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Lehtemme teemana Yrittäjyys

Kylällämme on kautta aikain ollut Yrittäjyyttä maatilallisista teollisuusyrityksiin 
asti. Teollistumisen myötä maatilayritykset ovat vähentyneet, mutta muita on 
tullut tilalle. Yritysten skaala on laaja, autonkorjaajista eläinten kanssa toimiviin 
yrityksiin. Koulumme viidesluokkalaisten tarinatkin kertovat erilaisista yrityksistä.
Lisäksi sisällössä on muutamia erilaisia Yrittäjyystarinoita sekä yritysten mainoksia.

Etukannen ja takakannen kuvat, sekä luontokuvat lehden sisäsivuilla, ovat valokuvauskilpailun
”Ihminen kohtaa luonnon Nummisissa” kuvia. Kaikki Valokuvauskilpailun kuvat ovat nähtävillä
kevään ajan Kohinan ikkunoilla Pornaistentie 777.

Kiitos kaikille kuvaajille, lehdessä on osa kuvista.
Kuvaajat: Jutta Salejärvi, Laura Jätyri, Lari Laasjärvi, Kalle Niemelä ja Eetu Ukkola.
Julkistamme voittajan myöhemmin.

Sivunvalmistus ja paino: Viestintä Alanko Oy / Mäntsälän Kirjapaino, 2022
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Hallituksen yhteystiedot vuosi 2021:

Maarit Puirava  Laura Rosilainen
Puheenjohtaja  Varainhoitaja
p. 0400 228 095  p. 040 572 4873

Kari Reutsalo   Emmi Karenko
Varapuheenjohtaja  Sihteeri
p. 0400 942 226  p. 050 353 0519

Anne-Mari Jaatinen  Jari Smedslund
p. 040 537 8821  p. 040 524 6989

Seppo Wallenius  Seija Wallenius
p. 041 468 5909  p. 040 524 9635

Nummisten kylä ry löytyy facebookista: Nummisten kylä ry

Nettisivut: www.nummistenkyla.fi 

Sähköposti: info@nummistenkyla.fi 

Ajankohtaista

Nummisten kylä ry:n sääntömääräinen vuosikokous
sunnuntaina 6.3 klo 16.00 Nummisten vanhalla koululla,
Onkimaantie 3. Kokoonnutaan turvavälein, terveenä
ja kera käsidesin ja maskien.



Puheenjohtajan terveiset
Kulunut vuosi oli tapahtumien kannalta katastrofi . Juuri mitään ei voinut suunnitella, järjestää tai 
toteuttaa. Helmikuussa järjestimme ”Kynttiläpolku” tempauksen joka innoitti useita kyläläisiä 
ja ulkopuolisiakin tuomaan jäälyhtyjä teidemme varsille. Ja kylläpä oli kaunista. Keväällä 
siivoilimme yhdessä tien varsiamme ja saimme hienosti porukkaa liikkeelle. Kesän aikana oli 
rastipolkua ja valokuvauskilpailua. Kaikki nämä olivat tapahtumia missä ei kokoonnuta sankoin 
joukoin vaan toimitaan niin sanotusti yksittäin, eli KORONAvapaasti. Paljon muutahan ei 
voitu järjestääkään. Toki kylä ry:n hallitus on muun muassa ympärivuoden hoitanut Tampin 
uimarantaa ja kotaa ympäristöineen. Yhdistyksemme vene on ollut tänäkin kesänä kaikkien 
ulottuvilla. Olemme myös uudistaneet nettisivumme ja sähköpostimme.

TAMPIN KOTA/LAAVU:
Kota/Laavu on rakennettu vuonna 2019 talkootyönä kyläläisten voimin. Mell ry:n arkkitehti 
(Pertti Österman) on tehnyt piirrustukset kodasta. Raaka-aineet ovat lahjoituksena saatu 
Nivokselta ja Mell ry:ltä.  Rannan puuliiteri on rakennettu 2021 talkootyönä kyläläisten voimin 
myös. Hirret siihen saatiin lahjoituksena Koskitukilta. Laavu/kota on avoin kaikille vierailijoille ja 
tarkoitettu koko perheen tilapäiseen virkistyskäyttöön. Siellä EI voi viipyä pitkään tai olla yötä. 
Ensin tulleet väistyvät ja antavat tilaa seuraaville. Tulet voi tehdä, kunhan noudattaa järjen ääntä 
eikä tee metrisiä liekkejä. Ja sitten se hankalin osio: SIIVOAMINEN. Jokaisen olisi hyvä muistaa, 
että ÄITI ei tule siivoamaan jälkiäsi kodalle. Siivoa omat jälkesi, on paljon kivempi seuraavien 
saapua paikalle.
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Hei!

