
TUUSULAN KUNTA      Pöytäkirja 6/2015 

Jokelan kehittämistoimikunta 

  
 
Kokous 6/2015 
Aika: 28.10.2015 klo 18.30  
Paikka: Jokela-talo, kokoustila Dojo 
 
 
Läsnä: Häyrinen Seppo, puheenjohtaja  
 Ahonen Lea 
 Friman Kari 
 Huuhtanen Pasi 
 Huusko Outi 
 Juntunen Paavo 
 Kaasinen Pentti  
 Kylliäinen Marjut  

Lähdeniemi Marika  
 Spoof Sanna-Kaisa 
 Ranta-Aho Markku  
 
 Sund Niina, sihteeri 
  
  

1. Kokouksen avaus  

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.36 

 

2. Läsnäolijat 

 

Todettiin läsnäolijat. 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

4. Asialistan hyväksyminen 

 

Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

 

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

 



6. Ilmoitusasiat 

 

Essi Piiroinen on pyytänyt eroa kehittämistoimikunnan jäsenyydestä henkilökohtaisten syiden takia. 

Kunnanhallitus päätti valita kehittämistoimikunnan jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Sanna-

Kaisa Spoofin. 

 

7. Jokelan korttelit 6006 ja 6007 

 

Maria Suutari-Jääskö on välittänyt sihteerille kiitokset edellisestä kokouksesta ja toimikunnan 

lausunnosta. Poikkeuslupa on kaavapäällikön viranhaltijapäätöksellä hyväksytty ja 

oikaisuvaatimusaika on päättynyt 21.9. Poikkeuslupa on voimassa kaksi vuotta, jonka aikana on 

haettava rakennuslupaa. Hankkeella on joutuisa aikataulu. Alustavissa puheissa asuntojen 

omistusmalli olisi Lakean Omaksi –asunto, jonka asunnot rakennetaan valtion takaamalla 

yhtiölainalla. Sijoitusmallista voi lukea lisää lakean sivuilta. Sihteeri välittää toimikunnan jäsenille 

vielä kokonaisuudessaan Marian välittämän koonnin. 

 

8. Yhteiskokous yhdistysten kanssa 

 

Yhdistysten yhteiskokous järjestetään 18.11 Jokela-talon salissa klo 18.00. Puheenjohtaja esitteli 

alustavan asialistan. Kokouksessa keskitytään yhteistyön kehittämiseen ja yhteisöllisiin teemoihin. 

Kootaan yhdistysten, seurojen ja muiden toimijoiden yhteystiedot keskinäistä tiedottamista varten 

ja esitellään facebook-yhteisö Jokelan yhdistykset – yhdistysten keskinäisen tiedottamisen tyyssija. 

Puheenjohtaja valmistelee esityslistan luonnoksen. 

  

9. Kellokosken kehittämistoimikunnan terveiset 

 

Kellokosken kehittämistoimikunta on ehdottanut yhteiskokousta ensi keväänä. Yhteistyön kannalta 

mielenkiintoisia aiheita voisivat olla 

 poikittaisliikenteen kehittäminen kuntakeskusten välillä ja liityntäliikenne junaradan varteen 

 kunnan palvelujen porrastaminen Pohjois-Tuusulassa 

 mahdollisesti tulevan organisaatiomuutoksen ja lautakuntien määrän pienentämisen 

vaikutukset kehittämistoimikuntien toimintaan, mahdollisesti yhteistyön tiivistäminen 

 

Ajankohdaksi esitettiin helmi-maaliskuuta. Ajankohtaa valittaessa toivotaan että lautakuntien 

kokousaikataulu huomioidaan, sillä toimikuntien jäsenet edustavat monissa toimielimissä. 

Koululaiset viettävät hiihtolomaa viikolla 8.  

 

Kellokosken kehittämistoimikunta on hankkimassa tapahtumissa edustamista silmällä pitäen lipun, 

jotta erottuisi selkeämmin kunnallisena toimielimenä ja tiedusteli Jokelan toimikunnan kiinnostusta 

vastaavaan lippuun. Lisäksi kunta on hankkimassa Pohjois-Tuusulaan tapahtumia ja markkinoita 

varten teltan. 

 

Toimikunta suhtautui hankkeeseen myötämielisesti ja on kiinnostunut viirin hankinnasta. Jokelan 

toimikunta on ollut kuntalaisten tapahtumissa esittelemässä toimintaa ja keskustelemassa 

kuntalaisten kanssa ajankohtaisista asioista. Sihteeri hoitaa lipun hankinta-asiaa.  



 

10. Toimikunnan aloitteiden tilanne liikuntapalveluissa ja Kolsan puisto ja liikunta-alueen 

kehittäminen 

 

Osana kunnan säästöohjelmaa puistopuoli on joutunut tekemään muutoksia eri alueiden 

hoitoluokitukseen, liikuntapalvelut käy keskustelua puistopuolen kanssa eri alueiden 

hoitoluokitusten tarkistamisesta, esimerkiksi puistoalueiden ja frisbeegolf-ratojen suhteen.  

 

Kunnan liikuntapäällikkö Risto Kanerva tulee mielellään keskustelemaan kehittämistarpeista ja 

yhteistyöstä paikallisten yhdistysten kanssa. Konkreettisista ideoista ja ehdotuksista on hyvä lähteä 

suunnittelemaan ja kehittämään yhteistyötä. Erilaiset kunnostustalkoot jne. ovat erittäin 

kannatettavia hankkeita.  

 

Kutsutaan Risto Kanerva yhdistysten yhteiskokoukseen pohtimaan yhteistyön mahdollisuuksia 

alueellisten toimijoiden kanssa. 

 

11. Aloitteet 

 

Esitellään toimikunnan hankkeita ja etenemistä marraskuun yhteiskokouksessa. 

 

12. Muut asiat 

 

 Jokelalaisten ilmoitustaululla on keskusteltu aseman odotustilan tilanteesta. Kiinteistön 

omistaa ratahallintokeskus. Asemalla toimii Järvenpääläisen yhdistyksen Setlementti 

Louhelan tytäryhtiö Cafe Bruno. Toistaiseksi kahvio on suljettu työntekijäpulan vuoksi. 

Toivotaan että odotustila saataisiin pian auki. Pohdittiin erilaisia yhteistyö vaihtoehtoja 

aseman toiminnan kehittämiseksi ja keskustellaan asiasta yhteiskokouksessa alueen 

toimijoiden kanssa. Kiinteistö on hyväkuntoinen ja sillä on historiallista arvoa.  

 

 Vapo rakentaa kaukolämpölaitosta Jokelaan. Valmistelevat työt on aloitettu vanhan 

lämpölaitoksen vieressä. 

 

 Kouluverkon mahdollisia lakkautuksia mm. Kellokosken lukion osalta pohditaan 

budjettineuvotteluissa. Mahdollisuutta kouluverkkojen tiiviimpään yhteistyöhön selvitetään 

Hyvinkään kanssa. Esimerkiksi Kolsan koulussa alakoulua käy kolmisenkymmentä lasta 

Hyvinkään Takojalta. 

 

13. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja kiitti jäseniä osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 20.00. 

 

 

 

Seppo Häyrinen   Niina Sund 

puheenjohtaja    sihteeri 


