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Aika tiiistai 8.2.2022 kello 17.00  

Paikka Rusutjärven mökki 

Läsnä Tarja Hartman (pj), Katri Luostari (vpj.), Toni Luode, Marja-Leena Räsänen 

Poissa Piia Lakkapää-Hemmi, Sakari Mäkinen 

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 17.15. 
 

2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

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

4 Edellisen pöytäkirjan tarkistus  
 
Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta. 
 

5 Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

6 Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 (työstetään jokaisessa kokouksessa) 
 

PJ:n 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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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. 
 
Ensimmäinen tapahtuma:  
Rusutjärviseuran talvirieha -tapahtumassa ydintiimi mukana 27.2.2022. Katri selvittää. 
 
Päivämäärä on muuttunut. Tapahtuma on 5.3. klo 11 – 14 (säävarauksella) 
paikkana Rusutjärven koulun ranta 
Pulkkamäki, napakelkka, curlingia kahvakuulilla, ponitalutusta, rekiajelua, buffetti, 
hernekeittoa. Ydintiimille oma teltta tai pöytä – tarjolle karkkia, ydintiimistä paikalla Tarja, 
Marja-Leena, Kati, Toni. Kysytään Piiaa ja Sakaria vielä mukaan. 
 
Toinen tapahtuma: 
esim. Lahelanpellon lampipuistossa. Toni selvittää Lions Clubin kiinnostuksen osallistua 
tapahtuman järjestämiseen ja toimimaan tapahtuman järjestäjänä. Ydintiimi mukana. 
Työn alla. 
 
Kolmas tapahtuma:  
Syyskuussa, sadonkorjuu -teemalla, Ruotsinkylässä ladon luona, Myllykylän tiellä. Marja-
Leena kysyy Lamminpäiltä yhteyshenkilöitä.   
 
Neljäs tapahtuma: 
esim. joulutapahtuma Lahelassa. Kysytään, haluaako K-kauppias järjestää ja ydintiimi on 
mukana tapahtumassa. Tästä keskustelemme lisää myöhäisemmässä vaiheessa. 
 
Päätös: Järjestetään asukastapahtumat edellä olevan suunnitelman mukaan. Tarkennetaan 
lähempänä ajankohtaa, miten löydetään vastuulliset tekijät ja rakennetaan sen perusteella 
tapahtuman ohjelmat.  
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   7 Viestintäsuunnitelmaa (edellisestä kokouksesta, pidetään mukana muistiossa) 

SoMe: Facebook (Tuusulan eteläisten kylien ydintiimin ryhmä, kylien ryhmät) 
Instagram, lehdet (Tuusulan lehdet).   
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.   
 

  Eteläisen Tuusulan kylien esitteen toteuttaminen – Katjan viesti 

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 

 
 

8 Muut asiat 

Pohdimme kysymyksiä, ehdotuksia ja ohjelman aiheita helmikuun alussa pidettävän 
kehittämistiimien seminaarin ohjelmaan.  

 

 

 

Ydintiimin mahdollisuudet tuottaa itse itsenäisesti kylien hyvinvointia ja toimintaa 
edistävää ohjelmaa.  

Huomioliivit? miten ne saa? 

Ydintiimin budjetin käyttämisen pelisäännöt ja reunaehdot, tätä pitää selventää. 
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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 

Pyyntö: tapahtuman materiaalit etukäteen jakoon jäsenille nyt jo tähän kokoukseen 

 
9  Seuraavat kokoukset 

   7.3. klo 18.00 alustavasti Metsäpirtti 

Ydintiimien yhteiskokous 10.2.2022 

10    Kokouksen päättäminen  

   Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.20 

 

 Pöytäkirjan vakuudeksi Tuusulassa 8.2.2022 

 
 _________________________ _______________________ 
 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  



ETELÄ-TUUSULAN KYLIEN YDINTIIMI  PÖYTÄKIRJA 2/2022 

 

Tarja Hartman, pj (+358 40 451 2700)                   8.2.2022 

 

6 
 

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 

 

   

 


