
Etelä-Tuusulan kylien ydintiimi              Muistio 3/2021 

 

Tarja Hartman, pj (+358 40 451 2700)                  12.11.2021 

 

Aika tiistaina 23.11.2021 kello 17.00  

Paikka Teams -kokous  

Ydintiimi Tarja Hartman (pj), Katri Luostari (vpj.), Sakari Mäkinen, Piia Lakkapää-Hemmi, Toni Luode, 

Marja-Leena Räsänen 

Alueemme Lahela (1542), Rusutjärvi – Laurinmäki (389), Ruotsinkylä 1-2 (281), Häklin seutu (3510), 

Parrila (135), Ruskela (365), Rannikonmäki (111), Kolistimenmäki (312), Siippoo (255), 

Hernemäki (177), Seunamäki (242), Nahkela (146), Metsäkylä (95), Myllykylä (272), 

Huhtariihi (224), Maantiekylä-Fira (281) suluissa asukasmäärä kullakin kylällä. 

ESITYSLISTA 

1 Kokouksen avaus 
2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
3 Kokouksen järjestäytyminen, valitaan kokoukselle sihteeri 

Kokouksen sihteerinä toimii Marja-Leena Räsänen-Ala-Aho 
4 Edellisen pöytäkirjan tarkistus jätettiin seuraavaan tapaamiseen 2.12.2021 
5 Esityslista hyväksyttiin 
6 Ydintiimin tarkoitus ja tehtävä  

Toimia yhdyshenkilönä alueemme kuntalaisten ja kunnan välillä. Ohjata ja opastaa yrityksiä, 
yhteisöjä ja kuntalaisia yhteistyöhön. Saada alueemme elämään ja asukkaamme viihtymään 
alueella. Viemme tietoomme tulleet epäkohdat kunnan tietoon kooten ne yhdessä 
kokouksissamme. Hyväksyttiin ydintiimin tehtävät ja todettiin, että niitä voidaan 
tarvittaessa täydentää matkan varrella. Lyhyt kuvaus on helppo viestiä ydintiimin tehtäviä 
kysyttäessä.   
 

7 Toimintasuunnitelmaan: Kartoitetaan alueemme, 16 kylää, mietitään miten otetaan kylät 
haltuun   

8 Ehdotus: Mielipidekyselyn järjestäminen alueilla esim. tienvarsimainokset, jotka ohjaavat 
nettisivuille, Facebookiin, vastaamaan kyselyyn, arvotaan palkintoja, joita kerätään alueen 
yrittäjiltä tms. 
Ideana kartoittaa kylien toimijat teemojen mukaan: kouluaktiivit, ulkoiluaktiivit, liikunta-
aktiivit,Rusutjärviseura, Rusutjärven metsästysseura, Siippoon metsästysseura, Tuusulan 
hevosystävät, Rusutjärven maatalousnaiset, Lahela-seura, Omakotitaloyhdistys, Koti ja 
Koulu -yhdistys  
Teemoittelu helpottaisi viestintää suoraan tiettyyn harrastajaryhmään.  
 

9 Osallistuminen joulunavaustapahtumaan Lahelassa 

Tapahtuma 
Etelä-Tuusulan kylien kehittämisverkosto osallistuu ja organisoi Lahelan K-Market kauppias 
Sari Karinrannan kanssa joulunavaustapahtumaa Tuusulassa. 
 
Ohjelmassa 
Tapahtumassa on joulupukki, ponitalutusta, jouluruokien maistelua, paikallisten yritysten 
esittelyä, Tuusulan urheiluseurojen esittelyä, joulumusiikkia 
Joulupukkina toimii Veikko Seuna, paikalle hänet tuo Raimo Stenvall vanhalla autollaan. 
Tarja Hartman ottaa yhteyttä ja pyytää joulupukkia olemaan paikalla kolme tuntia  
Tuusulanjärven purjehtijat tulossa, samoin Tuusulan naisten jalkapalloseura.  
Sari on tilannut hevosen kärryineen. Kärryajelua lapsille sekä myös ponitalutusta. Ponin 
hinta on 500 €, jonka hän hoitaa. 
Tapahtumaan tulevat paikalliset yhdistykset ja yritykset  



