
Jokelan kehittämisverkosto 

Ydintiimi 

26.11.2018 klo 19- 

Jori Enroth, Leena Jokinen, Tapani Miettinen, Marika Lähdeniemi (klo 19.48 asti etänä läsnä kokouk-

sessa)  

 

Läsnäolijat 

 

 

Tapahtumat 

Vuoden vapaaehtoinen  

Ehdotuksia tullut reilut parikymmentä, osa ehdottanut samoja vapaaehtoisia. 

Ehdokkaat: 

 Antti Honkonen 

 Sarppa Heiskanen 

 Terttu Stigell 

 Kati Punju ja Eemeli Punju 

 Anni-Julia Tuomisto 

 Jouko Vuori 

 luistinradan lammen huoltajat 

 Malla Neuvonen 

 Jari Kuusrainen 

 

Päätös ja perustelut vuoden jokelalaiseksi vapaaehtoiseksi valinnasta: 

Jokelan vuoden vapaaehtoiseksi valittiin ehdokkaista Terttu Stigell. Hän tehnyt pyyteettä vapaaehtois-

työtä Jokelassa 40 vuotta. Ansaitsee pitkän vapaaehtoisuran jälkeen huomionosoituksen.  

 

Tunnustus jaetaan Jokelan itsenäisyyspäivän 6.12. Ydintiimistä Marika Lähdeniemi jakaa kukat, suklaan 

ja tunnukset yhdessä valtuuston pj Ruut Sjöblomin kanssa. Ruut Sjöblom pitää kiitospuheen vapaaeh-

toisille ja Tertulle kunnan puolesta. Yhteisömanageri Kaisa Kutilainen on yhteyksissä Terttuun ja kysyy 

pääseekö paikalle 6.12. tilaisuuteen. 

 

Muuta 

Ympärille muuta verkostoa tarvitaan, ei ole oikein saatu. 

Riitojen sijasta yhdessä tekemistä 

Ensi vuoteen uudella innolla, puhtaalta pöydältä.  

 

Vuoden 2018 toiminta 

- Kortteliolohuoneet 

 Ikäihmisten Kortteliolohuone 

 Kaikkien olohuone 

- Koirapuisto 

- Puun valaisu 



- Eino Leino tapahtumat 

- Joutsentaulu 

- Laavu 

- Tulppaanitalkoot 

 

Vielä toteutukseen:  

Istutuslaatikot päiväkodeille: ostetaan loppurahoilla Istutuslaatikot päiväkodeille – hankkisi tämän 

vuoden loppurahoille. Keväällä päiväkodeissa istutustalkoot. 

 

2019 

- 2 kokousta kevät ja 2 kokousta syksy: projektit, budjetti jne.  

o vuoden ensimmäinen kokous viikolle 4: 24.1. klo 18-20, koulukeskuksella.   

- laavun avajaiset 

- koirapuiston kehittäminen: sen jatkaminen mm. aitaaminen? 

- Kortteliolohuone kaikille: emännät kiinnostuneita pitämään ensi vuonnakin, pitäisi tematisoida, 

jotta vetäisi ihmisiä.  

- Kortteliolohuone ikäihmisille jatkuu.  

 

Muuta 

- Jouluglögit 29.11. klo 17.30 

- Kortteliolohuone Ikäihmisille (tykki Leenalle) 

- Sijainen Katja Repo 

- Yhteishenki – miten rakennetaan  

 edustetaan äänestäjiä, luottamushenkilöitä 

 Jokelassa kaikki toimii jo valmiiksi jossain yhdistyksessä tai järjestössä. 

 kehittämistoimikunta, oli jouhevampaa – useampia vanhoja jäseniä, vakiintuneet toiminta-

tavat, ei tehty vastaavaa että itse tehtäisiin. Enemmän lausuntoja jne. Ei odotettu käytän-

nön osallistumista.  


