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TUUSULAN KUNTA 

Jokelan kehittämistoimikunta    Pöytäkirja 

  

 

      

JOKELAN KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUS 4/2011 

 

 

Aika Maanantai 6.6.2011 klo 19:00 

Paikka Jokela-talo, sali 

 

 

Osanottajat  

 

Toimikunta: Ranta-aho Markku 

 Harmanen Repe 

Heiskanen Sari 

Kankimäki Maarit 

Kylliäinen Marjut 

Laitila Reijo 

Lindqvist Katri 

Pirttioja Tiina, puheenjohtaja 

Sarenius-Salmenkivi Erja 

Vainio Erkki 

Valonen Esko 

 

Sihteeri: Ojala Saara 

 

 

1.  KOKOUKSEN AVAUS 

 

Tiina Pirttioja toimi Markku Ranta-Ahon poissaolon vuoksi kokouksen puheenjoh-

tajana ja avasi kokouksen. 

 

 

2.  KUNNAN TOIMIELINTEN PÄÄTÖKSIÄ JA LAUSUNTOJA: 

 

 

a. Nuorisolautakunta esittää nuorisotilan rakentamista Peltokaaren alueelle. 

 

  

Kehittämistoimikunnassa keskusteltiin nuorisotalon rakentamishankkeesta. Nuori-

sotalon rakentaminen koettiin hyväksi asiaksi, jonka toivotaan monipuolistavan 

myös Jokela-talon käyttömahdollisuuksia. Toimikunnassa todettiin, että on hyvä, 

että nuorille saataisiin rakennettua uusi rakennus, joka todella räätälöitäisiin nuo-

rille. Todettiin myös, että Peltokaari sijaitsee lähellä asemaa, missä nuoriso viet-

tää aikaansa. Sijainniltaan Peltokaari on myös tarpeeksi lyhyen matkan päässä 

Jokelan keskustasta. 

 

 

b.  Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää, ettei Peltokaaren osalta ole tarvet-

ta päiväkoti- ja koulutilojen rakentamiseen sillä olemassa oleva kapasiteetti 

käynnissä olevine lisärakentamisineen on riittävää. Lautakunta edellyttää, 

että uusi alikulku rakennetaan samanaikaisesti alueen muun rakentamisen 

kanssa. Kotiseututiedon lisäämiseksi alueen katujen ja aukioiden nimet tu-

lee pohjautua Jokelan paikallishistoriaan paikallista historia-

asiantuntemusta käyttäen. 
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Käytiin keskustelua asiasta. Pohdittiin sitä, kuinka nopeasti Lepolan päiväkoti täyt-

tyy, mikäli Jokela edelleen kasvaa ja laajenee. Uudelle päiväkodille ja ala-asteelle 

voi myöhemmin tulla tarve. Keskusteltiin myös siitä, mihin alikulku olisi hyvä ra-

kentaa. Katujen ja aukioiden historiallisia nimiä pidettiin hyvänä asiana, sillä on 

tärkeää pitää paikallishistoriaa läsnä. Olisi hyvä kuitenkin välttää liian samanlaisia 

nimiä (esimerkiksi tiilikuja, tiilitie jne.). Jokin nimi voisi liittyä tulitikkutehtaaseen. 

Kehittämistoimikunnassa todettiin myös, että olisi hienoa, jos Jokelaan saataisiin 

polkujen, teiden ja kujien sijasta myös ensimmäinen katu. 

 

 

3.  YHTEISKOKOUS KELLOKOSKEN KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN KANSSA 21.9.2011 

 

 

Markku on käynyt keskustelua yhteiskokouksen järjestämisestä Kellokosken kehit-

tämistoimikunnan puheenjohtajan kanssa. Vielä ei ole lyöty lukkoon tullaanko ko-

kous järjestämään Jokelassa vai Kellokoskella. Vaihtoehdot voisivat olla kokousti-

lojen valossa Kellokosken juhlatalo tai Jokela-talo. Sovittiin, että ehdotuksia koko-

uksessa käsiteltävistä aiheista voi ilmoittaa Markulle (markku.ranta-

aho@pp.inet.fi) tai Saaralle (saara.ojala@tuusula.fi). 

