
Nurmijärvi 31.01.2020 

Kyläasiain neuvottelukunnan kokous 

Aika:  Keskiviikko 5.2.2020 klo 18–20 

Paikka: Valkjärven koulu. Valkjärventie 460, 01860 Perttula 

Asialista 

1. Kokouksen avaus

2. Edellisen kokouksen muistio (liite 1)

3. Neuvottelukunnan edustajat ja osanottajien esittäytyminen

4. Nurmijärven palveluverkkotyö ja prosessin eteneminen. Kunnanjohtaja Outi Mäkelä,

tekninen johtaja Jouko Lehtonen, sivistysjohtaja Tiina Hirvonen

5. Nurmijärven osallistuva budjetointi vuonna 2020. Erikoissuunnittelija Katriina Ahokas

6. Ajankohtaiset asiat

a. Kylät

b. EMO ry:n ajankohtaiset asiat

c. Kunta

i. Kylien turvallisuuden edistäminen

7. Muut asiat

8. Seuraava kokous: ajankohta ja paikka

9. Kokouksen päättäminen
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Rajamäki 8.1.2019 

Kyläasiain neuvottelukunnan kokous, muistio 

Aika: Tiistai 8.1.2019 klo 18:00 – 20:02 

Paikka: Rajamäen kylätalo 

Terveystie 1, 05200 Rajamäki (entinen terveysasema) 

Osanottajat: kunnanjohtaja 

erikoissuunnittelija 

hallintojohtaja 

Klaukkalan Metsäkylä 

Klaukkalan Metsäkylä 

Palojoen kyläyhdistys 

Lepsämän kylä (saapui 18:06) 

Valkjärven kyläyhdistys 

Nummenpää 

Uotilan kyläyhdistys 

Maanitun asukasyhdistys 

Rajamäen kyläyhdistys 

Rajamäen kyläyhdistys 

Outi Mäkelä, puheenjohtaja 

Katriina Ahokas, sihteeri 

Jukka Anttila  

Esa Penttilä 

Matti Aaltio 

Jari Oksa 

Helena Hyvämäki-Mäenpää 

Markku Pesonen 

Jukka Rinne  

Pia Jaakkola  

Risto Tenhunen 

Tuija Tuominen-Peltola 
Anja Lammio  

Visa Tarikka  kunnanhallituksen edustaja 

(saapui 18:06) 

Harri Lepolahti kunnanhallituksen edustaja 

Asiantuntijat: Kim Smedslund EMO ry 

Vesa Kokkonen kehityspäällikkö 

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:00.

2. Edellisen kokouksen muistio

a. Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.

3. Neuvottelukunnan edustajat ja osanottajien esittäytyminen

a. osaanottajat esittäytyivät kohdan 4 ”Ajankohtaiset asiat” aikana.

LIITE 1. Kyläasian neuvottelukunnan 8.1.2019 kokouksen muistio 
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4. Ajankohtaiset asiat

a. Kylät

i. Valkjärvi

- Vuosi 2018 on ollut tavanomainen 

- Kyläyhdistys on toiminut aktiivisesti 

a. Lähtelän ilmoitustaulu uusittiin

b. Valkjärven koulun jäälle toteutettiin EMO ry:n

rahoittamana pukusuoja yhdessä

vanhempainyhdistyksen kanssa
c. Kuhankosken aitojen turvallisuuden 

parantaminen osallistuvan budjetoinnin myötä
d. Liikenneturvallisuustyöryhmä toimii aktiivisesti.

Teiden osalta kunnossapitosopimuksissa on ollut

pientä epäselvyyttä ELYn kanssa.
e. kylän turvallisuussuunnitelmaa toteutetaan 

aktiivisesti
f. Kyläläisille järjestettiin kysely kunnan 

joukkoliikennemuutoksiin liittyen. Tulokset 

toimitettiin eteenpäin

ii. Klaukkalan Metsäkylä

- alueen selkärankana aktiivisesti toimivat yhdistykset 

- kyläpäivät ja muut tapahtumat mm. lavatanssit 

kokoavat kyläläisiä yhteen 

- Kunnan joukkoliikennemuutokset ovat aiheuttaneet 

huolta syrjäkylien liikkumismahdollisuuksista 

- Klaukkalan ohikulkutien rakennushanke on merkittävä 

tekijä Klaukkalan Metsäkylässä. Liikenne, erityisesti 

ohikulkutien rakentamisen aikainen raskasliikenne, 

tulee lisääntymään alueella. Liikenne- ja liikkumisen 

turvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota 

- Metsäkylän tulevaisuus pohdituttaa. Miltä Metsäkylän 

tulevaisuus näyttää? Toiveena on, että kaavoituksen ja 

uusien asukkaiden myötä kylä pysyy elinvoimaisena ja 

samalla turvataan koulun säilyminen 

iii. Maaniittu

- Kissanojan alueelle ollaan suunnittelemassa Maaniittu-

Ihantolan liikuntapuistoa, joka palvelee monipuolista ja 

laajaa käyttäjäjoukkoa. Aluetta suunnitellaan niin, että 

se kytkeytysi hyvin Myllykosken virkistysalueisiin. 

