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TUUSULAN KEHITTÄMISVERKOSTOT

”Pidetään 
ravintolapäivä!”

”Minulla on idea 
vihertalkoisiin!”

”Me voisimme tehdä
lähimetsään valaistun 

joulupolun.”

”Aiomme kunnostaa 
vanha koulun 
yhdistysten 

tapaamispaikaksi.”



KEHITTÄMISVERKOSTOT

• Ovat avoimia kaikille

• Edistävät kuntalaisten omaehtoista tekemistä

• Kokoavat yhteen alueen ihmisiä ja toimijoita

• Toteuttavat projekteja, kehittämishankkeita ja tapahtumia.

• Voivat hakea rahoitusta projektiensa toteuttamiseen kunnalta tai ulkopuolisilta 
rahoittajatahoilta. 

• Voivat itse määritellä toimintatapojaan -> toiminta ei ole kaikkialla samanlaista.



Viher-
kummit

Muutos-
agentit Talkoot

Kulttuuri-
luotsit

Projektit
Hankkeet

Tapahtumat

VERKOSTOJEN TOIMINTAMUOTOJA

Vapaaehtois
-toiminta 

Tempaukset

Tuusulan 
lähettiläät



Hyrylän kehittämisverkoston ideailta

17.30 aloitus ja viime kerran muistio

17.45 Open Space työpajalla ideoiden koontia ja konkretisointia

18.45 Työpajan purku ja ideoiden hahmottelu toimintasuunnitelmaan

19.30 Sovitaan seuraava tapaaminen/askelmerkit



TAPAHTUMA TAI PROJEKTI

• Nimi/idea: Ajankohta:

•

• Kuvaa lyhyesti mitä tehdään:

• Kenen kanssa? 

• Miten hyödyttää yhteistyökumppaneita?

•

• Seuraavat toimenpiteet (vähintään 4) ja vastuutaho 

• Resurssit (olemassa olevat ja tarvittavat)

• Mitä itse olisit valmis tekemään projektin eteen?

• Markkinointi



Tuuliviirinpuisto

• Ostetaan 8-16 omenapuuta yhteensä 400 €

• Selvitetään mitä maksaa niittyvaon äestäminen: kunnan kautta

• niittysiemenet hankintaan -> kylvötalkoot

• Minne vanha nurmi siirretään, paljonko tarvitaan hiekkaa

• Roskakori eteläpään polulle (koiranulkoiluttajat) – mitä maksaa roskis ja mitä maksaa tyhjennys 
– voisiko siirtää nykyisen roskiksen parempaan paikkaan?

• Tarvitaan penkkejä, nykyinen penkki kenollaan

• Pensaita koirapuiston ympärille tai köynnöskasvit esim. aidan ympärille (talkoot)

• Kumppanit: kehittämisverkosto, kunnanpuutarhuri, vapaaehtoisia (Mari), 
kuntakehitysltk/tekninen ltk



Jokipuisto
• Lasten leikkialue -> suunnittelu, kaikenikäisille käyttäjille

• Talviliukumäki

• Temppurata

• Linkki järven eteläpäähän ja Koskenmäkeen, Wekmaninmäkeen

• Palvelevaa yritystoimintaa tueksi?

• Mitä päätöksiä on jo tehty? Kehittämisverkosto lähtee potkimaan vauhtia puiston kehittämiseen

• monia konsulttiselvityksiä on jo tehty -> Ideoidaan lisää ja sitten suunnitellaan

• Mukaan: Tekninen ltk: Tuusulanjärven puolen ja Jokipuiston suunnitelmat – tulevat muissa asioissa, mikä 
on tilanne (raportti) 

– pyydetään raporttia kehittämisverkostolle

– Mukaan suunnitteluun kehittämisverkosto

- Pöydät ja tuolit yms. aikuisille

- Juoksuportaat

- Puiston valaistus: joidenkin puiden, joen pinnan nosto valoilla esille -> valaistussuunnitelma 

- Voidaanko toteuttaa kevytversio jouluksi 2017 jo? 



IDEOITA TORIN KEHITTÄMISEEN
• Ilmoitustaulu – päätös Hannu Kantola

– Teettäminen kuntouttava työtoiminta (ilmatorjuntamuseon piirustukset?)

