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Toimintakertomus 2021 
Toimintakertomuksessa mainituista tapahtumista löydät lisätietoa Nurmijärven Luonnon 

verkkosivuilta osoitteesta sll.fi/nurmijarvi/ajankohtaista. 

HANKKEET JA TAPAHTUMAT 

Luonnonkukkien päivä 

Luonnonkukkien päivää vietettiin sunnuntaina 20.6. Aleksis Kiven 

kodin pihapiirissä Palojoella. Järjestimme tapahtuman yhdessä 

Nurmijärven museon kanssa. Yhteispohjoismaista Luonnonkukkien 

päivää vietetään vuosittain juhannusta edeltävänä sunnuntaina. Sen 

tavoitteena on edistää ihmisten kasvituntemusta ja -harrastusta sekä 

tarjota yhteisiä luontokokemuksia. Tapahtumapäivänä Aleksis 

Kiven kodin pihaniityllä pääsi itsenäisesti ohjelehtisen avulla 

tutustumaan parhaillaan kukkiviin luonnonkukkiin. Museo tarjosi ohjelehtistä kävijöille myös 

tapahtumapäivän jälkeen ja sai siitä hyvää palautetta. 

Niittutalkoot Aleksis Kiven syntymäkodin pihapiirissä 

Järjestimme 29.7. jälleen talkoot Aleksis Kiven syntymäkodin 

pihalla. Niittu, kuten Kiven elinaikaan tavattiin sanoa, monipuolisine 

luonnonkukkineen vaatii kukoistaakseen ylläpitoa.  

Yhdistyksemme on toteuttanut museon piha-alueelle vuonna 2018 

laatimaamme perinnemaiseman hoitosuunnitelmaa 

menestyksekkäästi jo neljänä vuonna peräkkäin järjestämällä 

vuosittain niittotalkoita. Kukkien määrä onkin lisääntynyt piha-

alueen niityillä vuosi vuodelta. Talkoisiin osallistui tällä kertaa 

yksitoista talkoolaista. 

 

   

 

  

https://www.sll.fi/nurmijarvi/ajankohtaista
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VAIKUTTAMINEN 

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta koskien Nukarin kiviainesten 
ottoaluetta 

Nurmijärven Luonto ry ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uuden-

maan piiri antoivat 1.2.2021 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskukselle yhteisen lausunnon Louhintahiekka Oy:n 

Nurmijärven Raalan kylässä Hämeentien ja Hynnänkorventien 

väliselle alueelle sijoittuvaa Nukarin kiviainesten ottoaluetta ja 

pilaantumattomien maa-ainesten loppusijoitusta koskevan 

hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.  

Arviointiselostuksessa tarkasteltiin kahta vaihtoehtoa. Vaihtoehdossa VE1 maa-ainesta otetaan sekä 

Linnamäen että Lumikallion alueilla ottoalueiden välissä olevan pellon pinnan tasolle +70 m mpy. 

Vaihtoehdossa VE2 maa-ainesten ottaminen ulotetaan ympäröivän maan pinnan alapuolelle tasoon 

+60 m mpy. Lausunnonantajat totesivat, että ympäristövaikutusten arviointiselostus on kummankin 

selostuksessa tarkastellun vaihtoehdon osalta täysin riittämätön. Melu-, tärinä- ja pölyvaikutusten 

vuoksi molemmat vaihtoehdot ovat nykylaajuudessaan todennäköisesti toteuttamiskelvottomia. 

Pohjavesivaikutusten vuoksi ainakin vaihtoehto VE2 ja todennäköisesti myös VE1 ovat toteuttamis-

kelvottomia. 

Muistutus lupahakemuksesta poiketa vesilain mukaisesta norojen vaarantamis-
kiellosta 

NCC Industry Oy haki Perttulaan suunnitellulle louhoshankkeelleen 

lupaa poiketa vesilain mukaisesta norojen vaarantamiskiellosta. 

Uudenmaan ELY-keskus katsoi, että hankkeelle tarvitaan vesilain 

mukainen poikkeuslupa, koska hankealueen kahdella puolella sen 

välittömässä läheisyydessä sijaitsee luonnontilaisia noroja, Liima-

niitunojaan laskeva noro pohjoisessa ja Lepolan noro etelässä.  

