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TOIMINTAKERTOMUS 2019 
 

HANKKEET JA TAPAHTUMAT 

Luonto lainassa -teemaviikko 

Luonto lainassa -teemaviikolla järjestimme 5.2. Klaukkalan 

kirjastossa lapsille suunnatun Norppaillan. Aila Kiiskinen 

luki Norppaillassa tarinan Saippa Saimaannorpasta ja kertoi 

norppien elämästä. Tarinaa kuuntelivat isommat ja 

pienemmät kuulijat. Lopuksi kaikille halukkaille laitettiin 

norpan kuva käsivarteen muistoksi illasta ja muistuttamaan 

luonnon merkityksestä. 

 

 

 

Lauantaina 9.2. Nurmijärven Luonto pystytti Klaukkalan 

kirjastoon Lupausten puun, jonka äärellä keskusteltiin 

luonnosta, sen monimuotoisuudesta ja tärkeydestä. Puun 

oksille kirjastossa kävijät ripustivat luontolupauksia: mitä 

juuri minä voin tehdä luonnon hyväksi. Paljon ajatuksia 

herätti ilmastonmuutos ja siihen vaikuttaminen sekä turha 

kuluttaminen.  

 

 

 

Klaukkalan lähialueiden suot ulkoilu- ja luontokohteina 

Erä- ja luonto-opas Keijo West Nurmijärven Luonnon hallituksesta kertoi Klaukkalan 

lähialueiden soista ulkoilu- ja luontokohteina to 4.4. Klaukkalan kirjaston järjestämässä 

tilaisuudessa. 
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Hyötykasvi-ilta ”Herkkuja ja terveyttä lähiluonnosta”  

Hyötykasvi-illassa 22.5. Klaukkalan kirjastossa toiminnanjohtaja Katja Uski Hyötykasvi-

yhdistyksestä innosti villivihannesten ja villiyrttien keräilyyn ja käyttöön. Esillä oli myös 

ratkaisuja ruukku-ja patioviljelyyn: kuinka voit kasvattaa tuoretta ruokaa myös pikkupihassa 

tai parvekkeella. Tilaisuuden järjestivät Nurmijärven Luonto ja Klaukkalan kirjasto. 

Luonnonkukkien päivä 

Kesäkukista, luonnollisesta pihapiiristä ja leppoisasta tunnelmasta nautittiin kauniissa säässä 

Aleksis Kiven kodilla Palojoella sunnuntaina 16.6. Pihan kasveihin saattoi tutustua 

kasvikorttien avulla. Lapsilla oli mahdollisuus ideoida ja askarrella oma ötökkähotelli kotiin 

viemisiksi. Pihasaunan ympärille oli myös rakennettu leikkimielinen visailu. 

Juhlan kruununa kultakuoriainen kunnioitti tilaisuutta vierailullaan pihan juhannusruusussa. 

Palojoen kyläyhdistyksellä oli tarjolla kuumia grillimakkaroita ja vohveleita hillon ja 

kermavaahdon kera. Aleksis Kiven kodin näyttelyihin oli tapahtuman ajan vapaa pääsy. 

Kävijöitä oli päivän mittaan noin sata. Järjestelyistä vastasivat Nurmijärven museo, 

Palojoen kyläyhdistys ja Nurmijärven Luonto. 

 

  

Aleksis Kiven kotia ympäröivän niityn hoito 

Nurmijärven Luonto on laatinut suunnitelman niityn hoitotoimenpiteiksi. Vuonna 2019 

niitty niitettiin poikkeuksellisesti kolme kertaa. Niitot tehtiin talkoilla yhteistyössä Palojoen 

kyläyhdistyksen kanssa.  

                             Niitty 20.5.2019                                                                        Niitty 14.7.2019 
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”Seitsemän veljeksen reitillä” -mobiiliopastushanke 

Seitsemän veljeksen vaellusreitti on kunnianosoitus 

kansalliskirjailija Aleksis Kivelle. Tässä hankkeessa 

tuotettiin vaellusreitille Hyvinkään, Nurmijärven ja 

Tuusulan osalta sisältö älypuhelimissa toimivaan 

mobiiliopastussovellukseen. Sovelluksen sisältö koostuu 

tarinoista, alueen maisema- ja kulttuuriarvoista sekä 

monimuotoisesta luonnosta. Nurmijärven osuuden 

avajaisia vietettiin la 12.10. Myllykoskella.  

