Osallistuvan
budjetoinnin
äänestys
on
alkanut

Hae Tuusulan
lähettilääksi

Ehdota nimeä palvelukeskukselle
Kehittämisverkostot aloittaneet toimintansa

OSALLISTUVAN BUDJETOINNIN
POP UP -ÄÄNESTYSPISTEET 2022
TIISTAI 11.1.
klo 16.00-17.30
klo 18.00-19.00

K-Supermarket Jokela
(Puistokuja 2)
Jokelan tiilitehdas
(Nukarintie 3)

KESKIVIIKKO 12.1.
klo 17.00-18.30

K-Market Parila
(Tuusulantie 76)

MAANANTAI 17.1.
klo 10.00-11.30
klo 13.00-15.00
klo 15.30-16.30

Hyvän Tuulen Tupa
(Konduktöörinkuja 2)
Hyvän Tuulen Tupa
(Rihasali, Pellavamäentie 5)
Alepa Riihikallio
(Haukantie 2)

KESKIVIIKKO 19.1.
klo 18.00-20.00

Osallistuva budjetointi
Äänestysehdotukset 2022

Kehittämisverkoston
asukaskahvit,
Riihikallion koulun piha
(Pellavamäentie 15)

PERJANTAI 21.1.
klo 10.00-13.00
klo 13.30-14.30

Hyvän Tuulen Tupa
(Kievarinkaari 1)
Kalliopohjan yhteisötila
(Kalliopohjantie 5)

KESKIVIIKKO 26.1.
klo 13.00-15.00
klo 15.30-17.00

Opisto (Kiekontie 14)
Uimahalli (Rykmentintie 1)

TORSTAI 27.1.
klo 13.30-14.30

Osallistuva budjetointi, tuttavallisemmin osbu, on prosessi,
jossa Tuusulan asukkaat päättävät mihin 100 000 euroa
käytetään. Asukkaat ovat ideoineet, miten Tuusulasta
voitaisiin tehdä entistä parempi paikka asua ja elää.

klo 16.00-18.00

Kellokosken ruukki
(Vanha Valtatie 190)
K-Supermarket Kellokoski
(Vanha Valtatie 189)

SUNNUNTAI 30.1.
klo 11.00-13.00
klo 13.30-14.30

K-Market Lahela
(Lahelantie 280)
Kaffepaussi ja Murupuisto
(Lahelanpelto)

TIISTAI 1.2.

Nyt jokainen 12-vuotta täyttänyt tuusulalainen voi äänestää,
mitkä ehdotuksista toteutetaan
Asukkaiden ideoita kerättiin syksyllä sähköisellä alustalla ja pop up -ideapajoissa.
Ideoista jatkojalostettiin yhteiskehittämisen pajoissa 188 erilaista äänestysehdotusta.
Nyt Sinä pääset äänestämään mitkä näistä ehdotuksista toteutetaan vuoden 2022
aikana. Äänestettävät ehdotukset löytyvät seuraavilta sivuilta.
Äänestäminen on nopeaa ja helppoa
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.

klo 13.00-14.00
klo 15.00-17.00

Mutterimaja
(Bostoninkaari 11)
Pääkirjastolla
(Autoasemankatu 2)

KESKIVIIKKO 2.2.
klo 9.00-11.00
klo 16.00-18.00

K-Supermarket Jokela
(Puistokuja 2)
Jokelan kirjasto
(Keskustie 20)

TORSTAI 3.2.
klo 16.00-18.00

Kellokosken kirjasto
(Kuntotaival 2)

LAUANTAI 5.2.
klo 12.00-16.00

Jokelan kehittämisverkoston
ydintiimin avoimet ovet
(Jokelan asema)

SUNNUNTAI 6.2.

Voittaneet ehdotukset julkaistaan 8.2.
Voittaneiden ehdotusten valmistelu alkaa samantien ja toteutusaikaa on vuosi 2022.
Ehdotuksia pyritään toteuttamaan talkoilla ja yhteistyössä paikallisten yritysten ja yhdistysten kanssa.
Ota yhteyttä yhteisömanageri Katja Repoon (katja.repo@tuusula.fi, 040 314 3048)
mikäli haluat mukaan toteuttamaan vuoden 2022 osbuja.

klo 11.00-13.00

Sahankulma
(Moukarinkuja 4-6)

Pop up -äänestyspisteessä tarvitset henkilötodistuksen. Katso lisätiedot ja muut
pop up -tapahtumat: osallistu.tuusula.fi

Äänestysehdotukset

Koko Tuusula

Käytettävissä oleva budjetti 30 000 €

Vastaa
äänestyksen
jälkeen myös
kyselyyn

VOIT VOITTAA
150 euron
lahjakortin
lähikauppaasi!

Kukkaseinä			
3 000
Hankitaan kukkaseinä tai kukkakaari keskeiselle paikalle. Äänestetään kukkaseinän
sijoituspaikasta. Näin piristetään aluetta ja luodaan ilahduttava somespotti.
Bussipysäkit kuntoon			
Siistitään ja kunnostetaan joukko bussipysäkkejä eri puolilla Tuusulaa.

15 000

Netin alkeet haltuun 		
3 000
Järjestetään netin alkeet -kurssi yhteistyössä opistojen kanssa. Kurssilla opitaan yleisimpien verkkopalveluiden käyttöä, tiedonhakua ja tutustutaan erilaisiin vuorovaikutusalustoihin.
Eroon espanjansiruetanoista		
5 000
Hankkiudutaan eroon espanjansiruetanoista pahimmilla esiintymisalueilla eri puolilla Tuusulaa. Hyödynnetään erilaisia keinoja, mm. hankitaan hankitaan lisäniittokertoja, sekä vuokrataan ankkapartio etanoiden hävittämiseen.
Tuusulan niityt kukkimaan		
4 000
Istutetaan eri aikoina kukkivia kukkia eri puolille Tuusulaa asukkaiden iloksi ja kerättäväksi. Muokataan pellot, hankitaan siemenet sekä järjestetään istutustalkoot.

Mandala pörriäisten hyväksi		
2 000
Suurelle nurmialueelle jätetään leikkaamatta nurmikkoa niin, että leikkaamatta jääneistä alueista muodostuu mandalan reunat. Leikkamattomilla alueilla on kukkia
pörriäisten ruoaksi. Mandalalla on myös virkistysarvoa asukkaille.
Kivipenkkejä
		
2 000
Etsitään kevyen liikenteen väylien varsilta paikkoja, joihin ei voi sijoittaa tavallista
penkkiä. Sijoitetaan näihin paikkoihin kivien avulla tehtyjä penkkejä.
Taidetta alikulkutunneleihin		
5 000
Tehdään alikulkutunneleista viihtyisä taidekokemus yhdessä kuntalaisten ja graffititaiteilijoiden kanssa. Tehdään taideteokset levyille, ja pyydetään Ely-keskukselta lupa kiinnittää ne alikulkutunneleihin.
Puiden istutus joutoalueille
5 000
Lisätään metsäpinta-alaa Tuusulassa istuttamalla isoja puita joutoalueille. Metsä
toimii elinympäristönä monelle eliölle ja lisää hiilensidontaa.
Aurinkolautalla Tuusulanjärvelle		
Järjestetään joukolle ikäihmisiä risteily Tuusulanjärvellä.

2 000

FIFA-turnaus			
2 000
Järjestetään yläasteikäisille FIFA-turnaus. Tästä voisi syntyä koko Tuusulan nuorten yhteisöllinen perinne. Palkitaan kolme parasta osallistujaa. Tapahtuman finaali striimataan.

Yhteisöviljelmät Tuusulaan
6 000
Perustetaan yhteisöviljelmiä eri paikkoihin Tuusulassa. Asukkaat voivat hoitaa viljelmiä ja lapset ja nuoret oppivat ruoan kasvatuksesta. Syksyllä järjestetään yhteiset
sadonkorjuujuhlat.

Taianomainen viherboksi		
6 000
Liikuteltava kuutio, joka on vuorattu sisä- ja ulkopuolelta kukilla ja muilla kasveilla. Sen sisään mahtuu istumaan ja nauttimaan kasveista. Kuutio sijoitetaan vilkkaaseen paikkaan.

Ohjelmaa Hyvän Tuulen Tuvilla
2 000
Järjestetään ohjelmaa kaikille Hyvän Tuulen Tuvilla. Asiakkaat saavat toivoa ja äänestää ohjelmaa.

Luontojahti puistoissa			
2 000
Viedään Tuusulan puistoihin joku pieni elementti, kuten erikoinen kasvi, kivi tai
hyönteishotelli. Asukkaat pääsevät bongaamaan näitä kohteita ja samalla tutustumaan alueen monenlaisiin puistoihin.
Virtuaalinen Vanhempainilta - Puhutaan Päihteistä
3 000
Koko Tuusulan koululaisten vanhemmille suunnattu virtuaalinen vanhempainilta,
joka järjestetään esimerkiksi paneelikeskusteluna. Mahdollisia osallistujia on poliisi, päihdehuollon työntekijä, Tuusulan nuorisotoimen edustaja, kokemusasiantuntija sekä Ehyt ry:n edustaja.
Saavutettavaa olohuonetoimintaa ikäihmisille
6 000
Järjestetään eri puolilta Tuusulaa ovelta ovelle kuljetukset Kalliopohjan ikäihmisten
olohuoneeseen kerran viikossa maaliskuusta syyskuuhun. Olohuoneessa kahvitellaan, järjestetään kausiluonteisia pajoja ja erilaisia teematapahtumia.
Pörriäislive
		
5 000
Kuvataan live-kameralla hyönteisiä heinäkuussa. Näin mahdollistetetaan yhteys
luontoon hyönteisiä häiritsemättä. Samalla lisätään tietoisuutta hyönteisten hyödyllisyydestä sekä hyönteiskadosta esittelemällä livessä näkyviä lajeja.
Perhepippalot			
6 000
Järjestetään koko perheen tapahtumia eri puolilla Tuusulaa yhdessä asukasyhdistysten ja seurojen kanssa. Tapahtumissa esiintyisi mm. paikallisia taiteilijoita yli
genrerajojen.

Penkkejä kevyen liikenteen väylien varsille
Lisätään 10 kpl penkkejä eri puolille Tuusulaa.

7 000

Rytmirekka kiertueella Tuusulassa		
2 000
Tilataan liikkuva Rytmirekka Tuusulaan päiväksi. Rytmirekka tuo paikalle musuukka ja rekassa voi myös kokeilla musiikin tekemistä.
Maksuton koko Tuusulan kulttuuritapahtuma
4 000
Järjestetään sarja erilaisia kulttuuritapahtumia eri puolille Tuusulaa. Osana tapahtumasarjaa voi olla esimerkiksi musiikkia, teatteria ja sirkusta.
Kasvilabyrintti			
4 000
Tehdään hamppu-, maissi- tai muu kasvilabyrintti yhdelle pellolle. Labyrintissä
voivat seikkailla niin lapset kuin aikuiset.
Tutustu uuteen kieleen!		
3 000
Järjestetään kirjaston kielimessuilla mahdollisuus tutustua eri kielten opiskeluun.
Kieliä pääsisi harjoittelemaan osallistujien tason mukaisesti ja opiskelu olisi avoin
kaikenikäisille taustoista riippumatta. Kielinä voisi olla esimerkiksi englanti, japani
ja arabia.
Suomen pienin puisto			
4 000
Rakennetaan keskeiselle paikalle ”Suomen pienin puisto”. Puistoon hankitaan
penkki ja muita puistomaisia elementtejä. Nimi päätetään asukasäänestyksellä.

Tuusulan talentti			
2 000
Järjestetään talenttikilpailu osana Tuusulan taiteiden yötä. Kilpailulla edistetään
verkostoitumismahdollisuuksia ja luodaan yhteenkuuluvuuden tunnetta. Talenttikilpailun voittaja palkitaan.

Liikenne ja turvallisuus -teemapäivä
3 000
Järjestetään koko perheen Liikenne ja turvallisuus -teemapäivä, missä pääsee tutustumaan esimerkiksi poliisin, palokunnan ja rekkojen kalustoon sekä vanhojen autojen ja traktorien ajot missä on mahdollista päästä kyseisten ajoneuvojen kyytiin
ajelulle. Teemapäivänä järjestetään myös liikenneturvallisuuteen liittyvää opastusta
kaiken ikäisille.

Paikalliset taiteilijat esiin!		
5 000
Järjestetään tapahtuma, jossa esiintyvät paikalliset taiteilijat yli genrerajojen. Hankitan äänentoisto, tarjoilut sekä palkkiot esiintyjille.

