Luhtikylä–Viljaniemen
kyläsuunnitelma 2015-2017

SUUNNITTELUA JA
KEPPIHEVOSIA
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Kylän tulevaisuutta pohdittiin perinteisessä Elokisat-kylätapahtumassa
7.9.2014. Kisaohjelmassa oli mm. keppihevoskilpailut.
“Kyläsuunnitelma on mainio väline, kun kyläyhteisö
suunnittelee tulevaisuuttaan määrätietoisesti. Se on
myös oivallinen kylädokumentti, sillä parhaimmillaan
se taltioi kylän nykyhetken myös tuleville polville
nähtäväksi”, kertoo kyläasiamies Timo Taulo PäijätHämen kylät ry:stä.
Kyläasiamiehen avulla Luhtikylä-Viljaniemen
kyläjohtokunta päivitti kyläsuunnitelmaansa, ja keräsi
kyläläisten mielipiteitä ja ajatuksia mihin suuntaan
kyläseutua tulee lähivuosina kehittää.

KYLÄKYSELYLLÄ ALKUUN
Kyläjohtokunta laati kyläkyselyn toukokuussa 2014.
Kyselylomake jaettiin postilaatikoihin koko kyläalueelle. Kysely palautettiin 12.6. mennessä Luhtikyläiltaan. Illan aikana kyläläiset keskustelivat mm.
Hennan kasvavasta kyläalueesta ja sen tulevaisuuden
näkymistä.
Kyläyselyjä palautui 37 kpl. Luhtikylä-iltaan ja
Elokisa-kylätapahtumaan osallistui noin 40 kyläläistä
kyläsuunnittelun merkeissä.
Kyläsuunnitelmaan on liitetty turvallisuussuunnitelma, joka sisältää tavoitteita niin yksittäisen kyläläisen turvallisuuden parantamiseksi kuin liikenneturvallisuuden kehittämisestä esille tulleita asioita.

LEADER-HANKE KÄYNTIIN?
Kyläsuunnitelmaa päivitettäessä kiinnitettiin huomiota mahdollisen suuremman kylähankkeen käynnistämiseksi. Tähän ulkopuolista rahoitusta vaativaan
urakkaan on luotu kylän mittakaavoihin sopiva tukikeino, EU:n maaseuturahaston LEADER-rahoitus:
tukimuoto avaa mahdollisuuden kehittää kotikylää
paikallisten tarpeiden mukaan ja paikallisin voimin.
Esille nousi voimakkaimmin Luhtikylän lähiliikuntapaikan rakentaminen. Tätä hanketta ryhdytään kylän voimin viemään eteenpäin.
Päijät-Hämeen kylät ry toimi mukana Luhtikylän
kyläsuunnittelussa Yhdessä tulevaan (2013-2014) -lähidemokratiahankkeen voimin.
Kyläsuunnitelma vuosille 2015-2017 on valmis. Nyt
se vaatii niin kyläjohtokunnan kuin kaikkien kyläläisten osallistumista yhteiseen työhön. Luhtikylä on
kyselyn perusteella hyvä paikka asua ja elää, sen vahvuuksia ja hyviä puolia saatiin esille huomattavasti
heikkouksia enemmän: jo siksikin kannattaa pitää
huolta siitä, että eläminen hyvässä Luhtikylässä
jatkuu.

