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1 § Hyvinkään kyläasiain neuvottelukunta, toiminnan tavoitteet, neuvottelukunnan kokoonpa-
no, työtavat ja käsiteltävät aiheet 
Puheenjohtaja Raimo Lahti kävi läpi toimikunnan tavoitteet ja kokoonpanon. Kyseessä on hallinto- ja toiminta-
säännön tarkoittama toimikunta, jonka tehtäväalueesta, toimivallasta ja tavoitteista päättää kaupunginhallitus. 
Kaupunginhallitus voi nimetä toimikunnan vain oman toimikautensa ajaksi eli toimikunta tulee nimetä uudelleen 
siinä vaiheessa, kun uusi kaupunginhallitus aloittaa toimintansa uuden kunnallisvaalikauden alussa 2013. 
 
Kyläasiainneuvottelukunta toimii kaupungin keskustaajaman ulkopuolelle sijoittuvien Hyvinkään kylien yhteis-
työelimenä suhteessa kaupungin hallinto-organisaatioon. Sen tehtävänä on yhteen sovittaa kaupungin strategi-
sia tavoitteita ja kylien kehittämiseen liittyviä kysymyksiä, toimia lausunnon antajana ja keskustelufoorumina. 
Tämän jälkeen osanottajat esittäytyivät. 
 
 

2 § Hyvinkään kylien kouluverkko ja sen tulevaisuus 
Sivistystoimenjohtaja Pentti Halonen kertoi Hyvinkään kouluverkosta. Palopuron koulun sulkemisen jälkeen ei 
kouluverkon karsimista ole suunnitteilla. Lapsimäärää seurataan ja tarkasteluja tehdään kuitenkin koko ajan, 
tavoitteena on koulukuljetustarpeiden optimoiminen, nyt esimerkiksi Kytäjällä kaikki lapset joudutaan kuljetta-
maan, kun koulu on ”väärässä paikassa”. Kieliohjelmien muutokset tulevaisuudessa voivat vaikeuttaa kyläkoulu-
jen asemaa.  
 
Keskustelussa nousi esiin seuraavia asioita: Nopon koulun peruskorjaus siirtynyt, tarvittaisiin päiväkotiin muu-
toksia, nyt ei Nopossa voi tarjota päivähoitoa alle 3-vuotiaille. Kaukasten osalta luvattiin järjestää keskusteluilta 
esikoulujärjestelyistä alustavasti syksyllä 2012. Kytäjältä esikoululaiset kuljetetaan Noppoon. Palopurossa on 
tärkeää, että koulurakennus säilyisi kylätalona jatkossakin. Kyläkoulun todettiin olevan kylän sielun ja koulun 
lakkauttamisen myötä myös kylän elämän lakkaamisen olevan vaarana. Pentti Halonen totesi, että pysyvien 
opettajien rekrytointi kyläkouluihin on ollut isoja yksiköitä vaikeampaa. Koululaisten kuljettaminen kaupungista 
kyläkouluihin olisi myös mahdollista, mutta kiinnostusta ei ole ollut, tosin asiaa ei ole juuri markkinoitukaan. 
Myös palopurolaisten on mahdollista hakea koulupaikkaa toisesta kyläkoulusta. Palopuron kehittymiseen on 
vaikuttanut se, että kaavoitussyistä on ollut vaikeata saada alueelle uusia rakennuslupia. 



3 § Kylien turvallisuussuunnitelmat  
Toimialajohtaja Jyrki Mattilan esitys siirtyi seuraavaan kokoukseen ja tilalla oli kaupungin turvallisuuspäällikkö 
Yrjö Heimonen aiheenaan kylien turvallisuussuunnitelmat.  
 
Kaupunginvaltuusto on vahvistanut Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelman 2009–2012. Kylien turvalli-
suusasioita ei suunnitelmassa ole erikseen huomioitu. Nyt on suunnitteilla EMO ry:n tukihankkeen aikaansaa-
minen kylien turvallisuussuunnitelmien laadintaan. Kylät laatisivat hankkeessa oman turvallisuussuunnitelman ja 
saisivat työhön asiantuntija-apua hankkeelta. Hankkeessa kylät voisivat tehdä yhteistyötä. Hankkeen rahoitus 
tulisi 90 % Emo ry:ltä, omarahoitusosuus 10 % pyrittäisiin kattamaan kylien talkootyönä. Todettiin, että keskus-
tassakaan eivät asukasyhdistykset osallistuneet turvallisuussuunnitelman kuluihin. Emo ry:n puolesta Evita Reit-
ti on ollut jo kyliin yhteydessä. Hankkeeseen suhtauduttiin myötämielisesti. 
 
Liikenneturvallisuudesta todettiin, että koulukuljetuksiin kaupunki voi vaikuttaa ohjeistuksella, haja-asutusalueen 
teistä osa on valtion vastuulla. 
 
Toivottiin, että turvallisuussuunnitelmat tehtäisiin yhteismitallisina, mikä helpottaisi jatkossa päätöksentekoa. 
Turvallisuusasiat ovat eri kylissä suunnilleen samat, suunnitelmasta tulisi löytyä tiedot kehen on yhteydessä eri-
laisissa ongelmatilanteissa (kaatunut puu, tyhjä kaivo, lumen auraus jne.). 
 
Yrjö Heimosen esitys on muistion liitteenä.. 
 
 

4 § Muut asiat 
Toivottiin kaupungin tukea EU- hankkeiden rahoitusjärjestelyihin. Hankkeen rahat maksetaan jälkikäteen ja 
hankkeissa on omarahoitusosuus. Raimo Lahti kertoi, että asia on valmistelussa Palopuron hankkeen myötä. 
Kaukasissa on kyläsuunnitelma- hankkeessa saatu puolet omarahoituksesta paikallisilta yrityksiltä. 
 
Palopurossa toivotaan selvyyttä koulun jatkokäytöstä vuoden 2011 jälkeen ja enemmän keskusteluyhteyttä 
kaupungin suuntaan. Uudellamaalla on eniten halukkuutta lähiruuan käyttöön, mutta vähiten tarjontaa, lähiruuan 
suoramyynnin kehittäminen tukisi maaseutua. 
 
Kytäjän kyläyhdistys julkaisee omaa kalenteria, johon myyty mainoksia, joilla maksetaan Maapirtin kunnostus- 
hankkeen kuluja.  
 
Seuraavaan kokoukseen kootaan Jyrki Mattilalle tekniikan ja ympäristön toimialaan liittyviä aiheita laajemminkin, 
yhtenä Usmin tieverkon ja vesistön kuormitus. Toivomiaan aiheita voi ehdottaa sihteerille. 
 
Hyvinkään asuntomessuille 2013 toivotaan ihmisten tarjoavan kotimajoituksia. 
 
 

5 § Seuraava kyläasiain neuvottelukunnan kokous, aiheet ja paikka 
Kyläasiain neuvottelukunnan seuraava kokous sovittiin pidettäväksi keskiviikkona 18.4.2012 klo 17. Paikaksi 
sovitaan myöhemmin joku Hyvinkään kylätaloista. 
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Markku Nieminen, 
Kyläasiain neuvottelukunnan sihteeri 
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