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1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.00. 

 

2. Kunnan varikon siirto 

Heidi Hagman kertoi teknisen johtajan Jyrki Kaijan terveiset Jokelan varikon siirtoon 

liittyen: 

 Mikään toimivaltainen elin ei ole tehnyt päätöstä Jokelan varikon siirrosta 

 Siirron kustannukset olisivat merkittävät verrattuna nykyisiin varikosta aiheutuviin 

kustannuksiin. Mistä rahat otetaan? Kunnan investointikatto tulee vastaan 

seuraavina vuosina. 

 Kuka ylläpitää ja huolehtii kiinteistöstä, jos varikko lähtee? Myös ilkivallan vaara on 

suurempi jos kiinteistö on tyhjillään. 

  

Jokelan kehittämistoimikunta esittää, että kunnassa tutustutaan uudelleen Jokelan 

tiilitehdasperinne ry:n 14.10.2004 julkistamaan Jokelan tiilitehdashanke esiselvitykseen, 

jonka laatimiseen kunnasta osallistui markkinointipäällikkö Lasse Laaksonen, kulttuuri- ja 

museotoimenjohtaja Marke Naski-Multanen sekä tekninen johtaja Keijo Sorri. 

 

Kehittämistoimikunta esittää, että toimivaltainen elin tekee päätöksen varikon siirrosta 

vuonna 2013. 

 



3. Kiertokapulan jäteaseman aukiolo 

Toimikunnan kirje Kiertokapulalle Kapulan ja Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueiden 

aukioloaikojen muuttamisesta lähetettiin heinäkuussa ja Kiertokapulan vastaus on saatu. 

Kiertokapula harkitsee toimikunnan ehdotusta päättäessä ensi vuoden aukioloajoista. 

 

4. Yhteiskokous Kellokosken toimikunnan kanssa 

Toimikuntien yhteiskokous pidetään 20.9.2012 Kellokoskella. Jokelan kehittämistoimikunta 

ehdottaa kokouksessa käsiteltäviksi asioiksi: 

 Tuusulan lukio 

 Soten kesäsulut Kellokoskella ja Jokelassa, sekä ratkaisut siihen (porrastus, 

naapuriyhteistyö),  

 Kunnallisten palveluiden järjestäminen ja niiden laatu 

 Nuppulinnan tulevaisuus (maakuntakaava) 

 

5. Jokelan kehittämistoimikunnalta pyydetään lausuntoa Ridasjärventien työpaikka-alue II 

asemakaavasta ja asemakaavan muutosehdotuksesta 8.10. mennessä. 

Heidi Hagman alusti asiaa ja sovittiin, että puheenjohtaja Markku Ranta-aho laatii esityksen 

toimikunnan lausunnoksi seuraavaan omaan kokoukseen. 

 

6. Teemakokous nuorisotoimen kanssa 

Kevään yhteiskokouksessa järjestöjen kanssa toivottiin yhteiskokousta kunnan 

nuorisotoimen kanssa. Päätettiin kutsua Sami Paananen tai hänen määräämänsä 25.9. 

yhteiskokoukseen yhdistysten kanssa. Kokouksessa käsitellään myös mahdollisia 

lampitalkoita. 

 

7. Kirjaston aukiolo 

Jokelan kirjaston aukioloajoista ja etenkin lauantai aukiolosta on keskusteltu Jokelan 

kehittämistoimikunnan kokouksessa 25.4.2012. Heidi Hagman antoi tilannekatsauksen 

asiaan vt. kirjastotoimenjohtaja Aino Ketosen kanssa käydyn keskustelun pohjalta. Syksyn 

lauantai aukiolot on saatu järjestettyä, mutta jatkosta ei vielä ole tietoa. Jokelan 

kehittämistoimikunta korostaa edelleen lauantai aukiolon merkitystä jokelalaisille ja 

esittää, että lauantai aukiolo turvataan vaikka jonkin arkipäivän aukiolon kustannuksella. 

 

8. Jokela-talon saneeraus ja mahdollinen laajennus 

Asiasta on keskusteltu toimikunnan kanssa ja luottamushenkilöiden yhteiskokouksessa 

21.3.2012. Heidi Hagman kertoi, että suunnitelmia Jokela-talon saaneerauksesta ja 

laajentamisesta ei ole, vaan painopiste Jokelassa on SoTe-aseman uudistamisessa. 

 

9. Terveysaseman laajennus ja keskustan päiväkoti 

Heidi Hagman antoi tilannekatsauksen tilanteeseen. Maankäytölliset kysymykset on 

ratkaistava ennen hankkeen etenemistä. 



 

10. Muut asiat 

Käytiin läpi teknisen toimen lähettämät vastaukset toimikunnan tekemiin esityksiin. 

Laadittiin esityksiin vastaehdotukset, jotka ovat liitteenä 1. 

 

Nuorison kaahailu Notkopuistossa olisi saatava kuriin.  

 Puistoon voisi esim. asentaa moottoriajoneuvolla ajo kielletty merkit. Huoltoajo 

sallittu. 

 Yhteisöllisyyden korostaminen. Ideoitiin nuorisoiltaa tai nuorison ja toimikunnan 

yhteistä iltakävelyä: koulujen oppilaskunnat, tukioppilaat, väkeä paikalle.  

 Päätettiin ottaa asia esiin nuorisotoimen kanssa 

 Pohdittiin kiinteistöjen videokameroiden ulottuvuutta. 

 

Toimikunnan seuraava kokous on 20.9. yhdessä Kellokosken kehittämistoimikunnan 

kanssa. 

 

 25.9. Pidetään Jokelan kehittämistoimikunnan ja yhdistysten yhteiskokous, johon 

kutsutaan myös kunnan nuorisotoimen edustaja. 

 

Esitettiin kiitokset aktiivisuudesta kunnan tekniselle johtajalle Jyrki Kaijalle ja uudelle 

puutarhurille Pirjo-Riitta Pyysingille.  

 

11. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 20.25. 

 

 

 

Markku Ranta-aho   Heidi Hagman 

puheenjohtaja   sihteeri 


