Jokelan kehittämisverkosto
ydintiimin kokous
29.5.2018 klo 18.07 – 19.55
Jokelan koulukeskus
kirjastoluokka
Läsnäolijat:
Emmi Sirniö, Antti Honkonen, Kirsi Viitanen, Tapani Miettinen (pj), Leena Jokinen, Kaisa Kutilainen
(siht)
Poissa: Marika Lähdeniemi, Jori Enroth
Muistio
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Tapani Miettinen avasi kokouksen klo 18.07.
2. Turvallisuuskävely
Nousi samoja teemoja kuin lampikävelyllä – turvallisuusuhka kunnalle jos on uimaranta (tulee
vastuita kunnalle).
3. Osallistuvan budjetoinnin ehdotukset Jokelan kehittämisverkostolle (liite): arviointi projekteista, joita lähdetään toteuttamaan ja niihin tarvittavista kumppaneista, resursseista jne.
 Lampien hyödyntäminen (13 ääntä)
Kävely pidetty, pidetään huoli, että asiaa ei unohdeta. Kaisa toimittaa muistion nettiin ja
someryhmiin. Valmisteluun virkamiehille, tehtävä tarkempi selvitys. Rahoitusta pitää
varata kunnan ensi vuoden budjettiin.


Joutsentaulun korjaaminen (9 ääntä)
Vanha taulu on purettu – Fiksaa Tuusula/kunnossapito on luvannut uuden taulun. Kehittämisverkosto maksaa maalit ja taiteilija tekee talkoilla. Kaisa selvittää milloin uusi taulu
saadaan. Marikalta pitää kysyä, ottaako vastuuta projektin edistämisestä ja sopimisesta
taiteilijan kanssa. Kirsi Viitanen ottaa kuntakehityslautakunnassa esille, tarkistaa sitä ennen Marikalta missä mennään.



palkitaan ja kiitetään vapaaehtoistoimijoita (8 ääntä)
Aikaisemmin on tehty ehdotus vuoden jokelalainen äänestyksestä voisiko yhdistää tähän projektiin? Toteutettaisiin äänestys kirjastossa ja netissä. 3.12. on valtakunnallinen
vapaaehtoisen päivää – voisiko palkitseminen olla silloin? Toinen vaihtoehto on marraskuun lopussa ja joulukadun avajaisiin yhdistäminen, jolloin useampia toimijoita on jo
mukana valmiiksi. Kirsi ottaa hommaa haltuun yhteistyössä Kaisan kanssa. Pohdittava
vielä onko valintana paras perustelu vai eniten ääniä? Kehittämisverkoston ydintiimi tekee varsinaisen päätöksen ehdotusten pohjalta.



Jokelan aseman tammeen jouluvalaistus (8 ääntä)

yhteisöpuutarhuri voisi selvittää ja tehdään päätöksiä asiasta seuraavassa kokouksessa.


Laavun avajaiset toukokuussa (8 ääntä)
Voisiko olla elokuussa kun palattu kesälomalta? Kun laavu on saatu paikoilleen, niin kysellään Jokelan kisan Jari Kuusraiselta aikatauluja.



Joutsenten lampien siivous (7 ääntä)
Kuten edellä kohdassa Lampien hyödyntäminen.



Jokelan tiilitehtaan piipun valaistus (6 ääntä)
Jätetään selvittelyyn osaksi mm. kunnan arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa.



Laatikkoviljelyä Jokelaan (6 ääntä)
Onko oikeasti kysyntää? Monella on omia pihoja, sopiiko oikeasti kylään? Myöhäistä
tällä vuodelle, ensi vuodelle korkeintaan. Jätetään hautumaan.



Lisää tiloja tapahtumille ja näyttelyille (5 ääntä)
Terveysasemalle seinille taidenäyttelyä, koulun hyödyntämistä paremmin? Toisaalta
terveyskeskuksessa on rajoitetut aukioloajat. Monitoimitalon tiloissa ei tällä hetkellä voi
käyttää taidenäyttelyissä. Voisiko flaksitorin kanssa tehdä yhteistyötä? Haasteet minkä
tasoisia näyttelyitä viedään? Turvallisuuskysymykset jne. Vastuuta taiteilijoille itselleenkin?



Peltokaaren tontteja pitäisi markkinoida paremmin (5 ääntä)
Voisiko olla kuitenkin tonttimyyntimainosta? Peltokaaren alueelle mainos? Tarkistetaan
Marko Kauppiselta tonttimainosasia. Jokelan kehittämisverkosto on närkästynyt Peltokaaren tonttimarkkinoinnista kunnan verkkosivuillakin. Voisiko Jokela olla messujen satelliittialue? Eri taulut: Peltokaaressa mainos, asemalla mainos.



Lampien ympäristön puiden harvennus (5 ääntä)
Kuten edellä kohdassa Lampien hyödyntäminen.



