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§ 40
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan läsnäolijat.
Ehdotus
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 41
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Aki Aaltonen ja Pirjo
Lehtonen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Tuusulan kunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Pöytäkirja
16.06.2020

4/2020

6 (21)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 42
Hyvinvointikertomus 2019
TUUDno-2020-1190
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Simons, Risto Kanerva, Ulla Kinnunen, Markus Torvinen, Hannamari Halinen,
Heidi Hagman, Marjo-Kaisa Konttinen
tiina.simons@tuusula.fi, risto.kanerva@tuusula.fi, ulla.kinnunen@tuusula.fi, markus.
torvinen@tuusula.fi, hannamari.halinen@tuusula.fi, heidi.hagman@tuusula.fi, marjo-
kaisa.konttinen@tuusula.fi
kehittämispäällikkö, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, kulttuuri- ja
museotoimenjohtaja, opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö, kehittämispäällikkö,
osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori
Liitteet

1 Hyvinvointikertomus 2019
Tuusulan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on 26.5.2020 § 20
päättänyt pyytää Tuusulan hyvinvointikertomuksesta 2019 lautakuntien lausunnot
kesäkuun loppuun mennessä.
Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden
edistämisestä kunnassa. Kunnassa valmistellaan laaja hyvinvointikertomus kerran
valtuustokaudessa ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain osana
kuntasuunnittelua.
Hyvinvointikertomuksen 2019 valmistelu ja laadinta on tehty kunnan HYTE-ryhmässä,
jossa jäseniä kaikilta toimialueilta, kolmannelta sektorilta ja Keusotesta.
Hyvinvointikertomuksessa 2019 tarkastellaan ja arvioidaan tuusulalaisten hyvinvointia
mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kokoaman kuntien
hyvinvointikertomusten minimitietosisällön indikaattoreiden pohjalta,
kouluterveyskyselyn, FinSote-tutkimuksen indikaattorien pohjalta.
Hyvinvointikertomus 2019 vastaa hyvinvointisuunnitelman 2020-2021 rakennetta ja
siinä on esitetty tiivis kuvaus tuusulalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista,
väestöryhmien välisistä hyvinvointi- ja terveyseroista, terveyteen ja hyvinvointiin
vaikuttavien tekijöiden muutoksista sekä ehkäisevän työn kustannuksista.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto:
Sivistyksen toimialueen lautakunnat, kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakunta, näkevät hyvinvointikertomuksen 2019 tärkeänä
työkaluna arvioida tuusulalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä suunnata ja kehittää
palveluita indikaattoreista saadun tiedon perusteella.
Hyvinvointikertomuksen perusteella on tärkeä panostaa
ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen tukeen lasten ja nuorten hyvinvoinnin
varmistamiseksi. Yhteistyötä Keusoten kanssa on tärkeää kehittää ja vahvistaa, jotta
sote-palvelut ja kunnan muut palvelut täydentävät toisiaan ja voidaan vahvemmin
toimia laaja-alaisessa ja moni-ammatillisessa yhteistyössä kuntalaisten hyvinvoinnin ja
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terveyden eteen. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut tarjoavat monipuolisia ja tärkeitä
palveluita kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Näiden
palveluiden kehittämiseen ja resurssoinnin turvaamisesta pitää huolehtia jatkossakin.
Ehdotus
Esittelijä: Annastiina Louhisalmi, kirjastotoimenjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää antaa hyvinvointikertomuksesta
asiaselostuksessa esitetyn lausunnon.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Hyvinvointikertomuksen 2019 esittely sivistyksen lautakunnille pidettiin ennen
varsinaisen kokouksen alkua, 16.6.2020 klo 17.30-18.00 Teams-kokouksena.
Esittelijänä Heidi Hagman.
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§ 43
Talousseuranta kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 5/2020
TUUDno-2020-717
Valmistelija / lisätiedot:
Terttu Turnbull-Smith
terttu.turnbull-smith@tuusula.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Kuva tot052020
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.
Toukokuun kuukausiraportti sisältää talouden ja henkilöstöindikaattorien
toteutumisen ajanjaksolla 1.1.- 31.5.2020 ja vertailun vuoteen 2019. Tammi-
toukokuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 41,7 %.
Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-toukokuussa ennusteen
mukaisena. Tulojen toteuma oli 25,8 % (v2019: 41,0 %). Määrärahojen käyttöaste oli
38,6 % (v2019: 42,3 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 40,9 % (v2019: 42,5 %).
Koronaviruksen vaikutus näkyi mm. uimahallin ja museoiden maksutuottojen sekä
palvelujen ostojen vähenemisenä. Museoiden sulkemisen vuoksi oppaita ei rekrytoitu.
Ehdotus
Esittelijä: Annastiina Louhisalmi, kirjastotoimenjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 5/2020 tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 44
Kievarintie, asemakaavan muutos, lausunto
TUUDno-2017-244
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Simons, Risto Kanerva, Ulla Kinnunen, Markus Torvinen, Hannamari Halinen
tiina.simons@tuusula.fi, risto.kanerva@tuusula.fi, ulla.kinnunen@tuusula.fi, markus.
torvinen@tuusula.fi, hannamari.halinen@tuusula.fi
kehittämispäällikkö, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, kulttuuri- ja
museotoimenjohtaja, opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö
Liitteet

1 Asemakaavan selostus, Kievarintie, kaava nro 3478, kvltk 16.6.2020
2 3478E_kaavakartta-Kievarintie, kvltk 16.6.2020
Tuusulan kunnanhallitus on 4.5.2020 § 189 päättänyt asettaa Kievarintien
asemakaavan 3478 muutosehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville ja pyytää
kaavasta tarvittavat lausunnot. Ehdotus on nähtävillä 22.5.–26.6.2020. Lausunto
pyydetään toimittamaan viimeistään 26.6.2020 klo 16.00.
Tuusulan kunnan kaavoituksessa on laadittu Kievarintien asemakaavan
muutosehdotus. Asemakaavan tavoitteena on asuinkerrostalotontin kaavoittaminen
tukemaan Hyrylän kasvua.
Kievarintien asemakaava-alue sijaitsee Hyrylän taajamassa. Alueelle on hyvät
liikenneyhteydet; se sijoittuu Tuusulanväylän varteen ja on saavutettavissa helposti
myös kevyen liikenteen väyliä pitkin. Pohjoisessa suunnittelualuetta rajaa
Kievarinpolku, idässä Kievarintie ja lännessä Tuusulanväylä. Etelän suunnassa aluetta
rajaa pientaloilla rakennettu kiinteistö. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 1
ha. Alue sijaitsee osoitteessa Kievarintie 20.
Tiivistelmä asemakaavaehdotuksesta
Asemakaavan muutos koskee korttelin 33222 tontteja 1, 2, 3 ja niihin liittyvää
suojaviheraluetta. Kaavaratkaisu mahdollistaa uusien kerrostalojen rakentamisen.
Asemakaavamuutoksen keskeisenä tavoitteena on tiivistää aluerakennetta Hyrylän
keskustan alueella. Asemakaavalla on tarkoitus mahdollistaa kerrostalorakentaminen
nauhamaisena rakenteena Tuusulanväylän varrelle. Tiiviillä rakenteella pyritään
estämään melun leviäminen laajemmin asunto- ja virkistysalueille. Samalla pyritään
muodostamaan asukkaille 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.
Kerrostalojen rakennusten korttelille on osoitettu 11 831 k-m2 kerrosalaa.
Rakennuksen arkkitehtuurin laatuun on kiinnitetty huomiota kaavamääräyksissä.
Kaavassa on annettu määräykset myös melunhallintaan, pohjaveden huomioimiseen,
ajoliittymään ja istutuksiin liittyen.
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Asemakaavan muutos nostaa maan arvoa suunnittelualueella. Suunnittelualue on
yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty tontin omistajan hakemuksen johdosta
ja kaavaratkaisun sisällöstä on neuvoteltu hakijan kanssa. 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.
Suunnittelun vaiheet
Kaavahanke on käynnistetty maanomistajien aloitteesta. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 11.5.–12.6.2017.
Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta on ilmoitettu
osallisille kirjeillä ja Tuusulan kunnan nettisivulla sekä lehti-ilmoituksella
paikallislehdessä.
