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§ 101
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan läsnäolijat.
Ehdotus
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 102
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Sanna Tuhkunen ja Anna
Yltävä.
Päätös
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Anna Yltävä ja Jania Kleimola.
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§ 103
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat
vuodelle 2022
TUUDno-2021-2778
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Kanerva, Ulla Kinnunen
risto.kanerva@tuusula.fi, ulla.kinnunen@tuusula.fi
vapaa-aikapalveluiden päällikkö, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja
Liitteet

1 Talousarvio 2022 KuVa käyttösuunnitelma
Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 13.12.2021 Tuusulan kunnan talousarvion vuodelle
2022. Käyttösuunnitelmat hyväksytään kunnanhallituksessa lautakuntien valmisteluun
ja ehdotukseen pohjautuen.
Talousarvio on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan osalta yhteensä
Toimintatuotot

1 348 369 €

Toimintakulut

8 990 005 €

Toimintakate

7 641 636 €

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
Kulttuuri
Vapaa-aika

tuloarvio

määräraha

toimintakate

313 470

-3 856 970

-3 543 500

1 034 899

-5 133 035

-4 098 136

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaiset palveluyksiköt ovat kirjasto, museo- ja
kulttuuripalvelut, IT-museo, alueellinen nuorisotyö ja tapahtumapalvelut,
liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut, uimahalli- ja terveysliikuntapalvelut
Palvelualueiden palveluyksikkötasoiset käyttösuunnitelmat vuodelle 2022 ovat
liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Katja Elo, kehittämispäällikkö vs.
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää
esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi palvelualueiden
palveluyksikkötasoiset käyttösuunnitelmat liitteen mukaisesti.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 104
Talousseuranta kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 11/2021
TUUDno-2021-633
Valmistelija / lisätiedot:
Mia Koskikallio
mia.koskikallio@tuusula.fi
talouspäällikkö vs.
Liitteet

1 Kuva tot 112021
Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista
raportoidaan lautakunnalle tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-
syyskuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi
raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.
Marraskuun kuukausiraportti sisältää talouden toteutumisen ja
henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1. – 30.11.2021 ja vertailun
vuoteen 2020.
Tammi-marraskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 91,6
%. Lautakunnan alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 87,7 % (v2020: 104 %).
Määrärahojen käyttöaste oli 89,3 % (v2020: 89,4 %). Sitovan toimintakatteen toteuma
oli 89,4 %, (v2020: 87,6 %).
Ehdotus
Esittelijä: Katja Elo, kehittämispäällikkö vs.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 11/2021 tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 105
Vuoden tuusulalainen kirjoittaja 2022 -palkintoa varten perustettava palkintoraati
TUUDno-2021-2768
Valmistelija / lisätiedot:
Riikka Mustajärvi
riikka.mustajarvi@tuusula.fi
kirjastotoimenjohtaja vs.
Kirjaston kotiseutukokoelma -rahasto on perustettu Raija Helinä Matikan jälkeen
jättämästä ja Valtionkonttorin Tuusulan kunnalle luovuttamasta
varallisuudesta. Tuusulan kunnanvaltuusto päätti 27.1.2020 § 5 perustaa Kirjaston
kotiseutukokoelma -rahaston ja hyväksyä rahaston säännöt. Rahaston säännöissä
todetaan, että rahaston varoilla palkitaan vuosittain tuusulalainen kirjoittaja.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti rahaston toimintasuunnitelmasta 27.2.2020 §
11. Toimintasuunnitelmassa tarkennettiin palkinnon myöntämisen ehtoja:
”Vuoden tuusulalainen kirjoittaja”-palkinnon tarkoituksena on kannustaa tuusulalaisia
kirjailijoita ja kirjoittajia heidän tärkeässä työssään kirjallisen kulttuurin edistäjinä.
Palkinto voidaan myöntää tuusulalaiselle tai Tuusulassa vaikuttaneelle henkilölle,
ryhmälle tai yhdistykselle.
Palkinnon saajasta päättää Tuusulan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
kirjastotoimenjohtajan esityksestä. Palkintoon ei kohdistu hakumenettelyä. Palkinto
voidaan myös päättää jättää jakamatta.
”Vuoden tuusulalainen kirjoittaja” -palkinto sisältää kunniakirjan ja rahapalkinnon.
Palkintoja voidaan harkinnan mukaan jakaa yksi tai useampi.
Vuoden tuusulalainen kirjoittaja 2022 -palkintoa varten perustetaan palkintoraati,
johon kuuluu vs. kirjastotoimenjohtaja Riikka Mustajärvi, kirjastonhoitaja Sara
Kokkonen sekä kaksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsentä. Lautakunta
valitsee keskuudestaan edustajat palkintoraatiin. Palkintoraati valmistelee esityksen
palkinnon saajasta kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle. Vuoden tuusulalainen
kirjoittaja -palkinnon saaja julkistetaan tasa-arvon ja Minna Canthin päivänä
19.3.2022.
Ehdotus
Esittelijä: Katja Elo, kehittämispäällikkö vs.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää nimetä palkintoraatiin kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan puheenjohtajan sekä lisäksi keskuudestaan yhden lautakunnan
edustajan. (valitaan kokouksessa)

