
TUUSULAN KUNTA      Pöytäkirja  
Jokelan kehittämistoimikunta 
 Yhteiskokous yhdistysten ja seurojen kanssa 
 
Kokous 5/2014  
Aika: 9.10.2014 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 
 
Järjestöjen ja seurojen edustajat: 
 Ulla Nikkanen, VPK-naisosasto 
 Jari Kuusrainen, Jokelan Kisa 
 Marika Lähdeniemi, MLL  
 

 

1. Kokouksen avaus  

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.34 

 

2. Läsnäolijat 

 

Todettiin läsnäolijat. 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

 

4. Asialistan hyväksyminen 

 

Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 



 

5. Yhdistysten ja seurojen yhteistyö mahdollisuudet 

 

Puheenjohtaja toivotti seurojen edustajat tervetulleiksi ja kertoi lyhyesti kehittämistoimikunnan 

tehtävästä ja toiveista kehittää Jokelan ympäristöä, palveluita, yhteisöllisyyttä ja alueellista 

yhteistyötä eri toimijoiden välillä. 

 

Jokelan Kisa: Jokelan kisassa on arviolta 400 jalkapalloilijaa ja 300 sulkapalloilijaa, lisäksi mukana 

toiminnassa on aktiivisia vanhempia. Seura tekee mielellään yhteistyötä erityisesti erilaisten 

tapahtumien osalta, esimerkiksi MLL:n kanssa mukana Karkki ja kepponen tapahtumassa. Kisalla on 

kaksi kertaa vuodessa turnaustapahtumat, joissa mukana on noin 1000 vierasta. Pelien välillä 

osallistujilla on luppoaikaa, tähän saumaan voisi myös järjestää toimintaa. 

 

Seura on käynyt keskustelua kunnan kanssa Kolsan viher- ja puistoalueen kehittämiseksi. Pienillä 

toimenpiteillä on tarkoitus kohentaa yhteiseksi tilaksi joka mahdollistaa useille toimijoille alueen 

hyödyntämisen ja lisää viihtyvyyttä. Ajanviettopaikkana Kolsan alue kehittyy erityyppiseksi kuin 

Notkopuiston alue. Yhtenä tavoitteena on vähentää Raiturinkujan liikennettä ja siirtää kenttään 

liittyvä parkkialue Autokummun tien puolelle. Kuusrainen kutsuu kunnan eri sektorien toimijoita ja 

virkamiehiä paikanpäälle katsantoon, jossa on tarkoitus käydä tarpeita läpi. 

 

Koulujen laajennusten yhteydessä liikuntaseuroja ja muita yhteistyökumppaneita pitäisi kuulla. 

Erityisesti liikuntatiloista saataisiin monipuolisia mahdollisuuksia myös seurojen käyttöön. 

Esimerkiksi Pertun koulun laajennuksen yhteydessä liikuntatilan ja varastojen suunnittelussa tulisi 

ottaa huomioon toimijoiden synergiaedut. 

 

Seuralla on katoksia ja messutelttoja joita voidaan pientä korvausta vastaan lainata muille 

toimijoille. 

 

MLL: Tällä hetkellä yhdistys järjestää liikuntakerhoja, perhekahvilaa, terhokerhoa, tyttöjen tupa -

toimintaa nuorisotalolla. Tänä syksynä aloitetaan yhden vanhemman perheiden kohtaamiset, 

ensimmäinen tapaaminen marraskuussa. Lisäksi yhdistys järjestää useita erilaisia tapahtumia 

esimerkiksi laskiaisrieha, puisto piknik, karkki ja kepponen, joka järjestetään 1.11 koulukeskuksella. 

Karkki ja kepponen on monen toimijan yhteistyönä toteutettu toimintapisteisiin perustuva päivä, 

mukana mm. vanhempainyhdistyksiä ja Jokelan Kisa.  Kaikkiin tapahtumiin toivotaan 

yhteistyötahoja mukaan.  

 

Toiveissa Jokelan toimijoiden yhteinen vuosikello/kalenteri, jotta voitaisiin hyödyntää synergiaetuja 

ja tehdä yhteisiä tapahtumia ja toimintapäiviä. Toiminnat tukisivat toisiaan ja saisivat mahdollisesti 

enemmän väkeä liikkeelle. 

