Kyläasiain neuvottelukunnan kokous
Aika:
Paikka:

tiistai 15.3.2022 klo 17:37 - 20:12
Nummenpään koulu. Leppälammentie 69, 01860 Perttula
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Matti Aaltio
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Kim Smedslund
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Sirpa Rantala
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Katriina Ahokas
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puheenjohtaja
Metsäkylän kyläyhdistys ry, varajäsen
Palojoen kyläyhdistys ry, jäsen
Valkjärven kyläyhdistys, jäsen
Valkjärven kyläyhdistys, varajäsen
Nummenpää, jäsen
EMO ry, jäsen
EMO ry
Luottamushenkilö
Luottamushenkilö
sihteeri
kyläasiain neuvottelukunnan tuleva sihteeri

Poissa:
Helena Hyvämäki-Mäenpää
Esa Penttilä
Irene Harjunen
Yrjö Kivinen
Jaana Diakite
Timo Hautala
Erkki Rantanen
Tuija Tuominen-Peltola
Kaisa Säily

Lepsämä, jäsen
Metsäkylän kyläyhdistys ry, jäsen
Uotilan kyläyhdistys, jäsen
Röykän asukasyhdistys, jäsen
Toivola-seura ry, jäsen
Mäntysalo Seura, jäsen
Maaniitun asukasyhdistys, jäsen
Rajamäen kyläyhdistys, jäsen
Lintumetsän alueen asukkaat ry, jäsen
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Muistio
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:37. Todettiin läsnäolijat.
2. Edellisen kokouksen muistio (liite 1)
- Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
3. Kyläasiain neuvottelukunnan toimintasäännön tarkastaminen (liite 2)
- Ahokas kävi läpi neuvottelukunnan toimintasäännön. Toimintasääntö on hyväksytty
10.5.2017. Keskustelua käytiin neuvottelukunnan roolista ja neuvottelukunnan
toiminnan kehittämisestä. Vuoropuhelu kylien ja kunnan välillä nähtiin erittäin
tärkeäksi myös jatkossa. Neuvottelukunnalla on myös tärkeä rooli eri kylien
välisessä vuoropuhelussa. Nähtiin, että on tärkeää saada kyläläisiä enemmän
mukaan toimintaan ja kasvatettua tietoisuutta neuvottelukunnan toiminnasta.
Neuvottelukunnan toiminta koettiin tällä hetkellä pienimuotoiseksi. Todettiin, että
osallistuminen edellyttää myös kyliltä omaa aktiivisuutta.
- Puheenjohtaja Mäkelä ehdotti neuvottelukunnan toimintaa kehitettävän siten, että
esimerkiksi joka toinen neuvottelukunnan kokous (tai muuten etukäteen sovittu)
voisi olla eri kylissä ja eri teemoilla kiertävä isompi ja vapaamuotoinen kyläasiain
ilta, jotta vuoropuhelua voitaisiin käydä vielä laajemmin. Kyläasiain illat olisivat
avoimia tilaisuuksia, joissa kyläläiset pääsisivät keskustelemaan ajankohtaisista
asioista kyläläisten, viranhaltijoiden sekä päättäjien kanssa. Ehdotusta pidetiin
hyvänä.
- Sihteeri Ahokas nosti esiin toimintasäännössä olevat kirjaukset asialistan
toimittamisen aikataulusta, asialistalle toivottavien asioiden aikataulusta sekä
toimikauden pituudesta. Ahokas ehdotti, että asialista toimitettaisiin viikko ennen
kokouspäivää. Kokouksen ajankohdasta muistuteltaisiin/ajankohta sovittaisiin
kuitenkin hyvissä ajoin. Ehdotusta pidettiin hyvänä. Myös toiveita asialistalle
tuotavista asioista voisi lähettää vapaasti asialistan lähettämiseen asti. Myös tätä
ehdotusta pidettiin hyvänä.
- Keskusteltiin neuvottelukunnan jäsenten toimikaudesta. Nykyisessä
toimintasäännössä jäsenen toimikausi on 1.7.–30.6 ja jäsen toimii kaksi kautta (2
vuotta) kerrallaan. Sovittiin, että kylät ja yhdistykset pohtivat omasta
näkökulmastaan neuvottelukunnan jäsenen toimikautta. Onko rajattu toimikausi
toivottava vai toimiiko sama henkilö neuvottelukunnan jäsenenä siihen asti, kunnes
henkilö vaihtuu muista syistä?
- Sovittiin, että kylät ja yhdistykset pohtivat toimintasäännön päivittämisen tarpeita
omasta näkökulmastaan. Asiaan palataan seuraavassa neuvottelukunnan
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kokouksessa 26.9.2022. Pohdittavat muutokset lisätty toimintasääntöön, joka on
muistion liitteenä (liite 2).

