
Hyvä yhdistystoimija,

Hyvää alkanutta syksyä! Tässä kirjeessä on asiaa kehittämisverkostojen ydintiimien jäsenhausta,
Monion perustuksiin kätkettävästä aikakapselistan ja 30.9. järjestettävän Kulttuurikahvilan sisällöstä.
Merkitse kalenteriisi 13.10. pidettävä Järjestöfoorumi ja ilmoittaudu mukaan. Lisäksi vinkkejä 20.9.
alkavan osallistuvan budjetoinnin 2022 ideapajojen pitämiseen.

Kehittämisverkostojen ydintiimeihin haetaan jäseniä – oletko sinä
etsimämme asukas- tai yhteisöjäsen?

Tuusulassa toimii alueellisia kehittämisverkostoja, joiden tehtävänä on luoda kaikille asukkaille
avoimia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia alueillaan. Verkostot toimivat Jokelassa,
Kellokoskella, Hyrylässä, Etelä-Tuusulan kylien alueella ja Riihikalliossa.

Etsimme nyt asukas- ja yhteisöjäseniä kehittämisverkostojen ydintiimeihin. Haluatko antaa
panoksesi asuinalueesi asukkaiden osallistumismahdollisuuksien lisäämiseen ja toiminnan
toteuttamiseen? Hae asuinalueesi kehittämisverkoston ydintiimin jäseneksi.

Tehtävänäsi on ydintiimin jäsenenä muun muassa aktivoida asukkaita ja toimijoita, mahdollistaa
asukkaiden omaehtoinen tekeminen, pitää yhteyttä alueen asukkaisiin, viestiä kehittämisverkoston
toiminnasta, antaa lausuntoja osana ydintiimiä aluettasi koskevissa asioissa, osallistua asuinalueesi
asukasiltoihin ja osallistuvan budjetoinnin pajoihin sekä verkostotyön arviointi ja kehittäminen.

Arvostamme ydintiimien kokoonpanoissa muun muassa aktiivisuutta, halua ja kykyä innostaa,
ohjata ja tukea asukkaita omaehtoiseen tekemiseen, taitoa ideoita ja kehittää uudenlaista
asukastoimintaa ja halukkuutta viestiä alueella tapahtuvasta toiminnasta.

Kunkin kehittämisverkoston ydintiimi muodostetaan viidestä luottamushenkilöedustajasta ja 0–5
asukas- ja yhteisöjäsenestä. Ydintiimien kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä
päättää kunnanhallitus.

Asukas- ja yhteisöjäsenet haetaan avoimen haun kautta, joka on käynnissä 3.–19.9.2021 välisenä
aikana.
Hae mukaan asuinalueesi kehittämisverkoston ydintiimiin sähköisellä lomakkeella 19.9. mennessä:

Ydintiimien valinnoista tiedotetaan henkilökohtaisesti valittaville henkilöille.



 Lisätiedot: Yhteisömanageri Katja Repo, p. 040 314 3048, katja.repo@tuusula.fi

Osallistuvan budjetoinnin 2022 ideahaku alkaa 20.9.

Osallistuva budjetointi 2022 käynnistyy ideahaulla 20.9.-24.10.2020. Asukkaiden hyvinvointia,
osallisuutta ja asuinalueen viihtyvyyttä lisääviä ideoita voivat jättää kaikki asukkaat, yhteisöt ja
Tuusulassa toimivat henkilöt.

Yhdistykset voivat pitää omia ideapajoja, missä ideoidaan asukkaiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä
lisääviä asioita.

Monion perustuksiin kätketään aikakapseli – äänestä tai lähetä oma
ehdotuksesi sisällöksi 24.9. mennessä!

Mitä haluaisit kertoa tulevaisuuden tuusulalaisille tämän päivän Tuusulasta? Tuusulan kunta kysyy
asukkailta, mitä Hyrylään parhaillaan rakenteilla olevan lukio ja kulttuuritalo Monion perustuksiin
peruskiven muurauksen yhteydessä kätkettävässä aikakapselissa voisi olla. Aikakapseliin
dokumentoidaan tietoa talosta ja elämästä Tuusulassa syksyllä 2021. Monion peruskivi muurataan
syyskuun lopussa.

