Kuntalaisten illat
vuonna 2016
teemalla
Vetovoimainen Tuusula
Yhteenveto
Kellokoski 31.3.2016

2
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Kellokosken koulukeskuksen ja sen ympäristön
kehittämisen työpaja







Liikunnan osalta keräsimme ideoita unelmien liikuntapihaksi ja miten
opetuksessa voi edistää myönteisellä tavalla fyysistä aktiivisuutta. Saimme
kirjallisia ideoita ja ehdotuksia mm. sulkapalloverkosta kaikkien käytössä olevaan
kuntovälinerataan ja skeittipaikkaan.
Kävimme lisäksi vilkasta ja positiivista keskustelua tulevasta muutoksesta
kouluympäristössä. Koulun pihalle toivotaan monipuolisia mahdollisuuksia liikkua,
mikä sopii hyvin meillä jo vuosia käynnissä olleeseen
lähiliikuntapaikkaohjelmaan.
Ilahduttavaa oli myös se, että toivotaan lasten ja nuorten itse järjestämiä
liikuntatempauksia. Tätä ei voi muuta kuin peukuttaa! Oikealla tiellä ollaan!
Kaiken kaikkiaan oli oikein hyödyllinen ilta!

Risto Kanerva, liikuntapäällikkö, Tuusulan kunta
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Yhteenvetoa Kellokosken kuntalaisten illan
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Kellokosken koulukeskuksen ja sen ympäristön kehittämisen työpaja
 Koulurakennuksen osalta esittelimme kiinnostuneille koulun piirustuksia.
Kiinnostuneita oli hyvinkin paljon ja keskustelu oli vilkasta. Keskustelua käytiin
useista asioista. Puhuttiin lasten turvallisuudesta koulumatkalla, pohdittiin mitä
reittejä pitkin lasten olisi turvallisinta tulla kouluun. Lisäksi joukkoliikenteestä ja
alueen liikennejärjestelyistä tulevaisuudessa tuli joitain kommentteja.
 Kellokoskelaiset olivat kiinnostuneita uuden koulurakennuksen yhdistyksille
varatuista tiloista ja pohdimme miten muitakin koulun tiloja saataisiin
mahdollisimman laajaan käyttöön. Yhdistykset olivat erittäin kiinnostuneita tilojen
käytöstä heidän tarpeisiinsa ja he kyselivät ”omien tilojensa” perään.
Keskustelussa pohdiskelimme, miten koko koulun tilat saataisiin mahdollisimman
laajasti kaikkien käyttöön.
 Joitakin kyselyitä tuli myös Linjamäen koulun ja Kellokosken lukion
tulevaisuudesta, mutta nämä kommentit jäivät vähemmistöön.
 Pääasiassa ihmiset halusivat tutustua rakennukseen ja sen lähiympäristön
muutoksiin omasta näkökulmastaan, koski se nyt sitten lasten koulumatkaa, salin
kokoa, yhdistysten tilojen käyttömahdollisuuksia, lähiympäristön
liikenneympyryöitä tai koulun tiloja yleensä.
Jari Wäre, kehittämis- ja hallintopäällikkö, kasvatus ja sivistystoimi
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Kellokosken tulevaisuus –työpaja
 Joukkoliikenteen kehittämisestä käytiin paljon keskustelua. Mahdollinen HUS:n
poistuminen Kellokoskelta lisäsi arveluita joukkoliikenteen laadusta. Taajaman
sisäistä joukkoliikennettä ei ole, vain Vanhan Valtatien linjat toimivat.
 Kerrostaloasuntoja edelleen peräänkuulutetaan. Vaihtoehtoisesti muitakin senioreille
sopivia asuntoja sopii tuottaa. Rakennusliikkeiden houkuttelemiseksi taajamaan on
tehtävä töitä, koska harva tuntee taajaman. Toisaalta ymmärretään kysynnän
vähyyden, mutta toisaalta tiedossa on, että kellokoskelaiset ovat paikkauskollisia, eli
muuttavat pientaloista kerrostaloon samassa taajamassa. HUS:n rakennuksia
uskottiin voitavan muuttaa myös asuinkäyttöön. Nikkilässä samankaltainen hanke on
edennyt, mutta harmillisen hitaasti.
 Keskustaan toivotaan lisää kauppoja. Keskustan ilmeeseen halutaan panostusta jo
