Hyrylän kehittämisverkoston ydintiimi
Tuusulan pääkirjasto
Kokoustila Einari
10.4.18 klo17.15 –18.00
Läsnäolijat:
Mari Korhonen, Lars Winqvist (pj), Erja Isomäki, Leena Joensuu, Timo Huhtaluoma, Kaisa Kutilainen (siht.)
poissa:
Ilmari Sjöblom, Aki Aaltonen
kokousmuistio
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.15. Ennen kokouksen alkua oli osallistuttu omatoimisesti Hyrylän
keskusta eläväksi -työpajaan.
2. Kehittämisverkoston toiminta vuonna 2017
Käytiin läpi yhteisömanagerin esittelyn pohjalta vuoden 2017 toimintaa. Todettiin, että toiminta on ollut
alussa hivenen sekavaa, mutta toivon mukaan selkiintyy pikku hiljaa. Kehittämisverkostojen toiminta on
lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle, mutta viime syksyn tahtia ei ole mahdollista ylläpitää näillä resursseilla.
Tehdään mieluummin vähän vähemmän, mutta paremmin valmisteltuna. Esitys liitteenä 1.
3. Kehittämisverkoston toiminta vuonna 2018
Todettiin, että yritetään saada asukkaita mukaan erilaisin keinoin, pidetään kokouksia mahdollisimman
vähän ja käytetään aikaa ns. varsinaiseen toimintaan. Erityisen iloinen ydintiimi on tammikuussa käynnistyneestä Ikäihmisten Kortteliolohuoneesta, jossa käy viikoittain noin 30 osallistujaa.
Keinot osallistaa asukkaita voivat olla erilaisia: osallistuvan budjetoinnin alusta, erilaiset kyselyt, joita
voidaan jakaa Facebookissa jne. Yleensäkin kaivataan tekemisen makua, tehdään talkoita ja saadaan
aikaiseksi asioita. Pienet asiat kuten kukkaistutukset voivat merkitä asukkaille paljon. Kirjaston 10.4. työpaja oli hyvä esimerkki hienosti toteutetusta työpajasta.
Torin elävöitys
Torille tilatut leikkimökki ja lelut voitaisiin ”luovuttaa” kuntalaisille omassa tilaisuudessaan. Keskusteltiin
ajankohdaksi 5.5. mutta todettiin että 12.5. voisi sopia paremmin. 5.5. on Hyrylän omakotiyhdistyksellä
vastaava tapahtuma. Ydintiimi voisi olla paikalla esittäytymässä ja kertomassa toiminnasta. Voisi olla
työpaja, jossa kysytään asukkaiden näkemyksiä tekemiseen. Laitetaan teltta pystyyn.
Viherkysymykset ja istutustalkoot
Kuntaan tulee kolmeksi kuukaudeksi kesätyöntekijä (toukokuun alusta alkaen), joka auttaa asukkaita
talkoiden yms. viherhankkeiden toteuttamisessa. Tarkoituksena on, että työntekijä selvittää myös viherkummi-vapaaehtoistoiminnan organisoimisen mallia. Puiden istutustalkoot Tuuliviirinpuistossa voisivat
olla lauantaina 9.6. tai sunnuntaina 10.6. Kaisa tiedottaa ajankohtatoiveen kunnanpuutarhurille.
4. Kuntalaisillat
Pormestari on toivonut, että syksyn kuntalaisillat olisivat kehittämisverkostojen järjestämiä. Todettiin,
että kuntalaisillassa tarvitaan kunnolla aikaa työpajoille, jossa asukkaat ja viranhaltijat voivat yhdessä

työstää kiinnostavaksi/tärkeäksi koettuja asioita. Kevään kuntalaisillassa oli melko pitkiä puheenvuoroja
ja työpajaosuudelle ei jäänyt tarpeeksi aikaa.
5. Seuraava kokous
Hyrylän ydintiimi kokoontuu 15., 16. tai 17.5. klo 17 alkaen katsomaan osallistuvan budjetoinnin kautta
tulleiden ehdotusten toteuttamista. Kokouksessa voidaan keskustella myös mm. Yammer-työkalun käyttöönotosta ydintiimin väliseen kommunikointiin. Kaisa laatii doodle-kyselyn kokouksen ajankohdasta.
6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00.
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