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PÄÄKIRJOITUS

SISÄLTÖ

Suomen ja asiakasomistajayhtiömme 
100-vuotisjuhlat

Suomemme täyttää piakkoin sata vuotta ja ensi vuonna samoin käy asiakkaidemme 
omistamalle yhtiölle. Sata vuotta sitten perustettiin sähköyhtiö, joka alkoi rakentaa
Nurmijärven Myllykoskelle vesivoimalaa tuottamaan sähköä paikkakunnan asukkaille.

Toimintamme on tämän jälkeen kehittynyt, mutta toiminta-ajatuksemme on edelleen
samankaltainen: lämpö- ja sähköinfrastruktuurin rakentaminen ja ylläpitäminen 
alueellamme. Olemme aktiivisesti mukana uusissa mahdollisuuksissa – mitä tuokaan 
mukanaan aurinkoenergia, sähköautot tai vaikka sähkövarastot? Tässä olemme vahvasti 
mukana.

Kuntaomisteisena yhtiönä tarkoituksemme ei ole maksimoida voittoa vaan jakaa hyvää 
asiakkaillemme edullisten energiapalvelujen kautta. Sähkön siirtohintamme ovat sel-
keästi alle valtakunnan keskiarvon – ja ne ovat pysyneet samoina jo viiden vuoden ajan. 
Biokaukolämmön osalta asiakasmäärä kasvaa. Syynä on varmaankin lämmön edullinen 
ja vakaa hinta, ympäristöystävällinen tuotanto sekä tietysti kaukolämmön helppous.

Osana täyttyvää yhtiömme 100-vuotista taivalta kysymmekin asiakkailtamme palautet-
ta, miten haluaisit meidän olevan mukana osana paikallista arjen hyvän tekemistä. Lisää 
aiheesta löytyy tämän lehden takasivulta ja nettisivuiltamme.
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Kiira-myrsky raivosi

Miten sähköyhtiö varautuu myrskyihin?

Jokelassa myrsky kaatoi kokonaisen kuusiaidan. 

Lauantaina raivonneen myrskyn tuhoja raivattiin vielä seuraavalla viikolla.

Kolmeen
asti aamuyöllä
tehtiin töitä,
sitten pariksi

tunniksi
nukkumaan
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Tietenkin verk-
koyhtiö seuraa 
jatkuvasti säätie-
dotuksia. Kun tieto 

lähestyvästä myrskystä 
saatiin, alettiin nostaa 
valmiutta. Oma henkilöstö 
sekä urakoitsijat varattiin, 
tarkastettiin viankorjaus-
materiaalien riittävyys, 
polttoaineet, moottorisahat 
ja muut varusteet. Tämä 

Sähköyhtiö myrskyssä
Elokuussa voimansa 

näyttänyt Kiira-myrsky 

ei ollut viimeinen

– todennäköisesti ei 

edes tänä vuonna. 

Myrsky oli lyhyt, mutta 

raivoisa. Miten sähkö-

verkkoyhtiö varautuu 

koviin myrskyihin?

kaikki jo perjantaiaamuna.
 Kun ennustettiin, että 
puita tulee kaatumaan, va-
rattiin kaivinkoneyksikkö. 
Helikopterivaraus tehtiin 
jo torstaina. Helikopterilla 
voidaan nopeiten ja edulli-
simmin tarkastaa vikojen 
laajuus.
 Vikapalvelukeskusta 
pyydettiin varaamaan lisää 
henkilöstöä vastaamaan 
vikailmoituspuheluihin. 
Tästä huolimatta kes-
kus meni tukkoon, kun 
puheluita tuli niin paljon 
lyhyellä aikavälillä.

Lyhyt, mutta
raju myrsky

– Perjantaina seurattiin ti-
lannetta, joka oli normaali. 
Lauantaina puolilta päivin 
merkit olivat selvät, joten 

aloimme nostaa varau-
tumisastetta. Asentajien 
määrää nostettiin, toteaa 
verkkojohtaja Osmo Kar-
vonen.
 – Oman porukan kanssa 
sovittiin, että ensimmäi-
sestä hälytyksestä kaikki 
astuvat palvelukseen, osa 
lähtee suoraan vikapaikal-
le ja päivystäjä valvomoon. 
Itse menin myös valvo-
moon.
 – Sitten vain odotettiin 
ja lopulta klo 19.07 en-
simmäinen sähköaseman 
automaatiojärjestelmä 
ilmoitti, että ilmassa on 
ukkosta. Siitä meni noin 
varttitunti, kun myrsky al-
koi tehdä tuhoja – ja niitä 
tuli nopeasti. Aloitimme 
työt. 
 – Ennen kahdeksaa 
myrsky oli ohi – siis alle 

tunnissa, ja aloimme sel-
vittää tuhoja. Useissa joh-
tolähdöissä oli alle puolen 
sekunnin keskeytyksiä, 
mutta lopulta kolme oli 
kokonaan ilman sähköä. 
Puita oli kaatunut linjoille.

Vikoja alettiin korjata 
välittömästi

– Asentajat lähtivät 
heti kahdeksan maissa 
etsimään vikapaikkoja 
maastosta. Ensimmäiseksi 
korjataan viat isommassa 
keskijänniteverkossa eli 
20 kV:n johdoissa. Sitten 
sellaisia kohteita, joista 
saadaan sähköt palautet-
tua asiakkaille mahdolli-
simman pian, Karvonen 
kertoo.
 – Pääsimme keskitty-
mään pienjänniteverkkoon 
siinä kymmenen-yhden-
toista maissa. Ykköspriori-
teetteja olivat ne kohteet, 
joissa ei ollut sähköä 
lainkaan tai joissa sähköt 
käyttäytyivät poikkeavasti. 
Viimeisenä otettiin käsit-
telyyn pienjännitelinjoilla 
nojaavia puita.
 Myrsky vei sähköt het-
kellisesti n. 1800 Nurmi-
järven Sähkön asiakkaalta. 
Lännestä tullut myrsky 
koetteli eniten Nukaria, 
Raalaa, Palojokea ja Joke-
lan Perttua, jossa on paljon 
ilmajohtoja. 

Asiakkaiden
ilmoitukset tärkeitä

Vioista keskijännitever-
kossa saadaan tietoa mm. 
verkostoautomaation avul-
la, pienjänniteverkossa 
tietojärjestelmäautomaa-
tiosta. Myös etäluettavien 
mittareiden teknologiasta 
on hyötyä. 
 – Asiakkaiden ilmoi-
tukset ovat tärkeitä. 
Vaikka puhelinlinjat 
ruuhkautuvat, on hyvä 
ilmoittaa. Ilmoituksen voi 
tehdä myös sähköpostilla. 
Vaikka puita ei ehditä heti 
poistaa, on ne rekisteröity 
vikailmoituskeskukseen, 
Karvonen toteaa.

 – Myrskyn rauhoitut-
tua myös helikopteri etsi 
vikapaikkoja. 
 – Ensimmäinen yö 
mentiin olemattomilla 
unilla. Kolmeen asti 
aamuyöllä tehtiin töitä, 
sitten nukkumaan pariksi 
tunniksi. Yhden yön ihmi-
nen jaksaa valvoa, mutta 
ei kahta. Työturvallisuutta 
emme koskaan vaaran-
na. Sunnuntaina saatiin 
vaihtomiehistöä Salosta ja 
Mikkelistä.