Vieraslajien hävitystalkoot		
2 000
Hävitetään Suomen luontoon kuulumattomia vieraslajeja viherpalveluiden opastuksella. Hävitystalkoiden yhteydessä tiedotetaan puistokummitoiminnasta osallistujille.

KOKO TUUSULAN ÄÄNESTYSEHDOTUKSET JATKUU
Opastetut marja- ja sieniretket		
2 000
Järjestetään asiantuntijan opastamana marja- ja sieniretkiä Hyrylään, Kellokoskelle
ja Jokelaan. Retkien tarkoituksena on lisätä marjastus ja sienestys tietoutta matalalla kynnyksellä kaikenikäisille kuntalaisille.

Heijastimia asukkaille			
3 000
Hankitaan Tuusulan kunnan logoilla varustettuja heijastimia, esimerkiksi jousiheijastimia jaettavaksi kirjastoihin, Tuusinfon toimipisteisiin ja kunnan tilaisuuksiin.

Vertaistukea ja tietoa yrittäjille		
6 000
Järjestetään yrittäjille vapaamuotoisia tilaisuuksia, joilla lisätään yrittäjien hyvinvointia ja vertaistukea sekä elinvoimaisuutta.

Tuus kalastaa - Kalastus tutuksi!		
3 000
Järjestetään Jokelaan, Kellokoskelle ja Tuusulanjärvelle opastettuja kalastustapahtumia, missä jaetaan kalastustietoutta, kartta Tuusulan onkipaikoista sekä matoonkivälineitä halukkaille.

Korutyöpajat kirjastoissa
2 000
Järjestetään pajat Tuusulan kolmessa kirjastossa. Pyydetään paikalliset taiteilijat ja
käsityökerhot esittäytymään. Näin osallistujat saavat tietoa ja mahdollisuuden liittyä mukaan.

Virtuaalinen metsäretki hoivakodeissa		
2 000
Järjestetään hoivakodeissa luontokokemus sisätiloissa. Luontokokemus toteutetaan
audiovisuaalisesti erilaisten kuvien ja äänitallenteiden kautta sekä mahdollistetaan
erilaisten metsätekstuurien kokeileminen.

Nuorten hepparetket			
2 000
Järjestetään nuorille ratsastusretki hevostallille. Retkeillessä on mahdollisuus hoitaa
ja tutustua hevosiin sekä ratsastamiseen.

Virkistystä vuodeosastoille!		
2 000
Järjestetään potilaille ja heidän omaisilleen virkistystä vuodeosaston arkeen. Virkistyksenä voisivat toimia esimerkiksi lautapelit, kirjat, palapelit, hypistelymuhvit tai
-taulut ynnä muut vastaavat potilaiden ja omaisten toiveiden mukaisesti.

Kasvit vaihtoon!			
2 000
Järjestetään kasvienvaihto -tapahtuma, missä pääsee itse ruukuttamaan ja istuttamaan pistokkaita ohjatusti. Osallistujat voivat vaihtaa kasveja myös keskenään tai
esimerkiksi lahjottaa kasveja Prijuutin yhteisölliseen puutarhaan. Tapahtuman jälkeen perustetaan pidempiaikainen kasvienvaihtopiste.
Lapset parkkiin!			
9 000
Järjestetään 4H-järjestön kanssa lastenhoitoa päiväkotien tiloissa sekä aktivoidaan yhdistyksiä pitämään esimerkiksi liikuntakerhoja samanaikaisesti lapsille sekä
aikuisille.
Pop up -teemapajoja			
3 000
Järjestetään pop up -tyyppisiä viiden kerran ohjattuja teemapajoja eri puolilla Tuusulaa. Teemat voisivat olla esimerkiksi vaatteiden tuunaus, musiikki, puutyöpaja ja
käsinukkepaja.
Bändikatselmus			
9 000
Järjestetään Jokelassa, Kellokoskella ja Hyrylässä aloittelevien bändien bändikatselmus.
Tarkoitus on mahdollistaa ja kannustaa aloittelevia bändejä esiintymään sekä saamaan
tunnettavuutta. Samalla asukkaat pääsevät tutustumaan paikallisiin bändeihin.
Koronapikatestejä heikommassa asemassa oleville
4 000
Hankitaan koronapikatestejä Tuusinfon palvelupisteissä jaettavaksi. Pikatestit vähentävät tartuntariskiä mm. joukkoliikenteessä ja vapauttavat kapasiteettia varsinaisten koronatestien tekemiseen.
Tuusulan valokuvanäyttely		
2 000
Järjestetään yhteisöllinen valokuvanäyttely Tuusulan kirjastoihin. Näyttelyissä Tuusulalaiset ammatti- ja harrastekuvaajat pääsevät esittämään töitään.
Kotieläinpäivä			
3 000
Järjestetään kotieläinpäivä, missä pääsee tutustumaan maatilojen työhön sekä kokeilemaan maatilatöitä. Samalla pääsee tutustumaan maatilan eläimiin. Kotieläinpäivään liitettynä järjestetään myös koirapäivä, jossa pääsee tutustumaan ja ihailemaan tuusulalaisia koiria.
Yhteisölliset lautapeli-iltamat		
2 000
Järjestetään kirjastoilla kaikenikäisille lautapeli-iltamia. Tutustutaan uusiin ihmisiin
ja lautapeleihin.
Tuu suunnistaa!
		
2 000
Tehdään tietovisasuunnistusratoja esim. qr-koodeja hyödyntäen eri puolille Tuusulaa. Suunnistusradat voisivat sijaita esimerkiksi Hyrylässä Varuskunnan metsässä,
Jokelassa, Riihikalliossa metsäntutkimusmetsässä ja Kellokoskella kaupunkisuunnistuksena. Toteutetaan yhteistyössä paikallisen urheiluseuran kanssa.

Ohjattuja kävelyretkiä kotiseutupoluilla		
Tutustutaan oppaan johdolla eri puolilla Tuusulaa oleviin kohteisiin.

2 000

Nimikyltit ja astioita Tuusulan kunnan yhteisötiloihin
3 000
Hankitaan Tuusulan kunnan yhteisötiloihin yhtenäiset nimikyltit sekä astioita yhteiskäyttöön.
Hävikkiruokajakelu			
5 000
Järjestetään kohdennettu avustushaku yhdistyksille ja yhteisöille toteuttamaan hävikkiruokajakelua Tuusulaan heikommassa asemassa oleville.
Nuoret kesätöihin - viihtyisämmät viheralueet
7 000
Palkataan Jokelaan, Kellokoskelle ja Hyrylään nuoria kahden viikon jaksoiksi lisäämään puistojen viihtyisyyttä. Työtehtävinä mm. roskien keräys, istutusten hoitaminen ja pienet kunnostustyöt.
Senioreiden kuukausittainen yhteisruokailu
20 000
Järjestetään senioreiden yhteisruokailu Hyvän Tuulen Tuvilla kerran kuukaudessa.
Hankitaan ateriat sekä niiden kuljetus.
Retki seikkailupuistoon
3 000
Järjestetään lapsille ja nuorille retki seikkailupuistoon. Budjetti sisältää bussikuljetuksen ja pääsymaksut.
Sähkökaappitaidetta Tuusulaan
7 000
Tuunataan asukkaiden ehdottamia sähkökaappeja taiteella. kansalaisopisto ja kuvataidekoulu voisivat tuottaa teoksia ja myös asukkaat ehdottaa mina taideteoksiaan.
Matalan kynnyksen höntsävuoroja aikuisille
5 000
Järjestetään yhdistysten kanssa yhteistyössä kaikille aikuisille avoimia höntsävuoroja
eri pallopelien pelaamiseen eri puolelle Tuusulaa.
Voimaa vuosiin kuntosalilta
6 000
Järjestetään 10 kerran ohjattuja kuntosalikursseja ikäihmisille Hyrylässä, Jokelassa ja
Kellokoskella.
Järjestyksenvalvojia Tuusulan tapahtumiin		
3 000
Järjestetään yhdistystoimijoille järjestyksenvalvojakoulutusta mahdollistamaan tapahtumien järjestämisen.
Selkokielinen julkisen liikenteen materiaali
4 000
Tuotetaan selkokielistä materiaalia Tuusulan julkisessa liikenteessä matkustamisesta, reiteistä, aikatauluista ja matkalipuista. Selkokieli helpottaa materiaalin lukemista ja ymmärtämistä.

Unelmien seinä Tuusulan kirjastoihin		
2 000
Hankitaan unelmien seinät kirjastoihin. Seinälle voi kirjoittaa, piirtää tai kiinnittää
kuvia omista unelmistaan, jotka haluaa jakaa muiden kanssa.

Kierrätystapahtuma			
4 000
Järjestetään kaksi koko perheen kierrätystapahtumaa ja hyötyjakeiden erilliskeräys
Etelä- ja Pohjois-Tuusulaan kesällä 2022 yhteistyössä Kiertokapulan kanssa.

Tuusulalaisten kesäkahvila		
5 000
Hankitaan kahvilavaunu jonka voi vetää paikalle. Tarjotaan tila yhdistysten ja yrittäjien käyttöön. Hankitaan vaunu, taittopöydät ja -tuolit sekä luvat.

Bänditiloja asukkaiden käyttöön		
7 000
2
Vuokrataan Tuusulasta 150-200 m tila paikallisten bändien käyttöön. Tila olisi maksutta varattavissa kunnan tilavarausjärjestelmästä muiden yhteiskäyttötilojen tapaan.

Sähköauton latauspiste kunnan palvelupisteen yhteyteen
6 000
Perustetaan sähköauton latauspiste Tuusulan kunnan palvelupisteelle tarjoamaan
latausmahdollisuus asioinnin aikana. Sijoituspaikka päätetään asukaskyselyllä.

Starttipaketti omilleen muuttaville nuorille
5 000
Hankitaan 50 kpl starttipaketteja omilleen muuttaville nuorilla jaettavaksi. Paketti sisältää mm. keittiötarvikkeita, siivoustarvikkeita ja liinavaatteita. Paketit jaetaan
Ohjaamon kautta.

Retkireput kirjastoihin			
2 000
Hankitaan retkireppuja kirjastoihin lainattavaksi. Reput sisältäisivät esim. suurennuslasin, taskulampun, kiikarit, istuma-alustan ja Tuusula-kartan.
Opiskelijoiden toivomia kirjoja lukioihin		
2 000
Hankitaan Tuusulan lukiohin erilaisia kirjoja opiskelijoiden luettavaksi. Kirjat voivat olla esim. Ajatuksen voima, Ajattele oikein - menesty ja Mindfullness luokkahuoneessa. Opiskelijat päättävät, mitä kirjoja hankitaan.

Metsäretkihetkiä
		
2 000
Järjestetään metsäretkiä kaikenikäisille ja erilaisille ryhmille Tuusulan metsiin. Retkillä on tarkoitusta tukea luonnon ja ympäristön arvostamista, hyvinvointia sekä
erätaitojen harjoittelemista. Oppaan avulla tehdään rentoutusharjoituksia ja opetetaan ihmisille luonnosta saatavia terveyshyötyjä ja ruokia.

Äänestysehdotukset

TakojaLepola

Jokela

Luoteis-Jokela

(sis. Jäniksenlinna, Laululaakso, Purola ja Vanhakylä)

Käytettävissä oleva budjetti 13 000 €

HuikkoTiensuu

Etelä-Jokela

Laululaakso
Jäniksenlinna

Purola 1-2

Vanhakylä

Jokela kartalle			
5 000
Nostetaan esiin Jokelan tapahtumia, historiaa ja elinkeinotoimintaa markkinoinnin keinoin. Samalla kohotetaan Jokelan mainetta ja nostetaan paikallisia toimijoita esiin.
Lanit -videopelitapahtuma		
3 000
Järjestetään nuorille tarkoitettu videopelitapahtuma. Tapahtumassa on mahdollisuus varata oma pöytä omalle koneelle sekä osallistua erilaisiin tapahtumassa järjestettäviin kisoihin. Tapahtuma mahdollistaa nuorille viettää keskenään aikaa sekä tutustua muihin paikallisiin nuoriin ja uusiin peleihin.
Jokelan konsertit ja yhteislaulu		
2 000
Tiilitehtaan alueella järjestetään kesän aikana tapahtumasarja, johon kuuluu
konsertteja ja yhteislaulutilaisuuksia. Tapahtumat osoitetaan eri ryhmille, esimerkiksi lapsille ja senioreille.
Roskiksia Jokelaan			
3 000
Laitetaan roskiksia liikuntareittien varsille (esimerkiksi Pertun uusi luontopolku ja
Pertuntien-Opintien jatke). Roska-astioita saatetaan uudelleensijoittaa paremmille
paikoille ja korvata vanhoja roskiksia.
Kuntoilulaitteet Kolsan lähimetsään
Korvataan vanhat kuntolaitteet uusilla puurunkoisilla kuntoiluvälineillä.

