
TUUSULAN KUNTA    Pöytäkirja 

Jokelan kehittämistoimikunta 

Yhteiskokous Jokelan alueen seurojen ja yhdistysten kanssa. 

Kokous 2/2011 

Aika: keskiviikko 29.2.2012 klo 19.00-20.30 

Paikka: Jokela-talo, sali 

 

Läsnä:  

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: Heidi Hagman 

 

Jokelan seurat ja yhdistykset: 

 

Erkki Vainio, Kaukasten Voima (KaVo) 

Seppo Häyrinen, Jokelan Eläkkeensaajat 

Reijo Rantakari, Joka-teatteri ja Jokelan karjalaiset 

Liisa Kujanpää, Jokelan Eläkkeensaajat 

Elsa Jussiniemi 

Harri Kämäräinen, Jokelan yrittäjät, Jokelan omakotiyhdistys 

Ulla Saarenmaa, Jokelan kansalaisopisto 

Kurt Ratia, Jokelan nuorisoseura, Kansalaisopisto, Leijonat, Yrittäjät 

Sanna Hughes, Jokelan MLL 

 

1. Kokouksen avaus 

Markku Ranta-aho avasi kokouksen klo 19.00, käytiin esittäytymiskierros ja todettiin 

läsnäolijat. 

 

2. Jokelan tapahtumat 

Koottiin yhteen tietoja Jokelassa järjestettävistä tapahtumista ja pohdittiin, miten voidaan 

välttää päällekkäisyydet sekä tukea eri tapahtumia. 



10.3. klo 14 ja 17 ja 11.3.klo 12 koko perheen Hyppelihiiri myökkipyökkimetsässä 

Teatteri Sisar  

18.3. MLLn kirpputori 

13.-15.4. JokeLan tapahtuma kaipaa talkooapua. Alkoholiton tapahtuma, suomen 

toiseksi suurin lajissaan. Joka-teatterilla on kahden neliön pöytiä tarjolla lainaan 

pientä korvausta vastaan. 

21.4. Jokelan markkinat Jokela-talon pihalla (yrittäjät, kauppiaat, koko kylä 

elämään, kansalaisopistolla näyttely, ohjelman järjestäminen on korvaus 

myyntipöydästä) 

28.4.-6.5. Kaarinan tarina Teatteri Sisar 

9.5. liikuntapäivä Notkopuistossa 

18.5. Kasvienvaihtopäivä, omakotiyhdistys ja Tuusulan maatalousnaiset järjestävät 

kaunisnummen kartanolla (Kaunisnummi 1, Kellokosken lähellä) 

26.5. kalastuskilpailu lammella klo 11-14 

10.6. MLL pitää perhepiknikin 

Joka-teatteri: Mooseksen pennin pyöritys 22.7.-13.8., 28.7. oma näytös 

vanhuksille koko Tuusulan alueelta (jos tukea saadaan kuljetuksiin, 

väliaikatarjoiluun, saattajat jne.). Nykyiseen katsomoon mahtuu 220 henkeä, uusi 

300 hengen katsomo hankinnan alla (51 000€).  

Tetterileirit alakouluikäisille heinäkuun viimeisellä ja elokuun ensimmäisellä 

viikolla, Teatteri Sisar 

11.8. Katukoristapahtuma, Jokelan koulukeskuksen parkkipaikka ja notkopuisto  

17.-18.8. lampi rock: talkooapua ja pakettiautoa tarvitaan, Tikkasen Jonin kanssa 

voi sopia käytännön asioista (joni (at) lanttu.org). Yrittäjät ja omakotiyhdistys 

toivovat selkeää viestiä, jonka voi jatkolähettää ja rekrytoida talkooapua.  

Syksyllä aikuisille Metsätähti, nainen valokeilassa, Teatteri Sisar 

11/2012 karkki tai kepponen tapahtuma, MLL 

1.12. yrittäjien järjestämät Joulukadun avaus 

12/2012 Tuomaasta Nuuttiin 

 

Jokelan kansalaisopiston kursseista voi lukea kurssiesitteestä ja opiston www-

sivuilta.  

 

Heidi Hagman korosti, että tapahtumista kannattaa aina ilmoittaa Tuusulan kunnan 

www-sivuille (myös kaikki yllä listatut tapahtumat, listalta tiedot eivät siirry www-

sivujen tapahtumakalenteriin). Toivottiin, että tapahtuman ilmoituslomake 

paremmin saataville kunnan nettisivuilla. 

 

Keskusteltiin Jokelan monitoimitalon käytöstä ja nuorison 

osallistumisaktiivisuudesta. 

 



3. Yhdistysten ja seurojen asiat 

 

 Seurojen ja yhdistysten esille nostamat asiat, jotka ne toivovat käsiteltäviksi 

Jokelan kehittämistoimikunnassa: 

o Esitetään koululle (Koulukeskus ja muut myös) nopeampia 

valokaapeliyhteyksiä mm. JokeLan tapahtuman onnistumiseksi ja Tuusulan 

lukion onnistumiseksi. 

o Jokela-talon varauskirja ei toimi, on tullut jonkin verran päällekäisiä 

varauksia. Varauskirjan päivittäminen on nykyisellään nuorisotyöntekijöiden 

vastuulla. Sami Paanseen on oltu yhteydessä asian tiimoilta. 

o Nuorisotoimi pitäisi saada kehittämistoimikunnan kokoukseen 

keskustelemaan (Paananen). Teemakokous. 

o Ilmoitustaulu puuttuu monitoimitalolta ja koko Jokelasta. Suurin ongelma 

lienee kuka hoitaisi ja ylläpitäisi sitä. Jokaisen yhdistyksen pitäisi hoitaa omat 

ilmoituksensa. Sen pitäisi olla keskeisellä paikalla ja sen päälle pitäisi saada 

katto. Voisiko sen sijoittaa kauppojen välimaastoon? Ilmoitustaulun kehys 

on olemassa Rantakarilla.  

 Esitettiin, että ilmoitustaululle on etsittävä paikka ja se pystytetään. 

Asiaa on kysyttävä kunnalta ja K-kaupasta. Harri Kämäräinen kysyy asiaa 

kauppiaalta ja toimikunta tekniseltä toimelta.  

o Juna-aseman ympäristöön olisi saatava lisää paikoitustiloja. Kaavoissa ei ole 

tilaa liiketiloille ja niiden paikoitukselle. 

 

4. Muut asiat 

 

Todettiin Liisa Kujanpään muuttunut sähköpostiosoite: liisahkujanpaa (at) gmail.com 

 

5. Kokouksen päättäminen 

 

Kokous päätettiin klo 20.30 

 

 

 

 

Markku Ranta-aho   Heidi Hagman 

puheenjohtaja   sihteeri 

mailto:liisahkujanpaa@gmail.com

