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MUISTIO

HYVINKÄÄN KYLÄASIAIN NEUVOTTELUKUNTA
12. kokous
Aika: to. 1.12.2016 klo 17-19.45
Paikka: Salonkiravintola Neilikka, Haapasaarentie 60, Palopuro

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, Satu Hongell, Kytäjän kyläyhdistys
Merja Taipale, Kytäjän kyläyhdistys
Elina Penttinen, Nopon koulun vanhempainyhdistys
Jari Hartzell, Nopon kyläyhdistys
Tapio Kolmonen, Palopuron kyläyhdistys
Riitta Malmberg Palopuron kyläyhdistys
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, poistui 18.15
Tuula Vanhatalo

Lisäksi:
Tanja Tiainen, varhaiskasvatus
Outi Raatikainen, sivistystoimi

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus ja edelliskokouksen muistio
Muistiosta ei huomautettavaa

2. Isäntäkylän ajankohtaiset
Tuula Vanhatalo esitteli Salonkiravintola Neilikan toimintaa. Tilausravintola sopii 5-60 hengelle.
Suunnitelmissa on sauna ja yöpymismahdollisuuden selvittäminen. Palopuron kyläyhdistyksen toimintaa
esitteli puheenjohtaja Riitta Malmberg. Ajankohtaista on Ritasjärven vesiosuuskunnan toiminnan
käynnistyminen Palopurolla. Luomukeskittymä Knehtilän tilan ympärillä on kehittymässä ja siihen liittyvä
Palopuron agroekologinen symbioosi –kehityshanke menossa. Knehtilän markkinat työllistävät
kyläyhdistyksen talkoolaisia. Valmisteilla olevaan Palopuron osayleiskaavaan on ollut paikallisilla
mahdollisuus ottaa kantaa. Palopurolaisten toiveena rautatieseisakkeelle on pohjoisin vaihtoehto.
Palopuron toivotaan säilyvän maalaismaisena.

3. Varhaiskasvatus Hyvinkään kyläalueilla
Varhaiskasvatuksen palveluohjauksen koordinaattori Tanja Tiainen kertoi lapsimäärien kehityksestä ja
varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisestä kyläalueilla. Lasten lukumäärä on Hyvinkäällä lähivuosina
pienenemässä. Vuoden 2020 jälkeen ennustetaan lapsiluvun lähtevän jälleen kasvuun. Seuraavassa on
lapsiennusteita niistä kylistä, joissa on kyläkoulu toiminnassa.

Kytäjällä ennusteen mukaan 0-6 vuotiaiden määrä ensin laskee seitsemästäkymmenestä
neljäänkymmeneen lähivuosina ja sen jälkeen palaa samalle tasolle. Päivähoitoa tai esiopetusta ei Kytäjällä
ole.

Nopossa ennustetaan alle kouluikäisten määrän laskevan lähivuosina kuudestakymmenestä
kolmeenkymmeneen ja tasaantuvan tuolle tasolle. Nopossa on koulun yhteydessä päiväkoti, jossa
esiopetusryhmä.
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Ridasjärvellä varhaiskasvatusikäisten lasten määrän ennustetaan vaihtelevan kahdentoista ja
kahdeksantoista välillä. Ridasjärvellä on koulun yhteydessä päiväkotiryhmä ja esiopetus 1-2 luokan
yhteydessä.

Kaukas-Uusikylä alueella lapsimäärä nousisi ennusteen mukaan lähivuosina kuudestakymmenestä lähelle
kahdeksaakymmentä ja palaisi sitten kuudenkymmenen tasolle. Kaukasten päiväkoti lakkautettiin kesällä
2016, eikä esiopetusta ole koulujen yhteydessä.

Erityisesti Kytäjälle ja Kaukasiin kaupunki koettaa saada kunnallisia perhepäivähoitajia tai yksityisiä
palveluntuottajia. Myös kuntarajat ylittävä hoitopaikan valinta pyritään mahdollistamaan. Lasten määrä ei
suoraan kerro päivähoitotarpeesta, sillä osa huoltajista haluaa lapsensa, esim. kielipäiväkotiin tai
erityispainotteiseen yksityiseen päiväkotiin tai on lasten kanssa kotona.

Keskusteluissa todettiin, että kylien palveluverkon suunnittelun toivotaan olevan pitkäjänteistä ja päiväkoti ja
koulutoimilla olevan jatkuvuutta, muutoin ei lapsiperheitä muuta kyläalueille. Varhaiskasvatuksen, esikoulun
ja koulutoimintojen suunnittelun tulisi tapahtua yhdessä toisiaan tukien.

