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MUISTIO

HYVINKÄÄN KYLÄASIAIN NEUVOTTELUKUNTA
14. kokous
Aika: ke. 13.9.2017 klo 17.oo
Paikka: Ahdenkallion-Ylentolan kylätalo, Untolantie 77

OSALLISTUJAT:
Jyrki Mattila, kaupunginjohtaja, puheenjohtaja
Markku Nieminen, ympäristöpalvelu, sihteeri

KYLIEN EDUSTAJAT:
Kimo Nyman, Ahdenkallion-Ylentolan kyläyhdistys
Timo Kuosmanen, Ahdenkallion-Ylentolan
kyläyhdistys
Tiina Lesonen, Kaukasten asukasyhdistys
Tuomo Kalliomäki, Kaukasten asukasyhdistys
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

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

KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAT:
Aki Korpela
Pekka Laine
Arto Järvinen
Jaakko Haapamäki
Iida-Eveliina Rantalainen

Lisäksi:
Yrjö Heimonen, turvallisuuspäällikkö

1. Kokouksen avaus
Pidettiin esittelykierros.

2. Isäntäkylän ajankohtaiset
Ahdenkallion -Ylentolan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Patrik Lindfors kertoi kotikylänsä asioista.
Ahdenkalliossa ja Ylentolassa asutaan maalla, mutta melkein kaupungissa, 7 km rautatieasemalle.
Haasteena on se, että ihmiset suuntautuvat keskustaan ja esimerkiksi osallistujien saaminen omiin
liikuntaryhmiin on vaikeaa. Ahdenkallion-Ylentolan kylätalo on ollut alun perin Ahdenkallion kansakoulu
vuodelta 1913, jolle Ahdenkallion kartano on lahjoittanut tontin kansakoulukäyttöön. Kyläyhdistyksellä on
kaupungin kanssa 10 vuoden vuokrasopimus ja jälleen vuokrausoikeus. Vuokratulot mahdollistavat
kylätalon ylläpidon.

Ajankohtaista on kylätalon käyttöasteen nostaminen, pintaremontti on tehty. Tarkoitus on jatkaa laajemmalla
keittiö-, medialaite- ym. remontilla, johon EMO ry:ltä haetaan rahoitusta. Toiveena kyläasiain
neuvottelukunnalle on tehdä toiminta näkyväksi somessa ja netissä ja mediassa, sekä saada aikaan
konkreettisia parannuksia kylille, esimerkkinä kylien nimikyltit tien varteen. Tiina Lesonen esitti yhteistä
#hyvinkaankylat tai vastaavaa palstaa.

3. Kyläasiain neuvottelukunnan rooli ja toiminta
Keskusteltiin neuvottelukunnan toiminnasta. Neuvottelukunnan toimikausi on valtuustokausi.
Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti: ” Kyläasiainneuvottelukunta toimii kaupungin keskustaajaman
ulkopuolelle sijoittuvien Hyvinkään kylien yhteistyöelimenä suhteessa kaupungin hallinto-organisaatioon.
Sen tehtävänä on yhteen sovittaa kaupungin strategisia tavoitteita ja kylien kehittämiseen liittyviä
kysymyksiä, toimia lausunnon antajana ja keskustelufoorumina.”

Hyvinkään kaupunkistrategian, eli Pelikirjan, Kaupunki ja monimuotoiset kylät kärkihankeen hankeryhmä on
pitänyt työpajan kyläasiain neuvottelukunnan kanssa 4.4.2017 kylien vahvuuksista, viestinnästä ja
markkinoinnista. Hankeryhmä valmistelee ”Kylien kehittämisen toimintasuunnitelman”, joka viedään
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kaupunginvaltuustoon syyskuuhun 2018 mennessä. Hankeryhmä pyytää kyläasiain neuvottelukunnalta
lausuntoa

Metsäkaltevan asukasyhdistys ry. toivoi pääsevänsä mukaan kyläasiain neuvottelukuntaan. Kyläasiain
neuvottelukunnan kanta on, että Metsäkalteva ei ole varsinainen kylä, vaan kuuluu kaupungin
päätaajamaan ja on jatkossa muodostumassa suureksi kaupunginosaksi. Siten se ei kuulu
kyläasianneuvottelukuntaan. Keskusteltiin, että voisiko kaupunginosayhdistyksille olla oma vastaavanlainen
ryhmä, kun kaupungin osallisuus-kärkihanketta viedään eteenpäin. Asiasta informoidaan
kehittämispäällikkö Tiia Viljasta.

