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HYVINKÄÄN KYLÄASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 
 

21. kokous  
Aika: 22.1.2020 klo 17-19 
Paikka: Ahdenkallio-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 
Paula Caven, Kaukasten asukasyhdistys 
Mimmu Seitsonen, Kytäjän kyläyhdistys 
Aimo Tuominen, Kytäjän kyläyhdistys 
Elina Penttinen, Nopon koulun vanhempainyhdistys 
Jari Hartzell, Nopon kyläyhdistys 
Anni Willman, Palopuron kyläyhdistys 
Riitta Malmberg Palopuron kyläyhdistys

 
Erja Yli-Kahila, Usminjärven alueen asukasyhdistys 
Tero Tonteri, Usminjärven alueen asukasyhdistys 
Ilkka Toivanen, Ridasjärven nuorisoseura 
Helmi Heiska, Ridasjärven koulun vanhempainyhdistys 
 
KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAT: 
Aki Korpela 
Pekka Laine 
Arto Järvinen 
Jaakko Haapamäki 
Iida-Eveliina Rantalainen 
 
LISÄKSI: 
Hannu Lindqvist, Hyvinkään kaupunki 
Taru Härkönen, Hyvinkään kaupunki 

 
 
1. Kokouksen avaus ja edelliskokouksen muistio 

Muistiosta ei huomautettavaa. 
 
 

2. Isäntäkylän ajankohtaiset 
Timo Kuosmanen kertoi isäntäkylän asioista. Kylätalon vuokrasopimus kaupungin kanssa on 
voimassa vuoden 2027 loppuun asti. Taloa on remontoitu EMO ry:n tuella ja hankittu mm. 
lämpöpumppu. Keittiöremontille haetaan tukea seuraavaksi. Kylien osallistuvan budjetoinnin tuella 
on hankittu grillikota. Vuosi 2019 oli tähän mennessä aktiivisin talon käytössä, 
vuokraustapahtumia oli 33. Talossa toimii liikunta-, monitoimi- ja seniorikerhot ja on pidetty 
tanssikurssia. Kylätalon asunto on vuokrattu ja myös pikkusali valokuvaajalle, näillä ja 
vuokratuloilla on kulut saatu katettua. Kyläyhdistyksen hallituksessa on kaksi uutta nuorta jäsentä. 
 
 

3. Kylien osallistuva budjetointi 
Hannu Lindqvist kertoi osallistuvan budjetoinnin hankkeiden 2019 toteutumisesta ja toteutuksesta 
vuonna 2020. Vuoden 2019 hankkeista kaikki ovat toteutuneet, mutta Kytäjän latujen osalta 
odotetaan lunta, ja jos sitä ei tule, niin hanke peruuntuu. Esitys on liitteenä. 
 
Vuonna 2020 osallistuvassa budjetoinnissa on mukana koko kaupunkialue, myös keskusta. 
Hankkeelle on varattu kaikkiaan 40 000 €, josta puolet osoitetaan peruskouluille ja puolet 
kuntalaisten ehdottamille hankkeille. Yksittäisen hankkeen kustannus voi olla 500-10 000 €. 
Ehdotuksia voi tehdä 27.1.-23.2. Ehdotuksia käsitellään kaikille avoimessa kuntalaisraadissa 17.3. 
ja äänestys toteutetaan sähköisen järjestelmän avulla 30.3.-13.4. Tulokset ilmoitetaan 16.4. ja 
valitut hankkeet toteutetaan vuoden 2020 loppuun mennessä. Esitys on liitteenä. Tiedot 
osallistuvasta budjetoinnista löytyy kaupungin ”Osallistu ja vaikuta” sivustolta: 
https://www.hyvinkaa.fi/vaikuta.   
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4. Kyläportit ja pysäkkikatokset 

Neuvottelukunnan työryhmä teki lyhyen yhteenvedon kyläporteista ja pysäkkikatoksista. 
Keskusteltiin jatkosta. Pyydetään kaupungin teknisen keskuksen tekemään tyyppipiirrustuksen 
kyläporista ja pysäkkikatoksesta ja tehdä kustannusarvion. Kaupunki voisi kustantaa tarvikkeet ja 
hankkia tarvittavat luvat ELY-keskukselta. ”Kaupunki ja monimuotoiset kylät” kärkihankeryhmä on 
saanut rahoitusta vuodelle 2020 kyläportteihin ja pysäkkikatokseen. Ridasjärven 
päihdehoitokeskus voisi olla mahdollinen käytännön toteuttaja tai Työkeskus EPA. 
 
