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Poissa:  
 
 

1. Kokouksen avaus 

- Outi Mäkelä avasi kokouksen. 

 

2. Edellisen kokouksen muistio 

- Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio seuraavalla korjauksella 

”Kyläyhdistys on järjestänyt mm. siivoustalkoita ja kirpputoreja sekä 

ollut mukana järjestämässä Rajamäki-päiviä.”  

 

3. Neuvottelukunnan edustajat ja osanottajien esittäytyminen 

- Osanottajat esittäytyivät. 

 

4. Erikoissuunnittelija Katriina Ahokas – valtuuston hyväksymän strategian esittely 

- Katriina Ahokas esitteli valtuuston hyväksymää strategiaa, esitys lai-

tetaan muistion liitteeksi. 

 

5. Ajankohtaiset asiat  

a. Kylien kuulumiset 

Palojoki 

- Palojoella   on useita yhdistyksiä ja niiden kanssa on yhteistoimintaa 

vaihtelevassa määrin. Kyläyhdistys on aktiivinen 

- Työväentalon kunnostuksiin on saatu Kotiseutuliiton avustuksia. 

- Nuorisotaloa on myös kunnostettu. 

- Koululla on pidetty kevättapahtuma yhteistyössä koulun vanhempain-

yhdistyksen ja kyläyhdistyksen kanssa. 

- Palojoella on useita tontteja myynnissä. 

- Palojoella on pidetty elokuvailtojen teemana Palojoella kuvatut eloku-

vat, elokuvailtoihin on saatu avustusta kunnalta. 
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- Palojoella on kaksi kyläavustajaa. 

- Kyläyhdistys on huolissaan Taaborinvuoren museorakennusten huo-

nosta kunnosta. 

- Kukkaistutuksiin saatu rahaa osallistuvasta budjetista. 

- Myös EMO ry on rahoittanut hankkeita ja oma rahoitusosuus on hoi-

dettu talkootyöllä. 

 

Lepsämä 

- Kyläyhdistys on aktiivinen 

- Tapahtumia on järjestetty paljon – mm. elomarkkinat, kirppis.  

- Nuorisoseurantaloa on tavoitteena käyttää aiempaa enemmän. Piha 

on kuitenkin lapsille turvaton, saisiko rahaa osallistuvasta budjetista 

- Lintumetsän alueella on tarve koululle. 

- Kunnan strategiaa pidetään hyvänä.  

 

Klaukkala Metsäkylä 

- Kyläyhdistys on aktiivinen, VPK:n talolla on mm. seniorijumppa, lasten 

iltapäivä kerho 

- Elokuussa on kylän yritysten ja yhdistysten yhteinen päivä. 

- Liikenneturvallisuus ja kaivojen kunto puhuttaa kyläläisiä.  

- Lasten leikkipaikka VPK:n talolla on tehty EMO ry:n rahoituksella 

 

Valkjärvi 

- Alueen toiminta on aktiivista, on pidetty mm. Valkjärven tien reuna-

alueiden siivouspäivä 

- Kyläsuunnitelmaa toteutetaan aktiivisesti, mutta toteuttavaa on vielä 

paljon. 

- ”Aja varovasti” –kyltit vaativat kunnossapitoa. 

- Kyläsuunnitelman päivitys: 

a. Koulun säilyminen ja kehittäminen, katos luistelurataa varten 

rakennetaan EMO ry:n rahoituksella 

b. Lähtelän uimarannan kehittäminen Pro Valkjärven kanssa, ky-

läyhdistys rakentaisi uuden ilmoitustaulun, mikä edellyttää kun-

nan lupaa 

c. Kuhakosken puistomaisen ympäristön kehittäminen, rahaa hae-

taan osallistuvasta budjetoinnista mm. kaiteisiin, aidan paran-

tamiseen (Kuhakosken alueesta löytyy tietoa 1500-luvulta asti) 

d. Liikenneturvallisuuden parantaminen, toivotaan valvontaa, no-

peusnäytöt koulun molemmilla puolin. 

