KAUKASTEN KYLÄSUUNNITELMA 2015

PERUSTIEDOT KYLÄSTÄ

Kohiseva koski Keravanjoen varrella on Kaukasten kylän ylpeys ja komea maamerkki. Pitkä ja
mielenkiintoinen historia antaa seudulle vanhanajan tunnelmallisuutta, aluetta värittävät arvokkaasti
ikääntyneet puutalot, lisäksi hevostallit ja peltoaukeat luovat alueelle aitoa rauhaisaa maalaishenkeä.
Seudulla toimii kaksi koulua, Kaukasten koulu Myllykylässä ja Uudenkylän koulu Uudessakylässä.
Kylän sydämenä sykkii näyttävä Juhlatalo, jossa järjestetään monenlaista toimintaa niin lapsille kuin
aikuisillekin.
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Kaukasten alue sijaitsee Hyvinkään kaakkoisosassa
Tuusulan ja Mäntsälän kuntien rajalla noin 15
kilometrin päässä Hyvinkään keskustasta. Lähin
taajama on Jokela, jonne Kaukasista on matkaa
seitsemän kilometriä. Kaukasten lisäksi alueella on
kaksi muuta keskusta, Myllykylä ja Uusikylä, joista
Uusikylä sijaitsee Kaukasten ja Jokelan välissä,
Myllykylä Porvoonväylän eteläpuolella Kaukasista
pohjoiseen päin.

Kaukasten väestö

Asukkaita: 544, joista naisia 273 (50,2 %) ja miehiä 271 (49,8 %) henkilöä.
Talouksia: 241
Kaaviossa esitetään Kaukasten
asukkaiden ikäjakauma.
Tilastotiedot ovat Hyvinkään
kaupungilta kesäkuulta 2014 ja
ne perustuvat yllä olevaan
asukkaiden tekemään
Kaukasten toiminnalliseen
aluerajaukseen.

KAUKASTEN HISTORIAA

Mannerjäätikkö vetäytyi Kaukasten alueelta n. 10 200 vuotta sitten, jolloin kylän alue muuttui
saaristoksi. Tämän aikakauden merkkejä ovat tyrskyjen huuhtomat Ketunkuoppien ja Kielokallion
muinaisrannat Kapilamminnummen etelärinteissä sekä harjun rinne Keravanjärven kohdalla. Jään
reuna kuljetti kylälle myös suuria siirtolohkareita, kuten Metsä-Kerttulassa sijaitsevan ”Ruotsin
kiven" ja Kapilamminnummen rapakiven.
Vanhin merkki asutuksesta on Haapasaaren uudispellosta löydetty kampakeraamisen kauden
poikkikirves. Kylän alueiden on arveltu kuuluneen hämäläisten eräalueisiin, sillä Keravanjoki toimi
hämäläisten kauppareittinä.

Alueen vakituinen asutus alkoi muodostua 1700-luvun loppupuolella. Ennen isojakoa nykyisten
Myllykylän, Kaukasten ja Uudenkylän alueella sijaitsi vain muutamia torppia, jotka kuuluivat
Kellokosken eli Marieforsin kartanoon ja Ritasjärven tilojen takamaihin. Isojakomittauksessa 1786
perustettiin alueen ensimmäiset uudistilat, joen itäpuolelle Kaukas (myöhemmin nimenä Kaukaan
Savela) ja Kivistö, länsipuolelle Kellarhuhta. Samana vuonna perustettiin Koskenmaa Myllykylään.
Nykyisen Uudenkylän alueelle perustettiin Haapasaari, Katila, Juhola, Mäkelä, Harakka ja Poltinoja
eli Poltti. Myllykylään perustettiin 1791 Kalalammi ja 1801
lohkottiin Koski-Sipilä ja 1804 Metsä-Kerttula.
Kylän teollisella toiminnalla on pitkä ja vaiheikas historia.
Myllykylän kalkkikalliolla toimi 1800-luvulle asti
kalkkilouhos, josta kalkkia vietiin niin Hämeen linnan kuin
Hollolan kirkonkin kunnostuksiin. 1800-luvun lopulla
kiinnostuttiin kylän poikki virtaavan Keravanjoen koskien
hyödyntämisestä teollisuuden tarpeisiin, lisähoukuttimena
toimi Jokelassa sijaitseva rautatieyhteys. Kylälle
perustettiin ensin lankarullatehdas 1870-luvulla, joka
kuitenkin muutti parin vuosikymmenen jälkeen
Lappeenrantaan. 1900-luvun alussa Kaukasiin perustettiin
vanutehdas, jonka toiminta menestyi ja laajeni myöhemmin
Jokelaan.

