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1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.04, toivotti osallistujat tervetulleeksi ja esitteli 

toimikunnan tehtävät alueellisena asiantuntijana. Jokelan kehittämistoimikunnan tehtävä on 

ottaa kantaa ajankohtaisiin Jokelan kehittämishankkeisiin tuomalla paikallistuntemusta 

päätöksentekoon ja varmistaa asukkaiden tavoitteiden huomioon ottaminen. 

 

Yhteisten tilaisuuksien anti on yhteistyö ja yhteyksien luominen toimijoiden välillä. 

Kehittämistoimikunnan toive, on että paikalliset toimijat olisivat aktiivisesti yhteydessä 

toimikuntaan. Toimikunta on perustanut facebook-ryhmän, jonka kautta voi myös käydä 

keskustelua ja välittää ajankohtaisia asioita toimikunnan tietoon. 

 

Asialistan kohdat 2 – 5 käsiteltiin avoimessa keskustelutilaisuudessa, joka kirjattiin erillisenä 

muistiona pöytäkirjan liitteeksi. 

 

2. Muut asiat 

 

Keskusteltiin 2015 Pro Jokela kunniakirjan saajan valitsemisesta. Kunniakirja myönnetään 

henkilölle, joka toiminnallaan edistää Jokelan yhteisöllisyyttä ja Jokelan kehittymistä.  

 

Toimikunta myönsi Pro Jokela –kunniakirjan Jokelan vanhempainkerhon ehdotuksesta 

Pizzeria Quattron Jashanica Muharremille. Muharrem on pitkänlinjan yrittäjä Jokelan 

ytimessä, jolla on positiivinen asenne asiakkaisiin kaikista ikäryhmistä ja kasvatuksellinen ote 

Jokelan lapsiin ja nuoriin. Tästä syystä Quattro on ollut kuntalaisten kohtaamispaikka jo 

vuodesta 2005. 



 

3. Kokouksen päättäminen 

 

Seuraava kokous järjestetään Jokela-talolla keskiviikkona 9.12 klo 18.30. Puheenjohtaja kiitti 

jäseniä osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 20.20 

 

 

 

 

Seppo Häyrinen   Niina Sund 

puheenjohtaja    sihteeri 

 



PÖYTÄKIRJAN LIITE 

Muistio keskustelutilaisuudesta 

 

Läsnä yhdistysten edustajat 
 Jari Kuusrainen, Kisa ry 
 Kaarle Ranta, Jekku ry 
 Jyrki Forsman, Jokelan vpk ry 
 Antti Mutikainen, Jokelan vpk ry 
 Harri Kämäräinen, Jokelan Yrittäjät, Omakotiyhdistys ja raidetoimikunta 
 Satu Lindqvist, Pertun Koulu 
 Jonas Jönsson, Jekku Ry 
 Matti Heikkilä 
 Juha Aunola, Jokelan Kansalaisopisto 
 Reijo Rantakari, Jokelan Karjala-seura, Viihtyisä Pohjois-Tuusula ry 
 Jori Porspakka, Jokelan SKP osasto  
 Aarno Järvinen, Jokelan eläkkeensaajat ry 
 Lasse Laaksonen, Jokelan omakotiyhdistys ry 
 Anja Lukjanov, Jokelan eläkkeensaajat ry 
 Lilli Salmi, Jokelan tiilitehdasperinne ry ja Jokipartio ry 
 Martti Väyrynen, Keskustan Jokelan paikallisyhdistys ry 
 

 

1. Läsnäolijoiden lyhyt esittely 

 

Läsnä olijat esittäytyivät. Paikalla oli laajasti jokelalaisia yhdistyksiä ja seuroja: Jokelan Kisa, 

Jekku, Jokelan vpk, Jokelan Yrittäjät, Jokelan Omakotiyhdistys, Raidetoimikunta, Jokelan 

kansalaisopisto, Jokelan Karjala-seura, Viihtyisä Pohjois-Tuusula, SKP Jokelan osasto, Jokelan 

eläkkeensaajat, Jokelan tiilitehdasperinne, Jokipartio, Keskustan Jokelan paikallisyhdistys, 

sekä alueen rehtoreiden edustaja Pertun koulusta. 

