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Aika maanantai 7.3.2022 kello 18.00  

Paikka Etäkokous, linkki sähköpostissa 

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

ja vierailijana Harri Luostari 

Poissa 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 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.00. 
 

2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3 Kokouksen järjestäytyminen, valitaan kokoukselle sihteeri 
 
Päätös: Kokouksen sihteerinä toimi Tarja Hartman 
 

4 Edellisen pöytäkirjan tarkistus  

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 
5 Esityslistan hyväksyminen 

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

6 Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 (työstetään jokaisessa kokouksessa) 
 

HISSIPUHE: 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 aina mukana tapahtumissa 

ja myös ideoimassa sekä miettimässä mistä rahat. 

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

yhteyttä. 
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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. Seurannan tulos 7.3. 
SoMe: Facebook (Tuusulan eteläisten kylien ydintiimin ryhmä, kylien ryhmät) 
Instagram, lehdet (Tuusulan lehdet).   
Face 1347 ihmistä tutustunut sivuihimme – 83 % vähemmän 
17 on postannut ja kommentoinut 50 % vähemmän 
postauksia 10 ja kommentteja 1 reaktioita 63.  
Aktiivisimmat postaajat Mikko Lamminpää… maanantai ja perjantai suositut päivät 
 
Sukupuolijakautuma, miehiä 28 %, suurin kävijäryhmä 45 – 54 vuotiaat, 35 – 44 alle 34 
vuotiaita tavoittaa huonosti. 
 
Lopputulos – pitää postata enemmän, jotta sivuilla on aina jotain mielenkiintoista. 

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. Yhä 
työn alla. 
 
Ehdotus 1: Pohdittiin niiden ihmisten mukaan ottamista, jotka jo tunnetaan ennestään.  
 
Päätimme kutsua tiedetyt aktiivit kyläläiset seuraavaan ydintiimin kokoukseen. Tieto 
jaetaan Facebookin kautta sekä pyydetään nimetyt aktiivit mukaan kokoukseen.  
 
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. 
 
Päätimme järjestää yhteistyökumppaneiden kanssa neljä eri tapahtumaa vuoden 2022 
aikana 
Ensimmäinen tapahtuma:  
Rusutjärven tapahtuma (27.2.) 5.3. peruuntui, koska jään päälle tuli paljon vettä. 
Talvitapahtuman korvaa kevättapahtuma 14.5. lauantaina. Uimarannalla. Tapahtuman 
työstö alkaa. Lapsiperheille pääasiassa suunnattu. Ohjelma vielä avoinna. 
 
Toinen tapahtuma: 
esim. Lahelanpellon lampipuistossa. 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. 
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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. 
 
Kolmas tapahtuma:  
Syyskuussa, sadonkorjuu -teemalla, Ruotsinkylässä ladon luona, Myllykylän tiellä. Marja-
Leena kysyy Lamminpäiltä yhteyshenkilöitä.  Jatketaan selvittelyä. Kysytään Margita 
Winqvistiltä – Kati kysyy. 
 
Neljäs tapahtuma: 
esim. joulutapahtuma Lahelassa. Kysytään, haluaako K-kauppias järjestää ja ydintiimi on 
mukana tapahtumassa. Tästä keskustelemme lisää myöhäisemmässä vaiheessa. 
 
Keskusteltiin Sakarin osallistumisesta yrittäjien tapahtumaan perjantaina. Annettiin 
evästystä parhaamme mukaan. Mietittiin, miten saada alueen yritykset tehtyä tunnetuksi 
alueen asukkaille. 
 
