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TUUSULAN KUNTA 
Jokelan kehittämistoimikunta   Pöytäkirja  

     23.4.2009 

 

 

 
 
KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUS 4/2009 
 

 

Aika Keskiviikko 15.4.2009 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 (klo 18.50 alk.) 

 Erja Sarenius-Salmenkivi 

 Esko Valonen  

 

Sihteeri: Antti Heikkilä 

 

Kutsutut Jokelalaisten järjestöjen edustajat: 

 

 Jyrki Forsman Joke-La ry, Jokelan VPK ry 

 Pasi Hiitola  Joke-La ry 

 Reijo Rantakari Jokelan Karjalaiset ry, JoKa-Teatteri ry 

 Ulla Saarenmaa Jokelan Kansalaisopisto  

 Sari Ahovalli  Mannerheimin Lastensuojeluliiton Jokelan yhdistys 

 Johanna Laakso MLL Jokelan yhdistys, Pertun koulun vanhempainyhdistys 

Kirsi Viitanen Teatteri Sisar, koulukeskuksen vanhempainyhdistys 

Harri Kämäräinen Jokelan Yrittäjät ry, Jokelan Omakotiyhdistys ry 

Liisa Sorri  Viihtyisä Pohjois-Tuusula ry, Suomi-Venäjä-seura Jokela

  

 

 
1. KOKOUKSEN AVAUS 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Osallistujat esitte-

livät itsensä ja edustamansa järjestön. Puheenjohtaja esitteli kehittämistoimikunnan 

työskentely- ja viestintätapoja. 

 

 

2. ROSKATON JOKELA 
 

Tuusulan kunta järjestää perinteiset siivoustalkoot 5. - 6.5.2009 klo 14 - 20. Keväi-

sissä siivoustalkoissa kerätään sulaneen lumen alta paljastuneet roskat. Asukkaita, 

yhdistyksiä, kouluja ja taloyhtiöitä kannustetaan osallistumaan talkoisiin ja lisäämään 

näin oman asuinalueensa viihtyisyyttä.  

 

Siivoustalkoissa tarvittavat säkit ja hanskat saa omalta aluevastaavaltaan. Aluevas-

taavat päivystävät 5. - 6.5. alla mainituissa paikoissa. Lisäksi aluevastaavien kanssa 



 

 2 

voi sopia siivottavasta alueesta ja heiltä saa tarvittavat toimintaohjeet. Aluevastaaviin 

voi ottaa yhteyttä joko sähköpostitse etunimi.sukunimi(at)tuusula.fi tai puhelimitse. 

 

Jokelan aluevastaava on Raimo Niiranen, p. 040 314 4635, päivystyspaikkana palo-

asema. 

 

Päätös: Päätettiin, että järjestöjen vastuuhenkilöksi siivoustalkoiden järjestämi-

sessä valitaan Harri Kämäräinen. Hän tiedottaa tapahtumasta myös 

www.jokelantapahtumat.fi -sivustolla. Esko Valoselta / Rautajokelasta 

voi ostaa roskankeruukeppejä. 

 

 

3. JOKELA-PÄIVÄ / PICNIC-TAPAHTUMA 
 

Edellisessä järjestöpalaverissa päätettiin perustaa toimikunta, joka suunnittelee pic-

nic-tapahtumaa Lampi-rockin  yhteyteen. Harri Kämäräinen esitteli tapahtumaa, joka 

järjestetään 15.8.2009. MLL:n lastenkonsertin jälkeen on ohjelmassa koko perheen 

konsertti, jonka kesto on noin pari tuntia. Esiintyjäksi on tulossa yhtye nimeltä The 

Polka Chicks. Lampi-rock jatkuu konsertin jälkeen. 

 

Asiasta käydyssä keskusteluissa todettiin mm., että tavoitteena tulisi olla, että Lampi-

rock olisi mahdollisimman alkoholiton tapahtuma. Picnic-tapahtumasta tiedotetaan 

mm. Tuusulan kulttuurilehti KULTUssa sekä Nuorison kesätoimintaa -lehdessä.  

 

 

4. VUONNA 2009 JÄRJESTETTÄVÄT TAPAHTUMAT 
 

Vuoden 2009 aikana on määrä järjestää mm. seuraavat tapahtumat: 

 

- Joulukadun avajaiset 28.11., järj. Jokelan yrittäjät ry 

- JoKa-teatterilla n. 14 näytöstä, kesäkuussa 4-5, Tuusula-viikolla yksi, elokuussa 8-9 

- Syysmarkkinat 10.10.2009 

- Lions Club järjestää kalastuskilpailun 23.5. 

- Lampi-rock 15.8., Pörinä-klubi 14.8. 

- MLL: Lasten liikuntakerho, perhekerho, odottavien äitien kerho, lastenkonsertti 

  (Lampi-rockin yhteydessä) 

- "Karkki ja kepponen" 31.10. 

- Kevätmarkkinat 18.4. 

- Antiikkimarkkinat 25.7. klo 10-16 

- Jokela-cup (Derius) 23.5. 

