Julkinen tiedote

TUUSULAN

ME TEEMME YHDESSÄ.
OSALLISTUVAN BUDJETOINNIN
ÄÄNESTYS ON ALKANUT

Vaikuta tulevaan palvelukeskukseen
Vastaa viestintäkyselyyn

Elämisen taidetta.

Nyt pääset äänestämään
ja kehittämään Tuusulaa
Asukkaat ovat ideoineet, miten Tuusulasta
voitaisiin tehdä entistä parempi paikka asua
ja elää. Nyt jokainen voi äänestää, mitkä ehdotuksista toteutetaan.
Asukkaiden ideoita kerättiin syksyllä osallistuvassa budjetoinnissa. Ideoista jatkojalostettiin yhteiskehittämisen
pajoissa 136 erilaista äänestysehdotusta. Nyt Sinä pääset äänestämään mitkä näistä ehdotuksista toteutetaan
vuonna 2021. Äänestettävät ehdotukset löytyvät seuraavilta sivuilta. Käytettävissä olevasta 100 000 euron määrärahasta koko Tuusulaa koskeviin ideoihin ohjataan 30
000 euroa. Eri alueilla toteutettaviin ideoihin on varattu
loput 70 000 euroa. Äänestäminen on nopeaa ja helppoa.
Voit äänestää yhtä tai useampaa ehdotusta, mutta alueen
määrärahaa ei saa ylittää. Äänestää voit verkossa osoitteessa osallistu.tuusula.fi tai henkilökohtaisesti äänestyspisteissä ja TuusInfossa.

ÄÄNESTYS TAMMIKUUN AJAN
Tammikuussa tuusulalaiset saavat äänestää
jatkojalostetuista ideoista ne, jotka toteutetaan
vuoden 2021 aikana. Äänestää saavat kaikki
12 vuotta täyttäneet.
Äänestäminen tapahtuu kahdella eri tavalla.
1. SÄHKÖISESTI osoitteessa osallistu.tuusula.fi.
2. Henkilökohtaisesti voi äänestää
ÄÄNESTYSPISTEISSÄ.
Ota mukaan henkilötodistus.
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1.

SÄHKÖINEN ÄÄNESTYS OSALLISTU.TUUSULA.FI

2.

ÄÄNESTYSPISTEET

Tiistai 12.1.2021
klo 9–12, S-Market Hyrylä (Hyrylänkatu 6)
klo 13–14.30, Puuilon parkkipaikka (Moukarinkuja 6)
klo 15–17, Riihikallion Alepan parkkipaikka (Haukantie 2)
klo 17.30–20, Kodin Terra (Majavantie 5)
Keskiviikko 13.1.2021
klo 8–10, Tuusulan pihvitupa (Ojakärsämäntie 1)
klo 10.30–13, Vanha Unkka (Hämeentie 18)
klo 14–17, K-Market Parila (Tuusulantie 76)
klo 17.30–20, K-Market Lahela (Lahelantie 280)
Torstai 14.1.2021
klo 8–10, Notkopuiston
päiväkodin parkkipaikka (Sivutie)
klo 10.30–12, Yhden Tähden Tarina (Urakkatie 1c)
klo 12.30–13.30, Viertolantien hiekkakentän parkkipaikka (Viertolantie)
klo 14–16, Rautajokela (Kolsantie 2)
klo 16.30–20, K-Supermarket Jokelan parkkipaikka (Puistokuja 2)
Perjantai 15.1.2021
klo 9–11, Kahvila Rento (Vanha valtatie 197)
klo 11.30–13, Kellokosken Ruukin parkkipaikka
klo 13.30–14.30, Linjala (Kellokoskentie 361)
klo 17–19 K-Supermarket Kellokoski (Vanha valtatie 189)
Lauantai 16.1.2021
klo 9–12, K-Supermarket Hyrrä (Autoasemankatu 1)
klo 13–15 Sahankulman parkkipaikka (Moukarikuja 2)
Sunnuntai 17.1.2021
klo 11–14, S-Market Hyrylä (Hyrylänkatu 6)
klo 14.30–17, K-Supermarket Hyrrä (Autoasemankatu 1)

Muista henkilötodistus mukaan!

Teksti: Paula Miettinen
Kuva: Kari Kohvakka

SELVÄSTI SELKOKIELELLÄ

SELKO

Tämä osuus on kirjoitettu selkokielellä. Selkokieli sopii esimerkiksi
erityisryhmille, joiden on vaikea lukea ja ymmärtää yleiskieltä.

Teksti: Matti Välimäki

Äänestää voi verkossa
– nettiäänestykseen
on tarjolla myös tukea
Asukkaat ovat esittäneet ideoita, miten Tuusulaa
voisi kehittää. Voit äänestää tammikuussa niitä
suunnitelmia, jotka kannattaisi mielestäsi toteuttaa.
Jokainen tuusulalainen voi äänestää 100 000 euron
edestä. Äänestää voi yhtä tai useampaa ehdotusta.
Äänestys alkaa 4.1.2021.
1.

Voit äänestää ideoita tammikuussa netissä
osoitteessa https://osallistu.tuusula.fi.

2. Klikkaa kohtaa Kirjaudu sisään ja valitse
Tunnistaudu äänestämään.
3. Tunnistaudu sivustolla Suomi-fi-palveluun. Tämä tehdään
pankkitunnusten avulla. Tunnistautuminen on pakollinen.
Sen ansiosta äänestykseen eivät voi osallistua muut kuin
Tuusulassa asuvat ihmiset. Se varmistaa myös, että kukaan
ei voi äänestää enempää kuin yhden kerran.
4. Jos olet peruskoulussa tai opiskelet toisen asteen
oppilaitoksessa, voit tunnistautua myös Wilma-tunnusten
avulla.
5. Valitse tunnistuksessa Jatka palveluun-painike.
Sinut siirretään tämän jälkeen automaattisesti
osallistumisalustan etusivulle. Valitse Äänestä-painike.

ÄÄNESTÄMISEEN SAA MYÖS APUA!

6. Tutustu ehdotuksiin. Voit etsiä eri ehdotuksia myös
käyttämällä hakusanaa. Voit etsiä niitä myös alueen tai
aiheen mukaan.

Osallistuvan budjetoinnin ideoita
voit äänestää myös kirjastoissa,
kirjastovirkailijan avustuksella.

7.

Valitse ehdotukset joita haluat äänestää. Klikkaa oikealla olevaa valintapainiketta. Jos haluat perua valintasi, niin
klikkaa valintapainiketta toisen kerran. Voit äänestää haluamillasi alueilla (Koko Tuusula, Jokela, Kellokoski, Hyrylä,
Riihikallio ja Etelä-Tuusulan kylät), mutta äänestettävien
ehdotusten yhteenlaskettu eurosumma ei saa ylittää
alueen määrärahaa.

8. Paina Äänestä -painiketta.
9. Vahvista valintasi painamalla Vahvista- painiketta.

Äänestämiseen on tarjolla apua.

Äänestämiseen saa apua myös
Tuusulan keskitetyssä asiakaspalvelussa TuusInfossa. Se sijaitsee
Tuusulan pääkirjaston rakennuksessa
(Autoasemankatu 2).
Anna äänesi vaikuttaa!
Äänestysaika on 4.–31.1.2021

10. Jos muutat vielä mieltäsi, niin paina kohtaa, jossa lukee
poista äänesi ja aloita alusta.
11. Kirjaudu lopuksi palvelusta ulos.
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OSALLISTUVAN BUDJETOINNIN
ÄÄNESTYSEHDOTUKSET 2021

Koko Tuusula, käytettävissä 30 000 €
Eroon siruetanoista

€
6 000

2 000

Järjestetään kilpailu, jossa kerätään tietoa Tuusulan
suurimmista puista puulajeittain. Tulokset tallennetaan
karttapalveluun. Tämä innostaisi ihmisiä liikkumaan
luonnossa ja havaintoja voisivat tehdä kaikki; koululuokat biologian projekteina, partiolaiset, suunnistajat ja
muut metsissä liikkuvat.

