
Ehdotus: Hakalan leikkipuiston kunnostus 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  5000  
 
 Kuvaus: 
Hakalan leikkipuisto kaipaisi kipeästi kunnostusta ja lähimetsää voisi myös hiukan raivata, jotta koululaisten olisi 
mukavampi sieltä kävellä läpi.  
    
Ehdotuksen yhteenveto:  
Hakalan leikkipuisto kaipaisi kipeästi kunnostusta ja lähimetsää voisi myös hiukan raivata, jotta koululaisten olisi 
mukavampi sieltä kävellä läp 
 
Päätösperustelut:  
Kysely lähialueen asukkaille leikkipuiston tarpeista 

Ehdotus: Huolettomuus-tapaamiset nuorille alle 20v 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  5000  
 
 Kuvaus: 
Alle 20-vuotiaille Hyvinkääläisille nuorille kohdennetaan ja järjestetään yhteisöllisiä  huolettomuustapaamisia pari 
kertaa kuukaudessa. Tilaisuuksissa voisi olla eri tahoilta esitettyä musiikkia, kiinnostavia esitelmiä, keskustelun 
käynnistyksiä ja pientä tee- ja kahvitarjoilua. Keskeisin taustalla oleva tavoite olisi vaikuttaa nuorien huolehtimisen 
vähentämiseen. Nuorille on kertynyt viimeaikoina koronaoloissa ja ukrainan tilanteen tiimoilta huoli taakkaa. 
Ilmastonmuutos murheet, somen ja tiedonvälityksen kuormitus, aikamme tehokkuusvaateet ja talousseikat painavat 
nuorisoa. Nuorilla on lisäksi aina sukupolvesta toiseen harteillaan ratkaistavaksi ikuiset kysymykset identiteetistä, 
riittävyydestä, parinmuodostuksesta ja hyvän elämän suunnasta.  
    
Ehdotuksen yhteenveto:  
Alle 20-vuotiaille Hyvinkääläisille nuorille kohdennetaan ja järjestetään yhteisöllisiä  huolettomuustapaamisia pari 
kertaa kuukaudessa. Tilaisuuksissa voisi olla eri tahoilta esitettyä musiikkia, kiinnostavia esitelmiä, keskustelun 
käynnistyksiä ja pientä tee- ja kahvitarjoilua. Keskeisin taustalla oleva tavoite olisi vaikuttaa nuorien huolehtimisen 
vähentämiseen. 
 
Päätösperustelut:  
Huolettomuus tapaamisten järjestäjänä voisi olla Hyvinkään Nuorisotoimen henkilöstöä. Heidän kauttaan voitaisiin 
sopia muistakin osallisista, kuten vierailevista teemakohtaisista alustajista, musiikin esittäjistä ja pienistä tarjoiluista 
kokoontumispaikan mukaisesti. Tapaamisia olisi pari kertaa kuussa esimerkiksi Hyvinkään opiston, Kaupungintalon 
kokoustilojen ja Hyvinkään kirjaston kokoustilojen yhteydessä. Lisäksi joitain tapaamisia voisi ajatella järjestettävän 
koulujen tiloihin. Huolettomuus tapaamisia pidettäisiin vain syyskuusta  toukokuulle, eli ei kesäisin. 

Ehdotus: Ilmainen puistojumppa 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  1500  
 
 Kuvaus: 
Kesäkaudelle joku reipastempoinen ilmainen puistojumppa. Mielellään kerran viikossa arki-iltana ja sijaintina joku 
mukavan suojainen puisto/nurmikenttä. (ei kirjastonaukio!)  
    
Ehdotuksen yhteenveto:  
Kesäkaudelle joku reipastempoinen ilmainen puistojumppa. Mielellään kerran viikossa arki-iltana ja sijaintina joku 
mukavan suojainen puisto/nurmikenttä. (ei kirjastonaukio!) 
 
