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HYVINKÄÄN KYLÄASIAIN NEUVOTTELUKUNTA
10. kokous
Aika: ke. 11.5.2016 klo 18.oo
Paikka: Kaukasten Juhlatalo (Jokipadontie 6)

OSALLISTUJAT:
Jyrki Mattila, vs. kaupunginjohtaja, puheenjohtaja
Markku Nieminen, Hyvinkään ympäristökeskus, sihteeri

KYLIEN EDUSTAJAT:
Patrik Lindfors, Ahdenkallion-Ylentolan kyläyhdistys
Timo Kuosmanen, Ahdenkallion-Ylentolan kyläyhdistys
Tiina Lesonen, Kaukasten asukasyhdistys
Jyrki Lilleberg, Jaana Pouta, Kaukasten asukasyhdistys
Taru Järvimaa, Kytäjän kyläyhdistys
Merja Taipale, Kytäjän kyläyhdistys
Jani Kesälä, Nopon kyläyhdistys
Jari Hartzell, Nopon kyläyhdistys
Tapio Kolmonen, Palopuron kyläyhdistys
Riitta Malmberg, Palopuron kyläyhdistys
Kirsti Laakso, Usminjärven alueen asukasyhdistys

Tero Tonteri, Usminjärven alueen asukasyhdistys
Tuovi Mattila, Ridasjärven nuorisoseura
Lauri Lehtonen, Ridasjärven koulun vanhempainyhdistys

KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAT:
Aki Korpela
Juhani Kouhia
Leena Meri
Juhani Skyttä
Tuula Vanhatalo

Lisäksi:
Esko Pietari, EMO ry

1. Kokouksen avaus ja edelliskokouksen muistio
Jyrki Mattila avasi kokouksen, edellismuistiosta ei huomautettavaa.

2. Isäntäkylän ajankohtaiset
Kaukasissa on tekeillä ”Kylänmiehet” –kalenteri, jonka tuotolla tuetaan juhlatalon säilymistä.
Kotisivut ja facebook toimivat tiedotuskanavina, joissa tietojen ajantasaisuus on tärkeää.
Juhlatalon ylläpito on toiminut suunnitellusti.

Ahdenkallion kyläyhdistys toivoo Ahdenkallion nuorisotalon osalta pidempää, esimerkiksi 10
vuoden tai toistaiseksi voimassa olevaa vuokrasopimusta, mikä mahdollistaisi talon pitkäaikaisen
kehittämisen ja mahdollisuuden tuen hakemiseen EMO ry:ltä talon kunnostusta varten.

3. EMO ry:n tuki kylähankkeille
Toiminnanjohtaja Esko Pietari EMO ry:stä kertoi Leader rahoituksen mahdollisuuksista. EMO ry
on yksi Suomen 56:sta Leader- ryhmästä ja se toimii Hyvinkään ja seitsemän muun kunnan
alueella Uudellamaalla ja Hämeessä: www.EMOry.fi. Leader- rahoitus koostuu EU:n, valtion ja
kuntien osarahoituksista. Kyseessä on maaseudun kehittämisraha, joten tuki on kunnissa rajattu
maaseutualueille.

Tukea voidaan hakea yleishyödyllisille kehittämis- ja investointihankkeille, koulutus- ja
tiedonvälityshankkeille, yhteistyöhankkeille ja yrityshankkeille. Yritystuki on tarkoitettu maaseudun
pienyrityksille. Tuen teoreettinen maksimimäärä on. 180 000 euroa. Tuen minimimäärä
yleishyödyllisissä hankkeissa on 6250 euroa, joten hankkeen koko omarahoitusosuuksineen tulisi
olla 10 000 euron tasolla. Yrityshankkeilla tuen minimimäärä on 2000 euroa. Kohteen, esimerkiksi
kylätalon, on oltava hankkeen hallinnoijan hallinnassa vähintään 5 vuotta tuen viimeisestä
maksatuksesta.

http://www.emory.fi/
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Hankkeen tulisi olla hyvin valmisteltu kustannusarvioineen. Hakijalla on oltava likviditeettiä, sillä
tuki on jälkirahoitteista. EMO ry:llä on suunnitteilla myös teemahanke, jossa voisi toteuttaa pieniä
hankkeita jatkuvalla haulla. Yleishyödyllisen investointi- ja kehittämishankkeen hakijana voi olla
rekisteröity yhdistys, kunnat, seurakunnat, tai muu voittoa tavoitteleman taho, jolla tulee olla Y-
tunnus.

