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Muistio
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Tapani Miettinen avasi kokouksen klo 18.12.
2. Jokelan valtuutettujen tapaamisen valmistelu
Suunniteltu ajankohta 8.2. osuu päällekkäin kunnanhallituksen seminaarin kanssa. Siirretään tilaisuus
viikolla eteenpäin eli 15.2. klo 18. Yhteisömanageri varaa tilat koululta. Valtuutetut kutsutaan sekä
omaan tapaamiseen että kuntalaisten iltaan. Tapani toivottaa tervetulleeksi, Kirsi juontaa.
Tervetuloa Jokelan alueen kunnanvaltuutettujen ja kehittämisverkoston tapaamiseen
- Jokelan alueen kehittämisen painopisteet
- Keskustellaan käsiteltävistä asioista Jokelan asukasiltaan 28.3.2018
3. Vuoden jokelalaisen nimeäminen
Keskusteltiin vuoden jokelalaisen nimeämisestä. Kehittämistoimikunta on nimennyt aikaisemmin vuoden jokelalaisen. Päätettiin, että myös kehittämisverkosto voisi nimetä jatkossa vuoden jokelalaisen.
Päätettiin avata äänestys vuoden jokelalaisesta kyselynä – nettikysely ja laatikko esim. kirjastossa. Vuoden jokelalaisen voisi julkistaa jossakin kylän tapahtumassa. Tapani selvittää, miten aikaisemmin julkistaminen hoidettu. Sovitaan tarkempi aikataulutus seuraavassa kokouksessa.
4. Keskustelua termistöstä
Verkosto koostuu ihmisistä ja toimijoista, joita tuodaan yhteen teeman alle. Tuodaan kyläläisiä yhteen,
verkoston toiminnan pitäisi yhdistää ihmisiä.
5. Kevään talkoot ja tapahtumat
Jokelan turvallisuusilta 8.3. klo 17.30–20
Kaisa tekee mainoksen, ydintiimi vie mainoksia ilmoitustaululle ja jakaa sosiaalisessa mediassa.
Kuntalaisten ilta ehdotuksena ajaksi 28.3.2018
Jokelan ravintolapäivä
Kaisa laittaa viestiä, ja tarkistaa onko Elisa Laitinen kiinnostunut organisoimaan asiaa. Kirsi voi olla mukana ideoimassa.
6. Terveiset kokeilukavereiden treffeiltä Kouvolasta

Kaisa Kutilainen ja Leena Jokinen olivat muiden verkostojen edustajien kanssa vaihtamassa kokemuksia
Kouvolassa. Kouvolassa on pilotoitu alueparlamenttimallia. Kokemus oli hyvä, oli kiinnostava kuulla, miten muut verkostot ovat työskennelleet syksyn aikana. Seuraava mahdollisuus kokemusten vaihtoon on
lauantaina 20.1. klo 12 -16 kehittämisverkostojen suunnittelupäivässä.
7. Muut asiat
- 20.1. klo 12-16 suunnittelupäivä kaikille ydintiimeille, jokelalaiset voisivat tulla yhteiskyydillä.
- Kassin tilat ilmaiseksi verkostojen toimintaan – ydintiimiläiset voi varata verkoston nimissä. Kaisa laittaa
lisätietoja.
- Yhteisömanagerin päivystys – tarkoitus olla yksi jokaisella alueella keväällä.
- Yhteisömangaerin iltatyön määrä ollut suuri, jatkossa käytettävissä vähemmän iltoja/verkosto. Ydintiimeille vastuutusta valmisteluissa.
- Kylällä ollut laneja (mm. JokeLan -tapahtuma) paikallinen yhdistys Lanttu ryn aktiivit ovat lopettamassa
– tulossa tapaaminen Lanttu ry:n ja kunnan kanssa, Jori menee kuuntelemaan, mitä on tiedossa.
- Jokelan asema aukeaa ensi viikon maanantaina. Useampia yrittäjiä aloittamassa.
- Lampien kunnostus – yhteisömanageri kysyy Risto Kanervalta. Kuntalaiset toivoneet, että lampien alue
olisi siisti ja virkistyskäytössä. Ruoppaus ja ruohojen poistaminen.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.03.
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