Kyläkyselyssä kuultua

HENNALTA ODOTETAAN
PALVELUITA
Mitkä ovat Luhtikylän vahvuudet asuinalueena? Se on
rauhaisa maaseutukylä hyvien kulkuyhteyksien päässä
ja luontoa lähellä. Tätä mieltä ovat ainakin 37 kyläjohtokunnan laatimaan kyläkyselyyn vastannutta.
Vastauksia kyläsuunnitelman pohjaksi kysyttiin
kesäkuussa koteihin jaetulla kyselyllä. Hennassa
nähdään mahdollisuuksia: kauppoja, harrastuksia,
palveluita...
Valtaosa vastanneista (25) näkee Hennassa kylälle
enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia (4).
Hennaa odotetaan palveluiden, ostosmahdollisuuksien
ja harrastusten vuoksi. Julkisen liikenteen uskotaan
kasvavan ja Hennan tarjoavan uusia työpaikkoja sekä
työmahdollisuuksia yrittäjille. Hennan uskotaan houkuttavan kylälle myös lisää asukkaita.
Uhkina Hennassa näkee moni koulun ja päiväkodin häviämisen sekä kylän rauhan häiriintymisen.
Muita uhkia kylälle ovat vastaajien mukaan tuulimyllyt, lentokenttä, lisääntyvä liikenne ja väestökato.

Kylälle toivotaan monipuolisia
tapahtumia
Kyläläiset toivovat kyläjohtokunnan, Nuorisoseuran ja muiden yhdistysten järjestävän ennen
kaikkea kyläläisten pikkujouluja ja elokisoja.
Osallistujia riittäisi myös hiihtokilpailuihin,
talkoisiin, illallistansseihin ja retkiin esi-merkiksi
muiden kylien tapahtumiin.
Kyläsuunnitelman työstäminen jatkui kylätalo
Nuorelassa sunnuntaina 7.9., jolloin järjestettiin
lasten elokisojen yhteydessä aikuisille kyläsuunnitelman työpaja.

Sini Saares
Kyläjohtokunnan sihteeri

Kyläläiset tyytyväisiä kaupungin
palveluihin
Erityisen tyytyväisiä kylällä
ollaan kyselyn mukaan
Orimattilan kaupungin
tarjoamiin palveluihin: kouluun,
päiväkotiin ja kirjastoautoon.
Luonnossa virkistäytymisen
mahdollisuudet ovat samoin
hyvät. Aikuisten ja lasten
harrastusmahdollisuuksia
pidetään kohtalaisen hyvinä,
mutta nuorille kaivataan lisää
toimintaa.
Eniten kehitettävää nähdään
koulun pihan ohella teiden
turvallisuudessa: Luhrinraitille
toivotaan kevyenliikenteenväylää
ja muuallekin leveämpiä
pientareita. Myös lisääntyvä
raskas liikenne ja ylinopeudet
huolestuttavat.
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Kyläillassa 12.6. pohdittiin Hennan uuden
kaupunginosan tuomia mahdollisuuksia
Luhtikylälle. Hennan rakentumista esitteli
projektipäällikkö Jouko Kunnas.

KYLÄN YHTEISET TAVOITTEET
Sisäiset vahvuudet, joiden varaan kylää
rakennetaan
Luhtikylän seudun vahvuudet ovat rauhallisuus, sijainti ja
kulkuyhteydet. Maaseutumaisuus ja luonnon läheisyys tarjoavat
laadukasta asumista ja harrastusmahdollisuuksia. Yhteisöllisyys
ja kylätoiminta pitävät henkeä yllä.

Tulevaisuuden mahdollisuudet, joita
hyödynnetään
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Hyvä sijainti ja luonnonrauha ovat voivat tuoda uutta
muuttoliikettä kylään. Koulu ja päiväkoti ovat tärkeä osa elävää
kylää. Kasvava Hennan alue voi tuoda uusia mahdollisuuksia
koko kyläseudulle.

Sisäiset heikkoudet, joita poistetaan
Yhteishengen ja yhdessä tekemisen puute passivoittaa.
Naapuriapua ja talkoohenkeä on vaalittava. Nuoriso ei viihdy
kylällä toiminnan ja kokoontumispaikkojen puutteen takia.

Tulevaisuuden uhat, joita torjutaan
Väkiluvun väheneminen ja koulun lakkauttaminen ovat
uhkakuvia. Hallitsematon keskusalueen (Henna) rakentuminen
voi köyhdyttää ympäristökyliä. Turvallisuusasiat ja
kunnallistekniikan puuttuminen huolestuttavat.

