Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
19.04.2021

3/2021

1 (44)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Aika

19.04.2021, klo 18:00 - 19:55

Paikka

Rykmentinpuiston ruokala, Rykmentintie 48 / sähköinen kokous

Käsitellyt asiat
§ 38

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 39

Pöytäkirjan tarkastus

§ 40

Talousarvio 2020, sitovien määrärahojen ylitykset

§ 41

Tuusulan Jäähalli Oy, osakkeiden ostaminen Tuusulan kunnalle

§ 42

Seinämaalauksia Jokelan asematunneliin, aloite

§ 43

Jokelan ulkoilureittien parantaminen, aloite

§ 44

Koulukiusaamiseen puututtava entistä tehokkaammin, aloite

§ 45

Mielenterveyden ensiapukoulutus oppilaille ja opettajille, aloite

§ 46

Kellokosken uimarannan siisteydestä huolehtiminen ja välinevuokrauksen
järjestäminen kesätyövoiman avulla, aloite

§ 47

Ruotsinkylän tutkimusmetsän virkistyskäytön lisääminen, aloite

§ 48

Ilmoitusasiat / muut asiat

Lisäpykälät
§ 49

Rykmentinpuiston osayleiskaava avattava uudelleen, aloite

§ 50

Pakolaisten kotouttamisohjelman ja ELY-keskuksen kanssa tehdyn
vastaanottosopimuksen tuominen valtuuston päätettäväksi vuoden 2021
aikana, aloite

§ 51

Kunnan tulee luopua metsien euromääräisistä tuottotavoitteista, aloite

§ 52

Selvitetään roskisten tarve kuntalaisilta, aloite

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
19.04.2021

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet
Kati Lepojärvi, puheenjohtaja
Kim Kiuru, etäyhteys
Kari Kinnunen, etäyhteys
Aarno Järvinen, etäyhteys
Aila Koivunen, etäyhteys
Anna Yltävä, etäyhteys
Antti Kaikkonen, etäyhteys
Anu Åberg, etäyhteys
Ari Nyman, etäyhteys
Arto Lindberg
Eeva-Liisa Nieminen, etäyhteys
Elisa Laitila, etäyhteys
Emmi Sirniö, etäyhteys
Henri Koskela, etäyhteys
Ilmari Sjöblom, poistui 19:40
Ilona Toivanen, etäyhteys
Jani Peltonen
Janne Mellin, etäyhteys
Jere Pulska, etäyhteys
Jerry Airikka, etäyhteys
Johanna Sipiläinen, etäyhteys
Jorma Sulander
Jouko Riola, etäyhteys
Jussi Salonen, etäyhteys
Kari Friman
Karita Mäensivu, etäyhteys
Laura Åvall, etäyhteys
Lea Ahonen, etäyhteys
Liisa Palvas, etäyhteys
Lilli Salmi
Margita Winqvist, etäyhteys
Markus Meckelborg, etäyhteys
Matti Alanko, etäyhteys
Mika Mäki-Kuhna, poistui 19:42
Monica Avellan, etäyhteys
Pasi Huuhtanen
Pekka Heikkinen
Petra Kela, etäyhteys
Päivö Kuusisto
Raimo Stenvall
Ruut Sjöblom, etäyhteys, saapui 18:30
Sami Tamminen, etäyhteys
Sanna Kervinen, etäyhteys
Sanna Tuhkunen, etäyhteys
Satu Heikkilä
Seppo Noro
Taina Ketvel

3/2021

2 (44)

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
19.04.2021

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä
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Jukka Ahlgren

Allekirjoitukset

Kati Lepojärvi
Puheenjohtaja

Tuula Hyttinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
24.04.2021

25.04.2021

Tommi Partanen

Jani Peltonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Julkaistu yleisessä tietoverkossa 26.4.2021.
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§ 38
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kunnanvaltuuston kokouksen koollekutsumista koskeva kuulutus on julkaistu
Tuusulan kunnan www-sivuilla osoitteessa www.tuusula.fi.
Puheenjohtaja toteaa tämän kokouksen koollekutsumisen laillisuuden sekä saapuvilla
olevien valtuutettujen lukumäärän perusteella päätösvaltaisuuden.
Ehdotus
Todetaan läsnä olevat ja mahdolliset poissaolevat valtuutetut ja heidän sijaisensa.

