
 
 

HYVINKÄÄN KYLÄASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 
 

25. kokous  
Aika: 1.6.2022 klo 17-19.40 

Paikka: Kaukasten Juhlatalo, Jokipadontie 6. 
 
 
OSALLISTUJAT: 
Johanna Luukkonen, kaupunginjohtaja, puheenjohtaja 
Markku Nieminen, ympäristöpalvelu, sihteeri 
 
KYLIEN EDUSTAJAT: 
Kimmo Nyman, Ahdenkallion-Ylentolan kyläyhdistys 
Timo Kuosmanen, Ahdenkallion-Ylentolan kyläyhdistys 

Tiina Lesonen, Kaukasten asukasyhdistys 
Ulla Kiviniemi, Kaukasten asukasyhdistys 
Satu Hongell, Kytäjän kyläyhdistys 
Karin Honkavaara, Kytäjän kyläyhdistys 
Elina Penttinen, Nopon koulun vanhempainyhdistys 
Kai Alanne, Nopon kyläyhdistys 
Lassi Willberg, Palopuron kyläyhdistys 
Riitta Malmberg Palopuron kyläyhdistys

 
Erja Yli-Kahila, Usminjärven alueen asukasyhdistys 
Tero Tonteri, Usminjärven alueen asukasyhdistys 
Jarmo Sipilä, Ridasjärven nuorisoseura 

Helmi Heiska, Ridasjärven koulun vanhempainyhdistys 
 
KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAT: 
Terhi Korpela 
Pekka Laine 
Arto Latostenmaa 
Juhani Skyttä 
Jarkko Repola 
 
LISÄKSI: 
Taru Härkönen, Kaupunki ja monimuotoiset kylät 
Hannu Lindqvist, Kaupunki ja monimuotoiset kylät- 

kärkihanke 
Esko Pietari, Emo ry

 
 

1. Kokouksen avaus ja edelliskokouksen muistio 
Kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen avasi kokouksen 17.02. Muistiosta ei huomautettavaa. 
Tehtiin esittelykierros. 
 

2. Isäntäkylän ajankohtaiset 
Kaukasten asukasyhdistyksen puheenjohtaja Tiina Lesonen kertoi Kaukasten kuulumisia. 
Tiedottaminen ei tapahdu enää lehdissä, vaan omissa ryhmissä Whatsapp-ryhmissä. Myös talkoilu 
on muuttunut ja siihen liittyy paperityötä ja rahanhakua. Kaupunki on remontoimassa Kaukasten 
Juhlataloa. Talo maalataan ulkoa, rakennetaan salaojat talon ympärille ja katto uusitaan. 
Toiveissa olisi myös sähköremontti.  
 
Tiina esitteli Kaukasten asukasyhdistyksen kotisivuja. Siellä on Kaukasten Juhlatalon 
varauskalenteri, joka on hyvin käytössä. Historiasivut ovat hyvin laajat ja kattavat. Kaukasten 
luontopolku on samalla myös kulttuurihistoriapolku. Pidemmän Maisematarinoita reitin voi 
kuunnella pyöräillessä CityNomadi- sovelluksella. 
 
Yhteisöllisyys on kylien tärkein voimavara. Juhlatalon käyttökustannukset on saatu juuri ja juuri 
katettua. 
 

3. EMO ry Leader rahoitus  
Emo ry:n toiminnanjohtaja Esko Pietari kertoi Leader-rahoitusmahdollisuuksista. Juridisen 
päätöksen rahoituksesta tekee ELY-keskus, mutta käytännössä rahoitettavista kohteista päättää 
EMO:n hallitus.  
 
Yleensä hakijana ovat yhdistykset, mutta myös kaupunki voi olla hakija, kuten Hyvinkäällä 
aiemmin luontopolkuhankkeessa.  
 



Hankkeen tulee olla yleishyödyllinen ja asukkaiden tarpeista lähtevä. Jatkossa hankkeen hyöty ja 
tulokset korostuvat. Yleishyödylliset kehittämishankkeet ja investointihankkeet ovat mahdollisia. 
Yleishyödyllinen hanke on aineetonta, esim. suunnitelmat ja tapahtumat. Tuki on yleensä 70-80 
%, maksimissaan 90 %. 
 
Investointi fyysinen hanke, esim. kylätalon kunnostus. Hyvinkäällä esimerkkinä on Jätinlinnan 
kunnostus, jossa oli paljon talkoita ja siten oma rahoitustarve jäi vähäiseksi. Investointihankeen 
tukiosuus on yleensä 50-60 %, maksimissaan 75 %. Koko omarahoitusosuus voi koostua 
talkoista.  
 
Rahoituskausi vaihtui 2021, mutta käytännössä uusi ohjelma kausi alkaa 2023 ja jatkuu 2027 
loppuun. Aiemmin on ollut teemahankkeita pienille hankkeille. 
 
Vastikkeetonta tavaraa ei voi rahoitetulle hankkeelle ottaa. Esim. lahjoitustukit tulee myydä 
sahalle ja käyttää saadut rahat.  
 
Tukikelpoisia kustannuksia hankkeissa ovat mm. palkat, ostopalvelut, vuokrat ja km-korvaukset. 
Talkootyön tuntitaksa on 15 €, koneen käytöstä lisäksi 30 €. Omaa tai lahjoitettua tavar ei voida 
sisällyttää hankkeen kustannuksiin eikä rahoitukseen. Rahoituksen on perustuttava todellisiin 
maksettuihin kustannuksiin, joten kuitit tulee säästää. Normaalia toimintaa ja kunnan lakisääteisiä 
tehtäviä ei voi rahoittaa.  
 
Kylien pienet yritykset voivat hakea yritystukea, joista merkittävin on investointituki.  
 