 

2. Kehittämistoimikunnan asiat (esitykset) 

 

Kehittämistoimikunta toimii paikallisena asiantuntijaelimenä, sillä ei kuitenkaan ole suoraa 

päätäntävaltaa asioissa. Toimikunnan tehtävä on tehdä esityksiä ja viedä niitä edelleen 

toimialoille, vastata lausuntopyyntöihin ja kommentoida erilaisia hankkeita. Toimikunta 

ottaa kantaa pitkänaikajänteen linjauksiin ja hankkeisiin, mutta yhtälailla toimii alueen 

asukkaiden puolestapuhujana erilaisissa asioissa esim. suojatien sijoittaminen, hidastetöyssy 

tai uimarannan kunnostus. Toimikunnan työskentelytapa on teemoitetut kokoukset, joissa 

käsitellään ajankohtaisia asioita ja hankkeita. Kokouksissa kuullaan asiantuntijoiden 

esittelyjä liittyen mm. liikenteeseen, kaavoitukseen ja ajankohtaisiin rakennushankkeisiin. 

Toimikunta on antanut vuoden aikana lausunnot Vallun työpaikka-alueen ehdotuksesta, 

Jokelan uusien korttelien suunnitelmista ja 2040 yleiskaavasta. Lisäksi kokoonnutaan 

yhdessä paikallisten yhdistysten kanssa ja Pohjois-Tuusulan yhteistyön näkökulmasta 

Kellokosken kehittämistoimikunnan kanssa.  

 

Ajankohtaisia asioita Jokelan alueella on mainittu huoltoaseman rakennustyö ja aseman 

läheisyyteen on kaavamuutoksella tulossa puurakenteisia asuinkerrostaloja. 



Kunnanvaltuusto on käsitellyt kaavoitussuunnitelman vuosille 2016 – 2020. Suunnitelmassa 

on hanke, jossa Keskustien kortteleita tehostetaan. Peltokaaren kunnallistekniikka ja 

meluaita on rakennettu valmiiksi. Peltokaari 1 tontit on lähes kokonaan myyty ja Peltokaari 2 

on osin varattu, alueelle tulossa mm. rivitaloja ja pientaloja. Kartanon alueen osalta 

kaavoitus tulee jossain vaiheessa käsittelyyn. Joissakin kohteissa haasteena on, että kunta ei 

omista alueita ja käy siksi neuvotteluja maanomistajien kanssa. Asiat etenevät näiden 

hankkeiden osalta kunnan tasolla ja toimikunta on hankkeista tietoinen, eivät ole 

kehittämistoimikunnan listalla erillisinä asioina. Yritystoiminnoista Valintatalon toiminta 

päättyy ja Osuuspankin tila on edelleen tyhjänä. Tilat eivät ole kunnan omistuksessa. 

Kuntakehityslautakunta on aktiivinen Jokelan kehittämishankkeiden suhteen. 

 

Puheenjohtaja esitteli koosteen kehittämistoimikunnan ajankohtaisista asioista ja avasi 

keskustelun.  

 

Päiväkummuntien rauhoittaminen raskaalta liikenteeltä. 

Päiväkummuntien ja Tolkinojantien välillä liikennejärjestelyt tulevat muuttumaan 

Rakenteilla olevan kylmäaseman vuoksi. Jokelan Kisa käy kunnan kanssa keskustelua 

tekonurmen liikennejärjestelyistä, paikalla on käynyt kunnan liikennesuunnittelija. 

