
Kellokosken kehittämisverkosto 

Ydintiimin kokous 

Kahvila Kinuskilla 

ke 9.5.2018 klo 18.05–20.00 

 

osallistujat: Kyösti Lehtonen (pj), Juha Lampi, Heli Udd, Kaisa Kutilainen (siht.) 

muut: Malla Tuuri-Sarinko (kohdan 7. käsittelyn ajan) 

poissa: Maritta Mitronen, Liisa Palvas, Veijo Viiru, Jukka Klint 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Kyösti Lehtonen avasi kokouksen klo 18.05.  

 

2. Osallistuvan budjetoinnin ideat 

Lähdettiin käymään läpi saapuneita ehdotuksia yhteisömanagerin johdolla. Todettiin, että ke-

hittämisverkoston pitäisi olla paikallinen ”ohjelmatoimisto”, toiveet keskittyvät tapahtumiin ja 

erilaiseen ohjelmaan. Käytiin läpi eniten ääniä saaneita osallistuvan budjetoinnin ehdotuksia ja 

sovittiin jatkotoimenpiteistä ehdotusten suhteen. Todettiin, että lista on kokonaisuudessaan 

hyvä ja pidetään ehdotukset mielessä, vaikka kaikkia ei nyt voidakaan toteuttaa. Lista liitteenä 

(liite 1). Tärkeää olisi saada ehdottajat itse aktiivisesti viemään ideoitaan eteenpäin, kokoa-

maan väkeä mukaan jne. 

 

Totti-filmifestari (9 ääntä) – lähdetään toteuttamaan 

- Todettiin, että idea on hyvä. Nauhoja on perikunnalla kaapillinen. Carlanderin suvun kanssa 

pitäisi sopia, että saako käyttää materiaalia ja nimeä. Liisalla yhteyksiä Carlanderiin.  

o nopea ja pienimuotoinen toteutus tänä vuonna 

o voisiko toteuttaa esim. Kellokoskipäivässä syyskuun loppupuolella? 

- laajempana toteutus vasta 2019  

o idea voisi kiinnostaa laajasti 

o lapset valmistelisivat vuoden ajan kuvis tms toiminnassa 

o muille kurssi esim. Tuusulan kansalaisopistossa: miten teen lyhytfilmin -kurssi (ver-

kosto voisi tukea rahallisesti) 

- paikka: ruukki, juhlatalo, koulu tms. – tänä vuonna ainakin toteutus Ruukilla  

- kehittämisverkosto voisi auttaa viestinnässä ja myöntää tapahtumatukea parisataa euroa 

- Kaisa kyselee lisätiedot ja toiveet, mihin verkostoa tarvitaan tämän vuoden osalta. 

 

Kellokosken ruukin matkailuinfo (9 ääntä) – toteutuu  

- Matkailuinfoa ollaan toteuttamassa yhteistyössä elinkeinonpalveluiden kanssa, tulee Ruos-

teinen Kuu yrityksen tiloihin. 

- Ehdotus etenee ilman suurempia kehittämisverkoston työpanoksia. 

- Pohdittavaksi/selvitettäväksi, voisiko kunta toteuttaa uudistetun version Kellokoski esit-

teestä? 

 

Kesäkirpputori ulkosalla (9 ääntä) – lähdetään toteuttamaan 

- Voisi olla helppo toteuttaa. 



- Kannustaminen: mitä tarvitset, jotta saat asian aikaiseksi? 

- pöytiä on VPK:lla ja voi lainata ja roudata, jäähallilla on pöytiä myös (Kyösti kysyy) 

- Tarvitaan joku/jotkut, jotka muodostaa paikan ja siivoaa jäljet 

- tarvitaan lisätietoja mitä odotetaan: roudausapu, lupa-asiat, markkinointi (Kaisa yhteyksissä) 

- markkinointi eli tilaisuuden myynti tärkeää 

- ajankohdaksi elokuinen viikonloppu?  

