
 

 

TUUSULAN KUNTA    PÖYTÄKIRJA 2/2016 

Jokelan kehittämistoimikunta 

 

Aika: 30.03.2016 klo 18.30 

Paikka: Jokela-talo, Jokela-sali 

Läsnäolijat Häyrinen Seppo, puheenjohtaja  

 Friman Kari 

 Huuhtanen Pasi 

 Huusko Outi 

 Juntunen Paavo 

 Kylliäinen Marjut   

 Lähdeniemi Marika 

 Ahonen Lea 

Spoof Sanna-Kaisa 

Ranta-Aho Markku  

Niina Sund, sihteeri 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.32. 

 

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. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 

6. Notkopuiston pulkkamäen laavu/nuotiopaikka talkoot 

 

Jokelan hiihtoladun varteen (joko Notkopuiston pulkkamäen yläpäähän tai muuhun sopivaan 

paikkaan) ehdotetaan rakennettavaksi laavu/nuotiopaikka esim. talkoovoimin. Ilona Toivanen on 

kysäissyt asiaa kunnasta ja kunnan liikuntapäällikkö on näyttänyt vihreää valoa, etenkin jos talkoot 



 

 

saadaan pystyyn. Asiasta voisi jatkaa ideointia kunnan liikuntatoimen ja puistopalveluiden kanssa. 

Mahdollisen ilkivallan takia paikka on mietittävä tarkkaan. Kunnan päässä yhteyshenkilönä on 

luvannut toimia Risto Kanerva.  

 

Toimikunta pitää asiaa kannatettavana. Laavusta tulisi tehdä ympärivuotinen, eikä ainoastaan 

talvikaudella hiihtoladun varteen. Erityisesti lapsiperheille, päiväkotiryhmille ja koululaisille laavu 

tarjoaisi elämyksiä. Laavun ylläpitäminen ja huolto vaatii sitoutumista. Paikalle on järjestettävä 

jätehuolto.  

 

Toimikunta tekee katselmuksen maastoon 3.4. klo 17. Kokoonnutaan Notkopuiston päiväkodin 

parkkipaikalla.  

 

7. #Maas hanke 

 

Puheenjohtaja esitteli lyhyesti mistä hankkeessa on kyse. Kunta on hakenut rahoitusta hankkeen 

aloittamiseen. Avustusta ei saatu, joten asia ei ole ajankohtainen. 

 

8. Toimikuntien määräraha 

 

Talousarviossa mainitaan että Hyrylän, Riihikallion, Kellokosken ja Jokelan kehittämistoimikuntien 

toimintaan varataan 10 000 euroa. Toimikuntien määräraha 2016 talousarviossa on jotakuinkin 

sama kuin edellisenä vuonna, johon sisältyy em. 10 000euroa. Käytännössä tämä tarkoittaa 2 500 

euroa/toimikunta. Kunnanhallitukselle esitellään hankkeet joihin toimikuntien määrärahaa 

käytetään. 

 

9. Aseman turvallisuuden parantaminen 

 

Turvallisuus päällikkö on vastannut toimikunnan esitykseen kameravalvonnan parantamisesta. 

Toimikunta esittää että kameravalvonta asennetaan pyöräparkkiin ja eteläpuolen parkkipaikalle, 

niin että keräyspaikka olisi valvonnan alaisena. Ratahallintokeskuksen kanssa tulisi neuvotella lisäksi 

radan alittavan tunnelin kameravalvonnasta. 

 

Toimikunta esittää tekniselle toimelle että ratahallintokeskuksen kanssa käynnistettäisiin 

neuvottelut aseman pohjoispuolella sijaitsevan hiekka-alueen kunnostamisesta parkkipaikaksi. 

Alueelle tulee lisätä myös kunnollinen valaistus jatkuneen ilkivallan vuoksi.  

 

10. Kuntalaisilta 26.4 

Jokelan kuntalaisilta järjestetään 26.4 Jokelan koulukeskuksella. Sihteeri on välittänyt Jokelan ja 

Kellokosken kehittämistoimikuntien toiveet iltojen teemoihin liittyen.   

11. Markkinat 23.4 

 

Järjestetään paikalle idealaatikko, johon kuntalaiset voivat jättää terveisiä ja ehdotuksia 

toimikunnalle. 

 



 

 

12. Muut asiat 

 

 Toimikunta esittää tekniselle toimelle että Jokelan alueen puistojen levähdyspaikat 

kunnostetaan ennen kuin ne ovat korjauskelvottomia.  

 

 Jokela-talon aulaan kunniakirjojen alapuolelle järjestetään lukittava postilaatikko 

”Ajatuslaatikko” johon kuntalaiset voivat jättää ajatuksia, toiveita, ideoita toimikunnalle. 

Sihteeri järjestää huoltomiehen kanssa asiaa. 

 

Kari Friman poistui kokouksesta 19.25.  

 

 Selvitetään onko kunnalla mallia yritys- ja palveluhakemiston ylläpitämiseksi. 

 

 Peltokaaren tonttien myynti on edelleen hidasta. Jotta rakentaminen alueella alkaisi näkyä, 

kunta voisi myydä esimerkiksi kymmenen ensimmäistä tonttia prosenttialennuksella. 

Peltokaaren alue jää pääradan toiselle puolelle ja kulkuyhteys keskustaan kiertää suhteettoman 

kauas etelään päin. Suora kulkuyhteys juna-asemalle ja keskustaan on ensisijaisen tärkeä. 

Neljännen raiteen rakentamisen yhteydessä olisi luontevaa järjestää alikulku vankilan 

eteläpuolelle. 

 

 Jokelan Eläkkeensaajat ry on tehnyt senioriasumiseen liittyvän aloitteen (liitteenä) 

kunnanvaltuustolle. Kehittämistoimikunta tukee lämpimästi yhdistyksen aloitetta ja 

senioriasumisen rakentamista alueelle. 

 

 Jokelan tiilitehdas on arvokas osa alueen kulttuurihistoriaa. Tiilitehtaan rakennukset ovat 

kunnan kiinteistöjä ja osin suojeltuja. Kunta on velvollinen pitämään tiilitehtaan tilat kunnossa. 

Toimikunta pyytää tekniseltä toimelta selvityksen mikä tiilitehtaan tilanne on 1) millaista 

toimintaa tiloissa tällä hetkellä on 2) onko tilojen suhteen jatkosuunnitelmia. Jokelan 

tiilitehdasperinne ry on ollut asian suhteen aktiivinen. Marika Lähdeniemi on yhteydessä 

yhdistyksen edustajaan. 

 

 Esitetään tekniselle toimelle että koululampi niitetään kesän aikana ja liikuntatoimelle että 

virallinen uimaranta kunnostetaan.  

 

13. Seuraava kokous 

 

18.5. klo 18.30 Jokela-talolla.  

 

14. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.11 ja kiitti osallistuneita. 

  



 

 

       LIITE 

 


