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§1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan läsnäolijat.
Ehdotus
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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§2
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Margit Väkiparta ja Uolevi
Laakso.
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§3
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2019 käyttösuunnitelman seuranta ja
toimintakertomus
TUUDno-2020-291
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Kanerva, Ulla Kinnunen, Terttu Turnbull-Smith
risto.kanerva@tuusula.fi, ulla.kinnunen@tuusula.fi, terttu.turnbull-smith@tuusula.fi
vapaa-aikapalveluiden päällikkö, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, talouspäällikkö
Liitteet

1 Kuvaltk tp2019
2 Sivistys palvelualueet_palveluyksiköt_tot2019
3 Investoinnit tot2019_kuvaltk
4 Strategian tavoitteet ja indikaattorit 2019 seuranta_tilinpäätös
Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 15.4.2019 kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan alaisten palvelualueiden ja palveluyksiköiden
käyttösuunnitelmat. Talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden
toimialuetasolla siten, että yleissitovuutena toimialueen toimintakate eli määrärahan
ja tuloarvion erotus. Talousarvio on lautakuntiin nähden sitova palvelualue -tasolla,
mutta talousarvion toteutumista raportoidaan myös palveluyksikkö -
tasoisesti. Lautakunnalle raportoidaan tuloarvioiden ja määrärahojen sekä toiminnan
tavoitteiden toteutuminen.
Lautakunnan alaisen toiminnan osalta toimintatuottoja kertyi 1,2 milj. euroa,
toimintakulut olivat 8,6 milj. euroa ja toimintakate 7,3 milj. euroa. Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan vuoden 2019 toimintakertomus, tuloarvioiden, käyttötalous- ja
investointimäärärahojen toteutuminen sekä strategisten tavoitteiden
seurantaraportti ovat liitteenä.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää
hyväksyä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimintakertomuksen,
palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmien ja investointien
toteutumisen vuodelta 2019
merkitä tiedoksi v. 2019 strategisten tavoitteiden seurantaraportin.
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§4
Vapaa-aikapalveluiden avustusten jakautuminen 2020
TUUDno-2020-292
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Kanerva, Ulla Kinnunen
risto.kanerva@tuusula.fi, ulla.kinnunen@tuusula.fi
vapaa-aikapalveluiden päällikkö, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta jakaa vuosittain avustuksia 95 000€ liikunta- ja
nuorisotyötä sekä erityisliikuntaa järjestäville yhdistyksille. Avustusmäärärahasta osa
kohdennetaan menestyneiden urheilijoiden palkitsemiseen lautakunnan vahvistamien
jakoperusteiden mukaisesti. Varsinainen avustusten jakopäätös tehdään kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakunnan toukokuun kokouksessa.
Avustuksien periaatteet ja hakuohjeet uusittiin viime vuonna ja ne astuivat voimaan
lautakunnan päätöksellä vuoden 2020 alusta lukien. Avustusmuotoja tuli haettavaksi
lisää ja avustuksien kriteerejä lisättiin. Tämän lisäksi lautakunta päätti kahdesta
uudesta ja yhteisestä avustusmuodosta kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön toiminnan
järjestämiseen.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle esitetään vapaa-aikapalveluiden avustuksien
jakautumista toimintavuonna 2020 seuraavasti (suluissa vuoden 2019 summa):
Urheiluseurojen toiminta-avustus

65 000€ (67 000€)

Nuorisoyhdistyksien toiminta-avustus

20 000€ (21 420€)

Erityisliikunnan toiminta-avustus

5 000€ (2900€)

Menestyneiden urheilijoiden stipendeihin 5 000€ (1540€)

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut (uudet avustusmuodot)
Matka- ja edustusavustus

5 000€

Matalankynnyksen toiminnan avustus

15 000€ (rahasto, ei käyttömenoista)

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää avustuksien jakautumisesta
toimintavuonna 2020 esityksen mukaisesti.
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§5
Avustukset kulttuuri- ja taidetoimintaan 2020, Tuotantotuki ammattilaisryhmät
TUUDno-2020-285
Valmistelijat / lisätiedot:
Ulla Kinnunen, Jaana Hopeakoski
ulla.kinnunen@tuusula.fi, jaana.hopeakoski@tuusula.fi
kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, kulttuurituottaja
Liitteet

1 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustusperiaatteet 1.1.2020 alkaen
2 Ammattilaisryhmät
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustukset kulttuuri- ja taidetoimintaan olivat
haettavissa 1.1.-15.1.2020. Kaikkiaan hakemuksia saapui 61 ja avustuksia haettiin
yhteensä 185 139,9 eurolla.
Ammattilaisryhmien hakemuksia tuotantotuesta kulttuuri- ja taidetoimintaan saapui
määräaikaan mennessä kaksi kappaletta, ja haettu määrä oli yhteensä 9 000 €.
Kulttuuripalveluiden talousarvioon 2020 on varattu kulttuuritoiminnan tukemiseen
yhteensä 145 000 €, josta 25 000 € on myönnetty erillisillä sopimuksilla Tuusulan
Taiteiden Yö ry:n järjestämän Tuusulan Taiteiden Yö -tapahtuman avustamiseen ja
25 000 € Tuusulan Festivaaliyhdistys ry:n järjestämän MonttuRock-tapahtuman
avustamiseen vuonna 2020. 145 000 eurosta 95 000 euroa käytetään kulttuuri- ja
taidetoiminnan avustuksiin.
Koko tuotantotukiin varattu summa on käytettävissä harkinnanvaraisesti kulttuuri- ja
kotiseututoimintaa sekä taiteellista työtä ammatikseen tekeville tai harrastaville
yhteisöille, ryhmille ja yksityisille henkilöille.
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta määrittelee kunnan tehtäväksi toiminnan, jolla
kunta edistää kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saavutettavuutta, käyttöä
sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä. Kunnan on luotava edellytyksiä
myös ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle. Kunnan tulee edistää
kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta ja
yhteisöllisyyttä ja paikallista elinvoimaa.
Kulttuuri- ja taidetoimintaan suunnatun tuen tavoitteena on yhteisöllisyyden,
osallisuuden sekä paikallisen tapahtumatarjonnan lisääminen. Päämääränä on luoda
edellytyksiä kotiseutu- ja kulttuuritoiminnalle, taiteenharjoittamiselle ja -
harrastamiselle sekä laajentaa ja monipuolistaa paikallista kulttuuritarjontaa.
Järjestettävän toiminnan tulee olla yleisölle avointa.
Kulttuurilautakunnan kulttuuri- ja taidetoiminnan tuki ei ole tarkoitettu opiskelun
rahoittamiseen, koulujen ja oppilaitosten tms. opetusprojektien rahoittamiseen,
sosiaaliseen ja humanitääriseen toimintaan eikä sellaiseen toimintaan, jonka
tukemiseen kunnan muilla toimielimillä tai tulosalueilla on määrärahavaraukset.
Avustuspäätöksiä arvioitaessa otetaan huomioon hankkeen, toiminnan tai
tapahtuman
Vaikutukset yhteisöllisyyteen, osallisuuteen ja hyvinvointiin
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Vaikutukset kunnan kulttuuri- ja taidetoiminnan monipuolisuuteen
Kulttuuri- ja taidetoimijoiden välinen yhteistyö
Omarahoitusosuus ja realistinen toimintasuunnitelma
Kulttuurilautakunnan tuotantotuki- ja avustusperiaatteet ovat liitteenä.
Liitteenä on yhteenveto hakijoista, tuotantotuen käyttötarkoituksista sekä jakoesitys,
joka on yhteensä 4 000 €.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää suorittaa avustusten jaon oheisen liitteen
jakoesityksen mukaisesti.

