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TUUSULAN KUNTA 

Jokelan kehittämistoimikunta    Pöytäkirja 

  

 

      

JOKELAN KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUS 6/2011 

 

Yhteiskokous Jokelan alueen seurojen ja yhdistysten kanssa 

 

 

Aika Maanantai 17.10.2011 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, varapuheenjohtaja 

Sarenius-Salmenkivi Erja 

Vainio Erkki 

Valonen Esko 

 

Sihteeri: Ojala Saara 

 

Jokelan seurat ja yhdistykset:   

  

 Forsman Jyrki Jokelan VPK 

 Kujanjärvi Liisa Jokelan Eläkkeensaajat ry 

 Kämäräinen Harri Jokelan Yrittäjät ry 

 Jokelan Omakotiyhdistys ry 

 Rantakari Reijo Jokelan Karjala-Seura ry 

  JOKA-teatteri 

 Ratia Kurt  Jokelan NS / Jokelan KO:n oppilaskunta 

 Saarenmaa Eija  Jokelan Kansalaisopisto 

 Sorri Liisa  Viihtyisä Pohjois-Tuusula 

   SVS:n Jokelan osasto 

 Stigell Terttu   SPR Jokela-Nuppulinnan osasto 

 Viihtyisä Pohjois-Tuusula ry 

 Vainio Erkki KaVo 

 Vainio Seija Jokelan Eläkkeensaajat ry 

 Venninen Ari  LC Jokela 

 Viitanen Kirsi Teatteri Sisar ry 

 

Muut:  Hokkanen Sanna  Tuusulan kunta / kulttuuripalvelut 

 

 

1.  KOKOUKSEN AVAUS 

 

Markku Ranta-aho oli estynyt osallistumaan kokoukseen, jonka johdosta varapuheen-

johtaja Tiina Pirttioja avasi kokouksen ja toimi kokouksen puheenjohtajana. Kokouk-

seen oli saapunut osanottajia yhteensä 15:sta eri Jokelalaisesta seurasta ja yhdistyk-

sestä. 
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2.  JOKELAN TAPAHTUMAT 

 

a.  Joulupolku/Tuomaanpäivä 

 

Tuusulan kunnan kulttuurisihteeri Sanna Hokkanen osallistui kokoukseen Tuomaasta 

Nuuttiin -tapahtuman tiimoilta. Sanna oli lähettänyt Jokelan alueen yhdistysten edusta-

jille sähköpostitse viestiä Tuomaasta Nuuttiin -tapahtumasta. Tapahtuma on perintei-

sesti järjestetty Jokelassa Tiilitehtaan alueella ja kirkossa, Kellokoskella Männistön alu-

eella ja kirkossa sekä Etelä-Tuusulassa kirkonmäellä ja kirkossa. Kulttuuritoimella on 

varattuna rahaa tapahtuman markkinointiin ja puurotarjoiluun, mutta tapahtuman jär-

jestämiseen toivotaan apua yhdistyksiltä ja järjestöiltä. 

 

Käytiin keskustelua tapahtuman järjestämiseen liittyen ja pohdittiin mahdollista työnja-

koa toimijoiden kesken. Teatteri Sisar ry on ilmoittanut halukkuudestaan auttaa tapah-

tuman järjestelyissä. Koska resursseja tapahtuman järjestämiseksi on niukasti, sovit-

tiin, että tapahtuman sisällöllinen pääpaino tulee olemaan puurotarjoilussa sekä Teatteri 

Sisaren järjestämässä jouluseimi-esityksessä. 

 

Sovittiin, että tapahtuman järjestämistä ja suunnittelua jatketaan seuraavasti: 

 Jouluseimi Tiilitehtaan uunissa (Teatteri Sisar ry) 

 Koristeet (Selvitetään, voisivatko päiväkodit osallistua näiden tekemiseen.) 

 Puuro (Selvitetään, voiko VPK hoitaa puurotarjoilun.) 

 Tiedottaminen, koordinoiminen (Tuusulan kunnan kulttuuritoimi) 

 Lisäavut (Selvitetään, voivatko partiolaiset auttaa tapahtuman järjestelyissä.) 

 

b. Antiikkimarkkinat 

 

Jokelan Tiilitehdasperinne ry on perinteisesti vastannut antiikkimarkkinoiden järjestämi-

sestä. Vaikka tapahtuma on hyvin suuri, tapahtumajärjestelyt ovat jo useana vuonna 

jääneet pienen joukon hoidettaviksi. Keskusteltiin tapahtumajärjestelyistä ja todettiin, 

että jo järjestyksenvalvonta vaatii paljon tekijöitä. Jokelan Tiilitehdasperinne ry:llä ei 

ollut edustajaa kokouksessa, joten tapahtumasta keskusteltiin yleisluontoisesti. 

 

c. Roskaton Jokela 

 

Keskusteltiin tapahtumasta ja Jokelan siistinä pitämisestä laajemmin. Roskaton Jokela -

tapahtumasta tiedottaminen on ollut vaatimatonta, ja tapahtuma ei ole saanut tarpeek-

si osallistujia. 

 

Partiolaiset ovat perinteisesti siivonneet tietyt keskusta-alueet kaksi kertaa vuodessa. 

Aluejakojen teosta on kuitenkin aikaa, ja Jokelassa on paljon uusia alueita, joiden siis-

teyteen pitäisi kiinnittää huomiota. Lisäksi yksin partiolaisten panos Jokelan siisteyteen 

ei riitä, vaan aktiivisia toimijoita tarvitaan enemmän. 

 

Pohdittiin, voisiko Roskaton Jokela -tapahtuman liittää partiolaisten siivouspäiviin, jol-

loin tapahtumasta saisi suuremman. Sovittiin, että partiolaisilta tiedustellaan halukkuut-

ta ottaa Roskaton Jokela -tapahtumasta organisointi- ja vetovastuu. 

