
KELLOKOSKEN KEHITTÄMISVERKOSTO 
YDINTIIMIN KOKOUS  1(2) 
 
 
Aika: 18.01.2011 klo 17:30 – 18:15 
Paikka: Kahvila Kinuskilla, Kellokoski 
 
Paikalla olevat ydintiimin jäsenet:  

Kyösti Lehtonen, puheenjohtaja 
Juha  Lampi 
Heli Udd 
Veijo Viiru 
Liisa Palvas, sihteeri 

 
ASIALISTA 
 
1 § Kokouksen avaus. 
 Puheenjohtaja Kyösti Lehtonen avasi kokouksen, todettiin paikallaolijat.  
 Yhteisömanagerin Kaisa Kutilaisen ollessa estynyt saapumaan paikalle kokouksen  
 sihteeriksi valittiin Liisa Palvas. 
 
2 § Kellokosken kehittämisverkoston yleisiä asioita 
 Keskusteltiin osallistumisesta Kellokosken Ruukin joulumarkkinoille. Järjestelyt sujuivat ensimmäiseksi 

kerraksi ihan sujuvasti, teltta ja tarvikkeet ovat käytännölliset ja toimivat. Sää oli tapahtumapäivänä to-
della haastava, kova puuskainen tuuli ja sade ei kuitenkaan vienyt yleisöä tapahtumalta. Tapahtuma oli 
hieman kaksitahoinen, tapahtuma järjestettiin Ruukin alueella ja yhdistysten käyttämällä väliaikaisella 
torilla, väkeä kuitenkin riitti molempiin paikkoihin. Todettiin, että verkoston teltta olisi voinut olla lähem-
pänä markkina-alueetta.  

 Todettiin, että kehittämisverkosto ja sen toiminta on ymmärrettävästi vielä tuntematonta kuntalaiselle. 
Kaisan tekemää esitettä jaettiin runsaasti ja paikalla olevat ydintiimin jäsenet keskustelivat kuntalaisten 
kanssa.  

  
 Kehittämisverkoston ideoimat ja kunnan puutarhurin toteuttamat jouluvalot kahdessa puussa ovat saa-

neet runsaasti kiitosta kyläläisiltä.  
 
 Päätettiin, että kehittämisverkostojen kokoontumisissa on ensin ydintiimin kokous, jonka jälkeen aiheen 

mukainen, yleinen kehittämisverkoston osuus. 
 
 Tapaamisten aiheita voisi ottaa kuntastrategiasta, myös kunnalta (virkamiehet ja luottamushenkilöt) voi-

sivat ideoida yleisiä, yhteisiä tapaamisten aiheita kehittämisverkostoille. 
 
 Seuraava kokoontuminen maaliskuussa, johon kutsutaan alueen yhdistykset mukaan. Aiheena yhdistys-

toiminta, tapahtumavuosikello ja muut yhdistysten esille tuomat asiat.  
 
3 §     Verkoston tapahtumat ja kokoontumiset 

 1.2.2018 Kiertotalousilta; tuleeko liian nopealla aikataululla? Asiaa ei ole vielä valmiina riittävästi  

 Kellokosken laskiaistapahtuman mahdollinen toteutus 
- tapahtuma laskiaissunnuntaina 11.2.2018 
- Heli Udd sopinut Kellokosken MLL:n kanssa Roinilan päiväkodin perhekeskuksen varaamisesta 

(kuka on tapahtuman virallinen järjestäjä?). Myös päiväkodin piha-alue ja sisäsali käytettävissä 
- kehittämisverkosto selvittää Kellokosken VPK:n naisjaostolta esim. hernekeittoa tapahtumaan 
- ohjelma selviää tarkemmin myöhemmin  

 12.2.2017 klo 17.30-20 Kellokosken turvallisuusilta (osa kyläturvallisuus-hanketta) 
 
 
4 § Muut asiat  
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- Ydintiimien yhteistapaaminen 20.1.2018 Hyrylässä; paikalle menossa ainakin Kyösti Lehtonen, Juha 
Lampi, Veijo Viiru ja Liisa Palvas 

- selvitykseen: tapahtumien järjestämisen virallinen osuus; (kuka on) virallinen järjestäjä > tapahtumail-
moitus viranomaisille? Tapahtuman vastuuvakuutus? Talkoovakuutus ? 

- Mikä on koulun laajennuksen valmistumisen tilanne (Seppo Ahonen tai Jyrki Aronen kertomaan re-
montin etenemisestä?) 

- ns. Vanha Nuorkan saaminen toimintatilaksi yhdistyksille; Kellokosken Eläkeläiset ry:n tekemä yhtey-
denotto kuntaan, tilojen yhteinen katsastus kunnan edustajan kanssa 31.1.2018 klo 14:30  

 
Pöytäkirjan vakuudeksi  
 
________________________________  ______________________________ 
Kyösti Lehtonen   Liisa Palvas 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
Kehittämisverkoston kokoontumisen yleinen osuus 
Aika  klo 18.15 alkaen  
 
 Kinuskillan Malla Tuuri-Sarinko kertoi ideoimastaan kiertotalousfestivaalista 

- Kekolab (Kellokosken Ekolabra) 26.5.2018 samanaikaisesti Kellokosken kalastustapahtuman kanssa 
- mukana AMK Metropolia, josta Inno-projektien esitttely tapahtumassa, sekä Haga Helia, josta pop-

up-ravintolapöytiä  
- tapahtumalle luodaan FB-sivut, joissa projektiryhmät kertovat oman inno-projektinsa etenemisestä 

(n. 15-20 erilaista projektia) 
- graafinen ilme ja lehdistölle tehtävät puffit työn alla (tapahtumalle haetaan laajaa julkisuutta) 
- Kellokosken MLL osallistuu tapahtumaan ideoimalla tuo-tullessasi-vie-mennessäsi –kirppiksen 
- myös muita yhdistyksiä haetaan mukaan teemalla kiertotalous  
- markkinamyyjät keskittyen kierrätysmateriaaleista tehtyjen tuotteiden myyntiin 
- ohjelmassa mm. elokuva, ohjelma tarkentuu vielä  

 
Kehittämisverkoston osuus tapahtumassa: 
- tiedottamisessa ja markkinoinnissa tukeminen (flyer, jakelu) 
- Tuusulan kunnan tapahtumasivuston käyttö 
- tapahtumaan osallistuminen 

 