Älkää koskeko
sähkölinjoihin
nojaaviin puihin

Sähkölinjoihin nojaaviin 
puihin ei saa koskea. Lin-
joissa saattaa olla jännitet-
tä, jolloin on mahdollista 
saada sähköisku.
 – Priorisointi on keskei-
sessä roolissa. Emme voi 
mennä sen mukaan, kuka 
huutaa koviten. Emme 
myöskään voi antaa ennus-
tetta, milloin korjaaja tulee 
paikalle tai milloin sähköt 
palaavat, Osmo Karvonen 
toteaa.
 Keskijännite- eli 
runkoverkon vioista 
tulee asiakkaalle ilmoitus 
kännykkään tai sähköpos-
tiin, jos on rekisteröitynyt 
keskeytysviestintäpalve-
luun. Ilmoitus tulee, kun 
sähköt menevät poikki ja 
kun ne palautuvat. Pien-
jänniteverkon vioista ei 
tule ilmoituksia asiakkaan 
puhelimeen.
 Yli 12 tuntia kestävistä 
yhtäjaksoisista katkoksis-
ta maksetaan korvausta, 
lisätietoja www.nurmijar-
vensahko.fi.
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oli paikalla tarkastamassa 
vahinkoja. 
 – Onneksi oli kesä, eikä 
tarvinnut lämmittää. Jää-
kaapista ja pakastimesta 
ruoat pilaantuivat, mutta 
se oli pientä. Pääsimme 
syömään ulkona, kun säät 
suosivat, ja naapurille 
pääsi suihkuun.
 Kriisivarautumista Kon-
karit eivät ole sen enempiä 
tehneet, mutta vettä he 
ottavat kyllä talteen, jos on 
myrsky tulossa. 
 – Otin yhteyttä vakuu-
tusyhtiöön, josta pyydet-
tiin itse selvittämään tuho-
ja ja ottamaan valokuvia. 
Tarkastaja kävi. Kaikki 
puut siivotaan pois ja piha 
siistitään. Rakennukselle 
tehdään kuntokartoitus ja 
vahingot korjataan.

Hyvä, ettei
mennyt

ihmishenkiä

TEKSTI JA FOTO JUKKA NISSINEN

–Kiira-myrsky ja 
viisi minuuttia. 
Tuli kerralla 

aurinkoinen piha: 24 run-
koa nurin, joista yksi talon 
päälle. Sähköt menivät 
poikki klo 19.30. Takaisin 
ne saatiin maanantaina 
klo 15, kun sähkömiehet 
tulivat paikalle nostolavan 
ja moottorisahan kanssa. 
Olivatkin sitten todella 
ammattitaitoisia, Konkari 
kehuu.
 Konkari ihmettelee, 
kuinka näin voi käydä ja 
kuinka luonto on ihmeelli-
nen. Kaatuneet puut olivat 
terveitä ja monet paksuja 
ja vahvoja. Samalla hän 
on helpottunut siitä, että 
vakuutukset ovat kun-
nossa. Hyvä ettei mennyt 
ihmishenkiä.
 Konkarit olivat Vieru-
mäellä lomailemassa, kun 
syöksyvirtaus ujelsi tontin 
poikki. Naapurit soittivat, 
että myrsky oli käynyt ja 
kävivät vähän katselemas-
sa paikkoja. Kuultuaan 
tilanteesta, Petri hyppäsi 
klo 22 taksiin ja lähti 
paikan päälle. Palomiehiä 

Viisi
minuuttia 
ja 24
runkoa

Myrsky omakotitontilla

– Ensi vaikutelma oli kuin pommin jäljiltä. Joka 

kerta kun tänne tulee, tuntee järkytystä. Ei tätä 

tunne enää omaksi pihapiirikseen, toteaa Petri 

Konkari. Kiira-myrsky vieraili Petri ja Anne

Konkarin omakotitalon tontilla Jokelassa. 

Jos valot sammuvat, kyse voi olla laiteviasta, sähkökatkosta tai 
kodin sähköverkon viasta. Kokeile ensin, syttyvätkö valot muissa 
huoneissa. Tarkasta sulakkeet. Katso, palavatko katuvalot ja 
naapureiden valot.

Nurmijärven Sähkö valvoo jakeluverkkoaan ympäri vuorokau-
den. Sähköyhtiölle ei tarvitse ilmoittaa heti katkoksen alussa 
sähkökatkoksesta. Jos huomaat, että sähkölinjat ovat vaurioitu-
neet, on siitä hyvä ilmoittaa.

Nurmijärven Sähköllä on käytössä järjestelmä, joka ilmoittaa 
rekisteröityneille asiakkailleen sähkökatkon alkamisesta ja päät-
tymisestä kännykkäviestillä. Jos haluat näitä viestejä, rekisteröidy 
keskeytysviestintäpalveluun. Lisätietoja www.nurmijarvensahko.fi.

Jos vika on talon verkossa eikä korjaannu sulaketta vaihtamal-
la, soita ammattiapua. Korjaustöitä ei saa tehdä ominpäin.

Katkaise virta päällä olleista laitteista. Muuten ne voivat aiheut-
taa vahinkoja sähköjen palautuessa.

Myrskyt kaatavat puita ja oksia sähkölinjoille. Älä yritä raivata 
niitä pois, sillä voit saada sähköiskun.

Vedenjakelu perustuu pitkälti sähköön. Vesi joko pumpataan 
suoraan verkkoon tai vesitorniin sähkön avulla. Pidä kotona 
varalla juomavettä. Jos katko pitkittyy, aloittavat viranomaiset 
vedenjakelun.

Jos vessa ei toimi, tarpeet voi tehdä muovikassiin, jossa on kui-
vikkeena vessa- tai sanomalehtipaperia. Pussin voi viedä tiiviisti 
suljettuna jätteenkeräysastiaan.

Kaupat joko sulkeutuvat heti tai pidetään avoinna varavoiman 
avulla joitakin tunteja. 

Joukkoliikenne häiriintyy nopeasti. Omassa autossa kannattaa 
pitää tankissa aina vähintään neljäsosa tankillinen polttoainetta.

Internet on turvattu varavoimalla. Kodin laitteet pimenevät. 
UPS-laitteella voi pidentää käyttöä jonkin aikaa. Mobiililaitteella 
yhteyttä voi pitää niin kauan kuin akuissa on virtaa.

Rakennukset jäähtyvät lämmityskaudella. Sulje ovet ja muut 
aukot ja peitä ikkunat vilteillä. Tuo lattialle mattoja. Yritä pitää 
yksi huone lämpimänä. Nuku vierekkäin. Vilteistä voi tehdä myös 
teltan.

Entä jos sähköt menevät poikki?
Kuinka varaudut kriisitilanteeseen?
Sähkö on nyky-yhteiskunnassa elintärkeä ele-

mentti, jota pidetään itsestäänselvänä. Sen ka-

toaminen pitemmäksi aikaa on hyvin harvinaista, 

mutta mahdollista. Myrsky voi viedä sähköt vii-

koiksi tuhoamalla infrastruktuurin. Tai sitten tulee 

joku muu katastrofi, kuten vaikka kyberhyökkäys 

tai vaikka kapasiteettiongelma.

Puhelinverkot on suojattu, joten ne toimivat päiviä, mutta sitten 
nekin hiljenevät. Yksityisten laitteiden akut tyhjenevät omaan 
tahtiin.