Kaavaratkaisun keskeinen sisältö
Kaavaratkaisussa alueen käyttötarkoitus on (AK-50) asuinkerrostalojen korttelialue.
Alueelle saa rakentaa asuinkerrostaloja. Alueelle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja
sekä hoivapalvelumuotoista asumista, siten että liike- ja toimistotiloja on korkeintaan
5 % rakennuksen kerrosalasta ja hoivapalvelumuotoista asumista korkeintaan 20 %
rakennuksen kerrosalasta.
Asemakaavan muutoksessa on annettu määräyksiä pohjaveden suojelemiseksi,
hulevesiin, liikennemelun huomioimiseksi, paikoitukseen, ilmanlaatuun,
kaupunkikuvaan ja arkkitehtoniseen laatuun liittyen.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto:
Kaava mahdollistaa myös elinvoiman vahvistumisen keskustojen monipuolisia
palveluita ja viihtyvyyttä kehittämällä. Kaavan toteutumisen myötä uudistamme ja
tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit,
terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen.
Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa uusi terveellinen ja turvallinen tiiviin
asumisen alue lähelle palveluita. Alue on hyvin saavutettavissa jalankulkijoille ja
pyöräilijöille kuten myös julkisella liikenteellä ja autolla.
Sivistyksen toimialueen näkökulmasta asemakaavamuutoksessa
on tärkeätä huomioida reitit ja yhteydet mm. Urheilukeskukseen, Mikkolan kouluun ja
rakentuvaan Rykmentinpuiston monitoimikampukseen.
Suunnittelualue ei sijaitse Tuusulan kulttuurimaisema ja rakennuskanta, Hyrylän
taajama ympäristöineen -selvityksessä osoitetulla rakennetulla kulttuurialueella.
Lähialueella on kuitenkin kulttuuriympäristöä. Alueella ole erityisiä
kulttuurihistoriallisia tai rakennustaiteellisia kohteita. Alueen rakennuksilla ei ole
merkittävää kulttuurihistoriallista arvoa.
Ehdotus
Esittelijä: Annastiina Louhisalmi, kirjastotoimenjohtaja
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää antaa Kievarintien asemakaavan 3478
muutosehdotuksesta asiaselostuksen mukaisen lausunnon.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Valtuusto, § 35,06.04.2020
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, § 45, 16.06.2020
§ 45
Riihikallion monitoimikampuksen yhteyteen sivukirjasto, aloite
TUUDno-2020-676
Valtuusto, 06.04.2020, § 35
Markus Meckelborg esitti seuraavan aloitteen:
"Riihikallion uuden monitoimikampukseen yhteydessä tulisi olla tilat sivukirjastolle.
Kirjasto on tärkeä yhteisöllinen sivistys- ja oppimislaitos. Kirjaston tulee olla kaikkien
käytettävissä ja saavutettavissa. Sen tehtävänä on tarjota aineistonsa, tilansa ja
palvelunsa jokaisen käyttöön. Palveluiden järjestämisessä on huomioitava tasa-arvon
vahvistaminen sekä toiminnan lähtökohtina olevat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja
kulttuurinen moninaisuus. Kirjastopalveluiden tulee siis olla kaikkien kuntalaisten
käytettävissä. Kirjaston pitää olla ennen kaikkea kuntalaisten lähipalvelu. Nyt kun
Riihikallioon rakennetaan uusi upea monitoimikampus, ehdotamme että sen
yhteyteen suunniteltaisiin tilat myös kaikkia riihikalliolaisia palvelevalle uudelle ja
modernille sivukirjastolle. Uuden yhtenäiskoulun eli monitoimikampuksen myötä
Riihikallioon muodostuu Päiväkoti Pellavan, Riihikallion palvelukeskuksen, nuorisotila
Kertsin ja seurakuntakodin muodostama todellinen monitoimikampus, josta puuttuisi
vain yhteinen ja maksuton, kaikille avoin kohtaamispaikka, joka tarjoasi sivistystä,
tietoa ja ihmisten välisiä kohtaamisia. Tällainen kohtaamispaikka olisikin juuri tähän
tarkoitukseen suunniteltu ja mitoitettu uusi monitoimisivukirjasto. Kirjaston
suunnittelussa voitaisiin ottaa jo alusta alkaen huomioon se että kirjasto voisi toimia
suurimman osan aikaa ilman kirjastohenkilökuntaa eli omatoimikirjastona. Riihikallion
asukasmäärän kasvaessa ja koulun laajentuessa Riihikallion sivukirjastolle on siis yhä
kasvavaa tarvetta. Riihikallion palvelukeskuksen ikääntyneet asukkaat eivät pääse
itsenäisesti kulttuuripalveluiden äärelle vaan palvelut pitäisi tuoda heitä lähemmäksi.
