
1 
 
 

 
 
KELLOKOSKEN KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 
 
 
Kellokosken kehittämistoimikunnan kauden kolmas kokous järjestettiin tiistaina 21.3. klo 18.00 alkaen 
Ravintola Ruukissa.  
 
Paikalla 

Liisa Palvas (pj.) 
Kyösti Lehtonen (vpj.) 
Heli Udd 
Kari Sillman 
Antti Seppälä 
Hannu Helasvuo 
Pertti Alivirta 
Antti Joutseno 
Päivi Hämäläinen (siht.) 

 
Esteestä ilmoittaneet 

 Ari Maskonen 
Erja Isomäki 
Arja Taipale 
 

 
ASIALISTA  
 
1. Kokouksen avaus 

 
Pj. avaa kokouksen. 
 

2. HUS:n purettu vastaanottosiipi Kellokosken keskustassa 
 

Pj on keskustellut HUS:n kiinteistöpäällikön Eero Rahikan kanssa viikolla 8 alueen käytöstä. 
Kunnan kaavoitustoimessa on piirretty alustava kuva siitä miten aluetta voisi käyttää osin torina ja 
osin puistona. Hus on ilmoittanut, ettei asfaltoi aluetta vaan jättää hiekka-alueeksi. 
Kehittämistoimikunnan ensisijaisena toiveena olisi saada edullisesi toteutettu Kellokosken 
kyläläisten yhteinen popuptori/puistoalue-hanke, jossa voisi olla jotain toimintaa.  
 
Alustava karttapiirros alueesta on tehty. Kokouksessa keskusteltiin suunnitelmaan liittyvistä, mm. 
seuraavista asioista: 
- valaistus 
- mopoilua hidastavat esteet 
- niittypohja--> edullinen kesäkukkaniitty 

o koululaiset mukaan kukkia istuttamaan kukkia 
- katos ja istuimet, jotka esim. hirsipenkkejä 
- senioripuisto 
- kaupallista toimintaa ei niinkään vaan popup tyyppistä kirpputori jne. toimintaa 
- jäätelökioski? 
- samalta kohdalta rantaan asti olisi hyvä, jos alue saataisiin kyläläisten käyttöön 
- kaikki alueelle suunniteltava on oltava sellaista, että kun maanomistaja haluaa alueen 

käyttöönsä, olisi se helposti ja edullisesti tyhjennettävissä. 
 
Päätettiin, että asiaan palataan toukokuun kokouksessa. Uusi tapaaminen Husin kanssa on 
sovittu to 6.4.2017 klo 13 kahvila Kinuskillaan. Kunnasta kysytään Maria Suutari-Jääsköä 
mukaan kuuntelemaan suunnitelmia ja kaikki toimikunnan jäsenet ovat tervetulleita 
tapaamiseen. 
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3. 100-vuotisjuhlavuosi 
 

Mietitään miten toimikunta voisi kuluvana vuonna juhlistaa 100-vuotista Suomea. Ehdotettiin, 
että esimerkiksi MeKen järjestämän Kellokoskipäivän (2.9.2017) aikana syyskuussa 
esitettäisiin toimikunnan toimesta vanhoja filmejä, asiaa selvitellään vielä. Tapahtumaideointia 
jatketaan. 
 
MeKen valokuvista vanhojen kuvien näyttely, MeKe hoitaa. 
Teltta, jossa keskustan kaavaa esillä?  
 
Keskustelua jatketaan seuraavassa kokouksessa ja huomioitava on myös, että 
kehittämisverkostojen tulemisesta ja hallintosäännöstä riippuen syksyn tapahtumien tarkempi 
toiminta järjestäytyy myöhemmin. 
 

 
4. Muut asiat 

1. Tiesuunnitelma Kellokoskentie ja Koulutie 
Toimikunnan mielestä vaihtoehto 2 oli paras esitetyistä vaihtoehdoista. Tiesuunnitelmat olivat 
kokouspäivänä teknisessä lautakunnassa käsittelyssä. 
 

2. Nuorkan tilanne 
Iltapäiväkerho ja nuorisotila ovat siirtyneet nykyisen kirjaston päätyyn. Kyselyä kuntaan päin 
mikä on rakennuksen tulevaisuus? Turvallisuussuunnitelmat toimintojen sijoittumisten 
suhteen eivät liene ajan tasalla. 
 

3. Lähiliikuntapaikan suunnittelu 
Kunnan liikuntatoimesta on tullut kutsu kehittämistoimikunnalle osallistua ma 10.4.2017 klo 18 
Kellokosken koululle tilaisuuteen, jossa työstetään suunnitelmaa koskien lähiliikuntapaikkaa. 
 

4. Iltapäivähoidon resurssit 
Kehittämistoimikunta esittää huolensa iltapäivähoitopaikkojen riittävyydestä tulevana syksynä. 
Ensimmäisen luokan oppilaita on noin sata tulevana syksynä. 

 
 

5. Seuraavat kokoukset 
 
Seuraava kokousajankohta on  tiistai 9.5.2017 klo 18 Ravintola Ruukki 
      torstai 8.6.2017 klo 18 toimikunnan päättäjäiset 
 

 
6. Kokouksen päättäminen 

 
Pj. päätti kokouksen klo 20. 
 
 

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