
Riihikallion kehittämisverkosto 

25.4.2018 

 

Ydintiimin kokous 

klo 16.30-17.05  

muistio 

Läsnäolijat: Jukka Virtanen, Heidi Farén (poistui 18.30), Kaisa Kutilainen (sihteeri), Markus Meckelborg, Annina 

Nuutinen (pj), Sanna Tuhkunen (saapui 16.30) 

 

poissaolijat: Mari Laaksonen, Lauri Aulio 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Annina Nuutinen avasi kokouksen klo 16.30. 

 

2. Bomban tilanne 

Tilakeskukselta saatu lupa käyttöön kesällä 2018. Saadaan käyttöön kesä kerrallaan. Maalit talkoita var-

ten saadaan Tilakeskukselta. Priuutin tilanne epäselvä. Sovittiin, että kehittämisverkosto tekee lausun-

non vielä poliittiselle johtoryhmälle Bomban tärkeydestä:  

o tavoite: puisto on pitkällä tähtäimellä tämän kylän keskus. Puiston ja bomban käyttö ympäri-

vuotista, ei tilapäistä. 

o Bomba on Kotkanpuiston kehittämisen kannalta tärkeä, toiminnan tukipiste.  

o yhteisöviljelyä varten saadaan Bombasta vesi. 

o Bomba on varasto teltalle ja mahdollisesti hankittavalle lentopalloverkolle, pihapeleille.  

o Tarjoaa vessat tapahtumiin ja toiminnan tueksi.  

o Työmaakoppeja voi vuokrata muualtakin.  

Avain tarvitaan tilakeskukselta, useampia kappaleita vai sähkölukko? Selvitettävä onko mahdollinen? 

Pari kolme avainta – Annina jatkaa keskusteluita.  

 

3. Vihertalkoot 

19.5. klo 10 alkaen. Kaisa kysyy mukaan yhteisöpuutarhurin 

o Bomban maalaus – maalit Tilakeskukselta 

o kirsikkapuut - hankittava 

o istutuslaatikot – kokoaminen, erikseen kasvien istutus. 

o Mahdollisesti Tuusulan Lions Club olisi kiinnostunut osallistumaan 

o levitetään mainosta. 

 

4. Mainosesite asukkaille 

- Mainosjakelu koteihin, toteutus mahdollisimman pian, painoon ja jakeluun 6.5. jälkeen? 

- Riihikallion mainosjakelun kustannukset olisivat 0,06 € / kpl + alv 24 %. Kotitalouksia noin 2 000 kpl alu-

eella.  

- Heidi voi taittaa esitteen 

- Tekniikka printattavaa tai painotyötä? tarkistettava Jakelujunioreilta 

- Kuvia Heidille kunnan kuvapankista, tunnukset myös, Kaisa hoitaa.  

- Amer, Riihikallio alueina? 

 

5. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti ydintiimin kokouksen klo 17.05 ja tilaisuutta jatkettiin avoimena. 

 



 

Allekirjoitukset 

 

 

 

Annina Nuutinen    Kaisa Kutilainen 

puheenjohtaja    sihteeri 

 

 

Riihikallion kehittämisverkosto 

Avoin kokous 

25.4. klo 17.05-19 

 

Läsnäolijat: Annina Nuutinen, Kaisa Kutilainen, Jukka Virtanen, Pentti Sandberg, Heidi Farén, Markus Meckel-

borg, Sini Tammelin, Satu Mäkinen, Aila Pesonen, Siru Luoto, Sanna Tuhkunen 

 

1. Esittäytymiskierros 

Läsnäolijat esittäytyvät.  

 

2. Bussikuljetukset 

Keskusteltiin bussiaikatauluista, joita olisi tärkeä saada ilmoitustauluille palvelukeskuksessa. Tarvitaan 

HSL:n pysäkkiaikataulut ja kartta, perinteinen ja selkokielinen: Hyrylä, Helsinki, Jäke, Kerava pysäkkiaika-

taulu jne. Koska ydintiimin jäsen Sanna Tuhkunen on HSL:n hallituksessa, Sanna lupasi viedä asiaa 

eteenpäin. Sovittiin, että seurakunnan Hyvän tuulen tuvassa voisi toteuttaa HSL infotilaisuuden joku 

kerta. Lisäksi keskusteltiin edellisessä tilaisuudessa esitetystä toiveesta ikäihmisten bussikuljetuksesta 

uimahallille, mikä on toteutumassa vapaa-aikapalveluiden kautta syksyllä 2018. 

 

3. Kevään ja kesän tapahtumat 

Kehittämisverkosto kävi innostunutta keskustelua kevään ja kesän tilaisuuksista. 

