
HYVINKÄÄN KYLÄASIAIN NEUVOTTELUKUNTA
19. kokous
Aika: 9.5.2019 klo 17-18.45
Paikka: Nopon koulu, Nopon koulukuja 9

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
Aino Löytty, Kytäjän kyläyhdistys
Aimo Tuominen, Kytäjän kyläyhdistys
Elina Penttinen, Nopon koulun vanhempainyhdistys
Jari Hartzell, Nopon kyläyhdistys
Anni Willman, Palopuron kyläyhdistys
Riitta Malmberg Palopuron kyläyhdistys

Kirsti Laakso, Usminjärven alueen asukasyhdistys
Tero Tonteri, Usminjärven alueen asukasyhdistys
Ilkka Toivanen, Ridasjärven nuorisoseura
Ninni Ranz, Ridasjärven koulun vanhempainyhdistys

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

LISÄKSI:
Hannu Lindqvist, Hyvinkään kaupunki
Benita Kivistö, Kulkuriteatteri

1. Kokouksen avaus ja edelliskokouksen muistio
Kaupunginjohtaja Jyrki Mattila avasi kokouksen, muistiosta ei huomautettavaa.

2. Isäntäkylän ajankohtaiset
Elina Pettinen esitteli Nopon kylää. Noppo on 15 km pitkä kylä Nurmijärven naapurissa, jonka puolella oleva
Herunen on lähin naapurikylä. Kylässä on 250 taloutta, asukkaita 600 ja koko alueella 700. Nopossa toimii
päiväkoti yli 3 vuotiaille ja alakoulu, jossa on yhdistelmäluokat. Esiopetus toimii yhdessä ykkkösluokan
kanssa.  Vanhempainyhdistys Reppu toimii koko kylän edustajana Koulu ja päiväkoti ovat kylälle tärkeitä.
Vanhempainyhdistys on hankkinut mm. jumppavälineitä koululle. Koululla ja päiväkodilla on yhteiset joulu-
ja kevätjuhlat. Iltapäiväkerhoa toivotaan.

Hyötyjätepiste haluttaisiin Noppoon takaisin ja sinne muovin keräyspiste. Nopeusnäyttöjä odotellaan.
Tonttitarjontaa toivottaisiin Noppoon myös kaupungin toimesta. Vuosittain Nopossa vietetään kyläpäiviä ja
järjestetään koululaisdisko ja nyt on tulossa koirien match show.

Kaupunginjohtaja kertoi, että Nopon pesulan saastuneen maa-alueen puhdistamisen alustavat tutkimukset
menossa ja varsinaiset työt alkamassa. Pesularakennus puretaan ja maata kaivetaan saastelähteeseen asti
sekä puhdistetaan pohjavettä. Hankkeessa puolet on valtion rahaa. Puhdistussopimuksen mukaisesti siirtyy
2/3 vedenotto-oikeudesta kaupungille, joka on varantona mahdollista tulevaisuuden käyttöä varten.
Puhdistuksen aloittaminen on odottanut rahoitusta 40 vuotta.

3. Yhteinen kylätapahtuma ja teatteriesitys
Kulkuriteatterin Benita Kivistö kertoi keväälle 2020 Hyvinkääsaliin suunnittelemastaan kylätapahtumasta,
jossa Kulkuriteatteri esittää koko perheen näytelmän, joka on samalla teatterin 30 -vuotisesitys.
Hyvinkääsalin lämpiöön toivotaan kaikkien Hyvinkään kylien esittelypisteitä. Tapahtumaan valitsee myös
neljä valokuvaajaa Hyvinkään kylistä valokuvia. Tapahtuma on kaksipäiväinen viikonloppuna 1.- 2.2.2020.
Näytelmä esitetään molempina päivinä kahdesti.

Benitan ideoima Tulkaa kylään -tapahtuma oli kerran HYK:issä ja hyvin suosittu, samoin Kytäjän
kesäpäivät, jolloin pääsi tutustumaan myös kartanoon. Villan aukiolla on kerran pidetty myös yhteinen
kylätapahtuma.



Kaikki kylät olivat myötämielisiä tapahtumalle. Sihteeri toimii yhteyshenkilönä Benitan ja kylien välillä. Kylät
varmistavat osallistumisensa seuraavaan kokoukseen, jolloin käsitellään asiaa lisää.