Päätösperustelut:  



Voidaan toteuttaa budjetin rajoissa 

Ehdotus: Kankkurin liikuntapuiston ulkokuntoilupaikan parantaminen 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  20000  
 
 Kuvaus: 
Kankkurin ulkokuntoilupaikaan voisi lisätä Davidin koukistaja- ja ojentajalaitteet sekä lisäpainopakat jalkakyykkyyn, 
punnerrus- ja vinopunnerruspenkkeihin.   Näistä olisi hyötyä kaikille kuntoilupaikan käyttäjille ja voisi innostaa jopa 
uusia käyttäjiäkin paikalle.  
    
Ehdotuksen yhteenveto:  
Kankurin ulkokuntoilupaikaan voisi lisätä Davidin koukistaja- ja ojentajalaitteet sekä lisäpainopakat jalkakyykkyyn, 
punnerrus- ja vinopunnerruspenkkeihin. 
 
Päätösperustelut:  
 

Ehdotus: Kaupunkikuvan elävöittäminen 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  5000  
 
 Kuvaus: 
Eripuolilla Euroopan kaupunkeja ja myös muissa maanosissa järjestetään kaupunkien toimesta erilaisia yhteisöllisiä 
tapahtumia, joihin asukkaat voivat tulla myymään eri teemoihin liittyviä tavaroita kuten antiikkia, tuo-vie 
tapahtumia, kirjatoreja jne. Jotta tällaiset tapahtumat toimisivat niin ne edellyttävät jonkinverran säännöllisyyttä. 
Nykyiset sisäänpääsylliset tai jonkin Facebook ryhmän järjestämät on ihan ok, mutta ne ovat aika amatöörimäisiä 
eikä vastaa yhteisöllisyyttä. Tällaisia tapahtumia voisi järjestää vaikka willan aukealla ja liittää niitä muiden 
tapahtumien yhteyteen jolloin muutenkin ihmiset liikkuvat (rockfest, red carpet) .  
    
Ehdotuksen yhteenveto:  
Mm. Euroopan kaupunkien toimesta järjestetään erilaisia yhteisöllisiä tapahtumia, joihin asukkaat voivat tulla 
myymään eri teemoihin liittyviä tavaroita kuten antiikkia, tuo-vie tapahtumia, kirjatoreja jne. Jotta tällaiset 
tapahtumat toimisivat niin ne edellyttävät jonkin verran säännöllisyyttä.  Tällaisia tapahtumia voisi järjestää vaikka 
Willan tapahtuma-aukiolla ja liittää niitä  mahdollisesti muiden tapahtumien yhteyteen. 
 
Päätösperustelut:  
Hyvinkään kulttuuri-ja tapahtumapäällikön, keskustan kehittämistyöryhmän ja kaupunkiyhdistyksen yhteistyössä 
järjestämä tapahtuma. 5000€ kohdennetaan tarkempaan kohteeseen ja yhteen tapahtumaan. 

Ehdotus: Kiertokävely 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  2000  
 
 Kuvaus: 
Hyvinkään matkailuoppaiden järjestämä kiertokävely Hyvinkäällä. Sopivia kohteita esim Parantolanpuisto tai 
kirjastonaukio tai Rautatiehen liittyvä, asema, ja aseman seutu tai Villatehdas ja ympäristö.Kävelykierros edullisempi, 
silloin maksetaan vain oppaiden palkkio. Tosin huono jalkaiset eivät pääse. Mutta jos otetaan linja-auto niin siitä 
tulee lisäkustannuksia. Tarkoittaa että vähemmän kierroksia. Yhden kävelykierroksen hinta on 125 Opasliiton 
suositusten mukaan.  
    
Ehdotuksen yhteenveto:  
Hyvinkään matkailuoppaiden järjestämä kiertokävely Hyvinkäällä.   Sopivia kohteita esim Parantolanpuisto, 
kirjastonaukio, rautatiehistoriaan liittyvät kohteet ja Villatehdas. 
 



Päätösperustelut:  
Voidaan toteuttaa budjetin määrittelemissä rajoissa 

Ehdotus: Koulujen tai urheilukenttien yhteyteen matalia lasten koripallo koreja 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  2500  
 
 Kuvaus: 
3-7vuotiaille sopivia koripallo koreja ei ole kuin muutamissa paikoissa mutta pieniä pelaajia olisi varmasti.  
mataliakoreja voisi sijoittaa esim alakoulujen tai urheilupuistojen yhteyteen.  
    