- Tuomaasta Nuuttiin -tapahtuma 

- Pertun koulun vanhempainyhdistyksen touhutiistai 19.5. klo 18 

- VPK:n tapahtuma isänpäivän aattona 

- liikuntaolympialaiset heinäkuussa 

- kansalaisopiston satubaletti "Pessi ja Illusio" 29.4. klo 18.30 koulukeskuksella 

- itsenäisyyspäivänä 6.12. Jokelan Lions Club ja reserviläiset järjestävät tapahtuman 

 
 
5. MUUT ESILLE OTETUT ASIAT 
 

5.1 Lampi-rockin järjestäminen 
 

Ympäristökeskus on velvoittanut Lampi-rockin ajaksi järjestettäväksi yleisö-wc-tiloja 

sekä erillisiä roskapisteitä. Em. järjestelyistä ja järjestämismaksusta aiheutuu mitta-

vat kustannukset. Lisäksi tilaisuudesta tulisi tehdä ilmoitus poliisille. Kehittämistoimi-

kunta ottaa asian käsiteltäväkseen. Tapio Tammilehto ja Harri Kämäräinen hoitavat 

yhteydenpidon Seija Lahtiseen, joka on hoitanut Lampi-Rockin ilmoitusasioista. 
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Päätettiin myös, että www.jokelantapahtumat.fi -sivustolle laitetaan ohjeistus tapah-

tumien järjestämistä varten (esim. Teoston, poliisin ja ympäristökeskuksen ilmoitus-

menettelyn suhteen). 

 

 5.2 Www.Jokelantapahtumat.fi -sivuston tiedotus 
 

Www.Jokelantapahtumat.fi -sivuston tiedotusta on syytä tehostaa entisestään. Pää-

tettiin, että K-marketin tontilla olevalle ilmoitustaululle laitetaan teksti em. sivustosta. 

Lisäksi ehdotettiin, että KULTU-lehteen ja Tuusulanjärven viikkouutisiin voisi tehdä ju-

tun sivustosta. Samoin kansalaisopiston ilmaisjakeluna jaettavaan ohjelmaan sekä 

JoKa-teatterin ilmoitustauluihin tulee tieto sivustosta. Lisäksi yhdistysten omille inter-

net-sivustoille voi laittaa linkin www.Jokelantapahtumat.fi -sivustolle. Yhteyshenkilö 

sivustolle on Derius ry:n Sami Koskela. Asiasta informoidaan kunnan tiedottajaa. 

 
 5.3 MLL jakaa EU-ruokaa 

 

MLL Jokela jakaa kaksi kertaa vuodessa EU-ruokaa, viimeksi n. 1700 kg. Tiedusteltiin 

muita yhdistyksiä ja tahoja, jotka voisivat osallistua ruuan jakeluun. VPK:lta on mah-

dollista saada talkooapua. Lisäksi sovittiin, että Harri Kämäräinen ilmoittaa asiasta 

tarvittaessa jokelalaisten yritysten sähköpostilistalla. Tiedusteltiin tiloja ruuan tilapäi-

seen varastointiin. Harri Kämäräisellä on tila väliaikaiseen varastointiin käytettäväksi.  

 
 5.4 Arkistotilat 

 

Yhdistyksillä ja järjestöillä on tarve erilaisille arkisto- ja varastotiloille. Keskusteltiin 

eri vaihtoehdoista tilanteen ratkaisemiseksi ja tiedusteltiin mahdollisia tiloja, mm. on-

ko mahdollista vuokrata em. tiloja kunnan omistamista rakennuksista. Asiaa voi tie-

dustella kunnan tilakeskukselta. 

 
 5.5 Bänditilat, liiketilat 

 

Bänditiloista ja liiketiloista on puutetta Jokelassa. Em. tiloja tulisi varata uusiin raken-

nuksiin. 

 

 5.6 Hygieniapassin haltijat 
 

 Hygieniapassin haltijoista on tulossa listaus www.jokelantapahtumat.fi -sivustolle, jota 

kautta erilaisiin tilaisuuksiin voi tiedustella em. henkilöitä töihin. Järjestyksenvalvojan 

kortin haltijoista on tulossa vastaava listaus. 

 
 5.7 Asemapäällikön talo 
 
 Nostettiin esille asemapäällikön talon tulevaisuus. Esitettiin, että julkisiin rakennuksiin 

tulisi varata tiloja järjestöille. Todettiin, että Notkopuistoon on tulossa perhekeskus, 

jossa voi järjestää erilaisia tilaisuuksia. Matti Harjumäki esitti, että kunta voisi ostaa 

asemapäällikön talon. 
 
 5.8 Kymppiluokka 
 
 Jokelan kehittämistoimikunta tukee kuntalaisaloitetta ja kokee, että Jokelassa on tar-

ve kymppiluokalle. Tulee selvittää, voidaanko Jokelan ampumisvälikohtauksen jälki-

hoidon määrärahoja kohdentaa kymppiluokan perustamiseen. Asia otetaan esille 

4.6.2009 kokouksessa, johon on pyydetty kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja Esa Uk-

kola esittelemään asiaa. 

 
 5.9 Ulkoilureitit ja liikuntapaikat 

 

Jokelan liikuntapaikoista ja virkistysreiteistä tulisi saada kartta. Asiaa voi tiedustella 

liikuntapäälliköltä. 



 

 4 

6. SEURAAVA JÄRJESTÖPALAVERI 
 

Seuraava Jokelan kehittämistoimikunnan ja jokelalaisten järjestöjen yhteispalaveri 

sovittiin pidettäväksi 15.10.2009 klo 18.30 Jokela-talolla.  

 
  
7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05. 

 

 

 

 Tapio Tammilehto  Antti Heikkilä 

 puheenjohtaja  sihteeri 

 

 

 

Jakelu Jokelan kehittämistoimikunta 

 Hannu Joensivu 

 Kaija Hapuoja 

 Seija Lahtinen 

 Riikka Uusikulku 

 

 kunnanhallitus 

 lautakuntien puheenjohtajat 

 johtoryhmä 

 toimialajohtajat 

 Jokelan kirjasto 


