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1. Kokouksen avaus  

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.49. 

 

2. Läsnäolijat 

 

Todettiin läsnäolijat. 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Läsnä viisi toimikunnan jäsentä, kokous ei ole päätösvaltainen. 

 

4. Asialistan hyväksyminen 

 

Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen. 

 

11.12 kokouksen pöytäkirja käytiin läpi ja hyväksytään myöhemmässä vaiheessa, kun kokous on 

päätösvaltainen. 

 

6. Ilmoitusasiat 

 

Ei ilmoitusasioita. 



 

Lea Ahonen saapui kokoukseen klo 19.00. Kokous on tästä lukien päätösvaltainen kuudella paikalla 

olevalla jäsenellä. 

 

7. Kuulumiset myyjäisten (13.12) esittelypisteeltä 

 

Outi Huusko ja Lea Ahonen edustivat toimikuntaa Jokelan joulumyyjäisissä. Paljon ihmisiä kävi 

juttelemassa ja Pro-Jokelan saajaksi saatiin muutama ehdotus. Toimikunta pohti mahdollisuutta 

antaa kunniakirja yhdistykselle, esimerkiksi ison tapahtuman järjestelyissä on monta tärkeää tekijää 

joiden yksilöiminen on ongelmallista. 

 

Palveluista kaivataan erityisesti pankkikonttoria, koirapuistoa, kunnollista uimapaikkaa tai uimalaa, 

senioriasumista, enemmän toimintaa nuorille, parkkitaloa, sekä liikennejärjestelyitä. Esille tulleet 

aloitteet ovat kannatettavia ja ne nostetaan toimikunnan agendalle.  

 

Pankkipalveluihin toimikunta ei voi sinänsä ottaa kantaa, sillä pankit toimivat liiketalouden 

periaatteella eikä kunnallisella toimijalla ole mahdollisuutta vaikuttaa niihin. 

 

Koirapuisto 

Koirapuistoasia on ollut Jokelassa esillä aiemminkin. Tuusulan ainoa koirapuisto on Hyrylässä. 

Keskustan tuntumassa esimerkiksi radan itäpuolella olisi potentiaalista aluetta, vaihtoehtoisesti 

siirtolapuutarhapalstojen taakse. Maanomistuksesta ei tietoa. 

 

Uimapaikan kunnostaminen 

Jokelan lampi on kunnan virallinen uimapaikka. Lampi ei kuitenkaan ole siinä kunnossa että sitä 

käytettäisiin tähän tarkoitukseen. Lampi tulee ruopata ja heinä niittää säännöllisesti. Toimikunta 

edellyttää että keskuslampi kunnostetaan uimapaikaksi. 

 

Senioriasuminen 

Kaavoitukselle viestitään että Jokelan keskustan asemakaavaan juna-aseman lähistölle pitäisi liittää 

senioritalo, esimerkiksi Jokelan päiväkodilta vapautuvalle tontille. Terveyskeskus ja tarvittavat 

palvelut olisivat lähellä. Suunnittelussa taloon voitaisiin liittää kivijalkaan liikehuoneistoa erilaisille 

lähipalveluille, sekä yhteiskäyttötilaa vanhuksille ja paikallisille yhdistyksille. Olohuone tyyppinen 

toiminta tiloissa lisää viihtyvyyttä.  

 

Enemmän toimintaa nuorille 

Jokelassa kunta järjestää Monarilla nuorisotoimintaa neljänä iltana viikossa, lisäksi alueella toimii 

useita urheiluseuroja ja station on avannut uudet tilat Quattron tiloissa. Yhdistykset ja seurat ovat 

tervetulleita esimerkiksi Monarille esittelemään toimintaansa. Viedään tämä asia terveisinä 

yhteiskokouksiin tiedoksi seuroille ja yhdistyksille.  

 

Leijonien mainostaulu on apteekin talon kyljessä, yhdistykset saavat käyttää ilmoitustilaa ilmaiseksi 

ja yritykset pientä korvausta vastaan.  

 



Parkkitalo 

Parkkitalosta on keskusteltu myös aiemmissa kokouksissa. Jokelan asemalle kaivataan lisää 

pysäköintitilaa. Parkkitalo sopisi esimerkiksi asemalle entisen makasiinin kivijalan paikalle. 

