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Paikallista palvelua hevosenlannalla

Paikallisena toimijana kehitämme toimintojamme asiakkaittemme toiveiden mukaan. 
Yhtiömme tarkoitus ei ole maksimoida voittoa vaan jakaa hyvää asiakkaillemme edullis-
ten ja ympäristöystävällisten energiapalvelujen kautta. Sähkön siirtohintamme ovat alle 
valtakunnan keskiarvon – ja ne ovat pysyneet samoina jo neljän vuoden ajan. Sähkön 
siirron häiriöttömyys on ollut erinomaisella tasolla ja paranee edelleen säävarma verkko 
-projektimme edistymisen myötä.

Biokaukolämmön osalta asiakasmäärä on lisääntynyt mukavasti – tähän on varmaan-
kin vaikuttanut lämmön edullinen ja vakaa hinta sekä ympäristöystävällinen tuotanto: 
vuonna 2016 lähialueilta tuotetun puupolttoaineen osuus lämmöntuotannossamme oli 
96% eli lähes kolminkertainen Suomen keskimääräiseen tasoon verrattuna. 

Uusiutuvan hajautetun energiatuotannon, ennen kaikkea aurinkosähkön, osalta tuemme 
tätä positiivista kehitystä sekä selvitämme entistä aktiivisempaa rooliamme asiassa. 
Olemme mukana tuulivoimahankkeissa, joiden kautta voimme tarjota asiakkaillemme 
tuulisähköä – mihin mahdollisuuteen monet ovatkin tarttuneet. Lämmöntuotannossa sel-
vitämme tällä hetkellä paikallisen hevosenlannan hyödyntämistä lämmöntuotannon polt-
toaineena – kahden hevosen ”tuotannolla” saadaan lämmitettyä omakotitalo vuodeksi.

Uskon, että paikallisuus, ympäristömyönteisen energiatuotannon edistäminen ja kilpai-
lukykyiset energiapalvelut ovat niitä, joilla pärjäämme jatkossakin. Haluathan sinäkin olla 
kanssamme?
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Rauha Lappalainen ja Terttu Niinistö sattuivat
samaan kuvaan radio- ja TV-tähden kanssa.
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Juuri ennen haastat-
telua Linnanahde oli 
palannut lomamatkalta 

Dubaista. Siellä vieras 
mies oli yhtäkkiä kysynyt, 
onko Toreenintie 10 tuttu 
osoite. Mies kertoi olleensa 
taksikuskina Nurmijärvel-
lä ja kuskanneensa monet 
kerrat Akin Matti-isää 
kotiin.
 Matti Linnanahde oli 
aikanaan mukana kun-
nallispolitiikassa ja oli 
myös Nurmijärven Sähkön 
johtokunnan varapuheen-
johtaja.

Urheilullinen lapsuus

Lapsuus kului urheilu-
paikkojen äärellä. Kesäisin 
urheilukentällä jalkapallon 
parissa ja talvella jää-

Sydän NurmijärvelläAki Linnanahde kotikonnuillaan

Radio- ja TV-persoona Aki Linnanahde vietti herkimmän lapsuutensa ja nuoruutensa 

Nurmijärven kirkonkylällä. – Kun tänne tulee, tulee aina positiivinen olo, tämä kun 

edustaa huoletonta nuoruusaikaa, Linnanahde kuvailee tuntojaan. Jo hänen isovan-

hempansa elivät Nurmijärvellä. Vaari-Niilo oli taksiautoilija ja perustamassa kirkon-

kylälle taksiasemaa, mummolla oli käsityöliike keskustassa.

kiekkokaukalossa. Välillä 
sotkettiin polkupyörillä 
Sääksjärvelle uimaan, 
jossa lisäkannustimena 
olivat tytöt.
 – Kavereiden kanssa 
lyötiin vetoja siitä, kuka 
oli ensimmäisenä aamulla 
urheilukentällä. Kyllä en-
nen yhdeksää piti olla, jos 
meinasi voittaa. Siellä sit-
ten meni koko päivä pallon 
perässä. Välillä loikoiltiin 
korkeushyppypatjalla. 
Pelasimme Nurmijärven 
Natevassa, joka oli NJS:n 
edeltäjä. 
 – Kavereita olivat mm. 
Virtasen Lasse naapurista, 
Ertiön Jussi, jonka äiti 
oli Nurmijärven Sähköllä 
töissä, Ryhäsen Markku, 
Sjöholmin Tuomas, Oravan 
Mikko sekä Pylvänäisen 

Seppo. Ertiön ja Oravan 
kanssa meillä oli bändikin.

Sketsejä ja videoita

– Ala-asteen opettaja Lee-
na Lehtinen näki meissä 
jotain ja osasi työnsä. Hän 
laittoi meidät vilkkaat 
pojat käytävään keksi-
mään sketsejä, joita sitten 
esitimme muulle luokalle. 
Ertiön ja Pylvänäisen 
kanssa teimme videoita 
Pylvänäisen isän työpai-
kaltaan lainaksi saamalla 
VHS-videokameralla. Ertiö 
oli mielestäni lahjakkain 
esiintyjä. Nuo molemmat 
kaverit ovat nykyisin 
korkeasti koulutettuja ja 
hyvissä ammateissa.
 Aki Linnanahde syntyi 
Tampereella, mutta perhe 
muutti Nurmijärvelle, kun 
poika oli puolitoistavuo-
tias. Perheeseen kuului 
Matti-isän ja Anu-äidin 
lisäksi kaksi vanhempaa 
siskoa. Vanhemmat olivat 
molemmat toimittajia, joka 
ei voinut olla vaikuttamat-
ta Aki-pojan ammatinva-
lintaan.
 Peruskoulun jälkeen 
osoite muuttui Helsinkiin. 
Lukion jälkeen Linna-
nahde meni Laajasalon 
opistoon, joka on radioalan 
maan ykköskoulu. Siellä 
ovat opiskelleet monet 
tutut kasvot. 
 – Tehtiin ystäväni 
Teemu Niikon kanssa 
opistossa vapaa-ajalla 
radio-ohjelmia, treenimie-
lessä. Siemen toimittajaksi 
minulla on aina ollut, tämä 
on intohimoni.

Radio ja kirja

Linnanahteen ensimmäi-
nen työpaikka oli Sport 
FM vuonna 2001. Hän teki 
siellä Atik Ismailin kanssa 
ohjelmaa. Sitten Radio 
Cityyn ja Vuoden radio-
juontaja -titteli tuli 2006.
 Nykyisin Linnanahteen 
intohimo on radiojuonta-
minen. Herätys on aamui-
sin klo 4.40. Työpaikka 
on Radio Nova, jossa hän 
juontaa aamulähetystä 
Minna Kuukan kanssa. 
Elämää täyttää tällä hetkel-
lä myös Jere Karalahden 
muistelmien kirjoittami-
nen. Projekti valmistuu 
syksyllä. 
 – Radiotyön tekemises-
sä motivoi rooli ihmisten 
arjen parantajana – ei 
sitä pelkän rahan takia 
tee.  “Teemme aamustasi 
paremman” –sloganin 
mukaan minulla on halu 
omalta osaltani tehdä 
pimeässä töihin vaeltavan 
ihmisen arjesta parem-
paa. Jos minulla on siihen 
lahja, haluan sitä käyttää. 
Sama vimma kuin silloin 
kun Pylvänäisen ja Ertiön 
kanssa tehtiin videoita, 
Linnanahde toteaa.
 Hän on osaomistaja 
Helsingin Seagulls –
koripallojoukkueessa ja 
innokas penkkiurheilija. 
Oma liikunta koostuu 
lenkkeilystä, pyöräilystä ja 
kuntosalista.
 Aki Linnanahde on 
valittu Vuoden nurmijär-
veläiseksi vuonna 2014. 
Ennen paluutaan takaisin 
kotiin Vantaalle vaimon, 
kolmen lapsen ja kahden 
koiran luo, hän käy kir-
konkylän hautausmaalla 
isovanhempiensa haudalla 
– kuten aina vieraillessaan 
kotikonnuillaan. 

Täällä Nurmijärven urheilukentällä kuluivat radiotähden kesät kavereiden kanssa jalkapalloa potkien
ja takana näkyvällä korkeushyppypatjalla makaillen. Kuntoiluvehkeetkin olivat samat.