Olen Jenni Lilja, 33 vuotias perheenäiti, pien-
yrittäjä ja Rännimäen Martta!

Pienyrittäjäksi ryhdyin syksyllä 2019. Perhee-
seemme oli tammikuussa syntynyt vauva ja 
en millään malttanut palata päivätyöhöni vielä 
silloin, mutta jotain oli keksittävä Kelan hurjan 
suuren kotihoidontuen lisäksi  Niinpä löysin 
me&i:n! me&i myy eettisesti ja ekologisesti 
valmistettuja kestäviä ja pestäviä vaatteita, niin 
arkeen, kuin juhlaan naisille ja lapsille! Mikä 
parasta, saan itse päättää työaikani ja paljonko 
haluan työtä tehdä ja mä oon saanut tän työn 
myötä ihan hirveästi uusia ystäviä ❤ me&i:n 
kautta musta tuli Marttakin! Vähän kävin Mar-
toille vilauttamassa mallistoa ja hetkessä mut 
oli puhuttu jengiin mukaan! Huikeeta!

Säkin voit alkaa tekemään tätä! Kysy multa li-
sää!

Ja koska nälkä kasvaa syödessä, aloitin myös 
PXC-Underwearin itsenäisenä jälleenmyyjänä 
kesällä 2020. PXC myy kauniit, laadukkaat ja 
kohtuuhintaiset alusvaatteet naisille ja myös 
miehille löytyy pieni valikoima boksereita ja 
alushousuja. Lisäksi meillä on ihan maailman 
paras rinuleitten pesuaine, millä pesee kyllä 

melkein kaiken muunkin  Tää työ toimii sa-
malla tavalla, kuin me&i 

Kaiken tämän lisäksi, musta tuli keväällä 2020 
hullu kana-akka. Varmasti se Nummisten hul-
luin, ellei koko Mäntsälän  Oletus oli se, että 
meille tulee muutama kesäkana. Oho ja hups, 
nyt meillä asustaa useampi kymmenen muni-
vaa kanaa, liuta viiriäisiä ja muutama riikin-
kukkokyyhky. Tipuja on mennen tullen ja ta-
vatessa, välillä useita kymmeniä ja kaikki nää 
ihan ympäri vuoden. Lähti ehkä vähän taas 
lapasesta tää homma  (oon myös mm. Kesän 
aikana tuplannut meidän koiramäärän ).

Kesäkuussa haettiin tuotantoluvat ja saada 
myydä munia! Tästäkin olis pitkä tarina, mutta 
meijän sloganina toimii ”Nää ei tullut hyllystä, 
vaan suoraan kanan pyllystä” 

Muille kana-hulluille tiedoksi: Meiltä löytyy 
laaja valikoima rehuja! Toimitaan Rehuxin jäl-
leenmyyjinä ja Pienen rehutehtaan noutopis-
teenä. Tervetuloa meille ostoksille 

Tuu facebookkiin seuraamaan meitä ja mun 
juttuja! Löydät haulla:
me&i: Liljan Jennin me&i
Alusvaatteet: PXC-Underwear Jenni Lilja
Kanajutut: Välimäen KikkelisKokkelis
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Tiesitkö että Nummisissa myydään myös vaatteita? 