Linja-autot ja taksit pysähtyvät polttoainepulaan. Lippuja tai mat-
koja voi ostaa käteisellä. Lentoliikenne jatkuu melko normaalina. 
Sähköjunat eivät liiku.

Ruoka pysyy jääkaapissa kylmänä parisen tuntia. Pakastin pitää 
suljettuna sisältönsä jäässä 1-2 vrk.

Radio välittää tietoja myös sähkökatkoksen aikana. Hanki patte-
rikäyttöinen radio. Monista matkapuhelimista voi kuunnella radion 
hätätiedotuksia. Yleisradiolla on velvollisuus lähettää ohjelmaa 
kaikissa oloissa. Internetistä voit yrittää löytää tietoja katkoksesta.

Kun sähköt palaavat, ota sähkölaitteet käyttöön vähitellen, jotta 
äkillinen kuormituspiikki ei katkaise sähköjä uudestaan. Esim. 
sähköpatterit kannattaa laittaa päälle puolen tunnin välein.

Netistä voit ladata Puolustusministeriön ”Pahasti poikki” oppaan.

- taskulamppu tai vastaava
- kynttilöitä
- tulitikkuja
- paristokäyttöinen radio
- pattereita taskulampulle ja radiolle
- polttopuita
- kuume- ja särkylääkkeitä, sidetarpeita
- kosteuspyyhkeitä, desinfiointiainetta
- juomavettä
- käteistä rahaa
- hyvin säilyviä ruokatarvikkeita
- sulakkeita
- polttoainetta (kulkupelin tankissa)
- kännykän auto-, paristo-, tai muu laturi

HANKI SÄHKÖKATKOKSEN VARALLE
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–Kymppiä ei suoma-
lainen hevillä anna, 

toteavat Keudan liiketalo-
uden yksikön opiskelijat, 
jotka toteuttivat oppilas-
työnä Nurmijärven Sähkön 
uudisrakentajille kohdiste-
tun asiakaskyselyn. Niinpä 
yleisin kouluarvosana, 
joka palveluille annettiin, 
oli yhdeksän.
 – Liiketalouden opis-
kelijoille on tärkeää, että 
he pääsevät kiinni siihen, 
mitä asiakkaat ajattelevat. 
Etsimme mm. Nurmi-
järven kunnasta sopivia 
aiheita ja lopulta Nurmijär-
ven Sähkö ilmoitti haluk-
kuudesta yhteistyöhön, to-
teaa Keudan liiketalouden 
opettaja Rauno Natunen.
 Kysely muodostui 
seitsemästä kysymyksestä 
ja avoimesta palautteesta. 
Kysymyksiin vastat-
tiin kouluarvosanalla 
4-10. Kysely toteutettiin 

Keudan oppilaat
toteuttivat asiakaskyselyn
uudisrakentajille

Asiakaspalvelun laatuun oltiin tyytyväisiä
Vas. Sakari Pajulahti, Daniel Kuitula, opettaja Rauno Natunen, Tapio Pitkänen, Jesse Kaartti. Kristiina Paakkanen Nurmijärven Sähköstä jakoi namia katsojille yhdessä Nurmijärven Jalkapalloseuran maskotin kanssa. 

Suomi voitti Klaukkalassa 
Latvian lukemin 2-1.

keväällä 2017 siten, että 
haastatelluille lähetettiin 
soittopäivän aamuna ensin 
tekstiviesti kännykkään, 
jossa kerrottiin, että 
päivän aikana kyselijä soit-
taa ja esittää muutaman 
kysymyksen.

Aiheena uudisliittymät

– Kaikki kysymykset 
tulivat Nurmijärven 
Sähköltä. Tarkoitus oli, 
että vastaaminen ottaisi 
vain muutaman minuutin, 
jotta se ei veisi vastaajalta 
aikaa. Vastaukset kirjattiin 
Excel-taulukkoon. Nurmi-
järven Sähkö hoiti puhelin-
kulut ja lahjoitti kyselyn 
täkynä olleen K-ryhmän 
100 e lahjakorttipalkinnon, 
jonka voitti Antti Linna-
koski Klaukkalasta.
 Kyselyn aiheena olivat 
uudisliittymät. Haastatelta-
via oli yhteensä 144, joista 

saatiin vastaamaan noin 
puolet eli 74. Kaikki eivät 
vastanneet jokaiseen kysy-
mykseen. Asiakkaat olivat 
rakentaneet kohteensa 
vuosina 2015-2017. 
 Kysymykset kosket-
telivat palvelun laatua, 
toiminnan sujuvuutta ja 
tiedonsaantia.
 Kyselyn mukaan tekni-
sen asiakaspalvelun vas-
taamiseen ja sen laatuun 
oltiin tyytyväisiä, vaikka 
joillakin oli ilmennyt 
pieniä ongelmia. Rakenta-
japaketin oli lukenut vain 
jokunen.
 – Aluksi vähän jännitti 
soittaminen, mutta kun en-
simmäinen soitto oli soitet-
tu, oli se jo paljon helpom-
paa. Kyselyn tekemisestä 
oli ainakin se hyöty, että 
puhelimeen tarttuminen 
ja vieraalle soittaminen 
sujuu nyt paremmin, opis-
kelijat totesivat.

Nurmijärvi NYT

Nurmijärven Keudalla on 
monipuolista yhteistyötä 
liikeyritysten kanssa. Suu-
rin yhteistyötapahtuma 
liikeyritysten kanssa on 
vuosittain marraskuussa 
Perttulan Keudalla järjes-
tettävä Nurmijärvi NYT, 
jossa näytteilleasettajia on 
50-60.
 Liiketaloutta on Pert-
tulassa opiskeltu vasta 
kolme vuotta, oppilaita on 
yhteensä reilut 50 kolmel-
la vuosiluokalla. 
 – Varmasti oppilaat 
oppivat sellaista, jota ei 
kirjoista opita. Pyrimme 
lisäämään tämäntyyppis-
tä toimintaa. Kysely oli 
yritykselle ilmainen, mutta 
kenties jonain päivänä 
tällaisen palvelun kysyntä 
kasvaa ja voimme jopa 
vähän siitä laskuttaakin, 
Natunen toteaa.

Varmasti
oppilaat
oppivat

sellaista, jota ei 
kirjoista

opita

Nurmijärven Jalka-
palloseura järjesti 

heinäkuussa alle 16-vuo-
tiaiden jalkapallomaaotte-
lutapahtuman Klaukkalan 
erinomaisella luonnonnur-
mikentällä. Nurmijärven 
Sähkö oli pääsponsori 
tapahtumassa, joka hou-
kutteli kauniissa säässä 
seitsemänsataa katsojaa 
lehtereille.
 Palloliitto tarjoaa jäsen-
seuroilleen mahdollisuu-
den järjestää maaotteluita 

Nurmijärven Sähkö sponsoroi
jalkapallomaaottelua Klaukkalassa

tilaisuuden tullen. NJS 
halusi ja sai tapahtuman 
siksi, että seura juhlii 
tänä vuonna 50-vuotista 
olemassaoloaan.
 – Maaotteluita on 
Nurmijärvellä joskus 
järjestetty, mutta ei minun 
aikanani, muistelee NJS:n 
seurakoordinaattori Sari 
Tommola. 
 – Palloliitolla on 
valmis konsepti tällaisia 
tapahtumia varten, mutta 
kriteerien tulee täyttyä, 

ennen kuin saa tapahtu-
man. Pitää olla riittävästi 
katsomotilaa, kulkuyh-
teydet, pysäköintitilaa, 
joukkueille sosiaalitilat, 
tilat toimihenkilöille, 
turvallisuusjärjestelyt, 
verkkoyhteydet, Tommola 
luettelee.
 – Halusimme tämän 
ottelun, koska se ajoit-
tui siten, että saimme 
käyttöön viereisen, juuri 
valmistuneen Monikko-ta-
lon hulppeat pukuhuoneet.