 

Jokela-talon käyttömaksu 

Yhdistykset tiedustelivat Jokela-talon tämänhetkistä käyttömaksutilannetta. Jokela-

talon käyttömaksut on palautettu 2015 budjettivalmistelujen yhteydessä vanhaan 

malliin. Yksityiset ja yritykset maksavat tilojen käytöstä 24 euroa tunnilta, seurat ja 

järjestöt 12 euroa tunnilta. Tuusulalaisilta nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja 

eläkeläisjärjestöiltä ei peritä käyttömaksua. Lisäksi Jokelan kansalaisopistolle Jokela-

talon tilojen käyttö on ilmaista. Tilojen käyttömaksut vahvistetaan vuosittain. 
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Tuusulalaisilta nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja eläkeläisjärjestöiltä ei peritä 
käyttömaksua nuorisotaloista. 
 

 

Yhdistykset pyysivät kehittämistoimikuntaa selvittämään Jokela-talon 

käyttäjämäärät. Yhdistyksen edustajat toivat esiin, että Jokela-talon tilojen 

varaaminen tuntuu hankalalta. Tiloja voi tällä hetkellä varata internet-lomakkeen 

kautta ja soittamalla. Varauskalenteri on varattavien tilojen osalta selattavissa 

internet-sivuilla. Toimikunnan sihteeri toivoo, että kehittämisehdotukset lähetetään 



hänelle. Ehdotus varausohjeiden selkeyttämisestä internet-sivustolle selvitetään 

nuorisopalveluiden kanssa. 

 

Puheenjohtaja tiedusteli onko yhdistysten edustajilla muita ajankohtaisia asioita alueen 

kehittämiseksi. 

 

Jokelan keskusta on senioriasumiselle otollinen paikka, sillä keskitetyt palvelut helpottavat 

kulkemista ja palvelujen saantia. Jokelan Yrittäjät ja Omakotiyhdistys ovat esittäneet, että 

uusien kerrostalojen alakerroksen pitäisi olla yritystilaa. Tämä on Jokelassa toteutunutkin. 

Erityisesti senioriasumisen huomioiden uudisrakentamisessa kerrostalojen tulisi aina olla 

hissillisiä. Yritysalueiden laajenemiseen on kytketty toive kevyenliikenteen väylien 

kehittämisestä. 

 

Yhdistysten edustajat esittivät, että toimikunta ottaisi ns. vakio-otsikoksi Jokelan keskustan 

kehittymisen, joka on koko Jokelaa ja sen vetovoimaisuutta koskeva teema. Toimikunnan 

toivotaan käsittelevän esimerkiksi kaavoihin liittyviä asioita kokonaisuutena koko Jokelan 

kehittämiseksi. Keskustelussa nostettiin esille aikoinaan tehty aloite Jokelan jäähallista ja 

ajatus pohjoisesta uimahallista. Raideliikenteen kehittäminen on myös tärkeä osa Jokelan 

vetovoimaa ja kunnan tulisi aktiivisesti toimia sen kehittämiseksi. 

 

Alueen kouluja edustava rehtori kertoi että päiväkotilasten ja kouluikäisten 

lähiliikuntapaikkoja on kunnassa rakennettu ansiokkaasti. Valtion rahoitusta on haettu 

Pertun koulun lähiliikuntapaikan rakentamiseen, tarkoitus on että liikuntapaikka palvelee 

koululaisia, alueen päiväkotien, seurakunnan kerhojen lapsia ja kaikkia alueella asuvia 

perheitä. Kentän laidalle on suunnitteella rinnekatsomo, jota voi hyödyntää erilaisissa 

tapahtumissa.  

 

Pertun kouluun suunniteltu laajennus on toistaiseksi pysähtynyt. Notkopuiston päiväkotia 

laajennetaan, keskustan päiväkodin huonon kunnon vuoksi. Esikoulujen sijoittuminen on 

vielä auki, päätökset tulevat tämän vuoden puolella. Pertun koulussa on tulevan kymmenen 

vuoden aikana tasainen oppilasennuste, Lepolan koulun oppilasmäärä on kasvussa ja Kolsan 

koulun hiipumassa. Hyvinkään kaupungin kanssa keskustellaan yhteistyömahdollisuuksista. 

Alustavien neuvottelujen mukaan kolmisenkymmentä oppilasta olisi tulossa ensivuonna 

Hyvinkään puolelta Kolsaan. 