4. Kaavoituksen kehittämistyöryhmän raportin toimeenpano, tilannekatsaus
- Puheenjohtaja Mäkelä kertoi tilannekatsauksen. Maaseutuyleiskaavojen
laadintaperiaatteita laaditaan parhaillaan kaavoituksen kehittämistyöryhmäntyön
pohjalta yhteistyössä kaavoituksen kehittämisen seurantaryhmän ja
kunnanhallituksen kanssa.
5. EMO ry:n kylästrategia, EMO ry:n ohjelmapäällikkö Kim Smedslund
- EMO ry on laatimassa strategiaa seuraavalle viisivuotiskaudelle, jossa kylät ovat
olennainen osa. Kylien nostot Emo ry:n strategiatyöhön kylien ajankohtaisissa
asioissa (asiakohta 6). Smedslund muistutti, että hankerahoituksen saamisessa
ilmastonäkökulman huomioiminen on ehto.
6. Ajankohtaiset asiat
- Kylät
i. Metsäkylä
o Kylien kasvu on erittäin tärkeä asia. Uudet asukkaat lisäävät alueen
elinvoimaa ja tuovat myös tuloja kunnalle. Tonttien myyntiin
saamista tulee parantaa. Keskusteltiin myös lupahakemusten
hinnoittelusta ja kaavoittajien rekrytoimisen tilanteesta Helsingin
seudulla.
o EMO ry:n strategiatyöhön evästyksenä kioskitoiminnan
mahdollisuudet kyläalueilla
ii. Palojoki
o Palojoelle on muuttanut paljon uusia asukkaita. Kyläavustajatoiminta
on ollut vilkasta, mutta Suomen kylät-projektin apu loppui
hankkeesta. Toiminta haluttaisiin jatkaa.
o Uusia ihmisiä haluttaisiin mukaan kylän toimintaan.
o Etätyön yleistymisen myötä on käyty keskustelua valokuituverkkojen
tarpeista/mahdollisuuksista. Myös kutsubussiliikenne olisi toivottava.
Nämä myös evästyksenä EMOn strategiatyöhön.
o Palojoki näkee kyläasiainneuvottelukunnan hyvänä foorumina kylien
yhteistyön tehostamiseen ja vuorovaikutukseen kylien ja kunnan
kesken.
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iii. Valkjärvi
o Valkjärven koulu aloitti toiminnan paljon jälkeen 7.1.2021.
o Toiveena, että koulukuljetukset voisivat tuoda oppilaita taajamista
kyläkouluihin, joissa on tilaa.
o Koululla on monenlaista toimintaa. Keräysvaroin rakennettiin koulun
pihalle monitoimikenttä, johon hankitaan vielä tekonurmi. EMO ry:n
avustuksella rakennetaan myös frisbeegolf-rata kesällä 2022.
o Luontokoulutoiminnan käynnistäminen on toiveena. Vuonna 2021
pidetiin luontoviikko ja teemaviikko pidetään myös vuonna 2022.
o Kyläavustajatoimintaa on käynnistelty ja toimintaa pidetään
tärkeänä.
o Valkjjärventien keskiosasta puuttunut valaistus rakennettiin 2021.
o Tarkemmat kommentit jalankulun ja pyöräilyn sujuvuuden ja
turvallisuuden varmistamisesta ja pysäköintiasioista liitteenä (liite 3).
Myös Valkjärven tien peruskorjaus on aiheellinen. Kevyenliikenteen
hankkeet ja Kuhakosken parkkipaikkojen asia on syytä koordinoida
yhteishankkeena.
o Valkjärven potentiaalin hyödyntäminen pitkäjänteisesti esimerkiksi
järven ympäri kiertävän kevyenliikenteen väylän avulla.
iv. Nummenpää
o Nummenpäässä on paljon tapahtumia (noin 20 vuodessa).
Tapahtumia on pystytty pitämään myös korona-aikana
terveysturvallisuus huomioiden.
o Kunta on myymässä koulukiinteistöä. Pro Nummenpää ry on
vuokrannut rakennuksen kunnalta kyläläisten käyttöön. Rakennus on
kylän harrastus-, tapahtuma-, ja yhdistystoiminnan keskus sekä
kohtaamispaikka. Koulurakennus ylläpitää yhteisöllisyyttä ja
kyläyhteisön elinvoimaa sekä vahvistaa Nummenpään kylän
houkuttelevuutta. Pro Nummenpää vuokraa koulurakennuksen tiloja
myös ulkopuolisille. Tiloilla on nyt 2 vuoden optio. Päätös tästä
optiosta olisi hyvä saada. Puheenjohtaja Mäkelä edistää asiaa. EMO
ry:n kautta olisi mahdollisuus saada rahoitusta kiinteistön kuluihin,
mikäli kiinteistön hallinta-aika on riittävän pitkä (5 vuotta).
v. Röykkä (ajankohtaiset asiat toimitettu jälkikäteen sähköpostitse ja toivottu
liitettävän muistioon)
o Asukasyhdistyksen toiminta on ollut hiljaista koronan takia, mutta
keväällä päästäneen jälleen normaalirytmiin eli siivoustalkoot
järjestetään huhti-toukokuussa. Ja päästään pitämään vuosi- ym.
kokoukset ja tilit tarkastettua jne.
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o Röykän kannalta merkittävin "toiminta" oli alkuvuodesta 2022
valituksen teko Vaasan Hallinto-oikeuteen Leikontien
kalliokiviaineksen ottoluvasta ja maankaatopaikasta. Etelä-Suomen
AVI hämmästyttävästi antoi ko. hankkeelle luvan, vaikka mm. Röykän
asukasyhdityksen muistutuksessa oli selkeästi tuotu esille YVA:n
tarve ja se seikka, että hanke toteutuessaan erittäin suurella
todennäköisyydellä tuhoaa hankealueen eteläpuolella olevan
Metsälain 10 § perusteella suojellun noron ja ko. kohteessa myös
Vesilain 11§ tarkoittama tihkupinta, minkä vaarantaminen on
kielletty.
o Röykkä kalenteri 2022 on myynnissä Röykän K-marketissa
-