Kukin kylä miettii omalta osaltaan mitkä olisivat sopivat paikat kyläporteille ja minne 
pysäkkikatoksia toivotaan/ mitä katoksia toivotaan parannettaviksi. 
 
 

5. Hyvinkääsalin kylätapahtuma 8.2. ja 9.2.2020 
Kulkuriteatterin teatteriesitykset ovat la 8.2. klo 13 ja 17 sekä su 9.2. klo 13, joiden yhteydessä 
Hyvinkääsalin aulassa kylien esittelypisteet. Kylistä on tulossa seuraavia pisteitä: 
 

1. Usmi kysyy mukaan hevostalleja, Hyyppärän kartanoa, Hyvinkään latua ja partiolaisia  
2. Ahdenkallio: esittelypiste kylän yritykset ja kylätalo  
3. Kytäjä: valokuvia näytöllä (hdmi liitin on), alueen pitopalvelut, Martat, 4H, mansikkatila, 

esitteitä golfista ja kartanosta. Tarjolla mansikkamehua pikareissa, kirjoja ja kortteja 
kaupan, selvitetään mahtuuko kartanon kuvaständi mukaan 

4. Kaukas: luonto- ym. kuvia taustasermillä, jaossa EloFolkin ja juhlatalon esitteitä 
5. Ridasjärvi: esittelypiteen sisältö sovitaan nuorisoseuran kokouksessa tulevalla viikolla 
6. Palopuro: mukana alueen kolme yritystä, joilla tuotteita esillä ja maistiaisia  
7. Noppo: varattu kuvanäyttö 
8. Kaupungin yhteinen kyläasiain neuvottelukunnan ja kyläkärkihankkeen piste, jossa kylien 

rollup ja usmin retkeilykarttoja, luontopolkuesitteitä ja matkailukarttoja. 
 
Sovitaan esittelypisteiden paikat Hyvinkääsalissa ke 5.2. klo 17. Kaikilta toivotaan edustajaa 
paikalle. 
 
 

6. Muut asiat 
 Valtakunnallinen avoimet kylät tapahtuma on 13.6.2020. Hyvinkäältä on mahdollista osallistua 

edellisvuoden avoimet kylätalot konseptilla: Ahdenkallio-Ylentola, Kaukas, Ridasjärvi. Kytäjä 
suunnittelee omaa kylätapahtumaa. Myös muut kylät voivat vielä suunnitella omia 
tapahtumiaan. Tiedottamisesta ollaan yhteydessä kaupungin viestintä- ja tapahtumapuoleen.  

 
 Avoimet kylät tapahtuman yhteyteen ajateltua bussikierrosta suunnitellaan Uudenmaan 

seuramatkojen kanssa elokuulle. Riitta Malmberg oli viime vuonna retken järjestelijänä ja 
selvittää asiaa. 

 
 Ridasjärvellä on pidetty oma valokuitukokous. Paikalla oli n. 40 henkeä. Päätettiin selvittää 

toteutusmahdollisuutta ensin kaupallisilta toimijoilta. Tiedusteltiin voisiko hankkeen laajentaa 
Ahdenkallio-Ylentolaan ja Kaukasiin. Ridasjärveltä yhteyshenkilö on Ilkka Toivanen, häneen 
voi olla yhteydessä sähköpostilla: kyla-asiat(at)ridasjarvi.fi. EMO ry voi antaa suunnitteluun 
tukea. Tekninen johtaja Miika Kantola on kaupungin puolesta vastuussa asiasta, pyydetään 
hänet seuraavaan kokoukseen ja otetaan valokuitu kokouksen asialistalle.  

 
 Elofolk konsertit alkavat 18.4. ja päätapahtuma on 13.-15.8.2020. Myös kaupungissa on 

kesällä paljon musiikkitapahtumia. 
 

 Otetaan kyläkoulujen tilanne ja tulevaisuuden näkymät seuraavan kokouksen asialistalle. 
Pyydetään perusopetuksen johtaja Mika Heikura kokoukseen. 
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7. Seuraava kyläasiain neuvottelukunnan kokous, aiheet ja paikka 
Seuraava kokous pidetään Usmissa Hyyppärän kartanossa 6.5.2020 klo 17 (seuraavana 
vuorossa Kytäjä). Asialistalla valokuituhanke ja kyläkoulujen tilanne. 
 
 
 

Muistion laati 28.1.2020 
 
 
Markku Nieminen 


