
HYVINKÄÄN KYLÄASIAIN NEUVOTTELUKUNTA
16. kokous
Aika: tiistai 22.5.2018 klo 17.oo
Paikka: Kytäjän kirkko, Palkkisillantie 11

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
Paula Caven, 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:
Hannu Lindqvist, Hyvinkään kaupunki/ Kaupunki ja
monimuotoiset kylät kärkihanke
Taru Härkönen, Hyvinkään kaupunki/ Kaupunki ja
monimuotoiset kylät kärkihanke
Solveig Crusell, Kytäjä/ Hyvinkään matkailuoppaat
Virpi Koivisto, Hyvinkään seurakunta

MUISTIO

1. Kokouksen avaus ja edelliskokouksen muistio
Arto Järvinen toimi puheenjohtajana kaupunginjohtajan ollessa estyneenä. Edelliskokouksen muistiosta ei
ollut huomautettavaa.

2. Isäntäkylän ajankohtaiset
Satu Hongel Kytäjän kyläyhdistyksestä kertoi kylän asioista. Kirkko on harvinainen kylissä. Kyläkoulussa
toimii nyt myös esikoulu. Koulussa on noin 75 oppilasta, joista 9 esikoululaista. Oppilaiden määrä on
tuplaantunut. Päivähoitopaikkoja ei Kytäjällä ole. Kioski on suljettu, uutta yrittäjää etsitään. Kytäjä Golf on
aktiivinen toimija ja hankki golfkentän ravintolan itselleen ja vanhaan talliin on tulossa lisäksi juhlatila.

Solveig Crusell esitteli Kytäjän kirkkoa. Kirkko on kesällä heinäkuussa sunnuntai-iltapäivisin auki.

3. Osallistuvan budjetoinnin kokeilu
Hannu Lindqvist esitteli kaupungin pelikirjan kyläasioiden kärkihanketta ja osallistuvan budjetoinnin
hakemuksia.

Kyläasiain neuvottelu kunta päätti esittää, että:
1. Kytäjärven virkistyskäyttöhanke on kustannuksiltaan suuri (15 000-100 000 €) ja vaatii lisävalmistelua.
2. Retkiluistelurataa selvitetään Kytäjä Golfin ja kaupungin liikuntatoimen kanssa.
3. Nuorisotilan toteuttamista Kytäjälle selvitetään EMO ry:n hankkeena.
4. Nimikyltit pääteille vaatii suunnittelua ja selvittämistä ELY-keskuksen kanssa. Kyläasiain

neuvottelukunta hyväksyi ponnen, että kaupunki selvittäisi voisiko kyltit asentaa jo tänä vuonna.

5. Bussiretket kyliin toteutetaan Hyvinkään oppaiden toimesta. Kolmen bussiretken toteuttamisen varataan
1500 €.

6. Konserttitoiminta Kaukasissa alkoi viime vuonna. Konserttisarjan toteuttaminen vaatii lipputulojen lisäksi
myös muuta tukea. Varataan konserttisarjan tukemiseen 1300 €



7. Turvallisuussuunnitelman painatus- ja jakelukuluihin sekä kylätilaisuuden järjestämiseen varataan 500
€.

8. Kaukasten luontopolun jatkamiseen (materiaalikulut sekä opasteiden ja kylttien suunnittelu) varataan
3000 €.

9. Ridasjärven ja Sykärin virkistyskäytön parantamiseen (Rantapolut, teiden ja maalaiturien kunnostus)
varataan 2900 €.

10. Uimakopin rakentamiseen Ridasjärvelle varataan 1800 €.
11. Palopuron kyläyhdistyksen teatteriretken tukemiseen varataan 1000 €.
12. Kytäjäntien näkemien parantaminen lisäisi turvallisuutta. Tiellä on ollut onnettomuuksia. Varataan 3000

€.

Yhteensä näistä kertyy 15 000 €. Hankkeet on esitelty myös alla taulukossa.

Toimenpide-ehdotus

Kokonais-
kustannus
€

Esitetty
tuki € Toimenpiteen kuvaus

Kytäjärven
retkiluistelurata 800 0 Selvitetään asiaa Kytäjä Golfin ja liikuntatoimen kanssa.

Nuorisotila Kytäjälle  - 0
Kyläyhdistys selvittää EMO ry:n hankkeena, kyläkioskin lisäksi
vaihtoehtona myös Maapirtti.

Kylien nimikyltit  pääteille  - 0 Selvitetään asiaa virkatyönä.
Kylästä kylään-
bussiretket a’ 500 1 500 Varataan Hyvinkään matkailuoppaille rahoitus kolmeen retkeen.

Kytäjärven virkistyskäyttö
15000 -
100000 0 Ehdotus vaatii tarkempaa jatkosuunnittelua.

