Lahelan kehittämisverkosto
ydintiimin kokous
21.5.2018
klo 18.07–20.03.
Läsnäolijat: Jari Anttalainen (pj), Kaisa Kutilainen (siht.), Pekka Ruotsalainen, Tarja Hartman
Muut osallistujat: Tony Falenius (Ruotsinkylän kyläyhdistyksen pj)
poissa: Elina Väänänen, Tarja Rantanen, Taina Ketvel, Harri Jussila
Muistio
1. Kokouksen avaus
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.07. Tehtiin esittäytymiskierros, koska kaikki eivät tunteneet
toisiaan etukäteen. Tony Falenius Klemetskogs skolan yhdistyksen hallituksen jäsen ja Ruotsinkylän
kyläyhdistyksen pj.
2. Verkoston toiminnasta
Kokemukset
- Verkostojen välillä on vaihdettu kokemuksia pariin otteeseen. Haasteista keskusteltu, toiminta on
alkuvaiheessa. Pikkuhiljaa ollaan ymmärtämässä kehittämisverkostojen roolia ja tehtävää. Kaisa on
tehnyt verkoston toimintaperiaatteista luonnosta. Rahankäyttö, päätöksenteko ja mandaatti toimia.
Informaatiokanava, toiminnan väylä pienissä jutuissa. Alueiden kipupisteitä on kartoitettu verkostojen kautta. Tehty suuntaa antava toimintasuunnitelma, Facebook-ryhmä, alueelliset someryhmät
hyödynnetään. Ruotsinkylä.fi sivustoa ylläpidetään -> sinne myös tietoa verkoston toiminnasta.
Kokoonpano, Alueen laajuus ja edustaminen
- Rahanjako alueen nuppijaon mukaan, Laaja Lahela (Ruotsinkylä, Myllykylä, Vaunukangas jne…),
edustavuus haaste. Ydintiimin jäseniä ei tule lisää, mutta voi tulla edustajat muualta.
Toimintasuunnitelman tarkennukset
- Ollut eri tilaisuuksia mitä kautta tullut toiveita ja ehdotuksia: turvallisuuskävelyt, viherkävely kunnanpuutarhurin kanssa, osallistuvan budjetoinnin ehdotukset. Toiveita on tullut paljon. Jari täydentää eri väylistä tulleiden perusteella. Ilmoitustaulut -hanke.
3. Toteutuneet tapahtumat ja toimenpiteet
- Lahelan joulun avaus
- Lauantaina 3.122017. pidetty tapahtuma, oli Lahelan kaupan risteyksen avajaiset samalla. Onnistuneet kokemukset. Risteys toimii nyt paremmin.
Turvallisuusillat ja Turvallisuuskävely
- Miten onnistui – olisi voinut kuvitella, että olisi suuremmat osallistujamäärät. Ainakin tarjottu mahdollisuus vaikuttaa. Paljon kohdentuu liikenneturvallisuuteen, kirjattu ylös suunnitelmaan. Kyläkävelyt yksi tapa pitää, tulossa syksyllä Ruotsinkylään/Maantiekylään (Tony). Opetetaan ihmiset siihen,
että voi olla aktiivinen. Markkinointia tarvitaan paljon. Jatkettaneen, vaikka eivät vetäneetkään suuria kävijämääriä.
Roskikset
- Tullut aikaisessa vaiheessa, saadaan ainakin 4 roskista. Haarukoitu paikkoja, katsotaan tilaisuuden lopuksi. Toukkapuistossa on 6 roskista, niitä voisi laittaa laajemmalle alueelle.
