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Aika ma 1.4.2019, klo 19.05-20.29 

Paikka Kunnantalo / Augustow 

Läsnä Margita Winqvist, Pekka Ruotsalainen, Tarja Rantanen siht, Jari Anttalainen pj 

 

Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Jari Anttalainen avasi kokouksen klo 19.05. 

 

Todetaan osallistujat 

Kokouksen osallistujat ovat Margita Winqvist, Pekka Ruotsalainen, Tarja Rantanen, Jari 
Anttalainen. 

Päätösvaltaisuus 

 Verkostojen päätösvaltaisuudesta ei ole sovittu mitään. 

Edellinen muistio 

Toimintokatsaukseen Jari oli  tehnyt tarkennuksia. Muistio jaettu ydintimille. 

Hiihtotapahtuma järjestettiin suunnitelman mukaisesti. Osallistujia yllättävän paljon, ehkä 
jopa pari sataa. 

Hiihtokisassa parikymmentä osallistujaa 10 vuoteen asti. Partio, Jari Anttalainen,  Saara 
Haikola, Mikko ja Minnami Mäenpää olivat aktiiveja. Kunnan liikuntapuoli hoiti latuhommat. 

Verkoston esitteitä oli jaossa tapahtumassa.  

Jari Anttalainen oli jakanut Lahelan lumikarkeloiden esitteitä/mainoksia alueen päiväkoteihin  
ja kaupalle. 

Pöytäkirjasta korjataan Rantalainen muotoon Rantanen, muuten pöytäkirja ok. 

Toiminnan suunnittelu 

Margita ottaa teidenvarsitalkoot vastuulleen. 24.4. mennessä pitää olla siivottu. Margita 
laittanut jo roskatalkoista viestiä Destialle.  

Tapahtuma tarvitsee markkinointia Tarja Rantanen tukee etenkin verkoston Facebook 
markkinoinnissa. Jokaisella osallistujalla tulee olla kumikäsineet ja heijastinliivi. Kunnalta 
saatavissa roskapihtejä. 

Täydet säkit laitetaan kevytväylille ja Destia  kerää säkit 24.4. jälkeen ja kunta omalta 
alueelta.  



Lahelantie Mangsin risteyksestä Lahelaan päin, Lahelanorren kohtaan (johon jatkossa tulee 
kiertoliittymä) on ELY:n eli Destian omistuksessa/hoidossa. Lahelanorresta Nahkelantielle 
(Vaunukankaan risteykseen) on nyt kunnan omistuksessa ja hoidossa. Ismo 
Autere/kunnossapito/viheralueet , 040 314 3127, Margita Winqvist on häneen vielä 
yhteydessä. 

Pyritään siihen, että 15.4. lähtien mahdollista aloittaa kerääminen. Margita varmistaa ja 
ilmoittaa asiasta. 

Risutalkoot Morokivenpuiston ja Lahelanpellon alueella suunnitteilla. Tarkistettava lintujen 
pesimärauha-aika. Jari Anttalainen vastaa järjestelyistä ja tiedottamisesta sekä talkooluvan 
hankkimisesta. 

Uudenmaan kylät la 8.6. tapahtuma – mietittiin osallistumista.  Pohdittiin, että ajankohta 
tulee niin nopeasti. Ei erityistä toimintaa tuolle päivälle. 

Verkostomme nimi on muuttumassa muotoon kunnan toimesta Lahelan ja kylien 
kehittämisverkosto- muotoon. 

Toukkapuiston aktiviteettipäivä järjestetään ennen juhannusta tai juuri ennen koulujen 
alkua, jos löydetään yhteistyökumppaneita.  Mietittiin, voisiko päivä olla 
hyvinvointipainotteinen. Ennen koulun alkua voisi olla liikenneturvallisuusasiaa. Jari laittaa 
Lahelanpellon FB-ryhmiin ilmoituksen, jossa kysellään yhteistyökumppania. 

Selvitetään mahdollisuutta järjestää 25.5. siivouspäivä ja kirppis. 

Kunnan koordinoima asukasilta Lahelassa tulossa 15.5. Vaunukankaan koululle. Selvitetään 
kunnalta turvallisuussuunnitelman tilannetta. Jari kysyy Erkki Vähämäeltä. 

Kesän puistojumppia ei voida tilata aina samalta. Parempi idea olisi ohjaajan oma järjestely 
ja rahastaminen sekä ilmoittelu. Verkosto voi tukea markkinointia. Verkoston rahat ovat 
puolittuneet edellisvuoteen verrattuna.  Selvitetään kuitenkin vakuutusasiat jumpissa ym. 
liikuntatapahtumissa. 

Pekka poistui kokouksesta klo 19.45. 

Ydintiimin vahvistaminen: keskustan Taina Ketvel ilmoittanut, että ei osallistu. Jos eroaa 
ydintiimin jäsenyydestä, niin eroaminen pitää tehdä kirjallisesti kunnanhallitukselle. Elina 
Väänäsen tilalle on mietitty Nahkelasta Aaltosen Akia. Harri Jussilan sijaan tarvitaan myös 
uusi henkilö. Kuntaa (Katja Repo) pyydetään lähettämään passiiville ydintiimin jäsenille 
kysely verkostoon osallistumisesta tai eroamisesta. 

Osallistuva budjetoinnissa oli verkoston alueelle ehdotettu 13 erilaista kehittämiskohdetta. 

Yhteisöpuutarhuri tulee kuntaan töihin kesäkaudeksi. 

 

Muut asiat 

 Ei muita asioita. 

 

 



Kokouksen päättäminen 

Seuraavaa kokouskertaa ei päätetty. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.29 

 

 

Jari Anttalainen  Tarja Rantanen 

puheenjohtaja  sihteeri 


