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TUUSULAN KUNTA 

Jokelan kehittämistoimikunta    Pöytäkirja 

  

 

      

JOKELAN KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUS 3/2011 

 

 

Aika Tiistai 17.5.2011 klo 19:00 

Paikka Jokela-talo, sali 

 

 

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 

 

 

Jokelan seurat ja yhdistykset: 

 

 

1.  KOKOUKSEN AVAUS 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kävi läpi kokouksen esityslistan. 

 

Kokoukseen oli saapunut neljä toimikunnan jäsentä ja kahdeksan yhdistysten 

edustajaa. kokouksen ideana oli keskustella vuoden aikana Jokelassa järjestettä-

vistä tapahtumista ja pohtia, minkälaista yhteistyötä kesän, syksyn ja talven ta-

pahtumatarjonnan osalta on mahdollista tehdä. Todettiin, että olisi hyvä, jos ko-

kous järjestettäisiin seuraavana vuonna aikaisemmin, sillä monet yhdistykset ovat 

jo päättäneet kesän ja syksyn toiminnastaan. 

 

Kokouksessa kiersi lista, johon järjestöjen jäsenien pyydettiin lisäämään oma ni-

mi, yhdistyksen nimi ja sähköpostiosoite pöytäkirjan lähettämistä varten. Kokouk-

sen pöytäkirja tullaan lähettämään myös kaikille kokoukseen kutsutuille. 

 

Esityslistaan tehtiin muutos, ja Jokelan tekonurmikentän tilanne päätettiin käsitel-

lä kokouksessa ensimmäisenä asiana. Myös esityslistan kohdat 2 (Jokelan tapah-

tumat) ja 3 (Lampirock) yhdistettiin. 

 

 

 

2.  JOKELAN TAPAHTUMAT 

 

  

 Keskusteltiin Lampirockin esittämästä pyynnöstä, joka koski tapahtuman kanssa 

mahdollisesti saman aikaan järjestettävää muuta toimintaa:  
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” – – Ko. päivälle olisi mukava saada Jokelaan hieman väkeä liikkeelle ja mahdol-

lisesti jonkinlainen toritapahtumakin. Lammen alueelle ja/tai monarille olisi var-

masti mahdollista yhdistysten järjestää esittelypisteitä tai muuta toimintaa.” 

(Lampirock) 

 

Kokouksessa ei ilmennyt, että yhdistyksillä olisi ollut esittää mitään samanaikai-

sesti järjestettävää tapahtumaa/toimintaa. 

  

 Käytiin läpi kesän/syksyn/talven tapahtumakalenteria: 

 

 

- Jokelan Tiilitehdasperinne ry järjestää antiikkimarkkinat lauantaina 23.7. klo 

10–16. Myyjiä on aikaisempina vuosina ollut useita kymmeniä ja kävijöitä tu-

hansia. Kyseessä on yksi Suomen suurimmista antiikkitapahtumista. 

 

- Lions Club Jokela järjestää kalastuskilpailun koulukeskuksen lammella lauan-

taina 28.5. Kyseessä on koko perheen lauantaipäivän tapahtuma, jonne voi tul-

la ongen kanssa. Onki lupa maksaa 5 e / istutuskala. Ei muita maksuja. Lapsille 

ja nuorille, jotka eivät halua onkia, on tarjolla muuta toimintaa. Buffetti. 

 

- Jokelan Eläkkeensaajat ry järjestää kaikille avoimen ulkoilutapahtuman Not-

kopuistossa keskiviikkona 18.5. klo 10–13. Lisäksi tiistaina 18.10 yhdistys juhlii 

40-vuotispäiviään ja lauantaina 19.11. klo 10–13 yhdistys järjestää joulumyy-

jäiset Jokelatalolla. 

 

 - Jokelan kirjaston lukupiiri on kokoontunut viidesti tänä keväänä. Lukupiirin 

ideana on keskustella luetusta kirjasta. Lukupiiri on kaikille avoin. Halukkaan tu-

lee ilmoittautua kirjastossa, josta saa tiedon kokoontumisajoista ja luettavista 

kirjoista. 

 

 - Jokelan VPK kertoi omasta toiminnastaan ja tulevista leireistään. Tiedossa on 

muun muassa kakunsyöntikilpailua ja palokunnan avoimien ovien päivä. 

 

 - Jokelan yrittäjät järjestävät perinteisen jouluvalojen sytyttämisen. Tarkka päi-

vämäärä ei ole vielä tiedossa. 

 

- Jokelan omakotiyhdistyksellä ei ole tiedossa tapahtumia, mutta nettisivuilta 

tiedotetaan koneista, joita yhdistyksen kautta saa lainata. Pienen jäsenmaksun 

hinnalla saa yhdistyksen lehden ja oikeuden lainata koneita. 

