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KELLOKOSKEN KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 
Kokousaika:  4.4.2016 klo 18.00 – 20.00  
Paikka: Kahvila Kinuskilla 
Osallistujat:  

Liisa Palvas (pj.) 
Kyösti Lehtonen (vpj.) 
Heli Udd 
Kari Sillman 
Erja Isomäki 
Antti Seppälä 
Antti Joutseno 
Hannu Helasvuo 
Pertti Alivirta 
Ari Maskonen 
 
Marko Kauppinen, Tuusulan kunnan elinkeinopäällikkö 
Sari Husa / Elinkeinoneuvottelukunnan jäsen, Kellokosken yrittäjät ry:n pj. 
Kim Smedslund / EMO ry 
 

poissa   
Arja Taipale  
Asko Honkanen (siht.) 
 

 
ASIALISTA  
 
1. Kokouksen avaus 

 
Pj. avasi kokouksen klo 18.00. 
 

2. Yrittäminen Kellokoskella 
 
Husa, Smedslund ja Kauppinen kertoivat elinkeinoharjoittamisesta Kellokoskella ja sen 
kehitysnäkymistä.  
 
Elinkeinopäällikkö Kauppinen esitteli elinkeinopalveluiden tilannetta ja kuulumisia, minkä ohessa 
käytiin keskustelua. Keskustelussa nousi erityisesti esiin: 

 Kyltit Kellokoskella, miksi kunta on ottanut niitä pois? Onko mahdollista saada kunnollinen 
kyltitys? Elinkeinopalvelut selvittää onko mahdollisuutta saada kadunvarsille paremman 
opastuksen ja parantaa siten yritysten näkyvyyttä.  

 Posti huoletti, nyt pakettiliikenne on haastavaa. Yritykset ovat olleet kiinnostuneita, mutta 
jostain syystä sopimusta Postin kanssa ei ole syntynyt. Tähän toivotaan jotain ratkaisua. 
Kunnan elinkeinopalvelut selvittävät vielä asiaa ja koetetaan löytää ratkaisua.  

 Asuntomessujen aikaan ehdotettiin, että Kellokoskella voisi olla autoparkki ja muutenkin 
kävijöitä pitäisi saada ohjattua myös Kellokoskelle. 

 Matkailun suhteen toivottiin, että Kellokosken matkailullinen potentiaali nähtäisiin myös. 
Toivoin kiinnostuneita mukaan TuMan toimintaan, kerroin 5.4.2016 järjestettävästä 
infoillasta Järvenpää-talolla.  

 Järvenpään kanssa toivotaan julkisen liikenteen osalta yhteistyötä ja sen mahdollisuuksia 
tulisi selvittää. Todettiin, että joukkoliikenne vaatii myös käyttäjiä. Yhteistyötarpeesta on 
toimitettu tieto kunnan liikenneinsinöörille ja asiasta neuvotellaan Järvenpään kanssa. 

 Toimelan kohtalo keskustelutti jälleen. On huonossa kunnossa, vaatisi rajun korjauksen, 

http://www.emory.fi/fi/sisalto/001_etusivu
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mutta sijainniltaan on kaupalliseen toimintaan otollinen..  

 Voivatko yhdistykset edelleen saada kunnalta nollakorolla lainaa? Sovittiin, että 
elinkeinopalvelut selvittää onko menettely edelleen käytettävissä.  

 
 
Kim Smedslund kertoi Emo Ry:n hankkeiden rahoitusmahdollisuuksista. Ajankohtaisena 
mahdollisesti rahoitusta hakevana hankkeena Smedslund mainitsi kunnan rantasaunan. Saunan 
remonttiin voitaisiin mahdollisesti saada varoja.  
 
Sari Husa Kellokosken yrittäjät ry:stä kertoi, että toivotaan kunnalta yritysvaikutusten arviointia. 
Kauppinen kertoi, että arviointi on tarkoitus tehdä Kuuma-kuntien yhteistyönä. Husa kertoi lisäksi, 
että kunnan asettamassa Elinkeinopoliittisessa neuvottelukunnassa toimiminen koetaan hyvänä 
kanavana yritystoiminnan kehittämiseksi. Neuvottelukunta kokoontuu seuraan kerran 
toukokuussa.  
 

3. Seuraavat kokoukset 
 
Ei sovittu seuraavia kokouksia. Asiaan palataan sähköpostitse. 
 

4. Kokouksen päättäminen 
 
Pj. päätti kokouksen klo 20.00. 
 
 
 
muistion laati elinkeinopäällikkö Marko Kauppisen muistiinpanojen pohjalta 7.4.2016 
Asko Honkanen 
toimikunnan sihteeri 
 
Jakelu: 
 
toimikunnan jäsenet 
kellokoskelaiset valtuutetut  
kunnanhallituksen jäsenet 
kunnanvaltuuston pj:t 
kuntakehitysryhmän jäsenet 
kunnan verkkosivut / Leena Eno 
Kellokosken kirjasto 
Keski-Uusimaa –lehti 
tekninen toimi 