Esitämmekin erittäin vakavasti harkittavaksi modernin sivukirjaston ”pikku-Oodin”
sijoittamista Riihikallion uuden monitoimikampuksen yhteyteen. Uusi
monitoimikampus tarvitsee toimiakseen täydellisesti myös uuden
monitoimisivukirjaston."
Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 16.06.2020, § 45
Valmistelija / lisätiedot:
Annastiina Louhisalmi
annastiina.louhisalmi@tuusula.fi
kirjastotoimenjohtaja
Sivistyksen toimialueen vastaus aloitteeseen:
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Tuusulan kunnankirjasto muodostuu pääkirjastosta, kahdesta lähikirjastosta Jokelassa
ja Kellokoskella sekä kirjastoautosta. Tuusula kuuluu Kirkes-kirjastokimppaan yhdessä
Järvenpään, Mäntsälän ja Keravan kanssa. Kirkes-kimpan kirjastoista Tuusulalla on
laajin kirjastoverkko; muissa Kirkes-kimpan kirjoistoissa on vain
pääkirjasto ja Mäntsälässä pääkirjaston lisäksi kirjastoauto. Lähikunnista
Tuusulaa vastaa maantieteellisesti ja kuntarakenteen kannalta parhaiten Nurmijärvi,
jossa on myös Tuusulaa vastaava kirjastoverkko: pääkirjasto, kaksi lähikirjastoa sekä
kirjastoauto.
Tuusulassa kirjastopalvelut pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle asukkaita.
Parhaiten tämä toteutuu kirjastoautopalveluiden avulla. Kirjastoauto kiertää päivisin
koulu- ja päiväkotireiteillä sekä iltaisin Tuusulan kyliä ja haja-
asutusalueita. Kirjastoauton avulla kuntalaisille voidaan tarjota monipuoliset
kirjastopalvelut. Autosta voi lainata aineistoa, sinne voi palauttaa ja autosta voi saada
minkä tahansa Kirkes-kirjastojen kokoelmiin kuuluvan aineiston varaamalla. Lisäksi
autossa on luettavana lehtiä ja käytössä tietokone. Kirjastoauto toteuttaa reiteillään
erilaisia tapahtumia ja tuo näin myös muun kulttuurin mukanaan. Lisäksi
kirjastoautosta saa asiantuntevaa ja henkilökohtaista neuvontaa ja opastusta kirjaston
palveluiden käyttöön. Kirjastoauto palvelee Riihikallion alueella kahtena iltana viikossa
kolmella eri pysäkillä ja lisäksi kahtena päivänä viikossa koulupysäkeillä.
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kehittämissuunnitelmassa 2018-2021 yhtenä
kehittämiskohteena ovat olleet kirjastojen tilat. Tiloja on haluttu kehittää
ns. kolmannen tilan periaatteella, jota avataan mm. Kirjastolain (1492
/2016) perustelumuistiossa: “Kirjastoilla on yhteiskunnassa tärkeä ja monipuolinen
sivistystehtävä. Kirjastossa ei ainoastaan hankita tietoa, käytetä ja lainata aineistoja,
vaan siellä myös opitaan, harrastetaan, kokoonnutaan, työskennellään ja toimitaan
yhdessä. Kirjastoissa järjestetyt tapahtumat ja tilaisuudet ovat lisääntyneet vuosi
vuodelta. Kirjastoista on muodostunut niin sanottu kolmas tila, fyysinen ja digitaalinen
sosiaalinen areena, jossa luodaan yhteisöjä.”