Tuusulan kunta
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§6
Avustukset kulttuuri- ja taidetoimintaan 2020, Tuotantotuki ammattilaisille, taiteilijat
TUUDno-2020-286
Valmistelijat / lisätiedot:
Ulla Kinnunen, Jaana Hopeakoski
ulla.kinnunen@tuusula.fi, jaana.hopeakoski@tuusula.fi
kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, kulttuurituottaja
Liitteet

1 Ammattitaiteilijat
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustukset kulttuuri- ja taidetoimintaan olivat
haettavissa 1.1.-15.1.2020. Kaikkiaan hakemuksia saapui 61 ja avustuksia haettiin
yhteensä 185 139,9 eurolla.
Ammattitaiteilijoiden hakemuksia tuotantotuesta kulttuuri- ja taidetoimintaan saapui
määräaikaan mennessä neljä kappaletta, ja haettu määrä oli yhteensä 12 450 €.
Kulttuuripalveluiden talousarvioon 2020 on varattu kulttuuritoiminnan tukemiseen
yhteensä 145 000 €, josta 25 000 € on myönnetty erillisillä sopimuksilla Tuusulan
Taiteiden Yö ry:n järjestämän Tuusulan Taiteiden Yö -tapahtuman avustamiseen ja
25 000 € Tuusulan Festivaaliyhdistys ry:n järjestämän MonttuRock-tapahtuman
avustamiseen vuonna 2020. 145 000 eurosta 95 000 euroa käytetään kulttuuri- ja
taidetoiminnan avustuksiin.
Koko tuotantotukiin varattu summa on käytettävissä harkinnanvaraisesti kulttuuri- ja
kotiseututoimintaa sekä taiteellista työtä ammatikseen tekeville tai harrastaville
yhteisöille, ryhmille ja yksityisille henkilöille.
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta määrittelee kunnan tehtäväksi toiminnan, jolla
kunta edistää kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saavutettavuutta, käyttöä
sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä. Kunnan on luotava edellytyksiä
myös ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle. Kunnan tulee edistää
kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta ja
yhteisöllisyyttä ja paikallista elinvoimaa.
Kulttuuri- ja taidetoimintaan suunnatun tuen tavoitteena on yhteisöllisyyden,
osallisuuden sekä paikallisen tapahtumatarjonnan lisääminen. Päämääränä on luoda
edellytyksiä kotiseutu- ja kulttuuritoiminnalle, taiteenharjoittamiselle ja -
harrastamiselle sekä laajentaa ja monipuolistaa paikallista kulttuuritarjontaa.
Järjestettävän toiminnan tulee olla yleisölle avointa.
Kulttuurilautakunnan kulttuuri- ja taidetoiminnan tuki ei ole tarkoitettu opiskelun
rahoittamiseen, koulujen ja oppilaitosten tms. opetusprojektien rahoittamiseen,
sosiaaliseen ja humanitääriseen toimintaan eikä sellaiseen toimintaan, jonka
tukemiseen kunnan muilla toimielimillä tai tulosalueilla on määrärahavaraukset.
Avustuspäätöksiä arvioitaessa otetaan huomioon hankkeen, toiminnan tai
tapahtuman
Vaikutukset yhteisöllisyyteen, osallisuuteen ja hyvinvointiin
Vaikutukset kunnan kulttuuri- ja taidetoiminnan monipuolisuuteen
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Kulttuuri- ja taidetoimijoiden välinen yhteistyö
Omarahoitusosuus ja realistinen toimintasuunnitelma
Kulttuurilautakunnan tuotantotuki- ja avustusperiaatteet ovat § 5 liitteenä.
Liitteenä on yhteenveto hakijoista, tuotantotuen käyttötarkoituksista sekä jakoesitys,
joka on yhteensä 5 850 €.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää suorittaa avustusten jaon oheisen liitteen
jakoesityksen mukaisesti.
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§7
Avustukset kulttuuri- ja taidetoimintaan 2020, Tuotantotuki harrastajille, harrastajat
TUUDno-2020-287
Valmistelijat / lisätiedot:
Ulla Kinnunen, Jaana Hopeakoski
ulla.kinnunen@tuusula.fi, jaana.hopeakoski@tuusula.fi
kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, kulttuurituottaja
Liitteet