Alueen Leader-toimintaryhmä: Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun
kehittämisyhdistys – Etpähä ry.
www.etpaha.fi
Maakunnallinen kyläyhdistys Päijät-Hämeen kylät ry
www.phkylat.fi

LÄHIAJAN TOIMET
1.Kylän lähiliikuntapaikka
Kauan vireillä ollutta hanketta ryhdytään
viemään eteenpäin. Koulun ja päiväkodin
yhteyteen kunnostetaan lähiliikuntapaikka.
Uuteen hankkeeseen yhdistetään uusien
leikkivälineiden hankinta, kenttien kunnostus,
opastus sekä Tuorakan sillan yhteismaan
makkaranpaistopaikan rakentaminen.
* Haetaan Leader-rahoitusta tulevalle
ohjelmakaudelle 2015–2020.

2. Alakoulun kohtalo
Luhtikylän alakoulun (perinnetupa)
tulevaisuutta selvitetään edelleen. Vaihtoehtoja
ovat purkaminen, myyminen tai siirtäminen.
Yksi vaihtoehto on myös alakoulun
säilyttäminen koulun varastotilana, jos tilassa
ei ole homeongelmia. Purettaessa vapautuva
alue tulisi koulun ja päiväkodin pihakäyttöön.
* Kylätilaksi ei alakoulua kannata
kunnostaa. Nuorela, Kattilamaja ja
koulu palvelevat kyläläisiä tässä
tarkoituksessa riittävästi.

3. Liikenneturvallisuuden
kehittäminen
Luhrinraitin turvallisuus puhuttaa aina.
Kevyenliikenteenväylästä on kirjelmöity
kaupungille ja ELY-keskukseen useasti.
Vaikuttamista jatketaan. Pyritään saamaan mm.
Aja varovasti -kyltitys raitin päihin. Tutkitaan
muita mahdollisuuksia esim. ajoradan
hidastetöyssyjä.
* Vanhempainyhdistys on jakanut kaikille
koululaisille heijastinliivit. Jatketaan
liikennekampanjointia lapsten ja nuorten
kanssa.
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KYLÄSUUNNITELMAN TOIMENPITEET
TAVOITE

TEHTÄVÄT

TOTEUTTAJA

AIKATAULU

1. ASUKASRAKENNE
Hennan	
  alueen	
  
seuranta	
  ja	
  
vaikuttaminen

Kyläläisille	
  esitellään	
  ja	
  
Kyläjohtokunta	
  ja	
   2014-‐2017
informoidaan	
  Hennan	
  rakentamisen	
   kaupunki
etenemistä.

Tontti-‐	
  ja	
  asuntopörssi

Kehitetään	
  myynnissä	
  olevien	
  
tonttien	
  ja	
  kiinteistöjen	
  
tiedottamista	
  omilla	
  sivuilla,	
  
tapahtumissa	
  ja	
  ilmoitustauluilla.

Kyläjohtokunta	
  ja	
   2015–2017
kyläläiset

Uusien	
  asukkaiden	
  
huomioiminen

Tervetuloa-‐kirje	
  uusille	
  kyläläisille	
  
ja	
  syntyneille	
  vauvoille.	
  Yhteystiedot	
  
saadaan	
  Orimattilan	
  kaupungin	
  
kautta	
  Väestörekisterikeskuksesta.

Kyläjohtokunta,	
  
Viljaniemen	
  ja	
  
Luhtikylän	
  
martat

Yhteistyöyritysten	
  ja	
  
kylän	
  välillä

Järjestetään	
  yhdistysten	
  ja	
  yrittäjien	
  
yhteistapaaminen	
  myös	
  
naapurikylien	
  kanssa.