Äänestys mahdollisista esineistä on käynnissä ja omia ehdotuksia voi lähettää 24. syyskuuta saakka
verkkokyselyn kautta.

Lisätietoja:
Katja Repo, yhteisömanageri, p. 040 314 3048, katja.repo@tuusula.fi

Kulttuurikahvila: Kuinka selvitä kulttuurialan uudessa normaalissa?

Mistä ideoita ja uutta virtaa kulttuurin haastavassa tilanteessa? Mikä on oikeastaan se paljon
puhuttu ”kulttuurialan uusi normaali”? Miten ajatukset saa pois vanhalta kaviouralta ja luovuuden
virtaamaan?

Tervetuloa inspiroitumaan Kulttuurikahvilaan! Tapahtuma järjestetään Teams-yhteydellä.

OHJELMA TO 30.9.

Klo 18-18.50 Suvi Koivusalo herättelee luovuuteen kulttuurialan uudessa tilanteessa
Klo 19-19.20 Kaarle Ranta ja Jonas Jönsson kertovat case-esimerkin Ravintola Tiilitehtaan
menestyskesästä
Klo 19.20-19.30 Keskustelua ja kiitokset

Suvi Koivusalo on energinen kansainvälinen hybridi, joka yhdistää työssään yritysmaailman,
organisaatiokehityksen ja taidemaailman luovuuden. Hän valmentaa luovuus- ja yhteistyötaitoja,
opettaa toimivaa tarinankerrontaa ja esiintymistä sekä edistää vuorovaikutus- ja viestintätaitoja
erityisesti kansainvälisissä organisaatioissa. Suville on ehdottoman tärkeää luoda psykologisesti
turvallinen ilmapiiri jokaiseen koulutukseen.

Suvi valmistui kauppatieteiden maisteriksi Aalto-ylipiston kansainväliseltä linjalta ja opiskeli
näyttelijäksi New Yorkissa. Ensimmäiset näyttelijänuran kokemukset kertyivät jo 3-vuotiaana Pikku



Kakkosessa ja juontajana Suvi aloitti 15-vuotiaana YLEn nuortenohjelmissa. Nykyään Suvin
työelämän täyttävät yritysvalmennukset, näyttelijän työt sekä esiintymiset puhujana ja juontajana.

Jokelan elävän alakulttuurin yksikkö Jekky ry kertoo keväällä 2021 perustamastaan Ravintola
Tiilitehtaasta. He loivat tyhjästä satapaikkaisen terassin historialliseen museomiljöösen Jokelan
tiilitehtaalle tarjoten upeita keikkoja ja muuta toimintaa korona-aikana. Jekku ry:n Jonas Jönsson ja
Kaarle Ranta listaavat vinkkinsä Can Do -asenteeseen.

Kulttuurikahvila on tuusulalaisten kulttuuriyhdistysten, tapahtumantekijöiden, tuottajien ja
taiteilijoiden avoin tapaamisfoorumi. Se on tietojen jakamista, tutustumista ja ideoiden testaamista
sekä innostusta, energiaa, vapaaehtoistyötä ja kotiseuturakkautta. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Kulttuurikahvilan järjestää Tuusulan kulttuuripalvelut. Vetäjänä toimii kulttuurituottaja Jaana
Hopeakoski.

Kulttuurikahvilan osallistumislinkki julkaistaan verkossa: https://www.tuusula.fi/kulttuurikahvila

Järjestöfoorumi 2021

Kutsumme kaikki yhdistystoimijat ja vapaaehtoiset koolle vuoden 2021 Järjestöfoorumiin
Mäntymäkeen! (Luurikuja 1, Tuusula)

Tilaisuudessa esitellään järjestösuunnitelmaa ja työskennellään yhdessä suunnitelman
toimeenpanemisen käynnistämiseksi. Tilaisuus on myös yhdistystoimijoiden, vapaaehtoisten ja
muiden yhteisöjen keskinäisen verkostoitumisen foorumi.

Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30. Kahvituksen järjestämiseksi pyydämme ilmoittautumaan.

Lisätiedot: osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori Marjo-Kaisa Konttinen p. 040 314 3035, marjo-
kaisa.konttinen@tuusula.fi


