
Etelä-Tuusulan kylien ydintiimi              Muistio 4/2021

Tarja Hartman, pj (+358 40 451 2700)                  2.12.2021

Aika torstai 2.12.2021 kello 17.15  

Paikka Teams -kokous 

Läsnä 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 
5 Esityslistan hyväksyminen

6 Osallistuminen joulunavaustapahtumaan Lahelassa

Tapahtuma
Etelä-Tuusulan kylien kehittämisverkosto osallistuu ja organisoi Lahelan K-Market kauppias 
Sari Karinrannan kanssa joulunavaustapahtumaa Tuusulassa.

Ohjelmassa
Tapahtumassa on joulupukki, joulupukkina toimii Veikko Seuna, paikalle hänet tuo Raimo 
Stenvall vanhalla autollaan. 
ponitalutusta, hevoskärryajelua Sari (kauppias) on tilannut hevosen kärryineen. Kärryajelua 
lapsille sekä myös ponitalutusta. Ponin hinta on 500 €, jonka hän hoitaa.
jouluruokien maistelua, ydintiimin teltalla, turvallisuus huomioiden, kauppiaalta tulee 
henkilö hoitamaan maistatuksen
Paikallisten yritysten esittelyä, 
Tuusulan urheiluseurojen esittelyä 
joulumusiikkia, Toni Luode hoitaa musiikin. Tonilla on oma teostolupa voimassa
Tapahtumaan tulevat paikalliset yhdistykset ja yritykset 
Casat Beauty, kauneushoitola, tarjoaa glögiä ja pipareita.  
Premium Burger´s, tulossa myymään tuotteitaan (kauppias hoitanut)
Kauhakuormaaja Avanti. Sakari tuo paikalle kauhakuormaajan, jolla voidaan järjestää esim. 
kilpailuja. Jouluvalot.
Lilla V..  joulukoristeet

Muuta
Pelastusyksikköjä on tulossa paikalle kaksi. Klo 10.30. Tuusulan VPK:sta ehkä tuleekin 
ihminen. Winqkvist Kai 0400456918 hoitaa. Vesalainen0400451377

Partiolippukuntia ei ole tulossa. Toni kysyy. Lahelan Palokärjet. Kalevi Piippo. puh. 050 
3171166. 
Viranomaisilmoituksen tekee kauppias.



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.

Varusteet ja roolit tiimillä, muut toimijat
Ydintiimi paikalla: Tarja, Piia ja Sakari, Toni  

Tapahtumasta ja järjestelyistä. Teltan pystytys klo 10.00. Toiveena, että tiimi on paikalla 
9.45. Tapahtuma alkaa jo klo 11.00. Sää on viikonloppuna kylmää, varustus. Toni paikalla 
klo 10.20. 
Voimavirran sähköt vedettävä jätepuristimelta alueella. Jatkojohdot tulevat Tonilta. Burgeri 
ottaa virtaa samasta virtakaapelista. Jalkapalloseura saattaa ladata maksupäätteitään 
samasta virtakaapelista. Klo 11.00 Ikkelä paikalla avaamassa tilaisuutta. Sakari ja Tarja sekä 
Toni ja Piia puhuvat, spiikkaavat tilaisuudessa tarpeen mukaan. Kauppias kertoo 
tapahtumasta yleisesti: ohjelmasta, jouluruoista: Tarja kertoo ydintiimistä ja toiminnasta. 
Sakari alueen yrittäjyydestä. Toni viihdyttää.
Glögin lämmitys keittiössä, termarit kaupalta, ydintiimi lämmittää glögiä kaupan 
takahuoneessa, lisäksi karkkeja ym. Toni hoitaa vain ohjelmaa ja Sakari hoitaa Avantia. 
Tarja on pyytänyt mukaan kaverinsa, jonka on mahdollista auttaa esim. glögin 
lämmityksessä. 
Köydet ja jalat alueen aitaamista varten. Toni hoitaa nämä köydet ja jalat. Kauppiaan toivo 
on saada ne jo perjantai-Iltana. Toni luovuttaa materiaalit Tarjalle, Käenkukankuja 5, 
Vaunukangas, pihalta.
Sakari hakee teltat ja pöydät kunnantalolta. Varmistaa avaimen ja tavarat jo tänään.
Sakari ottaa mukaan myös A-standyn, jossa on viestiä ydintiimien toiminnasta.
Toni spiikkaa, halukkaat voivat puhua. Sakari, Tarja: Tavoitteena on kertoa ydintiimin 
roolista kuntalaisten ja kunnan välillä. Tavoitteena on kerätä ideoita kunnan toiminnan 
kehittämiseksi kuntalaisten hyvinvoinnin tukemiseksi. Iso laatikko, johon kootaan ideat, 
Tarja. Hissipuhe: 
Tiimin pukeutuminen: huomioliivi + nimilappu, Etelä-Tuusulan ydintiimi ja nimi. Toni kysyy 
kunnan tiedottajalta leiskasta ym. tulostetaan tai tulostutetaan kyltit, julisteet ja nimilaput 
ohjeistuksen mukaan. Nimilappupohjat tulostaa Tarja. Avainnauhat Tarjalta. Kunnan nauhat 
eivät vielä käytössä. Varastolla ei ollut liivejä. Tarja lähettää viestinä Katjalla liiveistä sekä 
avainnauhoista. 
Järjestyksenvalvojana toimii Matti Kulmala, asia sovittu
Joulupukille hankitaan glögipullo, Tarja hoitaa. Marja-Leena ompelee lahjapussin. Tuo 
tänään illalla 2.12.2021.

