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Kokous 4/2014  
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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 18.39. 

 

2. Läsnäolijat 

 

Todettiin läsnäolijat.  

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Kokouksessa tulisi olla paikalla puolet toimikunnan jäsenistä. Kokous ei ole päätösvaltainen. 

Keskustellaan listalla olevat asiat, jotka viedään seuraavaan kokoukseen esiteltäväksi. 

 

4. Asialistan hyväksyminen 

 

Asialista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 

 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

 

Edellisen kokouksen (22.5) pöytäkirja käytiin läpi. Viedään hyväksyttäväksi seuraavaan kokoukseen. 



 

6. Ilmoitusasiat 

 

 Jokelan kirjaston aukioloajat ovat muuttuneet syyskuun alusta. Lauantain klo 9 – 15 aukiolo 

siirtyy sunnuntaille klo 12 – 15 aukioloksi. 

 

 Toimikunnan budjettiterveiset on välitetty talousjohtajan kautta toimialajohtajille kasvatus- 

ja sivistystoimeen, sosiaali- ja terveystoimeen, teknisen toimen johtajalle ja 

tietojärjestelmäpalveluihin. 

 

 Kunnanhallitus on asettanut Tuusulan yleiskaavan 2040 luonnoksen nähtäville 

valmisteluvaiheen kuulemista varten ja pyytää yleiskaavaluonnoksesta tarvittavat lausunnot.  

 

Kuntakehityslautakunta on asettanut kulttuurimaisema ja rakennuskanta – selvityksen sekä 

viheraluestrategian nähtäville mielipiteiden ja lausuntojen jättämistä varten samanaikaisesti 

yleiskaava 2040:n kanssa. Kulttuurimaisema ja rakennuskanta – selvitys käsittelee koko 

kunnan säilyttämisen arvoisia rakennuksia ja kulttuuriympäristöjä. Viheraluestrategialla 

halutaan luoda pitkän aikavälin suunnitelma viher- ja virkistysalueiden suunnittelulle ja 

kehittämiselle.  

 

Luonnokset ovat nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten 11.8-30.9.2014. Lausunnot 

tulee toimittaa 31.10.2014 mennessä.  

 

Luonnokset esitellään kaavanäyttelyssä, joihin kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita 

oman aikataulunsa mukaan. Tarvittaessa pidetään lyhyitä tietoiskuja aiheesta. Kaavaa ja 

selvityksiä koskevaan aineistoon voi tutustua kotisivuilla osoitteessa 

www.tuusula.fi/yleiskaava ja kunnantalolla kaavoituksessa. 

 

Hyrylä, kunnantalon valtuustosali, tiistai 2.9.2014 klo 14 – 20  

Jokela, Jokela-talo torstai 11.9.2014 klo 16 – 20   

Kellokoski, lukio keskiviikko 17.9.2014 klo 16 – 20  

 

7. 5. – 6.-luokkalaisten toimintamahdollisuudet Jokelassa 

 

Sihteeri on ollut yhteydessä johtavaan erityisnuorisotyöntekijään Jaana Kellosalmeen ja 

nuorisotyön päällikkö Sami Paanaseen, jotka vastasivat kehittämistoimikunnan tiedusteluun 

seuraavasti 

 

”Nuoren palkkaaminen pitämään 5. – 6.-luokkalaisten kerhoa on ongelmallista. Ainoa keino joka ei 

suoraan vaatisi nuoren palkkaamiseen rahaa on työkokeilu. Silloinkin nuorella pitäisi olla ohjaaja 

jonka kanssa hän työskentelee. Tällä hetkellä sellaista ohjausresurssia ei ole käytössä joka tähän 

toimintaan voitaisiin osoittaa. Talousarvio kierros on tiukka ja henkilöstösäästöjäkin jokainen 

toiminta joutuu miettimään. Sen takia en näe että uuden työpaikan luominen tällaiseen tehtävään 

on tässä kohtaa mitenkään realistista. Monarilla jatkuu nuorisopalveluiden yhteistyössä MLL:n 

kanssa tarjoama tyttöjentupa syksyllä ja siihen toimintaan ovat myös 5. – 6.-luokkalaiset tytöt 

http://www.tuusula.fi/yleiskaava


tervetulleita. Muut nuorten työllistämiseen tarkoitetut toimen TE-toimistonkin osalta vaatii 

palkkarahaa, ja kuten sanoin en sellaisen löytämistä tässä hetkessä näe realistisena.”  

 

Liitetään vastaus tiedoksi aloiteluetteloon. 

 

Outi Huusko saapui kokoukseen 18.52. 

Markku Ranta-Aho saapui kokoukseen 18.55. 