Seitsemän veljeksen reitillä -hankkeen ja mobiilireitin 

tekemisen rahoitti Leader toimintaryhmä Emo ry ja 

hanketta hallinnoi ProAgria Etelä-Suomi ry / MKN 

Maisema. Nurmijärven osuudella työhönt osallistuivat 

Nurmijärven kunta, Palojoen kyläyhdistys, Rajamäen 

kyläyhdistys, Nurmijärven Latu ry ja Nurmijärven 

Luonto ry. 

 

 

Aleksis Kiven luontokohteet tänään 

Erä- ja luonto-opas Keijo West Nurmijärven Luonnon 

hallituksesta piti aiheesta luennon Nurmijärven 

pääkirjastossa 24.10. Luento oli katsaus Aleksis Kiven 

teoksissaan mainitsemiin luontokohteisiin. Akateemikot 

ja tutkijat ovat pohtineet Kiven kirjallisuudessa esiin-

tyvien paikkojen nimiä ja niiden sijaintia. Näissä 

tutkimuksissa kohteita on haettu tieteellisesti tarkastellen. 

Myös tämän päivän kulkija voi luonnossa liikkuessaan 

yhdistää kohteita Kiveen ja hänen teoksiinsa, oman 

mielikuvituksensa avulla. Luennon tarkoituksena oli innostaa kuulijoita lähtemään luontoon 

seuraamaan kirjailijan jalanjälkiä. Tilaisuuden järjestäjän oli Nurmijärven Opisto ja 

tapahtumapaikkana Nurmijärven pääkirjasto. 

 

Luontoillat 

Luontoiltaesityksenä Kevätkokouksen yhteydessä 26.3. 

Arkadian yhteislyseolla Klaukkalassa oli luontokuvaaja 

Kimmo Mäkirannan yökuvausta koskeva esitys ”Valoa 

yössä – yökuvauksen saloja”. Kimmo esitteli myös upeita 

otoksiaan revontulista ja kertoi niiden kuvaamisen 

erityispiirteistä. 
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Syyskokouksen yhteydessä 13.11. Rajamäessä 

Seitsemän Veljeksen koululla luontoillassa oli tutkija 

Yrjö Kivisen mielenkiintoinen esitys 

aiheesta ”Jääkauden jäljet Nurmijärvellä”. 

 

 

VAIKUTTAMINEN 

Muistutus Nurmijärven kunnalle Heinoja I asemakaavaehdotuksesta ja asemakaavan 
muutosehdotuksesta 

Nurmijärven Luonto muistutti mm., että: 

• Laajempi säilyttämisen vaihtoehto olisi perusteltua koska Kattilamäen, Heinojan 

rantametsien sekä Seitsemän veljeksen reitin kokonaisuus on keskeisen tärkeää 

säilyttää mahdollisimman laajana ja toimivana luonto kuin virkistys perusteellakin. 

• Heinojantien poikki tulee kaavoittaa itä-länsisuuntainen säilyvä metsäyhteys.  

 

Lausunto bioterminaalia sekä hyötymateriaalien käsittely ja siirtokuormausasemaa 
koskevan hankeen yva-arviointiselostuksesta 

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin ja 

Nurmijärven Luonto ry antoivat 4.10.2019 yhteisen 

lausunnon Klaukkalaan suunnitellun ”Bioterminaali ja 

hyötymateriaalien käsittely ja siirtokuormausasema” -

hankeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. 

Lausunnossa todettiin mm.: 

• Vaikutukset hankealueeseen rajautuvaan 

Kivelän luonnonsuojelu olisi tullut selvittää.  

• Arviointiselostuksessa luontodirektiivin liitteen 

IV lajeista oli otettu huomioon vain liito-orava, 

viitasammakko ja lepakot, mutta jättänyt saukot 

ja perhoslajit huomioon ottamatta. 

• Melun yhteisvaikutukset ja impulssimaisuus olisi pitänyt ottaa huomioon, lisäksi on 

otettava huomioon voimakkaat äänet, jotka tulevat räjäytyksistä, autojen peruutus-

hälytyssignaaleista ja murskauksesta.  

 

Lausunto Nukarin kiviainesalueen yva-arviointiohjelmasta  

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ja Nurmijärven Luonto ry antoivat Raalassa 

sijaitsevan Nukarin kiviainesalueen yva-arviointiohjelmasta 22.10.2019 yhteisen lausunnon. 