Vanutehtaalla oli Kaukasille suuri merkitys. Tehdas kehitti tasaisesti asuntotuotantoa koko
toimintansa ajan ja kiinnitti huomiota myös 1930-luvulta lähtien työntekijöidensä vapaaajanpalveluihin, mm. näytelmäharrastuksiin, hiihtoon, yleisurheiluun, voimisteluun ja voimailulajeihin.
Joukkuepelit tulivat mukaan lajivalikoimaan jääkiekon myötä 1958 lähtien. Vanutehtaan viimeinen
omistaja oli SCA-Mölnycke Ab, joka ajoi tehtaan toiminnan alas vuonna 1998. Tämän jälkeen
tehdasalueen kiinteistöt siirtyivät Kaukas Kiinteistöt Oy:lle. Lankarullatehtaan ja vanutehtaan lisäksi
Kaukasissa on toiminut virvoitusjuomatehdas, muovitehdas ja lähdevesitehdas Kivistön Kirkas.
Myllykylässä oli kaksi myllyä, joista toisesta on jäljellä raunioita Ali-Myllyn sillan kupeessa. Myllyjen
toiminta loppui 1960-luvulla. Myllykylässä toimi myös saha, jonka toiminta loppui niin ikään 1960luvulla. Sittemmin on entisen sahan alueelle muotoutunut Koskenmaan kartanon kulttuurikeskus.
Vanhin Kaukasten kouluista on Uudenkylän koulu, jonka virallinen perustamisvuosi on 1900. Oma
koulutalo valmistui lukukaudeksi 1901-02. Kouluun rakennettiin lisätiloja 1912 oppilasmäärän
lisäännyttyä, enimmillään oppilaita oli 98 ja lisäksi jatkokurssitettuja 63 lukuvuonna 1916-17.
Myllykylän alakansakoulu alkoi vuonna 1917 Myllykulmassa, Koski-Sipilän talossa ja yläkoulu aloitti
seuraavana vuonna. Vuonna 1922 valmistui oma koulutalo. Kaukasten koulupiiri perustettiin 1919 ja
koulutalo valmistui syksyllä 1929. Kaukasten ja Myllykylän koulupiirit yhdistettiin 1952 ja opetus
siirtyi Myllykylään. Kaukasten vanha koulutalo vuokrattiin 1957 Vanutehtaalle asuinkäyttöön ja
myöhemmin tiloissa toimivat muovi- ja lähdevesitehdas. Nykyisin rakennus on yksityisasuntona.

ERITYISPIIRTEET
Keravanjoki
Ridasjärvestä laskeva Keravanjoki virtaa kylän
läpi tarjoten virkistysmahdollisuuksia uinnin,
melonnan ja kalastuksen parissa. Kylän yhteinen
uimapaikka löytyy Myllykylästä Saunakosken
suvannosta. Siellä pääsee kävelysiltaa joen yli ja
paikalla on myös pukukoppi ja nuotiopaikka.
Asukasyhdistys ja kyläläiset ylläpitävät
uimapaikkaa talkoilla.
Tehdasmiljöö
Kaukasten kosken äärelle syntynyt
teollisuusympäristö on arvotettu
maakunnallisesti merkittäväksi
kulttuuriympäristöksi. Teollisuusympäristöön
kuuluu tehdasrakennuksen lisäksi työväen
asuinrakennuksia, isännöitsijän talo vuodelta
1914 ja Kaukasten Juhlatalo vuodelta 1934.
Luonto
Kaukasten alue on luontoarvoiltaan rikas ja monipuolinen. Myllykylän
Kalkkikallio kuuluu luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaisiin
kallioalueisiin Uudellamaalla, ja alueen yleiskaavaan kalkkilouhosalue on
merkitty muinaismuistolain rauhoittamaksi kiinteäksi
muinaisjäännökseksi. Kylän länsipuolella sijaitseva Kapilamminnummi on
määritelty ympäristönsuojelulain kannalta arvokkaaksi
opetuskohteeksi.
Kalkkikallion alue, Keravanjoen rantalehto Alimyllyllä sekä jokeen
laskevien sivupurojen varret ovat paikallisesti arvokkaita lehtoalueita.
Kylän nisäkäslajistoon kuuluvat mm. liito-orava ja lepakot.

