
TUUSULAN KUNTA      Pöytäkirja  
Jokelan kehittämistoimikunta 
  
 
Kokous 2/2014  
Aika: 21.3.2014 klo 18.30  
Paikka: Jokela-talo, Jokela-sali 
 
 
Läsnä:  
Toimikunta: Kelloniemi Esa, puheenjohtaja  
 Ahonen Lea 
 Huusko Outi 
 Häyrinen Seppo 
 Kaasinen Pentti 

Lähdeniemi Marika 
Kylliäinen Marjut 
Piiroinen Essi 
Ranta-Aho Markku 

 Tamminen Sami 
 Tolvanen Timo 
Sihteeri: Sund Niina 
 
Asiantuntijat: Jaana Kellosalmi, johtava erityisnuorisotyöntekijä 
  
 

1. Kokouksen avaus  

 

Kokous avattiin 18.38. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Markku Ranta-Aho.  

 

 

2. Läsnäolijat 

 

Todettiin läsnäolijat. Paikalla neljä toimikunnan jäsentä, sihteeri, sekä asiantuntijana Tuusulan 

johtava erityisnuorisotyöntekijä Jaana Kellosalmi.  

 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Kokouskutsu ja ajankohdan muutos toimitettiin ajoissa, kokous on laillisesti koolle kutsuttu. Kokous 

ei ollut päätösvaltainen. Asialistan kohdat keskustellaan ja valmistellaan kokouksessa ja viedään 

päätettäväksi seuraavaan kokoukseen. 

 

 

4. Asialistan hyväksyminen 

 

Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Jokelan alueen valtuutetut ja luottamushenkilöt 

on kutsuttu tilaisuuteen klo 19. 



 

 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

 

Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja, se oli kokouksen kulun mukainen. Viedään seuraavaan 

kokoukseen hyväksyttäväksi. 

 

 

6. Ilmoitusasiat 

 

Ilmoitusasioita ei ollut. 

 

 

7. 5. – 6.-luokkalaisten toimintamahdollisuudet Jokelassa 

 

Jaana Kellosalmi kohdennetun nuorisotyön esimies kertoi toimikunnalle nuorten työllistämisestä ja 

Nuorisotakuusta Tuusulassa. Kohdennettu nuorisotyö työskentelee nuorten työllistymisen kanssa. 

Nuoria tuetaan mm. työkokeiluissa, starttipajalla pajajaksoilla ja tuetun kesätyön kautta. Lisäksi 

nuoria autetaan etsimään oppisopimuspaikkoja. 

 

Kunnan kesätyöt työllistävät 250 nuorta. 150 paikkaa työllistämistuen avulla Tuusulalaisiin 

yhdistyksiin, järjestöihin ja yrityksiin.  100 paikkaa kunnan omien toimipisteiden kautta, näistä 

normaalissa haussa on 70 kesätyöpaikkaa ja 30 tuetun kesätyön kautta. 

 

Kunnassa etsivää nuorisotyötä tekevät erityisnuorisotyöntekijät sekä starttipajan työntekijät. 

Alueen oppilaitokset ja puolustusvoimat ilmoittavat koulupudokkaista kohdennettuun 

nuorisotyöhön. 

 

Kehittämistoimikunnan käsittelyssä on ollut aloite, jossa kouluihin järjestettäisiin erityyppisiä 

harrastemahdollisuuksia iltapäivisin, erityisesti ajatellen 5.-6.-luokkalaisia. Lepolan koulun rehtori 

oli tammikuussa käydyn keskustelun pohjalta myötämielinen hanketta kohtaan. Tämän tyyppiseen 

toimintaan nuoren ohjaajan palkkaaminen (TE-keskuksen palkkatuella) työkokeiluna erityisesti 

kiinnostaa toimikuntaa. 

 

Työkokeiluihin palkataan 3-9kk jaksoille, vaihtuva työntekijä voi olla hankalaa osallistuvien lasten ja 

työn koordinoinnin takia. Nuorten työllistämisestä TE-keskus maksaa enimmillään 70% palkasta 

palkkatukena. Periaatteellisella tasolla TE-keskuksen kanssa voisi neuvotella palkkatuesta ja kunnan 

kanssa loppusummasta. 

