LAHELAN KEHITTÄMISVERKOSTO PÖYTÄKIRJA
Aika

ma 15.5.2019, klo 19.50-21.50

Paikka

Vaunukankaan koulu

Läsnä

Margita Winqvist, Pekka Ruotsalainen, Tarja Rantanen, Jari Anttalainen, Tarja Hartman,
Harri Luostari, Katja Repo

Kokouksen avaus
•

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.50. Sihteeriksi valittiin Tarja Rantanen.

Todetaan osallistujat
•

Kokouksen osallistujat ovat Margita Winqvist, Pekka Ruotsalainen, Tarja Rantanen, Jari
Anttalainen, Tarja Hartman, Harri Luostari, Katja Repo

Edellinen muistio
•

Edellinen muistio hyväksyttiin korjauksella: Mäkipää korjataan Lamminpääksi.

Kevään ja kesän toiminta
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kevään tienpientareiden siivoustalkoot onnistuivat ja noin 60 henkeä osallistui talkoisiin
25.5. valtakunnallinen siivouspäivä
Roskatempauksia ja maanteiden pientareiden siivoustalkoita jatketaan ensi vuonna
Kukkapellot on kylvetty Lahelaan ja Ruotsinkylään; kukkapeltojen kustannusarvio on suuri (max.
900e), jossa kyntötyön osuus oli suuri; kukkapeltoasiaa ei käsitelty ydintiimissä; Keski-Uusimaan
toimittaja kävi istutuspaikalla; Ruotsinkylän kyntöosuus oli maksuton; talkoiden tarjoilut eivät
sisälly kustannuksiin, koska ne olivat maksullisia ja raha meni partiolle
Jatkossa verkostossa tarvittava raha haetaan Katjan lomakkeella
Yhteisöpuutarhuri Leena Silver aloittanut verkoston alueella ja hoitaa vaurioituneiden
koristeomenapuiden (3-4 kpl, a-hinta n.32,45e+alv) uusimisen sekä tilaamisen. Kaikkiin
koristepuihin tarvitaan verkkosuojaus. Leena selvittää kulut, PÄÄTÖS: puiden vaihto talkoilla.
Leena istuu Katjan kanssa samassa työhuoneessa.
Yhteisöpuutarhuri Leena auttaa ja tukee verkostoa puutarha-asioissa.
Vuoden 2020 verkostojen suunnitelmat tulee tehdä joulukuussa Katjalle.
Kunta kerää suositustoimittajat jumppareista ja puutarhatoimittajista, joista verkostot voivat sitten
tilata.
Risutalkoista tarvitaan talkooilmoitus netissä ja lähetään paperisena kuntaan, jotta talkoovakuutus
on voimassa.
Elyn alueita saa siivota (aluepäällikkö Karha)
Rusutjärven kukkaistutukset: viime vuonna kulut olivat noin 400e;
PÄÄTÖS: Rusutjärven kyläpäivässä toteutetaan istutuksia myös tänä vuonna 200 eurolla, jonka
verkostomme maksaa.
Ristikiven ympyrän suunnittelu: suunnitelmat valmiit, toteutusajankohta ei vielä tiedossa.
Puistojen hoitotaso: Toukkapuiston hoitotasoa nostetaan, reunoja leikataan paremmin (käärmeiden
takia)

•
•
•
•
•
•
•
•

Tarja R. ehdottanut puutarhurille, että Lahelanniityn puistoon ei mielellään nurmikkoa, vaan
hiekkaa, koska kunta ei kuitenkaan pysty ylläpitämään nurmikoita. Koristepuita voisi lisätä.
Tarja H. laatii kyselyn Lahelanniityn leikkipuiston toiveiden osalta
Lahelan puiston penkit ovat osin lahonneet
Osallistuva budjetointi: 5011 ääntä, 81% sähköistä ideaa, 23 popup-tilaisuutta, äänestäjien ikäraja
oli yli 12v, harva tiesi äänestyksestä; Lahelan lanit sai rahoja ja Rusutjärvi sai kolme ideaa läpi
Fiksaa Tuusulaa-palvelua pitäisi mainostaa asukasilloissa
Puistojumpat: Saara Haikola / Hyvä Happi pitää 4 kertaa elokuussa verkoston kustannuksella
puistojumppia Tuhkalanpuistossa (Jari kysyy Saaralta onko hän vetänyt Zumbaa)
Elyn tienpiennaralueita saa siivota (aluepäällikkö Pentti Karha/Ely)
Parannetaan tapahtumien FB-markkinointia

Ydintiimin vahvistaminen
•

Miten passiiviset jäsenet saataisiin vaihdettua? Kehittämisverkostot ovat poliittista
päätöksentekoa. Verkostossa on ydintiimin jäseniä, jotka eivät ole koskaan osallistuneet.
Verkostojen jäseniä pyydetään viemään tieto kunnanhallituksen ryhmän jäsenille
kehittämisverkostojen jäsenongelmista. Edelleen pyydetään poliittisten ryhmien vetäjiä nostamaan
kehittämisverkostojen jäsenongelman esille kunnanhallituksessa. Pormestarilla on tarkka tieto
verkostoihin osallistuvista ja osallistumattomista. Asiasta on keskustelu kevään
valtuustoseminaarissa ja kaikki olivat ongelmasta yhtä mieltä.

Kehittämisverkoston itsearviointi tullut Katjalta ja siihen olisi hyvä vastata
•

Puolivuosittain tulee laatia raportti kehittämisverkoston menneestä toiminnasta; Jari tekee
rungon

Muut asiat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12.10. Seitsemän veljeksen reitti-tapahtuma (Mikko Lamminpää yhteyshenkilö)
21.9. klo 11-14 Ruotsinkylän kyläpäivä
llmoitustaulut: K-kaupan kiinteistön omistaja ei hyväksynyt kiinnitystä kaupan seinään; kunnalta
tulee ulkotilaohjeistus, joka koskee myös ilmoitustauluja; Katja selvittää ulkotilaohjeen
Tuhkalanpuiston lampi: ei ruopata eikä tehdä mitään
Vieraslajit: lehtokotilot vallanneet Lahelaa ainakin Lahelantien läheisyydessä; laitetaan muutama
kannellinen keruuastia Lahelantien varteen (Tarja Rantanen)
Routavauriot: kävely/pyöräteiden alueella on pitkiä routavaurioita Lahelantien varressa; Elyn alue on
Lahelantiellä uudesta ympyrästä etelään. Elyn alueen routavauriot ilmoitetaan Elylle
Ydintiimien puheenjohtajat olivat valtuustoseminaarissa mukana.
PÄÄTÖS: Verkosto esittää, että joka valtuustoseminaarissa voisi olla verkoston puheenvuoro
hyödyistä ja haitoista.
Kokouksissa kerätään jatkossa keskeiset huolenaiheet valtuustoaloitteiksi.
Tuusulaan tarvittaisiin asukkaiden ja yritysten opas. Asia oli ollut esillä valtuustoseminaarissa
Seuraavaa kokous 13.8. klo 18 alkaen Rusutjärven koululla (Harri Luostari varaa)

Puheenjohtaja päätti kokouksen 21.50

Puheenjohtaja Jari Anttalainen

Sihteeri Tarja Rantanen