- Turvallisuussuunnitelmaa on esitelty kyläläisille ja sen mukaisten toi-

mien toteuttamista jatketaan. 

 

Kirkonkylä, Maaniittu 

- Nurmijärven Luonto ry, frisbeegolfin ja kalastajien edustajat esittävät 

yhdessä kunnalle Kissanojan alueen kehittäminen, lisäksi haetaan ra-

haa EMO ry:ltä 

 

Rajamäki 

- Kylätalo (vanha terveyskeskuksen talon osa) otettiin käyttöön 

28.2.2018. Avajaisissa oli paljon kävijöitä, päivittäin avajaisten jäl-

keen on kävijöitä, talo on auki klo 10 – 13, jokaiselle päivälle on 

teema, yhdistykset eivät ole innostuneet käyttämään tilaa kokouk-

siinsa  
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- Siivoustalkoot toukokuussa 

- Kirppikset säännöllisesti kesällä 

- Rajamäentaloa pidetään auki, kyläyhdistys järjestää kahvituksen 

- Kyläyhdistyksen nettisivuja päivitetään. 

 

Röykkä 

- Aktiivisia kyläläisiä on vain muutama 

- Siivoustalkoot, kuusijuhla 

- Kalenterinmyynnistä koululle stipendejä 

- Asukasyhdistys toimii sateenvarjona muille yhdistyksille 

- Yhteistyötä nuorisoseuran kanssa. 

- Aktiivisuus elpyy, kun koetaan jonkin olevan yhteinen uhka, esim. pa-

kolaisten vastaanottokeskus, Keski-Suomen kuljetuksen läjitys 

 

b. EMO ryn ajankohtaiset asiat 

- EMO ry:n jakamatta olevat rahat vuodelle 2018 ovat 50 – 100 000 e. 

Ensi vuoden rahoja voidaan jakaa etukäteen hyville hankkeilla. 

- EMO ry:n alaisuuteen on perustettu nuorisoverkosto, joka alkaa olla 

valmis toimimaan. Siihen kuuluu kaksi nuorta kunkin kunnan nuoriso-

valtuustosta. Tavoitteena tiedon vaihto, nuorisovaltuusto voi hakea 

suunnittelemalleen teemahankkeelle rahoitusta. Nuorisovaltuustoille 

annetaan projektikoulutusta. 

- Viron 100-vuotisjuhlien hanke – EMO ry:n alueen kylät voivat tehdä 

videoesityksen kylästään, jotka virolaiset arvostelevat. Hanketta 

markkinoidaan kylille ja yläasteille. 

- 7-veljeksen reittiä koskien on tullut rahoitushakemus. 

- Kylätalojen kunnostukseen ja toimintaan on haettu rahoitusta. 

- Rahoitushakemukseen olisi eduksi liittää yhdistyksen konkreettinen 

toimintasuunnitelma, joka olisi tehty useammalle vuodelle. 

- Pieninfran osalta yhteistyö kunnan osallistuvan budjetoinnin kanssa 

keskusteluissa. 

- EMO ry hakee rahaa jollekin teemalle itse, jolloin se voi jakaa rahaa 

pienemmille toimijoille ko. teeman hankkeisiin. Etuna on, että EMO ry 

hoitaa ns. paperityöt. 

- Toiveena, on että kunnan budjettiin varattaisiin pieni potti rahaa nuo-

rison hankkeille, koska EMO ry voi rahoittaa vain rekisteröityjen yh-

distysten hankkeita. 

 

c. Kunta 

- Osallistuva budjetointi 

o Ehdotukset hankkeiksi saatiin huhtikuun loppuun mennessä.  Kuntalaisilla on 

mahdollisuus antaa ääniä ehdotuksille. Äänestys päättyy 14.5.2018. Äänes-

tys otetaan huomioon päätettäessä rahan jaosta. Rahaa on käytettävissä 

38 000 e. 

 jatkossa tarpeen mietti eri rahoituskanavien yhteensovittaminen 

 Keskustelu kuluessa tuli esiin, että kylien oman rahoituksen järjestä-

minen on ongelmallista, koska avustus maksetaan vasta, kun työ on 

tehty. Kunnan toivotaan auttavan omarahoitusosuuden kanssa, kun 

päätös rahoituksesta on tehty. Lopella on rahoitusavusta malli, Tuu-

sula miettii asiaa. 