7 Ydintiimin kuvaaminen ja haastattelu.
Hanna Kallio on tuottamassa kunnan nettisivuille kaikkien ydintiimiläisten esittely. 
Yhteystiedot haastattelua varten. Sähköpostit ML, Piia, Kati, Sakari molemmat, Toni 
sähköposti. Ryhmäkuva. Hanna Kalliolla on studio Ruotsinkylän koulun vieressä. 
Kuvattavaksi hänen studiolleen? Tarja sopii ja lähettää tiedon ryhmälle. Tarja toimittaa 
etukäteen kysymykset etukäteen. 

  8 Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

 9    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.  

10                  Seuraavat kokoukset 13.1.2022 17.00 paikka ja aika avoinna

11 Kokouksen päättäminen 18.20

 



 

Mäkinen Sakari 
 

to 9. jouluk. 
15.02 (22 

tuntia sitten) 

 
 
 

-> minä, Marja-Leena, toni.luode@juhlattulossa.fi, Katri, Lakkapää-Hemmi 

 
 

Hei, 
 

Jätän eriävän mielipiteeni pöytäkirjoihin 2,3 ja 4, koskien Joulunavausta Lahelassa. 
Olen tutustunut pöytäkirjoihin ja muuten ne kuvastavat kokouksissa sovittua, mutta niistä 
(Pöytäkirjat 2, 3 ja 4) johdettu tulkinta siitä, että Toni Luode voisi tehdä hankintoja 
yritykselleen, esim. Teltan, liikenteenohjaustolppia, huomioteippiä ja muita tarvikkeita 
kunnan laskuun ei pidä paikkaansa. Kokouksessa Toni Luode antoi ymmärtää että häneltä 
löytyvät nämä edellämainitut asiat ja hän voi niitä lainata tapahtumaan. 
 

Kokouksissa eikä myöskään kirjattuna pöytäkirjaan päätetty asiasta, eikä annettu lupaa 
hankkia tarvikkeita siten, että laskun maksaisi kunta kehittämisverkoston toimintaan 
varatuista varoista, tai muuten kunnan varoista. 
 

Samaten pöytäkirjojen lauseke jossa todetaan “Lahelan joulutapahtuman musiikkiin, 
teostomaksuihin ja muihin mahdollisiin hankintoihin varataan 400 €.” ei tarkoittanut 
palkkion maksua musiikin soittamisesta. Siinä nimenomaisesti mainitaan teostomaksun 
maksaminen.  Kehittämisverkostossa työskentely on vapaaehtoista, joten palkkiota työstä 
ei voida maksaa yhdelle osallistujalle, eikä palkkion tai palkan maksusta kokouksessa 
myöskään mielestäni päätetty. 
 

Ainoastaan tapahtumaan liittyvät perustellut kulut oli tarkoitus korvata tasapuolisesti 
osallistujille toteuman mukaan, esim. kilometrikorvaukset, teostomaksut, 
viranomaismaksut sekä mahdollisista mainoksista aiheutuneet painokulut, että lahja 
joulupukille. Kokouksessa asetimme katon näille kuluille, mutta se ei ollut laskutuslupa 
tälle maksimisummalle yhden toimijan puolesta. 
 

Ystävällisin terveisin, 
Sakari Mäkinen 

 



 

Lakkapää-Hemmi Piia 
 

to 9. jouluk. 