5 000

Katospenkit luistinradalle		
Hankitaan luistinkentälle katokset luistinten vaihtoa varten.

3 000

Hiihto- ja luistelukoulu lapsille sekä aikuisille Jokelaan
3 000
Järjestetään hiihto- ja luistelukoulu lapsille sekä aikuisille yhteistyössä liikuntaseurojen kanssa.
Piknik-pöytä Jokelan uimarannalle		
3 000
Hankitaan Jokelan uimarannalle piknik-pöytä eväiden syömiseen ja viihtyvyyden
lisäämiseen.
Hedelmätarha Peltokaareen		
4 000
Kartoitetaan Peltokaareen sopiva paikka hedelmäpuille ja istutetaan erilaisia hedelmäpuita.
Tulppaaneja Jokelaan!			
2 000
Istutetaan Jokelan puistoihin tai muille viheralueille, esimerkiksi Notkopuistoon;
tulppaaneja ja muita sipulikasveja. Osa istuttamistyöstä voitaisiin järjestää talkoilla.
Kukkaketoja Jokelaan			
2 000
Istutetaan Jokelaan kukkaketoja entisen päiväkodin tontille sekä yhteen tai kahteen
toiseen paikkaan. Kukkakedot tuovat viihtyvyyttä asukkaille ja ovat hyväksi pölyttäjille.
Tuolijumppaa ja muuta virkistystoimintaa Ester Matildaan
2 000
Toteutetaan ikäihmisten tuolijumppaa ja muuta virkistystoimintaa Ester Matildassa
Hyvän tuulen tuvassa säännöllisesti asukkaiden toiveiden mukaisesti.
Vihdoinkin! -Kaikkien aikojen kouludisko Jokelassa
4 000
Järjestetään Lepolan vanhempainyhdistyksen kanssa maksuton kaikkien aikojen
kouludisko Jokelan alakoululaisille. Bileet, jotka jokainen lapsi muistaa lopun ikänsä
ja tuntee hetken olevansa täysin vapaa nauttimaan hetken huumasta. Budjetti käytetään esiintyjiin, äänentoistoon ja efekteihin, muut osat toteutetaan talkoilla.
Projektori ja valkokangas Vanhankylän koulun saliin
11 000
Hankitaan ja asennetaan Vanhankylän koulun saliin projektori,valkokankagas
ja niihin liittyvät tarvikkeet. Laitteiston hankintasuunnitelma on tehty katselmuksen perusteella. Toteutus tehdään suunnitelman pohjalta. Hankinnalla lisätään
salin käyttömahdollisuuksia sekä kouluaikana että sen ulkopuolella.

Siivotaan Jokelan asematunnelia		
5 000
Alikunkutunneli on ratahallintokeskuksen, mutta hankitaan täydentävää siivouspalvelua asematunnelin viihtyisyyden lisäämiseksi.
Risuroskat keräykseen!		
2 000
Kokeillaan risuroskakeräystä Jokelassa. Keräyspisteet sijoitettaisiin esimerkiksi
Lepolan koulun läheisyyteen, Pertun ja Paippilantien risteykseen ja viljelypalstojen
ääreen.
Jokelan tienvarsien siistiminen		
Palkataan urakoitsija siistimään Jokelan taajama-alueen tienvarsia.

2 000

Vihreä linja - esteentöntä ulkoilua		
2 000
Suunnitellaan ja maalataan asfalttiin vihreä linja esteettämän ja selkeän ulkoilureitin merkiksi. Tällä reitillä voi ulkoilla turvallisesti ja reitin löytää helposti. Reitti
on osoitettu esimerkiksi Ester Matilda-kodin asukkaille.
Esiintymislava Tiilitehtaalle		
8 000
Rakennetaan 50 m2 ulkoilmalava jokelalaisille kulttuurin tekijöille Tiilitehtaan pihalle. lava toimii kulttuuriin kohtaamispaikkana ja tukee ruohonjuuritason asukastoimintaa ja kulttuuriharrastusta.
Kiipeilyteline Kolsan koululle		
10 000
Hankitaan innostava kiipeilyteline/liukumäki Kolsan koulun pihalle innostamaan
oppilaita ja alueen lapsia liikkumaan.
Kaikille avointa harrastepesistä Jokelaan		
3 000
Järjestetään tekonurmella avoin harrastepesisvuoro kaikenikäisille ja hankitaan mailat ja pallot. Järjestetään myös välineiden säilytys.
Lammaslaidun Jokelaan
8 000
Toteutetaan Jokelaan (esim. tiilitehdas) lammaslaidun kesäksi 2022. Hankitaan
lampaat ja lisäruokaa sekä rakennetaan talkoilla aitaus ja katos. Lampureina voisivat
toimia esimerkiksi kesätyöntekijät.
Elokuvailta Jokelaan			
Järjestetään elokuvailta Jokelan Tiilitehtaan ympäristöön.

4 000

Majametsä
		
2 000
Osoitetaan kunnan metsistä alue luonnonmukaiseksi puuhapuistoksi, jossa saa
rakentaa majoja. Tuodaan rakennusaineiksi rankoja, oksia ja muita luonnonmateriaaleja majojen rakennustarpeiksi.
Ulkoliikuntalaite Purolaan
Asennetaan sorastetulle ja valaistulle alueelle monitoimilaite.

9 000

Pyörätelineitä Jokelan asemalle
3 000
Uusitaan Puhelinkujan puolella olevat käytökelvottomat telineet uusilla runkolukituksen mahdollistavilla telineillä.
Kokeilu etätyöskentelypisteestä Jokelassa
2 000
Järjestetään etätyöskentelytilakokeilu esimerkiksi Jokela-talossa tai muussa kunnan
toimitilassa. Kokeilun aikana voisi jakaa esimerkiksi tietoa yrittäjyydestä ja tutustua
muihin alueen etätyöntekijöihin ja opiskelijoihin.
Talviuintikokeilu Jokelassa		
7 000
Järjestetään talven 2022-2023 aikana talviuintikokeilu Jokelan koululammella
yhteistyössä Jokelan retkeilijöiden kanssa. Budjetti käytetään pukukoppiin, virrankehittimiin ja avantotarvikkeisiin sekä tarvittaviin sähkötöihin.
Sähköinen infonäyttö Jokelaan		
8 000
Hankitaan ja asennetaan keskeiselle paikalle sähköinen näyttö esim. tapahtumailmoittelua varten. Kustannukset koostuvat pääasiassa näytöstä ja asennustöistä.

Äänestysehdotukset

Etelä-Tuusulan kylät

Parrila

Käytettävissä oleva budjetti 15 000 €

Kolistimenmäki
Rannikonmäki
Siippoo

Ruskela

RusutjärviLaurinmäki

Nahkela

Häklin
seutu

Seunamäki
Hernemäki

Lahela

Metsäkylä
Myllykylä

Ruotsinkylä 1-2
Maantiekylä-Fira

Huhtariihi

Roska-astioita Etelä-Tuusulaan		
2 000
Lisätään Nahkelantielle ja muualle Etelä-Tuusulan kylien alueelle yhteensä 4 roskista. Kartoitetaan sopivat sijoituskohdat ja annetaan asukkaiden päättää paikoista.

Grillipaikka Tuhkalanpuistoon
8 000
Perustetaan Tuhkalanpuistoon grillipaikka palvelemaan ulkoilijoita. Osa toteutuksesta pyritään tekemään talkoilla ja yhdessä auskkaiden kanssa.

Metsäpirtin pihapiirin kunnostus
4 000
Tehdään Metsäpirtin piha-alueesta viihtyisämpi siivoamalla, maalaamalla, korjaamalla kuluneempia rakennelmia ja lisäämällä kasveja. Mukaan talkoisiin kutsutaan
asukkaat ja yhteisöt.

Bergan bussipysäkit uusiksi
10 000
Kunnostetaan Tuusulanväylän itäreunan pysäkki uusin seinälevytyksin, sekä uusitaan länsireunan pysäkkikatos kokonaan.

Nopeusnäyttö Rusutjärven koulun läheisyyteen
4 000
Asennetaan nopeusnäyttö Rusutjärven koulun läheisyyteen, esimerkiksi hevostallin
mutkaan. Nopeusnäyttö parantaisi turvallisuutta autoilijoille sekä jalankulkijoille.
Kirsikkapuisto Lahelaan		
5 000
Hankitaan isoja kirsikkapuita ja niiden istuttamiseen tarvittavat tarvikkeet. Viherpalvelut kartoittavat puille sopivat istutuspaikat mistä tehdään sijainnin valinta.
Lämpömittari Rusutjärven rannalle		
2 000
Hankitaan vesilämpömittari Rusutjärven uimarannalle. Kioskin seinään kiinnitettävästä näytöstä voi seurata veden lämpötilaa reaaliajassa.

Asukkaiden nimikkometsä 		
4 000
Perustetaan Lahelanpellon maakummun alueelle asukkaiden nimikkometsä, jossa
jokainen asukas saa nimikkopuun. Hankitaan mullat, taimet ja kyltit.
Leikkivälineitä Häklin uimarannalle		
6 000
Hankitaan Häklin uimarannalle hiekka- ja uimaleluja lainattavaksi. Lisäksi asennetaan 1-2 jousikeinua pienten lasten käyttöön.
Asukkaiden nimikkometsä		
4 000
Perustetaan Lahelanpellon maakummun alueelle asukkaiden nimikkometsä, jossa
jokainen asukas saa nimikkopuun. Hankitaan mullat, taimet ja kyltit.

Rusutjärven koulurannan elävöittäminen		
3 000
Hankitaan Rusutjärven koulunrantaan lasten iloksi hiekkalaatikko ja keinut. Tämä
parantaisi rannan käyttöä ja viihtyvyyttä.
Jatkuvatoiminen sinilevänmittauslaite Rusutjärven
3 000
uimarannalle
Vuokrataan sinilevänmittauslaite uimakauden ajaksi mittaamaan leväpitoisuutta
Rusutjärven uimarannan leväpuomien sisäpuolelle. Näin saadaan reaaliajassa tietoa
onko vesi uimakelpoista.
Maksutonta liikuntaa Etelä-Tuusulaan
2 000
Järjestetään Etelä-Tuusulan alueella ohjattuja liikuntatunteja touko-elokuun aikana.
Järjestetään puistojoogaa, HIIT-liikuntaa, sekä toiminnallista lihaskuntaharjiittelua.
Kyläolympialaiset			
2 000
Järjestetään kyläolympialaiset Lahelaan. Lajeina voisi olla esimerkiksi saappaanheittoa ja kaverinkantoa. Asukkaat voisivat olla mukana ohjelman ideoinnissa ja toteutuksessa mikä parantaisi yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta.
Nopeusnäyttö Ruotsinkyläntielle		
3 000
Asennetaan nopeusnäyttö Ruotsinkyläntielle lisäämään liikenneturvallisuutta.
Taidetta Nummenväylän alikulkuun		
4 000
Kohennetaan Paijalan koulun kohdalla olevan alakulkutunnelin ilmettä taiteen
avulla. Hankitaan Ely-keskuksen lupa sekä taiteilijan teokset.
Pulkkamäet kuntoon!			
2 000
Kartoitetaan kaikki Lahelan ja Etelä-Tuusulan kylien pulkkamäet ja parannetaan
pulkkamäkien ympäristöä sekä hankitaan pulkkia lainaamista varten.
Polttopuita Rusutjärven koulun rantaan		
2 000
Solmitaan yhteistyösopimus paikallisen toimijan kanssa puiden säännöllisestä toimittamisesta Rusutjärven koulun rantaan.
Opastettu metsäretki Ruotsinkylän tutkimusmetsään
2 000
Järjestetään opastettu metsäretki Ruotsinkylän tutkimusmetsään ja hankitaan retkeä varten eväät.
Frisbeegolf -koreja Lahelaan		
2 000
Asennetaan puttaukseen soveltuva frisbeegolfkori Lahelaan esim. Maaniityn puistoon. Korin asentaminen mahdollistaa frisbeegolfin harjoittelun ja lajiin tutustumisen.