Tölkkiputkia roska-astioihin

2 000

Hankitaan pullojen ja tölkkien kierrätysastioita kiinnitettäväksi roska-astioihin. Sijoituspaikoiksi valitaan eri
kuntakeskuksissa sijaitsevat suosituimmat puistot ja
Jokelan aseman seutu.

Rastiratoja puistoihin

2 000

Rakennetaan Tuusulan puistoihin 5 kappaletta luontoaiheisia rastiratoja. Rastit ovat luontoon liittyviä kysymyksiä, havainnointeja ja muita tehtäviä. Radat sopivat
kaikenikäisille.

Nuoret töihin - Tuusula siistiksi

7 000

Syötäviä puistoja

5 000

Palkataan nuoria viherpalvelut yksikköön 2 viikon työsuhteisiin mm. keräämään roskia, siruetanoita ja avustamaan talkoissa kaikkien kehittämisverkostojen alueella.

5 000

Järjestetään koko kunnan alueella Roskaton Tuusula
-teemaviikko. Kannustetaan koululaisia ja muita asukkaita keräämään roskia lähialuilta ja metsistä, järjestetään tempauksia ja miniroskis-pajoja kaikissa kuntakeskuksissa, hankitaan lisää roskapihtejä ja (kamppis)
roskiksia. Järjestetään Ennen ja Jälkeen -valokuvauskilpailu osallistujien kesken.

Iso Hydrohex-näyttö uimahalliin

5 000

Kehitysvammaisten päivä hevostallilla

2 000

Ikäihmiset ulkoilemaan riksapyörän kyydissä

8 000

Hankitaan uimahalliin vuoden leasingin-sopimuksella
iso Hydrohex-näyttö, jolla mahdollistetaan virtuaaliset
vesijumppatunnit uimahallilla myös silloin kuin ohjattuja
liikuntaryhmiä ei ole tarjolla.
Järjestetään kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan
asiakkaille vierailu hevostallille. Päivän aikana voi ratsastaa, hoitaa hevosia ja päästä hevosajelulle vaunuilla.
Vapaaehtoiset pyöräluotsit kuljettavat ikäihmisiä sähköavusteisella riksapyörällä. Ulkoilu tuo tervetullutta
vaihtelua ja virkistystä ikäihmisen arkeen, joka usein
rajoittuu hoitokodin välittömään läheisyyteen. Riksapyörää säilytetään Riihikalliossa, mutta järjestetään riksapyöräviikot myös Jokelassa ja Kellokoskella.

Tuusulan retkikohteet Retkipaikka.fi-sivustolle

Palkataan projektihenkilö kokoamaan Tuusulan oivalliset retkeilykohteet Retkipaikka.fi-sivustolle.
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2 000

Yhteisöllinen kukkien istustusalue

5 000

Mobo-suunnistusrata Ristikiven metsäalueelle

2 000

Tuusulan niityt kukkimaan

2 000

Tuusulan lähteet kartalle

4 000

Välineitä ja koulutuksia yhdistysten tarpeisiin

7 000

Nuorten retki Hyvinkään seikkailupuistoon

4 000

Luonnon päivä

5 000

Pörriäisparatiisi

4 000

Koulun herkkupäivä

2 000

Alakoululaisten valokuvauskilpailu
- palkituille seikkailupäivä

3 000

Järjestetään erityisryhmille sählyturnaus salibandyhallissa.

Rakennetaan Mobo-suunnistusrata eli kiintorastireitistö
Ristikiven metsäalueelle lisäämään metsän virkistyskäyttöä ja alueen ulkoilumahdollisuuksia.
Perustetaan eri puolille Tuusulaa kukkaniittyjä sopiville
kunnan pelloille. Kukkaniityille voitaisiin istuttaa eri
aikoina kevättä, kesää ja syksyä kukkivia kukkia (esim.
niittykukkia ja auringonkukkia, mahdollisesti ahomansikoitakin), joita asukkaat voisivat vapaasti kerätä kotimaljakkoonsa.
Kartoitetaan kunnan mailla olevia lähteitä asukaskyselyllä, vastanneiden kesken arvottaisiin vuoden lähdevedet. Valitaan sopiva lähde kunnostettavaksi. Tutkitutetaan veden laatu ja merkitään kaikille avoin lähde
karttoihin.
Hankitaan yhdistysten tarvitsemia välineitä esim. videotykki, liikuteltavat äänentoistolaitteet, teltta, tuoleja, pöytiä yhdistysten lainattavaksi sekä järjestetään
koulutuksia. Hankkeen toteutuessa yhdistysten kanssa
päätetään, mitä hankittavat välineet ovat ja mikä koulutus järjestetään.
Järjestetään nuorille liikunnallinen retkipäivä Hyvinkään
seikkailupuistoon. Bussikuljetukset kaikilta nuorisotaloilta ja ruokailut.

Tuusulaan istutetaan eri puolille kuntaa (esim. Lahelanpuistoon, Tuuliviirinpuistoon Hyrylässä, Tolkinojanpuistoon Jokelassa, Omenalahdenpuistoon Kellokoskella
ja Kotkanpuistoon Riihikalliossa) lisää hedelmäpuita ja
marjapensaita. Laitetaan kyltit 'Saa syödä' ja tiedot eri
lajikkeista. Alueen asukkaat saavat valita lajikkeet.

Roskaton Tuusula -teemaviikko

Erityisryhmien sählyturnaus

Perustetaan kuntakeskuksiin istutusalueet joissa voisi
toteuttaa asukkaiden toivomia kukkaistutuksia.

Käynnistetään kampanja jonka aikana siistitään etanoiden elinympäristöä, järjestetään tehopäiviä, lisätään
etanaroskiksia, kohdennetaan kesätyöntekijäresurssia
etanoiden poimintaan ja lisätään viestintää. Myös kohdennettua tiedotusta ongelma-alueilla.

Asukaskilpailu: Tuusulan suurimmat puut kartalle

Ideoi
Kehitä
Äänestä
Osallistu

Järjestetään Suomen Luonnon Päivän tapahtuma, jossa
asukkaiden on mahdollista tutustua yhdistysten, yritysten ja muiden luontoaiheen äärellä toimivien toimijoiden esittelemiin harrastusmahdollisuuksiin. Lisäksi
järjestettään hyönteishotellien ja siilien pesien nikkarointipajat. Tapahtuma antaa mahdollisuuden nauttia
erilaisesta tekemisestä luonnossa ja sen äärellä.
Järjestetään hyönteishotellien nikkarointipajoja ja
perustetaan johonkin puistoon/muuhun viheralueelle pienimuotoinen "pörriäisparatiisi", johon ripustetaan
hyönteishotelleja, istutetaan pörriäisystävällisiä kasveja
ja mahdollisesti laitetaan taulu kertomaan pörriäisten
auttamisesta.
Käynnistetään projekti terveellisestä herkuttelusta.
Valitaan projektiin mukaan koulut, jotka rakentavat terveellisen herkuttelun paketit yhdessä oppilaskuntien ja
ruokahuollon kanssa.

