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§ 90
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan läsnäolijat.
Ehdotus
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 91
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Kaarle Ranta ja Margit
Väkiparta.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kaikki kokoukseen osallistujat osallistuivat kokoukseen etäyhteyden kautta.
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§ 92
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat
vuodelle 2021
TUUDno-2020-2896
Valmistelija / lisätiedot:
Terttu Turnbull-Smith, Risto Kanerva, Ulla Kinnunen
terttu.turnbull-smith@tuusula.fi, risto.kanerva@tuusula.fi, ulla.kinnunen@tuusula.fi
talouspäällikkö, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja
Liitteet

1 Käyttösuunnitelma 2021_palveluyksiköt_teksti, kvltk 10.12.2020
2 Tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2021, kvltk 10.12.2020
3 Strategiset indikaattorit 2021, kvltk 10.12.2020
Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 7.12.2020 Tuusulan kunnan talousarvion vuodelle
2021. Käyttösuunnitelmat hyväksytään kunnanhallituksessa lautakuntien valmisteluun
ja ehdotukseen pohjautuen.
Talousarvio on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan osalta yhteensä
Toimintatuotot

1 318 369 €

Toimintakulut

8 868 602 €

Toimintakate

7 550 233 €

Talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden toimialuetasolla siten, että
yleissitovuutena on valtuustoon nähden toimialueen toimintakate eli määrärahan ja
tuloarvion erotus. Talousarvio on lautakuntiin nähden sitova palvelualue -tasolla,
mutta talousarvion toteutumista raportoidaan myös palveluyksikkö -tasoisesti.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaiset palvelualueet ovat kulttuuri ja vapaa-aika.
Palvelualueet tuloarvio määräraha toimintakate
Kulttuuri
313 470 -3 805 752 -3 492 282
Vapaa-aika
1 004 899 -5 062 851 -4 057 952
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaiset palveluyksiköt ovat kirjasto, museo- ja
kulttuuripalvelut, IT-museo, alueellinen nuorisotyö ja tapahtumapalvelut,
liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut, uimahalli- ja terveysliikuntapalvelut
Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualueiden vuositavoitteet, toimenpiteet ja strategiset
indikaattorit ovat koko kuntaa koskevissa liitteissä. Palvelualueiden
palveluyksikkötasoiset käyttösuunnitelmat vuodelle 2021 ovat liitteenä.
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Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi
palvelualueiden palveluyksikkötasoiset käyttösuunnitelmat liitteen mukaisesti.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 93
Jokelan keskustan yleissuunnitelma, lausunto
TUUDno-2020-2153
Valmistelija / lisätiedot:
Ulla Kinnunen, Risto Kanerva, Jaana Koskenranta
ulla.kinnunen@tuusula.fi, risto.kanerva@tuusula.fi, jaana.koskenranta@tuusula.fi
kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, museoamanuenssi
Liitteet