Opintietä kuljettiin Nurmijärven Yhteiskoulussa.

Aki
Linnanahde

valittiin
Vuoden

nurmijärveläiseksi
2014
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Jekku löysi 
Klaukkalasta
putkivuodon

Putkikoira Jekku haistaa  vuodot
Koirilla on käsittämättömän tarkka hajuaisti. 

Tämäkin kolme ja puolivuotias saksanpaimen-

koira Jekku kykenee erottamaan maastosta 

kaukolämpöveden hajun maan alla vuotavasta 

putkesta. Se tekee sitä työkseen, joskin kokee 

sen leikkinä. Jekku on tallustellut nyt myös 

Nurmijärven kaukolämpöputkistojen päällä.

Esa Puolakka on 
touhunnut koirien 
kanssa yli 30 vuotta. 

Jekku on hänen seitsemäs 
koiransa. Jekku on käyttö-
linjan saksanpaimenkoira, 
joka on osoittautunut sopi-
vaksi tällaisiin tehtäviin, 
jossa on paljon häiriöte-
kijöitä, kuten esimerkiksi 
liikennettä. Se on erityisen 
hyvä juuri hajutyöskente-
lyssä. 
 – Koirille annetaan ha-
juerottelukoulutus. Kestää 
noin puoli vuotta per yksi 
haju, että koira oppii sen 
tunnistamaan ja ilmaise-
maan, Puolakka toteaa.

van. Jekulle esimerkiksi 
on opetettu kolme hajua: 
kaukolämpöveden haju, ra-
kennushomeen haju sekä 
aasianrunkojäärä-nimisen 
metsän tuholaisen touk-
kien haju. Uusia hajuja ei 
ole juuri nyt ohjelmassa, 
mutta jos tulee tarvetta, 
niin opetamme sellaisen.

Esa Puolakalla on Putki-
koira Oy –niminen yhtiö, 
jolla on neljä koiraa ja niil-
lä ohjaajat. Kolme muuta 
koiraa haistelee ainoastaan 
rakennushometta. Se on 
varsin suosittu kohde, kun 
ollaan tekemässä asunto-
kauppoja. Homekoirateh-
täviä on niin paljon kuin 
ehtii tehdä. Kaukolämpö-
keikkoja tehdään paljon 
syksyisin ja keväisin.
 Nurmijärven Sähkölle 
Jekku teki hommia en-
simmäistä kertaa syksyllä 
2016. Tuolloin partio kävi 
läpi kirkonkylän ja Klauk-
kalan runkolinjat, yhteen-
sä kolmen päivän ajan. 
Mukana oli Nurmijärven 
Sähkön lämpöinsinööri 
Pasi Sarmala.

Koiralle työ
on leikkiä

Koira kykenee tekemään 
hajutyötä kerralla puolesta 
tunnista tuntiin, jonka 
jälkeen on huilattava 15-30 
minuuttia. Koiralle työ on 
leikkiä, jota sitä ei pakote-
ta tekemään. 

 – Kun Jekku paikal-
listaa alueen, jossa hajua 
tulee maan sisältä,  se 
pysähtyy ja alkaa pyöriä ja 
tarkentaa työskentelyään 
ja selvittää, missä haju 
on voimakkain. Sitten se 
asettuu maahan hajun 
kohdalle. Yleensä vuoto 
on n. 5-7 metrin säteellä 
ilmaisukohdasta. Välipalk-
kana koira saa nakin, ja 
kun päivän työt ovat ohi, 
se saa leikkiä pallolla. 

Pitkän linjan
palveluskoiraharrastaja

Esalle työ on mieluisaa, 
kun saa olla rakkaan 
harrastuksen parissa työn 
puolesta. Taustalla on pit-
kä palveluskoiraharrastus. 
Hänellä on ollut rauniokoi-
ria, turvallisuuspalveluille 
koulutettuja suojelukoiria 
ja jälkikoiria.
 – Kun koira tulee kuu-
sivuotiaaksi, otan uuden 
pennun, sillä sen iän 
jälkeen koiran työskentely 
saattaa muuttua, työkyky 
saattaa heikentyä. 

 – Koulutus perustuu 
palkitsemiseen. Koiralle 
tehdään erityisen halut-
tavaksi juuri se haju, jota 
sen halutaan tunnista-

Nurmijärven Sähkö 
siirtyi kaivulupa.fi
-johtoselvitys-
palvelun piiriin
vuoden alusta.

Kaivulupa.fi -palvelu on 
moderni, tehokas ja turval-
linen johtoselvityspalvelu 
kaivajille, urakoitsijoille ja 
maanalaisten verkostojen 
omistajille, jotka haluavat 
ennen kaivamista selvittää, 
missä kaapeleita ja putkia 
on. Palvelun kautta saa 
tietoa alueen johdoista 
sekä putkista, ja voi jättää 

Nurmijärven Sähkön
kaapeli- ja
kaukolämpöjohdot
osoitteessa

kaivulupa.fi
kaivuilmoituksen siihen 
aikaan vuorokaudesta 
kun se itselle parhaiten 
sopii. Ilmoitus välittyy sa-
malla myös johtoyhtiöille.
 
Palvelu on maanlaajuinen 
ja toimii 24/7 internetis-
sä. Lisäksi Kaivulupa.fi 
palvelee kaivajia ja muita 
johtoselvityksen tarvitse-
via numerossa 0800 133 
544 arkisin klo 7–17. Pal-
velun kautta kaivaja voi 
tilata myös kaapeleiden ja 
putkien näytön. Palvelu on 
maksuton.
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Rajamäelle Heikki 
ja Ritva muuttivat 
Turengista. Sitä 

ennen he asuivat Vihdissä. 
Molemmissa taloissa oli 
niissäkin hulppea ulkova-
laistus, mutta se oli toteu-
tettu halogeeneilla, jotka 
olivat sekä hankinta- että 
käyttökustannuksiltaan 
merkittävästi kalliimpia 
kuin tämän viimeisimmän 
Rajamäen rakennuksen 
LED-valaistus.
 Lamppuja on talossa ja 
pihalla paljon, mutta itse 
asiassa näyttävän valais-
tuksen luovia harjavaloja 
ei ole kovin montaa – 
päärakennuksen kadun 
puolella kymmenen ja 
autotallin oven yllä viisi. 
Koko valaistus on maksa-
nut noin tuhat euroa.
 – Valot ovat hämäräkyt-
kinohjatut ja palavat yön 
yli sammuen aamun val-
jetessa. Juhannusyönäkin 

Talo joka
näkyy pimeässä

Heikki Anttalaisen ja vaimonsa Ritvan yhteisenä harras-

tuksena on ollut jo vuosikausia talojen remontoiminen 

upeaan kuntoon. Tämän viimeisimmän talonsa he ostivat 

vuonna 2009 Rajamäeltä. Sen jälkeen talo on kokenut 

muodonmuutoksen, jonka ohessa se

valaistiin modernisti – ja voimakkaasti.

ne paloivat pari tuntia, kun 
oli niin pimeää, Heikki 
Anttalainen muistelee. 
 Kaksikerroksinen rin-
tamamiestalo on vuodelta 
1950. Talossa aloitettiin 
julkisivuremontti vuon-
na 2014, jolloin laitettiin 
seinät, eristys ja katto 
sekä valaistus. Kaiken 
työn Heikki teki itse, paitsi 
katon ja sähkökytkennät.