Ehdotuksen yhteenveto:  
3-7 -vuotiaille sopivia matalia koripallokoreja voisi sijoittaa esim. alakoulujen tai urheilupuistojen yhteyteen. 
 
Päätösperustelut:  
Voidaan toteuttaa budjetin määrittelemissä rajoissa. 

Ehdotus: Kuljetus Usmin uimarannalle. 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  5000  
 
 Kuvaus: 
Kesäkaudella nuorten ja ikäihmisten kulkeminen Usmin uimarannalle on hankalaa, koska alueelle ei kulje pyörätietä 
ja tie on paikoin vaarallisen ahdas ja mutkainen. Lisäksi hellepäivinä rannan parkkipaikka on koko päivän täynnä ja 
autoja pysäköidään tien varsille niin että se hankaloittaa kulkua. Ehdotan että kesäaikaan, esimerkiksi 6.6 - 5.8. 
arkipäivisin järjestettäisiin ilmainen bussikuljetus. Joko niin että kyyti kulkisi asemalta Usmiin tai kiertäisi esim Martin 
ja Paavolan kautta. Yksi vuoro puolen päivän aikaan sinne, toinen viiden aikaan takaisin. Pikkubussi todennäköisesti 
riittäisi.  
    
Ehdotuksen yhteenveto:  
Kesäaikaan, esimerkiksi 6.6 - 5.8. arkipäivisin järjestettäisiin ilmainen bussikuljetus.  Esimerkiksi kyyti kulkisi asemalta 
Usmiin tai kiertäisi esim Martin ja Paavolan kautta.   Meno puolenpäivän aikaan ja paluu viiden aikaan takaisin. 
Pikkubussi todennäköisesti riittäisi. 
 
Päätösperustelut:  
Liikuntapalvelut sopii aikataulusta bussiyhtiöin kanssa. 

Ehdotus: Kulttuuri kuuluu kaikille 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  5000  
 
 Kuvaus: 
Paikallisiin vanhusten, kehitysvammaisten hoitokoteihin järjestetään pienimuotoisia kulttuuriesityksiä ja osallistavia 
kulttuurihetkiä. Laulua, tanssia, maalausta, teatteria - vain taivas on rajana.   Korona-aikana kulttuuritarjonta on ollut 
rajattua, Kuitenkin kulttuurin hyvää tekevä vaikutus on kiistaton.  
    
Ehdotuksen yhteenveto:  
Paikallisiin vanhusten, kehitysvammaisten hoitokoteihin järjestetään pienimuotoisia kulttuuriesityksiä ja osallistavia 
kulttuurihetkiä.  Laulua, tanssia, maalausta, teatteria - vain taivas on rajana. 
 
Päätösperustelut:  
Voidaan toteuttaa määritellyn budjetin rajoissa 

Ehdotus: Kuntoiluvälineitä Hyvinkääläisten 'olohuoneeseen' kirjastoaukiolle 
 



Vahvistettu kustannusarvio (€):  10000  
 
 Kuvaus: 
Kirjastoaukiosta on rakennettu hyvinkääläisille kohtaamispaikka.  Siellä on lapsille tekemistä ja istumiseen 
houkuttelevat nurmialueet + istutukset. Asukkaiden liikunta-aktiviteetin lisäämiseksi ehdotan, että sinne hankitaan 
saman tyyppisiä ulkokuntoiluvälineitä kuin mitä maauimalan ympäristössä on. Tällöin lasten lisäksi myös aikuiset 
voisivat nauttia liikunnallisista hetkistä.  
    
Ehdotuksen yhteenveto:  
Kirjastoaukiosta on rakennettu hyvinkääläisille kohtaamispaikka jossa on lapsille tekemistä ja istumiseen 
houkuttelevat nurmialueet + istutukset. Asukkaiden liikunta-aktiviteetin lisäämiseksi ehdotan hankittavaksi 
samantyyppisiä ulkokuntoiluvälineitä kuin mitä maauimalan ympäristössä on.   Tällöin lasten lisäksi myös aikuiset 
voisivat nauttia liikunnallisista hetkistä. 
 