- Kunnan sähköinen palautekanava SOLMU  

 

6. Muut asiat 
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- Nukari on tehnyt lehden ”Nukarin Sanomat” 

- Voisiko kylä- ja turvallisuussuunnitelmat yhdistää? 

- Tuusulassa on järjestetty turvallisuuskävelyitä. 

- Kylien kylttien ja ilmoitustauluista tehdyn kyselyn perusteella kiinnos-

tusta on jonkin verran, rahoitus voisi tulla KEHU ry:n kautta yhteis-

hankkeena 

7. Seuraava kokous 

a. Seuraava kokous on tavoitteena pitää loka-marraskuussa 2018. Paikkana alusta-

vasti Rajamäen talo. Ajankohta toivotaan ilmoitettavan hyvissä ajoin. 

 

8. Kokouksen päättäminen 

 

Liitteet Kuntastrategiaa koskeva esitys 
  



1

Nurmijärven kuntastrategia 
2018-2025

Katriina Ahokas
Erikoissuunnittelija

2.5.2018
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• Tavoitteena kaikkien nurmijärveläisten yhteinen strategia, 
jonka

• laadintaprosessia on avattu niin sidosryhmien kuin 
henkilöstön suuntaan

• toteuttamista on jo laadintavaiheessa selkeästi  
määritelty

• vastaa uuden kunnan haasteisiin muuttuvassa ja 
vaikeammin ennakoitavissa toimintaympäristössä

LÄHTÖKOHTIA
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Monta rinnakkaista osaprosessia, jotka yhdistettiin lopuksi

Valtuuston 
strategiaseminaari
27.-28.10.2017

Valtuuston päätös 
strategiasta 28.2.2018

Valtuuston 
työpaja 
15.8.2017

Strategian toteuttaminen

Strategiaa toteuttavat
ohjelmat.

Skenaariotyö

Nuoret 

Henkilöstö

Yhdistykset 

Yritykset, 
yrittäjäjärjestöt

Asukastyöpajat

Toimialat

Avoin 
palautekanava

LÄHTÖKOHTIA
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Asukkaan näkökulma: sujuva arki
Arjen elementit samat kaikille:
• Asuminen
• Liikkuminen
• Palvelut
• Eri ikäryhmät
• Vapaa-aika
• Työ
Mistä hyvä arki koostuu:
• Turvallisuus, terveellisyys, toimivuus, saavutettavuus, 

helppous
=> Miten arjen sujuvuutta voitaisiin parantaa?

LÄHTÖKOHTIA
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Asukkaat arvostavat yksilölliseen 
elämään soveltuvaa sujuvaa arkea 
sekä monipuolista ja laadukasta 
asuinympäristöä.

Nämä ovat myös niitä asioita, joihin Nurmijärven 
uudessa kuntastrategiassa erityisesti keskitytään

LÄHTÖKOHDISTA LOPPUTULOKSEEN

”

”
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Nurmijärvi on Helsingin seudun kasvava ihmisen kokoinen 
kunta, jonka sijainti on erinomainen. Täällä on helppo asua, 
elää ja yrittää. Nurmijärvellä kohtaavat kaupunkimainen ja 
maaseutumainen elämäntapa sekä mahdollisuus nauttia 
luonnossa liikkumisesta lähellä kansainvälistä lentoasemaa.

