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KELLOKOSKEN KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUSPÖYTÄKIRJA  
 
 
Kellokosken kehittämistoimikunnan kauden 2017 ensimmäinen kokous pidettiin tiistaina 10.1. klo 18.00 
kahvila Kinuskillassa.  
 
Paikalla 

Kyösti Lehtonen (pj.) 
Heli Udd 
Antti Seppälä 
Hannu Helasvuo 
Arja Taipale 
Päivi Hämäläinen (siht.) 
 

Poissa 
 Liisa Palvas 
Kari Sillman 
Erja Isomäki 
Pertti Alivirta 
Antti Joutseno 
 Ari Maskonen 

 
 
ASIALISTA  
 
1. Kokouksen avaus 

 
Pj. avaa kokouksen. 
 
 

2. Kehittämistoimikunnan resurssit 
 
Kehittämistoimikunnille (Riihikallio, Hyrylä, Jokela, Kellokoski) on budjetoitu 10 000 € vuodelle 
2016 käytettäväksi. Kunkin toimikunnan osuus on 2 500 €. Aikaisempien kokouksien 
keskusteluissa on pohdittu ja selvitetty erilaisia vaihtoehtoja ja päätettiin, että rahat käytetään 
Kellokosken koululaisten hyväksi. 
 
Kehittämistoimikunta päätti sähköpostikeskusteluna joulukuussa, että toimikunnan vuoden 2016 
rahat käytetään Kellokosken koulun oppilaiden hyväksi. Kouluun hankitaan tuoleja, jotka 
mahdollistavat ns. liikunnallisen oppimisympäristön. Lasten ja nuorten liikkuminen on nostettu 
suuresti esiin myös uudessa valtioneuvoston hallitusohjelmassa sekä opetussuunnitelmassa, 
jonka asteittainen käyttöönotto alkaa syksyllä 2016. Opetus- ja kulttuuriministeriön tukeman 
Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteena on luoda kouluihin liikunnallista toimintakulttuuria perinteisen 
liikunnan tuntiopetuksen lisäksi. 
 
Nyt tilatut jakkarat mahdollistavat oppilaille pienen liikkumisen työskentelyn lomassa, mikä auttaa 
keskittymisessä ja vähentää häiriötä tuottavia toimia. Jakkaran pohja on pyöristetty, mikä tukee 
oppilaan kehonhallintaa. Nämä asiat auttavat oppilaita kehittymään kohti entistä liikkuvampaa 
koulua ja työtapaa. Oppilaat saavat kokeilla tuoleja ja niitä on nyt riittävästi jaettavaksi 
useampaan luokkaan. 
 
Jakkarat on tilattu ja niiden toimitus ja laskutus tapahtuu vuoden 2016 aikana. Kellokosken 
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koululta on välitetty kehittämistoimikunnalle lämmin kiitos oppilaiden huomioimisesta.  
 
 
Ollaan tyytyväisiä, että tuolien hankkiminen onnistui. 
 
Todettiin, että noin puolet toimikunnalle vuodelle 2017 budjetoiduista rahoista voisi käyttää 
kevätkaudella. Mietitään käyttökohdetta heti alkuvuodesta. 

 
3. Yhteiskokous 

 
Jokelan toimikunnalle ehdotetaan yhteiskokouksen ajankohdaksi kahta aikaa: to 9.2.2017 ja to 
16.2.2017 klo 18 alkaen Kellokoskelle. Toimikunnan sihteeri ottaa yhteyttä Jokelan toimikuntaan. 
 
Asialistalla mm. toimikuntien tulevaisuus ja Heidi Hagman pyydetään paikalle esittelemään asiaa. 
Muuta tarkempaa asialistaa lähetetään kutsun liitteenä. Mahdollisesti agendalla on myös 
joukkoliikenneasiaa ja muita Pohjoista Tuusulaa koskevia asioita. 
 

