
TUUSULAN KUNTA      Pöytäkirja  
Jokelan kehittämistoimikunta 
  
 
Kokous 3/2014  
Aika: 22.5.2014 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 
  
 

1. Kokouksen avaus  

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.40. 

 

 

2. Läsnäolijat 

 

Todettiin läsnäolijat.  

 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 

 

 

4. Asialistan hyväksyminen 

 

Asialistaan lisättiin budjettiasiat, käsitellään kohtana 11. 

 

 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

 

27.2 ja 21.3 kokouksen pöytäkirjat hyväksyttiin. 

 



 

6. Ilmoitusasiat 

 

Toimikunta ei osallistunut kevätmarkkinoille, palataan asiaan lähempänä mahdollisia 

syysmarkkinoita. 

  

7. Terveiset Jokelan alueen valtuutettujen ja luottamushenkilöiden tapaamisesta 

 

Yhteiskokouksessa luottamushenkilöiltä tuli toive että kehittämistoimikunta lähettäisi 

kokousmuistiot jatkossa sähköpostitse tiedoksi. Toimikunta keskusteli asiasta.  

 

Toimikunta päätti että kokousmuistiot lähetetään jatkossa Jokelan, Nuppulinnan ja Jäniksenlinnan 

luottamushenkilöille ja lautakuntien jäsenille, kaikkien lautakuntien puheenjohtajille, sekä 

Kellokosken kehittämistoimikunnalle.  

 

Aloiteluetteloa muokataan helppolukuisemmaksi. Luetteloon tiivistetään toimikunnan aloitteet, 

saapuneet vastaukset ja jatkotoimenpiteet. Jatkossa yhtenä kohtana asialistassa aloitteiden tilanne. 

Aloiteluetteloa päivitetään kun muutoksia tulee ja lähetetään toimikunnan jäsenille esityslistan 

liitteenä. Aloiteluettelo toimitetaan myös asioista vastaaville kunnan toimihenkilöille esimerkiksi 

tekniseen toimeen. 

 

Toimikunta on edelleen huolissaan Nuppulinnan seisakkeen tilasta. Toimikunta ottaa asian 

seuraavan kokouksen esityslistalle. 

 

 

8. 5.-6.-luokkalaisten toimintamahdollisuudet Jokelassa 

 

Sihteeri on yhteydessä Jaana Kellosalmeen ja otetaan uudelleen esille seuraavassa kokouksessa. 

 

 

9. Toimikunnan käsittelemien liikenneturvallisuusasioiden yhteenveto 

 

Lähetetään aloiteluettelosta liikennettä koskevat kohdat. 

 

 

10. Saadut aloitteet 

 

Nuppulinnan asia nostetaan aloitteisiin ja käsitellään seuraavassa kokouksessa. 

 

 

11. Budjettiasiat 

 

Kunnan tulee varata määrärahaa seuraaviin: 

 Kolsan koulun lukitus ja kameravalvonta 

 5. – 6.-luokkalaisten nuorisotoiminta Jokelassa 



 Jokelan lampien kunnossapito 

 Sosiaali- ja terveyspalvelut 

 Leikkikenttien katokset 

 Kevyen liikenteen väylien kehittäminen 

 

 

12. Muut asiat 

 

Sihteeri keskustelee toimikunnan facebook-sivusta kunnan tiedottajan kanssa. Päivitysoikeudet 

järjestetään kaikille kiinnostuneille toimikunnan jäsenille. Sihteeri linkittää jatkossa pöytäkirjat ja 

esityslistat myös facebook-sivulle. 

 

Seuraava kokous 4.9 

 

13. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja kiitti jäseniä toimintakaudesta ja panoksesta. Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.30.  

 

 

 

 

Esa Kelloniemi   Niina Sund 

kokouksen puheenjohtaja   sihteeri 

  

 