4. Valtuustoaloite Kytäjän osayleiskaavan päivittämisestä ja tarkistamisesta
Kaupunginhallitus pyytää Kyläasiainneuvottelukunnan lausunnon valtuustoaloitteesta Kytäjän
osayleiskaavan päivittämisestä ja tarkistamisesta (KH 24.4.2017 / § 116).

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Hyvinkään kaupunki tarkistaa Kytäjän osayleiskaavan moottoritien
länsipuolella Hyvinkäänkylä-Kytäjä ja selvittää mahdollisuudet perustaa yleiskaavamuutoksen osana
Palstojentien ja sen haarateiden alueelle kyläkeskuksen (AT alue) ja että tässä osayleiskaavassa
tarkistettaisiin rakennuspaikkojen jakautuminen uusia ok- taloja sallien ja rakennuspaikan maa-alaksi
vähemmän kuin nykyinen 2 hehtaaria

KYLÄASIANNEUVOTTELUKUNNAN LAUSUNTO
Kyläasiain neuvottelukunta kannattaa rakentamisen ohjaamista alueille, missä on valmis
vesihuoltoverkosto. Neuvottelukunta kannattaa täydennysrakentamista kyläalueille, mikä tukisi koulujen
säilymistä. Kyläalueilla voi tonttikoko olla pienempi. Uuden kyläkeskuksen perustamista ei kyläasiain
neuvottelukunta kannata.

5. Kylien turvallisuussuunnitelmat
Kaupungin turvallisuuspäällikkö Yrjö Heimonen kertoi kylien turvallisuussuunnitelmien laatimis- ja
päivittämismahdollisuuksista. Kylien turvallisuussuunnitelmien valmistelu käynnistetään työpajassa syksyllä
ja ne valmistuvat keväällä 2018. Kylien turvallisuussuunnitelmat tulevat kaupunginturvallisuussuunnitelman
liitteeksi. Aloitustyöpajan ajankohta toimitetaan myöhemmin.

6. Muut asiat
- EMO ry:n teemahankkeen ”Yhdistysten pienet investoinnit” -alahankkeiden haku on 1.9. -15.10.

Hankkeessa rahoitetaan pieniä investointihankkeita, kuten kone- ja laitehankintoja, pienimuotoista
rakentamista ja yhteisten tilojen remontointeja.
http://emory.fi/index.php?page=yhdistysten-pienet-investoinnit

- On seurantalojen korjausavustusten hakuaika. Hakemukset Suomen Kotiseutuliittoon 30.9.2017.
www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset
- Kytäjällä pidetään turvallisuusilta lokakuussa ja joulujuhla 4.12. Kytäjän maisematarinoita hankkeessa

esitellään Isokylän alueen muutosta sata vuoden ajalta.
- Ahdenkalliossa pidetään uuden vuodenjuhla.
- Kaukasissa on 16.12. joulukonsertti (Johanna ja Mikko Iivanainen, Maria Kalaniemi, Timo Alakotila).

7. Seuraava kyläasiain neuvottelukunnan kokous, aiheet ja paikka
Pyydetään kokoukseen kaupungin kulttuuri-, vapaa-aika- ja tapahtumatoimijat. Kokous pidetään Usmissa
partiolaisten majalla keskiviikkona 13.12.2017 klo 17 alkaen.

Muistion laati 25.9.2017

Markku Nieminen
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