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Jokelan kehittämisverkoston lausunto Tuusulan kunnan rakennusjärjestysehdotuksesta (ks. liitteet)
-

Jokainen toimittaa omat kommenttinsa Tapanille 22.11. iltaan klo 18 mennessä. Tapani kokoaa ne
yhteen ja laittaa 22.11. illalla siitä vielä yhteenvedon kehittämisverkoston ydintiimille, ennen kuin
laittaa sen eteenpäin.

Jokelan kehittämisverkoston toimintasuunnitelma
-

Tarkistetaan, mitä priorisoidaan, kun kehittämisverkoston toiminta alkaa tarkemmin jäsentyä

-

Kylien turvallisuussuunnitelmat tullaan käynnistämään marraskuun lopussa/joulukuun alussa,
odotetaan lisätietoa Emo ry:n suunnasta

-

Käytiin läpi 12.10 ideaillan satoa: talkoot, tapahtumat, projektit (ilmoitustaulut, alueen
infrastruktuuri ja viihtyisyys, kaavoitus, juoksuportaat, laavu, pururadan reitti, kukkien istutusta
talkooprojektina, lampien kunnostus, mopopaikka nuorisolle, suihkulähde koulun lampeen,
jouluvalaistus, ravintolapäivä Jokelaan kesällä 2018, lähialueiden luonnon puhdistaminen mm.
Paloheimo, tilojen varaaminen, Eino Leino muistolaatta, aseman käyttö). Ei mietitty tarkemmin, mitä
painotetaan tulevaisuudessa, alla tähän mennessä sovittua joistakin kohdista.

-

Jouluvalaistus, iso kuusi (21m) Thi thi ravintolan edessä, lisäksi 6 m irtokuusi kylälle, kulut 3500€, ison
kuusen valot jäävät paikoilleen -> ei kuluja seuraaville vuosille. Antti Honkonen on toimittanut
sähköpostiviestin eriävästä mielipiteestään jouluvaloasiaan.

-

Laavu; Jokelan kisan ehdotus rakentaa laavu Kisan majan läheisyyteen + Risto Kanervan kommentit
mm. sopimuksesta, konsultointiavusta sijoitukseen jne. kustannusarvio alustava noin 1400€.
Kannatamme asiaa yksimielisesti. (Meneekö raha kehittämisverkoston tämän vuoden budjetista?)

-

Jokelan lampien virkistyskäyttö; lammet eivät sovellu uimakäyttöön, muu virkistyskäyttö? lampien
nimeämiset?

-

Asemalla alkaa Hyvinvointiasema,

-

Kulttuuriluotsiasiaa selvitellään kunnan kulttuuripuolella

-

Ravintolapäivä ym. tapahtumat, tapahtumakohtaisesti kootaan porukka kasaan tai tapahtumasta
innostunut porukka alkaa työstämään tapahtumaa, miettii avustukset ym.

Asukkaiden aktivointi
-

Mukaan kutsuttavat järjestöt ja aktiivit; mietitään hanke/projekti kerrallaan, ketä kutsutaan mukaan
toimimaan.

-

Asukaskysely; jäi vielä auki

4. Talous
-

2017; purkutaide noin 1450€, jouluvalot noin 3500€, laavu noin 1400€

-

Pohdimme vuoden 2018 taloutta, minkälaisiin asioihin painotamme tulevaisuudessa, palataan asiaan
myöhemmin

Kehittämisverkoston toimintatavat ja pelisäännöt
-

Ydintiimin työnjako; sovitaan vastuut projekteittain

-

Työskentely digitaalisesti; avoimen facebook-ryhmän päivityksiä on hyvä jakaa Jokelalaisten
ilmoitustaululla, mitä kanavia nuoret käyttävät? emme käytä Yammeria, sovimme, että käytämme
toistaiseksi sähköpostia

-

Työskentely kasvotusten; ydintiimi kokoontuu vuoden 2018 alkuun joka kuukauden toinen torstai.
Kaisa varaa tilan, yleiset tilaisuudet mietitään erikseen. Toivotaan, että yhteisömanageri on paikalla
ydintiimin tapaamisissa. ydintiimin tapaamiset koetaan tärkeänä, jotta kehittämistä saadaan
eteenpäin.

-

Tapani esitteli omaa ehdotustaan teemoille: kaavoitus ja asuminen, liikenne ja liikkuminen, koulutus,
kulttuuri ja liikunta, sosiaali- ja terveyspalvelut, ympäristö ja viihtyvyys, teemaillat

-

Ehdotus: järjestetään asukasiltoja pääteemoista. Iltaan kutsutaan aihealueen mukaan Tuusulan
kunnan ja muiden toimijoiden edustajat. Alustuksen jälkeen pidetään työpajoja, jossa asukkaan
voivat esittää kehitysehdotuksia. Katsotaan, että illat ja aiheet eivät mene päällekkäin kunnan
järjestämien asukasiltojen kanssa ja että synkronoidaan illat ja aiheet kunnan päätöksenteon
aiheisiin. Toimitaan yhdessä. Ideana ehdotettiin myös, että kutsutaan Jokelalaisia valtuutettuja
koolle. Maailman terveyspäivä on huhtikuussa. Sen yhteyteen voisi ajatella terveysteemailtaa.


Muut asiat
-

Seuraavat kokoukset vuonna 2018 torstai 11.1., 8.2., 8.3

Tuusulassa 16.11.2017
__________________________

__________________________

Tapani Miettinen, pj

Kirsi Viitanen, sihteeri