 

Kellosalmi selvittää TE-toimistolta ja kunnan henkilöstöpäälliköltä onko nuoren palkkaaminen 

työkokeiluun mahdollista tämän tyyppisiin tehtäviin ja välittää vastaukset sihteerille. 

 

Jaana Kellosalmi poistui kokouksesta klo 19. 

 



Kunnan valtuutetut ja luottamushenkilöt Firman Kari, Heiskanen Sari, Kaasinen Mirja, Kinnunen 

Kari, Sorri Liisa, Toivanen Ilona ja Viitanen Kirsi saapuivat kokoukseen klo 19.  

 

 

8. Keskustelu Jokelan alueen valtuutettujen ja luottamushenkilöiden kanssa 

 

Puheenjohtaja toivotti luottamushenkilöt tervetulleiksi kokoukseen ja avasi keskustelun. 

 

Luottamushenkilöt kiittivät toimikuntaa yhteiskokouksen järjestämisestä. Alueen 

luottamushenkilöiden ja kehittämistoimikunnan yhteistyötä voisi tiivistää. Toimijoiden kesken olisi 

hyvä järjestää kokouksia useammin kuin kerran vuodessa ja kehittämistoimikunta voisi välittää 

erilaisia teemoja luottamushenkilöille, jotka voivat pitää asioita vireillä omalla tahollaan. 

 

Sovittiin että pöytäkirjat lähetetään jatkossa tiedoksi myös alueen valtuutetuille ja 

luottamushenkilöille.  Kehittämistoimikunnan tiedottamista tiivistetään tämän vuoden aikana myös 

facebook-sivulla. Sihteeri selvittää facebook-sivun luomista kunnan tiedottajan kanssa. 

 

Luottamushenkilöt kiittivät toimikuntaa myös omatoimisesta asioiden vireille laittamisesta, 

esimerkiksi vr:n lippuautomaatin siirtotoiveiden suhteen. Toimikunta on lähestynyt vr:ää kirjallisesti 

aiheen tiimoilta.  

 

Ensiviikolla kunnassa järjestetään kuntalaisillat Tuusulan keskuksissa. Jokelan kuntalaisilta 

järjestetään koulukeskuksella 25.3 klo 18-20. Toinen kevään suuri teema on kuntauudistus. 

 

Toimikunta ottaa käsittelyyn Nuppulinnan seisakkeen asian. Joukkoliikenteen tulisi palvella 

asukkaita, eikä näkökulma saisi olla vain tuottavuudessa. 

 

Kunnan varikko on poistunut tiilitehtaan tiloista tämän vuoden alussa. Tiilitehtaan myymistä on 

myös selvitetty kunnan toimesta. Tilanne odottelee ilmeisesti kaavamuutosta. 

Kehittämistoimikunta pitää asiaa silmällä. 

 

Jokelan ja Järvenpään välisestä kevyen väylän puuttumisesta keskusteltiin. Kunta käy neuvotteluja 

ely-keskuksen kanssa.  

 

Tieyhteyksien kehittämistä on syytä pitää esillä. Läntisen työpaikka-alueen rakentuminen tuo lisää 

työajoa ja raskasta liikennettä Jokelaan. Kaavoitusalueiden infrastuktuurin suunnittelussa täytyy 

ottaa huomioon liikennemäärät ja kunnostaa olemassa olevia tieyhteyksiä. 

 

Jokelan 5. – 6.-luokkalaiset ovat huolestuttaneet toimikunnan jäseniä. Nuoret viettäneet aikaa mm. 

vanhalla Tamrolla, joka sisäänkäynnit ja ikkunat on nyt uudelleen laudoitettu. Kehittämistoimikunta 

käsitteli aiemmin kokouksessa mahdollisuutta palkata työkokeilun kautta nuori ohjaamaan 

harrastustoimintaa koululle iltapäivisin tai alkuillasta. Riihikalliossa on ollut samantyyppistä 

problematiikkaa ja siellä on pohdittu miten ratkaista asia. 