EMO ry
i. EMO ry on laatimassa strategiaa seuraavalle viisivuotiskaudelle, jossa kylät
ovat olennainen osa. Kylien terveiset strategityöhän kylien ajankohtaisten
kuulumisten kautta. Erilaisten hankeaihioiden osalta EMO toivoo kylien ja
myös kunnan olevan aktiivinen.
ii. Hankkeiden rahoituksen osalta on jatkuva hankehaku. Hankkeiden käsittely
on kuitenkin jaksotettu. Käynnissä oleva hakujakso päättyy 30.4.2022.
iii. Hankehaun osalta myös kunta esimerkiksi osallistuvan budjetoinnin osalta
voi olla leader-hankkeen hakija. Hakeminen tapahtuu kuitenkin
rekisteröidyn yhdistyksen kautta.

-

Kunta
i. Hyvinvointilautakunnan myöntämien avustusten hakuaika 14.-31.3.2022.
Aiheesta lisää tiedotteessa.
ii. Kyläasian neuvottelukunnan sihteeri vaihtuu. Seuraavassa
neuvottelukunnan kokouksessa ma 26.9.2022 sihteerinä kunnan
palvelumuotoilija Piia Nurkka, piia.nurkka@nurmijarvi.fi, puh 040 317 2412

7. Muut asiat
- Viitaten Nummenpään koulurakennuksen myyntiin Rinne kertoi, että Nummenpään
koululla on myös suunnitelma aurinkopaneelien käyttöönottoon, jonka avulla
rakennuksen käyttökustannuksia saadaan pienennettyä.
8. Seuraava kokous: ajankohta ja paikka
- Seuraava kokous ma 26.9.2022 klo 17:30 alkaen. Paikka Valkjärven koulu,
Valkjärventie 460, 01860 Perttula
9. Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja Mäkelä päätti kokouksen klo 20:12
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LIITE 1. Kyläasian neuvottelukunnan 5.2.2020 kokouksen muistio

Kyläasiain neuvottelukunnan kokous, muistio

Aika:
Paikka:

Keskiviikko 5.2.2020 klo 18:00–20:02
Valkjärven koulu. Valkjärventie 460, 01860 Perttula

Läsnäolijat:
Matti Aaltio (varajäsen)
Jari Oksa
Markku Pesonen
Erkki Pursiainen (varajäsen),
poistui klo 19:39 kohdan 6 aikana
Jukka Rinne,
saapui klo 18:25 kohdan 4 aikana
Pia Jaakkola (varajäsen)
Yrjö Kivinen
Anja Lammio (varajäsen)

Metsäkylä
Palojoen kyläyhdistys ry
Valkjärven kyläyhdistys
Valkjärven kyläyhdistys

Alpo Sailio (varajäsen)
Riikka Raekannas

kunnanhallituksen edustaja
kunnanhallituksen edustaja

Outi Mäkelä
Katriina Ahokas

puheenjohtaja
sihteeri

Jouko Lehtonen
Tiina Hirvonen

tekninen johtaja. Asiantuntija kohta 4, klo 18:00-19:03
sivistysjohtaja. Asiantuntija kohta 4, klo 18:00-19:03