 

- KaVo (Jokela) järjestää perinteisen katukoris-tapahtuman lauantaina 6.8. klo 

10–15 koulukeskuksen parkkipaikalla. Asiasta tiedotetaan kunnan nettisivuilla ja 

lehdissä. KaVon sivuilta lisätietoa. Lisäksi kesäkuun alussa 6.–10.6. KaVo järjes-

tää pienille lapsille palloilua (muutakin kuin korista) kerhon muodossa. Asiasta 

tiedotettu kauppojen seinillä. Asiasta lisätietoa KaVon nettisivuilla. 

 

- Viihtyisä Pohjois-Tuusula ry järjestää joulumyyjäiset Jokelassa. 

 

 Pohdittiin voisiko loppiaisena järjestää ”talvinen juhannuskokko” -teemalla koko 

perheen tapahtuman, johon jokainen voisi tuoda oman kuusensa poltettavaksi. 

Asiaa ruvetaan suunnittelemaan. 

 

 Jokelan tapahtumat -sivusto on lakkautettu. Tuusulan kunnan sivuilla on ilmoita 

tapahtumasta -osio, johon kannattaa lähettää tietoa tapahtumista: 

http://www.tuusula.fi/verkkolomakkeet/nayta.tmpl?lid=29;sivu_id=984 .  

 

Myös Keski-Uusimaa-lehti ilmoittaa tapahtumista ilmaiseksi. 

 

http://www.tuusula.fi/verkkolomakkeet/nayta.tmpl?lid=29;sivu_id=984
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 Sovittiin, että jatketaan tapahtumien suunnittelua ja koordinointia 17.10.2010 

pidettävässä kokouksessa. Tällöin mietitään vuoden vaihteen tapahtumia ja ke-

vään 2012 tapahtumia. 

 

 

 

3.  LAMPIROCK 

  

 Käsiteltiin kohdan 2 yhteydessä. 

 

  

 

4.  ESITYS JOKELA-TALON KÄYTTÖMAKSUN POISTAMISESTA 

 

 

 Keskusteltiin Jokelatalon käyttömaksun tarpeellisuudesta. Tuusulalaiset seurat ja 

järjestöt maksavat nykyisellään Jokelatalon käytöstä 12 e / käyttökerta. 

 

Yhdistykset tekevät Jokelan elinvoimaisuuden ja ihmisten hyvinvoinnin eteen 

kallisarvoista työtä, ja käyttömaksun poistaminen olisi pieni ele, jolla yhdistysten 

toimintaa voitaisiin tukea. Moni yhdistys toimii omakustannusperiaatteella ja Jo-

kelatalo on monelle ainoa kokoontumispaikka. Muilta toimijoilta (yrityksen, yksi-

tyiset) maksua voitaisiin edelleen periä. 

 

 

Päätös: Jokelan kehittämistoimikunta esittää, että Jokelatalon käyttömaksu poistettai-

siin yleishyödyllisiltä yhdistyksiltä ja seuroilta. 

 

 

 

5.  JOKELAN TEKONURMIKENTÄN TILANNE 

 

Jokelan Tekonurmi Oy:stä Merja Jokinen (oy:n hallituksen pj.) vieraili kertomas-

sa tekonurmihankkeesta ja sen etenemisestä. 

 

Merja näytti tilaisuudessa ”Unelmista totta, Jokelan tekonurmi” -diaesityksen. Al-

la poimintoja esityksen annista: 

 

 Jokelan Kisa on tehnyt pitkään töitä tekonurmen saamiseksi Jokelaan. Hanke on 

erityisen tärkeä jalkapalloilun kannalta. Tavoite on, että kahden vuoden sisällä 

jokaisella ikäryhmällä on koulutettu ohjaaja. 

 

 Tärkeää on, että tekonurmi mahdollistaa myös nuorten ”höntsäilyn”, koska kent-

tä ei ole lukittu. Kentän käyttöä silti seurataan, jotta ilkivallalta vältyttäisiin. 

 

 Osakeyhtiön perustamista lähdettiin viemään eteenpäin vuonna 2008. Kunta teki 

päätöksen asiasta marraskuussa 2010. Yhtiön omistajia ovat Jokelan Kisa ja 

Tuusulan kunta (kannalla osake-enemmistö). Valtion ELY-tuki myönnettiin 

11.5.2011. 

 

 Toimintakulut tarkoitus kattaa kentän vuokratuloilla ja mainostilalla, jota on ken-

tän ympärillä. 

 

 Sijainti: Kolsan iso hiekkakenttä. Pengerrykseen tullaan tekemään katsomo. 

