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Aika perjantaina 12.11.2021 kello 17.00  

Paikka Rusutjärven Metsäpirtti, tila Karhula  

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

 
 

1 Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.00 
 

2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3 Kokouksen järjestäytyminen, valitaan kokoukselle sihteeri 
 
Päätös: Sihteeriksi valittiin Marja-Leena Räsänen  
 

4 Edellisen pöytäkirjan tarkistus 

Siirrettiin seuraavaan kokoukseen 

5 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

6 Ydintiimin tarkoitus ja tehtävä  
 
Ydintiimin tarkoituksena on 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 tarkoitus sekä tehtävät ja todettiin, että niitä voidaan tarvittaessa 
täydentää matkan varrella. Teemme myös selkeän power pointin (Tarja tekee, muut 
täydentää tarvittaessa) ydintiimiläisten käyttöön, jossa ydintiimin tehtävä on esitelty, niin 
voimme viestiä yhdenmukaisesti.   
 

7 Kartoitetaan alueemme, 16 kylää, miettikäämme, miten otamme ne haltuun 
 
Sakari Mäkinen ehdotti, että kartoitamme kylien toimintaa erilaisten teemojen kautta: 
kouluaktiivit, ulkoiluaktiivit, liikunta-aktiivit, metsästysseurat, yrittäjät jne. Asia jätettiin 
hautumaan, mutta siihen suhtauduttiin positiivisesti. 
 
Tarja Hartman ehdotti mielipidekyselyn järjestämistä alueilla voidaksemme saada tietoa 
kylien nykyisestä toiminnasta ja tulevaisuuden toiveista. Näin saamme alueen äänen 
kuuluville. Keskusteltiin, miten se on mahdollista käytännössä toteuttaa. Esille nousi eri 
tapoja, mm Facebookissa omassa ryhmässämme ja eri tapahtumissa kyselylomakkeella.  
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Markkinoidaan kyselyä esim. tienvarsimainoksilla, jotka ohjaavat nettisivuille: Facebookiin 
vastaamaan kyselyyn. Tähän voidaan liittää arvonta ja erilaisia palkintoja, joita kerätään 
alueen yrittäjiltä tms. Jätettiin pohdittavaksi. 
 
Katri Luostari on jo kartoittanut Rusutjärven aluetta ja Rusutjärven alueelta oli löydetty 
mm. seuraavat toimijat: Rusutjärviseura, Rusutjärven metsästysseura, Siippoon 
metsästysseura, Tuusulan hevosystävät, Rusutjärven maatalousnaiset. Lahelasta mm. 
Lahela-seura, Omakotitaloyhdistys, Koti ja Koulu -yhdistys. 
Teemoittelu ja sen kautta tavoitetut toimijat helpottaisivat viestintää suoraan tiettyyn 
harrastajaryhmään.  
 

8 Lahelan joulunavaus 
 
Päätös: Päätimme osallistua Lahelan joulunavaukseen, joka pidetään K-market Lahelan 
pihalla lauantaina 4.12. kello 11 – 14.  Tilaisuus toteutetaan yhdessä K-marketin kauppiaan 
kanssa.  
 

✓ Kauppias hoitaa tarjoilut, glögit ja karkit yms.  
✓ Viranomaisilmoitus (Tarja)  
✓ Järjestyksenvalvoja, Matti Kulmala, (Toni) 
✓ Sanna Maskoa kysytään mukaan tapahtumaan. (Piia)  
✓ Hyvähappi yrittäjä pyydetään myös mukaan. (Tarja)  
✓ VPK – (Sakari)  
✓ Joulupukki Veikko Seuna, Stenwall kuljettaa (Toni) 
✓ Partio mukaan tapahtumaan. (Marja-Leena kysyy Lahelan Palokärkiä).  
✓ Kati miettii, voisiko joku tulla kertomaan Rusutjärven palveluista tapahtumaan.  
✓ Teltat ja mahdollisesti pöytä kunnantalolta. (Sakari)  
✓ Rusutjärven vanhempainkerho mukaan. (Kati)  
✓ Kysytään Tuusulan urheiluseuroja mukaan.  
✓ Jalkapalloseura tulee mukaan. Piia.  
✓ KotKo, Vaunukankaan koti-kouluyhdistys harkitsee mukaan tuloa.  
✓ Sakari tuo paikalle kauhakuormaajan, jolla voidaan järjestää esim. kilpailuja.  
✓ Toni Luode hoitaa musiikin.  
✓ Teostolupa haettava erikseen. Tarja.  
✓ Vanha mainos käy edelleen, muutetaan vain päivämäärä. Tarvitaan juliste tai 

virtuaalinen juliste, tarkistettiin mallit ja hyväksyttiin se.  
✓ Pyydetään Kalle Ikkelää avaamaan tilaisuus: Tarja. Kalle ilmoitti, että ei pääse. 

Seuraavaksi pyydetään valtuuston puheenjohtajaa, Arto Lindbergiä. 
✓ Kauppias Sari kysyy poneja sekä kysyy myös paikallisia yrittäjiä mukaan.  
✓ Toni uusii mainokset sovitusti.  
✓ Pyritään löytämään yrittäjiä, jotka voisivat tulla myymään omia tuotteitaan tai 

kertomaan toiminnastaan. sari.karinkanta@k-market.com.  
✓ Sari kysyy myös ruoanmyyjiä ja maistattaa omia tuotteitaan.  

