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TUUSULAN KEHITTÄMISVERKOSTOT
”Me voisimme tehdä
lähimetsään valaistun
joulupolun.”

”Pidetään
ravintolapäivä!”

”Aiomme kunnostaa
vanha koulun
yhdistysten
tapaamispaikaksi.”
”Minulla on idea
vihertalkoisiin!”

TUUSULAN KEHITTÄMISVERKOSTOT
• Uusi hallintosääntö 1.6.2017 - 13§: kunnassa on lähidemokratian, kuntalaisten osallistamisen ja
asiakaslähtöisyyden kehittämistä varten alueellisia kehittämisverkostoja, joiden kokoonpanosta,
asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.
• Kunnan vuoden 2017 strategiassa kirjaukset yhdessä tekemisen ja kumppanuuden kulttuurin
luomisesta, osallisuusmallin käyttöönotosta ja lähidemokratian vahvistamisesta
kehittämisverkostojen kautta.
• Ensimmäiset verkostojen tapaamiset 8.6., 14.6. ja 20.6.
– Ideoita ja suunnitelmia syntyi paljon
– Nyt ideoiden konkretisointi toiminnaksi!
• Kehittämisverkostot laativat syksyn aikana itse toimintasuunnitelmansa vuodelle 2018.
• Syksylle 2017 toimintarahaa – Kellokoskella n. 5 600 €.
• Mitä seuraavaksi?

KEHITTÄMISVERKOSTOT
•
•
•
•
•

Ovat avoimia kaikille
Edistävät kuntalaisten omaehtoista tekemistä
Kokoavat yhteen alueen ihmisiä ja toimijoita kuten yhdistyksiä, yrityksiä
Toteuttavat projekteja, kehittämishankkeita ja tapahtumia.
Voivat hakea rahoitusta projektiensa toteuttamiseen kunnalta tai ulkopuolisilta
rahoittajatahoilta.
• Voivat itse määritellä toimintatapojaan -> toiminta ei ole kaikkialla samanlaista.
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Kotitehtävä
• Kenet pitäisi kutsua mukaan?
• Kenet minä voisin henkilökohtaisesti pyytää mukaan verkostoon?

Esittäytymiskierros
Läsnäolijat:
• Kyösti Lehtonen
• Heli Udd
• Veijo Viiru
• Jari Hellgren
• Eeva-Mari Vehkanen
• Juha Lampi
• Jukka Klint
• Kirsti Nuoslehto
• Pentti Raivo
• Liisa Palvas
• Kaisa Kutilainen

TOIVEITA JA TAVOITTEITA KEHITTÄMISVERKOSTOLLE
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktivoidaan kyläläiset toteuttamaan tapahtumia. Voitaisiin tehdä pieniäkin pop up –tyyppisiä tapahtumia, jotta saadaan ihmiset mukaan.
Voitaisiin tukea nykyisiä tapahtumia jotenkin.
Tarvitaan lisää tekijöitä mukaan, yhdessä saadaan aikaan enemmän.
Toiveena parantaa epäkohtia ja lisätä ihmisten hyvinvointia ja tarjota mieluista tekemistä kaikille. Toivottavasti myös yksinäiset ikäihmiset
voisivat osallistua ja voidaan luoda tilaisuuksia, missä voisi tavata uusia ihmisiä.
Lisää aukioloa Sairaalamuseolle.
Ruukin alueen kehittäminen henkilökohtaisesti tärkeää. Halua varmistaa sairaalan jatkuvuus. Mitä rakennuksille tapahtuu
tulevaisuudessa?
Uudella alueella on asukkaita, jotka voisi ehkä saada aktiivisesti mukaan. Mitä voisimme tarjota teini-ikäisille?
Mahdollisuus matalan kynnyksen vaikuttamiseen ja ihmisten mahdollisimman laajaan osallisuuteen. Miten voisimme saada nuoret
mukaan ja tarjota heille mielekästä tekemistä?
Miten saamme maahanmuuttajat ja pakolaiset osaksi yhteisöä?
Lasten ja lapsiperheiden huomiointi, kerhoja ja toimintaa lapsille ja nuorille.
Parempaa markkinointia ja hyvissä ajoin: jotta ihmiset tietävät, mitä on tulossa
Miten saisimme kylien tapahtumille paremmin rahoitusta?
Enemmän tapahtumia kaikenikäisille kylään.
Enemmän yhteenpuhaltamisen henkeä.
Syrjäytymisen ehkäisemistä – että nuoret löytäisivät tekemistä ja turvallisia aikuisia tukemaan.
Mahdollisuus sukupolvien kohtaamiseen.
Kylän ja asuinalueen mainostamista ja esille nostamista.
Kellokosken sairaalan rakennusten tulevaisuus kiinnostaa.
Lisää vapaaehtoisia ja aktiivisia toimintaan mukaan – miten saamme ihmiset innostumaan?
Toimelan kunnostaminen kuntalaisten käyttöön.

