
VALKJÄRVEN KYLÄYHDISTYS RY:n

Toimintakertomus kaudelta 1.1.2022-31.12.2022

1. Yleistä 

Vuosi 2022 oli Valkjärven kyläyhdistys ry:n kahdeksas toimintakausi.

Valkjärven kyläyhdistys ry:n tarkoituksena on:

● toimia kylän asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana
● edistää kylän asukkaiden välistä yhteistoimintaa
● edistää kunnallisten ja kaupallisten palveluiden säilymistä ja kehittämistä kylän alueella
● edistää kylän asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä
● tuoda esille kannanottoja kylää koskevissa kysymyksissä
● tukea asukkaita, kylässä toimivia muita yhdistyksiä ja luottamushenkilöitä heidän

pyrkimyksessään luoda kylän asukkaille hyvä, turvallinen, viihtyisä ja siisti asuinympäristö
● edistää asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa
● vaalia kylän kulttuuriperintöä ja edistää kyläkulttuurin kehittymistä

Vuonna 2013 laadittu kyläsuunnitelma toimii Valkjärven kyläyhdistyksen pitkän aikavälin toiminnan
ohjenuorana. Valkjärven kyläyhdistyksen toimenpiteet (toimenpidesuunnitelma) perustuvat
kyläsuunnitelmaan ja ne vahvistetaan vuosittain vuosikokouksessa.

Toimintakaudella 2022 Valkjärven kyläyhdistys jatkoi kyläsuunnitelman kehittämistoimenpiteiden
edistämistä, kehittäen edelleen kylän toimivuutta ja asukkaiden viihtyvyyttä.

Vuoden aikana kyläyhdistyksen toiminta normalisoitui kaksi vuotta kestäneen korona pandemian ja
siitä johtuneiden kokoontumisrajoitusten jälkeen. Valkjärven kyläyhdistys ry järjesti yksin ja yhdessä
Valkjärven vanhemmat ry:n kanssa tapahtumia ja toimintaa, niin koululaisille kuin kaikille kyläläisille
yhteisöllisyyden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Yhdistyksessä oli toimintakautena 147 jäsentä.

2. Hallitus 

Hallituksen kokoonpano toimintakaudella oli 8 jäsentä ja 3 varajäsentä:

● Jani Hautala, puheenjohtaja
● Erkki Pursiainen, varapuheenjohtaja
● Minna Hämäläinen, sihteeri
● Hanna Ruotsalainen, taloudenhoitaja



● Marja Aho, tiedottaja
● Janne Hämäläinen, jäsen
● Markku Pesonen, jäsen
● Matti Putkonen, jäsen
● Auli Jaatinen, varajäsen
● Laura Kuutti, varajäsen
● Merja Makkonen, varajäsen.

Hallituksella oli toimintakaudella 6 kokousta. Kokouksista neljä oli lähikokouksia ja kaksi oli
etäkokouksia.

Kyläyhdistyksen taloudenhoitajan on ilmoittanut ennen vuosikokousta luopuvansa tehtävästä.
Kyläyhdistys hakee taloudenhoitajaa ja toivoo, että uusi taloudenhoitaja löytyisi jäsenistön
keskuudesta viimeistään vuosikokouksessa maaliskuussa 2023. Taloudenhoitajan tehtävän lisäksi
myös puheenjohtaja-/ hallituksenjäsenehdokkaaksi etsitään uusia kyläläisiä.

3. Hankkeet vuonna 2022

3.1 Valkjärven koulun säilyttäminen ja luontokoulun edistäminen

Taustaa

Koulu on kylän keskus, joka vahvistaa yhteisöllisyyttä Valkjärven kylällä. Valkjärven
koulun vanhempainyhdistys ja kyläyhdistys ovat toimineet jo vuosia yhteistyössä
koulun toiminnan turvaamiseksi. Aktiivisella yhteistoiminnalla saimme rakennetuksi
tuhopoltetun koulun tilalle uuden koulun, jossa koulutoiminta pääsi käynnistymään
7.1.2021.