KUVA: ANTTI KALLIO

Äänestysehdotukset

Kellokoski

Käytettävissä oleva budjetti 10 000 €

Niittykulma

Linjamäki-Kaislaranta

Nuppulinna-Hornankallio

Kellokosken
keskusta

Korkeamäki-Nummenkylä
Haarajoki 1-2

Talviuintia Kellokoskelle
5 000
Järjestetään talviuintikokeilu talvella 2022-2023 Rantasaunalle. Uinti olisi maksutonta asukkaille ja se toteutettaisiin yhteistyössä Kellokosken rantasaunayhdistyksen kanssa.

Sup-lautoja lainaan Kellokoskella		
4 000
Järjestetään Kellokoskella kesän 2022 aikan 10 kerran kokeilu, jolloin voi lainata sup-laudan ja kokeilla suppausta. Lainaus sisältää sup-laudan, pelastusliivin sekä
tarvittaessa opastuksen suppailun saloihin.

Puutarhajätteen keräys Kellokoskella		
2 000
Järjestetään puutarhajätteen keräyspistekokeilu Kellokoskella keväällä ja syksyllä
2022.

Linjamäen koulu asukaskäyttöön
4 000
Järjestetään ryhmäliikuntaa ja lasten kerhotoimintaa lähellä asukkaita olevassa
Linjamäen lakkautetussa koulussa. Omalla kylällä järjestettävä toiminta on helposti
saavutettavaa ja lisää yhteisöllisyyttä.

Ruukin rannan rinne kukkimaan		
5 000
Istutetaan monivuotisia perennoja, parannetaan kasvualustaa ja tuetaan maa-aines
kehikolla.
Kesäliikuntaa Kellokoskelle		
2 000
Järjestetään Kellokoskella ohjattua puistojumppaa sekä vesijumppaa Rivieralla. Tämä
mahdollistaa matalan kynnyksen liikkumisen ja harrastamisen kuntalaisille.
Valotaidetta Ruukin puistoon		
10 000
Tilataan Kellokosken Ruukin puistoon valotaidetta, jossa on viittaus alueen historiaan.
Laivapuiston siistiminen!		
6 000
Siistitään puiston kasvillisuutta, maalataan osa välineistä sekä istutetaan uusia
kasveja.
Penkkejä Kellokoskelle!		
4 000
Hankitaan penkkejä ja sijoitetaan ne Rivieran rannalle sekä Kellokosken uimarannalle.

Vesille vie
		
10 000
Rakennetaan keskeiselle paikalle veneidenlaskupaikka. Tehdään padon läheisyyden
turvallisyysselvitys, rakennetaan laituri ja toteutetaan pohjatyöt.
Nuorten oma puisto-olohuone		
2 000
Rakennetaan yhdessä nuorten kanssa heille oma puisto-olohuone esimerkiksi
Pizza 4-you taakse. Oleskelupaikan toteutetaan talkoilla ja kierrätystavaroilla. Kaikki
yhdistykset ja yritykset kutsutaan mukaan tekemään yhdessä nuorten kanssa.
Pöhinää Kellokoskelle 		
10 000
Järjestetään Kellokosken keskustaan yrityksille suunnattu Pop up -tila edistämään
liiketoimintaa. Tila olisi maksutta yritysten käytössä. Puolen vuoden kokeilun aikana yritykset voisivat esitellä ja myydä tuotteitaan ja testata kysyntää.
Grillipaikka Kellokoskelle joen rantaan
8 000
Rakennetaan grillipaikka Kellokoskelle joen rantaan. Budjetti sisältää tulisijan,
penkit ja pohjatyöt. Grillipaikan ylläpito hoidetaan yhdistysyhteistyöllä.

Iltapäivätoimintaa alakoululaisille		
3 000
Alakoululaisille lapsille järjestetään kerhotoimintaa, esimerkiksi peli- ja touhukerho. Toteutukseen voidaan ottaa mukaan paikallisia toimijoita.
Linjamäen bussipysäkkien tuunaus		
Kellokosken ja Linjamäen pysäkkien kunnostus ja valokuvatuunaus.

5 000

Elämää Kellokoskella -luentosarja		
2 000
4-5 luennon sarja Kellokoskesta, sen historiasta ja asukkaista. Aiheina voisi olla
esimerkiksi aleen esihistoria, talouselämä ja yhdistystoiminta.
Elokuvapiknik Kellokoskelle		
4 000
Järjestetään elokuvapiknik Kellokoskelle. Elokuvana voisi olla esimerkiksi oman
kylän elokuva Iskelmäprinssi.
Valopuu Carlanderinpuistoon!
Hankitaan valaisin valaisemaan Carlanderinpuiston vanha puu.

3 000

Auringonkukkapelto Kellokoskelle		
2 000
Kartoitetaan sopiva pelto, johon kylvetään auringonkukan tai muun kukkien siemeniä talkoilla.
Joen varret kuntoon Kellokoskella		
2 000
Siistitään Kirvesmiehentien kuntopolun joelle menevät kohdat. Raivataan pusikot,
sorastetaan ja parannetaan polkuja, selvitetään voiko joelle laittaa penkkejä ja pidetään roskatalkoot.
Hämähäkkikeinu Linjamäkeen
3 000
Alueen lapset leikkivät lopetetun koulun pihalla. Asennetaan hämähäkkikeinu
koulun pihalle.
Kädentaitotapahtuma Kellokoskella		
4 000
Järjestetään Kellokoskella kädentaitotapahtuma, jossa on mahdollisuus osallistua
erilaisiin työpajoihin ja ostaa paikallisten taitajien tuotteita.

KUVA: ANTTI KALLIO

Äänestysehdotukset

Riihikallio

Haukkaniemi

Käytettävissä oleva budjetti 10 000 €

Sulan työpaikka-alue

Riihikallio

Roska-astioita Riihikallioon		
2 000
Hankitaan 4 kpl roska-astioita Riihikallion alueelle. Kartoitetaan mahdolliset asennuspaikat ja annetaan asukkaiden päättää sijoittamisesta.
Riksapyörällä virkistystä ikäihmisille		
6 000
Hankitaan kahden istuttava riksapyörä. Pyöräilykapteenit kouluttavat vapaaehtoiset ajamaan pyörää. Riksapyöräajelut tuovat virkistystä ikäihmisille.
Riihikallion kesäjuhlat 		
2 000
Järjestetään Kotkanpuistossa yhteinen kesäjuhla ja konsertti kaikenikäisille
asukkaille.
Korkinpuisto viihtyisämmäksi		
4 000
Siistitään Korkinpuiston hiekka-alueet, hankitaan lisäkasveja sekä lisätään puiston
viihtyisyyttä. Idea toteutetaan osin talkoilla.
Maksutonta liikuntaa Kotkanpuistossa		
2 000
Kesän 2022 ajan Kotkanpuistossa järjestetään ohjattua liikuntaa: kerran viikossa
joogaa ja kerran viikossa kahvakuulatreenejä.
Runonlausuntaa Hyvän Tuulen Tuvalla		
2 000
Pyydetään runoilija Heli Laaksonen lausumaan runoja Riihikallion Hyvän Tuulen
Tuvalle.
Riihikallion pop-up teatteri		
7 000
Perustetaan Riihikallioon kaikenikäisten ohjattu näytelmäkerho, jossa opitaan improvisaation keinoja ja tuotetaan näytelmä vuoden 2022 syksyyn.
Eteinen Riihikallion koirapuistoon		
5 000
Hankitaan materiaalit ja asennetaan Rihan koirapuistoon eteinen, josta voidaan
päästää koirat turvallisesti koirapuistoon.

Amer

Turvallisuutta Riihikallion koulun risteykseen
7 000
Asennetaan Haukantien muutoksen yhteydessä vilkkuvalot suojatielle Pellavamäentien yli päiväkoti Pellavan kohdalle. Autoilijoiden on vaikeaa havaita varsinkin
pieniä tienylittäjiä.
Penkkejä Riihikallioon 		
4 000
Hankitaan kolme uutta ympärivuotista penkkiä. Sijoitetaan yksi Bostoninkaaren/
Majavatien kevyen liikenteen väylälle, yksi Pellavamäentien pohjoispään/haukantien itäpäähän ja kolmas Riihikallion portti -pysäkin tai Kauriintien pysäkin tuntumaan.
Joutsentien lähimetsä uuteen kukoistukseen
2 000
Siistitään alue ja haetaan maisematyölupa. Jos lupaa ei saada, tehdään alueelle altaraivuu. Risuista voidaan tehdä majoja, risuaitoja ja muita vastaavia.
Hiekkakasa ja muuta aktiviteettia koirapuistoon
2 000
Hankitaan Riihikallion koirapuistoon hiekkakasa aktivoimaan koiria (kaivaminen,
esineiden etsintä) ja selvitetään muita mahdollisia aktivointikeinoja.
Bomban vessan kunnostus ja sähkölukko		
5 000
Hankitaan oveen sähköinen lukko, mahdollistamaan vessan käytöä puiston tapahtumissa. Budjetti käytetään lukon muutostöihin ja vessan kunnostukseen.
Biljardipöytä Mutterimajalle		
Biljardipöytä tuo virkistävää toimintaa Mutterimajalle.

3 000

Nopeusnäyttöjä Riihikallion kaduille		
10 000
Kartoitetaan vaaralliset kohdat ja asennetaan kolme nopeusnäyttöä Riihikallioon.
Hevoskärryllä Riihikalliossa		
2 000
Järjestetään Tuusula-viikolla (16.-24.7.2022) hevoskärryajeluja Riihikalliossa.

Firan pysäkkikatosten kunnostus		
3 000
Tuusulanväylän Firan pysäkkien katokset kunnostetaan seinäpintojen levytyksellä.

Kuntoilupaikka Rihan kuntoradalle		
Tehdään Riihikallion kuntoradalle kuntoilupaikka, esim. tukkipatteristo.

5 000

Jouluvalot Riihikallioon		
7 000
Hankitaan jouluvaloja ja kiinnitetään ne katuvaloihin tuomaan joulutunnelmaa.

Laulutaidottomien kuoro		
Järjestetään laulunopettajan pitämä laulutaidottomille tarkoitettu kuoro.

3 000

KUVA: ANTTI KALLIO

Äänestysehdotukset

Hyrylä

Ketunkorpi

Käytettävissä oleva budjetti 22 000 €

Rantatien seutu

Nummenkangas-Paijala

Golfkentän
seutu
Saksa
Koskenmäki

Kirkonseutu-Kalliopohja

Hyrylän keskusta
Mikkola-Urheilukeskus

Rykmentinpuisto

Penkkejä ja pöytiä Hyrylään		
5 000
Kunnostetaan olemassaolevia ja hankitaan uusia penkkejä ja pöytiä Hyrylän
keskusta-alueelle.

Tekemistä Kirkonkylän väistötilan välitunneille
7 000
Hankitaan lisävälineitä väistötilojen valmistuttua Tuuskodon pihaam. Välineiden
hankinnassa kuullaan koulun oppilaita.

Kukkaloistoa Kievarin alueelle		
Hankitaan valopylväisiin asennettavia kukka-astioita ja kesäkukat niihin.

Ravintolapäivä			
4 000
Järjestetään Hyrylässä ravintolapäivä tuomaan vireyttä ja kokoamaan ihmisiä yhteen.
Päivässä kotikokit ja yhdistysväki pääsevät myymään ruokiaan ja kokeilemaan päivän
ajan oman ravintolan pyörittämistä.

3 000

Elonkorjuumarkkinat Krapilla		
5 000
Paikalliset yrittäjät tulevat myymään tuotteitaan sekä ruokaa ilmaisilla paikoilla.
Lisäksi markkinoilla järjestetään maksutonta ohjelmaa, esimerkiksi musiikkiesityksiä,
mahdollisuus tutustua kotieläimiin sekä lasten ohjelmaa.

Roskapihtilainaamo torille		
2 000
Hankitaan roskapihtejä ja puinen laatikko, jossa koodilukitus. Halukkaat saavat
koodin TuusInfosta.

Augustanpuisto uuteen eloon		
5 000
Korjataan olemassaolevat penkit ja roska-astiat, maalataan leikkivälineet talkoilla,
sekä suunnitellaan loput toimet yhdessä asukkaiden kanssa.

Rykmentinpuiston metsään historiakyltit ja -kävely
6 000
Merkitään kyltein Rykmentinpuiston metsän historiallisesti merkittävät paikat sekä
järjestetään kotiseudun historiakävely kylttien asennuksen jälkeen.

Autiorinteenpuistoon uusi leikkiväline		
4 000
Hankitaan pienten lasten aktiivisuutta lisäävä tasapainoväline ja asennetaan se.

