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HYVINKÄÄN KYLÄASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 
 

MUISTIO 
5. kokous  
Aika: ke 27.11.2013 klo 17.00- 19.40 
Paikka: Nopon koulu (Nopon koulukuja 9) 
 
OSALLISTUJAT: 
Raimo Lahti, kaupunginjohtaja, neuvottelukunnan 

puheenjohtaja  

Markku Nieminen, Hyvinkään ympäristökeskus, 

neuvottelukunnan sihteeri 
 
KYLIEN EDUSTAJAT: 
Patrik Lindfors, Ahdenkallion-Ylentolan kyläyhdistys 
Timo Kuosmanen, Ahdenkallion-Ylentolan kyläyhdistys 

Tiina Lesonen, Kaukasten asukasyhdistys 
Jyrki Lilleberg, Kaukasten asukasyhdistys  
Taru Järvimaa, Kytäjän kyläyhdistys 
Merja Taipale, Kytäjän kyläyhdistys 
Jani Kesälä, Nopon kyläyhdistys tilalla Maiju Laakso 
Jari Hartzell, Nopon kyläyhdistys 
Tapio Kolmonen, Palopuron kyläyhdistys 
Kari Koppelmäki, Palopuron kyläyhdistys (saapui klo 18) 

 
Tuomo Laakso, Usminjärven alueen asukasyhdistys 

Tero Tonteri, Usminjärven alueen asukasyhdistys 
Arto Latostenmaa, Ridasjärven koulun vanhempainyhdistys 

 
KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAT: 
Aki Korpela (kokouksen puheenjohtaja) 
Juhani Skyttä 
Tuula Vanhatalo 
Leena Meri 
Juuso Aromaa 
 
VIERAILIJAT: 
Liisa Sivusaari, Kiertokapula 
Lisäksi läsnä: Marja Jyrkinen, Pentti Korhonen ja  Elina 
Penttinen Noposta 

 

 
1. Kokouksen avaus ja edelliskokouksen muistio 

Kaupunginjohtajan ollessa estyneenä puheenjohtajana toimi Aki Korpela. Edelliskokouksen 
muistio hyväksyttiin yhdellä korjauksella. 

 
2. Isäntäkylän esittely 

Aluksi Nopon koululaiset esiintyivät ja sen jälkeen katsottiin Nopon esittelyvideo uuden 
tunnuskappaleen kera. Nopon koulun lakkautussuunnitelma nousi esille. Erikoisuutena Nopossa 
on kylän läpi kulkeva rautatie. 

 
3. Jätehuolto kyläalueilla 

Kiertokapulan asiakaspalvelupäällikkö Liisa Sivusaari kertoi jätehuollon järjestämisestä 
kyläalueilla. Kiertokapula järjestää jätteenkuljetuksen Hyvinkäällä. Kiertokapulan alueen 12 
kunnan yhteinen jätelautakunta Kolmenkierto laatii uusia yhteneväisiä jätemääräyksiä. 
Hyvinkäällä maksimityhjennysväli kuivajäteastialle on neljä viikkoa, tarvittaessa voi pidennettyä 
tyhjennysaikaa hakea jätelautakunnan jätehuoltokoordinaattori Heli Virtaselta. Myös yhteisastian 
hankinta naapureiden kesken on mahdollista. Tuottajalla on aina vastuu jätteistään, tämän vuoksi 
jätteet tulee lajitella oikein, jotta niiden hyötykäyttö mahdollistuu. Tien varteen kipatut jätteet 
siirtyvät maanomistajan vastuulle. 
 
Kyläalueilla olevissa hyötyjätepisteissä on metalli, lasi ja paperinkeräysastiat. Hyötyjätepisteen 
paperinkeräysastiasta huolehtii Paperinkeräys Oy tuottajavastuun mukaisesti. Myös kartonkiastiat 
ovat Paperinkeräyksen vastuulla. Tuottajavastuun laajentuminen voi jatkossa muuttaa 
hyötyjätepisteiden sijoitusta. Kiertokapula tarjoaa suurille jätejakeille maksullista noutopalvelua.  