Tukea haetaan sähköisessä hankejärjestelmä Hyrrässä, johon tarvitaan suomi.fi-valtuudet ja 
hakijalla on oltava y-tunnus.  
 
Hyvinkääläisyhdistysten hankkeita ovat olleet esimerkiksi, Kytäjän Maapirtin, Ahdenkallion 
kylätalon, Suomiehen Jätinlinnan ja Hyvinkään hiihtoseuran Paukunharjun majan kunnostukset, 
sekä Ridasjärven kalastuskunnan ja VirHon vesistöihin liittyvät hankeet ja Hyvinkään kaupungin 
Polkua luontoon luontopolkuhanke. 
 
Seuraava hakujakso päättyy 31.8.2022. Uuden ohjelmakaudella 2023 nousevat hankkeiden 
perusteissa kestävä kehitys ja älykkäät kylät esiin. Alle 10 000 € hankkeille on tulossa omat 
pienhankkeet. Vaikuttavuus korostuu jatkossa. Esimerkiksi, jos hankkeessa on 5000 € 
maksettavaa rahalla ja jos talkoita kertyy myös 5000 €, niin syntyy 10 000 € hanke, johon ei tarvita 
omaa rahoitusta ollenkaan. 
 
Yritysten osalta pienet yritykset korostuvat, jatkossa voi olla myös osa-aikaista yrittäjyyttä ja myös 
starttimaataloutta. Esko Pietariin kannattaa olla yhteydessä puhelimella tai sähköpostilla. 
 

4. Kylien kehittämisen toimintasuunnitelma  
Hannu Lindqvist esitteli Kylien kehittämisen toimintasuunnitelman luonnosta. Aiempi 
toimintasuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 2018.  
 
Palvelut ovat kyläalueilla vähentyneet, mm. julkinen liikenne Nopossa. Takoja, Noppo ja Kytäjän 
asemakaava-alue olleet 2000 luvulla eniten rakentamisen kohteena. Keskusteltiin kaupungin 
mahdollisuuksista kaavoittaa tontteja kyläalueilla ja edistää rakentamista kylille. 
 
Kylillä on n. 1000 yritystä, suhteessa enemmän kuin kaupunkialueella. Kyläalueiden viestinnässä 
tulisi tuoda esiin kylien positiivisia puolia, ei pelkästään louhoshankkeista tai kyläkoulujen 
lakkauttamisista. 
 
Kaupunginjohtaja kertoi Janakkalan kyläesitteestä, jollaisen voisi laatia myös Hyvinkäälle yhdessä 
kaupungin viestinnän kanssa. Päätettiin edistää asiaa kaupungin ja kylien yhteistyönä.  
 
Toimenpidetaulukossa on osassa kustannukset mukana, osassa ei. Keskusteltiin miten arvioida 
toteutumaa, jos kustannukset eivät ole tiedossa. Toimenpiteet sisältävät kuitenkin myös muuta 



kuin rahaa, myös kaupungin tahtotilan osoitusta. Toimenpiteiden toteutumiselle suunnitellaan ns. 
liikennevalo seurantaa.  
 
Toimintasuunnitelma-luonnoksesta halutaan kylien kommentteja sähköpostilla Hannu Lindqvistille 
(hannu.lindqvist@hyvinkaa.fi) ja Markku Niemiselle (markku.nieminen@hyvinkaa.fi) 30.6.2022 
mennessä. Syksyllä korjattu versio tulee kaupungin sivuille kaikkien kommentoitavaksi.  
 

5. Talkoorahan jako 
Sovittiin kaupungin talkoorahan jaosta (5000 €).  
- Liikuntapalvelut hoitaa Kytäjän kentän kunnostamisen, joten talkoorahaa ei siihen tarvita.  
- Ahdenkallion-Ylentolan kyläyhdistys ry. saa puuvajan hankintaan kylätalolle 2000 €.  
- Kaukasten asukasyhdistys ry. saa ehdollisesti kuntoportaiden rakentamiseen 3000 €. Ennen 
rahan myöntämistä on osoitettava, että tarvittava loppurahoitus löytyy muualta.  
 

6. Muut asiat 
- Palopurossa toivotaan kyläläisille yhteistä tilaa, esimerkiksi konttia kylän kentän yhteyteen. 
- Pysäkkikatoksia on tulossa vuosittain 2 kpl, 2022 Kaukasiin. 
- Kaupungilla on käytössä sähköinen laskutus, jota tulee jatkossa käyttää myös kyläasiain 
neuvottelukunnan kokouslaskutuksissa: https://www.hyvinkaa.fi/uutissivut/laskuttajille/ 
- Avoimet Kylät – tapahtuma on 11.6.2022 
- Ruduksen naapuri-ilta Haarumäessä on 7.6. klo 17-18. 
- Kaupungin järjestämä Kytäjärvi kuntoon – tilaisuus on 15.6. klo 17, Kartanon Tallissa, Kytäjän 
Kartanotie 88. 
- Kaukasten asukasyhdistyksen 40-vuotisjuhla on 7.7. klo 15-18 Kaukasten Juhatalolla. Juhlan 
jälkeen on Kaukas EloFolkin kesäkonsertti klo 19. Yhdistysten edustajat kutsutaan 
asukasyhdistyksen juhliin.  
- Varsinainen Kaukas EloFolk festivaali on 11.–13.8. 
 

7. Seuraava kyläasiain neuvottelukunnan kokous, aiheet ja paikka 
Seuraava kokous pidetään Palopurolla 27.9.2022. Aiheina Kylien kehittämisen 
toimintasuunnitelma ja Pelikirjan toteuttaminen 
 
 

 
Muistion kirjasi 7.6.2022 

 
 
Markku Nieminen 
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