Kylätila kaikille (4 ääntä)
Olisiko mahdollista, että kunta määrittelisi päivät, jolloin olisi tällainen yhteinen kohtaamispaikka Monarilla? Kortteliolohuone idea on hyvä: myös nuorilla on tarvetta – kaikille
pitäisi löytää kohtaamisen paikkoja. Monari ei ole joka ilta auki – vartija palkattu tätä
varten. Kunta tarjoaisi tilan – löytyisikö innokkaita vapaaehtoisia jotka lähtevät pyörittämään? Kirsi voi lähteä mukaan organisoimaan, jos saadaan aktiivisia mukaan. Näytetään
Jokelalaisille, että voidaan tehdä ja järjestää. Tulossa Jokelassa järjestötreffit 6.9. – voisiko siellä ottaa esille ja keskustella asiasta? Marika ja MLL myös mukaan? Tarvitaan
myös päivätoimintaa ja kohtaamisia.



Valaistaan suojellut muuntajat (3 ääntä)

Tämä on koko kuntaa koskeva ehdotus, ei sinänsä Jokelan kehittämisverkostoa.


Yhteisöllinen etätyöpiste (2 ääntä)
Pallo yrittäjille? Mitä vaatii – mainostusta että tiettynä päivänä tehdään yhdessä etätöitä. Sopisiko Jokelan asemalle? Voisiko toimia kirjastolla? Kaisa kysyy kirjastonjohtajalta. Vinkkeliä voisi kehittää – tehty nuorille mutta ei toimi?



Notkopuiston kehittäminen (2 ääntä)
Todettiin, että tällä hetkellä ei lähdetä toimenpiteisiin.



Portaikko lintujen bongaamiseen (2 ääntä)
Todettiin, että tällä hetkellä ei lähdetä toimenpiteisiin.



Yhteisöhenkilö Jokelatalolle (1 ääni)
Jokelatalon aktivointia – joku tekisi duunia että saadaan kyläläiset käyttämään ja hoitaisi tilavarauksia. Kulttuuritoimi: Pohjoispään kulttuurisihteeri? jää aina johonkin.
Osuuskuntatoiminta Monarin yhteyteen? Eri yhdistysten yhteinen? Pärnussa kädentaitajien osuuskunta. Yhdistäisi kyläläisiä. Tilojen priorisointi, kuka määrittää. Tilojen selvittely. Koulua voisi käyttää enemmän. Kunnan mahdollinen tilankäytön selvityshanke.

4. Viherprojektit ja yhteisöpuutarhuri
Talkooideoita: Lammet vaatii ammatti-ihmisten työskentelyä. Voisiko yhteisöpuutarhuri tulla
mukaan jo olemassa olevan koirapuiston kehittämiseen? Arto lupaillut jotain rahoitusta –Emmi
Sirniö tarttuu asiaan ja on yhteyksissä Minna Pulkkiseen.
5. Turvallisuuskävely
Paikalla oli kymmenkunta ihmistä – puoli yhdeksään asti innokasta keskustelua. Enemmän liikenneturvallisuuteen keskittymistä kuin muuta. Opintien ja Nukarintien risteys ja ajonopeudet
huolestuttavat.
6. Jokelan ravintolapäivä -tapahtuma
On ehdotettu, että olisi joko Lampirockin kanssa samaan aikaan tai omana yleisenä tapahtumapäivänä. Nyt puuttuu vastuuhenkilö. Saisiko Elisa nuorisovaltuustoa mukaan? Jos ei löydy vastuuhenkilöä Elisan tai muiden kautta, jää toteuttamatta. Kehittämisverkosto ei näe, mikä sen
rooli tässä olisi.
7. Eino Leinon muistohetki 6.7.
Päätettiin, että Jokelan kehittämisverkosto järjestää Jokelan asemalla tilaisuuden Eino Leinon
muistoksi 6.7.2018. Vastuuhenkilönä ydintiimistä toimii Antti Honkonen. Joitakin kuluja tulossa:
aseman vuokra tunniksi, Heikki Lundin esiintymispalkkio Kustannukset noin 200 €. Todettiin
vielä, että kellonaika on hyvä olla eri kuin mitä kunnan järjestämän tilaisuuden, joka on Aleksis
kiven kuolinmökillä.

8. Muut asiat
- yhteisöbussi/-kiertotalousbussi ja tapahtumat Jokelassa: 9.6. kehittämisverkosto esittäytymään? ei ole muita kuin Marika paikalla? vastuutetaan Marikalle. 21.7. tulossa – eri virkamiehet
- ydintiimi voi kokoontua ilman yhteisömanageria ja suotavaa olisikin
- brändityöpaja 6.6. kunnantalo + jalkautuminen
- Ikäihmisten Kortteliolohuone – työn alla yhteistyössä Jokelan eläkkeensaajien kanssa.
- Järvenpään Lentävä Lapanen – Jokelassa ei ole yrittäjiä jotka laittaisivat pystyyn – yrittäjäyhdistykselle palloa – löytyisikö intoa.

9.
-

Seuraavat tapaamiset
18.8. yhteinen kokous kaikki ydintiimit
23.8. Jokelan ydintiimi
26.8. Suomen luonnon päivä – laavulle?

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Tapani Miettinen päätti kokouksen klo 19.55.

Allekirjoitukset

Tapani Miettinen
puheenjohtaja

Kaisa Kutilainen
sihteeri