 Ottelutapahtuman ope-
ratiivisissa järjestelyissä 
olivat mukana molemmat 
NJS:n edustusjoukkueet. 
Taustaorganisaation ydin-
ryhmässä oli viisi henkilöä 
päävastuullisena Lauri 
Bergström.
 Ottelu oli osa Baltic 
Cupia. Suomi voitti tässä 
turnauksen viimeisessä 
ottelussa Latvian lukemin 
2-1 ja sijoittui turnaukses-
sa toiseksi kahdella voitol-
la ja yhdellä tappiolla.

NJS juhlii
tänä vuonna
50-vuotista
taivaltaan
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Sähköyhtiö
on kuntalaisen

arjessa
monessa
mukana

Oma sähköyhtiö 
on kuntalaisen etu

Nurmijärven kunnanjohtaja Kimmo Behm

Kimmo Behm on 
urheilumiehiä ja 
täysin palvellut 

kuntajohtaja – eläkepäivät 
siintävät huhtikuussa 19 
vuoden jälkeen. Behmin 
aikana kunnan väestö on 
kasvanut neljänneksellä, 
joista suurimmasta osasta 
on tullut Nurmijärven 
Sähkön asiakkaita. – Asia-
kasvaihtuvuus sähköyhti-
össä on ollut varsin pientä, 
mikä kertoo tyytyväisyy-
destä, Behm toteaa.
 – Nurmijärven Sähkö 
on luotettava ja alueemme 
paras toimija energiapuo-
lella. Paikallisuus on mer-
kittävä etu – että palvelut 
saa läheltä, eikä mistään 
kasvottomalta toimijalta 
jostain kaukaa. Suuri osa 
kuntalaisista ymmärtää 
sen, etenkin jo jonkin 
aikaa täällä asuneet.
 Nurmijärven Sähkön 
toimitalossa Kauppanum-
mentiellä kirkonkylällä on 
asiakaspalvelu, jossa voi 
tarvittaessa piipahtaa. Yh-
tiö on lisäksi kuntalaisen 
arjessa monessa mukana, 
mm. tukemassa junioriur-
heilua, kuten esimerkiksi 
jalka- ja koripalloilua, 
yleisurheilua.
 – Kunnan kannalta on 
tärkeää, että sähköyhtiö on 
vakavarainen. Nurmijär-
ven Sähkö ei ole halvin tai 
kallein, mutta edullinen. 
Sähköverkko on kunnan 
alueella – tulos tehdään 
enemmän verkon avulla 
kuin sähkönmyynnillä. 
Kunta saa yhtiöltä myös 
jonkin verran osinkotuloja 
ja yhteisöverosta osa kas-
vattaa kunnan verotuloja.

Sähköyhtiö mukana 
kärkihankkeissa

– Sähköyhtiön kanssa 
käymme kuukausittain 
läpi elinkeinoelämän uusia 
hankkeita, kuten esimer-
kiksi vaikkapa Lidl, joka 
on tulossa kirkonkylälle. 
Kun kaavaa tehdään ja 
yritystontteja myydään, 
on tiedettävä miten johdot 
vedetään, Behm toteaa.
 – Uusien yritysalueiden 
kanssa on pohdittava tule-
via energiaratkaisuja – on 
ollut puhetta esimerkiksi 
aurinkoenergiapuistos-
ta. Kun kunta rakentaa 
julkisia rakennuksia, voisi 
niiden yhteyteen harkita 
aurinkoenergiaratkaisuja.
 – Myös edullisilla 
sähkön ja kaukolämmön 
hinnoilla on ollut oma 
merkityksensä, kun uudet 
yritykset etsivät toimi-
paikkaa ja jo täällä olevat 
pyrkivät varmistamaan 
toimintaedellytyksiään.

Kunnan kehitys
vakaata

Toimintaympäristö tulee 
muuttumaan, kun sote, 
joka on ollut yli puolet 
kunnan budjetista, jää 
pois kunnan tehtävistä. 
Painopiste siirtyy sil-
loin jäljelle jääneeseen. 
Uudelle kunnanjohtajalle 
ja valtuustolle Behmillä on 
vinkkejä:
 – Elinkeinopuolella on 
huolehdittava riittävistä 
satsauksista yritysalu-
eiden kehittämiseen ja 
riittävästä yritystonttien 
määrästä. Maanhankinnas-
sa pitäisi katsoa kunnan 
etua ja hyödyntää kaikkia 
olemassa olevia mahdolli-

suuksia. Aiemmin on tehty 
paljon maankäyttösopi-
muksia, mutta kunta saisi 
paremmin tuloja ostamalla 
maan itselle ja kaavoitta-
malla tontteja. Seuraavien 
kolmen vuoden aikana 
edessä on investointeja 40 
Me:n edestä joka vuosi, 
jotka on rahoitettava. Vero-
varoin näitä ei yksin pysty 
rahoittamaan ja velkamää-
rän kasvu on suurin uhka 
tasapainoiselle kuntatalou-
delle.
 – Panostaisin myös 
kunnan viihtyvyyteen ja 
ympäristöön. Esimerkiksi 
taajamien tieympäristöt 
ovat haasteellisia, koska 
niiden omistussuhteet ovat 
sekalaisia. Toki kuntalais-
ten tulisi itsekin vastata 
elinympäristönsä siis-
teydestä omalta osaltaan. 
Esimerkiksi Hyvinkäällä 
on siistimmin hoidetut 
tonttien ympäristöt. 
 Kunnanjohtaja jää 
eläkkeelle hyväkuntoise-
na – kunnon salaisuus on 
kuntourheilu ja Kalevan 
kierrokset, joita on takana 
lähes 20. Viime vuon-
na hän sijoittui omassa 
ikäluokassaan viidennek-
si. Kalevan kierroksessa 
kilpaillaan vuoden mittaan 
kestävyyslajeissa, kuten 
pyöräily, suunnistus, juok-
su, luistelu, hiihto ja soutu. 
Lisäksi hän pelaa golfia.

TEKSTI JA FOTO JUKKA NISSINEN

Kesäteatterin 
asiakasnäytös
Taaborinvuorella
Nurmijärven Sähkö isännöi Taaborin-
vuoren kesäteatterissa jo perinteeksi 
käyneellä tavalla asiakasnäytöstä 
heinäkuussa. Katsomo täyttyi jälleen 
lapsiperheistä, joiden eteen ohjaaja 
Taavi Vartia oli luonut esityksen 
Heinähattu ja Vilttitossu –teemasta ni-
meltään Rubensin veljekset. Esitys oli 
Vartian yhdeksäs perättäinen ohjaus 
Taaborille. Pääosissa oli mm. Marita 
Taavitsainen. Kauniissa kesäillassa 
nähty esitys puhutteli sekä aikuisia 
että lapsia.