KAUKASTEN YHDISTYKSET JA SEURAKUNNAN TOIMINTA
Kaukasten Asukasyhdistys ry

Hyvinkään vanhin, yli 30-vuotias, asukasyhdistys Kaukasten Asukasyhdistys ry toimii Kaukasten,
Myllykylän ja Uudenkylän asukkaiden yhdyssiteenä. Asukasyhdistyksen tarkoituksena on toimia
alueen turvallisen ja viihtyisän asumisen, monipuolisten palvelujen sekä terveellisen ympäristön
puolesta. Yhdistys pitää kylän puolia ja toimii mm. lähikoulujen puolesta ja vaikuttaa aktiivisesti
myös muissa kylää koskevissa asioissa.

Yhdistys järjestää kylällä iloista yhteistä toimintaa, joka auttaa asukkaita tutustumaan
ympäristöönsä ja muihin lähistöllä asuviin. Tätä palvelevat mm. kahvila/kirjasto, lasten
liikuntakerho, historiankerho ym. yhdistyksen ylläpitämät aktiviteetit. Talkoiden avulla ympäristö
pidetään toimivassa ja nautittavassa kunnossa – ja talkoissa on aina myös hauskaa!
Kaukasten asukasyhdistyksen kotisivut: www.kaukas.org

Kaukasten koulun vanhempainyhdistys ry

Kaukasten koulun vanhempainyhdistys tukee Kaukasten koulun ja koululaisten toimintaa ja on
mukana edistämässä koulun ja kodin yhteistyötä. Vanhempainyhdistys järjestää vuosittain
joulumyyjäiset ja kevätmyyjäiset Kaukasten Juhlatalolla. Myyjäisten tuotolla tuetaan koulun ja
koululaisten toimintaa ja myyjäiset ovat samalla mukava tapahtuma niin lapsille kuin muillekin
kyläläisille. Myyjäisten lisäksi on varoja kerätty myös tuotemyynneillä ja tapahtumilla.
Pienessä koulussa yhteistyö kotien ja koulun välillä on suuria kouluja helpompaa ja koko koulun
yhteiset retket ovat mahdollisia. Vanhempainyhdistys toimii konkreettisella tasolla koululaisten
eteen ja tuki sovitaan yhdessä opettajien kanssa, jotta tuettava kohde sopisi opetusohjelmaan ja
tukisi opetusta.

Vanhempainyhdistyksen hankkimilla varoilla on koululaisille kustannettu mm. leirikoulu,
laskettelureissuja Messilään sekä retkiä, jotka tukevat opetusta: teatterimuseoon Helsinkiin,
tiedekeskus Heurekaan, eduskuntaan, Kansallismuseoon ja Suomenlinnaan. Teatteri- ja sirkusretkiä
on tehty yhdessä oppilaiden ja vanhempien kanssa Helsinkiin, ja esiintyjiä on tuotettu myös koululle
ja Juhlatalolle. Koululaisille on joka lukuvuosi kustannettu kuljetukset jäähalliin, urheilupuistoon ja
Martin liikuntahallille.
Lisäksi vanhempainyhdistyksen tuella on koululle hankittu välituntikäyttöön liukureita,
liikuntavälineitä koululle, mikrofoni ja muuta äänentoistolaitteistoa, jota voidaan käyttää myös
kylätapahtumissa, tanssimatto välituntikäyttöön ja sisäelintorso opetuskäyttöön. Kevätjuhliin
vanhempainyhdistys kustantaa jaettavaksi stipendin ja lisäksi ruusut kaikille yläkouluun siirtyville.
Kaukasten koulun vanhempainyhdistys: kaukasten.vanhempainyhdistys@luukku.com