- Voisiko saada mukaan esim. MLL, VPK naiset ruokatarjoiluihin – mitä maksaisi jos ostettaisiin XX 

määrä vohveleita (Kyösti kysyy mitä maksaisi vohvelit jos tarvitaan) 

- soppatykki keitettynä 300-400 €? 

- takakonttikirppis – löytyykö innokasta jo kiertotaloushankkeen yhteyteen 26.5. (Malla) – todettiin 

että ei ehkä kannata kaikkia paukkuja laittaa yhteen viikonloppuun. 

  

Matalan kynnyksen musisointi (8 ääntä) – lähdetään toteuttamaan 

- kaivataan lisätietoja ehdottajalta: mitä on matalan kynnyksen musisointi, mitä toivotaan verkos-

tolta: välineet, tilat vai tapahtumat? Yhteisömanageri selvittää lisätoiveet ja tarkennukset 

- kyläkuoro: voisiko hyödyntää ohjelman tuottamiseen? 

- voisiko kuoro järjestää yhteislaulutilaisuuden kirpputorille?  

- yhteisen musisoinnin yhdistäminen Totti – festivaaliin yms. tapahtumiin?  

- mitä tarkoittaa matala kynnys: maksutonta, heikoimmillakin taidoilla tekemään musiikkia? 

o kehittämisverkoston kautta tilat esim. koululle, kiertotalouspisteelle… 

o paikkoja, välineitä, mikä on verkoston osuus/rooli tässä? 

- nykytilanne: seurakunnalla on kuorotoimintaa, bänditiloja ei ole 

- jos ympäri vuoden toimintaa: missä järjestetään, ruukki/jokialue – useita tapahtumia (6 vuodessa), 

jos soittimia, niin koululla olisi, yhteislaulu voisi olla Falltexin tilassa tai Vanhalla Nuorkalla  

 

Maisemapelto Roinilaan (7 ääntä) – selvityksessä, ehdotus hyvä 

- selvitettävä että ei puhuta väärästä sijainnista, kasvihuoneiden lähellä? 

- ehdotus on hyvä, kunnanpuutarhurilta alustava vihreä valo, vaatii laajemman rahoituksen kuin 

mitä verkostolla käytössä 

- Ei vaadi nyt toimenpiteitä verkostolta. 

 

Pop up tila paikallisille yrityksille (6 ääntä) - toteutuu 

- Tuusulan kunta vuokraa Falltexin vanha tilan ruukilla kiertotaloustilaksi yhdeksi vuoden pilotoin-

tiin. Sama tila voi toimia samalla Pop up –tilana paikallisille yrityksille. Tila voitaisiin ottaa yritysten 

pop up -käyttöön esim. elo- tai syyskuusta alkaen. 

- Kiertotaloustila voisi toimia muutenkin kohtaamispaikkana ja juttutupana, minne tulla keskustele-

maan ja tapaamaan muita. Voisiko myös yhteislauluja toteuttaa siellä? Tila ei leimaa eikä ole min-

kään yhdistyksen alla.  

 

Ohjelmalliset sunnuntaikävelyt ( 5 ääntä) – lähdetään toteuttamaan 

- hyvä idea, mutta vaatii koordinointia 

- yksi toteutus tänä vuonna Kellokoskipäivän yhteyteen? siihen olisi helppo yhdistää.  

- viime vuotisen polkukävelyn laajentaminen? 

- organisointi: kysytään museolta, saadaanko ihmiset opastamaan? Kaisa selvittää.  



 

Kellokosken koirapuiston elävöittäminen (5 ääntä) – lähdetään toteuttamaan 

- Liisa Palvas lupautui toimimaan kehittämisverkoston vastuuhenkilönä Koirapuiston osalta. Kaisa 

yhdistää Liisan ja yhteisöpuutarhuri Minna Pulkkisen pohtimaan asiaa eteenpäin.  