Kehittämishankkeen tulee olla jotain uutta luovaa, normaalia toimintaa ei tueta. Maksimissaan tuki
voi olla 90 % ja omarahoitusosuus voi yleensä koostua talkoista. Talkootyön arvo on 15 euroa
tunnilta ja traktori-/ muun konemiehen 30 euroa tunnilta.

Investointihankkeen kohteena voi olla kokoontumistilojen kunnostamiset, reitistöt, koneiden ja
välineiden hankinta. Investointihankkeen tuki on maksimissaan 75 %, yleensä kuitenkin 50 tai 60
%. Tukea voi hakea kolmelle vuodelle, mutta tarvittaessa voi saada jatkoaikaa. Jos kyseessä on
iso hanke, voi hankkeen palastella useampaan eri hankkeeseen. Hankekauden lopulla voivat
tukirahat kuitenkin olla jo vähissä.

Kaupungin on mahdollista toimia välirahoittajana, jos yhdistyksillä ei omaa rahaa ole. Esimerkiksi
Loppi antaa tilinhoitokuluilla lainaa, kun hankkeen juridinen päätös on tullut. Tilan peruskorjausta
ei sääntöjen mukaan saa tukea, vaan hankkeen pitäisi olla toiminnallisuutta tukevaa. Esimerkiksi
invalidiliuskan rakentamista tai katon lisäeristämistä, joka katsotaan ympäristöhankkeeksi,
voidaan tukea.

Haku tapahtuu sähköisessä hankejärjestelmä HYRRÄ:ssä, jonne aktivoidaan veroviranomaisen
Katso- tunnukset: https://yritys.tunnistus.fi. Hanke tulee vireille Hyrrään jättämisen jälkeen, jonka
jälkeen voi omalla riskillä aloittaa. Aloittamiseksi katsotaan varsinaisen tekemisen lisäksi mm.
hankintasopimusten teko. Hyrrä toimii Mozillla Firefox- selaimella. EMO ry jakaa tukea
keskimäärin noin 400 000 euroa vuodessa, mutta tuki jaetaan etupainotteisesti, eli ensimmäisinä
vuosina enemmän ja viimeisinä vähemmän.

4. Kylänäkökulma kaupunkistrategiatyöhön
Hyvinkään kaupunki päivittää kaupunkistrategiansa satavuotisjuhlavuodekseen 2017. Strategiatyö
kulkee pelikirjan nimellä. Kaupunginjohtaja Jyrki Mattila pohjusti aiheesta. Tavoitteena on miettiä,
minkälainen Hyvinkää on 5-10 vuoden päästä. Sosiaali- ja terveystoimi siirtyy maakuntahallintoon
2019, jolloin puolet kunnan nykyisistä tehtävistä poistuu kunnan vastuulta.

Työ on aloitettu toimintaympäristöanalyysillä ja kyselyillä, joihin on tullut jo kylienkin
kehittämisajatuksia. Linjauksia on tarkoitus tehdä syksyllä 2016. Kaupunginhallitus ja  -valtuusto
päättävät lopuksi uuden strategian vahvistamisesta. Strategiaan nostetaan 5-10 kärkihanketta,
joista kyläasiat voisi olla yksi.

Keskusteluissa esiin nousi kylätonttien tarjonta, mistä tehtyä valtuustoaloitetta käsiteltiin
edellisessä kyläasiain neuvottelukunnassa. Kaivattiin yhteisiä pelisääntöjä maaseudun
rakennettaville alueille. Maaseudulla rakennuskohteille tarvitaan suunnittelutarveratkaisu.
Vesiosuuskunnan tarjoama vesi- ja viemäriratkaisu auttaa luvan saannissa jatkossa.

Koettiin, että kyläasioiden nostaminen kaupunginstrategiaan osoittaisi kaupungin tahtotilan. Nyt
kun kaupungin keskustan kehittäminen on edennyt, voisi olla myös kyläalueiden vuoro. Hyvinkää
erottuu lähialueen kunnista siinä, että täällä on laajat maaseutualueet ja yksi selkeä keskusta.
Hyvinkäällä yli 90 % asuu keskustaajamassa ja vajaa 10 % kyläalueilla.