Nummenpää
Uotilan kyläyhdistys
Röykän asukasyhdistys
Rajamäen kyläyhdistys
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MUISTIO
1. Kokouksen avaus
a. puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:00
2. Edellisen kokouksen muistio (Liite 1)
a. 8.1.2019 kokouksen muistio hyväksyttiin.
3. Neuvottelukunnan edustajat ja osanottajien esittäytyminen
a. edustajat ja osanottajat esittäytyivät.
4. Nurmijärven palveluverkkotyö ja prosessin eteneminen. Kunnanjohtaja Outi Mäkelä,
tekninen johtaja Jouko Lehtonen, sivistysjohtaja Tiina Hirvonen
a. Lehtonen kertoi palveluverkkotyötä taustoittavista tekijöistä, työn etenemisestä
sekä prosessin sisällöstä. Lehtosen alustuksen jälkeen palveluverkkoon liittyviä
asioita työstettiin pienryhmissä kahden kysymyksen kautta: 1: Mitä hyvää ja
toimivaa on nykyisessä palveluverkossa? 2: Mitä nykyisessä palveluverkossa tulisi
kehittää ja miten palvelut kannattaa jatkossa toteuttaa? Nykyisen palveluverkon
hyvinä puolina nostettiin esiin palveluverkon laajuus niin maantieteellisesti kuin
myös palvelutarjonnaltaan. Palvelut ovat laadukkaita ja monipuolisia (erityisesti
kiiteltiin kirjasto- ja kulttuuripalveluita) sekä lähellä asukkaita. Lisäksi kouluja on
myös kylissä. Kehitettävinä asioina esiin nostettiin omatoimisen arkisen liikkumisen
tukeminen erityisesti lasten ja nuorten kannalta (kunnan sisäinen julkinen liikenne,
kevyenliikenteen väylät). Myös nykyisten palveluiden ja tilojen välistä toimivuutta,
tarkoituksenmukaisuutta ja terveellisyyttä tulisi edistää. Lisäksi tunnistettiin
kolmannen sektorin potentiaali palveluiden tuottajina. Esiin nostettiin myös kylien
potentiaalien tunnistaminen, Klaukkalan ohikulkutien hyödyntäminen ja
kyläkoulujen vahvuuksien tunnistaminen myös laadullisten mittarien kautta.
Kyläasian neuvottelukunnan nostot palveluverkkotyöhön ovat muistion liitteenä
(Liite 2).
b. Markku Pesonen esitteli kylä- ja kyläkoulunäkökulmaa palveluverkkotyöhön.
Pesosen esitys muistion liitteenä (Liite 3).
5. Nurmijärven osallistuva budjetointi vuonna 2020. Erikoissuunnittelija Katriina Ahokas
a. Ahokas kertoi vuoden 2020 osallistuvan budjetoinnin teemojen nousevan
Seitsemästä veljeksestä. Teemoina ovat lukutaidon edistäminen, luontosuhde,
naapuriapu, suvaitsevaisuus, veljesmäinen kisailu ja yhteisöllisyys. Jaossa on
yhteensä 40 000 euroa ja etusijalla on enintään 10 000 euron hankkeet, jotka on
mahdollista toteuttaa kuluvan vuoden aikana. Ideahaku on parhaillaan käynnissä ja
ideoita voivat jättää kaikki nurmijärveläiset 16.2. mennessä. Yleisöäänestys
järjestetään maaliskuussa. Ahokas kertoi myös, että päätös osallistuvan
budjetoinnin rahanjaosta pyritään saamaan lainvoimaiseksi kesäkuuhun mennessä.
Tällöin ideoiden toteuttamiseen on vielä puoli vuotta aikaa. Tarkemmat
päivämäärät löytyvät esityksestä (Liite 4).
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6. Ajankohtaiset asiat
a. Kylät
i. VALKJÄRVI
Tuhopoltosta toipuminen on käynnissä. Koulu on saamassa syksyllä
väistötilat ja Valkjärvellä ollaan tästä iloisia. Valkjärvellä toivotaan, että
saadaan päätös koulun uudelleenrakentamisesta.
Kuhakosken kaiteiden rakennusurakka on valmis.
Asukasyhdistyksen ja koulun vanhempainyhdistyksen välinen yhteistyö on
hitsautunut tiiviiksi.
Kyläyhdistyksen jäsenmäärä on kasvanut. Tällä hetkellä jäseniä on noin 100.
ii. PALOJOKI
Palojoen kyläyhdistys on toiminut aktiivisti. On kuitenkin tunnistettu haaste
saada aktivoitua asukkaita tapahtumien järjestämiseen. Yhteisöllinen
yhdistystoiminta alkaa olla ikääntyvien varassa.
Keväälle 2020 on suunnitteilla iltamat kyläläisille.
Kyläavustajat ovat toimineet vuoden ajan. Palojoen kyläyhdistys toivoo, että
kunta osallistuisi kyläavustajien palkkaamisesta muodostuviin hallinnollisiin
kuluihin (palkkatukityöllistäminen).
iii. NUMMENPÄÄ
Nummenpäällä on nuorisokato koulun lakkauttamisen myötä. Koulu on
kylälle äärimmäisen tärkeä.
Viimevuoden joulutapahtumassa vieraili noin 50 henkilöä. Myös muissa
tapahtumissa on ollut reilusti osallistujia.
Koulupalot koskettivat kaikkia. Nummenpää ehdottaa, että vastaavalta
vältyttääkseen tulisi valaistusta lisätä kiinteistöjen ympäristössä
(hämäräkytkin).
iv. RAJAMÄKI
Kylätalo on löytänyt paikkansa ja kyläyhdistyksen toiminta on keskittynyt
tänne. Kylätalo on auki joka päivä ja kylätalosta on muodostunut ikäihmisten
”päiväkoti”. Tavoite on ollut luoda yhteisöllisyyttä ja tässä kyläyhdistys
kokee onnistuneensa.
Yhteistyö eri toimijoiden kanssa on aktiivista.
Joulumyyjäiset ovat pidettyjä.
Rajamäen kyläyhdistys on ollut aktiivinen kunnan osallistuvassa
budjetoinnissa.
Keskusta-alueen kehittämistä seurataan mielenkiinnolla ja kampus-ajattelu
on saanut kannatusta.
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v. METSÄKYLÄ
Metsäkylässä on aktiivista yhdistystoimintaa.
