
VALKJÄRVEN KYLÄYHDISTYS RY 

Toimintakertomus toimintavuodelta 2019 

 

1. Yleistä 

Vuosi 2019 oli Valkjärven kyläyhdistys ry:n viides toimintakausi. Yhdistyksessä oli toimintakautena 100 

jäsentä, joista 6 oli kannatusjäseniä. Vuoden 2019 keskeisiä projekteja olivat joukkoliikennekyselyn 

jatkotoimenpiteet, Kuhakosken kaiteiden parannus lapsiturvallisiksi sekä tulipalossa tuhoutuneen 

Valkjärven koulun jatkosuunnitelmiin liittyvät asiat. 

2. Hallitus 

Hallituksessa oli 8 jäsentä: Markku Pesonen (puheenjohtaja), Tuula Pulkkinen (varapuheenjohtaja), Janne 

Hämäläinen (rahastonhoitaja), Minna Hämäläinen (sihteeri), Auli Jaatinen (tiedottaja), Erkki Pursiainen, 

Merja Makkonen (varajäsen) ja Liisa Ahlström (varajäsen). Hallitus kokoontui toimintakautena kahdeksan 

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 2019 lopussa sivulla oli 437 tykkääjää ja 445 seuraajaa. 

•  Kylän nettisivuille on kerätty pysyvämpää tietoa kylästä. Sivuilta löytyy tietoa muun muassa kylän 

historiasta, nähtävyyksistä, muista yhdistyksistä ja paikallisista yrityksistä. Sivulle on myös viety 

kyläyhdistyksen toimenpide-ehdotuksia ja kannanottoja. 

•  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 vuoden aikana lähetetty sähköpostitse kahdeksan jäsentiedotetta 

ajankohtaisista aiheista. Kyläyhdistyksen projektit kuten Kuhakosken kaideparannus, 

joukkoliikennekysely ja luontokoulusuunnitelma ovat saaneet myös hyvin näkyvyyttä Nurmijärven 

Uutisissa.  

•  Lisäksi kylälle on laitettu esille yhdistyksestä kertovia julisteita.  

 

4. Alueen viihtyisyyttä edistävät hankkeet 

• Siivoustalkoot Valkjärventien, Lähtelän ja Keudan parkkipaikan siivoamiseksi pidettiin 4.5.2019. 

• Kuhakosken kaiteiden parannustyö Valkjärven kyläyhdistyksen tähän asti mittavin hanke 

Nurmijärven kunta teetti v. 2013 kyläsuunnitelmat.  Valkjärven kyläsuunnitelmaan nousi Kuhakosken 

kaiteiden parantaminen lapsiturvalliseksi. 



Valkjärven kyläyhdistys haki viime vuonna v. 2018 Nurmijärven kunnan osallistuvan budjetoinnin 

rahoitusta Kuhakosken kaiteiden parantamiseen lapsiturvalliseksi. Kunta myönsi rahoitusta haetun 

15.000 €.  

Kunnan edustajien kanssa pidettiin suunnittelukokouksia kesällä 2018. Kuhakosken alueen 

järjestäytymättömän osakaskunnan, Myllytontin lupa kaideparannukselle saatiin kokouksessa 

8.8.2018 ja maakuntamuseon hyväksyntä rakenteista 20.8.2018. Kunnan edustajien kanssa pidetyssä 

kokouksessa 14.8.2018 Valkjärven kyläyhdistys ry sai luvan edetä hankkeessa ja pyytää työ- ja 

materiaalitarjouksia. Syksyn tarjouskyselyt tuottivat yhden tarjouksen, jonka kustannus 72 480 € 

ylitti myönnetyn avustuksen moninkertaisesti, joten kunnalta hankkeelle haettiin ja saatiin 

jatkoaikaa 30.9.2019 sakka. Talvikaudella jatketusta tarjouskilpailusta saatiin hyviä tarjouksia sekä 

kunnalta 2.500 € lisärahoitus hankekokonaisuuden toteuttamiseksi. Nurmijärven Sähkö Oy lahjoitti 

työmaan käyttöön työmaakeskuksen ja työssä tarvitun sähkön. 

Kaideparannuksen tarjouskilpailun voitti Lapinjärveläinen metallialan yritys Metallisusi. 

Metallisusi/Antti Ihalainen teki kaideparannustyön 23.4.-31.7.2019 välisenä aikana. Kyläyhdistyksen 

aktiivit auttoivat urakoitsijaa materiaalin kuljetuksessa sekä vesakon että nurmikon raivaamisessa 

alueelta. Työhön tarvittiin teräsmateriaalia seuraavasti: teräsputkea 216 m, lattarautaa 166 m ja 

teräspinnaa 1170 m. 

Parannetun kaiteen vihki käyttöön kunnanjohtaja Outi Mäkelä avajaistilaisuudessa 7.8.2019. 

Valkjärven kyläyhdistys ry tarjosi tilaisuuteen osallistuneille n. 50 henkilölle pullakahvit ja 

grillimakkarat. Nurmijärven Uutiset raportoi näyttävästi 14.8.2019 numerossaan lämminhenkisestä 

juhlasta kunnan osallistuvan budjetoinnin ison hankkeen valmistumisen kunniaksi. 

