
Lahelan kehittämisverkoston ydintiimin kokous 7.2.2018 

Paikka ja aika: Tuusulan kunnantalo, nh. Augustow, ke 7.2.2018 klo 18.00-19.30 

 

Läsnä: Jari Anttalainen(pj), Pekka Ruotsalainen, Tarja Hartman, Tarja Rantanen (sihteeri) 

Kutsuttuna: Margita Winqvist (edustaa Ruotsinkylä- Maantiekylä), Toni Luode (edustaa 

Vaunukangas, osan aikaa, poistui klo 18.30),  

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00 

a. Kokous on kutsuttu koolle sähköpostilla ja julkaisemalla Lahelan 

kehittämisverkoston FB-sivuilla kutsu ydintiimille n. viikkoa aikaisemmin. 

 

2. Todetaan osallistujat 

 Elina Väänänen ei ole paikalla. Taina Ketvel oli estynyt. Harri Jussilaa ei ole 

tavoitettu, eikä hän ole ilmoittanut osallistumisesta tai esteestä. 

 Lahelan kehittämisverkoston ydintiimiä olisi syytä laajentaa koskemaan eri 

kyliä. 

 Lahelan keve tekee esityksen tästä kh:lle.  

3. Päätösvaltaisuus 

 Ei ole sääntöjä päätösvaltaisuudelle 

4. Terveisiä Kouvolasta ja Kerhon tilaisuudesta 

 Jari Anttalainen osallistui Tuusulan kunnan kehittämisverkostojen Kouvolan 

vierailuun/  kokoukseen Lahelan kehittämisverkoston edustajana.  

 Kouvolan verkoston toimintaperiaate on aika paljon erilainen Tuusulaan 

verrattuna, Kouvolassa verkostoa kutsutaan alueparlamentiksi, ja sillä on 

selkeästi enemmän poliittista ulottuvuutta. 

o Järjestöjen avustusten käsittely on alueparlamentilla Kouvolassa. 

o Kouvolan verkoston asiat poikkeavat meidän verkoston toiminnasta, 

mutta jatkamme omalla mallilla. 

 Kunta järjesti kehittämisverkostoille keskustelu- ja esittelytilaisuuden Ravintola 

Kerholla 20.1.2018  

o tilaisuuden Järvenpään ja Arabianrannan asukasaktiivisuusesitykset 

olivat erinomaisia.  

o Kerholla esille tulleet esimerkit toivat esille, että tarvitaan esim. ry 

toiminnan tueksi.   ( vakuutukset, luvat, viranomaisilmoitukset yms.) 

o Asukasaktiivisuutta voidaan toteuttaa moni eri tavoin 

o Vaatii aktiivisia toimijoita 



o Lahelan verkoston haaste on laaja alue. Verkoston ydintiimin lisäksi 

tulisi saada mukaan Ruotsinkylä, Maantiekylä, Myllykylä, Nahkela, 

Rusutjärvi, Vaunukangas 

o Verkoston nimi ei kuvaa verkoston laajuutta ja eri kyliä 

o Esille tuli tarve hallinnollisesta ohjeesta verkostojen toimintaa 

ohjaamaan 

 Päätöksenteko 

 varojen/resurssien käyttö ja laskujen maksatus 

 laskujen hyväksyntä 

 yhteistyö ja yhteydet kunnan eri viranomaisiin 

 esitys oli, että Kaisa Kutilainen/kunnan virkamiehet laativat 

”hallinnollisen ohjeen” prosessikaavion tms. 

o Kerhon tilaisuus oli hyvä. 

 

5. Lahelan Joulunavauksen kokemuksista 

 Ennen joulua 3.12.2017 Lahelan K-kaupan luona pidettyä tilaisuutta pidettiin 

onnistuneena. Kaisa Kutilaiselle suuret kiitokset turvasuunnitelmasta ja lupien 

hausta.  

 Kävijöitä arvioitiin olevan n. 200 henkeä vaikka sää ei suosinut 

 Lapsiperheitä veti erityisesti poniratsastus 

 Yhteydenpidon kanavia tulee harkita; Messenger ja What´s up eivät toimineet 

parhaalla mahdollisella tavalla 

 Järjestelyitä ja niiden toteuttamista varten on syytä pitää myös face to face 

tapaamisia 

 Saatiin hyvää kokemusta vastaavan tilaisuuden järjestämisestä 

 Lahelantien kevyen liikenteen väylän valmistuminen voisi olla seuraava 

vastaavan tyyppinen tilaisuus. 