Herneitä asukkaille			
2 000
Viljellään hernepelto, josta voisi käydä poimimassa itselleen herneitä välipalaksi.

Viihtyvyyttä Paijalan koululle		
3 000
Annetaan Paijalan koulun oppilaiden valita haluamiaan välituntivälineitä ja pulpettikirjoja.

Laatikkopyörä pääkirjastoon		
4 000
Hankitaan pääkirjastoon laatikkopyörä, jota voi lainata esim. tavarankuljettamiseen.

Liikuntaa lapsille ja nuorille		
5 000
Järjestetään urheilukeskuksen alueella ohjattua liikunnallista harrastustoimintaa
lapsille ja nuorille.

Nopeusnäyttö Vaunukankaantielle		
4 000
Asennetaan nopeusnäyttö Vaunukankaantielle, kadun osuudelle välille Vankkurikuja-Kärrykuja. Nopeusnäyttö parantaisi jalankulkijoiden turvallisuutta.

OSALLISTUVAN BUDJETOINNIN PROSESSI
1

2

3

4
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Ideointi
syys-lokakuu
20.9.-24.10.2021

Ideoiden
jatkojalostus
marras-joulukuu

Äänestys
tammikuu
10.1.-6.2.2022

Äänestystulosten
julkistus
8.2.2022

Projektien
toteutus
vuosi 2022

ÄÄNESTYSAIKA 10.1.-6.2.2022
Tuusulalaiset saavat äänestää osallistuvassa budjetoinnissa ne ehdotukset, jotka toteutetaan vuoden
2022 aikana.
Äänestäminen tapahtuu kahdella eri tavalla.
1.

SÄHKÖINEN ÄÄNESTYS
osoitteessa osallistu.tuusula.fi
Edellyttää tunnistautumisen esimerkiksi
verkkopankkitunnuksilla.
Oppilaat äänestävät Wilma-tunnuksilla.

2.

ÄÄNESTYSPISTEISSÄ HENKILÖKOHTAISESTI
Ota mukaan henkilötodistus.

Tukea ja opastusta äänestykseen saa myös
kirjastoissa ja Tuusinfossa.
Osallistu myös tutkimukseen
Äänestyksen jälkeen voit osallistua myös tutkimukseen, jolla kehitetään osallistuvaa budjetointia
Tuusulassa. Vastanneiden kesken arvotaan
150 euron lahjakortti omaan lähikauppaasi.

OHJEET SÄHKÖISEEN ÄÄNESTÄMISEEN
1.

Mene osoitteeseen osallistu.tuusula.fi

2. 	Klikkaa sivun oikeassa ylälaidassa olevaa kohtaa Kirjaudu sisään ja valitse Tunnistaudu äänestämään.
Mobiililaitteessa Kirjautumisvalikko löytyy oikean yläkulman vohvelivalikosta (kolme viivaa).
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, voit tunnistautua myös Wilma-tunnusten avulla. Muissa kunnissa opiskelevat
kirjautuvat Suomi.fi-palvelussa tai äänestävät äänestyspisteissä henkilötodistuksella.
5. 	Valitse tunnistuksessa Jatka palveluun -painike. Sinut siirretään tämän jälkeen automaattisesti
osallistumisalustan etusivulle. Valitse Äänestä-painike.
6. 	Tutustu ehdotuksiin. Voit etsiä eri ehdotuksia myös käyttämällä hakusanaa. Voit etsiä niitä myös alueen
tai aiheen mukaan.
7. 	Valitse ehdotukset joita haluat äänestää oikealla olevalla valintapainikkeella. 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.

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

HYRYLÄN ÄÄNESTYSEHDOTUKSET JATKUU
Vessa lintujen bongauspaikalle		
3 000
Hankitaan ja asetetaan bajamaja Rantamo-seittelin kosteikon parkkipaikalle tai
muualle lähistölle kesän ajaksi.
Vesi liikuttaa! -tapahtuma		
3 000
Järjestetään vesiliikuntatapahtuma Hyrylän uimahallille. Tapahtumassa on mahdollista tutustua erilaisiin vesijumppamuotoihin, vesijuoksuun ja uintitekniikoihin.
Tapahtuman yhteydessä voi kokeilla myös uida merenneitopyrstön kanssa ja osallistua aarteenetsintään merirosvona.
Nuotiopaikka Sikokalliolle		
8 000
Perustetaan ympärivuotinen nuotiopaikka Sikokalliolle. Nuotiopaikka rakennetaan
kulkureittien valmistumisen jälkeen. Nuotiopaikan kunnossapitoon etsitään vapaaehtoisia kumppaneita.
Uimahalliin liikuntavälineiden lainaamo		
2 000
Hankitaan erilaisia monipuolisia vesiliikuntavälineitä, joita asukkaat voivat lainata
ilmaiseksi.
Bajamaja ja roska-astia Kotorannankujan viljelypalstoille
3 000
Hankitaan bajama ja sekajäteastia Kotorannankujan viljelypalstoille kesäkaudeksi
2022.
Nopeusnäyttö Nahkelantien ja Voikukantien risteykseen
4 000
Asennetaan nopeustaulunäyttö Nahkelantielle, Voikukantien liittymän tuntumaan
Hyrylään päin kulkevalle liikenteelle. Nopeustaulu hillitsee ajonopeuksia autoilijoilla ja parantaa suojatien turvallisuutta.
Frisbeegolf -koreja Hyrylään		
3 000
Asennetaan puttaukseen tarkoitetut frisbeegolf -korit esim. Piilipuistoon, Hyökkälään ja Anttilanrantaan. Korien asennus mahdollistaa frisbeegolfin harjoittelemisen
ja lajiin tutustumisen.
Lajit haltuun! -tapahtuma		
3 000
Järjestetään liikuntatapahtuma missä pääsee tutustumaan uusiin lajeihin, kuten
paintball ja bubble ball. Tarkoituksena on kannustaa nuoria liikkumaan ja löytämään uusia harrastusmuotoja.
Tuomalan kylärannan kohennus		
2 000
Parannetaan rannan turvallisuutta yhteistyössä Rantatieyhdistyksen kanssa esimerkiksi helppokulkuisella pääsyllä rantaan. budjetti käytetään materiaalihankintoihin.

Hämähäkkikeinu Mikkolan leikkipuistoon		
Hankitaan ja asennetaan hämähäkkikeinu Mikkolan leikkipuistoon.

4 000

Rentouttava kynttiläuinti
2 000
Järjestetään rentouttavaa kynttiläuintia muulloinkin kuin jouluna Hyrylän uimahallissa. Kynttiläuinnin aikana soitettaisiin rauhallista livemusiikkia mistä uimarit
voisivat nauttia uinnin yhteydessä.
Virkistystoimintaa Kettuseen		
4 000
Järjestetään virkistystoimintaa kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan asiakkaille.
Toimintana olisi esimerkiksi erilaisia retkiä ja ohjattuja kerhoja asukkaiden toiveiden
mukaisesti. Samalla päivitettäisiin Kettusen harrastustarvikkeet.
Rykmentinpuiston kekri -tapahtuma		
6 000
Järjestetään Rykmentinpuiston ruokalaan ja sen lähialueille poikkitaiteellinen festari,
jossa olisi erilaisia musiikkiesityksiä, valotaidetta, sirkus ja mahdollisuus ostaa paikallisilta taitelijoilta heidän töitään. Festari sijoittuisi syksylle kekrin aikoihin.
Perhetapahtuma Mattilan alueella 		
2 000
Järjestetään yhteistyössä alueen yhdistysten kanssa kaiken ikäisille sopiva ulkotapahtuma, jossa on ohjelmaa niin perheen pienemmille kuin varttuneimmillekin. Tapahtumalla edistetään yhteisöllisyyttä, perinneleikkejä ja kestävää kehitystä
(kirpputori, kierrätysvinkit).
Elämää torille			
12 000
Hankitaan penkkejä, pöytiä ja siirrettäviä torikojuja (4-5 kpl) virkistämään torielämää Hyrylässä. Kojut olisivat kaikkien yhteisöjen ja myyjien varattavissa ja hyödynnettävissä erilaisissa tapahtumissa.
Yhteisöllisen ruokailun kokeilu Mattilassa		
5 000
Toteutetaan kahden viikon yhteisöllisen ruokailun kokeilu Mattilassa esimerkiksi Piilipuistossa. Kustannukset koostuvat aterioiden sekä kuljetuksen hinnasta, että
ruokailua toteuttavan kesätyöntekijän palkasta.
Roska-astioita Hyrylään		
4 000
Hankitaan Hyrylään lisää roska-astioita, kiinnitetään olemassa oleviin kansia ja kokeillaan tuhkakuppien toimivuutta mm. Leijapuistossa. Uusien roska-astioiden tarkempi sijoittelu suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa.
Yleisövessa Piilipuistoon		
Hankitaan bajama Piilipuistoon kesäkaudeksi 2022.

3 000

Mikä nimeksi Hyrylän palvelukeskukselle?
Hyrylän keskustaan
alkaa tämän vuoden
aikana rakentua uusi
liike- ja palvelukeskus,
johon on suunniteltu
sijoitettavaksi kunnan
palveluita, Prisma ja
pienempiä liiketiloja.
Kunnan palveluita ovat lasten- ja perheiden tila, useita asiakaspalveluja, kokouskeskus ja kunnan useiden
työyksiköiden toimistotilat. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, sanotaan, mutta palvelukeskuksella ei
vielä ole kutsumanimeä lainkaan.
Ehdota nimeä tulevalle Hyrylän maamerkille ja osallistu samalla arvontaan!
Pelillisessä verkkokyselyssä näet ensin muiden ehdotuksia, joita voit kannattaa tai hylätä. Oman nimiehdotuksesi voit antaa pelin aikana tai lopuksi. Nimiehdotuksia voi lisäksi jättää kirjastoissa ja Tuusinfon
pisteissä paperisella lomakkeella.
Tuusulan kunnan, HOK-Elannon ja hankkeen toteuttajan edustajista koostuva raati valitsee parhaat
ehdotukset helmikuussa 2022. Palvelukeskuksen lopullinen nimi voi poiketa nimiehdotuksista.
Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan lahjakortteja HOK-Elannon toimipisteisiin ja Tuusula-aiheisia
tuotepalkintoja.

Keräämme ehdotuksia
palvelukeskuksen
nimeksi 10.1.-6.2.2022
Tuusinfossa, kirjastoissa
ja osoitteessa:
https://tinyurl.com/mryn9r8r

Uutta Tuusulaa
		 tehdään yhdessä
		 — osallisuus- ja hyte-tiimi esittäytyy
Tuusula on edelläkävijä asukkaiden osallisuuden edistämisessä ja rakentaa entistä
yhteisöllisempää Tuusulaa yhdessä tuusulalaisten kanssa. Tuusulan kunnassa toimii
osallisuus- ja hyte-tiimi, jonka tehtäviin kuuluu edistää tuusulalaisten osallisuutta
ja hyvinvointia.
Syksyllä 2021 hyväksytyn, vuosille 2021-2025 laaditun, kuntastrategian keskiössä
ovat tuusulalaiset. Strategian tavoitteina on mm. vahvistaa kunnan, asukkaiden ja
yhteisöjen yhteistyötä ja kumppanuutta sekä olla osallisuuden edelläkävijä ja jatkaa
demokratian eri muotojen ja osallistumisen tapojen kehittämistä.
Me teemme yhdessä uutta
Kuntastrategian yhteisenä toimintatapana on ”me teemme yhdessä uutta”. Uutta
Tuusulaa tehdään asukkaiden, yhteisöjen, luottamushenkilöiden ja kunnan henkilöstön yhteistyönä. Tuusulassa osallisuudella ja yhdessä tekemisellä on ollut aiempaa
vahvempi paikkansa vuodesta 2017 pormestarimalliin siirtymisen myötä. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena oli kunnan ja asukkaan vuorovaikutuksen lisääminen.
Uusi yhdessä tekemisen toimintatapa edellyttää uusia tapoja toimia meiltä kaikilta! Korona-ajassa moni toiminto on siirtynyt etäyhteyksin toteutettavaksi, jolloin
osallistuminen on mahdollista myös kotisohvalta käsin. Sähköiset palvelut ja toimintatavat eivät kuitenkaan ole saavutettavia kaikille. Siksi tavoitteena on tarjo-

ta monipuolisia ja monikanavaisia osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja tuusulalaisille myös tulevaisuudessa. Vaikuttava osallisuustyö edellyttää myös aktiivista ja
monikanavaista viestintää.
Järjestösuunnitelma viitoittaa kumppanuuteen
Yhdistykset ja seurat ovat tärkeitä kumppaneita osallisuuden ja hyvinvoinnin toteuttamisessa. Kunta tukee yhteisöjä ja asukkaiden omaehtoista toimintaa erilaisin avustuksin, tarjoamalla tiloja ja opastusta sekä lainaamalla yhteisölainaamosta tapahtumissa tarvittavia välineitä. Yhteisölainaamo on tarkoitettu kunnan oman
käytön lisäksi myös tuusulalaisille yhdistyksille ja yhteisöille. Yhteisölainaamosta
voit lainata mm. telttoja, painoja, erilaisia äänentoistolaitteita (myös akkukäyttöiset ja kannettavat), videotykkiä, A-telineitä ja liivejä. Yhteisölainaamo on Tuusulan
järjestösuunnitelman mukaista toimintaa.
Osallisuus- ja hyte-tiimi palveluksessasi
Osallisuus- ja hyte-tiimi tekee työtä asukkaiden ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi sekä omaehtoisen tekemisen mahdollistamiseksi. Kaipaatko tietoa yhteisöjen käytössä olevista tiloista, tavoista tukea
asukkaiden aktiivisuutta tai mahdollisuuksista vaikuttaa kunnan kehittämiseen?
Ota meihin yhteyttä!