Kyläjohtokunta	
  ja	
   Kevät	
  2015
yrittäjät

Kyläyritysten	
  toiminta

Nuorelasssa	
  järjestettäviä	
  
huutokauppoja,	
  kirpputoreja	
  ja	
  
muita	
  tapahtumia	
  aktivoidaan.

Kyläjohtokunta,	
  
yritykset,	
  
yhditykset

Kevät-‐kesä	
  
2015–

Kyläosaajien	
  verkosto

Kylän	
  nettisivuille	
  kootaan	
  
palveluhakemisto	
  kylän	
  yrityksistä,	
  
osaajista	
  ja	
  avun	
  tarjoajista.

Kyläjohtokunta

Talvi	
  2014

Kyläportit

Osana	
  Leader-‐hanketta	
  
suunnitellaan	
  ja	
  toteutetaan	
  kylän	
  
sisääntuloreiteille	
  persoonalliset	
  
kyläportit.

Kyläjohtokunta,	
  
yritykset,	
  
kaupunki

Kevät	
  2015

Kyläesite	
  tai	
  -‐video

Valmistellaan	
  ja	
  toteutetaan	
  
Luhtikylän	
  esite	
  tai	
  video,	
  jossa	
  
esitellään	
  kyläalueen	
  palveluita	
  ja	
  
toimintaa.	
  Kohderyhmänä	
  
mahdolliset	
  uudet	
  asukkaat.

Kyläjohtokunta

2016

Luontomatkailun	
  
hankkeistaminen

Luontomatkailukohteet,	
  kehitetään	
  
maastoreittien	
  opastusta	
  ja	
  
tuotteistamista.	
  Etenkin	
  Kivikallion	
  
ulkoilureitti,	
  jossa	
  vanhoja	
  
myllykiviä	
  ja	
  makkaranpaistopaikan	
  
yhteyteen	
  joen	
  lähelle	
  
lintubongausopasteet.

Kyläjohtokunta,	
  
yhdistykset

2014–2017

Kesä	
  2015–

2. PALVELUT JA
YRITYKSET
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TAVOITE

TEHTÄVÄT

TOTEUTTAJA

AIKATAULU

3. VAPAA-AIKA
Uudet	
  kylätapahtumat

Kylän	
  yhteiset	
  pikkujoulut	
  
järjestetään	
  joka	
  vuosi.

Kyläjohtokunta,	
  
vanhempain-‐
yhdistys

2014–

Lisää	
  lasten	
  ja	
  nuorten	
  
toimintaa

Pyritään	
  lisäämään	
  toimintaa	
  
Kyläjohtokunta,	
  
ikäluokille	
  10–16-‐vuotiaat.	
  Tehdään	
   yhdistykset
ehdotuksia	
  Wellamo-‐opistolle.

2014–2017

Koulutustilaisuuksia	
  
kylälle

Tietokonekoulutusta,	
  
ensiapukursseja	
  sekä	
  muiden	
  
koulutustilaisuuksien	
  järjestämistä	
  
suunnitellaan.

Järjestöt,	
  
yhdistykset,	
  
kyläjohtokunta

2014–2017

Kylän	
  
lähiliikuntapaikka

Laaditaan	
  suunnitelma	
  lähiliikunta-‐
paikan	
  rakentamiseksi	
  Leader-‐
tuella.	
  Päiväkodin	
  lapsia	
  ja	
  koulun	
  
oppilaita	
  osallistetaan	
  unelmien	
  
leikkipaikan	
  suunnittelemiseen.

Kyläjohtokunta,	
  
Orimattilan	
  
kaupunki,	
  
vanhempain-‐
yhdistys

2015–2017

Kyläalueen	
  
kunnossapito

Tuetaan	
  yhdistysten	
  toimintaa	
  ja	
  
järjestetään	
  talkoita.	
  Lähiliikunta-‐
hankkeessa	
  tarvitaan	
  paljon	
  
talkootyötä.