15.25 (22 

tuntia sitten) 

 
 
 

-> Mäkinen, minä, Marja-Leena, toni.luode@juhlattulossa.fi, Katri 

 
 

Hei,  
 
Haluan oman allekirjoitukseni myös tuohon Sakarin esittämän eriävään mielipiteeseen.  
 
Lisäksi pöytäkirjojen 3 ja 4 liitteenä on toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelman teko jäi 
meillä kesken, joten mielestäni emme voi sitä liittää mukaan tai ainakin pitää mainita, että 
toimintasuunnitelma on alustava ja sen työstämistä jatketaan.  
 
Terveisin 
Piia Lakkapää-Hemmi 
 



 

 

Etelä-Tuusulan kylien ydintiimin 

TOIMINTASUUNNITELMA 
vuosille 2021–23 

 
Ydintiimiin valitut jäsenet: 

Tarja Hartman, puheenjohtaja 

Katri Luostari, varapuheenjohtaja 

Piia Lakkapää-Hemmi 

Toni Luode 

Sakari Mäkinen 

Marja-Leena Räsänen 



Ydintiimin tarkoitus ja tehtävä pähkinänkuoressa 

Hissipuhe, yhteinen viestimme: 

 

Ydintiimin tehtävänä on toimia yhdyssiteenä alueemme kuntalaisten ja kunnan välillä.  

Kunta on valinnut meidät tähän tehtävään.  

Ohjaamme ja opastamme yrityksiä, yhteisöjä ja kuntalaisia yhteistyöhön.  

Tavoitteena on saada alueemme elämään ja asukkaamme viihtymään alueella. 

Viemme tietoomme tulleet epäkohdat kunnan tietoon kootusti.  

Toiveena on, että alueen ihmiset, yritykset ja yhteisöt eli järjestöt ryhtyvät yhteistyöhön ja 

järjestävät tapahtumia ja tempauksia alueellamme. Ydintiimi on pyydettäessä ideoimassa 

tapahtumia ja myös mukana tapahtumissa, sekä miettimässä mistä rahat. 

Kun haluat toimintaan mukaan, niin jätä yhteystiedot meille. Tiedotamme. Otamme sinuun 

yhteyttä. Olet lämpimästi tervetullut kehittämään asuinaluettamme. 

 

Etelä-Tuusulan kylät 

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. 

 

Suunniteltua toimintaa 

Päätettiin järjestää yhteistyökumppaneiden kanssa neljä eri tapahtumaa vuoden 2022 aikana. 

Enemmänkin, jos tarvetta ilmaantuu. 

Ensimmäinen tapahtuma:  
Rusutjärviseuran talvirieha -tapahtuma 5.3. klo 11–14 (säävarauksella) 
paikka: Rusutjärven koulun ranta 
Pulkkamäki, napakelkka, curlingia kahvakuulilla, ponitalutusta, rekiajelua, buffetti, 
hernekeittoa. Ydintiimille oma teltta tai pöytä – tarjolle karkkia, ydintiimistä paikalla ainakin 
Tarja, Marja-Leena, Kati, Toni. Peruuntui, koska jäällä oli paljon vettä. 
 
Tilalle: 
Talvitapahtuman korvaa kevättapahtuma 14.5. lauantaina. Uimarannalla. Tapahtuman 
työstö alkaa. Lapsiperheille pääasiassa suunnattu. Ohjelma vielä avoinna. 
 
 
Toinen tapahtuma: 
Lahelanpellon lampipuisto. Toni selvittää Lions Clubin kiinnostuksen osallistua tapahtuman 
järjestämiseen ja toimimaan tapahtuman järjestäjänä. Ydintiimi mukana. 
Työn alla. 
 
Lisäys: Kevät: Leikkipuisto suunnistus/tutustuminen suunnittelu 3 – 4 leikkipuistoa, joissa 
vieraillaan ja jokaisessa on jotain omaa aktiviteettia. Selvitetään vastuutahoa. Lamminpää? 
Ydintiimi mukana tiedottamassa, auttamassa markkinoinnissa ym ja paikalla. 
 
Yhdistetään nämä tapahtumat. Etsitään tapahtumalle toteuttaja. 
 



Kolmas tapahtuma:  
Syyskuussa, sadonkorjuu -teemalla, Ruotsinkylässä ladon luona, Myllykylän tiellä. Marja-
Leena kysyy yhteyshenkilöitä.  (Lamminpää Mikko, Winqvist Margita saattaisivat tietää.) 
 
