
Riihikallion kehittämisverkoston ydintiimi 

20.3. klo 17.30 –19.26 

Kotkanpuisto ja Lyylin kahvila 

 

Muistio 

 

Läsnäolijat: 

Annina Nuutinen (pj), Sanna Tuhkunen, Heidi Farén (poistui 18.45.), Markus Meckelborg 

Kaisa Kutilainen (siht.), Riitta Kalliokoski (poistui 18.45) 

 

1. Kokous aloitettiin klo 17.30 Kotkanpuistossa, jossa ydintiimi katsoi Kotkanpuiston kehittämistä yhdessä 

kunnanpuutarhuri Riitta Kalliokosken kanssa. Puistossa suunniteltiin, minne viime vuonna hankitut istu-

tuslaatikot, hämppiskeinu, piknikpöytä ja senioripenkki olisi järkevää sijoittaa. Puistosta voisi poistaa 

muutamia puita mm. kaksi koivua ja yksi mänty talvisen liukumäen kohdalta sekä kaksi koivua Bomban 

vasemmalta puolelta, johon voisi tulla ”hedelmätarha”.  

2. klo 18 siirryttiin suunnittelemaan Lyylin kahvilaan. 

3. Puiston kehittäminen  

- Kunnanpuutarhuri Riitta Kalliokoski selvittää, tarvitaanko erillinen maisematyölupa puiden kaatami-

seen ja tarvitseeko puiston muutossuunnitelmat olla nähtävillä (2 viikkoa)  

- ”Hedelmätarha” 

o sijoitetaan istutuslaatikot, niin ovat tarpeeksi lähellä Bombaa, mistä saadaan kasteluvesi.  

o Hedelmätarhaan hankitaan muutamia kirsikkapuita kehittämisverkoston rahoituksella – talkoilla 

istuttaminen. Huom! tarvitaan erittäin isot n. 80x80 kuopat. 

o yhteisöviljelyä varten tarvitaan iso sininen vesitynnyri, josta saa kasteluvettä (Bombasta let-

kulla). Kunnanpuutarhuri tarkistaa, löytyykö valmiiksi kunnalta. 

- piknikpöytä sijoitetaan hiekkapohjalle kiipeilytelineiden viereen. 

- senioripenkki sijoitetaan istutuslaatikoiden läheisyyteen 

- Puistosta poistetaan vielä risukkoja ja mm. pajut puron laidalta  

- lentopalloverkko hankinta? Irrotettava verkko, jonka säilytys olisi bombassa 

 

4. Bombatalo 

- Bomba on tilakeskuksen hallinnoima. Sovittiin että Annina on yhteyksissä ja kysyy saako sitä ottaa 

käyttöön. Tilaan tarvitaan avaimet ja tarkistetaan voisiko Bomban maalata talkootyönä.   

- Bomban käyttöön tarvitaan yhteiset pelisäännöt (mm. mihin voi käyttää, jälkien siivoaminen, mistä 

saa avaimet jne...) 

- Jos tilakeskus antaa luvan käyttöön ja maalaamiseen, hankitaan kehittämisverkoston rahoituksella 

maalit ja järjestetään talkoot. Talkoita varten selvitettävä löytyykö kunnalta maalaustelineet. Kun-

nalla on voimassaoleva talkoo- ja vapaaehtoistoiminnan vakuutus.   

 

5. Grillipaikka 

- grillipaikan säännöt 

- pelastusviranomaiset: tarvitseeko olla ensisammutuskalustoa, Markus ja Risto vielä tapaavat ja käy-

vät asiaa läpi.  

 

6. Yhteisöviljely/talkoot 

- 4 kpl istutuslaatikoita – tarkistettava ehtiikö viherosasto koota yhteen vai kootaanko talkoissa. 



- Laatikoihin hankittava lekasoraa 2 säkkiä, kangasta, multa useita säkkejä – sovittava vielä kuka käy 

hakemassa ja toimittaa puistoon istutustalkoita varten. 

- pohdittiin, että tarvitaanko kahdet talkoot: ensin kokoaminen ja mullat, erikseen istutustalkoot ja 

vielä Bomban maalaaminenkin.  

- Sovittiin, että yksitalkoopäivä on lauantaina 19.5. klo 10-18. Tilataan keittolounas määrälle X Lyylin 

kahvilasta, jossa voi käydä lipuketta vastaan syömässä.  

 

7. Puistojooga 

- Annina kilpailuttaa tekijät paikallisesti.  

 

8. Grillipaikan avajaiset 

- avajaiset talkoiden kanssa eli la 19.5. illalla  

- koivupöllit – kun viherosasto on kaatanut puut, voisi ne toimittaa Markuksen pihaan. Tehdään istui-

mia grillipaikalla. 

 

9. puiston avajaiset 16.6. klo 14 

- pormestarin puheenvuoro, nauhan leikkaus (Annina kysyy) 

- puistojooga (Annina kysyy) 

- musiikkia Las Carambas (Markus kysyy) 

- tarjoilut makkaraa, mehua jne. (kehittämisverkosto tarjoaa) 

- Lyyli – hattarakone jne. myyntituotteita, joita voi ostaa (on Iran kalenterissa) 

- äänentoisto saadaan kunnalta/kehittämisverkostolta  

- otetaan käyttöön verkoston teltta – viedään Bombaan (nyt Markuksen autotallissa) 

- hankitaan kahvinkeitin ja termarit Bombaan? (kehittämisverkosto) 

 

10. Tapahtumien markkinointi 

- Heidi voi taittaa mainoksen 

- 70x100 kokoa 4 kpl mainostelineitä: Kotkanpuisto, Alepa… 

- voisiko tehdä alueellisen esitejakelun koteihin asti? Kaisa tarkistaa viestintäpäällikkö Paulalta esit-

teen jakelun hinnan 

- Keskusteltiin, löytävätkö ihmiset kehittämisverkostoja kunnan sivuilta?  

 

11. Osallistuva budjetointi 

- Muistakaa käydä kirjautumassa alustalle os. https://osallistu.tuusula.fi 

- alustalle sinne viedään kaikki ideat ja hankkeet äänestettäväksi. Ideoita kerätään nyt maaliskuussa 

loppuvuoden toiminnaksi.  

 

12. Koirapuisto ja koirapuiston avajaiset 

- Sanna ollut yhteyksissä eläinruokakauppoihin suunnittelu on käynnissä 

- työ on tarkoitus tehdä syyskesästä 

- avajaiset lokakuun alussa? 

 

13. Koulun 50-vuotisjuhlat 

- rehtori Harri Saramolan kutsuminen kokoukseen, mitä on tulossa ja mitä voisi yhdessä tehdä.  

 

14. Instagram-tili Rihalainen  

- Annina perustaa ja laittaa tunnukset muille tietoon  

https://osallistu.tuusula.fi/


 

 

15. Seuraava kokous 25.4 

- Ydintiimi klo 16 ennen avointa kokousta 

- mietittävä asialista ja käsiteltävät asiat avoimeen kokoukseen, mm. Bomban sääntöjen miettiminen 

yhdessä  

 

16. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.26.  

 

 

Allekirjoitukset 

 

 

 

Annina Nuutinen   Kaisa Kutilainen 

puheenjohtaja   sihteeri 


