KELLOKOSKEN KEHITTÄMISVERKOSTO
YDINTIIMIN KOKOUS
to 2.11. klo 18–20
KINUSKILLA
Vanha Valtatie 190
Rakennus 2
04500 Kellokoski
Läsnäolijat:
Jukka Klint, Juha Lampi, Kyösti Lehtonen (pj), Maritta Mitronen, Kaisa Kutilainen (sihteeri), Heli Udd,
Malla Tuuri-Sarinko (klo 19 asti)
Muistio
1. Kinuskillan yrittäjä esittäytyi
Kokouksen alussa paikalla oli Kinuskillan yrittäjä Malla Tuuri-Sarinko, joka esittäytyi kehittämisverkostolle ja kertoi ajatuksiaan Kellokosken Ruukin kehittämisestä.
Keskusteltiin Ruukin yrittäjille tulleista ongelmista, kun kunnan pyynnöstä poistettu kadunvierustan opastetelineet. Nyt yrityksiin ei ole minkäänlaisia opasteita ja asiakkaat eivät löydä
perille. Onko tulossa joku yhteinen Ruukin yritysten opastaulu? Myös valaistus on alueella
puutteellinen.
2. Yhteistyö tapahtumissa
Kellokoski tarvitsee lisää tunnettavuutta (jopa Tuusulan sisällä). Yksi keino tähän ovat tapahtumat. Keskusteltiin kehittämisverkoston roolista tapahtumien tukemisessa esimerkiksi yhteisen
tapahtumatekniikan avulla (kuten äänentoistolaitteisto, teltat, tuolit ja penkit). Säilytyspaikkana Kellokoskella saattaisi toimia Nuorkka.
Ruukin yrittäjät ovat järjestämässä toista kertaa Kellokosken Ruukin joulumarkkinoita
3.12.2017 yhteistyössä järjestöjen kanssa. Vuoden 2016 tapahtumassa oli n. 2 500 kävijää. Kehittämisverkosto päätti, että se tulee esittäytymään alueen asukkaille joulumarkkinoille.
Erilaiset toiveet tapahtuma- yms. yhteistyöstä, rahoituksesta jne. tulee toimittaa kehittämisverkoston ydintiimille etukäteen. Erilaisia ideoita on tärkeä saada ja kerätä yhteen, jotta löydetään
asukkaita yhdistävää konkreettisia tavoitteita. Ideat on hyvä kertoa myös Emo ry:n suuntaan,
sillä sieltä voi hakea Leader-rahoitusta maaseudun kehittämiseen. Kellokosken alue kuuluu Leader-alueeseen kokonaisuudessaan.
Tuusulan lähettiläät voitaisiin kutsua vierailulle johonkin tapahtumaan Kellokoskella, jotta saataisiin tehtyä kylää tunnetuksi mm. Hyrylässä asuville.
Ruukin yrittäjät ovat järjestämässä Kiertotalouden festivaalin toukokuussa viikonloppuna,
tarkka ajankohta on vielä epävarma. Kehittämisverkosto voisi tulla myös sen järjestelyihin/ohjelmaan mukaan.
3. Kiertotalous

Ruukin yrittäjät ja erityisesti Kinuskilla ovat kiinnostuneet hävikkitaloudesta, kiertotaloudesta ja
kestävästä kehityksestä. Asian tiimoilta on käynnistynyt yhteistyö Metropolia ammattikorkeakoulun ja opiskelijoiden (tuottajat, insinöörit, vaatesuunnittelijat jne.) kanssa. Metropolian ja
opiskelijoiden kanssa yhteistyössä järjestetään kiertotalouden festivaali toukokuussa Ruukilla.
Pohdinnassa on, voisiko kiertotalous olla kaikkia Ruukin toimijoita yhdistävä teema ”Kiertotalouden kollektiivi”, jonka puitteissa saataisiin Ruukin ja Kellokosken alueen laajempi kehittäminen ulkopuolisilla rahoituksella käyntiin. Ruukilla on joitakin tiloja vapaana, jotka voisivat soveltua kollektiivia varten.
Mukaan tarvitaan yrittäjien lisäksi yhdistykset ja järjestöt, kunta, koulut, asukasaktiivit ja kehittämisverkosto. Kollektiivissa olisi keskitettyä lajittelua, tuunaamo, välinelainaamo (esim. liikuntavälineet) ja yhteisöllisiä työtiloja. Kollektiivin avulla voitaisiin työllistää pitkäaikaistyöttömiä ja
saada aikaan pienimuotoista uutta yritystoimintaa. Hankeajatus tarvitsee ulkopuolista rahoitusta, josta keskustelut on tarkoitus käynnistää mm. EMO ry:n suuntaan sekä kunnan kanssa.
Kollektiivin tavoitteet ovat yhteneväisiä kehittämisverkoston tavoitteiden kanssa: yhdessä tekemistä, yhteisöllisyyttä, työllisyyttä, elinvoimaa ja kestävää kehitystä sekä me-henkeä.
Keskusteltiin, että höyläpenkki yhteisölliseen työtilaan voitaisiin saada Jukka Klintin kontaktien
kautta maksutta.
4. Sairaalan alueen tulevaisuus
Ydintiimi on huolissaan Kellokosken tulevaisuudesta sen jälkeen, kun sairaalan toiminta päättyy
2024 mennessä. Olisi tärkeää käynnistää keskustelut HUSin kanssa alueen tulevaisuudesta välittömästi. HUSin tilakeskus hyvä keskustelukumppani on Eero Rahikka. Suunniteltiin, että Kehittämisverkosto kutsuu kunnan johtoa ja päättäjiä tutustumaan alueeseen ja toimijoihin ensi
keväänä. Sairaalan aluetta pitäisi pohtia kokonaisuutena: prinsessapuisto, ruusupuisto, kasvihuoneet jne. Rakennukset itsessään ovat mm. sisäilmaltaan huonossa kunnossa. Sairaalan lopettaessa kasvihuoneiden ympärille voisi käynnistää osuuskunnan ja harjoittaa sen kautta palstaviljelyä.
5. Kellokosken kehittämisverkoston organisoituminen
Sovittiin, että ydintiimi kokoontuu vuoden aikana n. 6 kertaa – keväällä tammikuussa, maaliskuussa ja toukokuussa. Syksyn 3 kokousta katsotaan myöhemmin.
Vastuita voitaisiin jakaa teemojen mukaisesti. Jokaisella ydintiimin jäsenellä on tärkeä rooli kehittämisverkostosta kertomisessa ja viestimisessä – kaikilta löytyy verkostoja ja tuttavia, joita
voi pyytää mukaan. Jukka Klint ja Juha Lampi ovat kiinnostuneita kiertotalousteemasta. Heli
Udd lupasi ottaa vastuuta laskiaistapahtuman suunnittelusta.
Keskusteltiin tapaamisten lisäksi digitaalisesta työskentelystä. Koko kehittämisverkostolle on
avoin Facebook-ryhmä viestintään ja keskusteluihin. Ydintiimi tapaa parin kuukauden välein, ja
työskentelee siinä välissä sähköisesti esimerkiksi Yammerin kautta. Todettiin, että sähköposti
toimii huonosti yhteisessä työskentelyssä. Yammer vaatii @luottamus.tuusula.fi sähköpostin –
onhan kaikilla käytössä?
6. Yhteistyökumppanit ja asukasaktiivit
Tapahtumien avulla saadaan yksittäiset aktiivit ja kuntalaiset mukaan ja kiinnostumaan verkoston toiminnasta. Tapahtumilla pitää olla selkeä teema, joka houkuttelee paikalle.