Viheralueet
- Viherkävely pidetty Lahelassa kunnanpuutarhurin kanssa. Toimenpidelistaus, 14 kohtaa tällä hetkellä. Keskusteltiin nuorten kesätyöllistämisestä viheralueiden hoitamiseen. Kesätyösetelillä jne.
voisi työllistää nuoria. Ei ole toteutunut 2018, mutta ehkä 2019? Ei unohdeta asiaa. Ihmiset ajavat
kunnan puistoaluetta omalla koneella ja bensalla. Voiko bensoja korvata kunnan toimesta kuittia
vastaan? Laitetaan selvitykseen. Kuntoluokituksen nousu, pitää valmistella asiaa. Kunnossapito on
ulkoistettu, mikä tuo oman haasteensa. Teknisen lautakunnan kautta.

penkit
- Keskusteltiin penkeistä, uusien penkkien hankinta on jäissä, odottaa kunnan ulkotilaohjetta.
bussipysäkit
- Keskusteltiin bussipysäkeistä. Kunta on vastannut osallistuvan budjetoinnin alustalla: Tuusulan
kunta valmistelee ulkotilaohjetta yhteistyössä asukkaiden kanssa. Ohjeen valmistelussa voidaan ottaa kantaa bussipysäkkien ilmeeseen ja lähettää ehdotuksia ja toiveita niiden ulkoasusta pysäkeistä
vastaaville tahoille. Pysäkkikatoksia lähdetään uudistamaan taloudellisesti mahdolliseksi katsottavalla rytmillä tärkeimmistä alkaen yleisesti sekä katurakennushankekohtaisesti. Katuverkon osalta
katokset ovat kunnan vastuulla, maantiepysäkkien osalta joudutaan tapauskohtaisesti sopimaan
asiasta maantieviranomaisen kanssa. Pohjustava työ (Tuusulan ulkotilaohje, HSL-sopimusyhteistyö
pysäkki-infon osalta) on käynnissä kunnassa, joten asia etenee kunnassa. Bussipysäkkien uudistaminen on laajuudeltaan niin iso hanke, että se ei ole kehittämisverkoston kautta toteuttavissa.
Koirapuisto
- Koirapuisto on herättänyt paljon keskustelua alueen someryhmissä. Parkkitila aiheuttaa haasteita,
nimby-ilmiö. Ydintiimi selvittää yhteistyössä kunnanpuutarhurin kanssa sopivaa sijaintia.
4. ehdotukset osallistuva budjetointi
Kyläpenkki kaikkiin kyliin kaikille kyläläisille (14 ääntä)
- missä penkit ovat talvikunnossapidon aikana, iso haaste
- pitää olla kestävä, jos on ympäri vuoden
- iso työ kerätä pois talven ajaksi – myös iso kustannus
- pitäisi olla pysyvät paikat
- pysäkit kun olisivat kunnossa, niin olisivat mainiota paikkoja penkeille
- mietitään muutamat pisteet? voisiko tehdä kokeiluluonteisesti vastaavat penkit kuin Hyrylän torille
tehty talkoilla?
Hiekkapohjaisia lenkkeilypolkuja Tuusulaan (14 ääntä)
- Ruotsinkylän tutkimusmetsässä on hiekkapolku, Luonnonvarakeskuksen aluetta jossa saa lenkkeillä
vapaasti. Muitakin on jo olemassa, ehkä enemmän tiedotusasia? Kartta ja parempi tiedotus. Uusin
polku Tuuskodolta golfkentälle ja eteenpäin on upea.
- Uusille alueille suunnitellaan kaavoituksen yhteydessä.
- Arboretum
- Jokivarsi pitäisi kunnostaa poluksi Jokipuistosta alkaen Myllykylään asti (Pekka, merkittiin karttaan
kunnanpuutarhuria varten)
Lahelan muuntaja - kylämme maamerkki (13 ääntä)
- Caruna ei vastustanut, kun otettu pari vuotta sitten esille. Kunta voisi aloittaa keskustelut asiasta.
Puistojumppaa Tuhkalanpuistossa (8 ääntä)
- Tmi HyVaHappi ehdottanut itse itseään
- Kaisa kysyy tarjousta toiminimeltä tarjouksen ja miten organisoivat asian? paikallinen tuusulalainen
yrittäjä?
