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1. Kokouksen avaus  
 

Puheenjohtaja toivotti toimikunnan jäsenet tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo 19.05.  
 
 

2. Työjärjestyksen hyväksyminen 
 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 
 

3. Pöytäkirjan tarkastaminen 
 
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 
 
 

4. Ilmoitusasiat 
 

Pro-Jokela kunniakirja jaettiin itsenäisyyspäiväjuhlassa Jokelan koulukeskuksella, tilaisuuden järjesti 
LC Jokela. Markku Ranta-Aho luovutti kunniakirjan Jari Kuusraiselle.  
 
 

5. Toimintasuunnitelma 
 

Sovittiin 2014 kokousajankohdat seuraavasti:  
 

 30.tammikuuta 

 27.helmikuuta  



 20.maaliskuuta  

 24.huhtikuuta  

 22.toukokuuta  

 4.syyskuuta  

 9.lokakuuta 

 20.marraskuuta 

  11.joulukuuta 
 

Kokoukset alkavat pääsääntöisesti kello 19. Yhteiskokouksissa ja kutsuttaessa asiantuntijoita 
kokousaikataulua voidaan joutua soveltamaan. 
 
Toimikunta järjestää yhteiskokouksen Jokelan alueen rehtorien kanssa tammikuussa. Helmikuun 
kokous pidetään Tuusulan kunnantalolla. Paikalle kutsutaan asiantuntijat teknisestä toimesta, sekä 
kaavoituksesta jotka voivat vastata Jokelan ympäristöön ja kaavoitukseen liittyviin kysymyksiin. 
Yhteiskokous Jokelan alueen kunnanvaltuutettujen ja luottamushenkilöiden kanssa järjestetään 
maaliskuussa. Teemat lisätään toimintasuunnitelmaan. 
 
Kehittämiskohteet otsikon alle liitetään yleisteksti.  
”Kehittämistoimikunta seuraa aktiivisesti kohteiden 2.1-2.4 aihealueiden tilannetta, suunnittelua ja 
ottaa kantaa näihin liittyviin tuleviin hankkeisiin.” 
 
Viestintä osioon lisätään että pöytäkirjat viedään kunnan ilmoitustauluille. 
 
 
Toimintasuunnitelmasta muokattiin käytännöllisempää ja siihen limitetyt aiempien toimikuntien 
aloitteet siirretään omaksi asiakirjakseen. Jatkossa asiakirja lähetetään esityslistan liitteenä. Sihteeri 
muokkaa liitetiedoston ensimmäisestä versiosta käytännöllisempää ja lisää tässä kokouksessa 
käsitellyt aloitteet listalle. Käytiin läpi asiakirjaan merkittävät aloitteet, sekä alueen ajankohtaisia 
liikenneturvallisuuden parantamiseen ja ympäristöön liittyvistä asioista. 
 
Toimikunnan jäsen Seppo Häyrinen esitteli Virtalantien asukkaiden aloitteen Jokelan 
kehittämistoimikunnalle. Aloite pöytäkirjan liitteenä. Toimikunta ottaa vastaan aloitteen ja pitää 
sitä kannatettavana. Häyrinen selvittää aloitteeseen liittyviä taustoja tarkemmin ja toimikunta 
palaa aiheeseen seuraavassa kokouksessa.  
 
Keskusteltiin Ridasjärventien ja Höyhensaarentien liikennejärjestelystä. Ridasjärventiellä on pitkän 
matkaa 80km/h nopeusrajoitus ja vauhti jatkuu pitkälle Jokelan keskustaan. Toimikunta esittää että 
kunnan tekninen toimi keskustelee tielaitoksen kanssa kiertoliittymän rakentamisesta 
Höyhensaaren tien ja Ridasjärventien risteykseen. Järjestely helpottaisi Höyhensaarentieltä 
liittymistä, parantaisi liikenneturvallisuutta Lepolan koululle menevän oppilasvirran osalta, sekä 
osaltaan alentaisi suuria nopeuksia. 
 
Pertuntiellä Eerontien risteyksen jälkeen alkaa 40km/h rajoitus joka jatkuu asumattoman tienosan 
Tammilehtoon saakka. Toimikunta ehdottaa että tien nopeus nostetaan 50km/h.  
 
 

6. Kunnan budjettikello 
 

Markku Vehmas, kunnan talousjohtaja saapui kokoukseen klo 19.25. 
 



Alkuvuonna tehdään toimenpideohjelmaa ja myös kuntaliitoksen selvityksestä tulee uutta tietoa. 
Kunnan suuremmat hankkeet ja uudistukset ovat toistaiseksi jäissä. Alkuvuodesta aletaan työstää 
tuoreena asiana kymmenen vuoden investointiohjelmaa.  
 
Kunnan budjettia rakennetaan vuoden mittaan seuraavasti 

 12.toukokuuta aletaan hahmottelemaan toimialojen tavoitteita ja investointeja 

 kesäkuun alkupuolella ensimmäisiä kokonaislukuja 

 7.elokuuta kunnanhallituksen talousseminaari 

 elokuussa lautakunnat 

 kunnanjohtajan esitys syyskuun loppuun mennessä 
 
Etsikkoaika on käytännössä maalis-huhtikuulla, jolloin voi vielä vaikuttaa seuraavan vuoden 
budjettiin rakennettaviin kokonaisuuksiin. Pienempiä ja edullisempia ratkaisuja saadaan toki 
rakennettua pitkin vuotta ja toimialojen määrärahojen sisällä. Esimerkiksi erilaiset 
liikennejärjestelyt jotka hoituvat liikennemerkein.  
 
Tarpeet kannattaa jaottaa kolmeen eri osa-alueeseen, pienet järjestelyt ja investoinnit jotka 
hoituvat toimialojen määrärahoista, investoinnit jotka rakennetaan vuosibudjettiin, sekä pidemmän 
tähtäimen suunnitelmat jotka kuuluvat kymmenen vuoden investointisuunnitelman piiriin. 
Kaikkiaan lautakuntien puheenjohtajat ja toimenjohtajat ovat ne ihmiset joita kannattaa 
suunnittelussa lähestyä. 
 
Markku kannusti myös lämpimästi erilaisia naapurikuntien ja esimerkiksi seurakunnan kanssa 
järjesteltäviä yhteishankkeita. 
 
 

7. Muut esille tulevat asiat 
 

Pöytäkirjan edelleen saattamisen nopeuttamiseksi päätettiin, että sihteerin välitettyä pöytäkirjan 
kaikille toimikunnan jäsenille heillä on kolme päivää aikaa kommentoida asiakirjaa. Mahdolliset 
muutokset kirjataan tänä aikana, jonka jälkeen pöytäkirja välitetään edelleen tiedoksi 
kunnanhallitukselle, lautakunnille, sekä Kellokosken kehittämistoimikunnalle. 

 
 

8. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.02 


