
Hyrylän kehittämisverkoston ydintiimin kokous  
  
Paikka: Hyrylän kirjasto, kokoushuone Einari  
Ajankohta 22.9. 2018 klo. 12.30 - 15.00  
  
Paikalla:  
Erja Isomäki Pj  
Leena Joensuu sihteeri  
Aki Aaltonen  
Mari Korhonen  
  
Poissa: Lars Winqvist, Ilmari Sjöblom, Timo Huhtaluoma  
  
Muistio:  
 

1. 1. Kokouksen aloitus.   
Erja Isomäki aloitti kokouksen klo 12.25  

  
2. Osallistavan budjetoinnin kautta sekä ydintiimin jäsenille muualta tulleet ehdotukset kun-
talaisten aktiviteeteiksi  

Nuoretkin pitäisi ottaa huomioon, halusivat mm. Särkänniemeen ja Linnanmäelle, johon toimintaan Hy-
rylän kehittämisverkosto ei katso aiheelliseksi satsata varoja, koska ne ovat Hyrylän ulkopuolella.  
Nuoret ovat toivoneet lani-pelitapahtumien järjestämistä, mutta saivat tarkoitukseen 10 000 euroa lah-
joituksen muualta, joten voivat järjestää laneja itsekin.  
Lisäksi nuoret ovat kannattaneet metsäretkeä, ja esittäneet, että voivat fillaroida Sarvikallliolle. Kehittä-
misverkostolta he haluavat makkaraa. Myös lumikenkäreissu kiinnostaa. Retkiä selvitellään ja mahdol-
lisesti toteutetaan yhteistyössä Hyrylän alueen nuorisotoimen kanssa 2019 talvella tai keväällä  
  
Nuoret myös tykkäävät palloilulajeista, joten höntsäfutis ja höntsäsähly olisivat mieluisia. Verkosto esit-
tää nuoret vastaan päättäjät ottelua 3.2.12-15, pormestari paikalle tulo ehdoton toive, nuorten toive iso 
pokaali kiertopalkintona + ruusukkeet jokaiselle osallistujalle. Työnimenä Skavabölen skabat, nuoret 
vastaan kuntapäättäjät. Tarjoiluksi nuoret toivovat keksejä ja mehua, lumi on pointti, joten ulkoilutapah-
tuma. Tapahtumapaikkana Hyrylän tori. Pelaajia molemmissa joukkueissa 10. Kustannukset 
yht. Max 100 euroa. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Hyrylän alueellisen nuorisotoimen kanssa. 
Tapahtuma hyväksyttiin. Koko Pormestarikolmikko on jo lupautunut mukaan  
Nuoret toivovat edelleen katukoristelinettä nimenomaan torille, nuorisotoimen ohjaamo toivonut myös 
samaa, koska heidän toimipisteensä vieressä. Kustannusarvio taustalevyineen siirrettävälle telineelle 
noin 1200-1500€. Alustavasti hyväksytty hankinta vuoden 2018 budjetista  
  
Toivomus alueemme nuorisolta: Torille keväällä, kun lätkän mm-kisat kun Suomen peli, jättinäyttö, 
jonka vuokra vuorokaudessa 1000-1500 euroa arvio, voisi ehkä sisältää kaksi matsia. Voisi pyytää jo-
takin yksityistä tai urheiluseura pitämään kahvilaa. Rockkonsertti ja festarityyppinen myös penkkiurhei-
lijoiden paratiisi. Ruokamyyjiä ulkopuolisilta. Pyydetään uudet tarjoukset tammikuussa 2019 ja selvite-
tään sen perusteella, mitä toimenpiteitä verkostolta vaaditaan ja mitä ulkopuolisia tarvitaan ja halutaan 
mukaan ja missä määrin. Ajankohdan määrään, koska on mahdollisesti ensimmäinen Suomi-ottelu. 
Alustavasti Torilla tavataan-tapahtuma hyväksyttiin.  
  