TYÖPAJA
TAPAHTUMAT
LAPSET JA NUORET
TILAT
AKTIVOINTI

TAPAHTUMAT
•

Kotiseutupolku – ei ole opastettuna ollut pitkään aikaan, mutta löytyy netistä
– opastettu kävely
– Museotoimesta apuja – materiaali on olemassa
– Muokataan tapahtumaa – eri ryhmät mukaan – rastit – myyntipisteet/esittely
– Osana Kellokoskipäivää tai muuta tapahtumaa
– Voisiko olla useamman kerran vuodessa
– Opastaulut myös omatoimista kulkemista varten (investointi) – QR-koodit – ulkomuseoidea
(virtuaalimuseo idea museotoimella)
– Tietty pätkä, ei koko lenkki – eri-ikäisille – kimppakävelylenkit – yksinäisetkin mukaan

TAPAHTUMAT
- Roinilapäivä
- Roinilanpelto: yhdistykset jalkautuvat telttoineen esittelemään toimintaa
- Eri puolilta kylää ihmisiä tutustumaan toisiinsa
- Roinilanpellon kenttä pesäpallopelejä varten? Kylien väliset kilpailut?
- Ei unohdeta Linjamäen aluetta
- koulu mahtava paikka järjestää tapahtumia sekä ulkona että sisällä
- Tyhjäkäytöllä päiväkodin vieressä lentopallokenttä – yhtenä kesänä nuoret pelasi, muuten hiljennyt –
kylän peli-illat käyntiin kesäksi?
- 3.12. Ruukin myyjäiset
- Sairaalan Sali käyttöön?
- Onko verkosto jotenkin mukana? Kysely tai esittelemään toimintaa
- lapsiparkki perheille ennen joulua
- Joulun aika kiireistä perheille
- 2 tuntia aamupäivällä esim. päiväkodin pihalla, ulkoilua tai sisätiloissa temppurataa, perhekeskuksen
tilat – MLL, nuoret, yksi vapaaehtoinen löytyi
- Itsenäisyyspäivä 6.12.
- Kellokoskelaiset Suomi100 hengessä: kannustus laittaa lippu salkoon, kynttilät

LAPSET/NUORET
•

Festarit ”Uusi Ilo”
– kesällä – Männistön ja Ruukin ympäristössä
– Esityksiä ja osallistumista kulttuurin tiimoilta
– Koko perheen tapahtuma – kohdennuksia nuorille
– Nuoret esiintyy nuorille ja ulkopuolisia esiintyjiä myös
– Konsultoidaan Jokelan porukkaa Lampirockin tiimoilta?
– Kumppaniksi: kaikki alueella nuorten kanssa toimivat mukaan, voisi aktivoida festariruoan myyjiä
(eksoottiset ruoat),
– Jari vastuutahoksi
– Resurssit: rahaa haetaan eri puolilta,
– Tarvitaan: lava, äänentoisto, tekijöiksi kokonaisuuden hallitsijoita
– 50 henkeä mukaan järjestämään (paikalliset nuoret mukana toteutuksessa) – nuorten tekemä festivaali
– Itse olisi valmis: Jari organisoimassa, Eeva-Mari Vehkanen myös järjestämässä mukana (yksinkertaiset
jutut)
– Markkinointi: some, lehdet, ilmoitustaulut, tulevat kanavat myös

TILAT
•

•

Osuuspankin tila
– Tapaamiskäyttöön
– Mukaan: eri yhdistykset, jotka tuntevat tarvitsevansa – ei pelkästään kunnan käytössä
– Aikojen jakaminen
– Paikan päällä vanhempia valvomassa toimintaa
– Kerhot, kahvila, luennot
– nuorten tila? Järkevää toimintaa nuorille illaksi
– Aikojen jakaminen/rajaaminen milloin kenelläkin
Sairaala
– Sairaalamuseo enemmän auki
– Mallia Nikkilän sairaalan projektista – onko jotain opittavaa?