Kyläraitin ehostaminen (7 ääntä)
- Maisalantien parannustyö, sen yhteydessä? Oma kävely kunnanpuutarhurin kanssa Ruotsinkylään?
- erilliseen valmisteluun talousarvion yhteydessä mahdollisesti
- omilla teillä saa tehdä risusavottaa – talkoita voi järjestää (talkooilmoitus), kunta vie roinat pois.
Lahelantien turvallisuuden parantaminen (7 ääntä)
- pidetään asiaa takaraivossa ja ehkä jonkinlaista asenteisiin vaikuttamista
Roskatalkoot Lahelantiellä (6 ääntä)
- talkoita voidaan pitää, kunta voi hakea säkit ja kehittämisverkosto tarjota talkoomehut ja pullat
Pilliketien ja Peltokierrontien päähän lähiliikuntapaikka (5 ääntä)
- ehdotus on hyvä, mutta niin iso, että mennyt tarkemmin käsiteltäväksi Tuusulanjärven ja Tuusulanjokilaakson kehittämistyöryhmään
Koirapuisto Lahelaan (5 ääntä)

-

asiasta keskusteltu paljon mm. somessa
merkittiin karttaan yksi ehdotus kunnanpuutarhurille koirapuistolle Ristikiventien työpaikka-alue,
Häkliä vastapäätä.
Vieraslajitalkoot - jättipalsami pois kylästämme (4 ääntä)
- talkoiden järjestäminen kehittämisverkoston kautta – paikallistuntemus käyttöön
- Mikon kanssa keskustelua –voisiko pitää talkoita
Nahkelan vanha koulu asukkaiden käyttöön (1 ääni)
- Olisi hienoa, jos olisi ”kerhotalo” alueella – selvitettäväksi tarkemmin.
Hyviä ehdotuksia. Jari ottaa lenkkeilypolut esille kuntakehityslautakunnassa, Kaisa selvittää puistojumppaa,
vieraslajitalkoot Mikon kanssa suunnitteluun ja koirapuisto on kunnan suunnassa selvityksen alla.
5. Käynnissä olevat projektit
Kesän avaus 9.6.
- K-kauppa
- Toteuttaminen
- kehittämisverkosto mukana? Jari voi tulla liikuntavaunun kanssa
- kokonaiskoordinointi? Tarjalle viesti – ei ketään vastuuhenkilöä
- kuka on se, joka pyörittää suunnittelun?
- tiedotuksessa auttamassa ja talkoolaisia hakemassa: 15.9. tulossa Kyläkävely Ruotsinkylässä/Metsäkyläänpäin (Tony tietää)
- kauppias laittaa tapahtumasta mainoksensa K-marketin mainoksen yhteyteen
- Toteuttajat
- mistä löytyy tekijöitä?
- Ohjelma
- Toni luode tulossa musisoimaan
- ponitalutusta
- Kaisa voi varata liikuntavaunun (liikuntapalvelut)
Kesätapahtuma Toukkapuistossa elokuussa?
- Jari päävastuussa
elokuussa flyeri kehittämisverkoston toiminnasta
- Toukkapuiston tapahtumasta
- muu toiminta syksyllä?

6. Liikenneturvallisuus ja sen parantaminen
- Ristikiventie – näkymäalueet käytiin turvallisuuspäällikkö Erkin ja kunnanpuutarhuri Riitan kanssa
läpi, selvitystyötä tehdään ja Jari aktiivisesti kyselee.
- Lahelantie
- Maisalantie
- Tuusulanjoentie
- Muut
7. Kaavoitus ja rakentaminen
 Lahelanpelto II
ollut lausunnolla moneen otteeseen. Vasta rakentamisen myötä ihmiset heränneet, huoltoasema ja
kauppa herättänyt haloota.
 Muut alueet
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Jari Anttalainen päätti kokouksen klo 20.03.
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