Seuraavat valtuutetut ovat ilmoittaneet esteestä:
Jukka Ahlgren
Ulla Rosenqvist (kokouksen alkuosa)
Ruut Sjöblom (kokouksen alkuosa)
Todetaan, että
Jukka Ahlgrenin tilalla on Kokoomuksen 1. varavaltuutettu Arto Nätkynmäki
Ulla Rosenqvistin tilalla on Kokoomuksen 2. varavaltuutettu Vesa Lundberg
Ruut Sjöblomin tilalla on Kokoomuksen 3. varavaltuutettu Mari Tienhaara

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 39
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet
Tommi Partanen ja Jani Peltonen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 117,29.03.2021
Valtuusto, § 40, 19.04.2021
§ 40
Talousarvio 2020, sitovien määrärahojen ylitykset
TUUDno-2021-734
Kunnanhallitus, 29.03.2021, § 117
Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Vehmas
markku.vehmas@tuusula.fi
talousjohtaja
Tilinpäätöksen talousarvion toteumaosa sisältää toimialueiden määrärahojen ja
tuloarvioiden toteumaosan sekä tuloslaskelman, investointien ja rahoituksen
toteumavertailun sekä yhteenvedon määrärahojen ja tuloarvioiden
toteumavertailusta. Talousarvion toteumavertailuissa sekä liitetiedoissa on esitetty
valtuuston talousarviossa hyväksymän sitovuustason mukaisten määrärahojen,
tuloarvioiden, investointien ja toiminnan tavoitteiden toteumat ja niiden olennaiset
poikkeamat talousarvioon perusteluineen.
Vuoden 2020 muutettuun talousarvioon nähden seuraavat määrärahat, tuloarviot ja
investoinnit poikkesivat negatiivisesti valtuuston sitoviin eriin nähden:
Kuntatoimiala/kunnanviraston johto; toimintakatteen ylitys muutettuun
talousarvioon nähden 0,65 milj. euroa. Ylitys aiheutui Keski-Uudenmaan sote-
kuntayhtymän (Keusote) maksuosuuden 1,7 milj. euron ylityksestä, joka perustui
pääosin ennakoitua suurempiin koronan kustannusvaikutuksiin
Kunnanhallitus; myyntivoitot toteutuivat 0,55 milj. euroa alle muutetun
talousarvion
Investoinnit; kiinteät rakenteet ja laitteet, määrärahojen ylitys 0,35 milj. euroa
muutettuun talousarvioon nähden sekä tulojen toteuma (rahoitusosuudet) 0,90
milj. euroa alle muutetun talousarvion. Määrärahat ylittyivät Rykmentinpuiston
asuntomessualueen ja keskustan investoinneissa (1,67 milj. euroa) sekä Vallun
työpaikka-alueen investoinneissa (0,3 milj. euroa). Muut kiinteät rakenteet ja
laitteet toteutuivat talousarviota pienempinä. Rahoitusosuudet 0,90 milj. euroa
(investointien ARA-tuet) siirtyvät vuodelle 2021.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
hyväksyä esitetyt talousarvion määrärahojen ylitykset
kuntatoimiala/kunnanviraston johto; toimintakatteen ylitys 0,65 milj. euroa
kunnanhallitus, myyntivoittojen alitus 0,55 milj. euroa
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investoinnit; kiinteät rakenteet ja laitteet, määrärahojen ylitys 0,35 milj.
euroa sekä tulojen alitus 0,90 milj. euroa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Talousjohtaja Markku Vehmas selosti asiaa kokouksessa.

Valtuusto, 19.04.2021, § 40
Ehdotus
Valtuusto päättää
hyväksyä esitetyt talousarvion määrärahojen ylitykset
kuntatoimiala/kunnanviraston johto; toimintakatteen ylitys 0,65 milj. euroa
kunnanhallitus, myyntivoittojen alitus 0,55 milj. euroa
investoinnit; kiinteät rakenteet ja laitteet, määrärahojen ylitys 0,35 milj.
euroa sekä tulojen alitus 0,90 milj. euroa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 470,23.11.2020
Kunnanhallitus, § 135,06.04.2021
Valtuusto, § 41, 19.04.2021
§ 41
Tuusulan Jäähalli Oy, osakkeiden ostaminen Tuusulan kunnalle
TUUDno-2020-2768
Kunnanhallitus, 23.11.2020, § 470
Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Vehmas
markku.vehmas@tuusula.fi
talousjohtaja
Tuusulan kunta omistaa 51,5 % kuntakonserniin kuuluvan Tuusulan Jäähalli Oy:n
osakkeista. Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa. Jääaikaan oikeuttavat kantaosakkeet (A-
sarja) ja jääaikaan oikeuttamattomat osakkeet (B-sarja), jotka ovat Tuusulan kunnan
osakkeita. Molemmilla osakkeilla on yhtäläinen äänioikeus ja oikeus osinkoon.
Tuusulan Jäähalli Oy:n omistus jakaantuu tällä hetkellä seuraavasti:
1.
2.
3.
4.