Yksi näistä vaate-alan yrittäjistä on Suvi Lilja. 
Suvi myy House of Lolan vaatteita kotikutsuilla asiakkaiden
olohuoneissa, tapahtumissa sekä omassa kodissaan. 
Varsinaista toimitilaa ei tässä yritystoiminnassa tarvita sillä Suvilla
on House of Lolan kausittain vaihtuva mallisto kahdella rekillä,
jotka kiertävät hänen mukanaan soviteltavana. Kun asiakas on
sovittanut ja tehnyt ostopäätöksensä vaatteesta, Suvi tilaa sen
oikeassa kokoluokassa hänelle. 
Mikä onkaan helpompi tapa shoppailla vaatteita, kuin omassa
olohuoneessa ja saada samalla vaatemyyjältä yksilöllistä palvelua
ja apua koko ja väri valinnoissa. 

House of Lola on Ruotsalainen vaatemerkki, joka on perustettu vuonna 2008.
Vuonna 2014 se rantautui myös Suomeen ja Suvi aloitti Lola myyjänä syksyllä 2015. 
Vaatteet ovat ekologisesti valmistettuja ja vastuullisia. Materiaalit kestävät aikaa ja katseita, 
kaikki tuotanto tapahtuu Euroopan sisäpuolella ja se takaa lyhyet välimatkat ja eettiset 
valmistustavat. 
Mallistosta löydät vaatteet naisille niin arkeen kuin juhlaankin XS-XXL kokoluokissa. Mallisto 
sisältää myös kenkiä sekä muita asusteita sekä pienet mallistot myös miehille sekä lapsille. 

Lisätietoa vaatteista löydät Facebookista:
Lolan Talo Suvi Lilja – ryhmästä tai 
sähköpostilla: suvi.lilja@houseofl ola.fi  
ja voit varata vaikka vaatekutsut omaan olohuoneesi. 

Suvi on 34-vuotias kolmen lapsen äiti Nummisista. Hän on yksi Rännimäen Marttojen uusimpia 
jäseniä sekä on myös Nummisten Vilkkaan liikuntakerhon yksi
ohjaajista. Suvi kannustaakin kaikkia osallistumaan omien voimavarojensa mukaan kylämme 
yhdistysten toimintaan ja ylläpitämään aktiivista toimintaa Nummisissa jatkossakin.
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Tervetuloa Eriksdahlin Elämyksiin 

 
 

 
eriksdahl@eriksdahl.fi P. 040 5751205 www.eriksdahl.fi 

  

Eriksdahlin Erämaailmassa koet yhdessä tekemisen ja 
olemisen rentoa meininkiä 

Muukavat kaveri--  jja polttariohjelmat 
ssekä  iillanvietot eräsaunoineen jja  
ppaljuineen isommallekin porukalle 
((mm. metsäpakopelit, frisbeegolf, 
ooffroadajot, Zetor--kkyydit Kohinaan, 
jjokilauttaristeilyt Tuuliruusuun)   

  

Onnnistuneet kokouss--,,   
kkoulutuss--  jja tyhy--ppäivät  ((mmyös 
ttalvisaikanna))  llämpimässä 
kkodassa mmaistuvine 
eeräaterioineen, nnookipannu--
kkaahhveineen  jja 
aaktiviteeetteineen  

 

   

 

Kysy lisää 
Markulta P. 040 5751205 
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Muistojani lapsuudenajoistani

Olin silloin kolme vuotta vain, kun Karjalan 
kodin jättää sain. Matka johti tänne Mänt-
sälään, ensi Kaanaan kartanon maisemaan. 
Siellä elimme muutaman tovin etsiessä uuden 
oman kodin. Isä matkusti sitten Nummisiin 
Nordbon kartanon maisemiin. Täältä löytyi 
sitten Eklöfi en avulla uusi koti rapattu ja val-
kea. Siinä vietin ja kasvoin lapsuutein ja elää 
sain kauniin nuoruutein. Kera äidin, isän ja 
isovanhempain, heiltä hyvät viisaat neuvot 
elämälleni sain. Siitä kiitän heitä ikuisesti aina 
matkallain. Kylä Nummisten on ollut paikka 
parhain, sen olen huomannut jo elämässä var-
hain.

