
MUISTIO

HYVINKÄÄN KYLÄASIAIN NEUVOTTELUKUNTA
15. kokous
Aika: ke. 13.12.2017 klo 17-18.30
Paikka: Hyvinkään Partiotuki ry:n Usmitupa, Usminrinteentie 111

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:
Kulttuuri ja vapaa-aikajohtaja Simo Varjonen
kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö Outi Raatikainen
liikuntapäällikkö Minna Kalmari

1. Kokouksen avaus ja edelliskokouksen muistio
Muistiosta ei huomautettavaa.

2. Isäntäkylän ajankohtaiset
Usminjärven alueen asukasyhdistyksen Timo Tonteri kertoi kaupungin suunnitelmista siirtää Usmijärventie
tiekunnan hoitoon 2016. Paikallisten asukkaiden mielestä valtaosa käyttäjistä on muualta käyviä uimareita
ja retkeilijöitä. Katuvalojen purkaminen oli 2017 teknisen lautakunnan esityslistalla. Lautakunta päätti, että
kaupunki jatkaa tien ja katuvalojen ylläpitoa.

3. Kaupungin kulttuuri-, vapaa-aika- ja tapahtumatoimijat
Hyvinkään kaupungin kulttuuri ja vapaa-aikajohtaja Simo Varjonen, kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö Outi
Raatikainen ja liikuntapäällikkö Minna Kalmari kertoivat Kaupungin mahdollisuuksista tukea kulttuuri-,
liikunta-, tapahtuma- ja muuta vapaa-aikatoimintaa kylissä.

Kaupungin kulttuuri ja vapaa-aikakeskus toimii toiminnan mahdollistajana. Toivomus on, että kylistä ollaan
suoraan yhteydessä kulttuuri- ja vapaa-aikakeskukseen, kun toivotaan tukea tapahtuman tai toiminnan
järjestämiseen.

Kylien palvelutilanne ja mahdollisuudet toiminnan järjestämiseen on riippuvainen alueella olevista tiloista,
kuten kouluista. Usmista löytyy patikointi- ja hiihtoreittejä.

Kylistä ei ole helppoa päästä kaupungin Fiilinkiä ryhmiin. Ehdotettiin, että kaupunki voisi tarjota esim, kerran
keväällä ja syksyllä ilmaisen uimahallivuoron kylien lapsille, jos kuljetus järjestyy kyliltä. Tätä luvattiin
kokeilla jo keväällä 2018.

Liikuntapalvelut voivat tukea liikuntakerhojen järjestämistä maksamalla korvausta vetäjälle ja tarjoamalla
liikuntavälineitä. Myös muita kerhoja, kuten esim. kokkikerhoa voidaan tukea. Liikuntakerhosta voi olla
yhteydessä Minna Kalmariin, tapahtumista Outi Raatikaiseen.

Keskusteltiin siitä, voisiko kaupunki muuttaa koulujen keittiöiden käyttösääntöjä siten, että ulkopuolisetkin,
kuten kylä- ja vanhempainyhdistykset voisivat tiloja käyttää?



Tapahtumailmoituksien toimittaminen kulttuuri- ja matkailulehti Villariin on niin aikaisin, että tapahtumien
päivämäärät eivät vielä ole tiedossa. Kaupungin kotisivujen tapahtumakalenteria ollaan päivittämässä
toimivammaksi. Kauppakeskus Willan silalle tulee lipunmyyntipiste, johon voi toimittaa myös
paperimainoksia. Hyvinkääsaliin tulee videomainostaulu.

Matkailusivut uudistuvat, kylätapahtumia toivotaan myös mukaan. Kaupungin kulttuuri- ja vapaa-
aikatoimijoiden yhteystiedot ovat muistion liitteenä.

Hyvinkään Opiston rehtori Mika Hakala välitti sähköpostitse tietoa, että opiston kurssitoiminnan
järjestäminen kylillä on mahdollista, kun sopiva tila järjestyy ja on riittävästi kurssista kiinnostuneita
osallistujia (yleensä 10, mutta pientä joustoa voi olla). Pitää myös löytyä opettaja, joka suostuu pientä
tuntimäärää varten kyläalueille matkaamaan. Mikäli opettaja löytyy samalta suunnalta kuin opetuspaikka, tai
jopa omalta kylältä, on tilanne helpompi. Kylillä osataan itse parhaiten arvioida, mitä toimintaa kaivataan.
Päällekkäisyydet toivotaan pois, eli ei esim. kilpailevia jumpparyhmiä samaan iltaan.

Paikalliset kyselivät Usmintien siltaremontista. Sovittiin, että sihteeri selvittää asian ja toimittaa tiedon
muistion toimittamisen yhteydessä.

