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TUUSULAN KUNTA 

Jokelan kehittämistoimikunta    Pöytäkirja 

  

 

      

JOKELAN KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUS 5/2011 

 

 

Aika Maanantai 22.8.2011 klo 19:00 

Paikka Jokela-talo, Dojo-tila 

 

 

Osanottajat  

 

Toimikunta: Ranta-aho Markku, puheenjohtaja (markku.ranta-aho@pp.inet.fi) 

 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 Markku Ranta-Aho avasi kokouksen. 

 

 

2.  EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 

 

Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 

 

 

3.  17.10. PIDETTÄVÄN JÄRJESTÖPALAVERIN ASIAT 

 

Edellisessä järjestöpalaverissa oli suhteellisen vähän osanottajia, joten sovittiin, että 

seuraavasta kokouksesta pyritään tiedottamaan järjestöille jo hyvissä ajoin. 

 

Sovittiin kokouksen aiherungosta. Järjestöpalaverissa tullaan käsittelemään ainakin  

seuraavia aiheita: 

 

 Tiilitehtaan joulu 

Kuka/ketkä tapahtumaa järjestävät? Voisiko voimia yhdistää tapahtuman 

järjestämisessä? Tapahtumien päällekkäisyys? Tapahtuman markkinointi, 

voisiko tapahtumaa markkinoida esim. ”koko perheen koulukirkkona”? Ta-

pahtuman ajankohta? 

 

 Antiikkimarkkinat 

Tapahtumaan tulee tuhansia ihmisiä ja se on tärkeä tapahtuma Jokelan nä-

kyvyyden kannalta, voisiko tapahtuman järjestelyihin osallistua useita jär-

jestöjä? Tapahtuman mainonta ja mainokset? 
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 Roskaton Jokela 

 Miten roskien kerääminen voidaan järjestää tehokkaasti? 

 

 Lampirock-tapahtuma vuonna 2012 

Miten tapahtuman järjestelyissä voidaan olla joukolla mukana? Polka Chick-

sin esiintyminen vuonna 2009 oli menestys - mitä voitaisiin järjestää ensi 

vuoden Lampirockiin? 

  

 Sovittiin, että Markku Ranta-Aho lähettää järjestöille kutsut palaveriin. 

 

 

4.  YHTEISKOKOUS KELLOKOSKEN KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN KANSSA 

 

a.  paikka ja aika (ehdotus: 21.9.2011) 

 

Jokelan kehittämistoimikunnan kannalta paras ajankohta yhteiskokoukselle olisi syys-

kuussa tai marraskuussa. Sovittiin, että Saara Ojala on yhteydessä Kellokosken kehit-

tämistoimikunnan sihteeri Asko Honkaseen ja selvittelee sopivia kokouspäiviä. Sovittiin, 

että Jokelan kehittämistoimikunta ehdottaa kokouspaikaksi kahvila Luumua Jokelassa. 

Todettiin, että kokous voisi tarvittaessa alkaa jo klo 18:30. 

 

b.  asialista 

 

Listattiin alustavasti aiheita, joita yhteiskokouksessa olisi hyvä käsitellä: 

 

 Yhteiset kehittämishankkeet 

Onko toimikunnilla hankkeita, joita voitaisiin yhdessä kehittää ja viedä 

eteenpäin? 

 

 Kaavojen esittely 

Onko mahdollista että kaavapäällikkö Kaija Hapuoja tai kaava-arkkitehti As-

ko Honkanen Tuusulan kunnasta esittelisivät ajankohtaisia kaava-asioita? 

Mikäli asia käsiteltäisiin yhteiskokouksessa, kaksi kehittämistoimikuntaa sai-

sivat tietoa ajankohtaisista kaava-hankkeista samalla kertaa. Selvitetään tä-

tä mahdollisuutta. 

 

 

5.  KAAVOITUS 

 

a.  kaavapäällikkö Hapuoja on luvannut, että kaava-asioita esitellään sopi-

vassa syksyn kokouksessa 

 

Asia käsiteltiin edellisen kohdan yhteydessä. 

 

 

6.  LIIKENNE 

 

a. Kouluraitin ja kirkon pysäköintialueen tilanne 

 

Käytiin keskustelua aiheesta. Kunnalle on ehdotettu, että ongelmaksi muodostuneen 

tienpätkän käyttö ajotienä estettäisiin ojalla, portilla tai porsailla. Asiasta on käyty säh-

köpostiviestittelyä kunnan liikenneinsinöörin kanssa ja kunta on luvannut, että koululai-

sille vaaralliseen kohtaan toimitetaan liikennemerkki. 
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Kehittämistoimikunta ei kuitenkaan usko, että pelkkä liikennemerkki tehoaa autoilijoi-

hin, jonka vuoksi sovittiin, että myös koulun rehtoria tullaan lähestymään asian tiimoil-

ta. Toimikunnassa pohdittiin, olisiko vanhempia mahdollista muistuttaa varovaisesta lii-

kennekäyttäytymisestä ja ajo-ohjeiden noudattamisesta oppilaiden mukaan annettavan 

tiedotteen muodossa. Tiina Pirttioja on asian tiimoilta yhteydessä koulun rehtoriin. 

 

b. Jukka-Matti Laakson vastaus 

 

Merkittiin tiedoksi liikenneinsinööri Jukka-Matti Laakson asiasta antama sähköpostivas-

taus. 