1 Harrastajat
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustukset kulttuuri- ja taidetoimintaan olivat
haettavissa 1.1.-15.1.2020. Kaikkiaan hakemuksia saapui 61 ja avustuksia haettiin
yhteensä 185 139,9 eurolla.
Harrastajien hakemuksia tuotantotuesta kulttuuri- ja taidetoimintaan saapui
määräaikaan mennessä 12 kappaletta, ja haettu määrä oli yhteensä 19 889,9 €.
Kulttuuripalveluiden talousarvioon 2020 on varattu kulttuuritoiminnan tukemiseen
yhteensä 145 000 €, josta 25 000 € on myönnetty erillisillä sopimuksilla Tuusulan
Taiteiden Yö ry:n järjestämän Tuusulan Taiteiden Yö -tapahtuman avustamiseen ja
25 000 € Tuusulan Festivaaliyhdistys ry:n järjestämän MonttuRock-tapahtuman
avustamiseen vuonna 2020. 145 000 eurosta 95 000 euroa käytetään kulttuuri- ja
taidetoiminnan avustuksiin.
Koko tuotantotukiin varattu summa on käytettävissä harkinnanvaraisesti kulttuuri- ja
kotiseututoimintaa sekä taiteellista työtä ammatikseen tekeville tai harrastaville
yhteisöille, ryhmille ja yksityisille henkilöille.
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta määrittelee kunnan tehtäväksi toiminnan, jolla
kunta edistää kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saavutettavuutta, käyttöä
sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä. Kunnan on luotava edellytyksiä
myös ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle. Kunnan tulee edistää
kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta ja
yhteisöllisyyttä ja paikallista elinvoimaa.
Kulttuuri- ja taidetoimintaan suunnatun tuen tavoitteena on yhteisöllisyyden,
osallisuuden sekä paikallisen tapahtumatarjonnan lisääminen. Päämääränä on luoda
edellytyksiä kotiseutu- ja kulttuuritoiminnalle, taiteenharjoittamiselle ja -
harrastamiselle sekä laajentaa ja monipuolistaa paikallista kulttuuritarjontaa.
Järjestettävän toiminnan tulee olla yleisölle avointa.
Kulttuurilautakunnan kulttuuri- ja taidetoiminnan tuki ei ole tarkoitettu opiskelun
rahoittamiseen, koulujen ja oppilaitosten tms. opetusprojektien rahoittamiseen,
sosiaaliseen ja humanitääriseen toimintaan eikä sellaiseen toimintaan, jonka
tukemiseen kunnan muilla toimielimillä tai tulosalueilla on määrärahavaraukset.
Avustuspäätöksiä arvioitaessa otetaan huomioon hankkeen, toiminnan tai
tapahtuman
Vaikutukset yhteisöllisyyteen, osallisuuteen ja hyvinvointiin
Vaikutukset kunnan kulttuuri- ja taidetoiminnan monipuolisuuteen
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Kulttuuri- ja taidetoimijoiden välinen yhteistyö
Omarahoitusosuus ja realistinen toimintasuunnitelma
Kulttuurilautakunnan tuotantotuki- ja avustusperiaatteet ovat § 5 liitteenä.
Liitteenä on yhteenveto hakijoista, tuotantotuen käyttötarkoituksista sekä jakoesitys,
joka on yhteensä 8 600 €.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää suorittaa avustusten jaon oheisen liitteen
jakoesityksen mukaisesti.

Tuusulan kunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
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§8
Avustukset kulttuuri- ja taidetoimintaan 2020, Tuotantotuki harrastajille, yhdistykset
TUUDno-2020-288
Valmistelijat / lisätiedot:
Ulla Kinnunen, Jaana Hopeakoski
ulla.kinnunen@tuusula.fi, jaana.hopeakoski@tuusula.fi
kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, kulttuurituottaja
Liitteet

1 Yhdistykset
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustukset kulttuuri- ja taidetoimintaan olivat
haettavissa 1.1.-15.1.2020. Kaikkiaan hakemuksia saapui 61 ja avustuksia haettiin
yhteensä 185 139,9 eurolla.
Yhdistysten hakemuksia tuotantotuesta kulttuuri- ja taidetoimintaan saapui
määräaikaan mennessä 27 kappaletta, ja haettu määrä oli yhteensä 114 800 €.
Kulttuuripalveluiden talousarvioon 2020 on varattu kulttuuritoiminnan tukemiseen
yhteensä 145 000 €, josta 25 000 € on myönnetty erillisillä sopimuksilla Tuusulan
Taiteiden Yö ry:n järjestämän Tuusulan Taiteiden Yö -tapahtuman avustamiseen ja
25 000 € Tuusulan Festivaaliyhdistys ry:n järjestämän MonttuRock-tapahtuman
avustamiseen vuonna 2020. 145 000 eurosta 95 000 euroa käytetään kulttuuri- ja
taidetoiminnan avustuksiin.
Koko tuotantotukiin varattu summa on käytettävissä harkinnanvaraisesti kulttuuri- ja
kotiseututoimintaa sekä taiteellista työtä ammatikseen tekeville tai harrastaville
yhteisöille, ryhmille ja yksityisille henkilöille.
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta määrittelee kunnan tehtäväksi toiminnan, jolla
kunta edistää kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saavutettavuutta, käyttöä
sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä. Kunnan on luotava edellytyksiä
myös ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle. Kunnan tulee edistää
kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta ja
yhteisöllisyyttä ja paikallista elinvoimaa.
Kulttuuri- ja taidetoimintaan suunnatun tuen tavoitteena on yhteisöllisyyden,
osallisuuden sekä paikallisen tapahtumatarjonnan lisääminen. Päämääränä on luoda
edellytyksiä kotiseutu- ja kulttuuritoiminnalle, taiteenharjoittamiselle ja -
harrastamiselle sekä laajentaa ja monipuolistaa paikallista kulttuuritarjontaa.
Järjestettävän toiminnan tulee olla yleisölle avointa.
Kulttuurilautakunnan kulttuuri- ja taidetoiminnan tuki ei ole tarkoitettu opiskelun
rahoittamiseen, koulujen ja oppilaitosten tms. opetusprojektien rahoittamiseen,
sosiaaliseen ja humanitääriseen toimintaan eikä sellaiseen toimintaan, jonka
tukemiseen kunnan muilla toimielimillä tai tulosalueilla on määrärahavaraukset.
Avustuspäätöksiä arvioitaessa otetaan huomioon hankkeen, toiminnan tai
tapahtuman
Vaikutukset yhteisöllisyyteen, osallisuuteen ja hyvinvointiin
Vaikutukset kunnan kulttuuri- ja taidetoiminnan monipuolisuuteen
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Kulttuuri- ja taidetoimijoiden välinen yhteistyö
Omarahoitusosuus ja realistinen toimintasuunnitelma
Kulttuurilautakunnan tuotantotuki- ja avustusperiaatteet ovat § 5 liitteenä.
Liitteenä on yhteenveto hakijoista, tuotantotuen käyttötarkoituksista sekä jakoesitys,
joka on yhteensä 67 050 €.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää suorittaa avustusten jaon oheisen liitteen
jakoesityksen mukaisesti.

Tuusulan kunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Kokouskutsu
13.02.2020
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§9
Avustukset kulttuuri- ja taidetoimintaan 2020, Työskentelyapuraha ammattilaisille
TUUDno-2020-289
Valmistelijat / lisätiedot:
Ulla Kinnunen, Jaana Hopeakoski
ulla.kinnunen@tuusula.fi, jaana.hopeakoski@tuusula.fi
kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, kulttuurituottaja
Liitteet