• Lasten leikkimökki ja lelut (avaimet kunnantalo/jäätelökioski/kirjasto)

– Talvella paikoillaan

– Hankintapaikkana vankila

– Liikenenepuisto

• Katukoris/Hannu Kantola (Harri Lipasti ok) – nuoret olette tervetulleita

– Seinä joka suojaa

– Koristelineet

• Musiikkiopiston oppilaille, katusoittajille yms. korvaus tai stipendi (ei iso stipendi)

• Jouluvalaistus torin ympäristöön

– Fortum

– Torin puihin

• Joulumökit: Ylitornion vankila valmistaa, hinta 850 €, pieni lato, avattavat ovet

– Elementit jotka kasataan toinen vaihtoehto

• Siirrettävä grilli

• Shakki/tammipelit maalataan torin pintaan(valmiit nappulat 400 €)

• Kumppanit: kunta, HYKE, puutarhuri, Raimo Stenvall, paikalliset viljelijät kuljetukseen

• Osa torista maalattaisiin iloisen värikkääksi (taiteilija mukaan)

– Yki sokkelimaali, mallina Tampere – esim. kuvataidekoulu, maalausliike tai paikallinen taiteilija

• Tavaroiden varastointi/säilytys/mistä lunastaa – esim. Miikon vanha tila? Wc-tilojen läheisyydessä, tilakeskuksen portaiden lähelle

• Nuoret mukaan torin rakentamiseen – kun tekevät itse niin ottavat vastuuta ja pitävät huolen mitä ei rikota

• Pienet siirrettävät skeittirampit



TAPAHTUMAT

• Mitä tapahtumia on jo menossa/tulossa? Selvitettävä

• Jos  halutaan jotain järjestää, niin mukaan jo olemassa oleviin

• Joulukauppa voisi toimia Marianlinnassa? 

• Yhteistyö tapahtumissa yrittäjien kanssa esim. kahvila auki Montturokin aikaan 



TAPAHTUMAMÖKIT
• Kojut toimivat vain tapahtumien aikaan 

• Monikäyttökojut – ruoanmyynti, tuotemyynti 

• Olisiko Keravan kojut lainattavissa Tuusulaan kokeeksi?

– Myyntikojut suunniteltu 

• Mökit – ensi vuosi optimistinen mökkitapahtumalle

• Tänä vuonna mökkivakoilua HKI, Kerava jne. millaisia tarpeita 

• Mökkien tilaus ensi vuoden puolella kun selvitetty tarpeet

• Tilaus jo 2017 – keväällä käyttöön

• Mökkien markkinointi – esim. kevätmarkkinoilla avoimet ovet 

• Syksyn ja joulun varaukset toukokuussa

• 4 kpl

– 3 yritysten, 1 kunnan omistama 

– Sijoittaminen niin että mahdollisuus laajentaa mökkejä

• Joulunavaus tapahtuma – kaupat järjestävät yhdessä marraskuun lopussa

• Mökkien sjoittaminen nätistä riviin, sähkö helppo vetää

• Jos ovat kiinnostavia niin riviä voisi jatkaa 

• Jos kunta rakentaa ja laittaa – samalla formaatilla tehden joku voisi tehdä itse edullisemmin

• Lupa omalle mökille rivin perään 



Miten kuntalaiset mukaan

• Konkreettista tekemistä – yhdistyksiä mukaan

• Urheiluseuroja mukaan 

• Millaisia yhteisiä tavoitteita löydetään?

• Ei lähdetä meille kans ajatuksesta (mitä tehty muualla) vaan ihan tuusulalaisesta omasta näkökulmasta 

• Tuusulan pihlajanmarjat 

• Mitä meille jo on – mitä me jo osataan? Meille on jotain mitä muilla ei ole



Traktorilla siirrettävät huussit

• Punaiset mökit

• Paikallinen viljelijä toimittaa

• Tapahtumissa ei ole yleisövessoja

• Hyödynnetään kunnan maaseutumaisuutta

• Pysyvät lavalla 



Tuusulan omat jutut

• Mökit voisivat olla suunniteltu esim. rantatien kohteiden perusteella

• Shakkinappulat voisivat olla tuusulalaiset hahmot

• Vanhanaikaiset lelut 

• Kumppanit: Taiteiden yö, kulttuuritoimi, 4h, paritiolaiset, urheiluseurat, hengitysyhdistys yms. 
Yhdistyskenttä

• 24.11. joulunavaus



Kysely

• Jalkautuminen joulun avaukseen kyselyn kanssa – kehittämisverkosto + yhteisömanageri



Kaisa Kutilainen
kaisa.kutilainen@tuusula.fi

040 314 3048

mailto:kaisa.kutilainen@tuusula.fi

