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JOKELAN JA KELLOKOSKEN KEHITTÄMISTOIMIKUNTIEN YHTEISKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 
Kellokosken kehittämistoimikunnan kauden toinen kokous järjestetään tiistaina 28.2. klo 18.00 alkaen 
Ravintola Ruukissa.  
 
Kutsutut 

Liisa Palvas (pj.)  
Kyösti Lehtonen (vpj.) 
Heli Udd 
Kari Sillman 
Erja Isomäki 
Antti Seppälä 
Hannu Helasvuo 

Jokelan tk: Outi Huusko 
Markku Ranta-Aho 
Pasi Huuhtanen 
Seppo Häyrinen 
Paavo Juntunen 
Kari Friman 
 

estyneet: 
  Arja Taipale 
  Ari Maskonen 
  Antti Joutseno 

 Pertti Alivirta 
Lea Ahonen 
Pentti Kaasinen 
Marjut Kylliäinen 
Marika Lähdeniemi 
Sanna-Kaisa Spoof 
 

vierailija: Heidi Hagman 
 
Päivi Hämäläinen (siht.) 

ASIALISTA  
 
1. Kokouksen avaus 

 
Kellokosken kehittämistoimikunnan puheenjohtaja Liisa Palvas avasi kokouksen. 

 
2. Osallisuusmalli ja kehittämisverkostot 
 

Kehittämispäällikkö Heidi Hagman vieraili kokouksessa ja kertoi uuden osallisuusmallin ja 
kehittämisverkostojen valmistelun etenemisestä. 
 
Tuusulaan ollaan luomassa omaa osallisuusmallia vuoden 2017 aikana. Osana sitä ja uuden 
johtamisjärjestelmän sekä hallintosäännön käyttöönottoa otetaan kunnassa käyttöön 
kehittämisverkostot, jotka korvaavat nykyiset keskustojen kehittämistoimikunnat 1.6.2017 alkaen. 
Keskustellaan ja evästetään jatkovalmistelua. 
 
Keskustelumuistiinpanoja: 
Mitä on osallisuus? 
- Mahdollistetaan osallistuminen ja se olisi aitoa  
- Vuorovaikutus olisi kaksisuuntaista 
- Sitoutumista asiaan 
- Tavoitteellista 
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- Osallistamisen demokratia tuo edustukselliseen demokratiaan enemmän mahdollisuuksia. 
- haasteena saada ihmiset tuntemaan osallisuutta tässä edustuksellisessa demokratiassa 
Helsingin osallistamismalli: 
- vaikeaselkoinen 
- liikaa tekstiä 

 Tuusulaan toivotaan selkeämpää osallistamismallia ja vähemmällä jargonilla 
Tuusulaan valmisteltava osallistamismalli 

- lähidemokratia on haasteellista 
- projektimalli- ajattelu, voisi olla sitoutunut toimintaan/asiaan eri pituisiksi ajoiksi 

Uusi kunta 
- Osallisuus ja yhteisörooli 

Nykyiset osallistamisen mallit 
- Vahvistetaan yhdessä tekemisen kulttuuria 
- Uudistetaan asukkaiden osallistumistapoja 
- Ulkoinen viestintä 

Kunta mahdollistajana 
- palveluiden käyttäjien roolin vahvistaminen 

 
Kehittämistoimikunnat muuttuvat kehittämisverkostoiksi 

- Tässä vaiheessa voi vielä vaikuttaa khall esitykseen  
- Kokoonpanot, kunnan edustajat  
- Koordinaattori kunnassa, joka tekee kaikkien kehittämisverkostojen koordinoinnin 
- Muutama poliitikko ja virkamiesryhmä koordinoi --> puuhaan pitäisi pyrkiä 
- 2-3 hlöä/verkosto (poliitikkoja + virkamiehiä) 

o saisivat myös rahaa käyttöönsä 
- Jokelan toimikunta kerännyt jo yhdistyksiä ja muita toimijoita listaan, joiden kanssa yhteistyötä 

on hyvä aloitta/jatkaa 
- Edellytys on kiinnostus asiasta ja kunnan kehittämisestä 
- Verkossa tapahtuva keskustelu tärkeää ja sillä tavoin voisi ilman tapaamista hoitaa asioita 
- Verkostoilla on eri pituisia elinkaaria 
- teemaverkostot 