 

Liikenne 

1) Päiväkummuntien rekkaliikenteen ohjaaminen pois ko. tieltä. Kuljettavat mm. vaarallisia aineita 

ja tie kulkee asuinalueen läpi. Ridasjärventielle ei pääse kuin Päiväkummuntien kautta, vaatisi 

ohitustien tai jonkin vaihtoehtoisen liikennejärjestelyn. 

 

2) Askolinintien ja Pysäkkikujan välille suojatie on välttämätön, jalankulkijoille tienylitys on 

vaarallinen. Lähin suojatie on alhaalla notkossa. Kunnan tulee ehdottaa tien ylläpitäjälle 

suojatien maalaamista turvallisuussyistä. 

 

8. Vallun työpaikka-alue, asemakaava ja asemakaavan muutos 

 

Kunnanhallitus on 1.12.2014 §528 päättänyt asettaa Vallun työpaikka-alueen asemakaavan ja 

asemakaavan muutoksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville ja pyytää tarvittavat lausunnot. Ehdotus 

on nähtävillä 8.1-9.2.2015. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 6.3.2015. Alue on 

Ridasjärventien Nukarille päin.  

 

Aiempiin suunnitelmiin verraten siirtynyt Päijännetunnelin päältä. Liikenneratkaisuista tärkeimpinä 

tulisi huomioida pyörätie keskustasta ja liityntäliikenne Jokelan asemalta työpaikka-alueelle. 

Työpaikkojen suhteen omavaraisuus Jokelassa on hyvä ja kannatettava asia. 

 

Toimikunnanjäsenet tutustuvat asiaan ja lähettävät kommentit sihteerille 15.2 mennessä. 

Kommenttien yhteenveto hyväksytään sähköpostitse ja välitetään kaavoitukseen.  

 

9. Saadut aloitteet 

 

Nostetaan aloitteiden listalle koirapuisto, uimapaikan kunnostaminen, senioriasuminen, parkkitalo 

ja liikennealoitteet kohdasta 7. 

 

Tykkilumipohjainen hiihtolatu pidentää hiihtokautta ja koulujen mahdollisuutta talvilajeihin 

liikuntatunneilla erityisesti vähälumisina talvina. Lenkin ei tarvitse olla kovin pitkä esimerkiksi 2km. 

Tykkilumi ei sula samaan tapaan kuin taivaalta satanut. Viime talvena tykkilumella tehtyä latua on 

kokeilu Hyrylässä. Kunnalla on lumitykki jonka voisi tuoda myös Jokelaan ja vettä voisi nostaa 

esimerkiksi Jokelan lammesta. Tykin käyttö ja valvominen voitaisiin tehdä paikallisten 

urheiluseurojen kanssa yhteistyössä. Notkopuiston pulkkamäkeen saisi samalla vauhdilla lumet, 

mikäli löytyy innokkaita seuroja ja yhdistyksiä iltavalvojiksi. Hyrylään ostettiin uusi latukone ja 

vanha siirretään ilmeisesti Jokelaan. 

 

10. Muut asiat 

 

Joukkoliikenne keskustelu Tuusulan poliitikkojen suunnalta painottuu paljon busseihin ja 

tieliikenteeseen. Tässä yhteydessä ei sovi unohtaa sitä puolta Tuusulasta jossa pysähtyy juna. 



Nuppulinnan ja Purolan seisakkeista tulee pitää kiinni. Ratayhteyttä kehittämällä houkutellaan 

alueelle rakentajia. Kunnan tulee sopia vr:n kanssa seisakkeiden jatkumisesta myös sopimuskauden 

2015 jälkeen, kunta voisi ottaa huoltaakseen talvikunnossapidon, laitureiden auraukset jne. 

 

Marika Lähdeniemi poistui kokouksesta 20.07. 

 

11. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja kiitti toimikunnan aktiivisia jäseniä kuluneesta kaudesta. Puheenjohtaja päätti 

kokouksen klo 20.10.  

 

 

 

Esa Kelloniemi   Niina Sund 

kokouksen puheenjohtaja   sihteeri 

 

 


