LAHELAN KEHITTÄMISVERKOSTON TAPAAMINEN
20.9. klo 18-20.15
Ruotsinkylän koulu
Rävbäckinkuja 29, 04360 Tuusula
Läsnäolijat: Taina Ketvel, Pekka Ruotsalainen, Kaisa Kutilainen (sihteeri), Tarja Rantanen (sihteeri), Toni
Luode (poistui klo 19), Kim Smedslund, Heidi Hagman, Margita Winqvist, Mikko Lamminpää, Reino
Myllymäki, Jari Anttalainen, Kim Smedslund(Asiantuntija)
Muistio (yhteistyössä Kaisa & Tarja R.)
1. Tervetuloa
Ydintiimin puheenjohtaja Jari Anttalainen toivotti osallistujat tervetulleeksi ja kävi läpi kehittämisverkoston lähtökohtia ja kesän aikana nousseita toiveita kehittämistoimenpiteistä.
2. Yhteisömanageri Kaisa Kutilainen kävi läpi verkoston työskentelytapoja ja mm. kunnan tapoja
tukea verkostojen toimintaa. Liitteenä PP-esitys.
3. Keskusteltiin työskentelytavoista. Toiminnasta halutaan avointa ja toivotaan, että mahdollisimman moni osallistuisi oman kiinnostuksensa mukaisesti. Pohdittiin, kuinka tärkeä on saada alueen eri kyläyhdistyksiä ja kylien edustajia mukaan. Myös yritykset tarvitaan mukaan. Tavoitteena on työskennellä mm. sähköisesti, jotta aikaa ei menisi kokouksiin, vaan sitä käytettäisiin
toimintaan ja konkreettisiin projekteihin.
4. Ohjelmapäällikkö Kim Smedslund esitteli Emo ry:n toimintaa ja sen tuomia mahdollisuuksia
mm. alueen projekteille ja hankkeille. Mahdollisuuksia on paljon mm. EU-rahoituksiin. Emo ry
voi auttaa myös kylien turvallisuussuunnitelmien ja toimintasuunnitelmien laatimisessa. Toimintasuunnitelmat voidaan tuoda verkostoon käsiteltäväksi ja edelleen hankkeistettavaksi. Liitteenä PP-esitys.
5. Tunnistettiin kolme projektia, joita verkosto voisi alkaa työstää syksyn aikana. Lisäksi mallinnettiin, mitä pienemmät tempaukset ja projektit vaativat. Työpajatyöskentelyn materiaalit ovat
muistion lopussa.
Syksyn aikana edistettävät projektit:
1. Roskikset ja penkit
2. Ilmoitustaulut
3. Lahelantien ja Knaapilantien / Alikyläntien ( kaupan risteys) risteyksen avajaiset ja joulutapahtuma asukkaille marraskuussa
4. Muut tempaukset ja projektit
6. Seuraavat tapaamiset
Kehittämisverkosto kokoontuu seuraavan kerran 23.10. klo 18–20 Nahkelan koulussa. Sitä ennen työstetään em. projekteja sähköisesti Facebookissa ja tarvittaessa muilla sähköisillä väylillä.

LAHELAN KEHITTÄMISVERKOSTON TOIMINTASUUNNITELMAA
1. Roskikset ja penkit
Roskikset
- selvitetään mahdollisuus toteuttaa KETEKin budjetista
- kartoitetaan asukkaiden keskuudesta sijainnit
- erilliset koirankakkaroskikset ja muut roskikset
- mainokset kylkeen?
- Tiina Hakala mukaan teippaamaan?
Penkit
- Kaupan suuntaan
- Mikkolan pyörätien suuntaan
- Voisiko rahoittaa KETEKin budjetista?
1. kilpailutus
2. Rudus-betonin sponssi?
3. Ruduksen kalusteet, ruukut, roskiksen jalat?
Kiertoliittymän ehostus
- pyörätien pätkän rakentamisen yhteydessä?
- Rudus mukaan tähänkin?
- Liikenteenjakajan kyltit pois -> Teline tai Led-taulu yritysten mainoksille?
 alueella on kymmeniä yrityksiä
- Jarilla viritys olemassa Ruduksen kanssa
 sijaitsee kunnan maalla
2. Ilmoitustaulut
- Erillinen tehtävälista ja lista tarvittavista ilmoitustauluista liitteenä
3. Lahelantien risteyksen avajaiset ja joulutapahtuma asukkaille
- Glögitapahtuma kaupalla – juhlistetaan risteyksen avajaisia
 Tarja R. kysyy kauppaa mukaan
- marraskuussa – selvitettävä milloin risteys valmistuu: joko lauantaina tai sunnuntaina iltapäivällä esim. 15-18
- Tainan tytär voisi tulla mukaan suunnittelemaan – nuorten näkökulma!
- mukana järjestelyissä myös Taina, Jari A. Toni Luode – voisiko järjestää valot ja tekniikan/musiikin tapahtumaan?
- glögit pitää keittää etukäteen tai paikan päällä – tarvitaanko hygieniapassi?
- tarvitaan termoksia ja keitin
- joulukuusi
- sähköt – yhteistyö kaupan kanssa?
- tehdään kyselyä asukkaille, mitä toivovat kehittämisverkostolta
- lapsille joulupukki + muuta ohjelmaa
- tilaisuuden avaamaan pormestari tai valtuuston pj?

-

liikennevalistusta – liikenne Lahelantiellä puhututtaa – esim. poliisi, liikenneturva tai paikallinen
autokoulu mukaan
kysytään esim. Riihikallion koulun musiikkiluokkia esiintymään
jotain urheiluteemaa myös?
markkinointi
 ostetaanko verkoston rahoituksella pieni mainos paikallislehteen
 some: Tuusulan ryhmät (Kehittämisverkosto, Happenings@tuusula yms.)
 kunnan väylät: tiedote, tapahtumakalenteri, some jne.

4. Muut tempaukset ja projektit
Miten saadaan ideat toiminnaksi?
tarvitaan:
yksi innokas
apuväkeä
toimenpiteet/lupa
tiedotus
toiminta
Tunnistaminen
- merkittävyys
- toimenpiteet
- tavoite
Lupa
rahoitus
tekijät
ajankohta
työkalut

puheenjohtaja
Jari Anttalainen

sihteeri
Kaisa Kutilainen

