
Hyrylän kehittämisverkoston tapaaminen 
26.9.2017 
 
Läsnäolijat: 
Kim Smedslund, Eero Mattila, Liisa Rantalainen, Lars Winqvist (pj), Mari Korhonen, Leena Joensuu, Heidi Hag-
man, Minna Wallenius, Mari Suominen, Jari Raita, Kaisa Kutilainen (siht.) 
 
1. Esittäytymiskierros 

- Aloitettiin esittäytymiskierroksella.  
 
2. Käytiin läpi verkoston työskentelytapoja 

- Kaisa Kutilainen esitteli PP-esityksen voimin, mistä verkostomaisessa yhteistyössä on kyse ja millaisia asioita 
verkostossa voisi tehdä ja toisaalta millaista tukea verkostoille voisi tarjota/rakentaa. Esitys liitteenä. 

 
3. Rahoituskysymykset 

- Kehittämisverkostoille on rahoitusta kunnalta tälle vuodelle yhteensä 24 000 €, lisäksi kehittämistoimikun-
nilta siirtynyttä rahoitusta. Loppuvuodelle Hyrylän kehittämiseen n. 10 000 €. 

- Kim Smedslund esitteli EMO ry:n kautta mahdollisuuksia hakea ja saada rahoitusta - esimerkiksi laajentami-
seen ja uusiin toimintatapoihin.  

- Kaupunkimaiset alueet, kuten Hyrylän keskusta eivät voi saada EMO ry:n Leader-rahoitusta, koska Leader 
on tarkoitettu maaseudun kehittämiseen. Rajaus perustuu asukastiheyteen, taajamia jouduttu rajaamaan 
ulkopuolelle.  

- Mitä tahansa ideoita syntyy kehittämisverkostoissa kannattaa tiedot toimittaa esim. Kaisan kautta myös 
Emon suuntaan – voidaan selvittää, löytyykö resursseja joita voidaan tuoda toimintaan.  

- Muut EU-rahoituskanavat voivat olla hyödynnettävissä ja EMO neuvoo myös niihin liittyen - esim. Ystävyys-
kuntaohjelma (1-3 v.) – voi tarjota rahoitusmahdollisuuksia, Nuoriso-ohjelmat – voidaan rakentaa nuoriso-
verkostoa tms. ja ESR-hankkeet, jotka ovat suurempia, useimmiten useamman kunnan hankkeita.  

 
4. Hyrylän verkoston toimintasuunnitelma 

- Kirjattiin työpajassa alustavia ideoita/toimenpiteitä Hyrylän kehittämisverkostolle. Työstämistä jatketaan 
seuraavassa tapaamisessa. 

 
Kysely 

- 1 000 ideaa -> 100 kiinnostavaa ideaa -> 10 toteutettavaa projektia 

- Kyselyn avulla luodaan pohja toiminnalle: mitä Hyrylän asukkaat oikeasti haluavat? 

- Mennään pienin askelin ja ollaan kärsivällisiä 
o toiminta vaatii pitkäjänteisyyttä 
o Ei saa väsyttää aktiiveja 

- kyselyn avulla rakennetaan myös luottamusta. 

- Toteutetaan syksyn 2017 aikana -> pohjaa ensi vuodelle 

- Otetaan mallia Keravalta: nuoria (esim. TET-harjoitteluun) kyselemään ihmisiltä toiveita. 

- Kysytään kaduilla, terveyskeskuksessa, kirjastossa jne. Siellä missä ihmiset ovat. 

- Tavoitteena kuulla myös heitä, jotka eivät ole verkossa. 

- Esim. 
o Mitä palveluita halutaan kunnalta? 
o liikenne: toimivaa/ei toimivaa 
o tapahtumat: mitä itse olisit valmis järjestämään 
o asuminen: suurimmat asumisen kompastuskivet 

- Otetaan malli Artova-toiminnasta: Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys 
eli Artova ry on alueen ihmisten – asukkaiden, työntekijöiden, yrittäjien, opiskelijoiden ja muiden toimijoi-
den sekä alueesta kiinnostuneiden – yhteisö. Artova toteuttaa kaupunkikehittämistä, järjestää taide- ja kult-
tuuritapahtumia ja pilotoi uudenlaisia toimintamalleja ja käytäntöjä. 