 

Yhdistykselle hankitaan pieni muutaman lapsen pomppulinna omia tapahtumia silmällä pitäen, jota 

vuokrataan esimerkiksi syntymäpäiväjuhlille. Notkopuistoon ollaan hankkimassa yhteiskäytössä 

olevaa lelulaatikkoa, johon otetaan vastaan myös lahjoituksena ulkopelejä ja hiekkaleluja. 

 



VPK: 22.11 päivä paloasemalla –tapahtuma. Nuorten osasto myy joulukuusia joulukuulla. 

Veteraanit käyvät kouluilla pitämässä esitelmiä ja toisinaan sammutusnäytöksiä. Naisosasto hoitaa 

muonituksia hälytyksissä. Naisjaosto mukana myös kevätmarkkinoilla ja miehet ovat esitelleet 

paloautoa ja muuta kalustoa. Viime vuonna paloauto oli esittelyssä myös MLL:n karkki ja kepponen 

–tapahtumassa. Joskus järjestetty myös työväentalon pihassa kirpputori –tapahtumia. 

 

 

Keskusteltiin tapahtumien synergiaeduista ja erilaisten tapahtumien yhdistämisestä 

karnevaalihengessä. Toisiaan tukevat tapahtumat antaisivat kaikille järjestäville tahoille lisää 

vetävyyttä ja markkinointiarvoa. Facebook-tiedottamisesta keskusteltiin, yhdistykset ja seurat 

voisivat heittää ilmoille suunnittelemilleen tapahtumille päivämääriä ja etsiä kanavan kautta 

yhteistyömahdollisuuksia. 

 

Nämä ajatukset ja yhdistysten terveiset välitetään kaikille kutsutuille yhdistyksille. Uutta tapaamista 

yhdistysten kanssa valmistellaan ensivuoden puolella. 

 

6. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

 

22.5 pöytäkirja hyväksyttiin. Edellinen kokous 4.9 ei ollut päätösvaltainen. 

 

7. Ilmoitusasiat 

 

Elinkeinoelämän järjestöt esittivät toiveen, että kehittämistoimikuntien pöytäkirjat tuotaisiin 

tiedoksi elinkeinoneuvottelukuntaan. Toimikunta päätti jatkossa lähettää pöytäkirjan tiedoksi 

elinkeinoneuvottelukuntaan. 

 

Toimikunnan ajama aloite kevyen liikenteen väylien kehittämisestä on edennyt. ELY-keskus on 

aloittanut pyörätien suunnittelun. Purola-talolla järjestetään keskustelutilaisuus tähän liittyen 

muutaman viikon kuluttua.  

 

8. Nuppulinnan asema 

 

Keskusteltiin Nuppulinnan aseman tilanteesta. Tuusulan yleiskaava 2040 kaavanäyttelyssä ei tullut 

esille suuria muutoksia alueen kaavoituksen osalta. VR:n sopimus liikenneviraston kanssa 

edellyttää, ettei asemia suljeta ennen 2015 loppua. Toimikunta pohtii olisiko sen mahdollista 

vaikuttaa myönteisesti aseman säilyttämiseen. Joukkoliikenne ja liityntäpysäköinti ratkaisevassa 

asemassa alueiden kehittymisessä. Toimikunnan näkemys on, että radanvartta pitäisi kehittää 

elinvoimaiseksi ja kiinnittää tähän erityishuomiota kaavahankkeissa. Peltokaaren alueen 

kehittymisen yhteydessä tulee luontaisesti lisää työssäkäyviä junalla matkustajia. 

 

9. Jokelan päiväkodin tilanne 

 

Sihteeri on tiedustellut tilakeskukselta päiväkodin tilanteesta. Jussi Niemi, tilakeskuksen päällikkö 

on vastannut seuraavasti 

 



”Jokelan päiväkodin eräässä ryhmätilassa havaittiin poikkeava hajuhavainto. Poikkeava hajulähde 

on paikallistettu ryhmän ulkoseinän tuulensuojalevynä toimivan ns. Bitulit- levyn vaurioitumisesta. 

