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TUUSULAN KUNTA 
Jokelan kehittämistoimikunta   Pöytäkirja  

     9.4.2009 

 

 

 
 
KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUS 3/2009 
 

 

Aika Keskiviikko 8.4.2009 klo 18.30 

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.  

 

 

2. EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT 
 

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen 2/2009 pöytäkirja.  

 

 

3. JÄRJESTÖPALAVERISSA 15.4.2009 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

Päätettiin, että järjestöpalaverissa otetaan esille ainakin seuraavat asiat: 

 

- Roskaton Jokela-tapahtuma 

- Jokela-päivän / picnic-tapahtuman järjestäminen 

- v. 2009 järjestettävät tapahtumat ja niiden yhteensovittaminen 

 

 

4. JOKELAN TERVEYSKESKUKSEN AUKIOLO KESÄLLÄ 2009 
 

Jokelan kehittämistoimikunta antoi 19.3.2009 julkilausuman, joka on lähetetty kun-

nanhallituksen jäsenille sekä valtuustoryhmien puheenjohtajille. Julkilausuma on ke-

hittämistoimikunnan kokouksen 2/2009 pöytäkirjan liitteenä. 

 

Kunnanhallitus on päättänyt 23.3.2009 kokouksessaan 179 §  käyttää otto-oikeutta ja 

palauttaa sosiaali- ja terveyslautakunnan 11.3.2009 käsittelemän 29 § Aukioloajat 

kesällä 2009 sosiaali- ja terveyslautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi siten, että 

kaikki terveysasemat ovat kesällä auki.  



 

 2 

5. TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 

 

Edellisessä kokouksessa kirjatun lisäksi toimintasuunnitelmaan sisällytetään seuraa-

vat asiat: 

 

- esteettömyys 

- liikenneasiat, järjestetään teemakokous syksyllä 2009, johon pyydetään kunnan lii-

kenneinsinööri esittelemään asiaa 

- puutarhakaupunki-brändi ja ekologisuus rakentamisessa 

- viihtyisyyden ja turvallisuuden näkökohdat rakentamisessa, ennaltaehkäisevä lähes-

tymistapa 

- seniori- / palvelutalojen rakentaminen 

 

Toimintasuunnitelma 2009-2010 on pöytäkirjan liitteenä. 

 
 
6. MUUT ESILLE OTETUT ASIAT 
 
 6.1 Koulupaikka-asiat 

 

Toimikunnalla on tullut tiedoksi yksittäisiä tapauksia, joissa lapsi on joutunut hanka-

lan kulkuyhteyden päässä olevaan tai muuten esimerkiksi sijainnin tai sisarusten kan-

nalta huonommin sopivaan kouluun. 

 

Päätös: Pyydetään kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja Esa Ukkola kehittämistoi-

mikunnan kokoukseen esittelemään Jokelan kouluasioita. Tuolloin voi-

daan saada tilannekatsaus myös Jokelan koulusurmien tutkintalautakun-

nan raportista sekä tietoa, miten Jokelan ampumisvälikohtauksen jälki-

hoitoon varattuja rahoja on tarkoitus käyttää. Samalla voidaan myös 

keskustella kymppiluokkakysymyksestä (ks. kohta 6.6). 

 

 6.2 Jokela-sightseeing 
 

Kehittämistoimikunta tekee excursio-kierroksen Jokelassa 13.5.2009. Lähtö K-Kaupan 

parkkipaikalta klo 17.30. Pj ja sihteeri valmistelevat ohjelman. 

 

 
 6.3 Roselius-säätiön ateriapalvelut 

 

Roselius-säätiöllä on kolme asumispalvelutaloa Tuusulassa. Roselius-säätiön nyky-

muotoinen toiminta loppuu kesäkuun lopussa. Säätiön tähän asti tuottamat vanhus-

ten ateria- ja virkistyspalvelut loppuvat ja ne siirtyvät kunnan vastuulle. Jatkossa 

kunnallisen ateriapalvelun ja kotihoidon piiriin pääsevät vain ne, jotka ovat siihen lain 

mukaan oikeutettuja. 

 

Kehittämistoimikunta ottaa asian uudelleen käsittelyyn kun siitä on saatu lisää tietoa. 

 

 
 6.4 K-Marketin laajennus 

 

K-Market Jokela laajentaa n. 600 k-m² nykyisen rakennuksen länsipuolelle.  

 
 6.5 Kymppiluokka 

 

Jokelan lukion ja yläasteen vanhempainyhdistys on tehnyt kuntalaisaloitteen, että Jo-

kelaan perustettaisiin kymppiluokka.  Asia on menossa kasvatus- ja koulutuslauta-

kunnan käsittelyyn.  

 



 

 3 

Päätös: Jokelan kehittämistoimikunta tukee kuntalaisaloitetta ja kokee, että Jo-

kelassa on tarve kymppiluokalle. Tulisi selvittää, voidaanko Jokelan am-

pumisvälikohtauksen jälkihoidon määrärahoja kohdentaa kymppiluokan 

perustamiseen. Asia otetaan esille kokouksessa, johon pyydetään kasva-

tus- ja sivistystoimenjohtaja Esa Ukkola (ks. kohta 6.1). 

 
  
7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45. 

 

 

 

 

 Tapio Tammilehto  Antti Heikkilä 

 puheenjohtaja  sihteeri 

 

 

 

Jakelu Osanottajat 

 Hannu Joensivu 

 Kaija Hapuoja 

 Seija Lahtinen 

 Riikka Uusikulku 

 

 kunnanhallitus 

 lautakuntien puheenjohtajat 

 johtoryhmä 

 toimialajohtajat 

 Jokelan kirjasto 