 

Myös tiedottamiseen tullaan jatkossa kiinnittämään aiempaa enemmän huomiota. Tieto 

tapahtumasta välitetään yhdistyksille ja tapahtumasta pyritään ilmoittamaan esim. leh-

dissä, Tuusulan kunnan internet-sivuilla, JOKA-teatterin ilmoitustaululla jne. 
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d. Lampirock 

 

Lampirock-tapahtuma tullaan järjestämään jälleen kesällä 2012. Tapahtuma järjeste-

tään perinteiseen tapaan heti koulujen alun jälkeen. Lampirock-tapahtuman järjestäjis-

tä ketään ei ollut kokouksessa paikalla. 

 

Reijo Rantakari kertoi JOKA-teatterin hankkimista uusista esiintymislavoista, joita Lam-

pirock-tapahtumassa tullaan käyttämään. Yhteensä uutta esiintymislavaa on 48 m2, ja 

esiintymislavan saa tarvittaessa kolmeen eri tasoon. Rantakari oli tuonut esiintymisla-

vaelementin mukanaan näytille. Seurat ja yhdistykset saavat halutessaan vuokrata la-

voja, mutta veloituksesta ei ole vielä päätetty. 

 

 

3.  YHDISTYSTEN JA SEUROJEN ASIAT 

 

 Käytiin läpi seurojen ja yhdistysten tulevia tapahtumia: 

 

 Jokelan eläkkeen saajat ry järjestää lauantaina 19.11. myyjäiset Jokela-

talolla. Vuosi 2011 on Jokelan eläkkeensaajien 40-vuotis juhlavuosi, jonka 

johdosta 40-vuotis juhlat järjestetään tiistaina 18.10. Jokelan työväentalolla. 

Eläkkeen saajat aikovat myös osallistua kevätmarkkinoille.  

 Jokelan Yrittäjät ry järjestää lauantaina 26.11. joulukadun avajaiset Joke-

lassa. Ohjelmassa mm. jouluvalojen sytytys, joulupukki ja lapsikuoro. Koulut 

voivat osallistua tapahtumaan oppilaiden myyjäispöydillä. Tarjolla glögiä ja 

pipareita. Lisäksi järjestetään kinkkuarpajaiset. 

 Jokelan VPK on mukana valtakunnallisessa Päivä paloasemalla -

tapahtumassa. Tapahtuma järjestetään lauantaina 26.11. klo 10−14 Jokelan 

paloasemalla.  

 Teatteri Sisar ry on mukana Syysskidi-tapahtumassa. Teatteri Sisar esittää 

perjantaina 11.11. klo 9:00 ja 10:15 Jokela-talolla näytelmän Hyppeli-hiiri 

Myökkipyökkimetsässä. Sama esitys tullaan esittämään myös isänpäivänä, 

jolloin isät pääsevät mukaan ilmaiseksi.  

 Jokelan kansalaisopisto kokoaa parhaillaan kevään kurssitarjontaa. Joke-

lan kansalaisopiston musiikkiteatteri esittää perjantaina 27.4.2012 Reino He-

lismaan Kultakuume-näytelmän. 

 LC Jokela järjestää perinteiset kalastuskilpailut Jokelassa toukokuussa 

2012. Tapahtumaan aiotaan palkata kymmenen taksvärkkiläistä keräämään 

roskia. 

 KaVo tulee järjestämään katukoris-tapahtuman. Ajankohtaa ei ole vielä 

päätetty. 

 

 

4.  MUUT ASIAT 

 

- Jokelan kehittämistoimikunnan puheenjohtaja Markku Ranta-aho esitti kokouskutsun 

yhteydessä toiveen, että yhdistykset nostaisivat esille asioita, joita kehittämistoimikun-

ta voisi ajaa ja viedä edelleen eteenpäin kuntaan. Asioita, jotka seurat ja yhdistykset 

ovat viesteissään nostaneet esille ja joista kokouksessa keskusteltiin: 

 

 Tuusulan kunnan internet-sivuilla kuntakeskuksilla on omat alasivunsa, mut-

ta ovatko Jokelan sivut riittävät? 

 Jokelan huono parkkipaikkatilanne 

 Uuden nuorisotilan sijoittuminen Peltokaareen 

 Kevyen liikenteen väylät 
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 Jokelan lammen ruoppaus ja hiekkarannan kunnostus 

 Senioritalo Jokelaan 

 Vanhusten asumispalvelutaloja Jokelaan (joko olemassa olevia tiloja hyödyn-

täen tai terveysaseman laajennuksen yhteydessä) 

 Puutteet selkeässä tieviitoituksessa 

 

- JOKA-teatterin omistuksessa oleva esiintymislava (ks. kohta 2 d) on myös seurojen ja 

yhdistysten käytettävissä. Vuokran suuruudesta ei ole vielä sovittu. Kaikki 24 levyä 

painavat yhteensä 1800 kg, joten vuokraajan tulee huomioida tämä kuljetuksen suun-

nittelussa. Kuljetus voidaan tarvittaessa saada järjestymään, mikäli ilmoittaa kuljetus-

tarpeesta tarpeeksi varhaisessa vaiheessa. Lava on kallis investointi, jota Euroopan 

maaseudun kehittämisrahasto on rahoittanut. Koska sadesää ei tee lavaelementeille 

hyvää, toive on, että lavaa käytettäisiin joko sisätiloissa tai katetussa ulkotilassa. Lisä-

tietoja antaa Reijo Rantakari. 

 

 

5.  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:35. Sovittiin, että yhteiskokous tullaan seuraa-

van kerran järjestämään keväällä 2012. 

 

 

 

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 

 

 

 

 