 



Nuorisopalveluiden suuntaan tulee valtavasti toiveita että otetaan enemmän huomioon eri 

ikäryhmiä ja erityisesti alakouluikäisiä sekä nuorisotakuu ikäisiä ja samalla kunta joutuu 

säästämään. Jokelassa olemassa olevaa yhteisöllisyyttä voitaisiin nostaa. Yhteistyössä koulujen ja 

nuorisopalveluiden kanssa voitaisiin mahdollisesti ottaa vanhemmat haltuun ja pohtia miten asiaa 

lähdetään ratkaisemaan. 

 

Koulujen vanhempaintoimikunnat ovat pitäneet yhteiskokousta ja pohtineet mahdollisuuksia 

yhdistää voimia esimerkiksi tapahtumien järjestämisessä.  

 

Kunta on aiempina vuosina järjestänyt keväisin siivoustalkoot, partiolaiset hoitavat yhdessä kunnan 

kanssa ja ajatuksena on ollut että mukana olisi myös kuntalaisia. Yhdistyksen tai järjestön on 

mahdollista sopia kunnan kanssa erilaisista kunnostus- tai siivoustalkoista. Esimerkiksi Viihtyisä 

Pohjois-Tuusula on aloittanut Lampien kunnostusta ja kunta vienyt sitten loppuun. Järjestäjällä 

pitää olla vastuuvakuutus. 

 

Kunnan luottamushenkilöillä on vapaapääsy kehittämistoimikunnan kokouksiin. Mikäli listalla on 

asioita joista luottamushenkilöt ovat kiinnostuneita keskustelemaan, he ovat lämpimästi 

tervetulleita kehittämistoimikunnan kokouksiin.  

 

Luottamushenkilöt poistuivat kokouksesta. 

 

 

9. Toimikunnan käsittelemien liikenneturvallisuusasioiden yhteenveto 

 

Pöytäkirjan liitteenä kulkeneessa yhteenvedossa on kattavasti kaikki toimikunnan käsittelemät 

liikenneasiat yhteen koottuna. 

 

Lions Clubin nopeusnäyttö Jokelantiellä, laskee liikennemäärät Jokelan tietä pohjoiseen kulkevien 

osalta. Näyttö tallentaa muutakin dataa ja voidaan vertailla tuloksia  Olisi mielenkiintoista katsoa 

miten se on vaikuttanut nopeuksiin. Tuodaan toimikuntaan tiedoksi. 

 

Ridasjärventien ja Iltalenkin risteykseen tarvitaan kiertoliittymä hillitsemään keskustaan ajavien 

nopeuksia. Pidetään asiaa edelleen esillä. 

 

Sihteeri tarkistaa kirkon parkkipaikan uudistamiseen liittyviä suunnitelmia liikennesuunnittelijalta. 

Mikäli asia etenee kunnan toimesta, se voidaan katsoa toimikunnan osalta käsitellyiksi. 

 

Liikenteen osalta tehdään yhteenveto seuraavassa päätösvaltaisessa kokouksessa. Aloitteet 

kirjataan priorisoituun järjestykseen ja liitetään pöytäkirjaan. 

 



 

10. Jokelan Markkinat 26.4 

 

Sihteeri lähettää toimikunnan jäsenille kokouspöytäkirjan mukana kyselyn pääsevätkö toimikunnan 

jäsenet edustamaan Jokelan Markkinoille 26.4. Toimikunnan näkyvyyden kannalta markkinat on 

tärkeä tapahtuma ja tekee ihmisille helpommaksi tuoda toimikunnalle ajatuksia ja aloitteita.  

 

Mikäli toimikuntalaiset eivät viikon 13 aikana ilmoittaudu järjestelyihin siirretään toimikunnan 

osallistuminen syysmarkkinoille.  

 

Sihteeri selvittää löytyykö Tuusulan kunnalta yleisesitteitä ja esimerkiksi messutelttaa markkina 

käyttöön.  

 

 

11. Saadut aloitteet 

 

Ei uusia aloitteita. 

 

 

12. Muut asiat 

 

Ei muita asioita. 

 

13. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.30. 

 

 

  

 

 

 

Markku Ranta-Aho    Niina Sund 

kokouksen puheenjohtaja   sihteeri 

  

 