Joulun alla pidetyt myyjäiset olivat pidetyt samoin kyläpäivät.
Kyläyhdistyksen toiminnan aktiivisuus on ollut kausiluonteista. Metsäkylässä
on myös muita aktiivisia yhdistyksiä ja osittain toiminta on lomittaista
näiden kanssa.
Koulupalot herättivät huolta omasta koulusta ja vartiointia järjestettiin.
Metsäkylän alueen yhteisöllisyys on vahvaa.
Vanhempainyhdistykseltä on tullut huolestuneita kommentteja kunnan
syksyllä 2019 tilaamasta palveluverkkoselvityksestä.
Kevään siivoustalkoihin osallistuu aktiivisesti eri-ikäisiä kyläläisiä.
Alueen urheiluseuratoiminta on aktiivista. Toiminta tavoittaa myös
lähialueiden asukkaita.
Kylällä on paljon toimintaa. Esimerkiksi latotanssit järjestetään joka vuosi.
vi. RÖYKKÄ
Röykkä kalenteri 2020 on myynnissä Röykän K-marketissa.
Vuoden 2020 osallistuvaan budjetointiin mietitään ehdotuksia.
Kyläkauppias on aktiivisesti mukana kylän toiminnassa.
Ohikulkutien rakentamisen myötä on tehty yhteistyötä Vihtijärven ja
Läyliäisten kanssa – miten ohikulkutien rakentaminen vaikuttaa alueella?
Kyläsuunnitelmia ollaan päivittämässä.
vii. UOTILA
Uotilassa on edelleen hyvä asua ja elää.
Koulu on selvinnyt hyvin nopeasta oppilasmäärän kasvusta (koulupalot).
Pääsiäismyyjäiset järjestetään palmusunnuntaina.
Kyläkoulu on kylälle äärimmäisen tärkeä. Se yhdistää kyläläiset.
b. EMO ry:n ajankohtaiset asiat
i. EMOn pieninfrahankkeeseen tuli hakemuksia yli budjetoidun, joten
joudumme karsimaan jonkin verran. EMOlla on kokous samaan aikaan kun
kyläasiain neuvottelukunnassa. Ainakin yhdellä hakijalla Nurmijärvellä hanke
on sen verran suuri, että se voisi ehkä siirtyä varsinaisten hakemusten
puolelle. Asiasta lisää, kunhan hallitus saa käsiteltyä asiat.
ii. Uusimaa oli jäämässä pois rahoituksesta kokonaan 2021-2027, mutta
viimeisimmät käänteet ja lobbaustyö saivat asiat kääntymään. Joten nyt
näyttää siltä, että rahoitusta olisi jatkossakin. Tarvitsemme kyliltä tukea
siihen, mitä tarpeita, investointeja, osaamista, muuta kylillä tapahtuu
tulevaisuudessa, jotta saamme mahdollisimman vahvan strategian. Minuun
voi olla yhteydessä asian tiimoilta. EMOlla on myös ajatus tehdä doodlekysely asiasta kylille.
iii. EMOlla ei ole enää paljoa rahoitusta jäljellä ja sitäkin kannattaa hakea
maalis-, ehkä huhtikuussa viimeistään jos on aikeissa hakea. Sen jälkeen on
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odotettavissa katkos, mahdollisesti pidempikin, rahoitukseen. Odotamme
vahvistusta sille, että tulevan 2021-2027 kauden rahoja voisi käyttää
siirtymäkauden aikana, mutta siitä ei ole täyttä varmuutta eikä siitä, milloin
vapautuu.
iv. Palveluverkkoasiaa (Kyläasiahatulla)
1. Asukasmäärät ja pienten koulujen oppilasmäärät ovat vähenemässä.
Toisaalta rakentamisen mahdollisuutta kyliin voisi parantaa.
2. Kuntastrategiassa kylien kehittämistä pidetään edelleen tärkeänä.
Palveluverkkoselvityksen vaihtoehdoista ei kovin moni tue sitä,
pienet koulut ovat uhan alla. Kyseessä on tasapaino siitä, miten
taajamakeskuksia, kyläkeskuksia ja kyliä kehitetään - talous,
asumisen laatu ja hyvinvointi huomioiden.
c. Kunta
i. palveluverkkotyö on käynnissä. Asiasta laajemmin kohdassa 4.
ii. 9.5.2020 järjestetään taas Nurmijärven Open –tapahtuma. Myös
kyläyhdistyksillä ja asukasyhdistyksillä on mahdollisuus tulla tapahtumaan
esittelemään toimintaansa. Lisätietoja elinkeinokoordinaattori Pekka
Vuorenranta puh. 040 317 2019, pekka.vuorenranta@nurmijarvi.fi
iii. Mäkelä kertoi, että koulupalojen myötä turvallisuutta on parannettu mm.
kameravalvonnan kautta.
iv. Mäkelä kertoi, että erityisesti nuorten päihteiden käyttö on herättänyt
huolta. Vuoden alusta kouluissa kiertävät kokemusasiantuntijat
luennoimassa. Lisäksi on tehostettu moniammatillista yhteistyötä
päihteidenkäytön ennaltaehkäisemiseksi.
v. Mäkelä kertoi, että Klaukkalan Lintumetsän alueelle on perustettu uusi
Lintumetsän alueen asukkaat ry. Mäkelä ehdotti, että yhdistys voitaisiin
kutsua mukaan kyläasian neuvottelukuntaan.
7. Muut asiat
a. Aaltio toi esille sen, että kylien ja myös kunnan profiilia voisi nostaa kylien omilla
persoonallisilla nimikylteillä, jotka toivottaisivat kylän rajalla tulijat tervetulleeksi.
Asia on ollut aiemminkin esillä. Mäkelä toi esiin, että ajatus voisi olla osallistuvan
budjetoinnin ehdotus.
b. Neuvottelukunnan kokouksiin osallistuvien pieni määrä huoletti. Toivottiin, että
jäseniä aktivoitaisiin osallistumaan ja neuvottelukunnan toimintaa tuotaisiin esille
esimerkiksi Nurmijärven uutisten kautta.
8. Seuraava kokous: ajankohta ja paikka
a. seuraava kokous pidetään Nummenpäässä. Asiaan palataan lähempänä ajankohtaa
loppuvuonna 2020.
9. Kokouksen päättäminen
a. puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:02.
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LIITE 2. Kyläasiain neuvottelukunnan toimintasäännön päivittäminen

