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TUUSULAN KUNTA 

Jokelan kehittämistoimikunta 

Kellokosken kehittämistoimikunta    Pöytäkirja 

  

 

      

JOKELAN JA KELLOKOSKEN KEHITTÄMISTOIMIKUNTIEN YHTEISKOKOUS 1/2011 

 

 

Aika Keskiviikko 21.9.2011 klo 18:30 

Paikka Kahvila Luumu, Puistokuja 4, Jokela. 

 

 

Osanottajat  

 

Jokelan kehittämistoimikunta:  

 

 Ranta-aho Markku (pj.), kokouksen 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 

 

Kellokosken kehittämistoimikunta: 

 

Lehtonen Kyösti (pj.) 

Nepponen Salme 

Maskonen Ari 

Kinnunen Ritva 

Pyykönen Teijo 

Koivunen Aila 

Helasvuo Anni 

Leppiaho Kari 

Soosalu Merja 

 Lähteenaro Heta 

Seppälä Antti 

 

Sihteeri: Ojala Saara 

 

Vierailijat: Kaija Jyrki, Tuusulan teknisen toimen johtaja 

 

 

1.  KOKOUKSEN AVAUS 

 

Kokouksen puheenjohtajana toimi Jokelan kehittämistoimikunnan puheenjohtaja Mark-

ku Ranta-Aho. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.  

 

Yhteiskokous Kellokosken ja Jokelan kehittämistoimikuntien kesken järjestettiin ensim-

mäistä kertaa. Puheenjohtaja totesi, että on tärkeää, että toimikuntien jäsenet tapaavat 

toisensa ja, että keskustelua toimikuntien kesken voidaan käydä. Yhteisiä asioita voi-

daan myös tulevaisuudessa käydä läpi toimikuntien yhteiskokouksissa. 

 

Seuraavaksi siirryttiin asialistan kohtaan 3.1. 
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2.  KEHITTÄMISTOIMIKUNTIEN JÄSENTEN LYHYT ESITTELYKIERROS 

 

Puheenjohtajien puheenvuorojen jälkeen kaikki kokouksen osallistujat esittelivät itsensä 

ja kertoivat jotakin itsestään, taustoistaan, mahdollisista luottamustoimistaan sekä sii-

tä, millaiseksi itse kokee omassa kehittämistoimikunnassa toimimisen. 

 

 

3.  PUHEENJOHTAJIEN PUHEENVUOROT 

 

3.1 Jokela, Markku Ranta-Aho 

 

Jokelan kehittämistoimikunnan puheenjohtaja Markku Ranta-Aho esitteli itsensä ja ker-

toi taustastaan ja toimimisestaan Tuusulan kunnan luottamustoimissa. 

 

Markku esitti slide-esityksen, joka sisälsi tietoa Jokelan kehittämistoimikunnan toimin-

nasta, tavoitteista ja saavutuksista. Toimikunnalle laaditaan vuosittain toimintasuunni-

telma, johon toiminnan tavoitteet kirjataan. Toimikunnan tarkoitus on kehittää Jokelaa, 

sen aluetta ja viihtyvyyttä, eri muodoissaan. Toimikunnan näkemyksillä toivotaan ole-

van vaikutusta kunnalliseen päätöksentekoon ja toimikunnan toivotaan olevan yhteys-

kanava kunnan päättäviin elimiin. Toimikunnan pöytäkirjat saatetaan luottamiselinten 

tietoon, ja toimikunta sekä toivoo että edellyttää, että esityksiin vastataan. Jokelan 

asukkaisiin nähden vuorovaikutuksen tulisi olla mahdollisimman kahdensuuntaista, jotta 

asukkailla olisi matala kynnys ottaa yhteyttä toimikunnan jäseniin Jokelan asioiden tii-

moilta. 

 

Jokelan kehittämistoimikunta järjestää myös kaksi kertaa vuodessa yhteiskokouksen 

paikallisten yhdistysten kanssa. Kokouksessa pohditaan miten eri tahot voivat tukea 

toisiaan muun muassa erilaisten tapahtumien järjestämisessä, ja minkälaista yhteistyö-

tä Jokelan elinvoimaisuuden eteen voidaan vuoden aikana tehdä. 

 

Markku totesi, että myös toimikuntien välinen yhteistyö olisi hyvin toivottavaa. Toimi-

kuntien olisi hyvä kokoontua yhteen esimerkiksi pari kertaa vuodessa. Jokelan kehittä-

mistoimikunta toivookin, että Jokelan ja Kellokosken toimikuntien välistä yhteistyötä 

jatketaan. 

 

3.2 Kellokoski, Kyösti Lehtonen 

 

Kellokosken kehittämistoimikunnan puheenjohtaja Kyösti Lehtonen kertoi Kellokosken 

toimikunnan toiminnan sisältävän paljon samoja elementtejä Jokelan kehittämistoimi-

kunnan toiminnan kanssa. 