Casat Beauty, kauneushoitola, tarjoaa glögiä ja pipareita.   
Premium Burgers, tulossa myymään tuotteitaan (kauppias hoitanut) 
Kauhakuormaaja Avanti. Sakari tuo paikalle kauhakuormaajan, jolla voidaan järjestää esim. 
kilpailuja. Jouluvalot. 
Muuta 
Kauppiaan toiveena on ollut saada paikalle kuoro, Piia kysyy tätä tutultaan.  
Paloasema ei ole vastannut Sakarin sähköpostiin 
Partiolippukunnille viesti on vasta lähtenyt. Marja-Leena 
Viranomaisilmoituksen tekee Tarja Hartman.   
Toni Luode hoitaa musiikin. Teostolupa haettava erikseen.  
Markkinointi ja viestintä 
Aiempaa mainosta muokattu. Menossa FB:n ja julisteen Lahelan muokkaaminen. 
Jaetaan tietoa kaikkien ydintiimiläisten kontaktiryhmiin henkilökohtaisella viestillä.  
Pohditaan ydintiimin olemassa olosta painettua, tulostettua Banneria. Tarja hoitaa. 
Joulutapahtuman musiikkiin ja muihin mahdollisiin ostoksiin varataan 400 €.  
Kauppiaalla joulunavaus banderolli, päivämäärä vaihdetaan. Toni hoitaa.  
Tuotettua julistetta kopioidaan ja jaetaan sopiviin paikkoihin.  Viedään mm. Rusutjärvelle 
Toni ottaa yhteyttä Tuus-Infoon, voi saada näytölle kirjaston näytölle. 
Tarja hoitaa tiedon toteutuvista tapahtumista Tuusulan tapahtumiin  
Varusteet ja roolit tiimillä, muut toimijat 
Ydintiimi paikalla: Tarja, Piia ja Sakari, Toni   
Köydet ja jalat alueen aitaamista varten. Toni hoitaa nämä köydet ja jalat.  
Sakari hakee teltat kunnantalolta. 
Toni spiikkaa, halukkaat voivat puhua. Sakari, Tarja? 
Tiimin pukeutuminen: huomioliivi + nimilappu, Etelä-Tuusulan ydintiimi ja nimi. Toni kysyy 
kunnan tiedottajalta leiskasta ym. tulostetaan tai tulostutetaan kyltit, julisteet ja nimilaput 
ohjeistuksen mukaan.  
Järjestyksenvalvojana toimii Matti Kulmala. 
Ydintiimin tehtäväksi jää glögin kuumentaminen (tämä ei ole varmaa, sillä myös 
kauneushoitoja tarjoaa glögiä.  
Joulupukille hankitaan glögipullo, Tarja hoitaa. Marja-Leena ompelee lahjapussin. 

  9 Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 

Liite 1 

Liite 2 Kunnalle jaettava toimintasuunnitelma 

10    Viestintäsuunnitelmaa: Tiimin toiminnasta viestiminen: 

SoMe: Facebook (Tuusulan eteläisten kylien ydintiimin ryhmä, kylien ryhmät) 
Instagram, Twitter, lehdet (Tuusulan lehdet). Tarkistettava Tuusula-lehden 
ilmestymisaikataulu.  
Printtimainonta: Artikkeli ydintiimin toiminnasta: missä julkaistaisiin ja kuka tekee? 
Keski-Uudenmaan yhdistykset -palsta, johon voi saada veloituksettoman mainoksen 
joulutapahtumasta ja muista tapahtumista 
Tapahtumamarkkinointi: Tapahtumat Tuusula.fi -sivuille Tarja perustaa tilin, että voidaan 
viestiä ydintiimin tapahtumia esille tällä mediassa.  
Ydintiimin mukana erilaisissa tapahtumissa: vaatetus, nimikyltit  
Kuvat tai yhteiskuva: asuinalue ja tiedot esim. harrastuksista, motto tms. Facebook - 
sivuille.   
 