10.5.2017/päivitykset 15.3.2022 neuvottelukunnan kokouksen pohjalta
Kyläasiain neuvottelukunnan toimintasääntö (päivityksiä):

1. Neuvottelukunnan tehtävä
Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia vuoropuhelukanavana maaseutukylien ja kunnan välillä.
Neuvottelukunnalla on asioita edistävä rooli, ja tarvittaessa se voi laatia kannanottoja kyläasioista päättäville
kunnan ja valtion viranomaisille sekä yhteistyötahoille.

2. Neuvottelukunnan jäsenet ja toimikausi
Neuvottelukunnan jäseniä ovat maaseutukylien valitsemat jäsenet ja heille valitut henkilökohtaiset
varajäsenet. Lisäksi neuvottelukuntaan voivat kuulua taajamien osien valitsemat jäsenet ja heidän
henkilökohtaiset varajäsenensä. Kustakin kylästä /taajaman osasta voi olla yksi jäsen ja hänen varajäsenensä.
Neuvottelukuntaan kuuluvat jäseninä nimetyt viranhaltijat ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä sekä
kaksi kunnanhallituksen edustajaa ja heille valitut varajäsenet.
Toimikausi on 1.7.–30.6. Jäsen toimii kaksi kautta kerrallaan. Uusia jäseniä voi tulla myös kesken toimikauden.
- Toimikauden päivittäminen siten, että palvelee neuvottelukunnan tehtävää paremmin ja vähemmän
byrokraattisesti. Tulisiko toimikausi poistaa, voisiko jäsentä vaihtaa tarvittaessa?