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri katsoi muistutuksessaan 1.4.2021, ettei luonnon-

tilaisten norojen vaarantamiseen pidä antaa lupaa, vaan hanke on toteutettava niin, ettei tällaista 

vaaraa aiheudu. 

Lausunto Nurmijärven kirkonkylän osayleiskaavaehdotuksesta 

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri antoi aloitteestamme 

8.10.2021 Nurmijärven kunnalle lausunnon Nurmijärven 

kirkonkylän osayleiskaavaehdotuksesta.  

Piiri esitti ehdotukseen useita muutoksia mm. Kattilamäen sekä 

Härkähaanmäen-Pirunkallion alueelle sekä osayleiskaavan 

viheryhteyksiin ja katulinjauksiin. 
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Uusien suojelualueiden perustaminen valtion maille 

Olemme olleet aktiivisesti edistämässä uusien luonnonsuojelualueiden perustamista Nurmijärvelle. 
Pitkään tekeillä ollut valtion mailla sijaitsevien suojelualueiden tekninen perustaminen toteutui, kun 

Valtioneuvoston ja ympäristöministeriön asetuksilla perustettiin 13.5.2021 Uudellemaalle valtion 

maille uusia suojelualueita, joiden laajuus on yhteensä noin 8 200 hehtaaria. Valtioneuvoston 

asetuksella perustetuista luonnonsuojelualueista Nurmijärvellä sijaitsee suoluonnon kannalta 

merkittävä Klaukkalan Isosuon luonnonsuojelualue. Osittain Nurmijärvellä sijaitsevat Petkelsuon 

luonnonsuojelualue sekä Vestran soiden, lehtojen ja vanhojen metsien luonnonsuojelualue.  

Ympäristöministeriön asetuksella Nurmijärvelle perustettiin Kaanaan vanhan metsän luonnon-

suojelualue, Kuppinummen luonnonsuojelualue sekä Nurmijärven ja Hyvinkään alueella sijaitseva 

Kiljavan luonnonsuojelualue. 

Kuntalaisaloite Lääketehtaan lehdon suojelemiseksi 

Nurmijärven Luonto julkaisi verkkosivullaan linkin, jolla saattoi liittyä Anu Pesosen kuntalais-

aloitteeseen Vanhan Pappilan vieressä olevan lehdon säilyttämiseksi.  

Alueen säilyttämistä perusteltiin mm. sillä, että lehto on upea lähiluontokohde, jossa pesii runsaasti 

lintuja, mm. satakieli. Kasvillisuus on ainutlaatuisen rehevää ja monipuolista, ja alueella on vanhoja 

hienoja puita. Kirkonkylän keskustassa sijaitseva alue on hieno luontokohde kaiken ikäisille ja 

tarjoaa mahdollisuuden säilyttää luontoa kaikkien ulottuvilla. Luonnontilaisena alue myös jatkaisi 

arvokasta kulttuurimaisemaa kirkonmäen ja Vanhan Pappilan jatkeena. 

Aloitteen allekirjoitti 135 henkilöä, ja se toimitettiin kuntaan 17.10.2021. Aloite on luettavissa 

verkkosivuilla osoitteessa https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/21463. 

Klaukkalan Isosuon pitkospuureittien toteutuminen 

Nurmijärven Luonto ry teki vuoden 2018 Nurmijärven osallistuvaan budjettiin esityksen mm. 

lsosuon pitkospuuhankkeen suunnittelusta Leader- rahoitushakemusta varten. Keijo West 

yhdistyksemme hallituksesta oli mukana lsosuon polkuhankkeessa sen alkutaipaleesta lähtien sekä 

Nurmijärven Ladun että Nurmijärven Luonnon edustajana. Uudenmaan ELY-keskus myönsi 

lsosuon luontopolulle erityisavustuksen, joka teki mahdolliseksi Isosuon pitkospuureittien 

toteuttamisen vuoden 2021 aikana. Reitti viimeistellään kevään 2022 aikana, sillä kunta oli jo 

ehtinyt siirtämään tälle varatun budjetin. 