1 Jokelan keskustan yleissuunnitelma, kvltk 10.12.2020
2 Jokelan keskustan viherrakentamisen yleissuunnitelma, selvitys
puutarhakaupunkimaisen taajaman kehittämisestä, kvltk 10.12.2020
Kunnanhallitus on 21.09.2020 § 347 päättänyt asettaa Jokelan keskustan
yleissuunnitelman julkisesti nähtäville kommenttien esittämistä varten.
Yleissuunnitelma on nähtävillä 26.11.2020-15.01.2021. Tuusulan kunnan
kuntasuunnittelu/kaavoitus on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausuntoa
Jokelan keskustan yleissuunnitelmasta. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään
15.01.2021 klo 16.00.
Tuusulan kuntastrategian kauden 2018–2021 tavoitteisiin on kirjattu Jokelan
keskustan tiivistäminen rataan tukeutuen sekä taajaman vetovoimatekijöiden
vahvistaminen. Vetovoimatekijöiden vahvistaminen näkyy Jokelassa esimerkiksi
taajaman kehittämisenä puutarhakaupunki-idean pohjalta, sekä tiilitehtaan alueen ja
lampiympäristöjen potentiaalin huomioimisena. Jokelan keskustan yleissuunnitelma
vastaa osaltaan kuntastrategian tavoitteisiin.
Jokelan keskustan yleissuunnitelma kartoittaa Jokelan keskustan kehittämiskohteita
sekä tiivistämisen paikkoja, esittää mahdollisuuksia rakennuttajille sekä
maanomistajille ja tarjoaa kunnalle suuntaviivat taajaman kehittämistä varten.
Yleissuunnitelma toimii kaavoitusta ohjaavana viitesuunnitelmana, ja kasaa yhteen
ajankohtaista tietoa Jokelan nykytilanteesta sekä -rakenteesta. Suunnitelman
keskeisimmät periaatteet perustuvat Jokelassa ja Jokelan keskustassa aiemmin
laadituille suunnitelmille.
Yleissuunnitelma pyrkii huomioimaan Jokelan suurimmat vahvuudet: rautatieaseman
tuoman potentiaalin, identiteetin puutarhakaupunkina, vihreyden ja lammet osana
rakennettua ympäristöä, sekä upean teollisuushistoriallisen miljöön.
Useat esitetyistä rakentamisen paikoista ovat tällä hetkellä rakentamattomia ja
kunnan omistuksessa, mikä mahdollistaa tarvittavien kaavamuutosten laatimisen.
Yleissuunnitelman yhteydessä on kuitenkin ehdotettu korkeampaa ja urbaanimpaa
rakentamista myös joillekin jo rakennetuille tonteille. Yleissuunnitelma linjaa kunnan
tahtotilaa ja taajamakuvallisia tavoitteita, eikä sellaisenaan velvoita kaavamuutoksiin.
Yleissuunnitelma tutkailee keskustan tiivistymisen ylärajoja – Miltä keskusta voisi
tulevaisuudessa näyttää? Millainen olisi aktiivisen radanvarsitaajaman vehreä ja tiivis
keskus? Yleissuunnitelmassa esitetty rakentaminen mahdollistaisi Jokelaan n. 2300
uutta asukasta.
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Kulttuuri- ja vapaa-aikaautakunnan lausunto:
Yleissuunnitelmassa on otettu hyvin huomioon Jokelan identiteettitekijät.
Puutarhakaupunkimiljöön saavuttamiseen ja vahvistamiseen liittyviä tekijöitä on
pohdittu ja esitelty monipuolisesti. Jokelan juuret ovat teollisuushistoriassa ja se näkyy
maisemassa vanhoina rakennuksina ja muun muassa vesielementin tuovina lampina.
Tulevaisuudessa on syytä vielä tarkemmin pohtia, millä kaikilla tavoilla
teollisuushistoria voi näkyä ja olla vahvistamassa Jokelan omaleimaisuutta ja
vetovoimaa.
Ajatus siitä, että liikekeskusta rakennetaan Keskustien varteen melko pienipiirteisenä
ja vanhoja liikerakennuksia ja niiden mittakaavaa kunnioittavana on viehättävä. Se
tukee sekä puutarhakaupungin periaatetta että vanhan teollisuustaajaman historian
tuomista nykypäivään, ja mahdollistaa lämminhenkisen ja viihtyisän keskustan
muodostumisen. Kun liikekeskus uusiutuu hitaasti ja vuosikymmenien varrella, on
periaatteen toteutumista ja katualueen näkymiä valvottava muun muassa
suunnittelemalla rakennusten massoittelu ja julkisivut tarkkaan sekä sijoittamalla
pysäköintikentät rakennusten taakse.
Keskustan laajentuessa on hyvä, että tiilitehtaan alue tulee rakentamisen myötä
osaksi keskustaa. Alueelle kaavailtu lisärakentaminen tulee kuitenkin tehdä harkiten ja
jättäen tilaa vanhoille arvorakennuksille ja niiden ympärille suunnitellulle toiminnalle.
Luonnoksessa on osa asuinrakentamisesta sijoitettu hiukan liian lähelle aiottua
tiilitehtaan tapahtuma-aluetta tai lähestulkoon sen päälle. Jokelan teollisuusalueella
suunnittelutyössä on oltava tiivis yhteys museoviranomaisin eli alueelliseen
vastuumuseoon ja tiilitehtaan rakennuslailla suojellun statuksen vuoksi myös
museovirastoon. Kunnan puolestaan tulisi jatkaa aloitettua työtä tiilitehtaan alueen
kehittämiseksi yhteisölliseen käyttöön ja valmistella myös sisätilojen ottamista
käyttöön esim. kulttuuri- ja/tai erilaisen luovan työn tiloina. Myös hankalaksi koettu,
eristämätön uuninsuojarakennus voisi olla käytössä erilaisena tapahtuma-
/basaaritilana ja palvella ison osan vuodesta ikään kuin katettuna osana ulkotilaa.
On hyvä, että Jokelan taajamaa tiivistetään ja kerrostalorakentaminen keskitetään
keskusta-alueelle. Toisaalta Jokelan valttina tulevista asukkaista kilpailtaessa on se,
että siellä voi edelleen yhdistää pientaloasumisen ja kävelymatkan asemalle. Jo tässä
määritellyn keskusta-alueen laidoille - esimerkiksi Opintien länsipuolelle
ja Nukarintien eteläpuolelle - voisi jo ajatella esim. townhouse-tyyppistä tiivistä 2-3
kerroksista asumista, joka yhdistäisi pientaloasumisen omine pikkupihoineen ja
kaupunkimaisen tiiviyden.
Puutarhakaupungin - ja ylipäätään hyvän ja turvallisen asuinympäristön - luonteeseen
kuuluu alueen sisäisen liikenteen hyvä kävely- ja pyöräily-ympäristö. Jo nyt keskustan
kortteleiden välillä on mukava kevyenliikenteen verkosto, joka luo oman viihtyisän
maailmansa, ja sen säilymistä ja kehittymistä suunnitelma tukee hyvin. Jokelan
lampien kehittäminen tehdyn toimenpideohjelman pohjalta myös virkistyskäytön
pitkäjänteiseksi kehittämiseksi on kannatettava asia.
Vaikka kevyen liikenteen verkostoa on tarkasteltu suunnitelmassa ansiokkaasti,
kehittämistyötä löytyy kuntalaisten arvostamissa ulkoilun ja liikkumisen
palveluissa. Ulkoilureittien toteuttamista varten tulee hankkia