Koulun kohtalosta käydyissä keskusteluissa on sekä vanhempainkerhon että
kyläyhdistyksen edustajille ja yksittäisille henkilöille käynyt selväksi jatkuva tarve
puolustaa kyläyhteisöjä Nurmijärvellä. Kunnan strategian vastaisesti perinteiset
kyläyhteisöt sekä kyläkoulut ovat myös tulevaisuudessa kunnan nykyisillä
palvelukriteereillä ja säästölinjalla jatkuva taistelukenttä niiden olemassaolosta.

On tärkeää tunnistaa, että työtä koulun oppilasmäärän riittävyyden (esim. kouluun
kuljetus Klaukkalan suunnista) sekä kylän elinvoimaisuuden varmistamiseksi (esim.
sopiva lisärakentaminen Valkjärven koulun alueelle) on jatkettava herkeämättä. Myös
muut koulutoiminnan ja kylän elinvoimaisuutta tukevat hankkeet, kuten luontoviikko
ja koulualueen virkistyskäytön kehittäminen kyläläisten tarpeisiin ovat tärkeä osa tätä
työtä.

”Meidän vesistö” – teemapäivä luontokoulu-hankkeen edistämiseksi

Suomen luonnon päivää vietettiin vuonna 2022 lauantaina 27.8. Tätä edelsi
Luontoviikko, jonka aikana kyläyhdistyksen toimesta järjestettiin kylän koululaisille
”Meidän vesistö”-teemapäivä. Nurmijärven uutiset kirjoitti aiheesta 4.9.2022
seuraavasti:



Puuhapisteet odottivat Valkjärven koululaisia

Lähtelän rannassa luontopäivänä

Suomen luonnon viikkoa vietettiin perinteisesti elokuun loppupuolella. Osana

luontoviikon aktiviteetteja Valkjärven kyläyhdistys järjesti jo toista vuotta peräkkäin

oman kylän koululaisille luontopäivän. Viime vuonna teemana oli Meidän metsä,

vuonna 2022 Meidän vesi, vesistö ja veden vilja eli kalat. Itämeren päivän aattona koko

Valkjärven koulu, niin oppilaat kuin opettajatkin, suuntasivat Lähtelän rantaan.

Tapahtuma linkittyy John Nurmisen Säätiön aloittaman Itämeri-päivän teemaan.

Päivän tavoitteena oli perehtyä kylän omaan järveen erilaisten puuhapisteiden avulla.

Lapset kokosivat muun muassa itselleen ongen kylätalkkarin keräämistä pajun ja

vaahteran rangoista sekä koho koukku-siima-paketista. Onkien rakentamista ja

onkimista ohjasivat Klaukkalan kalastuskehon kokeneet kalastajat. Kalaa tuli ja suurin

kala palkittiin. Toki kalaa myös syötiin, paikalla paistettuna sekä säilöttynä ahventa,

särkeä, muikkua. Kalojen anatomiaan perehdyttiin perinteisellä tavalla eli avaamalla

kaloja. Lasten kiinnostus oli suuri eikä preparointipöydän luota tahdottu malttaa

poistua. Myös paikalla paistettu ahven ja säilötyt särki ja muikku tulivat tutuiksi.

Järven pohjaan perehdyttiin muovailemalla valkjärveläisestä savesta ovikoristeita.

Innokkaimmat ehtivät tehdä useammankin taideteoksen. Juttua riitti järven pohjan

savisesta tuntumasta uimarin varpaiden alla. Samalla muisteltiin, että hyvälaatuinen

savi aikoinaan houkutteli paikalle myös kukkopillitehtaana aloittaneen Savitorpan

ateljeen.

Uimista lähestyttiin kansanperinteen kautta. Wellamo Weden emäntä luki tarinaa

Näkistä, joka oli uhka uimaan meneville lapsille – oman aikansa keino suojella lapsia

veden varaan joutumiselta oli Näkistä varoittaminen. Ratkottiin myös arvoituksia.