Päätös
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti nimetä palkintoraadin lautakunnan
edustajiksi Janne Mellinin ja Anna Yltävän.

Tuusulan kunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Pöytäkirja
14.12.2021

10/2021

10 (21)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 106
Vuonna 2021 menestyneet urheilijat ja joukkueet sekä liikunnan ja urheilun
tunnustuspalkinto, palkitsemistyöryhmän nimeäminen
TUUDno-2021-2769
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
Palkitsemistilaisuus järjestetään tammikuun lopulla, koronatilanne
huomioiden. Mikäli yhteistä palkitsemistilaisuutta ei tämän vuoden osalta pystytä
järjestämään, nostetaan 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, jotka jaetaan lautakunnan
jäsenistä ja asiantuntijoista koostuva työryhmän toimesta. Työryhmä valitsee myös
kategorioiden parhaan urheilijan sekä liikunnan ja urheilun tunnustuspalkinnon
saajan.
Ehdotus
Esittelijä: Katja Elo, kehittämispäällikkö vs.
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.
Lautakunta päätti nimetä palkintoraadin edustajiksi Elina Laineen ja Henri Savolaisen.
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§ 107
Aleksis Kiven merkkivuoden erityisavustus
TUUDno-2021-2776
Valmistelija / lisätiedot:
Ulla Kinnunen
ulla.kinnunen@tuusula.fi
kulttuuri- ja museotoimenjohtaja
Ensi vuonna tulee kuluneeksi 150 vuotta Aleksis Kiven kuolemasta. Kivi-kunnat
Nurmijärvi ja Tuusula huomioivat merkkivuoden toiminnassaan. Merkkivuoden teema
on mielenterveys ja mielenhyvinvointi. Vuoden tunnukseksi on valittu Kiven viimeisiksi
sanoiksi mainitut Minä elän!
Kiven elämään, elämäntyöhön ja mielenterveyden teemaan liittyvät tapahtumat
huomioidaan vuoden 2022 toiminnassa. Rahastosta Kulttuuria kaikille siirretään 7 000
euroa tuotantotukiin ja apurahoihin. Summalla tuetaan merkkivuoden teemoihin
liittyviä tapahtumia. Erityisavustuksen käytöstä päättää kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta.

Ehdotus
Esittelijä: Katja Elo, kehittämispäällikkö vs.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää
siirtää 7 000 euroa rahastosta Kulttuuria kaikille käytettäväksi merkkivuoden
teemaan liittyviin tuotantotuki- ja työskentelyapurahahakemuksiin vuonna 2022.
__________
Puheenjohtajan avattua keskustelun jäsen Meckelborg esitti, että siirretään rahastosta
merkkivuoden tapahtumiin enemmän kuin ehdotettu 7000 euroa. Keskustelun jälkeen
päätettiin, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla on mahdollisuus myöntää
tuotantotuki- ja työskentelyapurahoja Aleksis Kiven merkkivuoden teemoihin
liittyvien tapahtumiin jopa 10 000 euroa riippuen hakemusten määrästä ja laadusta.