 

3. Jokelan tapahtumat 

 

Joulun hyväntekeväisyyskeräykset  

 Joulupakettikeräys Tartton lapsille, MLL Jokela 

 Lahja Jokelan lapsille, MLL Jokela, Jokelan kirjasto ja sosiaalityö 

 Pakettikeräys Romanian lapsille, Seurakunta 

 

Tulevat tapahtumat 

 21.11 paloasemalla on avoimet ovet 

 21.11 Jokelan eläkkeen saajilla syysmyyjäiset Jokela-talon nuorisotilassa 



 28.11 Jokelan Joulukadun avajaiset, Jokelan yrittäjät  

 29.11 Adventtimyyjäiset, Jokelan seurakunta 

 12.12 Jokelan joulumyyjäiset, Viihtyisä Pohjois-Tuusula 

 23.4 Kevätmarkkinat (alustava päivämäärä) 

 

Jokelan Karjala-Seuran Joka-teatteri valmistelee ensikesän esityksiä, joita esitetään 

heinäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin. Karjala-seuralla on varastossa esiintymislava jota 

voidaan lainata muille toimijoille. Jekku ry lainaa tapahtumiinsa erilaisia telttoja ja 

lavarakenteita mielellään paikallisilta toimijoilta. Yhdistys tekee mielellään yhteistyötä ja 

tulee esimerkiksi kertomaan toiminnastaan tapahtumiin. Jekku ry:llä on kenttäkeitin jota 

vuokrataan ja yhdistys tulee mielellään tapahtumiin kertomaan omasta toiminnastaan. 

 

Jokelan Kisa järjestää vuodessa kymmenkunta isoa turnausta, jotka tuovat vuodessa 6 000 – 

8 000 kävijää Jokelaan, suurimmillaan 1 000 henkeä viikonlopun aikana. Kävijät kyselevät 

paljon ruokailu ja kahvilamahdollisuuksia. Yhdistykset ovat tervetulleita järjestämään 

toimintaa, tapahtumissa on tilaa markkinoida omaa toimintaa tai vaikka mainostaa Jokelaa 

asuinpaikkana. Kisa kokoaa ensivuoden turnauskalenterin joulukuussa, tapahtumat 

jakautuvat kausittain 5 keväälle ja 5 syksylle. 

 

Vpk:n edustaja painottaa, että turvallisuuteen tapahtumissa tulee suhtautua vakavasti ja 

huolehditaan, että tapahtumien taustalla on järjestävä taho esim. yhdistys- tai seura. Tämä 

on turvallisuuden ja vastuukysymysten kannalta ensiarvoisen tärkeää. Kunnan edustajien 

kanssa on keskusteltu voisiko erilaisissa yhteistapahtumissa hyödyntää kunnan vakuutuksia. 

Jokelalaiset yhdistykset voisivat jollakin konseptilla yhdessä Jokelan kansalaisopiston kanssa 

järjestää järjestyksenvalvojakurssin. Kortin suorittaneita voisi kysyä yhdistysten ja seurojen 

tapahtumiin järjestyksenvalvojiksi. Useamman yhdistyksen yhteistyöllä järjestämissä 

tapahtumissa tulisi silti olla yksi järjestävä taho jonka voi ilmoittaa poliisille 

tapahtumailmoituksessa ja pelastussuunnitelmassa.  

 

Yleisellä tasolla yhdistyksiä ja toimikuntaa huolestuttaa asukkaiden aktiivisuuden puute 

liikkua erilaisiin tapahtumiin. Esimerkiksi Joka-teatterin esityksissä ja seurakunnan 

järjestämissä yhteislaulutilaisuuksissa jokelalaisia liikkuu vähän. Facebookissa on avoinryhmä 

Jokelan yhdistysten yhteisen tiedottamisen tyyssija, sinne voi laittaa tiedotteita 

tapahtumista ja käyttää välineiden lainauspalstana. Jokelalaisten ilmoitustaulu on hyvä 

tiedottamiskanava, päivitykset liukuvat uutisvirtaan nopeasti joten tieto ei pysy näkyvillä 

kovin pitkää aikaa. Tuusulan kunnan sivulla on tapahtumakalenteri, johon kaikki toimijat 

voivat ilmoittaa tapahtumia www.tuusula.fi/kalenteri. Kunnan ylläpitämässä kalenterissa 

jatkuvuus on taattu. Kehittämistoimikunta selvittää onko tapahtumakalenteria mahdollista 

jakaa tai selata vain Jokelan osalta. Jokelan tapahtumat olisi tärkeää löytää kootusti.  

