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1.

Kokouksen avau‘s
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.35 ja toivotti toimikuntien edu'stajat tervetulleiksi.

2.

Lﬁsnéolijat
Todettiin lﬁsnﬁolijat ja toimikuntien jésenet esittéiytyivﬁt.

3.

Kokouksen laillisuus ja péﬁtbsvaltaisuus
Todet‘tiin kokous lailliseksija p‘ﬁﬁtésvaltaiseksi.

4. Asialistan hyvéksyminen
Hyvéiksyttiin asialista kokouksen tyéjiirjestykseksi.
5. Toimikuntien yhteiset asiat
a) Toimikuntien mﬁérﬁraha

Kunnansihteeri on vastannut toimikunnan selvityspyynt66n, pyytéiv'a'nséi kunnanhallitusta

linja‘amaan budjettikirjausta.

2016 talousarvion kirjauksessa lukee toimikuntien kohdalla "Mﬁﬁrc'irahalla varaudutaan
kehittc'imistoimikuntien, elinkeinoneuvattelukunnan, nimistc'itoimikunnan,

veteraanitoimikunnan ja kuntauudistustaimikunnan kustannuksiin. Hyrylﬁn, Riihikallion,
Kellokosken ja Jokelan kehittﬁmistoimikuntien toimintaan varataan 10 000 euroa.”

Toimikuntien menOihin varattu mﬁérﬁraha talousarviossa on jotakuinkin sama‘ kuin edellisenéi’
vuonna eli 32 727 euroa, johon sisﬁltyy talousarviossa mainittu 10 000 euron mﬁﬁrﬁraha.

'T'o'imikunnat keskustelivat mahdollisuuksista laajaan alueelliseen'yhteistyéhﬁn ja yhdistysten
yhteisistéi tapahtumista ns. kylﬁtapahtumista, joiden jﬁrjestéimiseen voisi hakea tukea
toimikuntien mﬁﬁrﬁra‘hasta.

Jokelan ja Kellokosken toimikunnat pyytévﬁt kunnalta ohjeistusta mﬁﬁrﬁrahan kéyttiién.

b)

Ker'a'yspisteiden muutokset
Tuottajavastuullisella yrityksellé -on velvollisuus jirjesté'a'.pakkausjﬁtteiden kerﬁys ja kierréitys.
Kotitalouksien pakkausjétteiden keréiysvastuu siirtyi1.1.Suomen P‘akkauskierrétys ‘Rinki Oyzn
(ent. PYR) vastuulle. R'inki on aloittanutjﬁtteiden kerﬁyksen Tuusulassa. Kerﬁyspisteitéi on
Kellokoskella yksi ja Jokelassa kaksi.

Ringin lisﬁksi Paperinkerﬁys 0y, tulee yll'a'pitﬁméiéin kerﬁyspisteitﬁ paperille. Puolmatkan
jétteidenkﬁsittelyalueen aukiolot ovat téillﬁ hetkellﬁ arkisin Mo 17 — 19, arkipyhien aattoina 717, toukokuussa ja lokakuussa myés lauantaisin 9-14.

Maantieteellisesti Tuusula on hyvin erilainen kuin kaupunkimaiset naapurinsa, tﬁmé tulisi
huomioida kerﬁyspisteiden sijoittelussa. Toivotaan ihmisten olevan yhteydessé palve‘lun
tuottajaan mikéili kerﬁyspaikoilla astiat ovat ti—iysiﬁ ja siksi'pursuavat ympéiristéé'm. Palvelun
tuottajan tulisi, téiss'ﬁ tapauksesSa tiivistﬁéi keréiysvﬁliéi.

Tiedotusta keri—iyspisteiden muutoksista tulisi tehdﬁ nﬁkyvﬁmmﬁksi. Kunnan tulee laatia selkeé‘t
ohjeet olemassa olevista keréiyspaikoista, paikalla kerﬁttéivistéi materiaaleista ja yle‘iset‘ohjeet
jéitteiden lajittelusta. Ohjeet olisi hyvéi jakaa vaikka ilmaisjakeluna jokaiseen talouteen.

Senioriasunnot
Keskusteltiin senioriasumisen huomioimisesta yleises‘ti kaavoitu'kseSSa, sekﬁ asumismuotoihin
liitettﬁvistﬁ kiertﬁvistéi ja tilattavista palveluista, kuten kodinhoitoja ruokapalvelut. Seniori
asuminen mahdollistetaan kaavoituksella ja on olennaista, ettéi senioriasumiselle tai
esteettémﬁlle asum‘iselle tehdéiéi‘n tonttivaraus kaavoituksen yhteydessé.
Jokelan kehittéimistoimikunta on aiemmin viestinyt kaavoituksella, ettﬁ Jokelan keskustan

asemakaavaanjuna-aseman léh‘istﬁlle pitﬁisi liittﬁéi senioritalo, esimerkiksi Jokelan péivéikodilta
vapautuvalle tontille. Terveyskeskus ja keskustan palvelut olisivat léhe'lléi.

Jokelan Eléikkeensaajat ry suunnittelee aloitetta senioriasuntojen rakentamiseksi Jokelaan Ester
Matilda-talon Iéiheisyyteen. Senioritalolla ja Ester Matilda -ta|ol|a voisi olla yhteisiéi tiloja ja
toimintoja. Tavoitteena on myés synergiaetu palvelun tarjoajien vélillﬁ.

Kellokoskella on kehitteill'a' keskustan kaavamuutos. Alueella on rakennettu ja suunnitteilla
senioriasumista ja esteettémié asuntoja, samantyyppiset asunnot sopivat liikuntarajoitteisille ja
vsenioriasumiseen.