3. Neuvottelukunnan jäsenten nimeäminen
Kylät ehdottavat omaa kyläänsä edustavan jäsenen ja varajäsenen, jotka on valittu kaikille kyläläisille
avoimessa tilaisuudessa. Kylä toimittaa jäsenen ja varajäsenen valinnasta tilaisuuden pöytäkirjan/muistion
kuntaan. Taajaman osien jäsenten valinta suoritetaan samoin kuin kylien jäsenten valinta.
Kunnanjohtaja nimeää neuvottelukunnan jäseniksi viranhaltijat sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet ja
EMO ry:n edustajan pysyväksi asiantuntijaksi. Kunnanhallitus valitsee neuvottelukuntaan 2
luottamushenkilöä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Neuvottelukunta toteaa ensimmäisessä kokouksessaan neuvottelukunnan jäsenet ja tarvittaessa uudet
jäsenet.

4. Asiantuntijat
EMO ry:n edustaja kuuluu neuvottelukuntaan pysyvänä asiantuntijana. Kokouksiin voidaan kutsua myös
muita asiantuntijoita tarpeen mukaan.

5. Neuvottelukunnan järjestäytyminen
Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii kunnanjohtaja ja sihteerinä kunnanjohtajan nimeämä
viranhaltija.
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6. Kokouskäytäntö
Neuvottelukunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa puheenjohtajan kutsusta. Ylimääräinen kokous voidaan
pitää tarvittaessa neuvottelukunnan päätöksellä, tai ylimääräisen kokouksen pitämistä voivat esittää
vähintään 5 jäsentä.
- Kokouskäytäntöjen kehittäminen: esimerkiksi joka toinen neuvottelukunnan kokous (tai muuten
etukäteen sovittu) voisi olla eri kylissä ja eri teemoilla kiertävä isompi ja vapaamuotoinen kyläasiain
ilta, jotta vuoropuhelua voitaisiin käydä vielä laajemmin. Kyläasiain illat olisivat avoimia tilaisuuksia,
joissa kyläläiset pääsisivät keskustelemaan ajankohtaisista asioista kyläläisten, virkamiesten sekä
päättäjien kanssa.
Kokoukset pidetään kylien/taajamien alueilla eri paikoissa. Kokouspaikka sovitaan edellisessä kokouksessa.
Kokouskutsun yhteydessä toimitetaan kokouksen asialista kaksi viikkoa ennen kokousta. Jäsenet voivat tuoda
asioita asialistalle toimittamalla ne vähintään 3 viikkoa ennen kokousta sihteerille.
- Kokouskutsu ja asialista toimitetaan yksi viikko ennen kokousta. Kokouksen ajankohta ja paikka on
sovittu edellisessä kokouksessa. Seuraavan kokouksen ajankohdasta muistutetaan hyvissä ajoin
ennen seuraavaa kokousta ja asialistan lähettämistä.
- Jäsenet voivat tuoda asioita asialistalle asialistan lähettämiseen asti.
Kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Kylien/taajaman osien jäsenistä valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Kokouspöytäkirja laitetaan neuvottelukunnan omille internet - sivuille ja tehdään tiedote.
Kokouksiin osallistuu varajäsen varsinaisen jäsenen ollessa estyneenä.
- Pöytäkirja → Muistio
- Muistion tarkastaminen siten, että sihteeri lähettää muistion neuvottelukunnan jäsenille
kuitattavaksi sähköpostilla. Muistioon tehtävät muutokset ilmoitetaan sihteerille.

7. Käsiteltävät asiat
Neuvottelukunnan pääpaino on maaseutualueen kysymyksissä. Käsiteltäviä asioita voivat olla mm. kylien
omat ja yhteiset hankkeet, liikenne ja liikenneturvallisuuteen liittyvät asiat, muut turvallisuusasiat,
kaavoituksen ja maankäytön seuranta, asumisviihtyisyys ja ympäristöasiat, elinvoimaan liittyvät kysymykset,
kylien kehittämiseen tarkoitetut rahoitusmahdollisuudet sekä hyvinvointiin ja palveluihin liittyvät asiat.

8. Määritelmiä
Kylällä tarkoitetaan asemakaavoitetun alueen ulkopuolella olevia kyliä. Kylä on:
- kylä, jossa on ollut tai on koulu tai
- kylä, jossa toimii kyläyhdistys tai
- kyläläiset kokevat alueen muodostavan kyläyhteisön (ns. henkinen kylä)
Kylän alueella tulee asua vähintään noin 400 henkilöä.
Taajamalla tarkoitetaan asemakaavoitettua aluetta.