Elokuvan teko, haluaisivat tehdä nuorten näkökulmasta filmi, miltä näyttää Hyrylä. Verkosto tarjoaisi.  
Toteutusaika: Kesäaikana, kun nuorilla vähän tekemistä. Selvitetään kustannukset ja tarkempi toimin-
takuvia ensin keväällä 2019  
  
Nuorisotilan tarve edelleen olemassa. Aunela vajaakäytöllä, olisi keskeisellä paikalla, verkosto voisi 
perustaa nuorten kortteliolohuoneen tai esim walkers, jollainen Jokelassa. Mestalla edelleen paikalla 
pelit, pitäisi saada käyttöön. Marin lisäkommentti: Aunelan käytön kanssa on mahdollisesti ongelma, 
kun siellä ei ole kuin yksi vessa, mutta selvitetään asiaa enemmän  
  
Selvitetään Mestan nykykäyttö.  



Varsinkin senioreita kiinnostaa historia:18.10. 2018, Jaana Koskenranta menossa Kalliopohjan kortte-
liolohuoneella luennoimaan. Kahvitarjoilu, kustannus?   
  
Mari Korhonen on keskustellut Jaana Koskenrannan kanssa 24.11 luentoa Hyrylän vanhoista raken-
nuksista. Kahvitarjonnasta kustannukset arviolta max 100 euroa. Paikka voisi olla kirjaston Einari. Ta-
pahtuma hyväksyttiin. Ydintiimi selvittää tapahtuman siirtämistä Aunelan tiloihin sen historiallisen arvon 
puolesta  
  
Seniorit toivoneet myös museokierrosta Tuusulan Rantatien museoihin, kustannukset verkostolle ehkä 
400 euroa bussista, Museotoimi tarjoaisivat opastukset ja sisäänpääsyt museoihin. Ajankohta keväällä 
esim. Tapahtuma järjestetään kehittämisverkoston ja museotoimen kanssa yhdessä toukokuun alussa. 
Alustavasti tapahtuma hyväksyttiin  
  
Seniorit toivoneet myös liikuntapäivää. Mari neuvotellut m. Risto Kanervan ja erityisliikunnan Sami Lie-
hun kanssa. Bussikuljetus Metsäpirtille, metsälenkki, kysymyksiä reitin varrella, jumppaa, bingoa, 
sauna, ulkopelejä, tarjolle makkaraa ja kahvia sekä pullaa.  
Bussi voisi kiertää laajemmankin alueen noukkien ihmisiä, voisi noukkia laajemminkin ikäihmisiä mu-
kaan. Voisivatko muut Etelä-Tuusulan kehittämisverkostot osallistua osallistua kustannuksiin. Metsä-
pirtti varattu alustavasti keskiviikko 14.11 klo 11-16. Bussikustannus 400 euroa, kahvi yms, palkinnot 
yht. 100€. Tapahtuma hyväksyttiin. Marin lisäkommentti Riihikallion ja Lahelan kehittämisverkostot ovat 
alustavasti kiinnostuneita jakamaan kustannukset, kunhan bussi poikkeaa myös poimimassa 
näiltä aluellta osanottajia esim. Lyylin kahvilan ja Lahelan K-marketin edestä  

  
La. 5.1.2019 esim 12-16 lasten talvirieha Tuuliviirin- tai Kaukjärvenpuistossa. Tuuliviirinpuistossa las-
ten suosima pulkkamäki. Lapsille ilmainen huskyajely reellä tai kärryllä kahdella koiravaljakolla. Kolme 
tuntia maksaa yht 1000€ sis alv 10%. Makkaran paistoa ja mehua, johon varattava 300 euroa. Lapset 
saavat myös silitellä koiria. Edullinen tarjous saatu espoolaiselta firmalta.  
Tapahtuman markkinointiin varataan Sari Rinne 150€-editointi sekä käytetään lehtien ilmaisia tapahtu-
mapalstoja.  
Tapahtuman yhteiskustannukset 1450 euroa. Valjakkoajelun ennakkovarausmaksu 300€ sis alv 10% ( 
tarjouksen mukaan ) sekä makkaroiden ja mehujen kustannukset vielä vuoden 2018 budetista. Tapah-
tuma hyväksyttiin   
 

