
Etelä-Tuusulan kylien ydin1imi                PÖYTÄKIRJA                    1/2021 

Sakari Mäkinen, sihteeri (0400393005)                  26.10.2021 

Aika ;istaina 26.10.2021 kello 17.00  

Paikka Rusutjärven MetsäpirE ;la Karhula  

Ydin;imi Tarja Hartman (pj), Katri Luostari (vpj), Sakari Mäkinen, Piia Lakkapää-Hemmi, Toni Luode, 
Marja-Leena Räsänen 

ESITYSLISTA 

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen  klo 17:06. 

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todeEin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, kokouksen ajankohta pääteEin 

Kapulanvaihtoseminaarissa 14.10.2021. 

Läsnä: Tarja Hartman, Katri Luostari, Sakari Mäkinen, Piia Lakkapää-Hemmi, 

Toni Luode ja Marja-Leena Räsänen. Toni Luode poistui klo 18:32. 

3. Kokouksen järjestäytyminen 

Sihteeriksi valiEin Sakari Mäkinen, sihteerin virka soviEin kiertäväksi.  

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

HyväksyEin. 

5. Ydin;imiläisten esiTäytyminen ja kartoitetaan vahvuudet 

Ydin;imin jäsenet esiTäytyivät ja kertoivat vahvuuksistaan.  

6. Toimintatavat ja pelisäännöt 

Ydin;imin kokoukset soviEin pideTävän noin kuukauden välein ja 

lisäkokouksista sovitaan tarpeen mukaan. Työn käyn;in saamiseksi kauden 

alkuun sovi;in tehosteTu kokousväli. 

7. Miksi ydin;imit ovat olemassa, tarkoitus ja tehtävä 

Ydin;imi on edesauTamassa lähidemokra;aa, auTamassa asukkaiden ja 

kunnan pääTäjien ja virkamiesten yhteistyötä ja kommunikaa;ota, edistää 

asukkaiden omaehtoista tekemistä, asukkaista lähtevää tekemistä. Totutuksen 

malli on melko vapaa.  

8. Toimintakertomus 2020, mitä edellisellä kaudella on tehty 

Toimintakertomus 2020 jaetaan kokouksen jälkeen sähköpos;lla kaikkien 

lueTavaksi.  

9. Kartoitetaan alueemme, 16 kylää, mieEkäämme, miten otamme ne haltuun 

 

 



Etelä-Tuusulan kylien Ydin;imin toimialue on hyvin laaja ja ajatel;in jakaa 

ydin;imin jäsenille jokaiselle kyliä, joihin jokainen paneutuisi tarkemmin 

löytääkseen verkostoon lisää erilaisia toimijoita alueelta. Lisää keskustelua 

aiheesta kun toimintasuunnitelmaa kootaan. 

10. TavoiTeemme tulevalle kaudelle 

Siirretään seuraavaan kokoukseen 

11. Varat tulevalle kaudelle ja niiden käyTötarkoitus 

Varoja alueella järjesteTävään toimintaan on euro (1€) per asukas, Etelä-

Tuusulan Ydin;imin käytössä on 8400€ / vuosi. Rahaa haetaan lomakkeella, 

joka löytyy tuusula.fi/osallisuus -osoiTeesta (Projek;n suunniTelu- ja 

rahoituslomake). Varat on käyteTävissä  

12. Toimintasuunnitelman työstö aloitetaan 

Siirretään seuraavaan kokoukseen 

13. Vies;ntäsuunnitelman työstö aloitetaan 

Siirretään seuraavaan kokoukseen 

14. Muita asioita 

Kommunikoin;kanavista keskustelua, pyydetään Tuusulan kunnalta luoTamus-

sähköpos; sekä Teams-työ;la.  

15. Seuraavat kokoukset 

12.11.2021 klo 17:00 

23.11.2021 klo 17:00 

02.12.2021 klo 17:00 

16. Kokouksen pääTäminen 

Kokous päätetään klo 18:47.


