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1. Kokouksen avaus; Puheenjohtaja Tapani avasi kokouksen klo 18.08 

 
2. Alkuvuoden 2018 tapahtumat ja ohjelma; 

 
Laavu 
Laavu on vielä paketissa. Paalut on jo pystyssä. Sovitaan talkoot Jari Kuusraisen            
kanssa. Toiveena, että laavun avajaiset olisi jo ennen syyslomaa. Markkinoidaan          
laavun talkoita facesivulla. Kirsi selvittää aikataulua Jarin kanssa.  
 
Koirapuisto; yhteisöpuutarhuri Minna Pulkkiselta on saatu piirros koirapuiston        
parantamisesta. Hinta-arvio on pyydetty, mutta ei vielä saatu. Jätämme asian          
seuraavaan palaveriin, kun olemme saaneet hinta-arvion. Keskusteltiin, miksi        
koirapuisto on alkujaan tehty niin pieneksi.  
 
Eino Leinon juhlapäivässä oli 80 henkeä paikalla. Tilaisuus oli onnistunut. Antti hoitaa            
laskut eteenpäin.  
 
Uudenmaan yhdistysverkoston Järjestötreffit oli 5.9. terveiset; Keskusteltiin ideoista        
jäsenten sitouttamiseksi. Seuraavat järjestötreffit pidetään 31.10.2018 klo 18        
Jokela-salissa, teemana yhdistyksen toimintaedellytykset (rahoitus, tilakysymykset      
jne.). Ensimmäisille treffeille osallistujille on laitettu aineisto ja sähköinen kysely.  
 
Kaavakävely ja asukasilta oli 11.9.2018. Kävelyllä oli mukana noin 20 henkilöä.           
Keskusteltiin mm. radan alikulkutunnelista, keskustaajaman kerrostaloista (8       
kerrosta), torin paikasta, kaupunkibulevardeista, parkkipaikoista jne. Kunnan       
kaavoista oleva lehtinen ei ole tullut kaikille mm. Lepolaan. Keskustelimme, että           
Peltokaaren alueelle toivotaan leikkipuistoa. 
Asukasillassa oli teemana Oppiva ympäristö. Facebookissa voi kommentoida        
teemoja 14.9. asti 1. Oppimisen olohuone 2. Oppimisen kylä 3. Oppiva Tuusula.            
Jokelan koulukeskusta aletaan suunnitella oppivan ympäristön näkökulmasta.  
 
 



3. Mainonta ja näkyvyys alueella;  
Keskusteltiin A4 - kokoisen mainoksen lähettämisestä Jokelan alueelle. Selvitetään         
hinta painatukselle ja jakelulle sekä miten paljon arvoa mainoksella saavutetaan.          
Marika ja Kirsi voivat suunnitella mainoksen. Jos kukkasipulitalkoot onnistuvat 7.10,          
lehtinen pitää saada jakoon jo 29.9. 
 

4. Loppuvuoden 2018 tapahtumat ja ohjelma; 
 
Budjetti; vuodelle 2018 on rahaa 10 100€, siitä on käytetty 200€ jouluvalojen            
sähköjen fiksaamiseen ja 200€ on luvattu Eino Leino - tapahtumaan.  
 
Laavun avajaiset 
 
Kukkasipulitalkoot tai istutuslaatikoihin syyskukkien istutustalkoot;  
Kysytään istutuslaatikoita päiväkodeille, Kirsi kysyy päiväkodeilta halukkuutta saada        
laatikko omaan pihaan. Kehittämisverkosto sponsoroisi mullat, sipulit ja vähän         
välineitä. 
Kukkasipuleita kysytään istutettavaksi vanhan päiväkodin tontille. Leena selvittää        
sipuleiden tilausta ja saako tontille istuttaa. Kirsi ja Antti voivat päivystää           
istutustalkoita 7.10 klo 10 - 16. Ajatuksella, että jokainen jokelalainen tulisi           
istuttamaan oman sipulinsa.  
 
Kortteliolohuone, aloitus 20.9. klo 18 Jokela -talolla köksän takahuoneessa. Tästä on           
tehty tapahtuma facebookiin. 22 henkilöä on jo nyt kiinnostunut tai osallistuu           
ensimmäiseen tapaamiseen. Kirsi koordinoi Kortteliolohuonetta.  
 
Vapaaehtoisten yhteinen kiitosjuhla ja Jokelan vuoden vapaaehtoisen (tai vuoden         
Jokelalaisen…) äänestys ja valinta. Kehittämisverkosto/kunta olisi koordinoiva taho,        
joka hoitaa tilan ja kustannukset tarjoiluista ja ohjelmasta. Yhdistykset mukaan          
suunnittelemaan tilaisuutta ja ohjelmaa sekä viestimään asiasta jäsenilleen. Palataan         
tähän myöhemmin.  
 
Aseman tammen valaisu (toive osallistuvassa budjetoinnissa); Leena selvittää        
tammen omistajan ja häneltä luvan jouluvalaistuksen mahdolliseen toteutukseen        
Leena on myös yhteydessä yhteisöpuutarhuri Minnaan kustannusten selvittämiseksi.  
 
Kukkapylväät; ollut aikaisemmin Hyrylässä, halutaanko Jokelaan? Noin       
1000€/pylväs. Palataan, kun tiedetään tarkemmin muita kuluja.  
 
Eino Leinon aamukahvit Jokelan asemalla syyskaudella kuukauden viimeisenä        
perjantaina. Kulu 50€ / kerta ja yhteensä olisi 4 x. Kannatettiin ideaa. 
 
Asukkaiden talkoot; yhteistyö kirjaston kanssa välineiden lainaamiseen? Kirsi        
selvittää kirjaston kantaa asiaan. 
 



Joutsentaulu asemalle; kunnasta on luvattu olla yhteydessä taiteilijaan, mutta mitään          
ei ole tapahtunut. Marika on yhteydessä kuntaan.  
 
Ehdotettiin Paul Chmewelskin laatan hankkimista. Leena selvittää laatan hintaa.  
 
 

5. Kokouspäivät loppuvuodelle;  
Pidetään tapaamiset jatkossa Kortteliolohuoneen aikana / yhteydessä, jolloin        
tapaamiset ovat avoimia kuntalaisille. Sovittiin ajat 27.9 (klo 17.30-18 katsotaan, mitä           
on saatu selvitettyä kulujen osalta ja klo 18 tapaaminen Kortteliolohuoneessa          
jokelalaisten kanssa), 1.11. klo 18 Kortteliolohuoneessa, 22.11. klo 18         
Kortteliolohuoneessa. Sovitaan illoille teemoja myöhemmin. Nyt mietittiin esimerkiksi        
asumisympäristöä yhdeksi teemaksi (tarkennetaan myöhemmin). 
 

6. Vuosi 2019; siirretään seuraaviin tapaamisiin 
 

- Yhdistysten koolle kutsuminen 
 

- Osallistava budjetointi 
 

- Verkostopäivä koko Tuusulassa 
 

7. Muuta asiat  
 
Tietopaketti Jokelasta uusille asukkaille esim. kunnan nettisivuille, palataan 
myöhemmin, kuka päivittää sivuja ym., onko ylipäänsä järkevää ja mahdollista. 
 
 
 
Tuusulassa 12.9.2018 
 
 
_______________________ ______________________ 
pj Tapani Miettunen siht. Kirsi Viitanen 
 