Vaurio on syntynyt sadevesikourun puutteellisen toimivuuden aiheuttamasta vesivuodosta ko. 

ulkoseinän nurkkaosuudelle. Rakenteita otettiin laajemmalti ulkopuolelta auki ja varmistettiin, että 

vaurion laajuus on rajautunut n. 1m2 alueelle. Runko- ja lämmöneriste (suulakepuristettueriste) 

eivät olleet vaurioituneet. Hajuhaitta on päässyt syntymään rakenteen epäjatkuvuuskohdasta 

olevasta ns. vuotokohdasta huoneilmaan, koska rakennuksen ilmanvaihto on alipaineinen. 

 

Toimenpiteet: 

Ryhmän tiloihin  on asennettu väliaikaisesti Genano Oy:n ilmanpuhdistuslaitteet korjaus ja 

kunnostustyön ajaksi  (Genano® ilmanpuhdistin turvaa kymmenientuhansien suomalaisten koulu- 

ja työpäivän kouluissa, toimistoissa, sairaaloissa ja muissa yleisissä tiloissa).   

 

Tilojen ilmanvaihto on tarkastettu ja automatiikan tarkastus on käynnissä. 

 

Ulkoseinärakenteen vaurioitunut tuulensuojarakenne uusitaan SPU-eristeellä (suulakepuristettu 

lämmöneriste, joka on ilma- ja höyrytiivis). Vaurioitunut sadevesikouru uusitaan koko lappeen 

osalta. Rakennuksen ulkoseinäosuuksilla tullaan suorittamaan lisää avauksia ja tarkistetaan 

rakenteiden kunto. 

 

Tiloissa tullaan suorittamaan sisäilman laatuun liittyvät seurantamittaukset n. 3 kk:n kuluttua 

korjaustöiden valmistuttua. Sisäilmanlaadun mittaus suoritettaan pakkaskaudella. 

 

Jokelan päiväkodin tilanteesta on laadittu ja jaettu tiedote. 

 

Jokelan päiväkodin korvaavan hankkeen suunnittelu on ollut käynnissä jo aiemmin ja se jatkuu. 

Tästä voi Jari Wäre tarvittaessa antaa lisäselvitystä.” 

 

Toimikunta kutsuu Jari Wäreen (kehittämis- ja hallintopäällikkö) kokoukseen kertomaan päiväkodin 

korvaavan hankkeen suunnittelusta. 

 

10. Lausuntopyyntö 

 

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. 

 

Toimikunta toivoo että kaavoitushankkeessa kiinnitettäisiin erityistä huomiota aiemmin esille 

nostettuihin asioihin, liittyen liikenteeseen ja ympäristöön. Näitä ovat esimerkiksi 45 

kunnostaminen, kevyen liikenteen väylät, Nuppulinnan seisake, tiilitehtaan tilanne, Jokelan 

lammet, urheilukentät ja viheralueet. 

 

Sihteeri koostaa aloitteet olemassa olevan luettelon pohjalta ja toimittaa sähköpostin liitteenä 

toimikunnan jäsenille. Kommentit, kysymykset ja lisäykset toimitetaan sihteerille 21.10 mennessä. 

Puheenjohtaja ja sihteeri muokkaavat näiden pohjalta luonnoksen lausunnosta, joka toimitetaan 

toimikunnan jäsenille kommentoitavaksi. Lausunto tulee toimittaa 31.10 mennessä. 

 

11. Syysmarkkinat 

 

Syysmarkkinat on aiempina vuosina järjestetty syyskuun lopulla. Tänä vuonna syysmarkkinoita ei 

ilmeisesti järjestetä. Viihtyisä Pohjois-Tuusula järjestää joulumyyjäiset Jokela-talolla 13.12. 

Toimikunta varaa tapahtumasta ständi-paikan esitelläkseen toimintaansa. 

 

Sihteerin kautta saatavilla on uusittua painosta Jokela-esitteestä. 

 

12. Saadut aloitteet 

 

Jokelan Kolsan puisto- ja liikunta-alueen ilmeen kohentaminen ja alueen monipuolistaminen. 

