Tuusulan kunta
Kasvatus- ja sivistyslautakunta

Pöytäkirja
28.11.2017

6/2017

1 (27)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Aika

28.11.2017, klo 17:30 - 19:49

Paikka

Kokoustila Kunnanhallitus, Tuusulan kunnantalo

Käsitellyt asiat
§ 53

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 54

Pöytäkirjan tarkastus

§ 55

Kasvatus- ja sivistystoimen tilojen maksuperusteet 1.1.2018 alkaen

§ 56

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan kokousaikataulu 2018

§ 57

Rakennusjärjestysehdotus, lausunto

§ 58

Urheiluvalmennuksen periaatteet

§ 59

Konserttisali suunnitteilla olevan lukiokiinteistön juhlasali- ja
auditoriotiloihin, aloite

§ 60

Urheilu- ja taidepainoitteisen lukion perustaminen Tuusulaan, aloite ja
hevospainoitteinen lukio Tuusulaan, aloite

§ 61

Talousseuranta kasvatus- ja sivistyslautakunta 10/2017

§ 62

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

§ 63

Ilmoitusasiat

§ 64

Muut asiat

Tuusulan kunta
Kasvatus- ja sivistyslautakunta

Pöytäkirja
28.11.2017

6/2017

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet
Jussi Salonen, puheenjohtaja
Laura Åvall, 1. varapuheenjohtaja, saapui 17:31, poistui 19:06
Ari Weckman
Arto I. Nätkynmäki
Elina Väänänen
Elisa Laitila
Jerry Airikka
Karita Mäensivu, saapui 17:30
Lea Ahonen, saapui 17:31
Matti Alanko
Eeva-Liisa Nieminen, saapui 17:31
Mea Hannila-Niemelä, saapui 17:31
Muut saapuvilla olleet
Satu Grenfors, hallintosihteeri, sihteeri
Markus Torvinen, opetuspäällikkö, saapui 17:31
Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, saapui 17:32
Janne Leivo, rehtori, saapui 17:32
Jussi Simola, nuorisovaltuuston edustaja, saapui 17:45
Jari Wäre, vt. kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, esittelijä, saapui 17:31
Poissa

Harri Hellgren
Kari Kinnunen

Allekirjoitukset

Jussi Salonen
Puheenjohtaja

Satu Grenfors
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Elina Väänänen

Ari Weckman

2 (27)

Tuusulan kunta
Kasvatus- ja sivistyslautakunta

Pöytäkirja
28.11.2017

6/2017

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 53
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan läsnäolijat.
Ehdotus
Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Todettiin.
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§ 54
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarjkastajiksi jäsenet Elina Väänänen ja
Ari Weckman.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Lautakunta päätti yksimielisesti käsitellä § 58 Urheiluvalmennuksen periaatteet
seuraavana asiana.
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§ 55
Kasvatus- ja sivistystoimen tilojen maksuperusteet 1.1.2018 alkaen
TUUDno-2017-1155
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Wäre
jari.ware@tuusula.fi
vt. kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja
Liitteet

1 Maksuperustetaulukko kasvatus- ja sivistystoimen tilat.pdf
Kasvatus- ja sivistystoimen hallinnoimien tilojen maksuperusteiden
muutostyön tavoitteena on yhtenäistää käytännöt maksujen ja käytäntöjen
osalta. Muutostyössä on otettu huomioon myös kuntalaisten ja eri
käyttäjäryhmien osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen maksuperusteiden
avulla.
Esitettävien yhtenäistettyjen maksuperusteiden pohjana ovat vuoden 2017
loppuun voimassa olevat maksuperusteet. Maksuperusteita on muokattu
huomioiden toimintaympäristön muutokset ja uudet käyttäjäryhmät, osin
maksuperustetaulukossa toimintojen/ryhmien sijaintia on vaihdettu olemassa
olevien taulukoiden esitystapojen poiketessa toisistaan.
Uudet maksuperusteet esitetään astuvan voimaan 1.1.2018 alkaen.
Liitteenä 1 on esitys yhtenäistetyistä maksuperusteista, jotka koskevat
seuraavia tiloja:
•
•
•
•
•
•
•
•

Koulutilat
Päiväkoti- ja perhekeskustilat
Nuorisotilat
Uimahallin alakerran liikuntatilat
Keuda Kirkkotien yksikön liikuntasali
Tenniskeskuksen peilisali
Jäähallin juoksusuora
Pääkirjaston tilat

Keskeiset muutokset yhtenäistettävissä maksuperusteissa ovat seuraavat
verrattuna vuoden 2017 loppuun voimassa oleviin maksuperusteisiin:
•
•
•

Maksuperusteiden järjestykseksi I-III on määritelty maksuttomasta
(I) kalleimpaan eli perushintaan (III).
Tuusulalaisten yhdistysten ja yhteisöjen alle 20-vuotiaiden
toimintaa sekä nuorten ryhmiä esitetään maksuttomiksi kaikissa
yhtenäistettyä maksuperustetaulukkoa koskevissa tiloissa.
Lisätty maksuperusteeseen I (maksua ei peritä) seuraavat
toiminnat/ryhmät:
•
•
•
•

Kunnan kanssa yhteistyössä järjestetty toiminta
Tuusulan alueellisten kehittämisverkostojen toiminta
Tuusulalaisten yhdistysten ja yhteisöjen alle 20-vuotiaiden
toimintaa tukeva toiminta
Perheliikunta (tuusulalaiset)
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•
•

Erityisryhmät (tuusulalaiset)
Tuusulalle laajaa positiivista julkisuutta tuovat tapahtumat
ja tilaisuudet esim. korkeimmalla kansallisella sarja- tai
luokittelutasolla (SM-taso) kilpailevat joukkueet tai edelliseen
rinnastettava toiminta