 Tapahtumien markkinointia kannattaa laittaa seuraaville Facebook-sivuille: we- 

love- tuusula, Happenings@Tuusula, Tuusulalaisten ilmoitustaulu 

6. Toimintasuunnitelman tarkennukset 

a.      Taloudelliset perusteet ja päätöksenteko 

 Koko vuoden ajalle on käytettävissä 8500 euroa. Jari tekee vuoden 

2018 ajaksi rahojen käyttösuunnitelman. 

 Ilmoitustaulu- ja penkkiasiat menevät kunnan rahoista. 

 Kuntalaisille laitetaan Facebook-kysely kehittämistarpeista ja 

ideoista. ( saattaa olla osa osallistavaa budjetointia) 

 Kaisalle tehdään esityksiä ja talousjohtaja Markku Vehmas hyväksyy 

tai hylkää esitykset. 

 Hallinnolliselle ohjeelle on selkeä tarve 



b.      Turvallisuusilta Lahelassa Vaunukankaan koululla 15.2.2018 

 Kunta hoitaa tapahtuman, mutta verkostolaiset ovat aktiivisesti 

mukana.  

 Tilaisuuden jälkeen tulevat turvallisuuskävelyt. 

c.      Tuusula toteuttaa kevään Kuntalaisten illat yhteistyössä 

kehittämisverkostojen kanssa.  

Tässä alla on tilaisuuksien aikataulu eri verkostojen alueella, laitattehan 

omaan kalenteriinne. ALLA EI OLE PÄIVÄMÄÄRIÄ. LISÄTÄÄN!!!! 

                                          KUNTALAISTEN ILLAT 

 Tervetuloa keskustelemaan asuin- tai työpaikka-alueesi ajankohtaisista 

asioista kuntalaisten iltoihin! Pormestari Arto Lindberg kertoo kunnan 

ajankohtaisista asioista ja sinulla on mahdollisuus esittää kysymyksiä. 

Keskustelun lisäksi myös yhteistä työskentelyä. Tule mukaan, oli mielessäsi 

sitten kaavoitus, HSL, päivähoito tai vaikkapa sosiaali- ja terveyspalvelut.  

 

 Kuntalaisten illat toteutetaan yhteistyössä kehittämisverkostojen kanssa. 

Paikalla on pormestarin lisäksi kunnan virkamiehiä ja työntekijöitä – ja 

ainakin osassa tilaisuuksista myös HSL:n edustajia. Kunkin tilaisuuden 

ohjelma tarkentuu vielä. Tilaisuuksissa on kahvitarjoilu. Myös lastenhoito 

on järjestetty.  

 

 Lahelan tilaisuus on ke 21.3. klo 18–20 Vaunukankaan koulu, samaan 

aikaan on lautakuntien kokouksia, joihin ainakin osa ydintiimiläisistä on 

sitoutunut 

d. Toukkapuisto kesä 2018 

 Jari kyselee ideaa ehdottanutta henkilöä vetämään projektia tai olemaan 

vahvasti mukana 

 tapahtuman luonne liikunnallinen 

 pyritään saamaan perheet laajasti mukaan 

o Hyödynnetään Toukkapuiston välineitä yms. 

o Ohjelmaa, musiikkia jne. 

e. Minnami Lamminpään esitys 

 toimintasuunnitelmaan lisätään Minnamin idea auringonkukkapellosta. Sen 

kustannusarvio on 300 euroa. Tämä idea sai paljon kannatusta FB:ssä viime 

vuoden puolella. 