Alueen tulisi palvella jalkapallon ja muun liikunnan ohella esimerkiksi lennokki- ja koiraharrastajia, 

sekä muuta vapaa-ajan viettoa aluetta elävöittäen. Tämä vaatii yleisilmeen kehittämistä, 

parkkipaikan sijainnin muutosta ja paikkojen lisäämistä, kulkureittien uusimista ja alueen aktiivista 

ylläpitoa. 

 

Pertun koulun laajennus liikuntatilojen osalta tulee suunnitella yhteistyössä seurojen kanssa. 

Jatkossa kunnan tulisi ottaa laajemmin huomioon myös seurojen ja yhdistysten toiminta tiloja 

suunnitellessa. 

 

13. Aloitteiden tilanne 

 

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 

http://www.tuusula.fi/yleiskaava


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 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. 

 

Viides ja kuudesluokkalaisten varhaisnuorten toimintaa järjestää Jokelassa tällä hetkellä 

seurakunta, kisa, muut seurat ja yhdistykset, nuorisopalvelut yhteistyössä MLL:n kanssa. Sekä 

kesäkaudella eritoimijoiden järjestämät päiväleirit. 

 

Urheiluseurat ohjaavat toimintamahdollisuuksia myös iltapäiviin. Jokelan Kisa järjestää kerhoja 

Pertun koululla maanantaisin ja keskiviikkoisin, Lepolan koululla tiistaisin ja torstaisin. Kolsassa 

ei tällä hetkellä ole kerhoa, etsitään sponssi mahdollisuutta esimerkiksi yleishyödylliseltä 

seuralta. 

 

Lippuautomaatin sijainti 

 

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. 

 

Kiertokapula oy:n aukiolot 

 

Sihteeri on välittänyt toimikunnan aloitteen ja huolen junaparkin yhteydessä olevan 

keräyspisteen siisteydestä edelleen kunnossapitopäällikkö Jari Huttuselle, joka vastasi 

seuraavasti 

 

”Hyötyjätepisteiden siivous on sovittu sillä periaatteella, että kenen astiat, niin se siivoaa 

roskat. Jokelassa, kuten monessa uussakin paikassa, pisteellä on useamman kerääjän astioita ja 

silloin siivoaminen tuntuu unohtuvan kaikilta. 



 

Tämän asian korjaamiseksi otan taas yhteyttä hyötyjätteiden kerääjiin, tosin viimeinen keino on 

poistattaa keräyspiste, ellei sitä saada pidettyä kunnossa. Se ei mielestäni ole hyvä vaihtoehto, 

sillä siinä häviävät niin kuntalaiset kuin hyötyjätteiden kerääjätkin. Kuitenkin vika on 

roskaajissa, ei hyötyjätteiden kerääjissä. 

 

Tästä Kiertokapulan / Puolmatkan kaatopaikan lauantaipäivien aukioloaikojen puolesta olemme 

tehneet esityksiä Kiertokapulalle melko säännöllisesti. Tuloksena on yleensä keväisin ja 

syksyisin tulleet satunnaiset lauantain aukiolot. 

 

Välitän viestiänne eteenpäin Kiertokapulaan sekä Kiertokapulan osakaskuntien yhteiselle 

lautakunnalle, toivottavasti asia tavalla tai toisella etenisi.” 

 

Kirjataan vastaus aloiteluetteloon. 

 

14. Muut asiat 

 

Seuraavassa kokouksessa valitaan Pro-Jokela 2014 kunniakirjan saaja. Ehdotuksia voi laittaa 

sähköpostitse puheenjohtajalle.  

 

15. Seuraava kokous 

 

Seuraava kokous 20.11. klo 18.30 Ravintola Ruukissa, yhteiskokous Kellokosken 

kehittämistoimikunnan kanssa. Teemana ainakin ruokahuolto, asian alustajana 

ruokapalvelupäällikkö Kirsi Hanski. Lisäksi keskustellaan terveyskeskuksen kesäsulusta ja muista 

asioista, joissa voisi olla yhteistä ns. pohjoista näkökulmaa. 

 

16. Kokouksen päättäminen  

 

Puheenjohtaja kiitti toimikunnan jäseniä ja päätti kokouksen klo 20.32. 

 

 

 

 

Esa Kelloniemi   Niina Sund 

kokouksen puheenjohtaja   sihteeri 

 

 


