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§ 71
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan läsnäolijat.
Ehdotus
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 72
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Lea Ahonen ja Karita
Mäensivu.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 73
Talousseuranta kasvatus- ja sivistyslautakunta 7/2018
TUUDno-2018-406
Valmistelija / lisätiedot:
Terttu Turnbull-Smith
terttu.turnbull-smith@tuusula.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Kasvatus- ja sivistyslautakunta tot072018
Vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpanosäännön mukaisesti toimielinten tulee
systemaattisesti seurata käyttösuunnitelmien ja tavoitteiden toteutumista.
Tulosalueiden ja tulosyksiköiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta
osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä.
Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.
Heinäkuun kuukausiraportti sisältää talouden ja henkilöstöindikaattorien
toteutumisen ajanjaksolla 1.1.- 31.7.2018 ja vertailun vuoteen 2017.
Tammi-heinäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 58,3 %.
Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-heinäkuussa kokonaisuutena
muutetun talousarvion mukaisena. Määrärahojen käyttöaste oli 59,4 %.
Kuel-eläkemenoperusteisten maksujen ja Varhe-maksujen ennakot tammi-
heinäkuulta yhteensä 0,9 milj. euroa sekä työterveyshuollon maksut 0,2 milj. euroa on
viety kirjanpitoon Kehittämisen ja hallinnon tulosalueelle, josta ne jaetaan toimialan
eri yksiköille elokuun aikana.
Osavuosikatsauksessa henkilöstökulujen ennusteeseen tullaan sisällyttämään
kuluvalle vuodelle kirjattava, tammikuussa 2019 maksettava, kunta-alan ns.
kertakorvaus.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 7/2018 tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 74
Pellavamäentien OAS, lausunto
TUUDno-2018-904
Valmistelija / lisätiedot:
Markus Torvinen
markus.torvinen@tuusula.fi
opetuspäällikkö
Kuntasuunnittelu/Kaavoitus pyytää kasvatus- ja sivistyslautakunnan
lausuntoa Pellavamäentien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta.Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 14.6–
29.6.2018 ja 13.8–31.8.2018 välisenä aikana.
Asemakaava ja asemakaavan muutosalue sijoittuu Hyrylän eteläpuolelle Riihikallion
Pellavamäentien lähiympäristöön. Tavoitteena on mahdollistaa Riihikallion koulun
tontin laajentuminen ja täydennysrakentaminen koulun läheisyydessä. Pellavamäen
kallioinen metsäalue koulun luoteis- ja pohjoispuolella on tarkoitus säilyttää
virkistyskäytössä, koulutontin laajentuminen huomioiden.
Suunnittelualueella sijaitsee nykyisin Riihikallion koulun ja päiväkoti Pellavan lisäksi
Pellavamäentien rinteessä rakentamaton julkisten rakennusten tontti, Pellavamäen
ulkoilualue ja luonnontilaista puistoaluetta.
Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1964-2011). Osa
suunnittelualueesta, Pellavamäentien pohjoisosan itäpuoli on asemakaavoittamatonta
aluetta. Pellavamäentien pohjoisosan länsipuoli on merkitty asemakaavassa
luonnontilassa säilytettäväksi puistoalueeksi (PL) sekä yleisten rakennusten
korttelialueeksi (Y). Riihikallion koulu on merkitty opetustoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialueeksi (YO-5). Koulun pohjoispuoli on lähivirkistysaluetta (VL) ja
koulun itäpuoli julkisten lähipalvelurakennusten korttelialuetta (YL). Koulun
eteläpuoleinen Peuranpuisto on merkitty luonnontilassa säilytettäväksi puistoalueeksi
(PL).
Aluetta koskee Hyrylän laajentumissuunnat –osayleiskaava, mikä on
oikeusvaikutteinen muilta kuin liikenneverkkoa koskevilta osin. Tämän
kaavamuutoksen suunnittelualue kuuluu suurelta osin asemakaavoitettuun
alueeseen, mille ei ole osoitettu käyttötarkoitusmerkintää osayleiskaavassa.
Pellavamäki on osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL-1). VL-1 -alueen halki kulkee
ohjeellinen ulkoilureitti.
Tuusulan yleiskaava 2040 on ehdotusvaiheessa, mutta ehdotusta ei ole vielä asetettu
nähtäville. Yleiskaava 2040:ssa Pellavamäentie on merkitty joukkoliikenteen
laatukäytäväksi (jl) ja yhdystieksi. Suunnittelualueen osalta Pellavamäentien eteläpuoli
on osoitettu asumiseen (AK-1, AO, AP). Tien länsipäädyssä lähellä Ruotsinkyläntien
risteystä on osoitettu lounais-koillissuuntainen viheryhteystarve, maakunnallisesti
arvokaskulttuuriympäristö ja maisemapelto (MA).Ruotsinkyläntien suuntaisesti kulkee
kevyenliikenteen runkoverkko. Pellavamäentien pohjoispuolelle on osoitettu asumista
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(AO-1), geologisesti arvokas alue (ge-4), virkistysalue (V) ja palveluille (P) osoitettu alue.