Päätös
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti
siirtää rahastosta Kulttuuria kaikille 7 000 - 10 000 euroa käytettäväksi Aleksis
Kiven merkkivuoden teemaan liittyviin tuotantotuki- ja
työskentelyapurahahakemuksiin vuonna 2022.
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§ 108
Kivikiila, asemakaavan muutosehdotus, kaava nro 3458, lausunto
TUUDno-2017-1341
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Kanerva, Ulla Kinnunen, Katja Elo
risto.kanerva@tuusula.fi, ulla.kinnunen@tuusula.fi, katja.elo@tuusula.fi
vapaa-aikapalveluiden päällikkö, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, kehittämispäällikkö
vs.
Liitteet

1 3458E_Kivikiila_kaavaselostus_liitteet, kvltk 14.12.2021
2 3458E_kaavakartta, kvltk 14.12.2021
3 Rakennustapaohje Kivikiila, kvltk 14.12.2021
Kunnanhallitus päätti 15.11.2021 § 434 hyväksyä laaditun asemakaavan
muutosehdotuksen ja asettaa asemakaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n
mukaisesti nähtäville muistutusten ja lausuntojen esittämistä varten. Kaavaehdotus
on nähtävillä 24.11.2021 – 10.1.2022 välisenä aikana. Lausunto pyydetään
toimittamaan viimeistään 10.1.2022 klo 16.00.
Kuvaus
Asemakaavan muutos alue sijaitsee etelä Tuusulassa Hyrylässä noin kilometrin päässä
Hyrylän keskustasta. Alueelle on hyvät liikenneyhteydet; se sijoittuu Hämeentien
varteen ja on saavutettavissa helposti myös kevyenliikenteenväyliä pitkin. Pohjoisessa
suunnittelualueen rajaa Koskenmäentie ja lännessä Hämeentie. Etelän suunnassa
aluetta rajaa Kivikiilankuja ja Kivimiehentien asuntokorttelit. Kaavamuutosalueen
pinta-ala on noin 2.75 ha.
Asemakaavamuutoksen keskeisenä tavoitteena on tiivistää aluerakennetta Hyrylän
keskustan alueella. Rakentamistehokkuutta on siten nostettu osalla korttelialuetta.
Asemakaavan muutoksessa alueella on asuinpientalojen ja erillispientalojen
korttelialuetta.
Tiivistelmä asemakaavaehdotuksesta
Asemakaavan muutos koskee korttelia 34027 sekä kortteliin liittyviä katu- ja
puistoalueita. Asemakaavaa on laajennettu koskemaan kahta (AO) tonttia korttelissa
34029.
Kaavaratkaisun keskeinen sisältö:
Asuinpientalojen korttelialue (AP)
Alueella on ja/tai sille voidaan rakentaa rivitaloja, kytkettyjä pientaloja ja erillisiä
pientaloja asumistarkoituksiin. Rakentamistehokkuus vaihtelee korttelissa e= 0,20 ja
e=0,30 välillä. Alueella saa rakentaa kahteen kerrokseen, kerrosluku on II.
Erillispientalojen korttelialue (AO)
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Alueella on ja/tai sille voidaan rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisia
pientaloja asumistarkoituksiin. Rakentamistehokkuus on e=0,20 ja kerroslukuna on I1
/2.
Asemakaavan muutoksessa on annettu määräyksiä pohjaveden suojelemiseksi,
hulevesiin, liikennemelun huomioimiseksi, paikoitukseen, ilman laatuun,
kaupunkikuvaan ja arkkitehtoniseen laatuun liittyen.
Asemakaavan muutoksella muutetaan osa alueella olevasta (P) puistoalueesta
asuinpientalojen korttelialueeksi ja osa muutetaan (VL) lähivirkistysalueeksi. Samalla
muutetaan osa (VP) merkinnällä olevasta pienestä puistoalueesta (VL)
lähivirkistysalueeksi ja pieni osa muuttuu tontille ajoa varten korttelialueeksi. Osa
Kivikiilankujasta muuttuu (AP) asuinpientalojen korttelialueeksi, jota pitkin muodostuu
