
TUUSULAN KUNTA     Pöytäkirja 3/2015 

Jokelan kehittämistoimikunta  

Kokous 

Aika: 29.4.2015 klo 18.30 

Paikka: Jokela-talo  

Läsnä:  Häyrinen Seppo, puheenjohtaja  

Ahonen Lea 

Friman Kari 

Huuhtanen Pasi 

Huusko Outi 

Juntunen Paavo 

Kaasinen Pentti 

Kylliäinen Marjut 

Lähdeniemi Marika 

Piiroinen Essi 

Ranta-Aho Markku  

Sund Niina 

 

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30.  

 

2. Läsnäolijat  

Todettiin läsnäolijat. 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 

 

4. Asialistan hyväksyminen  

Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  

 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.  

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (2/2015) pöytäkirja. 

 

6. Ilmoitusasiat 

Ilmoitusasioita ei ollut. 

 

7. Peltokaaren meluvalli 

Peltokaaren asuinalueen asemakaava edellyttää, että alueelle rakennetaan melueste raidemelua 

vastaan ennen kuin alueen rakentaminen saadaan käyntiin. Urakoitsija on kilpailutettu ja asia on 

käsitelty kunnanvaltuustossa huhtikuussa. 

 

 



8. Budjettiin vaikuttavat asiat 

Toimikunta nostaa aloitelistalta Jokelan alueen ajankohtaisia kehittämistarpeita toimialoille. 

Kehittämistarpeet tulee ottaa huomioon 2016 budjetissa. Aiheet koskevat pääasiassa kunnan 

teknistä toimea ja liikuntapalveluita.  

 

 Ridasjärventien ja Höyhensaarentien turvallisuus 

 Suojatie Askolinintien ja Pysäkkikujan välille 

 Jokelan lammet 

 Kolsan puisto- ja liikunta-alueen kehittäminen  

 Tykkilumilatu Jokelaan  

 

 

9. Aloitteet 

Toimikunnalla on aloitelistalla yhteensä 26 toimenpiteitä vaativaa asiaa. Puheenjohtaja on luonut 

toimikunnan aloitelistalle hakemiston ja alustavasti jakanut aloitteet luokkiin niiden vaatimien 

toimenpiteiden mukaisesti. 

 

Tiedustellaan uudelleen Kiertokapula Oy:ltä säännöllisiä viikonlopun aukioloja. 

 

Jokelan kirjaston sunnuntain aukiolo on osoittautunut järkeväksi, asiakasmäärältään vilkkaampi 

kuin lauantai. 

 

Aloitelistalta poistuvat  

Takojan alikulku ei ajankohtainen 

Kouluraitin ja kirkon pysäköintialue muutoksia tehty 

5.-6.-luokkalaisten toimintamahdollisuudet  ei ajankohtainen 

Jokela-talon käyttömaksu käyttömaksut muuttuneet 2015 alusta 

Markkinointitaulu valmis 

 

Vesihuolto on usein toiveissa haja-asutusalueilla joilla ei ole kunnan infrastruktuuria. Suositellaan 

että asukkaat järjestäytyisivät asian suhteen ja kartoittavat keskuudessaan montako taloutta olisi 

mukana johtamassa vesi ja/tai viemäri yhteyksiä. Selvityksen pohjalta voisi olla yhteydessä kuntaan 

ja keskustella esimerkiksi ratkaisusta jossa kunta tarjoaisi materiaaleja ja asukkaat huolehtisivat 

yhteisöllisesti asennustöistä. 

 

Toimikunta on kiinnostunut senioriasumisen järjestämisestä kunnassa. Pyydetään toimialalta 

asiantuntija kertomaan ikäihmisten palveluista alueella. 

 

10. Muut asiat 

 MLL on yhdessä alueen yhdistysten kanssa tekemässä Jokelan alueen kaupoille vetoomusta, 

ettei alle 16-vuotiaille myytäisi energiajuomia. Toimikunta kannattaa aloitetta yksimielisesti. 

Valtuutetaan Marika Lähdeniemi allekirjoittamaan vetoomus toimikunnan puolesta.  

 



 Tuusulan nuorisopalvelut selvittää graffitiseinän rakentamista Jokela-talon ja Notkopuiston 

väliselle aukealle.  

 

 Sihteeri ottaa yhteyttä kunnan sihteeriin ja menettelytavan toimikunnan aloitteiden suhteen. 

 

 

11. Seuraava kokous 

Seuraava kokous 27.5.2015 klo 18.30 Jokela-talolla. Sihteeri kutsuu teknisen toimen edustajan 

kokoukseen. 

 

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55. 

 

 

 

Seppo Häyrinen  Niina Sund 

puheenjohtaja  sihteeri 

 