1 Työskentelyapuraha ammattilaisille
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustukset kulttuuri- ja taidetoimintaan olivat
haettavissa 1.1.-15.1.2020. Kaikkiaan hakemuksia saapui 61 ja avustuksia haettiin
yhteensä 185 139,9 eurolla.
Ammattitaiteilijoiden hakemuksia työskentelyapurahasta kulttuuri- ja taidetoimintaan
saapui määräaikaan mennessä 7 kappaletta, ja haettu määrä oli yhteensä 21 850 €.
Kulttuuripalveluiden talousarvioon 2020 on varattu kulttuuritoiminnan tukemiseen
yhteensä 145 000 €, josta 25 000 € on myönnetty erillisillä sopimuksilla Tuusulan
Taiteiden Yö ry:n järjestämän Tuusulan Taiteiden Yö -tapahtuman avustamiseen ja
25 000 € Tuusulan Festivaaliyhdistys ry:n järjestämän MonttuRock-tapahtuman
avustamiseen vuonna 2020. 145 000 eurosta 95 000 euroa käytetään kulttuuri- ja
taidetoiminnan avustuksiin.
Koko tuotantotukiin varattu summa on käytettävissä harkinnanvaraisesti kulttuuri- ja
kotiseututoimintaa sekä taiteellista työtä ammatikseen tekeville tai harrastaville
yhteisöille, ryhmille ja yksityisille henkilöille.
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta määrittelee kunnan tehtäväksi toiminnan, jolla
kunta edistää kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saavutettavuutta, käyttöä
sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä. Kunnan on luotava edellytyksiä
myös ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle. Kunnan tulee edistää
kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta ja
yhteisöllisyyttä ja paikallista elinvoimaa.
Kulttuuri- ja taidetoimintaan suunnatun tuen tavoitteena on yhteisöllisyyden,
osallisuuden sekä paikallisen tapahtumatarjonnan lisääminen. Päämääränä on luoda
edellytyksiä kotiseutu- ja kulttuuritoiminnalle, taiteenharjoittamiselle ja -
harrastamiselle sekä laajentaa ja monipuolistaa paikallista kulttuuritarjontaa.
Järjestettävän toiminnan tulee olla yleisölle avointa.
Kulttuurilautakunnan kulttuuri- ja taidetoiminnan tuki ei ole tarkoitettu opiskelun
rahoittamiseen, koulujen ja oppilaitosten tms. opetusprojektien rahoittamiseen,
sosiaaliseen ja humanitääriseen toimintaan eikä sellaiseen toimintaan, jonka
tukemiseen kunnan muilla toimielimillä tai tulosalueilla on määrärahavaraukset.
Avustuspäätöksiä arvioitaessa otetaan huomioon hankkeen, toiminnan tai
tapahtuman
Vaikutukset yhteisöllisyyteen, osallisuuteen ja hyvinvointiin
Vaikutukset kunnan kulttuuri- ja taidetoiminnan monipuolisuuteen

Tuusulan kunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Kokouskutsu
13.02.2020
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Kulttuuri- ja taidetoimijoiden välinen yhteistyö
Omarahoitusosuus ja realistinen toimintasuunnitelma
Kulttuurilautakunnan tuotantotuki- ja avustusperiaatteet ovat § 5 liitteenä.
Liitteenä on yhteenveto hakijoista, tuotantotuen käyttötarkoituksista sekä jakoesitys,
joka on yhteensä 5 000 €.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää suorittaa avustusten jaon oheisen liitteen
jakoesityksen mukaisesti.

Tuusulan kunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Kokouskutsu
13.02.2020
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§ 10
Avustukset kulttuuri- ja taidetoimintaan 2020, Tuotantotuki yksityisille museoille ja
kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön toimijoille
TUUDno-2020-290
Valmistelijat / lisätiedot:
Ulla Kinnunen, Jaana Hopeakoski
ulla.kinnunen@tuusula.fi, jaana.hopeakoski@tuusula.fi
kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, kulttuurituottaja
Liitteet

1 Tuotantotuki museoille ja kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön toimijoille
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustukset kulttuuri- ja taidetoimintaan olivat
haettavissa 1.1.-15.1.2020. Kaikkiaan hakemuksia saapui 61 ja avustuksia haettiin
yhteensä 185 139,9 eurolla.
Museotoiminnan ja kotiseututyön hakemuksia tuotantotuesta kulttuuri- ja
taidetoimintaan saapui määräaikaan mennessä 9 kappaletta, ja haettu määrä oli
yhteensä 7 150 €.
Kulttuuripalveluiden talousarvioon 2020 on varattu kulttuuritoiminnan tukemiseen
yhteensä 145 000 €, josta 25 000 € on myönnetty erillisillä sopimuksilla Tuusulan
Taiteiden Yö ry:n järjestämän Tuusulan Taiteiden Yö -tapahtuman avustamiseen ja
25 000 € Tuusulan Festivaaliyhdistys ry:n järjestämän MonttuRock-tapahtuman
avustamiseen vuonna 2020. 145 000 eurosta 95 000 euroa käytetään kulttuuri- ja
taidetoiminnan avustuksiin.
Koko tuotantotukiin varattu summa on käytettävissä harkinnanvaraisesti kulttuuri- ja
kotiseututoimintaa sekä taiteellista työtä ammatikseen tekeville tai harrastaville
yhteisöille, ryhmille ja yksityisille henkilöille.
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta määrittelee kunnan tehtäväksi toiminnan, jolla
kunta edistää kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saavutettavuutta, käyttöä
sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä. Kunnan on luotava edellytyksiä
myös ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle. Kunnan tulee edistää
kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta ja
yhteisöllisyyttä ja paikallista elinvoimaa.
Kulttuuri- ja taidetoimintaan suunnatun tuen tavoitteena on yhteisöllisyyden,
osallisuuden sekä paikallisen tapahtumatarjonnan lisääminen. Päämääränä on luoda
edellytyksiä kotiseutu- ja kulttuuritoiminnalle, taiteenharjoittamiselle ja -
harrastamiselle sekä laajentaa ja monipuolistaa paikallista kulttuuritarjontaa.
Järjestettävän toiminnan tulee olla yleisölle avointa.
Kulttuurilautakunnan kulttuuri- ja taidetoiminnan tuki ei ole tarkoitettu opiskelun
rahoittamiseen, koulujen ja oppilaitosten tms. opetusprojektien rahoittamiseen,
sosiaaliseen ja humanitääriseen toimintaan eikä sellaiseen toimintaan, jonka
tukemiseen kunnan muilla toimielimillä tai tulosalueilla on määrärahavaraukset.
Avustuspäätöksiä arvioitaessa otetaan huomioon hankkeen, toiminnan tai
tapahtuman

Tuusulan kunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
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Vaikutukset yhteisöllisyyteen, osallisuuteen ja hyvinvointiin
Vaikutukset kunnan kulttuuri- ja taidetoiminnan monipuolisuuteen
Kulttuuri- ja taidetoimijoiden välinen yhteistyö
Omarahoitusosuus ja realistinen toimintasuunnitelma
Kulttuurilautakunnan tuotantotuki- ja avustusperiaatteet ovat § 5 liitteenä.
Liitteenä on yhteenveto hakijoista, tuotantotuen käyttötarkoituksista sekä jakoesitys,
joka on yhteensä 4 500 €.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää suorittaa avustusten jaon oheisen liitteen
jakoesityksen mukaisesti.