 

Jokelan kansalaisopiston ohjelmaan voisi mahdollisesti lisätä sivuja tapahtumien 

mainostamiselle. Ohjelman painamisen ja jakamisen kustannukset kuitenkin nousevat ja 

lisäkulut pitäisikin jakaa yhdistysten kesken. Tapahtumien ajankohdat ja sisällöt pitäisi tietää 

hyvissä ajoin, esimerkiksi kevään ohjelmaan tulevat tiedot marraskuun loppuun mennessä. 

Kansalaisopiston kannatusyhdistyksessä on seitsemäntoista yhdistystä. 



 

Suomen kulttuurirahaston Uudenmaan rahastoon on uusmaalaisen taiteen, kulttuurin ja 

kotiseututyön tukija. Jokelalaisten yhdistysten on mahdollista hakea avustusta 

kulttuuritapahtumiin. 

 

4. Yhdistysten ja seurojen asiat 

 

Jokelan aseman tilanne huolestuttaa yhdistyksiä. Asema on toiminut vuodesta 1875 saakka. 

VR on tehnyt sopimuksen aseman odotustilan aukipitämisestä Järvenpääläisen Setlementti 

Louhelan tytäryhtiön Pitopalvelun kanssa ensivuoden kesäkuuhun. Kahvilassa ei ole tällä 

hetkellä työntekijää ja Louhela on järjestänyt paikallisten aktiivien kanssa aseman 

odotustilan aukiolon klo 6.30 – 9.30. Louhela hakee työntekijää joka voisi pitää aseman 

odotustilaa auki. Todennäköisesti tilanne on kuitenkin auki ensi kesäkuusta eteenpäin. 

Kahvilatoiminta itsenäisesti ei asemalla ole kannattavaa, siitä kertoo tiheästi vaihtunut 

yrittäjä tilassa. Kiinteistö on ratahallintokeskuksen omistuksessa ja tilan kiinteät kulut ovat 

suuret. Yhtenä vaihtoehtona on esitetty, että tilaan järjestetään sähköisellä avaimella 

toimiva odotustila jossa on kameravalvonta. Kunta voisi selvittää onko olemassa sellaisia 

toimintoja jotka voitaisiin yhdistää asemarakennukseen odotustilan aukipitämiseksi. Tila ei 

kuitenkaan täytä vaatimuksia esimerkiksi päiväkodin toimintaan. Vapaaehtoisten rinkiin 

kaivataan lisää toimijoita. Louhela järjestää seuraavan vapaaehtoisten koulutuksen 24.11 klo 

18.  

 

Jokelan kansalaisopisto järjestää järjestyksenvalvojan peruskurssin 2016 keväällä. 

Yhteistyössä Jokelan Kisan kanssa on suunniteltu myös ensiapukurssia erityisesti 

urheiluseurojen tarpeeseen. Kaikille avoin EA1 – ensiapu kurssi tammikuulle. Hygieniapassi –

koulutusta on järjestetty muutaman vuoden välein. Kansalaisopiston rehtori kuulee 

mielellään ajatuksia ja ehdotuksia yhdistysten kurssitarpeista. 

 

Palokunta täyttää vuonna 2016 80-vuotta. VPK tiedusteli onko yhdistysten tai toimikunnan 

edustajilla tietoa vaakunan alkuperästä. VPK on kiinnostunut vaakunan alkuperästä, kenellä 

olisi oikeus antaa lupa pinssin käyttämiseen. 

 

Puheenjohtaja päätti tilaisuuden yhteisen osuuden. 

 

 