Järjestetään alakoulujen kesken aktiivisuuskilpailu.
Oppilaat valokuvaavat aktiivisuuskuvia, joista raati tekee
valinnat. Valituista kuvista järjestetään näyttely kunnantalolle. Palkitut pääsevät Hyvinkäälle seikkailupuistoon.
4 000

Riippumattoja asukkaiden käyttöön

7 000

Asennetaan Anttilanrannan piknik-alueelle kiinteä riippumatto. Lisäksi hankitaan kirjastoihin lainattavaksi riippumattoja. Lainattavat riippumatot voi jokainen ripustaa
mieleiselleen paikalle, levähtää sekä rentoutua luonnon
keskellä.

Kyläpyöräily

3 000

2 000

Varataan Onnelan järvisaunasta kaksi saunaa ja kaksi pukuhuonetta: kerran kuussa (touko-syyskuussa)
kahdeksi tunniksi kerrallaan. Saunavuoroilla voi käydä
saunomassa, uimassa ja nauttimassa Tuusulanjärven
järvimaisemasta.

Kamalat kalusteet kuntoon

4 000

Tuusula-messut

20 000

Valotaidetapahtuma

30 000

Toteutetaan messutapahtuma, jossa Tuusulan ja lähialueiden yritykset ja yhteisöt voivat esitellä omaa
toimintaansa.
Toteutetaan valotaidetapahtuma, jossa valon ja taiteen
yhteistuotantoteoksia esitellään sisä- ja/tai ulkotiloissa.
3 000

Järjestetään yhteisöllinen ruokailupäivä Rykmentinpuiston ruokalassa. Yhdessä kokkaaminen ja syöminen
lisäävät yhteisöllisyyttä ja samalla oppii toisilta ja saa
ideoita arkiruoan valmistukseen.

Sambakarnevaalit

10 000

2 000

Järjestetään pop up -kyläkahvilat kirjastoautolla. Kunnan virkamies tai/ja luottamusmiehet hyppäävät kirjastoauton kyytiin ja kahvittelevat asukkaiden kanssa
pysäkeillä. Kuntalaiset pääsevät samalla antamaan
palautetta ja kehitysideoita omalta kylältään.

Yhteislaulutilaisuuksia

12 000

Lisätään kausivaloja kylien puihin. Valaistavat puut etsitään yhdessä asukkaiden kanssa.

Tuusulan ulkoveistosten ja muistomerkkien
kartoittaminen

5 000

Kerätään tieto ja tarinat Tuusulassa olevista ulkoveistoksista ja muistomerkeistä ja tallennetaan ne Virtuaali-Tuusulaan sekä lisätään infotaulut teosten luokse.

Koululaisten vierailu kotieläintilalla

13 000

Välituntivälineitä kouluille

5 000

Heijastinpuut kaikille kouluille

2 000

Polkupyörien korjaussalkut kouluille

2 000

Hankitaan oppilaiden toivomia välineitä kouluille. Välituntilainaamojen leikki- ja pelivälineet aktivoivat oppilaita liikkumaan ja tutustumaan toisiinsa.
Järjestetään heijastinpuu-kampanja yhteistyössä koulujen ja vanhempainyhdistysten kanssa. Liikenneturvallisuus paranee kun oppilaat ja ulkoilijat voivat ottaa
kävelylenkillään puusta heijastimen, jos sellainen on
päässyt unohtumaan.
Hankitaan kaikille kouluille polkupyörien korjausvälineet koulun, vanhempainyhdistysten ja oppilaiden
käyttöön.

Hierontatuoli uimahallille

8 000

Kylä kasvattaa -toiminnan käynnistäminen

6 000

Soitinkerho koululaisille

4 000

Sähköpyöriä asukkaiden käyttöön

9 000

Vaatteiden tuunaus-lanit

2 000

Hankitaan asiakkaiden käyttöön hierontatuoli uimahallin
kahvioon.

Järjestetään sambakarnevaalit Hyrylän keskustassa.
Tapahtumassa esiintyisi sambaryhmiä ja tapahtumaan
järjestetään samba-opetusta.

Pop up -kyläkahvilat kirjastoautolla

Kausivalot kyliin

Tarjotaan Tuusulan koulujen 5-luokkalaisille mahdollisuus vierailla kotieläintilalla koulupäivän aikana. Koululaiset pääsevät tutustumaan paikalliseen tilaan, eläimiin
ja tilalla tehtäviin töihin.

Järjestetään kilpailu, jossa etsitään Tuusulan kamalimmat yleisten alueiden penkit, roskakorit ja muita
kammostuttavia asioita. Äänestyksen voittajien kohteet
korjataan tai uusitaan uuteen uskoon ja parhaille bongareille on luvassa yllätyspalkinto.

Yhteisöllinen ruokailupäivä

25 000

Järjestetään ilmaiskonsertti, jossa suomalainen musiikin
ykkösnimi esiintyy Tuusulassa.

Tehdään kartta, johon merkitään pyöräilylenkki. Hankitaan postilaatikoita, jotka sijoitetaan reitin varrelle esim.
pyöräilyviikon ajaksi ja joihin voi kirjata käyntinsä postilaatikkopisteellä.

Saunavuoroja asukkaiden käyttöön

Suomen ykkösartistin esiintyminen

8 000

Järjestetään kolme yhteislaulutilaisuutta eri puolella
kuntaa. Tilaisuudessa lauletaan tuttuja lauluja yhdessä.

Pihaleikkivälineitä kaikkien käyttöön

3 000

Äänentoistolaitteet asukkaiden lainattavaksi

2 000

Picnic-päivä Tuusula-viikolla

5 000

Kulttuuritapahtumia lapsille

10 000

Toteutamme Koko kylä kasvattaa -ideaa alueellisesti
yhteistyössä vanhempainyhdistysten, kehittämisverkostojen ja muiden kiinnostuneiden toimijoiden kanssa.
Järjestetään jokaisen kehittämisverkoston alueella
lapsille kerhotoimintaa, jossa valmistetaan soittimia ja
musisoidaan.
Hankitaan Hyrylään ja Jokelaan sähköpyöriä ilmaiseksi asukkaiden käyttöön. Tehdään sopimus paikallisten
yrittäjien kanssa sähköpyörien lainaamisesta.
Järjestetään eri puolella Tuusulaa tapahtumia, joihin voi
tulla korjaamaan/tuunaamaan vaatteita ohjatusti.

Hankitaan päiväkoteihin ja puistoihin leikkikaluja ja niille
säilytyslaatikot. Leikkikalulaatikot tulisi jokaisen viiden
eri kehittämisverkoston alueelle.
Hankitaan kahdet kevyet äänentoistolaitteet, joita
asukkaat voivat lainata mm. tapahtumiin ja tilaisuuksiin.
Toinen äänentoistolaite on lainattavissa pääkirjastosta
ja toinen sijoitetaan yhdistysten välinelainaamoon.
Järjestetään Tuusula-viikolla picnic-päivä.
Järjestetään erilaisia kulttuuritapahtumia lapsille, joissa
esiintyy esim. taikureita. Myös musiikki ja kuvataide olisivat hyviä tapahtumien teemoja.