Neljäs tapahtuma: 
Perinteinen joulutapahtuma Lahelassa yhdessä K-kauppiaan kanssa ja ydintiimi on mukana 
tapahtumassa. Tästä keskustelemme lisää myöhäisemmässä vaiheessa. 
 
Lisäksi asukastiedotusiltoja eri aiheista ja järjestöfoorumi, jossa alueen järjestöt kohtaavat.  
 
Järjestöfoorumin järjestäminen. Kutsutaan järjestöjen edustajat paikalle ja pohditaan 
heidän kanssaan eri yhteistyökuvioita. Pyydetään mukaan henkilö kunnasta (esim. Heidi tai 
Katja) kertomaan kunnan toiminnasta ja itse kerromme toiminnastamme. 
Verkostoitumistapahtuma. Tavoitteena kannustaa yhteistyöhön eri toimijoiden kesken. 
Etsitään järjestöjen yhteystietoja esim Facen kautta. Laitetaan viestin Faceen sivuillemme ja 
katsotaan jatko vastausten perusteella. Ajankohta: syksyn alkuun – koulujen alkamisen 
jälkeen. 
 
Yrittäjille oma tiedotus- ja verkostoitumisilta…  
Alueen yrittäjät tutuiksi alueen asukkaille -projekti. 
 
Mitä muuta ja miten toteutetaan – mitä ajankohtaisia aiheita meillä on? Kunnasta saamme 
kyllä luennoitsijan esim alueen kaavoituksesta, tai linja-autoyhteyksistä… 
 
Järjestetään asukastapahtumat edellä olevan suunnitelman mukaan. Tarkennetaan 
lähempänä ajankohtaa, miten löydetään vastuulliset tekijät ja autetaan vastuutahoa 
rakentamaan tapahtuman ohjelmat. Itse voinemme järjestää yhteisö ja yritysfoorumit? 
 

 

Viestintäsuunnitelma 

SoMe: Facebook (Tuusulan eteläisten kylien ydintiimin ryhmä, kylien ryhmät) 
Instagram, lehdet (Tuusulan lehdet).   
Tilanne 7.3. Face 1347 ihmistä tutustunut sivuihimme – 83 % vähemmän 
17 on postannut ja kommentoinut 50 % vähemmän 
postauksia 10 ja kommentteja 1 reaktioita 63.  
 
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   
Ydintiimin mukana erilaisissa tapahtumissa: vaatetus, nimikyltit  
Kuvat tai yhteiskuva: asuinalue ja tiedot esim. harrastuksista, motto tms. Facebook - 
sivuille.   

Esite toteutetaan Jokelan esitteen tapaan. Jakelu alueen kaikkiin talouksiin.   

Eteläisen Tuusulan kylien esitteen toteuttaminen – Katjan viesti: 

Ilman muuta voitte tehdä esitteen alueellenne. Se tapahtuu siten, että toimitatte 
haluamanne tekstin ja sen jälkeen se taitetaan kunnan viestinnässä ja täältä varataan paino 
ja jakelu. 



 
Tekstiä laadittaessa tulee huomioida seuraavat reunaehdot julkisessa jakelussa: 
- soveltuu viranomaisten tiedotteisiin sekä yleisesti kansalaisten kannalta tärkeiden 
julkisten palvelujen tiedottamiseen 
- ei mainoksia-postilaatikkoon jaetaan viranomaisten tiedotteiden lisäksi yleisesti 
kansalaisten kannalta tärkeää tietoa julkisista palveluista 
 

Ydintiimin toiminnan vaikuttavuus: Pohdittiin ydintiimin toiminnan vaikuttavuutta eli miten 
sitä mitataan. Voivatko mittareita olla facebook – kävijämäärät, tapahtumien kävijämäärät, 
julkaisujen, kommenttien tai reaktioiden määrät, aktiiviset kävijät ja jäsenet.  
Päätetään tehdä näillä ja myöhemmin tarkentuvilla mittareilla seurantaa.  Sakari tekee 
facebook aktiivisuusseurantaa. 
   
 Uusien asuinalueiden aktivoiminen: tiedottaminen ja tapahtumat 
 Lions Clubit: miten yhteistyötä voisi kehittää. Lions Clubeilla jäsenkatoa, yhdistysten 
yhdistämisiä mahdollisesti tulossa. Voiko ydintiimi olla apuna toiminnan aktivoimisessa. 
 
Ehdotus 1: Pohdittiin niiden ihmisten mukaan ottamista, jotka jo tunnetaan ennestään.  
 