Tuusulan kunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
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§ 11
Kirjaston kotiseutukokoelma –rahaston toimintasuunnitelma
TUUDno-2020-257
Valmistelijat / lisätiedot:
Annastiina Louhisalmi, Sanna Hokkanen
annastiina.louhisalmi@tuusula.fi, sanna.hokkanen@tuusula.fi
kirjastotoimenjohtaja, toimistosihteeri
Kirjaston kotiseutukokoelma –rahasto on perustettu Raija Helinä Matikan jälkeen
jättämästä ja Valtionkonttorin Tuusulan kunnalle luovuttamasta varallisuudesta
(Valtionkonttorin päätös 1126/08.02.01/2017 ja Tuusulan kunnanhallitus 19.11.2018 §
402/2018). Rahaston peruspääoma on 54.529,33 euroa. Rahaston pääomaa voidaan
kartuttaa testamentein ja lahjoitusvaroin.
Rahasto on tarkoitettu Tuusulan kunnankirjaston kotiseutukokoelman järjestämiseen
ja luettelointiin sekä kotiseutukokoelmaa koskevan kokoelmasuunnitelman luomiseen
siten, että kotiseutukokoelma saataisiin kuntalaisten aktiiviseen käyttöön.
Kotiseutukokoelmaan on kerätty Tuusulaan liittyvää kirjallista ja audiovisuaalista
aineistoa sekä tuusulalaisten kirjailijoiden teoksia. Lisäksi kokoelmaan kuuluu vanhoja
esimerkiksi koulujen ja tehtaiden kirjastoja. Kirjaston kaikissa toimipisteissä on
kotiseutuaineistoa. Rahaston varoilla kokoelmaa voidaan täydentää ja siihen voidaan
liittää esim. museon arkistoissa olevaa materiaalia.
Kotiseutukokoelma sijoitetaan Tuusulan pääkirjaston yhteyteen omaan tilaan, joka
kunnostetaan ja jonka kalustus uusitaan. Kotiseutukokoelmalla on suuri merkitys
paikallishistorian ja -kulttuurin säilyttämisen kannalta sekä paikallisidentiteetin
vahvistajana.
Rahastosta voidaan maksaa Tuusulan kunnankirjaston kotiseutukokoelman
järjestämiseen, kokoelmasuunnitelman luomiseen, luettelointiin ja kokoelman
kartuttamiseen sekä kotiseutukokoelmatilan kunnostamiseen ja kalustamiseen
liittyviä palkka-, konsultointi-, koulutus-, materiaali-, tila- ym. kustannuksia. Rahaston
varoja voidaan käyttää tuusulalaisten kirjailijoiden ja kirjoittajien vuosittaiseen
palkitsemiseen.
Rahaston varojen käytöstä päättää kirjastotoimenjohtaja kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan hyväksymän toimintasuunnitelman puitteissa.
Tavoitteet:
Kotiseutukokoelman aineiston läpikäynti ja arviointi. Kokoelmaan
kuulumattoman aineiston poistaminen ja/tai siirtäminen muualle.
Luetteloimattoman aineiston läpikäynti ja arviointi. Aineiston luettelointi niiltä
osin, kun se on tarkoituksenmukaista pitää osana kokoelmaa. Muun aineiston
poistaminen ja/tai siirtäminen muualle.
Kokoelmaan kuuluvan audiovisuaalisen aineiston digitointi tekijänoikeuksien
sallimissa puitteissa,
Eri toimipisteissä olevan aineiston arviointi niin, että kokoelma muodostaa
yhtenäisen kokonaisuuden riippumatta sen fyysisestä sijainnista.
Koordinointi kunnanarkiston ja museon kanssa aineiston säilyttämisperiaatteista.
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Kokoelmasuunnitelman laatiminen. Suunnitelman on tarkoitus toimia jatkossa
ohjeena kokoelman kartuttamisessa ja ylläpidossa.
Kokoelmatilan muuttaminen avoimeksi ja siihen liittyvät tila- ja kalustejärjestelyt.
Kotiseutukokoelman avaaminen yleisölle aktiiviseen käyttöön.
Tuusulalaisen kirjoittajan tai kirjoittajien palkitseminen vuosittain.
Toimintasuunnitelma 2020 ->
Rahaston peruspääoma on 54.529,33 euroa.
Vuonna 2020-2021:
- Kotiseutukokoelman järjestämiseen, luettelointiin ja kokoelmasuunnitelman
luomiseen palkataan kokoelmatyön hallitseva ammattilainen kuudeksi (6)
kuukaudeksi (n. 20.000 euroa sivukuluineen).
- Tehdään suunnitelma kotiseutukokoelman tilan kunnostamisesta ja kalustuksen
uusimisesta.
- Tilan kunnostaminen ja kalustaminen (n. 20.000 euroa).
2021 - 2030
- Tuusulalaisten kirjailijoiden ja kirjoittajien vuosittainen palkitseminen (yhteensä n.
15.000 euroa).
”Vuoden tuusulalainen kirjoittaja”-palkinnon tarkoituksena on kannustaa tuusulalaisia
kirjailijoita ja kirjoittajia heidän tärkeässä työssään kirjallisen kulttuurin edistäjinä.
Palkinto voidaan myöntää tuusulalaiselle tai Tuusulassa vaikuttaneelle henkilölle,
ryhmälle tai yhdistykselle.
Palkinnon saajasta päättää Tuusulan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
kirjastotoimenjohtajan esityksestä. Palkintoon ei kohdistu hakumenettelyä. Palkinto
voidaan myös päättää jättää jakamatta.
”Vuoden tuusulalainen kirjoittaja” -palkinto sisältää kunniakirjan ja rahapalkinnon.
Palkintoja voidaan harkinnan mukaan jakaa yksi tai useampi.
Palkintosumma on 1000 - 2000 euroa per vuosi (10 – 5 v)