Kouluni alkoi 1947 Nummisten kansakou-
lussa, ensimmäisessä opinahjossa. Siellä kera 
opettaja Alenin ja Perälän aloitin askeleet elä-
mään. Aimo Salmen johdolla saatiin siellä op-
pia. Muistan myöskin hyvin emännän, Vieno 
Stormin mukavan. Hän hyvät ruoat meille 
laittoi ja makoisasti kaikki maistui. Kesäisin 
keräsimme marjoja metsästä, joista Vieno-
emäntä teki marjakiisseleitä ja keittoja. Muis-
tan vielä alakerrassa ekaluokan paikan, kuin-
ka paljon hyvää oppia siellä sainkaan. Vanha 
koulu mäellään, vielä seisoo paikallaan. Muis-
tot siitä koulusta, ovat minulla hyvin vielä tal-
lella, ja usein saatan niitä vielä muistella.

Sitten siirryin ylemmälle luokalle, opettaja 
Dagmar Perälälle. Yläluokka sijaitsi yläker-
roksessa, vanhassa koulutalossa. Siellä se 
seisoo vielä talo paikallaan Nummisissa kou-
lumäellään. Se kertoa voisi, monenlaista ajas-
taan ja elämästään. Sen sisällä on tapahtunut 
yhtä ja toista monien kouluvuosien saatossa. 

Muistan kun aina Jouluna ja keväällä pidettiin 
yhdessä juhlia, ja siellä sain itsekin laulaa ja 
esiintyä. Ne ajat säilyvät yhä mielessäni, kal-
liina aarteena elämässäni.

Vuodet kuluivat ja ikääkin karttui, kun pieni 
koululainen suureksi varttui. Muutin Ehnroo-
sin koululle Mäntsälään 1950 luvulla, uuteen 
opinahjooni mukavaan. Siellä monet koulu-
vuodet viettää sain, niitä kaihoten muistelen 
mä vain. Muistan rehtori Maissi Mäkisen, 
Flyfsfrömin, Roihan, Varjan ja Salmisen, sekä 
Bontsoksi kutsutun Lyyran entisen. 

Nyt on jo tullut uusi tuhat luku ja syntynyt 
moni uusi suku. Numminen on paljon muut-
tunut ja uusia asukkaita sinne muuttanut. 
Aika kuluu ja entinen taakse jää mutta entisen 
mielellään säilyttää. Ne menneet muistot ovat 
arvokkaita, ja antavat elämään uusia virikkei-
tä. Paljon on tullut kyläämme uutta, asuntoja 
ja asukkaita ja muuta. Kaunis Mustijokemme 
vuolaasti virtailee, ja kylän läpi aaltoillen ete-
nee ja sen kuohuva koski vaahdoten, tuo mie-
leen vuosisadat mennehet. Sen kohina korvis-
sa pauhuineen tuo luonnonvoiman tunnetta 
meihin jokaiseen. Kuinka kaunis Nummisten 
luonto on, se on minusta sanoin kuvaamaton. 
Kotikylääni muistan aina lämmöllä ja ajatte-
len kiitollisella mielellä, että olen kauniissa 
kylässämme saanut elää ja asua ja kodistani 
rakkaasta ja sen entisiä lapsuusvuosiani vielä 
tässä muistella. Toivon että Nummisten ky-
lällemme ja asukkaille vuodet tulevat olisivat 
onnen täyttämät. 

Aini Kähkönen
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Mahtimesta

Mahtimesta on suuri kauppakeskus, joka tarjoaa kaiken ikäisille 
asiakkaille paljon erilaisia palveluita esimerkiksi kauppoja, 
ravintoloita, kahviloita, leikkipaikkoja ja mahtavan kirjaston, johon 
kuuluu myös lukumaja. Ulkona on myös mahdollista ostaa ihanasta 
jäätelökioskista monia eri jäätelömakuja. Mahtimestassa on myös 
suuri sali, jossa on upeat katsomot. Siellä on jopa pieni lelupaja, 
jossa lapset saa rakentaa omia leluja. Jouluisin jäätelökioski on 
kiinni, mutta se tulee sisälle talven ajaksi, sitten se siirtyy kesällä 
takaisin pihalle. Kahviloissa myydään myös jäätelöitä, kahvia, 
pullia, juomia ja kaikenlaisia muita herkkuja. Jäätelökioskeilla 
myydään mansikka, suklaa, päärynä, mango ja muita makuja.

