
LAHELAN KEHITTÄMISVERKOSTO  PÖYTÄKIRJA 

ydintiimi 

Kunnantalo / Augustow   8.2.2019 

 

 

Aika 8.2.2019 kello 17.00 

Paikka Kunnantalo, Augustow nh 

Läsnä Anttalainen Jari, puheenjohtaja 

 Hartman Tarja, sihteeri 

 Ruotsalainen Pekka 

 Rantalainen Tarja saapui 18 

 Winqvist Margita saapui 18 

 

Käsiteltävät asiat 

1 Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja Anttalainen avasi kokouksen kello 17.47. Kokouksen sihteeriksi valittiin Tarja 
Hartman. 

2 Todetaan osallistujat ja päätösvaltaisuus 

Läsnä Anttalainen, Ruotsalainen, Hartman ja klo 18 saapuivat Winqvist ja Rantalainen. 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3 Työjärjestys 

 Päätös: Esityslista valittiin kokouksen työjärjestykseksi. 

4 Vuoden 2018 toiminta – katsaus 

Lahelan joulunavaus – kokonaiskustannukset olivat n. 1500 euroa, jotka muodostuivat 
seuraavasti: lupa 28 €, musiikki ja juonto 400 €, 800 € poniratsastus, 240 € kasvomaalaus,   
muut kulut n. 120 €. 

Puiden istutukset – koristepuut istutettiin Lahelan urheilukenttää vastapäätä olevalle pellolle 
ennen lumien tuloja, hinta 1587 € ja kaivuutraktori 90 € (Rantalainen) 

Auringonkukkapelto – n. 180 € 

Rusutjärven kukkalaatikot n. 450 €. 

Tuhkalnapuiston puistojumpat kesällä 2018 10 kertaa, yhteensä n. 550 €. 

Kukkasipulitalkoita ei toteutettu. 

Olimme mukana (Ruotsalainen) seniorien virkistyspäivässä Metsäpirtillä 16.11.18 

Turvallisuussuunnitelma ja siihen liittyvä alueen tarkastelu tehtiin keväällä 2018 
yhteistoiminnassa kunnan turvallisuushenkilöstön kanssa. 



Ilmoitustaulun hankinta on vielä vaiheessa, ongelmana lähinnä sijoituspaikka. 

Tuotimme tiedotteen toiminnastamme alueen asukkaille, mutta sen huomioarvo jäi 
vähäiseksi. Tulevaisuudessa tulee miettiä eri lähestymistapoja ja ehkä uuden tiedotteen 
laatiminen tulee ajankohtaiseksi ensi syksynä. Esitteen, 2 000 kpl painatus ja 
jakelukustannukset n. 730 €. 

Alueen asukkaiden aktivointitilaisuus pidettiin 16.11.2018 Klemetskogin koululla. Paikalla oli 
noin 20 henkilöä, edustaen alueella toimivia yhteisöjä ja yrityksiä. 

Koirapuiston sijainnista on ollut paljon keskustelua, mutta sopivaa paikkaa on vaikea löytää, 
sillä aina löytyy joku, jolle ehdotettu paikka ei sovi. Tämä on aika suuri ongelma. Paikan 
etsiminen jatkuu, sillä koirapuiston tarve on selkeä. 

Vuonna 2018 Lahelan kehittämistyöryhmä käytti eri hankkeisiin yhteensä 5 200 € ja 2000 on 
varattuna ilmoitustauluun. 

Roska-astioita lisättiin neljällä kappaleella ja kaksi siirrettiin toimivampiin paikkoihin. 

Linja-auto pysäkkien kunnostusprojekti on vielä aivan alkutekijöissä. 

Lahelan keve:n toteutunut talous on esitetty liitteessä 1.  

5 Ydintiimin kokoonpano ja siihen tarvittavat muutokset 

Tiedoksi: Tavoitteena on hieman muuttaa ryhmän kokoonpanoa. Margita Winqvist 
(Ruotsinkylä) on ollut mukana ryhmässä ja on erittäin aktiivinen, joten hänet on tavoite 
saada virallisesti ryhmän jäseneksi. Kehittämistyöryhmässä on ollut nimellisiä jäseniä, joita ei 
ole näkynyt kertaakaan. Heidät halutaan vaihtaa aktiivisesti toimiviin jäseniin ja samalla lisätä 
jäseniä alueemme eri puolilta. Nyt ryhmämme on liian Lahela- painotteinen verrattuna 
alueeseemme. Tarvitsemme ryhmään jäsenen ainakin Nahkelasta ja Rusutjärveltä. 

Kunnan johto on luvannut, että ydintiimejä täydennetään/muutetaan kesällä/syksyllä 2019. 

6 Toimintasuunnitelma 2019 

 Kävimme läpi toimintasuunnitelman ja teimme muutaman korjauksen – Liite 2.  

Vuodelle 2019 rahaa on käytettävissä 4000 €. 

7 Osallistuva budjetointi 

Lahelan alueen ehdotuksien käsittely tiistaina 26.2.2019 kello 18.00 Vaunukankaan koululla. 
Ydintiimien jäseniä toivotaan mukaan. 

8 Hiihtokoulu 

Päätös: Kehittämistyöryhmä järjestää sunnuntaina 24.2.2019 kello 11 – 15 Tuhkalanpuistossa 
hiihtokoulu -tempauksen nimellä ”Lahelan lumikarkelot”.  

Paikalle kutsutaan mukaan myös alueen partiolaiset telttansa ja nuotionsa kanssa.  

Tmi HyvaHappi (Saara Haikola) pitää lapsille ja tarvittaessa myös aikuisille hiihtokoulun, jossa 
harjoitellaan hiihdon tekniikkaa. 

Lisäksi järjestämme lapsille hiihtokilpailut.  

Ladut –latupuisto kunta/Myllykylän Mylly  ajaa ladut kuntoon, jos vielä silloin on lunta 
jäljellä.  

Tarjolla makkaraa ja mehua omakustanne hintaan.  



Markkinoimme tapahtumaa Facebookissa. Tapahtuma toteutetaan pienellä budjetilla.  

Säävaraus. 

9 Alueen asukkaiden aktivointi – kylät mukaan – yritykset mukaan 

 Lisäämme verkostoitumista eri tapahtumin alueen asukkaiden ja yritysten kanssa. 

10 Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen noin kello 20.11.  

  

Pöytäkirjan vakuudeksi Tuusulassa 20.3.2019 

 

 _________________________ _________________________ 
 Jari Anttalainen  Tarja Hartman 
 puheenjohtaja   sihteeri 