 

Kellokoskella toimii kehittämistoimikunnan lisäksi aktiivisesti Me Kellokoskelaiset  

-yhdistys. Me Kellokoskelaiset järjestää esimerkiksi osan paikallisista tapahtumista ja 

valitsee vuoden kellokoskelaisen. Täten Kellokoskella osan tehtäväkentästä hoitaa Kel-

lokosken kehittämistoimikunta ja osan Me Kellokoskelaiset -järjestö. 

 

 Kellokosken sairaala on suuri paikallinen työllistäjä, ja tämä näkyy myös teemoissa, 

joita kehittämistoimikunnassa käsitellään. Toinen tärkeä teema on ollut Kellokosken lii-

kenteen vaarallisuus erityisesti lapsiasukkaiden näkökulmasta. Vaarallisia paikkoja  on 

kartoitettu ja piirretty karttaan, materiaalit on toimitettu kuntaan ja toimikunta on myös 

tehnyt ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi. Toimikunnassa pohditaan lisäksi muun 

muassa keskustan kehittämistä, ja ensi vuonna tarkoitus on tehdä liikuntapaikkaselvitys 

ja perehtyä kylän liikuntapaikkoihin ja liikkumismahdollisuuksiin. 
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4.  TEKNISEN TOIMEN JOHTAJA JYRKI KAIJAN PUHEENVUORO 

 

Tuusulan kunnan teknisen toimen johtaja Jyrki Kaija vieraili kehittämistoimikuntien yh-

teiskokouksessa kertomassa teknisen toimen hankkeista sekä vastailemassa toimikun-

tien jäsenten kysymyksiin. 

 

Jyrki esitti slide-esityksen, joka sisälsi muun muassa tietoa Jokelassa ja Kellokoskella 

suunnitteilla olevista, meneillään olevista sekä jo pian valmistuvista hankkeista. 

 

5.  KESKUSTELU TEKNISEN TOIMIALAN ASIOISTA 

 

 

Teknisen toimen johtaja Jyrki Kaijan esityksen päätteeksi Jyrki vastaili kehittämistoimi-

kuntien jäsenten esittämiin kysymyksiin. Keskustelua käytiin muun muassa teiden ja 

rakennusten kunnossapitoon liittyvistä asioista sekä aloitteista, joita tekninen toimi saa. 

Jyrki kertoi, että tulevaisuudessa aloitteisiin pyritään vastaamaan aiempaa nopeammin 

ja, että asiaan on alettu kiinnittää erityistä huomiota. 

 

Jyrki toi myös Jokelan toimikunnalle pyynnön kunnan vesihuoltolaitokselta: 10 kuutiota 

vettä tunnissa häviää jonnekin päin Jokelaa, ja vuotokohtaa on ollut vaikea havaita. Ve-

si saattaa purkautua esimerkiksi isoon jokeen tai ojaan, joten mikäli ulkona liikkuvat 

havaitsevat kirkasta vettä esimerkiksi ojassa, asiasta olisi hyvä ilmoittaa kuntaan. 

Yleensä suuret vuodot löytyvät nopeasti, mutta tätä ei ole vielä havaittu. Kaikkien aktii-

visuus auttaa myös tällaisissa asioissa. 

 

Erityisen pitkään keskustelua käytiin kunnan omaisuuden ja kiinteistöjen kunnossapidon 

resursseista ja niiden riittävyydestä. Keskustelussa pohdittiin muun muassa sitä, olisiko 

Pohjois-Tuusulan kouluille mahdollista palkata yhteinen talonmies, joka huolehtisi kou-

lujen siisteydestä ja kunnossapidosta. Myös Jokelan lampien tilanteesta keskusteltiin. 

Jokelan kehittämistoimikunnan puheenjohtaja Markku Ranta-Aho selvitti Jyrkille Jokelan 

lampien tilanteesta ja siitä, millaista keskustelua toimikunnan kokouksissa on aiheesta 

käyty. Jyrki kertoi, että lampiasia on teknisen toimen tiedossa, mutta totesi lampien 

olevan pieniä luonnonlampia, joilla on taipumus rehevöityä. Teknisessä toimessa kui-

tenkin pohditaan, mitä lampien ja Keskuslammen uintipaikkana säilyttämisen eteen on 

tehtävissä. Myös Kellokoskella jokivesiprojekti on seissyt useita vuosia ja hankkeen 

etenemisestä käytiin keskustelua. Hanketta hoitaa Keski-Uudenmaan vesiensuojelun 

kuntayhtymä (KUVES). 

 

Lisäksi käytiin keskustelua siitä, olisiko toimikunnilla mahdollisuutta hankkia itsenäisesti 

rahoitusta erilaisille hankkeille. Ja toisaalta, olisiko hankkeita mahdollisuus toteuttaa 

esimerkiksi siten, että kunta lainaisi työvälineitä, mutta työ tehtäisiin talkootyönä. Kel-

lokosken kehittämistoimikunnan puheenjohtaja kertoi, että esimerkiksi Kellokoskella 

seurat järjestävät suhteellisen paljon talkoita ja hankkivat itse talkoovakuutuksensa. Li-

säksi pohdittiin myös sitä, kuinka paljon toimikunnat voisivat yhdistää voimiaan ja osal-

listua toistensa talkoisiin. Esimerkiksi Kellokosken jäähallihankkeessa Jokelan kehittä-

mistoimikunta toimi tukena ja apuna. 

