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HYRYLÄN KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUS 5/2015 
 
Asialista 
 
Aika: Torstaina 5.11.2015 klo 17.34 – 20.08 
 
Paikka: Tuusulan kunnantalo, kokoushuone Jokela 
 
Osallistujat: Lars Winqvist, puheenjohtaja 
 Ulla Anttonen 
 Marko Ceder 
 Paula Hyttinen 
 Leena Jäntti 
 Nina Kiuru 
 Pekka Koivumäki 
 Pirjo Maula saapui 17.48, poistui 19.20 
 Anne-Maria Mäkinen 
 Antti Piippo 
 Sampsa Rautio 
 Tuomo Sipilä, sihteeri 
 
     
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. 

2. Edellisen kokouksen muistio  

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 

3. SRV:n liikekeskusehdotus Indigo 

Tutustuttiin SRV:n ehdotukseen. Toimikunta toteaa, että SRV:n 

ehdotuksen pohjalta voidaan jatkaa suunnittelua.  

4. Nykykeskustan kehittäminen 

Käytiin läpi nykykeskustan kehittämisen ideoita tuottaneet kolme 

ideakilpailun työtä.  

Toimikunta toteaa, että  

 nykykeskustaa tulisi kehittää asuinkerrostalopainotteisesti ja 

korkeaa rakentamista tulisi kohdistaa Paloasemanmäelle.  

 SRV:n liikekeskushanke ja nykykeskustan kehittäminen tulisi 

molemmat saada käyntiin.  

 Nykykeskustan kehittäminen tulisi aloittaa YIT:n ja B&M:n 

suunnitelmien pohjalta, poimien parhaat ideat (kerrostalot ja 

korkearakentaminen). 
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5. Seurattavat asiat: 

Käytiin läpi seurattavia asioita: 

 Anttilanrannan roskikset ja WC:t kuntoon 

 vs. Tekninen johtaja Petri Juhola on kertonut, että ensi keväänä 

siisteys asia saadaan hoidettua 

 bussipysäkit tulisi saada siisteiksi (roskat / mainokset) 

 Toimikunta katsoo, että 

o bussipysäkeille tulisi saada kunnolliset ja tyylikkäät 

katokset, joissa olisi huomioitu myös helppo ja edullinen 

ylläpito. Tämä voisi lisätä myös joukkoliikenteen 

vetovoimaa 

 ympäri Hyrylää on epäsiistejä ja vanhentuneita mainoksia 

 toimikunta totesi, että siisteystaso on vähän noussut 

 mainontaa tulisi saada siistimmäksi  

 kirkon ja Krapinrannan välille tulisi saada julkinen rantapolku 

 toimikunta totesi, että kunnan tulisi olla asiassa aloitteellinen 

 SOME:n käyttöä tulee kunnassa kehittää   

 
 
8. Seuraava kokous 
 Seuraava kokous on 17.12 klo 17:30. 
  

Lars Winqvist  Tuomo Sipilä 
 puheenjohtaja  sihteeri 



TUUSULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015

Jokelan kehittämistoimikunta
Kokous

Aika: 9.12.2015 klo 18.30
Paikka: Jokela-talo, Dojo

Läsnäolijat Häyrinen Seppo, puheenjohtaja
Ahonen Lea
Friman Kari
Huuhtanen Pasi
Huusko Outi, sihteeri
Juntunen Paavo
Kaasinen Pentti
Kylliäinen Marjut
Lähdemäki Marika
Spoof Sanna-Kaisa
Ranta-Aho Markku

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.36.

2. Läsnäolijat
Todettiin läsnäolijat.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja kirjattiin yhteistapaamisessa käyty keskustelu
erilliseksi liitteeksi.

6. Ilmoitusasiat
6.1.Pro Jokela-tunnustus luovutettiin Jokelan itsenäisyyspäivän juhlassa.
6.2.Käytiin keskustelua yhdistysten kanssa olleesta keskustelutilaisuudesta ja siellä esille tulleista

ehdotuksista. Kehittämistoimikunnan rooliin sopii sekä pienten että isojen asioiden esille
ottaminen ja oikean edistämistahon etsiminen. Asioita kerätään jokelalaisilta monipuolisesti.
Toimikunta pyrkii jatkossa myös aktiivisesti itse etsimään Jokelaan liittyviä kehittämiskohteita.
Puheenjohtaja käy tilaisuudessa tulleet ehdotukset läpi ja tuo ne kehittämistoimikunnan
käsittelyyn seuraavassa kokouksessa.

7. Saapuneet yhteydenotot ja kirjeet
7.1.Pohjoisen taajaman uimahalli



Toimikunta pyytää selvitystä uimahallista tehdyn uimahallialoitteen tilasta.

7.2. Jokela – puutarhalähiö (liite)
Jokelan asukas on esittänyt perustettavaksi jonkinlaisia ryhmiä, jotka pitäisivät huolta
sovittujen alueiden viihtyvyydestä (kukkaistutukset tms). Kehittämistoimikunta ei pysty
ottamaan asiassa koordinointiroolia, mutta kannustetaan esim. asukasyhdistyksiä tarttumaan
ideaan ja olemaan yhteydessä kuntaan tarvittavien tarvikkeiden osalta.

Toimikunta kiinnittää huomiota myös muiden yhteisalueiden viihtyvyyteen. Lampien ja
puistojen ylläpitoon palataan seuraavassa kokouksessa. Yhtenä mahdollisuutena olisi käyttää
toimikunnalle budjetissa varattua rahaa tähän tarkoitukseen. Puistojen raivaamista voitaisiin
ehdottaa esim. VPK:n tehtäväksi, sillä heillä on työhön sopivat varusteet ja turvavaatteet.

7.3.Meidän Jokelamme (liite)
Käytiin läpi *****  tullut kirjelmä, jossa on tuotu esille asioita, joita toimikuntakin on pyrkinyt
edistämään. Erityisesti toimikunta kiinnitti huomiota ideaan Jokelan esittelymateriaalin
kehittämisestä esim. kiinteistövälittäjien käyttöön. Todettiin, että kuntaan on juuri palkattu
uusi henkilö elinkeinoasiamiehen tehtäviin. Esittelymateriaalin tekeminen voisi olla hänen
tontillaan. Pyydetään kyseistä henkilöä kehittämistoimikunnan vieraaksi alkukeväästä
tutustumaan Jokelan tilanteeseen.

7.4.Facebookin kautta tulleet ehdotukset
Outi Huusko käy läpi Facebook-sivulle tulleet ehdotukset ja tekee niistä koosteen seuraavaan
kokoukseen.

8. Aloitteet
Käydään päivitetty lista läpi seuraavassa kokouksessa.

9. Pro-Jokela sääntöohjeistus
Tähän asti Pro Jokela-kunniamaininta on tähän asti jaettu yksittäisille henkilöille, jotka ovat
erityisen laajasti tehneet työtä Jokelan ja jokelalaisten hyväksi. Käyntiin keskustelua sääntöjen
päivittämisestä esim. siten, että tunnustus voitaisiin jakaa myös esim. yhdistykselle.
Voimassa oleva ohjeistus tarkistetaan ja päivitetään seuraavassa kokouksessa.

10. Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

11. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 27.1.2016 klo 18.30. Helmikuun kokous pidetään ke 17.2. klo 18.30 ja
tavoitteena on pitää yhteiskokous Kellokosken kehittämistoimikunnan kanssa.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10.






