Kokouksessa esitetty materiaali liikuntapuiston 

suunnitelmista on muistion liitteenä (Liite 1). 
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iv. Uotilan kylä

- Uotilan koulun oppilasmäärä on tällä hetkellä 

suurimmillaan. Koulun pihalle on rakennettu 

lisärakennus paikkaamaan tilapulaa 

- vanhempainyhdisyksen toiminta on aktiivista 

- aktiviteetteja järjestetään talkoilla mm. kentän jäädytys 

luistelukäyttöön 

v. Nummenpää

- Nummenpäällä asiat hyvin 

- Nummenpään koulu täyttää 120 vuotta 

- Nummenpään kentän pukukoppi paloi. Väliaikainen 

siirtokoppi saadaan pian tilalle 

- Nummenpäällä on nuorisokato koulun lakkauttamisen 

myötä. Koulu on kylälle äärimmäisen tärkeä. 

- kylässä järjestettävät tapahtumat ovat avoimia kaikille 

nurmijärveläisille. Olisi hyvä, että tapahtumista 

tiedotettaisiin myös laajemmin oman kylän ulkopuolella 

kylien ja taajamien välisenä yhteistyönä 

- kunnan sivuilla olevaan tapahtumakalenteriin on ollut 

vaikeuksia saada/lisätä omia tapahtumiaan. Olisi hyvä, 

että kunnan tapahtumakalenteriin saataisiin kaikki 

kylien tapahtumat ja kelenterin sisältö olisi ajantasainen 

vi. Palojoki

- pyritään yhteisölliseen toimintaan yhteisten 

tapahtuminen ja aktiviteettien kautta. Kylän tapahtumia 

mainostetaan myös oman kylän olkopuolella 

- Toiveena on, että kunta avustaisi rahallisesti enemmän 

kylätalojen kunnossapidossa. Tilat ovat aktiivisessa 

käytössä myös vuokrauksen kautta 

- kylällä toimii palkkatuella 2 kyläavustajaa 

- kylään toivotaan lisää lapsiperheitä 

- osayleiskaavan päivitys ei ole edennyt. Tähän 

toivottaisiin muutosta 

- Palojoelle toivotaan kalastuspaikkoja jokialueelle 

vii. Lepsämä

- yhteisölliset tapahtumat ovat vakintuneet osaksi 

vuosittaista toimintaa. Lepsämän ja Lintumetsän alueille 

järjestetään yhteisiä tapahtumia. 

- puistotoiminnan kehittämiselle on tarvetta 
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- painetta Lepsämän-Lintumetsän alueen oman koulun 

perustamiselle 

- koulukuljetusasioissa on haasteita. Liikennöitsijälle ja 

kunnan joukkoliikennevastaavalle on annettu asiasta 

palautetta. Mäkelä totesi, että kunnassa järjestetään 

kokous selvittämään asiaa 

- kyläilta pidetty vesiosuuskunta-asian johdosta 

viii. Rajamäki

- Rajamäen kylätalo (Terveystie 1) on avoinna 4 päivänä 

viikossa klo 10-13  

- Kylätalolla vaihtuvia näyttelyitä. Viimeisimpänä 

vanhojen käsitöiden näyttely ja nyt käynnissä Lumikuvia 

Nurmijärvellä -näyttely. Keväällä tulossa Nummisuutari 

-näyttely 

- Rajamäen kylätalo aktiivisessa käytössä erilaisten 

tilaisuuksien järjestämisessä 

- Järjestetään myös digi-neuvontaa mm. 

tablettitietokoneiden käyttöopastuksia 

- kesällä 2018 on avattu uudet Rajamäen kyläyhdistykset 

kotisivut https://www.rajamaenkylayhdistys.fi/  

- Rajamäen kylätalosta on tullut tärkä rajamäkeläisille, 

kylätalo on otettu hyvin vastaan ja kylätalo on saanut 

vakiokävijänsä 

- ProRajamäen lukio-ryhmä (Rajamäen lukion 

säilyttämisen puolesta aktiivisesti kampanjoinut ryhmä) 

oli käynnissä koko vuoden 2018 

ix. Röykkä

- asukasyhdistyksen aktiviteetit ennallaan 

- Osallistuvan budjetoinnin hankkeena toteutettu Röykän 

jätskipenkki vihittiin käyttöön 

- Röykän uusi K-kauppias on lähtenyt mukavasti mukaan 

kylän toimintaan. Kauppias tarjosi tarjoilut mm. 