Miliah ja Sara



Aadan ja Hertan jätski - baari

Aamulla Aada ja Hertta lähtevät töihin kello 7.00. Hertta avaa 
baarin kello 8.30. Aada valmistelee jätski - baarin kuntoon ennen 
avaamista. Kun asiakkaita alkaa tulla sisään Hertta ottaa tiskillä 
tilaukset vastaan ja Aada valmistaa ne tarjoiltavaksi. Aada ja Hertta 
sulkevat pihaterassin, koska on liian kylmä syödä ulkona. Baarista 
saa smoothieita, limuja, latteja ja päärynän, omenan, suklaan, 
mansikan ja banaanin makuisia jäätelöitä sekä pehmiksiä. Yleensä 
asiakkaita on paljon joten töitä riittää. Uusi asiakkaiden suosikki 
on banaani latte jäillä. Sitä on myyty eniten viimeisen kuukauden 
aikana. Baari on nuorten keskuudessa hyvin suosittu. Baari sijaitsee 
Nummisissa kosken varressa. Baarin seinät ovat maalattu keltaisella 
ja siinä on erivärisiä laikkuja. Eniten kehuja on saanut baarin pirteät 
ja iloiset työntekijät. Tytöt sulkevat baarin arkisin kello 19.00 ja 
viikonloppuisin kello 21.00.

Aada ja Hertta
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Ertco

Ertco on elektroniikkakauppa joka sijaitsee Onkimaantiellä 
Nummisissa. Ertco on auki arkisin klo 10.00-18.00 ja viikonloppuisin 
se on auki klo 11.00-16.00. Ertcon nettisivut löytyy osoitteesta 
Ertco.fi . Ertcossa ehdottomasti suosituin tuote nuorten osalta on 
pelikuulokkeet. Ja kun hieman vanhempia käy niin silloin jotkut 
kodinkoneet ovat suosituimpia. Ertcossa käy viikossa keskimäärin 
n. 120 asiakasta. Nyt jokaisesta tuotteesta -40% joulukuun loppuun 
asti! Ja kun tulet myymälään niin käytäthän kasvomaskia, kiitos!

Erin ja Elli
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Pekan päivä

Yrittäjä nimeltä Pekka heräsi aamulla. Hän keitti kahvit, käytti 
koiran pihalla ja lähti töihin. Työpaikkana toimii Timen Pelistore. Se 
sijaitsi vanhan kyläkaupan kohdalla Nummisissa. Ennen liikkeensä 
avaamista Pekka laittoi uusimmat pelit ja vehkeet hyllyyn. 
Päivän kohokohta oli, kun Timen Pelistore avattiin ja tuhatpäinen 
ihmisjoukko odotti sisäänpääsyä. Tästä päivästä on Pekka iloinen!

Eetu, Time, Leo ja Roope
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Mankiracin päivä

Me ollaan yrittäjiä ja meidän iät ovat 18-19.
Meidän työpäivämme alkaa aamukahvilla ja sähköpostia 
katsomalla. Ensimmäisenä ”asiakkaana” tulee naapurin valittava 
Ykä, joka valittaa kun meidän yritys on liian lähellä hänen taloaan. 
Yleensä me sanotaan että lähtee pois, mutta joskus joudutaan 
soittaa poliisit ja silloin se alkaa sotkemaan. Poliisit vie Ykän pois 
ja me siivotaan paikat. Sen jälkeen tulee mummo joka haluaa ostaa 
keulamankin keulatapeilla ja tappi vireillä.
– Se maksaa 2500€, me sanottiin mummolle.
– Liian halpa minä maksoin omasta 50 markkaa.
Sitten me alettiin nauraa ja se sanoi moikka ei tuu ikävä ja lähti 
keulien pois. Päivän viimeinen asiakas on 23-vuotias, joka haluaa 
ostaa derbin. Me sanotaan – ei täällä mitään huonoja derbejä myydä 
vaan hyviä mankeja. Ja mies lähtee pois.