Tuusulan kunta
Tuuskiekko ry.
Tuusula Ringette ry.
Tuusulan Luistelijat ry.

420 B-Sarjan osaketta
325 A-sarjan osaketta
48 A-sarjan osaketta
23 A-sarjan osaketta

Tuusulan Jäähalli Oy:n toimialana on omistaa ja hallita urheilukeskuksen alueella
olevaa jäähallirakennusta laitteineen ja rakenteineen. Jäähallirakennus sijaitsee
Tuusulan kunnan vuokratontilla. Tuusulan Jäähalli Oy:n omistaman
jäähallirakennuksen vieressä sijaitsee Tuusulan kunnan suorassa omistuksessa oleva
jäähalli.
Tuusulan kunnan strategisena tavoitteena on kehittää Tuusulan urheilukeskuksen
toimintoja mm. jääurheilun osalta. Nykyinen omistusrakenne ei mahdollista alueen ja
jääurheilun pitkäjänteistä kehittämistä.
Tuusulan kunta on käynyt Tuuskiekko ry:n kanssa neuvotteluja yhdistyksen
omistamien osakkeiden ostamisesta Tuusulan kunnalle. Neuvottelut kaupan
yksityiskohdista ovat vielä kesken, ja tavoitteena on päästä kaupan yksityiskohdista
sopimukseen lähipäivien aikana.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
ottaa asian valtuuston 7.12.2020 pidettävän kokouksen esityslistalle
tehdä ehdotuksensa valtuustolle 30.11.2020 pidettävässä kokouksessa.
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Markku Vehmas selosti asiaa.
Harri Lipasti, Mika Mäki-Kuhna ja Jani Peltonen olivat esteellisiä ja poistuivat
kokouksesta pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Päätös
Kunnanhallitus päätti
jättää asian pöydälle.

Kunnanhallitus, 06.04.2021, § 135
Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Vehmas
markku.vehmas@tuusula.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 Tuusulan Jäähalli Oy sopimus 24.3.2021, khall 6.4.2021
Tuusulan kunta (”Ostaja”) on jatkanut neuvotteluja TuusKiekko ry:n (”Myyjä”) kanssa
marraskuussa 2020 kariutuneiden osakekauppaneuvotteluiden jälkeen. Ostaja ja
myyjä ovat allekirjoittaneet 24.3.2021 kauppakirjan Tuusulan Jäähallin Oy:n (”Yhtiö”)
osakkeiden ostamisesta. Kaupan toteutumisen ehtona on, että Tuusulan
kunnanhallituksen päätös kaupan hyväksymisestä ja Tuusulan valtuuston päätös
kaupan vaatimasta määrärahan hyväksymisestä ovat saaneet lainvoiman.
Neuvoteltu osakkeiden lopullinen kauppahinta on 220 000 euroa. Alla on kuvattu
kauppakirjan keskeiset ehdot:
Osakkeiden omistusoikeuden siirtyessä Myyjältä Ostajalle, Myyjä siirtää kaikki
Osakkeita koskevat oikeutensa, vastuunsa ja velvoitteensa Yhtiön osakkaana
Ostajalle
Myyjän jääaikavuoroja koskevat sopimukset ja oikeus myydä jäätä pysyvät
sellaisinaan voimassa 30.4.2021 saakka
Ostaja sitoutuu myötävaikuttamaan yhtiökokouksessa, Yhtiön
osakkeenomistajana siihen, että Yhtiön jääaikavuoroja jaettaessa kaudella
2.8.2021 - 29.4.2022, Myyjälle annetaan maksuttomia jääaikavuoroja yhteensä
enintään 285 tuntia.
Osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukaan osakkeenomistajalla, jolla on enemmän kuin 90
% yhtiön kaikista osakkeista ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä
(lunastaja), on oikeus käyvästä hinnasta lunastaa muiden osakkeenomistajien
osakkeet. Osakkeenomistajalla, jonka osakkeet voidaan lunastaa, on vastaavasti
milloin tahansa lunastusedellytysten täyttyessä oikeus vaatia osakkeidensa
lunastamista.
Vaikka Tuusulan kunnan omistus Yhtiön osakkeista nousisi kaupan myötä yli 90 %:n,
kunta ei kuitenkaan käytä aktiivisesti lunastusoikeuttaan. Mahdollisesta jäljelle jäävien
vähemmistöosakkaiden lunastuksesta tehdään myöhemmin tarpeen mukaan erillinen
päätös. Vuoden 2021 talousarvioon varataan kuitenkin jo tässä vaiheessa 270 000
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euron määräraha koko osakekannan ostamiseen (TuusKiekko ry., 325 A-sarjan
osaketta, Tuusula Ringette ry., 48 A-sarjan osaketta ja Tuusulan Luistelijat ry., 23 A-
sarjan osaketta).
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
ostaa TuusKiekko ry:ltä 325 Tuusulan Jäähalli Oy:n A-sarjan osaketta 220 000,00
euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisesti.
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
lisätä vuoden 2021 talousarvioon 270 000,00 euron määrärahan Tuusulan
Jäähalli Oy:n osakkeiden hankintaa varten.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Talousjohtaja Markku Vehmas selosti asiaa kokouksessa.