”Vanha vakka, uusi kansi joka vuosi. Mikä se on?”



Tietysti piti myös tietoviisastella. Joukkueina käytiin Valkjärvi-visa, jossa oppilaiden

tietomäärä testattiin ja hyväksi todettiin. Joukkueet kävivät mielenkiintoisia

keskusteluita pohtiessaan visan vastauksia. ”Mää olen saanut kuhan. Mitä, eikö kuha

ole vastausvaihtoehtona?”

Itämeripäivän kunniaksi selvitettiin myös kartalta, millaista reittiä Valkjärven vesi

virtaa matkallaan Itämereen.

Kotiin viemisinä – onkien ja taideteosten lisäksi – lähti kalastusaiheiset tieto- ja

tehtävävihkot.

Artikkeli: Nurmijärven Uutiset
------------------------------

Lisäksi luontoviikon aikana Valkjärven kylän Facebook-sivuilla julkaistiin päivittäin kuvia
Valkjärvestä eri vuoden aikoina pienin tarinoin höystettynä. Kuvat olivat kylän oman
harrastekuvaajan Simo Salon ottamia. Kuvat ovat edelleen katseltavissa sivujen
julkaisuhistoriassa.

Koululaisilta, koulun henkilöstöltä, yhteistyökumppaneilta saadun palautteen sekä
kyläyhdistyksen oman kokemuksen pohjalta voidaan todeta, että luontoviikko toteutui
jälleen kerran onnistuneesti. Kyläyhdistys kiittää yhteistyökumppaneina toimineita:

● Suomen Vapaa-ajankalastajat
● Klaukkalan Kalastuskerho
● Tukkutorin Kala Oy
● John Nurmisen Säätiö
● HOK Elanto
● Klaukkalan City-market
● Nurmijärven K-Supermarket
● Klaukkalan K-Rauta

Frisbeegolf-radan valmistuminen

Koulun ja koulun alueen edelleen kehittämiseksi koululaisia, kylän nuorisoa ja
kyläläisiä palvelevaksi keskukseksi Valkjärven kyläyhdistys hankki Nurmijärven
kunnalta luvan rakentaa 9 -korinen frisbeekenttä Valkjärven koulun alueelle. Samalla
kyläyhdistys haki marraskuussa Emo ry:ltä avustusta frisbee -kentän rakentamiseksi.
Avustus myönnettiin helmikuussa 2022. Projektin kokonaiskustannukset ovat n.
10 000 eur. Talkooporukka rakensi rataa kesäkaudella 2022, yhteensä noin 17
talkoopäivänä.

Rata on pääosin valmis. Alueella sijaitsevan vanhan kaivon kattaminen turvallisesti
on varmistettava kunnalta, ennen radan käyttöönottoa. Talkoolaisia tarvitaan
edelleen viimeistelyyn ja mm. hakkeen levittämiseen. Kylätalkkarin työpanosta
voidaan tarvittaessa hyödyntää ylläpitotyöhön. Tavoitteena on, että valmiilla radalla
joku harrastaja alkaisi pitää frisbeegolf-kerhoa, joka tukisi omalta osaltaan radan
aktiivista käyttöä.

Hiekkatekonurmen hankinta monitoimikentälle

EMO ry:ltä saatiin puoltava päätös siihen, että hiekkatekonurmen



kustannuksiin olisi mahdollista saada taloudellista tukea 60 %. Tämä olisi edellyttänyt
hakemuksen täydentämistä tarkennetulla kustannusarviolla ja muilla lisäliitteillä.
Rahoitushaku päätettiin jättää kesken, koska hallituksella ei ole tarvittavia resursseja
eikä omarahoitusosuutta asian edistämiseen. Keväällä uusi hallitus voi arvioida
tilannetta uudestaan sen hetkisten resurssien pohjalta. Myös hiekkatekonurmen
saatavuutta on selvitetty, jolloin kustannukset saataisiin alhaisemmiksi, mutta hiekka
kuitenkin hankittaisiin uutena. Asian selvittäminen on kesken.