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä Kirjaston kotiseutukokoelma –
rahaston toimintasuunnitelman.
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§ 12
Olympiakasarmi taiteen, kulttuurin ja tapahtumien monitoimitilaksi, aloite
TUUDno-2020-293
Valmistelijat / lisätiedot:
Jaana Koskenranta
jaana.koskenranta@tuusula.fi
museoamanuenssi
Valt § 82/29.8.2016 Markus Meckelborg esitti seuraavan hänen, Jani Peltosen ja usean
muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen:
”Olympiakasarmi taiteen, kulttuurin ja tapahtumien monitoimitilaksi. Ehdotamme, että
Tuusulan museot luopuisivat Taidekeskus Kasarmin kiinteistöstä ja siirtäisivät siellä
olevan museotoiminnan tällä hetkellä Senaattikiinteistöjen omistamaan
Rykmentinpuistossa sijaitsevaan Olympiakasarmiin.
Meidän mielestämme Olympiakasarmista tulisi kehittää taiteen ja kulttuurin
todellinen monitoimitila. Olympiakasarmi soveltuu todella hyvin niin taidenäyttelyiden
pitopaikaksi kuin elävän musiikin ja teatterin estraadiksi. Tästä viimeisimpänä
osoituksena oli tämän vuoden kaksi Meidän Festivaalin upeaa konserttia, jotka
pidettiin Olympiakasarmilla. Viereinen, entisen varuskunnan rakentamisessa syntynyt
hiekkakuoppa, jota Lämpökeskus rajaa, on luonnollinen amfiteatteri
rinnekatsomoineen ulkokonsertteineen ja kesäteattereineenkin. Suutarintien
asemakaavan valmistelussa nykyistä Monttua kunnantalon takana on harkittu
siirrettäväksi Rykmentinpuistoon juuri tälle alueelle. Tällä siirrolla saavutettaisiin etuja
Suutarintien asemakaavan suunnittelussa. Uusi monitoimitila tukisi ja vahvistaisi jo
Rykmentinpuiston kaavassa olevaa patsaspuistoa tarjoten tilaa pienemmille ja
enemmän suojaa tarvitseville taideteoksille. Koska kiinteistö on suurempi kuin
nykyinen Taidekeskus Kasarmi, Tuusulan museoiden työntekijöiden työtilojen lisäksi
olisi vihdoinkin mahdollista tarjota työ- ja harjoitustiloja myös tuusulalaisille taiteen ja
kulttuurin tekijöille, käsintekijöillekin.
Olympiakasarmi ja vanha lämpövoimala muodostaisivat keskelle Hyrylää upean
tapahtumapuiston, jota tukisivat Hyrylän Urheilukeskuksen ja kunnan keskuskeittiön
läheisyys. Paikalla olisi siis mahdollista järjestää suuriakin yleisötapahtumia.
Tarvittavat pysäköintitilat ovat vieressä Urheilukeskuksella ja varuskunnan
paraatikentällä. Olympiakasarmi tarjoaisi myös hyvät varastotilat Tuusulan museoiden
taidekokoelmille sekä kuntaan deponoiduille taidekokoelmille. Koska noin kolmen ja
puolen vuoden kuluttua vuonna 2020 on Tuusulan Rykmentinpuistossa
Puustellinmetsässä Tuusulan kolmannet asuntomessut, olisi tärkeää, että
Olympiakasarmi olisi jo silloin täydessä kukoistuksessaan. Viettäväthän asuntomessut
jo 50-vuotisjuhliaan eli tulevat olemaan varmasti sen vuoden seuratuimpia
tapahtumia. Asuntomessut tuovat Tuusulan kunnalle valtakunnallista julkisuutta ja
onnistuessaan ovat omiaan vahvistamaan kunnan brändiä. Tuusulalaisella kulttuurilla
tuleekin olemaan asuntomessuilla hyvin merkittävä rooli. Olympiakasarmin taiteen ja
kulttuurin monitoimitila pystyisi tarjoamaan messuvieraille ja näytteilleasettajille
upeat puitteet tutustua monimuotoiseen Tuusulan taide- ja kulttuurielämään sekä
aistia nykyisyyden ja historian lyövän kättä elävässä kulttuuriympäristössä.
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Me aloitteentekijät siis toivomme, että Tuusulan kunta aloittaisi neuvottelut Senaatti-
kiinteistöjen kanssa Olympiakasarmin hankkimiseksi Tuusulan kunnan omistukseen
tai muulla toiminnallisen tavoitteen täyttävällä yhteistyömallilla. Samalla toivomme,
että mahdollisesti vapautuvalle Taidekeskus Kasarmin kiinteistölle löytyisi sen arvolle
sopivaa uutta käyttöä, joka rikastuttaisi Hyrylän keskustan uutta ilmettä.”
Päätös Aloite päätetiin lähettää kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
Kulttuurilautakunnan vastaus aloitteeseen 26.10.2016 § 52
Aloitteessa esitetään monta hyvää näkökulmaa taiteen ja kulttuurin merkityksestä
paikkakunnan imagon ja asukkaiden hyvinvoinnin rakentajina. Samoin aloitteessa
tuodaan hyvin esille Olympiakasarmin monet mahdollisuudet.
Olympiakasarmi soveltuisi nykyisiä Taidekeskus Kasarmin tiloja paremmin niin
taidemuseon kuin kulttuurihistoriallisen museon käyttöön. Samalla ratkeaisi myös
taidevaraston väliaikaisuutta koskeva ongelma. Kunnostettuna Olympiakasarmi
tarjoaisi tilat myös erilaisten taide- ja kulttuuritapahtumien pitopaikaksi varsinkin, jos
samaan yhteyteen liitetään arkkitehtuuriltaan hieno vanha lämpökeskus ja niiden
välissä oleva hiekkakuoppa-alue, jotka tarjoaisivat hyvät tilat ja taustan
ulkoilmatapahtumille.
Tuusulan kulttuuritoimi on järjestänyt tai tukenut erilaisia kulttuuritapahtumia
Olympiakasarmissa. Tällaisia ovat olleet aloitteessa mainitun lisäksi muun muassa
Aune Laaksosen Taidesäätiön kokoelmista koottu taidenäyttely kesällä 2012, joka
täytti koko tilan, KUT-teatterin Rikos ja rangaistus -produktio, Kekrimarkkinat ja SHG-
juhlavuoden kuorotapahtuma Rykmentinpuisto raikaa. Tilaisuudet ovat osoittaneet,
että Olympiakasarmi ympäristöineen antaa hyvät ja ainutlaatuiset puitteet
monenlaiselle toiminnalle.
Toinen puoli suuresta kasarmirakennuksesta voisi olla esimerkiksi taiteen ja muiden
luovien alojen tai eri alojen start up -yritysten ja tekijöiden työtila-käytössä. Luovan
alan ihmisten keskittymä antaisi mahdollisuuden monenlaisen kulttuuritoiminnan ja -
tapahtumien synnylle ja kasvattaisi Tuusulan mainetta kulttuurikuntana. Tilaan voisi
mahtua myös lounasravintola tai kahvila ja monenlaisia muita aktiviteetteja.
Aloitteessa mainitut kulttuuriin ja taide-elämään liittyvät edut ovat kiistattomat.
Olympiakasarmin saaminen taiteen, kulttuurin ja tapahtumien monitoimitilaksi on
kuitenkin suuri taloudellinen kysymys.
Rakennus ei ole Tuusulan kunnan omistuksessa ja rakennuksessa on suuret
remonttitarpeet. Vesivahinkojen jäljiltä on todennäköistä, että rakennus ei ilman
mittavaa remonttia sovellu jatkuvaan työ- tai oleskelutilakäyttöön.
Rakenteisiin ja laitteisiin liittyvän remonttitarpeen lisäksi museo-, kulttuuri- ja
työtilojen järjestäminen vaatii toimivuuteen ja käytettävyyteen liittyviä muutoksia,
jotka on tehtävä vanhan rakennuksen ehdoilla. Myös rakennuksen kiinteistö- ja
käyttökustannukset tulisivat olemaan huomattavat. Toisaalta sekä kunnan että
Senaattikiinteistön intresseissä on varmaan saada iso säilytettävä rakennus
aktiivikäyttöön.
Hallinnointimalleja muualta
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Vastaavia kulttuuri- ja työtilakäytössä olevia tiloja ja rakennuksia on monilla
paikkakunnilla kunnostettu kulttuurin käyttöön. Ne tuovat paikkakunnalle lisäarvoa,
mutta toisaalta vaativat myös resursseja. Useimmissa takana on kaupungin tai
esimerkiksi säätiön muodostama kiinteistöyhtiö, joka hallinnoi ja vuokraa tiloja.
Helsingin Kaapelitehdasta hallinnoi Helsingin kaupungin omistama Kiinteistö Oy
Kaapelitalo. Yhtiö peruskorjaa ja vuokraa vanhoja teollisuusrakennuksia taiteen,
kulttuurin ja käsityön tarpeisiin. Tavoitteena on sellaisen toimijajoukon löytäminen,
joka tukee paitsi kokonaisuuden kehittymistä, myös toistensa toimintaa. Yhtiö toimii
vuokratuloilla ilman ulkoisia avustuksia, mutta vuokralaisia on paljon ja joukossa on
esim. suuria erikoismuseoita.
Porvoon Taidetehtaan omistaa kolme säätiötä: Suomen Kulttuurirahasto, Alfred
Kordelinin säätiö ja Emil Aaltosen säätiö. Heidän edustajanaan toimii yhtiö, joka
tarjoaa kiinteistö- ja tukipalveluita Taidetehtaalla. Tapahtumatilojen vuokraamisesta
huolehtii Porvoon kaupungin omistama Oy Porvoo Event Factory Ab, joka toimii
nimellä Taidetehdas.