ennen tätä. Keskustan Vanhan Valtatien itäpuoli on epämääräinen. Kaavan
laatiminen on kestänyt liian kauan.
 Pidettiin hyvänä, että HUS on perustanut tilatyöryhmän ja että sairaalan alueen
suunnittelua jatketaan yhteistyöllä.
 Ruukin kunnostamista pidetään välttämättömänä myös keskustan kehittymisen
kannalta. Suunnittelua ja neuvoitteluita tulee jatkaa.
 Pientaloalueita tarvitaan niin pian kuin mahdollista. Joenrannan alueen kaavoitus on
saatava ripeästi vireille ja valmiiksi. Tätä seuraavien pientalokaavojen järjestykseen
tai tarpeeseen ei juuri otettu kantaa.
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Asko Honkanen, kaavoituspäällikkö
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Vetovoimainen Kellokoski –työpaja
Heidi Hagman:
 Kellokosken kouluarvosana: 7-10 välillä
 Parasta Kellokoskella: Yhteishenki, suvaitsevaisuus sekä ”hulluus”
 Ei toimi Kellokoskella: Joukkoliikenne
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Nuorisopalveluiden ja kirjaston kehittämisen työpaja
 Suurin osa keskustelusta liittyi tilaan ja siihen että siirtyisimme kirjaston viereen
(nykyinen perhekeskus) Tämä herätti paljon ajatuksia, oikeastaan kyllä vain positiivisia
ja kannustavia. Kuntalaiset näkivät hyvänä sen, että kunnalliset palvelut ovat yhdessä
ja että samalla voimme pohtia yhteisiä toimintoja.
 Huolta esitettiin Kellokosken kirjastosta, ja siitä että ”ettei vaan kukaan keksisi ettei
sitä tarvita”. Saimme siis myös keskustella siitä huolesta, joka liittyy kunnallisiin
palveluihin, ja niiden säilymiseen Kellokoskella. Nämä keskustelut toki sivusivat myös
muita kahvilapöytiä, koska esiin nousivat uusien kuntalaisten saaminen Kellokoskelle
ja sairaalan lakkautus.
 Toki tämä yleinenkin toive esiin nousi parin kuntalaisen taholta, eli että voisimme tulla
aina paikalle kun nuoret käyttäytyy huonosti. Pääosin kuitenkin toivottiin nuorten
mukaan ottoa vielä suuremmin kun heidän palveluitaan kehitetään, ja toive ”oikeasta”
alueellisesta nuorisotyöstä. Tällä tarkoitettiin sitä, että nuorisotyö voisi järjestää nuorille
vapaa-ajan toimintaa oman tilan lisäksi myös koulun tiloissa sekä piha-alueilla.
 Kohdennetun nuorisotyön puolelle nousi toive Otuksen jalkauttamisesta myös
Kellokoskelle ilman sitä, että nuoren tai verkoston tarvitsee sitä pyytää. Tätä
lähdemme tekemäänkin syksyllä, eli Otus palvelee kerran viikossa Jokelassa ja
Kellokoskella päivystysluontoisesti asiakastapaamisten lisäksi.
 Tässä näin pääasiat. Keskustelu oli vilkasta ja ilta meni todella nopeasti. Tämä oli
oikein onnistunut ilta!
Jaana Kellosalmi, erityisnuorisotyöntekijä
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Www-sivujen kehittämisen työpaja
Kuntalaiset toivoivat Tuusulan verkkosivustolle
 selkeämpää rakennetta
 parempaa hakua
 nettisivuston yhteensopivuutta älypuhelimien ja muiden
päätelaitteiden kanssa
 sähköisiä asiointimahdollisuuksia
 lisää ajankohtaisia asioita
 linkitystä sosiaalisen median kanaviin
 uudistusta visuaaliseen ilmeeseen

Riikka Uusikulku, viestintäpäällikkö
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Kohti visiota
ja vetovoimaista
Tuusulaa
2014
TERVE TALOUS
Palvelurakenteet
taloudellisesti
kestävälle pohjalle

2015
KEHITTYVÄT
PALVELUT
Asiakaslähtöisten
palveluprosessien ja
johtamisen
kehittäminen

2017
MENESTYVÄ
KULTTUURIKUNTA
Hyvinvoivat
kuntalaiset ja
henkilöstö

2016
VETOVOIMAISET
KESKUKSET
Menestyvät yritykset
ja vetovoimaiset
kuntakeskukset