3.2 Kylän turvallisuuden ja viihtyisyyden edistäminen

Kylätalkkari-palveluiden tarjoaminen kyläläisille

Kyläavustajan palkkaaminen on ollut osa Suomen Kylät ry:n Työtä kaikille – Jobb för
alla hanketta, joka toimii Uudellamaalla. Hankeideana on, että kylä- ja
kaupunginosayhdistykset palkkaavat pitkäaikaistyöttömiä palkkatuella ja työkokeiluin
kyläavustajiksi. Uudenmaan TE-toimisto osallistuu hankkeen
rahoitukseen. Kyläyhdistys hoiti kylätalkkaritoiminnan vuonna 2022 itsenäisesti, kun
Suomen Kylät ry:n hanke päättyi v 2021 lopussa.

Keskeisenä ajatuksena on, että kyseessä ovat ns. jokamiestason työt eikä
kyläavustajatoiminta kilpaile paikallisen yritystoiminnan kanssa. Tavoitteena on
tuottaa kyläläisille apua arjen askareisiin. Ajatuksena on, että esimerkiksi ikääntyvät
kylän asukkaat voisivat hyötyä apukäsistä arjessa. Kyläavustaja voi toteuttaa myös
yleishyödyllistä toimintaa, josta esimerkkeinä siisteyden ja viihtyvyyden edistäminen
Kuhakoskella ja Lähtelän rannassa sekä Valkjärventiellä tuikkivat heijastinpuut.

Vuoden aikana on käynyt selväksi, että Kylätalkkari-toiminta on edelleen melko
tuntematonta kyläläisille ja työtilauksia on ollut rajallinen määrä. Viestintää
kylätalkkari-toiminnasta on tehty Facebookin, kylän verkkosivujen sekä suorajakeluna
postilaatikoihin. Työn tilaajat ovat antamansa palautteen perusteella olleet
kylätalkkari-toimintaan varsin tyytyväisiä.

Vuonna 2022 Valkjärven kyläyhdistyksen kylätalkkarina toimi Timo Pulkkinen. Timon
määräaikainen työsopimus päättyi 16.1.2023. Uuden kylätalkkarin rekrytointi on
kesken.

Lähtelän rannan kehittäminen

Pro Valkjärvi on vuokrannut 2019 Nurmijärven kunnalta Lähtelän huoltorakennuksen
kymmeneksi vuodeksi. Pro Valkjärvi kunnostaa rakennusta (katto, viemäröinti yms.) ja
hallinnoi sen käyttöä. Valkjärven kyläyhdistys vuokraa huoltorakennuksen varastoa
tapahtumakalusteiden säilytykseen. 

Tavoitteena on ollut laatia Pro Valkjärven ja kyläyhdistyksen välille yhteinen
suunnitelma Lähtelän rannan tilojen käytöstä ja kehittämisestä sekä laatia Lähtelän
kokonaisuudelle pidemmän aikavälin kehittämissuunnitelma.

Vuoden aikana Valkjärven kyläyhdistyksen ja Pro Valkjärven edustajien kesken pidettiin
palaveri, jonka muistio toimitettiin kunnan edustajalle. Kunnan työntekijät raivasivat
rannanläheistä pusikkoa ja tien reunaa. Palaverissa keskusteltiin myös valaistuksesta ja



kameravalvonnasta. Keskustelua jatketaan siitä, miten aluetta kehitetään jatkossa
(mm. huoltorakennuksen remontti).

Valkjärventien turvallisuuden ja virkistyskäytön edistäminen

Liikenteen ja liikenneyhteyksien kehittäminen ja turvallisen kylätien varmistaminen on
todettu keskeiseksi asiaksi kyläsuunnitelmassa.

Klaukkalan kehätien valmistumisen ja Vanha Klaukan uuden asuntoalueen
rakentamisen myötä raskas maansiirtoliikenne ja muu läpiajoliikenne Valkjärventien
kautta on kasvanut merkittävästi. Suurella nopeudella ajavat raskaat kuljetukset ovat
aiheuttaneet tuntuvasti lisääntyvän riskin sekä tiellä liikkujille että tienvarressa
tärinähäiriöinä.

