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TILINUMEROT
Käytä tilityksissä viitenumeroa pankkikulujen 
vähentämiseksi

Viitteet: 
1779 kuukausilahjoitukset
2008 kotiseurat
3007 merkkipäivämuistamiset 
käyttötili FI88 5300 0320 0066 34
rakennustili FI54 5300 0320 0345 03

YHTEYSTIEDOT
Nurmijärven Rauhanyhdistys ry
Lopentie 25
01860 Perttula

www.nurmijarvenrauhanyhdistys.fi
puh. (09) 8788783 seura-aikoina
puheenjohtaja@nurmijarvenrauhanyhdistys.fi

Nurmijärven siionissa järjestetään monenlaista toimintaa. 

Olet sydämellisesti tervetullut osallistumaan 
tilaisuuksiimme ja tutustumaan toimintaamme! 

Olet sydämellisesti tervetullut
Nurmijärven Rauhanyhdistykselle

NURMIJÄRVI
Nurmijärven kunnan väkiluku on ylittänyt 40 000 

asukkaan rajan ja on asukasluvultaan Suomen suurin 
kunta.

Nimensä Nurmijärven kunta on saanut Nurmijärvi-ni-
misestä järvestä, joka kuivatettiin viljelysmaaksi osittain jo 
1920-luvulla ja lopullisesti 1950-luvun alussa. 

Kunnan yleisilme on rauhaisan luonnonläheinen ja pien-
talovaltainen omaleimaisine kyläkeskuksineen. Suurimmat 
taajamat ovat Klaukkala, Kirkonkylä ja Rajamäki. Ikära-
kenne on nuorekas ja kunnan ovatkin valinneet asuinpai-
kakseen monet lapsiperheet. Noin neljännes asukkaista 
on alle 15-vuotiaita. Tutkimusten mukaan kuntalaiset 
arvostavat Nurmijärven turvallista elämää. 

NURMIJÄRVEN RAUHANYHDISTYS
Nurmijärven Rauhanyhdistys ry on perustettu vuonna 

1999. Siioni on kasvanut runsaasti viimeisten vuosien 
aikana. Moni nuori perhe on muuttanut paikkakun-

nalle ja löytänyt kotisiionin Nurmijärveltä. Jäseniä 
on noin 400.

Isä taivaan, rukoilen:varjelethan lastamaailmassa suuressa vaaraan joutumastaAnna olla enkelin hänen lähellänsä,turvallisen saattajan, halki elämänsä.           SL 309
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SEURAT
Yhdistyksen tärkein toimintamuoto on seurat. Seuroja 
järjestetään omalla toimitalolla Nurmijärven Perttulassa. 
Seuroja pidetään myös kodeissa ja Nurmijärven kirkoissa. 
Lisäksi järjestetään seurakuntailtoja ja kodiniltoja, joissa 
keskustellaan ajankohtaisista aiheista alustuksen pohjalta.

Sunnuntaisin seurat ovat rauhanyhdistyksellä klo 16. 
Seuroissa on kaksi puhetta, joiden välissä pidetään noin 
puolentunnin mittainen kahvitauko. Kesäsunnuntaisin 
on yksi puhe ja seurat alkavat klo 17. Joka kuukauden 
viimeisenä sunnuntaina järjestetään kirkkoseurat klo 18. 
Kotiseuroja järjestetään keskiviikkoisin alueittain kodeissa. 
Seura-ajankohdat ja osoitteet ilmoitetaan toimintakalente-
rissa. Kotiseurat alkavat klo 18.30. 

Tarkemman seuraohjelman, toimintakalenterin ja yhteys-
tiedot ovat tiedotuslehdessä, joka julkaistaan kaksi kertaa 
vuodessa. Tietoa myös Nurmijärven rauhanyhdistyksen 
internetsivuilta www.nurmijarvenrauhanyhdistys.fi. 

Olet sydämellisesti tervetullut seuroihin!

Lapsi- ja nuorisotyöllä tuetaan vanhempien kristillistä 
kasvatustyötä. Keskeisiä toimintamuotoja ovat pyhäkoulut, 
päiväkerhot, raamattuluokat sekä nuortenillat.

PYHÄKOULU
Sunnuntaisin klo 11 järjestetään kodeissa lapsille pyhäkoulu-
ja pyhäkoulupiireittäin. Pyhäkoulupiirejä on Nurmijärvellä 
kahdeksan.

PÄIVÄKERHO
Päiväkerhoja järjestetään Rajamäessä, Klaukkalassa ja rau-
hanyhdistyksellä tiistaisin klo 18 alkaen. Päiväkerhoon ovat 
tervetulleita kaikki 4-5 vuotiaat lapset.

RAAMATTULUOKKA
Raamattuluokat järjestetään noin joka toinen perjantai. Raa-
mattuluokka 10-12- vuotiaille on kodeissa alueittain klo 18.45 
alkaen ja 13-15 vuotiaille rauhanyhdistyksellä klo 19. Yhteis-
raamattuluokka pidetään rauhanyhdistyksellä klo 19 ja sinne 
ovat myös vanhemmat tervetulleita.

NUORTENILLAT
Nuortenillat ovat tarkoitettu rippikoulun käyneille. Niitä 
järjestetään lauantai-iltaisin noin kerran kuukaudessa kodeis-
sa. Nuortenilta alkaa klo 19. Paikat ja osoitteet ilmoitetaan 
toimintakalenterissa. 

SISAR- JA VELJESILLAT
Aikuisille tarkoitettuja sisar- ja veljesiltoja järjestetään neljä 
kertaa vuodessa. Iltoina on yleensä alustus, jonka jälkeen 
keskustellaan aiheesta. 

KESKIVIIKKOKERHO
Eläkeläiset kokoontuvat kuukauden ensimmäisenä keski-
viikkona klo 12 kodeissa keskustelemaan eri aiheista. 

MYYJÄISET
Myyjäistoiminnan tarkoituksena on kerätä varoja rauhan-
yhdistyksen toiminnan rahoittamiseen ja rakennushank-
keen aiheuttamien lainojen hoitamiseen.

Myyjäisiä järjestetään omalla toimitalolla sekä muilla 
rauhanyhdistyksillä. Tarkemmat myyjäisajankohdat ovat 
toimintakalenterissa.

Myyjäisissä on tarjolla runsaasti kotileivonnaisia sekä 
hienoja tekstiili-, askartelu-, puu- ja metallitöitä, arvontaa, 
narutusta ja muuta ohjelmaa. Myyjäisissä on myös ruoka- 
ja kahvitarjoilu.

Myyjäisvalmisteluihin pääsee osallistumaan toimintailloissa 
ja leivontaryhmissä. 