Kyläjohtokunta,
yhdistykset

2014–2017

Alakoulun	
  tulevaisuus

Alakoulun	
  purkamisesta	
  tai	
  
Kyläjohtokunta,	
  
kunnostamisesta	
  tehdään	
  päätös	
  
kaupunki
kuntoarvion	
  jälkeen.	
  On	
  selvitettä-‐
vä,	
  soveltuuko	
  alakoulu	
  edes	
  koulun	
  
varastotilaksi	
  mahdollisten	
  
homeongelmien	
  vuoksi.

2014-‐2017

Informoidaan	
  kyläläisiä	
  ja	
  tehoste-‐
taan	
  toimia	
  kierrätyspisteiden	
  
lisäämiseksi.	
  Pyritään	
  saamaan	
  
PHJ:n	
  metallinkeräys	
  koululle	
  tai	
  
perustetaan	
  kylän	
  oma	
  metallin-‐
keräyspiste.	
  Metallinkeräyksen	
  
tuotto	
  käytetään	
  esim.	
  kylän	
  
yhteisiin	
  pikkujouluihin.

Kyläjohtokunta,	
  
yhdistykset,
Päijät-‐Hämeen	
  
jätehuolto

Kesä	
  2015–

Lisätään	
  yhdistysten	
  
yhteistyötä

Järjestetään	
  yhdistysten	
  ja	
  yrittäjien	
   Kyläjohtokunta	
  
yhteistapaaminen.
ja	
  yhdistykset

Kevät	
  2015

Aktiivinen	
  
kylätiedottaminen

Kehitetään	
  	
  kylän	
  nettisivuja.	
  
Kylätapahtumista	
  lähetetään	
  
tiedotteita	
  ja	
  kuvia	
  paikallislehtiin.	
  
Kylän	
  Facebook-‐ryhmä	
  aktivoidaan.

Kyläjohtokunta

2014–

Orimattila	
  150	
  vuotta

Järjestetään	
  Luhtikylän	
  
historiapäivä.

Kyläjohtokunta,
yhdistykset

Kesä	
  2015

Lisää	
  vetäjiä	
  
kylätoimintaan

Innostetaan	
  uusia	
  kylätoiminta-‐
aktiiveja	
  mukaan.

Kyläjohtokunta

2014-‐2017

4. YMPÄRISTÖ

Kierrätys	
  ja	
  jätehuolto
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5.YHTEISÖLLISYYS

Turvallisuussuunnitelma
TAVOITE

TEHTÄVÄT

TOTEUTTAJA

AIKATAULU

Asumisturvallisuus
Turvallinen	
  koti

Palovaroittimet	
  ja	
  alkusammutus-‐
välineet	
  ja	
  -‐osaaminen,	
  lukitukset	
  
sekä	
  osoitemerkinnät	
  kuntoon.

Asukkaat

2014

Laajakaistan	
  kattavuutta	
  ja	
  nopeuden	
  
parantamista	
  edistetään	
  ottamalla	
  
yhteyttä	
  operaattoreihin.

Avun	
  saanti
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Naapuriavun	
  tukeminen,	
  
tutustuminen	
  muihin	
  kyläläisiin.	
  
Kylävastetoiminta	
  oman	
  kylän	
  
näköisenä,	
  autetaan	
  kylässä	
  avun	
  
tarvitsijoita	
  nopeasti	
  niillä	
  
mahdollisuuksilla	
  kuin	
  kylässä	
  on.
Kylätalkkari	
  tms.	
  kylän	
  työntekijä,	
  
jolta	
  voisi	
  ostaa	
  asumista	
  tukevia	
  
palveluita	
  esim.	
  lasten-‐	
  ja	
  kodin-‐
hoitoa.	
  (esim.	
  Litti-‐projekti	
  PHLU:n	
  
kanssa)

Asukkaat,	
  
2014
kyläjohtokunta,	
  
Oiva

Kotiavun	
  saamisesta	
  tarvittaessa	
  
neuvotellaan	
  kunnan	
  ja	
  Oivan	
  kanssa.
Kännykkäverkon	
  kuuluvuutta	
  
edistetään	
  ottamalla	
  yhteyttä	
  
operaattoreihin.
Kylällä	
  pyritään	
  säilyttämään	
  
lankapuhelimia	
  sähkökatkojen	
  
varalta.	
  