Päätösperustelut:  
Voidaan toteuttaa budjetin määrittelemissä rajoissa 

Ehdotus: Laavu Sveitsiin 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  10000  
 
 Kuvaus: 
Laavu ja nuotiopaikka Sveitsiin johonkin kivaan paikkaan. Lähiretkeily kunniaan. Sellaiseen paikkaan, johon ei pääse 
ihan viereen autolla, jotta laavu pysyy siistinä. Esimerkiksi hyviä paikkoja voisi olla Härkävehmaansuon tienoilla tai 
sitten jossain korkeassa kohdassa mäen päällä tai vaikka Sveitsin lähteen viereen.  Tähän sitten pitäisi tietenkin tehdä 
oheen uusi luontopolku, eli siihen liittyvät jutut myös kuten karttamateriaali, opasteet, opaskarttataulut jne. Tai 
sitten hyödyntää sitä valmista jo olemassaolevaa luontopolkua tässä jutussa kenties.  
    
Ehdotuksen yhteenveto:  
Laavu ja nuotiopaikka Sveitsiin johonkin kivaan paikkaan, esim. Härkävehmaansuon lähelle. Laavu tulisi sijoittaa 
paikkaan jonne ei pääse ihan viereen autolla, jotta laavu pysyy siistinä.  Lähiretkeily kunniaan. 
 
Päätösperustelut:  
Laavu voidaan sijoittaa Härkävehmaansuon läheisyyteen 

Ehdotus: Lähiliikunta Martti 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  20000  
 
 Kuvaus: 
Martin ulkoilualueelle täydennystä kuntoilupaikalla, vastaava kuin Sveitsissä ja Torikadulla. Suosittu urheilu- ja 
lenkkipaikka, joten kävijöitä varmasti löytyy.  
    
Ehdotuksen yhteenveto:  
Martin ulkoilualueelle täydennystä  vastaavanlaisella kuntoilupaikalla, kuten Sveitsissä ja Torikadulla.   Suosittu 
urheilu- ja lenkkipaikka, joten kävijöitä varmasti löytyy. 
 
Päätösperustelut:  
Yhdistetään muiden ulkokuntoilu-ehdotusten kanssa. Paikalla saadaan 2-3 laitetta. 

Ehdotus: Omenapuureitille infokylttejä 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  3000  
 
 Kuvaus: 



Hyvinkää on omenapuiden kaupunki, joten mielestäni omenapuukierros vaatisi helpompaa ja näkyvämpää 
näkökulmaa. Kierroksen omenapuiden luona voisi ihan maastossa olla tietokylttejä kyseisestä puulajista, aivan kuten 
kartassakin on. Useampi voisi löytää kierroksen kun näkisi luonnossa infokyltin ja voisi kiinnostua täten etsimään 
seuraavaa kylttiä. Reitti on jo olemassa https://www.hyvinkaa.fi/globalassets/liikenne-ja-
kartat/teemakartat/teemakartat-pdf/omenapuu_pyoraily.pdf  
    
Ehdotuksen yhteenveto:  
Hyvinkää on omenapuiden kaupunki, joten omenapuukierros vaatisi helpompaa ja näkyvämpää näkökulmaa. 
Kierroksen omenapuiden luona voisi olla maastossa tietokylttejä kyseisestä puulajista. 
 
Päätösperustelut:  
Voidaan toteuttaa budjetin määrittelemissä rajoissa 

Ehdotus: Ompelu- ja käsityötila 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  5000  
 
 Kuvaus: 
Jonnekin jo valmiiseen paikkaan ompelu- ja käsityötila, johon kuka tahansa voi mennä korjaamaan ja valmistamaan 
tavaroita/vaatteita. Siellä voisi olla ompelukone ja saumuri nyt ainakin, lisäksi ohjeet erilaisiin juttuihin joko paperilla 
tai tietokoneella tms. Paikkana voisi toimia Onnensilta, kirjasto, Kipinä tai muu keskustassa sijaitseva paikka, joka on 
helposti saavutettavissa myös julkisilla.  En ole käsityöihminen, joten en osaa tätä sen tarkemmin suunnitella. Joskus 
näin vastaavan ehdotuksen osbossa, toivottavasti joku asiantuntija tekee tämän saman ehdotuksen jolloin se on 
todennäköisesti parempi.  
    