Heidi Hagman
Kehittämispäällikkö

Katjan tehtävinä on mm. toimia
kehittämisverkostojen yhteyshenkilönä, tehdä asukasyhteistyötä ja
vastata osallistuvan budjetoinnin
toteutuksesta.

Marjo-Kaisa Konttinen
Osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori
Marjo-Kaisan tehtävinä on mm.
toimia neuvostojen ja hytelautakunnan valmistelijana ja
sihteerinä sekä yhdistysten yhteyshenkilönä.

040 314 3048
katja.repo@tuusula.fi

040 314 3035
marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

040 314 3052
heidi.hagman@tuusula.fi

Katja Repo
Yhteisömanageri

TEKSTI: HEIDI HAGMAN
KUVA: KARI KOHVAKKA

Heidin tehtävinä on mm. osallisuusja hyte-työn kehittäminen, toimia
osallisuus- ja hyte-tiimin esihenkilönä sekä hyte-lautakunnan esittelijänä.

Lisätietoja ja vinkkejä:
tuusula.fi/osallisuus
Osallistuva budjetointi:
osallistu.tuusula.fi
Yhdistysrekisteri:
tuusula.fi/yhdistykset
Ajankohtaiset yhdistysasiat kootaan
kuukausittain ilmestyvään yhdistyskirjeeseen.
Ilmoita yhdistykseni ajantasaiset tiedot kunnan
yhdistysrekisteriin ja varmistat tiedonkulun.

Kehittämisverkostojen ydintiimit koolla lokakuussa 2021 kapulanvaihtoseminaarissa.

Kehittämisverkostot
				 asukkaiden äänitorvena

TEKSTI: HANNA KALLIO
KUVA: HEIDI HAGMAN

Tuusulassa on vuodesta 2017 alkaen toiminut viisi alueellista kehittämisverkostoa:
Hyrylän, Jokelan, Kellokosken, Eteläisten kylien ja Riihikallion kehittämisverkostot.
Kehittämisverkostojen tavoitteena on edistää asukkaiden osallistumismahdollisuuksia
ja tukea alueen asukkaiden ja yhteisöjen omaehtoista toimintaa.
Ydintiimien toiminnan ytimenä on kuunnella asukkaiden ideoita ja toiveita ja pohtia keinoja niiden toteuttamiseen. Kehittämisverkostotoiminta on avointa kaikille tuusulalaisille ja mukaan toivotaankin sankoin joukoin oman alueensa kehittämisestä kiinnostuneita tuusulalaisia.
Jokaiseen kehittämisverkostoon kuuluu n. 6-10
henkilön ydintiimi, joka aktivoi asukkaita mukaan ja
suunnittelee alueen toimintaa. Tuusulan kunta tukee
kehittämisverkostojen avulla asukkaiden ja yhteisöjen toimintaa monin tavoin, tarjoten mm. ohjausta,
rahoitusta, tiloja, viestinnällistä tukea ja koulutusta.
Tuusulan kunnan yhteisömanageri Katja Repo koordinoi toimintaa.
Ennen toiminnan alkua kylissä toimi reilun 20 vuoden ajan poliitikoista koostuneita kehittämistoimikuntia. Nykyisiin ydintiimeihin kuuluu sekä poliittisesti aktiivisia että ihan tavallisia, oman kunnan kehittämisestä kiinnostuneita asukkaita. Yhteistyötä tehdään ja omaa aluetta kehitetään ilman poliittista agendaa. Ydintiimeihin voi hakea mukaan kahden vuoden välein ja kunta valitsee niihin sopivimmat henkilöt.
Kehittämisverkostojen ydintiimit pyrkivät yhdistämään asukkaat, paikallisyhdistykset ja yritykset rakentamaan yhteistä Tuusulaa ja järjestämään yhdessä erilaisia tapahtumia, talkoita ja tempauksia. Ydintiimit
viestivät ajankohtaisista asioista omilla Facebook-sivuillaan. Lisäksi tiimiläiset ovat aktiivisesti esillä erilaisissa kunnan tapahtumissa, jossa heitä voi käydä
nykäisemässä hihasta ja kysellä toiminnasta lisää.
Kellokosken kehittämisverkosto,
puheenjohtajana Kyösti Lehtonen
Kellokosken kehittämisverkoston ydintiimin puheenjohtajana toimii pitkän linjan kuntavaikuttaja Kyösti Lehtonen. Nyt jo eläkkeellä oleva diplomi-insinööri toimi työurallaan mm. hätäkeskuslaitoksen kehitysjohtajana. Lehtosella on kolme aikuista lasta ja hän
asuu vaimonsa kanssa Kellokoskella.

”Olen aina tykännyt touhuta yhteisten asioiden parissa ja halunnut vaikuttaa asioihin”, Kyösti Lehtonen
kertoo.
Lehtosella onkin vaikuttava lista erilaisia luottamustehtäviä esimerkiksi urheiluseuratoiminnassa ja jääkiekkoliitossa. Kehittämisverkostossa hän on ollut
mukana toiminnan alusta alkaen eli jo neljän vuoden
ajan.
Kehittämisverkoston tavoitteena on olla katalyyttinä Kellokosken yhdistysten, yritysten ja kyläläisten
välillä ja löytää synergiaetuja yhteistoiminnalle. Tavoitteena on synnyttää kylälle uusia tapahtumia ja
hankkeita vakiintuneiden, vuotuisten tapahtumien lisäksi. Toteuttamisessa on omat haasteensa.
”Kyläläisillä on kyllä paljon ideoita ja ajatuksia kehityshankkeiden ja tapahtumien suhteen, mutta toteuttajia on vaikeampi löytää. Yhdistämällä eri tahojen toimijoita saamme kunnan aktiivit saman pöydän
ääreen, eikä kenenkään työtaakka kasva liian suureksi”, Lehtonen pohtii.
Kellokosken ydintiimi kokoontuu useita kertoja
vuosittain suunnittelemaan alueen toimintaa. Vuosien varrella on järjestetty esimerkiksi koirapuiston
kunnostus, joulukukka-projekti yksinäisille yhteistyössä kukkakaupan kanssa, istutustalkoot yhdessä kunnan viheryksikön kanssa ja mopopaja-kokeilu
nuorille. Lisäksi ydintiimi tutustuu säännöllisesti kaavaluonnoksiin ja lausuu niistä mielipiteensä.
Jokelan kehittämisverkosto,
puheenjohtajana Ilari Roihuvuo
Jokelan kehittämisverkoston ydintiimin puheenjohtaja, rakennusinsinööri Ilari Roihuvuo on tuore kasvo
kehittämisverkostossa: hän liittyi mukaan vasta pari
kuukautta sitten. Roihuvuot ovat asuneet Jokelassa jo
vuodesta 2005 alkaen ja perheeseen kuuluu vanhempien lisäksi kaksi teini-ikäistä lasta. Ilari Roihuvuo on
ollut aktiivisesti mukana seurakunnan nuorisokahvilatyössä ja urheiluseuratoiminnassa. Vapaa-ajan harrastuksiin kuuluvat golf ja vaeltaminen.

”Oman alueen kehittäminen tuntuu mielekkäältä.
Haluamme ydintiimissä kuunnella kyläläisten ideoita
ja tarjota heille mahdollisuuden vaikuttamiseen ja yhteisöllisyyteen. Tärkeä tavoitteemme on lisätä verkoston tunnettuutta, sillä toiminta ei ole kyläläisille vielä
kovin tuttua.”, Roihuvuo pohtii.
Lähiaikojen suunnitelmissa onkin jakaa koteihin
toiminnasta kertova flyeri ja tiedottaa alueen asioista aktiivisesti sosiaalisen median kautta. Kehittämisverkosto on ollut Jokelassa mukana toteuttamassa esimerkiksi jouluvalaistuksen kylän keskustan suureen
joulukuuseen, purkutaideprojektin, puistojumppia ja
vihertalkoita.
Jokelan ydintiimin kausi on alkanut vauhdilla, sillä
kahdeksanhenkinen ydintiimi on kokoontunut syksyn aikana jo useita kertoja. Talven ja kevään aikana
on tarkoitus järjestää myös kaikille kyläläisille avoimia
tapahtumia, jos pandemiatilanne sen mahdollistaa.
Riihikallion kehittämisverkosto,
puheenjohtajana Pekka Salminen
Pari vuotta Tuusulassa asunut Pekka Salminen on
lähtenyt rytinällä mukaan oman kunnan toimintaan.
Hän on mukana harrastajateatterissa, taloyhtiön hallituksessa ja syksystä alkaen Riihikallion alueen ydintiimissä. Logistiikka-alalla työskentelevä Salminen viihtyy erinomaisesti Riihikalliossa ja hänellä on aikuinen
tytär.
”Riihikallion ydintiimi vaihtui syksyllä kokonaisuudessaan, mikä toi hieman haasteita kauden alkuun.
Uusi tiimi on ihailtavan aktiivinen, mutta toki kestää
hetken, että saadaan toiminta uudella porukalla täyteen vauhtiin”, Pekka Salminen kertoo.
Syksyn kokoontumisissa tiimiläiset ovat tutustuneet toisiinsa ja tehneet toimintasuunnitelmaa. Tiimistä on puheenjohtajan lisäksi löytynyt luontevasti varapuheenjohtaja, sihteeri sekä viestintää hoitava
mediatiimi.
Riihikalliossa ydintiimi on ollut vuosien varrella
mukana toteuttamassa muun muassa Kotkapuiston ja