Valkjärventien kevyenliikenteenväylä äänestettiin syksyn 2021 kuntalaiskyselyssä
kärkihankkeeksi uusien jalankulku- ja pyöräteiden kehittämistarpeissa - kuntalaisten
mielipiteen huomiointi on varmistettava myös kunnan päätöksenteossa.
Valkjärventien kevyenliikenteenväylällä on merkittävä vaikutus kylän sekä sen
lähialueiden turvallisuuden ja virkistyskäytön kannalta.

Valkjärventien peruskunnostuksen ja kevyenliikenteen turvallisuuden varmistaminen
Valkjärventiellä ovat jatkossakin kyläyhdistyksen liikenneturvallisuusasioiden
kärkihankkeita.

Jokavuotinen kevätsiivous teidenvarsilla

Kylän perinteiset kevätsiivoustalkoot järjestettiin 13.-15.5.2022. Talkoiden tavoitteena
on siivota lumen sulamisen jälkeen näkyviin tulevat roskat Lähtelästä, Keudan
parkkipaikan ympäristöstä, Kuhakosken alueelta sekä Valkjärventien ja siitä
haarautuviensivuteiden ojienpohjilta ja pientareilta. Roskat kerättiin vapaaehtoisten
toimesta jätesäkkeihin Valkjärventien bussipysäkeille, josta ne kuljetettiin
kyläyhdistyksen organisoimana Metsä-Tuomelan jäteasemalle. Kiitoksena
osallistumisesta sunnuntaina 15.5.22 järjestettiin talkooväen kahvitus ja makkaran
grillaus Lähtelän rannassa.

Kuhakosken pysäköinnistä tiedottaminen

Kuhakosken pysäköinnistä laadittiin ohjeistus, joka julkaistiin sekä kylän
Facebook-sivuilla sekä laminoituna vietiin Kuhakosken ilmoitustaululle tiedoksi. Lisäksi
Facebook-sivuilla julkaistiin saapumisohje Kuhakoskelle Valkjärven alueen julkista
liikennettä käyttäen. Tällä viestinnällä pyritään helpottamaan Kuhakosken läheisyyden
haastavaa ja rajallista pysäköintitilannetta.

Kulttuurielämyksen tuottaminen lapsille

Kunnan hyvinvointilautakunta myönsi kyläyhdistykselle kulttuuriavustusta 550 euroa
toimintakaudelle 2022. 1.10.2022 Valkjärven koululla toteutettiin taikuriesitys, johon
on lupautunut palveluntuottajaksi Taika Taija. Vanhempainkerho järjesti tilaisuuteen
buffetin. Tilaisuus saavutti aktiivisen viestinnän ansiosta runsaan yleisömäärän.
Koululle kokoontui yli 100 lasta läheisineen seuraamaan tarinan ja taian sikermää.

Puutarhakalusteiden ja telttakatosten vuokraustoiminta



Kyläyhdistys on jatkanut aiempien vuosien tapaan puutarhakalusteiden ja
telttakatosten vuokraamista. Kyläyhdistyksen jäsenet voivat vuokrata näitä
jäsenhintaan. Ulkopuolisille korkeammat vuokrat ja jäsenillä on etuoikeus, jos tarve
samaan aikaan.

Kesän 2022 kyläyhdistyksen telttavuokrauksessa esiintyi ongelmia teltan
rikkoutumisen takia. Jatkossa vuokraajat eivät voi keskenään sopia teltan siirtymisestä
seuraavalle vuokraajalle, vaan kylätalkkari käy teltan kunnon läpi vuokrausten välillä.
Kuitti vuokrauksesta tulee esittää kylätalkkarille ennen teltan luovutusta.