 



f. Stenbackan leikkipuisto 

 todettiin, että alue on tulva- ja hulevesialuetta 

 toteuttamien saattaa olla haastavaa. kun/jos se tehdään kunnolla 

g. Tuhkalanpuiston kunnostaminen 

 pidettiin asiana, joka pidetään listalla 

 asia otetaan esille kunnanpuutarhurin kanssa (Jari Anttalainen hoitaa) 

7.      Muut tapahtumat 

 Lahelantien kevyen liikenteen väylän valmistumisen yhteydessä pidetään 

viralliset avajaiset 

 Lahelantien – Ristikiventien liikenneympyrästä tehdään ehostuksesta esitys ” 

kunnanpuutarhurille (Jari hoitaa) 

8.      Kysely alueen asukkaille 

 Ideoita ja projekteja kehittämisverkostoille loppuvuoteen on tarkoitus kerätä 

kuntalaisilta osallistuvan budjetoinnin työkalun kautta – se saadaan käyttöön 

maaliskuussa. Eli sinne voi kirjata ideansa 

9.      Verkostolle oma nimi ja tunnus 

 Laitetaan verkoston nimestä ideointi verkkoon; lisätietoina mainitaan 

verkostoon kuuluvat kylät 

 Verkostoa kuvaava nimi ja kuva? 

10.   Keskustelua ja ideointia 

 keskusteltiin rottatilanteesta; oltu yhteydessä Rentokiliin ja Anticimexiin 

 verkoston toimintaan tarvitaan mukaan lisää aktiiveja  tietoa naapureille ja 

tuttaville 

 kauppias Sari Karinkanta on innostunut osallistumaan tapahtumiin (ennen 

ensi joulua pidetään joulutapahtuma kaupalla) 

 Keskusteltiin mahdollisesta tilasta verkostolle 

11.   Muut asiat 

 Lahelan muuntajan omistaa Caruna; Lahelan muuntaja on huonossa kunnossa, 

se haluttaisiin eheyttää 

 

 

 



 

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen n. klo 19.30 

 

Puheenjohtaja 

  Jari Anttalainen 

 

Sihteeri 

 Tarja Rantanen 

  

 

 

Kutsu ja agenda 7.2.2018 klo 18 

 

1. Kokouksen avaaminen 

2. Todetaan osallistujat 

3. Päätösvaltaisuus 

4. Terveisiä Kouvolasta ja Kerhon tilaisuudesta 

5. Lahelan Joulunavauksen kokemuksista 

6. Toimintasuunnitelman tarkennukset 

a. taloudelliset perusteet ja päätöksenteko 

b. Turvallisuusilta Lahelassa vaunukankaan koululla 15.2.2018 

c. Tuusula toteuttaa kevään Kuntalaisten illat yhteistyössä kehittämisverkostojen 

kanssa. Tässä alla on tilaisuuksien aikataulu eri verkostojen alueella, laitattehan 

oman kalenteriinne.  

i. KUNTALAISTEN ILLAT 

1. Tervetuloa keskustelemaan asuin- tai työpaikka-alueesi 

ajankohtaisista asioista kuntalaisten iltoihin! Pormestari Arto 

Lindberg kertoo kunnan ajankohtaisista asioista ja sinulla on 

mahdollisuus esittää kysymyksiä. Keskustelun lisäksi myös yhteistä 

työskentelyä. Tule mukaan, oli mielessäsi sitten kaavoitus, HSL, 

päivähoito tai vaikkapa sosiaali- ja terveyspalvelut.  

 

2. Kuntalaisten illat toteutetaan yhteistyössä kehittämisverkostojen 

kanssa. Paikalla on pormestarin lisäksi kunnan virkamiehiä ja 

työntekijöitä – ja ainakin osassa tilaisuuksista myös HSL:n edustajia. 

Kunkin tilaisuuden ohjelma tarkentuu vielä. Tilaisuuksissa on 

kahvitarjoilu. Myös lastenhoito on järjestetty.  

3. Lahela 21.3. klo 18–20 Vaunukankaan koulu 



4. Toukkapuisto kesä 2018 

5. Minnmaaria Lamminpään esitys 
toimintasuunnitelmaan voisi lisätä tämän Minnamin idean 

auringonkukkapellosta. 

 

Eli arviolta olisi 300 € budjetista. Tämä sai paljon kannatusta FB:ssä viime 

vuoden puolella myös. 

 

7. Muut tapahtumat 

8. Kysely alueen asukkaille 

a. Ideoita ja projekteja kehittämisverkostoille loppuvuoteen on tarkoitus kerätä 

kuntalaisilta osallistuvan budjetoinnin työkalun kautta – se saadaan käyttöön 

maaliskuussa. Eli sinne voi kirjata ideansa 

 

9. Verkostolle oma nimi ja tunnus? 

10. Keskustelua ja ideointia 

11. Muut asiat 

 

 

Mennään näillä eteenpäin 

 

jari 

 


