Hyrylän kehittämisverkoston ydintiimi
ma 30.10. klo 17.30–19.30
Kunnantalo Hyryläntie 16
kokoustila Augustow
Läsnäolijat: Aki Aaltonen, Timo Huhtaluoma, Erja Isomäki, Leena Joensuu (saapui klo 18), Ilmari Sjöblom (pj), Lars Winqvist, Kaisa Kutilainen (siht.)
poissa: Mari Korhonen
Muistio
1. Kokouksen avaus
Kokouksen puheenjohtajana toimi poikkeuksellisesti Ilmari Sjöblom Lars Winqvistin ääniongelmien vuoksi. Puheenjohtaja Sjöblom avasi klo 17.35 kokouksen.
2. Keskusteltiin Hyrylän kehittämisverkoston organisoitumisesta ja työskentelytavoista
Syksyn ensimmäiset kehittämisverkoston ideointi-illat ovat olleet vähän sekavia, toivotaan selkeyttä ja konkreettista toimintaa. Keskusteltiin siitä, että uusi toimintamalli voi olla kuitenkin
parempi kuin aikaisempi kehittämistoimikunta, jossa käsiteltiin tärkeitä kysymyksiä, mutta asiat
eivät edenneet mihinkään.
Ydintiimi kokoontuu vain jos on tarpeen. Tärkeää, että asioiden valmisteluun on tarpeeksi aikaa
ja resurssia, jotta oikeasti saadaan tuloksia. Ydintiimi esitti huolensa, että pelkkä yhteisömanagerin työaika ei riittäne kunnolliseen valmisteluun vaan tarvitaan myös muiden virkamiesten tukea. Yhteisömanageri korosti, että tarvitaan ydintiimin ja verkoston jäsenten työpanosta,
jotta saadaan projekteja, tapahtumia ja toimintaa aikaan. Ydintiimin vastuita voidaan sopia
teema- ja tapahtumakohtaisesti sen mukaan, mihin kullakin on intoa ja osaamista.
Ydintiimin ja verkoston toiminnassa pyritään hyödyntämään soveltuvia sähköisiä alustoja. Yhteisömanageri Kaisa Kutilainen esitteli esimerkiksi mahdollisuutta ottaa käyttöön ydintiimiä
varten Yammer-työkalu, jota ollaan pilotoimassa mm. kasvatus- ja sivistystoimessa luottamushenkilöille. Yammer vaatii luottamus.tuusula.fi sähköpostiosoitteen.
Mukaan kutsuttavia tahoja pitää miettiä tarkemmin. Jokaisella ydintiimin jäsenellä on verkostoa ja kontakteja, joista voi löytyä toimijoita mukaan. Toisaalta jos asukkaat osallistuvat vain
satunnaisesti niin saadaanko mitään vaikuttavuutta – on pohdittava, miten eri tahoja sitoutetaan ja motivoidaan mukaan. Sovittiin, että ydintiimi voi mennä esittelemään toimintaa esim.
yrittäjäjärjestöjen ja muiden soveltuvien yhdistysten tilaisuuksiin. Kumppaneita voidaan kutsua
mukaan teeman mukaisesti.
3. Kehittämisverkoston tavoitteet ja toimintasuunnitelma
Käytiin läpi työversiota kehittämisverkoston toimintasuunnitelmasta. Todettiin, että toimintasuunnitelmaan pitää tutustua tarkemmin ja jatkaa keskusteluja seuraavassa kokouksessa.
Todettiin, että asukaskyselyä varten pitäisi olla tarkemmin pohdittu, mitä tietoa kuntalaisilta
halutaan kysyä. Myös kyselyn toteuttamistapa herätti keskustelua – toteutetaanko sähköinen
muutaman kysymyksen kysely vai tarkempi paperinen kysely, joka toimitettaisiin postituksena
alueen asukkaille. Kyselyn toteuttamiseen jo 24.11. joulunavaustapahtumassa suhtauduttiin
epäilevästi – riittääkö aika valmistella kyselyä ja millä resursseilla kyselyn purku hoidetaan?
Koska myös Lahelassa on tarkoitus toteuttaa kysely, voisi kyselyn toimittaa malliksi Hyrylän tii-

mille. Mikäli yhteisömanageri ehtii työstää kyselyä eteenpäin, sen voisi laittaa ydintiimille kommentoitavaksi ennen seuraavaa kokousta. Kyselyssä pitäisi huomioida eri kohderyhmät: alle 16vuotiaat ja yli 65-vuotiaat. Sovittiin, että ydintiimiläiset miettivät kukin tahollaan kysymyksiä ja
tarpeita kyselylle.
Hyrylän jouluavaustapahtumaan osallistumisesta 24.11. ydintiimi pohti, että kunnantalolla voisi
olla ydintiimistä muutama henkilö päivystämässä kunnantalon myyntitapahtumassa, mutta ennakkovalmisteluihin ei riitä resursseja eli ne pitäisi hoitaa muuten. Todettiin myös, että tässä
vaiheessa kehittämisverkostolla ei ole mahdollisuutta osallistua Varuskunnan joulumarkkinoille.
Ydintiimi valtuutti Leena Joensuu selvittämään hankintoja torille mm. leikkimökkiä, koristelineitä yms. Leena toimittaa yhteisömanagerille tarkemman kustannusarvion. Lisäksi päätettiin,
että mm. penkit ja roskikset ovat hankintoja, joita voisi tehdä jo tämän vuoden puolella.
Lisäksi sovittiin, että Hyke (Meidän kaikkein Hyrylä) yhdistyksen Perinneleikkitapahtuman perinneleikittäjän lasku n. 150 € voitaisiin maksaa Kehittämisverkoston budjetista.
Tapahtumia varten olisi hyvä olla sisätiloja käytössä. Sovittiin, että yhteisömanageri selvittää,
mikä on tilanne S-marketin tilojen suhteen, ovatko käytettävissä vai eivät. Uusi seurakuntakeskus tai Varuskunta (poistomyymälä) voisivat myös olla tapahtumatiloja tulevaisuudessa.
Puistojen kehittämiseen liittyvistä toimenpiteistä ja mahdollisista hankinnoista keskustellaan
tarkemmin seuraavassa kokouksessa sekä työstetään viheralueisiin liittyviä kysymyksiä 14.11.
klo 18-20 järjestettävässä Tuusulan Viherillassa.
4. Muut asiat
Leena Joensuu nosti esille, että Hyrylän kehittämisverkosto voisi yrittää saada Juha Tapion
esiintymään itsenäisyyspäivän aattona 5.12. klo 18 Hyrylän torille.
Keskusteltiin, onko kehittämisverkoston ydintiimin paikat kaksi- vai nelivuotisia. Selvitetään
seuraavaan kokoukseen.
5. Seuraavat kokoukset
Pidetään tämän vuoden puolella vielä yksi kokous, jossa katsotaan tämän vuoden hankintoja ja
mm. kyselyn toteuttamista. Lisäksi käsitellään lausuntopyyntö kunnan rakennusjärjestykseen,
joka on liitteenä. Ydintiimin kokous on joko 15.10. tai 20.10. sen mukaan, miten Mari pääsisi
paikalle.
6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.
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