Valtuusto, 19.04.2021, § 41
Liitteet

1 Tuusulan Jäähalli Oy sopimus 24.3.2021, khall 6.4.2021, valt 19.4.2021
Ehdotus
Valtuusto päättää
lisätä vuoden 2021 talousarvioon 270 000,00 euron määrärahan Tuusulan
Jäähalli Oy:n osakkeiden hankintaa varten.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Janne Mellin ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn
ajaksi. Mellinin tilalle tuli kokoomuksen 2. varavaltuutettu Vesa Lundberg.
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Valtuusto, § 74,13.05.2019
Tekninen lautakunta, § 129,17.11.2020
Kunnanhallitus, § 479,23.11.2020
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, § 13,18.02.2021
Kunnanhallitus, § 101,15.03.2021
Valtuusto, § 42, 19.04.2021
§ 42
Seinämaalauksia Jokelan asematunneliin, aloite
TUUDno-2019-1088
Valtuusto, 13.05.2019, § 74
Ilona Toivanen esitti seuraavan aloitteen:
"Olemme kaikki ylpeitä Jokelan juna-asemastamme ja sen roolista osana kunnan
joukkoliikennettä. Juna-asema on portti Jokelan viihtyisään puutarhamaiseen
kyläkeskukseen.
Juna-asema on kuitenkin valitettavan epäsiisti ja epäviihtyisä, etenkin asematunnelin
harmaita seiniä peittävien alati uusiutuvien tägien johdosta. Kunnan ja
liikenneviraston välillä on ilmeisesti ollut myös hieman epäselvyyttä siitä, mikä osuus
tunnelista kuuluu kenenkin vastuulle, mikä on mahdollisesti vaikuttanut seinien
epäsiistiin kuntoon
Esitän, että tilaamme Jokelan asematunneliin kattavat seinämaalaukset, jotka tekisivät
asemastamme viihtyisämmän ja siistimmän ja vähentävät mahdollisia
yksityisyritteliäitä taideteoksia seiniin. Liikennevirasto on alustavissa keskusteluissa
suhtautunut myönteisesti siihen, että kunnan kanssa tehtäisiin sopimus tällaisten
maalausten tilaamisesta ja laatimisesta. Vastaavia seinämaalauksia on toteutettu eri
puolilla Suomea ja seuraukset ovat olleet myönteisiä."
Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Tekninen lautakunta, 17.11.2020, § 129
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Huttunen
jari.huttunen@tuusula.fi
kunnossapitopäällikkö
Asiaselostus
Koska Jokelan juna-aseman tunneli on Väyläviraston omaisuutta, niin kunta ei voi
antaa lupaa maalausten tekmiseen kyseisiin seiniin. Tunnelin kunnossapitäjänä
yhdyskuntatekniikka kannattaa hanketta ja esittää, että nuorisotoimi hankkii luvat
Väylävirastolta ja järjestää graffittitempauksen tunnelin seinien maalaamiseksi.
Ehdotus
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Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö
Tekninen lautakunta päättää
hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa Ilona Toivasen 13.5.2019 § 74 tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.
Päätös
Tekninen lautakunta päätti
hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa Ilona Toivasen 13.5.2019 § 74 tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Kunnanhallitus, 23.11.2020, § 479
Valmistelijat / lisätiedot:
Petri Juhola
petri.juhola@tuusula.fi
yhdyskuntatekniikan päällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
---