Konserttisarjan
järjestäminen Kaukasissa 6 000 1 300

Pääsylipputulotavoite 3500 €, muu osa kootaan tukina julkisilta ja
yksityisiltä tahoilta.

Kaukasten
turvallisuussuunnitelma 800 500

Turvallisuussuunnitelman painatus- ja jakelukulut sekä
asukastilaisuuden järjestäminen.

Kaukasten luontopolun
jatkaminen 5 000 3 000

Luontopolun jatkoyhteyden rakentaminen: tarvikkeet, työ
talkoovoimin.

Ridasjärven kylän
rantahanke

4 900 2 900

Ridasjärven lintutornin ja Sykärin venerannan
rantapolkujen (yht. 3 kpl) rakentaminen ja rantojen teiden ja
maalaitureiden kunnostus.

Ridasjärven uuden
uimarannan pukukopin
rakentaminen 2 200 1 800

Kustannukset tarvikkeita: sementti, seinätolpat, vuorilaudat ja
peltikate. Työ  tehdään talkoovoimin.

Teatteriretki Palopuron
kyläläisille

1 900 1 000
Teatteriretki 30:lle yhdistyksen jäsenelle Tuusulaan Krapin
kesäteatteriin. Liput: 750 €, Bussi: 400 € ja Lounas 750 €.

Näkemien parantaminen
Kytäjäntiellä

3 000 3 000

Kytäjäntien liikenneturvallisuuden parantaminen leikkaamalla
sisäkurvien mäensyrjiä. ELY-keskus pitää hanketta tarpeellisena.
Kytäjän kartano maanomistajana poistaa puuston ja osoittaa
läjityspaikan. Maanleikkaus (kaivinkone ja 2 kuorma-autoa) 3 x 70
€/h x 8 h = 1 680 €. Liikenteenohjaus (suunnitelma, luvat,
liikennemerkit, liikenteenohjaus 2 henkilöä, 1 työpäivä) = 1 100 €.
Työt läjitysalueella ym. 220 €

Yhteensä € 15 000

Jakoperusteita ei ollut etukäteen määritelty. Toiveena on suunnitella jakoperusteet jatkoa varten.
Keskusteltiin hankkeiden erilaisuudesta ja siitä, että osalla hankkeista oli omavastuuosuus, osalla ei.

Kaupunginjohtaja tekee päätöksen kylien osallistuvan budjetoinnin hankkeiden rahojen jaosta kyläasiain
neuvottelukunnan päätöksen pohjalta.



4. Kylien kehittämisen toimintasuunnitelma
Hannu Lindqvist esitteli luonnosta Kylien kehittämisen toimintasuunnitelmaksi. Keskustelussa todettiin, että
matkailu puuttuu toimintasuunnitelmasta, samoin katuvalaistus. Toimenpiteet tulee suunnitella kylien kanssa
yhdessä, sillä kylissä on paras paikallistietämys.

Suunnitelmaan toivottiin konkreettisia asioita. Kaupunginjohtajaoli toivonut myös kylien omia toimenpiteitä
mukaan.

Väestön kasvu kylissä vaatisi uutta rakentamista. Omakotitonttien kysyntä ollut viime vuosina heikkoa.
Ikärakenteen muutos on kylissä vastaava kuin koko kaupungissa, lasten määrä vähenee myös kylissä.
Kytäjälle on tullut lapsiperheitä, joita kyläkoulu houkuttelee. Kytäjä onkin väestöennusteen mukaan ainoa
kasvava kylä.

Suunnitelmassa saisi tuoda myös uhkat, kuten kyläkoulujen lakkauttamisuhka ja päivähoidon päättyminen,
esille. Kylän kokoontumispaikan säilyminen on tärkeää. Koulujen lopetuspäätökset tehdään kaupungin
toimesta nopeasti.

5. Muut asiat
- Kylistä tehdään kuvaukset VisitHyvinkaa.fi sivustolle. 4-6 lausetta. Toimitetaan aineisto Markulle.
- Kylien turvallisuussuunnitelmatilaisuus on 19.9.2018 klo 17.30 kaupungintalolla.

- Päivölän maalaismarkkinat 11.8.2018
- Ahdenkallion-Ylentolan kyläyhdistyksen 20 v. juhla la 1.9.2018
- Kaukasten Juhlatalolla 3.7. kansanmusiikkikonsertti ja kansanmusiikkitapahtuma Kaukas EloFolk 18.8.

6. Seuraava kyläasiain neuvottelukunnan kokous, aiheet ja paikka
Ajankohta sovittiin kokouksen jälkeen ja se on 7.11.2018 klo 17-19. Paikkana on Kaukasten Juhlatalo
(Jokipadontie 6). Seuraava kokous pidetään Palopurossa (sitten Noppo).

Muistion kirjasi 5.6.2018

Markku Nieminen


