VALKJÄRVEN KYLÄYHDISTYS RY
Toimintakertomus toimintavuodelta 2017

1. Yleistä
Vuosi 2017 oli Valkjärven kyläyhdistys ry:n kolmas toimintakausi. Yhdistyksessä oli toimintakautena 34
maksanutta jäsentä. Vuoden 2017 keskeisiä projekteja olivat muun muassa kyläyhdistyksen
infojulisteiden toteutus, liikenneturvallisuustyöryhmän työskentely, lasten salivuorot koululla, omat
tapahtumat ja osallistuminen muiden järjestämiin tapahtumiin sekä yhteistoimintaryhmiin. Vuoden
aikana käynnistettiin myös koulun uusien piharakenteiden ja kylän ilmoitustaulun suunnittelu.

2. Hallitus
Hallituksessa oli 8 jäsentä: Tuula Pulkkinen (puheenjohtaja), Markku Pesonen (varapuheenjohtaja), Janne
Hämäläinen (rahastonhoitaja), Minna Hämäläinen (sihteeri), Auli Jaatinen (tiedottaja), Päivi Hämäläinen,
Heikki Heikkonen (varajäsen), Tatu Toivio (varajäsen). Hallitus kokoontui toimintakautena 9 kertaa.

3. Tiedotustoiminta
Kyläyhdistys on tiedottanut yhdistyksen toiminnasta ja muista kylää koskevista asioista ensisijaisesti
Valkjärven kylän Facebook-sivulla. Lisäksi sivulla on tiedotettu yleisistä, koko Nurmijärveä koskevista
asioista. Vuoden 2017 lopussa sivulla oli 334 tykkääjää.
Kylän nettisivuille on kerätty pysyvämpää tietoa kylästä. Sivuilta löytyy tietoa muun muassa kylän
historiasta, nähtävyyksistä, muista yhdistyksistä ja paikallisista yrityksistä.
Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet kylällä järjestettyihin tapahtumiin ja levittäneet siellä tietoa
kyläyhdistyksen toiminnasta ja jäseneksi liittymisestä.
Yhdistyksen järjestämistä tilaisuuksista on tiedotettu myös postilaatikkoihin jaetuilla tiedotteilla sekä
paikallislehdissä. Jäsenille on lähetetty sähköpostitse jäsentiedotteita ajankohtaisista aiheista.

4. Liikenneturvallisuustyöryhmän hankkeet
1. Nopeudet ja liikennemäärät
Ajathan varovasti –merkit asennettiin Valkjärventielle elokuussa 2016. Niiden vaikutusta liikenteen
turvallisuudelle ja kylän identiteetille pidetään kokemusten perusteella myönteisenä.
Nopeusnäyttötaulut asennettiin ja saatiin toimintaan joulukuussa vuonna 2016. Liikenneturvallisuustyötyhmä on vuonna 2017 hankkinut kunnalta nopeusnäyttötaulujen mittaamat ajoneuvomäärä- ja
nopeustiedot sekä laatinut niistä raportteja kyläyhdistyksen Facebook -sivuilla julkaistavaksi.

2. Näkymäesteet
Valkjärventien näkymäesteiden kartoitus tehtiin alkukesästä lehtien kasvettua puihin. Katselmuksesta
laadittiin kartta ja kirje tien kunnossapitoa hoitavalle YIT:lle ja tiedoksi ELY-keskukselle. Lisäksi Lakiasuon
tien risteyksen näkyvyyttä haitanneet puiden oksat poistettiin.
Kunnalle tehtiin esitys Sahamäen tien risteykseen asennettavasta Stop-merkistä sekä ELY-keskukselle
esitys jyrkän mäen merkin saamisesta Sahamäkeen, joiden käsittely on vielä kesken.

3. Puuttuva valaistus 2 km osuudelta
Liikenneturvallisuustyöryhmä on selvittänyt Valkjärventien valaistusasiaa ja tehnyt esityksen kunnan
tekniselle lautakunnalle ja johdolle valaistuksen rakentamiseksi puuttuvalle 2 km:n pituiselle
valaisemattomalle osuudelle. Jossakin vaiheessa tien kumpaankin päähän Valkjärventietä on rakennettu
valaistus, mutta keskiosa on jäänyt rakentamatta. Asutus on lisääntynyt merkittävästi juuri tuolla
valaisemattomalla osalla.

4. Kevyen liikenteen väylä
Valkjärventielle on toteutettu kevyen liikenteen väylä Lepsämäntieltä Lähtelän uimapaikalle saakka.
Valkjärventien liikenneolosuhteet, liikennemäärät ja nopeudet osoittavat, että kevyen liikenteen väylän
toteutus koko tien matkalle on tärkeä turvallisuuden kannalta ja tulee saada aikaan kohtuullisessa ajassa.
Klaukkala-Perttula -välin kevytväylän suunnittelu on alkanut. Kyläyhdistyksen liikennetyöryhmä seuraa
asiaa ja pyrkii edistämään koko Valkjärven ympäri kulkevan kevyen liikenteen väylän toteutusta
mahdollisimman nopeassa aikataulussa.

5. Muuta
Uudenmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuusseminaariin 7.6.2017 osallistui kyläyhdistyksen
edustajana Markku Pesonen.
Liikenneturvallisuustyöryhmään ovat kuuluneet 2017 Markku Pesonen, Erkki Pursiainen ja Tapani
Virtanen sekä loppuvuodesta alkaen myös Ari Lamminaho.

