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1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.35 ja toivotti toimikuntien edustajat tervetulleiksi. 

 

2. Läsnäolijat 

Todettiin läsnäolijat ja toimikuntien jäsenet esittäytyivät. 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Asialistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.  

 

5. Toimikuntien yhteiset asiat 

 

a) Toimikuntien määräraha 

 

Kunnansihteeri on vastannut toimikunnan selvityspyyntöön, pyytävänsä kunnanhallitusta 

linjaamaan budjettikirjausta.  

 



2016 talousarvion kirjauksessa lukee toimikuntien kohdalla ”Määrärahalla varaudutaan 

kehittämistoimikuntien, elinkeinoneuvottelukunnan, nimistötoimikunnan, 

veteraanitoimikunnan ja kuntauudistustoimikunnan kustannuksiin. Hyrylän, Riihikallion, 

Kellokosken ja Jokelan kehittämistoimikuntien toimintaan varataan 10 000 euroa.” 

 

Toimikuntien menoihin varattu määräraha talousarviossa on jotakuinkin sama kuin edellisenä 

vuonna eli 32 727 euroa, johon sisältyy talousarviossa mainittu 10 000 euron määräraha. 

 

Toimikunnat keskustelivat mahdollisuuksista laajaan alueelliseen yhteistyöhön ja yhdistysten 

yhteisistä tapahtumista ns. kylätapahtumista, joiden järjestämiseen voisi hakea tukea 

toimikuntien määrärahasta. 

 

Jokelan ja Kellokosken toimikunnat pyytävät kunnalta ohjeistusta määrärahan käyttöön. 

 

b) Keräyspisteiden muutokset 

 

Tuottajavastuullisella yrityksellä on velvollisuus järjestää pakkausjätteiden keräys ja kierrätys. 

Kotitalouksien pakkausjätteiden keräysvastuu siirtyi 1.1. Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n  

(ent. PYR) vastuulle. Rinki on aloittanut jätteiden keräyksen Tuusulassa. Keräyspisteitä on 

Kellokoskella yksi ja Jokelassa kaksi.  

 

Ringin lisäksi Paperinkeräys Oy, tulee ylläpitämään keräyspisteitä paperille. Puolmatkan 

jätteidenkäsittelyalueen aukiolot ovat tällä hetkellä arkisin klo 17 – 19, arkipyhien aattoina 7-

17, toukokuussa ja lokakuussa myös lauantaisin 9-14. 

 

Maantieteellisesti Tuusula on hyvin erilainen kuin kaupunkimaiset naapurinsa, tämä tulisi 

huomioida keräyspisteiden sijoittelussa. Toivotaan ihmisten olevan yhteydessä palvelun 

tuottajaan mikäli keräyspaikoilla astiat ovat täysiä ja siksi pursuavat ympäristöön. Palvelun 

tuottajan tulisi tässä tapauksessa tiivistää keräysväliä. 

 

Tiedotusta keräyspisteiden muutoksista tulisi tehdä näkyvämmäksi. Kunnan tulee laatia selkeät 

ohjeet olemassa olevista keräyspaikoista, paikalla kerättävistä materiaaleista ja yleiset ohjeet 

jätteiden lajittelusta. Ohjeet olisi hyvä jakaa vaikka ilmaisjakeluna jokaiseen talouteen. 

 

c) Senioriasunnot 

 

Keskusteltiin senioriasumisen huomioimisesta yleisesti kaavoituksessa, sekä asumismuotoihin 

liitettävistä kiertävistä ja tilattavista palveluista, kuten kodinhoito ja ruokapalvelut.  Seniori 

asuminen mahdollistetaan kaavoituksella ja on olennaista, että senioriasumiselle tai 

esteettömälle asumiselle tehdään tonttivaraus kaavoituksen yhteydessä. 

 

Jokelan kehittämistoimikunta on aiemmin viestinyt kaavoitukselle, että Jokelan keskustan 

asemakaavaan juna-aseman lähistölle pitäisi liittää senioritalo, esimerkiksi Jokelan päiväkodilta 

vapautuvalle tontille. Terveyskeskus ja keskustan palvelut olisivat lähellä.  

 



Jokelan Eläkkeensaajat ry suunnittelee aloitetta senioriasuntojen rakentamiseksi Jokelaan Ester 

Matilda-talon läheisyyteen. Senioritalolla ja Ester Matilda -talolla voisi olla yhteisiä tiloja ja 

toimintoja. Tavoitteena on myös synergiaetu palvelun tarjoajien välillä. 

 

Kellokoskella on kehitteillä keskustan kaavamuutos. Alueella on rakennettu ja suunnitteilla 

senioriasumista ja esteettömiä asuntoja, samantyyppiset asunnot sopivat liikuntarajoitteisille ja 

senioriasumiseen. 