siellä sijaitsevan Bombatalon kunnostuksen, puistojoogaa, lentopalloa, nuotiopaikan kunnostuksen, heijastinpuun ja vilkkuvaloja suojateille.
”Haluamme tarjota kyläläisille matalan kynnyksen
tulla mukaan vaikuttamaan oman alueen toimintaan
ja järjestää tapahtumia, joihin on helppo tulla mukaan. Haluamme myös toimia infokanavana Riihikallion ja kunnan asioissa”, Salminen toteaa.
Ydintiimin ensi vuoden toiveissa on olla mukana
järjestämässä ainakin Talviriha-tapahtuma perheille
ja monenlaista ryhmäliikuntaa kesäaikaan, sikäli kun
pandemiatilanne sen sallii.
Etelä-Tuusulan kylien kehittämisverkosto,
puheenjohtajana Tarja Hartman
Etelä-Tuusulan alueen kehittämisverkoston ydintiimin puheenjohtajana toimii Tarja Hartman, joka on
työurallaan toiminut muun muassa potilasjärjestön
toiminnanjohtajana, yhdistyksen lehden päätoimittajana, lääkäriaseman johtajana ja opettajana. Parhaillaan Hartman kirjoittaa kirjaa ravinnon vaikutuksesta ihmisen terveyteen, höystettynä italialaisilla resepteillä. Tarja Hartman asustaa miehensä kanssa Lahelassa ja osan vuodesta Italiassa, lapset ovat jo lähteneet
maailmalle.
Kehittämisverkostotoiminnassa hän on ollut mukana jo vuodesta 2017 saakka.
”Olin heti innokas lähtemään mukaan oman alueen
toiminnan kehittämiseen. Ajattelen, että jos ei ole valmis tekemään asioille mitään, niin sitten on turha valittaakaan”, Tarja Hartman toteaa.
Etelä-Tuusulan alueella on peräti kuusitoista kylää.
Paljon on vielä tehtävää, että kehittämisverkoston toiminta tulisi tutuksi koko laajalla alueella. Ydintiimin
kokoonpano vaihtui kokonaisuudessaan menneenä
syksynä. Kuuden hengen tehonyrkin jäsenillä on kullakin omat, arvokkaat osaamisalueensa. Syksyn kokouksissa on työstetty yhdessä verkoston toiminta- ja
viestintäsuunnitelmaa.
”Tehtävämme on saattaa eri instanssit toimimaan
keskenään. Olemme tehneet hyvää yhteistyötä esimerkiksi Lahelan K-marketin ja muiden paikallisten
yritysten, partiolaisten sekä Rusutjärvi-seuran kanssa”, Tarja Hartman kertoo.
Aiemmin kehittämisverkosto on ollut mukana toteuttamassa asukkaiden iloksi muun muassa kukkapeltoja, hedelmäpuiden istuttamista ja suositun joulunavaustapahtuman K-kaupalle. Jatkossa halutaan
tiivistää yhteistyötä alueen yritysten kanssa ja hyödyntää esimerkiksi Rusutjärven upeaa rantaa tapahtumien järjestämisessä. Alueen asukkaita toivotaan rohkeasti mukaan toimintaan ideoimaan tapahtumia ja
kehityshankkeita.
Hyrylän kehittämisverkosto,
puheenjohtajana Tomi Tervo
Hyrylän kehittämisverkoston kymmenhenkistä ydintiimiä luotsaa liikennelentäjä, turvallisuusalaa opiskeleva Tomi Tervo. Tuusula ja Hyrylä ovat tulleet Tervolle tutuiksi viidentoista Tuusulassa vietetyn vuoden
aikana. Hänen perheeseensä kuuluu kaksi teini-ikäistä tytärtä ja vapaa-aika kuluu erilaisten luottamustehtävien ja liikunnan parissa.
Tomi Tervo on tullut vasta äskettäin mukaan Hyrylän ydintiimiin. Mukanaolo verkostossa, jossa edistetään oman asuinalueen hankkeita, tuntuu mielenkiintoiselta. Ydintiimissä on mukana niin uusia kuin
kokeneempiakin tekijöitä eri puolilta Hyrylää.
”Tiimissä on idearikkaita ihmisiä ja monipuolista
kokemusta muun muassa markkinoinnin, myynnin,
johtamisen ja järjestötoiminnan saralta. Omana roolinani näen ryhmän koko kapasiteetin käyttöön saamisen. Haluamme päästä asukkaiden keskuuteen aistimaan tunnelmia, kuulemaan toiveita ja toimimaan
siltana kunnan ja asukkaiden välillä”, Tervo pohtii.
Kehittämisverkosto on ollut mukana toteuttamassa asukkaiden iloksi muun muassa lasten talviriehan,
Elonkorjuumarkkinat, ikäihmisten virkistyspäivän,
kukkasipulitalkoot ja joulupolku-tapahtuman.
”Syksyn mittaan ydintiimin kokouksissa on aikataulutettu sekä ydintiimin tulevia tapahtumia että kaikille avoimia tapahtumia. Viestinnässä tullaan
käyttämään Facebookia ja flyeria, jota jaetaan koteihin ja alueen tapahtumissa”, Tomi Tervo kertoo.
Hyrylän alue on voimakkaassa muutoksessa, sillä

alueelle nousee lähivuosina runsaasti uutta asutusta,
suuri kauppakeskus sekä lukio-monitoimitalo Monio.
Tämä tekee toiminnasta ydintiimissä entistäkin kiinnostavampaa.
”Haluamme olla kehittämässä uutta toimintaa,
mutta samalla olisi hienoa tuoda esiin ja kirkastaa Hyrylän alueen kiinnostavaa ja monimuotoista historiaa
eri tavoin. Olemme tätä jo ideoineet yhdessä ja suunnitelmien jalostaminen jatkuu ”, Tomi Tervo visioi.
Kehittämisverkosto uusien hankkeiden
mahdollistajana
Kehittämisverkostojen ja ydintiimien rooli on muuttunut vuosien varrella tekijästä enemmänkin mahdollistajaksi. Ydintiimi ei voi toimia tapahtuman järjestäjänä tai hankkeen toteuttajana, vaan järjestäväksi tahoksi tarvitaan yhdistyksiä ja yrityksiä. Ydintiimit
ja niiden jäsenet ovat taustavaikuttaja, joka voi auttaa järjestelyissä, hankkia rahoitusta ja auttaa viestinnässä. Kunta voi myös pyytää ydintiimeiltä lausuntoja
erilaisiin alueen ajankohtaisiin asioihin. Toimintamallit hioutuvat vielä kun kehittämisverkostotoiminnasta
saadaan lisää kokemusta.
Kerran vuodessa järjestetään ydintiimien kehittämispäivä, jossa on mahdollista saada ideoita omaan
toimintaan ja jakaa parhaat vinkit muille verkostoille.
Vuosittain järjestetään myös puheenjohtajien tapaaminen. Tuusula on alueena kohtalaisen suuri ja monimuotoinen, eivätkä samanlaiset toimintamallit välttämättä toimi jokaisella alueella, mutta niitä voi soveltaa oman alueen mukaisiksi.
Ydintiimin vetäjät ovat tyytyväisiä yhteistyöhön
kunnan kanssa. Kehittämistiimien toiminta nähdään
kunnassa selvästi tärkeänä asiana, kunnan viestintään
on hyvä keskusteluyhteys ja tiimeissä alkaa muodostua käsitys siitä, mitä heiltä odotetaan.
Puheenjohtajat haluavat viestiä asukkaille, että
kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaan. Kehittämisverkostot on luotu asukkaita varten. Jos mielessä

on hyviä kehityshankkeita tai muita ideoita, kannattaa ne tuoda rohkeasti esiin oman alueen verkostolle. Verkoston tuella kiinnostavia hankkeita on mahdollista toteuttaa joustavasti nopeallakin aikataululla.
Lue lisää ydintiimeistä ja katso jäsenten esittelyt
verkosta osoitteesta tuusula.fi/kehittamisverkostot.

Ota
yhteyttä
ja tule
tekemään

YHDESSÄ
uutta
Tuusulaa

Hyrylän kehittämisverkosto
hyryla.ydintiimi @ gmail.com
facebook.com/groups/hyrylanverkosto

Jokelan kehittämisverkosto
ilari.roihuvuo @ luottamus.tuusula.fi
facebook.com/groups/jokelanverkosto

Kellokosken kehittämisverkosto
kyostile @ kolumbus.fi
facebook.com/groups/kellokoskenverkosto

Etelä-Tuusulan kylien kehittämisverkosto
tarja.hartman @ gmail.com
facebook.com/groups/lahelanverkosto

Riihikallion kehittämisverkosto
riha.tuusula @ gmail.com
facebook.com/groups/riihikallionverkosto

Lue lisää
tuusula.fi/kehittamisverkostot

Tuusulan vuoden 2021 hyvinvoinnin edistäjät on valittu
– neljä hyväntekijää palkitaan
Tuusula on valinnut vuoden 2021 hyvinvoinnin edistäjät.
Palkittavia tuusulalaisia toimijoita on tänä vuonna neljä ja
heidät valittiin 75 asukkaiden tekemän ehdotuksen joukosta.
Vuoden 2021 hyvinvoinnin edistäjiä ovat: Jekku ry, Mutterimaja,
Myllykylän Mylly ry ja Tuusulan kunnan latujen kunnossapito.
Vuoden hyvinvoinnin edistäjien valinnassa painotettiin pyyteettömästi ja innovatiivisesti toteutettua hyvinvoinnin edistämistyötä valitun omassa vaikutuspiirissä. Lisäksi viime vuoden tapaan nostettiin esiin niitä toimijoita, jotka ovat korona-aikana toiminnallaan
auttaneet ja turvanneet muiden hyvinvointia tai pystyneet muuttamaan tai kehittämään omaan toimintaansa vallitsevaan tilanteeseen soveltuvaksi. Tunnustus myönnettiin nyt kolmatta kertaa ja valinnan teki hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta
17.12.2021.
Tunnustuksella halutaan nostaa esiin
hyvinvointitekoja
Tuusulan uuden kuntastrategian yhtenä päämääränä on, että Tuusulassa on hyvä elää. Valtuustokauden
tavoitteena on kehittää hyvinvoinnin edellytyksiä ja
mahdollisuuksia sekä ehkäistä yksinäisyyttä, eriytymistä ja pahoinvointia.
Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen on yksi kunnan päätehtävistä, mutta kunta ei ole tehtävässä yksin.
Vuoden hyvinvoinnin edistäjä -tunnustuksella kunta
haluaa kiinnittää huomiota hyvinvoinnin edistämistyön moninaisuuteen ja jokaisen mahdollisuuteen toimia hyvinvointia edistävästi omassa vaikutuspiirissään.
– Tuusulalaisten hyvinvointi syntyy ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskunnan toimintojen vuorovaikutuksena
ja yhteistyönä, muistuttaa kehittämispäällikkö Heidi
Hagman.
Hyvinvoinnin edistäjä valittiin asukkaiden
tekemien ehdotusten joukosta
– neljä tuusulalaista hyväntekijää palkitaan
Hyvinvoinnin edistäjää sai ehdottaa 6.12. saakka kunnan verkkosivuilla olleella lomakkeella. Ehdotusten

teko oli avointa kaikille halukkaille koko vuoden
ajan. Hyvinvoinnin edistäjän tuli olla tuusulalainen
tai Tuusulassa vaikuttava toimija, yksityishenkilö, yhdistys, yhteisö, ryhmä tai yritys, joka pyyteettömällä
toiminnallaan tai teoillaan on edistänyt tuusulalaisten hyvinvointia. Määräaikaan mennessä jätettiin 75
ehdotusta ja niissä nimettiin yhteensä 39 eri toimijaa.
– Jokainen ehdotettu toimija on ollut merkityksellinen hyvinvoinnin edistäjä ja toiminnallaan tehnyt vaikutuksen ehdotuksen tekijään. Kuka tahansa ehdotetuista ansaitsisi tulla palkituksi, sanoo hyvinvoinnin
ja terveyden edistämisen lautakunnan puheenjohtaja
Ulla Palomäki.
– Asukkaiden tekemien ehdotusten määrä yllätti jälleen positiivisesti! Tänä vuonna eniten ehdotuksia sai
jokelalainen Jekku ry toiminnastaan Jokelan tiilitehtaalla, kertoo kehittämispäällikkö Heidi Hagman.
– Jekku ry sai toiminnallaan Tiilitehtaan miljöön
eloon ja rikastutti yhteisöllisyyttä Jokelassa. Myllykylän Mylly ry ja Tuusulan kunnan latujen kunnossapito
ovat latuverkoston ylläpidolla luoneet asukkaille mahdollisuuksia pitää huolta omasta hyvinvoinnistaan.
Mutterimaja puolestaan on heikommassa asemassa
olevien hyvinvoinnin edistäjä, tuen ja palvelujen tarjoaja, kuvailee Ulla Palomäki palkittavia.
Kaikki ehdotetut toimijat kutsutaan yhteiseen palkintojenjakotilaisuuteen talvella 2022, jos koronatilanne sen sallii.

TEKSTI: HEIDI HAGMAN
KUVA: MARIKA SAIKKONEN

Vuoden hyvinvoinnin edistäjät 2021
Jekku ry
Toiminnallaan Jekku ry sai Jokelan vanhan tiilitehtaan miljöön eloon, toi kulttuuriperintö uudelleen esiin ja rikastutti yhteisöllisyyttä Jokelassa. Yhdistys on näyttänyt todellista esimerkkiä,
kuinka tuoda kulttuuri lähelle ihmisiä helposti
lähestyttävällä tavalla. Jekku ry loi kesän aikana
paikan ja ajan, missä jokelalaiset pystyivät nauttimaan kesästä, seurasta ja kulttuurista. Jekku ry
on tarjonnut myös paikallisille pienyrittäjille töitä ottamalla heidät mukaan tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Yhdistys on omalla toiminnallaan edistänyt jokelalaisten hyvinvointia.
Mutterimaja
Mutterimaja on aktiivinen toimija, hyvinvoinnin
edistäjä ja erilaisten palveluiden ja tukiverkoston
tärkeä, mutta kovin huomaamaton osa. He tekevät työtään arjessa asiakkaiden kanssa ja tekevät
täydellä sydämellään työtä yhdenvertaisuuden ja
hyvinvoinnin parantamisen näkökulmista. Heidän roolinsa heikossa asemassa olevien ihmisten
äänen kuulumisessa ja eri palveluiden saavutettavuuden lisäämisessä on suuri. Sininauha Tuusulan Mutterimajan avoin päiväkeskus on mahdollistanut myös korona-aikana tuen niille ihmisille,
jolta yhteiskunta on sen muuten sulkenut.
Myllykylän Mylly ry
Vapaaehtoistyöllä ylläpidetty latuverkosto tarjoaa
laajalle joukolle mahdollisuuden huolehtia omasta hyvinvoinnistaan liikunnan avulla.
Tuusulan kunnan latujen kunnossapito
Pitää yllä laajaa latuverkostoa ja tarjoaa näin ollen
laajalle joukolle mahdollisuuden huolehtia omasta hyvinvoinnistaan liikunnan avulla. Hyrylän
alueella olevat ladut olivat talvella 2021 myös ulkopaikkakuntalaisten suosiossa ja latujen kunnossapito on myös bränditeko.