Päätettiin kutsua tiedetyt aktiivit kyläläiset seuraavaan ydintiimin kokoukseen. Tieto 
jaetaan Facebookin kautta sekä pyydetään nimetyt aktiivit mukaan kokoukseen. Tarja tekee 
viestin Facebook-sivuille. Näin toimitaan. 
 
Ehdotus 2: Pohdittiin erilaisten tapahtumien järjestämistä vaikutusalueella tiedottamisen ja 
asukkaiden aktivoimisen takia. Päätettiin järjestää yhteistyökumppaneiden kanssa neljä eri 
tapahtumaa vuoden 2022 aikana. Ehkä enemmänkin, jos tarvetta ilmaantuu. 
Toimintasuunnitelma elää ja sitä käsitellään jokaisessa kokouksessa ainakin joltakin osin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liite 2 tarkistettu toimintasuunnitelma    

Toiminta- ja 

viestintäsuunnitelma 

2022 Tuusulan eteläisten kylien ydintiimi 

 Ydintiimin tarkoitus ja tehtävä 
Ydintiimin tehtävänä on toimia yhdyssiteenä alueemme kuntalaisten ja kunnan välillä.  
Kunta on valinnut meidät tähän tehtävään.  
Ohjaamme ja opastamme yrityksiä, yhteisöjä ja kuntalaisia yhteistyöhön.  
Tavoitteena on saada alueemme elämään ja asukkaamme viihtymään alueella. 
Viemme tietoomme tulleet epäkohdat kunnan tietoon kootusti.  
Toiveena on, että alueen ihmiset, yritykset ja yhteisöt eli järjestöt ryhtyvät yhteistyöhön ja 
järjestävät tapahtumia ja tempauksia alueellamme. Ydintiimi on pyydettäessä ideoimassa 
tapahtumia ja myös mukana tapahtumissa, sekä miettimässä mistä rahat. 
Kun haluat toimintaan mukaan, niin jätä yhteystiedot meille. Tiedotamme.  
Otamme sinuun yhteyttä. Olet lämpimästi tervetullut kehittämään asuinaluettamme. 

  

Tavoite  Toimenpide  Aikataulu  Vastuu  Muuta 

Eteläisten kylien aktiivien 
toimijoiden ja toiminnan 
kartoittaminen 

Kartoitetaan 16 alueen 
kylää ja niiden aktiiviset 
toimijat alustavan jako-
suunnitelman mukaan 

helmikuu 
2022 

Ydintiimi 
vastuiden 
mukaan  

Aktiviteettiehdotukset 
kohdassa 5.1 

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  Toteutuu 

Asukasviihtyvyys  
Asukasyhteistyö  

Rusutjärven 
kevättapahtuma 
Rusutjärven rannalla ??? 
todennäköisesti ei toteudu 

kevät 
2022  

Kati  
Ydintiimi 

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

Osallistuminen avoimet 
kylät tapahtumaan  

Rusutjärvi  kevät 
2022 

Kati  Selvitetään aikataulu 
ja tapahtumat  

Asukasviihtyvyys, 
yhteistyö, liikunta 
 
jatkuu seuraavassa 
kokouksessa 

Eteläisten kylien ydintiimin 
kevätvaellus. Toteutetaan 
yhdessä Lamminpäitten ja 
Tuuspartion kanssa. 
Tutustutaan viiteen eri 
leikkipuistoon. Puistoihin 
aktiviteetteja. Rasteja ym. 
Huhtikuussa, pääsiäisen 
jälkeen. Milloin Tuusulan 
lehti ilmestyy? Mainonta. 

 Marja-
Leena 
 
Lamminpää 
alustavasti 

Mikko ja Minnami 
Lamminpää  



Esim Lahelanpelto ja 
Lampipuisto…, Pyydetään 
Lamminpäät seuraavaan 
kokoukseen. 
 

   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 
ydintiimien 
kesken? 

Selvitetään, kuka 
tietää polut tai 
tietääkö kukaan? Kuka 
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  

Ydintiimin toiminnan 
vaikuttavuuden 
mittaaminen  

vaikuttavuutta mitataan 
ydintiimin tukemien 
tapahtumien kävijämäärillä 
ja some-kanavien käytön 
aktiivisuudella 

  Tarkistetaan 
mittareita esim. 
neljännesvuosittain 
Raportoidaan kunnan 
antamassa 
aikataulussa 

 

   

 

 

 

 

 

 



 