9. Neuvottelukunnan toimintasäännön hyväksyminen
Neuvottelukunta hyväksyy toimintaansa ohjaavan toimintasäännön.
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LIITE 3. Valkjärven ajankohtaisia asioita

Kyläasiain neuvottelukunta 15.3.2022
Esitys jalankulun ja pyöräilyn sujuvuuden ja turvallisuuden varmistamisesta Kuhakosken alueen
liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Kuhakosken alueen liikenneväylien suunnitelmat ja toteutus tulee tehdä siten, että saadaan
aikaan turvallinen ja sujuva liittymä jalankululle ja pyöräilylle Lopentien (mt132) jalankulku- ja
pyörätieväylältä Valkjärventielle (mt11421)

Taustaa
Nurmijärven Kuhakoski sijoittuu Lopentien (mt132) ja Valkjärventien (mt11421) yhtymäkohdan
eteläpuolelle. Kohde on mielenkiintoinen nähtävyys mm. kosken ja kulttuuriperäisen
kasvillisuuden vuoksi. Kohteeseen liittyy kuivia kallioketoja ja reheviä rantalehtoja (lähde: KeskiUudenmaan Ympäristökeskus).
Kuhakoski virtaa vapaana vanhassa louhitussa uomassa, joka päättyy pieneen portaittaiseen
pudotukseen. Kuhakoski on ollut aiemmin Nurmijärven tärkeimpiä myllykoskia. Myllyjen historia
ulottuu 1500-luvulle saakka. Koskea on perattu 1922-1936-luvuilla, jolloin myös vanhat
myllypadot purettiin. Uoman suulla on vielä havaittavissa vanhoja pato- ja
vesikoururakennelmia sekä vesimyllyjen perustuksia. Uoman yli johtaa hieno holvattu kevyen
liikenteen reittinä toimiva maantiesilta, josta on hienot näkymät alas jokilaaksoon (lähde: KeskiUudenmaan Ympäristökeskus).
Valkjärven kyläyhdistys ry on toteuttanut Kuhakosken koskiuoman kaideparannukset v. 2019
sekä historiasta että luonnosta kertovat infotaulut v.2021 Nurmijärven kunnan osallistuvan
budjetoinnin rahoituksen ja tuen turvin.

Nurmijärven kunnan Teknisen lautakunnan kokous 1.3.2022
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 1.3.2022 käsitellyt Kuhakosken alueen
liikenneturvallisuuden parantamista ja pysäköintipaikkojen lisäämistä 1.3.2022 ja päätynyt
Kuhakosken parkkipaikkojen lisäyksen osalta jatkovalmisteluun sekä toimittanut tietyt
asiakohdat (Valkjärventien nopeusrajoituksen alentamisen, näkemäraivausten ja sivutien
risteyksestä varoittava liikennemerkki) Uudenmaan ELY-keskukseen tiedoksi ja toimenpiteitä
varten: http://nurmijarvi10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202234
1-5.
Valmistelu asiassa jatkuu lautakunnan päätöksen mukaisesti maanhankintaneuvotteluin
lähialueen maanomistajien kanssa sekä keskustelulla Sahamäen tiekunnan edustajien kanssa.
1

Samassa kokouksessa tekninen lautakunta päätti myös, että Valkjärventien perusparantamista
koskenut valtuustoaloite lähetetään Uudenmaan ELY-keskukseen tiedoksi ja toimenpiteitä
varten.

Nurmijärven kunnan Kuntalaiskyselyn tulokset jalankulku- ja pyöräteiden kehittämiseksi
26.10.2021
Nurmijärven kunnan 26.10.2021 julkistamassa Kuntalaiskyselyn tuloksissa jalankulku- ja
pyöräteiden kehittämistarpeista Valkjärventien (mt 11421) jalankulku- ja pyörätie koettiin
tärkeimmäksi uudeksi väyläksi Nurmijärven kunnan kevyen liikenteen väylien
kärkihankelistalle: https://www.nurmijarvi.fi/kuntalaiskyselyn-tuloksia-jalankulku-japyorateiden-kehittamistarpeista/

Turvallinen ja sujuva liittymä Lopentien (mt132) jalankulku- ja pyörätieväylältä Valkjärventielle
(mt11421)
Valkjärventien kevyenliikenteenväylään varautuminen tulisi näkyä jatkosuunnitelmia tehtäessä.
Valkjärven tien osalta tulisi varmistaa, että erilliset suunnitelmat (kevyenliikenteenväylä
Lopentien varteen, Kuhakosken pysäköintipaikkojen lisäys sekä Sahamäentietä koskeva
mahdollinen pysäköintipaikkajärjestely) toteutetaan siten, että Valkjärventien kevyenliikenteen
väylälle ja liittymälle Lopentien varren kv-väylään varataan asianmukainen ja turvallinen tila
(taikka Valkjärventien kevyenliikenteenväylän liittymä ja alku toteutettaisiin tässä yhteydessä.
Vastaavanlainen järjestely tehtiin joitakin vuosia sitten Lepsämäntien ja Takkulantien
risteyksessä).
Valkjärven kyläyhdistys ry on valmis osallistumaan suunnitteluun.
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