Taidetehtaan suurin vuokralainen on Porvoon kaupunki mm. kaupungin
matkailutoimisto ja kulttuuripalvelut sijaitsevat alueella. Lisäksi Taidetehtaassa on
vuokralaisena 19 luovan alan toimijaa. Taidetehdas ja koko Porvoonjoen länsirannan
kehittäminen on Porvoon kaupungin suurimpia hankkeita. Taidetehtaan
kulttuuritoiminnan tukemiseksi on perustettu Porvoon Taidetehtaan säätiö.
Toimintaympäristömme Tuusulassa muuttuu
Hyrylän ja Rykmentinpuiston alue on voimakkaassa muutoksessa ja erilaisia
tilatarpeita ja suunnitelmia on paljon. On todennäköistä, ettei aloitteen kaltainen
hanke käynnisty ainakaan heti, mutta Rykmentinpuiston rakentuessa se saattaa tulla
hyvinkin ajankohtaiseksi ja mahdolliseksi. Siksi se kannattaa pitää mahdollisena
kehityslinjana ja Rykmentinpuiston suunnittelu- ja rakennustyössä tuleekin
huomioida, ettei viedä sen toteutumismahdollisuuksia.
Alueen suunnittelun ja rakentumisen edetessä tulisi siis tarkastella Olympia-kasarmin
ja lämpökeskuksen lähialueen rakentamisen ja vapaiden alueiden tarvetta pitäen
monipuolinen kulttuurikäyttö yhtenä mahdollisuutena. Vanhan lämpökeskuksen
purkua ei myöskään pitäisi kiirehtiä, vaan etsiä sen kunnostusmahdollisuuksia muun
muassa taiteen prosenttiperiaatteen nojalla, kun Rykmentinpuisto alkaa rakentua.
Lämpökeskus voisi melko pienin korjauskustannuksin toimia kulttuurihistoriallisen
ajan rakennusmuistomerkkinä/taideteoksena ja olla taustana elävälle
kulttuuripuistolle.
Tuusulassa kulttuuri- ja museotoimi on kiinnostunut Olympiakasarmin kehittämisestä
monipuoliseksi Taidekasarmiksi, mikäli kiinteistön ja toiminnan rahoitukseen ja muun
muassa sisäilmaongelmiin löytyy ratkaisu. Kulttuuripalveluilla ei ole osaamista
kiinteistöyhtiöiden perustamisessa ja hallinnoimisessa, mutta olemme mielellämme
mukana suunnittelemassa ja kehittämässä Olympiakasarmin toimintaa, mikäli näin
suurisuuntaiseen hankkeeseen päätetään kunnassa lähteä. Kulttuurilautakunta
ehdottaa, että hanketta aletaan pikaisesti selvittämään.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jatkovastaus aloitteeseen 27.2.2020
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Kulttuurilautakunta otti vastauksessaan 26.10.2016 § 52 aloitteeseen myönteisen
kannan ja tunnisti hyvin aloitteessa esitetyt näkökulmat sekä tilatarpeista,
rakennuksen ja alueen mahdollisuuksista että kulttuurin merkityksestä ihmisten
hyvinvoinnille ja Tuusulan imagolle.
Olympiakasarmi on vuonna 2018 siirtynyt yksityiselle omistajalle ja lämpökeskus on
purettu, joten tämä mahdollisuus on mennyt ohi.
Tiloja taiteelle ja kulttuurille tarvitaan kuitenkin tulevaisuuden Tuusulassa aiempaakin
enemmän monista syistä. Kulttuuriharrastusten terveyttä edistävät ja yhteisöllisyyttä
lisäävät vaikutukset on todettu monissa tutkimuksissa. Elävän keskustan syntyminen
vaatii myös aiempaa enemmän kulttuuriin ja vapaa-aikaan liittyviä
kohtaamismahdollisuuksia, kun erilainen asiointi ja kauppa siirtyvät enenevässä
määrin nettiin. Ihmisten luontevia kohtaamisia varten tarvitaan kirjastoja, vapaata
sivistystyötä, museoita ja kulttuuritiloja oppimiseen, nauttimiseen ja omaan
tekemiseen. Erilaisten kulttuuritilojen lisäksi sama koskee myös urheilun ja liikunnan
paikkoja ja paikkoja nuorisotyölle.
Kulttuurikunnassa olisi myös hyvä vahvistaa kulttuurintekijöiden
työskentelymahdollisuuksia ja yhteisöllisyyttä myös tarjoamalla edullisia näyttely- ja
työtiloja.
Olympiakasarmi ja sen ympäristö olisi tarjonnut mahdollisuuden yhdistää saman
katon alle mutta omiin tiloihinsa sekä ammattimaisesti tuotettu museo- ja
kulttuuritoiminta sekä eri alojen taiteilijoiden näyttely- ja työtilat. Toivottavasti
saamme Tuusulassa tiloja näihin tarkoituksiin muualta. Taidekeskus Kasarmin
peruskorjaus ja uuden Monion yhteiskäyttöiset tilat parantavat toteutuessaan
kulttuurin tilakysymyksiä Hyrylän keskustassa, mutta eivät vielä vastaa täysin kaikkiin
aloitteessa esitettyihin tarpeisiin.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää
antaa asiaselostuksessa olevan selvityksen valtuutettu Markus
Meckelborgin esittämään ja usean muun valtuutetun
allekirjoittamaan aloitteeseen
esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Markus
Meckelborgin esittämä ja usean muun valtuutetun allekirjoittama aloite
29.8.2016 § 82 katsotaan tulleen käsitellyiksi.
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Valtuusto, § 158,11.11.2019
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, § 13, 27.02.2020
§ 13
Erityisesti ikäihmisille sopivien kuntoilulaitteiden saaminen Notkopuistoon, aloite
TUUDno-2019-2270
Valtuusto, 11.11.2019, § 158
Aarno Järvinen esitti seuraavan Jokelan Eläkkeensaajat ry:n aloitteen:
"Tuusulan kunta on rakentanut ja varustanut useita hienoja lähiliikuntapaikkoja mm
vuonna 2019 tällaiset toteutettiin Rusutjärven koulun, Lepolan koulun ja Kellokosken
yläkoulun pihoihin. Jokelassa suosittu lähiliikuntapaikka, "keskuspuisto" on Jokela-
talon, koulukeskuksen ja Notkopuiston päiväkodin vieressä oleva Notkopuisto, jossa
on nuorille ja lapsille eri harrastusmahdollisuuksia ja jonne on jo rakennettu myös
liikuntavälineitä. Ongelmana vaan on, että ne eivät ole suunniteltu ikäihmisille, vaan
lähinnä terveille ja kunnostaan huolta pitäville työikäisille. Monille ikäihmisille ne ovat
liian vaativia ja saattavat vaativuudessaan olla jopa vaarallisia .
Jokelan Eläkkeensaajat ry esittää, että kunta täydentäisi Notkopuiston
liikuntavälineistöä hankkimalla sinne myös erityisesti ikäihmisten tarpeisiin ja voimille
suunniteltuja välineitä ja hankinnassa käytettäisiin ikääntyneiden liikuntaan ja kunnon
ylläpitämiseen erikoistunutta suunnitteluapua. Esim. stepper-tyyppiset voisivat olla
avuksi lonkka- ja polvileikkauksista toipuville sekä tasapainorata. Notkopuisto on
tarkoitukseen erityisen perusteltu, koska se on kylän keskustassa ja helposti
kävellenkin saavutettavissa mm. keskustan kerrostaloalueelta, jossa asuu paljon
ikääntyneitä. Notkpuistoon liikuntavälineiden lähelle tarvitaan myös penkkejä,
joita voisi olla myös Jokelan keskustassa."
Ehdotus
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 27.02.2020, § 13
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Kanerva
risto.kanerva@tuusula.fi
vapaa-aikapalveluiden päällikkö
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vastaus aloitteeseen:
Senioreille soveltuva kuntovälinealue Jokelan Notkopuistoon toteutetaan kesällä 2020.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää
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antaa asiaselostuksessa olevan selvityksen valtuutettu Aarno Jävisen esittämään
Jokelan eläkkeensaajat ry:n aloitteeseen
esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Aarno Järvisen esittämä
Jokelan eläkkeensaajat ry:n aloite 11.11.2019 § 158 katsotaan tulleen käsitellyiksi.
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§ 14
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Vapaa-aikapalveluiden päällikön päätökset:
06.02.2020 § 5 Nuoriso-ohjaajan tehtävään valinta ajalle 17.2.- 19.6.2020, Jokelan
nuorisotalo Monari, nuoriso- ja yhteisöohjaaja Mira Kailanko
06.02.2020 § 6 Nuoriso-ohjaajan tehtävään valinta ajalle 4.2.- 19.6.2020, Riihikallion
nuorisotalo Kertsi, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Jarmo Remes
06.02.2020 § 7 Nuoriso-ohjaajan tehtävään valinta ajalle 3.2.- 19.6.2020, Lahelan
Tertun nuorisotalo, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Lilla Ilola
06.02.2020 § 8 Nuoriso-ohjaajan tehtävään valinta ajalle 3.2.- 19.6.2020, Jokelan
nuorisotalo Monari, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Teemu Rajala