5. Tapahtumat
Kyläyhdistys järjesti yhteistyössä Nurmijärven opiston kanssa Valkjärvi – tietoa ja tarinaa –luennon
Valkjärven koululla 16.2.2017. Luennoitsijoina olivat Valkjärvi-kirjan kirjoittanut Armi Viita sekä
museonjohtaja Leena Koskela. Luento oli osa Suomi 100 –juhlavuoden ohjelmaan kuuluvaa Nurmijärven
kylillä –luentosarjaa ja se keräsi runsaslukuisen yleisön, noin 100 henkeä. Kyläyhdistys tarjosi kuulijoille
pullakahvit.
Pro Valkjärven 21.5.2017 järjestämiin Valkjärvi-soutuihin kyläyhdistys osallistui omalla joukkueellaan.
Kyläyhdistys oli mukana myös Valkjärven talvipäivässä 12.2. ja Valkjärven kyläpäivillä 2.9. esittelemässä
toimintaansa sekä Valkjärven kyläsuunnitelmaa.

Kyläyhdistys järjesti Valkjärven koululla Taikuri Jarin esityksen la 28.10.2017. Esitykseen osallistui noin 50
katsojaa ja sen yhteydessä pidettiin puffetti. Kyläyhdistys sai esityksen toteuttamiseen Nurmijärven
kulttuuripalveluiden avustuksen.
Kyläyhdistys järjesti 22.11.2017 Valkjärven koululla turvallisuusillan. Kylän ja oman kodin turvallisuuden
parantamisesta kertoi Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valmiuspäällikkö Tapio Tähtinen. Lisäksi
tilaisuudessa jaettiin Valkjärven turvallisuussuunnitelmia ja keskusteltiin miten turvallisuusasioita
voitaisiin kylällä kehittää yhdessä.

6. Yhteistoiminta
Keväällä 2017 perustettuun Nurmijärven Kyläasiain neuvottelukuntaan valittiin Valkjärven edustajaksi
Markku Pesonen ja varajäseneksi Erkki Pursiainen.
Kyläasiain neuvottelukunnan järjestäytymiskokoukseen 10.5.2017 osallistui Markku Pesonen ja
kokoukseen 22.11.2017 Erkki Pursiainen. Kyläasiain neuvottelukunnan Uuden kuntastrategian 20182028 Strategiatyöpajaan 23.10.2017 osallistui Markku Pesonen.
Ensimmäiseen kylien foorumiin 23.8.2017 Metsäkylän VPK:lla osallistuivat Tuula Pulkkinen ja Markku
Pesonen. 11.12. Valkjärven kyläyhdistys isännöi toista kaikille Nurmijärven kylille avointa kyläfoorumia
Valkjärven koululla.
Kyläsuunnitelmien päivitys käynnistettiin syksyllä 2017. Ensimmäiseen kokoontumiseen valtuustotalolla
26.10. osallistui hallituksesta Tuula Pulkkinen ja Minna Hämäläinen sekä kyläyhdistyksen jäsen Eija-Leena
Heino.

7. Talous ja varainhankinta
Yhdistyksen tulonlähteinä olivat jäsenmaksut, tapahtumien yhteydessä järjestetyt puffetit sekä
juhlakatoksen ja kalusteiden vuokraus. Taikuri Jarin esitykseen kyläyhdistys sai Nurmijärven
kulttuuripalveluiden myöntämän avustuksen. Valkjärven koulun vanhempainkerhon ja Emo ry:n tuella
aloitettiin koulun kiipeilytelineiden ja katoksen toteutus (katso tarkemmin kohdasta Muuta).

8. Muuta
Kyläyhdistyksen toiminnasta kertovat infojulisteet valmistuivat syksyllä 2017. Julisteiden taiton toteutti
Keudan media-alan opiskelijat. Julisteet kiinnitettiin Valkjärventien katoksin varustetuille bussipysäkeille.
Syyskaudella varattiin Valkjärven koululta lasten liikuntaa varten kaksi salivuoroa lauantaisin. Toinen
vuoro on tarkoitettu alle kouluikäisten ja toinen koululaisten vuoroksi. Varsinkin alle kouluikäisille tämä
salivuoro toimii paikkana, jossa pääsee tutustumaan tuleviin koulutovereihin ja myös vanhemmat
toisiinsa.
Nurmijärven kunta myöntää ns. osallistavan budjetin rahoitusta pienille hankkeille. Kyläyhdistys haki
tästä budjetista rahoitusta saadakseen leikkitelineitä kuten keinuja tai leuanvetotankoja Lähtelän
rantaan. Kunta ei myöntänyt rahoitusta.

Emo Ry:ltä anottiin koulun pihan viihtyisyyden parantamiseksi rahoitusta tasapainopuomin ja katoksen
hankkimiseksi. Koska kyläyhdistys ei pysty näitä hankkeita toteuttamaan (omarahoitusosuus
rahoituksesta 30%) niin hanke toteutetaan yhteistyössä Valkjärven koulun vanhempien kanssa. Emo Ry
on lupautunut rahoittamaan hanketta 2800 eurolla ja vanhempien tuki kattaa loppuosan. Kiipeilytelineet
on hankittu ja odottavat maan sulamista, jotta ne voidaan asentaa paikalleen. Katoshanketta lähdetään
viemään eteenpäin vuoden 2018 puolella.