Valkjärven kyläyhdistys kiittää onnistuneesta mittavasta projektista: 

- Nurmijärven kuntaa osallistuvasta budjetoinnista myönnetystä rahoituksesta kaidetyölle sekä useita 

kunnan toimihenkilöitä asioita hyvin ja tehokkaasti eteenpäin vieneestä yhteistyöstä! 

- Myllytontin osakkaita ja muita maanomistajia luvasta toteuttaa kaideparannus 

- Keski-Uudenmaan maakuntamuseoa hyvästä yhteistyöstä kaideparannusratkaisua haettaessa. 

- Nurmijärven Sähkö Oy:ä työmaakeskuksesta ja sähköstä! Niiden avulla työ helpottui  merkittävästi. 

- Antti Ihalaista/Metallisusi kaideparannustyöstä hyvällä käytännön näkemyksellä ja ammattitaidolla. 

- Mauri Lindforsia avusta kosken vesakon raivaamisessa 

- Kyläyhdistyksen aktiivit toimijat ja monet merkittävästi asiaan myötävaikuttaneet henkilöt 

ansaitsevat myös parhaan kiitoksen! 

 

5. Liikenneturvallisuutta edistävät hankkeet 

Kyläyhdistyksen liikenneturvallisuustyöryhmään kuuluivat vuonna 2019 Erkki Pursiainen (puheenjohtaja), 

Markku Pesonen, Tapani Virtanen ja Ari Lamminaho. Työryhmä edisti toimintavuonna seuraavia asioita: 

• Huhtikuussa saatiin Sahamäentien päähän STOP-merkki Valkjärventielle käännyttäessä. 



• Valkjärventielle, Kuhakosken viereiseen jyrkkään mäkeen on haettu Ely-keskukselta ’jyrkän mäen’ 

liikennemerkkiä.  Asia on vielä kesken Ely-keskuksessa. 

• Työryhmä on seurannut Valkjärven tien puuttuvan osuuden katuvalaistusasiaa ja pyrkinyt 

varmistamaan, että valaistuksen toteuttaminen on mukana kunnan suunnitelmissa vuodella 2021. 

• Kevyen liikenteen väylän saamista Valkjärventielle on edistetty niin, että on kehitetty ajatusta 

’liikuntareitti Valkjärven ympäri’.  Työryhmä on ollut yhteydessä liikuntajärjestöihin asian tiimoilta. 

• Markku Pesonen oli mukana Ely-keskuksen järjestämässä liikenneseminaarissa ja loi suhteita 

asiaomaisiin virkamiehiin, jotta yhdistyksellä on hyvät kanavat vaikuttaa paikallisiin asioihin. 

• Koko kuntaa koskevaan liikenneturvallisuussuunnitelman päivitykseen annettiin Valkjärven osalta 

keskeiset parannusehdotukset.  

 

Muita kyläyhdistyksen liikenneturvallisuutta edistäviä hankkeita olivat: 

• Valkjärven koululle, Kuhakoskelle ja Haarankujalle perustettiin heijastinpuut, johon saatiin 

lahjoituksena heijastimia Klaukkalan RengasCenteriltä, Urheiluhalleilta ja Lionseilta. Heijastinpuusta 

voi ohikulkija ottaa itselleen heijastimen sellaisen puuttuessa. 

 

6. Lähtelän rannan kehittäminen 

• Lähtelässä on säilytetty puutarhakalusteita ja katosta, joita on vuokrattu kyläläisille. Vuokratuloista 

on muodostunut merkittävä kyläyhdistyksen tulonlähde. 

• Pro Valkjärvi on vuokrannut Nurmijärven kunnalta Lähtelän huoltorakennuksen 10 vuodeksi. 

Tarkoituksena on hakea avustuksia ja kunnostaa huoltorakennusta. Valkjärven kyläyhdistys on ollut 

mukana asian kehittämisessä ja vuokraa tarvitsemansa varastotilan Pro Valkjärveltä. 

• Lähtelän uimarannalle asennettiin uusia koirakieltomerkkejä. 

 

7. Joukkoliikennekysely 

Kyläyhdistys toimitti päättäjille sähköpostitse sekä Solmu-palvelun kautta KIvenkyytiä koskevan 

kirjelmän. Siinä esitettiin päättäjille käytännön toimenpide-ehdotuksia Valkjärven joukkoliikenteeseen. 

Toimenpide-ehdotukset laadittiin yhdistyksen syksyllä 2018 kylällä toteuttaman kyselyn pohjalta. 

Ehdotuksen pohjalta aikatauluihin saatiin joitakin muutoksia ja Korsisaari lähetti yhdistykselle 

kommenttinsa ehdotuksiin sähköpostitse kesäkuun loppupuolella.  