2019 Elo- syyskuun vaihteeseen Hyrylän torille sadonkorjuujuhlan tyyppinen tapahtuma, jossa valittai-
siin esim.Tuusulan makein mopo, leikkimielisiä kilpailuja yms., erilaisia juttuja kaikenlaisille ihmi-
sille. Hevoskärryajelua,  tapahtuma voisi jatkua myös iltaan esim. Venetsialaisten viettona.  
Ruokaa tarjolla, yhteistyössä Hyken ja yrittäjien kanssa. Tuusulalaiset myisivät omia tuotteitaan, ome-
noita, hilloja, perunoita, leipää, sieniä. Ilmaiset myyntipaikat ainakin omille kuntalaisille ja käsityölai-
sille.  
  
Asuinalueille toivottu siirtolavoja esim puutarhajätteille, toiminut Keravalla hyvin. Selvitetään 
asiaa. Asia on myös virkamiesten selvityksen alla. Ehkä aikaisintaan 2019 keväällä  
3.    
4. 3 Keskusteltiin hankinnoista  
Koskenmäenrantaan huvimaja tai grillikatos sekä 2 kpl pöytäpenkkiyhdistelmää. Riitalta hyväksyntä 
huvimaja / grillikatos ja pöytäpenkki mallille sekä pyydetään selvitettämään / kilpailuttamaan hinnat 
mahdollisimman pian. Nämä hankinnat 2018 budjetista, vaikka toimitus olisi kesän alussa.   
 

Koskenmäenrantaan voisi istuttaa myös alkukesästä 2019 alppiruusuja, istutus yhdessä kuntalaisten 
kanssa. Riitalta hyväksyntä alppiruusujen istuttamiselle ja istutuspaikalle. Kustannukset selvitettävä. 
Ostettaisiin tänä vuonna. Selvitetään, mitä 30-40 alppiruusua maksaa.   
 

Näiden rakennelmien kokoamisen tai taimien istuttamisen hoitaa verkosto talkootöinä. Alustavasti han-
kinnat hyväksytty kokouksessa. Lopullinen hyväksyntä, kun kustannukset ovat tiedossa. Marin lisäeh-
dotus Tuuliviirinpuiston niittyalueen viereen 2 kpl pöytäpenkki-yhdistelmää, jos muille sopii? Nämä toi-
sivat puistoon paljon lisäarvoa ja toimintaa.   
 



Niittykukkasiemeniä Koskenmäenrantaan. Nämä ostetaan tänä vuonna ja kylvetään talkoilla huhti-tou-
kokuussa 2019.   
Koripalloteline Hyrylän torille hankinta hyväksyttiin. Onko tarve kilpailuttaa hankinta?  
 

Leikkimökin valaisu 30.11. ( Taiteiden yö:n ehdotus )+ jatkossa pimeän aikana hyväksyttiin. Kustan-
nusarvio Minna Pulkkisen esityksen mukaan  
  
4. 4. Muut asiat  
Selvitetään Leena Joensuun ehdottama betonipatsas asia. Ehdotuksen mukaan vaihtaisimme varsin-
kin Hyrylän torilla sijaitsevat betoniporsaat persoonallisemmiksi. Neuvoteltava myös Riitan kanssa  
  
5. 5. Hyväksyttiin Hyrylän liikenneturvallisuusselvitys.   

  
6. 6. Seuraavan kokouksen ajankohta  

Jollei 2018 hankintojen suhteen ole tarvetta kokoontua vuoden 2018 puolella, niin pidetään kokous 
tammi-helmikuussa 2018. Pyydetään mahdollisia yhteistyökumppaneita verkostoutumisen mahdol-
listamiseksi mukaan. Aloitetaan suljetulla kokouksella heidän kanssa ja jatketaan kaikille avoimella 
sen perään.  
  

7. 7. Kokouksen päätös  
Erja Isomäki pj päätti kokouksen klo. 14.55  
  
Allekirjoitukset  
  
  
_________________________                                       ________________________  
Erja Isomäki pj                                                                 Leena Joensuu sihteeri  

 


