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1. Kokouksen avaus  

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30. 

 

2. Läsnäolijat 

 

Todettiin läsnäolijat. 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

 

4. Asialistan hyväksyminen 

 

Kohdat 6. ja 7. käsitellään käänteisessä järjestyksessä. 

 

5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen. 

 

Hyväksyttiin 9.10 kokouksen pöytäkirja. Käytiin läpi 20.11. yhteiskokouksen muistio.  

 



Autopaikkanormien päivittämiseen liittyvä lausuntoehdotus valmisteltiin 20.11 kokouksessa 

yhteisesti Kellokosken kehittämistoimikunnan kanssa. Keskusteltiin lausuntoehdotuksesta Jokelan 

kannalta.  

 

Kohdassa 1. toimikunta tarkentaa ”tulisi huomioida” muotoon ”tulee huomioida”. Lisäksi kohtaan 

3. lisätään ”rakenteellisia pysäköintipaikkoja harkitaan tarpeen mukaan”.  

 

Lausunto vahvistetaan näillä muutoksilla. 

 

6. Jokelan päiväkodin tilanne ja korvaavien tilojen suunnittelu, Jari Wäre 

 

Toimikunta on aiemmin tiedustellut Jokelan päiväkodin tilannetta tilakeskukselta. Jussi Niemi 

selvitti kirjallisesti päiväkodin tilannetta ja tehtyjä tutkimuksia. Toimikunta kutsui kokoukseen 

kasvatus- ja sivistystoimen kehittämis- ja hallintopäällikön kertomaan päiväkodin korvaavien tilojen 

suunnittelusta. 

 

Jokelan 70-luvun puolivälissä rakennetusta päiväkodista on joitain vuosia sitten tehty päätös, ettei 

tiloja kannata peruskorjata tulee edullisemmaksi korvata tilat uusilla. Uusien päiväkotitilojen 

suunnittelu sai ”lentävän lähdön” tämän vuoden syksyllä, löydetyn kosteusvaurion takia. Vaurio 

vaikuttaa paikalliselta, mutta päiväkodin seiniä on avattu ja varmistettu asia. Vaurioita on korjattu, 

lisäksi terveystarkastaja ja sisäilmatutkijat ovat selvittäneet myös päiväkodin tilojen kuntoa. 

Tutkimuksista ei ole löytynyt mitään hälyttävää. Päiväkoti pyritään pitämään siinä kunnossa, että se 

voi toimia kunnes uusi tila valmistuu.  

 

Uusien tilojen osalta hankesuunnitelma on siinä vaiheessa että se viedään päätäntään 

alkuvuodesta. 2015 budjettiin on varattu rahaa suunnitteluun, mutta ei varsinaiseen 

toteuttamiseen. Päättäjistä riippuu varsinainen aikataulukehys, realistinen arvio voisi olla 2016 

syksyllä. Tiloja on suunniteltu Notkopuiston yhteyteen. Päivähoitopaikkoja saman verran kuin 

Jokelan päiväkodissa on tällä hetkellä. Perhekeskuksen tilat on tarkoitus talossa säilyttää ennallaan. 

 

Tulevaisuudessa rakennuskannan päivittämisessä tapetilla ovat Jokelan Pertun päiväkodin 

peruskorjaus ja Jokelan koulukeskuksen vanhaosa. 

 

7. Ilmoitusasiat 

 

Kaavalausunnot ja lausuntopyynnöt koskien asema- ja yleiskaavoja lähetetään sähköisesti vuoden 

2015 alusta. Lausunnot toimitetaan myös sähköisesti kaavoituksen sähköpostiosoitteeseen 

kaavoitus@tuusula.fi. Sihteeri ilmoittaa kaavoitukseen myös puheenjohtajan sähköpostiosoitteen. 

 

Toimikunnan jäsenten palkkioista osa on viivästynyt sillä sihteerin lähettämät pöytäkirjat eivät ole 

välittyneet edelleen oikealle henkilölle joka huolehtii palkkioiden ajamisesta järjestelmään. Palkkiot 

siirtyvät seuraavaan maksuun maaliskuulle. Sihteeri on tässä yhteydessä pyytänyt tarkempia ohjeita 

myös kilometrikorvausten suhteen ja odottaa vastausta kunnasta. Kunnassa vaihtuu useita 

järjestelmiä palkkajärjestelmistä ja työvuorosuunnittelusta lähtien, tämän takia viivästyksiä 

vastausajoissa. 



 

8. Pro-Jokela 

 

Pro-Jokelan periaate on olla ansioitunut hyväntekijä Jokelassa. Tällä hetkellä toimikunnalla ei ole 

nimiehdotuksia kunniakirjan saajaksi. Kunniakirjaa ei tarvitse jakaa vuosittain, mikäli sopivaa 

ehdokasta ei ole tiedossa. Toimikunnan jäseniä on menossa Jokelan myyjäisiin viikonloppuna ja 

keräävät siellä ehdotuksia ensi vuodelle.  

 

9. 2015 toimintasuunnitelman valmistelu 

 

Toimintasuunnitelman valmistelu kuuluu varsinaisesti toimikunnan uudelle kokoonpanolle, joka on 

tiedossa helmikuussa kun ryhmät valitsevat edustajansa. Jäsenet ovat kokeneet hyväksi 

käytännöksi että kokouspäivät on lyöty lukkoon pidemmällä aikavälillä, jatkossa niitä tulee 

kuitenkin verrata kunnan muiden luottamuselinten kokousajankohtiin jolloin päällekkäisyydet 

mahdollisuuksien mukaan vältetään.  

 

10. Saadut aloitteet 

 

Aseman alueen ja Jokelantien, sekä Keskustien välistä valaistusta tulisi parantaa. Asemalta ja 

junatunnelista pimeän aikaan tulevat pyöräilijät ja jalankulkijat jäävät helposti autoilijalta 

huomaamatta. Aseman alueella valaistus on varmaankin VR:n, katuvalaistus tielaitoksen tai kunnan 

vastuulla. Parantamalla pimeän ajanturvallisuutta ja lisäämällä valaistusta erityisesti 

kevyenliikenteen osalta helpotetaan pyöräilyä ja vaihtoehtoisia liikkumismuotoja. Liityntäpisteen 

pyöräilyä voitaisiin tukea laadukkailla kevyen liikenteen väylillä ja pyöräparkeilla. 

 

Pentti Kaasinen poistui kokouksesta 19.50. 

 

11. Muita asioita 

 

Seuraava kokous pidetään 28.1.2015. Sihteeri varmistaa kokoustilan. 

 

12. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.54. 

 

 

 

 

 

Esa Kelloniemi   Niina Sund 

kokouksen puheenjohtaja   sihteeri 

 

 