Koirankin nimi
on Fixi

Päärakennuksessa on 110 
m2. Alun perin taloon johti 
pieni tuulikaappi, mutta se 
purettiin pois ja rakennet-
tiin tilalle suuri, lämmin 
kuisti sekä terassi. 
 Pihalla on tapahtunut 
paljon. Kaikki vanhat 
piharakennukset, kuten 
hirsisauna, purettiin pois. 
Tilalle Anttalaiset ovat ra-
kentaneet uuden saunan, 

autotallin, varastoraken-
nuksen, ja pisteenä iin 
päälle hulppean paljun. 
Perheen tiibetinspaniel – 
jonka nimi on osuvasti Fixi 
– saa vapaasti käyskennel-
lä suuressa piha-aitaukses-
sa.
 – Tämä on meidän tyy-
limme. Haluamme valoa 
pimeyteen. Kaikki talot, 
joita olemme tehneet, ovat 
olleet erikoisia ja ne on 
myyty heti ensimmäisellä 
näytöllä, toteaa Ritva Sö-
derström-Anttalainen, joka 
vastaa talojen sisustami-
sesta.
 – Kyllähän ne ihmiset 
käyvät ihmettelemässä. 
Yksi naapuri sanoi, että 
tuntuu oudolta, jos valot 
eivät ole päällä. Poliisi 
suosittelee tällaisia valoja 
täällä Pohjolan pimeässä 
talvessa, koska se hanka-
loittaa rosvojen toimintaa.
 Ritvan ja Heikin tar-

koituksena on myydä talo 
pois lähiaikoina ja muuttaa 
asumisen tapaa, kun 
Heikkikin jää eläkkeelle 
vuoden sisällä. Ritva on 
jo eläkkeellä. Seuraavaksi 
pariskunta muuttaa toden-
näköisesti kerrostaloon, 
mutta on aikeissa hankkia 
myös kesämökin, sillä 
he haluavat oleilla veden 
äärellä. Talvet on tarkoitus 
asua jatkossa etelän läm-
mössä vaikkapa Portuga-
lissa tai Espanjassa.

Nurmijärven Sähköltä
paras tarjous

Sähkön säästäminen on 
pariskunnalle tärkeää. 
Ritva sammuttelee turhia 
valoja. Kesämökille asen-
netaan aurinkopaneeleja. 
Käytössä on ollut ilmaläm-
pöpumppu.
 – Kun muutimme 
tänne, sähkö tuli Helsingin 

Energialta. Kilpailutimme 
sähkön ja päädyimme 
Nurmijärven Sähköön, kun 
saimme sieltä parhaan 
tarjouksen. Olemme olleet 
erittäin tyytyväisiä oman 
sähköyhtiön toimintaan. 
Nurmijärvi ja Rajamäki on 
muutenkin ollut positiivi-
nen kokemus, sillä täällä 
autot pysähtyvät ja antavat 
tietä jalankulkijoille, ja ih-
miset puhuvat vieraillekin, 
Ritva Söderström-Anttalai-
nen toteaa. 

Heikki Anttalainen

Koko
valaistus

on maksanut
noin
tuhat
euroa

Nurmijärvi Nyt –ta-
pahtuma tarjosi 

monipuolisen ohjelman 
ennätysyleisölle viime 
marraskuussa Perttulan 
Keudassa. Yritysten ja 
Keudan tapahtumalau-
antain järjestivät Keuda, 
Nurmijärven yrittäjä-
yhdistykset ja kunta.  
Klaukkalalaista Pekka 
Aralaa onni potkaisi ja hän 
voitti Nurmijärven Sähkön 
arvonnassa lahjakortin 
Citymarketiin.

Opiskelijat näyttivät 
osaamistaan

Tapahtumassa Keudan eri 
alojen opiskelijat pääsivät 
näyttämään osaamistaan. 
Lastenhoitoon ensimmäi-
senä opiskeluvuonnaan 
keskittyvät lähihoitajaopis-
kelijat pitivät lastenmaa-
ilmaa ja näyttivät siellä 
osaamistaan. Kävijöitä 
lastenmaailmassa oli yli 
kaksisataa.
 Sähköalan opiskelijat 
rakensivat ja ylläpitivät 
tapahtuman sähköjä, ra-
kennusala teki messuosas-

Nurmijärvi Nyt –tapahtumalauantai
Pekka Arala voitti lahjakortin

toja, merkonomiopiskelijat 
suunnittelivat tapahtumaa, 
ICT-opiskelijat asensivat 
messujen tietokoneet, 
autoalan opiskelijoilla oli 
työnäytteitä osastoilla, 
media-alan opiskelijat päi-
vittivät sosiaalista mediaa 
ja loivat nettisivuja jne. 
Kodasta sai muurinpohja-
lettuja ja nokipannukahve-
ja. 

Kuka omistaa
Nurmijärven Sähkön?

Nurmijärven Sähkö järjesti 
kyselyn, jonka voittajalle 
oli luvassa lahjakortti. 
Kysymys kuului, kuka 
omistaa Nurmijärven Säh-
kön. Vastaajalla oli kolme 
vaihtoehtoa, joista valita:

1. Ulkomainen
    sijoitusyhtiö
2. Nurmijärven kunta
3. Fortum.

Oikein vastanneiden 
joukosta onnetar suosi 
klaukkalaista Pekka
Aralaa, joka sai lahjakor-
tin Klaukkalan Citymar-
ketiin. Hän tiesi, että Nur-
mijärven Sähkön omistaa 
Nurmijärven kunta.
 Vuodesta 2013 järjeste-
tyn tapahtuman näkökul-
mina olivat työllistyminen, 
tunnettuus ja osaamisen 
kehittyminen. Tapahtuma 
kokosi yhteen opiskelijat, 
yritykset ja kotitaloudet. 
Näytteilleasettajia oli 
yhteensä yli 50. Tapahtu-
malla pyrittiin edistämään 
paikallisten yritysten tun-
nettuutta, alueen yrittäjien 
verkostoitumista, opiskeli-
joiden yrittäjyyskasvatusta 
sekä yhteistyötä alueen 
yritystoimijoiden kesken. 

Keskeytysviestintä-
palvelu kännykkään!!

Ole hyvä ja ilmoita matkapuhelimesi numero kotisivujemme
Online-palvelussa, jotta voimme lähettää puhelimeesi viestin

sähkönjakelun keskeytymisestä ja uudelleen kytkennästä.
Palveluun voit kytkeä viisi eri numeroa ja sähköpostiosoitetta,

sekä määritellä aikavälin, jolla viestit tulevat.

Nurmijärven Sähkön asiakaspalvelupäällikkö Katja Ruuskanen luovutti lahjakortin Pekka Aralalle.
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Asukasyhdistyksen 
tarkoituksena on 
edistää asukkaiden 

viihtyvyyttä ja ajaa heidän 
etujaan mm. vaikuttamalla 
kunnalliseen päätöksente-
koon, kannustaa nuorisoa 
opinnoissa ja harrastuksis-
sa sekä vahvistaa yhteis-
henkeä.
 Kun alueelle pe-
rustettiin pakolaisten 
vastaanottokeskus (VOK), 
asukasyhdistyksestä pyy-
dettiin yhteistyöryhmään 
osanottajia. Ryhmän muita 
jäseniä olivat Nurmijärven 
kunta, poliisi ja Suomen 

Röykän kyläyhdistys 
luo yhteisöllisyyttä

Röykässä on aktiivinen kyläyhdistys, joka kokoaa 

kylän ihmisiä yhteen ja järjestää jo perinteeksi

muodostuneita tapahtumia vuoden mittaan. 

Toukokuussa ovat ohjelmassa siivoustalkoot ja 

marraskuun viimeisenä torstaina kuusijuhla.

Viime jouluna kylän tunnuksenakin toimiva

valtava kuusi sai uudet, energiapihit jouluvalot. 

Punainen Risti.
 – Yhteistyö toimi hyvin. 
Esimerkiksi toiminnan 
alussa ilmeni roskaamista, 
mutta kun lähetimme tästä 
viestiä, loppui roskaami-
nen ja vastaanottokes-
kuksen ihmiset siivosivat 
jälkensä, kertoo asukasyh-
distyksen puheenjohtaja 
Kati Aaltio.
 – Toukokuussa orga-
nisoimme siivoustalkoot. 
Kunta toimittaa jätesäkit 
ja sovimme Lassila & Tika-
nojan kanssa, mistä täydet 
säkit haetaan pois. 
 