”Hienoa päästä
mukaan vaikuttamaan!
Vaikuttaminen tuntui
helpolta ja matalalla
kynnyksellä pystyi
osallistumaan. Rohkaisen
jatkossa mukaan kaikki
kuntalaiset.”
5

Etelä-Tuusulan kylät, käytettävissä 15 000 €

€

5 000

Kokkorannan laiturin kunnostus

3 000

Hämähäkkikeinu Klemetskogin koululle
- Fågelbogunga till Klemetskog skola

Kolmen pallokentän kunnon tarkistus

8 000

Uutta ilmettä Lahelan kentälle

4 000

Kuntoilulaitteet Rusutjärven yleiselle uimarannalle

6 000

Sup-lautojen säilytyskoppi Rusutjärven yleiselle
uimarannalle

2 000

Halloween-tapahtuma Ruotsinkylän koululle

2 000

Liikennetapahtuma Lahelanniityn leikkipuistossa

2 000

Kehitysvammaisten Disco

4 000

Työpajoja toimintakeskus Kettuseen

2 000

Valot Toukkapuiston kaukaloon

3 000

Suojatievaroitusvalot Lahelantielle

5 000

Lasten ja nuorten pelitapahtuma

3 000

Nuotiopuita Rusutjärven Koulurantaan

2 000

Ruotsinkylän merkittävien rakennusten infotaulut

4 000

Uusitaan talkoilla Kokkorannassa sijaitsevan laiturin
kansilaudoitus ja kaiteet. Kunnostamisella saadaan
laiturista turvallisempi käyttää.
Kolmen Etelä-Tuusulassa sijaitsevan kentän kunnostus
pelikuntoisiksi tarkistamalla, tasaamalla ja vaaittamalla.
Hankitaan ja asennetaan Keudan valmistamat kuntoilulaitteet Rusutjärven yleiselle uimarannalle.

Rakennetaan rannan läheisyyteen säilytyskoppi Rusutjärven yleisellä uimarannalla lainattavissa oleville
sup-laudoille. Rakentaminen tehdään talkoilla.

Puistoliikuntaa Lahelaan

2 000

6 000

Asennetaan sinilevän mittausasema Rusutjärven yleiselle uimarannalle. Mittausasema tuottaa reaaliaikaista
tietoa sinilevän määrästä uimavedessä. Asennus
tehdään talkoilla.

Uusi laituri Rusutjärven koulun rantaan

7 000

Vanha laituri poistetaan ja uusi laituri asennetaan talkoilla. Laiturin uusimisella lisätään uimareiden turvallisuutta ja uimarannan viihtyisyyttä.

Kävele kylästä kylään

2 000

Järjestetään opastettuja kävelyretkiä Seitsemän
veljeksen reitillä.

Laavu Vaunukankaalle

5 000

Rakennetaan talkoilla laavu Vaunukankaan lammen
rannalle. Laavun yhteyteen sijoitetaan myös tulisija
sekä puuvaja.

Lisää leväpuomeja Rusutjärven uimarannalle

Siistitään muuntajan ja urheilukentän ympäristöä ja
asennetaan penkki kentän luokse. Budjetista osa varataan selvitystyöhön muuntajarakennuksen valaisemiseksi joko osallistuvan budjetoinnin 2021 -projektina tai
sitten myöhemmin.
Järjestetään koko perheen tapahtuma koululla.

Järjestetään liikenneturvallisuutta edistävä tapahtuma
Lahelanniityn leikkipuistossa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Järjestetään Lahelassa kesällä 2021 ohjattua puistojoogaa (10 kertaa) ja kahvakuulatunteja (10 kertaa).

Sinilevän mittausasema Rusutjärvelle

Hankitaan hämähäkkikeinu Klemetskogin koulun pihalle
ja järjestetään avajaisjuhla pihalla kevään aikana. Keinu
tuottaa iloa kaikille alueella liikkuville lapsille ja nuorille.

4 000

Hankitaan neljä uutta leväpuomia pitämään sinilevä
poissa. Rantavesi pysyy uimakelpoisena koko kauden
ajan. Puomien huolto ja asennus yhteistyössä
Rusutjärvi-seuran kanssa.

Tuhkalanpuiston lammen parantaminen

7 000

Metsämieli-vertaisvetäjäkoulutus ja ohjattu
Metsämielipolku

3 000

Parannetaan lammen ympäristöä ruoppaamalla
vesialuetta ja raivataan vesistön rantaa.

Järjestetään myös kehitysvammaisille soveltuva discotapahtuma, johon on helppo osallistua. Tapahtumassa
saa tanssia ja nauttia buffetin antimista.
Järjestetään toimintakeskus Kettusen asiakkaille erilaisia pajoja esim. kynttilänvalmistuspaja ja tanssipaja.
Toimintakeskuksen asiakkaat saavat itse päättää, millaisiin pajoihin he haluavat osallistua.
Asennetaan valot Lahelanpellossa sijaitsevaan Toukkapuiston kaukaloon. Valot lisäävät turvallisuutta ja mahdollistavat myös liikkumisen kaukalossa pimeällä.
Asennetaan suojatievaroitusvalot yhden suojatien
kohdalle katuosuudelle Lahelanorren kiertoliittymän
eteläpuoli - Nahkelantie. Suojatievaroitusvalot lisäävat
Lahelantien liikenneturvallisuutta.
Järjestetään LAN-muotoinen pelitapahtuma Lahelan
Tertussa ja hankitaan kehittämisverkoston alueella oleviin kouluihin uudet lautapelit.
Hankitaan nuotiopuita Rusutjärven koulurannan nuotiopaikalle. Puutoimituksella taattaisiin, että rannan
puusto jäisi rauhaan ja lisättäisiin nuotiopaikan käyttömukavuutta. Kyläyhdistys hoitaa talkoilla nuotiopuiden
pinoamisen.
Laaditaan Ruotsinkylän merkittävistä rakennuksista infotaulut portinpieliin.Toteutus yhteistyössä kiinteistöjen
omistajien kanssa.

Järjestetään Suomen Ladun Metsämieli-vertaisvetäjäkoulutus ja ohjattu Metsämielipolku. Metsämielipolku
yhdistää luonnossa liikkumisen ja helpot mielentaidon
harjoitukset, jotka auttavat rentoutumaan, rauhoittumaan ja virkistäytymään luonnossa liikkuessa. Ristikiven
alueelle sijoitetaan muutamaksi viikoksi Metsämielitaulut tai Hyvinvointipolku mielen maisemiin -taulut.

Uutta iloa Vaunukankaan koulun pihalle

Hankitaan uusia välineitä koulun pihalle tuomaan iloa
välitunteihin ja pihan ilta- ja viikonloppukäyttäjille.
Peppu irti penkistä ja kädet älylaitteista!

Roska-astioita Lahelaan

3 000

Kukka- ja hernepeltoja Etelä-Tuusulan kylien
kehittämisverkoston alueelle

2 000

Metsäpirtin pihan kunnostus

4 000

Etsitään Vaunukankaan ja Koskenmäen liikenneympyrän väliltä sekä Autiorinteestä sopiva paikka roskaastioille. Asennus edellyttää ELY:n lupaa. Tutkitaan
läheisen Autiorinteenpuiston nykyisten roska-astioiden
kunto ja vaihdetaan huonokuntoisimmat uusiin.

Perustetaan 2-4 kukka- ja hernepeltoa Etelä-Tuusulan
kylien alueelle kunnan maa-alueelle tai sopimusviljelijöiden pelloille. Kustannukset muodostuvat peltojen
muokkaamisesta ja siemenistä, viljely talkoilla.
Kunnostetaan Metsäpirtin pihapiiri. Järjestetään asukkaiden ja tilan käyttäjien kanssa katselmus siitä mitä
toimintoja pihalle toivotaan, mitä kunnostetaan ja mitä
kasvillisuutta lisätään ja mitä raivataan. Kunnostustyöt
tehdään osin talkoilla.
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”On ihanaa, kun pääsee
konkreettisesti vaikuttamaan
oman kylän asioihin! Kannustankin
kaikkia osallistumaan
osallistuvan budjetoinnin pajoihin,
ja ennen kaikkea äänestämään
syntyneitä ideoita. Äänestämällä
pääsee vaikuttamaan ja voi saada
upeita asioita aikaiseksi omalle
asuinalueelle. :)”

8 000

Hyrylä, käytettävissä 22 000 €
Opasteita Rykmentipuiston metsään

€
2 000

Laaditaan suunnitelmakartta Rykmentinpuiston metsän
siimekseen jäävistä poluista ja asennetaan kartan pohjalta opasteet osaan poluista. Jätetään alueelle mahdollisuus tutustua metsään ja luontoon vapaasti ilman
opasteita.