Nurmijärvellä kohtaavat sekä Nurmijärvi-ilmiö että 
Järvenpää-ilmiö

NURMIJÄRVI - POSITIIVINEN ILMIÖ

”

”
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STRATEGIAN LUKUOHJEET

• Strategia koostuu kuudesta strategisesta pääteemasta

• Viihtyisä ja turvallinen Nurmijärvi

• Sujuva arki

• Yritysten kunta

• Osaavien työntekijöiden hyvin johdettu työpaikka

• Aktiivinen vuoropuhelu ja viestintä

• Terve talous ja linjakas päätöksenteko

• Jokaisesta strategisesta pääteemasta on nostettu 2-4 
teemankärkeä

• Viihtyisä ja turvallinen Nurmijärvi: Vetovoimaiset taajamat, 
Kehittyvät kylät, Luonto ja ulkoilumahdollisuudet
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Strateginen pääteema

Strategisen pääteeman 
kuvaus

Teemankärki

Teemankärjen 
kuvaus

Teemankärjen 
toteuttamiskeinoja

STRATEGIAN LUKUOHJEET
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• Jokaista strategista pääteemaa on avattu johdantotyyppisellä 
aloituskappaleella
• Kuvaa strategisen pääteeman isoa linjaa ja antaa teemasta 

yleiskuvan
• Sisältö on muodostettu kuulemistilaisuuksien, työpajojen ja 

seminaarien sekä tulevaisuustarkastelun pohjalta

• Jokaisesta strategisesta pääteemasta ja tämän kuvauksesta on 
nostettu 2-4 teemankärkeä
• Teemankärjet ovat niitä, joihin 

valtuustokaudella/strategiakaudella erityisesti keskitytään
• Teeman kärkiä on avattu konkreettisesti
• Teeman kärkien konkreettisia toteuttamiskeinoja on listattu
• Sisältö on muodostettu kuulemistilaisuuksien, työpajojen ja 

seminaarien sekä tulevaisuustarkastelun pohjalta

STRATEGIAN LUKUOHJEET
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Asukkaan näkökulma: Sujuvan arjen edistäminen

YMPÄRISTÖ

• Yksilölliseen elämään soveltuva ja sujuvan arjen 
mahdollistava monipuolinen ja laadukas asuinympäristö. 
Viihtyisä, toimiva, turvallinen ja monipuolinen

 Yhdyskuntarakenteen pitkäjänteinen kehittäminen 
taajamien ja kylien erityispiirteet huomioiden, monipuolinen ja 
kohtuuhintainen tonttitarjonta, kaupunkikuvallisesti laadukas 
suunnittelu ja rakentaminen, turvallinen ja esteetön 
liikkuminen, olemassa olevien resurssien hyödyntäminen, 
luonnosta nauttimisen mahdollisuuksien lisääminen

NURMIJÄRVI - POSITIIVINEN ILMIÖ
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Asukkaan näkökulma: Sujuvan arjen edistäminen

PALVELUT
• Mahdollisimman tarkoituksenmukaisten ja hyvien 

palveluiden ja valinnanmahdollisuuksien tarjoaminen 
muuttuvassa toimintaympäristössä ja palvelutuotannon 
vaihtoehtojen lisääntyessä

 asukaslähtöisyys, aukioloaikojen laajentaminen, 
sähköisten palveluiden kehittäminen ja lisääminen, 
nuorten kohtaaminen heidän omassa 
toimintaympäristössään, yhteistyön tiivistäminen, yhden 
luukun –periaate, ennaltaehkäisy ja varhainen tuki tarvetta 
vastaavasti, ikäihmisten kotona asumisen tukeminen, 
harrastusmahdollisuuksien tukeminen  

NURMIJÄRVI - POSITIIVINEN ILMIÖ
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Asukkaan näkökulma: Sujuvan arjen edistäminen

YRITTÄJYYS JA YRITYKSET

• Menestyvät yritykset ja monipuoliset yritysalueet sekä 
kaupan ja palveluiden alueet lisäävät kunnan 
elinvoimaa, työpaikkoja ja sujuvoittavat kuntalaisten 
arkea

NURMIJÄRVI - POSITIIVINEN ILMIÖ
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Asukkaan näkökulma: Sujuvan arjen edistäminen