Kyläkoulujen ja päiväkotien säilyttäminen koettiin ensisijaisen tärkeäksi ja ennen kaikkea
tahtokysymykseksi. Niiden ja kylätalojen henkinen tuotto koetaan suureksi verrattuna
taloudelliseen panostukseen. Maaseutuasumista toivottiin mainostettavan yhtenä hyvinkääläisenä
vaihtoehtona uusia asukkaita houkuteltaessa.

https://yritys.tunnistus.fi/
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Aitoa vuoropuhelua viranhaltijoiden ja kylien asukkaiden välille toivottiin. Kyläasiain
neuvottelukunnan perustamisen myötä koettiin, että kyläalueiden arvostus on noussut.

Päätettiin kutsua strategiatyön valmistelija Tiia Viljanen seuraavaan kyläasiain neuvottelukunnan
kokoukseen, jossa käsitellään strategiatyön kylänäkökulmaa.

5. Muut asiat
- KYLÄALUEIDEN HYÖTYJÄTEPISTEET

- Paperinkeräys hallinnoi kaikkia niitä Kiertokapulan entisiä pisteitä, joita Rinki ei halunnut
verkkoonsa. Paperinkeräykselle kuuluu sekä tyhjennys- että siivousvastuu

- Rinki vastaa omien pisteittensä tyhjennyksistä ja siivouksista. (8 kpl keskustaajamassa)
- Kiertokapulalla ei ole aluekeräyksen osalta enää vastuita.

Jätelautakunta Kolmenkierto (Kiertokapulan alueen kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen):
- Täydentävää pakkausjätteen keräystä ei voi kattaa verovaroin, vaan jätemaksuin.
- Jätelautakunta päätti että täydentävää keräystä ei toistaiseksi järjestetä.

Jätelautakunta pyytää pakkausjätteen aluekeräyksestä selvitystä:
Ringiltä :
- pakkausjätteiden keräyksestä tiedottaminen.
Paperinkeräys Oy:ltä :
- keräyspisteiden ympäristön siivouksen järjestäminen ja roskaantumisen ehkäiseminen
- astioiden merkintöjen selkeyttäminen siten, että metalli- ja lasikyltit poistetaan.
Pirkanmaan ELY-keskukselta :
-  miten se valvoo pakkausjäteasetuksen vähimmäisvaatimusten toteutumista ja keräysverkoston

toteuttamisen aikataulua. Pirkanmaan ELY-keskusta pyydetään myös ottamaan kantaa verkoston
perustamiseen liittyviin epäkohtiin

- Polkua luontoon -luontopolkuhanke on käynnistynyt EU tukikauden viimein käynnistyttyä.

- Kytäjä on ehdottanut Juhlavuoden kuusien istuttamista kyliin 2017. Keskustelussa nousi esiin, että puu
voisi olla muukin kuin kuusi. Hyvinkään kylien muistopuuajatus sai kannatusta ja sovittiin, että Kytäjä
järjestelee asiaa omalta osaltaan ja kutsuu muut kylät mukaan. Kaupungin viestintäpäällikkö Sari-Leena
Lund valmistelee Hyvinkään 100-vuotisjuhlallisuuksia ja häneen ollaan asiasta yhteydessä, että
tapahtuma saataisiin osaksi 100-vuotisjuhlallisuuksia.

- Valtakunnallinen Avoimet kylät tapahtumapäivä on 11.6.2016. Hyvinkäällä ei ole kylien yhteistä
tapahtumaa, mutta kylät voivat halutessaan järjestää omat tapahtumansa.

- Nurmijärvellä suunnitellaan kylien välistä toimielintä. Merja Taipale menee Nurmijärvelle kertomaan
Hyvinkään kyläasiain neuvottelukunnasta. Keskustelussa nousi terveisinä Nurmijärvelle seuraavanlaisia
Hyvinkään kokemuksia:
- Kaupungin edustus kannattaa olla mukana, muutoin ei ole kanavaa päätöksentekoon. Myös

kiertäminen eri kylillä on koettu hyväksi. On koettu, että kylien ääni on neuvottelukunnassa kuulunut
ja yhteydenottokynnys madaltunut. Neuvottelukunnan toiminnan pyörittämiseen tarvitaan kaupungin
tarjoama palkatun työntekijän työpanos.

6. Seuraava kyläasiain neuvottelukunnan kokous, aiheet ja paikka
Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi torstaina 1.9.2016 klo 17 Ridasjärvellä. Aiheena on
kaupunkistrategian kylänäkökulman suunnittelu.

Muistion kirjasi 25.5.2016

Markku Nieminen