Ristikiven metsäpolkujen parantaminen kyltein
tai sorastamalla

5 000

Kunnostetaan osa Ristikivessä sijaitsevista metsäpoluista joko sorastamalla tai merkitsemällä kyltein.

Ruoka eri maissa -kurssi ja ruuanlaittovälineitä
Mäntymäkeen

3 000

Järjestetään ruokakurssi, jossa tutustutaan eri maiden
ruokakulttuureihin valmistamalla ruokaa yhdessä. Hankitaan myös ruoanlaittoon liittyviä välineistöä yhteisötilaan Mäntymäkeen mm. yhdistysten käyttöön.

Uusi oleskelualue Tuuliviirinpuistoon pihakeinulla
ja herukkapensailla

9 000

2 000

Istutetaan kirsikkapuurivistö Järvenpääntien viereen
Tuulipuistoon.

Augustanpuisto - keidas kaikenikäisille

8 000

Tehdään Augustanpuistosta viihtyisä yhteinen oleskelupaikka kaikenikäisille asukkaille. Kunnostetaan leikki- ja
liikuntavälineitä, parannetaan istutuksia, lisätään kalusteita ja kasveja. Käynnistetään puistokummi-kokeilu.
Asukkaat päättävät yksityiskohtaisista toteutuksista.
Ne tehdään osin talkoilla Mattilan alueen asukasyhdistyksen ja alueen asukkaiden kanssa.

Kukkaloistoa Hyrylän keskustaan

4 000

7 000

Istutetaan puistoon marjapensaita ja hedelmäpuita. Perustetaan yhteisölliset viljelylaatikot ja etsitään niille vapaaehtoiset kummit. Järjestetään keväällä kaikille avoin
puistokatselmus, jossa kartoitetaan asukkaiden toiveet
ja sovitaan keinot puiston viihtyvyyden lisäämiseksi.

Leikkivälineitä Fjällbohon

4 000

Penkkejä Hyrylään ja Pekkolaan

4 000

Fjällbohon siisti yleisö-WC

3 000

Hankitaan puistoon leikkivälinelaatikko (hiekkaleluja ja
pelivälineitä) ja huvimajan viereiseen kivijalkalabyrintiin
rakennuspalikkalaatikko. Tehdään puistoon lisää puiston historiasta kertovia tauluja sekä QR-koodien takaa
löytyviä tarinoita.
Hankitaan neljä penkkiä Hyrylän ja Pekkolan alueelle.
Kaksi penkeistä senioripenkkejä.
Lisätään vessan siivouskertoja kesäkaudelle 2021 ja
lisätään opaskyltti osoittamaan vessan suuntaan.

Kirsikoita ja kunnostettuja penkkejä Leijapuistoon

3 000

Penkki Paijalantielle

3 000

Pyörätelineitä Hyrylään

3 000

Matonpesupaikan siistiminen

4 000

Elonkorjuumarkkinat Hyrylässä

5 000

Rantatien kulttuurikohteet tutuiksi -bussikierros

2 000

Uusitaan Leijapuiston penkkien lahonneet puuosat ja
vaihdetaan huonokuntoiset roska-astiat uusiin. Puiston
avoimelle alueelle istutetaan kirsikkapuita tuomaan
keväistä kukkaloistoa.
Asennetaan penkki, roska-astia ja koirankakkapussiteline Paijalantielle.

Siistitään Koskenmäen matonpesupaikan ympäristöä
ja lisätään opasteita. Tehdään puistoon kaikenikäisille
soveltuva luonto- ja rastirata.
Toteutetaan yhteisölliset Elonkorjuumarkkinat Krapin
pihapiirissä sadonkorjuuaikaan. Paikalliset yksityiset
henkilöt ja pienyrittäjät voivat myydä oman satonsa
tuotteita.
Järjestetään neljän tunnin opastettu bussikierros Rantatien kulttuurikohteissa. Kierrokseen sisältyy ilmainen sisäänpääsy Lottamuseoon sekä kahvit Lottakanttiinissa.

MM-Lätkätori

10 000

Hyrylän vesitornin valaiseminen

20 000

Järjestetään Hyrylän torilla tapahtuma, jossa voi
katsella MM-jääkiekkopelejä isolta screeniltä.

Tehdään uimahallin, kirjaston ja taidekasarmin läheiseen rinteeseen näyttävä kasvi-istustus kävelijöiden ja
autoilijoiden iloksi. Asukkaat saavat päättää istutuksen
teemasta ja muodosta.

Uutta ilmettä Mikkolan puistoon

5 000

Hankitaan penkkejä (kausi- ja senioripenkkejä) Mattilan
alueelle (esim. Suotie, Tuusulantie ja Kotorannatie) ja
reitille Mattila-Fjällbo. Myös Fjällbon puistoon lisätään
penkki. Ja Mattilan alueelle koirankakkaroskis.

Hankitaan Hyrylän alueelle kuusi pyörätelinettä, joihin
pyörät lukitaan rungosta. Asukkaat äänestävät pyörätelineiden sijoituspaikoista.

Tehdään Tuuliviiripuistoon kävelytien levennys hedelmäpuurivistön ja omenapuuympyrän väliin. Asennetaan
levennykselle vastakkain istuttava pihakeinu (esteetön)
ja roska-astia. Reunustetaan alue esimerkiksi herukkapensailla.

Kirsikkapuita Tuulipuistoon

Penkkejä Mattilaan ja reitille Fjällbohon

Valaistaan Hyrylän vesitorni. Järjestetään asukasäänestys parhaasta valaistusideasta ja toteutetaan vesitorni
eniten ääniä saaneen idean mukaisesti.

Nopeusnäyttö Rantatielle

7 000

Kirkkotien liikenneturvallisuuden parantaminen
nopeusnäytöillä ja liikennemerkeillä

7 000

Virtuaalista yhdessä tekemistä puistoihin

2 000

Palloseinä Mattilan Piilipuistoon

3 000

Etsitään ELYn kanssa sopivat paikat kiinteille nopeusnäytöille Rantatien varrelle kumpaankin suuntaan ja
asennetaan nopeusnäytöt paikoilleen lisäämään Rantatien turvallisuutta.

Sijoitetaan Kirkkotien varteen kiinteät nopeusnäytöt
parantamaan Kirkkotien liikenneturvallisuutta ja tarkastellaan Kirkkotien osuuden Keuda - vanha kunnantalo
40 km/h nopeusrajoitusalueen toteutusta. Merkitään
Kirkkotien sivukujat 30 km/h nopeusrajoitusalueiksi
sekä toteutetaan Kirkkotielle 40 km/h -aluenopeusrajoituksen ajoratamerkinnät.
Virtuaalista yhdessä tekemistä lapsille ja huoltajille
olemassa oleviin puistoihin. Qr-koodien avulla uusien
asioiden ääreen vieminen.
Rakennetaan Piilipuistoon palloseinä mahdollistamaan
pallopelit pienelläkin porukalla ja monipuolistetaan
siten liikuntamahdollisuuksia kentällä.
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Jokela (sisältää Jäniksenlinna, Laululaakso,
Purola ja Vanhakylä), käytettävissä 13 000 €
Kuivalammen kunnostus

€
7 000

Kunnostetaan kuivalampien (Asemapäällikönkujan
pääty) välissä kulkeva pieni polku noin metrin levyiseksi
poluksi. Kustannukset syntyvät kankaasta, sorasta ja
työstä.