Uudet jouluvalot ovat 
energiapihejä

Viime jouluna kylän sym-
boliin, valtavaan kuuseen, 
joka sijaitsee liikekeskusta 
vastapäätä, hankittiin 
uudet jouluvalot. Kuusi on 
perinteisesti valaistu jo 16 
joulun ajan. 
 – Paikallisten yritysten 
ja Nurmijärven Sähkön 
tuella hankimme viime 
jouluna uudet jouluvalot. 
Entiset valot olivat olleet 
käytössä kahdeksan vuotta 
ja tulleet teknisen käyttöi-
känsä päähän. Ne olivat 
vanhaa hehkulampputek-
niikkaa, joka kulutti tehoa 
1500 W. Uudet LED-valot 
kuluttavat vain 40 W, josta 
syntyy merkittävä säästö, 
toteaa asukasyhdistyksen 
tiedottaja Osmo Suominen.
 – Normaalisti valot on 
sammutettu loppiaisena, 
mutta nyt oli mahdollista 
valaista kuusta tammi-

kuun loppuun asti. Sähkö 
saadaan viereisestä talosta 
ja Nurmijärven Sähkö 
sponsoroi sen.

Valokulkue koululta
liikekeskukseen

Kuusijuhla alkoi valokul-
kueella koululta liike-
keskukseen. Kulkueen 
keulassa oli joulupukki. 
Juhlassa oli paikallisia 
myymässä käsitöitä, 
koululuokkia myymässä 
leivonnaisia saadakseen 
luokkaretkelle rahaa, 
sekä makkaranmyyntiä. 
Partiolippukunta Röykän 
Metsänkävijät (RöMe) 
kauppasi muurinpohja-
lettuja. Röykän ala-asteen 
laulajat esiintyivät.
 Asukasyhdistyksen 
puheenjohtaja Kati Aaltio 
piti puheen. Huipentu-
mana oli kuusen valojen 
sytyttäminen. Kunnian sai 
ala-asteen oppilas, joka 

oli arvottu tehtäväänsä. 
Tilaisuuden juonsi asukas-
yhdistyksen sihteeri Irja 
Perkins.
 Röykässä on n. 900 
taloutta, joissa on n. 3200 
asukasta. Yhdistyksen 
tapahtumista tiedotetaan 
Röykän K-Marketin ilmoi-
tustaululla. Yhdistyksellä 
on myös omat kotisivut 
www.röykkä.fi (osoitteessa 
on todellakin ylpeästi öö ja 
ää). 

Röykän asukasyhdistyksen puheenjohtaja Kati Aaltio ja tiedottaja Osmo Suominen.

Kuusijuhla alkoi valokulkueella. Kati Aaltio piti puheen. Tilaisuuden juonsi 
asukasyhdistyksen sihteeri Irja Perkins.

Tarkoitus
on edistää 
asukkaiden 
viihtyvyyttä 

ja ajaa heidän 
etujaan

Suomessa on  käynnisty-
nyt uusi energiatehok-

kuussopimuskausi vuosille 
2017–2025.

Energiatehokkuussopimukset 
ovat tärkeä osa Suomen 
energia- ja ilmastostrate-
giaa ja ensisijainen keino 
edistää energian teho-
kasta käyttöä Suomessa. 
Vastuullinen ja tehokas 
energiankäyttö vähentää 
ilmastonmuutosta aiheut-
tavia hiilidioksidipäästöjä.

Vapaaehtoiset sopimukset 
ovat valtion ja toimialojen 
yhdessä valitsema tapa 
täyttää Suomelle asetetut 
kansainväliset energia-
tehokkuusvelvoitteet. 
Kattavalla ja tuloksekkaal-
la sopimustoiminnalla 
velvoitteet on jatkossakin 
mahdollista saavuttaa 
ilman erillistä uutta lain-
säädäntöä tai muita uusia 
pakkokeinoja.

Energiatehokkuussopimuskausi 
2017–2025 jatkaa vuoden 
2016 lopussa päättynyttä 
energiatehokkuussopi-
musten kautta 2008–2016. 
Nurmijärven Sähkö on mu-
kana Energiatehokkuusso-
pimuksessa 2017–2025.

Energian tehokas käyttö on 
vastuullista ja yksi tär-
keimmistä keinoista torjua 
ilmastonmuutosta. Se on 
maailmanlaajuisesti tun-
nustettu välttämätön toimi 
ja ensisijainen polttoaine 
(”first fuel”), kun tavoittee-

Nurmijärven
Sähkö mukana 
Energiatehokkuus-
sopimuksessa

na on energiankäytön ja 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen. Tehokas 
ja järkevä energiankäyttö 
säästää kustannuksia ja 
lisää toiminnan kannatta-
vuutta.

TAVOITTEET

Liittyvä yritys/kunta aset-
taa liittyessään ohjeellisen 
energiamääräisen (MWh) 
tehostamistavoitteen 
kaudelle 2017–2025 ja vä-
litavoitteen vuodelle 2020. 
Tavoite lasketaan liittymis-
hetkellä käytössä olevasta 
normaalia toimintaa 
edustavan kalenterivuoden 
energiankäytöstä.

Tavoite vuodelle 2025 
vastaa 7,5 % liittyjän 
energiankäytöstä ja tavoite 
vuodelle 2020 vastaa 4 % 
liittyjän energiankäytöstä.

Vuosina 2014–2016 toteu-
tettujen ja raportoitujen 
energiatehokkuustoimien 
säästöt voi halutessaan ot-
taa huomioon asettamalla 
vuodelle 2025 energiamää-
räisen (MWh) tavoitteen, 
joka vastaa 10,5 % liittyjän 
energiankäytöstä ja väli-
tavoitteen vuodelle 2020, 
joka vastaa 7 % liittyjän 
energiankäytöstä.

Tavoitevuosina 2020 ja 2025 
liittyjän energiankäytön ei 
edellytetä olevan sopimuk-
seen liittymistilannetta 
alempi. 
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Klaukkalan Nuoriso-
seura järjesti tam-

mikuussa Lastenpäivän 
Roinelassa. Paikallisen 
yrityksen avulla Klaukka-
lan Nuorisoseura toi saliin 
useita pomppulinnoja, 

Klaukkalan Nuorisoseura järjesti
                 Lastenpäivän Roinelassa

pelejä ja onnenpyörän. 
Ringetteseura Seiskat oli 
mukana avustamassa ta-
pahtuman herkkutarjoilun 
järjestämisessä.
 – Oma toimintamme 
keskittyy yleensä harras-

tustoimintaan: Roinelassa 
voi harrastaa kansantans-
sia, sirkusta, teatteria ja 
lasten musiikkiliikuntaa. 
Järjestimme nyt ensimmäi-
sen kerran tällaisen pomp-
pulinnatapahtuman, toteaa 

nuorisoseuran puheenjoh-
taja Minna Isoherranen.
 Nuorisoseura toimii 
vapaaehtoisvoimin. 
Lastenpäivää oli toteutta-
massa parisenkymmentä 
vapaaehtoista. Tapahtu-
ma sai suuren suosion, 
sillä tapahtumassa vieraili 
arviolta parisensataa kä-
vijää. Tapahtuman avulla 
kerättiin varoja Klaukka-
lan Nuorisoseuran sekä 
ringetteseura Seiskojen 
toimintaan.
 Nurmijärven Sähkö 
sponsoroi tapahtumaa ja ja 
oli järjestänyt tilaisuudelle 
mainontaa paikallisessa 
tienvarsitaulussa. 

Roinelassa pomppi ja leikki 
parisen sataa lasta ja nuorta 
Lastenpäivän aikana.