HENKILÖSTÖ

• Me tuotamme tarkoituksen mukaiset, asiakaslähtöiset ja 
laadukkaat palvelut

Ammattitaito, osaaminen ja tämän kehittäminen, hyvä 
palveluasenne

hyvä johtaminen luo edellytyksiä tulokselliselle työn 
tekemiselle

NURMIJÄRVI - POSITIIVINEN ILMIÖ
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Asukkaan näkökulma: Sujuvan arjen edistäminen

VUOROPUHELU JA VIESTINTÄ

• Kunta on lähellä kuntalaisia, toimimme 
vuorovaikutteisesti, viestimme ajantasaisesti, näkyvästi 
ja kiinnostavasti

 Kuntalaisten osallisuuden vahvistaminen monipuolisin 
keinoin (mm. live-tilaisuudet ja sähköinen osallistuminen), 
monipuolinen ja etukenossa kulkeva viestintä

NURMIJÄRVI - POSITIIVINEN ILMIÖ
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Asukkaan näkökulma: Sujuvan arjen edistäminen

TALOUS JA PÄÄTÖKSENTEKO

• Vastuullinen toiminta (päätöksenteko, kestävä kehitys) 
ja kestävä talous ovat pohjana kuntalaisten hyvinvoinnin 
mahdollistamisessa

 Investointien oikea mitoitus, ennaltaehkäisevään 
toimintaan painottaminen, tehokasta toimintatapaa 
tukevat tilaratkaisut ja terveellinen sisäilma, 
kuntakonserniin kuuluvien yhtiöiden palvelut tukevat 
kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä 

NURMIJÄRVI - POSITIIVINEN ILMIÖ
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Asukkaan näkökulma: Sujuvan arjen edistäminen

Strategisten pääteemojen ja teeman kärkien toteuttamisen 
tarkempiin tavoitteisiin, toimenpiteisiin, vastuutahoihin ja 
aikatauluihin voi tutustua Nurmijärven kunnan 
erillisohjelmissa ja –suunnitelmissa

Elinkeinopoliittinen ohjelma, Henkilöstöohjelma, Hyvinvointisuunnitelma, 
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, Maapoliittinen ohjelma jne.

NURMIJÄRVI - POSITIIVINEN ILMIÖ
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KESKEISIMMÄT HUOMIOT

• Kunnan tärkeimmät tehtävät: kehitys, koulutus ja kaavoitus 
eli kolme kovaa K:ta, jotka kietoutuvat tiiviisti toisiinsa

• Kunnat ja myös Nurmijärvi muuttuvat tekemisen alustaksi, 
toiminnan mahdollistajaksi, hyvinvoinnin edistäjäksi ja 
kehityksen luojaksi: ratkaisevaa on toiminta ei 
organisoitumisen muoto

 Sabluunamaisesta ajattelusta moniammatillisen yhteistyön 
entistä parempaan hyödyntämiseen

 Toiminnan suuntaaminen parantamaan kuntalaisten 
mahdollisuuksia aktiiviseen toimijuuteen ja osallistumiseen

Kuntalaisten rooli omasta hyvinvoinnista huolta pitävänä 
korostuu

NURMIJÄRVI - POSITIIVINEN ILMIÖ
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• Toimialat käsittelevät uutta strategiaa oman toimintansa ja 
erityisosaamisensa näkökulmasta

• Miten juuri meidän toimiala edistää konkreettisesti 
strategian toteutumista?

• Strategiaperkauksen ensimmäinen kierros maalis-
huhtikuussa 2018

• Toimialojen yhteenvedot 9.5.

• yhtenäisen näkemyksen muodostaminen siitä miten 
jatkossa edetään: isot linjat ja toimenpiteet kuntatasolla 
ja toimialoittain, aikataulutus, toteutuksen seuranta...

• Talousarvion 2019-2012 laadintaohjeisiin

• Toimialoittaiset tarkemmat tavoitteet ja toimenpiteet 

MITÄ SEURAAVAKSI?
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