o hyvinvointiverkosto 
o elinkeinoverkosto 

- Kuntastrategia ohjaa toimintaa 
o se pitää olla tarpeeksi selkeä 

- Hallintosääntö on vielä uusi ja sitä kokeillaan seuraavat kaksi vuotta 
- kehittämisverkostot itsessään luovat säännöt ja sujuvoittavat toimintaa, ettei asioissa mene 

niin kauan kuin nyt on mennyt 
 

Uuden Tuusulan kehittämisverkostojen kokoaminen 
- Kesäkuussa uusi toiminta on käynnissä 

o On jo kiire aloittaa asioiden suunnittelu, esim. HSL:n linjojen suunnittelu voisi olla asia, 
joka kokoaisi ihmiset asian äärelle. 

o Kuntalaiset voisivat olla proaktiivisia em. asiassa 
o kaikista asioista ei voi verkostotkaan päättää, roolitus selväksi, mitkä ovat 

toimivaltuudet. Ei saa olla vääriä kuvitelmia vaikutusmahdollisuuksista. 
o jotkut asiat ovat normitettuja, eikä kehittämistoimikunnan päätettävissä 
o verkosto välittää tietoa kuntaan päin 

- Mikä olisi hyvä summa budjetiksi 
o neljä kehittämisverkostoa, jokaiselle ehdotettiin 5000:ta euroa 
o 2500 on liian vähän 

 10 000/verkosto voisi riittää eli 40 000 yhteensä 
o Toimialoilta haetaan avustukset, erilaisiin korjauksiin ja isompiin toimenpiteisiin 
o Koordinoija hoitaisi rahankäytön siten, että kukin verkosto ilmoittaisi rahatarpeen 
o Suomi100 Jokela tapahtuma tulossa, saataisiin porukka puhaltamaan yhteen hiileen 

 resurssia/rahaa 
 raha mahdollistaa yhdistysten mukaan tulon toimintaan lisäresurssina, voisivat 



3 
 
 

 
mahdollistaa lisäresurssin toimintaan korvausta vastaan. 

 
- Emo ry  

o sieltä anotut varat tulevat taantuvasti, eli vasta kun tapahtuma on ollut 
o voitaisiin kuunnella mitä heillä on annettavaa verkostoille 
o Olisiko esimerkiksi Etelä-Tuusulassa käyttökelpoinen koordinaattori? 
 

- Keskusteltiin kehittämisverkostojen lukumäärästä 
o Jokela ja Kellokoski toimivat nyt jo aidosti ja heitä yhdistää maantieteellinen sijainti 

 yhteisiä projekteja 
 lokaaleja asioita käsiteltävänä 
 yhteinen kehittämisverkosto? 

o paljon pienempiä kyliä/kunnanosia (Rusutjärvi, Ruotsinkylä) jotka jää nykyisin 
toimikuntien ulkopuolelle 

o alueellista toimintaa enemmän, johon olisi hyvä osallistaa myös muita kyliä 
o Etelä-Tuusulassa voisi Emo ry:n kautta koordinoida  

 kaikki eteläisen Tuusulan kylät voisivat yhdistää voimansa 
 Keskustelun lopputuloksena päädyttiin kuitenkin siihen, että neljä erillistä 

kehittämisverkostoa olisi edelleen paras ratkaisu, koska jokaisella sijainnilla on 
erityistarpeensa ja kehityskohteensa. 

 
Ryhmiin valinnat 
Kehittämisverkoston henkilöiden nimeämisistä oltiin sitä mieltä, ettei niihin pakoteta vaan on 
vapaaehtoista toimintaa. Tällöin varmistetaan oikeanlainen motivaatio toimintaan. 
Aiemmin on valittu kehittämistoimikuntiin poliittisin perustein, siten sitoutettu puolueeseen. Toimikausi 
voisi olla 2-3 vuotta. Lisäksi varta vasten palkattu viranhaltija tekisi päätoimisesti työtä verkostojen eteen. 
Ryhmän koostumus ratkaisee miten tavoitteisiin päästään. Ryhmillä on paljon tavoitteita ja tuloksia niiltä 
odotetaan. 

 
3. Kokouksen päättäminen 

 
Pj. päättää kokouksen klo 20.15. 
 

Pöytäkirjan laati,  
 

Päivi Hämäläinen 
Kellokosken kehittämistoimikunnan sihteeri  
p. 040 314 4557  
paivi.hamalainen@tuusula.fi 
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