Nurmijärven
Sähkö
pesäpallo-ottelun 
isäntänä
Jännittävä pesäpallo-ottelu täytti Hyvin-
kään Tahkon Pihkalan pesäpallostadionin 
heinäkuisena iltana, jolloin Nurmijärven 
Sähkö isännöi ottelutapahtumaa. Hyvin-
käällä on upeat puitteet kansallislajillem-
me ja Tahko tarjoaa varmaa, jännittävää 
urheiluviihdettä, kuten nytkin. Tahko hal-
litsi ottelutapahtumia, mutta kuin varkain 
vastustaja Imatran Pallo-Veikot pääsi 
aina ratkaisuhetkillä paukauttamaan 
läpilyöntejä. Ottelu päättyikin vierailijan 
niukkaan voittoon supervuorossa.

Rajamäen
kyläpäivien
kyselyarvonnan
pääpalkinto
Pirkko Kivelle
Nurmijärven Sähkö osallistui Rajamä-
en suosituille kyläpäiville. Uimahallin 
ympäristö oli täynnä kojuja. Ohjelmassa 
oli musiikkia, pääesiintyjänä Happoradio. 
Nurmijärven Sähkön kojulla tarjoiltiin 
energianeuvoja ja karkkeja. Järjestimme 
kyselyarvonnan, jonka pääpalkinnon eli 
100 e lahjakortin Klaukkalan Sähkösop-
piin voitti rajamäkeläinen Pirkko Kivi.

Paikallinen yhtiö
tukee paikallisesti!
Meillä oli ilo saada antaa Nurmijärven kunnan 
lastensuojelun perhetyöhön 23 kpl Taaborin 
kesäteatterilippuja Heinähattu ja Vilttitossu 
-näytökseen! Kuvassa Nurmijärven Sähkön 
asiakaspalvelupäällikkö Katja Ruuskanen ja 
Nurmijärven kunnan perheohjaajat Tanja
Hietakangas ja Taija Lahdenperä, jotka
jakoivat liput kuudelle perheelle.

MENOSSA MUKANA
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Aila Leppäjärvi on palveluneuvoja – jos sinulla on kysyttävää, voit tulla käymään Kauppanummentiellä.

TEKSTI JA FOTO JUKKA NISSINEN

Alkuun Aila oli 
kesätöissä sähköyh-
tiössä vanhassa 

sähkölaitoksen toimitalos-
sa, sen puhelinvaihteessa. 
Hän oli juuri valmistunut 
merkonomiksi Hyvinkään 
kauppaoppilaitoksesta. 
Paikallislehdessä oli ilmoi-
tus, jonka perusteella hän 
haki kesätöitä. Sen jälkeen 
kului tovi töissä verotoi-
mistossa, kunnes sähkölai-

Aila Leppäjärvi 40 vuotta 
talossa

Neljä toimitusjohtajaa

Kun palveluneuvoja Aila Leppäjärvi aloitti työt 

Nurmijärven kunnan sähkölaitoksella, laskuja 

tehtiin mekaanisella kirjoituskoneella ja kopioitiin 

hiilipaperilla. Asiakkaita oli seitsemisen tuhatta, 

kun heitä on nyt yli 24 000. Neljä eri toimitus-

johtajaa on johtanut työtä ja tekemistä.

toksella Orvokki Tam-
minen jäi eläkkeelle ja 
yhtiössä avautui työpaik-
ka. Aila otettiin suoraan 
sähkölaskutukseen.
 – 1980-luvun alussa 
otettiin tietokoneet lasku-
tuksen avuksi. Vuosien 
aikana kehitys on mennyt 
eteenpäin huimasti – 
atk-järjestelmiäkin on päi-
vitetty kolmesti. Ohjelmia 
piti muuttaa senkin takia, 

ovat pyöräily, uinti ja eng-
lanninkielisten tekstien 
lukeminen.
 Aila Leppäjärvi pääsee 
eläkkeelle kolmen vuoden 
kuluttua, vuoden 2020 
lopulla. Se kuulostaa hä-
nestä hyvälle, on mukava 
antaa tilaa nuoremmille, 

NURMIJÄRVEN SÄHKÖ 
palkkasi tänäkin 

kesänä kesätöihin nuoria. 
Katariina Flinkman sai 
kesä- ja heinäkuun koke-
musta käytännön työstä 
– ja melko läheltä omaa 
alaansa.Työilmapiiriä hän 
piti erinomaisena.
 Katariina Flinkman on 
opiskellut kaksi vuotta 
kauppatieteitä Lappeen-
rannan teknillisessä 
yliopistossa. Nurmi-
järveltä kotoisin oleva 
Katariina oli nyt ensim-
mäistä kertaa elämässään 
töissä omalla alallaan eli 
taloushallinnossa. Hän 
opiskelee talousjohtamis-
ta. Aikaisempina vuosina 
kesätyöpaikat ovat löyty-
neet kaupasta ja lasten 
urheiluleireiltä.
 – Teen monipuolisesti 
taloushallinnon tehtä-
viä, eniten myynnissä. 
Hoidan myyntireskontraa 
päivittäisenä työnä. Sitten 
teen myös asiakas-
palvelua eli vastailen 
kysymyksiin, 21-vuotias 
Katariina toteaa ja jatkaa, 

Kesäduuni sähköyhtiössä
että yliopistolla toiminta 
on teoreettista, täällä saa 
käytännön kokemusta. 
 Katariina pyrkii saavutta-
maan kandidaatin tutkinnon 
tänä syksynä ja jatkamaan 
sitten kohti kauppatietei-
den maisterin tutkintoa 
pääaineena hankintatoimi. 
Lappeenrannan yliopisto on 
ainoa korkeakoulu, jossa voi 
opiskella hankintaa pääai-
neena. Tutkinnon hän pyrkii 
suorittamaan aikataulussa 
tai jopa vähän etuajassa.
 Katariina kuvailee 
työtään sähköyhtiössä 

mielenkiintoiseksi mm. 
siksi, että alalla on paljon 
lakisääteisiä asioita ja 
voi seurata sähköyhtiön 
toimintaa vastuullisuuden 
näkökulmasta.
 Katariina harrastaa 
kuntosalilla käymistä. 
Loppukesästä hänelle jäi 
pari viikkoa lomaakin ennen 
opintojen jatkumista.
 Nurmijärven Sähkön 
kesätöihin pyrki reilut 20 
hakijaa. Yhtiö on työllistänyt 
aikaisempinakin kesinä 2-3 
nuorta.

että eduskunta teki pää-
töksiä, joihin piti reagoida: 
sähkön myynti vapautettiin 
kilpailulle ja piti ruveta 
erittelemään kohtia siirrolle 
ja energialle.

Ensin Kauko Mäkelä

Kun Aila aloitti, oli 
toimitusjohtajana Kauko 
Mäkelä, joka ehti olla vain 
muutaman vuoden, jonka 
jälkeen lähti eläkkeelle. 
 – Mäkelä oli vanhan 
ajan johtaja, joka aina tei-
titteli. Toimistopäällikkönä 
oli Seija Leistola-Viitanen. 
Hän perehdytti työhön 
ja sähköalaan tosi hyvin. 
Hänen kanssaan tehtiin 
myös 1980-luvun alkupuo-
lella sähköalan laskutusoh-
jelmaa Nixdorfin kanssa. 