Tilakohtaiset hinnastot päivitetään vastaamaan uutta maksuperustetaulukkoa
vuoden 2017 loppuun mennessä.
Maksuperustetaulukosta poiketen määritellään alueellisesti helposti
saavutettavat kokoontumistilat tuusulalaisten yhdistysten ja yhteisöjen
aikuisryhmien käyttöön, joista ei peritä maksuja:
Hyrylä: Pääkirjaston kokoontumistilat
Kellokoski: Kellokosken koulun kokoontumistila
Jokela: Monitoimitalo Monarin kokoontumistilat
Ehdotus
Esittelijä: Jari Wäre, vt. kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää hyväksyä kasvatus- ja sivistystoimen
hallinnoimien tilojen maksuperusteet 1.1.2018 alkaen esityksen mukaisesti.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 56
Kasvatus- ja sivistyslautakunnan kokousaikataulu 2018
TUUDno-2017-1191
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Wäre
jari.ware@tuusula.fi
vt. kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja
Hallintosäännön mukaan toimielimen kokoukset pidetään toimielimen
päättäminä aikoina. Kokoukset pidetään myös, jos puheenjohtaja katsoo
kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee
puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Wäre, vt. kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja
Salassapidettävät tiedot poistettu.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 57
Rakennusjärjestysehdotus, lausunto
TUUDno-2017-642
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Wäre
jari.ware@tuusula.fi
vt. kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja
Liitteet

1 Rakennusjärjestysehdotus, kunnanhallituksen 16.10.2017 päätöksen
mukainen
2 Rakjärjehdotus keskeisimmät muutokset jaosto 3.10.2017
3 Rakennusjärjestyksen luonnoksesta lausunnot ja huomautukset
Tuusulan rakennusjärjestyksen uudistustyö on edennyt ehdotusvaiheeseen.
Rakennusjärjestysehdotus on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 6 §:n
mukaisesti nähtävillä 23.10.–24.11. 2017 välisenä aikana. Kasvatus- ja
sivistyslautakunnalta on pyydetty lausuntoa nähtävillä olevasta ehdotuksesta.
Voimassa olevaan rakennusjärjestykseen nähden olennaisimmat muutokset on
lueteltu liitteessä "Rakennusjärjestysehdotus keskeisimmät muutokset jaosto
3.10.2017".
Kasvatus- ja koulutuslautakunnalla ei ollut
huomautettavaa rakennusjärjestyksen luonnoksesta.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Wäre, vt. kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää todeta, ettei sillä ole huomautettavaa
rakennusjärjestysehdotuksesta.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kasvatus- ja sivistyslautakunta, § 48, 31.10.2017
Kasvatus- ja sivistyslautakunta, § 58, 28.11.2017
§ 58
Urheiluvalmennuksen periaatteet
TUUDno-2017-1020
Kasvatus- ja sivistyslautakunta, 31.10.2017, § 48
Valmistelijat / lisätiedot:
Markus Torvinen
markus.torvinen@tuusula.fi
opetuspäällikkö
Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päätöksillään 24.2.2015 § 19 ja 9.12.2016 §
84 päättänyt koulujen urheiluvalmennuksen periaatteista.
Kaskoltk 24.2.2015 § 19
Tuusulan kunnan kasvatus- ja sivistystoimi toteuttaa opetuksen,
liikuntapalveluiden ja paikallisten urheiluseurojen välisenä yhteistyönä
urheiluvalmennusohjelmaa, jolla tuetaan lahjakkaiden ja kilpaurheiluun
panostavien nuorten koulunkäyntiä ja urheilijaksi kehittymistä. Tuusulan
perusopetuksen urheiluluokat toimivat Hyökkälän ja Riihikallion
yhtenäiskouluissa sekä Hyrylän, Jokelan ja Kellokosken koulukeskuksissa.
Urheiluluokkatoiminnan tavoitteena on tukea urheilua harrastavan nuoren
kokonaisvaltaista kehittymistä. Lisäksi ohjelman tavoitteena on
yhdistää sujuvasti tavoitteellisen urheilun harrastaminen ja
koulunkäynti
-

kehittää ja tiivistää kunnan ja seurojen välistä yhteistyötä

vapauttaa liikuntapaikkojen ja -tilojen ilta-aikoja ohjaamalla osa
harjoituksista aamu- ja iltapäiviksi
-

pitää nuoret harrastustoiminnan parissa nykyistä pidempään

mahdollistaa urheiluseuroille lisätä matalan kynnyksen
harrastustoimintaa niille nuorille, jotka eivät halua kilpaurheilijoiksi
Ohjelma on tarkoitettu Tuusulassa koulua käyville vuosiluokkien 7-9
oppilaille. Toiminta on käynnistetty 7. luokkalaisten osalta elokuussa 2014
ja siitä eteenpäin otetaan vuosittain uusi 7. luokalla aloittava ikäluokka
urheiluvalmennuksen piiriin. Urheiluluokille voivat hakea kaikkien niiden
lajien urheilijat, missä valmennuksesta vastaavaksi ilmoittautunut seura on
sitoutunut järjestämään lajivalmennusta. Urheiluluokkien valmennuslajit
määritellään toimintaan mukaan lähtevien lajiseurojen perusteella.
Urheiluseura vastaa nuoren lajivalmennuksesta.
Oppilas hakee oman lähikoulunsa urheiluluokalle. Jos oppilas ei pääse
oman koulunsa urheiluluokalle, hän voi hakea toisen koulun urheiluluokalle
toissijaisena hakijana. Tällöin sovelletaan Tuusulan oppilaaksioton periaatteita.
Hyökkälän, Hyrylän ja Jokelan urheiluluokille valitaan noin 24 oppilasta/luokka/
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vuosi. Riihikallion ja Kellokosken urheiluluokille valitaan n. 12 oppilasta/luokka/
vuosi. Urheiluluokille valittavista oppilaista on noin puolet tyttöjä ja noin puolet
poikia. Näiden opetusryhmien työjärjestys suunnitellaan koulujen välisenä
yhteistyönä siten, että urheiluseuroille annetaan mahdollisuus järjestää aamutai iltapäiväharjoittelua urheilijoilleen.
Urheiluvalmennus ei ole koulun vaan urheiluseuran toimintaa, jolloin
kunnan vakuutukset eivät ole valmennuksen aikana voimassa eikä
koululla ole valvontavelvollisuutta oppilaasta valmennuksen aikana.
Urheiluvalmennukseen valittavan koulunkäynnin tukeminen on hankkeessa
tärkeää. Valmennukseen osallistuminen edellyttää koulutyön sujumista
ja yhteistyötä oppilaan opettajan, perheen sekä valmentajan välillä.
Valmennukseen osallistuvalta odotetaan myös esimerkillistä käytöstä muita
oppilaita kohtaan. Mikäli nämä tavoitteet eivät yksittäisen nuoren kohdalla
toteudu, siirretään hänet koulun sisällä toiseen opetusryhmään.
Urheiluvalmennusluokalle valittaville oppilaille järjestetään liikuntaa ja
valmennusta seuraavasti:
•
•
•

7. luokalla pakollista liikuntaa on kaksi tuntia viikossa ja seuran
järjestämää lajivalmennusta kaksi tuntia viikossa.
8. luokalla pakollista liikuntaa on kaksi tuntia viikossa,
yleisvalmennusta kaksi tuntia viikossa ja seuran järjestämää
lajivalmennusta kaksi tuntia viikossa.
9. luokalla pakollista liikuntaa on kaksi tuntia viikossa,
yleisvalmennusta kaksi tuntia viikossa ja seuran järjestämää
lajivalmennusta kaksi tuntia (mahdollisesti neljä) viikossa.

Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokilla lisäliikuntatunnit (yleisvalmennus)
ovat pois oppilaan muusta valinnaisuudesta. Liikuntatunnit järjestetään koulun
tuntiresurssin puitteissa ja ne sisältyvät oppilaan normaaliin viikoittaiseen
tuntimäärään.
Opiskelijat valitaan urheiluluokille pääsykokeen pisteiden perusteella, (max.
100 pistettä). Pisteiden jakautuminen on kuvattu alla ja tarkennettu liitteessä.
-

Valmentajan lausunto, max. 10 pistettä

-

Urheilijan kilpataso, max. 10 pistettä

-

Liikuntatesti (fyysinen osa-alue), max. 80 pistettä

Liikuntatestit urheiluluokille järjestetään vuosittain Hyökkälän koulun
liikuntasalissa. Liikuntatesteissä vaadittavista suorituksista on kuvattu
esimerkkivideot Tuusulan kunnan internet -sivuille, josta ne ovat etukäteen
hakijoiden nähtävillä. Sairaustapausten (lääkärintodistus) varalle järjestetään
varapäivä testeille.
Esityksen urheiluluokille valittavista oppilaista tekee hakemusten ja
liikuntatestin perusteella Hyökkälän koulun rehtori (urheiluvalmennuksen
koordinaattori Tuusulassa). Päätökset urheiluluokille valitsemisesta tehdään
vuosittain maaliskuussa/huhtikuussa. Varsinaisen päätöksen kunkin koulun
urheiluluokalle valitsemisesta tekee kyseisen koulun rehtori.
Liikuntapaikkojen määrittelyssä lähtökohtana on se, että Tuusulan kunnan
hallinnassa olevat liikuntapaikat ovat ohjelman puitteissa maksuttomia niiltä
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osin kuin ne koskevat sopimusten mukaista toimintaa osakeyhtiömuotoisissa
liikuntapaikoissa ja liikuntapalveluiden hallinnassa olevia liikuntapaikkoja/
laitoksia. Tuusulan kunta ei osta urheiluvalmennusta varten vuoroja
muista liikuntapaikoista vaan mukana olevat seurat vastaavat syntyneistä
kustannuksista.
Kaskoltk § 84/9.12.2016
Urheiluvalmennusohjelmaa on toteutettu Tuusulan kunnassa kaksi kokonaista
lukuvuotta ja nyt ensimmäinen urheiluvalmennusohjelmaan valittu ikäluokka
päättää perusopetuksen. Ohjelman toimivuutta on arvioitu vuosittain. Saadun
palautteen perusteella periaatteita päivitetään siten, että Hyökkälän, Hyrylän
ja Jokelan urheiluluokille valitaan noin 22 oppilasta/luokka/vuosi. Tällä tavoin
opetusryhmän koko on lähempänä muita opetusryhmiä ja se vaikuttanee
positiivisesti opintojen etenemiseen.
Urheiluvalmennusohjelmassa oppilaan sitoutuminen koulutyöhön sekä
valmennukseen on erittäin tärkeää hänen oman sekä myös koko ryhmän
onnistumisen kannalta. Jos oppilaan motivaatiotaso tai tekemisen taso
urheiluvalmennuksessa ei ole riittävä, käydään hänen kanssaan keskustelu,
jolla pyritään vaikuttamaan asiaan. Mikäli oppilaan kanssa käydyillä
keskusteluilla sekä yhteistyöllä huoltajan ja seuran kanssa ei ole vaikutusta
oppilaan toimintaan, voidaan oppilas sulkea pois urheiluvalmennusohjelmasta.
Asia sovitaan yhdessä seuran, urheiluvalmennuksen koordinaattorin ja
huoltajan sekä oppilaan kanssa. Jos oppilas lopettaa urheiluvalmennuksen
ja luokalle on varasijoilla olevia hakijoita, oppilas vaihtaa luokkaa ja hänen
tilalleen valitaan varasijalta oppilas.
__________
Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.10.2017 § 48
Kasvatus- ja sivistyslautakunnalle esitetään seuraavat muutokset Tuusulan
urheiluvalmennusohjelmaan
•
•

•

•
•

Ehdotus

Tuusulassa otetaan käyttöön Suomen Olympiakomitean kehittämä
pääsykoetesti yläkoulujen urheiluakatemioille.
Jatkossa urheiluvalmennusluokille valittavat oppilaat tullaan
valitsemaan urheiluvalmennusluokille pelkästään pääsykoetestin
perusteella. Valmentajan lausunto (max 10p) ja oppilaan
urheilullisen tason arviointi (max 10p) poistuvat testistöstä.
Kaikki urheiluvalmennusluokille hakevat oppilaat osallistuvat
pääsykoetesteihin.Jotta oppilaalla on mahdollisuus tulla valituksi
urheiluvalmennusluokalle, hänen täytyy saada erikseen ilmoitetun
minimipistemäärän ylittävä henkilökohtainen pistemäärä.
Urheiluvalmennuksen koordinaattorilla on vuosittain mahdollisuus
perustellusta syystä ottaaurheiluvalmennusohjelmaan 1-2 oppilasta
pääsykokeen perusteella valittujen lisäksi.
Kellokosken koulun urheiluvalmennusluokalle on otettu noin 12
oppilasta, jatkossa oppilasmäärä on noin 22 oppilasta.