Kehittämisverkosto pohti, että sekä verkoston toimintaan että mahdolliseen Kiertotalouden
kollektiiviin voisi pyytää mukaan Rantasaunayhdistyksen, joka yhdistää monia toimijoita jo nyt
(MLL, urheilukalastajat, VPK, martat).
Muita yhteistyökumppaneita:
Kellokosken yrittäjien uusi puheenjohtaja
K-marketin kauppias…

7. Kellokosken kehittämisverkoston toimintasuunnitelma
Kehittämisverkoston toiminnan teemoja:
- Tapahtumat
- Kiertotalous
- Sairaala-alueen tulevaisuus
- Paikkoja yhteiseen tekemiseen
2017
Kellokosken Ruukin joulumarkkinat 3.12.2017 klo 10 – 16
- Kellokosken kehittämisverkosto osallistuu tapahtumaan ja esittelee toimintaansa. Kaikki
läsnä olleet ydintiimin jäsenet pääsevät paikalle. Jaetaan päivystysvuorot, jotta ei tule liian
kylmä ja jotta pääsee tutustumaan muuhun ohjelmaan.
- kysellään asukkaiden ajatuksia ja toiveita.
- Tapahtumaa ja tulevaisuutta varten hankitaan teltta, pöytä ja penkkejä.
- Teltalla on jaossa kehittämisverkoston esitettä. Yhteisömanageri käynnistää esitteen graafisen suunnittelun (ostopalvelu) ja tekstien laatimisen. Kehittämisverkoston ydintiimin naamagalleria esitteeseen + yhteystiedot, jotta paikalliset tietävät keneltä saa lisätietoja. Jokainen toimittaa vaalikuvansa Kaisalle. Kaisa laittaa esitteen luonnoksen kommentoitavaksi
ydintiimille.
- Jaossa myös karkkia tms. jolla houkutellaan ihmiset teltalle.
- Hankitaan huomioliivit tekstillä Kellokosken kehittämisverkosto
2018
tammikuu
18.1.2018 klo 18–20
Ydintiimin kokous Kinuskillassa
helmikuu
1.2.2017 klo 18-20
Kiertotalousilta Kinuskillassa
- Omakustanteinen tilaisuus
- Mallan kanssa keskustelut ja suunnittelut
11.2.
Kellokosken laskiaistapahtuma
- vastuuhenkilönä Heli Udd
- tilataan hevonen ja reki
- Keravajoella tai Roinilanpelto mäet

-

Huonolla säällä perhekeskukselle sisälle ohjelmaa
kysytään mukaan MLL ja Lions Club

maaliskuu
kehittämisverkoston ydintiimin kokous
huhtikuu
toukokuu
kehittämisverkoston ydintiimin kokous
istutustalkoot puistossa
- yhteistyössä jo valmiiksi Me Kellokoskelaiset ja sairaala, koulu
- kehittämisverkosto mukana hankintoja tekemässä ja talkooporukassa
Kiertotalouden festivaali Kellokosken Ruukilla
- Kellokosken kehittämisverkosto on mukana
Kalastuskauden avajaiset
- onko kehittämisverkosto myös tässä mukana?
kesäkausi
Mukavaa yhteistä tekemistä alueen asukkaille esim. Roinilanpellossa
syyskausi
Kolme kehittämisverkoston ydintiimin kokousta
suunnitellaan tarkemmin 2018 puolella

Allekirjoitukset

puheenjohtaja
Kyösti Lehtonen

sihteeri
Kaisa Kutilainen