kulkuyhteys (ajo) korttelin 8118 tonteille 1 ja 2. Olemassa olevaa Kivikiilankujan aluetta
siis vähäisesti levennetään ja muutetaan se korttelialueeksi. Kortteleiden väliin
jätetään lähivirkistysalue pehmentämään olemassa olevan ja tulevan
uudisrakentamisen vaikutuksia.
Asemakaavamuutoksen keskeisenä tavoitteena on tiivistää aluerakennetta Hyrylän
keskustan alueella. Rakentamistehokkuutta on siten nostettu osalla
korttelialuetta. Asemakaavalla on tarkoitus mahdollistaa pientalojen rakentaminen.
Tiiviillä rakenteella Koskenmäentien varressa pyritään estämään melun leviäminen
asuntoalueille. Samalla pyritään muodostamaan suojaisa sisäpiha oleskelua varten.
Kaavaratkaisu edesauttaa kunnan strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että
hyödynnämme metropolialueen tarjoamia kasvun edellytyksiä asumisessa. Tuusula
kasvaa ja kehittyy vahvasti mutta hallitusti.
Kaava mahdollistaa myös elinvoiman vahvistumisen keskustojen monipuolisia
palveluita ja viihtyvyyttä kehittämällä.
Rakennuksen arkkitehtuurin laatuun on kiinnitetty huomiota kaavamääräyksissä.
Kaavassa on annettu määräykset myös melunhallintaan, pohjaveden huomioimiseen,
ajoliittymään ja istutuksiin liittyen. Asemakaavaan liittyy rakentamistapaohje.
Asemakaavan muutos nostaa maan arvoa suunnittelualueella. Suunnittelualue on
yksityisomistuksessa. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa
käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.
Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kunnalle uusia kustannuksia.
Kunnallistekniikka ja kadut ovat valmiiksi rakennettuna alueelle.
Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa käytävissä maapoliittisissa
neuvotteluissa asemakaavan oltua ehdotuksena nähtävillä.
Alue on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty tontin omistajan hakemuksen
johdosta ja kaavaratkaisun sisällöstä on neuvoteltu hakijan kanssa.
Suunnittelun vaiheet
Kaavahanke on käynnistetty maanomistajien aloitteesta. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 11.5.–12.6.2017.
Vireilletulosta ja OAS:n nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja Tuusulan
kunnan nettisivulla sekä lehti-ilmoituksella paikallislehdessä.
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Asemakaavaa varten laadittiin kaksi asemakaavaluonnosta, jotka ovat olleet nähtävillä
16.4.2020 - 18.5.2020. Asemakaavaluonnokset asetettiin nähtäville mielipiteiden ja
lausuntojen esittämistä varten. Asemakaavaluonnoksista saatiin mielipiteitä 4 kpl ja
lausuntoja 13 kpl. Mielipiteet ja vastineet ovat selostuksen liitteenä.
Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelialuetta 2,4687 ha ja rakennusoikeutta
muodostuu 6506 k-m2. Rakennusoikeuden määrä lisääntyy 2082 k-m2.
Lähivirkistysaluetta on 0,2595 ha ja liikennealuetta on 0,0306 ha.
Sivistyksen lautakuntien lausunto:
Kivikiilan asuinalueelle suunnitellut asuinpientalot ja erillispientalot ovat tyypillisesti
lapsiperheiden suosimia asumismuotoja. Tästä johtuen on odotettavissa, että alueelta
tulee lapsia ja oppilailta, joiden on pystyttävä kulkemaan sujuvasti lähipalveluihin eli
päiväkoteihin ja kouluihin. Lausuntona todetaan, että Kivikiilan
asemakaavamuutoksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota turvallisiin kevyen
liikenteen väyliin asuinalueelta päiväkotien ja koulujen pihoille.

