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KYLÖÄASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN PERUSTAMISKOKOUS
Aika:

10.5.2017 klo 18:00

Paikka:

Kunnanvirasto, valtuustosali

Läsnä:

Esa Penttilä Metsäkylä
Jari Oksa
Palojoki
Joona Suomi Palojoki
Markku Pesonen Valkjärvi
Jukka Rinne Nummenpää
Osmo Suominen Röykkä
Jaana Diakite Toivola
Mustonen
Lepsämä
Kim Smedslund EMO ry
Jukka Anttila Nurmijärven kunta
Kimmo Behm Nurmijärven kunta, pj.
Anita Pihala Nurmijärven kunta
Aarno Kononen Nurmijärven kunta, siht.

1. Kokouksen avaus
Kunnanjohtaja Kimmo Behm avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.
Kokous järjestäytyi ja sovittiin, että Behm toimii puheenjohtajana ja kehitysjohtaja Aarno Kononen sihteerinä. Kokouksen osanottajat esittäytyivät.
2. Tilaisuuden tausta ja valmistelu
Käytiin läpi kokousta edeltänyt taustavalmistelu kunnan ja kylien edustajista kootun valmisteluryhmän kesken. Kyläasian neuvottelukunnan perustaminen nähtiin
tarpeelliseksi sekä kylien että kunnan puolelta lisäämään vuoropuhelua asukkaiden ja kunnan välille.
3. Kyläasian neuvottelukunnan perustaminen
Päätettiin, että Nurmijärven kuntaan perustetaan kyläasiain neuvottelukunta,
jonne jokainen kylä voi valita edustajansa. Neuvottelukunnan tehtävistä ja toiminnasta on laadittu toimintasääntöluonnos, jota käsitellään tässä kokouksessa.
4. Toimintasäännön hyväksyminen
Hyväksyttiin ennakkoon jaetun luonnoksen pohjalta neuvottelukunnan toimintasääntö eräin tarkistuksin. Toimintasääntö otetaan tämän pöytäkirjan liitteeksi.
5. Kuulumiset
Käytiin kierros kunkin paikalla olevan kylän ajankohtaisista asioista.
Nummenpää:
- Koulun lakkauttamisesta on päätetty. Kyläläisiä huolestuttaa kokoontumispaikan säilyminen kylällä on tärkeää ja sitä toivotaan voitavan käyttää jatkossa
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-

omien tapahtumien ja kokoontumisten järjestämisessä. Koulun rakennuksissa
on myös vuokralaisia, joten siitä saadaan vuokratuloja.
Liikenneturvallisuusasiat tärkeitä, samoin teiden kunnossapito

Lepsämä:
- Liikenneturvallisuus tärkeä, Klaukkalaan hyvä jalankulku- ja pyörätie mutta
myös muut yhteydet tarpeen
- Nopeusrajoituksia ei noudateta
- Koulun tilanne kunnossa
Valkjärvi:
- Kyläyhdistys 20 v. ikäinen
- Kyläsuunnitelmaa toteutetaan
- Koulun säilyminen
- Liikenneturvallisuus ja Valkjärventien valaiseminen sekä tien kunnossapito
- Lähtelän uimaranta-alueen kehittäminen ja kunnostaminen
Metsäkylä:
- Liikenneturvallisuus
- Teiden kunto
- Koulun säilyminen
Palojoki:
- Osayleiskaavatyö meneillään, koulun oppilasmäärä pienenemässä ja tärkeää
saada osayleiskaavaan uusia rakennuspaikkoja ja alueelle lisää lapsiperheitä
- Osayleiskaavaluonnokseen esitetty rakentamisen määrä on liian pieni kylän
elinvoiman turvaamiseksi
- Koulut kaikissa kylissä tärkeitä
Mäntysalo:
- Liikenteen sujuvuus ja ohikulkutien puuttuminen
- Koulut ja lapsiperheet
- Roskaantuminen, ei tarpeeksi roskiksia
- Nuorison epäviralliset kokoontumispaikat aiheuttavat häiriöitä
- Läpiajokieltoja tarvittaisiin, mistä voi hakea ?
- Katuvalot tarpeen heinä-elo-syyskuussa
Toivola:
- Koulujen oppilaaksi ottamisen aluejako aiheuttaa tilanteita, joissa alueen tai
saman perheen lapset joutuvat eri kouluihin tai, että ollaan ensin yhdessä paikassa päiväkodissa, sitten toisessa paikassa eskarissa, kolmannessa alakoulussa ja neljännessä yläkoulussa. Usein joudutaan lisäksi kuljettamaan itse
- Klaukkalantien liikenneongelmat
- Pääteiden valaistus kesäaikana
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Röykkä:
- Asiat aika hyvin
- VOK Röykän Sairaalassa lopettanut
- Kevyen liikenteen väylä Rajamäelle tarvittaisiin, koska alueelta käydään siellä
yläkoulussa
- Keski-Suomen kuljetus Oy:n läjityshanke Röykän eteläpuolella huolestuttaa,
Keski-uudenmaan ympäristökeskus on myöntänyt sille luvan äänestyksen jälkeen.

6. EMO ry:n puheenvuoro
-

Kim Smedslund kertoi EMO ry:n toiminnasta ja piti hyvänä, että EMO ry on
edustettuna kyläasiain neuvottelukunnassa.
Tulossa on pieninfra- hanke, jonka kautta voi anoa rahoitusta esim. kylätalojen
kunnostamiseen. Emo ry lähettää tästä informaatiota, kun rahoitus aukeaa.
Turvallisuussuunnitelmat ja kyläsuunnitelmat – olisi tarvetta päivittää konkreettisiksi toteutuksen suhteen. Kyliltä toivotaan ehdotusten priorisointia EMO ry:lle.
EMOlle voi myös laittaa vapaamuotoisen idean tai ehdotuksen.

7. Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus
-

Kunnanjohtaja piti ajankohtaiskatsauksen, jossa kertoi mm. maakunta ja sote
uudistuksesta ja niiden vaikutuksista, Keski-Uudenmaan kuntien omasta soteselvityksestä ja kuntayhtymän perustamisesta, kunnan taloudesta ja positiivisesta tilinpäätöksestä, kunnan joukkoliikenneratkaisusta (ei mennä HSL:n jäseneksi), jätehuoltoratkaisusta sekä väestökehityksestä

8. Muut asiat
-

-

Jukka Anttila kertoi osallistavan budjetoinnin hankkeesta kunnassa. Yhdistykset
voivat ehdottaa ympäristön kunnostamiseen liittyviä kohteita tai toimenpide-ehdotuksia. Ehdotuksia otetaan vielä vastaan. Määrärahaa on varattu 50 000 e
Anttila kertoi myös Suomi 100 ohjelmaan kuuluvasta leader- hankkeesta Raplan
kanssa, missä järjestetään yhteinen musiikkileiri ja konsertteja mm. kylissä.

9. Seuraavat kokoukset:
-

Sovittiin, että seuraavan kokouksen teemoina voisivat olla Liikenneasiat ja Nuorisoasiat sekä EMO- ry:n kautta tapahtuvat rahoitusasiat
Kokouksen ajankohdaksi kaavailtiin syyskuuta
Palojoki tarjoutui kokouksen pitopaikaksi
Kunta lähettää kutsut