11 Seuraavat kokoukset 2.12.2021 TEAMS 17.00 Marja-Leena 

12 Kokouksen päättäminen 19.30  

 

 

 



Liite 1 

Toimintasuunnitelman työversio  

Toiminta- ja 

viestintäsuunnitelma 

2022 Etelä-Tuusulan kylien ydintiimi 

Ydintiimin toiminnan tavoitteena on kehittää toiminnallaan Tuusulan kunnan asukasviihtyvyyttä ja-
yhteistyötä ja tehdä ydintiimien toimintaa tunnetuksi Tuusulan alueella sen asukkaille  
Tavoitteena on myös aktivoida tuusulalaiset tuottamaan itse tapahtumia ja aktivoitumaan tekemään 
vapaaehtoisina asioita kotikuntansa eteen  

Tavoite  Toimenpide  Aikataulu  Vastuu  Muuta 

Etelä-Tuusulan kylien 
aktiivien ja toiminnan 
kartoittaminen 

Kartoitetaan 16 kylää 
ja niiden aktiiviset 
toimijat 

 Ydintiimi 
vastuiden 
mukaan  

 

Ydintiimin olemassaolosta 
viestiminen  

Some, tapahtumat    

Nämä ideat ehdotuksina, 
joihin pyritään löytämään 
tekijöitä kuntalaisista  

Kts. yllä  ydintiimi 
tukee 

 

Tuusulan kunnan 
ydintiimien 
yhteistapaaminen  

Pyydetään Tuusulan 
kunnan työntekijöitä 
järjestämään 
tapahtuman  

 Katja Repo  Tapahtumassa 
käydään läpi eri 
tiimien toimintaa ja 
pyritään löytämään 
yhteiset intressit sekä 
yhdistää voimavaroja 
hyvien ja 
kannatettavien 
hankkeiden 
tekemiseen, joihin 
pyritään löytämään 
kuntalaiset 
toteuttamaan asioita 

Asukasviihtyvyys  
Asukasyhteistyö  

Rusutjärven 
kevättapahtuma 
Rusutjärven rannalla  

kevät 2022  Kati  Ohjelmassa mm. 
hernekeittoa, 
nakkikeittoa, 
linnunpönttöjen 
rakentelua, 
yhdistysten toiminnan 
esittelyä, Reko, 
kierrätys, 
kompostointi, 

 Eteläisten kylien 
ydintiimin 
kevätvaellus  

 Marja-
Leena 

Mikko ja Minnami 
Lamminpää  

   Rusutjärven 
Kuutamotanssit  

elokuussa  Kati   

Asukkaiden paranevat 
palvelut 

Yrittäjäyhteistyö   Sakari   

Yrittäjäyhteistyön 
kehittäminen   

Joulunavaus Lahelassa   Tarja Pyritään löytämään 
uusi vastuunkantaja 
avauksen 
järjestämiseen: 
yrittäjät yhdessä: 
yrittäjäyhdistys? 



Asukasviihtyisyys  Tuusulan kävely – ja 
pyöräilypolkujen ja 
reittien kartoitus, 
kehittäminen ja 
tiedottaminen ja 
liikunnan 
edistäminen: 
kulttuuripolut, 
pyöräilypolut, 
hiekkatiet, kalliopolut, 
rantapolut, 
peltopolut, 
joenvarsipolut, tiimi 
jakaa tietoa 
keskenään löydöistään 

 Marja-
Leena 
yhteistyötä 
kaikkien 
ydintiimien 
kesken? 

Selvitetään, kuka 
tietää polut tai 
tietääkö kukaan? Kuka 
kunnasta? 
Yhdistykset? 
Uudenmaan 
virkistysalueyhdistys   
 

Ikääntyneiden asukkaiden 
viihtyisyyden hyvinvoinnin 
tukeminen  
 

Erilaiset tapahtumat, 
toiminta: Kylävaarit, -
mummot, eläinhoiva, 
lukupiirit, lukukoirat, 
”koulukoirat”  

 Kati/Piia   

Koululaisten ja perheiden 
hyvinvoinnin tukeminen  

koululaisten 
tukitoimet 
koulupäivien jälkeen  

 Tarja  

 