Sähkösoppi on perin-
teisen valaisinliik-
keen näköinen siten, 

että katossa roikkuu satoja 
ellei tuhansia erilaisia 
valaisimia. Myytävänä on 
myös sähkötarvikkeita, 
kuten johtoja ja kaapeleita, 
termostaatteja, patterei-
ta, ulkopistorasioita jne. 
Sähkösopista saa myös 
valaistussuunnitelman.
 Sähkösoppi perustettiin 
vuonna 1985 Valosoppi-ni-
mellä Kiikkastenkujan ja 
Klaukkalantien risteyk-
seen. Vuonna 1987 liikettä 
laajennettiin kattamaan 

Kanta-asiakasetuliike Sähkösoppi
Yli 30 vuotta valaisimia 
Klaukkalassa
– Tuula oli ollut 13 vuotta kotona lasten kanssa. Piti saada hänelle

työpaikka läheltä, kuvailee sähköalan tukkupuolella aiemmin työskennellyt 

Matti Kalliola Sähkösoppi-valaisinliikkeen syntytarinaa. Kalliolat ovat

käynnistäneet myös Suomen Valomestarit ry:n, jossa on mukana 22

jäsenliikettä eri puolilla Suomea.

myös sähkötarvikkeet ja 
kodinkoneet, joista kodin-
koneet on myöhemmin 
jätetty pois. Vuonna 1989 
liike siirtyi uuteen Kaup-
pa-aseman taloon Klauk-
kalantien toiselle puolelle, 
jossa se toimii edelleen.
 – 1990-luvun taitteessa 
myytiin aika paljon valai-
simia itänaapurin puolelle, 
tosin suomalaisille raken-
nusliikkeille. Moskovassa 
olimme tuolloin viiden 
vuoden ajan pysyvässä 
myyntinäyttelyssä yhdessä 
kuuden muun yrityksen 
kanssa.

säästölamppujen ikää mer-
kitsemällä niihin käyttöön-
ottopäivämäärät. Lyhyin 
aika oli kaksi vuotta, mutta 
keskimäärin lamput elivät 
4–6 vuotta, toteaa Tuula 
Kalliola. 
 Energiansäästölamp-
pujakin saa vielä, mutta 
markkinoita ovat vallan-
neet vauhdilla LED-lam-
put, jotka tuottavat 

voimakasta valoa pienillä 
tehoilla. Kun ennen heh-
kulamput olivat 25 – 100 
W, ovat LED-lamput välillä 
4–11 W.
 LED-lampun valaisute-
hoa kuvaillaan lumeneilla, 
mutta sekään ei ole kovin 
selvää, sillä kirkkauteen 
vaikuttaa myös hehku-
lampun värilämpötila, jota 
mitataan kelvineissä. Eri 

lamppujen lumen-luvut 
voivat olla lähes samat, 
mutta toinen hehkulamp-
pu tarjoaa silmin nähden 
kirkkaamman valon, 
koska sen värilämpötila on 
suurempi.
 – LED-lampun kannas-
sa on muuntajatekniikkaa. 
LED-lamppuja voidaan 
myös käyttää erillisen 
muuntajan kanssa.
 – Hyvä valaistus on 

sellainen, joka ei häikäise, 
mutta josta tulee hyvä olo, 
Kalliolat toteavat.
 Kallioloiden ‘harrastus’ 
on Suomen Valomestarit, 
joiden kanssa on tapaami-
sia, käydään messuilla ja 
koulutuksessa. Matti on 
mukana Lions Clubissa ja 
Tuulan oma harrastus on 
ruisleivän leipominen – 
omasta juuresta noin joka 
toinen viikko. 

LEDit valtaavat alaa

– Lamppumarkkinoil-
la on tapahtunut raju 
muutos siirryttäessä  
hehkulampusta energian-
säästölamppujen kautta 
ledilamppuihin. Usein 
kuulee asiakkailta, että he 
ovat “aivan hukassa”, kun 
yrittävät itsekseen löytää 
hehkulampuille korvaavia 
uusia lamppuja kaupoista, 
toteaa Tuula Kalliola.
 – Testasimme energian-

Matti ja Tuula Kalliola myyvät lamppuja ja sähkötarvikkeita Sähkösopissa.

Keskellä on vanhempi malli LED-polttimosta, joka valaisee kirkkaammin. 
Laidoilla on ns. ympärivalaisevat LED-polttimot.

Vas. pistokemuuntaja, oikealla kiinteä muuntaja. Jännitettä on pienennet-
tävä LED-lamppua varten. Kuvissa myös erilaisia LED-lamppuja.

Nurmijärven Sähkön kanta-asiakasvihkossa on 40 erilaista etukuponkia.

TEKSTI JA FOTO JUKKA NISSINEN
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Elmo (8 v. ) ja Topi 
(6 v.) olivat juuri tulleet 
Kanarialta, kun kuulivat 
mahdollisuudesta päästä 
uimaan ilmaiseksi. Tilai-
suus käytettiin hyväksi, 
sillä pojat olivat oppineet 
uusia temppuja aurinko-
matkalla uima-altaissa. 
Kuusivuotias Topi uikin 
mm. altaanmitan 25 m 
ja pienen huilin jälkeen 
uudestaan saman. Täydet 
puolitoista tuntia kului 
hallissa.
 – Olen käynyt täällä 
vuodesta 1986 ja sitten 
vauvauinnissa poikien 
kanssa. Pojat ovat myös 
käyneet uimakoulunsa 
täällä, kirkonkylällä 
asuva Linda Helle toteaa 
ja jatkaa, että on hyvä, että 
on oma sähköyhtiö, sillä se 
on turvallinen. Ja etusetelit 
ovat suoraa hyötyä asiak-
kaille.

Kaukon päivää vietettiin 
Rajamäen uimahallissa

Nurmijärven Sähkö tarjosi ilmaiset uinnit

Ekologinen kaukolämpö lämmittää Rajamäenkin uimahallia. Nurmijärvellä 

sitä kutsutaan biolämmöksi, sillä biopolttoaineen osuus Nurmijärven

Sähkön tuotannossa on yli 95 % – joka on Suomen huippua. Kaukon päivän 

kunniaksi energiayhtiö tarjosi uinnit Rajamäen uimahallissa.

Anne aloitti kuntoilun

Anne Saarimäki ei ollut 
käynyt vuoteen uimassa, 
mutta nyt kun aurinko 
alkaa paistaa, on aika aloit-
taa kuntoilu. Annen piti 
ensin mennä kuntosalille, 
mutta se oli juuri mennyt 
kiinni, joten sitten uimaan.
 – Alun perin piti 
aloittaa uintiharrastus 
jo muutama vuosi sitten, 
mutta silloin tämä halli 
oli remontissa. Mutta nyt 
uusi yritys – leikkasin 
hiuksetkin, että mahtuvat 
uimalakin sisään, Anne 
Saarimäki kertoo.

95 % biopolttoainetta

Tuija Aro näki esitteessä 
biopolttoaineen osuuden 
Nurmijärven Sähkön tuo-
tannossa olevan yli 95 % ja 
ihmetteli sitä.
 – En olisi kuvitellut, 

että se on noin suuri 
prosentti. Aioin valita 
kyselystä sen vaihtoeh-
don, mutta ajattelin, että 
se on liian idealistista. 
Tuli ylpeä olo siitä, että 
on asiakkaana yhtiössä, 
joka miettii ekologiaa noin 
pitkälti, totesi Tuija Aro, 
joka työskentelee Opteam 
Yhtiöissä koulutuksen ja 
valmennuksen parissa.
 Kaukolämpöpäivää 
vietettiin tempauksin eri 
puolilla maata. Suomessa 
tuotetaan kaukolämpöä 
1200 laitoksessa, Nurmi-
järvellä kolmessa taaja-
massa. Kaukolämmön 
toimitusvarmuus on lähes 
100 %. 
 Tilaisuudessa oli mah-
dollisuus vastata kyse-
lyyn, johon osallistuneet 
osallistuivat arvontaan, 
jonka voittajat palkittiin 
lahjakorteilla uimahalliin.

Leila Pohtila, Neea ja Aleksi Oksanen Kirkonkylältä viettivät Kaukon päivää uinnin merkeissä.

Vas. Kristiina Paakkanen ja Minna Vuorensola Nurmijärven Sähköltä 
tarjoilivat karkkia Linda, Elmo ja Topi Helteelle sekä Anne Saarimäelle.

Janne Ahonen toi tyttärensä Anniinan Hyvinkään Uimaseuran harjoituksiin.

Kauko-
lämmön
toimitus-

varmuus on
lähes
100 %

Käpylehto on tullut 
tunnetuksi somessa 

‘jääkarusellista’ eli pyöre-
ästä järven jäälle sahatusta 
lautasta, joka pyörii aurin-
koenergian vauhdittamalla 
sähköperämoottorilla.
 – Piti eilen Lohjalla 
tehdä valmiiksi maailman 
suurin, 100 m halkaisijal-
taan oleva jääkaruselli, 
kun Latviassa olivat ehti-
neet tehdä maailmanennä-
tyksen, Käpylehto aloitti. 
 Hauskuutta on myös 
ravintolayrittäjän jääte-
löpolkupyörässä, jonka 
jäätelöpakastinta jäähdyt-
tää aurinkopaneeleista 
saatava sähköenergia. 
Stefan Lindforsin taideteos 
puolestaan valaisee itsensä 
aurinkoenergialla.
 Suomessa aurinkosäh-
kö saa etua yllättävästä 
tekijästä – kylmässä 
paneeli tuottaa paremmin. 
Toisaalta kolmen pimeän 
kuukauden aikana voima-
lat tuottavat täällä vain 5 % 
siitä mitä kolmen aurin-
koisimman kuukauden 
aikana.