Kannanotto Nurmijärven kallioiden louhimisen aiheuttamaan uhkaan 
nurmijärveläiselle luonnolle 

Uudenmaan Luonnonsuojelija-lehden 1/2021 artikkelissa 

yhdistyksemme hallituksen jäsen Tuula Sjöstedt otti kantaa mm. 

Nurmijärven kallioiden louhimisen aiheuttamaan uhkaan 

nurmijärveläiselle luonnolle.  

”Kallioisten maastojen tuhoutuminen pääkaupunkiseudun 

pohjattomaan sepelinälkään on pahin uhka luonnollemme. 

Haluamme, että Nurmijärvellä on jatkossakin monimuotoista ja elinvoimaista luontoa, jotta ihmiset 

voivat arjessaan hyödyntää lähiluontoa monipuolisesti. Monimuotoinen luonto taajama-alueilla 

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/21463
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tekee terveydelle hyvää, ja suosittelen lähiluonnossa liikkumista myös kuntapäättäjille, koska jo 

lyhyt metsäkävely laskee stressitasoa.  

Seitsemän veljeksen kävelyreittiä patikoidessa näkee niin metsää, kallioita, puroja kuin 

peltomaisemiakin. Olimme mukana kehittämässä Seitsemän veljeksen reitin mobiilisovellusta 

yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Nyt luontoreittimme löytyvät entistä helpommin.” 

YHDISTYSTOIMINTA 

Jäsenet 

Vuoden 2021 lopussa yhdistyksessä oli 199 jäsentä. Edellisen vuoden lopussa jäseniä oli 202. 

Vuoden aikana yhdistykseen liittyi 15 uutta jäsentä. Uudet jäsenet vastaanotettiin sähköposti-

tervehdyksellä. Suomen luonnonsuojeluliitto ry hoitaa jäsenrekisterissämme uusien jäsenten 

liittämisen ja poistuvien poistamisen.  

Jäsentietojen tarkistamiseksi ja päivittämiseksi jäsenten käytössä on sähköinen jäsenpalvelu, joka 

toimii verkossa osoitteessa rekisteri.sll.fi/jasentiedot. Sieltä näet jäsentietosi ja pääset muuttamaan 

yhteystietojasi ja hallitsemaan markkinointilupia. Päivitä palveluun sähköpostiosoitteesi, niin et jää 

ilman tietoa Nurmijärven Luonnon toiminnasta ja retkistä! Jäsentietojen muutoksesta voi aina 

ilmoittaa myös sähköpostiosoitteeseemme info@nurmijarvenluonto.fi. 

Keijo West on poissa 

 

 

Kuvassa Keijo West kertomassa Kiljavan entisestä 

keuhkotautiparantolan toiminnasta kesäillan kävelyretkellä 

25.8.2020. 

 

Kesäkuun alussa saimme surullisen ja järkyttävän uutisen hallituksemme pitkäaikaisen jäsenen ja 

aktiivisen toimijan Keijo ”Keke” Westin poismenosta. Kekellä oli aivan hämmästyttävä määrä 

paikallista tietoa Nurmijärveltä. Moni ehti Keken tarinoita kuulla, ja moni olisi halunnut kuulla 

enemmänkin. Tänä keväänä eräs Kekelle tärkeä ja läheinen hanke, Klaukkalan Isosuon luontopolku, 

liikahti eteenpäin, kun ELY-keskus myönsi lsosuon luontopolulle erityisavustuksen. Järjestötyössä 

Keken valtaisan asiantuntemuksenkin edelle meni hänen positiivinen, arvostava ja rohkaiseva 

asenteensa kanssaihmisiin. 