- Kysytään myös uudelleen! 
 



Ikäihmiset 
Kerho Kalliopohjatie 5:n kerhohuoneelle 

- vapaaehtoiset vetäjät 

- kahvit + pullarahat (kunnalta vai kävijöiltä) 

- Ikäihmiset kokoontuvat ja pitävät yhteyttä toisiinsa.  

- Kuka antaa luvan tilan käyttöön? Kerhotila on kunnan - saako käyttää tällaiseen tarkoitukseen? 

- Tiedottaminen – tiedotteen jakelu, kuka tekee tiedotteen? 

- Toiminnan/sisällön suunnittelu kävijöiden kanssa 

- Toiminta alkaa 1.1.2018  

- Voisi mallintaa muuallekin (kerrotaan tästä julkisessa sanassa)  
 
Lähettilästoiminta 

- Esim. Tuusteatteriin voisi viedä ryhmiä katsomaan 

- Pop Up tapahtumat 

- Isoisä-/lapsenlapsi tapahtumat – kädentaidot yms. 
 
Tapahtumat 

- Hyrylän alueen vapaat toimitilat, missä voisi kokoontua ja lähdetään katsomaan - mistä ihmiset ja mitä ihmi-
set toivovat? 

- Ravintolapäivä  
o Kesällä torilla 
o Talvella S-marketin tyhjissä tiloissa 

- Sahankulma 
o liikuta lasta -tapahtuma ala-asteikäisille ja nuoremmille 
o vanhusten tapahtuma 

 hemmottelupäivä: kosmetologit, hierojat 
 salaattibuffet kahvilassa, raakakakut 

o katsaus järjestöjen toimintaan: 4H, partio, teatteri, muotinäytös 
 
Alueen kehittäminen: ympäristö ja infra 

- Sipuli-istutustalkoiden järjestäminen 

- Tuuliviirinpuiston/Hyökkälän tienristeys: 1 x roskis + pussiteline 

- Tuuliviirinpuiston niityn muokkaus traktorilla? 

- omenapuita Tuuliviirinpuistoon – istutus syksyllä vai keväällä? 

- Tilaselvitys: Kunnalta lista tyhjillään olevista tiloista ja niiden hinnoista sekä tieto kuka hallinnoi 

- Kyltit ja kukkalaatikot esim. Rusutjärvelle (voisi mennä Emon kautta) - viritelmiä muillakin alueilla.  

- Roskikset ja koirankakkaroskikset: sijoittelu ja määrä 

- Iso alue tapahtumille 

- puihin ja torille valoja 
 
Uusien asukkaiden ja yritysten kotiutuminen Tuusulaan: Tervetuloa paketti 

- Ihmiset eivät tunne toisiaan – Tuusula on helposti nukkumalähiö. 

- Seurakunta huomioi uudet tuusulalaiset - lähtee kirjettä yms.  

- Aikaisemmin kunnalta lähti tervetuloa-paketti, mutta ei enää.  

- Voisiko uusille asukkaille lähettää tietoa, mitä mistäkin löytyy, mitä kunnassa tapahtuu? Mitä palveluita 
on tarjolla… 

- Postitus ei maksa paljon.  

- Vastaavaa pakettia kaivataan myös alueelle tuleville yrityksille – yhteistyössä mukana voisivat olla yrit-
täjäjärjestöt. 

- Maaseutupuolella on kylälehtiä joita viedään asiakkaille, jotta ihmiset tietäisivät mitä ryhmiä on ole-
massa jne.  

- Minne pitäisi jakaa esim. Hyrylän paketti? Mikä on mikäkin alue ja minne kuuluu. Hyrylä, Hyökkälä, Pai-
jala jne.  



 

Seuraava kokous 

- Hyrylän verkoston seuraava tapaaminen on kunnantalolla tiistaina 17.10. klo 17.30–20.  


