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MUISTIO

HYVINKÄÄN KYLÄASIAIN NEUVOTTELUKUNTA
11. kokous
Aika: to. 1.9.2016 klo 17-19.15
Paikka: Ridasjärven nuorisoseurantalo Päivölä, Päivöläntie 52

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

KYLIEN EDUSTAJAT:
Patrik Lindfors, Ahdenkallion-Ylentolan kyläyhdistys
Timo Kuosmanen, Ahdenkallion-Ylentolan kyläyhdistys
Tiina Lesonen, Kaukasten asukasyhdistys
Tuomo Kalliomäki, Kaukasten asukasyhdistys
Taru Järvimaa, Kytäjän kyläyhdistys
Merja Taipale, Kytäjän kyläyhdistys
Jani Kesälä, Nopon kyläyhdistys
Jari Hartzell, Nopon kyläyhdistys
Tapio Kolmonen, Palopuron kyläyhdistys
Riitta Malmberg Anne Willman, 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:
Tiia Viljanen

1. Kokouksen avaus ja edelliskokouksen muistio
Kokouksen aluksi käsiteltiin kohta 3. Muistiosta ei huomautettavaa.

2. Isäntäkylän ajankohtaiset
Ilkka Toivanen kertoi RIdasjärven nuorisoseuran toiminasta. Nuorisoseura ylläpitää Päivölän
nuorisoseurantaloa. Kesäteatteriesityksiä on pidetty taas nuorisoseurantalolla. Talo on nykyisin
talven kylmillään korkeiden lämmityskustannusten vuoksi. Aikoinaan talon ylläpitoon saatiin
kaupungin tukea. Tavoitteena on talon käytön aktivointi, esim. kuntosali ja ohjattua liikuntaa.

Lauri Lehtonen Ridasjärven koulun vanhempainyhdistyksestä kertoi yleisemmin kylän asioista.
Ridasjärvellä on asukkaita nelisen sataa ja  koulu ja päiväkoti toiminnassa. Esikoulu järjestetään
1-2 luokan yhteydessä. Työpaikkoja on kylässä 240, mm. kyläkauppa, päihdehoitolaitos,
Lemmilän lastenkoti, Oljamikoti, kuljetusliikkeitä, puusepänverstas, aktiiviviljelijöitä on enää vain
muutamassa paikassa. Kaidanpäässä toimii ampumarata.

Kylätoimikunta ei ole enää aktiivisessa toiminnassa. Koulun vanhempainyhdistys, nuorisoseura ja
metsästysseurat toimivat, Vesiosuuskunnan verkosto: mahdollista täydennysrakentamista.

Tärkeimmiksi asioiksi koetaan: koulun ja päiväkodin säilyminen. Läpiajoliikenne on ongelma ja
itäisen ohikulkutien valmistumista toivotaan, samoin kevyenliikenteenväylän jatkamista
Hangonväylälle. Järven hoitosuunnitelman toteuttamista toivottiin järven umpeenkasvun
estämiseksi.
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3. Kylänäkökulma Hyvinkään kaupungin pelikirja-, eli strategiatyöhön
Tiia Viljanen esitteli Hyvinkään kaupungin pelikirjan- eli kaupunkistrategian laatimistyötä.
Taustalla ovat kuntalain muutokset, strategian päivitystarve ja toimintaympäristön muutokset.
Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto vahvistaa uuden pelikirjan 12.12.2016.

Tehdyissä kuntalaiskyselyssä tuli palautetta myös kyliin liittyen, tärkeimmäksi Hyvinkään
vahvuudeksi kyselyssä koettiin luonnonläheisyys.

Pelikirjaan tulee kolme kärkeä:
- Houkutteleva Hyvinkää
- Yhteispelillä yritysten kanssa
- Minä, me ja Hyvinkää
Kärkien alle tulee hankkeita, joiden avulla tavoitteita viedään eteenpäin. Yksi kärkihanke voisi olla
kylien kehittäminen.

Keskusteluissa nousi esiin Hyvinkään luonto ja kylien erilaisuus. Erilaisten asumisvaihtoehtojen ja
asuinalueiden esittelyä toivottiin kaupungin sivuille ja kaupungin toivottiin julkaisevan
säännöllisesti uutiskirjeen.  Asukasyhdistykset ja kylätoiminta-sivustoa toivottiin kaupungin
kotisivuilla helpommin löydettäväksi. Kyläsivuille toivottiin myös havainnollista karttakuvaa, josta
pääsisi suoraan kylien tietoihin.

Palopurolla kaavan valmistelu estää rakentamista tällä hetkellä. Koulun loppuminen vähensi kylän
vetovoimaa. Palopuron Hostelli ja Knehtilän luomutila toimivat aktiivisesti. Tulevan Palopuron
aseman sijainniksi toivotaan Metsäkaltevan suuntaa. Kaupungin tavoite on, että suunnitelmien
tarkennettua kaavoitettavan alueen ulkopuoliset alueet vapautuvat rakentamiselle.

Kytäjällä alkoi maaseututarinoita hanke, jossa on mukana myös Kaukas.  Lähialuematkailua voisi
kehittää Hyvinkään kyläalueille. Asukasmäärään suhteutettuna muutetaan Hyvinkäällä eniten
kyliin.

Pelikirjan valmisteluun liittyvä kuntalaistilaisuus järjestetään ennen kaupunginvaltuuston kokousta
ma 19.9. 17-18.30 kaupungintalolla. Tilaisuutta voi seurata myös etäyhteydellä:
http://videonet.fi/hyvinkaa/kunta/ ja myöhemmin kaupungin kotisivuilta.

Yhteenvetona todettiin, että kyläasiain neuvottelukunta esittää kylien kehittämishanketta yhdeksi
Hyvinkään pelikirjan kärkihankkeeksi. Näin päästään kylien positiiviseen kehittämiseen, jossa
tulee ottaa huomioon kyläasiain neuvottelukunnan laatima Hyvinkään kylien kehittämistoiveiden
kartoitus ja hankkeeseen tulee saada kylien edustus mukaan.

4. Muut asiat
- Nopeusnäyttöjen toteuttamisen kylille toivottiin alkavan.
- Kyläalueiden valojen yösammutuksen lasketaan säästävän vuodessa n. 40 000 euroa.
- Kaukasista on hyötyjätepisteen kaikki keräyssäiliöt, myös paperiastia kaivettu pois.
- Kaupungin omistamien kylätalojen vuokrasopimusta toivottiin pidennettävän 10 vuoteen.

5. Seuraava kyläasiain neuvottelukunnan kokous, aiheet ja paikka
Seuraava kokous pidetään to 1.12. klo 17 Palopurolla. Aiheeksi toivottiin kylien päivähoitoasioita.
Kutsutaan kokoukseen kaupungin varhaiskasvatuksen johtaja Eila Rapala. Käsitellään myös
kaupungin pelikirjatyötä.

Muistion kirjasi 13.9.2016

Markku Nieminen

http://videonet.fi/hyvinkaa/kunta/
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