Kirjastotoimenjohtajan päätös:
12.02.2020 § 3 Tuusulan kirjastojen poikkeusaukioloajat kevät 2020
Ehdotus
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää olla ottamatta viranhaltijapäätöksissä
käsiteltyjä asioita käsiteltäväksi.
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§ 15
Ilmoitusasiat
TUUDno-2018-253
Vapaa-aikapalveluiden päällikön päätökset:
13.12.2019 § 29 Metsäpirtin käyttövuorojen myöntäminen vuodelle 2020
09.01.2020 § 1 Nuoriso-ohjaajan tehtävään valinta 13.1.2020 alkaen toistaiseksi,
Jokelan nuorisotalo
Monari, nuoriso-ohjaaja Riko Salmi
09.01.2020 § 2 Nuoriso-ohjaajan perhevapaasijaisen valinta ajalle 13.1.- 28.10.2020,
Jokelan nuorisotalo
Monari, nuoriso- ja yhteisöohjaaja Claudia Sulosaari
09.01.2020 § 3 Osa-aikaisen nuoriso-ohjaajan tehtävään valinta ajalle 13.1.- 19.6.2020,
nuorisotila Lahelan
Terttu, kasvatus- ja ohjausalan opiskelija Mikke Laamanen
23.01.2020 § 4 Liikuntapaikanhoitajan tehtävään valinta 3.2.2020 alkaen, liikuntapaikat
ja ulkoilupalvelut, liikuntapaikkojen hoitaja Mikko Karppanen

Kulttuuri- ja museotoimenjohtajan päätös:
31.12.2019 § 15 Kirjastovirkailijan tehtävään valinta 2.1.2020 alkaen toistaiseksi,
kirjastopalvelut, kirjastovirkailija Niina Kuusniemi

Kirjastotoimenjohtajan päätökset:
3.1.2020 § 1 Kirkes-kirjastojen käyttösäännöt
7.1.2020 § 2 Kirjaston maksut 2020

Ehdotus
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.
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Muut asiat
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