
• kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö 
• puhdas luonto 

• kaunis jokimaisema upeine koskineen 
• runsas eläimistö
• mukavat ihmiset

www.kaukas.org

Tervetuloa kylään!

Kaukas, Myllykylä, Uusikylä
- Hyvinkään hiljaiset helmet



Sijainti: 

• noin 15 km kaakkoon Hyvinkään keskustasta, lähellä Mäntsälän ja Tuusulan rajoja, Jokelan 

kupeessa 

Asukkaita (noin): 

• Kaukas 300 

• Myllykylä 80 

• Uusikylä 250 

Asukasyhdistys: 

• Kaukasten Asukasyhdistys ry toimii Kaukasten, Myllykylän ja Uudenkylän asukkaiden yhdys-

siteenä

• yhdistys on perustettu 1982, ensimmäisenä Hyvinkäällä

• jäseniä noin 50 perhekuntaa 

• toimii aktiivisesti alueen asukkaiden, ympäristön ja muiden toimijoiden kanssa

Palvelut: 

• Kaukasten koulu ja Uudenkylän koulu

• Kaukasten päiväkoti

• seurakunnan iltapäiväkerho  

• linja-auto 

Muita toimijoita:   

• seurakunnan aluepapin yhteistyö ja Jumalanpalvelukset 

• Kaukasten Voima – urheilutoiminta  

• Kaukas Kiinteistöt Oy omistaa entisen Suomen Vanutehtaan tehdaskiinteistöt 

• Mehiläinen tarjoaa asumispalveluja mielenterveyskuntoutujille 

• Hyvinkään Opisto ja muut liikuntakerhot 

• Hyvinkään kaupunki

Kaukasten Juhlatalo: 

• Hyvinkään kaupungin omistama, asukasyhdistys vastaa talon vuokraamisesta ja ylläpidosta

• sali (n. 100 hlöä), näyttämö, keittiö ja kahvio (n. 20-30 hlöä) 

• käytetään juhlien ja kokousten järjestämiseen sekä harrastustoimintaan (esim. kyläkahvila ja 

kirjasto, historia- ja perinnekerho, lasten liikuntakerho, lasten kuvataidekerho, näytelmäkerho, 

lukupiiri, zumba ja naisten jumppa)

• vuokraus, sopimusneuvottelut ja tiedustelut:

Kaukasten asukasyhdistys: www.kaukas.org 

Tiina Lesonen, pj 050 526 0287 
kaukastenjuhlatalo@gmail.com tai 
tiina.lesonen@pp.nic.fi 

Tuula Vanhatalo 040 511 9304 
tuula.vanhatalo@pp.inet.fi 

Tanja Suominen 
tanjaelina.suominen@gmail.com

Lue lisää: 
www.kaukas.org 

Yhteystiedot: 
kaukas@kaukas.org
Facebookissa Kaukasten Asukasyhdistys ry TAI Kaukasten koulu säilytettävä TAI Uudenkylän 
koulun vanhempainyhdistys
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