Piknik-paikka Koululammelle

3 000

Jokelan lampien reitistö

4 000

Koirankakkapussien telineitä Jokelaan

3 000

Kukkaistutus- ja penkkiyhdistelmä
Jokelan keskustaan

2 000

Asennetaan pöytäryhmä Koululammen eteläpäätyyn.
Perustetaan Jokelan lampien läpi kulkeva reitistö. Reitistön varrelle pystytetään viittoja ja infotauluja kertomaan Jokelan lampien historiasta.
Hankitaan 3 kappaletta pussitelineitä, irtopusseja ja koirankakkaroskis-tarroja. Irtopusseja ja tarroja olisi saatavilla monarilta roskapihtien yhteydessä ja telineet voisi
sijoittaa Notkopuistoon ja asuinalueille.

Sijoitetaan Jokelan keskustaan näyttävä kukkaistutusja penkkiyhdistelmä.

Ulkopingispöytä Notkopuistoon

4 000

Hankitaan ja asennetaan ulkokäyttöön soveltuva pingispöytä Notkopuistoon.

Uutta ilmettä Vanhankylän koulun piha-alueelle

9 000

Hankitaan kolme siirrettävää frisbeegolfkoria ja frisbeet.
Pystytetään Vanhankylän koulun kentän kulmaan aita,
joka estää pallon karkaamisen tielle sekä mopojen ja
autojen pääsyn kentälle. Rakennetaan koulun pihalle
penkkejä tai asennetaan vaihtoehtoisesti pari pöytäryhmää.

Kuljetus Jokelasta uimahalliin

4 000

Järjestetään bussikyyti uimahallille 10 kertaa lauantaisin
syksyllä 2021.

Tiilitehtaan hedelmäpuiston kunnostus

6 000

Loistelias lampi

6 000

Seikkailupolku Vanhakylän koulun ympäristöön

4 000

Mopopaja Jokelaan

4 000

Puistoliikuntaa Jokelaan

2 000

Musiikkikonsertti Jokelan koululaisille

3 000

Monarin ilmeen piristäminen

4 000

Ikäihmisille virkistystä Jokelassa

2 000

Siistitään tiilitehtaan tontilla oleva hedelmäpuisto.
Hoitoleikataan tai vaihdetaan huonokuntoiset pensaat,
lisätän hedelmäpuita ja marjapensaita. Asennetaan
pöytäryhmä ja roska-astia.
Luodaan Pesulanlammen historiallisesta tiilirakennuksesta nähtävyys Jokelan lampien keskelle. Tämä toteutetaan valaisemalla sekä siistimällä rakennusta ja sen
ympäristöä.
Perustetaan metsään oppilaille ja muille innostuneille
tarkoitettu seikkailullinen polku, jossa on mukana pieniä
tasapainoilu/kiipeilymahdollisuuksia ja luontotehtäviä.
Jatketaan Jokelassa toimivaa mopopajatoimintaa nykyisessä muodossaan yhteistyössä nuorisotyön kanssa.
Mopopajassa nuoret voivat korjata ja huoltaa mopojaan.
Järjestetään Jokelassa kesän aikana 10 kertaa ohjattua
puistojumppaa ja 10 ohjattua puistojoogakertaa asukkaiden virkistykseksi, fyysisen hyvän olon lisäämiseksi
ja kunnon kohentamiseksi.
Järjestetään alueen koululaisille yhteinen musiikkikonsertti koulupäivän aikana esimerkiksi koulukeskuksessa.
Päivitetään Jokelan monitoimitalon nuorisotilan (Monari)
ilmettä maalaamalla seinät ja hankitaan uusi sohva.
Järjestetään ikäihmisille suunnattua virikkeellistä toimintaa Jokelassa yhteistyössä paikallisen toimijan/toimijoiden kanssa.
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Elämää Tiilitehtaalle -tapahtuma

4 000

Pienimuotoisia kulttuuritapahtumia
Jokelan kirjastoon

3 000

Valkokangas Vanhankylän koulun saliin

5 000

Järjestetään Tiilitehtaalle yleisötapahtuma ja kutsutaan
mukaan tapahtuman toteutukseen Jokelan alueen
kehittämisverkosto ja yhdistykset.

Järjestetään pienimuotoisia kulttuuritapahtumia
Jokelan kirjastossa vuoden 2021 aikana.
Hankitaan valkokangas ja datatykki asennuksineen Vanhankylän koululle. Hankinta mahdollistaa liikuntasalin monipuolisemman käytön sekä kouluaikana että
sen ulkopuolella.

Joutsen-live Jokelan lammilta

12 000

Järjestetään Jokelan lammilta lähetettävä joutsen-live
kesäkaudeksi 2021. Rakennetaan ja asennetaan joutsenille tekopesä ja vuokrataan aurinkokennoilla toimiva
web-kamera. Joutsenten pesintää seuraavaa livekamera toisi luonnon ihmeet jokaisen saataville ja Jokelan
Suomen kartalle, jos tekopesä kelpaa joutsenille uudeksi kodiksi.

Trampoliini Notkopuistoon

7 000

Vanhankylän laavu

8 000

Viihtyisämpi Temmonpuisto

5 000

Kahviautomaatti Jokela-talolle

6 000

Hankitaan Notkopuistoon maatrampoliini lisäämään
lasten ja nuorten liikkumista.
Rakennetaan laavu talkoilla noin 500 metrin päähän
Vanhankylän koululta. Laavu parantaa retkeily- ja ulkoilumahdollisuuksia ja lisää kuntalaisten virkistysretkeilyä
lähimetsissä.
Varataan Temmon puiston ilmeen kohennukseen 5 000
euroa. Toimenpiteet suunnitellaan yhdessä puiston
käyttäjien kanssa puistokatselmuksen ja verkkokyselyn
avulla.
Tilataan Jokela-talolle kahviautomaatti. Kustannukset
koostuvat automaatista, palvelusta ja kahvista sekä
mahdollisesta vesiliitännästä.

Voit vaikuttaa myös
-tulevan kunnantalon
palveluihin
-kunnan viestintään
Vastaa seuraavan
aukeaman kyselyihin

Kellokoski, käytettävissä 10 000 €

€

Riihikallio, käytettävissä 10 000 €

€

Pyörätelineitä Kellokoskelle

2 000

Kotkanpuiston purojen kunnostus

5 000

Laituri Kellokoskelle

Puita Kotkanpuistoon

2 000

8 000

Mopo- ja pyöräpaja Kellokoskelle

6 000

Penkkejä Riihikallioon

4 000

Joulupuu Kotkanpuistoon

4 000

Hankitaan yksi katoksellinen neljän pyörän pyöräteline
ja yksi neljän pyörän teline Kellokosken alueelle. Toinen
pyöräteilineistä sijoitetaan Kellotuvalle ja katoksellisen
pyörätelineen sijoituspaikan päättävät asukkaat asukasäänestyksellä.

Kunnostetaan puiston viereiset purot. Perataan istutettu kasvillisuus esiin ja istutetaan uusia kasveja, esim.
kurjenmiekkoja ja muita kukkivia kasveja. Kunnostus
toteutetaan osin talkoilla.

Asennetaan Ruukin piknik-pöydän luokse laituri.
Osoitetaan mopojen korjaamiselle ja rassaukselle paikka ja ohjaajina toimisivat vapaaehtoiset. Järjestetään
liikenneturvallisuusnäkökulmasta mopoiluun liittyviä
tietoiskuja. Budjetti käytetään tilavuokriin, varusteisiin ja
mahdollisiin palkkioihin.

