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HYVINKÄÄN KYLÄASIAIN NEUVOTTELUKUNTA
13. kokous
Aika: to. 9.3.2017 klo 17-19
Paikka: Nopon koulu, Nopon koulukuja 9

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

KYLIEN EDUSTAJAT:
Patrik Lindfors, Anne Kuosmanen, Ahdenkallion-
Ylentolan kyläyhdistys
Timo Kuosmanen, Ahdenkallion-Ylentolan kyläyhdistys
Tiina Lesonen, Kaukasten asukasyhdistys
Jaana Pouta, Kaukasten asukasyhdistys
Taru Järvimaa, Kytäjän kyläyhdistys
Merja Taipale, Satu Hongell, Kytäjän kyläyhdistys
Elina Penttinen, Nopon koulun vanhempainyhdistys
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:
Pekka Karvonen, tekniikka ja ympäristö

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus ja edelliskokouksen muistio
Kaupunginjohtaja Jyrki Mattila avasi kokouksen ja pidetiin esittelykierros.

2. Isäntäkylän ajankohtaiset
Nopon koulun vanhempainyhdistys REPPU ry;n puheenjohtaja Elina Penttinen kertoi, että Nopon koulussa
on seitsemänkymmentä oppilasta. Nopon kyläyhdistyksen toiminta on tällä hetkellä tauolla, mutta koulun
vanhempainyhdistys toimii aktiivisesti. Nopon alueella on asukkaita 500-600. Päiväkoti toimii koulun
vieressä parakissa, jolloin esikoululaiset ovat samassa yhteydessä ja pääsevät koululaisten retkille mukaan.

3. Kylien väestöennusteet
Pekka Karvonen esitteli Hyvinkään väestönkasvuennusteita. Maaseudun ikäjakauma on vastaava kuin
omakotialueilla: lapsiperheitä on, mutta nuoret puuttuvat. Väestöennusteen mukaan Hyvinkään
maaseutualueen väestö laskee vuodesta 2016 vuoteen 2030 mennessä n. 3700 asukkaasta n. 2800
asukkaaseen.

Alle kouluikäisten osalta ennustetaan olevan laskua vuoteen 2022 (tasolta 290 vajaaseen 250). Sen jälkeen
ennustetaan nousua, joka tasoittuisi n. 270 tasolle vuoteen 2030 asti.

Peruskouluikäisten (7-15 v) määrän ennustetaan lähes puolittuvan vuoden 2018 n. 400 lähelle 200 vuonna
2025. Sen jälkeen ennustetaan pientä elpymistä tasolle 250 vuoteen 2030 mennessä.

Väestöennuste perustuu nykyiseen ikärakenteeseen ja muuttovoittoon.

Keskustelussa todettiin, että ennustelukujen lisäksi kaupungin tahtotila voi vaikuttaa tulevaisuuden
asukasmääriin kylillä. Kaupungin tulisi markkinoida Hyvinkään monipuolisia asumismahdollisuuksia:
taajaman kerrostalo- ja omakotiasumisen lisäksi myös maaseutumaista asumista.
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4. Kylät Hyvinkään 100-vuotisjuhlallisuuksissa

1. PUUT
Perheomenapuiden istutus tapahtuu kouluissa ja päiväkodeissa kaupunkiorganisaation oman toiminnan
puitteissa ja ohjeet istutuksille tulee kaupungin puistopuolelta. Istutuspäivä on Snellmanin päivä 12.5.

Ahdenkallio-Ylentola ja Palopuro istuttavat puun omatoimisesti kylätalojensa yhteyteen. Sihteeri ilmoittaa
asiasta kaupungin puistopuolelle.

2a. YHDEN YÖN JUTTU ke 24.5.
Jos joku kylä haluaa olla mukana Yhden Yön jutun teematorilla (kauppatori klo 16-20), niin voi olla suoraan
yhteydessäà kaupunkiyhdistys HYRRÄ ry:n Sari Honkalehtoon (p. 040 560 9946).

2b. YHDEN PÄIVÄN JUTTU helatorstai 25.5
Tapahtuma on Villatehtaan sisäpihalla klo 10-15, kylille varataan yhteinen paikka, johon kaikki kylät
toivotaan mukaan. Sovittiin, että kukin kylä ilmoittautuu suoraanà kaupungin tapahtumapäällikkö Outi
Raatikaiselle (outi.raatikainen@hyvinkaa.fi,  p. 0400 929 846). Tiedoissa tulisi olla tarvittavan paikan koko,
yhteyshenkilö, mitä toimintaa, onko myyntiä ja jos on käytössä esimerkiksi kaasupullo.

Sihteeri teettää tilaisuuteen tekniikan ja ympäristön kanssa Hyvinkään kyliä esittelevän roll-upin, jossa on
kylät merkitty karttapohjalle.

3. Hyvinkään 100-vuotis pääjuhla la 26.8.
Tilaisuuteen on odotettavissa niin paljon ihmisiä, että kylien esittelypisteet eivät näillä näkymin mahdu
mukaan. Jos tilanne muuttuu, niin Outi Raatikainen informoi asiasta.

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

5. Muut asiat
- Kaupunki ja monimuotoiset kylät on Hyvinkään Pelikirjan, eli kaupunkistrategian yksi kärkihanke.

Hankeen käynnistämiseksi pidetään työpaja kylien vahvuuksien tunnistamiseksi ti 4.4.2017 klo 17
Renton Anturasalissa (Suutarinkatu 2, 1. krs). Työpajaan pyydetään kyläasiain neuvottelukunta
kokonaisuudessaan. Tarvittaessa voi kylästä tulla myös muu edustaja, kuitenkin vain kaksi edustajaa
kylää kohden.

- Kaukasissa on luontopolku valmistumassa ja samoin kylään laaditut mobiilireitit. Hyvinkään 100-vuotisjuhliin
liittyen on syksyllä valokuvanäyttely alueesta. Vuodelle 2018 valmistuu kalenteri kylän naisista.

- Kaukasissa järjestetään ensimmäistä kertaa Kaukas Elofolk lauantaina 19.8.2017 klo 14-22.

6. Seuraava kyläasiain neuvottelukunnan kokous, aiheet ja paikka
Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 13.9. 2017 klo 17 Ylentolan-Ahdenkallion kylätalolla (Untolantie
77), joka on Kuntavaalien jälkeen nimettävän uuden kyläasiain neuvottelukunnan ensimmäinen kokous.

Muistion kirjasi 22.3.2013

Markku Nieminen
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