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TUUSULAN KEHITTÄMISVERKOSTOT

”Pidetään 
ravintolapäivä!”

”Minulla on idea 
vihertalkoisiin!”

”Haluamme kauniin 
Jouluvalaistuksen kylän 

keskustaan”

”Mopopaikka nuorille”



Läsnäolijat

• Kim Smedslund (EMO ry)

• Martti Väyrynen

• Antti Honkonen

• Heli Raatikainen

• Leila Rajalaakso

• Leena Jokinen

• Jarmo Laiho

• Jarkko Upola

• Hannu Syni

• Ensio Jauhiainen

• Tapani Miettinen

• Satu Valonen

• Elisa Laitila

• Seppo Häyrynen

• Jori Enroth

• Aarno Järvinen

• Marja Palkki

• Liisa Sorri

• Kirsi Viitanen

• Seija Huovinen

• Arti Nikkinen

• Satu Pekkarinen

• Kaisa Kutilainen



IDEATYÖPAJA

ILMOITUSTAULUT

ALUEEN INFRASTRUKTUURI JA VIIHTYISYYS

TAPAHTUMAT JA TEMPAUKSET

MUUT IDEAT JA TOIVEET



TAPAHTUMA TAI PROJEKTI

• Nimi/idea: Ajankohta:

•

• Kuvaa lyhyesti mitä tehdään:

• Kenen kanssa? 

• Miten hyödyttää yhteistyökumppaneita?

•

• Seuraavat toimenpiteet (vähintään 4) ja vastuutaho 

• Resurssit (olemassa olevat ja tarvittavat)

• Mitä itse olisit valmis tekemään projektin eteen?

• Markkinointi



ILMOITUSTAULUT



Ilmoitustaulut
- Piirrettiin kartalle – kattavuus

- 6 ilmoitustaulua: Asema, kauppojen lähelle, Pertun alueen 
ja Temmon alueen paloaseman risteykseen, myös Siwalle, 
Lepolan koulun viereen

- Jaetaan vastuuta tauluista – miten kukin yhteisö ylläpitäisi 
kunnossa – sopimusyhdistys selvitettävä

- Rahoitus: koko kunnan alueen ilmoitustaulujen hankkeen 
rahoitus EMOn kautta

- Rahoitusohjelma edellyttää ylläpitoa 5-6 vuotta

- Kehu ry hallinnoimaan, lisäksi tarvitaan paikalliset 
kyläyhdistykset tms. mukaan toteutukseen

- Mitkä yhdistykset olisivat mukana toteuttamassa? Millä 
yhdistyksellä olisi resurssia

- Kyläläiset voivat itsekin hoitaa ja poistaa vanhoja 
ilmoituksia

- EMOn hakuun kun suunnitelma tarkentuu ja 
vastuuyhdistys löytyy

- Verkostojen yhteisymmärrys millaiset taulut (jos kaikkien 
alueelle)

- Hakemus alkukeväästä ja pystytys keväällä kun routa 
poissa (2018)

- Tarvitaan omarahoitusta n. 30 % 



ALUEEN INFRASTRUKTUURI JA VIIHTYISYYS



Kaavoitus
• Lisää asukkaita kunnan alueelle

• Tärkeimpiä tavoitteita verkostolle

• Riittävästi = lisää tonttitarjontaa

• Vuokrataloja jotta nuoret eivät muuta Järvenpäähän tai muualle kunnan ulkopuolelle

• Kulkuyhteydet tulevat paranemaan = huomioitava markkinoinnissa (Jokelan markkinointi)

• Tasapuolisuus kunnassa mm. tonttien markkinoinnin kanssa – Jokelassa ja Kellokoskella on tontteja tarjolla 
jo nyt!

• Mm. Peltokaari, Lepola III, Kartanon alueen kaavat 

• Saako alueelle tarpeeksi korkeita rakennuksia? Puutarhakaupungin idea

• Keskustien pidemmän aikavälin suunnittelu

– Purettavan päiväkodin tontti akuutein



Juoksuportaat

• Juoksuportaista tehty aloite Jokelaan ja Hyrylään (vastuuviranhaltija Risto Kanerva)
• Paikan miettiminen – onko Notkopuisto sopiva?
• Parkkipaikat on valmiina
• Rahoitus – saattaa maksaa huomattavan paljon
• Voiko toteutukseen yhdistää talkootyötä?
• Turvallisuus
• Kuka valvoo, kenen vastuulla – mietittävä yhdessä kunnan kanssa – toteuttaja kunta?
• Urheiluseurat mukaan: liikuntatoimi mukaan keskustelemaan
• Jos tulee kunnan maalle, kunta on vastuussa
• Seuraava steppi: odotetaan liikuntatoimen vastaus aloitteeseen