Antti Sarjamo perehdytti 
minut sähkön siirtoon ja 
verkostopuolen asioihin.
 – Sitten tuli Rauno 
Kangasniemi, joka oli 
tosi kannustava, uudistus-
mielinen. Hän mietti aina 
sitä, kuinka työ saadaan 
parhaiten sujumaan. Että 
olisi hyvä tehdä työtä. 
 – Heikki Koiviston 
kausi oli muutosten aikaa, 
jolloin tapahtui paljon 
ulkoistuksia, esimerkiksi 
asennustoiminta eriytet-
tiin. Tuli myös irtisano-
misia 1990-luvulla, eikä 
sähkölaitokselle jäänyt 
kuin noin 30 työntekijää. 
 – Nyt elämme Jarmo 
Kurikan innovatiivista aikaa, 
jossa kiinnitetään paljon 
huomiota työhyvinvointiin ja 
jaksamiseen.

Monopoliasema

– Siihen aikaan henki-
lökunnan ehdotuksia 
huomioitiin erilailla kuin 
nykyisin. Ennen vuotta 
2007 monopoliasema loi 
tietyn tilanteen, kun ei 
voinut kilpailuttaa. Ennen 
oli arviolaskutus, kun nyt 
etäluennan avulla laskutus 
perustuu todelliseen, reaa-
liaikaiseen kulutukseen. 
 – Ennen mittaria luet-
tiin kerran vuodessa. Jos 
sattui kylmä talvi, laskut 
saattoivat kasvaa suuriksi. 
 – Työn luonne muuttui, 
kun pystyttiin kilpailutta-
maan, tarjousten tekemi-
nen yleistyi.
 Ailalle on jäänyt 
mieleen, kun hän tuli 
työelämään mukaan Nur-
mijärven kunnan sähkö-
laitokselle, kuinka hyvin 
työtoverit ottivat hänet 
vastaan. 
 – En tiennyt sähköalas-
ta mitään, mutta minua 
neuvottiin ja opastettiin, 
kuuluin tiimiin. Pääsin 
helposti ja mukavasti mu-
kaan työelämään. Teimme 
töitä toisiamme auttaen ja 
tsempaten, Aila toteaa.

Viesti nuoremmille

Aila Leppäjärven mie-
lestä on tärkeää, että 
pieni paikallinen yhtiö tuo 
paikallisuutta esille, sillä 
muuten suuret tulevat ja 
nielaisevat. 
 – Olemme täällä lähellä 
paikan päällä ja luoksem-
me voi tulla koska tahansa 
käymään. 
 – Nuoremmille sanoi-
sin, että katsovat vain 
avoimesti tulevaisuuteen. 
Etukäteen ei kannata ru-
veta murehtimaan liikoja, 
vaikka muutoksia voi tulla 
yhdessä yössä. Aina tulee 
uutta, johon pitää tutustua 
avoimin silmin.   
 Ailakin on ollut innokas 
opiskelija ja opiskellut 
työn ohessa. Toukokuussa 
1997 hän sai päähänsä 
valkolakin kirjoitettuaan 
ylioppilaaksi Arkadian 
iltalukiosta Klaukkalasta. 
Muita harrastuksia hänellä 

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.

kun on antanut aika hyvän 
panoksen työelämälle.
 – Hyvin olen työssä 
jaksanut, kun ilmapiiri on 
kannustava ja henkilökun-
nasta pidetään huolta. Ha-
luaisinkin kiittää entisiä 
ja nykyisiä työkavereita ja 
asiakkaita.

On tärkeää,
että pieni

paikallinen
yhtiö tuo

paikallisuutta 
esille

Olemme
lähellä

– luoksemme
voi tulla

koska tahansa 
käymään

Kuva vuodelta 1980
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Ulla Lehtinen uuden Monikon portailla – toiminnan hän aloitti Klaukkalan työväentalolla 1985.

Jenni Löytynoja ja tyttäret Aava (vas.) ja Neea harrastavat kaikki tanssia Nurmijärven Tanssiopistossa.

Kuva Johanna Tunkkari

Ulla Lehtinen muutti vuonna 
1985 Klaukkalaan ja päätti 

toteuttaa haaveensa tanssikoulus-
ta. Hän vuokrasi tilat Klaukkalan 
työväentalolta ja laittoi ilmoi-
tuksen lehteen. Ohjelmassa oli 
pallerojumppaa, tyttöjen musiik-
ki- ja tanssiliikuntaa sekä balettia 
– aikuisille aerobicia ja kiinteytys-
jumppaa.
 – Kaikki alkoi omasta innos-
tuksesta, puolison kannustukses-
ta, opettamisen ja koreografian 
tekemisen palosta, toteaa Ulla Leh-
tinen, joka on alun perin ekonomi, 
nyttemmin käynyt sekä opettajan 
että rehtorin opinnot. Ensi kevää-
nä hän jää eläkkeelle.
 Perhettäkin on mukana toi-
minnassa, sillä yksi myöhemmin 
musiikinopettajaksi valmistunut 
tytär säesti balettitunneilla seitse-
män vuoden ajan. Toinen tytär on 
projektikoordinaattori ja vastikään 
eläköitynyt puoliso oli opiston 
talouspäällikkö.

Ulla Lehtisen elämäntyö

Tanssiopisto liikuttaa toistatuhatta
oppilasta

Tanssi on antoisa harrastus, jota voi Nurmijärven tanssiopistossa harrastaa

haluamallaan intensiteetillä. – Joillekin tanssiopisto on ollut pieni kurkistus

taiteen maailmaan, joillekin taas hyppy vuosikausiksi antoisaan harrastukseen

– muutamille turvallinen kasvualusta tanssialan ammattiopintoihin,

toteaa opiston rehtori ja perustaja Ulla Lehtinen.

 Toiminta sai heti alusta 
hyvän vastaanoton ja 
kasvoi vuosi vuodelta. 
Kun laki taiteen perus-
opetuksesta tuli 1990-lu-
vun alussa, NTO kehitti 
ensimmäisten joukossa 
toimintaansa vastaamaan 
kriteerejä. Opisto on myös 
osallistunut taiteen perus-
opetuksen kehittämistyö-
hön Opetushallituksessa ja 
Suomen tanssioppilaitos-
ten liitossa.
 Tanssiopisto on yksityi-
nen, kannatusyhdistyksen 
ylläpitämä taiteen perus-
oppilaitos, jossa annetaan 
yleisen ja laajan opetus-
suunnitelman mukaista 
opetusta. 

– Tanssi tuo itselle aina 

hyvän mielen. Se on 

arjesta irtautumista, 

fiilistä, itsensä haasta-

mista. Ja onhan hyvä 

pitää itsestä huolta 

tällaisella mukavalla 

liikuntamuodolla, to-

teaa Jenni Löytynoja. 

Perheen tyttäret Neea 

ja Aava Mattila tanssi-

vat myös. 

–Se on kivaa, tiivistää 
11-vuotias Neea 

motiivinsa harrastaa tans-
sia. Neea tanssii yli neljä 
tuntia viikossa. Pikkusis-
ko-Aava tanssii telinevoi-
misteluharrastuksensa 
lisäksi tunnin viikossa. 
Äiti-Jennille kertyy 2,5 
tuntia tanssia.
 IT-alalla työskentelevä 
Jenni tanssii showjazzia 
ja streetiä. Neea balettia, 
streetiä ja showjazzia, 
9-vuotias Aava nykytans-
sia.