Nurmijärven Uutiset julkaisi näyttävä jutun joukkoliikennekyselystä ja sen aikaansaamista 

toimenpiteistä. Lisäksi kyläyhdistyksen sihteeri Minna Hämäläinen oli lapsensa kanssa lehden 

haastattelussa, jonka tarkoituksena oli lisätä tietoisuutta Valkjärvellä kulkevista matalalattiabusseista ja 

Korsisaaren avuliaasta henkilökunnasta lastenrattaiden kanssa liikkuville.  

 

8. Tapahtumat 

• Kyläyhdistys oli mukana Valkjärven Talvitapahtumassa 10.2. ja Lintumetsän Eloillassa 20.8. 

esittelemässä toimintaansa. Valkjärven Venetsialaisissa 31.8. yhdistyksen joukkue mittelöi 

leikkimielisessä kilpailussa koulun oppilaiden ja vanhempainkerhon kanssa. 



• Kuhakosken kaiteiden valmistumisjuhla pidettiin 7.8.2019. Tapahtumaan oli kutsuttu kunnan 

päättäjiä sekä kyläläisiä ja siihen osallistui kaikkiaan noin 50 henkeä. Kaiteet vihki käyttöön 

kunnanjohtaja Outi Mäkelä leikkaamalla sillan yli asetetun sinivalkoisen nauhan. Mäkelän lisäksi 

avajaispuheen piti kyläyhdistyksen puheenjohtaja Markku Pesonen. Kyläyhdistys tarjosi 

tapahtumavieraille kahvia, pullaa ja makkaraa. 

• Kyläyhdistys järjesti Lepsämän nuorisoseurantalo Toukolassa Teatteri Vantaan esityksen Viirun 

syntymäpäivät 9.11.2019. Koulupalon vuoksi esitystä ei voitu toteuttaa alkuperäisen suunnitelman 

mukaan omalla koululla ja Lepsämän nuorisoseura ry luovutti tilan käyttöön maksutta. Esitykseen 

osallistui 66 katsojaa ja sen yhteydessä pidettiin puffetti, jonka tuotto luovutettiin sekä Lepsämän 

että Valkjärven koulupaloja sammuttamassa olleelle Perttulan VPK:lle. Kyläyhdistys sai esityksen 

toteuttamiseen Nurmijärven kunnan hyvinvointilautakunnan myöntämän kulttuuriavustuksen. 

 

 

9. Yhteistoiminta 

•  Valkjärven edustajana Nurmijärven Kyläasiain neuvottelukunnassa on toiminut Markku Pesonen ja 

varajäsenenä Erkki Pursiainen.  

• Kyläyhdistyksen edustaja/edustajat ovat osallistuneet Kyläfoorumeihin. 

 

• Kyläyhdistys teki yhteistyötä Pro Valkjärven ja Valkjärven koulun vanhempainkerhon kanssa.  

 

10. Valkjärven koulupalon jälkeiset toimenpiteet 

Valkjärven kylää kohtasi tragedia, kun Valkjärven koulun vanha rakennus tuhoutui tulipalossa 

28.10.2019. Kyläyhdistyksen hallitus ja koulun vanhempainkerho ovat tulipalon jälkeen kokoontuneet 

useasti koulun tulevaisuuden ja viestinnän merkeissä tavoitteena saada koulutoiminta jatkumaan 

Valkjärvellä mahdollisimman pian. Valkjärven kyläyhdistys päätti anoa rahankeräyslupaa 

koulutyöskentelyä tukevien toimintojen rahoittamiseksi. Kyläyhdistys toimitti myös parakkikoulun 

pystyttämistä Valkjärvelle puoltavan lausunnon päättäjille. Lisäksi kyläyhdistys kampanjoi Valkjärven 

koulun Facebook-sivun tunnettavuuden lisäämiseksi ja hankki runsaasti uusia jäseniä tukemaan 

toimintaansa kamppailussa uuden koulun puolesta. Päättäjille esiteltiin myös ehdotus kaikkia kunnan 

peruskouluja palvelevan luontokoulun perustamiseksi Valkjärvelle. 

 

11. Talous ja varainhankinta 

Yhdistyksen tulonlähteinä olivat jäsenmaksut, juhlakatoksen ja kalusteiden vuokraus sekä avustukset. 

Lepsämän kyläyhdistykseltä saatiin 150 € kannatusmaksu. Teatteri Vantaan esitykseen kyläyhdistys sai 

kunnan hyvinvointilautakunnan myöntämän 600 € kulttuuriavustuksen. Kuhakosken kaideparannukseen 

yhdistys sai vuoden 2018 osallistuvasta budjetista 15.000 € ja hankkeen toteuttamiseen jatkoaikaa 

vuodelle 2019. Lisäksi vuoden 2019 osallistuvasta budjetista myönnettiin lisärahoitus, jolla myös 

Lopentien puoleiset kaiteet saatiin uusittua.  

  



12.  Muuta 

• Valkjärven koulun kuudesluokkalaisille jaettiin keväällä 2019 kaksi 20 euron Valkjärvi-stipendiä , 

joiden kriteereinä oli hyvä käytös, avuliaisuus ja yleinen esimerkillisyys muita kohtaan. Lisäksi jaettiin 

kaksi 20 euron liikenneturvallisuusstipendiä.  