Tuusulan kunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Pöytäkirja
10.12.2020

9/2020

10 (21)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

ja kaavoittamalla osoittaa maa-alueita kummaltakin puolelta junarataa.
Rakennettaessa asemakaava-alueita kunnan tulee rakentaa ulkoilun ja
virkistyksen olosuhteita etupainotteisesti. Jokelan alueen ulkoilureittien kehittäminen
on vaikeutunut entisestään vallitsevan maanomistustilanteen vuoksi ja kehittämisen
edellytyksiä tulee parantaa. Ulkoilun ja virkistyksen teemaa ja luontoliikunnan
olosuhteiden merkitystä tulisi painottaa voimakkaammin Jokelan keskustan
yleissuunnitelmassa. Myös liikuntapaikkarakentamiseen on varauduttava osoittamalla
niille soveltuvia alueita.
Suunnitelmassa todetaan myös, että jo nyt iso osa rautatien liittymäliikenteestä
tehdään pyöräillen. Aiempaa useampi voisi hyödyntää polkupyöräilyä
liittymäliikenteestä, mikäli pyörien pysäköinti asemanseudulla olisi helppoa ja
turvallista. Rautatieaseman pyöräpysäköinnin uusien, turvallisten ja
kaupunkikuvallisesti kauniiden ratkaisujen (mm. pyörähotellit) kehittämisessä
kunnankin tulisi olla aktiivinen.
Jokelan hevoskylän kehittäminen mahdollisten toiminnanharjoittajien kanssa tuo
uusia toivottuja olosuhteita ja palveluita kuntaan. Hanke on seutukunnallisesti ja
paikallisesti merkittävä vetovoimatekijä.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää antaa Jokelan keskustan
yleissuunnitelmasta asiaselostuksessa esitetyn lausunnon.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Asiaa esitteli kokouksessa klo 17-17.30 kaavoituspäällikkö Anne Olkkola.
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§ 94
Sopimus Työläiskotimuseon käytöstä ja ylläpidosta sekä Työläiskotimuseon
kannatusyhdistyksen omistamien rakennusten siirtymisestä kunnalle
TUUDno-2020-2899
Valmistelija / lisätiedot:
Ulla Kinnunen
ulla.kinnunen@tuusula.fi
kulttuuri- ja museotoimenjohtaja
Liitteet