Järjestöfoorumin järjestämisestä keskusteltiin. Kutsutaan järjestöjen edustajat paikalle ja 
pohditaan heidän kanssaan eri yhteistyökuvioita. Pyydetään mukaan Heidi tai Katja 
kertomaan kunnan toiminnasta ja itse kerromme toiminnastamme. 
Verkostoitumistapahtuma. Ehkä kannustaa yhteistyöhön eri toimijoiden kesken. Etsitään 
järjestöjen yhteystietoja esim Facen kautta. Tarja laittaa viestin Faceen ja katsotaan jatko 
vastausten perusteella. Syksyn alkuun – koulujen alkamisen jälkeen. 
 
Yrittäjille oma tiedotus- ja verkostoitumisilta…  
Alueen yrittäjät tutuiksi alueen asukkaille -projekti. 
 
Metsäreiteille suunnitteilla oma luontopolku -tapahtuma – työn alla 
 
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? 
 
 
Päätös: 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? 

 

   7 Viestintäsuunnitelmaa (edellisestä kokouksesta, pidetään mukana muistiossa) 

SoMe: Facebook (Tuusulan eteläisten kylien ydintiimin ryhmä, kylien ryhmät) 
Instagram, lehdet (Tuusulan lehdet).   
Face 1347 ihmistä tutustunut sivuihimme – 83 % vähemmän 
17 on postannut ja kommentoinut 50 % vähemmän 
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postauksia 10 ja kommentteja 1 reaktioita 63.  
Aktiivisimmat postaajat Mikko Lamminpää… maanantai ja perjantai suositut päivät 
 
Sukupuolijakautuma, miehiä 28 %, suurin kävijäryhmä 45 – 54 vuotiaat, 35 – 44 alle 34 
vuotiaita tavoittaa huonosti. 
 
Lopputulos – pitää postata enemmän, jotta sivuilla on aina jotain mielenkiintoista. 
 
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.   
 

  Eteläisen Tuusulan kylien esitteen toteuttaminen  

Hei Tarja, 

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 

 

Esite voitaisiin toteuttaa Jokelan esitteen tapaan. Jakelu alueen kaikkiin talouksiin. Selvitään 
kulut ja mahdollisuus saada kulut kunnan budjetista. Selvitetään, onko kunnalla pohja, jota 
voidaan käyttää. Tarja kysyy esitteestä Katja Revolta.  

Päätös: tehdään oma esite joka tapauksessa. Sakari selvittää ja me muut autetaan. 
Aikataulu: valmis kuin koulut alkavat viimeistään. Tutustutaan Jokelan esitteeseen. Tarja on 
yhteydessä Jokelan pj. 

 
 

8 Muut asiat 

Asukaslähettiläiden tapaaminen. Kati Luostari edustaa sekä ydintiimiä että toimii 

asukaslähettinä.  

7.4. Salla Saarisen somekoulutus klo 18, paikka vielä avoin. 
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Ydintiimien yhteinen tekeminen, onko sitä: kommunikointikeinot tiimien välillä, 
onnistumiset, aluilla tapahtumat muutokset ym.  

Katjan viesti:  Kunnan ajankohtaiset ja strategia, projektipäällikkö Heidi Hagman 

            - Ydintiimin roolin kirkastaminen 
            - Toiminnan rahoitus ja muu tuki 

 

Tarja esittelee toimintasuunnitelman HyTe lautakunnalle 8.3. 

 

 
9 Seuraavat kokoukset 

Päätös: 11.4. klo 18 

    

10    Kokouksen päättäminen  

   Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.30 

 

 Pöytäkirjan vakuudeksi Tuusulassa 7.3.2022 

 
 _________________________ _______________________ 
 Tarja Hartman    
 puheenjohtaja     
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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. Järjestävät 
tapahtumia ja tempauksia alueellamme. Ydintiimi on aina mukana tapahtumissa ja myös ideoimassa sekä 
miettimässä mistä rahat. 
  

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 

 Marja-
Leena 
 
Lamminpää 
alustavasti 

Mikko ja Minnami 
Lamminpää  
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jälkeen. Milloin Tuusulan 
lehti ilmestyy? Mainonta. 
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 

 

   

 