jätskipenkin vihkimistilaisuuteen 

b. EMO ryn ajankohtaiset asiat

i. EMO ry:ltä tuleva rahoitusmahdollisuus on loppumassa vuonna

2020. Nykyinen ohjelmakausi päättyy 2020 ja nyt on aika

valmistella viimeisiä hankehankemuksia. Hankkeita voi

toteuttaa vielä 2021 aikana. Emon määrärahat ovat kuitenkin

pienenemään päin.

https://www.rajamaenkylayhdistys.fi/
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ii. EMO ry:n uuden strategian valmistelu on käynnissä. Olisi

tärkeää, että asukkaat ja nuoret osallistuisivat EMO ry:n

tulevan strategian valmisteluun erikseen ja yhdessä kunnan

kanssa. Erikseen paras tapa olisi päivittää kyläsuunnitelmat tai

laatia toimintasuunnitelma, sillä suunnitelmaa voidaan

mahdollisesti edellyttää jatkossa

iii. Rahoituksen saaminen kunnasta. Joissakin projekteissa hakija

voi tarvita kassavirtaa. Joissakin kunnissa kunnat ovat

antaneet hakijoille päätöstä vastaan kassavirtalainaa.

iv. osallistavan budjetoinnin ja Leader-rahoituksen välinen suhde.

Kuntien osallistavaa rahoitusta ja EMO ry:n teemahankkeiden

rahoitusta kylä- ja asukastoiminnassa tulisi koordinoida

optimaalisen tuloksen saamiseksi.

c. Kunta

i. Kunnan ajankohtaiset kuulumiset keskittyivät osallistuvaan

budjetointiin sekä Nurmijärvi-päivän ideointii. Aiheista lisää

kohdissa 6 ja 7.

5. Kylien foorumi 11.10.2018

a. esillä olleet asiat ja toiveet kyläasian neuvottelukunnan suuntaan

i. pääkeskustelu käytiin emätilatarastelusta. Toivottiin, että

asiasta käydään keskustelu kunnan kanssa ja asiasta

järjestettäisiin seminaari

ii. nostettiin esiin tarve tehdä katsaus Nurmijärven

kuntastrategiaan kirjattujen kyläasioiden näkymisestä kunnan

ja EMO ry:n toiminnassa

6. Osallistuva budjetointi Nurmijärven kunnassa, hallintojohtaja Jukka

Anttila

a. Anttila kertoi vuoden 2019 osallistuvan budjetoinnin teemasta ja

alustavasta aikauatulusta. Teemana vuonna 2019 on ”Millä tavalla

haluaisit parantaa Nurmijärven viihtyisyyttä ja turvallisuutta?”.

Ehdotushaku alkaa helmikuussa.

b. Anttila kuvaili osallistuvan budjetoinnin ja muiden rahotusmuotojen

välisiä eroja: enintään 15 000 euron ideat toteutettaisiin

osallistuvalla budjetoinnilla, isommat hankkeet (enintään 100 000e)

kuuluisivat Leader-rahoituksen piiriin ja tätä isommat hankkeet

kuuluvat kunnan investointiohjelmaan/budjettikäsittelyyn

c. Lammio Rajamäen kyläyhdistyksestä nosti esille sen, että

osallistuvassa budjetoinnissa huomioitaisiin myös yhteisöllisyyttä
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aktivoivat ehdotukset ns. aineettomat hankkeet. Näitä olisivat 

esimerkiksi lasten ja nuorten sekä ikääntyneiden välisten 

kohtaamisten edistäminen. Lammion ehdotusta pidettin hyvänä ja 

tämä otetaan huomioon osallistuvan budjetoinnin prosessissa.  

7. Nurmijärvi-päivän ideoiminen ja järjestäminen, kunnanjohtaja Outi

Mäkelä

a. Mäkelä alusti Nurmijärvi-päivän ideointia kertomalla, että

perinteisesti Nurmijärvi päivää on on vietetty kunnassa Aleksis Kiven

päivän aikoihin. Mäkelä toi esille ajatuksen, että Nurmijärvi-päivän ei

tarvitsisi ajankohdallisesti osua Aleksin Kiven viikkoon, vaan

Nurmijärvi-päivä voisi olisi oma, yhteistä me-henkeä nostattava

tapahtumapäivä kesällä/alkusyksystä. Nurmijärvi-päivä voisi koostua

useista kunnan eri osissa yhtäaikaa järjestettävistä tapahtumista.