Kokoontumispaikoille,	
  laavuille	
  yms.	
  
laitetaan	
  laminoidut	
  
sijaintitietolomakkeet.

Poikkeustilanteet

Jokainen	
  kotitalous	
  huolehtii	
  
kotivaran	
  kuntoon.

Asukkaat,	
  
kyläjohtokunta

Kylään	
  nimetään	
  turvallisuus-‐
yhteyshenkilö	
  pelastuslaitoksen	
  ja	
  
kunnan	
  suuntaan.

Erehdykset	
  ja	
  
unohdukset	
  
salliva	
  koti	
  
kylissä	
  ja	
  
taajamissa-‐
hanke

Poikkeaviin	
  kulkijoihin	
  kiinnitetään	
  
huomiota,	
  kirjataan	
  tuntomerkit	
  
kulkijoista	
  ja	
  kulkuneuvoista	
  ylös,	
  
ilmoitetaan	
  tarvittaessa	
  poliisille.
Kyläläisten	
  osaamista	
  poikkeus-‐
tilanteissa	
  toimimiseen	
  parannetaan	
  
mm.	
  alkusammutus-‐	
  ja	
  hätäensiapu-‐
koulutuksella.

2014-‐2015

TAVOITE

TEHTÄVÄT

TOTEUTTAJA

AIKATAULU

Liikenneturvallisuus
140-‐valtatie

Tehdään	
  aloite	
  risteysalueiden	
  
valaistuksesta.

Kyläjohtokunta,	
  
kaupunki

2015

Luhrinraitti

Jatketaan	
  yhteydenpitoa	
  raitin	
  
kevyenliikenteenväylän	
  saamiseksi.

Kyläjohtokunta,	
  
kaupunki,	
  ELY-‐
keskus

2015-‐

Asukkaat,	
  
kyläjohtokunta

2014-‐

Aloite	
  piennaralueiden	
  
leventämisestä	
  tai	
  
kevyenliikenteenväylän	
  
rakentamisesta	
  kaupungille	
  ja	
  ELY-‐
keskukselle.
Pusikoitumista	
  hillitään	
  talkoilla,	
  
luvat	
  ja	
  mahdolliset	
  avustukset	
  
varmistetaan	
  maanomistajalta	
  tai	
  
Liikennevirastosta.
Aloite	
  varoituskylteistä	
  /	
  valoista.

Julkinen	
  liikenne

Käytetään	
  julkista	
  liikennettä	
  
turvataksemme	
  sen	
  säilyminen	
  
kylällä.
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Tehdään	
  aloite	
  	
  viikonloppuvuorojen	
  
lisäämiseksi.	
  Selvitetään	
  voisivatko	
  
Lahden	
  ja	
  Mäntsälän	
  väliä	
  kulkevat	
  
bussit	
  ajaa	
  moottoritien	
  sijasta	
  
vanhaa	
  tietä	
  Luhtikylästä	
  Lahteen.

Sosiaalinen
turvallisuus
Syrjäytymisen	
  ehkäisy

Kehitetään	
  kylän	
  harrastustoimintaa	
  
tapahtumilla	
  ja	
  kerhoilla	
  esim.	
  

Yhdistykset,	
  
srk,	
  kaupunki,	
  
Wellamo-‐opisto

2014-‐2017

Tiedotuksen	
  lisääminen

Parannetaan	
  etenkin	
  sähköistä	
  
viestintää.

