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Kiljavan kylän toiminnallinen karttarajaus



Kiljavan kylän historiaa
• Kiljavan kylän muodostumisen ja asuttamisen voidaan katsoa alkaneen 1700- ja 

1800-luvun vaihteessa. Tuolloin päättyneen isojaon yhteydessä muodostettiin 
Kiljavan alueen torpat kuten Aittakorpi, Koivisto, Saarikko, Kopunoja, Telkko, 
Kaitaranta ja Mäenpää. Nämä kaikki itsenäistyivät 1900-luvun alussa. 

• Kiljavan pohjoisosaa halkova Hyvinkää-Hanko rautatie valmistui vuonna 1873. 
• Vuosi 1938 oli Kiljavan kylän kehityksen kannalta erityisen tärkeä, silloin aloittivat 

toimintansa Kiljavan Parantola sekä Kiljavan kansakoulu. 
• Kiljavan kansakoulu aloitti toimintansa ensin Mäenpään tilan salissa jatkaen 

uudessa koulurakennuksessa sen valmistuttua Kaitarannasta lohkotulle tontille 
1947. 



Kiljavan kylän historiaa
Kuvat Kiljavan asemasta/seisakkeesta
Kuvaaja: Tapio Keränen

Ratavartijan asuinrakennus KiljavallaKiljavan liikennepaikkarakennus

Tarkemmin Kiljavan historiasta: Pirkka Karaila: ”Opinahjo Mäellä Kiljavan kansakoulun ja 
yhteisöjen historiaa 1900-luvun alusta 1960-luvulle”



Kiljavan kylän historiaa

• Kylän merkittävimpänä tapahtumana voidaan pitää Kiljavan keinujuhlia vuosina 
1950-54. Ajatuksen isä, opettaja Pentti Kannus, sai kyläläiset innostumaan 
mukaan suureen talkoilla toteutettavaan tapahtumaan ja niinpä nuorisokerho 
järjesti Marttojen ja viljelijäyhdistyksen avustuksella Kiljavan ensimmäiset 
keinujuhlat keväällä 1950 Mäenpään Keinumäellä. 

• Ensimmäisiin Kiljavan keinujuhliin saapui osallistujia arviolta 700 henkeä ja 
yleisön pyynnöstä saman kesän juhannuksena pidettiin uusintajuhla, johon 
osallistui vielä noin 400 henkeä. Kiljavan keinujuhlia järjestettiin vielä neljä kertaa, 
viimeisin v. 1954.



Kiljavan kylän historiaa
Keinujuhla

Keinumäen ulkoilmanäyttämöllä

Keinujuhlia varten Keinumäelle 
rakennettu kyläkeinu, 1951



Kiljavan kyläyhdistys

• Hallitus:  Matti Valtonen (pj), Jukka Valtonen (varapj), Sari Rauta (siht. 
ja rahastonhoitaja) Anneli Valtonen, Marjo Saastamoinen, Ari Åberg

• Jäseniä 33 (31.12.2018)
• Hallituksen kokouspöytäkirjat jäsenille sähköpostilla.
• Kyläyhdistyksen kotisivut: https://kiljava.wordpress.com/
• Lisäksi käytössä viestien vaihtoon:  Facebook ja WhatsApp-ryhmä 
• Kokoontumispaikkana Kylätalo

https://kiljava.wordpress.com/


Kiljavan kyläyhdistys

• Kyläsuunnitelman päivittämisen yhteydessä v. 2017 laadittu myös 
toimintasuunnitelma. 

• Näiden lisäksi laadittu v. 2016 Kiljavan turvallisuussuunnitelma. 
Turvallisuuteen liittyen hankittu bussikatokset koulukyytien 
odotuspaikkoihin Koivumäentien sekä Metsäpurontien risteyksiin.



Kiljavan kyläyhdistys

Tapahtumia:
•Keväisin perinteinen siivouspäivä v. 2014 lähtien. 

• Tänä vuonna pidetään 4.5.2019

• Kierros jääkauden jäljillä syksy 2018:
• Tutustuttiin traktorien kyydissä kylän alueella sijaitseviin jääkauden 
muovaamiin nähtävyyksiin: piirros/nimmariseinä (Grönroosin kallio, 
hiidenkirnut (Häkkisen kallio), Siirtolohkare (Kullantöyrääntie)



Valokuvia Koivumäentien bussikatos Metsäpurontien bussikatos

Jääkauden jäljillä

Lähtö Kylätalolta SiirtolohkareellaGrönroosin museotraktorit



Jääkauden jäljillä: Hiidenkirnut
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