Mitä kehittämisverkostojen tulisi tehdä? Tuusula kerää toiveita kehittämisverkostojen
toiminnaksi
Tuusulan kunta kerää ideoita kehittämisverkostojen toiminnaksi kesälle ja syksylle 2018. Alueellisia
kehittämisverkostoja on viisi ja ne toimivat Hyrylässä, Jokelassa, Kellokoskella, Lahelan ja eteläisen
Tuusulan kylien alueella ja Riihikalliossa. Kehittämisverkostojen tavoitteena on tukea asukkaiden
omaehtoista toimintaa, yhdessä tekemistä ja esimerkiksi lisätä asuinalueiden viihtyisyyttä.
Verkostojen toiminta on muun muassa tapahtumia, talkoita, tempauksia ja erilaisia kerhoja. Jokaiselle
kehittämisverkostolle on myönnetty toimintaraha, jolla asukkaiden ideoimia ja toteuttamia projekteja
voidaan tukea.
Toiveita verkostojen toiminnaksi kerätään maaliskuun ajan osoitteessa https://osallistu.tuusula.fi/.
Alusta on sama, jolla kunnan osallistuva budjetointi tulee toimimaan keväästä 2018 alkaen. Alusta
mahdollistaa ideoiden kirjaamisen, arvioinnin ja kannattamisen. Verkkoalustalle pitää kirjautua omilla
henkilötiedoilla.
Ideoiden keräämisen jälkeen kunta kommentoi kaikkia järjestelmään kirjattuja ehdotuksia. Huhtikuun
puolivälistä alkaen asukkaat voivat käydä verkko-osoitteessa https://osallistu.tuusula.fi/ kannattamassa
suosikkejaan aiemmin kerättyjen ja kommentoitujen ideoiden joukosta.
Ideoita verkostojen toiminnaksi voi tulla kertomaan myös henkilökohtaisesti yhteisömanageri Kaisa
Kutilaiselle, joka pitää maaliskuussa vastaanottoja seuraavasti:






Riihikallio, keskiviikko 14.3. klo 13– 16, Lyylin kahvila
Jokela, tiistai 20.3. klo 13– 16, Jokelan kirjasto
Hyrylä, keskiviikko 21.3. klo 13– 16, Hyrylän pääkirjasto
Lahela, tiistai 27.3. klo 13– 16, Lahelan K-kauppa
Kellokoski, torstai 28.3. klo 13– 16, Kellokosken kirjasto

Yhteisömanagerin vastaanotolla saa myös apua osallistumisalustan käyttämiseen.
Asukkaiden ideoita kehittämisverkostojen toimintaan kerätään myös kuntalaisten illoissa
maaliskuussa:




Hyrylä 13.3. klo 18– 20, Hyrylän koulukeskus
Lahela 21.3. klo 18– 20, Vaunukankaan koulu
Jokela 28.3. klo 18– 20, Jokelan koulukeskus

Ideoita kerättiin myös Kellokosken ja Riihikallion kuntalaisten illoissa helmikuun puolella.
Lisätiedot: Yhteisömanageri Kaisa Kutilainen, kaisa.kutilainen@tuusula.fi, 040 314 3048

Kuntalaiset mukaan budjettia suunnittelemaan - Tuusula aloittaa osallistuvan budjetoinnin
Tuusulan tavoitteena on olla edelläkävijä osallisuuden edistämisessä ja yhteisöllisessä toiminnassa.
Kunta ottaa jälleen uusia askelia kuntalaisten osallisuuden vahvistamisessa: kuntalaiset pääsevät
päättämään kunnan rahankäytöstä. Vuoden 2019 budjettia laaditaan osallistuvan budjetoinnin avulla.
Jo vuonna 2018 on kohteita, joissa rahankäytöstä päätetään yhdessä kuntalaisten kanssa.

Uuden kuntalain keskeisenä tavoitteena on kuntalaisten osallisuuden ja kunnallisen demokratian
vahvistaminen. Osallisuus ja yhdessä tekeminen ovat olleet tuusulalainen toimintatapa vahvasti
johtamisjärjestelmän uudistamisesta ja pormestarimalliin siirtymisestä kesällä 2017 asti. Osallisuus on
nostettu myös uudessa kuntastrategiassa keskeiselle sijalle: strategian toimintatapa; ” me teemme
yhdessä uutta - luo perustan osallisuudelle. Osallisuus näkyy myös valtuustokauden tavoitteissa, jotka
tulevat kunnanvaltuuston käsiteltäväksi 19.3.
Kunta on jo ottanut käyttöön uudet kehittämisverkostot, rekrytoinut yhteisömanagerin
verkostomaisen, asukaslähtöisen toiminnan tueksi, luonut oman osallisuusmallin ja avannut
osallisuussivuston. Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto on jatkumoa näille toimille.
Apuvälineeksi osallistuvaan budjetointiin kunta on hankkinut sähköisen, avoimeen lähdekoodiin
perustuvan Decidim-alustan. Osallistumisalustalla on mahdollisuus ideoida, kannattaa ideoita, esitellä
ehdotuksia ja äänestää niistä. Budjettia koskeva ideointi avataan alustalla kevään aikana ja siitä
viestitään kuntalaisille vielä erikseen. Osallistumisalusta löytyy osoitteesta https://osallistu.tuusula.fi/
Osallistuvaa budjetointia on kokeiltu Tuusulassa aiemmin: Esimerkiksi nuorisopalvelut ovat kysyneet
nuorten mielipidettä rahankäyttöön ja 1.6.2017 aloittaneet kehittämisverkostot saivat viime vuonna
käyttöönsä valtuuston myöntämän 30 000 euron lisämäärärahan. Vuonna 2018 verkostoilla on
käytössään 50 000 euroa toimintarahaa.
Osallistuvaa budjetointia hyödynnetään vuoden 2018 talousarvion puitteissa myös esimerkiksi
alueellisessa nuorisotyössä (10 000 euroa), kulttuuripalveluissa (5 000 euroa), opetus- ja
kerhotoiminnassa (20 000 euroa), ulkotilaohjeen laatimisessa, Fjällbon puiston parannussuunnittelussa
(10 000 euroa), Tuusulanjärven ympäristön kohentamisessa (6 000 euroa) ja Tuusulan
terveyskeskuksen sairaalan potilasrahaston käyttökohteiden valinnassa (2 500 euroa). Kunnan
toimialat ovat jo myös pohtineet kohteita, joissa osallistavaa budjetointia hyödynnetään vuoden 2019
budjettia laadittaessa.
Lisätiedot: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi, 040 314 3052, 040 586
5959
Osallistumisalusta: https://osallistu.tuusula.fi/
Osallisuussivusto: www.tuusula.fi/osallisuus