TILAT
•

•

•

Koulun hyödyntäminen
– Kerhotoimintaan esim. Salibändykerholle kysyntää
– Järjestäjä löytyisi myös Robottikerholle
– Kuorotoiminta/musiikki
– Pelikerhot lapsille – lautapelit, pleikkari yms.
– Koululta vaikea löytää vakioaikaa – eri jaksoilla eri aikataulut – SRK järjestää, Musiikkiopisto,
matalamman kynnyksen toimintaa myös?
– Kansalaisopiston laajempi tarjonta Kellokoskella kurssitoimintana - nyt huono tarjonta
– käsityökoulu koulun pommisuojassa
– Toimintojen parempi markkinointi
– Aikuisille liikuntakerho– pappajumppa, mummojumppa (Naisvoimistelijat tai Kansalaisopisto)
Rantasauna
– Syys- ja talviuimareiden kerho pystyyn
– yhdistykset vuokraa
Roinilanpellosta poistui makkaranpaistopaikka tilalle tuli koirapuisto - uusi grillipaikka?

AKTIVOINTI
•
•
•

•
•
•

Kohderyhmä vaikuttaa – on toimintaa joka sopii kaikille, mutta monet toiminnat sopivat vain tietyille
kohderyhmille
Kohderyhmiä esim. nuoret, lapset, perheet, kauan eläneet, sinkut
Nuoret: miten pois kadulta?
– 6.-8. luokkalaiset.
– Mopotallitoiminta puuttuu – somesivuilla keskusteltu
– Paikka löytyisi esim. vanhalta korjauspajalta (uuden asuinalueen päässä) ”traktoritalli” Sairaalan vanha
korjauspaja – voisi olla tila nuorille kerääntyä.
– Tiettyyn ikäryhmään liittyen – vuosikerta jolle opetetaan
– Valistusta samalla
– Voisi olla myös nuorten itsensä vetämä
”Rumpuautotalli” – kavereiden kesken
Kerhot ja hengailupaikka
Nuoret pois tietokoneen ääreltä – mitä voisi tarjota? Millä houkutella? Yhdessä pelaaminen? Toki tähän
mahdollisuus jo nuorkalla – profiloituu helposti tietynlaisten nuorten paikaksi

AKTIVOINTI
•

Lapset ja perheet
– Miten saamme heidät verkostoon mukaan? Miten verkosto voisi olla aktivoija
– Kilpailut – kepparit, lasten viestikilpailut/juoksukilpailut
– Fasiliteettejä on missä järjestää (uusi lähiliikuntapaikka)
– Kerhotoiminta, pelaaminen yhdessä – leikkimielinen

•

Kauan eläneet
– Eläkeläisyhdistys tekee paljon, täyttää monia tarpeita
– Kehittämisverkosto voisi tarjota kursseja – tietokone, läppäri, älypuhelin, nuoret mukaan
opettamaan/neuvomaan (kansalaisopiston kanssa tulossa)
– Edunvalvoja luennoimaan

•

Sinkut
– Työlle vastapainoa – seuraa, mutta ei kumppaninhakua
– Yhdessä oloa, yhdessä tekemistä

AKTIVOINTI: MUKAAN VERKOSTON TOIMINTAAN?
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktivointi verkoston toimintaan? Miten saamme enemmän porukkaa verkostoon
Tiedottaminen aktiivisesti verkoston toiminnasta mm. yhdistysten suuntaan?
Mitä foorumeita on olemassa? Lehti-ilmoitukset, netti – riittävätkö?
Jokainen voi henkilökohtaisesti toimia verkoston lähettiläänä kylällä
Mennään ihmisten luokse – mennään esittäytymään yhdistyksiin, ja sinne missä ihmiset ovat
Mtiä enemmän ihmisiä mukana, sitä enemmän uusia ideoita
Muiden kehittämisverkostojen kanssa tapaaminen
Ihmiset ovat tapahtuma orientuneita
– Teemailtoja
– Vaatii uutta ajattelua verkostoltakin

2017: MITÄ VOISIMME TEHDÄ/HANKKIA
•
•
•
•
•

Hankkia telttoja ja taitettavia pöytiä, tuoleja
Tehdä esitteitä
hankkia ständejä, nauhoja ja liinoja
Kehittämisverkoston pitää näkyä – Roll Up tms. mainosmateriaali 3.12. joulumarkkinoille
Tehdäänkö joku jakolahja teltalla kävijöille – heijastin? Joku kiva asia mitä voisi jakaa ihmisille

Kaisa Kutilainen
kaisa.kutilainen@tuusula.fi
040 314 3048

