Hyrylän kehittämisverkosto
ydintiimin kokous
Kunnantalo, kokoustila Augustow
15.5. klo 17.08-18.20
Läsnäolijat: Lars Winqvist (pj), Leena Joensuu, Erja Isomäki, Mari Korhonen, Timo Huhtaluoma (saapui
paikalle klo 17.17)
Poissa: Ilmari Sjöblom, Aki Aaltonen
Muistio
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Lars Winqvist avasi kokouksen klo 17.08.
2. Hyrylän torin elävöitys ja työpajan tulosten julkistus 16.5. klo 15 kunnantalolla
Tervetuloa mukaan kuulemaan Uusi Kaupunki -kollektiivin työpajan tekemiä ehdotuksia Hyrylän alueen kehittämisestä.
3. Lasten tapahtuma torilla
Hyrylän kehittämisverkosto järjestää lasten tapahtuman lauantaina 26.5. klo 10-14. Ohjelmassa
on leikkimökin ja puulelujen luovutus lapsille. Kaisa Kutilainen luovuttaa leikkimökin, kehittämisverkosto esittäytyy lyhyesti. Lisäksi tulee perinneleikkejä noin 200 euroa klo 11-12 (Perinneleikit ry), poniratsastus 0 e (maksullinen käyttäjille) Petri Nykänen järjestää. Lisäksi hteislaulut n. 200 €?, hanuristi Alpo Luostari – tarvitaan vielä solisti/esilauluja? Leena tuo paikalle keppihevoset, katuliidut, jättikuplikset, hyppynarut, diablot (hankittu jo). Kaisa selvittää, tarvitaanko ilmoitus yleisötapahtumasta poliisille. Tapahtumaan voi tulla pitämään Siivouspäivän
myyntipistettä. Varataan tapahtumaan Hyrylän äänentoistolaitteet.
Laitetaan markkinointi käyntiin torin tapahtumasta: kysytään mainos Sari Rinteeltä: voisiko
tehdä valokuvan pohjalta kuvan? mikä kustannus, Leena tarkistaa. Some-markkinointi mm. FBevent, tiedote, kunnan ja Keski-Uusimaan tapahtumakalenteri jne. Kaisa ja Leena hoitavat
markkinoinnin ASAP eteenpäin, Kaisa laittaa Leenalle kunnan laskutustiedot.
Kehittämisverkostosta paikalle pääsevät järjestämään Erja, Lars ja Mari Leenan lisäksi. Tarkistetaan vielä Ilmarin ja Akin mahdollisuus osallistua.
4. 23.5. Hyrylän turvallisuuskävely, lähtö ja ohjeistus klo 17.30 kunnantalolla.
Kaisa muistutti, että jakakaa tietoa tapahtumista ihmisille, jotta saadaan väki mukaan.
5. Tuuliviirinpuiston talkoot
Viime vuoden puolella hankitut hedelmäpuut istutetaan talkoilla la 9.6. klo 10 alkaen. Kunta
kaivaa kuopat valmiiksi istutustalkoita varten ja toimittaa vedet paikan päälle istutuspäivään.
Yhteisöpuutarhuri laskee mullat, tukikepit, sidontanauhat ja suojat yms. mitä tarvitaan. Mari ja

yhteisöpuutarhuri selvittävät puiden ja lisätarvikkeiden kuljetuksen talkoisiin. Lainataan jos saadaan Tupun teltta talkoopäiväksi. Kastelukannut selvitettävä mistä saadaan. Kunta tuo roskiksen paikan päälle. Kehittämisverkosto tarjoaa pullat ja mehut. Kaisa tilaa mehua ja pullaa esim.
K-kaupasta ja joku aktiivi käy hakemassa. Marilta tekstit ja kuva ja Kaisa taittaa yksinkertaisen
mainoksen (tulostaminen). FB-event, tapahtumakalenteri, tiedote jne. Mukaan pääsevät ainakin Leena, Lars, Erja ja Mari. Mehua ja pullaa. Puiston suunnitelma liite 1.
6. Osallistuvan budjetoinnin ehdotukset Hyrylän kehittämisverkostolle
Saapuneet ehdotukset ja kunnan kommentit niihin Liite 2.
Virkistyspäivä senioreille
Todettiin, että idea on hyvä ja sitä voidaan lähteä työstämään eteenpäin. Selvittelytyö käyntiin
jo keväällä ja tapahtuma esim. ulkotapahtumana syksyllä? Kysytään lisätietoja Kortteliolohuoneen väeltä: mitä toivovat ja suunnitellaan sen pohjalta eteenpäin. Voisiko olla Etelä-Tuusulan
(Hyrylä, Lahela, Riihikallio) kehittämisverkostojen yhteinen projekti? Elokuun yhteisessä verkostojen tapaamisessa suunnitellaan eteenpäin.
Kalliopohjantien puistoon penkkejä
Todettiin, että ehdotus on hyvä, mutta ennen uutta ulkotilaohjetta ei voida hankkia uusia
penkkejä. Mikäli siirrettäviä kesäpenkkejä löytyy kunnan varastosta, voisi puistoon siirtää sellaiset.
Kortteliolohuoneen syyskauden avajaiskonsertti
Todettiin, että Kortteliolohuoneen ollessa kehittämisverkoston toimintaa on luontevaa, että
syyskauden avajaisia tuetaan avajaiskonsertin osalta. Kaisa kertoi myös, että Kortteliolohuoneessa on ollut jatkuvasti runsaasti kävijöitä ja toiminnan laajentamista suunnitellaan niin, että
kerran viikossa olisi käsitöitä ja askartelua ja kerran viikossa muuta ohjelmaa.
Kulttuuri- ja liikuntareseptejä senioreille
Todettiin, että ehdotus on hyvä, mutta etenee jos etenee muita väyliä.
Kansallispuvun ulkoilutustapahtuma
Todettiin, että tapahtumaidea on hyvä ja sitä voisi ehdottaa osaksi Kotiseutupäivien ohjelmaa
vuodelle 2019.
7. Muut asiat
Keskusteltiin asukkaiden osallisuudesta ja kuinka tärkeää on tehdä työtä pitkäjänteisesti ja jalkautua eri puolille kuntaa esimerkiksi yhdistysten tilaisuuksiin yms. Mukaan jalkautumiseen
myös ydintiimi – kerrotaan toiminnasta ja kysytään asukkaiden näkemyksiä ja mielipiteitä.
Timo muistutti, että Hyrylään Seudun Omakotiyhdistyksen Pihakilpailu on käynnissä, mukaan
voi ilmoittautua. Kilpailu päättyy 19.6. Hyrylän Seudun Omakotiyhdistyksen sivuilla lisätietoja,
Kaisa voi jakaa someen.

Keskusteltiin Tuusulanjärven alueen kehittämisestä ja mm. grillipaikasta. Tuuskodon tyhjää rakennuksen voisi hyödyntää – kun saadaan uimaranta, voisiko terassilla olla jonkinlainen pop up
kahvila?
8. Seuraavan kokouksen ajankohta
Sovittiin, että käydään sähköpostitse ja Facebookissa jatkokeskustelut kevään ja kesän tilaisuuksista.
Elokuussa on tulossa verkostojen yhteinen tapahtuma, joku elokuun lauantai, jotta on tarpeeksi aikaa kokemusten vaihtoon. Hyrylän ydintiimi tapaa syyskuun alkupuolella (sovitaan
aika doodlella.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Winqvist päätti kokouksen klo 18.30.
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