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TUUSULAN KUNTA 

Jokelan kehittämistoimikunta    Pöytäkirja 

  

 

      

JOKELAN KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUS 2/2011 

 

 

Aika Tiistai 12.4.2011 klo 19:00 

Paikka Jokela-talo, Dojo-tila 

 

 

Osanottajat  

 

Toimikunta: Ranta-aho Markku, puheenjohtaja 

 Harmanen Repe 

Heiskanen Sari 

Kankimäki Maarit 

Kylliäinen Marjut 

Laitila Reijo 

Lindqvist Katri 

Pirttioja Tiina 

Sarenius-Salmenkivi Erja 

Vainio Erkki 

Valonen Esko 

 

Sihteeri: Ojala Saara 

 

 

 

1.  KOKOUKSEN AVAUS 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. 

 

Kunnanjohtaja on nimennyt Jokelan kehittämistoimikunnan uudeksi sihteeriksi 
kaudeksi 2011–2012 strategiasuunnittelijan (Saara Ojala/Heidi Hagman). 

 

 

2.  JOKELAN KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 

 

Puheenjohtaja oli laatinut ehdotuksen kehittämistoimikunnan toimintasuunnitel-

maksi vuodelle 2011. Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelmaluonnoksen ja 

kävi suunnitelman kohta kohdalta läpi. Kehittämistoimikunnan tavoitteena on kä-

sitellä kokouksissaan vuonna 2011 asioita, jotka liittyvät maankäyttöön ja kaavoi-

tukseen, tapahtumiin, palveluihin sekä muihin ajankohtaisiin asioihin.  

 

Toimintasuunnitelmaluonnoksesta ei löytynyt huomautettavaa. Suunnitelmaa tul-

laan täydentämään vuoden kuluessa tarpeen mukaan. 

 

Päätös: Jokelan kehittämistoimikunnan toimintasuunnitelma 2011 hyväksyttiin. (liite 1) 

 

 

3.  EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 

  

Puheenjohtaja kävi 14.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan läpi eikä pöytäkir-

jasta löytynyt huomautettavaa. 

 

Päätös: Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 
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4.  17.5. PIDETTÄVÄN JÄRJESTÖPALAVERIN ASIAT 

 

Jokelan kehittämistoimikunta järjestää yhteiskokouksen Jokelan alueen seurojen 

ja yhdistysten kanssa 17.5. klo 19-21 Jokela-talon isossa salissa. Kokouksen ai-

heena on entiseen tapaan loppuvuoden tapahtumien suunnittelu ja koordinointi 

sekä muut sellaiset asiat, joissa kehittämistoimikunta voi tukea toimintaa.  

 

Lampirock ry:ltä on saapunut viesti, jossa he esittävät toiveen siitä, että Lampi-

rock-tapahtuman kanssa samaan aikaan voitaisiin järjestää Jokelassa muutakin 

toimintaa ja saada näin väkeä liikkeelle. Myös tätä asiaa tullaan pohtimaan alueen 

seurojen ja yhdistysten kanssa järjestöpalaverissa. 

 

Puheenjohtaja hoitaa järjestöpalaverin kutsun lähettämisen alueen seuroille ja 

yhdistyksille. 

 

Päätös: Kehittämistoimikunta päätti, että järjestöpalaverissa käsiteltävät aiheet ovat: 

 

   - tapahtumakoordinaatio 

   - Lampirock ry:n esittämä toive 

 

 

5.  KAAVA-ASIAT JA RAKENTAMINEN 

 

a) Peltokaari 

 

 Peltokaaren asemakaava ja asemakaavaehdotus on hyväksytty kunnanhallituk-

sessa 14.3.2011. Puheenjohtaja oli lähettänyt kehittämistoimikunnan jäsenille 

sähköpostitse Peltokaaren asemakaavaa ja asemakaavan muutosehdotusta kos-

kevan pykälän (Khall § 130/14.3.2011). 

 

Päätös:  Merkitään tiedoksi. 

 

 

6.  JOKELAN TEKONURMIOSAKEYHTIÖ 

 

Jokelan Tekonurmi Oy on perustettu. Kunta omistaa 51 % yhtiön osakkeista. Yh-

tiön tuore puheenjohtaja on Merja Jokinen. 

 

Puheenjohtaja kertoi hankkeen etenemisestä, kentän sijoittamisesta ja ajankoh-

taisista asioista. Hankkeesta käytiin myös keskustelua. Uusi tekonurmi koettiin 

iloiseksi asiaksi, jonka uskotaan kehittävän myös Jokelan vetovoimaisuutta.  