Jäsenkysely 

Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogiopiskelija Leena Sahlberg toteutti osana 

opinnäytetyönään kaksi yhdistyksemme tilaamaa kyselyä: jäsenille suunnatun mielipiteitä 

kartoittavan sähköpostikyselyn sekä verkkosivuilla julkaistun avoimen kyselyn. Kyselyyn 

vastanneet pitivät yhdistyksen suosituimpina toimintamuotoina retkiä luonnonsuojelualueelle, 

kansallispuistoon tai uhanalaiseen luontokohteeseen, siivoustalkoita, luontoiltoja ja 

paneelikeskusteluja. Toiveissa oli lisää toimintaa lapsille ja perheille, tapahtumia ja tempauksia, 

ulkoilureittien rakentamista sekä opastusta luontotiedoissa ja -taidoissa. Vastaajat toivoivat 

yhdistyksen panostavan tiedottamiseen ja yhdistyksen tunnettuuden lisäämiseen sekä paikalliseen 

näkyvyyteen verkossa, lehdissä ja tapahtumissa. Opinnäytetyö on luettavissa ja ladattavissa 

Theseus-verkkosivuilla osoitteessa https://www.theseus.fi/handle/10024/497927. 

http://www.rekisteri.sll.fi/jasentiedot
mailto:info@nurmijarvenluonto.fi
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Yhdistyksen toimihenkilöt 

Yhdistyksen sihteerinä on toiminut Minna Nyström ja taloudenhoitajana Tuula Sjöstedt. Jäsen-

rekisterivastaavina ovat toimineet Leena Sahlberg ja Jouko Vuoristo. Koska syyskokouksessa 

25.11.2020 yhdistykselle ei valittu puheenjohtajaa, on välttämättömissä puheenjohtajan tehtävissä 

toiminut yhdistyksen viimeisimmäksi valittu puheenjohtaja Jouko Vuoristo. Yhdistyksen verkko-

sivuista ovat vastanneet Jouko Vuoristo ja Tuula Sjöstedt ja sosiaalisen median päivityksistä Minna 

Nyström. Sääntömääräisiä yhdistyksen nimenkirjoittajia olivat Jouko Vuoristo, Minna Nyström ja 

Tuula Sjöstedt. 

Viestintä 

Verkkoviestintä 

Yhdistyksen verkkosivut ovat Suomen luonnonsuojeluliiton alisivustolla osoitteessa 

https://www.sll.fi/nurmijarvi. Sivusto https://www.nurmijarvenluonto.fi toimii hallituksen ja 

aktiivien käytössä olevana suljettuna sivustona. Yhdistyksen jäsen Margareta Sundell on avustanut 

verkkosivujen ylläpitoa antamalla yhdistyksen käyttöön ottamiaan upeita valokuvia eri puolilta 

Nurmijärveä. Suljetun sivuston korvaamiseksi on aloitettu yhdistyksen arkistoaineistojen siirto 

pilvipalveluympäristöön. 

Yhdistyksellä on osoitteessa https://www.facebook.com/nurmijarvenluonto facebook-sivut, joilla 

tavoitetaan jäsenten lisäksi kuntalaisia ja päättäjiä. Nurmijärven luonnon havaintopäiväkirja löytyy 

osoitteesta https://www.facebook.com/groups/205814650154256. Valokuvia julkaistaan myös 

yhdistyksen Instagram-sivulla osoitteessa https://www.instagram.com/nurmijarvenluonto.  

Yhdistyksen valtakunnallisen kattojärjestön Suomen luonnonsuojeluliiton verkkosivusto sijaitsee 

osoitteessa https://www.sll.fi/. 

Jäsenkirjeet 

Yhdistys lähetti jäsenilleen sähköpostilla vuoden 2021 aikana kaksi jäsenkirjettä. 

Jäsenkirjeessä 4.6. kerrottiin yhdistyksen toteuttamasta jäsenkyselystä, uusista luonnonsuojelu-

alueista Nurmijärvellä, Klaukkalan Isosuon luontopolkuhankkeen edistymisestä ja kesälle suunni-

tellusta toiminnasta. Toivotimme myös ideat ja lisäkädet lämpimästi tervetulleiksi tapahtumien ja 

retkien suunnitteluun ja järjestämiseen. 

Jäsenkirjeessä 10.12. kerroimme, että yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään etä-

kokouksena tiistaina 28.12. alkaen klo 17:30. Kokousalustana toimi Google Meet, ja kokoukseen 

saattoi osallistua pyytämällä linkin sähköpostilla osoitteestamme nurmijarvenluonto@gmail.com. 