Veikko ja Jiri
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Joulukerho

– Elina! Tilaus tuli! Lumi 
huutaa.
– Okei. Hei, mistä ja milloin? 
Elina kyselee.
– Mäntsälästä ja meidän pitää 
koristella kerholaisten kanssa 
kokonainen kartano! Lumi 
kertoo.
– Siis kartanoko? 
Kokonaanko? Aika iso tilaus. 
Oletko varma, että tilaus tuli 
oikeaan osoitteeseen? Elina 
syytää kysymyksiä kuin 
automaatti.
– Älä kysele niin paljoa! En 
ehdi vastaamaan. Anna kun 
luen sen viestin sinulle.

Hei joulukerho!
Olemme lähdössä matkalle ja 
sen jälkeen meillä on pikkujoulut, 
joten olisitteko ystävällisiä ja 
koristelisitte meidän kartanomme 
jouluiseksi ja huolehtisitte 
ihanasta villakoirastamme sillä 
aikaa, kun olemme matkalla. 
Maksamme teille ruhtinaallisesti 
1000 €, jos olemme tyytyväisiä lopputuloksesta. Maksamme teille myös kaikki joulukoristeet, 
joita käytätte kartanon koristeluun. Osoitteemme on Taitostenkuja 11.
Puh. 040 5392 2796
Ystävällisin terveisin: Jyrki ja Kyllikki Napsonen

– No mitä me nyt tehdään? Elina miettii.
– No huomenna on joulukerhon kokous, joten kerrotaan joulukerholaisille ja mennään 
sinne, Lumi sanoo.
– Okei, no mä menen ainakin pakkaamaan, Elina toteaa.
– Joo, tulen myös kohta, Lumi vastaa.
Elinalla ja Lumilla on kerho, joka juhlii ja valmistelee joulua joka vuosi. Heillä on oma 
toimisto sekä viestipalvelu, jonne voi ilmoittaa, jos tarvitsee kerhon apua. Joskus apua 
tarvitaan paljon, mutta yleensä joulukerhon hoidettavaksi tulee vain pieniä askareita.

Elina ja Lumi
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Tapahtumakalenteri 2022

Kynttiläpolku 11.2 sään salliessa

Vuosikokous 6.3 klo 16.00 Nummisten vanhalla koululla

Keväällä tienvarsien siivoustalkoot

Kesän aikana kylä ry:n vene kyläläisten käytössä

Juhannuskokko

Kokkorannalle jo tilatun soran levitys

Kesätapahtumia esimerkiksi myyjäiset

Kylä ry:n teltta vuokrattavana

Rosvopaisti syksyllä

Tampin rannan ja kodan hoitovastuu ympäri vuoden kylä ry:llä

Joulupuuro

Parin viime vuoden aikana ei olla pystytty pitämään juhannuskokkoa, 
rosvopaistia eikä muutakaan missä paljon ihmisiä kokoontuu samaan tilaan. 
Toivotaan että tänä vuonna vallitseva tilanne muuttuu. Jos niin ei käy tapahtumia 
järjestetään mahdollisuuksien mukaan ja keksitään juttuja mistä voi tehdä ilman 
suurta massaa, esimerkiksi viime kesänä olleet rastipolku tai valokuvauskilpailu.
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Nummisten kylän korkeimmalla kohdalla, Kylän-
mäellä, seisoo keltainen rakennus, jonka kaikki 
tuntevat. Tontin toisella laidalla rehottaa villiinty-
nyt puutarha, joka on osittain paikalla sijainneen 
vanhan torpan peruja. Rakennuksen pääoven 
puolella piha on asiallinen asfalttikenttä, joka ra-
jautuu Nummisten koulun piha-aitaan. 

Vanha Seurojentalo, jonka historia alkaa vuo-
desta 1954, on kokenut muodonmuutoksia vuo-
sien varrella. Sen seinien sisäpuolella on kuhissut 
aktiivinen toiminta, johon ovat osallistuneet pai-
kalliset seurat, kuten Nuorisoseura, Urheiluseura, 
Metsästysseura, Martat ja näyttämötaiteen har-
rastajat. 

