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TUUSULAN KUNTA 
Jokelan kehittämistoimikunta   Pöytäkirja  

     23.3.2009 

 

 

 
 
KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUS 2/2009 
 

 

Aika Keskiviikko 18.3.2009 klo 18.00 

Paikka Jokela-talo 

 

Osanottajat  

 

Toimikunta Tapio Tammilehto, puh. joht. 

 Matti Harjumäki 

 Tiina Hiitola  

 Maarit Kankimäki 

 Tarja Kärkkäinen 

 Reijo Laitila 

 Katri Lindqvist  

 Marika Mäkelä 

 Markku Ranta-aho 

 Erja Sarenius-Salmenkivi  

 Esko Valonen  

 

Sihteeri: Antti Heikkilä 

 

 
1. KOKOUKSEN AVAUS 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti toimikunnan jäsenet tervetulleiksi. Koska 

kokous oli ensimmäinen uudella kokoonpanolla, jäsenet pitivät lyhyet esittäytymispu-

heenvuorot. 

 

 

2. EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT 
 

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen 1/2009 pöytäkirja.  

 

 

3. TOIMINTASUUNNITELMA 2009 
 

Puheenjohtaja esitti, että toimikunnan jäsenet voivat tuoda esille asioita joita halu-

taan toimikunnassa käsiteltävän vuoden 2009 aikana. Näiden pohjalta laaditaan toi-

mintasuunnitelma.  

 

Toimikunnan toiminta-alue käsittää laaja-alaisesti kaikki Jokelaa koskevat asiat. 

 

Kehittämistoimikunnan kokouksissa v. 2009 käsiteltäviksi esitettyjä asioita ovat 

 

- Jokela-päivän järjestäminen 

- Liikenneasiat, sisältäen erityisesti joukkoliikenteen, Sampo-kyydin ja työpaikkalii-

kenteen 

- Jokelan liikuntapaikat ja käynnistettävä liikuntapaikkasuunnitelma 

- Kaavoitus ja rakentaminen 

- Yhdistysyhteistyö 

- Palvelujen kehittäminen, sekä kaupallisten että julkisten 
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- Liiketilat, yritystilat ja niiden tarve 

- Asuin- ja asiakasviihtyvyys, erityisesti mainittiin ympäristön siisteys 

- Perhekeskuksen rakentaminen 

- Tonttitarjonta, sen jatkuvuus 

- Pro Jokela -mitali / vuoden jokelalainen -perinteen käynnistäminen 

- Kierrätyspisteet, niiden sijainti ja laatu 

- Kymppiluokka 

- Jokelan vanhat valokuvat -projekti 

 

Asiat voisi ryhmitellä alaotsikoiden alle, esimerkiksi kolmeen luokkaan: kaavoitus, ta-

pahtumat ja palvelut.  

 

Toimintasuunnitelmaa päivitetään tulevissa kokouksissa. 

 

 

4. JOKELAN KAAVOITUSTILANNE 
 
Antti Heikkilä esitteli aluksi kaavoituksen periaatteita sekä asemakaavoitukseen liitty-

viä esitystapoja ja käytäntöjä. Sen jälkeen A.H. esitteli Jokelan osayleiskaavan sekä 

ajankohtaisia kaavoitushankkeita, mm. Lepola II:n, Palojoenpuiston, Peltokaaren ja 

Kartanon alueen käynnissä olevia asemakaavatöitä. Käytiin läpi em. kaavoihin liittyviä 

asioita yleisesti. Katsottiin läpi osayleiskaavassa osoitettuja Jokelan laajenemisalueita. 

 
 

5. JOKELAN LIIKUNTAPAIKKAKYSELY 
 

Antti Heikkilä esitteli Jokelan liikuntapaikkakyselyä. Tuusulan liikuntapalvelut teettää 

vuonna 2009 liikuntapaikkasuunnitelman Jokelaan. Suunnittelun tueksi 23.3.-12.4.09 

välisenä aikana suoritetaan asukaskysely, jonka tavoitteena on kartoittaa asukkaiden, 

yhdistyksien ja yhteisöjen ideat uusista liikuntapaikoista ja olemassa olevien liikunta-

paikkojen kehitystarpeista. Kyselyyn voi käydä vastaamassa maanantaina 23.3.09 al-

kaen Tuusulan kunnan www-sivuilla (linkki kyselyyn etusivulla). Kyselylomakkeesta 

on tehty myös paperiversio, jonka voi käydä täyttämässä Tuusulan uimahallilla tai Jo-

kelan Monarilla.  

 

Kehittämistoimikunta painottaa, että liikuntapaikkakyselystä tulisi tiedottaa tehok-

kaasti. Toimikunta esittää, että kyselystä tiedotetaan jokelalaisille järjestöille, paikal-

lislehdissä, kauppojen ilmoitustauluilla, sähköpostilistoilla sekä kouluilla rehtorien 

kautta. Toimikunnan esitys annetaan liikuntapäällikölle tiedoksi. 