Yhdistykset

2015-‐2017

www.luhtikyla.fi
Luhtikylän kyläsivut sisältävät ajankohtaista
ja tärkeää kylätietoa.
Luhtikyläläiset ovat myös Facebookissa
omana ryhmänään; myös Luhtikylän
nuorisoseuralla on fb-sivut.

Kyläkysely: Henna nähdään
mahdollisuutena, mutta myös uhkana
Joukkoliikennemahdollisuudet
lisääntyvät ja
ostosmahdollisuudet paranevat.

Yr
vilk ittäjille
kaa
aiko mpia
ja.
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Kylälle oma kylien
palveluosuuskunta
koordinoimaan
palveluja.

Henna vie oppilaat
ja toiminnan kylältä!

Toivoakseni
kehitys ei johda
rauhattomuuteen
tällä suunnalla.

kkoja,
Työpai elsinkiin
tkat H
työma vat, palvelut
tu
helpot e vielä
tule
mäs.
lähem

Ulott
ulkom uvuus
Vetov aailmaan!
o
alue m imaa! Niin j
a
onipu
olistu
u.

Kaikkoaako rauha?
Asuinalueen sijasta
Hennaan sopisivat
ennemmin
siirtolapuutarhat.

Luontomatkailu
yms. kehitteille.

Henna on Orimattilan tulevaisuuden asumisen
ja työpaikkojen alue hyvien liikenneyhteyksien
äärellä. Uusi rautatieasema avataan liikenteelle
vuonna 2016.
Hennasta rakennetaan noin 15000 asukkaan
itsenäinen ja yhteisöllinen kestävän kehityksen
periaattein toteutettu kaupunkiyhteisö. Alueelle
tulee kerrostaloja, rivitaloja sekä kaupunkipientaloja. Kaupungin ilme on yhdistelmä
keskieurooppalaista pikkukaupunkia ja perinteistä suomalaista puukaupunkia. Palvelut ja
asema ovat jalankulkuetäisyydellä kotiovelta.
Asema palvelee myös lähialueilta saapuvia, ja
Orimattilan keskustaan järjestetään bussiyhteys.
Hennan pohjoispuolella sijaitsee laaja yritysalue, jossa tarjotaan tontteja aina 80–90
hehtaarin kokoon saakka.

VANHAA JA UUTTA
LUHTIKYLÄSTÄ
* Luhtikylä-‐Viljaniemen	
  kyläalueella	
  asuu	
  664	
  
asukasta.
* Luhtikylä	
  rajoittuu	
  seuraaviin	
  Orimattilan	
  
kyliin:	
  idässä	
  on	
  Viljaniemi	
  ja	
  Niemenkylä,	
  
kaakossa	
  Mallusjoki,	
  etelässä	
  Henna,	
  lounaassa	
  
Keituri	
  ja	
  lännessä	
  	
  Tuorakka.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Pohjoinen	
  raja	
  on	
  	
  yhteinen	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Hollolan	
  Herralan	
  kylän	
  kanssa.
* Luhtikylän	
  koulu	
  on	
  perustettu	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1869,	
  ja	
  se	
  on	
  yksi	
  Suomen	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
vanhimpia	
  yhä	
  toiminnassa	
  olevia	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
kouluja.	
  Ensimmäiset	
  vuodet	
  	
  koulua	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
käytiin	
  rusthollari	
  Tuiskusen	
  kotona,	
  kunnes	
  
koulurakennus	
  valmistui	
  Viljaniemeen	
  1876.	
  
Vuonna	
  1888	
  Luhtikylään	
  rakennettiin	
  oma	
  
koulu.	
  Koulut	
  yhdistettiin	
  1990-‐luvulla.
* Luhtikylässä	
  on	
  50–60	
  oppilaan	
  koulu,	
  jossa	
  
toimivat	
  esikoulu	
  ja	
  peruskoulun	
  vuosiluokat	
  
1-‐6.	
  Koululla	
  on	
  kolme	
  opettajanvirkaa.	
  