Ehdotus
Esittelijä: Katja Elo, kehittämispäällikkö vs.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää antaa Kivikiila, asemakaavan muutos nro
3458, ehdotuksesta asiaselostuksessa esitetyn lausunnon.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 109
Tarkastuslautakunnan edustajan osallistuminen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan
kokouksiin
TUUDno-2021-2770
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Simons
tiina.simons@tuusula.fi
sivistysjohtaja
Hallintosäännön 113 § mukaan toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen
kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus
valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla
kunnanhallituksen kokouksessa kuntalain 18.2 §:n mukaan sekä
pormestarilla, apulaispormestareilla ja kansliapäälliköllä muiden toimielinten
kokouksessa, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen
valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten
kokouksissa.
Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.
Hallintosäännön 114 § mukaan kunnanhallitus voi edellä ilmenevin rajoituksin
määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus
toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös
kunnanhallituksen varajäsen. Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa
tarkastuslautakuntaan, valtuuston tilapäiseen valiokuntaan eikä vaalilaissa
säädettyihin vaalitoimielimiin.

Ehdotus
Esittelijä: Katja Elo, kehittämispäällikkö vs.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää
että tarkastuslautakunnan edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakunnan kokouksissa
pyytää tarkastuslautakuntaa nimeämään yhden (1) edustajan sekä
varahenkilön kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan
kokouksiin valtuustokaudelle 2021-2025.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 110
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan seuraava kokous
TUUDno-2021-2781
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Simons
tiina.simons@tuusula.fi
sivistysjohtaja
Hallintosäännön mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai
enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen
pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausuttavaksi tammikuussa tulee Tuusulan
hyvinvointisuunnitelma 2021-2025 sekä Tuusulan yleiskaava 2040, ehdotus II, joten
lautakunnalle esitetään ylimääräisen kokouksen pitämistä.

Ehdotus
Esittelijä: Katja Elo, kehittämispäällikkö vs.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää
kokoontua vuoden 2022 ensimmäiseen kokoukseen torstaina 20.1.2022.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 111
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
1. Vapaa-aikapalveluiden päällikön päätös
08.12.2021 § 23 Metsäpirtin käyttövuorojen myöntäminen vuodelle 2022
2. Kirjastotoimenjohtajan päätös
02.12.2021 § 12 Tuusulan kirjastojen joulunajan aukioloajat
Ehdotus
Esittelijä: Katja Elo, kehittämispäällikkö vs.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää olla ottamatta viranhaltijapäätöksissä
käsiteltyjä asioita käsiteltäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 112
Muut asiat
1. Eettinen ohjeisto ja ohje epäasiallisen käytöksen käsittelemiseen, lausuntoehdotus
SIVISTYSLAUTAKUNTIEN LAUSUNTO
Eettiset ohjeet luottamushenkilötoimintaan on luotu laajassa ja hyvässä
yhteistyössä osana johtamisjärjestelmän uudistamista vuosien 2020-21
aikana. Luottamushenkilöt ovat osallistuneet eettisten pelisääntöjen ja
epäasialliseen käytökseen puuttumisen ohjeistuksen luomiseen eri
vaiheissa kattavalla tavalla. Kasvatus- ja sivistyslautakunta / Kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakunta pitää yhteisesti laadittuja ohjeita ja niiden
käsittelyyn käytettyä aikaa riittävänä. Lautakunnan omia täsmennyksiä
ohjeisiin ei nähdä tarpeellisiksi. Lautakunta sitoutuu toimimaan yhteisten
eettisten ohjeiden mukaisesti ja käsittelemään epäasiallista käytöstä
ohjeiden mukaisesti. Lautakunta pitää tärkeänä, että näihin ohjeisiin
sitoutumista ja niiden noudattamista seurataan säännöllisesti osana
luottamushenkilötoimintaa eri toimielimissä.
2. Kutsu Erätauko-dialogiin ”Mikä sinulle luottamushenkilönä on tärkeää
sivistyspalveluiden kehittämisessä tulevina vuosina?” 25.1.2022 kello 17.00-18.45,
Rykmentinpuiston ruokala, klo 19 alkaen illallinen korona-tilanteen salliessa
Ehdotus
Esittelijä: Katja Elo, kehittämispäällikkö vs.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
päättää antaa Eettisestä ohjeistosta ja ohjeesta epäasiallisen käytöksen
käsittelemiseen asiaselostuksen mukaisen lausunnon
merkitä kutsun Erätauko-dialogiin tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Muutoksenhakukielto
§101, §102, §103, §104, §105, §106, §108, §109, §110, §112
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§107, §111
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.