Uudenkylän koulun vanhenpienyhdistys

Yhteystiedot: hanns-jyrki.sajaniemi@tuusula.fi tai sari.ahovalli@pp1.inet.fi

Kaukasten Voima ry

Kaukasten Voima on urheiluseura, joka on perustettu Kaukasissa vuonna 1933. Aluksi yleisurheilu
Kaukasten kentällä ja hiihto lähimaastossa olivat päälajeja. Kaukasten hiihdot oli suuri tapaus.
1970-luvulla jääkiekko oli vahvassa iskussa ja edustusjoukkue pelasi 2-divisioonassa. Tämän
joukkueen runko (WanhaVoima) pelaa vieläkin Kaukasten talvipäivillä kylän nykyjoukkuetta
(NykyVoima) vastaan, tähän asti aina voittaen. 1960–70-luvuilla Kaukasten Voiman toiminnan
painopiste siirtyi Jokelaan ja nykyisin toiminnan pääpaino on koripallossa. Kaukasissa toimii
kuitenkin paikallisten kyläläisten pitämänä Kaukasten Voiman lasten liikuntakerho ja tapahtumissa
kylän edustajat tunnustavat edelleen Kaukasten Voiman värejä, käyttäen vanhoja pelipaitoja.
Kaukasten Voiman kotisivut: http://kaukastenvoima.net/

Kulkuriteatteri ry

Kulkuriteatteri on alun perin Kytäjältä, mutta kun teatterien harrastetilat loppuivat Hyvinkäältä,
siirtyi Kulkuriteatteri joksikin aikaa harjoittelemaan Hyvinkään toiselle laidalle Kaukasten
Juhlatalolle, jolloin saatiin pitkästä aikaa jatkoa Kaukasten pitkälle teatteriperinteelle.
Kulkuriteatterin Kaukasiin liittyvä suurponnistus oli näytelmä ”Vanutehtaan valssi”, jonka tarina
oli sijoitettu Kaukasten Vanutehtaalle 1930-50–luvuille. Näytelmää esitettiin Hyvinkääsalissa
täysille katsomoille ja läsnä oli paljon vanhoja kaukaslaisia entistä tehtaanjohtoa myöten. Kun
näytelmän päähenkilöt olivat kotikylältä ja mukana oli paljon muitakin kaukaslaisia, oli näytelmä
suuri tapaus pienelle kylälle.
Kulkuriteatterin kotisivut: www.kulkuriteatteri.fi

Keskustan Kaakkois-Hyvinkään paikallisyhdistys ry

Keskustan Kaakkois-Hyvinkään paikallisyhdistys on yksi neljästä Hyvinkäällä toimivasta Keskustan
paikallisyhdistyksestä.
Puheenjohtaja Olavi Jaakkola, puh. 0400 773 204, s-posti: olavi.jaakkola@pp1.inet.fi

Kaukasten Kalakerho ry

Kaukasten Kalakerho ry on kalastuskisoissa yksi maan kärkiseuroista.

Hyvinkään seurakunnan aluetyö

Hyvinkään seurakunta toimii aktiivisesti Kaukasten seudulla. Toiminnan keskipisteenä on
Kaukasten palvelutalo, jonka seurakunta ja kaupunki omistavat puoliksi. Palvelutalossa pidetään
kevät- ja syyskausilla jumalanpalveluksia kerran kuussa, kesällä järjestetään kesäseuroja.
Seurakunta on mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia, myös päiväkerhot ja iltapäiväkerhot
ovat tärkeä osa toimintaa. Diakoniatyössä kotikäynnit ja vierailut Metsolan palvelukodissa ovat
keskeistä toimintaa. Kaukasten alueneuvosto on seurakunnan luottamuselin, joka suunnittelee ja
toteuttaa yhdessä työntekijöiden kanssa paikallisen toiminnan sekä osallistumisen
yhteistyökumppaneiden toimintaan. Alueneuvoston toimialueeseen kuuluvat Kaukasten lisäksi
Ridasjärvi, Ylentola, Ahdenkallio ja Palopuro.