Äiti tyttärineen mukana

Tanssi tuo hyvän mielen
 Jenni aloitti tanssimisen 
Nurmijärven tanssiopis-
tossa vuonna 2006 Neean 
kanssa Vanhempi ja lapsi 
–ryhmässä Neean ollessa 
kolmen kuukauden ikäi-
nen. Aavan kanssa tanssi 
alkoi Aavan ollessa reilun 
vuoden vanha vuonna 
2009.
 – Tossuja tässä menee: 
street-kengät, baletin 
pehmeät tossut ja kärkitos-
sut sekä jazz-tossut pitää 
Neealla olla. Pidän har-
rastuksen kustannuksia 
kuitenkin kohtuullisina. 
Tosin maksan mielelläni 
laadukkaasta opetuksesta.
 – Nurmijärven tans-
siopistossa on se hyvä 
puoli, että täällä voi ihan 
vain harrastaa mukavalla 
fiiliksellä. Toki opettajilta 
saa palautetta ja jokainen 
kehittyy omassa tahdis-
saan. On myös erikoiskou-
lutusryhmiä ja kisaryhmiä, 
Jenni Löytynoja kertoo.

Tanssi on
arjesta

irtautumista, 
fiilistä, itsensä 
haastamista.

Nurmijärven 
tanssiopisto
Perustettu 1985
Oppilaita 1200
Opettajia 20
Tanssitunteja 160/vko
Tanssisalit: Klaukkala 6, 
 Kirkonkylä 2, Rajamäki 1
Tanssilajit: lastentanssi, 
 nykytanssi, baletti,
 showjazz, street, vogue, 
 breikki
Aloitusikä 3 vuotta
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Matalan
kynnyksen
toimintaa

– vasta-alkajille 

ja vakiintuneille 

harrastajille
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Marketta Kiviharju 

Röykästä zumbaa, 

koska hän rakastaa espan-

jalaista musiikkia ja koska 

“Victor on mahdottoman 

hyvä vetäjä”. Hän on ikän-

sä harrastanut liikuntaa ja 

tutustui zumbaan heti kun 

se tuli Suomeen.

 – Zumbaa kerran 

viikossa, muina päivinä 

jumppaa, kehonhuoltoa, 

tennistä, golfia, avantouin-

tia. Joka päivälle jotain, 

Työikäisten liikuntatunti

Suosittu kanta-asiakasetu

Nurmijärven Sähkön 

kanta-asiakasetuvihkossa 

tarjolla ollut ‘Työikäis-

ten liikuntatunti’ –etu 

saavutti suuren suosion. 

– Siksi halusimme ottaa 

sen käyttöön myös tänä 

vuonna, toteaa liikunta-

suunnittelija Petra Kela.

–Ihmiset hyödynsivät 

tätä kanta-asiakase-

tua, sillä lipukkeita tuli 

paljon tilastojen mukaan. 

Kanta-asiakasetumme oli 

mukana toista kertaa.

Nurmijärven liikunta-

palvelujen järjestämät 

tapahtumat yltävät 4000 

vuosittaiseen käyntiin. Toi-

mintaa on järjestetty jo 24 

vuotta. Suosituimpia lajeja 

ovat kahvakuula, jossa 

käy parhaimmillaan yli 

50 henkeä ja zumba, jossa 

siinäkin osallistuu yli 30.

Muita lajeja ovat Voimaa 

vartaloon –lihasjumppa, 

niska-selkä –jumppa ja 

kuntonyrkkeily, hathajoo-

ga, step-jumppa, kehon-

huolto ja kaukalopallo.

– Mukaan mahtuu edel-

leen. Toimimme pääosin 

koulujen saleissa – ennak-

koilmoittautumista ei tar-

vita, voi tulla kun pääsee. 

Kausimaksuja ei ole eli voi 

käydä vaikka vain kerran. 

– Pyrimme tarjoamaan ma-

talan kynnyksen toimintaa 

ja helposti lähestyttäviä 

lajeja, niin vasta-alkajille 

kuin vakiintuneille harras-

tajille, Petra Kela toteaa.

Liikuntapalvelut on tehnyt 

yhteistyösopimuksen Nur-

mijärven Opiston kanssa, 

jonka mukaan liikuntapal-

velut tarjoaa tänä vuonna 

palveluja Nurmijärven 

pohjoisosassa, Opisto 

eteläosassa.

Työikäisten liikuntalippu-

ja voi ostaa uimahallilta, 

Klaukkalan yhteispal-

velupisteestä (kirjaston 

vieressä), kirjastoista ja 

terveyskeskuksessa sijait-

sevalta liikuntapalvelujen 

toimistolta. Liput maksavat 

5 e, opiskelijoille, työttö-

mille ja eläkeläisille 3 e.

Liikuntasuunnittelija Petra Kela 

ohjaa Kati Jokista terveys-

keskuksen liikuntasalilla.

Nurmijärven liikuntapalveluiden zumbaa Rajamäen Rajakaari-hallissa.

Victor Armendariz innostaa nurmijärveläisiä liikkumaan.

N
urmijärveä markki-

noidaan Nurmijärvi on 

ilmiö –kampanjalla. 

Kampanjaan sisältyvät oma 

ilme ja logo, nettisivut www.

nurmijarvionilmio.fi, nippu vi-

deoita ja erilaisia liikelahjoiksi 

tarkoitettuja tuotteita.

 Videoilla esiintyvät tänä 

vuonna Helmiradiossa työs-

Nurmijärvi on ilmiö
kentelevät, nurmijärveläiset 

Ari Hursti ja Ellen Jokikunnas. 

He juontavat netissä pyörivää 

Ilmiön äärellä by Ellen & Ari 

–videosarjaa, jossa esitellään 

kunnan monimuotoista palve-

lutarjontaa hurtin huumorin 

säestyksellä.

 Juontajat käyvät läpi asioi-

ta omasta näkökulmastaan, 

tarkoituksena innostaa ja 

inspiroida katsojia mietti-

mään, mitä kaikkea Nurmijärvi 

voi heille tarjota.

 Kesäkuussa alkanut sarja 

jatkuu marraskuulle. Uudet 

jaksot ilmestyvät noin viikon 

välein kampanjasivustolle, 

jossa on nähtävissä myös 

aiemmat jaksot.

eläkkeellä oleva Marketta 

Kiviharju toteaa.

 Marketta liikkuu, koska 

siten pysyy terveenä ja 

reippaana, ja elämä tuntuu 

ihanalta. Hän myös katsoo 

mitä syö ja on kiinnostunut 

superfoodista, kuten suoma-

laisista marjoista.

 Ja totta mooses – Victorin 

vetämä tunti on innostava ja 

monipuolinen. Liikkumaan 

pakottava, vetävä musiikki 

pauhaa ja pakottaa lantiot 

pyörimään.

 Victor Armendariz on 

Ecuadorista ja tullut Suo-

meen viisi vuotta sitten. Hän 

oli ammatiltaan jalkapalloi-

lija Ecuadorissa ja myöhem-

min toimi siellä myös jalka-

pallovalmentajana. Nykyisin 

hän on zumba-ohjaaja. 

Leipätyö on Rinnekodissa, 

jossa hän on kouluavustaja.

