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1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtajan ollessa estynyt saapumaan paikalle Marjut Kylliäinen toimi 

puheenjohtajana ja avasi kokouksen klo 19.00.  

 

2. Edellisten kokousten pöytäkirjat 

 

Edellisten kokousten pöytäkirjat 2/2012, 3/2012 ja 4/2012 hyväksyttiin. 

 

3. Vuoden Jokelalainen-kunniakirjan luovutus Ulla Saarenmaalle 

Jokelan kehittämistoimikunta myönsi Pro Jokela -kunniakirjan Jokelan kansalaisopiston 
eläkkeelle jäävälle rehtorille Ulla Saarenmaalle kiitoksena pitkäaikaisesta, erittäin 
ansiokkaasta työstä Jokelan vapaan sivistystyön hyväksi. Saarenmaa toimi kansalaisopiston 
rehtorina 1985–2012.  

Kunniakirja myönnetään henkilölle, joka toiminnallaan edistää Jokelan yhteisöllisyyttä ja 
Jokelan kehittymistä.  

Tämänvuotisissa perusteluissaan kehittämistoimikunta totesi, että Saarenmaan johdolla 
opistossa oli peruskurssien lisäksi aina tarjolla kursseja uusista aihepiireistä tulevia trendejä 



ennakoiden. Jokelan kansalaisopiston kurssitarjonta on houkutellut kävijöitä myös yli 
kuntarajojen.  

Pro Jokela kunniakirja myönnettiin nyt kolmannen kerran. Edelliset kunniakirjat on 
myönnetty Jokela-talon eläkkeelle jääneelle vahtimestarille Elvi Hiltuselle ja Joka-teatterin 
puuhamiehelle Reijo Rantakarille.  

 

4. Jokelan Kansalaisopiston uuden rehtorin, Juhan Aunolan esittäytyminen 

Kansalaisopiston uusi rehtori Juha Aunola (1.8.2012 alkaen) vieraili kokouksessa antaen 

katsauksen Kansalaisopiston lähitulevaisuuteen.  

 

Aunola on valintansa jälkeen pikkuhiljaa perehtynyt opiston asioihin väistyvän rehtorin 

opastuksella. Pitkät kurssit jatkuvat syksyllä ja Ranskan alkeet alkaa uutena kurssina. 

Lyhytkursseissa on tulossa paljon uutta (mm. ilmaisutaito, asunto-osakeyhtiöiden ja 

yhdistysten toiminta). Luentojen teemat vaihtelevat koirista lapsiin, nuoriin ja toimivaan 

perheeseen, sekä energia-asioista Helene Schjerfbeckiin. 6.10. on Peilisalissa Jokelan 

kansalaisopiston musiikkiteatterin ensi-ilta. 

 

Jokelan kansalaisopisto ottaa syksyllä käyttöön kurssien netti-ilmoittautumisen. Jokelan 

kansalaisopisto on saamassa/saanut uuden internet-osoitteen: 

www.jokelankansalaisopisto.fi ja myös sähköpostiosoitteiden loppuosa on muuttunut 

@jokelankansalaisopisto.fi muotoon. 

 

Jokelan kansalaisopiston toiminnan kannalta olisi hyvä, jos koulutilojen varausta 

aikaistettaisiin tammikuuhun ja päätökset maaliskuuhun. Siten tiedettäisiin jo kauden 

aikana miten toiminta syksyllä jatkuu. Kehittämistoimikunta ideoi keväälle hevosten 

hoitoon liittyvää kurssia ja skeittikurssia.  

 

5. Kunnan varikon siirto tiilitehtaalta 

Toimikunta esittää, että kunta selvittää mahdollisuudet hyödyntää Lauri E. Rantakarin 

konepajalta tyhjäksi jääneiden tilojen käyttömahdollisuudet kunnan varikoksi tai 

harrastekäyttöön ja nimeää henkilön selvittämään onko mahdollista vuokrata tilat 

(määräajaksi) kyseiseen käyttöön. Jokelassa on pulaa eri yhdistyksien toimintaan 

soveltuvista tiloista sekä mm. bändiharjoitustiloista. 

 

Keskusteltiin myös Machine Toolin tiloista sekä Lepolan käytöstä poistuneesta 

puukoulusta.  

 

Ideoitiin, että partiolaisia ja vpk:ta voisi pyytää siistimään näreikön kunnan nykyisen 

varikon kupeessa ja sovittiin että syksyllä ollaan yhteydessä Pirjo-Riitta Pysingiin alueen 

siistimisestä. 

http://www.jokelankansalaisopisto.fi/


 

6. Kiertokapula Oy:n jäteasemien aukiolo 

Jokelan alueen lähin jätteenkäsittelyasema sijaitsee Järvenpäässä (Puolmatka). Sen 

aukioloajat ovat Jokelalaisten kannalta varsin hankalat, sillä viikonloppuisin se on suljettu. 

Arkisin Jäteasema on avoinna 07-19.  

 

Toimikunta esittää Kiertokapula Oy:lle jäteaseman aukioloaikojen muuttamista siten että 

vähintään kerran kuukaudessa jäteasema on avoinna lauantaina klo 08-14. Mahdollisesta 

muutoksesta ei saa aiheutua kuluja kunnalle. Päätettiin lähettää asiasta kirje Kiertokapula 

Oy:lle.  

 

7. Muut asiat 

 

Jokelan kehittämistoimikunta esittää, että kehittämistoimikuntien tehtävät lisätään kunnan 

verkkosivuille. 

 

Jokelan kehittämistoimikunnan ja Kellokosken kehittämistoimikunnan yhteiskokouksen 

ajankohdaksi esitetään 6.9., 13.9. tai 20.9. 

 

Keskusteltiin lähikierrätyksen helpottamisesta: kaikki lähikierrätys tulisi pystyä hoitamaan 

keskitetysti valvotussa ympäristössä. Toimikunta toivoo selvitystä kenen vastuulla asia on 

ja mitä asialle voisi tehdä.  

 

Keskusteltiin koulujen salivuorojen jakamisesta ja käytön seurannasta: Toivottiin, että 

salivuorojen haku aikaistettaisiin alkuvuoteen ja päätöksenteko aikaisempaan kevääseen, 

jolloin syyskauden toiminnan suunnittelu ja ohjaajien rekrytointi helpottuisi. Salivuorojen 

käytön seurantaa tulisi kehittää esim. samaan suuntaan kuin Lepolan koululla (sähköinen 

järjestelmä). Ongelmaksi koettiin (säännöllisesti) käyttämättä jäävät salivuorot, jotka muut 

käyttäjät voisi hyödyntää mikäli tietäisivät niistä. Sovittiin, että viestiä välitetään Risto 

Kanervalle. 

 

8. Kokouksen päättäminen  

 

Kokous päätettiin klo 20.30 

 

 

Marjut Kylliäinen   Heidi Hagman 

kokouksen puheenjohtaja  sihteeri 