Kasvatus- ja sivistyslautakunnan lausunto
Opetuksen järjestämisen ja palveluverkon kehittämisen näkökulmasta kaavamuutos
nähdään hyvänä asiana. Riihikallion koulun ja Pellavan päiväkodin alue on melko
ahtaasti rakennettu ja etenkin koulun piha-alueita on syytä tarkastella ja pyrkiä
laajentamaan. Riihikallion koulun laajentaminen on osa Tuusulan kunnan
palveluverkkosuunnitelmaa. Koulusta on tarkoituksena tulla 4 –sarjainen, noin 800 –
900 oppilaan kokoinen yksikkö ja se on osa yhtenäiskoulujen muodostamaa
palveluverkon ydintä. Jotta uusi koulu rakentuu tontille, on aluetta laajennettava.
Kaavamuutoksessa on syytä huomioida nykyistä suuremman koulun mahtuminen
tontille, riittävät piha-alueet koulun oppilaiden ja alueen asukkaiden käyttöön,
lähimetsän käyttäminen oppimisympäristönä, turvalliset koulureitit, henkilökunnan
pysäköintialueet, huoltajien saattoliikenne sekä huoltoajo.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja
Kasvatus-ja sivistyslautakunta päättää antaa esittelytekstissä olevan lausunnon
Pellavamäentien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 75
Urheilupuisto, asemakaavan muutosehdotus, lausunto
TUUDno-2018-683
Valmistelija / lisätiedot:
Markus Torvinen
markus.torvinen@tuusula.fi
opetuspäällikkö
Kunnanhallitus on 21.5.2018 § 186 päättänyt asettaa Urheilupuiston asemakaavan
muutosehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville ja pyytää kaavasta tarvittavat
lausunnot. Ehdotus oli nähtävillä 31.5.–29.6.2018 välisenä
Suunnittelun vaiheet
Tuusulan kunnanhallitus on kokouksessaan 7.9.2016 (§ 284) päättänyt käynnistää
asemakaavan muutoksen laatimisen. Asemakaavan muutoksen vireilletulosta on
kuulutettu 5.10.2016 paikallislehdissä (Keski-Uusimaa ja Viikkouutiset), kunnan
ilmoitustaululla ja kunnan internetsivuilla.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 5.10.-7.11.2016 Tuusulan
kunnantalolla (3. kerros, C-siipi) ja kunnan internetsivuilla.
Asemakaavaratkaisu pohjautuu alueelle samaan aikaan laadittuun
yleissuunnitelmaan. Keskustelua alueen kehittämistarpeista käytiin yleissuunnitelman
laatimisen aikana Tuusulan liikuntapalveluiden Facebook-sivuilla. Myös
yleissuunnitelmavaihtoehdot olivat esillä ja niitä oli mahdollista kommentoida.
Yleissuunnitelman luonnosvaihtoehtoja esiteltiin urheilukeskuksessa 17.5.2017
järjestetyn Kevätkirmaisu -tapahtuman yhteydessä. Suunnitelmanäyttelyssä
yleissuunnitelmaluonnoksia esiteltiin ja osallistujat kommentoivat niitä.
Urheilukeskuksen yleissuunnittelun ja asemakaavan valmistelun tilannekatsaus
pidettiin 28.3.2018. Tilaisuudessa alueen pääkäyttäjät kommentoivat
suunnitelmaluonnoksia.
Asemakaavan muutos
Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden monitoimihallin ja muiden urheilua ja
vapaa-aikaa palvelevien toimintojen, kuten urheilu- ja pallokenttien, liikuntapaikkojen
ja leikki- ja oleskelualueiden sijoittamisen alueelle. Urheilupuiston mahdollisen uuden
monitoimihallin ympärille muodostuu olemassa olevalle urheiluhallien keskittymälle
rinnakkainen urheilupuiston rakennettu ydinalue. Lisäksi Kilpailutien varrelle
osoitetaan pienempi uusi korttelialue urheilutoimintaa palveleville rakennuksille.
Rakentaminen
Asemakaavassa suurin osa alueesta osoitetaan urheilu- ja virkistyspalveluiden
alueeksi (VU-8). Alueelle saa rakentaa kevytrakenteisia pääkäyttötarkoitusta palvelevia
varastoja, teknisiä tiloja ja palvelupisteitä, jotka ovat suuruudeltaan enintään 25 m2.
Rakennusten ja rakennelmien tulee olla ulkoasultaan huoliteltuja ja ympäristöön
sopivia.
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Olemassa olevien ja uusien urheiluhallien alueet osoitetaan urheilutoimintaa
palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YU ja YU-2). Mahdollisen monitoimihallin
yhteyteen YU-2 korttelialueelle saa sijoittaa urheilutoiminnan lisäksi
pääkäyttötarkoitusta tukevia majoitustiloja sekä kaupallisia palveluita. Korttelialueilla
suurin sallittu kerrosluku on II kerrosta. Monitoimihallia varten osoitetulla
korttelialueella suurin sallittu kerrosluku on kuitenkin III kerrosta.
Toiminnot
Monitoimihallin edustalle on osoitettu katuaukio. Alue varataan yleiselle jalankululle,
pyöräilylle ja pyöräpysäköinnille sekä katupeleille. Alueelle on suositeltavaa sijoittaa
oleskelupaikkoja, kalusteita ja pelialueita. Pinnoitteen tulee olla vettä läpäisevä.
Alueelle saa rakentaa enintään 25 m2 suuruisia kevyitä rakennelmia. Urkka-aukio
toimii kohtaamispaikkana ja soveltuu hyvin erilaisten tapahtumien järjestämiseen.
