Jokelan kehittämisverkoston ydintiimi
14.9.2017 klo 18–20.30
Läsnäolijat: Jori Enroth, Antti Honkonen, Seppo Häyrinen, Leena Jokinen (19.15 alkaen), Kaisa Kutilainen (sihteeri), Tapani Miettinen (pj), Kirsi Viitanen
poissa: Marika Lähdeniemi
Muistio
1. Ydintiimi esittäytyi ja kertoi, mitä voisi tuoda verkostoon mukaan.
- Tapani yhdyskuntatekniikan insinööri valtiolla, kotoisin Savosta. Voisi tuoda organisointipuolelle jotakin.
- Kirsi Jokelassa jo vuodesta 1985. Päiväkodin johtajan tehtävästä opintovapaalla ja suuntaa aikuisten oppimisen pariin. Teatterin kautta tarttumapinta oman kylän asioihin kiinni. Haluaa jokelalaiset liikkeelle. Tuo organisointia, heittäytymistä, huumoria ja napakkuutta samalla.
Motto: Tekemisen pitää olla kivaa.
- Seppo syntyperäinen jokelalainen, kävi 40 vuotta Hyvinkäällä insinöörinä ja palasi eläkkeelle
siirtyessään Jokelaan. Järjestöihminen, työväenyhdistyksen pj, eläkkeensaajien toiminnassa,
kuntoilee. Oli kehittämistoimikunnan pj, ehkä sieltä voidaan tuoda joitain ideoita. Toivottavasti
saadaan houkuteltua ihmiset mukaan. Sitoutuminen on tärkeää, mutta vaikeaa. Tuo yhteyksiä
ja kokemuksia verkostoon. Paikallistuntemusta jo 50-luvulta asti.
- Antti Muuttanut paljon elämänsä aikana – toiminut monessa kunnassa luottamustoimessa.
Lapsenlapset syyt miksi tulla Jokelaan – junalla pääsee hyvin Hyvinkäälle ja Kallioon. Tuo verkostoon joutsenet. Toimittajataustaa.
- Jorin sukua asunut 1850-luvulta lähtien alueella, 3. polvi asuu mummolassa. Partiotaustaa, tuntee kylää ja ihmisiä. Järjestötoiminnasta kokemusta, yhdistysosaamista. Tuo paljon intoa.
- Kaisa – alun perin Hämeestä, mutta ei ole hidas hämäläinen. Asunut pitkään Turussa ja käynyt
välillä töissä Helsingissä mm. kulttuurikaverivapaaehtoistoimintaa kehittämissä. Opiskellut kulttuurihistoriaa, työskennellyt mm. kulttuuri- ja matkailualoilla kehittämishankkeissa, tuottajana,
ollut myös yhdistysaktiivi. Tuo uusia ajatuksia ja malleja muualta, tukea ja toivottavasti paljon
innostusta verkoston toimintaan.
- Leena saapui paikalle kokouksen loppupuolella, joten hänen esittäytymisensä jää ensi kertaan.
2. Verkoston toimintaperiaatteet, ydintiimin roolit ja työskentelytavat
- Ydintiimi kävi läpi toimintaperiaatteita Kaisan esittelemän PP-esityksen voimin. Sovittiin, että
materiaaleja saa esitellä muillekin ja ne voidaan ladata verkoston FB-ryhmään. (liite 1.)
3. Toiminnan suunnittelua
- Keskusteltiin miten halutaan työskennellä. Tavoitteet: avoimesti, elävästi, aktiivisesti, raja-aitoja rikkoen. Arvostetaan sitä mitä muut tekevät.
- Pohdittiin, että laavu olisi edelleen yksi konkreettinen projekti Jokelaan, jossa on aloittanut
myös luontoeskari. Toteutus olisi melko yksinkertainen, mutta ongelmana on laavun ylläpito ja
siivous – mistä löydetään taho, joka ottaisi vastuulleen?