 

Puistotalkoot 

19.5. klo 10 

- talkoot: maalaus, istutuslaatikot, rusokirsikkapuut  

- markkinointi 

o FB event mitä pikimmin/Heidi Farén hoitaa 

o juliste, printattava – koululle, palvelutalolle, nuorisotalolle/Heidi Farén  

o koululle ja päiväkodille tiedottaminen mm. Wilma, Daisy/Annina hoitaa 

o SRK voi olla mukana yhteistyössä markkinoimassa tilaisuuksia kertoivat seurakunnan edus-

tajat esimerkiksi jakavat tietoa Facebook-sivulla, julistetta ilmoitustaululle, Hyvän Tuulen 

tupa maanantaisin klo 13-15, jonne voi tulla kertomaan toiminnasta. Sovittiin, että maanan-

taina 7.5. voisi olla kehittämisverkoston esittäytyminen (Markus ja Annina) ja 21.5. Sanna 

HSL asioiden merkeissä. 

o Sydänyhdistyksellä Kimppalenkki 22.5. (kerran kuussa) – sielläki voisi mainostaa. 

- Toivotettiin talkoisiin tervetulleiksi aivan kaikki, ei haittaa vaikka ei jaksa lapiota heiluttaa.  

- Tarjolla on mehua yms. tarjoilua. 

 

Kotkanpuiston avajaiset 

16.6. klo 14 



- Lyylin kahvila mukana 

- pormestari tai apulaispormestari avaamaan /Annina selvittää 

- musiikki: ei ole varmistettu mariachi-bändi/Markus varmistaa 

- mitä muuta voisi olla: esim. SRK mukaan jollain tapaa? 

- puistojooga? jos saa ääniä ja tulee kesäksi niin tämä tapahtuma olisi hyvä paikka aloittaa 

- hankitaan puistopelejä: betanque, mölkky, sulkapallomailat ja sulat 

o voisiko syntyä porukoita jotka pelailee viikoittain 

o lentopalloverkko avajaisiin mennessä myös  

- yhteisöbussi mukaan mikäli hanke toteutuu/Kaisa selvittää 

- kehittämisverkosto tarjoaa kahvit ja pullat tms. tarjoilut osallistujille/tilaus tehtävä kun tarkempi 

tieto  

- kirjastoauto/Markus kysyy  

- keppihevosrata/Annina kysyy 

- kutsutaan paikalle Keskari  

 

Grillipaikan avajaiset 

16.6. klo 16.30 

- Grilli on tulossa pururadan kalliolle  

- Keskusteltiin pitkään ajankohdasta, tultiin tulokseen että voi olla samana päivänä puiston avajaisten 

kanssa.  

- pöllit viherosastolta – Markus hakee, kysyttävä perään 

- heti käyttöön kun on paikoillaan! tiedotettava kun paikoillaan, vaikka ”avajaiset” olisikin vasta kesä-

kuussa 

- Kahvilassa istunut vanhempi herra osallistui keskusteluun ja totesi, että Riihikallion vanha kutsumanimi 

on Perä-Hyrylä: Voisiko grillipaikan nimetä Perä-Hyrylän grillipaikaksi? 

 

Yhteisöviljely 

- Jonakin arki-iltana istuttaminen yhdessä. Kaikki voivat tulla tulla mukaan – kaikkien rihalaisten yhteinen, 

kaikki saavat hoitaa, hankinnat tehtävä (mullat, siemenet jne.) 

 

Syksyn tapahtumia 

- Ideoitiin Sadonkorjuujuhlia syksylle, Riha on Rock tapahtuman yhteyteen 15.9. 

o martat, 4H myymään tapahtumaan  

o Sannalla kontaktit Rekoon  

o SRK, Yrjö ja Hanna säätiö mukana olosta 

- Koulun 50-vuotisjuhlat (pe 14.9. disko) 

- Ikäihmisten kortteliolohuone 

o herättänyt paljon kiinnostusta palvetalon asukkaissa. 

o voisi kokoontua torstaisin klo 14-16 Lyylin kahvilassa 

o syksyllä Seurakunnalla 3 x teematorstai tulossa Rihasaliin, tavoite aktivoida ihmisiä – todettiin 

että ei haittaa päällekkäisyys 

o Alkuun esim. 2x kuukaudessa 

o kiinnostaa läsnä olevia ikäihmisiä, Pentti olisi valmis toimimaan aktiivina ja vapaaehtoisena 

Kortteliolohuoneessa 

o sovitaan elokuulle kokous, jossa suunnitellaan tarkemmin 

 

Äänestys kehittämisverkoston toiminnasta 

- Ehdotukset ovat osoitteessa https://osallistu.tuusula.fi 

https://osallistu.tuusula.fi/


- äänestäminen vaatii rekisteröitymisen, minkä voi tehdä mm. Facebook-tunnuksilla.  

- Äänestys käynnissä 6.5. asti 

 

 

 

 