0')

Lﬁhipalvelut
T5555 ajassa Iéi'hipalveluja mitoitetaan ja optimoidaan uudelleen. Asiakkaiden kokemUsja
mielipiteet tulee aina ottaa huomioon ja lﬁhestyﬁ asiaa kehittémisnﬁkékulman kautta. Mikéili
palvelu otetaan pois tai sitéi karsitaan, tulisi asiakaskunnan kanssa :pohtia miten asia ratkaistaan
ja tuotetaan palvelua toisella tavalla. Kaikki m‘uutokset eivét ole automaattisesti pahasta, mutta
asiakkaan huomioiminen ja prosessin Iﬁpinéikyvyys ovat eritt‘fa'in tﬁrkeitﬁ.

Erilaiset sﬁﬁnnﬁlliset popup-tilat ja kiertﬁvéit palvelupisteet, uuden kirjastoauton tyyliin, ovat
selvitettﬁvié toimintamalleja ja seinﬁttiimiﬁ. ratkéisujae joilla voidaan mahdollisesti tuoda
palvelu lﬁhemmﬁs asiakasta. Joitakin palveluita voitaisiin jatkossa viedﬁ entistﬁ enemmﬁn
asiakkaiden luo.
Tuusulan terveysasemien puhelinpalveldn toimivuus on saanut paljon palautetta ja asiaa on
kﬁsitelty kunnanhallituksessa. Helmikuun aikana puhelinpalvelu uusitaan.
Toimikunnat keskustelivat mihin asioihin toimikuntien roolista kﬁsin voidaan vaikuttaa, kuten
kunnan palveluihin ja kaavoitukseen. Terveydenhuollon palveluiden hallinto siirtyy soteuudistuksen myﬁté. Liike-elﬁmﬁn asioihin toimikunnalla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa.

Toimikuntien toivotaan péésevﬁn kéisiksi ajankohtaisiin asioihin hyvissﬁ ajoin, jo strategian
valmisteluvaiheessa ja suunniteltaessa palveluiden uudistuksia. Toimikuntien tarkoitus on
tuoda pﬁﬁtéksenteon tueksi alueellista tuntemusta ja kansalaisnﬁkékulmaa. Esimerkiksi
lautakunnat voisivat ammentaa enemmﬁnkin tﬁstﬁ osaamisesta.
Puheenjohtaja kiitti Kellokosken toimikunnan jéseniﬁ yhteiskokouksesta ja péﬁtti yhteisen osuuden.
Kellokosken toimikunnan puheenjohtaja kiitti yhteistybstéi ja ajatusten vaihdosta. Yhteiskokoukset
koetaan t'a'rkeiksi ja niitéi jatketaan vuosittain.
Edellisen kokouksen péytﬁkirjan hyvﬁksyminen

Hyvﬁksyttiin edellisen kokouksen p6yt5kirja.
Lausunto Kartano I asemakaavaehdotus

on
K'a‘ytiin lépi kaavaselostuksen keskeiset asiat. Rakennettu ala alueella on tiivis, ulkoilualuetta
paljon ja Palojoen Iaaksossa suojelualuetta jonka on tarkoitus séiilyﬁ luonnontilassa.

, Toimikunnan huomiot
o

o

Alue on Jokelan mittakaavassa suhteellisen etﬁéilléi keskustasta, kulkuyhteydet on otettava
erityisesti huomioon suunnittelussa. Yhtenéiinen kevyenliikenteenvéiyl'é, joka yhdistﬁﬁ

uuden asuinalueen keskustaan on erittéiin tﬁrkeﬁ. .
Palveluverkkosuunnitelmassa tulee'huomioida pﬁivﬁkodin ja' koulun ti'lojen, riittéivyys
asukasarvioon néhden.

8.

Kehittﬁmistoimikunnan facebook-ryhméi
Outi esitteli saapuneet komm'Entitja ehdotukset toimikunnan facebook sivulta.

o

o

‘Huoli Jokelan aseman turvallisuudesta, paikalle toivotaan ka'meravaIVOntaa
Jokela-talon kﬁytén helpottami'nen

o

Mﬁﬁréirahan kéiy‘ttﬁkohteita

o
o

PA-la'itteiden hankinta jokelalaisten yhdistysten k5ytt66n
Aseman odotustilan aukipitﬁminen
Uimahallikyydit k'aikillejokelalaisille

o

Jokelan 'karnevaalienIjé‘r’jestﬁminen

o

Jokelan aseman alue on ratahallintokeskuksen aluetta, joten kameravalyonnan jéi‘rjestﬁminen on
haastavaa. Ratahallintokeskus valvoo ‘laiturialueita. Kunta on keskustellut ratahallintokeskuksen

. kahssa tuloksetta.

Méérﬁraha asioihin palataan, kun kunnanhallitus on laatinut ohjeet mﬁi—iréirahoista toimikunnille.
9.

Muut asiat

Kunta jéirjestéiﬁ kuntalaisiltoja kevﬁf—illé Jokelan koulukeskuksella 26.3. ja Kellokosken

koulukeskuksella 31.3. Tilaisuudet alkavat kahvilla klo 17.30 ja varsinainen kuntalaisten ilta klo 18 20.'Iltoja isﬁnnéi valtuuston puheenjohtajisto. Ohjelmat ovat tﬁll‘a' he‘tkellﬁ suunnitteilla ja
keh’ittémistoimikunnat voivat esittééi asi'an suhteen toiVeita. Sihteeri toimitta‘a ehdotukset kootusti.
10. Seuraava kokous

30.3. klo 18.30 Jokela-talolla.

11. Kokouksen pi-iéittﬁminen
r

Puheenjohtaja pﬁﬁtti kokouksen klo 21.00.