Kentän vieressä on runsaasti parkkitilaa. Aidataan vihreällä huomaamattomalla 

aidalla. Lisäksi tehdään pukukoppeja, joissa wc-tilat. Kentän koko 96 x 61 m, jo-

ka täyttää kriteerit pelata erilaisia pelejä. Kentän ympärille tulee asfaltti. (Merja 

esitti havainnekuvan kentästä.) 
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 Kentän alustavan rakentamisaikataulun mukaan rakentaminen aloitetaan 6/2011 

ja avajaisottelu on tarkoitus pitää 8/2011. 

 

 Investointikustannukset 250 000 euroa (alv 0 %). Rahoitus: Valtion ELY-tuki, 

Uefa HatTrick -tuki, Jokelan Kisa, muut tuet ja yhtiölaina. 

 

 Kenttä on lämmittämätön. Tammi ja helmikuussa ei ylläpitöa. Käytettävissä 

myös talvella aina kun säät sen sallivat. Kunta käyttää kenttää klo 8-15.30 (ei 

loma-aikoina). Kenttää voivat käyttää Jokelan Kisa ja kaikki Jokelalaiset. 

 

 Kentän varaamisesta vastaa Jokelan Kisa. Nettivarausjärjestelmä suunnitteilla. 

Kesäkuun puolesta välistä lähtien kenttävuoroja voi varata sähköpostitse etuni-

mi.sukunimi@jokelankisa.fi. Ks. tarkemmat yhteystiedot: 

http://www.jokelankisa.net/jk/index.php?option=com_content&view=article&id=

85&Itemid=84 . 

Hinnat varmistuvat myöhemmin, mutta ovat kilpailukykyiset. Tarkoitus ei ole 

tehdä  voittoa. 

 

 Kenttä tulee korjata 10 vuoden välein. Kentän korjaaminen toiselle vuosikym-

menelle on tarkoitus kattaa käyttömaksuilla. 

 

 Kentän rakennusurakoinnin tulee tekemään Aaba Kotikentät Oy. 

 

 

 

6. MUUT ASIAT   

 

 Keskusteltiin ilmoitustaulutilanteesta Jokelassa. 

 

 Notkopuistoon on tehty katukorit. Keskusteltiin aiheesta. 

 

 Keskusteltiin Jokelan Kansalaisopiston kurssitarjonnasta. Kansalaisopisto kokoaa 

syksyn ohjelmatarjontaa ja rehtori Ulla Saarenmaa kertoi mielellänsä ottavansa 

vastaan ehdotuksia ja toiveita. Postia voi lähettää osoitteeseen  

ulla.saarenmaa@jokelankansalaisopisto.inet.fi.  

 

Lisäksi www.sivistys.net -sivustolla tietoa kansalaisopiston toiminnasta. Kansa-

laisopiston musiikkiteatteriryhmä esittää parhaillaan Silkkikivi-

musiikkiteatteriesitystä. 

 

 Käytiin keskustelua siitä, kuinka Jokelatalon käytettävyyttä voitaisiin edelleen 

parantaa. Tilojen varauksesta olisi hyvä laatia selkeä ohjeistus (kuka hoitaa tiloja 

ja milloin? Kenelle soitetaan varauksista?) 

 

Vahtimestari Esa Väyryselle voi ma-pe klo 16–21 soittaa tila-asioissa. p. 040-314 

4443 / Esa. 

 

 Keskusteltiin Jokelan lampien tilanteesta. Koulukeskuslampi on kunnostettu ja 

ruopattu kaksi vuotta sitten, mutta nyt lampi on jälleen huonossa kunnossa. 

Lammen käytettävyys huononee, koska siinä ei voi uida ruohottumisen takia. 

Lampi pitäisi hoitaa uudelleen kuntoon ja kunnalle esitetään asiasta toive. Joke-

lassa on muitakin lampia, jotka ovat huonossa kunnossa, ja myös ne olisi hyvä 

hoitaa kuntoon. Pöytäkirja lähetetään tiedoksi kunnan tekniseen toimeen. 

 

Päätös: Jokelan kehittämistoimikunta esittää, että Koulukeskuslampi hoidettaisiin 

ensitilassa kuntoon. Myös muut Jokelan lammet ovat huonossa kunnossa ja 

kaipaavat huoltoa. 

 

 

http://www.jokelankisa.net/jk/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=84
http://www.jokelankisa.net/jk/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=84
mailto:ulla.saarenmaa@jokelankansalaisopisto.inet.fi
http://www.sivistys.net/
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7.  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

  

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:27. 

 

 

 

Markku Ranta-aho  Saara Ojala 

 puheenjohtaja  sihteeri 

 

 

 

 

Jakelu Toimikunnan jäsenet 

Osanottajat  

Hannu Joensivu 

 Kaija Hapuoja 

 Seija Lahtinen 

 Riikka Uusikulku 

 

 valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 

kunnanhallitus 

 lautakuntien puheenjohtajat 

 johtoryhmä 

 toimialajohtajat 

 Jokelan kirjasto 

 

 

 

 


