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Muistio
1. Tervetuloa
- Puheenjohtaja Jukka Virtanen toivotti osallistujat tervetulleiksi.
2. Keskusteltiin verkoston työskentelytavoista:
- Kaisa esittely PP-esityksen voimin, mistä on kyse (liite1).
- Pohdittiin, mitkä kaikki alueet kuuluvat Riihikallion kehittämisverkoston alueelle. Kaisa laittaa vielä tarkentavaa tietoa asiasta.
- Todettiin, että ihmiset on helpompi saada mukaan kun toimintaa on tematisoitu – pelkkiin kokouksiin
osallistuminen ei kiinnosta.
- Tärkeää, että saadaan alueen asukkaat aktiivisesti mukaan. Ydintiimillä on tärkeä rooli alueen asukkaiden innostamisessa ja kokonaisuuden koordinoinnissa.
- Todettiin, että seuraava tapaaminen voisi olla Lyylin kahvilassa, sinne ihmisten on helppo tulla. Kokoukset voisivat olla keskiviikkoisin (silloin kokoontuu myös neulepiiri = lisää jäseniä verkostoon).
- Pohdittiin, että verkostojen toimintaa tukeva koulutus voisi olla mm. järjestyksenvalvojakoulutus (keskusteltiin myös hygieniapasseista ja tietyökorteista). Järjestyksenvalvojia tarvittaneen kaikilla alueilla
mm. verkostojen tapahtumiin. Kaisa voisi laittaa asian selvitykseen.
- Keskusteltiin, että verkostolle tärkeä teema on koululaisten turvallisuus ja sisäilmakysymykset. Toivottiin, että verkoston kautta voisi edistää asiaa ja saada aikaan avointa vuoropuhelua ja edistää tiedotusta
kunnan suunnasta. Todettiin, että avoimuutta on jo lisätty, mikä on tärkeä asia.
3. Käytiin läpi rahoituskysymyksiä
- Kunnan kautta toiminnalle Riihikalliossa ohjautuu syksylle 2017 muutamia tuhansia euroja. Kaisa tarkentaa, kun budjetti selviää. Lisäksi on mahdollista selvittää muita rahoituskanavia ideoiden ja projektien toteutukseen.
- Kim Smedslund esitteli Emo ry:n tarjoamaa tukea projektien rahoituksen selvittämisessä. Emoa rahoittavat EU, valtiot ja kunnat – Emon kautta rahoitusta ennen kaikkea maaseudun kehittämiseen ja Riihikallio lasketaan valitettavasti tässä tapauksessa kaupunkialueeksi. Leader rahoitusmalli alhaalta ylöspäin
– omarahoitus voidaan usein toteuttaa esim. talkootyönä. Emo voi myöntää suoraan hankerahoituksia:
teemoja mm. kulttuuri, harrastukset, pienyrittäjyys, investoinnit, nuoret.
- Tulossa on 2018 tai 2019 mahdollisesti ESR-rahoituksia, joita voisi ehkä hakea Riihikallion ja Hyrylän verkostojen toimintaan. Hakijana voisi olla Emo ry ja mukana Tuusulan lisäksi esim. Helsinki, Espoo ja Vantaa. Myös esim. Ystävyyskunta-ohjelman kautta voisi saada rahoitusta kansainväliselle kulttuuriyhteistyölle 1-3 vuodeksi.
- Olisi tärkeää tiedottaa Emo:n suuntaan, millaisia ideoita on syntynyt, jotta voivat antaa tukea ja ohjata
oikean rahoituksen hakemiseen.
4. Työstetään verkoston ideoita konkreettisiksi projekteiksi: kuka, mitä, milloin ja miten?
- Käytiin kierros, jossa osallistujat esittivät ajatuksiaan Riihikallion alueen kehittämiseksi. Mitä tekisit 2000
eurolla:
- Keskusteltiin, että Riihikallion ongelmana on kohtaamispaikan puute. Keskeiseksi kehittämiskohteeksi
nousi Kotkanpuisto, joka halutaan kaikille alueen asukkaiden kohtaamispaikaksi. Puisto vaatinee useita
toimenpiteitä. Auttaisiko puiston aitaaminen esimerkiksi?
- Alueen roskikset halutaan kuntoon. Tavoitteeksi: joka pysäkille roskis. Vaatiiko verkoston työtä vai etenisikö muuten kunnan työnä?
- Koirapuisto halutaan kuntoon.

-

Alueelle toivotaan ilmoitustauluja – voisiko sellainen tulla Kotkanpuistoon, jos puistosta tulisi kunnollinen kohtaamispaikka? Kaisa kertoi, että ilmoitustaulut ovat nousseet toivelistalle myös Lahelassa.
Bussipysäkit halutaan värikkääksi, ovat nyt ankeita. Lisäksi koulun viereiseltä pysäkiltä puuttuu katos.
Lapset värjöttelevät nyt sateessa.
Halutaan turvallisuuskoulutusta kuntalaisille – esim. Haukantiellä ajetaan liian kovaa.

5. Hahmotellaan verkostolle toimintasuunnitelmaa
- Nostskipaikkaa ollaan suunnittelemassa yhteistyössä liikuntapalveluiden ja palotarkastajan kanssa. Markus työstää asiaa eteenpäin ja tiedottaa, kun selvillä, miten päästään etenemään. Rahoitusta nuotiopaikalle on tulossa liikuntapalveluiden kautta. Ottaako verkosto tai joku alueella toimiva yhdistys vastuuta
nuotiopaikan kunnossapidosta? Markus tekee seuraavaan kokoukseen listan mitä paikan ylläpito edellyttää.
- Seuraavan tapaamisen teemaksi otetaan Kotkanpuiston kehittäminen.
- Todettiin, että toiminnasta pitää tiedottaa mm. yhdistyksiä. Voisi löytyä paljon yhteistyömahdollisuuksia.
- Työstetään verkoston toimintasuunnitelmaa tarkemmin seuraavassa tapaamisessa.
- Voidaan koota ideoita myös sähköisesti ennen seuraavaa tapaamista.
- Emo ry voi olla mukana työstämässä myös kylien turvallisuussuunnitelmia – onko laadittu jo Riihikallion
alueelle?
6. Seuraava kokous
- Riihikallion kehittämisverkosto kokoontuu keskiviikkona 11.10. klo 18.30–20 Lyylin kahvilassa. Sanna
ilmoittaa kahvilaan tilaisuudesta.
- Kokouksen teemana on Kotkanpuisto kohtaamispaikaksi.
- Ydintiimi kokoustaa klo 17.30–18.30 ja käy läpi Riha on 100 -järjestelyt ja talousasiat Lyylin kahvilassa.
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