Tonnilla kilowatti

Aurinkovoimaloita on 
verkkoon kytkettäviä ja 
itsenäisiä. Kesämökeillä 
on tyypillisesti itsenäi-
siä voimaloita, joihin on 
kytketty akusto. Verkkoon 
kytkettävä aurinkovoimala 
muodostuu paneeleista ja 
invertteristä, joka muun-
taa paneelien tasavirran 
verkossa käytettäväksi 
vaihtovirraksi. Invertte-
rin käyttöikä on n. 15-20 
vuotta.
 Tällä hetkellä verkkoon 
kytkettävän pientalon 

Energian pitää 
olla hauskaa
Tämä aurinkoenergiaspesialisti Janne Käpylehdon motto johdatteli n. 40:ää 

nurmijärveläistä ja kauempaakin tullutta aurinkovoimaloiden salaisuuksiin. 

Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus järjesti keväällä viisi aurinkoenergia-

iltaa, joista yksi oli Nurmijärven kunnantalolla.

voimalan hinta on reilut 
1000 e/kW. Tähän tulee 
päälle kiinnikkeiden hinta, 
joka riippuu katon raken-
teesta: profiilipeltikatto on 
halvin ja tiilikatto kallein. 
Hinnassa ei ole mukana 
asennustyötä, jonka voi 
tehdä itsekin verkkokyt-
kentää lukuun ottamatta. 
Asennettuna esimerkiksi 
3,2 kW:n voimalan ko-
konaishinta on karkeasti 
suuruusluokkaa 6000e.
 Pientalojen aurinko-
voimalat ovat kooltaan 
keskimäärin 5 kW. Alle 
3 kW:n järjestelmät eivät 
ole kannattavia. Takaisin-
maksuaika on ollut 15-20 
vuoden luokkaa, mutta ny-
kyhinnoilla voidaan päästä 
10 vuoteen. Aurinkovoi-
maloita on alettu rakentaa 
myös kerrostaloihin.
 Esimerkin vuoksi: 
eräs 3,2 kW:n pientalon 
aurinkovoimala tuotti maa-
liskuussa 123 kWh, viime 
syyskuussa 182 kWh, 
joulukuussa 2 kWh.
 Aurinkovoimaloi-
den suosio on kasvanut 
voimakkasti vuoden 2007 
jälkeen, vaikka Suomessa 
aurinkosähkö on ollut 
suosittua 1980-luvulta asti 
johtuen kesämökkikulttuu-
rista. Noin 80 000 kesämö-
killä on aurinkopaneeleita. 
Käpylehto onkin kirjoitta-
nut kirjan “Mökille sähköt 
auringosta ja tuulesta”.
 Aurinkosähköbuumi on 
lähdössä lentoon – alalle 
on tullut viimeisen vuoden 
aikana 100 uutta yritystä. 
Paikallisen toimittajan 
Suomen Aurinkotekniikka 
Oy:n toimintaa oli esitte-
lemässä toimitusjohtaja 
Ville Tiainen.

Jääkaruselli – ja mikä sitä pyörittää.

Janne Käpylehto

FOTO JANNE KÄPYLEHTO

FOTO JANNE KÄPYLEHTO

Aurinkovoimalan voi asentaa itsekin.
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Outo puhelu

www.nurmijarvensahko.fi
Ota ONLINE-palvelut käyttöön!

–Saimme lisää 
tilaa ja entisiä 
tiloja kunnos-

tettiin toimivammiksi. 
Uusia tiloja ovat ATK-tila, 
puutyötila sekä kokoontu-
mistilat. Vanhoihin tiloihin 
rakennettiin eristettyjä 
huonetiloja, millä saatiin 
mm. ääniä eristettyä 
eri toiminnoilta. Kaiken 
kaikkiaan uutta tuli noin 
500 m2. Laajennuksen 
myötä voidaan tarjota yhä 
useammille mahdollisuus 
osallistua, toteaa palvelu-
keskuksen johtaja Carita 
Turunen.
 – ATK-tilassa asiakkaat 
pääsevät harjoittelemaan 
perustaitoja sekä hoita-
maan asioitaan – kaikki 
kun tuntuu siirtyvän verk-
koon. Oppimista tukevat 
ohjaajat, mutta asioihin 
tutustutaan myös vertais-
tuen eli kavereiden avulla.

Huonekalujen
entisöintiä

– Puutöissä on tarkoitus 
esimerkiksi entisöidä 
huonekaluja ja kehitellä 
jotain pientä uutta, kuten 
vaikka sisustusesineitä, 
linnunpönttöjä, pelejä. 
 Woimalassa on päivit-
täin kehitysvammaisia 
30–40 henkeä, osatyöky-
kyisiä noin 15 henkeä ja 
työttömiä noin 25 hen-
keä. Osa työstä tapahtuu 
muualla kunnan alueella 
kunnan eri yksiköissä, 
kuten vaikka päiväkodeis-
sa tai virastoissa. Kysee-
seen tulevat esimerkiksi 
ympäristön puhtaanapito, 
pienet muutot ja maalaus-
työt. Aikuisten pajan 
porukka on esimerkiksi 
osallistunut maalaustöihin 

Työtä työllistymisen ja kehityksen hyväksi

Woimalalle lisää toimitilaa
Työllistymisen monipalvelukeskus Woimala sai lisää tilaa kirkonkylässä 

sijaitsevaan toimipisteeseensä. Woimala on toiminut Kauppanummentiellä 

nyt kolmisen vuotta. Monipalvelukeskuksessa kehitysvammaiset, osatyöky-

kyiset ja työttömät saavat mahdollisuuden edetä kohti työelämää.

Woimalassa, kun sitä nyt 
saneerattiin.
 Henkilökuntaa Woi-
malassa on 20 henkeä, 
ohjaajia ja sosiaalityönte-
kijöitä. Kauppanummen-
tiellä tapahtuvan päivä-
toiminnan lisäksi kaksi 
mielenterveyskuntoutujien 
kotikuntouttajaa käy ko-
deissa auttamassa.

Yhteistyötä
TE-toimiston kanssa

Woimalassa toimii työl-
lisyyspalvelu ja se tekee 
yhteistyötä TE-toimiston 
kanssa, kuten suunnitel-
mallista sosiaalityötä ja 
–ohjausta.
 Woimalan asiakkaaksi 
tullaan sosiaalityön kautta. 
Vammaispalveluiden so-
siaalityöntekijät ohjaavat 
Woimalaan kehitysvam-
maiset asiakkaat. Työl-
lisyyspalvelut ohjaavat 
monipalvelukeskukseen 
työttömät työttömyyden 
keston ja palvelutarpeen 
mukaan asiakkaan kanssa 
yhteisissä neuvotteluissa.

Kolme vuotta
Kauppanummentiellä

– Kehitysvammaisten 
työtoiminnan puolella 
asiakkuudet voivat olla 
tosi pitkiä. Woimala on 
toiminut Kauppanummen-
tiellä kolme vuotta, mutta 
päivätoimintaa on ollut 
jo ennen sitä eri puolil-
la kuntaa. Palvelua saa 
pitkään, mutta yritämme 
jutella ja pohtia kouluttau-
tumismahdollisuuksista ja 
työllistymisestä avoimilla 
markkinoilla, Turunen 
toteaa.
 Woimalan toiminta 
toteutetaan verovaroilla. 
Palvelut ovat lakisääteisiä, 
kunta on velvollinen niitä 
järjestämään. Asiakkaat 
saavat tiettyjä sosiaalie-
tuuksia. Osalla on pohjalla 
eläke. Osa saa työosuus-
rahaa niiltä päiviltä kun 
osallistuu työtoimintaan. 
Päivätoiminnasta ei 
makseta – se on enemmän 
tukea ihmiselle. 