Laavu

- Kunnan kanssa neuvoteltava paikasta – kehittämisverkoston ydintiimi lähtee 
neuvottelemaan kunnan kanssa

- Sijainti juoksuportaiden kohdalle lähelle lampea
- Toteutetaanko ensin kestävä grillipaikka: voidaan ottaa mallia Kotkasta ja Oulusta 

(grillipaikka joka toimiva ja kestävä) 
- Talkoilla rakentaminen? 
- Ylläpito: kuka ylläpitäisi? Tarvitaan vastuutaho. Jokainen voisi tuoda omat puunsa.
- Selvitetään voisiko partiolaiset olla mukana?
- Tarvetta noussut lapsiperheiltä – halutaan mennä retkelle (MLL)
- Selvitettävä millainen rakennetaan
- Rahoitus millä rakennetaan – kehittämisverkosto/kunta vai esim. EMO ry:n kautta 

hakemus



Pururadan reitti

• Laajempi ulkoilureitti pururadalle: Perttuun asti? 

• Kunnan maata 

• Seuraisi vanhaa hiihtoreittiä

• Pienet pitkospuut Lutikkoon



Kukkien istutusta talkooprojekteina

• Lisää istutuksia asukkaiden voimin

• Koulut ja päiväkodit mukaan – kouluaikanakin voisi tehdä

• Keväällä 2018

• Suunnittelu talvella

• Mitä on jo olemassa kunnan voimin? Täydentäminen

• Lisää värikkyyttä alueelle

• Jatkohoito – kastelu jne. – mistä vastuutahot

• Huolellinen teko – ei tule rikkaruohoja

• Sipulikukkien istutusta

• Paikallaolijoista useampi kiinnostunut

• Ajoissa tiedottaminen! 

• Ajankohta – viikonloppu vai arki?

• Heli Raatikainen voi koordinoida päiväkotien kanssa esim. kuljettaa sipulit päiväkodille



Lampien kunnostus
• Useassa ryhmässä keskusteltu

• Virkistyskäyttöön

• Uimapaikka tarvitaan, laituri – jos on  paljon kävijöitä & laituri = uimaranta ja tarvitaan myös valvontaa

• Lammen kunnostus ollut kunnan budjetissa tälle vuodelle

• Ei ole toteutunut – yhteisömanageri kyselee miksi ei ole edistynyt

• Pieninfra joka palvelee laajasti asukkaita – myös EMO mukana? Talkootyönä voisi olla tässä?

• Kaisa, Heidi ja Kim Emosta keskustelevat rahoituksista tämäntyyppisiin



Mopopaikka nuorisolle

• Viihtyisyyden lisääjä jos mopoiluun rauhallinen paikka

• Kyselty asiaa

• Paloheimon alueelle? 

• yksityistä maata – radan lähellä tasaista maata



Suihkulähde
• Koulun lampeen – onko mahdollinen? 



TAPAHTUMAT JA TEMPAUKSET



Jouluvalaistus

• Sähkötolppien jouluvalot ovat kunnan – voisivat olla paremmat

• Toteutetaan Jokelaan valaistu joulupuu – esimerkkinä Järvenpää

• Jo tulevaksi jouluksi – Aseman tammi tms. Taksikopin vaahtera

• Käytetäänkö Jokelan verkoston tämän vuoden rahaa tähän – äänestettiin että 
tämä toteutetaan!

• Innovaatiota miten koristellaan? Esimerkkinä ”Muumimamman joulupuu”

• Itsenäisyyspäivänä tai yrittäjien joulunavauksen yhteydessä puu valaistaan

• Yhteisömanageri lähtee selvittämään!



Ravintolapäivä Jokelaan kesällä 2018

• Esim. Lampirokin kanssa samaan aikaan

– Lisäohjelmana tapahtumalle

– Yhteinen mainostus

• Useita toimijoita myymään keskustaan – apteekin kulmille, aseman lähelle

• Koulut mukaan: bändit esiintymään, luokat myymään (luokkaretkirahaa)

• Yritykset mukaan: K-kauppa

• Elisa Laitila voisi olla mm. ideoimassa, tekemässä viestintää, innostamassa muut nuoret 
mukaan!