Pastori Anne Blomqvist vastaa Kaukasten aluetyöstä: s-posti anne.blomqvist@evl.fi puh. 040
588 8048

KAUKASTEN PALVELUT JA YRITYKSET
Kaukasten ja Uudenkylän koulut

Kaukasten koulu antaa opetusta luokilla 1-6. Lukuvuonna 2014-2015 koulussa opiskelee 31 oppilasta,
opettajia on 2+4 sekä tuntiopettaja. Koulun piha-alueen muutostyöt on saatu päätökseen: välitunnilla
on entistä enemmän liikuntavälineitä käytössä ja vanhat pihakeinut on korvattu uusilla.
Kaukasten koulu: Taimelantie 23, 05510 Hyvinkää
Rehtori Aki Haverinen, aki.haverinen@hyvinkaa.fi puh. 0400 985 728

Uudenkylän koulu on kolmiopettajainen kyläkoulu Kaukasten taajaman ja Tuusulan Jokelan välissä.
Koulussa on yhdysluokat 1-2, 3-4 ja 5-6. Kaunista, yli satavuotiasta päärakennusta ympäröivät luonto
sekä monipuoliset liikunta- ja leikkimahdollisuudet.
Uudenkylän koulu: Kellokoskentie 975, 05510 Hyvinkää
Rehtori Tuomo Haverila, tuomo.haverila@hyvinkaa.fi puh. 040 756 9511

Koululaisten iltapäiväkerho

Hyvinkään seurakunta pitää iltapäiväkerhoa pienille koululaisille. Kerhossa on liikuntaa, ulkoilua,
leikkiä ja lepoa sopivassa suhteessa.
Kaukasten palvelutalo, Rajapellontie 1, 05510 Hyvinkää
Puh. 0400 264 361

Kaukasten päiväkoti

Kaukasten palvelutalossa toimiva Kaukasten päiväkoti tarjoaa lähiseudun lapsille päivähoitoa ja
esiopetusta. Kaukasten päiväkoti kuuluu Aamutuulen päivähoidon alueeseen.

Kaukasten palvelutalo, Rajapellontie 1, 05510 Hyvinkää
Puh. 040 186 2938
Päiväkodin johtaja Erkki Leskinen, erkki.leskinen@hyvinkaa.fi puh. 019 459 4486 / 040 641
8362

Kaukasten Juhlatalo

Kaukasten asukasyhdistys koordinoi Juhlatalon toimintaa.Talolla toimii muun muassa liikunta-,
käsityö- sekä historia- ja perinnekerho ja kerran viikossa Juhlatalosta tulee kahvila, jossa pääsee
nauttimaan kahvin lisäksi hyvästä seurasta. Juhlatalo on myös alueen äänestyspaikka. Yhdistyksillä
ja yksityishenkilöillä on mahdollisuus vuokrata taloa omiin tilaisuuksiinsa.
Kaukasten Juhlatalo, Jokipadontie 6, 05510 Hyvinkää
Yhteystiedot: www.kaukas.org

Kaukasissa toimivat yritykset

Kaupungin yritysrekisterin mukaan Kaukasissa toimii noin nelisenkymmentä yritystä. Esimerkkejä
kylällä toimivista yrityksistä ovat kierrätysalan yritys Kuusakoski Oy, entisen kuitukangastehtaan
tiloissa toimiva nostolaitevalmistaja AC Cranes Trading Oy sekä Uudessakylässä yli 50 vuotta
toiminut savikiekko- ja savikiekonheitintehdas Nastakiekko Oy, joka on alansa uranuurtajia
maailmassa ja joka harjoittaa vientiä Kaukoitää myöten.

KAUKASTEN SWOT-ANALYYSI

VAHVUUDET

• luonto: jokilaakso, metsät, pellot, suot
• hiljaisuus
• asukasyhdistys
• yhteisöllisyys, kylän ihmiset
• tapahtumia, toimintaa, talkoita
• kyläkoulut
• päiväkoti
• Juhlatalo kokoontumispaikkana
• perinteet: historia, tehdas, kulttuuri
• monipuoliset harrastusmahdollisuudet
• keskeinen sijainti
• rauhallisuus, vaikka ollaan lähellä kaupunkia
• turvallisuus, "naapurit huutoetäisyydellä"

MAHDOLLISUUDET

• kaupunki päättää koulujen toiminnan
jatkamisesta
• Juhlatalo saadaan kyläläisten käyttöön
• Polkua luontoon -hankkeesta uusi kiinnostava
luontokohde kylälle
• uusia asukkaita, joiden kautta lisää toimintaa ja
osallistumista
• yhteistyön lisääntyminen esim. yhdistysten,
kylien, seurakunnan, lähituottajien kanssa
• vanutehtaasta toiminnallinen kohde