Urheilupuiston keskialue on aktiivinen vapaa-ajan viettoa palveleva ulkotoimintojen
vyöhyke. Alueelle on osoitettu leikki- ja oleskelualuetta (le), liikuntapaikka (ul) ja
urheilupaikka, jolle saa sijoittaa ulkostreetlajeihin, kuten rullalautailuun,
rullaluisteluun, potkulautailuun tai muuhun vastaavaan liikuntaan varustettuja
paikkoja (ups).
Urheilupuiston reuna-alueet soveltuvat omaehtoiseen ulkoiluun ja oleskeluun. Reuna-
alueet on asemakaavassa osoitettu puustoisena säilytettäviksi.
Kulkeminen
Urheilupuiston käyttäjämäärän ja lajikirjon kasvaessa ajoneuvoliikenteen määrä
kasvaa. Liikennemäärän Kilpailutiellä on arvioitu kaksinkertaistuvan nylkytilanteeseen
verrattuna. Ajoneuvoliikenteelle muodostetaan uusi katuyhteys urheilupuistoon
Palkkitieltä. Uuden katuyhteyden myötä urheilupuisto ei enää ole vain yhden
katuyhteyden varassa ja urheilupuiston tuottamat liikennevirrat jakautuvat
tasaisemmin alueen katu- ja tieverkolle. Yhteydestä Palkkitielle ei tule kuitenkaan
tehdä läpiajoon houkuttelevaa.
Alueelle saapuvat ja alueen sisäiset jalankulun ja pyöräilyn pääreitit on osoitettu
asemakaavassa sijainniltaan ohjeellisina jalankululle ja pyöräilylle varattuina alueen
osina. Lisäksi alueelle metsän läpi lännen suunnasta saapuvat reitit on osoitettu
sijainniltaan ohjeellisina ulkoilureitteinä. Uuden ja olemassa olevan hallikeskittymän
välille muodostetaan jalankulkuvyöhyke, jossa jalankulun reitit eivät risteä
autoliikenteen kanssa.
Pysäköinti
Urheiluhallien läheisyyteen on osoitettu autopaikkojen korttelialuetta (LPA-18).
Autopaikkojen korttelialueella saattoliikenteen sujuvuuteen tulee kiinnittää erityistä
huomiota esimerkiksi varaamalla pysäköintialuetta kiertävän pääasiallisen ajoreitin
varrelle sijoittuvat autopaikat lyhytaikaiseen pysäköintiin. Alueen hulevedet tulee
käsitellä ennen maaperään imeyttämistä.
Kuntoilijantien varteen on sijoitettu ohjeellinen pysäköimispaikka (p-19), jotka on
varattu pysäköintialueen laajenemisalueeksi. Autopaikkoja ei saa sijoittaa
korttelialueelle.
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Autopaikkoja tulee rakentaa käyttötarkoituksen edellyttämä määrä. Autopysäköinnin
tarve vaihtelee suuresti eri lajien välillä. Selvitys autopaikkojen tarpeesta ja
sijoittumisesta tulee esittää rakennuslupahakemuksen yhteydessä. Autopaikkoja on
kuitenkin rakennettava vähintään 1 ap / 100 k-m2.
Mitoitus
Asemakaavassa on osoitettu alueelle yhteensä 43 500 k-m2 rakennusoikeutta, josta
30 000 k-m2 on lisäystä aiempaan. Alueen luoteisosaan olemassa olevien
urheiluhallien alueelle osoitetaan 18 500 k-m2 rakennusoikeutta. Kilpailutien päähän
on osoitettu monitoimihallia varten uusi korttelialue, jolle osoitetaan 20 0000 k-m2
rakennusoikeutta. Lisäksi Kilpailutien varrelle on osoitettu uusi korttelialue enintään 5
000 k-m2 suuruiselle rakentamiselle.
Korttelialueilla asemakaavan sallima maksimitehokkuus vaihtelee e = 0.6 - 1.17 välillä.
Asemakaavan muutosalueen pinta-ala on noin 41,88 ha. Urheilutoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialueiden pinta-ala on yhteensä noin 5,87 ha mikä vastaan noin 14
% koko suunnittelualueen pinta-alasta. Autopaikkojen korttelialuetta osoitetaan 2,24
ha (5 %), yleistä pysäköintialuetta 0,84 ha (2 %), katuja ja muita yleisiä alueita 2,29 ha
(5 %), vesialuetta 0,75 ha (2 %) ja urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta 29,87 ha (71 %).
Kustannukset
Asemakaavan muutoksen mahdollistama katujen ja yleisten alueiden rakentaminen
aiheuttaa kunnalle inventointikustannuksia. Investointiohjelmaan on varattu vuodelle
2018 tenniskeskuksen pysäköintialueen laajentamisen toteutukseen 500 000e.
Kuntoilijantien rakentaminen maksaa arviolta 800 000 – 1 000 000e. Urheilupuiston
pintarakenteista, urheilukentistä ja muista toiminnoista varusteineen ja
järjestelmineen aiheutuu kustannuksia. Urheiluseurat ja yritykset toteuttavat
urheiluhallit kunnan ohjauksessa. Rakentaminen on mahdollista tehdä vaiheistetusti
ja näin on mahdollista jakaa toteuttamiskustannuksia usealle vuodelle ja samalla
saada joustoa väliaikaisten toimintojen esim. pysäköinnin siirtämiselle alueellisesti.
Kasvatus- ja sivistyslautakunnan lausunto:
Kasvatus- ja sivistyslautakunta pitää Urheilupuiston asemakaavaa tärkeänä ja toivoo
kaavan mahdollisimman ripeää etenemistä. Turvalliset liikenne- ja pysäköintialueet
sekä kevyen liikenteen yhteys Monion ja urheilukeskuksen välillä on tärkeää toteuttaa
ensi vaiheessa.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää antaa Urheilupuiston asemakaavan
muutoksesta asiaselostuksen mukaisen lausunnon.
