Lahelan kehittämisverkoston kokous 2/2017
Paikka ja aika: Nahkelan koulu, ma 23.10.2017 klo 18-20.30
Osallistujat: Jari Anttalainen (pj), Kaisa Kutilainen (yhteisökoordinaattori, Tuusulan kunta), Toni Luode
(osan aikaa),Veikko Seuna, Tarja Hartman, Margit Winqvist, Tarja Rantanen (siht.), Mikko Kontio (Lahelan
kaupan edustaja), Teuvo Leskinen

Käytiin läpi kehittämisverkoston toimintasuunnitelman luonnos
Asukkailta toivotaan lisää ideoita ja ajatuksia sekä aktiivista osallistumista.
Ilmoitustaulujen toteutus verkoston alueelle etenee tn. kaikkien verkostojen ja koko Tuusulaa koskevana
hankkeena ( EMO ry:n tuella).
Tulossa olevia tapahtumia:
Ti 14.11. klo 18-20 kirjaston yläkerrassa tilaisuus kehittämisverkoston alueen viheralueista uuden
kunnanpuutarhurin kanssa
Su 3.12 klo 14-16 Lahelantien kaupan risteyksen valmistumisen pikkujouluteemainen tapahtuma Lahelan Kkaupan ulkopuolella
-

Toteutukseen osallistumassa Tarja Rantanen, Maria Laakso, Taina Ketvel&tytär, kauppias, Toni
Luode, Margit Winqvist, ehkä Heidi Grundström, Jari Anttalainen
Rantasen Tarja luo tapahtumaa järjestäville keskusteluryhmän Facebookiin
Tarvitaan ilmoitus yleisötapahtumasta poliisille
Tarvitaan liikenteenohjaajat (Margit Wingvist lupautui liikenteenohjaajaksi, Tarja Hartman kysyy
tytärtään Rosemarie Hartmania järjestyksenvalvojaksi)
Toni Luode hoitaa musiikin
Grillimyyjä tulossa kauppiaan edustajan mukaan
Tarjolle ilmaista kuumaa mehua, piparit
Tarvitaan kertakäyttöastiat
Teltta (lahelalainen firma vuokraa CF-telttavuokraus, Laattakiventie 10, p. 0400490314; Tarja
selvittää)
Joulupukki (Veikko Seuna harkitsee roolia)
Tarja Hartman kysyy kuuman juoman astiaa Juhanilta tai Myllykylän myllyltä, muussa tapauksessa
kysytään kunnan ruokapuolen päälliköltä tai vuokrataan
Mainos tapahtumasta tarvitaan
Kartat mukaan 3.12 tapahtumaan
Asukaskysely tapahtumaan: mitä haluaisit olla tekemässä alueesi hyväksi? Kaisa ja Jari hoitavat
suunnittelua ja valmisteluja jatketaan em. vastuilla. Lisäksi pidetään yhteyttä eri medioissa.

Ensi kesänä Toukkapuistossa järjestetään tapahtuma - pelejä, musiikkia - yhteisöllinen kasvattaminen ja
parempi yhteisöllisyys,kyläläisten tunteminen ajatuksena
-------------------------------------------------------------------------

Kylien turvallisuussuunnitelmat
-

ketkä haluaisivat olla mukana tekemässä suunnitelmia?
Terho Leskinen ilmoittautui kiinnostuneeksi osallistumaan turvallisuussuunnitteluun
Jari Anttalainen myös mukana

Kaavalausunnot
-

kehittämisverkostot voisivat antaa kaavalausuntoja  tultaneen pyytämään
ongelmana on, miten lausunto kootaan ja työstetään

Yhteistyöt oppilaitosten kanssa
-

verkostossa on mukana aikuisia kouluyhteistyön aktiiveja mm. Toni Luode/Vaunukankaan koulu
tilojen käyttö ja varaaminen kulkee tn. rehtoreiden kautta tai kunnan verkossa olevan
varaussovelluksen kautta
verkostoille tulee olla ilmainen tilojen käyttöoikeus

Penkit ja roskikset
-

kunnan mielestä roskiksien määrää on vaikea lisätä, koska niiden tyhjentäminen aiheuttaa
muutoksia sopimuksiin ja lisäkustannuksia  jatketaan selvittämistä, tarvetta on
penkkejä saa laittaa kunnan hoitamille osuuksille; kunnan puutarhuri kilpailuttaa ilkivallan kestäviä
penkkejä;  tullevat ensi keväänä