-

Kirsi innostui kulttuuriluotsi-ajatuksesta, niitä tarvitaan!
Antti toivoi lampien nimeämistä ja Eino Leinoon liittyvää toimintaa esim. muistolaattaa.
Yleisesti toivotaan urheiluseuroja mukaan, Kaisa voisi kysellä suoraan mm. Jokelan kisa ja Kaukaisten voima.
- Tapaamiseen pitää houkutella ihmiset porkkanalla – mikä se olisi?
o ”Tule toteuttamaan ideasi Jokelan kehittämiseksi”
- Tavoite on elävöittää Jokelaa ja Jokelan keskustaa – saadaanko verkoston kautta vuotuisiin tapahtumiin vielä lisää laajuutta vai tehdäänkö jotain ihan uutta?
- Seuraava kokous laajalle verkostolle ja laitetaan kutsuun esimerkkejä mitä voitaisiin tehdä –>
valitaan muutamat projektit yhdessä ja lähdetään viemään eteenpäin
- Sovittiin, että kotitehtävänä ydintiimistä jokainen miettii muutamia tahoja/henkilöitä, joita
voisi henkilökohtaisesti kutsua mukaan.
- Meidän Jokela tapahtumassa huomattiin, että tapahtumien tekniikkaa ja tarpeistoa on monella
taholla, mutta tieto asiasta on ”hiljaista tietoa”. Tavoitteeksi koota listaksi, mitä kaikkea yhdistyksillä ja toimijoilla on tapahtumatuottamiseen valmiina.
- Sovituista tehtävistä on taulukko liitteenä 2.
4. Seuraavat verkoston tapaamiset:
- 27.9. Istutustalkoot Jokelassa. Tarkempi paikka varmistuu, merkitään kehittämisverkoston kalenteriin.
- 5.10. Osallisuusseminaari – tarjolla koulutusta verkostoille, kaikki mukaan jos vaan pääsevät!
Ilmoittautumiset http://bit.ly/2wriygV
- 12.10. klo 18-20 verkoston suunnitteluilta, varataan kirjastoluokka, alhaalla pieni aula (kuvisluokka) – Kaisa kysyy tiloja.
- tässä välissä projektien ihmiset voivat kokoontua
- 16.11. klo 18–20, kirjastoluokka + alhaalla pieni aula (kuvisluokka) – Kaisa kysyy. Huom! Kaisalla
päällekkäisbuukkaus Järjestötreffit Hyrylän kirjastossa. Kokoontuuko verkosto ydintiimin johdolla?
- tässä välissä projektien ihmiset voivat kokoontua
- 14.12. klo 18–20 kirjastoluokka + alhaalla pieni aula (kuvisluokka), Kaisa kysyy
5. Kesäkuun kokouksen materiaalit
- Ei ehditty käydä kunnolla läpi, mutta Kaisa toimittaa koosteen ydintiimille sähköpostiin (liite 3.).
Osa toteutettavista ideoista löytynee kesäkuun kokouksen materiaaleista.
6. Viestintäkäytänteet
- Keskusteltiin viestinnästä, joka on tärkeää osallistujien houkutteluun ja toiminnan avoimuuden
kannalta.
- Kaikki ydintiimin jäsenet eivät Facebook-ryhmässä. Sovittiin, että ydintiimin kesken viestitään
sähköpostilla.
- Toimintaa voidaan markkinoida kunnan väylissä:
o tapahtumat-palsta
o mediatiedotteet
o www.tuusula.fi/kehittamisverkostot -> kootaan tietoa mm. tapahtumista

-

-

o Kunnan Facebook-sivusto
o verkostojen Facebook-ryhmä
Suorat kontaktit alueen aktiiveihin -> pyydetään mukaan.
Tehdään tilaisuuksista A4 julisteita ja jaetaan niitä Jokelassa ilmoitustauluille esim. terveyskeskukset, kirjastot, koulut jne. sisäisellä postilla (Kaisa), kauppojen yms. ilmoitustaulut ydintiimi
voisi jakaa, julisteet voisi hakea esim. kirjastosta.
Tarkistetaan kunnan digitaaliset näytöt mm. kirjastossa – saadaanko tietoa toiminnasta tänne?
Voisiko tavoitteeksi ottaa, että saadaan Jokelan keskustaan digitaalinen näyttö, joka esittelisi
Jokelan tapahtumia?
Kaisa voi laittaa kootusti viestiä yhdistysrekisterin ja yritysrekisterin kautta, mutta ei usein.
Seppo toimittaa listan yhdistyksistä, jonka kehittämistoimikunta keräsi. Meidän Jokela listaus
Kirsiltä.

7. Rahoituskysymykset
- Kaisa esitteli Emo ry hankehakua, joka käynnissä 15.10. asti. Leader-rahaa yhdistysten pieninvestointeihin. Isompia hankkeita voi hakea jatkuvalla haulla. Yhdistysten hankehakemuksia voidaan käsitellä Osallisuusseminaarissa 5.10. Emo ry:n työntekijöiden kanssa. Kannustetaan yhdistyksiä hakemaan.
- Kunnalla on työn alla välirahoitusmalli, jossa kunta lainaa yhdistykselle projektin toteuttamisen
ajaksi rahoituksen, koska Emon kautta maksatus tehdään vasta kulujen toteutumisen jälkeen ja
tämä estää hankkeiden toteuttamista. Todettiin, että hankkeiden pyörittäminen on raskasta ja
siihen voidaan tarvita apua kunnan suunnasta (yhdistyksissä ei välttämättä osaamista).
- Kunnan rahoitus Jokelan verkostolla on asukasmäärän mukaisesti n. 4000 €. Lisäksi rahoitusta
on siirtynyt toimikunnilta, mutta sieltä saatava summa ei ole vielä selvillä.
- Purkutaidetta hankkeeseen mennyt n. 1 400 € kehittämisverkoston rahaa.
8. Rahoitushakemus Joutsenet pinssit ja historiikki
- Kehittämisverkosto käsitteli Antin hakemusta Joutsenet pinssien hankkimiseen ja historiikin tukemiseen. Antti poistui paikalta asian käsittelyn ajaksi. Todettiin, että verkoston rahoilla voidaan rahoittaa toimintaa, joka lisää yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemistä tai esim. alueen viihtyisyyttä. Verkosto ei nähnyt, että pinssit ja historiikki toteuttaisivat näitä ehtoja. Verkostolla ei
nähty olevan tarvetta pinsseille.
9. Muut asiat
- Kunta on järjestänyt luottamus.tuusula.fi sähköpostit kaikille ydintiimien jäsenille. Kaisa toimittaa tunnukset ja lisätietoja.