• FB-ryhmä perustetaan 

• Lisää yhdessä tekemistä

• Markkinointi: some, Tuusulan lähettiläät, juliste, tiedote

• Katukoristapahtuma – KAVO 80 vuotta – löytyykö yhteistyötä myös tähän suuntaan?



Puhdistetaan lähialueiden luontoa – mm. Paloheimo

• Vastuutahoksi: Viihtyisä Pohjois-Tuusula/Liisa Sorri

• Talkootempaus

• Kunta mukaan – lava keräykseen, jätemaksujen hoito

• Selvitettävä alueen omistajat

• Alueen omistajan selvitys: saako mennä keräämään?

• Mukaan kyläläiset, partio, 4H…

• Keväällä 2018: huhti-/toukokuu (la tai su)

• 1 kk viimeistään ennen mainostus: juliste, FB, Tuusulan lähettiläät, kunnan 
tapahtumakalenteri

• Kehittämisverkoston kokouksesta löytyisi innokkaita mukaan (mm. Marja Palkki)



MUUT IDEAT JA TOIVEET



Yhteistyö tila-asioissa

• Jokela talon varaaminen – netin kautta nuorisotoimelta jos osaa, sama ongelma 
kouluilla – tilojen varaaminen on vaikeaa

• Voisiko tehdä helpommaksi? 

• esim. y-tunnuksen vaatiminen ongelmallista (Metsäpirtti)

• Tarvitaan lisää yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa

– Esim. naulakot poistettiin aulasta

• Koulu, kirkko jne. osa kyläyhteisöä – tehdään yhdessä

• Joka - teatteri, kesäteatteri, Teatteri Sisar – kulttuuritoimijoilla tilatarpeita

• Kulttuuritilat? Yhdistysten tilat jne.

• Näyttelytilojakin toivottu



Eino Leinon muistolaatta

• Jokelaan yritetty saada aikaisemminkin

• ”Oi oppi ottakaa joutsenista” (ks. Kuva)

• Toteutus Suomi100 vuonna = nyt

• 23.11. muistolaatan paljastus? Silloin on 
joka tapauksessa Eino Leino -tapahtuma

• Hakemus Emolle tai kehittämisverkostolle

• 1 000 € hinta-arvio - valmistuskustannus 

• Kunnon elämä -järjestö hakijana

• Ideana että paikallisesti toteutettu 
(Vuorenteko)

• Aseman seinään kiinnittäminen – lupa 
VR:ltä saatava



ASEMAN KÄYTTÖ

• Tila on loistavalla paikalla – mitä toimintaa voisi olla? Nyt tyhjänä

• Kahvila, toimintaa, viinibaaria…

• Elinkeinon kehittämistä



KULTTUURILUOTSI

• Vapaaehtoistoimintaa, jossa lähdetään seuraksi erilaisiin tilaisuuksiin

• Myös muuta luotsitoimintaa

• Kylällä tapahtuu paljon

• Voidaan lähteä yhdessä myös urheilun pariin

• Vapaaehtoistoiminnan organisoimista

• Järjestöyhteistyötä esim. SPR? Tai pienimuotoinen jokelalaisten oma vapaaehtoistoiminta

• Tavoite 5 luotsia

• Kirsi Viitanen voi olla tätä tarkemmin miettimässä

• Kertaluonteisesti

• Lukiossa kurssimuotona vapaaehtoistehtävään mukaan



JOKELAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

• Asukkaiden näkökulmasta laadittu

• Kunnan turvallisuuspäällikkö + EMO ry yhteistyönä

• Tullaan käynnistämään marraskuun lopussa/joulukuun alussa 

• Joulu- ja tammikuussa kyläkohtaiset tilaisuudet

• EMO ry + kaivataan muutama aktiivi mukaan 

• Paikallinen Lions Club on käsitellyt teemaa mm. heijastinliivit 1. luokan oppilaille, 
hiekoitushiekkaa jne. palovaroittimet jne.

• Lions Club mukaan?

• Avajaistilaisuus – viranomaisia

• Pieni porukka suunnittelee – eri kylien ihmiset mukaan + viranomaiset -> luonnos

• Tuotos kylille keskusteltavaksi



Kaisa Kutilainen
kaisa.kutilainen@tuusula.fi

040 314 3048

mailto:kaisa.kutilainen@tuusula.fi

