ry

Hyvä ruoka 
on lähellä

Palvelemme ma–pe 7–21, la 7–18, su 12–18
S-market Klaukkala, Lepsämäntie 2, p. 010 76 62550

S-market Nurmijärvi, Kauppanummentie 2, p. 010 76 61550
S-market Rajamäki, Kiljavantie 3, p. 010 76 63450

Rajamäen osuuskauppa työpaikkailmoitus,  
Päivälehti 21.08.1903

Viaporin sotaharjoitukset Nurmijärvellä,  
Päivälehti 06.07.1895
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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.
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kansalliset seniorit ry
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Nurmijärven yhdistys ry
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Tilipalvelu
P. Niinikoski Oy

Ilvesvuorenkatu 5 B,
01900 Nurmijärvi
Puh. 010 231 0780
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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

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

Kauppanummentie 2, 01900 Nurmijärvi
Kuonomäentie 1, 01800 Klaukkala

www.lahitapiola.fi
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Kiljavan tie 3, Rajamäki
P. 2901328

www.rajamaenapteekki.fi

OVI TERVEYTEEN

Hyvinvointi- ja 
asumispalveluja 
Nurmijärvellä,

Nurmijärven Onnenkimpale ry, 
Kissankello ja 

Heikkari



Klaukkalan kirkko 
10 vuotta

”Ihana kamala parisuhde” -parisuhdeilta
  perjantaina 28.11. klo 18.00–19.30 
   - johtava perheneuvoja Heli Pruuki
   - trubaduuri Markus Bäckman

       Lastenpäivä 
           lauantaina 29.11. klo 14–16  
            - Pressan katit, pomppulinna
               ja kahvio
             Adventin juhlamessu 
        kaikenikäisille
                     sunnuntaina 30.11. klo 12.00
                        Juhlakahvit ja 
                     Kirkon 10-vuotisjuhla

Juhlaviikolla mm:

Kymppisynttärit 
   kaikille 10-vuotiaille 
      su 30.11. klo 14.00–15.30
         - Taika-Petteri 
         - Yhden Joukon Yhtye 

Pannu kuumana kirkon aulassa 1.–5.12. klo 13–19
ja monenlaista ohjelmaa koko viikon.

Tervetuloa juhl imaan!
www.nurmijarvenseurakunta.fi