Päivä toisi Nurmijärven parhaita puolia esiin. Mäkelän ideaa pidettiin

hyvänä.

b. Mäkelä toivoi kyläasiain neuvottelukunnalta ideoita

karnevaalityyppisen ja eri teemoja (urheilu, taide, kulttuuri yms.)

sisältävän Nurmijärvi-päivän ideoimiseen. Asiaan palataan

seuraavassa kyläasiain neuvottelukunnan kokouksessa.

8. Muut asiat

a. Kyläasiain neuvottelukunnan nimen oikeellisuus?

i. Matti Aaltio toi esille se, että asukasyhdistykset ovat olleet

neuvottelukunnassa aktiivisesti mukana. Tämä herättää

kysymyksen neuvottelukunnan nimen kuvaavuudesta.

Todettiin, että neuvottelukunnassa käsiteltävät asiat

painottuvat kylien asioihin.

b. Edustajan ja varajäsenen läsnäolo, kokouskäytännöt

i. Matti Aaltio toi esille sen, että kokouskäytäntöjä olisi syytä 
selventää edustajan ja varajäsenen länsäolon osalta. Aaltio 
toivoi, että kokouskutsusta kävisi selvästi ilmi kokouskäytäntö 
edustajan ja varajäsenen läsnäolon suhteen. Ahokas (sihteeri) 
lupasi kiinnittää asiaan jatkossa huomiota. Sovittiin, että 
varaedustaja saa olla kokouksissa läsnä, vaikka varsinainen 
edustaja on paikalla. Tällöin varaedustajalla ei kuitenkaan ole 
äänioikeutta.
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c. Kyläasiain neuvottelukunnan näkyvyys ja kylien edustuksen laajuus

i. Matti Aaltio toi esille sen, että kylien edustus on

neuvottelukunnan kokouksissa ollut huono. Puolellakaan

Nurmijärven kylistä ei ole neuvottelukunnassa edustusta.

Kyläasiain neuvottelukunnan tulisi saada lisää julkisuutta.

d. Kyläsuunnitelmien päivitys

i. kyläasuunnitelmien päivitys tulisi käynnistää vuoden 2019

alussa. EMO ry:n Kim Smedslund on yhteydessä kyliin asian

tiimoilta.

e. Kylien ja kunnan profiilin nostatus

i. Matti Aaltio toi esille sen, että kylien ja myös kunnan profiilia

voisi nostaa kylien omilla persoonallisilla nimikylteillä, jotka

toivottaisivat kylän rajalla tulijat tervetulleeksi. Aaltio ehdotti,

että kunta rahoittaisi kyltit ja kylät huolehtisivat näiden

asennuksesta. Puheenjohtaja Mäkelä sanoi, että kunta

selvittää mahdollisuuksia kylien omien kylttien hankintaan.

Asiaan palataan.

f. Vesiosuuskunnat

i. Keskustelua käytiin haja-asutusalueiden vesiosuuskunnista.

Tuotiin esille se, että vesiosuuskunnat tulisi voida liittää

kunnan vesiverkostoon. Vesiosuuskunta-asiasta olisi hyvä

järjestää kunnan, vesilaitoksen ja

asukkaiden/vesiosuuskuntien yhteinen tilausuus.

9. Seuraava kokous

a. seuraava kokous pidetään syksyllä 2019 Valkjärvellä

10. Kokouksen päättäminen 

puheenjohtaja päätti kokouksen 20:02. 



KUNNOSTUSALUE

LAAJA MONIPUOLINEN 
KÄYTTÄJÄJOUKKO

• Vapaa-ajanviettäjät
• Kävelijät
• Läpikulkijat
• Juoksijat
• Frisbeegolfarit
• Jalkapalloilijat
• Hiihtäjät
• Matonpesijät
• Koirapuisto/ulkoiluttajat
• Maaniitunkoulun

opiskelijat

KESKEINEN SIJAINTI

OLEMASSA OLEVAA
TOIMINTAA PALJON

PURON VARRESSA KULKU
VANTAANJOKI -MYLLYKOSKI

LÄHDE JA HULEVESI-
PURKUALUE 

Liite 1



KERÄTTYJÄ TOIVEITA

➢ KUNNOSTUS VIRKISTYSKÄYTTÖÖN

• Raivaus, puhdistus ja kunnostus

• Luonnonmukaiset istutukset

• Polut ja penkit

• Kulkuyhteys Myllykoskelle

➢ YLIKULKUJEN LISÄÄMINEN 

• Siltoja ylikulkuun lisää

➢ HARRASTUSKÄYTÖN LISÄÄMINEN

• Kenttäalue; lentopallo, petangi

• Puronvarsi puistovoimailutelineet

➢ HULEVESIEN HALLINTA

• Levennys – kosteikko (virkistys)

• Ala-pato –vedenkorkeus (virkistys)

• Selvitys luvantarpeesta ELY

➢ KALATALOUS

• Merkitys vähäinen

Liite 1
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