 

Lisätietoja Jokelan liikuntapaikkakyselystä antaa liikuntapäällikkö Risto Kanerva p. 

040 314 2220, etunimi.sukunimi@tuusula.fi. 

 

 

6. NOTKOPUISTON RAKENTAMINEN 
 

Kehittämistoimikunnan jäseniltä on kyselty Notkopuiston rakentamisen edistymisestä, 

jonka vuoksi asiasta oli pyydetty esittely. Antti Heikkilä esitteli Notkopuiston yleis-

suunnitelmaa ja rakentamisaikataulua. 

 

Tällä hetkellä puistossa on tehty kuivatustyöt, polut ja kenttien pohjat. Kesällä 2009 

on tarkoitus tehdä leikkipuiston kalustusta, kenttien pinnoituksia ja istutuksia. Raken-

taminen tapahtuu vähitellen sen mukaan miten määrärahoja on käytettävissä. 
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7. MUUT ESILLE OTETUT ASIAT 
 
 7.1 Puistokuja 4 rakentamistilanne 

 

Toimikunnan jäseniltä on tiedusteltu Puistokuja 4:n kerrostalojen rakentamisesta. 

Tällä hetkellä tontilla on tehty maansiirtotöitä ja keskeisen sijainnin vuoksi tontilla si-

jaitseva monttu on aiheuttanut tiedusteluja sekä virkamiehiltä että luottamusmiehiltä 

rakentamisen käynnistymisestä. Puheenjohtajan saaman tiedon mukaan talojen asun-

toja ja liiketiloja on tällä hetkellä varattu niin paljon että varsinainen rakentaminen 

käynnistetään. 

 
 7.2 Kehittämistoimikunnan kokousten pöytäkirjajakelu 

 

Esitettiin, että pöytäkirjojen jakelua tulisi laajentaa. 

 

Päätös: Päätettiin, että pöytäkirjajakelua laajennetaan siten, että nykyisten li-

säksi Jokelan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat menevät kunnanhalli-

tuksen jäsenille, lautakuntien puheenjohtajille, kunnan johtoryhmän jä-

senille sekä toimialajohtajille.  

 

 
 7.3 Jokelan koulusurmien tutkintalautakunnan raportin esittely 

 

26.2.2009 on julkaistu Jokelan koulusurmien tutkintalautakunnan raportti. Esitettiin, 

että raporttia esiteltäisiin kehittämistoimikunnalle. 

 

Päätös: Toimikunta pyytää kunnan sivistystoimen edustajaa esittelemään raport-

tia toimikunnalle sekä selvitystä, miten Jokelan ampumisvälikohtauksen 

jälkihoitoon varattuja rahoja on tarkoitus käyttää. 

 
 7.4 Jokelantapahtumat.fi -sivusto 

 

Sivustolla voi ilmoittaa Jokelassa järjestettävistä tapahtumista. Keskusteltiin sivuston 

toimivuudesta ja käyttömääristä. Todettiin, että sivusto toimii hyvin ja tavoittaa hyvin 

kohderyhmänsä. 

 
 7.5 Roskaton Jokela 

 

Päätös: Seuraavassa järjestöpalaverissa 15.4.2009 sovitaan roskienkeräyspäivä, 

johon haastetaan järjestöt osallistumaan. 

 

 7.6 Jokela Sightseeing 
 

Päätös: 13.5.2009 klo 17.30 alkaen toimikunta tekee sightseeing-kierroksen Jo-

kelassa, jolloin tutustutaan mm. vireillä oleviin asemakaavakohteisiin.  

 

 7.7 Jokelan terveyskeskuksen aukiolo kesällä 2009 
 

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 11.3.2009 päättänyt, että Jokelan terveysasema on 
suljettu heinäkuussa jolloin päivystys järjestetään Hyrylän terveysasemalla. 

 

Päätös: Toimikunta antaa asiasta julkilausuman, kunhan saa tietoon em. päätök-

sen perustelut. Valittiin työryhmä valmistelemaan julkilausumaa. Työ-

ryhmään valittiin seuraavat toimikunnan jäsenet: Tapio Tammilehto, Ma-

rika Mäkelä, Tarja Kärkkäinen. Julkilausuma tulee hyväksytyn pöytäkir-

jan liitteeksi. 
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 7.8 Jäähalli 
 

 Jokelaan on suunniteltu jäähallin rakentamista. Kunnan osallistumisesta 

hankkeeseen tarvittaisiin kunnanvaltuuston päätös. Tämän jälkeen on 

mahdollisuus päästä valtionavun rahoituslistalle. Tällä hetkellä on ole-

massa varat rakennussuunnittelua varten. Asiasta on neuvoteltu Suo-

man Jääkiekkoliiton kanssa. Hallin paikaksi on esitetty Kolsan liikunta-

puistoa.  