Kadut, tiet, viheralueet - jokainen voi osaltaan edistää alueen viihtyisyyttä
-

kunnassa valmisteilla nuorten mahdollinen saaminen hoitamaan kesätyösetelillä/vast. puistoalueita
lisäksi ajatuksena on saada eri alueille työkaluja ja vastaavia alueiden kunnossapitoon ( ml.
ruohonleikkurit, niihin polttoaineet jne)
keskusteltiin paljon bussipysäkkien huonosta kunnosta ja puutteista on yksi
toimintasuunnitelman asia, omistajuus vaikeuttaa / kunta/ELY)
tiestön valaistus on myös ongelma
Ristikiventien kiertoliittymään saataneen lähitulevaisuudessa parannusta

Lahelantien risteykset vaarallisia
-

kaupan risteys on työn alla, seuraavaksi tulee kevyenliikenteen osuus Kuusamantien ja
Ristikiventien välille
Ristikiventien vaarallisuus ja vauhdit puhuttavat edelleen  esitys tiemestarille
asia tulee pitää esillä ja pyrittävä vaikuttamaan vahvasti

Ympäristöasiat
-

Tero Niemi ja Tarja Rantanen mukana tarvittaessa ympäristöasioissa

Minnami Lamminpään idea
-

Rauman Leader-hankkeesta mallia?
Siinä oli Rauman kaupunki hakijana, ideana oli valita ’kyläluuta’ järjestämään tapahtumia ja
kohtaamispaikkoja; hanke kesti vuoden

Yhdessä tekemiseen
Minnami Lamminpäältä idea kylien Instagramista

Yhteisömanageri Kaisa Kutilainen kertoi, että on tulossa eri-ikäisiä kylälähettiläitä, jotka kertovat elämästä
ja työn teosta Tuusulassa
Uudet asukkaat
Tuusulaan muuttajille ei tervetuloa-pakettia - voisi olla kyläkohtainen pakettikin

Alueelle toivotaan taidetta maastoon - bussikatokset taiteeksi?

-------------------------------------------------------------------------

Otteita verkoston pj Jari Anttalaisen ja kunnan kunnossapitopäällikkö Jari Huttusen keskustelusta

Mistä selviää kenen vastuulla joku tiealue on
-

Rajanveto häilyvää
Kaava-alueen kadut, joilla on nimet, ovat kunnan vastuulla
Elyn vastuulla ovat kartalle keltaisella tai vihreällä merkityt taikka tienumerolla merkityt tiet
Lahelantiellä Ristikiventien risteyksestä alkaen eteläosa on Elyn aluetta
Ruotsinkyläntie on maanomistajien omistuksessa, mutta kunta ylläpitää tien
Katurekisteri valmisteilla, jolloin hoitovastuu selkiytyy
(Tarja laitan sinulle mun esityksen, josta näkyy myös tarkemmin Huttusen vastaukset)

Koskeeko kunnossapidon vastuu myös kevyenliikenteen alueita
-

Pääsääntöisesti Elyn alueella myös Ely hoitaa kevyenliikenteen väylät

Kunnossapitovastuu katuvaloista
-

Elyllä vilkkaiden tiealueiden valaistus
Valoasioista on palautelomake kunnan sivuilla; todettiin, että Lahelantien valot eivät ole korjattu,
vaikka lomakkeella on ilmoitettu vioista

Puuttuvia osuuksia kevyen liikenteenväylässä
-

Ristikiven länsipää, Rusutjärven alueella
ELY:ssä asia kuuluu Jukka Laaksolle

Elohopealamput
-

uusitaan uuden teknologian mukaiseksi Tuusulassa, menossa kausi 2/5.

Talvikunnossapito alueella
-

mitä suurempi katu, sitä parempi kunnossapito.
Kevyen liikenteenväylät ovat ensimmäisessä hoitoluokituksessa.
o ei vain näy käytännössä

Hiekoitushiekkojen poisto
-

Kevään hiekoitushiekkojen poisto kesti viime keväänä kauan
Kunnan mukaan hiekkaa oli tarvittu tavanomaista huomattavasti enemmän ja poisto tapahtui
normaalisti

Kunnan urakoiden valvonta
-

työjohdon silmämääräinen arviointi ja GPS-laitteet työkoneissa työskentelystä kertomassa, ja niitä
seurataan

Bussikatokset
-

ovat tienpitäjän vastuulla
voisivat olla kauniimpia

Vaaralliset kohdat alueella
-

Ristikiventie, josta tulee paljon palautetta

Viheralueista
-

viheralueita on hoidettu niittyinä ja osa niistä joudutaan perustamaan uusina kohteina

Liikenneympyrä
-

Ristikiventien liikenneympyrälle tehdään ehostus, asiasta ollaan yhteydessä kunnan uuden
puutarhurin kanssa, Rudus lupaillut kivimateriaalia

Maanläjitys
-

Maanläjitykselle on tarvetta - sopisiko meluvalleiksi

Seuraavaa kokouksen ajankohtaa ei sovittu