1 Sopimusluonnos Työläiskotimuseon käytöstä ja ylläpidosta, khall 11.1.2021
Tuusulan Työläiskotimuseo toimii Tuusulan kirkkoa vastapäätä olevalla mäellä.
Museon toiminta alkoi vuonna 1981 ja toiminnasta on vastannut
Työläiskotimuseoyhdistys.
Tuusulan kunta on neuvotellut Työläiskotimuseoyhdistys ry:n kanssa sopimuksen
aikaansaamiseksi Työläismuseon käytöstä ja ylläpidosta. Sopimuksessa sovitaan
museokiinteistöjen hallinnasta ja hoidosta sekä museotoiminnan järjestämisestä.
Tuusulan kunta omistaa museoalueen sekä museo- ja ulkorakennuksen sekä pajan ja
saa sopimuksella haltuunsa myös tontilla sijaitsevan varastorakennuksen ja
taukotuvan. Työläiskotimuseoyhdistys vastaa museotoiminnasta.
Sopimuksen tavoitteena on Työläiskotimuseon toiminnan mahdollistaminen
Tuusulassa. Tavoitteena on museokiinteistön säilyttäminen ja museotoiminnan
kehittäminen yhdessä kulttuuripalveluiden kanssa.
Sopimusluonnos on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää
osaltaan hyväksyä sopimuksen Työläiskotimuseon käytöstä ja ylläpidosta sekä
Työläiskotimuseon kannatusyhdistyksen omistamien rakennusten siirtymisestä
kunnalle
esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle sopimuksen
hyväksymistä Työläiskotimuseon käytöstä ja ylläpidosta sekä Työläiskotimuseon
kannatusyhdistyksen omistamien rakennusten siirtymisestä kunnalle
esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää
valtuuttaa kulttuuri- ja museotoimenjohtajan allekirjoittamaan ko. sopimuksen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 95
Talousseuranta kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 11/2020
TUUDno-2020-717
Valmistelija / lisätiedot:
Terttu Turnbull-Smith
terttu.turnbull-smith@tuusula.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 KuVa tot112020
Palvelualueiden 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.
Marraskuun kuukausiraportti sisältää talouden ja henkilöstöindikaattorien
toteutumisen ajanjaksolla 1.1.- 30.11.2020 ja vertailun vuoteen 2019. Tammi-
marraskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 91,7 %.
Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-marraskuussa ennusteen
mukaisena. Tulojen toteuma oli 71,1 % (v2019: 86,5 %). Määrärahojen käyttöaste oli
86,3 % (v2019: 90,9 %). Kuluvan vuoden toteumasta puuttuu vielä marraskuun lopulla
maksetut palkat n. 65 000 euroa. Sitovan toimintakatteen toteuma oli 89,2 % (v2019:
91,6 %).
Koronaviruksen vaikutus näkyi mm. uimahallin ja museoiden maksutuottojen sekä
palvelujen ostojen vähenemisenä. Ennusteessa on huomioitu em. tulojen (220 te) ja
menojen (220 te) väheneminen.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 11/2020 tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 96
Vuonna 2020 menestyneet urheilijat ja joukkueet sekä liikunnan ja urheilun
tunnustuspalkinto, palkitsemistyöryhmän nimeäminen
TUUDno-2020-2898
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Kanerva
risto.kanerva@tuusula.fi
vapaa-aikapalveluiden päällikkö
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta palkitsee vuosittain tuusulalaisia urheilijoita ja
toimihenkilöitä mm. seuroilta pyydettyjen esitysten ja sähköisellä lomakkeella
jätettyjen ilmoitusten perusteella. Päivitetyt palkitsemisohjeet löytyvät kunnan
verkkosivuilla osoitteessa www.tuusula.fi/palkitseminen
Palkitsemistilaisuutta ei tämän vuoden osalta järjestetä, tavoitteena on nostaa
ehdotusten ja ilmoitusten perusteella esille urheilijoita kunnan virallisissa some-
kanavissa ja verkkosivuilla. Jutut urheilijoista tehdään some-kanaviin tammi-
helmikuun aikana.
Kategorioiden parhaille urheilijoille maksetaan stipendejä, joiden jakamiseen tarvitaan
lautakunnan jäsenistä koostuva työryhmä. Työryhmä valitsee myös kategorioiden
parhaan urheilijan sekä liikunnan ja urheilun tunnustuspalkinnon saajan.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää
valita keskuudestaan edustajan/edustajat palkitsemistyöryhmään
oikeuttaa vapaa-aikapalveluiden päällikön kokoamaan palkitsemistyöryhmän
palkitsemisohjeen mukaisesti
oikeuttaa palkitsemistyöryhmän valitsemaan palkittavat eri kategorioissa
palkitsemisohjeen mukaisesti
oikeuttaa vapaa-aikapalveluiden päällikön tekemään palkitsemisohjeeseen
vähäisiä korjauksia vuosittain
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti valita lautakunnan edustajiksi
työryhmään Taina Ketvelin ja Anna Yltävän.
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§ 97
Myönnetyn avustuksen siirto vuodelle 2021, Martta Wendelin seura ry ja MLL Kellokoski ry
TUUDno-2020-2901
Valmistelija / lisätiedot:
Ulla Kinnunen
ulla.kinnunen@tuusula.fi
kulttuuri- ja museotoimenjohtaja
Liitteet