- Hankkeeseen pyydetään mukaan Heiluhännät koirakerho. 

 

3. Kehittämisverkoston toiminnan periaatteet 

- Pohdittava verkoston roolia: mikä se on? Onko verkosto ennen kaikkea mahdollistaja, joka tarjoaa 

tukea, rakenteita ja yhdistää ihmisiä ja toimijoita?  

- Tarvitaan säännöllisiä kokoontumisia, jotta asiat etenevät tarpeeksi. Kutsutaan mukaan: tule kes-

kustelemaan ja vaikuttamaan.  

- Tarvitaan toiminnalle vuosikello ja tehdään ”tapahtumarinki” – jotta olisi toimintaa ympäri vuo-

den, mikä kokoaa ihmisiä yhteen. Esim. MLL laskiainen jne. vuosikelloon.  

- Verkosto tarjoaa väylän aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen.  

- Voisiko olla markkinointiväylä paikalliselle toiminnalle, esim. yhteinen esitejakelu kausittain ta-

louksiin? 

- Todettiin, että ydintiimi voi kokoontua ilman yhteisömanageria ja työstää asioita keskenään eteen-

päin. Yhteisömanageri tulee mukaan kokouksiin, joihin häntä erityisesti tarvitaan.  

 

4. Tila-asiat 

- Nuorkkan osalta sisäilman tutkiminen nopeasti. Selvitykseen kunnan suunnassa mikä on nuorisota-

lon rooli – voivatko nuoret palata takaisin Vanhalle Nuorkalle jos sisäilma on kunnossa? Voisiko ny-

kyinen Nuorkka olla kirjaston tapahtumatila ja paikka asukkaiden kohtaamiselle? Järjestötuvalle 

tarvitaan joku korvaava ratkaisu joka tapauksessa.  

 

5. Syötävä puisto 

- Missä mennään? luvattu tukirahoja, yhdistysten osallistuminen? Perjantaina katsotaan, mitä voisi 

keväällä istuttaa, vedensaanti ongelma. Istutuskuopat, mullat – kaivaminen, ei ole tehty 

 

6. Kekola festivaali 

- Tulossa paljon ohjelmaa; teatteria, kasvomaalausta, letitystä, markkinamyyjiä, bändejä, opiskelijoi-

den projektien esittelyt. Lisää ohjelmaakin kelpaa esim. musiikki.  

- Kalastuskauden avajaisista ollut tosi vähän mainostusta. Onko esite ollut jo jakelussa? Molempien 

tapahtumien somejakaminen olisi tärkeää. 

- Kiertotaloushanke työn alla: haetaan laajempi rahoitus ja tarvitaan koordinointia. Alkuun yrittäjä-

vetoisesti, asukkaat ja yhdistykset mukaan myös. Kunta ja Metropolia tukikumppaneita. 

- Falltexin vanha tila kunta vuokrannut. Lähdetään rakentamaan lainaamoa.  

- Kunnan tiedote ja tapahtumakalenteri (Kaisa & Paula) 

- lauantaina – saippuaworkshop tarvitsee telttakatoksen – pystytysapua ja teltta lainaan verkostolta 

(klo 8 pystytys Kyösti & ottaa pari tyyppiä mukaan, Juha myös mukana, kuntosalin edessä) 

- äänentoisto Takomon esiintymislavalle – Kaisa sopii laitteista Mallan kanssa 

- Yksi järkkäri tarvitaan vielä jostakin – pääseekö joku? 

 

7. Syksyn toimenpiteet 



- koululle kehittämisverkoston kokous ja tilojen esittely – syksyn ensimmäinen kokous koululla, pyy-

detään paikalle myös rehtori Jyrki Aronen.   

 

8. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Kyösti Lehtonen päätti kokouksen klo 20.  

 

 

Allekirjoitukset 

 

 

 

Kyösti Lehtonen    Kaisa Kutilainen 

puheenjohtaja    sihteeri 


