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1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Markku Ranta-aho avasi vuoden 2012 ensimmäisen kokouksen. 

 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja  

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin huomioiden korjaus kohdassa 4. 

Maanhankintasuunnitelma, päätöksen kolmas ranskalainen viiva: 

Jokelan kehittämistoimikunta esittää, että Jokelan terveysaseman laajentamisen yhteydessä tulee 

vakavasti harkinta terveysaseman vieressä olevan huonokuntoisen päiväkodin purkamista ja 

terveysaseman laajentamista vapautuvalle tontille. Lisäksi toimikunta esittää, että kunta käynnistää 

neuvottelut terveysaseman viereisen liikekiinteistön (Aitan-Aarteet, Keskustie 16)  omistajan kanssa 

sen ostamiseksi kunnalle terveysaseman laajennuksen käyttöön. Päiväkotitiloja tulee rakentaa 

koulujen yhteyteen mm. Pertun koulun laajennuksen yhteydessä. 

 

3. Teknisen toimen vastaus pöytäkirjassa 8/2011 esitettyn Notkopuiston katoksen ja luistinradan 

penkin rakentamiseen.  

Vastaus merkittiin tiedoksi ja toistettiin toivomus, että Notkopuistoon saataisiin jonkinlainen katos. 

Päätettiin seurata tilannetta. Toimikunta ilmaisi tyytyväisyytensä teknisen johtajan 

vastausnopeuteen ja toivoo, että jatkossakin toimikunnan esityksiin vastattaisiin ripeästi, jotta 

tiedetään miten asiat etenevät. 

 

4. Tuusulan kunnan Jokela-esite. 

Jokela-esitettä uudistetaan kunnan tiedottajan koordinoimana. Toimikunta tutustui esitteeseen ja  

totesi sen olevan ulkonäöltään tyylikäs ja raikas. Toimikunta esitti toiveen, että Jokelan 



pientalovaltaisuus tuotaisiin esiin esitteessä esim. omakotitalokuvan muodossa. Arki sujuu 

Jokelassa kohtaan tulisi lisätä maininta kirjastosta ja kansanopistosta. 

 

5. Talous ja investoinnit. 

Heidi Hagman esitteli kunnan tämän vuoden talousarvion ja investoinnit sekä erityisesti Jokelaa 

koskevat asiat. Sovittiin, että toimikunnan sihteeri kokoaa myös Kellokoskea koskevat asiat 

talousarviosta.  

 

Toimikunta toivoo, että Jokelan läntiselle työpaikka-alueelle saataisiin keskustasta saakka pyörätie 

ja että Jokelan terveysaseman laajentamisen yhteydessä tulee vakavasti harkinta terveysaseman 

vieressä olevan huonokuntoisen päiväkodin purkamista ja terveysaseman laajentamista 

vapautuvalle tontille. Lisäksi toimikunta esittää, että kunta käynnistää neuvottelut terveysaseman 

viereisen liikekiinteistön (Aitan-Aarteet Keskustie 16)  omistajan kanssa sen ostamiseksi kunnalle 

terveysaseman laajennuksen käyttöön. Päiväkotitiloja tulee rakentaa koulujen yhteyteen mm. 

Pertun koulun laajennuksen yhteydessä. 

 

6. Yhteiskokous Jokelan valtuutettujen ja lautakuntien jäsenten kanssa 

Kokous pidetään kirjaston lukusalissa 21.3. klo 19 alkaen. Markku Ranta-aho laatii esityslistan ja 

Heidi Hagman toimittaa kutsun  eteenpäin. 

 

7. Yhteiskokous Jokelan koulujen rehtorien kanssa 

Kokous pidetään 30.10. klo 18.30 ja sovittiin, että asialistaan ja muihin järjestelyihin palataan 

myöhemmin. 

 

8. Yhteiskokous Kellokosken kehittämistoimikunnan kanssa 

Kokous on sovittu pidettäväksi 24.5. Kellokoskella (mahdollisesti rantasaunalla). Asialistaan 

palataan myöhemmin. 

 

9. Yhteiskokoukset Jokelan alueen yhdistysten kanssa (kevät ja syksy) 

Kevään kokous on sovittu pidettäväksi  28.2. klo 18.00. Markku Ranta-aho lähettää kutsun 

olemassa olevan yhdistyslistan mukaan. 

 

10. Toimintasuunnitelman täydentäminen 

Sovittiin, että puheenjohtaja päivittää toimintasuunnitelman (kokouspäivämäärät, vuosiluku, 

yhteiskokoukset yms.).  Esitettiin toive, että 25.4. kokouksessa voisimme käsitellä kokonaisuutta 

-puutarhakaupunki-brändi 

-ekologisuus rakentamisessa 

-puistot ja viherrakentaminen 

-viihtyisyyden ja turvallisuuden näkökohdat rakentamisessa, ennaltaehkäisevä lähestymistapa  

 

11. Vuoden Jokelalainen 2011 

Keskusteltiin  asiasta ja sovittiin, että asiasta pyritään päättämään seuraavassa kokouksessa 28.2. 

Palkinto luovutetaan näillä näkymin huhtikuussa. 

 

 



12. Kuulto-ideahaku 

Käsiteltiin ja merkittiin tiedoksi. 

 

13. Tien 45 kunnostus (Vanha Hämeentie) 

Jokelan kehittämistoimikunta päätti toistaa  14.12.2011 tekemänsä esityksen Tuusulan kunnalle, 

että Hämeentie kunnostetaan vastaamaan paremmin nykyisiä ja odotettavissa olevia 

liikennemääriä. Hämeentien kunnostaminen nykyisiä ja tulevia liikennevirtoja vastaavaksi on 

Jokelan alueen, Pohjois-Tuusulan ja ympäristökuntien elinkeinoelämän kannalta merkittävä asia. 

Huomioon tulee ottaa myös Pohjois-Tuusulan suunniteltu väestömäärän kasvu.  

 

14. Muut asiat 

Sovittiin, että Tuusulan kuntapalvelut 2011 tutkimus otetaan seuraavalle esityslistalle sekä jakoon 

toimikunnalle. 

 

15. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 20.45 

 

 

Markku Ranta-aho   Heidi Hagman 

puheenjohtaja   sihteeri 