3.3. Muut hankkeet

Kyläkirjastipendirahasto

Kyläkirjatoimikunnan esityksen pohjalta Valkjärven kyläyhdistys otti stipendirahat
5 874 euroa omalle tililleen. Kyläyhdistyksen tarkoituksena on jakaa jatkossa stipendit
kyläkirjatoimikunnan puolesta. Rahat tulee käyttää sääntöjen mukaan stipendeihin
kylä kylän nuorten toiminnan tukemiseen. Kyläyhdistys otti rahaston hoidettavakseen
ja hallinnoi sitä rahaston sääntöjen mukaisesti.

Kyläyhdistyksen stipendien myöntämisen kriteereinä Valkjärven koulun oppilaille
kevätjuhlassa 2022 olivat kotiseututyö, innostus ja kiinnostus kaverin auttamiseen.

Nurmijärvi-harrastaa tapahtumaan osallistuminen

Kyläyhdistyksen edustajat osallistuivat Rotary-kerhon järjestämään
Nurmijärvi-harrastaa tapahtumaan 20.8.2022 Lähtelän rannassa. Tapahtumassa eri
järjestöt esittelevät liikunnallisia harrastusmahdollisuuksia. Kyläyhdistyksen
tavoitteena oli tehdä kyläyhdistystoimintaa tunnetummaksi kyläläisille sekä esitellä
tulevia ja olemassa olevia tapahtumia ja palveluja, kuten esim. frisbeegolf -rata,
luontoviikko ja kylätalkkari-toiminta. Tapahtumaa varten päivitettiin Kyläyhdistyksen
toimintaa esittelevä julisteaineisto. Taittotyön teki pro bono-työnä suunnittelija Liisa
Summanen, Kirkkonummelta.

Valokuitukaapeli Valkjärvelle

Valokuituyhteyden saaminen Valkjärven kylälle on ollut jo pidempään tavoitteena
mäkisen kylämaaston epätasaisen ja paikoitellen hyvin heikon yhteyden vuoksi. Tämä
työ jatkuu myös vuonna 2023. Tällä hetkellä valokuituverkon rakentamisesta ovat
kiinnostuneita paikallinen Valknet (Valkjärven kuituosuuskunta) sekä Valoo Täyskuitu.
Vuoden 2021-22 aikana kyläyhdistyksen toimesta selvitettiin valokuitukaapelin
saamista Valkjärvelle. Verkkoyhtiö Valknetti ei saanut tukea ELYltä vuoden 2021
ehdotetulle valokuitukaapelihankkeelle. Asia on avoinna.

Vappupicnic

Vappupicniciä ei vuonna 2022 järjestetty kyläyhdistyksen toimesta. Sovittiin kuitenkin,
että mahdollisuudesta kokoontua Kuhakoskelle vapunpäivänä 1.5.22 muistutellaan
kyläläisiä. Paikalle järjestettiin kyläyhdistyksen grilli sekä nyyttäripöytään 30 munkkia
nuorelta kotileipurilta. Vapun viettoon saapui parikymmentä kyläläisiä koleasta
kevätsäästä huolimatta.



Valkjärven lintujen pesinnänkehitysprojekti

Hallitus teki päätöksen lähteä tukiorganisaatioksi Valkjärven lintujen
pesinnänkehitysprojektiin. Erkki Pursiainen on ollut mukana hankkeen kokouksessa,
jossa päätettiin tehdä 20 telkänpönttöä ja muutama tekosaari Valkjärvelle. Paavo
Puokalta saatiin käytettyjä käyttökelpoisia lautoja projektille. Klaukkalan K-Rauta
Korpisaari lahjoitti runsaasti uusia lautoja hankkeelle. Markku Pesosen verstaassa on
tehty telkänpönttöjen protokappaleet sekä valmistettu 16 pöntön seinien ja kattojen
elementit valmiiksi pönttöjen tekotalkoita varten. Kyläyhdistys on myös tukenut
hanketta viestimällä projektin etenemisestä Facebook-sivustollaan.

4. 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. Facebook-sivujen tykkääjien määrä
kasvoi edelleen +7 %, ollen vuoden 2022 lopussa 602 (vuonna 2021 562). Samoin
sivujen seuraajien määrä kasvoi +6 %, ollen vuoden 2022 lopussa 624 seuraajaa
(vuonna 2021 589). 