 
✓ Sovittua on jo: naisten/tyttöjen jalkapalloseura (Piia), Tuusulanjärven Purjehtijat 

(Tarja), joulupukki (Toni), musiikki (Toni), tarjoilu (kauppias Sari) 
 

 

mailto:sari.karinkanta@k-market.com
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✓ Jokainen aktivoi paikalle järjestöjä, yrityksiä ja koululuokkien edustajia myymään ja 
esittelemään tuotteitaan. Toni tekee ennakkomarkkinointi – ilmoituksen, jolla 
viikkoa ennen tapahtumaa voi ilmoittautua osallistumisestaan maksutta. 

 
Lahelan joulutapahtuman musiikkiin, teostomaksuihin ja muihin mahdollisiin hankintoihin 
varataan 400 €.  
 

9 Ydintiimin toiminnan tavoitteet kaudelle 2022 

Tulevia tapahtumia ja ajatuksia kunkin tiimin jäsenen painopisteistä toiminnassa:  
Mikäli pyydetty HSL- ilta järjestetään tai järjestyy jonkin toisen tahon kautta, niin ydintiimi 
voisi olla paikalla PP-esityksen kanssa, kertomassa toiminnasta. perusviestintä tärkein 
tehtävä: ydintiimi on olemassa tukemassa alueen aktiivista toimintaa ja toimenpiteitä. 
Ydintiimin jäsenet voivat olla illassa kuuntelemassa kuntalaisten palautteita, mutta muuta 
antamista ryhmällä ei ole. Tiedetään, että pormestari on luvannut, että asiaa aletaan 
selvittää vuonna 2022. On hyvin todennäköistä, että kuntalaisten toiveet eivät tule 
toteutumaan, vaan pitäisi pyrkiä näkemään realistiset vaihtoehdot esim. nopeammat 
yhteydet Keravan asemalle tai Leinelään. HSL ilta mennään matalalla profiililla tai jäädään 
kokonaan pois? 
 
Sakari pyrkii löytämään alueen yrittäjät, joita voisi yrittää saada yhdistymään ja toimimaan 
yhdessä alueella verkostoituen sekä markkinoiden palvelujaan. Ryhmän kautta voisi pyrkiä 
viemään viestiä yrittäjiltä kunnalle erilaisista yrittäjiä vaivaavista asioista.    
 
Piia lupasi yrittää selvittää alueen koulut ja päiväkodit, esim. tuottamaan lasten 
tapahtuman ei uimakaudella Rusutjärven rannalle.  
 
Toni lupasi olla tuottamassa tapahtumia sen sijaan että tekisi pitkäkestoista työtä, 
aktivoimassa asukkaita.  
 
Marja- Leena on innostunut miettimään, tuottamaan ja aktivoimaan liikuntapolkuja, 
pyöräilyreittejä, kyläreittejä, ohjattuja reittejä esim. ikäihmisten ja koululaisten ohjattuja 
luontopolkuja tms. Järvenpäässä Fillarihemmot.  
 
 

10                    Viestintäsuunnitelman työstö aloitetaan  
 
                         Tarja tekee PP pohjan ydinviesteistämme ja jakaa sen tiimin kesken.  

 
Some: Facebook (oma ryhmä, muut ryhmät), Instagram, Twitter, lehdet (Tuusula). 
Tarkistettava Tuusula-lehden ilmestymisaikataulu. Pyritään saamaan tähän artikkeli 
ydintiimin toiminnasta. Kysytään Keski-Uudenmaan yhdistykset -palstaa, johon voi saada 
veloituksettoman mainoksen joulutapahtumasta ja muista tulevista tapahtumista.  
 
Tapahtumat tuusula.fi -sivuille perustaa Tarja tilin niin, että voidaan viestiä ydintiimin 
tapahtumia tällä mediassa.  
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Tavoitteena on viestiä ydintiimin toiminnasta erilaisissa tapahtumissa. Yhteiskuva, 
asuinalue ja pienet tiedot esim. harrastuksista, motto tms. Facebook - sivuille.  
Pyydettiin että Katja Repo ei postaisi muiden alueiden viestejä Etelä-Tuusulan kylien 
Facebookiin vaan ydintiimin jäsenet voisivat postata aluetta koskevat asiat. Lisätään sivujen 
ylläpitäjiin Sakari Mäkinen ja Toni Luode. Jokainen miettii seuraavaan kertaan mennessä 
erilaisia some-markkinointivaihtoehtoja. 
 

11                     Toimintakertomus 2020, mitä edellisellä kaudella on tehty (keskustelua, kysymyksiä). 
 
Tiedoksi: Jaettu jokaiselle. Ei aiheuta muuta tekemistä. 
 

 12                        Toimintasuunnitelman 2022  

   Työstäminen on aloitettu miettimällä edellä kuvattuja tapahtumia ja toimintaa.  

   Työtä jatketaan.  

 

13     Muita asioita  

    Muita asioita ei ollut. 

14  Seuraavat kokoukset  

      23.11.2021 klo 17.00. Marja-Leena tekee Teams -kutsun kun saa osoitteet.  

15                       Kokouksen päättäminen  

 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.30. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi Tuusulassa 15.11.2021 

 

 

Tarja Hartman   Marja-Leena Räsänen 

puheenjohtaja   sihteeri 