---
Puheenjohtajan avattua keskustelun, puheenjohtaja Salonen esitti lisättäväksi
lausuntoon seuraavat asiat:
1. Urheilukeskuksen uimaranta - palvelurakennuksiin ja laajentumiseen varautuminen
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"Urheilupuiston lammessa" on varauduttava myös sen kehittämiseen
monipuolisemmaksi, laadukkaammaksi uimarannaksi. Vuonna 2017 Tuusulassa on
tehty uimarantaselvitys, jossa tämän uimarannan parantaminen on otettu esiin. Myös
julkisessa keskustelussa Tuusulanjärven uimarannan ja maauimalan yhteydessä
on ollut esillä tämän uimarannan parantaminen. Tämä edellyttää myös
palvelurakennusten rakentamisen mahdollistamista.
2. Rakennusten käyttötarkoitusten laajentaminen - opetuskäyttö
Nyt perusteluosassa todetaan rakennusten käyttötarkoituksesta seuraavaa:
"Olemassa olevien ja uusien urheiluhallien alueet osoitetaan urheilutoimintaa
palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YU ja YU-2). Mahdollisen monitoimihallin
yhteyteen YU-2 korttelialueelle saa sijoittaa urheilutoiminnan lisäksi
pääkäyttötarkoitusta tukevia majoitustiloja sekä kaupallisia palveluita. "
Urheilukeskus sijaitsee Rykmentinpuiston läheisyydessä, monitoimihalli toimii myös
lukion, mahdollisesti myös muiden oppilaitosten liikuntatiloina. Urheilukeskukseen on
ollut myös ulkopuolisia ehdotuksia opetusrakennusten sijoittamisesta.
Tulevaisuudessa yhä useammin erilaiset käyttötarkoitukset sijoitetaan samoihin
kokonaisuuksiin. Tämän takia syytä on varautua, että Urheilupuiston kortteleihin
voidaan sijoittaa myös opetusta palvelevaa rakentamista/tilaa.
3. Tulo Palkkitien kautta Kuntoilijantietä pitkin - kaava-alueen ulkopuolella olevat
yhteydet vaikeasti hahmoteltavissa olevia.
Palkkitien kautta tulo idästä parantaa alueen saavutettavuutta ja toivon mukaan
vähentää nykyisen sisääntulon käyttöä, ruuhkautumista. Asemakaava-alueen
itäpuolella kuitenkin Palkkitielle pääsy on epämääräinen, vaikeasti hahmotettavissa
oleva, kun tulo tapahtuu Hyrylän teollisuusalueen kautta.
Lautakunta päätti täydentää lausuntoa Salosen esityksen mukaisesti.
Päätös
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti antaa Urheilupuiston asemakaavan
muutosehdotuksesta seuraavan lausunnon:
Kasvatus- ja sivistyslautakunta pitää Urheilupuiston asemakaavaa tärkeänä ja toivoo
kaavan mahdollisimman ripeää etenemistä. Turvalliset liikenne- ja pysäköintialueet
sekä kevyen liikenteen yhteys Monion ja urheilukeskuksen välillä on tärkeää toteuttaa
ensi vaiheessa. Lisäksi lautakunta esittää, että kaavassa huomioidaan seuraavat asiat:
1. Urheilukeskuksen uimaranta - palvelurakennuksiin ja laajentumiseen varautuminen
"Urheilupuiston lammessa" on varauduttava myös sen kehittämiseen
monipuolisemmaksi, laadukkaammaksi uimarannaksi. Vuonna 2017 Tuusulassa on
tehty uimarantaselvitys, jossa tämän uimarannan parantaminen on otettu esiin. Myös
julkisessa keskustelussa Tuusulanjärven uimarannan ja maauimalan yhteydessä
on ollut esillä tämän uimarannan parantaminen. Tämä edellyttää myös
palvelurakennusten rakentamisen mahdollistamista.
2. Rakennusten käyttötarkoitusten laajentaminen - opetuskäyttö
Nyt perusteluosassa todetaan rakennusten käyttötarkoituksesta seuraavaa:

Tuusulan kunta
Kasvatus- ja sivistyslautakunta

Pöytäkirja
28.08.2018

7/2018

13 (25)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

"Olemassa olevien ja uusien urheiluhallien alueet osoitetaan urheilutoimintaa
palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YU ja YU-2). Mahdollisen monitoimihallin
yhteyteen YU-2 korttelialueelle saa sijoittaa urheilutoiminnan lisäksi
pääkäyttötarkoitusta tukevia majoitustiloja sekä kaupallisia palveluita. "
Urheilukeskus sijaitsee Rykmentinpuiston läheisyydessä, monitoimihalli toimii myös
lukion, mahdollisesti myös muiden oppilaitosten liikuntatiloina. Urheilukeskukseen on
ollut myös ulkopuolisia ehdotuksia opetusrakennusten sijoittamisesta.
Tulevaisuudessa yhä useammin erilaiset käyttötarkoitukset sijoitetaan samoihin
kokonaisuuksiin. Tämän takia syytä on varautua, että Urheilupuiston kortteleihin
voidaan sijoittaa myös opetusta palvelevaa rakentamista/tilaa.