4. Muut asiat
- Kylistä toivotaan kuvauksia Hyvinkään VisitHyvinkaa.fi sivustolle.  Sovittiin, että toimitetaan tiedot

tammikuun loppuun mennessä, joko sihteerille tai suoraan Sanna-Mari Kuntulle (sanna-
mari.kunttu@hyvinkaa.fi). Sanna-Marin esimerkkimalli kuvaukselle:

” Esimerkkikylä
Esimerkkikylässä et voi olla huomaamatta kylän maalaisidylliä. Kulkijan ympäröi puna- ja
keltamultamaalatut hirsitalot, tuulen väreestä lainehtivat viljapellot ja tien laitaa reunustavat
komeat koivut. Kylän ehdoton nähtävyys on kylän läpivirtaavan joen yli kulkeva
maalaisromantiikkaa henkivä puusilta. Maisema on kuin suoraan 50-luvun Suomifilmistä.

Sijainti ja saapuminen: Esimerkkikylään pääset pyöräteitä pitkin suoraan keskustasta. kylään
liikennöi myös paikallisbussi numero 98.
Palvelut: kesäkioski, kirpputori, leirintäalue
Nähtävyydet: kulttuuripolku, ITE-taideteos ”Saapasjalkakissa”.”

- Hyvinkään Pelikirjan tavoitteita toteuttava ”Kaupunki- ja monimuotoiset kylät” kärkihanketyöryhmä

KYLIEN KEHITTÄMISTILAISUUS
tiistaina 13.3.2018 klo 18-20 Kaupungintalon aulassa
Aiheena ovat:
1. KYLÄYHDISTYSTEN AKTIVOIMINEN TUKIKELPOISTEN HANKKEIDEN PERUSTAMISEEN
Tilaisuuden järjestäminen on kaupunginhallituksen sitovana tavoitteena. Esko Pietari EMO ry.
2. KYLIEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAT. Turvallisuussuunnitelman laatiminen vuoden 2018
loppuun mennessä on kaupunginhallituksen sitovana tavoitteena.
3. KYLIEN KEHITTÄMISEN TOIMINTASUUNNITELMA, jonka laadinta käynnistyy ensi vuoden
alusta, jonka hyväksyminen syyskuun 2018 loppuun mennessä on kaupunginvaltuuston (KV)
sitovana tavoitteena: ehdotelmia aiheista ja toimenpiteistä

KAUPUNKI- JA MONIMUOTOISET KYLÄT HANKERYHMÄN JATKOTYÖ
- Kylien kehittämisen toimintasuunnitelma on vuoden 2018 pääasia. Hyväksyminen on

valtuuston sitovana tavoitteena syyskuu 2018.
- Osallistavan budjetoinnin kokeilun suunnittelu ja hyväksyminen vuoden 2019 talousarvioon

on kaupunginhallituksen sitovana tavoitteena. Kärkihankkeille myönnettäneen rahoitusta jo
vuoden 2018 budjettiin, jolloin kylien omatoimiseen kehittämiseen voisi olla rahaa
käytettävissä joitain tuhansia euroja jo 2018.

- Teknisen lautakunnan sitovana tavoitteena on kahden nopeusnäytön hankkiminen vuosittain.
Vuonna 2018 nämä on tarkoitus asentaa Palopurolle.

- Kytäjän pyörätien tiesuunnitelman valmistuminen hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2018
loppuun mennessä on Teklan sitovana tavoitteena.

- Toukokuun kyläasiain neuvottelukunnan kokouksessa käsitellään Kylien kehittämisen
toimintasuunnitelma

- Kylien turvallisuussuunnitelmat:
Toistaiseksi vain Kaukas ilmoittautunut, myös muita kyliä toivotaan mukaan.
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- Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset ovat valinneet maakunnalliset Vuoden maisemateot 2017:
Uudellamaalla voittaja on Kytäjän kyläyhdistys: ”Kytäjän Isokylä 100 vuotta sitten ja tänään,
torpparialueesta tietoa koululaisille ja uusille asukkaille”. Linkki tule tammikuussa Kytäjän
kyläyhdistyksen sivuille.

5. Seuraava kyläasiain neuvottelukunnan kokous, aiheet ja paikka
Seuraava kokous pidetään 22.5.2018 klo 17 Kytäjällä. Kokouspaikka ilmoitetaan myöhemmin. Aiheena on
tällöin laadittava ”Kylien kehittämisen toimintasuunnitelma”. (Kytäjän jälkeen seuraava kokous on
Kaukasissa.)

Muistion kirjasi

Markku Nieminen
21.12.2017
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