 

8. Nuppulinnan asema 

 

Keskusteltiin nuppulinnan aseman tilanteesta. Joukkoliikenne ja liityntäpysäköinti ovat tärkeässä 

osassa. Toimikunnan näkemys on, että radanvartta pitäisi kehittää elinvoimaiseksi ja kiinnittää 

huomiota tähän kaavahankkeissa.  

 

Viedään keskusteltavaksi seuraavaan kokoukseen. 

 

9. Aloiteluettelon muutokset 

 

Uudistettu aloiteluettelo on selkeämpi. Koostetaan toteutuneet aloitteet oman otsikkonsa alle 

asiakirjan loppuun. 

 

10. Saadut aloitteet 

 

Ei uusia aloitteita. 

 

11. Aloitteiden tilanne 

 

 Puheenjohtaja on lähettänyt kirjelmän VR:lle lippuautomaatin sijainnista. Myyntijohtaja 

Monna Huvilinna on vastannut 28.7.2014 seuraavasti 

 

”Kiitos kirjeestänne.  

Olemme tutkineet asiaa ja automaatin sijoituspaikkaa. Vertailimme erilaisia sijoituspaikkoja 

asemalla ja kaapelointiin liittyviä muutostarpeita. 

Vaikka nykyinen paikka ei ole sateelta kokonaan suojassa, muissa kaapeloinnin 

mahdollistavissa paikoissa auringonvalo estää näkyvyyden automaatilla. Tarkistelemme 

kaapelointi ratkaisuja vielä uudelleen, ja pyrimme hakemaan paremman sijoituspaikan, jos 

kaapelointi onnistuu.  

Olettehan huomioineet, että VR:n junalippuja voi kätevästi ostaa myös R-kioskeilta” 

 

Kirjataan vastaus aloiteluetteloon. 

 

 ELY-keskuksen siirrettäviä nopeusnäyttöjä on kesänaikana ollut ainakin kahdessa paikassa 

Jokelassa. Ridasjärven tiellä ja Takojalla. Nopeusnäytöistä on tullut hyvää palautetta. Sihteeri 

tiedustelee ELY-keskukselta rekisteröivätkö nämä nopeusnäytöt ajoneuvojen nopeuksia ja 

onko toimikunnan mahdollista tutustua tuloksiin. 



 

12. Syysmarkkinat 

 

Toimikunta jalkautuu Jokelan syysmarkkinoille esittelemään toimintaa ja ajankohtaisia teemoja. 

Markkinoilla vastaanotetaan aloitteita ja ajatuksia kuntalaisilta. Pohditaan mahdollisuutta ottaa 

vastaan ehdotuksia vuoden jokelalaiseksi. Kunnalta tiedustellaan yleisesitteitä, sekä käyttöön 

katosta tai muuta messutelttaa. Selvitetään markkinapäivä.  

 

13. Yhteiskokous yhdistysten kanssa lokakuussa 

 

9.10 kokous on yhteiskokous yhdistysten kanssa. Paikalle kutsutaan laajasti Jokelassa toimivat 

yhdistykset ja seurat. Tarkoitus on löytää yhdessä tekemiseen synergiaetuja esimerkiksi erilaisten 

yhteisten tapahtumien muodossa jotka ovat avoimia kaikille kuntalaisille. Puheenjohtaja lähettää 

kutsut mahdollisimman pian. Sihteeri varmistaa tilan, toiveissa monitoimitalon Jokela-sali. 

 

14. Muut asiat 

 

 Peltokaaren mainoskyltti Jokelantien varressa on töhritty. Houkuttelee mahdollisesti lisää 

töhrijöitä, pitää saada piakkoin siivottua. 

 

 Jokelan päiväkodin tilanne huolestuttaa toimikunnan jäseniä. Toimikunta pyytää kunnalta 

selvitys mikä päiväkodin tilanne ja kunnan jatkosuunnitelmat toiminnan sijoittamisesta.  

 

 Aseman lähellä sijaitseva eko-kierrätyspiste on erittäin rujossa kunnossa. Yksi tähän 

vaikuttava asia on Kiertokapulan aukioloajat. Pyydetään kunnalta tukea ja ratkaisuehdotusta 

ongelmaan, sekä yhteydenottoa kiertokapulaan. Toimikunta keskusteli erilaisista 

ratkaisumalleista, esimerkiksi siivouspäivästä jolloin paikalle voitaisiin järjestää roskalava ja 

keräyspisteitä. Muistutellaan että esimerkiksi nuorisotilalle voi lahjoittaa käyttämättömäksi 

jääviä huonekaluja, erityisesti sohvia kuluu käytössä. 

 

 Kellokosken kehittämistoimikunta ehdotti yhteiskokouksen (20.11) aiheeksi kunnan 

ruokahuoltoa.  

 

15. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja kiitti osallistumisesta. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.48. 

 

 

 

 

 

Esa Kelloniemi   Niina Sund 

kokouksen puheenjohtaja   sihteeri 

  

 