Hyvinkään kylien bussikierroksia on myös toivottu lisää.

4. Hyvinkään ympäristöohjelma 2019-2021
Markku Nieminen esitteli Hyvinkään kestävän kehityksen tiekartan ja ympäristöohjelman luonnosta.
Tiekartan lausuntoaikaa pidennettiin ja se on tulossa kaupunginhallitukseen ja –valtuustoon syyskauden
alussa.

Keskustelussa hyötyjätepisteitä toivottiin takaisin ja niihin muovinkeräys astioita, sillä muovia kertyy paperia
enemmän. Kaupunki ei kuitenkaan voi nykylainsäädännön mukaan itse lisätä keräyspisteitä.

5. Kylien osallistuva budjetointi
Nopeusnäyttö Ridasjärvelle on hankittu ja rahaa hankinnasta jää yli 3000 €. Esitettiin, että Ridasjärven
uimarantahanke saisi ylijääneestä summasta 2000 € ja Palopuron liikuntavälinehankinta 1000 €. Kaupungin
liikuntatoimi on lisäksi lupautunut rahoittamaan Ridasjärven uimarantahanketta 2000 €, jolloin hanke saisi
yhteensä 4000 € tukea, joka mahdollistaa sen toteuttamisen.

Kaikki kannattivat ehdotusta ja kaupunginjohtaja valmistelee sen mukaisen päätöksen.

Kytäjän hankkeen osalta ei tieto toteutumisesta ehdi tämän vuoden puolella varmistua. Keskusteltiin, että
jos sopimuksen luistinradan ja hiihtolatujen teon osalta voisi tehdä tämän vuoden puolella ja mikäli säiden
tai muiden syiden vuoksi sopimus jos ei toteutuisi, niin rahat palautettaisiin kaupungille.

6. Muut asiat
- Valtakunnallinen Avoimet kylät tapahtuma on 8.6.2019. Päivän tarkoitus on lisätä kylätoiminnan

tunnettavuutta ja esitellä kylien toimintaa. Kylät ja asukasyhdistykset voivat osallistua päivään
haluamallaan tavalla. Kytäjällä on tapahtumana luontopolun kunnostus. Muiden osalta keskusteltiin, että
kylätaloja voisi pitää auki tutustumista varten porrastetusti 2 tuntia per talo. Sovittiin, että sihteeri laatii
ehdotuksen aikataulusta. Toukokuun loppuun mennessä (31.5.) tulee ilmoittaa sihteerille, jos kylä on
mukana.

- EMO ry:n hallitukseen valittiin Patrik Lindfors Ahdenkallio-Ylentolasta. Kyläasiain neuvottelukunta toivoi
tiedotettavan EMO ry:n toiminnasta.

- Koululaiskortin laajentamisesta kyläalueilla on tehty valtuustoaloite. Nyt kortilla voi matkustaa
keskustaajamassa. Keskusteltiin, että yhteydet eivät toimi kaikissa kylissä, parhaat yhteydet ovat
Nopossa ja Kaukasten suunnalla.

- Tapahtumia kylillä:
· Kaukas Elofolk konsertit, joista ensimmäinen 25.5. päätapahtuma kaksipäiväisenä 16.-17.8.
· Kaukasten luontopolulla ollut paljon ryhmiä, tulossa mm. Hyvinkään opiston retki.
· Kaukasten juhlatalolla on kesäkahvila 6.6. ja 13.6.
· Ahdenkallio-Ylentolan kylätalolla pidetään Swing tanssit 17.5. ja lisäksi opetellaan lavatanssin

alkeita ilmaiskoulutuksella.
· Palopuron Knehtilässä on kesäkahvilassa uudet yrittäjät ja kahvila on kesällä avoinna keskiviikosta

sunnuntaihin.

7. Seuraava kyläasiain neuvottelukunnan kokous, aiheet ja paikka
Seuraava kokous pidetään Ridasjärvellä 18.9.2019. Aloitetaan klo 17 Ridasjärven uudella uimapaikalla
Lintutornin vieressä.

Aiheiksi toivottiin yhteenvetoa EMO ry:n toiminnasta ja helmikuun kylätapahtuman suunnittelua ja
työryhmän nimeämistä sen toteuttamiseen.

Muistion laati 20.5.2019

Markku Nieminen