HEIKKOUDET

• teiden kunnossapito huonoa
• katuvalot eivät pala kaikkialla
• vesi- ja viemäriverkostoa ei ole
• kevyen liikenteen väylä puuttuu Hyvinkäälle
• palveluiden puute (mm. terveyspalvelut, julkinen
liikenne)
• asukkaiden aktivointi ei ole helppoa
• perinteet: tehdään asiat totutulla tavalla,
hiljainen tieto ei siirry
• kylällä toimivat yritykset eivät näy
• vapaita asuntoja ei ole tarjolla
• tiedotettaessa tieto ei tavoita kohteitaan
• uusia asukkaita vaikea saada mukaan toimintaan

UHAT

• heikot vaikutusmahdollisuudet kaavoitukseen,
jonka vuoksi uusia asukkaita ei saada
• vesiasiat
• ympäristön pilaantuminen, mm. louhoshankkeen
toteutuminen
• koulujen lakkauttaminen
• päiväkodin lakkauttaminen
• Juhlatalon myyminen ulkopuoliselle
• ELYllä ei resursseja teiden parannuksiin
• kaupungin resurssien väheneminen ja sitä myötä
tapahtuva palvelujen karsinta
• kalastusmahdollisuuksien supistuminen
• historiallisten rakennusten ja vanhojen
viheralueiden rapistuminen (esim.
pumppaamorakennus)
• päättäjät ja virkamiehet eivät ole
kiinnostuneita Kaukasista

KYLÄKYSELYN TULOKSET

Tätä kyläsuunnitelmaa varten tehtiin joulukuussa 2014 kyläkysely, joka jaettiin kaikkiin kylän
talouksiin. Kyselyyn oli mahdollista vastata joko sähköisesti tai paperilla. Kyselyyn tuli yhteensä 74
vastausta.

Vastaajista 62,5 % oli naisia ja 37,5 % miehiä. Vastaajista 45,9 % ilmoitti, että heidän taloudessaan
asui 0―25-vuotiaita lapsia tai nuoria. Vastaajista 45,2 % ilmoitti asuinpaikakseen Kaukasin, 26,0 %
Myllykylän, 19,2 % Uudenkylän ja 9,6 % muun asuinpaikan.
Vastaajien iät on ilmaistu alla olevassa kaaviossa:

Vastaajien asuinaika asuinpaikassaan
on ilmaistu alla olevassa kaaviossa:

Parasta Kaukasissa, top 10:

1. Luonto
2. Rauhallisuus
3. Yhteisöllisyys, yhteinen toiminta ja tapahtumat
4. Kyläkoulut
5. Hyvä sijainti: palvelut ja liikenneyhteydet saavutettavissa
6. Päiväkoti
7. Juhlatalo
8. Maaseutumaisuus
9. Hyvät liikuntamahdollisuudet
10. Hiljaisuus

Vastaajat antoivat kylälleen arvosanan
asteikolla 1-10, jossa 1=huonoin ja
10=paras.
Koko kylän keskiarvoksi tuli 8,1.

Kehittämiskohteet, top 10 (vastaajista erittäin tarpeellisena pitää,%):
1. Koulujen säilyminen toiminnassa (97,3%)
2. Koululaisten iltapäiväkerhon säilyminen kylässä (88,9 %)
3. Juhlatalon säilyminen kyläläisten kokoontumispaikkana (87,8%)
4. Päivähoitopalvelujen säilyminen kylässä (84,9 %)
5. Luonnon ja ympäristön suojeleminen (83,3 %)
6. Kylän ja kunnan välisen vuoropuhelun parantaminen (71,2 %)
7. Uusien asukkaiden saaminen mukaan toimintaan (67,6 %)
8. Nuorten vapaa-ajantoiminnan kehittäminen kylässä (66,2 %)
9. Liikenneturvallisuuden parantaminen (61,1%)
10. Kyläjuhlien/tapahtumien järjestäminen (60,8 %)

Avoimissa vastauksissa esiin nousseet kehittämiskohteet tärkeysjärjestyksessä:
- Kylän ja kunnan välisen aidon vuoropuhelun aikaansaaminen sekä kylän/kylien
kehittämishalukkuuden kasvattaminen niin Hyvinkään kaupungin virkamiesten kuin
päättäjienkin keskuudessa.
- Juhlatalon säilyminen kyläläisten käytössä kylän toimintakeskuksena.
- Kylän säilyttäminen nykyisellään: nyt kaikki on hyvin.
- Louhoshankkeen vastustaminen.
- Erityisesti lasten liikuntaharrastusmahdollisuuksien parantaminen.
- Asuntotarjonnan lisääminen.

