
 

 

TUUSULAN KUNTA    PÖYTÄKIRJA 3/2016 

Jokelan kehittämistoimikunta 

 

Aika: 18.05.2016 klo 18.30 

Paikka: Jokela-talo, Dojo 

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 

Kirsi Viitanen, vierailija 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.34. 

 

2. Läsnäolijat 

 

Todettiin läsnäolijat. 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Asialistan hyväksyminen 

 

Lisätään Kirsi Viitasen puheenvuoro kohdaksi 5, muilta osin hyväksyttiin asialista kokouksen 

työjärjestykseksi.  

 

5. Suomi100-tapahtuma 

 

Puheenjohtaja toivotti Kirsi Viitasen Teatterisisaresta tervetulleeksi. 

 

Vuonna 2017 on Suomi 100 juhlavuosi, jonka erityisenä teemana on yhdessä tekeminen. Jokelassa 

järjestetään 26. – 27.8.2017 viikonloppuna erilaisia tapahtumia. Koordinaattorina toimii 

Teatterisisar.  Erityisesti taiteilijoita, muusikkoja, kädentaitajia ja teatteriyhdistyksiä on kutsuttu 



 

 

mukaan tapahtuman järjestelyihin. Lampirock järjestetään samana viikonloppuna. Toiveena on 

saada esille Jokelan historiaa, esimerkiksi toiminnallisen rastiradan kautta.  

 

Paikallisten yhteistyötahojen kanssa järjestetään palaveri 31.8 klo 18.30 – 20.30 Jokela-talolla. 

Kehittämistoimikunta jää pohtimaan miten voisi olla tukemassa tapahtuman järjestämistä. 

 

Kirsi Viitanen poistui kokouksesta. 

 

6. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 

7. Terveiset Jokelan markkinoilta 

 

Kävijöitä oli kolmisen sataa. Toimikunnalla oli markkinoilla aloitelaatikko, saadut aloitteet käydään 

läpi kohdassa yhdeksän toimikunnan aloiteluettelon päivittämisen yhteydessä. 

 

8. Notkopuiston laavu 

 

Aloitteessa on painotettu talkootyöllä rakentamista. Puheenjohtaja on keskustellut 

liikuntapäällikön kanssa laavusta Jokelan kuntalaisillassa. Muutamat kysymykset liittyen laavun 

sijaintipaikkaan, valvontaan, rakentamiseen, ylläpitoon sekä talkoisiin, vaativat vielä vastauksia. 

Toimikunta on käynyt tarkastelemassa maastoa ja on ehdottanut alustavaa sijaintia Kanervalle.  

Pohdittiin vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja, sekä yhteistyömahdollisuuksia paikallisilta toimijoilta. Pasi 

Huuhtanen selvittää laavun rakentamiseen liittyen maanomistuksen ja tarvittavat lupakäytännöt. 

Puheenjohtaja laittaa tietoa sähköpostitse asian etenemisestä. 

 

Lisäksi liikuntatoimelta ja tekniseltä toimelta tiedustellaan onko ehostuskelpoisia katoksia ja 

penkkejä molemmin puolin pulkkamäkeä, sekä notkopuiston alueelle. Puheenjohtaja on yhteydessä 

Risto Kanervaan ja Esa Koskiseen asian tiimoilta. 

 

9. Tiilitehtaan tilanne 

 

Suomi 100 vuotta teemaan liittyen olisi ensiarvoisen tärkeää saada tiilitehtaan tilat esittelykuntoon. 

Toimikunta järjestää tiilitehtaalla katselmuksen, johon kutsutaan mukaan toimikunnan lisäksi 

edustajat tilakeskukselta, museotoimesta ja Tiilitehdas perinne ry:tä.  

 

10. Toimikunnan aloiteluettelon päivittäminen 

 

Käytiin läpi toimikunnan ajankohtaisten esitysten tilanne 

 

 Puheenjohtaja on yhteydessä Jokelan Kisaan tykkilumiladun asiassa.  

 Jäteasema Puolmatkassa on Kiertokapula Oy:n alaisuudessa. Toimikunta on esittänyt, että 

Kiertokapulan järjestäisi lauantaiaukiolon. Asia on edelleen vireillä ja käsitellään kun 



 

 

ympäristölupa uusitaan seuraavan kerran. Rinki Oy huolehtii kierrätysmateriaalin 

keräämisestä Jokelan juna-aseman vieressä.  

 Puheenjohtaja valmistelee Jokelan alueen kauppiaille kirjelmän toiveista järjestää 

kotiinkuljetuspalvelu ostoksille. 

Markkinoilta saadut terveiset 

 Senioreille ehdotettiin jumppasalivuoroa jossa pyörisi nonstop-ohjelmaa videon 

välityksellä. Välitetään aloite Jokelan Eläkkeensaajat ry:lle. 

 Jokelaan toivotaan lisää kaupallisia palveluita, pankki- ja postipalveluita, sekä 

rautatieaseman aukiolojen palauttamista. Ehdotuksessa mainitut palvelut ovat 

markkinaehtoisia, joten asiat eivät liity toimikunnan vaikutuspiiriin. 

 Alhon rinteen lähimastoon on ehdotettu rinnettä. Tätä hanketta edistetään yhteistyössä 

liikuntatoimen kanssa. 

 

11. Muut asiat 

 

 MLL-järjestää puistopiknikin tänä vuonna tiilitehtaan piha-alueella. 

 Kunnan hallintosääntöä uudistetaan ja lautakuntarakennetta eheytetään, asiaa käsitellään 

kunnanvaltuustossa lähiaikoina. Samalla kehittämistoimikuntien roolia pohditaan ja 

mahdollisesti jatkavat seuraavalla valtuustokaudella kehittämisverkostona.  

 Purola – Nuppulinna – Jokela bussilinjaa tarkastellaan liikennesuunnittelussa. 

Todennäköisesti linja järjestetään jatkossa luontevampaan työhön kulkusuuntaan 

Nuppulinna – Purola – Järvenpää. HSL-järjestelmään liittymistä selvitetään edelleen. 

 

12. Seuraava kokous 

 

Kokoukset järjestetään jatkossa kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona. Seuraavat kokoukset 7.9., 

5.10., 2.11. ja 7.12. Jokela-talolla. 

 

13. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.34. 