Hankitaan neljä kausipenkkiä Riihikallion alueelle.
Järjestetään sijoituspaikoista asukkaille verkkokysely ja
kohdennettu kysely palvelutalojen asukkaille.

Elokuva-picnic Kellokoskella

4 000

Kuntoile kahvakuulatunneilla Kellokoskella

2 000

Talviuintikokeilu Kellokoskella

5 000

Järjestetään ulkoilmaelokuvatapahtuma Kellokoskella.
Elokuvaa voi katsoa vaikka viltillä istuen ja omia picniceväitä syöden.
Järjestetään yhteensä 20 kahvakuulatuntia eri puolella Kellokoskea. Kahvakuulatunnit pidetään ulkona ja
jumppajat ottavat omat kuulat mukaansa. Kustannukset
koostuvat ohjaajakustannuksista.
Käynnistetään talviuintikokeilu Kellokosken rantasaunalla talvikaudella 2021–2022.

Istutetaan kirsikkapuita ja iso puu varjostamaan
hiekkalaatikkoa.

Valaistaan yksi Kotkanpuiston suurista puista jouluteemalla. Tämä tuo asukkaille iloa ja mahdollistaa esim.
jouluaiheisten tapahtumien järjestämisen valaistuksen
sytyttämisen yhteydessä.

Bomban-talosta kokoontumistila

8 000

Maatrampoliini Kotkanpuistoon

7 000

Puistojoogaa ja toiminnallista
lihaskuntoharjoittelua Kotkanpuistossa

3 000

Tehdään Bomban-talosta kokoontumistila kalustamalla
tila ja järjestämällä lukitus- ja varausmahdollisuus.
Tämä on vuoden mittainen kokeilu. Kustannukset koostuvat pääasiassa kalustamisesta, siivouskustannuksista
ja varausjärjestelmästä.
Hankitaan Kotkanpuistoon maatrampoliini lisäämään
lasten ja nuorten liikkumista.

Järjestetään Kotkanpuistossa kesän 2021 aikana 10 joogatuntia ja 10 toiminnallista lihaskuntoharjoittelutuntia.
Kustannukset koostuvat pääasiassa ohjaajapalkkioista
ja välinehankinnoista.
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Leikkaa kysely irti ja palauta!

Kysely Tuusulan viestinnän
kanavista ja sisällöistä
Tuusulan kunnalla ja sen yksiköillä on käytössä useita eri viestintäkanavia,
kuten verkkosivustoja ja sosiaalisen median kanavia. Kartoitamme oheisella
kyselyllä sitä, mitkä kunnan viestinnän kanavista tavoittavat sinut ja miten
usein. Etsimme myös tietoa siitä, miten onnistuneena pidät viestinnän sisältöjämme ja mitä toivoisit lisää.
Kyselyyn vastaaminen vie noin viisi (5) minuuttia ja siihen voi vastata
anonyymisti. Kysely on käynnissä ajalla 4.1.–31.1.2021.

Kyselyyn voi vastata myös sähköisesti osoitteessa:
https://q.surveypal.com/viestinnankysely

*Pakollinen kysymys vastata
lkäsi*
 18–24
 25–34
 35–44
 45–54
 55–64
 65+

Voit palauttaa kyselylomakkeen kyselyaikana
4.1.–31.1.2021 asiakaspalvelu TuusInfoon,
kirjastoihin tai osallistuvan budjetoinnin äänestyspisteisiin.
Äänestyspisteet löydät sivulta 2.

Asuinalueesi*

Sukupuoli*

 Etelä-Tuusulan kylät
 Riihikallio
 Hyrylä
 Kellokoski
 Jokela
 Muu

 Mies
 Nainen
 Muu / En halua sanoa

Miten usein seuraat seuraavia kanaviamme?*

Jos seuraat kunnan kanavia, miten onnistuneena
pidät viestintäämme seuraavissa kanavissa?

Asteikko: 1 = en seuraa, 2 = seuraan erittäin harvoin, 3 = seuraan muutaman
kerran kuukaudessa, 4 = seuraan viikoittain, 5 = seuraan ainakin päivittäin

Asteikko: 1 = pidän erittäin huonona, 2 = pidän huonona, 3 = en pidä
hyvänä enkä huonona, 4 = pidän hyvänä, 5 = pidän erittäin hyvänä

1

2

3

4

5

1

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram

Linkedln

Linkedln

YouTube

YouTube

Asukaslehti ”Elämää Tuusulassa”

Asukaslehti ”Elämää Tuusulassa”

Tuusulan kunnan verkkosivusto

Tuusulan kunnan verkkosivusto

Tuusulan kunnan uutiskirjeet

Tuusulan kunnan uutiskirjeet

Millaista tietoa toivoisit lisää?

Kuinka toivoisit saavasi
Tuusulaa koskevat uutisesi?

Risuja tai ruusuja?
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Oletko halukas kehittämään Tuusulan
viestintää? Jätä sähköpostiosoitteesi,
jos olet.

Sähköpostiosoite:

Kyselyyn voi vastata myös
sähköisesti osoitteessa:
https://q.surveypal.com/viestinnankysely

Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista/tietosuojaseloste löytyy Tuusulan kunnan verkkosivuilta.

10 Tuusulan osallistuva budjetointi 2021

Jos haluat tulla mukaan
kehittämään
Tuusulan kunnan viestintää,
jätä sähköpostiosoitteesi
kyselylomakkeen lopussa
olevaan kohtaan.

Leikkaa kysely irti ja palauta!

Vaikuta tulevan kunnantalon
palveluihin

Voit palauttaa kyselylomakkeen kyselyaikana 4.1.–31.1.2021
asiakaspalvelu TuusInfoon, kirjastoihin tai osallistuvan
budjetoinnin äänestyspisteisiin. Äänestyspisteet löydät sivulta 2.

Hyrylän keskustaan suunnitellaan parasta aikaa liike- ja palvelukeskusta, joka rakentuu torin, vanhan ostoskeskuksen ja linja-autoaseman alueelle. Keskuksen korttelialueelle suunnitellaan hypermarketia, erikoistavarakaupan ja kaupallisten palveluiden
tiloja sekä Tuusulan kunnan palveluita – uutta kunnantaloa. Keskuksen alueelle rakentuviin uuden kunnantalon tiloihin toteutetaan myös kokoustiloja ja muita kokoontumisen mahdollistavia tiloja.
Ennakkosuunnitelmien mukaan liike- ja palvelukeskuksen ensimmäiseen kerrokseen sijoitetaan liike- ja kaupallisten palveluiden tiloja, ja toiseen sekä ylempiin
kerroksiin kunnan palveluita. Kokous- ja kokoontumistilat on suunniteltu sijoittuvan
keskuksen 2. kerrokseen. Tuusulan kunnan valtuustosali sijoitetaan puolestaan Tuusulanväylän toiselle puolelle rakennettavaan Monioon.
Palvelukeskuksen ensimmäiseen kerrokseen pyritään sijoittamaan myös osa Tuusulan kunnan palveluista kuten keskitetty asiakaspalvelupiste TuusInfo, joka palvelee
kuntalaisia, matkailijoita, yrityksiä ja yhteisöjä sekä kunnan työntekijöitä. Lisäksi palvelukeskukseen tulee Tuusulan kunnan tekninen palvelupiste, josta saa palveluita kaavoitukseen, maankäyttöön ja paikkatietoon sekä rakennusvalvontaan liittyen.
Edellä esiteltyjen palveluiden lisäksi asukkailla on nyt mahdollisuus ideoida, mitä
muita palveluita ja tilamahdollisuuksia palvelukeskukseen on hyvä suunnitella. Minkälaisia palvelu- ja tilatarpeita juuri Sinulla on koskien uutta kunnantaloa ja sen tilamahdollisuuksia? Vastaa kyselyyn verkossa, kirjastoissa ja osallistuvan budjetoinnin
äänestyspisteissä.