3. Tulo Palkkitien kautta Kuntoilijantietä pitkin - kaava-alueen ulkopuolella olevat
yhteydet vaikeasti hahmoteltavissa olevia.
Palkkitien kautta tulo idästä parantaa alueen saavutettavuutta ja toivon mukaan
vähentää nykyisen sisääntulon käyttöä, ruuhkautumista. Asemakaava-alueen
itäpuolella kuitenkin Palkkitielle pääsy on epämääräinen, vaikeasti hahmotettavissa
oleva, kun tulo tapahtuu Hyrylän teollisuusalueen kautta.
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§ 76
Varhaiskasvatuksen asiakaskysely 2018
TUUDno-2018-1105
Valmistelija / lisätiedot:
Hannamari Halinen
hannamari.halinen@tuusula.fi
varhaiskasvatuspäällikkö
Liitteet

1 Varhaiskasvatuksen asiakaskysely2018 koonti
Varhaiskasvatuksen järjestäjän tehtävänä on arvioida antamaansa varhaiskasvatusta
sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin.
Varhaiskasvatuksen arviointi on lakisääteinen tehtävä (varhaiskasvatuslaki 36/1973, 9
b §). Eri toimijat monilla eri tasoilla tuottavat arviointitietoa yhdessä
varhaiskasvatuksen kehittämistyön tueksi. Arviointia toteutetaan
varhaiskasvatusyksiköissä, järjestäjien tasolla, kansallisesti ja kansainvälisesti.
Arvioinnin tarkoitus on:
lapsen hyvinvoinnin, kehityksen ja oppimisen edellytysten edistäminen
lain tarkoituksen toteuttamisen turvaaminen
tiedon tuottaminen varhaiskasvatuksen kehittämiseksi paikallisesti ja poliittisen
päätöksenteon pohjaksi.
On tärkeää, että paikallisilla päättäjillä, huoltajilla sekä varhaiskasvatuksen
henkilöstöllä on ajantasaista tietoa varhaiskasvatuksen toteutumisesta ja sen
laadusta. Keskeiset arviointitulokset tulee julkistaa. Järjestäjä- ja yksikkötason arviointi
on keskeinen osa varhaiskasvatuksen johtamista ja kehittämistä paikallisesti. Lapsille
ja heidän huoltajilleen on järjestettävä mahdollisuus säännöllisesti osallistua
varhaiskasvatuksen arviointiin.
Pedagogisen toiminnan arvioinnin tarkoitus on varhaiskasvatuksen kehittäminen sekä
lasten kehityksen ja oppimisen edellytysten parantaminen. Paikallisen
varhaiskasvatussuunnitelman ja lasten varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisen
seuranta, säännöllinen arviointi ja kehittäminen ovat osa tätä tehtävää.
varhaiskasvatuksen toimintaa arvioidaan ja kehitetään kansallisen tason sekä
järjestäjä-, yksikkö-, ja yksilötason näkökumista.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä varhaiskasvatuksen asiakaskyselyn
tulokset 2018 tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 77
Perusopetuksen lukuvuoden 2017-2018 arviointi
TUUDno-2018-1100
Valmistelija / lisätiedot:
Markus Torvinen
markus.torvinen@tuusula.fi
opetuspäällikkö
Liitteet

1 Perusopetuksen lukuvuoden 17-18 seurantaraportti
Opetuksen järjestäjän ja koulun ylläpitäjän velvollisuus on vuosittain seurata ja
arvioida koulujen tavoitteiden toteutumista. Arviointia on Tuusulan kouluissa
suoritettu lukuvuoden aikana ja sen päättyessä. Arvioinnin pohjana on käytetty
kasvatus- ja sivistyslautakunnan hyväksymiä opetussuunnitelmaan perustuvia
lukuvuosisuunnitelmia, joihin asetettuihin tavoitteisiin toteutunutta opetusta
arvioinnissa verrataan. Arviointi on järjestetty siten, että kouluilta kerätään tiedot
samanmuotoisella lomakkeella.
Yhteenveto lukuvuoden seurantaraporteista on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä perusopetuksen seurantaraportin lv.
2017 - 2018 tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 78
Koululaisten iltapäivätoiminnan lukuvuoden 2017-2018 arviointi
TUUDno-2018-1099
Valmistelija / lisätiedot:
Markus Torvinen
markus.torvinen@tuusula.fi
opetuspäällikkö
Liitteet

1 Iltapäivätoiminnan seurantaraportti 2017-2018
Perusopetuslain 48c § mukaan kunnassa järjestettävää iltapäivätoimintaa tulee
arvioida.
Tuusulan kunnan Perusopetuslain 8a luvun mukaisesta koululaisten
iltapäivätoiminnasta on tehty lukuvuoden 2017 – 2018 osalta seuranta- ja
arviointiraportti.