Seuraintalo rakennettiin talkoilla sodanjälkei-
sen optimismin siivittämänä. Ylikartano lahjoitti 
3000 neliömetrin suuruisen tontin. Paikkakunnan 
asukkaat lahjoittivat puutavaraa, työtään ja osaa-
mistaan. Nummisten seurojentalotoimikunta toi-
mi start-up hengessä. Kylällä perustettiin viljan-
keräys, jonka tuotoilla saaduin varoin rakennus 
saatiin harjaan syksyn 1954 aikana.

Nummisten urheilukentän juoksuradat olivat 
myös työn alla ja ne valmistuivat lokakuussa 
1954. Kentän avajaiskilpailut järjestettiin kentällä 
heinäkuussa 1955. Lajeina oli lasten kolmiottelu, 
kenttätoimikuntien viestijuoksu sekä eri sarjoja 
naisille ja ikämiehille. Yhteisöllisyys kukoisti ky-
lällä. Nummisten Martat valmistivat näyttämön 
esiripun vuonna 1956. Se on harmi kyllä hävin-
nyt vuosien saatossa. Rakennus noudattaa arkki-
tehtuuriltaan rintamamiestalo-perinnettä. Skaala 
on vain suurempi, kattokorkeus on salissa yli 5,5 
metriä. Talon eteläpäädyssä on talonmiehen asun-
to, jonne on oma sisäänkäynti pääoven vierestä. 
Nykyään rakennus kuluu asemakaavaltaan RKY-
kaavaan (rakennettu kulttuuriympäristö), joka tar-
koittaa maisemallisesti merkittävää rakennusta.

Tanssit olivat läpi vuosikymmenten säännölli-
nen huvittelu- ja varainkeruumuoto. Niitä on Seu-
raintalossa järjestetty ahkerasti 2000-luvulle asti. 
Nummisissa vaikutti 50-luvulla kolmen miehen 
Tempo-orkesteri, jossa soittivat Toivo Jortikka, 
Sakari Virta ja Auvo Tuominen. Tanssiorkesterei-
den julisteita on löytynyt näyttämön back stage-
tilasta ja ne kertovat hauskaa historiaa. Heikki 
Hietamies on käynyt juontamassa letkajenkka-
hyppelyitä. Markku Aro, Urpo Nyberg, Unelma-
vävy, FBI Beat, El Duo, Pekkaniskan Pojat, Teuvo 

Nummisten Seuraintalon tarina jatkuu

Oinas ja tangokuningas Kari Hirvonen ovat muun 
muassa tanssittaneet väkeä.

Seurojentalon toiminta oli vilkasta, 70-luvulla 
taloa laajennettiin. Näyttämön päätyä jatkettiin 
ja toiseen päähän tehtiin wc-tilat ja pieni keittiö 
palvelemaan tilaisuuksia. Talon korkeus salli ylä-
kertaan rakennettavan baarin.

Rakennus siirtyi 2000-luvulla kunnan omistuk-
seen ja se palveli Nummisten vanhaa koulua ur-
heilusalina uuden koulurakennuksen rakentami-
seen asti. Tuolloin juhlasalin lattia pinnoitettiin 
sopivaksi koripallo- ja sählypeleihin. Lapset vael-
sivat vanhalta koululta jumppaamaan ja urheile-
maan Seuraintalolle ja sen viereiselle kentälle.

Uuden koulun valmistuttua vuonna 2013 Seu-
raintalon toiminnassa seurasi hiljaisempi aika. 
Seurojen toiminta rajoittui vuosikokousten pi-
toon, hirvipeijaisperinne jatkui juhlasalissa. Myös 
näytelmäseuran toiminta jatkui tutussa ympäris-
tössä.

Vuonna 2021 tapahtui käänne. Mäntsälän 
kunta päätti myydä pois viimeisen Nummisissa 
omistamansa vanhan kiinteistön, Seurojentalon. 
Nummisten vanha koulu oli jo myyty joitakin 
vuosia aikaisemmin. Kylällä 23 vuotta vaikut-
tanut pariskunta, sekä Nummisiin 2020 alussa 
muuttanut ravintoloitsija-kaksikko päättivät teh-
dä rohkean liikkeen. He ostivat yhdessä Seuro-
jentalon, joka alkaa toimia nimellä Nummisten 
Tapahtumatalo vuonna 2022. Rakennuksen hen-
ki kantaa eteenpäin hyvän ruuan, tapahtumien 
ja kulttuurin tyyssijana. Kaikki kyläläiset ovat 
edelleen tervetulleita vuokraamaan tiloja pieniin 
ja suuriin tilaisuuksiin. Koululaisille avautuu läk-
syjenlukunurkka. Näyttämöllä järjestetään vinta-
ge- ja designtapahtumia.