Tuusulan kunta
Kasvatus- ja sivistyslautakunta

Pöytäkirja
28.11.2017

6/2017

12 (27)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Esittelijä: Jari Wäre, vt. kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää hyväksyä esitetyt muutokset Tuusulan
urheiluvalmennusohjelmaan.
Päätös
Lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta, 28.11.2017, § 58
Valmistelija / lisätiedot:
Markus Torvinen
markus.torvinen@tuusula.fi
opetuspäällikkö
Liitteet

1 Pääsykoetesti urheiluvalmennus
Kasvatus- ja sivistyslautakunnalle esitetään seuraavat muutokset Tuusulan
urheiluvalmennusohjelmaan
•
•

•

•
•

Tuusulassa otetaan käyttöön Suomen Olympiakomitean kehittämä
pääsykoetesti yläkoulujen urheiluakatemioille.
Jatkossa urheiluvalmennusluokille valittavat oppilaat tullaan
valitsemaan urheiluvalmennusluokille pelkästään pääsykoetestin
perusteella. Valmentajan lausunto (max 10p) ja oppilaan
urheilullisen tason arviointi (max 10p) poistuvat testistöstä.
Kaikki urheiluvalmennusluokille hakevat oppilaat osallistuvat
pääsykoetesteihin.Jotta oppilaalla on mahdollisuus tulla valituksi
urheiluvalmennusluokalle, hänen täytyy saada erikseen ilmoitetun
minimipistemäärän ylittävä henkilökohtainen pistemäärä.
Urheiluvalmennuksen koordinaattorilla on vuosittain mahdollisuus
perustellusta syystä ottaaurheiluvalmennusohjelmaan 1-2 oppilasta
pääsykokeen perusteella valittujen lisäksi.
Kellokosken koulun urheiluvalmennusluokalle on otettu noin 12
oppilasta, jatkossa oppilasmäärä on noin 22 oppilasta.

Keskeinen syy esitettäville muutoksille on hakijan oikeusturvan parantaminen
ja valintaprosessin selkeyttäminen.
- Nykyisessä pääsykokeessa valmentajan lausunto on valmentajan
subjektiivinen näkemys hakijasta ja jokainen valmentaja on voinut tulkita
arvioitavia kohtia omalla tavallaan.
- Joissakin urheiluvalmennusohjelmassa mukana olevissa lajeissa urheilijan
tason arviointi on erittäin haastavaa.
- Urheiluvalmennuksen koordinaattorin mahdollisuus ottaa
urheiluvalmennukseen 1-2 oppilasta vuosittain pääsykokeen perusteella
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valittujen lisäksi, on tarkoitettu sellaisiin tilanteisiin kun kilpatason urheilija
muuttaa
Tuusulaan pääsykokeiden jälkeen tai kilpatason urheilija on loukkaantuneena
pääsykokeiden aikana (esim. jalka kipsissä).

Muutos on esitelty urheiluvalmennuksessa mukana oleville seuroille
17.11.2017.

Kokouksessa asiantuntijana tämän asian osalta toimii Hyökkälän koulun rehtori
Janne Leivo.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Wäre, vt. kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää hyväksyä esitetyt muutokset Tuusulan
urheiluvalmennusohjelmaan.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 59
Konserttisali suunnitteilla olevan lukiokiinteistön juhlasali- ja auditoriotiloihin, aloite
TUUDno-2017-1192
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Wäre
jari.ware@tuusula.fi
vt. kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja
Valt § 93/8.6.2015
Valtuuston puheenjohtaja Arto Lindberg luki seuraavan Tuusulan Kamarikuoro
Sonores ry:n ja usean henkilön allekirjoittaman aloitteen:
”Tuusulan seudulla on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä kulttuurija musiikkiperinne. Kuntaan on rekisteröity ainakin seitsemän aikuisten
kuoroa: Naiskuoro Primavera ry, Naiskuoro Tuulahdus ry, Tuuslaulajat
ry, Tuusulan Kamarikuoro Sonores ry, Tuusulan Kirkkokuoro ry, Tuusulan
Mieslaulajat ry ja Viihdekuoro Essut ry. Musiikkiopiston musiikkiluokkien
ja seurakunnan alaisuudessa on lisäksi useita lasten ja nuorten kuoroja.
Keski-Uudenmaan musiikkiopistossa opiskelee musiikkia vuosittain n. 900
opiskelijaa. Kunnassa toimii orkestereita, soittokuntia sekä lukuisia yksityisiä
laulun- ja soitonopettajia. Lisäksi täällä sävelletään yhä edelleen uutta
musiikkia.
Musiikkiharrastuksen on osoitettu edistävän lasten ja nuorten henkistä ja
sosiaalista kehitystä sekä oppimista (Hallam 2010). Musiikin harrastaminen
vahvistaa myös aikuisten sosiaalista yhteisöllisyyttä, ja musiikin kuunteleminen
lisää rentoutumiskykyä. Noin 50–75 % ihmisistä purkaa työpaineitaan ja muuta
stressiä yleisimmin kuuntelemalla musiikkia (Vartiovaara 2006). Musiikin on
osoitettu myös vähentävän ahdistuneisuutta ja masentumista sekä vaikuttavan
myönteisesti muistisairaiden vointiin (Särkämö 2014).
Kuntarajat eivät rajoita musiikin harrastamista maakunnan alueella, mutta
vahvojen perinteiden ylläpitämiseen tulevaisuudessa tarvitaan asianmukaiset
toimintatilat. Paikkakunnalla toimivat kuorot ja orkesterit konsertoivat varsin
usein kunnan ulkopuolella, koska Tuusulan kunnasta puuttuu laadukas
konserttisali. Nykyiset esiintymistilat ovat joko kooltaan tai akustiikaltaan
riittämättömiä. Sen vuoksi merkittävimmät musiikkiproduktiot esitetään
Tuusulan kunnan ulkopuolella. Esimerkiksi pääsiäisenä 2015 Kamarikuoro
Sonoreksen ja Kamarikuoro Oremuksen Johannespassio-yhteistyöproduktio
Castor et Pollux -orkesterin kanssa esitettiin Keravan ja Sipoon kirkossa, ja
äitienpäivänä Suurkuoro-tapahtuma toteutettiin Rykmentinpuistossa. Jo
olemassa olevan elävän musiikkiperinteen esittäminen ja sen kehittäminen
omassa kunnassa asianmukaisissa tiloissa vahvistaisi ehdottomasti Tuusulan
mainetta merkittävänä kulttuuripitäjänä.
Konserttisaliadressin nimien keräys toteutettiin 21.4.–24.5.2015 Tuusulan
Rykmentinpuistossa järjestetyn Äitienpäivän laulujuhlan sekä siihen liittyneen
Suurkuoro-projektin yhteydessä ja muun muassa kirjastossa, apteekissa ja
musiikkiopistossa. Adressiin osallistui yhteensä 324 allekirjoittajaa.
Kuoroharrastajat ja kansalaisadressiin osallistuneet musiikinystävät esittävät,
että konserttisali toteutettaisiin Rykmentinpuistoon suunnitteilla olevan
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lukiokiinteistön juhlasali- ja auditoriotiloihin (Tuusula 2015). Konserttisali
nostaisi huomattavasti rakennuksen merkitystä kaikille kuntalaisille
tarkoitettuna monipuolisena kulttuuri- ja vapaa-ajankeskuksena. Se voisi toimia
rakennuksen valosoihtuna ja jopa koko kunnan keulakuvana.
Konserttisalin akustiikan suunnittelu ja toteutus vaativat erityisosaamista
(Joutsenvirta 2009), mikä tulee ottaa huomioon suunnittelun
alkuvaiheista rakennuksen viimeistelyvaiheisiin asti. Muunnettavilla
seinärakennemekanismeilla konserttisalista voidaan tehdä nykyaikainen,
monikäyttöinen ja erilaisiin akustisiin vaatimuksiin soveltuva tila. Sama tila
tarjoaisi hohdokkaan ympäristön erilaista akustiikkaa vaativiin tilaisuuksiin,
esimerkiksi koulun ja kunnan juhlatilaisuuksiin, teatteri- ja tanssiesityksiin sekä
laajemmin kansallisiin ja kansainvälisiin kokouksiin ja kongresseihin. Konserttijuhlasali vetäisi puoleensa ja palvelisi kuntalaisia, paikallisia ja vierailevia
taiteilijoita, opiskelijoita sekä työ- ja vapaa-ajanmatkailijoita.
Toivomme, että rakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan,
että konserttisali parantaisi merkittävästi koulun tilojen käyttöastetta.
Monikäyttöisyys lisää rakennuksen taloudellista arvoa (Olkkonen 1997). Sen
lisäksi huomioitaisiin ne edistävät vaikutukset, joita uudella konserttisalilla
on kuntalaisten ja koulun opiskelijoiden opintoihin, harrastuksiin ja
hyvinvointiin sekä alueen arvostukseen, matkailuun ja talouteen. Laadukkaasta
konserttisalista hyötyisivät sekä esiintyjät että laaja yleisö.”
Päätös