Laajennuksen
myötä

voidaan tarjota
yhä useammalle

mahdollisuus 
osallistua
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Työtiloja eristettiin rakentamalla seinät ja katto.

Woimalan johtaja Carita Turunen esittelee asiakkaiden käsitöitä. Uusi ATK-tila.

Autoasentajan am-
matista eläkkeellä 

oleva Pertti Makkonen 
Klaukkalasta sai erikoi-
sen puhelun elokuussa. 
Puhelinmyyjä ilmoitti, että 
Nurmijärven Sähkö perii 
sähköstä ylihintaa, ja että 
he voisivat myydä sähköä 
34 % halvemmalla. 

Myyjä intti ja intti

Puhelinmyyjän edustama 
yhtiö olisi kuulemma 
ostanut sähköyhtiöiltä 
energian toimitukset. 
Nurmijärven Sähkö järjes-

täisi vain sähkön siirron ja 
energia tulisi heiltä. 
 – Sanoin, etten usko 
tuota, mutta myyjä intti, 
että kyllä he voivat myydä 
halvemmalla. Sanoin sit-
ten, että minulla on vielä 
vuosi jäljellä vanhaa sopi-
musta, johon myyjä totesi, 
että palaa sitten asiaan.

Liikkeellä
aggressiivisia
puhelinmyyjiä

– En ollut saanut Nurmi-
järven Sähköltä mitään 
tällaista tietoa, eikä lehdis-

säkään ole siitä puhuttu. 
 – Teksti-TV:stä olin 
lukenut, että liikkeellä on 
tällaisia puhelinmyyjiä, 
jotka aggressiivisesti 
kauppaavat sähkösopi-
muksia. Siellä opastettiin, 
että on 17 päivää aikaa 
purkaa sopimus, siten ettei 
tule maksuja.
 – Joku vanha, sairaskin 
voi haksahtaa tällaiseen. 
Ovat kuulemma solmi-
neet sopimuksia, vaikka 
asiakas ei varsinaisesti 
ole sähköä tilannut – tai 
ainakaan halunnut tilata. 

Älä osta sähköä puhelimessa

Ole yhteydessä sähköyhtiöösi
Kimmo Toivonen Nurmijär-
ven Sähköstä kertoo, että 
viime vuosina Suomessa 
ovat yleistyneet kyseen-
alaisesti sähköä myyvät ja 
markkinoivat yritykset. Niille 
on langetettu varoituksia 
ja rangaistuksiakin, mutta 
kauppa tuntuu jatkuvan. Jos 
haksahtaa ostamaan sähköä 

tällaiselta yhtiöltä, yleensä 
sähkön hinta on lopulta aina 
pitkässä juoksussa kalliimpi 
kuin mitä annettiin ymmärtää. 
Sopimuksista on myös vaikea 
päästä eroon. Usein sopimus 
tehdään vastoin asiakkaan 
tahtoa.
 – On hyvä muistaa, että 
Nurmijärven Sähkön omistaa 

Nurmijärven kunta, joka on 
tietenkin luotettava toimija. 
Sen lisäksi nurmijärveläis-
ten sähköstä maksama raha 
palaa takaisin kuntaan kun-
talaisten eduksi, Toivonen 
toteaa.

Online-
palvelu
Palvelussa voit muuttaa yhte-
ystietojasi, katsella sopimuk-
siasi, uusia sähkösopimuksesi 
tai tehdä muuttoilmoituksen, 
selailla sähkölaskuja sekä 
laskutettuja mittarinlukemia, 
seurata sähkönkulutusta 
päivä- ja tuntitasolla (Venla) 
ja tilata tietoa sähkökatkoista 
tekstiviestillä tai sähköpostilla 
sekä hallinnoida markkinointi-
rekisteriasioita.

Venla-
palvelu
Täällä voit rekisteröitymättä 
seurata omaa sähkönkäyttöäsi 
tunneittain, päivittäin tai kuu-
kausittain. Näet täältä myös 
laskutetut mittarinlukemat ja 
voit tarkastella vuosiraporttia 
kulutuksestasi. Tämä palvelu 
on käytettävissä niillä asiak-
kaillamme, joille on asennettu 
etäluettava mittari. Tiedot 
päivittyvät kerran päivässä.

Online-palveluiden kautta voit hoitaa yleisimpiä sähköön liittyviä

asioita mihin vuorokauden aikaan tahansa tietokoneen ja

Internet-yhteyden avulla.

E-lasku
helpottaa...
...maksamista ja on kaiken 
lisäksi ympäristöystävällinen. 
Ota e-lasku käyttöön kun 
seuraavan kerran maksat 
laskuasi nettipankissa. Pankki 
tarjoaa yleensä mahdollisuu-
den, jossa yhdellä klikkauksel-
la pääset sivulle, jossa annat 
pari tietoa, jonka jälkeen hom-
ma on selvä. Voit valita myös 
automaattisen maksatuksen.
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Katso
lehden mukana

tulleesta liitteestä
tarjouksemme
tuulisähköstä

Humoristista asennetta 
Hägg on tarvinnut ai-

nakin Venäjällä, jossa hän 
työskenteli vuosikausia. 
Hän oli ensimmäinen ihmi-
nen, joka luisteli Pietarin 
kuuluisalla Jääpalatsi-aree-
nalla, jossa Suomi voitti 
pronssia vuoden 2000 
jääkiekon MM-kisoissa ja 
isäntämaa Venäjä oli yh-
destoista. Neitsytluistelu 
tapahtui sen seurauksena, 
että hän johti areenan 
rakennusprojektia.
 – Se oli kahden vuoden 
rypistys. Aika iso ensim-
mäiseksi vetovastuu-pro-
jektiksi – yli 70 miljoonaa 
dollaria. Vein maajoukku-
eemme pukuhuoneeseen 
kuohuviinit mitalin kun-
niaksi, Hägg muistelee.
 Valmistuttuaan 1987 
Oulussa Hägg palveli 

Oma sähköyhtiö on 
kaikki kotiinpäin

Hallituksen jäsen Arto Hägg

Menin tapaamaan Nurmijärven Sähkön hallituksen jäsentä, kunnanvaltuu-

tettu Arto Häggiä merkittävänä päivänä. Paitsi että Iivo Niskanen voitti 

maailmamestaruuden 15 km perinteisen hiihdossa, oli samana päivänä klo 14 

Häggin yritys Wise Group yhdistynyt Sito Oy:n kanssa suurimmaksi suo-

malaisomisteiseksi talo- ja infrarakentamisen konsulttiyritykseksi. Pahkasi-

ka-veteraania hymyilytti.

Tuulisähköä
maatilalle
Myllymäen tilalla tarjotaan vieraille satavuotiaa-

seen hapatejuureen tilan omista viljoista itse 

tehtyä ruisleipää. Isäntä Kallepekka Toivonen on 

toteuttanut tilalla vastikään uusia, suuria ener-

giaratkaisuja, joten tuulisähkön tilaaminen sopi 

luontevasti kokonaisuuteen.

rakennusliikkeitä työmaa-
mestarista tulosyksikön 
johtajaksi vuoteen 2004. 
Työmaat löytyivät vuo-
desta 1994 itäviennistä. 
Vuonna 2002 hän muutti 
perheineen Moskovaan 
saatuaan nimityksen 
rakennusliikkeen tulos-
yksikön vetäjäksi. 2004 
hän siirtyi liiketoiminta-
johtajaksi suomalaiseen 

artohagg.fi), jonne kirjoitti 
säännöllisesti ja julkaisi 
myös strippejä. Nyt niitä 
on kertynyt jo lähes 400. 
Pahkasian 40-vuotisjuhlan 
kunniaksi viime vuoden 
tammikuussa hän julkaisi 
itse käsikirjoitetun sekä 
piirretyn sarjakuva-albu-
min nimeltä ‘Pitkänokka’. 
Pitkänokka oli esiintynyt 
hahmona Pahkasika-leh-
dessä.