 

Jokelan kehittämistoimikunnan puheenjohtaja otti puheeksi Tiilitehtaalla sijaitsevan va-

rikon. Jo vuosia on käyty keskustelua siitä, voisiko varikon siirtää toisaalle, koska tiili-

tehdas on suojeltu kohde. Jyrki kertoi, että varikon ei sinällään tarvitse sijaita juuri tiili-

tehtaalla, mutta tukikohdan siirtäminen toisaalle tulee kalliiksi. Uusi tukikohta ei tällä 

hetkellä ole teknisen toimen hankelistoilla. Toiminnallisesti tekninen toimi tarvitsee kui-

tenkin jonkinlaisen tukikohdan Pohjois-Tuusulassa. 
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Päätös: Sovittiin, että seuraavan Jokelan ja Kellokosken kehittämistoimikunnan yhteis-

kokouksen aiheena olisi läpikäydä alueiden liikuntapaikkoja ja pohtia alueiden välisen 

yhteistyön mahdollisuuksia liikuntapaikkojen kehittämisessä. Kokoukseen tullaan pyy-

tämään vieras Tuusulan kunnan liikuntatoimesta. 

 

 

6.  TOIMIKUNTIEN YHTEISET KEHITTÄMISHANKKEET 

 

Keskustelua siitä, mitä toimikuntien yhteishankkeilla voidaan kehittää. 

 

Käytiin keskustelua siitä, minkälaisiin yhteisiin kehittämishankkeisiin toimikunnat voisi-

vat sitoutua ja miten alueiden etua voitaisiin yhdessä ajaa. Keskustelussa esiin noussei-

ta ideoita olivat: 

 

 Lammet 

Vesihankkeet ovat hankalia. Jos kunnalta löytyisi suunnitteluvaiheeseen pa-

noksia, toteutukseen saataisiin varmasti talkooväkeä. 

 Kellokosken liikuntapaikkasuunnitelma 

Jokelassa jo toteutettu, joten Jokelalaiset voisivat toimia hankkeessa mento-

reina. 

 Toimivat liikenneratkaisut 

Esim. Kellokoskelle tulossa S-market. Jokelalaisilta näkemyksiä toimiviin lii-

kenneratkaisuihin? 

 Yhteiset palvelut 

 Esim. Kellokosken perhekeskus. Voisivatko tätä käyttää myös Jokelalaiset? 

 Lukio-asiat 

 Asemakaavatyö 

 

Todettiin, että olisi hyvä, että asioita käsiteltäisiin toimikunnissa samanaikaisesti. Täl-

löin voitaisiin saada toiselta toimikunnalta tukea asioiden käsittelyyn ja asioiden eteen-

päin viemiseen. 

 

Päätös: Sovittiin, että Jokelan ja Kellokosken toimikuntien puheenjohtajat tiedottavat 

toisiaan ajankohtaisista asioista, joita toimikunnissa käsitellään. Lisäksi sovittiin, että 

kokousten esityslistat toimitetaan tiedoksi toisen toimikunnan puheenjohtajalle. Toimi-

kuntien sihteerit hoitavat esityslistojen toimittamisen. 

 

 

7. MUUT ASIAT 

 

Kellokosken kehittämistoimikunnan puheenjohtaja Kyösti Lehtonen kertoi osallistuvansa 

sosiaali- ja terveyslautakunnan keskustelutilaisuuteen, jossa käsitellään Tuusulan ter-

veyskeskuksen vastaanottojärjestelmän uudistusta. Käytiin keskustelua aiheesta ja 

pohdittiin, millaisia terveisiä kehittämistoimikunnat haluavat Kyöstin mukana asiasta lä-

hettää. 

 

Päätös: Kellokosken ja Jokelan kehittämistoimikunnat esittävät, että vastaanottojärjes-

telmän uudistuksessa tulisi huomioida seuraavat seikat: 

 

 Palvelutaso ei saa heikentyä. 

 Puhelinpalvelun voi toteuttaa yhdellä puhelinnumerolla (puhelut jaetaan 

eteenpäin). 

 Akuuttipalvelut tulisi säilyttää terveysasemilla. 

 Kesäpalvelut merkittävä asia kulkemisen kannalta. Hyrylän ja Hyvinkään väliä 

ajettaessa Jokelalaisille tulee todella paljon ajoa. Jokelan terveysasemaa ei tästä 

syystä saa sulkea kesäisin. 
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8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

    

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:53. 

 

 

 

Markku Ranta-Aho  Saara Ojala 

 puheenjohtaja  sihteeri 

 

 

 

 

 

Jakelu Toimikuntien 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 

 

 

 

 