Vastata voit myös osoitteessa
https://q.surveypal.com/Palvelukeskuskysely-

1. Miten tärkeänä pidät, etta seuraavia kunnan tuottamia palveluita sijoitetaan
uudessa palvelukeskuksessa sijaitsevaan kunnantaloon?

2. Missä Hyrylän alueen nuorisotilojen tulisi mieluiten sijaita?
Palvelukeskuksessa

1 = ei tärkeä ja 5 = erittäin tärkeä
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Kirjastolla

5

Jossain muualla keskusta-alueella,
missä?

Nuorisotila, nuorten kokoontumista ja
vapaa-aikaa varten
Ohjaamo, nuorten neuvontapiste
koskien mm. urasuunnittelua, työllistymista, kouluttautumista, elamänhallintaa, hyvinvointia, sosiaalisia suhteita, asumista tai talouden hallintaa

3. Miten tärkeänä pidät sitä, että palvelukeskuksesta saa
myös seuraavia muita kuin kunnan palveluita?
1 = ei tärkeä ja 5 = erittäin tärkeä

Työllisyyspalvelut
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Edunvalvonta ja velkaneuvonta
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Viranomaisten asiointipiste, esim.
poliisin lupahallinto, vero-, työ- ja
elinkeinopalveluita

Kunnan asuntopalvelut
Tapahtumien järjestämiseen tarvittavien laitteiden ja tarvikkeiden lainaaminen

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus
KEUKE

Kaikille avoin henkilöstöravintola

Kela

Julkista oleskelutilaa asukkaille

Etätyötila

4. Miten haluat ensisijaisesti asioida
kunnan palveluissa?

2

5. Mikä olisi sinulle arkisin paras
ajankohta asioida kunnantalolla?

6. Miten usein arvioit asioivasi kunnantalolla?

Puhelimitse

Kello 8–16

1–2 kertaa viikossa

Sähköpostitse

Kello 16–18

1–2 kertaa kuukaudessa

Etäyhteydellä

Kello 18 jälkeen

3–10 kertaa vuodessa

Sähköisellä lomakkeella

1–2 kertaa vuodessa

Paperilomakkeella

Harvemmin

Henkilökunnan kanssa kasvotusten
Jotenkin muuten, miten?

7. Miten arvioit saapuvasi kunnantalolle?

8. Tarvitsetko kokoontumistiloja?

Kävellen tai polkupyörällä

Kyllä, arkisin klo 7–16 välillä

Mopolla tai moottoripyörällä

Kyllä, arkisin klo 16 jälkeen

Henkilöautolla

Kyllä, viikonloppuisin

Linja-autolla

En tarvitse
En osaa sanoa

9. Kuinka monta henkilöä kokouksiin tai tilaisuuksiin
useimmiten osallistuu?
1–4 henkilöä
5–8 henkilöä
9–12 henkilöä
13–20 henkilöä
yli 20 henkilöä

10. Onko sinulla kokousten ja tilaisuuksien järjestämiseen liittyen muita
toiveita (esim. tilat, laitteet, kalusteet, ravintola- ja kokouspalvelut)?

11. Haluatko maksullisia aulavahtimestari- tai kokousisäntäpalveluita? Entä muita maksullisia palveluita?

12. Mitä muita kuin kokoustiloja tarvitaan?

13. Jos haluat osallistua etätyöpajaan, keskustella palvelukeskuksen
tilasuunnittelusta tai osallistua viestinnän kehittämiseen, jätä sähköpostiosoitteesi Teams-kokouksen kutsu-linkin lähettämistä / yhteydenottoa varten.

Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista/tietosuojaseloste löytyy Tuusulan kunnan verkkosivuilta.
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Tuusula lähellä sydäntä
Asukaslähettiläät levittävät Tuusula-kuvaa maailmalle
Tuusulassa on ollut asukaslähettiläitä jo muutaman vuoden ajan, ja
viime kesäksi lähettiläiden iloiseen joukkoon liittyi myös Tuusulalle
kolmansien asuntomessujen ajaksi asuntomessulähettiläitä. Tuorein
asukaslähettiläiden joukko aloitti tehtävässään vuoden alussa.
Asukaslähettilästoiminta on yksi keino
asukkaille kertoa oman kotikuntansa positiivisista asioista – sydän onkin heillä vahvasti Tuusulassa. Lähettilästoiminta avaa
uusia näkökulmia kotikuntaamme. Lähettiläät viestivät tapahtumista ja elämästä
Tuusulasta omissa sosiaalisen median kanavissaan.
Lähettiläät toimivat vapaaehtoistehtävissä saaden itsekin uusia kokemuksia kotikunnastaan. He saavat Tuusulan kunnalta
koulutusta ja toisiltaan vertaistukea tehtävässä toimimiseen. Toiminta mahdollistaa
lähettiläille uusiin ihmisiin ja paikallisiin
yrityksiin tutustumisen laajemminkin.
Lähettiläiden tehtävänä on jakaa Tuusulan ilosanomaa kertomalla kotikuntamme
eri palvelu- ja toimintamahdollisuuksista
omissa kanavissaan.
Lähettiläiden joukko on monipuolinen otos
tuusulalaisia, ja he tuovat ainutkertaisia
näkökulmia tuusulalaisten arkeen ja tapahtumiin. Vuoden 2021 lähettiläitä ovat:
Ella Heiskanen, Piia Helasto, Marju Karlsson, Jaana Kellosalmi, Tanja Kitinoja, Ira
Kyllönen, Katri Luostari, Katja Mylläri,
Mari Niemi, Päivi Pajala, Sunneva Petrov,
Juho Pietarinen, Kaisa Pyhälä, Pekka Oivanen, Satu Reitkari, Tapio Rinne, Heidi
Ruhtinas-Kumpuniemi, Hannu Saarinen,
Jorma Soini ja Suvi Säteri.

Vinkkejä seurattavista tileistä

Seuraa lähettiläitä
tunnisteilla
#tuusulanlähettiläät
ja #tuusulove

Ella Heiskanen:
facebook.com/ella.heiskanen
Piia Helasto:
facebook.com/piiahelasto
Marju Karlsson:
facebook.com/marju.karlsson
Ira Kyllönen:
Instagram @irakyllonen
Katri Luostari:
Instagram @katiluostari
Katja Mylläri:
Instagram @katjamyllari
Mari Niemi:
Instagram @majoni, facebook.com/mari.niemi.58
Päivi Pajala:
Instagram @munmesta_himablogi, blogi munmesta.blogspot.com
Sunneva Petrov:
Instagram @sunnevapetrov, facebook.com/sunneva.petrov,
blogi sunnenblogi.blogspot.com
Juho Pietarinen:
Instagram @jussipietarinen, facebook.com/JussiPietarinenPhotography
Satu Reitkari:
Instagram @rauharentola, blogi rauharentola.casablogit.fi
Heidi Ruhtinas-Kumpuniemi:
Instagram @heidi_r_k, facebook.com/heidi.ruhtinaskumpuniemi
Hannu Saarinen:
www.youtube.com/user/Puolimaratoonari
Jorma Soini:
facebook.com/jormasoini.paivistranden
Suvi Säteri:
Instagram @sssuv, blogi ourhomenest.blogspot.com
Jaana Kellosalmi:
facebook.com/jaana.kellosalmi

