..
Me teemme yhdessa
uutta Tuusulaa!
Vireä, kasvava ja hyvinvoiva Tuusula syntyy rohkeasti yhdessä tekemällä.
Meille tuusulalaisille hyvä kotikunta kasvaa yhteisöllisyydestä, tekemisen ilosta sekä osallisuuden kokemuksista. Tässä vihkosessa kerromme,
mitä on meneillään, tulossa ja miten pääset mukaan juuri NYT.
Tule mukaan tekemään #uuttatuusulaa!
Arto Lindberg
Pormestari

OSALLISUUSSIVUSTO KERTOO, MITÄ JUURI NYT ON MENEILLÄÄN
Kunta tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia osallistumiseen. Löytyy työpajoja,
mielipidekyselyjä, mahdollisuuksia toimia vapaaehtoisena tai toteuttaa
asukkaiden näköisiä projekteja omassa lähiyhteisössä.
Miten löytää itselleen sopiva tapa toimia?
Mistä tiedän, mihin voin vaikuttaa juuri nyt?
Kunnan puolesta ajantasainen näkymä asukkaiden tekemisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksiin on koottu osallisuussivustolle www.tuusula.fi/osallisuus.
Sivustolta löydät aihepiirin tuoreimmat uutiset ja tapahtumat. Ehkä löydät oman
tapasi osallistua lukemalla sivuston tarinoita osallisuudesta?

TULE MUKAAN KEHITTÄMISVERKOSTOIHIN!
Kehittämisverkostot kokoavat lähialueiden asukkaat, yhdistykset ja yritykset
vaikuttamaan ja tarttumaan toimeen. Alueellista yhteisöllisyyttä tukevissa
verkostoissa järjestetään tapahtumia, talkoita ja tempauksia. Verkostoja
koordinoi yhteisömanageri.
Paikallisesta yhteisöllisyydestä ovat ponnistaneet muun muassa Ikäihmisten
kortteliolohuone Hyrylässä, joulutapahtuma Lahelassa, Jokelan laavu, Kellokosken
ruukin kiertotaloushanke ja Kotkanpuiston kehittäminen Riihikalliossa. Kunta voi
tarjota toimintaan tukea kuten tiloja, yhteisömanagerin työaikaa ja toimintarahaa
projektien toteutukseen.
Näin pääset mukaan verkostojen toimintaan:
1. Tutustu verkostojen toimintaan osallisuussivustolla www.tuusula.fi/osallisuus
2. Osallistu keskusteluun – löydät kehittämisverkostojen avoimet ryhmät Facebookista
•
•
•
•
•

Hyrylän kehittämisverkosto
Jokelan kehittämisverkosto
Kellokosken kehittämisverkosto
Lahelan kehittämisverkosto
Riihikallion kehittämisverkosto

3. Äänestä ja vaikuta: ehdota toimintaa ja kannata toimintaideoita osallistuvan
budjetoinnin alustalla https://osallistu.tuusula.fi
4. Tartu toimeen: tule mukaan talkoisiin tai tapahtumiin

OSALLISTUVAN BUDJETOINNIN KAUTTA VAIKUTTAMAAN
Tiesitkö, että Tuusula on edelläkävijöitä koko maassa osallistuvan budjetoinnin
käytössä? Siis minkä? Keväällä julkaistu osallistuvan budjetoinnin alusta antaa
kaikille yli 13-vuotiaille tuusulalaisille mahdollisuuden tulla mukaan ideoimaanja
viime vaiheessa äänestämään kunnan varainkäytöstä. Samalla luodaan uuden
laista tapaa valmistella ja tehdä asioita.
Ideointivaiheessa tuusulalainen luovuus pääsi todellakin kukkimaan. Kuntalaiset
innostuivat ehdottamaan yli 60 ideaa kansallispuvun ulkoilutuspäivästä puistojoogan järjestämiseen. Käy tutustumassa ideapalettiin itse alustalla
https://osallistu.tuusula.fi ja äänestä mieleistäsi 6.5. mennessä!

KESKITETTY ASIAKASPALVELUPISTE AVAUTUU TOUKOKUUSSA
Keskitetty asiakaspalvelu sujuvoittaa asiointia kunnan kanssa. TuusInfo sijaitsee
samassa rakennuksessa pääkirjaston kanssa (Autoasemakatu 2) ja sen palveluja kehitetään vaiheittain. Tarjolla on neuvontaa kunnan eri palveluista sekä
HSL-asioinnista niin paikan päällä kuin sähköisiä kanavia pitkin.
Aukioloajat:
Toukokuun puolivälistä juhannukseen eli 21.6. asti
ma-ke 8:30–15:00
to 10:00–17:00, paitsi juhannusaattona pe aukioloaika
pe 8:30–14:00

25.6.–27.7.
ma-pe 8:30–15:00

TUUSULASSA TAPAHTUU
Tuusulan brändi kirkastuu. Jatkona strategiatyölle Tuusulan kunta käynnistää brändin kirkastamisen ja tuomisen nykypäivään sopivaksi. Kunta haluaa
uudistaa brändinsä sille ominaisella kuntalaisia ja sidosryhmiä osallistavalla
tavalla. Seuraa työn etenemistä verkkosivuillamme sekä sosiaalisen median
kanavissamme!
Valokuva- ja videokilpailu. Miltä sinun Tuusulasi näyttää? Mikä onkaan kotikuntasi kaunein paikka? Tuusulan kunta käynnistää kesän korvalla valokuva- ja
videokilpailun. Lisätietoja kilpailusta ja osallistumisohjeet löytyvät toukokuussa
osallisuussivustolta.
Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma. Tuusulassa on aloitettu arkkitehtuuripoliittisen
ohjelman eli apolin valmistelu. Tavoitteena on herättää keskustelua yhteisen
ympäristömme laadusta. Miten tuomme esille ja säilytämme Tuusulan erityiset
kulttuuriarvot? Miltä esimerkiksi penkkien, valaisimien ja roskisten tulisi
Tuusulassa n
 äyttää? Tulossa on seminaareja sekä työpajoja.

Kehittämisverkostot ja vapaaehtoistoiminta:
Kaisa Kutilainen, yhteisömanageri, kaisa.kutilainen@tuusula.fi, 040 314 3048
Strategia ja osallisuus:
Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi, 040 314 3052
Brändiuudistus ja valokuvakilpailu:
Paula Kylä-Harakka, viestintäpäällikkö, paula.kyla-harakka@tuusula.fi, 040 314 2004
Asiakaspalvelupiste:
Hanna Virkki, ICT-kehittämispäällikkö, hanna.virkki@tuusula.fi, 040 314 3051
Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma:
Pia Sjöroos, kaavoituspäällikkö, pia.sjoroos@tuusula.fi, 040 314 2014

Seuraa somessa:

Tuusulan kunta, #uuttatuusulaa

tuusulankunta, tuusulove

Tuusulan kunta

Osallisuussivusto: www.tuusula.fi/osallisuus, Osallistuvan budjetoinnin alusta: https://osallistu.tuusula.fi

Esitteen kuvitus: Aarne Kempas

OTA YHTEYTTÄ, ETSITÄÄN SINULLE SOPIVA TAPA VAIKUTTAA!