TAVOITE

Yhteisöllisyyden
ja yhteistyön
kehittäminen

NYKYTILA

TOIMENPIDESUUNNITELMA

•Asukasyhdistys ja koulujen vanhempainyhdistykset toimivat
kylässä aktiivisesti. Asukasyhdistyksen jäseninä on noin 70-80
taloutta, kaikki eivät kuitenkaan ole aktiivisia. Toisaalta osa
kyläaktiiveista ei kuulu asukasyhdistykseen. Asukasyhdistys
järjestää vuosittain mm. talvipäivät, ympäristön siivous- ja
uimarannan kunnostustalkoot, itsenäisyyspäiväjuhlan ja
joulujuhlan. Lisäksi on järjestetty mm. kuntokävelyä ja
viikoittaisia kerhoja, satunnaisesti mm. pyöräretkiä ja
syysmarkkinat. Vanhempainyhdistykset järjestävät kevät- ja
joulumyyjäiset. Asukasyhdistys ja vanhempainyhdistykset
tekevät keskenään yhteistyötä.
• Kylään muuttaneilla on taipumusta eristäytyä eikä naapureita
välttämättä tunneta. Naapuriapu toimii pääsääntöisesti.
•Tiedotusta kylän asioista ja tapahtumista tehdään mm.
ilmoitustauluilla, sähköpostilla, facebookissa, kaupungin
tapahtumakalenterin kautta ja Aamupostin Kumppanit-palstalla.
•Kaukasten kylä kuuluu Hyvinkään kyläasiain neuvottelukuntaan.
Yhteistyötä tehdään erityisesti naapurikylien Palopuron ja
Ahdenkallio-Ylentolan kanssa, mutta myös muiden Hyvinkään
kylien kanssa.
• Kylän yhteistyökumppaneita ovat mm. Hyvinkään kaupungin
luottamushenkilöt, ympäristökeskus, sivistystoimi, tilapalvelu ja
tekninen toimi, pelastuslaitos ja 24 Turvallista tuntia Hyvinkäällä
-ryhmä. Muita yhteistyökumppaneita ovat Kaukas-kiinteistöt,
Ritasjärven vesiosuuskunta, Hyvinkään seurakunta, kylässä
toimivat muut yhdistykset, Mehiläinen Mielenterveyskuntoutujat,
Ritasjärven kalastuskunta, Kaukastentien tienhoitokunta,
Vantaan ja Helsingin Vesiensuojeluyhdistys, Hyvinkään
ympäristönsuojeluyhdistys, Kaukastentien tienhoitokunta, EMO,
Lönsi-Uudenmaan Kylät ja Uudenmaan ELY-keskus.

TOIMENPITEET

- Tiedottamisen parantaminen:
•Selvitetään tiedottamisen
toimivuutta tekemällä tapahtumissa
kysely "mistä sait tiedon".
•"Kaukas-Sanomat" tms..
- Uusien asukkaiden aktivointi ja
tervetulleeksi toivottaminen, esim.
tervetuloa-kirje, kyläemäntä tai -isäntä.
- Lapsiperheiden mukaan saaminen:
•Tapahtumakutsut postilaatikoihin.
•Ohjattua lasten toimintaa.
•Pulkkamäki talvisin.
- Kylien yhteistyön kehittäminen:
•Palopuron kyläyhdistyksen kanssa
esim. kokoukset ja tilaisuudet.
- Yhteistyön kehittäminen koulujen kanssa.
- Yhteistyön kehittäminen kunnan kanssa
(tilapalvelu, sivistystoimi, nuorisotoimi,
liikuntatoimi).
- Yhteistyön kehittäminen Hyvinkään
Veden kanssa.
- Yhteistyö poliitikkojen kanssa
("kummipoliitikkoja").

AIKATAULU JA
VASTUUTAHOT

Tarkistetaan vuosittain
kyläsuunnitelmasta, miten on
edetty ja mitä pitäisi tehdä.
Asukasyhdistys vastaa.