Lukuvuoden seuranta- ja arviointiraportti on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä koululaisten
iltapäivätoiminnan lukuvuoden 2017 – 2018 seuranta- ja arviointiraportin tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 79
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Opetuspäällikön päätökset:
10.8.2018 § 108 Pertun koulu, koulunkäynninohjaaja 6.8.2018 alkaen toistaiseksi,
nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Mia Pekkanen
13.8.2018 § 109 Ennakkotiedot Hyrylän yläasteen lukuvuosisuunnitelmaan 18-19,
Pajakoulun leirikoulu Porkkalanniemeen 14.-16.8.2018
20.8.2018 § 110 Ennakkotiedot Hyrylän yläasteen lukuvuosisuunnitelmaan 18-19, Jopo-
luokan leirikoulu Vierumäelle 20.-21.8.2018
20.8.2018 § 111 Ennakkotiedot Vaunukankaan koulun lukuvuosisuunnitelmaan 18-19,
6-luokkien leirikoulut Virroille ja Mikkeliin 20.-23.8., 29.-31.8. ja 11.-14.9.2018
Varhaiskasvatuspäällikön päätökset:
16.8.2018 § 25 Roinilan varhaiskasvatusyksikön ja Klaavonkallion vuoropäiväkoti
Mainingin johtajan ja varajohtajan tehtävien hoitaminen
- Roinilan vk-yksikön johtajana toimii ajalla 6.8.-16.9.2018 varajohtaja, lto Hanne
Järvinen
- Roinilan vk-yksikön varajohtajana toimii ajalla 6.8.-16.9.2018 lto Katri Leppiniemi
- Klaavonkallion vuoropäiväkoti Mainingin varajohtajana toimii ajalla 1.8.2018-
31.5.2019 lto Maria Jortikka
Rehtorin päätökset:
13.8.2018 § 3 Vaunukankaan koulu, päätoiminen tuntiopettaja 1.8.2018-31.7.2019
valmentaja Jani-Petteri Manninen

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää olla ottamatta
viranhaltijapäätöksissä mainittuja asioita käsiteltäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 80
Ilmoitusasiat
Kasvatus- ja sivistystoimenjohtajan päätökset:
13.6.2018 § 43 Tietokoneiden ja Chromebookien tilaus Tuusulan kouluille, Dustin
Finland Oy:ltä hintaan 428 484€ (alv 0%)
13.6.2018 § 44 Ruotsinkylän koulun kalusteiden tilauspäätös 53 781,48€ (alv 0%)
13.6.2018 § 45 AV-laitteiden tilaus Kirkonkylän kouluun ja varhaiskasvatukseen, Lyreco
Finland Oy:lta hintaan 81 524€ (alv 0%)
13.6.2018 § 46 Chromebook-lataustelakoiden tilaus Tuusulan kouluille, Lyreco Finland
Oy:lta hintaan 13 280€ (alv 0%)
13.6.2018 § 47 Tablet-laitteiden tilaus varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen Dustin
Finland Oy:lta hintaan 66 892,10€ (alv 0%)
13.6.2018 § 48 Virkamatkamääräys koulusihteerit Aalto, Kettunen, Kuru, Saapunki,
Tuomola, Yliselä, Sihteerifoorumi 6.-8.6.2018 Hki-Tukholma-Hki
14.6.2018 § 49 Kasvatus- ja sivistystoimen johtoryhmän kesäloma-ajan sijaistaminen
kesällä 2018
14.6.2018 § 50 Mikkolan koulu, perusopetuksen rehtori 1.11.2018 alkaen toistaiseksi,
KM Jarno Kantola
15.6.2018 § 51 Kolsan ja Lepolan koulujen rehtorin valinta ajalle 1.8.2018-31.7.2019,
KM Mervi Heikkinen
20.6.2018 § 52 Kirkonkylän koulun kalusteiden tilauspäätös, 167 078,80€ (alv 0%)
28.6.2018 § 53 Kansalaisopiston opetussuunnitelma syyskaudelle 2018
28.6.2018 § 54 Kellokosken koulun av-laitteiden tilauspäätös, Lyreco Finland Oy:ltä
hintaan 129 028€ (alv 0%)
29.6.2018 § 55 Kirkonkylän koulun homepölysiivouksen hankinta, CleanSide Oy:ltä
hintaan 9 347 (alv 0%)
29.6.2018 § 56 Kirkonkylän koulun homepölysiivouksen lisähankinta, CleanSide Oy:ltä
hintaan 9 216 (alv 0%)
10.7.2018 § 57 Koululaisurheilun ja kulttuurikäyntien kuljetusten hankinta lv.18-19,
Etelä-Suomen linjaliikenne/Savonlinja 244€/pvä
10.7.2018 § 58 Koulujen uimahallikuljetusten hankinta lv.18-19, taksi Pasi
Mahlamäki 194€/pvä
10.7.2018 § 59 Koulujen kotiseuturetkien kuljetusten hankinta lv.18-19, taksi Pasi
Mahlamäki 193€/pvä
1.7.2018 § 60 Kellokosken koulun irtaimen omaisuuden poisto
Opetuspäällikön päätökset:
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11.6.2018 § 80 Lepolan koulu, luokanopettaja 1.8.2018 alkaen toistaiseksi, KM Tanja
Poropudas
11.6.2018 § 81 Kellokosken koulu, virka-apulaisrehtori 1.8.2018 alkaen toistaiseksi, KM
Anne Kärpänen
11.6.2018 § 82 Kellokosken koulu, Uronen Pia, irtisanoutuminen luokanopettajan
virasta 1.8.2018 alkaen
11.6.2018 § 83 Hyrylän yläste, perusopetuksen lehtori 1.8.2018 alkaen toistaiseksi, FM
