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HYVINKÄÄN KYLÄASIAIN NEUVOTTELUKUNTA
8. kokous
Aika: ke 11.3.2015 klo 17-20
Paikka: Hyvinkään Partiotuki ry:n Usmitupa, Usminrinteentie 111

OSALLISTUJAT:
Jyrki Mattila, vs. kaupunginjohtaja, puheenjohtaja
Markku Nieminen, Hyvinkään ympäristökeskus, sihteeri

KYLIEN EDUSTAJAT:
Patrik Lindfors, Ahdenkallion-Ylentolan kyläyhdistys
Timo Kuosmanen, Ahdenkallion-Ylentolan kyläyhdistys
Tiina Lesonen, Kaukasten asukasyhdistys (saapui klo 18)
Jyrki Lilleberg, Jaana Pouta Kaukasten asukasyhdistys
Taru Järvimaa, Kytäjän kyläyhdistys
Merja Taipale, Kytäjän kyläyhdistys
Jani Kesälä, Nopon kyläyhdistys
Jari Hartzell, Nopon kyläyhdistys
Tapio Kolmonen, Palopuron kyläyhdistys
Riitta Malmberg, Palopuron kyläyhdistys

Kirsti Laakso, Usminjärven alueen asukasyhdistys
Tero Tonteri, Usminjärven alueen asukasyhdistys
Raimo Ojansuu, Ridasjärven nuorisoseura
Lauri Lehtonen, Ridasjärven koulun vanhempainyhdistys

KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAT:
Aki Korpela
Juhani Skyttä
Tuula Vanhatalo
Leena Meri
Juuso Aromaa

Lisäksi:
Marjut Lehtinen, koti-, asumis- ja sairaalapalvelut

1. Kokouksen avaus ja edelliskokouksen muistio
Muistiosta ei huomautettavaa.

2. Isäntäkylän esittely
Kirsti Laakso Usminjärven alueen asukasyhdistyksestä kertoi alueesta ja asukasyhdistyksestä. Yhdistys on
perustettu 2002 ja nyt mukana on 15 ”savua”, joissa n. 30 jäsentä, mukana on myös Hyvinkään
retkeilymajasäätiö ry ja Hyvinkään invalidit ry. Asutus alueella on alkanut 1922. Usmi on geologisesti
arvokas ja maisemallisesti vaihteleva alue, jossa on paljon pieniä järviä ja lampia. Alueella on laajat retkeily-
ja latuverkostot. Ongelmia alueella on uimarannan ja virkistysalueiden aiheuttamat melu- ja
roskaamisongelmat. Usmijärveä haittaa myös rehevöityminen ja palpakkokasvuston leviäminen.

3. Kaupungin tarjoamat sosiaali- ja terveyspalvelut kylänäkökulmasta
Koti-, asumis- ja sairaalapalveluiden päällikkö Marjut Lehtinen esitteli kaupungin sosiaali- ja
terveyspalveluiden toimintaa. Toimiala on kaupungin suurin, jossa on yli 1000 työntekijää ja n. 145
milj.euron budjetti. Organisaatio on virtaviivaistunut vuoden 2015 alusta. Palveluita pyritään kokoamaan
yhden luukun periaatteella virtuaalisiin ”aikuisten taloon” ja ”lasten taloon”. Perhe- ja sosiaalipalveluiden
toimipisteet (esim. neuvolat, sosiaalityö) ovat Hyvinkään keskustassa. Kotiin vietävät palvelut toimivat koko
kaupungin alueella niin lasten, perheiden kuin ikääntyneiden osalta.

Kotihoidon palveluista tullaan pyydettäessä kertomaan kylätilaisuuksiin. Ikääntyneiden palveluohjauksesta
kysymällä saa tietoa kaupungin tarjoamista koti-, asumis- ja sairaalapalveluista.
(S-posti: Kola.Palveluyksikko@hyvinkaa.fi, p. 019 459 4930).

Keskusteluissa tiedusteltiin mahdollisuudesta neuvolapalvelun palauttamisesta kylille ja kyläkoululla käyvän
kouluterveydenhoitajan hyödyntämisestä myös kylän vanhusten terveydenhoidossa.
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4. Muut asiat
- Keskusteltiin mahdollisista kyläporteista tai muusta kylien yhteinen näkyvyyden lisäämisestä. Päädyttiin

kysymään Uudenmaan ELY- keskukselta mahdollisuutta saada kylien nimikyltit liikennemerkkeinä,
kuten osalla kylistä jo onkin. Tällöin ”portit” olisivat yhtenäisiä ja niiden ylläpitovastuu ELY- keskuksen
vastuulla. Hyvinkään kaupunki on valmis hankkimaan kyliin sijoitetavaksi nopeusnäyttöjä 1-2 kpl
vuodessa. Kukin kylä miettii mitkä olisivat sopivat paikat kylässä sekä kylteille, että nopeusnäytöille.

- Mietittiin myös kylien yhteisen tapahtuman järjestämistä. Viime syksynä keskustassa Willan aukiolla
pidettiin yhteinen kylätapahtuma kyläkoulujen tueksi ja kylien esiintuomiseksi. Osallistujilta kysyttiin
olemassa olevista kesäaikaisista kylätapahtumista. Kylissä on ollut seuraavia kesätapahtumia:

Kytäjä: joinakin vuosina on ollut elomessut
Ritasjärvi: Päivölän kesäteatteriesitykset ensi kesänä
Kaukas: Kaukaspäivät on pidetty elo-syyskuun vaihteessa
Ahdenkallio- Ylentola: toimintapäivä kesällä
Noppo: latotansseja on ollut
Usmi: ei kesätapahtumaa
Palopuro: elonkorjuujuhlat

6.6. on valtakunnallinen avoimet kylät tapahtuma, mihin on mahdollista osallistua. Sovittiin, että sihteeri,
Merja Taipale ja Timo Kuosmanen miettivät miten näitä tapahtumia mainostettaisiin yhteisesti ja mikä
nostettaisiin ns. päätapahtumaksi, johon koetettaisiin saada muidenkin kylien väkeä mukaan.

5. Seuraava kyläasiain neuvottelukunnan kokous, aiheet ja paikka
Seuraava kokous pidetään syksyllä. Sihteeri sopii päivämäärän ELY- keskuksen kanssa, joka kutsutaan
paikalle esittelemään kylien liikennehankkeita. Kylistä vuorossa on Kytäjä.

Muistion kirjasi 23.3.2015

Markku Nieminen


