RIIHIKALLION KEHITTÄMISVERKOSTON YDINTIIMI
Keskiviikko 11.10.2017 klo 17.30–18.30
Lyylin kahvila
läsnäolijat: Sanna Tuhkunen, Kaisa Kutilainen (sihteeri), Markus Meckelborg (pj)
Muistio
1. Kokouksen avaus
pj avasi kokouksen klo 17.37. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi. Pohdittiin päätösvaltaisuutta, mutta todettiin että sellaisesta ei tarvitse välittää, sillä verkosto ei varsinaisesti päätä asioista.
2. Riha on 100 -tapahtuman loppuraportti ja talousasiat
Riha on 100 alkoi lupaavasti, diskossa oli perjantaina parisataa ihmistä. Jaettiin 100 kpl Suomi100 ilmapalloja. Lauantaina 9A-luokka vanhemmat mukana talkoohommissa. Tekivät mm. karjalanpiirakoita valmiiksi. Lauantaina tapahtuma alkoi jo aamulla: Lyylin kahvilassa 9.30 esiintyjien vastaanotto ja aamiaiskonsertti seurakuntakeskuksessa. Yleisöä 40 henkeä.
Varsinainen Riha on 100 -tapahtuma alkoi klo 12 pormestarin puheella. Myös karjalanpiirakka ja akvarellipiirustus työpajat käynnistyivät klo 12. Jean Sibeliuksen Finlandia aloitti musiikkiohjelman. Antti
Huurinainen soitti suomalaista musiikkia eri vuosikymmeniltä. Tässä vaiheessa n. 180 ihmistä paikalla,
kunnes alkoi vesisade. Syödään yhdessä alkoi myös kivasti, mutta huono sää vaikutti ja väki pakeni sateensuojaan. Jaana Kortekangas piti aika tyhjälle alueelle esitelmän Riihikallion historiasta. Kiinnostusta
oli, koska kun sade lakkasi, tuli väkeä paikalle. Karaoketeltta oli ongelma – laitteet ei saaneet kastua.
Jussi Salonen piti katsauksen Riihikallion tulevaisuuteen. Tuusulanjärven salonkiorkesteri piti iltapäivätanssit. Todettiin, että 6 tuntia oli liian pitkä tapahtuma. Lopussa köydenvetokisa Riihikallio-vs. muu
maailma. Muu maailma voitti ensimmäistä kertaa! Makkaranpaisto piti peruuttaa rankkasateen vuoksi,
jotkut kuitenkin kävivät kyselemässä grillipaikkaa.
Talousasiat
Kunta avusti Riha on sata -työryhmää 2 500 € tuotantotuella. Kaikki laskut on maksettu ja rahaa on
mennyt 2489,20 €. Pysyttiin budjetissa. Lisäksi Markus on maksanut 120 € lasku akvarellitarvikkeista
itse, ei halua hakea kompensaatiota. Värit lahjoitettiin kuvataidekerholle. Lyylin kahvila sponsoroi Riha
on 100 talkoolaisten ruoat. Varsinainen raportointi tehdään Tuusulan kunnan kulttuuritoimelle.
3. Nuotiopaikka
Sairastapauksen johdosta tapaaminen on siirtynyt ensi viikkoon.
4. Muut asiat
5. Riha on rock -tapahtuma ensi syksynä. Riihikallion koulun tuki ry järjestää, hakee rahoitusta kulttuurilautakunnalta. Tehdään nuorisotoimen kanssa tiivistä yhteistyötä.
Tapahtumatekniikka
PA kamat olisivat hyödylliset verkostolle. Esim. Kulttuuritoimella on huonot laitteet, hajoaa kun lainattu
paljon. Hyvät laitteet maksavat noin 2 000 €. Iso tapahtumateltta voisi olla tarpeen esim. 4x10 teltta?
Olisi hyvä selvittää, mitä tapahtumatekniikkaa eri tahoilla on ja mitä voitaisiin lainata toisille.
Järjestyksenvalvontakurssi
Kurssin järjestämisestä on keskustelu kansalaisopiston rehtorin kanssa. Jokelassa on järjestetty ennenkin. Todettiin, että Etelä-Tuusulassa voitaisiin järjestää oma kurssi, koska Jokelaan ei pääse julkisilla. Sopisiko intensiivinen hiihtolomakurssi? Pohdittiin, että jos kunta maksaa kurssin, niin ko. henkilöt voisi
lisätä verkostojen ”järkkärilistalle” mistä voisi kysellä mukaan tapahtumiin.
6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättä kokouksen klo 18.25.
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