  



 

Liite 2 Kunnan tarpeisiin jaettava toimintasuunnitelma 

Toiminta- ja 

viestintäsuunnitelma 

2022 Tuusulan eteläisten kylien ydintiimi 

Ydintiimin toiminnan tavoitteena on kehittää toiminnallaan Tuusulan kunnan asukasviihtyvyyttä ja-
yhteistyötä ja tehdä ydintiimien toimintaa tunnetuksi Tuusulan alueella ja asukkaille  
Tavoitteena on myös aktivoida tuusulalaiset tuottamaan itse tapahtumia ja aktivoitumaan tekemään asioita 
kotikuntansa eteen  

Tavoite  Toimenpide  Aikataulu  Vastuu  Muuta 

Eteläisten kylien aktiivien 
toimijoiden ja toiminnan 
kartoittaminen 

Kartoitetaan 16 alueen 
kylää alustavan jako-
suunnitelman mukaan 

helmikuu 
2022 

Ydintiimi 
vastuiden 
mukaan  

 

Ydintiimin olemassaolosta 
ja toiminnasta viestiminen  

Some, printti ja 
tapahtumamarkkinointi 
suunnitelman mukaan 

2022 Sovitut 
roolit  

 

Nämä ovat ideoita 
ehdotuksina, joihin 
pyritään löytämään 
tekijöitä kuntalaisista  

Kts. yllä  ydintiimi 
tukee 

 

Tuusulan kunnan 
ydintiimien 
yhteistapaaminen  

Pyydetään Tuusulan 
kunnan työntekijöitä 
järjestämään tapahtuman  

10.2.2022 Katja Repo  Tapahtumassa 
käydään läpi eri 
tiimien toimintaa ja 
pyritään löytämään 
yhteiset intressit sekä 
yhdistää voimavaroja 
hyvien ja 
kannatettavien 
hankkeiden 
tekemiseen, joihin 
pyritään löytämään 
kuntalaiset 
toteuttamaan asioita 

Asukasviihtyvyys  
Asukasyhteistyö  

Rusutjärven 
kevättapahtuma 
Rusutjärven rannalla  

kevät 
2022  

Kati  Yhteisöllistä 
tekemistä, tarjoilua ja 
ydintiimin toiminnan 
esittelyä, aktiivisten 
kuntalaisten 
kartoittaminen 

Asukasviihtyvyys, 
yhteistyö, liikunta 

Eteläisten kylien ydintiimin 
kevätvaellus  

 Marja-
Leena 

Mikko ja Minnami 
Lamminpää  

   Rusutjärven 
Kuutamotanssit  

elokuussa  Kati   

Asukkaiden paranevat 
palvelut 

Yrittäjäyhteistyö   Sakari   

Yrittäjäyhteistyön 
kehittäminen   

Joulunavaus Lahelassa   Tarja Pyritään löytämään 
uusi vastuunkantaja 
avauksen 
järjestämiseen: 
yrittäjät yhdessä: 
yrittäjäyhdistys? 

Asukasviihtyisyys  Tuusulan kävely – ja 
pyöräilypolkujen ja reittien 
kartoitus, kehittäminen ja 
tiedottaminen   

 Marja-
Leena 
yhteistyötä 
kaikkien 

Selvitetään, kuka 
tietää polut tai 
tietääkö kukaan? Kuka 



ydintiimien 
kesken? 

kunnasta voi tukea? 
Yhdistykset? 
Uudenmaan 
virkistysalueyhdistys   
 

Ikääntyneiden asukkaiden 
viihtyisyyden ja 
hyvinvoinnin tukeminen  
 

Erilaiset tapahtumat, ja 
toiminnot: Kylävaarit, -
mummot, eläinhoiva, 
lukupiirit, lukukoirat, 
”koulukoirat”  

 Kati/Piia  Miten tämä tavoite 
voisi toteutua koko 
kunnan alueella? 

Koululaisten ja perheiden 
hyvinvoinnin tukeminen  

koululaisten tukitoimet 
koulupäivien jälkeen  

 Tarja  

 