Aloite päätettiin lähettää kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

__________
Kasvatus- ja sivistyslautakunta 28.11.2017
Vastaus aloitteeseen:
Aloitteessa esitetty monipuolinen esiintymistila on suunniteltu toteutettavan
Monion rakentamisen yhteydessä. Moniolla tarkoitetaan monen toimijan taloa,
jossa yhdistyvät useiden käyttäjäryhmien uusi oppimisympäristö ja kaikkia
kuntalaisia palveleva monitoimitalo. Tavoitteena on, että Moniosta muodostuisi
kaikkien Tuusulalaisten yhteinen olohuone, joka sijaitsee Hyrylän keskustan ja
Rykmentinpuiston palvelujen ytimessä.
Hankesuunnitelmassa Monion yhteydessä rakennettavia saleja on kuvattu
seuraavasti:
Rakennukseen tulee kaksi salitilaa; isompi liikunta-juhlasali sekä pienempi
Black Box-tyylinen monitoimisali. Käynti saleihin tapahtuu pääaulasta sekä
kellarikerroksesta, missä saleja yhdistää lämpiö naulakoineen ja wc-, varasto- sekä
muine aputiloineen. Iso sali toimii juhlavana monitoimitilana, jossa järjestetään
suurien yleisömäärien tapahtumat ja tilaisuudet, kuten ylioppilaskirjoitukset,
vanhojen päivän tanssiaiset, lakkiaiset ja muita yleisötilaisuuksia. Sali on tyylikäs
ja arvokas juhlasali; lattiassa ei ole pelikenttärajoja eikä seinillä urheiluun
liittyvää välineistöä tai tekniikkaa. Tilassa voidaan silti pitää lukion liikuntatunteja,
jolloin ohjelmassa on kevyitä mailapelejä, tanssia ja voimistelua. Näyttämöalue
erotetaan tasalattiaisessa salissa verhoilla, tarvittaessa voidaan pystyttää
tilapäinen korotettu näyttämö. Pienempää monitoimisalia käytetään tanssi- ja
teatteriesityksiin, puhetilaisuuksiin ja myös lukion opetus- ja tapahtumatilana.
Pienemmän salin taustalla on varastoa mm. flyygelin säilytystä varten sekä
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oma pieni pukutilansa. Ison salin yhteydessä on liikuntaväline- ja tuolivarastoa
sekä isot puku- ja pesutilat, jotka ovat kellarikerroksen kautta myös auditorion
käytettävissä.
Esitystekniikka
Iso Sali
Iso sali toimii juhlavana monitoimitilana, jossa järjestetään suurien yleisömäärien
tapahtumat ja tilaisuudet. Saliin rakennetaan n. 500 hengen siirtokatsomo, mikä
mahdollistaa salin monipuolisemman käytön. Esimerkiksi ylioppilaskirjoitukset
tarvitsevat lattiapinta-alaa, mutta nouseva katsomo toimii mm. musiikkiopiston
konserteissa paremmin. Saliin asennettava sähköinen akustiikka tukee myös
salin monipuolista käyttöä. Sähköisellä akustiikalla voidaan helposti säätää
tilan kaiunta-aikaa eri käyttötilanteiden mukaan. Sähköinen akustiikka ei vaadi
muunnettavia seinä- tai kattorakenteita, vaan kaikki muutokset tapahtuvat
järjestelmäprosessorissa.
Saliin asennetaan kattava esitysäänentoistojärjestelmä, joka toimii monipuolisesti
niin puheen vahvistukseen kuin kevyen musiikin äänentoistoon. Salin yleisja esitysvalaistus palvelee kattavasti kaikkia käyttötarkoituksia konserteista
ylioppilaskirjoituksiin. Esitysvalaistuksen monipuolisempaa käyttöä varten
saliin asennetaan moottoriohjattu ripustusjärjestelmä. Moottoriohjattu
ripustusjärjestelmä helpottaa huolto toimenpiteitä ja parantaa työturvallisuutta.
Saliin asennetaan laadukas AV-järjestelmä, jolla voidaan taata hyvätasoinen
kuvanesitys. Lisäksi saliin rakennetaan valmius kuvan suoratoistamiseen
(stream) talon sisällä sekä verkkoon. Kaikkien esitysteknisten järjestelmien ohjaus
toteutetaan keskitetyllä ohjausjärjestelmällä. Ohjausjärjestelmän käyttöliittymä
rakennetaan helppokäyttöiseksi, mutta myös monipuoliseksi. Lisäksi järjestelmiä
voidaan hallita erillisillä ohjaimilla tapahtumakohtaisesti esimerkiksi vierailevan
esityksen valo- tai äänipöydällä.
Pieni Sali
Pieni sali toimii teatterityyppisenä rauhallisena työympäristönä, mikä takaa
hyvät edellytykset keskittymistä vaativaan työskentelyyn. Saliin rakennetaan n.
350 hengen siirtokatsomo, mikä mahdollistaa salin monipuolisemman käytön.
Esimerkiksi kuvauksissa tai pienissä messutapahtumissa lattiapinta- alaa tarvitaan
enemmän. Saliin asennettava sähköinen akustiikka tukee myös salin monipuolista
käyttöä. Sähköisellä akustiikalla voidaan helposti säätää tilan kaiunta-aikaa salin
eri käyttötarpeiden mukaan. Sähköinen akustiikka ei vaadi muunnettavia seinä- tai
kattorakenteita, vaan kaikki muutokset tapahtuvat järjestelmäprosessorissa.
Saliin asennetaan kattava 5.1 esitysäänentoistojärjestelmä, joka toimii
monipuolisesti niin elokuvien äänentoistojärjestelmänä kuin teatteriesityksissä
ja kevyen musiikin konserteissa. Salin yleis- ja esitysvalaistus palvelee kattavasti
kaikkia käyttötarkoituksia teatteriesityksistä seminaareihin. Esitysvalaistusta varten
saliin asennetaan kattava huoltosillasto. Huoltosillasto on turvallinen ratkaisu
ripustusjärjestelmäksi. Huoltosillasto mahdollistaa myös oppilaiden turvallisen
työskentelyn esitystekniikan parissa. Saliin asennetaan laadukas AV-järjestelmä,
jolla voidaan taata hyvätasoinen kuvanesitys. Lisäksi saliin rakennetaan
valmius kuvan suoratoistamiseen (stream) talon sisällä sekä verkkoon. Kaikkien
esitysteknistenjärjestelmien ohjaus toteutetaan keskitetyllä ohjausjärjestelmällä.
Ohjausjärjestelmän käyttöliittymä rakennetaan helppokäyttöiseksi, mutta
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myös monipuoliseksi. Lisäksi järjestelmiä voidaan hallita erillisillä ohjaimilla
tapahtumakohtaisesti esimerkiksi vierailevan esityksen valo- tai äänipöydällä.
Salien tarkempi suunnittelu toteutetaan arkkitehtikilpailun jälkeen vuonna
2018.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Wäre, vt. kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää
•
•