Osingot tulevat 
suoraan kuntalaisten 
hyväksi

Häggin perhe on pitänyt 
Nurmijärveä asema-
paikkanaan jo vuodesta 
1988, jolloin he muuttivat 
kirkonkylälle. Rajamäelle 
he muuttivat 1995. Vuonna 
2008 Arto Hägg valittiin 
kunnanvaltuustoon. 
Eniten häntä kiinnostaa 
maankäyttö, kaavoitus ja 
rakentaminen. Nykyisin 
hän on asemakaavoitus- ja 
rakennuslautakunnan 
puheenjohtaja.
 – Rajamäellä on hyvä 
asemakaava ja tonttivaran-
to, kirkonkylä ja Klaukkala 
vaatisivat hieman enem-
män etenkin omakotitont-
teja. Asuntotuotanto on 
ollut kuitenkin MAL-tavoit-
teiden mukaista. Tonttien 
luovuttamisessa olemme 
kärkipäässä kehyskuntien 
joukossa.
 – Lautakunnan vetämi-
nen edellyttää aktiivisuut-
ta. Ammatillisesti kiinnos-
tavaa on, kun näkee miten 
asioita käsitellään eri 
puolilla pöytää ja pääsee 
myös vertaamaan menet-
telytapoja eri kunnissa. 
Se auttaa ymmärtämään, 
miten prosessi pelaa.
 Hägg on myös Nurmi-
järven Sähkön hallituksen 
jäsen ja muistuttaakin, 
että kaikki menestys, 
jonka kunnan omistama 
sähköyhtiö saa, tulee täy-
simääräisenä kuntalaisten 
hyväksi.
 – Nurmijärven Sähkö 
on merkittävä työllistäjä. 
Olennaisinta kuitenkin 
on, että raha pysyy omalla 
paikkakunnalla, eikä valu 
osinkoinakaan muualle, 
Hägg toteaa. 

rakennuttajayhtiöön koh-
dealueena Baltia ja Venäjä, 
ja 2005 hän perusti raken-
nuttajatoimisto Projectman 
Oy:n sekä tytäryrityksen 
Venäjälle – kun kysyntää 
oli. 
 Vuonna 2010 myytyään 
osuutensa Projectman 
Oy:stä Wise Groupille 
hän oli osaltaan luomassa 
konsulttifirmaa, jonka 

Arto Häggillä on lähes kaikki Pahkasiat.

Arto Hägg piirtää ja kirjoittaa Pitkänokka-sarjakuvaa. Hän julkaisi albuminkin vuosi sitten.

jatkumona syntyi haastat-
telupäivänä Wisen ja Siton 
fuusiona yli 1100 työnte-
kijän toimisto noin 100 
miljoonan euron liikevaih-
dolla.

Pahkasiasta
Pitkänokkaan

Arto Hägg tarttui ensim-
mäisen kerran kotimai-
seen Pahkasika-sarjaku-
valehteen Iissä Olhavan 
Teboililla vuonna 1981. Se 
oli rakkautta ensi koske-
tuksella. Omien juttujen 
ja sarjakuvien lisäksi hän 
käsikirjoitti mm. puolen 
kymmentä Timo Kokkilan 
piirtämää Peräsmies-sar-
jakuvaa. 
 Sarjakuvaharrastus 
lähti uudestaan liitoon 
2008, jolloin hän alkoi pi-
tää omia nettisivuja (www.
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Ensimmäinen hake-
lämmitysjärjestelmä 

rakennettiin tilalle jo 
1980-luvun lopulla. Viime 
kesänä tilalla investoitiin 
hakelämmitysjärjestel-
mään, joka nosti kattilan 
tehon viisinkertaiseksi 
aikaisempaan verrattuna. 
Nyt maatilalla lämpiää 
hakkeella korjaamohalli, 
asuinrakennus, sauna sekä 
paljon tehoa vaativa viljan 
kuivuri.
 – Haketta on aiemmin 
kulunut vuodessa 150 
hakekuutiota, mutta kui-
vurin tarve riippuu paljon 
syksyn kosteudesta ja voi 
kaksinkertaistaa kulutuk-
sen. Jos vilja on jo puituna 
lähellä vaadittua 14% 
kosteutta, ei sitä tarvitse 
kuin käyttää kuivurissa, 
mutta märkänä syksynä 
yksi erä voi vaatia 15 tun-
nin kuivaamisen täydellä 
teholla ja silloin tarvitaan 
lisälämpöä öljypolttimel-
la, Kallepekka Toivonen 
toteaa.

Erikoisuutena kumina

Isoisä Voitto osti tilan 
vuonna 1912 ja viljeli sitä 
vuoteen 1954, jolloin hän 
myi sen pojalleen Esalle. 

Agronomi Esa Toivonen 
jatkoi viljelyä vuoteen 
1994, jolloin tila siirtyi 
Kallepekan vastuulle. Esa 
on edelleen 92-vuotiaana 
mukana tilan töissä. Viime 
syksynä vanha isäntä ajoi 
puimuria vielä enemmän 
kuin nuorempi isäntä. 
Toivoset ovat nähneet maa-
talouden kehityksen.
 – Kun liityimme 
EU:hun vuonna 1995, 
romahtivat tuottajahinnat 
yhdessä yössä alle puoleen 
aiemmasta. Samalla 
tukia nostettiin, mutta ei 
tuottajahintojen alennusta 
vastaavasti. Tänä 
päivänä viljelijöiden 
bruttotuloista keskimäärin 
vajaa puolet tulee tukijär-
jestelmän kautta. Kaupan 
osuus elintarvikeketjussa 
on noussut koko ajan ja 
viljelijän osuus pienenty-
nyt. Pahimmillaan viljelijä 
saa mm. leivän hinnasta 
kaupan hyllyllä vain noin 
neljä prosenttia. Ihmisten 
on vaikea hahmottaa sitä, 
että tuki tuottajalle on 
tukea kuluttajalle – jotta 
ruoka olisi kuluttajalle 
mahdollisimman edullista.
 Myllymäen tilalla, 
jossa on kaikkiaan n. 190 
hehtaaria peltoa, viljellään 
erilaisia viljalajeja, mutta 
erikoisuutena on kumi-
na, jonka tuottamisesta 
Toivosella on sopimus 
riihimäkeläisen Trans 
Farmin kanssa. Suomessa 
tuotetaan kuminaa eniten 
maailmassa, joka johtuu 
pitkälti siitä, että kasvi 
viihtyy hyvin pohjoisessa 
sekä kehitystyöstä. 
 Kallepekka Toivonen 
on nurmijärveläisille myös 
tuttu kunnanvaltuutettu jo 
vuodesta 2000. 
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PL 4, 01901 Nurmijärvi | puh. (09) 8780 7300

www.nurmijarvensahko.fi

Heinähattu, Vilttitossu
ja Rubensin veljekset 
Taaborin kesäteatterissa 
20.7. - 3.8.2017

Taavi Vartian ohjaamassa koko perheen 
näytelmässä Kattilakosken perhe lähtee 
lomanviettoon vuokraamalleen huvilalle, 
jossa Heinähattu ja Vilttitossu toivovat 
pääsevänsä vakoilemaan rosvoja.

Vauhdikkaiden käänteiden jälkeen 
naapurimökissä majailevat kaksi poliisia 
naamioituvat taiteilijoiksi, mutta tytöt 
ovat vakuuttuneita, että nuo kaksi 
kummajaista ovat vankikarkureita…

Nurmijärven Sähkön

KANTA-ASIAKASNÄYTÖS

26.7.2017 KLO 18.00

Kanta-asiakashinnat Nurmijärven 

Sähkön tilausnäytökseen: 

15 € aikuinen, 10 € lapsi (3-14 v.), 

normaalisti 25/15 €.

Muihin näytöksiin alennus kanta-

asiakkaille 3 €/lippu. Mainitse 

asiakasnumero tilauksen yhteydessä.

Lipputilaukset puhelimitse 

044 346 8000 tai sähköpostilla 

liput@taaborinkesateatteri.fi

Kanta-asiakas-
näytökseen

LIPUT 
15/10 € 

ssss

Taaborinvuoren Kesäteatteri • Palojoentie 272, 01940 Palojoki

www.taaborinkesateatteri.fi

ja Rubensin veljekset

Heinähattu, 
Vilttitossu