1 Avustuksen siirtoanomus, Martta Wendelin seura ry
2 Avustuksen siirtoanomus, MLL Kellokoski ry
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta myönsi kokouksessaan 27.2.2020 avustuksia
kulttuuri- ja taidetoimintaan vuodelle 2020. Koronapandemian vuoksi moni
tuusulalainen toimija on joutunut perumaan tämän vuoden tapahtuman.
Martta Wendelin seura ry ja MLL Kellokoski ry hakevat kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lupaa siirtää myönnetty avustus käytettäväksi vuonna 2021.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää myöntää Martta Wendelin seuralle ja MLL
Kellokoskelle luvan siirtää avustuksen käytettäväksi vuodelle 2021. Vuonna 2020
maksettu avustus on käytettävä vuoden 2021 tapahtumien järjestämiseen
eikä siihen voi hakea uutta avustusta.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Tuusulan kunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Pöytäkirja
10.12.2020

9/2020

15 (21)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 98
Myönnetyn avustuksen siirto vuodelle 2021 ja avustuksen käyttötarkoituksen muutos,
Keski-Uusimaa kvintetti ja Aarne Kempas
TUUDno-2020-2902
Valmistelija / lisätiedot:
Ulla Kinnunen
ulla.kinnunen@tuusula.fi
kulttuuri- ja museotoimenjohtaja
Liitteet

1 Anomus avustuksen siirrosta ja käyttötarkoituksen muutoksesta, Kempas
2 Anomus avustuksen siirrosta ja käyttötarkoituksen muutoksesta, Keski-Uusimaa
Kvintetti
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta myönsi kokouksessaan 27.2.2020 avustuksia
kulttuuri- ja taidetoimintaan vuodelle 2020. Koronapandemian vuoksi moni
tuusulalainen toimija on joutunut perumaan tämän vuoden tapahtuman.
Keski-Uusimaa kvintetti sai tuotantotukea vaskikvintetin perustamiseen vuonna 2020
2.000 euroa. Koronaepidemia on vaikeuttanut toimintaa eikä suunniteltu
osallistuminen Lieksan Vaskiviikkojen yhtyekurssille onnistunut, koska kurssi siirrettiin
kesälle 2021. Osallistumismaksu on maksettu vuonna 2020. Keski-Uusimaa kvintetti
pyytää avustuksen siirtoa vuodelle 2021 sekä osittaista muutosta. Kvintetti käyttää
avustusta vuonna 2021 nuottitelineiden, nuottivalojen sekä sordiinon hankkimiseen.
Aarne Kempas sai avustuksen Tuusula-aiheisen musiikkivideon käsikirjoittamiseen ja
tuottamiseen. Hän hakee avustuksen osittaista siirtoa vuodelle 2021 ja
käyttötarkoituksen muutosta niin, että avustusta voidaan käyttää myös musiikin
äänittämiseen.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää myöntää Keski-Uusimaa kvintetille ja Aarne
Kempakselle luvan siirtää osa avustuksesta vuodelle 2021 sekä avustusten osittaisen
käyttötarkoituksen muutoksen. Tapahtumaan vuonna 2020 maksettu avustus on
käytettävä vuoden 2021 tapahtumien järjestämiseen eikä siihen voi hakea uutta
avustusta.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 99
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Sivistysjohtajan päätökset:
26.11.2020 § 66 Matalan kynnyksen toiminnan avustus, Vanhis ry, 240 euroa matalan
kynnyksen toiminnan avustusta kolmen frisbeegolfkorin ja kiekkosetin hankkimiseen
Vanhankylän koulun pihalle
26.11.2020 § 67 Matalan kynnyksen toiminnan avustus, Sambic Oy, Sambic Oy:lle ei
myönnetä matalan kynnyksen toiminnan avustusta Tanssikarnevaali-tapahtuman
järjestämiseen 28.11.2020 koronatilanteeseen vedoten

Kulttuuri- ja museotoimenjohtajan päätös:
25.11.2020 § 5 Kirjastovirkailijan tehtävään valinta 4.1.2021 alkaen toistaiseksixxxxx

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää olla ottamatta viranhaltijapäätöksissä
käsiteltyjä asioita käsiteltäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 100
Ilmoitusasiat
TUUDno-2018-253

Kulttuuri- ja museotoimenjohtajan päätös:
17.11.2020 § 4 Palvelussuhteen päättyminenxxxx
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 101
Muut asiat
Ei muita asioita.
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Muutoksenhakukielto
§90, §91, §92, §93, §94, §95, §96, §100, §101
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§97, §98, §99
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 käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181
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Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä
Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula.
Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.