Kokousasiakirjat oli julkaistu yhdistyksen verkkosivuilla sll.fi/nurmijarvi. Kirjeessä kerroimme 

myös, että etsimme lisää aktiivijäseniä esimerkiksi retkien vetämiseen, sosiaalisen median päivit-

tämiseen ja kaavoituksen seuraamiseen ja että yhdistyksessämme voit tehdä itselle mielekkäitä ja 

konkreettisia tekoja lähiluonnon puolesta. 
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Kokoukset 

Hallituksen kokoukset 

Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kaksi kertaa. Molemmat kokoukset pidettiin 

koronatilanteen vuoksi etäkokouksina. Kokouksessa 2.2. yhdistyksen hallitus päätti yhdistyksen 

toimihenkilöistä ja nimenkirjoittajista. Kokouksessa 28.12. hallitus päätti vuosikokoukselle 

esitettävistä vuosikokousasiakirjoista: toimintakertomus vuodelta 2020, tilinpäätös vuodelta 2020, 

toimintasuunnitelma vuodelle 2022 sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2022. Todettiin myös uudet ja 

poistuneet jäsenet. 

Vuosikokoukset 

Nurmijärven Luonto ry:n kevätkokous ja Luontoilta oli ilmoitettu pidettäväksi 18.3.2020 klo 17.30 

Nurmijärven pääkirjaston käsikirjastosalissa. Koronavirusvaaran vuoksi kaikki yleisötilaisuudet 

Nurmijärven kirjastoissa kuitenkin peruttiin siinä vaiheessa toistaiseksi. Kevätkokouksemme 

siirrettiin myöhemmin erikseen ilmoitettavaan ajankohtaan.  

Nurmijärven Luonto ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin tiistaina 28.12.2021 alkaen klo 

17.30 etäkokouksena. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Vuoristo ja sihteeriksi Minna 

Nyström. Pöytäkirjan tarkastajina toimivat Tuula Sjöstedt ja Leena Sahlstedt. 

Kokouksessa käsiteltiin syyskokouksen sääntömääräisten asioiden lisäksi myös sääntömääräiset 

asiat koronan vuoksi pitämättä jääneen kevätkokouksen osalta. Kokouksessa yhdistyksen uudeksi 

puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Ritva Örling. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen 

erovuorossa olevat Minna Nyström, Tuula Sjöstedt ja Jouko Vuoristo. Hallituksessa jatkavat Elina 

Lepistö ja Leena Sahlberg. Hallituksen varajäseneksi valittiin Pirjo-Surakka-Cooper. Toiseksi 

toiminnantarkastajaksi valittiin Rauha Kareinen, ensisijaisen toiminnantarkastajan paikka jäi 

avoimeksi. 

Yhdistyksen jäsenmaksut pysyvät ennallaan ja Suomen luonnonsuojeluliiton suositusten mukaisina: 

varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 38 euroa vuodessa, opiskelijajäsenen 28 euroa ja varsinaisen 

jäsenen kanssa samassa osoitteessa asuvan perheenjäsenen 15 euroa. Kokous vahvisti hallituksen 

esityksen toimintakertomukseksi vuodelta 2020, tilinpäätöksen vuodelta 2020, toimintasuunni-

telman vuodelle 2022 sekä tulo-ja-menoarvion vuodelle 2022.  

Kokouksessa suunniteltiin tulevan vuoden toimintaa huomioiden koronarajoitusten mahdollinen 

jatkuminen. Kokouksessa hyväksytyt vuosikokousasiakirjat julkaistiin yhdistyksen verkkosivuilla.  

Yhdistyksen talous 

Yhdistyksen tulot muodostuivat pääasiassa jäsenmaksuista. Varsinaisen toiminnan kulut 

kertomusvuonna olivat 995,00 euroa. Tilikauden ylijäämä oli 504,00 euroa. Hallituksen jäsenille ei 

maksettu kokouspalkkioita eivätkä toiminnan tarkastajat ottaneet palkkioita tarkastuksesta. 