Tatu-Pekka Taskinen
11.6.2018 § 84 Hyrylän yläaste, perusopetuksen lehtori 1.8.2018 alkaen toistaiseksi,
FM Matleena Hintsala
13.6.2018 § 85 Mikkolan koulu, koulunkäynninohjaaja 6.8.2018 alkaen toistaiseksi,
lähihoitaja Susanna Falck
13.6.2018 § 86 Mikkolan koulu, koulunkäynninohjaaja 6.8.2018 alkaen toistaiseksi,
koulunkäynnin- ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja Sari Kamunen
14.6.2018 § 87 Sijaisen nimeäminen varhaiskasvatuspalveluiden tulosyksikön
päällikölle/varhaiskasvatuspäällikkö, varhaiskasvatusohjaaja Vesa Joronen
20.6.2018 § 88 Hyökkälän koulu, päätoiminen tuntiopettaja (matemaattiset aineet)
1.8.2018 alkaen toistaiseksi, FM Olli Laitila
20.6.2018 § 89 Hyökkälän koulu, päätoiminen tuntiopettaja (matemaattiset aineet)
1.8.2018 alkaen toistaiseksi, FM Anni Vaahtovaara
20.6.2018 § 90 Hyrylän yläaste, joustavan perusopetuksen oppilaanohjaaja 1.8.2018
alkaen toistaiseksi, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Marika Piira
20.6.2018 § 91 Hyökkälän koulu, perusopetuksen lehtori (liikunta- ja terveystieto)
1.8.2018 alkaen toistaiseksi, liikuntatieteiden maisteri Kimmo Kiuru
11.7.2018 § 92 Kirkonkylän koulu, monitoimilaitteiden hankinta / lisätään
hankintapäätökseen aluskaapit 3 kpl
25.6.2018 § 93 Tirkkonen Arttu, irtisanoutuminen luokanopettajan virasta 1.8.2018
alkaen
26.6.2018 § 94 Vesa Kimmo, irtisanoutuminen luokanopettajan virasta 1.8.2018 alkaen
28.6.2018 § 95 Kellokosken koulu, luokanopettaja 1.8.2018 alkaen toistaiseksi, KM
Henna Vahlroos
11.7.2018 § 99 Monitoimilaitteen hankinta Paijalan koulu
11.7.2018 § 100 Rehtoreiden työnohjauksen hankinta, Miska Oy:ltä hintaan 8 000€ (alv
0%)
12.7.2018 § 101 Kellokosken koulu, ennakkotieto lv-suunnitelmaan 2018-2019, 6B ja
6C luokkien leirikoulut Kisakallion urheiluopistolle 13.-15.8.2018 ja 27.-29.8.2018
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13.7.2018 § 103 Paijalan koulu, ennakkotieto lv-suunnitelmaan 2018-2019, 6A ja 6B
luokkien leirikoulut Nuorisokeskus Marttiseen ja Pajulahden urheiluopistolle 27.
-30.8.2018 ja 29.-31.8.2018
13.7.2018 § 104 Kellokosken koulun kemian luokan kalusteiden hankinta, IS-VET Oy:ltä
hintaan 18 391,62€ (alv 0%)
18.7.2018 § 105 Hyrylän koulukeskuksen av-laitteiden hankinta, Lyreco Finland Oy:ltä
hintaan 15 212€ (alv 0%)
19.7.2018 § 106 Reima Anu, irtisanoutuminen koulunkäynninohjaajan tehtävästä
2.8.2018 alkaen
19.7.2018 § 107 Tuusulan lukion Jokelan toimipisteen juhlasalin audio- ja valoratkaisun
hankinta, Lyreco Finland Oy:ltä hintaan 17 368€ (alv 0%)
Varhaiskasvatuspäällikön päätökset:
20.6.2018 § 20 Mikkolan varhaiskasvatusyksikkö, lastentarhanopettaja 1.8.2018-
31.7.2019, lto Jaana Santanen
20.6.2018 § 21 Mikkolan varhaiskasvatusyksikkö, lastenhoitaja 1.8.2018-31.5.2019,
lähihoitaja Johanna Ijäs
20.6.2018 § 22 Martikainen Johanna, irtisanoutuminen lastenhoitajan tehtävästä
1.6.2018 alkaen
12.7.2018 § 23 Tutkimuslupa, Ranta Samuli, tutkimuksen aihe: Ilo oppia - Positiivinen
pedagogikka osana varhaiskasvatusta
12.7.2018 § 24 Tutkimuslupa, Liisi Hakalisto, CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy,
tutkimuksen aihe: Varda - varhaiskasvatuksen tietotuotannon kehittämishanke
Kasvun ja oppimisen tuen päällikön päätökset:
17.7.2018 § 2 Koivusaari Ritva, irtisanoutuminen opiskeluhuollon psykologin
tehtävästä 31.7.2018 alkaen
25.7.2018 § 3 Opiskeluhuollon psykologin sijainen ajalle 1.8.2018-31.7.2019
psykologian maisteri Niina Luhtala
Rehtoreiden päätökset:
19.6.2018 § 1 Tuusulan lukio, Jokelan toimipiste, Vlasova Anastasia, palkaton
virkavapaa 7.8.2018-31.7.2019
12.6.2018 § 1 Vaunukankaan koulu, luokanopettajan sijaisuus 1.8.2018-31.7.2019 KK
Vilma Halme
12.6.2018 § 2 Vaunukankaan koulu, luokanopettajan sijaisuus 6.8.2018-
2.6.2019 FM Marja-Liisa Tuomainen-Olson
7.6.2018 § 2 Vanhankylän koulu, luokanopettaja 6.8.2018-31.7.2019 liikuntapedagogi
Paula Lehisalo
7.6.2018 § 2 Vanhankylän koulu, luokanopettaja 1.8.2018-31.7.2019 KK Sari Vahvaselkä

Tuusulan kunta
Kasvatus- ja sivistyslautakunta

Pöytäkirja
28.08.2018