Varhaiskasvatukselta toivotaan vaihtoehtoja esikoulukyselyihin: ei vain haetko esikouluun, vaan haetko, jos
iltapäiväkerho toteutuu ja muita vaihtoehtoja. Iltapäiväkerho olisi tärkeä myös 1-2 luokkalaisille.

Päiväkotiyksiköitä ollaan lopetettu tai ollaan lopettamassa myös keskusta-alueelta. Kenttäkadulle valmistuu
uusi päiväkoti 2017.

Tanja Tiaisen esitys on muistion liitteenä.

4. Kylät Hyvinkään 100-vuotisjuhlallisuuksissa
Hyvinkää täyttää 100 vuotta vuonna 2017 yhdessä Suomen kanssa. Kulttuuri ja tapahtumapäällikkö Outi
Raatikainen kertoi Hyvinkään tulevista 100- vuotisjuhlista.

Kyliä toivottiin mukaan erityisesti seuraaviin tapahtumiin:

1. Kouluissa ja päiväkodeissa istutetaan Hyvinkään 100- vuotispuita Snellmanin päivänä 12.5.
Kylät, joissa ei ole koulua voivat halutessaan istuttaa puun kylätalolle tai vastaavaan julkiseen paikkaan.
Kaupunki hankkii puuntaimet. Esitetään, että puut olisivat perheomenapuita, joissa kasvaa eri lajikkeita
ja antaa satoa pidemmän aikaa. Puiden taimet tulee suojata jyrsijöiltä. Tapio Kolmonen voi toimittaa
istutusohjeen.

2. Yhdenpäivän juttu helatorstaina 25.5.
Kyliä toivotaan mukaan maatilatori konseptilla. Kylien pisteissä voi olla kylän esittelyä ja haluttaessa
myös myytävää, esimerkiksi paikallistuottajilta.

3. Hyvinkään 100-vuotis pääjuhla la 26.8.
Kylillä voi olla esittelypisteet tai myyntipisteet vastaavalla tavalla kuin Yhdenpäivän jutussa.

4. su 27.8. syödään yhdessä Haapasaarentiellä
Ravintola Neilikka kutsuu kaikki picnikille Haapasaarentielle, jonne pystytetään pitkä pöytä. Omat eväät
mukaan.

5. Muut asiat
- Kylien turvallisuussuunnitelmat

Kylien turvallisuussuunnitelmat valmistuivat 2012 Kaukasiin, Kytäjälle, Palopurolle ja Noppoon.
Kaupungin turvallisuuspäällikkö Yrjö Heimonen tarjoaa muille kylille mahdollisuutta laatia
turvallisuussuunnitelma ja turvallisuussuunnitelman aiemmin laatineille kylille päivitysmahdollisuutta
Turvallisuussuunnitelmien laatiminen käynnistetään kevätkaudella 2017 ja saatetaan päätökseen
syyskaudella 2017. Turvallisuussuunnitelman laatimisesta vastaa asianomaisen kyläyhdistyksen
nimeämä työryhmä turvallisuuspäällikön tuella.

Turvallisuussuunnitelmien laatimiseen voi ilmoittautua Yrjö Heimoselle 31.1.2017 mennessä mieluiten
sähköpostilla: yrjo.heimonen@hyvinkaa.fi.

- Kytäjällä on 8.12. tieturvallisuusilta, jossa ovat mukana alueen maa-ainestoimijat.
- Kaukasten palvelutalon kahvikupit ovat myynnissä. Niitä toivotaan käyttöön Kaukasten juhlatalolle.

mailto:yrjo.heimonen@hyvinkaa.fi
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- Palopurolle on nopeusnäyttö luvattu 2017. Katuvalopylväät on Jokelantiellä vaihdettu.

6. Seuraava kyläasiain neuvottelukunnan kokous, aiheet ja paikka
Seuraava kokous pidetään to 9.3.2017 klo 17 Nopon koululla.
Pyydetään Pekka Karvonen kertomaan väestöennusteista. Tarkistetaan juhlavuoden tapahtumien
valmistelutilanne. Lisäksi käsitellään palveluverkkoa, mikäli siinä on ajankohtaista.

Muistion laati 14.12.2016

Markku Nieminen