Talotekniikka, keittiö ja saniteettitilat tullaan 
päivittämään ajan vaatimuksia vastaaviksi. Myös 
hiilineutraalius ja vihreä teknologia on huomioi-
tu. 

Uudet omistajat ovat saaneet tuntea Nummis-
ten kylän talkoohengen olevan voimissaan. Avu-
liaat naapurit ja yrittäjät ovat tarjonneet apuaan 
pienissä ja suurissa kysymyksissä. Talo huokuu 
historiaa, ja sen voimalla se varmasti elää seuraa-
vat kymmenet vuodet, saavuttaen kukoistavana 
100 vuoden iän! 

Isa Kukkapuro-Enbom, isa@dodo.fi 



Verkkokaupasta ja varas-
tomyymälästämme saat 
laadukkaat hevostarvikkeet, 
hevosrehut, lisäravinteet, 
hevosenhoitotuotteet, laajan 
tuotevalikoiman ratsu ja 
ravipuolen tarvikkeita (myös 
ravikärryt) sekä yksilöllisen 
myyntipalvelun, jossa huomi-
oimme juuri sinun tarpeesi. 

Palomäenkuja 5, 04660 Numminen
Puh. 045-1953747

Suunnittelija: Laura Hyväoja

NUMMISTEN HEVOSPALVELUT OY
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Palveleva autokorjaamo
Sähkö- ja hybridiautojen

korjaukset

Maisalantie 11, 04600 Mäntsälä
puh. 019-6880126 • carpojat@msoynet.com

KOSKISEN
AUTOHUOLTO

040 566 3263
Määräaikaishuollot • Korjaukset
Rengastyöt • Vikakoodien purku
Pakokaasu- ja OBD-mittaukset

Katsastuksessa käytöt
Ilmastoinnin täyttöhuollot

Peltomäentie 10, Numminen

Santalanmäen
marjatila

Santalankuja 31, Numminen

Saskatoon eli
marjatuomipihlaja

Musta-, viher- ja
punaherukka

Poimittuna sopimuksen
mukaan ja myös

itsepoimintaa, ajanvaraus

Kari 0400 942 226 ja
Tuula 040 723 3403

Reutsalo

❏ Fysioterapiapalvelut Nummisissa
ja kotikäynteinä lähialueilla

❏ Eläinfysioterapiaa hevosille, koirille ja kissoille

❏ www.fysioindigo.fi • 050 353 0519 (Emmi)



Pauliina Paasila
koulutettu hieroja  
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Klassista hierontaa • Hermoratahierontaa
• Reikihoitoa • Intialaista päähierontaa

040-730 9563
Pihlajatie 2, 04480 Haarajoki, Järvenpää

pauliina@lepotila.net

Pauliina Paasila
koulutettu hieroja

RAKRA OY
Tasoitus- ja rappaustyöt

vuosien kokemuksella

0400 491 988
info@rakra.fi 

JO-Sähkö OY
Sähköasennukset, -urakoinnit, -tarvikkeet

Joni Onnenlehto
0400 354 358

joni.onnenlehto@josahko.fi 

Ratapolku 81
04660 Numminen

VUOKRAAMME AIDATTUA METSÄALUETTA 
SEKÄ YKSITYIS- ETTÄ YRITYSKÄYTTÖÖN.

Aidatulla metsäalueella sijaitsee myös 
koulutuskenttä, koirien hajutyöskentelyalue, 

penturata ja erikseen vuokrattava lämmin 
kokoustila sekä 15 hengen grillikota.
TARJOAMME ELÄINAVUSTEISIA

PALVELUJA JA KOULUTUKSIA SEKÄ 
RATKAISUKESKEISTÄ LYHYTTERAPIAA.

Lisätietoja www.elainkuusikko.fi