- Kyläyhdistys tiedottaa yhdistyksen toiminnasta ja muista kylää koskevista asioista
aktiivisesti Valkjärven kylän Facebook-sivulla ja Valkjärven kylän -nettisivuilla.
Yhdistyksestä ja sen järjestämistä tapahtumista tiedotetaan lisäksi postilaatikkoihin
jaetuilla tiedotteilla sekä paikallislehdissä.

- Hallituksen jäsenet osallistuvat myös kylällä järjestettyihin tapahtumiin ja levittävät
siellä tietoa kyläyhdistyksen toiminnasta ja jäseneksi liittymisestä. Kyläyhdistyksen
hallituksen jäsenet sekä työryhmät ovat tiedottaneet ja toimineet aktiivisesti mm.
kunnanjohdon, poliitikkojen sekä ELY-keskuksen suuntaan kokousten ja
sähköpostiviestien muodossa. 

Lisätietoja kylän toiminnasta ja tapahtumista: 
www.facebook.com/valkjarvenkyla
www.valkjarvenkyla.fi

Lisätietoja Pro Valkjärvi -yhdistyksen toiminnasta:
https://www.facebook.com/provalkjarvi
http://www.provalkjarvi.fi/

Lisätietoja koulun vanhempainkerhon toiminnasta:
https://www.facebook.com/Valkjärven-Koulu-110595167039203

5. Yhteistoiminta 

- Valkjärven edustajana Nurmijärven Kyläasiain neuvottelukunnassa on toiminut Markku Pesonen
ja varajäsenenä Erkki Pursiainen. Kevään 2022 vuosikokouksen yhteydessä uudeksi edustajaksi
valittiin Jani Hautala ja varajäseneksi Tapani Virtanen. 

- Kyläyhdistyksen edustaja/edustajat ovat osallistuneet Kyläfoorumeihin. 
- Kyläyhdistys teki yhteistyötä Pro Valkjärven ja Valkjärven koulun vanhempainkerhon kanssa.  

http://www.facebook.com/valkjarvenkyla
http://www.valkjarvenkyla.fi
https://www.facebook.com/provalkjarvi
http://www.provalkjarvi.fi/
https://www.facebook.com/Valkj%C3%A4rven-Koulu-110595167039203


6.  Talous ja varainhankinta

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

7. Muuta 

Valkjärvi on viihtyisä, luonnonkaunis kylä, jossa on viihtyisä asua. Valkjärvellä on myös voimakas
yhteishenki ja kylässä on viime vuosina saatu paljon hyviä, isoja hankkeita aikaan. Monet pienemmät,
vuosittaiset hankkeet ja tapahtumat tukevat säännöllistä yhteisöllisyyden ylläpitämistä.

Kyläläiset ovat koonneet yhteen voimansa myös taistelussa kyläkoulun ja sen jälleenrakentamisen
puolesta syksyn 2019 tuhopolton jälkeen sekä koulun tulevaisuuden pysyvyyttä edistävän toiminnan
kehittämiseksi. Toimiva kyläkoulu on ehdoton edellytys kylän elinvoimaisuuden säilyttämiseksi ja sen
eteen on tärkeätä tehdä työtä herkeämättä.  

Aktiivisuudellamme on saatu aikaan myös muun muassa katuvalot valottomana olleelle osalle
Valkjärventietä, kaiteidenparantaminen lapsiturvalliseksi Kuhakoskelle, monitoimikenttä Valkjärven
koululle sekä  luontoviikon tapahtuma.

Valkjärveä pidetään yhtenä Nurmijärven aktiivisimmista kylistä - Valkjärven kyläyhdistys haluaa
omalla toiminnallaan osoittaa positiivista esimerkkiä oman aktiivisuuden ja eri osapuolten
rakentavan yhteistyön merkityksestä kylän toiminnan ja elinvoimaisuuden edistämisessä.