Jokaisen kuntalaisen
tulee tulla kuulluksi

TEKSTI: MINNA LUOMA
KUVA: KARI KOHVAKKA

Kunnallista päätäntävaltaa käyttävien toimielinten eli lautakuntien, kunnanhallituksen
ja kunnanvaltuuston rinnalla Tuusulassa toimii erilaisia neuvostoja, joiden tehtävänä
on vaikuttaa ja ottaa kantaa heikommassa asemassa olevien puolesta
Kunnallinen päätöksenteko ei ole aina helppoa. Miten ottaa huomioon liikuntaesteisten tarpeet, jos on
itse kykenevä liikkumaan?
Entä miten tunnistaa ikääntymisen erityispiirteet
tai lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tarpeet,
jos ei elä enää tai vielä samaa elämänvaihetta?
Päätöksenteon tueksi on luotu neuvostoja, jotka
tuntevat kohderyhmänsä arkisen elämän ja siihen liittyvät tarpeet ja toiveet.
Neuvostojen tehtävänä on selvittää, ottaa kantaa,
tehdä aloitteita, valvoa kuntalaisten oikeuksien toteutumista sekä vaikuttaa: sanalla sanoen toimia edustamiensa asukkaiden puolesta ja heidän äänitorvenaan.
Jokainen asukas voi tehdä neuvostoille ehdotuksia
käsiteltävistä asioista ja jakaa jäsenille omia huomioitaan.
Tuusulassa toimii nuorisovaltuuston lisäksi kolme
neuvostoa: vammais- ja ikäihmisten neuvosto sekä
lapsi- ja perheasiaineuvosto. Näistä kaksi ensimmäistä ovat lakisääteisiä.
Neuvostojen toimikausi kestää kerrallaan kaksi
vuotta. Edustus on kunnanhallituksen nimeämä.
Outi Huusko
Kunnanhallituksen edustaja vammaisneuvostossa

Jokaisen neuvoston rooli on kunnassa erittäin tärkeä. Neuvostoissa on mukana ihmisiä, joilla on asiasta omakohtaista kokemusta ja kokemuksen kartuttamaa näkemystä. Meillä ei voi olla koskaan liikaa tietoa esteettömyydestä, saavutettavuudesta ja yhdenvertaisuudesta.
Valtuutettuna ja kunnanhallituksen jäsenenä saan
neuvostossa käsiteltävistä asioista lisää perspektiiviä
omaan päätöksentekooni. Vammaisneuvoston jäsenyys on minulle erityisen mieluinen myös siksi, että olen ollut yli 35 vuotta töissä viittomakielialalla, ja
olen sitä kautta oppinut paljon saavutettavuudesta.
Uutena jäsenenä olen mielelläni viestin viejä. Kerron, mitä toimia kunnassa on käynnissä, joihin neuvoston olisi hyvä ottaa kantaa, ja vien neuvostossa
käytyjen keskustelujen antia kunnanhallituksen tietoon.
Tuusulassa ollaan pitkällä osallisuuden kehittämisessä ja päätösten ennakkovaikutusten arvioinnissa,

mutta erilaisia neuvostoja ja jäsenten taustayhteisöjä
voisi osallistaa vielä aktiivisemmin.
Päätöksenteon jokaisessa vaiheessa tulisi olla mukana niitä ihmisiä, joita päätökset koskevat.”
Ota vammaisneuvostoon yhteyttä esimerkiksi ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen, vammaisten arkielämässä selviytymiseen sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintoihin liittyvissä asioissa.
Anja Matikainen
Ikäihmisten neuvoston puheenjohtaja

”Ikäihmisten neuvostoa tarvitaan tuomaan esille
ikäihmisiä koskevia asioita, parannuksia ja muutostarpeita. Neuvosto edustaa asiantuntemusta.
Neuvoston tulisi olla ikäihmisten ääni kunnassa.
Neuvostolta tulisi pyytää lausuntoja ja kannanottoja
ikäihmisiä koskevissa asioissa jo suunnitteluvaiheessa, jolloin asioihin voitaisiin vielä vaikuttaa. Toivoisin myös ikäihmisten ottavan yhteyttä, kun heille tulee mieleen muutosehdotuksia.
Olen ollut mukana ikäihmisten neuvostossa reilut
kymmenen vuotta. Neuvoston puheenjohtaja olen ollut useamman vuoden.
Koen olevani näköalapaikalla. Ikäihmisten asioiden
esille tuominen ja heidän kuulluksi tuleminensa on
minulle tärkeää. Jos voisin vaikuttaa ikäihmisten yksinäisyyden vähentämiseen ja sosiaalisten kontaktien lisääntymiseen, se olisi paljon se.
Vuonna 2022 pyrimme neuvostossa vaikuttamaan
muun muassa yhdenvertaisuuteen muiden asukasryhmien kanssa, kasvokkain saatavaan palveluun niin, ettei kaikki tapahdu verkossa, koska kaikilla ei vielä ole
siihen taitoa tai mahdollisuutta, laadukkaiden ja riittävien palveluiden saamiseksi ikäihmisille sekä ennalta ehkäisevään vanhustyöhön.”
Ota ikäihmisten neuvostoon yhteyttä esimerkiksi
ikäihmisten terveyteen ja hyvinvointiin tai kunnassa
tarjottaviin palveluihin liittyvissä toiveissa ja ajatuksissa.
Ulla Siimes
Lapsi- ja perheasiainneuvoston puheenjohtaja

”Olen ollut pitkään Riihikallion Koulun Tuki ry:n
vanhempainyhdistyksen toiminnassa mukana, ja tällä

hetkellä toimin yhdistyksen puheenjohtajana. Nyt on
ilo tarkastella lasten ja perheiden hyvinvointia koko
kunnan tasolla lapsi- ja perheasiainneuvostossa.
Asia kiinnostaa myös oman työurani näkökulmasta.
Toimin parhaillaan Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtajana.
Neuvoston puheenjohtajana tehtäväni on luoda yhteiselle työskentelylle raamit, ja saada jokainen neuvoston jäsen kokemaan, että yhteisellä työllä on merkitystä.
Itselläni on työtaustan vuoksi myös valtakunnallista
kokemusta ja näkökulmaa. Ehkä pystyn työskentelyssä peilaamaan Tuusulan tilannetta myös valtakunnalliseen tilanteeseen.
Lasten ja perheiden hyvinvointi sekä toimiva ja turvallinen arki ovat minulle tärkeitä ja merkityksellisiä
asioita. Lapsuuteen ja lapsiperheiden hyvinvointiin
kannattaa satsata. Se on satsaus myös tulevaisuuteen.
Toivon, että neuvostona pystymme nostamaan lasten ja perheiden asiat agendalle mahdollisimman monissa yhteyksissä. Kaikki politiikka on lapsipolitiikkaa.”
Ota lapsi- ja perheasiainneuvostoon yhteyttä esimerkiksi lapsia, nuoria ja perheitä koskettaviin ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen, asumiseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin tai sivistys- ja vapaa-ajantoimintoihin liittyvissä asioissa.
NEUVOSTOJEN YHTEYSTIEDOT
Yhteydenotto neuvoston puheenjohtajan
tai sihteerin kautta.

IKÄIHMISTEN NEUVOSTO
Anja Matikainen (pj)
p. 0400 935 974, aim.matikainen@gmail.com

LAPSI- JA PERHEASIAINNEUVOSTO
Ulla Siimes (pj),
ulla.siimes@luottamus.tuusula.fi

VAMMAISNEUVOSTO
Jukka Keränen (pj),
p. 0400 401 300, jukka.keranen@nic.fi

KAIKKIEN NEUVOSTOJEN SIHTEERI
Marjo-Kaisa Konttinen, p. 040 314 3035,
marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Aloita uusi vuosi
dialogilla
– ilmoittaudu mukaan
maksuttomaan Erätaukoohjaajan koulutukseen
Tuusula haluaa kehittää tuusulalaisten
vuorovaikutustaitoja ja tarjoaa nyt
ensimmäistä kertaa Erätaukodialogiohjaajan koulutuksia
tuusulalaisille. Koulutukset järjestetään
12.1. ja 13.1. etäyhteyksin.

Hae
Tuusulan
lähettilääksi

TEKSTI: TIIA SUNILA
KUVA: HEIDI HAGMAN

Haluatko sinä olla
mukana vuonna 2022
ja jakaa parhaita paloja
kotikunnastasi?
Lähettilääksi voi ryhtyä kuka tahansa tuusulalainen,
joka haluaa tuoda oman näkökulmansa rakkaasta
kotikunnasta Tuusulasta. Asukaslähettiläät
toimivat vapaaehtoisena ja he saavat tehtäväänsä
perehdytyksen. Apunasi on myös kunnan viestintä
ja aikaisempien asukaslähettiläiden vertaistuki ja
kokemukset.
Lähettiläiden tehtävänä on viestiä omissa somekanavissaan elämästä Tuusulassa, tapahtumista ja
toimintamahdollisuuksista. Lähettiläät saavat uusia
kokemuksia ja pääsevät tutustumaan paikallisiin
kohteisiin ja uusiin ihmisiin.
Aiempien vuosien lähettiläät ovat olleet monipuolinen
otos tuusulalaisia ja he ovat tuoneet esiin oman
arvokkaan näkemyksen tuusulalaisten arjesta ja
tapahtumista laajemmalle yleisölle.
Hae Tuusulan lähettilääksi täyttämällä
hakulomake osoitteessa:
https://q.surveypal.com/Asukaslahettilas

Erätauko on Sitran kehittämä menetelmä, jonka avulla voimme käydä rakentavaa keskustelua hankalistakin aiheista. Dialogimenetelmä sopii niin avoimiin
kansalaiskeskusteluihin, yhdistysten tai muiden toimijoiden sisäisiin keskusteluihin kuin vuorovaikutukseen keittiön pöydän ääressä. Erätauko-keskustelua
ohjaa koulutettu fasilitaattori. Menetelmä tarjoaa kattavat työkalut keskustelun
suunnitteluun, ohjaukseen ja paketointiin.
– Parhaimmillaan dialogissa syntyy ennalta-arvaamattomia oivalluksia ja uutta
ajattelua. Erätauon avulla voit tuoda eri lähtökohdista tulevia ihmisiä käymään
tasavertaista keskustelua, kehittämispäällikkö Heidi Hagman kertoo.
Kunnan tavoitteena on, että koulutettujen asukkaiden ja yhdistystoimijoiden
myötä menetelmää päästäisiin jatkossa hyödyntämään esimerkiksi
asukas-verkostoissa ja yhdistysten toiminnassa.
– Asukkaiden ja yhdistysten keskuudessa dialogilla voidaan lisätä yhteisymmärrystä ennen kuin ryhdytään konkreettisiin toimiin tietyn asian
edistämiseksi. Erätauko-koulutukset ovat sinulle asukas- tai yhdistysaktiivi,
joka haluaa kehittää osaamistaan ja hyödyntää sitä erilaisissa verkostoissa,
Hagman kannustaa.

Erätauko-koulutus järjestetään kahtena peräkkäisenä iltana
12.1. klo 17-20 ja 13.1. klo 17-20 etäyhteyksin.
Koulutukset muodostavat kokonaisuuden:
12.1. koulutus perehdyttää Erätauko-menetelmän perusteisiin ja
13.1. mennään syvemmälle menetelmän hyödyntämisessä.
Koulutukset ovat avoimia ja maksuttomia kaikille.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutukseen
Viimeistään 9.1. sähköpostitse osallisuus@tuusula.fi.
Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

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