Opetusta	
  antavat	
  myös	
  tuntiopettaja	
  (4h)	
  ja	
  
erityisopettaja	
  (6h).	
  Lisäksi	
  esiopettaja	
  ja	
  
päiväkodin	
  henkilökunta	
  toimivat	
  koululla	
  
omana	
  yksikkönään,	
  yhteistyössä	
  koulun	
  
kanssa.	
  
*
* Koulun	
  yhteydessä	
  toimii	
  päiväkoti.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Päiväkoti	
  tarjoaa	
  päivähoitoa	
  	
  1-‐6	
  -‐vuotiaille.	
  
Päiväkodin	
  henkilökuntaan	
  kuuluu	
  päiväkodin	
  
johtaja,	
  kaksi	
  hoitajaa,	
  ryhmäavustaja	
  sekä	
  
koulun	
  kanssa	
  yhteiset	
  keittäjä	
  ja	
  siistijä.
* Luhtikylän	
  Nuorisoseura	
  ry.	
  on	
  perustettu	
  	
  
1902.	
  Nuorisoseuran	
  talo	
  "Nuorela"	
  sijaitsee	
  
kylän	
  eteläpuolella.
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voidaan	
  järjestää	
  erilaisia	
  kokous-‐	
  ja	
  
juhlatilaisuuksia.

* Kylällä	
  toimii	
  Marttajärjestö,	
  Länsi-‐Orimattilan	
  
laulajat,	
  Länsi-‐Orimattilan	
  metsästäjät	
  sekä	
  
Maaseutuseura.

* Kylänjärven	
  rannalla	
  Järvikylässä	
  toimii	
  
Niemisten	
  maamiesseurantalo.

* Kylällä	
  toimii	
  Wellamo-‐opiston	
  harrastuspiirejä	
  
mm.	
  lastenliikuntaryhmä,	
  partio,	
  naisten	
  
jumppa	
  ja	
  kutomapiiri.

* Kirjastoauto	
  pysähtyy	
  Luhtikylän	
  koululla	
  
viikoittain.	
  Kyläläisiä	
  palvelevat	
  myös	
  
Tuuliharjan	
  levähdysalue	
  ja	
  liikennemyymälä.

* Maaseutuseurantalo	
  Kattilamaja	
  on	
  aiemmin	
  
palvellut	
  Henna-‐Keiturin	
  kyläkouluna.	
  Rakennus	
  
on	
  valmistunut	
  1921.	
  Koulutoiminta	
  päättyi	
  
vuonna	
  1971.	
  Länsi-‐Orimattilan	
  Maamiesseura	
  
osti	
  talon	
  Orimattilan	
  kunnalta	
  1973.	
  Talossa	
  

* Luhtikylä-‐Viljaniemen	
  kyläjohtokunnassa	
  on	
  
seitsemän	
  jäsentä	
  sekä	
  koulun	
  asioiden	
  esittelijä.	
  
Kyläjohtokunta	
  hyväksyy	
  mm.	
  koulun	
  
toimintasuunnitelman.	
  Se	
  kokoontuu	
  noin	
  neljä	
  
kertaa	
  vuodessa.

Luhtikylä–Viljaniemen kyläjohtokunta | pj. Jussi Syväranta| puh. 050 597 759 | jussi.syvaranta@phnet.fi

Pituushyppykisan voittaja Luhtikylän Elokisoissa 7.9.2014.

Kylän lapsia ja nuoria osallistettiin
kyläsuunnitelman tekemiseen omalla
videotyöpajalla. Valmiin lyhytelokuvan
Luhtikylän tulevaisuus voi katsoa
osoitteessa https://vimeo.com/106820712

Koulun ja kodin päivänä syyskuussa 2014 Luhtikylän koulun piha siistittiin
talkoilla. Talkootyötä tarvitaan paljon myös tulevana kesänä, kun Leader-hanke
kylän lähiliikuntapaikasta toteutuu.