 
4. Kytäjäläisten kokemukset kyläavustajan käytöstä 

Taru Järvimaa kertoi Kytäjän kyläyhdistyksen kokemuksista kyläavustajan käytöstä. Suomen 
Kylätoiminta ry:n Kyläapu-hankkeessa voivat kyläyhdistykset palkata pitkäaikaistyöttömiä 
palkkatuella kyläavustajiksi. Kytäjällä kyläavustaja on rakennusmestari, jolla on toimipiste 
Maapirtillä ja kyläyhdistyksen hankkima prepaid- liittymä. Muita kustannuksia yhdistykselle ei 
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kyläavustajasta tule. Kyläyhdistyksen sihteeri on yhteyshenkilönä hankkeen suuntaan. 
Kyläavustajan käytöstä joutuu maksamaan 10 €/ tunti ja kilometrikorvauksen 45 snt/km. Työ on 
kotitalousvähennyskelpoista. Kymmenestä eurosta neljä menee hankkeen pyörittämiseen ja kuusi 
kyläyhdistykselle. Kytäjällä kyläyhdistys maksaa kuudesta eurosta neljä kyläavustajalle. Kesällä 
kyläavustajalle tuli työtä n. 35 t/kk. Työn vähyyteen voi vaikuttaa Kytäjällä toimiva yksityinen 
kylätalkkari ja 4H:n työpalvelutoiminta. Maaseudulla vaikuttaa myös kulttuuri, jossa kaikki on 
tehtävä itse ja teetetty työ on kallista. Avustettavat ovat olleet enimmäkseen lapsiperheitä, joilla 
aika on tiukalla. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä. Työt ovat olleet pääasiassa pieniä remontti- ja 
kunnossapitotöitä, ei luvanvaraisia töitä. Jotta työ säilyisi mielekkäänä, on oltava tarjolla muuta 
työtä, jos toimeksiannot eivät riitä. Kytäjällä kyläavustaja tekee Maapirtin kunnostustöitä, jos 
toimeksiantoja ei ole. Tavoitteena on ollut, ettei yhdistykselle tule hankkeesta kuluja ja tässä on 
onnistuttu. 
 
Palopurolla on ollut myös kyläavustaja kuukauden verran. Palopurolla on kyläavustajalle riittänyt 
töitä. Siellä tukikohtana on Palopuron kylätalo/ entinen koulu. Palopuron kyläavustaja on käynyt 
Motivan energianeuvonta kurssin ja voi antaa myös energianeuvontaa. Pitkäaikaistyöttömistä 
löytyy osaavia henkilöitä. 
 
Keskusteltiin mahdollisuudesta, että myös muissa kylissä voitaisiin hyödyntää kyläavustajia, jos 
omalla kylällä ei ole riittävästi töitä. Hankkeen alussa yhdistyksellä on oltava n. 1500 €, koska 
hankerahoitus maksetaan hankkeen toteutuksen mukaan jälkikäteen. 
 
Lisätietoa Kyläapu-hankkeesta: http://www.kylatoiminta.fi/fi/hankkeet/naapuriapu-hanke.html.    

 
5. Hyvinkään luontopolku -hanke 

Markku Nieminen esitteli kaupungin ympäristöpalvelun Polkua luontoon -hanketta. Nyt on 
menossa suunnitteluhanke, jossa suunnitellaan Hyvinkään maaseudulle 11 luontopolkua. Kohteet 
ovat Sveitsinpuisto, Ridasjärvi, Kaukasten kylä/ Keravajoki, Petkelsuo, Suomies/ Jätinkatu/ 
Jaakkolan keto, Kytäjän luontopolku, Piilolammi, Maaseutuopisto, Sääksjärvi, Vaskivuori-
Mätälammi ja Sonninmäki. Suunnittelussa mukana on ollut kyläkouluja ja -yhdistyksiä. Rahoitus 
on haettu EMO ry:n kautta (Euroopan maaseuturahasto 80 %, yksityinen 20 %). Polkujen 
rakentaminen on tarkoitus tehdä kesien 2014 ja 2015 aikana. Rahoitusta varsinaiselle 
toteutushankkeelle on ollut tarkoitus hakea myös EMO ry:ltä, mutta EU:n tukikauden vaihtumisen 
vuoksi on mahdollista, että sieltä ei tukea kesälle 2014 voi saada. 

 
6. Kyläasiain neuvottelukunnan toiminnan kehittäminen 

Ongelmaksi on koettu, ettei kaupunkiorganisaatiossa ole tahoa, jolle kyläasiat kuuluisivat. Olisiko 
mahdollista koota ne jollekin instanssille?  
 
Suomies on osin Nurmijärven puolella, kuten koulu, osin Hyvinkään puolella, kuten kylätalo 
Jätinlinna. Tulisiko Suomiehen olla edustettuna Hyvinkään kyläasiain neuvottelukunnassa? 
 
Mietittiin kyläasiain neuvottelukunnan asemaa kaupunkiorganisaatiossa. Päätettiin laatia lausunto 
sivistystoimelle palveluverkkosuunnitelman valmistelusta, jossa olisi tullut kuulla kyläasiain 
neuvottelukuntaa. Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri laativat lausunnon. 
 

7. Seuraava kyläasiain neuvottelukunnan kokous, aiheet ja paikka 
Seuraava kyläasiain neuvottelukunnan kokous pidetään Ridasjärvellä toukokuussa. Kokouspäivä 
ilmoitetaan myöhemmin. 
 
Mahdollisia aiheita ovat kylien asema kuntaliitossuunnitelmissa, ELY- keskuksen liikenneasiat. 
Myöskään perusturva ei ole ollut vielä kokouksessa. Myös mahdollisuus määrittää yleiskaavoihin 
alueet, joissa maa-ainesten ottoa ei tule sallia ja erikseen ottoalueet oli esillä. 
 
 
Muistion laati 3.12.2013 
 
 
Markku Nieminen 

http://www.kylatoiminta.fi/fi/hankkeet/naapuriapu-hanke.html