4. Muut asiat 
1. HUS:n purettu vastaanottosiipi Kellokosken keskustassa 

Vastaanottosiiven purkupaikka on tyhjänä ja sen kehittämisestä on otettu yhteyttä HUS:iin, 
jos yhteistyöhankkeena voitaisiin saada alue jonkinlaiseen yhteiseen käyttöön. Neuvottelut on 
avattu ja niitä jatketaan. 
 

2. 100-vuotisjuhlavuosi 
Mietitään miten toimikunta voisi kuluvana vuonna juhlistaa 100-vuotista Suomea. Ehdotettiin, 
että esimerkiksi MeKen järjestämän Kellokoskipäivän aikana syyskuussa esitettäisiin 
toimikunnan toimesta vanhoja filmejä. Tapahtumaideointia jatketaan ja mahdollisimman pian 
toimitetaan tietoa kunnan 100-vuotistapahtumakalenteriin Kellokosken tapahtumista. 

 
3. Katuvalot Kellokoskella 

Kellokoskella on monia katuvaloja sammunut ja se aiheuttaa monia vaaratilanteita 
liikenteessä. Kunnallistekniikasta on saatu selvitys miten näissä tapauksissa voi toimia, jos 
vikoja huomaa:  
 
Tuusulan kunnossapitourakoitsija kiertää alueella 8 viikon välein, yksittäisiä valaisimia ei korjata 
huoltokierroksen ulkopuolella (aikataulu löytyy kunnan sivuilta). Vikailmoituksessa tulee mainita 
kunta, jonka alueella ilmoituksen kohde sijaitsee, katuosoite sekä vian laatu. 
  
Liikennevaloviat sähköpostilla: helpdesk@swarco.fi 
Katuvaloviat: 

o Sähköposti: katuvaloviat.tuusula@eltelnetworks.com 
o Tekstiviesti: 040 311 3838 
o puhelin: 040 311 3838 
o Lisätietoa kunnan katuvaloista löytyy: https://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=7530  
  
Huom! Luistelukenttien, ulkoilureittien ja kuntoratojen valojen vikailmoitukset tulee ilmoittaa kunnan 
palaute järjestelmän kautta: https://www.tuusula.fi/lomake/show.tmpl?id=350&sivu_id=2643 (eri 
kunnossapitäjä) 

 
Loppuvuoden kokouksessa 2016 oli valaistuksesta Saunarannankujalla keskustelua ja asiaan 
saatiin Tuusulan kunnallistekniikan suunnittelusta seuraava vastaus: ”Valaistuksen uusiminen 
Saunarannankuja alueella on työlistalla. Valitettavasti työ on viivästynyt, 
valaistusurakkaneuvottelujen päädyttyä markkinaoikeuden käsittelyyn. ” 

mailto:helpdesk@swarco.fi
mailto:katuvaloviat.tuusula@eltelnetworks.com
https://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=7530
https://www.tuusula.fi/lomake/show.tmpl?id=350&sivu_id=2643
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5. Seuraavat kokoukset 
 
Kokouksessa sovittiin, että seuraavat kokousajankohdat ovat: 
     

 seuraava kokous joko 9.2 tai 16.2  klo 18 (yhteis-)kokouspvm ja – paikka selviää myöhemmin 
    ti 21.3.2017 klo 18 ravintola Ruukki   

ti 9.5.2017 klo 18 päättäjäiset, paikka selviää myöhemmin  
     

 
6. Kokouksen päättäminen 

 
Pj. päättää kokouksen klo 19.30 
 

 
muistion laati 
Päivi Hämäläinen 
Kellokosken kehittämistoimikunnan sihteeri  
p. 040 314 4557  
paivi.hamalainen@tuusula.fi 
 

Jakelu: 
 
toimikunnan jäsenet 
kellokoskelaiset valtuutetut  
kunnanhallituksen jäsenet 
kunnanvaltuuston pj:t 
kuntakehitysryhmän jäsenet 
kunnan verkkosivut / Leena Eno 
Kellokosken kirjasto 
Keski-Uusimaa –lehti 
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