TAVOITE

Juhlatalon
toiminnan
kehittäminen

NYKYTILA

TOIMENPIDESUUNNITELMA

Juhlatalo siirtyy asukasyhdistyksen hallintaan, sopimus
tehdään viideksi vuodeksi. Asukasyhdistys vastaa
ylläpitokustannuksista, kaupungin sivistystoimi tukee
taloudellisesti toimintaa. Talon ylläpitokustannukset ovat
arviolta 6000-7000 euroa vuodessa.

Kylä on huonosti tunnettu kaupungin asukkaiden,

Kylän
virkamiesten ja luottamushenkilöiden keskuudessa.
tunnettavuuden
lisääminen
Hanko-Porvootieltä ei ole opastusta Kaukasiin.
Kylässä on pääsääntöisesti kaikki hyvin: koulut,
iltapäiväkerho ja päiväkoti toimivat, Juhlatalo säilyy
asukkaiden käytössä.

Kylän
elinvoimaisuuden Rauhallisuus ja maaseutumaisuus tekevät kylästä mieluisan
säilyttäminen asuinpaikan.
Tontteja ja asuntoja on tarjolla vähän.
Infrassa on paikoin puutteita tai heikkouksia, mikä
vähentää esim. liikenneturvallisuutta.

TOIMENPITEET

- Työnjako kyläläisten kesken Juhlatalon
ylläpitämiseksi.
- Koulutuksen järjestäminen Juhlatalon
asioista vastaaville.
- Markkinoinnin ja vuokraustoiminnan
kehittäminen, hinnoittelu.
- Liiketoimintasuunnitelman läpikäynti.
- Tarpeellisten pienhankintojen tekeminen,
esim. astiat.
- Yhteistyökumppaneiden kartoittaminen ja
sopimusten tekeminen heidän kanssaan,
esim. pitopalvelu, ohjelmapalvelut, taksit.
- Kylän hyvinvointipäivän kehittäminen.
- Kyltityksen/opasteiden parantaminen.
- Poliitikkojen lobbaus.
- Virkamiehille kylä tunnetummaksi.
- Tiedottaminen Hyvinkään ja lähialueiden
asukkaille Juhlatalon vuokrauksesta.
- Kaukas-kyltti Hanko-Porvootielle,
konsultoidaan Kytäjän kylää, millä
perusteella saivat kyltityksen.

- Pyritään vaikuttamaan siihen, että
koulujen, iltapäiväkerhon ja päiväkodin
toiminta jatkuu.
- Pyritään estämään kylän luontoarvoja ja
rauhallisuutta uhkaavien hankkeiden
toteutuminen.
- Pyritään saamaan Kaukasiin lisää
asukkaita tekemällä kartoitus myytävistä
tonteista ja asunnoista ja markkinoimalla
niitä kylän verkkosivuilla.
- Parannetaan maisemaa pusikoita
raivaamalla.

AIKATAULU JA
VASTUUTAHOT

Vuoden 2015 aikana sovittava
hinnoittelu yms..
Talouden seuranta vähintään
puolivuosittain.
Asukasyhdistys vastaa.

ELY-keskus päättää kyltistä, asia vireille
asukasyhdistyksen aloitteesta.

Jatkuvaa.
Asukasyhdistys ottaa vastuun asioiden
edistämisessä ja yhteistyön
kehittämisessä.

Kaikilla asukkailla on ollut mahdollisuus osallistua tämän kyläsuunnitelman laatimiseen,
joten tätä kyläsuunnitelmaa voidaan pitää kylän yhteisenä tahdonilmauksena siitä,
kuinka haluamme kehittää Kaukasten aluetta.

Kyläsuunnitelman on laatinut kyläläisistä koostuva työryhmä, johon kuuluivat Esko
Asikainen, Vilho Halmela, Sari Ignatius, Pauli Karttunen, Sylvi Koivula, Kirsi Lehtinen,
Tiina Lesonen, Jyrki Lilleberg, Markku Nieminen, Anni Piela, Jaana Pouta, Rainer Salo,
Tanja Suominen, Asko Tervahartiala, Tuula Vanhatalo ja Ina Wäre. Kyläsuunnitelma on
laadittu osana Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry:n Kylässä kotona -hanketta.
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