7/2018

21 (25)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

18.6.2018 § 4 Tuusulan lukio, Kellokosken toimipisteen ja Kellokosken koulun lehtorin
viransijaisuus 1.8.2018-30.6.2019 FM Nita Tikkanen
11.6.2018 § 1 Paijalan koulu, luokanopettaja 1.8.2018-31.7.2019, kasv.yo Charlotte
Malkakorpi
14.6.2018 § 4 Pertun koulu, luokanopettajan sijaisuus 1.8.-23.12.2018, musiikin
kandidaatti Antti Pitkäjärvi
12.6.2018 § 1 Nahkelan koulu, luokanopettajan sijaisuus 1.8.2018-31.7.2019, KM Mari
Rindell
4.6.2018 § 4 Mikkolan koulu, luokanopettaja 1.8.2018-31.7.2019, lamk, restonomi Suvi
Mähönen
8.6.2018 § 5 Mikkolan koulu, erityisluokanopettaja 1.8.2018-31.7.2019, esi- ja
alkuopetuksen opettaja Anneli Bander
8.6.2018 § 6 Mikkolan koulu, erityisluokanopettaja 1.8.2018-31.7.2019, laborantti Kirsi
Söderberg
8.6.2018 § 7 Mikkolan koulu, erityisluokanopettaja 1.8.2018-31.7.2019,
koulunkäyntiavustaja, datanomi Piia Tanskanen
8.6.2018 § 8 Mikkolan koulu, erityisluokanopettaja 1.8.2018-31.7.2019, KM Kirsi
Jaakonaho
8.6.2018 § 9 Mikkolan koulu, luokanopettaja 1.8.2018-31.7.2019, KM Kirsi Santala
8.6.2018 § 10 Mikkolan koulu, päätoiminen tuntiopettaja 1.8.2018-
31.7.2019, luokkaohjaaja, merkantti Mikko Piippo
18.6.2018 § 11 Mikkolan koulu, erityisluokanopettaja 1.8.2018-31.7.2019,
luokkaohjaaja, lähihoitaja Caritta Lammenperä
7.6.2018 § 2 Ruotsinkylän koulu, luokanopettaja 6.8.2018-2.6.2019, KM Suvi Kaltiainen
1.6.2018 § 5 Kirkonkylän koulu, luokanopettaja 1.8.2018-31.7.2019, KM Heta Pakkala
1.6.2018 § 6 Kirkonkylän koulu, luokanopettaja 1.8.2018-31.7.2019, KM Maarit Suonpää
11.6.2018 § 1 Kellokosken koulu, päätoiminen tuntiopettaja 1.8.2018-31.7.2019, FM
Essi Varpa
13.6.2018 § 2 Kellokosken koulu, päätoiminen tuntiopettaja 1.8.2018-31.7.2019, FM
Susanna Anttila
13.6.2018 § 3 Kellokosken koulu, päätoiminen tuntiopettaja 1.8.2018-31.7.2019, LM
Joonas Prami
22.8.2018 § 4 Kellokosken koulu, perusopetuksen oppilaanohjaajan viransijainen
1.8.2018-31.3.2019, KM Pirkko Rautavaara
11.6.2018 § 11 Hyökkälän koulu, koulunkäynninohjaaja 7.8.-21.12.2018, 1.1.-1.6.2019,
koulunkäynnin ja aamu- ja ip-toiminnan ohjaaja Essi Valjakka
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11.6.2018 § 12 sekä § 14 Hyökkälän koulu, koulunkäynninohjaaja 7.8.2018-21.12.2018,
lähihoitaja Tiina Simola
11.6.2018 § 13 Hyökkälän koulu, koulunkäynninohjaaja 7.8.2018-1.6.2019, lähihoitaja
Jenny Nikkanen
18.6.2018 § 16 Hyökkälän koulu, sivutoiminen tuntiopettaja 7.8.2018-1.6.2019, FM
Elina Juvonen
19.6.2018 § 17 Hyökkälän koulu, päätoiminen tuntiopettaja 1.8.2018-31.7.2019, FM
Oona Kakkonen
20.6.2018 § 18 Hyökkälän koulu, laaja-alainen erityisopettaja 1.8.2018-31.7.2019, KM
Katri Nikkanen
26.6.2018 § 2 Hyrylän yläaste ja Tuusulan lukion Hyrylän toimipiste, päätoiminen
tuntiopettaja 1.8.2018-31.7.2019, LM Carita Grönholm
26.6.2018 § 3 Hyrylän yläaste, perusopetuksen lehtorin sijainen 7.8.2018-1.6.2019, FK
Susanna Kantola
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 81
Muut asiat
Opetuspäällikön infot seuraavista asioista:
- kehittämissuunnitelman tilannekatsaus ja aikataulu
- veso-päivä 6.10. Kellokosken koululla
- edu-packsit
Kasvatus- ja sivistystoimenjohtajan info:
- organisaatiouudistus
Kasvatus- ja sivistystoimen lautakuntien talousarvioinfo 18.9. klo 17.30 alkaen
Valtuustosalissa
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Muutoksenhakukielto
§71, §72, §73, §74, §75, §76, §77, §78, §81
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§79
Oikaisuvaatimusohje
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se,
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle
voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen,
ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä
oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella,
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole
syytä epäillä.
Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä
postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula
Sähköposti:kirjaamo(at)tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181