hyväksyä perustelutekstin mukaisen vastauksen valtuuston
puheenjohtaja Arto Lindbergin esittämään Tuusulan Kamarikuoro
Sonores ry:n 8.6.2015 § 93 tekemään aloitteiseen
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää
•

katsoa valtuuston puheenjohtaja Arto Lindbergin
esittämään Tuusulan Kamarikuoro Sonores ry:n 8.6.2015 § 93
tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 60
Urheilu- ja taidepainoitteisen lukion perustaminen Tuusulaan, aloite ja
hevospainoitteinen lukio Tuusulaan, aloite
TUUDno-2017-1193
Valmistelija / lisätiedot:
Markus Torvinen
markus.torvinen@tuusula.fi
opetuspäällikkö
Valt § 163/9.11.2015
Jani Peltonen esitti seuraavan hänen ja usean muun valtuutetun
allekirjoittaman aloitteen:
”Seinät vai sisältö?
Tuusulassa on kuntalaisten ja valtuuston sisällä noussut keskustelun aiheeksi
lukiolaisten karkaaminen ympäröiviin kuntiin. Huoli on todellinen. Tuusulan
lukioikäisistä hakeutuu vuosittain noin 250 henkeä ympäröivien kuntien
lukioihin. Onko toisaalle hakeutumisen syy tilojen vaiko sisällön tarjonnassa?
Kilpailemmeko monumentista vaiko henkisestä pääomasta? Tuovatko uudet
tilat uutta opittavaa, innovaatioita ja vetovoimaa mitä emme ole aiemmin
pystyneet tarjoamaan? Uskallan väittää, että opetuksen sisältö on rakennuksen
fyysistä tilaa suurempi kilpailuvaltti.
Tuusulassa on toimivat taide- ja liikuntafasiliteetit. Eikö näistä löydy vetovoimaa
lisääviä elementtejä? Mitä jos uusien seinien sijaan hyödyntäisimme jo
olemassa olevaa vetovoimaa ja rakenteellista pääomaa. Kuntamme historia
taiteen kulta-ajan keskipisteenä on kansallisesti ja kansainvälisesti tiedossa.
Miksi jätämme käyttämättä tämän kiistattoman vetovoiman, joka tuo vuosittain
turisteja niin kotimaasta kuin ulkomailta? Miksi jättää kuntamme kultaaika historiaan, kun voisimme elää kulta-aikaa nyt? Miksi emme kääntäisi
muuttovirtaa omaan lukioomme?
Uudellamaalla on lukuisia eri lajien SM- ja maajoukkuetason nuoria urheilijoita
lukiopaikkaa vailla. Ja taideaineet vetää jonoksi asti halukkaita Helsinkiin.
Syy ei voi olla rakennuksissa. Oletteko nähneet Helsingin kuvataidelukion
Torkkelinmäellä? Tai Mäkelänrinteen urheilulukion? Miltä kuulostaa
lukioikäiselle kulttuuripainotteinen lukio-opetus yhteistyössä Pekka Halosen
Akatemian kanssa? Entä urheilulukio? Vai tarjoaako ainoastaan uusi rakennus
houkuttelevamman vaihtoehdon?
Onko nykyinen lukio väärässä paikassa? Lukio on valtaväylän varrella.
Urheilukeskus on kivenheiton päässä. Jo nykyisellään lähes urheiluopiston
mitat täyttävästä liikuntapyhätöstä löytyy mm. jalkapalloilijoille kaksi
täysmittaista nurmikenttää, tekonurmi sekä kuplahalli. Ringetten,
taitoluistelijoiden ja jääkiekkoilijoiden kaksi jäähallia. Sulkapallo- ja
tenniskentät. Kansallisen tason yleisurheilukenttä, ampumahiihtostadion,
frisbeegoltrata ja 2,5 km päästä se tavallinen täysmittainen golfrata.
Pian rakennetaan salibandyhalli. On uimahalli ja järvi purjehdukseen.
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Parinkymmenen minuutin päässä Talman laskettelukeskus. Yhdelläkään
ympäröivistä kunnista ei löydy näin toimivaa ja rikasta urheilulajikirjoa.
Tulee kevät ja yhteishaku. Mahdollisuutena on Tuusulan uusi lukiorakennus
ja siellä kulttuuri- ja urheilupainotteinen lukio. Mitä luulette, kumpi lukio olisi
ykkösenä hakulistojen kärjessä meidän ja ympäryskuntien tulevilla lukiolaisilla?
Seinät vai sisältö?”
Päätös Aloite päätetiin lähettää kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
_________
Valt § 97/10.10.2016
Valtuutettu Pasi Huuhtanen esitti seuraavan hänen ja usean muun valtuutetun
allekirjoittaman aloitteen:
”Teen/teemme valtuustoaloitteen hevospainotteisesta lukiosta Tuusulan lukion
Jokelan ja/tai Kellokosken toimipisteisiin. Jokelaan on suunnitteilla hevoskylä.
Hevospainotteinen lukiolinja mahdollisesti jopa kaksoistutkinto sopisi hyvin
suunnitteilla olevan kylän tukitoiminnaksi. Sekä Kellokoskella että Jokelassa on
jo nyt runsaasti hevostiloja ja harrastajia. Jatkokoulutusmahdollisuudet löytyvät
hyvien kulkuyhteyksien kautta ammatilliselta puolelta Ypajältä ja Lahdesta ja
korkeakoulupuolella Helsingistä. Synergiaedut ovat siis ilmeiset.”
Päätös Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
_________
Khall § 421/14.11.2016
Kasvatus- ja sivistystoimen vastaus aloitteisiin Hevospainotteinen lukio ja
Urheilu- ja taidepainotteinen lukio:
Tuusulan lukiolla on kolme toimipistettä: Hyrylä, Jokela ja Kellokoski.Jokaisella
näistä on vahvuutensa ja ympärillä on laaja kirjo eri alueiden toimijoita.
Tavoitteenamme on rakentaa Tuusulan lukiosta hyvä ja joustava opiskelupaikka
harrastavalle nuorelle. Tämä tarkoittaa toimintakulttuurin joustavuutta, tilojen
kehittämistä sekä yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyön tiivistämistä.
Esimerkiksi Hyrylässä urheilupaikkojen läheisyyttä hyödynnetään jo nyt
urheiluvalmennuksessa (valmennus toimii kaikilla vuosikursseilla) ja muussa
liikunnanopetuksessa sekä alkaneena lukuvuonna myös koulukeskuksen
Liikkuva koulu-hankkeessa. Myös Jokelassa ja Kellokoskella on mahdollista
hyödyntää koulun läheisyydessä olevia tiloja ja toimintoja mm. ratsastuksen
tai muiden harrastusten osalta. Kulttuurin ja taiteen eri toimijoiden kanssa
onjo nyt runsaasti yhteistyötä. Keväinen Platonin Akatemia-tapahtuma
on konkreettinen esimerkki siitä, kuinka yhteistyö rikastuttaa niin koulun
kuin ympäröivän yhteisön toimintaa. Uutta lukiorakennusta, Moniota, on
suunniteltu yhdessä näiden toimijoiden kanssa.
Teemoihin tai oppiaineisiin liittyvät painotukset eivät välttämättä ole ainut
tapa nostaa lukion houkuttelevuutta, vaikka niitäkään lukion kehittämisessä ei
missään tapauksessa ole suljettu pois. Johdonmukainen lukion kehittäminen
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laadukkaaksi ja toiminnoiltaan monipuoliseksi aktiivisen, eri asioita
harrastavan nuoren opiskelupaikaksi, on houkuttelevuuden kannalta
oleellisempaa. Tällöin emme leimaamalla lukio tietyn painotuksen mukaiseksi
pelota pois esimerkiksi luonnontieteistä kiinnostuneiden joukkoa.
Olemme siis viime vuosina lähestyneet aloitteissa kuvattua visiota Tuusulan
lukiosta, jossa hyödynnetään mahdollisimman hyvin ympäristön tarjoamat
mahdollisuudet niin fasiliteettien kuin yhteistyökumppanien osalta. Tämä on
huomioitu myös Monion suunnittelussa. Uusi lukiorakennus omalta osaltaan
olisi mahdollistamassa tämän kehityksen jatkumisen myös tulevaisuudessa
tarjoamalla tiloja paitsi lukiolla, myös monille yhteistyökumppaneille. Lisäksi
se mahdollistaisi lukion opiskelijamäärän kasvun (viime keväänä rannalle jäi
hakijoista lähes 10%). Samoin modernit opiskeluympäristöt mahdollistaisivat
uudenlaista toimintakulttuuria ja opetusta.”
Lisätiedot: Markus Torvinen, p. 040 314 3410
Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää
– hyväksyä kasvatus- ja sivistystoimen vastauksen em. aloitteisiin
– ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
– katsoa valtuutettu Jani Peltosen 9.11.2015 § 163 ja valtuutettu
Pasi Huuhtasen 10.10.2016 § 97 tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.
--Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Pasi Huuhtanen Liisa Sorrin
kannattamana esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
Päätös Kunnanhallitus päätti
–

palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi

__________
Kasvatus- ja sivistyslautakunta 28.11.2017
Tuusulan lukion kehittäminen aktiivisesti harrastavan nuoren opiskelupaikaksi
on edennyt Monion suunnittelun ja toiminnan kehittämisen myötä.
Monion suunnittelussa on otettu huomioon se, että mahdollisimman moni
toimija voi toteuttaa nuorille suunnattua harrastustoimintaa rakennettavissa
tiloissa. Myös yhteydet Hyrylän urheilupaikkoihin on otettu huomioon
suunnittelussa. Monion sijainti ja tilat antavat erittäin hyvät mahdollisuudet
rakentaa nuorten opiskelua ja harrastustoimintaa tukeva toimintakulttuuri
uuteen rakennukseen. Samalla urheilukeskuksen nykyisiä tiloja ja alueita
kehitetään entistä tehokkaammin myös lukio-opetuksen käyttöön. Hyrylän
vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia parannetaan tulevina vuosina paremmin
vastaamaan mm. alueellisen nuorisotyön tarpeita.
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Monion rakentuminen vahvistaa koko Tuusulan lukion toimintaa ja
kilpailukykyä ottaa opiskelijoita vastaan. Opiskelijamäärän kasvun
vaikutukset näkyvät myös Tuusulan lukion muiden toimipisteiden,
Jokelan ja Kellokosken, toimipisteissä resurssien joustavan käytön kautta.
Oppimisympäristöjen digitalisoinnin ja toimintakulttuurin kehittämisen
kautta tuetaan myös Tuusulan lukion kaikkien toimipisteiden kurssitarjonnan
monipuolistumista ja opiskelijan mahdollisuuksia suorittaa opintoja koko
lukiossa. Moniosta saatavat kokemukset hyödynnetään, kun Jokelan ja
Kellokosken koulukeskuksen oppimisympäristöjä kehitetään palveluverkon
uudistamisen myötä.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Wäre, vt. kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää
•
•

hyväksyä perustelutekstin mukaisen vastauksen valtuutettujen
Jani Peltonen 9.11.2015 § 163 ja Pasi Huuhtasen 10.10.2016 §
97 tekemiin aloitteiseen
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää
•

katsoa valtuutettujen Jani Peltonen 9.11.2015 § 163 ja Pasi
Huuhtasen 10.10.2016 § 97 tekemien aloitteiden tulleen käsitellyksi.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 61
Talousseuranta kasvatus- ja sivistyslautakunta 10/2017
TUUDno-2017-664
Valmistelija / lisätiedot:
Terttu Turnbull-Smith
terttu.turnbull-smith@tuusula.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Kassiv kk-raportti 102017.pdf
Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanosäännön mukaisesti toimielinten
tulee systemaattisesti seurata käyttösuunnitelmien ja tavoitteiden
toteutumisesta.
Tulosalueiden ja tulosyksiköiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-huhtikuulta ja tammielokuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä.
Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.
Lokakuun kuukausiraportti sisältää talouden ja henkilöstöindikaattorien
toteutumisen ajanjaksolla 1.1.- 31.10.2017 ja vertailun vuoteen 2016.
Tammi-lokakuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku
on 83,3 %. Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-lokakuussa
kokonaisuutena muutetun talousarvion mukaisena. Määrärahojen käyttöaste
oli 83,1 %.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Wäre, vt. kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä taloudenseurantaraportin
10/2017 tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 62
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Opetuspäällikön päätökset:
10.11.2017 § 49 Varhaiskasvatuspalvelut / Varhaiskasvatuksen ohjaaja 1.1.2018
alkaen toistaiseksi, KM Vesa Joronen
16.11.2017 § 50 Alakärki Mari / Irtisanoutuminen Hyrylän koulun jopo-ohjaajan
tehtävästä 10.11.2017 alkaen
Riihikallion koulun rehtorin päätös:
13.11.2017 § 19 Koulusosionomin opintovapaasijaisuus 4.12.2017-3.6.2018,
nuoriso-ohjaaja Aino Ullgren

Ehdotus
Esittelijä: Jari Wäre, vt. kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää olla ottamatta viranhaltijapäätöksissä
mainittuja asioita käsiteltäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 63
Ilmoitusasiat
Opetuspäällikön päätökset:
30.10.2017 § 32 Kasvun ja oppimisen palvelut / Kansainvälisen toiminnan
työryhmän nimeäminen
2.11.2017 § 48 Kiviniemi Elsi / Virkamatkamääräys Norjan Oppegårdiin
6.-10.11.2017 / Pohjola-Nordenin opettajastipendi opintomatkaan
Kalliomaan koulun rehtorin päätös:
2.11.2017 § 4 Kallionmaan koulu / Erityisopettaja 6.11.2017-3.6.2018, FM
erityisopettaja Terhi Ahonen
Pertun koulun rehtorin päätökset:
2.11.2017 § 3 Pertun koulu / Luokanopettaja 4.12.2017-3.6.2018,
humanististen tieteiden kandidaatti Piia Noronen
2.11.2017 § 4 Pertun koulu / koulunkäynninohjaaja 1.11.2017-3.6.2018,
nuoriso-ja vapaa-ajanohjaaja Juuso Lindberg
Riihikallion koulun rehtorin päätös:
1.11.2017 § 18 Riihikallion koulu / Tyttöjen liikunnan opettajan
hoitovapaasijaisuus 1.1.-3.6.2018, LiM Emmi Mäntylä

Ehdotus
Esittelijä: Jari Wäre, vt. kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

24 (27)

Tuusulan kunta
Kasvatus- ja sivistyslautakunta

Pöytäkirja
28.11.2017

6/2017

25 (27)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 64
Muut asiat
•

Varhaiskasvatuspäällikkö Hannamari Halinen esitteli
varhaiskasvatuksen työ-, arviointi,- ja kehittämissuunnitelman infon
sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuuudistus infon.

•

30.11. klo 13-17.30 Hyrylän yläasteella kaikille
Tuusulan 9.luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen
yhteishakuun liittyvät messut liikuntasalissa osoitteessa
Sahatie 1. Esillä on kattava kattaus tietoa tämän hetkisestä
koulutustarjonnasta alueellamme. Lautakunnan jäsenet ovat
tervetulleita messuille.

•

Monion palkintolautakunta valitsi kokouksessaan 28.11.
monitoimitalo Monion arkkitehtuurikilpailun palkintoluokkaan 5
työtä. Kasvatus- ja sivistyslautakunta tutustuu töihin 15.12. klo 14
alkaen. Tämän jälkeen lautakunta työskentelee n. klo 15.30 alkaen
Gustaveludissa kehittämissuunnitelman päivittämisen parissa, klo
17 alkaen lautakunnan kokous ja klo 19 yhteinen illallinen kulttuurija vapaa-aikalautakunnan kanssa.

Tuusulan kunta
Kasvatus- ja sivistyslautakunta

Pöytäkirja
28.11.2017

6/2017

26 (27)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto
§53, §54, §57, §59, §60, §61, §63
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§55, §56, §58, §62
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