Kirjastojen tiloja on muutettu vastaamaan kirjastolain vaatimuksia. Pääkirjaston
tiloja on remontoitu osittain useana vuonna ja tilamuutokset jatkuvat edelleen.
Jokelan kirjasto remontoitiin vuonna 2019 kokonaan ja Kellokosken kirjaston ja
nuorisotilan tilamuutosten suunnittelu on parhaillaan käynnissä ja suunnitelma on
tarkoitus toteuttaa vuonna 2021. Kehittämissuunnitelmassa ei ole mukana uusien
toimipisteiden perustamista tai kirjastotoiminnan laajentamista nykyisesti. Sen sijaan
tavoitteen on kehittää olemassa olevia tiloja, kirjastojen e-palveluita, edistää lukemista
ja lukemiskulttuuria sekä osallisuutta ja yhteiskunnallista vuoropuhelua. Kaikkien
näiden muutosten ja kehittämissuuntien toteuttaminen vaatii riittävästi osaavaa ja
asiantuntevaa henkilökuntaa.
Riihikallion koulun yhteydessä toimii itsepalvelupiste, joka perustettiin, kun Riihikallion
kirjaston tiloista luovuttiin. Itsepalvelupisteessä on kirjaston puolesta lainaus- ja
palautusautomaatti, jonka toimintavarmuuden kirjaston henkilökunta säännöllisesti
varmistaa. Itsepalvelupisteessä on poistetuista kirjastoista muodostunut oma
kokoelma, joka ei uusiudu. Pisteestä voi lainata ja sinne voi palauttaa ainoastaan
pisteen omaa aineistoa. Alun perin itsepalvelupistettä oli tarkoitus ylläpitää
vapaaehtoisvoimin, mutta käytännössä pisteen ylläpito on jäänyt kirjastopalveluiden
tehtäväksi. Vuonna 2019 itsepalvelupisteestä lainattiin 57 kertaa ja osa lainoista on
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uusintoja. Koko kunnankirjastosta lainattiin n. 490 000 kertaa viime
vuonna. Itsepalvelupisteen käyttö on siis äärimmäisen vähäistä ja resurssien käyttö
siihen tehotonta.
Uuden lähikirjaston perustaminen vaatisi lisää resursseja kirjaston käyttötalouden
osalta henkilökuntaan,
aineistomäärärahoihin, tilakustannuksiin, kuljetuskustannuksiin,
kirjastojärjestelmään sekä muuhun logistiikkaan. Myös
täysin omatoimikirjastona toimiva kirjasto tarvitsee henkilökuntaa päivittäin tilojen
ylläpitoon sekä logistiikkaan, vaikka asiakaspalvelua ei olisi lainkaan. Lisäksi
henkilökuntaa tarvitaan kirjaston keskitettyihin palveluihin kuten hankinta- ja
luettelointipalveluihin ylläpitämään yhden uuden kirjastopisteen infrastruktuuria.
Tuusulan kunnankirjastossa on 26 vakituista työntekijää, kun vastaavalla
kirjastoverkolla varustetulla Nurmijärvellä on 35 työntekijää. Järvenpäässä
henkilökuntaa on 24 ja Keravalla henkilökuntaa 25 ja he ylläpitävät tällä
henkilömäärällä yhtä palvelupistettä. Tuusulassa ylläpidetään neljää toimipistettä
erittäin niukalla henkilökunnalla jo nyt, joten uusien palvelupisteiden avaaminen ei ole
mahdollista ilman henkilökuntalisäystä. Mikäli avataan täysin omatoimikirjastona
toimiva uusi palvelupiste, tarvittaisiin kirjastopalveluihin kaksi henkilöä lisää. Jos
palvelupiste toimisi muiden lähikirjastojen tavoin, tarvittaisiin henkilökuntaa lisää
3,5 henkilötyövuotta, jolloin palvelutaso ja aukioloajat vastaisivat Kellokosken
kirjastoa.