 

 Ideoitiin jäähallihanketta. Halli olisi todennäköisesti touko-elokuun ilman 

jäätä, jolloin sitä voisi vuokrata yrityksille. On esitetty myös toiveita 

mm. monitoimihallin ja tekonurmen rakentamisesta Kolsan alueelle. 

 

 Valtuusto on ohjeistanut, että jäähallihanke tulee huomioida Jokelan lii-

kuntapaikkasuunnitelmassa.  

 

 Käynnistyvässä Jokelan liikuntapaikkakyselyssä selviää osaltaan myös 

jäähallin tarve sekä mahdolliset käyttäjämäärät alueella. 

 

7.9 Koirapuisto Jokelaan 
 

 Jokelassa on tarve koirapuiston rakentamiselle. Todettiin, että Notko-

puiston suunnitelmasta on poistettu koirapuistovaraus.  

 

 Päätös: Koirapuistolle tulee esittää tilavaraus uusille kaavoitettaville alu-

eille. 

 

 

8. SEURAAVAT KOKOUKSET 
 

Päätös: Sovittiin pidettäväksi vuoden 2009 aikana seuraavat kehittämistoimikun-

nan kokoukset, alkamisajankohta pysyvästi klo 18.30 ellei toisin mainita: 

8.4., 15.4. (järjestöpalaveri), 13.5. (klo 17.30, sightseeing), 4.6., 8.9., 

15.10., 10.11., 2.12. 

 
 
9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30. 

 

 

 

 

 

 Tapio Tammilehto  Antti Heikkilä 

 puheenjohtaja  sihteeri 

 

 

 

Jakelu Osanottajat 

 Hannu Joensivu 

 Kaija Hapuoja 

 Seija Lahtinen 

 Riikka Uusikulku 

 

 kunnanhallitus 

 lautakuntien puheenjohtajat 

 johtoryhmä 

 toimialajohtajat 



      19.3.2009 

 

Jokelan kehittämistoimikunnan kannanotto Tuusulan kunnanhallitukselle  

 

 

Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan 11.3.2009 (29§), että Jokelan 

terveysasema suljetaan kokonaan heinäkuuksi 2009. Jokelan kehittämistoimikunta ei hyväksy 

sulkemispäätöstä. 

 

Terveysasemien kävijämäärät ovat heinäkuussa muita kuukausia alhaisempia, silti hoidon 

tarvitsijoita on. Äitiys- ja lastenneuvolan asiakkaat, pitkäaikaissairaat ja vanhukset tarvitsevat 

terveyspalveluita ympäri vuoden, akuutista sairastuneista puhumattakaan. Yli 20 kilometrin matka 

Jokelasta pääterveysasemalle Hyrylään ei ole ongelmatonta, varsinkaan autottomille kuntalaisille, 

koska säännöllistä joukkoliikennettä ei ole. 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tekemä päätös merkitsee käytännössä jokelalaisten asukkaiden 

palvelun selkeää heikennystä ja asukkaiden kustannusten kasvua heinäkuussa. Päätös lisää epätasa-

arvoisuutta eri puolella kuntaa asuvien kuntalaisten välillä.  

 

Lautakunnan päätöksestä ei ilmene, onko lautakunnalla olemassa suunnitelma kesäsulkemisista eri 

terveysasemien kesken vuosittain. Ilmeisesti myöskään yhteistyötä Hyvinkään suuntaan palvelujen 

hankkimisesta sieltä mahdollisen sulun aikana ei ole tehty. 

 

Päätöstä on perusteltu saamiemme tietojen mukaan mm. sijaisten saannin vaikeudella. Sijaisia 

tarvittaisiin myös pääterveysasemalle, jos sinne siirtyy koko Jokelan alueen väestö mahdollisen 

sulun eli heinäkuun ajaksi. Päivystyksellisen toiminnan siirtäminen vaatii myös työn suunnittelua ja 

järjestelyjä eli vie työaikaa. Tehdyn päätöksen kustannusvaikutuksista toimikunnalla ei ole tietoa, 

päätöstä tehtäessä lukuja on varmaan ollut käytettävissä. 

 

Jokelassa toipuminen marraskuun 2007 tapahtumista on vielä kesken ja tuntuu kohtuuttomalta 

lähteä leikkaamaan asukkaiden peruspalvelua lautakunnan esittämällä tavalla.  

 

 

Jokelan kehittämistoimikunta Matti Harjumäki 

Tiina Hiitola 

   Maarit Kankimäki 

   Tarja Kärkkäinen 

   Reijo Laitila    

   Katri Lindqvist 

   Marika Mäkelä 

   Markku Ranta-aho 

   Erja Sarenius-Salmenkivi 

Tapio Tammilehto 

Esko Valonen 