 

 

7. MUUT ASIAT 

 

 Jokelan tekonurmi 

 

Tekonurmen rakennustyöt ovat edenneet pitkälle ja niiden on tarkoitus val-

mistua syyskuussa 2011. Lokakuussa on tarkoitus järjestää juhlaottelu, jos-

sa pelaavat HJK:n naiset vastaan Kisa:n naiset. Jokelan Tekonurmi Oy:n hal-

lituksen puheenjohtaja Merja Jokinen on luvannut informoida toiminnan 

käynnistymisestä, jotta kehittämistoimikunta voi osaltaan edesauttaa sitä, 

että kentän käyttö lähtisi käytiin mahdollisimman suurella volyymillä. 

 

 Suojia/paviljonkeja leikkikentille 

 

Keskusteltiin siitä, että Jokelan leikkikentiltä puuttuu katoksia, joihin kuu-

malta auringon paisteelta pääsisi suojaan. Kentällä leikkiviä lapsia usein 

vahditaan, ja tällaisille suojille olisi tarvetta. 

 

 Näkyvyyttä haittaava kasvillisuus 

 

Keskusteltu huonosti hoidetun kasvillisuuden aiheuttamista liikenneriskeistä. 

Esimerkiksi Ridasjärventien ja Päiväkummuntien  risteyksen näkyvyys on 

erittäin huono, jonka vuoksi ylikasvaneet puskat tulisi kiireesti leikata. Toi-

nen esimerkki on Ventoniemen risteys, jossa näkyvyys on samasta syystä 

olematon. 

 

Päätös: Jokelan kehittämistoimikunta esittää, että risteysten kasvit 

hoidettaisiin niin, että ne eivät kasvaisi yli 50 cm korkeiksi. Autoili-

joiden tulisi nähdä lapset ja lasten tulisi nähdä autoilijat. Erityisesti 

koulureitit tulisi huomioida (mm. Ventoniemen / paloaseman risteys 

sekä Ventoniemen ja Ridasjärventien tienoo). Lisäksi niistä pen-

sasaidoista, mitkä eivät ole kunnan velvollisuuden alla, tulisi antaa 

huomautukset. 

 

 Jokelan lammet 

 

Käytiin keskustelua Jokelan lammista ja niiden huonosta tilasta. Todettiin, 

että koska niiden ruoppaamiseen on investoitu paljon rahaa, ne tulisi myös 

jatkossa hoitaa hyvin. Jokelan lammet ovat räävittömän näköisiä ja todella 

huonossa kunnossa. Aiemmin Jokelanlammen siivouksesta huolehtivat su-

keltajat, mutta nyt sitä ei ole pitkään aikaan siivottu. Vesi ei myöskään kier-

rä, mikä huonontaa tilannetta entisestään. Jokelanlampi on ainut virallinen 

uimapaikka, jonka vuoksi lampi tulisi ehdottomasti pitää hyvässä kunnossa. 
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Monet käyvät jo nyt uimassa Ventoniemen sorakuopalla, mutta se ei kuiten-

kaan ole virallinen uimapaikka. 

 

Päätös: Jokelan kehittämistoimikunta pyytää kunnalta selvitystä sii-

tä, miten lampia on tulevaisuudessa tarkoitus huoltaa ja millä aika-

taululla. Kehittämistoimikunnan näkemys on, että kunnan tulee hoi-

taa Jokelan lammet kuntoon, jotta lampien kunnostukseen sijoitetut 

varat eivät valu hukkaan. Erityisesti kehittämistoimikunta toivoo, et-

tä Jokelanlampi huomioidaan, sillä se on Jokelan alueen ainoa uima-

ranta ja nykytilassaan sen virkistyskäyttöön hyödyntäminen alkaa 

olla mahdotonta. 

 

 Vuoden jokelalainen 2011 -titteli 

   

Tammi-helmikuussa 2012 Jokelan kehittämistoimikunta päättää, kuka on 

Vuoden jokelalainen 2011. Kehittämistoimikunta jää pohtimaan, kuka on eri-

tyisen paljon tehnyt työtä Jokelan eteen. Ehdotuksia Vuoden jokelalaisesta 

saa kertoa Markku-Ranta-Aholle. 

 

 Kehittämistoimikunnan sihteeriys 

 

Tuusulan kunnan vs. strategiasuunnittelija Saara Ojala siirtyy KUUMA-

seudun palvelukseen 1.9.2011. Saara hoitaa kuitenkin Jokelan kehittämis-

toimikunnan sihteerin tehtävää vuoden 2011 loppuun saakka. Saaran uusi 

sähköpostiosoite syyskuun alusta lähtien on saara.ojala@kuuma.fi . 

 

 Tutustumisretki 

 

Mikäli sopiva retkikohde löytyy, Jokelan kehittämistoimikunta voisi tehdä tu-

tustumisretken johonkin mielenkiintoiseen asuinalueeseen keväällä 2012. 

Kierrokselle voisi pyytää esittelijän, joka kertoisi toimikuntalaisille alueesta. 

Sovittiin, että sopivaa tutustumiskohdetta jäädään pohtimaan ja ehdotuksia 

sopivasta alueesta voi tehdä Markku Ranta-Aholle. 

 

 

8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

    

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:30. 

 

 

 

Markku Ranta-Aho  Saara Ojala 

 puheenjohtaja  sihteeri 
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Jakelu Toimikunnan jäsenet 

Osanottajat  

Hannu Joensivu 

 Kaija Hapuoja 

 Asko Honkanen 

 Jukka-Matti Laakso 

 Seija Lahtinen 

 Riikka Uusikulku 

 

 valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 

kunnanhallitus 

 lautakuntien puheenjohtajat 

 johtoryhmä 

 toimialajohtajat 

 Jokelan kirjasto 

 

 

 

 


