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JOKELAN KEHITTÄMISVERKOSTO  
YDINTIIMIN KOKOUS 

 

Paikka ja aika: Jokelan koulukeskus 31.1.2019 klo 18-20 
Läsnä: Tapani Miettinen (pj), Jori Enhroth, Emmi Sirniö ja yhteisömanageri Katja Repo 

 

 

MUISTIO 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. Käytiin keskustelua kokouskäytännöistä ja valittiin Repo 
pitämään kirjaa kokouksessa käsitellyistä asioista. 

1. Katsaus keskeneräisiin projekteihin 
 

• Peltokaaren koirapuisto  
o . Katos on saapunut varastoon ja se voidaan pystyttää  kunhan maa sulaa. Viherkatos tulee 

kesän aikana (otetaan oppia Riihikallion viherkatoksesta). Todettiin, että puiston 
maapohjan kunnostus on tärkeimpiä asioita puiston käytön näkökulmasta.  

o Jatketaan koirapuiston kehittämistä 
 

• Lammet 
o Lampikävely on tehty 8.5.2018, Katja selvittää mitä toimenpiteitä sen tiimoilta on kirjattu ja 

missä vaiheessa ne ovat. Asiaa on käsitelty viimeksi ydintiimin kokouksessa 29.5.2018. 
o Lammen virkistyskäytön lisääminen on yksi ydintiimin tämän vuoden painopisteistä. 

Kunnostusta voisi yrittää myös talkoilla, mutta se kannattaa tehdä yhteistyössä muiden 
toimijoiden kanssa, esim. leijonat. Toukokuussa on tulossa mm. leijonien ja elokuussa 
Lampirock –tapahtumat. 

 
• Turvallisuuskävelyiden tilanne 

 
o Viime vuonna on tehty iso satsaus alueen turvallisuuskävelyihin, joihin pyydettiin myös 

ydintiimit mukaan. Sen jälkeen asiasta ei olekaan kuulunut mitään. Repo ottaa yhteyttä 
Erkki Vähämäkeen ja selvittää mitä asialle kuuluu. 
 

2. Toiminta 2019 
 
• Laavun avajaiset 

Laavu on jo käytössä, mutta avajaiset ovat siirtyneet erinäisistä syistä. keskusteltiin siitä, että 
avajaiset voisi pitää esimerkiksi polttopuutalkoiden merkeissä. Päätettiin, että puheenjohtaja ottaa 
yhteyttä Jokelan Kisaan (Jari Kuusrainen) ja kysyy heidän halukkuutta yhteistyöhön. 
 

• Lammet 
Virkistyskäytön lisääminen päätettiin yhdeksi ydintiimin tämän vuoden tavoitteista. Käytiin 
keskustelua eri toimijoiden yhteisistä kunnostustalkoista. Mukaan voisi pyytää ainakin leijonia. 
Selvitetään mitä toimenpiteitä lampikävelyn osalta on suunniteltu ja päätetään jatkotoimenpiteistä 
sen jälkeen. 
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• Peltokaaren koirapuisto 
Koirapuiston maapohjan parantaminen on tämän vuoden tavoite ja siihen oltiin yksimielisesti 
valmiita käyttämään myös kehittämisverkoston toiminnalle osoitettua määrärahaa (toimintarahaa). 
Lisäksi käytiin keskustelua siitä, että välittömään läheisyyteen on tulossa leikkikenttä. Näiden 
kahden kentän kokonaisuudesta voisi muodostua toimiva kokonaisuus perheiden näkökulmasta. 
 

Todettiin, että vakiintunutta olohuonetoimintaa jatketaan myös vuonna 2019. Iltakortteliolohuoneen 
toiminta alkaa 14.2., mutta mahdollisesti jo viikkoa ennen järjestetään ystävänpäiväkorttien 
askartelutilaisuus. Ikäihmisten olohuoneen toiminnan alkamisesta ei ole vielä tietoa. Repo tapaa nykyiset 
vapaaehtoiset mahdollisimman pian, mutta jatkossa tarvittaisiin lisää vapaaehtoisia olohuoneen 
pyörittämiseen. 
 
Lisäksi palauteltiin mieliin keskustelua päiväkodeille hankittavista istutuslaatikoista. Istuttaminen, kasvien 
hoito ja kasvun seuraaminen voisi olla lapsista kivaa, mutta toisaalta tunnistettiin, että tämän tyyppinen 
toiminta on osa varhaiskasvatusta ja kuuluu sitä myöten niistä määrärahoista toteutettavaksi.  
 
 
3. Katsaus osallistuvaan budjetointiin 2019 

Osallistuvan budjetoinnin prosessissa on kolme vaihetta: ideahaku 13.11.2018-15.1.2019, jatkojalostus 1.2-
14.3.2019, ja äänestys 15.3.-15.4.2019 
 
Nyt on käynnistynyt jatkojalostus vaihe, jossa kehitetään saaduista ideoista toimenpide-ehdotuksia. Näitä 
ehdotuksia kehitetään yhteissuunnittelun pajoissa 12.2. Kellokosken koulu, 13.2. Jokelan koulukeskus, 14.2. 
Riihikallion koulu, 26.2. Vaunukankaan koulu, 27.2. pääkirjasto ja 28.2. kunnantalo. ydintiimin jäsenet 
toivotetaan lämpimästi tervetulleiksi. Erityisesti Jokelan työpajassa olisi hyvä olla myös ydintiimien 
edustajat paikalla työstämässä ideoista toimenpide-ehdotuksia.  

Repo esitteli määräaikaan mennessä saadut osallistuvan budjetoinnin ideat, jotka on merkitty Jokelan 
kehittämisverkostoon liittyviksi. Todettiin, että osa ideoista ei mahdu osallistuvan budjetoinnin 
määrärahaan tai ole muuten kunnan päätösvallassa olevia asioita.  

 

Seuraava kokous 14.3.2019 kortteliolohuoneen yhteydessä Jokela-salissa klo 18-20. 

 

Jokelassa 31.1.2019 

 

Muistion vakuudeksi 

 

 

Tapani Miettinen   Katja Repo 
puheenjohtaja   kokouksen sihteeri 