 

4.  MUUT ASIAT 

  

 

 Käytiin keskustelua Jokelan työpaikkatilanteesta. Teollisuuden työpaikkojen vä-

hennyttyä (tiilitehdas ja tulitikkutehdas) Jokelan työpaikkatilanne on huonontu-

nut. 

 

 Jatkettiin edellisessä kokouksessa käytyä keskustelua Jokela-talon käytettävyy-

den haasteista. Tilavarausten hoitajien tavoitettavuutta koskevat tiedot ovat in-

ternetissä, mutta niissä on puutteita, jotka aiheuttavat sekaannuksia. Myös Jo-

kela-talon siisteyteen pitäisi kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. Sovittiin, 

että asiasta ollaan yhteydessä kuntaan. 

 

 Keskusteltiin Temmon puistosta. Puisto ihana paikka kaikessa vehreydessään, 

mutta keskellä lasten leikkipuistoa kasvaa nopeasti leviävää ruusua, josta lapset 

saavat piikkejä jalkoihinsa ja polviinsa. Erityisesti lasten kannalta ruusun piikit 

ovat inhottavia, koska lapset ottavat helposti kengät pois jaloistaan. Ruusut olisi 

hyvä kaivaa pois keskeltä leikkipuistoa ja kasvattaa tilalle jotakin muuta kasvia. 

Sovittiin, että asiasta ollaan yhteydessä kuntaan. 

 

 Hyväksyttiin 12.4.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirja (2/2011) sillä muutoksella, 

että kohtaan 8 ”muut asiat” kirjattua tekstiä tarkennetaan seuraavasti: ”– – 

Vuonna 2009 Sanna-Kaisa Spoof/Tuusula-Seura ry järjesti tapahtumaan esiinty-

jäksi kansanmusiikkiyhtye Polka Chicksin.– –”. Merkittiin Sanna-Kaisa Spoofin asi-

asta lähettämä sähköposti tiedoksi. 

 

 Keskusteltiin siitä, että olisi mukava, mikäli Lampirockin yhteyteen saataisiin vuo-

sittain järjestettyä esimerkiksi jokin esiintyjä. Tänä vuonna asiaan ei tarpeeksi 

nopeasti osattu reagoida, joten ensi vuonna asiassa tulee toimia nopeammin. 

 

 Keskusteltiin Jokela-päivän vietosta. Päivää olisi mukava tulevaisuudessa viettää 

kerran vuodessa esimerkiksi lauantaina ja sunnuntaina ja järjestää päivän kunni-

aksi vaihtelevaa ohjelmaa. 
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  Toivottiin, että kunnasta saataisiin toimikuntaan vierailija, joka kertoisi ajankoh-

taisista kaava-asioista. Sovittiin, että Saara hoitaa asiaa ja pyytää Antti Heikkilää 

kaava-asioiden tiimoilta vieraaksi. Kokous voidaan järjestää joustavasti puhujan 

aikataulujen mukaan. 

 

 Keskusteltiin kouluraitin ja kirkon parkkipaikan risteyksestä. Koulutaksit ja bussit 

vaarantavat lasten turvallisuuden ajamalla liian pitkälle ja kulkemalla pienestä liit-

tymästä.  Toivottiin, että ennen syksyä ja koulun alkua paikalle saataisiin betoni-

porsaat. Koska kulkeminen on mopoille sallittu, betoniporsaiden väliin voisi jättää 

aukon, josta mopoilijat mahtuvat ajamaan. Sovittiin, että asiasta ollaan yhteydes-

sä Jukka-Matti Laaksoon. 

 

 

5.  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

  

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:53. 

 

 

 

Tiina Pirttioja  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 

 

 

 

 