 

Sovittiin, että Merja Jokinen kutsutaan vierailemaan kehittämistoimikunnan koko-

ukseen tämän vuoden aikana. 

 

 

7.  JOKELAN ASEMA 

  

a) Kunnanhallituksen kokous 14.3., keskusteluasiat: 

 

  

Tausta: Jokelan asema ja Liikenneviraston liikennejärjestelmätoimialan johtaja Mervi Kar-

hulan kirje Tuusulan kunnalle. Liikennevirasto ottaa huomioon valtakunnallisen 

kehittämisohjelman laadinnan valmistelussa alueen matkustajien odotukset. Lii-

kennevirasto ei tässä vaiheessa näe hyvänä perustaa työryhmää yhtä kuntaa kos-

kevana. 

 

Kehittämistoimikunnassa käytiin keskustelua Jokelan aseman tilanteesta. Kahvilan 

menestyksekkäällä toiminnalla on  suuri merkitys sen kannalta, kuinka elinvoimai-
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sena asema säilyy. Pohdittiin myös sitä, olisiko lippuautomaatteja mahdollista jos-

sain vaiheessa saada sisälle kahvilaan. Aseman purkaminen ja myyminen ovat 

huonoja vaihtoehtoja tulevaisuutta ajatellen.  

 

Päätös: Merkitään tiedoksi. 

 

 

8.  MUUT ASIAT 

 

   

 Todettiin, että Jokelan kehittämistoimikunnan olisi hyvä järjestää yhteinen ko-

kous Kellokosken kehittämistoimikunnan kanssa. Sopiva ajankohta yhteiskoko-

ukselle voisi olla elokuu-syyskuu 2011. 

 

  Yhteiskokousta Kellokosken kehittämistoimikunnan kanssa ruvetaan järjestä-

mään. Puheenjohtajat sopivat asiasta. 

 

 Käytiin keskustelua Lampirock-tapahtumasta. Vuonna 2009 Sanna-Kaisa 

Spoof/Tuusula-Seura ry järjesti tapahtumaan esiintyjäksi kansanmusiikkiyhtye 

Polka Chicksin. Lampirock ry on ilmoittanut, että mikäli kehittämistoimikunnalla 
on halua tänä vuonna järjestää esiintyjä klo 14–15 välille, siitä voidaan keskus-

tella. 

 

Pohdittiin, kuka voisi olla sopiva Tuusulalainen esiintyjä tapahtumaan. Todet-

tiin, että kulttuurilautakunnan jäseniltä voisi tiedustella asiasta ja pyytää alus-

tavaa vinkkiä esiintyjän valintaan. Selvitetään myös, voiko kunta sponsoroida 

asiassa, ja jos voi, niin millä summalla. 

 

 Jokelan kehittämistoimikunta kävi vuonna 2010 tutustumassa Kartanonkosken 

asuinalueeseen. Tutustumalla erilaisiin asuinalueisiin saadaan vinkkiä myös Jo-

kelan kehittämiseen. Keskusteltiin siitä, kuinka muun muassa rakennuksilla, 

hyvällä näkyvyydellä, valoisuudella ja puistoilla on suuri merkitys alueen viihty-

vyyden ja häiriöttömyyden kannalta. 

 

Sovittiin, että seuraavaa hyvää tutustumiskohdetta jäädään pohtimaan. Pu-

heenjohtaja toivoi, että ehdotukset alueista ilmoitettaisiin hänelle sähköpostit-

se. Syksy voisi olla hyvä ajankohta tutustumisretkelle. Asiasta päätetään kesä-

kuun kokouksessa. 

 

 Sovittiin, että seuraavat henkilöt tullaan kutsumaan vieraaksi Jokelan kehittä-

mistoimikunnan kokoukseen tämän vuoden aikana: 

 

 - Jukka-Matti Laakso / Jokelan liikenne-asiat 

 - Antti Heikkilä / Peltokaari 

 

 7.5. järjestetään valokuvasuunnistus, johon partiolaiset ovat esittäneet kutsun. 

Tapahtuma on avoin kaikille kyläläisille. Lähtö tapahtuu klo 10 Pesulanlammelta 

(kerrostalojen takaa). 

 

 

9.  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:20. 

 

 

 

 

Markku Ranta-aho  Saara Ojala 

 puheenjohtaja  sihteeri 
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Jakelu Toimikunnan jäsenet 

Osanottajat  

Hannu Joensivu 

 Kaija Hapuoja 

 Seija Lahtinen 

 Riikka Uusikulku 

 

 valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 

kunnanhallitus 

 lautakuntien puheenjohtajat 

 johtoryhmä 

 toimialajohtajat 

 Jokelan kirjasto 

 

 

 

 