“Victor on mahdottoman hyvä vetäjä”

16 17



Hintojen
laskua ei enää

tapahdu
suuressa
määrin
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– Motivan Elvari-hank-

keessa selvisi, että 

säätöjen ja käyttöta-

pojen muutoksilla sekä 

pienillä investoinneilla 

päästään sähkölämmi-

tystaloissa parhaim-

millaan noin 30-50 

% säästöihin vuoden 

mittaan, toteaa Moti-

van asiantuntija Sami 

Seuna, joka oli Ener-

giapäivässä antamassa 

ihmisille energiaan 

liittyviä neuvoja.
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PÄ
IV

ÄMotivan Sami Seuna

Tapojen
muutoksilla
säästöjä

Kysymyksiä tuli ennen 
kaikkea lämmityksestä 

ja valaistuksesta. Lämpö-
pumpuista kysyttiin eri 
pumpputyyppien välillä 
syntyviä säästöjä, hintoja, 
soveltuvuutta erilaisiin 
taloihin.
 – Käyttäjä voi vaikuttaa 
merkittävästi saavutettuun 
energiansäästöön, esimer-
kiksi aloittamalla ilmaläm-
pöpumpun normaalista 
ylläpitohuollosta. Ilman-
suodattimet olisi hyvä 
puhdistaa kerran kuussa. 
Lämpöpumpun kanssa sa-
massa huonetilassa olevat 
lämmittimet tulee säätää 
muutaman asteen alem-
paan lämpötilaan, Seuna 
toteaa.

LED joka paikkaan

–Valaistuksesta on kysytty 
eri lampputyyppien kes-
tävyydestä. LED-lamppua 
voi suositella ensi sijai-
sena vaihtoehtona lähes 
jokaiseen kohteeseen. 

– Eniten asennetaan 

3,2 kW:n järjestel-

miä, joka sopii hyvin 

omakotitaloon, toteaa 

Voltigon toimitusjoh-

taja Heikki Väisänen. 

Sen kokoisen voimalan 

tuotannon voi käyttää 

itse kokonaan, jolloin 

voimalan hyöty on ta-

loudellisesti suurin.

Voltigo on sähköasen-
nuspalvelu, joka on 

erikoistunut rakentamaan 
aurinkovoimaloita. Yritys 
tekee kaikenlaisia säh-
köasennuksia – asentaa 
uutta ja huoltaa vanhaa. 
Energiapäivässä Väisänen 
esitteli aurinkopaneeleja 
ja sähköauton latausyk-
sikköä. 
 – Kiinnostus on vasta 
herännyt aurinkovoimaloi-

Nurmijärveläinen Voltigo 
asentaa paneeleja

Aurinkovoimalat ovat 
nouseva trendi

hin. Tuotteet ovat parantu-
neet niin paljon, että niitä 
on taloudellisesti järkevää 
myydä, Väisänen toteaa.
 Voltigo on toiminut 
kymmenisen vuotta ja 
asentanut aurinkovoi-
maloita vuoden verran.  
Tuotteet, kuten paneelit, 
invertterit ja tarvikkeet, 
ovat pääosin saksalaisia. 
Tarvikkeiden hinnoitte-
lukin noudattelee Saksan 
hintatasoa. Hintojen 

Esteri Väänänen Rajamäeltä sai sähkötuulettimen pyörimään polkemalla. Heikki Väisänen esittelee sähköauton latausyksikköä.

Voltigon Heikki Väisänen esitteli paneelia Jarmo Hakalalle ja Toivo Arffmanille kirkonkylältä. Paneelin teho on 
270 W, josta on käytännössä saatu nimellistehoa 80 % vuoden keskiarvona.

Riitta Kulmala oli tullut Vantaalta katsomaan sähköpyörää, koska on 
ollut aikeissa koko kesän ostaa sellaisen 23 km työmatkaansa varten. 
Testiajossa Helkama tuntui hyvältä ja antoi mäkeen niin paljon lisää 
potkua, että mäki tuntui liian lyhyeltä.

Sisarukset Sofia ja Markus Sarma-
la Uotilasta olivat kiinnostuneita 
aurinkovoimalasta ja uusiutuvasta 
energiasta – ylipäätään siitä, mis-
tä lämpö ja energia tulee koteihin.

Laadukkaalla LEDillä on 
ylivoimainen käyttöikä, 
energiatehokkuudesta 
puhumattakaan.
 – Ihmiset eivät osaa 
välttämättä heti kysyä, 
mutta kun energia-asioista 
keskustellaan, kysyjän 
kiinnostus lisääntyy ja 
kohteesta voi ilmaantua 
monenlaisia säästöpotenti-
aaleja. Kysyjä tyypillisesti 
aliarvioi omaa vaikutus-
mahdollisuuttaan energi-
ankulutukseensa. Suihkun 
merkitystä omaan vesi- ja 
energialaskuun ei tunneta 
kovin hyvin.  Huomioita 
pitäisi myös kiinnittää 
enemmän mm. lämmi-
tyksen ja ilmanvaihdon 
säätöihin sekä säätölait-
teisiin, kuten esimerkiksi 
lämmityksen termostaat-
tien vaikutukseen energi-
an kulutuksessa. Esimer-

kiksi sähkölämmityksen 
älyohjausta voin suositella 
sähkölämmitystaloihin. 
Olisi järkevää myös kysyä 
pörssisähkön hintavaihte-
lusta ja oman kotitalouden 
kysyntäjoustomahdolli-
suuksista.

Älykkäät
ohjausjärjestelmät

Ajankohtaista alalla on 
älykkäiden ohjausjärjestel-
mien tuleminen erityisesti 
sähkölämmitysrintamalla. 
Energiansäästöä tuovia 
ohjausjärjestelmiä saa ny-
kyään myös vesikiertoisiin 
järjestelmiin.
 Motiva Oy on valtion 
omistama yritys, joka ja-
kaa puolueetonta energia-
tietoa, joka opastaa ja kan-
nustaa energiansäästöön 
ja uudistuvan energian 
käyttöön.

Arvonnassa olleen 
Klaukkalan Sähkösopin 
150 e lahjakortin voitti 
Mikko Erkkilä Nurmijär-
veltä.

laskua ei enää tapahdu 
suuressa määrin.
 – Aurinkovoimalan 
asennukseen kuluu kaksi 
päivää ja kustannus 3,2 
kW:n voimalalle on noin 
6000 euroa, riippuen vä-
hän kohteesta, kun esimer-
kiksi eri kattomateriaalien 
päälle asentaminen on eri-
laista. Tuollainen voimala 
tuottaa karkeasti arvioiden 
viidesosan omakotitalon 
vuotuisesta energiasta.
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Sata vuotta sitten perustettiin sähköyhtiö, joka 
rakensi Nurmijärven Myllykoskelle vesivoimalan 

tuottamaan sähköä paikkakunnan asukkaille.

Juhlan kunniaksi haluamme jakaa hyvää kunnas-
samme. Kerro meille, miten sinä haluaisit meidän 
olevan mukana paikallisten arjessa vuonna 2018. 

Haluamme tehdä yhteiskuntavastuullisesti hyviä tekoja.
Onko sinulle tärkeää, että nuorilla on vapaa-ajallaan miele-
kästä tekemistä tai vanhuksille annetaan enemmän aikaa
vai tarvitseeko kenties jokin muu taho huomiotamme?

Nurmijärven Sähkö täyttää
100 vuotta 

Lähetä meille ehdotukset 30.11. mennessä:
sähköpostilla asiakaspalvelu@nurmijarvensahko.fi
puhelimella 09 8780 7300 tai tule käymään

Kuinka
juhlistaa

100-vuotista
taivaltamme?

Lähetä
ehdotuksia!
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