 

d) Lähipalvelut 

 

Tässä ajassa lähipalveluja mitoitetaan ja optimoidaan uudelleen. Asiakkaiden kokemus ja 

mielipiteet tulee aina ottaa huomioon ja lähestyä asiaa kehittämisnäkökulman kautta. Mikäli 

palvelu otetaan pois tai sitä karsitaan, tulisi asiakaskunnan kanssa pohtia miten asia ratkaistaan 

ja tuotetaan palvelua toisella tavalla. Kaikki muutokset eivät ole automaattisesti pahasta, mutta 

asiakkaan huomioiminen ja prosessin läpinäkyvyys ovat erittäin tärkeitä.  

 

Erilaiset säännölliset popup-tilat ja kiertävät palvelupisteet, uuden kirjastoauton tyyliin, ovat 

selvitettäviä toimintamalleja ja seinättömiä ratkaisuja, joilla voidaan mahdollisesti tuoda 

palvelu lähemmäs asiakasta. Joitakin palveluita voitaisiin jatkossa viedä entistä enemmän 

asiakkaiden luo. 

 

Tuusulan terveysasemien puhelinpalvelun toimivuus on saanut paljon palautetta ja asiaa on 

käsitelty kunnanhallituksessa. Helmikuun aikana puhelinpalvelu uusitaan. 

 

Toimikunnat keskustelivat mihin asioihin toimikuntien roolista käsin voidaan vaikuttaa, kuten 

kunnan palveluihin ja kaavoitukseen. Terveydenhuollon palveluiden hallinto siirtyy sote-

uudistuksen myötä. Liike-elämän asioihin toimikunnalla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa.  

 

Toimikuntien toivotaan pääsevän käsiksi ajankohtaisiin asioihin hyvissä ajoin, jo strategian 

valmisteluvaiheessa ja suunniteltaessa palveluiden uudistuksia. Toimikuntien tarkoitus on 

tuoda päätöksenteon tueksi alueellista tuntemusta ja kansalaisnäkökulmaa. Esimerkiksi 

lautakunnat voisivat ammentaa enemmänkin tästä osaamisesta.  

 

Puheenjohtaja kiitti Kellokosken toimikunnan jäseniä yhteiskokouksesta ja päätti yhteisen 

osuuden. Kellokosken toimikunnan puheenjohtaja kiitti yhteistyöstä ja ajatusten vaihdosta. 

Yhteiskokoukset koetaan tärkeiksi ja niitä jatketaan vuosittain. 

 

6. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 

7. Lausunto Kartano I asemakaavaehdotus 

 

Käytiin läpi kaavaselostuksen keskeiset asiat. Rakennettu ala alueella on tiivis, ulkoilualuetta on 

paljon ja Palojoen laaksossa suojelualuetta jonka on tarkoitus säilyä luonnontilassa. 



 

Toimikunnan huomiot 

 Alue on Jokelan mittakaavassa suhteellisen etäällä keskustasta, kulkuyhteydet on otettava 

erityisesti huomioon suunnittelussa. Yhtenäinen kevyenliikenteenväylä, joka yhdistää 

uuden asuinalueen keskustaan on erittäin tärkeä. 

 Palveluverkkosuunnitelmassa tulee huomioida päiväkodin ja koulun tilojen riittävyys 

asukasarvioon nähden. 

 

8. Kehittämistoimikunnan facebook-ryhmä 

Outi esitteli saapuneet kommentit ja ehdotukset toimikunnan facebook sivulta.  

 Huoli Jokelan aseman turvallisuudesta, paikalle toivotaan kameravalvontaa 

 Jokela-talon käytön helpottaminen 

 Määrärahan käyttökohteita 

o PA-laitteiden hankinta jokelalaisten yhdistysten käyttöön 

o Aseman odotustilan aukipitäminen 

o Uimahallikyydit kaikille jokelalaisille 

o Jokelan karnevaalien järjestäminen 

 

Jokelan aseman alue on ratahallintokeskuksen aluetta, joten kameravalvonnan järjestäminen on 

haastavaa. Ratahallintokeskus valvoo laiturialueita. Kunta on keskustellut ratahallintokeskuksen 

kanssa tuloksetta. 

 

Määräraha asioihin palataan, kun kunnanhallitus on laatinut ohjeet määrärahoista toimikunnille. 

 

9. Muut asiat 

 

Kunta järjestää kuntalaisiltoja keväällä Jokelan koulukeskuksella 26.3. ja Kellokosken 

koulukeskuksella 31.3. Tilaisuudet alkavat kahvilla klo 17.30 ja varsinainen kuntalaisten ilta klo 18 - 

20. Iltoja isännöi valtuuston puheenjohtajisto. Ohjelmat ovat tällä hetkellä suunnitteilla ja 

kehittämistoimikunnat voivat esittää asian suhteen toiveita. Sihteeri toimittaa ehdotukset kootusti. 

 

10. Seuraava kokous 

 

30.3. klo 18.30 Jokela-talolla. 

 

11. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.00. 