Lausunnossa todettiin Nurmijärven luonnon olevan monen kiviaineshankkeen keskellä ja 

esitettiin hankkeen yva-arviointiohjelmaan useita lisäselvityksiä, mm.;  

https://www.sll.fi/app/uploads/sites/31/2019/10/SLL-UP-NuLu-ELY-Nukari-221019.pdf
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• Hankkeen vaikutus alueen 

vesihuoltoon sekä läheisiin 

pohjavesialueisiin tulee selvittää 

• Hankkeen vaikutukset on arvioitava 

koko vaikutusalueelta mm. pölyn, 

melun, hankealueen poistovesien ja 

hulevesien sekä valaisemisen 

vaikutukset 

• Ajoneuvoliikenteen vaikutuksissa 

on otettava huomioon erikseen 

raskaat ajoneuvot ja on tuotava 

esille muutokset lähialueen tieverkon liikennemääriin, liikenteen sujuvuuteen, 

liikenneturvallisuuteen, liikenteen ympäristövaikutuksiin ja tienpidon kustannuksiin.  

 

VIESTINTÄ 

Yhdistyksen verkkosivut siirtyivät Suomen luonnonsuojeluliiton verkkosivu-uudistuksen 

yhteydessä liiton alasivustolle osoitteeseen https://www.sll.fi/nurmijarvi. Vanha sivusto 

https://www.nurmijarvenluonto.fi/ oli edelleen käytössä hallituksen suljettuna sivustona. 

Yhdistyksellä on osoitteessa https://www.facebook.com/nurmijarvenluonto/ facebook-sivut, 

joilla tavoitetaan kuntalaisia ja päättäjiä. Luontohavaintoja varten on oma facebook-ryhmä.  

Kuvia varten on Instagram-sivu osoitteessa https://www.instagram.com/nurmijarvenluonto/ 

ja Youtube-kanava osoitteessa https://www.youtube.com/channel/UcpnPdHUewqFNR-n-

0ZN-owg videoille.  

Yhdistyksen kokouskutsut ja jäsentiedotteet lähetettiin jäsenrekisterissä oleviin 

sähköpostiosoitteisiin. Vuosikokouksista ilmoitettiin verkkoviestinnän lisäksi Nurmijärven 

Uutisissa. 

  

TALOUS 

Yhdistyksen tulot muodostuivat jäsenmaksuista. Varsinaisen toiminnan kulut kertomus-

vuonna olivat 1 694,59 euroa. Hallituksen jäsenille ei maksettu kokouspalkkioita ja 

toiminnan tarkastajat eivät ottaneet palkkioita tarkastuksesta. 

 

JÄSENET 

Vuoden 2019 lopussa yhdistyksessä oli 209 jäsentä. Vuoden 2019 aikana yhdistykseen liittyi 

25 jäsentä ja 12 jäsenen jäsenyys päättyi. Uusille jäsenille lähetettiin tervetulokirje ja pieni 

tervetuliaislahja. 
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Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenrekisteriuudistuksen yhteydessä rekisterivastuu 

yhdistyksen jäsenten osalta siirtyi yhdistykselle. Liitto hoitaa edelleenkin uusien jäsenten 

liittämisen rekisteriin ja poistuvien jäsenten poistamisen rekisteristä. Yhdistys vastaa 

hallitusjäsenten tietojen ajantasaisuudesta rekisterissä.  

Uudistetun jäsenrekisterin myötä yhdistyksellä on aina käytettävissään ajantasaiset 

jäsentiedot. 

 

YHDISTYSTOIMINTA 

Hallitus 

Hallitus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Hallitukseen kuuluivat Jouko Vuoristo 

(puheenjohtaja), Pasi Lilja (varapuheenjohtaja), Aila Kiiskinen (sihteeri), Petri Puolakka 

(taloudenhoitaja), Anmari Turunen, ja Keijo West (varajäsen).  

Yhdistyksen kokoukset 

Nurmijärven Luonto ry:n kevätkokous pidettiin 26.3. Arkadian yhteislyseossa Klaukkalassa. 

Luontoiltaesityksenä oli luontokuvaaja Kimmo Mäkirannan ”Valoa yössä – yökuvauksen 

saloja”. Kimmo esitteli myös otoksiaan revontulista. 

Nurmijärven Luonto ry:n syyskokous pidettiin ke 13.11. Rajamäessä Seitsemän Veljeksen 

koululla. Tilaisuuden aluksi oli luontoilta, jossa oli tutkija Yrjö Kivisen mielenkiintoinen 

esitys aiheesta ”Jääkauden jäljet Nurmijärvellä”. Yhdistyksen hallituksessa jatkavat vuonna 

2020 Petri Puolakka ja Anmari Turunen sekä varajäsenenä Keijo West. Uusina jäseninä 

hallitukseen valittiin Jouni Lepistö, Minna Nyström, Tuula Sjöstedt ja Jouko Vuoristo. 

Yhdistykselle ei vielä valittu puheenjohtajaa. 

 

 

 

 

 

 