Ehdotuksen yhteenveto:  
Ehdotan ompelu- ja käsityötilaa kirjastoon tai muuhun yleiseen tilaan. Tila olisi varusteltu siten, että kuka tahansa voi 
mennä korjaamaan ja valmistamaan tavaroita/vaatteita.  joka on helposti saavutettavissa myös julkisilla 
kulkuvälineillä. 
 
Päätösperustelut:  
Mahdollisia sijoituspaikkoa voisi Villa Arttu, käsityökeskus Taito Uusimaa, Onnensilta tai  yhteisötalo Onni. 

Ehdotus: Parantolan puiston kuntovälineet kohdistuen seniori välineisiin. 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  20000  
 
 Kuvaus: 
Olen aikoinaan lapsenlapsia tuonnut Parantolan leikkikentälle leikkimään siellä voisi esim. uusia juttuja tuoda lasten 
liikkumis tarpeisiin esim. laiva missä on monenmoisia liikuntaa aktivoivia juttuja. Ja sitten leikkikentän aidan toiselle 
puolelle Mummoille ja Vaareille oma kuntoilukenttä ilman leuannosto tankoja. Olisi mukavaa , kun kuntoilu laitteet 
olisi vielä niin päin , että mummoilla ja vaareilla olisi katse leikkikentälle päin voisi näin saada tuntea lasten riemua , 
iloa ja naurua ja näin saisi henkistä hyvinvointia samalla  . Olen ollut kuuntelemassa Parantolanpuiston historiaa ja 
siellä on painotettu mäntymetsän terveydellisiä voimia.  
    
Ehdotuksen yhteenveto:  
Mummoille ja vaareille oma kuntoilukenttä. Parantolan puiston leikkikentän aidan toiselle puolelle kuntoilulaitteet 
sijoitettuna siten, että mummoilla ja vaareilla olisi katse leikkikentälle päin voisi näin saada tuntea lasten riemua, iloa 
ja naurua ja näin saisi henkistä hyvinvointia samalla. 
 
Päätösperustelut:  
Voidaan sijoittaa 3-4 laitetta 

Ehdotus: Suomen Luonnon päivä 27.8.2022 
 



Vahvistettu kustannusarvio (€):  3000  
 
 Kuvaus: 
Luontokohteisiin tutustumista ja opastamista luonnossa toimimiseen.  
    
Ehdotuksen yhteenveto:  
Luontokohteisiin tutustumista ja opastamista luonnossa toimimiseen. 
 
Päätösperustelut:  
Suoritetaan ostopalveluna esim. 4H-yhdistykseltä, Suomen partiolaisita tai Hyrialta 

Ehdotus: Suomen suurin kirppis 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  2000  
 
 Kuvaus: 
Kaupungin keskusta ja torit käyttöön viikonlopuksi suomen suurimmaksi kirppikseksi. Ilmainen kaikille 
kaupunkilaisille.  
    
Ehdotuksen yhteenveto:  
Kaupungin keskusta ja torit käyttöön viikonlopuksi suomen suurimmaksi kirppikseksi. Ilmainen kaikille 
kaupunkilaisille. 
 
Päätösperustelut:  
Kaupunkiyhdistys voisi toimia toteuttajana 

Ehdotus: Terveymetsän "talkkari" 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  2000  
 
 Kuvaus: 
Kun lumet taas sulaa, jatkan terveysmetsän käyttöä, joka lenkiltä kerään kaikki roskat reppuun ja tyhjennän repun 
oman taloyhtiön roskikseen. Jos taloyhtiöni (hyva) pitäisi, ja on pitänyt vuokransa ennallaan, se olisi hyvä. En juuri 
mitään muuta kaipaa.  
    
Ehdotuksen yhteenveto:  
Terveysmetsän talkkarille tehtäväksi roskien kerääminen. 
 
Päätösperustelut:  
Ostopalveluna joltain yhdistykseltä, esim. liikuntaseuralta tai muulta yhdistykseltä. 
 