Alustava arvio lisäyksestä kirjastopalveluiden käyttötalouteen, mikäli päätetään
perustaa uusi toimipiste:
Henkilökunta 3 htv 120 000 e
Aineistomääräraha 40 000 e
Kirjastojärjestelmä- ja logistiikkakustannukset 10 000 e
Ict-laitteet (leasing) 3000 e
Vartiointipalvelut (omatoimikirjasto) 5000 – 10 000 e
Tilakustannukset (sisäinen vuokra, siivous) 150 000 e

Alustava arvio vaadittavista investoinneista irtaimistoon (ei rakentamiskustannuksia):
Automaatit ja omatoimikirjastojärjestelmä (valvontakamerat, tunnistuslaitteet,
oviohjaus) 30 000 e
Irtaimisto (kirjahyllyt, asiakaspalvelupisteet, muut kalusteet) 150 000 e

Jos palvelupiste toimii esityksen tavoin täysin omatoimikirjastona, se tarkoittaa,
että kirjaston tarjoamat palvelut ovat suppeat. Kirjastonkäyttäjällä täytyy olla
kirjastokortti ja hänen täytyy pystyä käyttämään automaatteja ja muita laitteita
itsenäisesti. Yksi olennainen osa kirjastopalveluita on neuvonta ja tietopalvelu, joka
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jäisi omatoimikirjastossa kokonaan pois. Ikääntyvän väestön osalta omatoimikirjaston
hyödyt jäävät vähäiseksi. Omatoimikirjasto tarkoittaisi, että kirjastossa olisi lainattavaa
aineistoa, sieltä voisi noutaa varauksia sekä palauttaa aineistoa, mutta muiden
laitteiden käyttö kuten tietokoneet ja kopiointi olisi rajoitettua. Kirjastossa ei
myöskään olisi pajatoimintaa ja tapahtumia.
Tuusulan kunnankirjaston nykyisillä resursseilla Riihikallioon ei pysytä perustamaan
uutta toimipistettä. Lisäksi Tuusulan kunnankirjaston toimintaa ja kehittämistä ohjaa
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hyväksymä Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden
kehittämissuunnitelma. Uuden toimipisteen perustaminen suuntaisi kehittämisen
painopisteen eri suuntaan kuin mitä kehittämissuunnitelmassa on määritelty.
Ehdotus
Esittelijä: Annastiina Louhisalmi, kirjastotoimenjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä esitetyn selvityksen aloitteen
johdosta ja ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että VALTUUSTO
päättää katsoa Markus Meckeborgin aloitteen 6.4.2020 § 35 tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 46
Myönnetyn avustuksen siirto vuodelle 2021, Tuusulan Takojaiset, Kellokosken
elokuvajuhlat, Jokelan Karjala-Seura, Teatteri Pippurin kannatusyhdistys
TUUDno-2020-1494
Valmistelija / lisätiedot:
Ulla Kinnunen, Jaana Hopeakoski
ulla.kinnunen@tuusula.fi, jaana.hopeakoski@tuusula.fi
kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, kulttuurituottaja
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.
Jokelan Karjala-Seura, Teatteri Pippurin kannatusyhdistys, Kellokosken
elokuvajuhlia järjestävä Jarno Hänninen ja Tuusulan Takojaset -tapahtumaan
järjestävä Kaj Nyberg hakevat kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lupaa
siirtää myönnetyt avustukset käytettäväksi vuoden 2021 tapahtumiin.
Ehdotus
Esittelijä: Annastiina Louhisalmi, kirjastotoimenjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää myöntää Jokelan Karjala-Seuralle, Teatteri
Pippurin kannatusyhdistykselle, Kaj Nybergille (Tuusulan Takojaiset) ja Jarno
Hänniselle (Kellokosken elokuvajuhlat) luvan siirtää tapahtuma vuodelle 2021.
Tapahtumiin vuonna 2020 maksetut avustukset on käytettävä vuoden 2021
tapahtumien järjestämiseen eikä niihin voi hakea uutta avustusta.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 47
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Kirjastotoimenjohtajan päätös:
28.05.2020 § 4 Tuusulan kirjastojen poikkeusaukiolojat kevät-kesä 2020
Ehdotus
Esittelijä: Annastiina Louhisalmi, kirjastotoimenjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää olla ottamatta viranhaltijapäätöksessä
käsiteltyä asiaa käsiteltäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 48
Muut asiat
Ei muita asioita
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Muutoksenhakukielto
§42, §43, §44, §45
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§46
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.