katsoa Ilona Toivasen 13.5.2019 § 74 tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Puheenjohtaja esitti, että asiasta tulisi pyytää kultuuri- ja vapaa-aikalautakunnan
lausunto. Annika Lappalainen ja Tuija Reinikainen kannattivat esitystä.
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti
palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi ja pyytää asiassa kultuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan lausunnon.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 18.02.2021, § 13
Valmistelijat / lisätiedot:
Ulla Kinnunen
ulla.kinnunen@tuusula.fi
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kulttuuri- ja museotoimenjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vastaus aloitteeseen:
Aloitteessa esitettiin, että Jokelan asematunneliin tilattaisiin kattavat seinämaalaukset
parantamaan asematunnelin viihtyisyyttä.
Jokelan asematunnelin puhtaanapidosta vastaa Tuusulan kunta, yhdyskuntatekniikka,
katujen ja yleisten alueiden kunnossapito. Puhdistustyöt tilataan tarpeen mukaan
aliurakoina.
Tunnelin omistaa ratahallintokeskus. Mikäli seinäpintoihin halutaan taidetta, tulee
lupa kysyä liikennevirastolta. Alustava tiedustelu lupamenettelystä liikennevirastoon
on tehty (3.2.2021). Taiteen hankinta edellyttää lupaprosessin, suunnittelutyön taiteen
hankkimiseksi ja rahoituksen. Ensivaiheen suunnittelutyöhön kuuluvat paikkaan
sopivan taiteen vaihtoehtojen selvittäminen, osallistumisprosessista sopiminen ja
alustava budjetointi. Tuusulan museo puoltaa hanketta, mikäli lupa hankkeeseen
saadaan ja rahoitus hankkeelle järjestyy. Tausta-asioiden selvittyä voidaan asiaa
edistämään nimetä työryhmä, jossa on vahva edustus kulttuuri- ja vapaa-
aikapalveluista. Taidehankkeen toteutuessa sitä ohjaa Tuusulan taideohjelmien
ohjausryhmä.
Asematunnelin nykytilanne on tallennettu 24.11.2020.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää
hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa Ilona Toivasen 13.5.2019 § 74 tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 15.03.2021, § 101
Valmistelijat / lisätiedot:
Petri Juhola, Ulla Kinnunen
petri.juhola@tuusula.fi, ulla.kinnunen@tuusula.fi
yhdyskuntatekniikan päällikkö, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
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ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa valtuutettu Ilona Toivasen 13.5.2019 § 74 esittämän aloitteen tulleen
käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 19.04.2021, § 42
Ehdotus
Valtuusto päättää
katsoa valtuutettu Ilona Toivasen 13.5.2019 § 74 esittämän aloitteen tulleen
käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Valtuusto, § 146,07.12.2020
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, § 14,18.02.2021
Kunnanhallitus, § 102,15.03.2021
Valtuusto, § 43, 19.04.2021
§ 43
Jokelan ulkoilureittien parantaminen, aloite
TUUDno-2020-2964
Valtuusto, 07.12.2020, § 146
Kari Friman esitti seuraavan Tuusulan Puolesta valtuustoryhmän aloitteen:
"Jokelalaisten ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksien parantamiseksi ehdotamme, että
Tuusulan kunta ryhtyy toimiin
1. ulkoilureitin suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi radan itäpuolelle Lepolan
/Peltokaaren alueelle ulottuen Nykiön kalliolle Jokelan retkeilijöiden majalle.
2. nykyisen Notkopuistosta lähtevän ulkoilureitin pidentämiseksi.
Perustelut:
Jokelassa on kolme merkittyä ulkoilureittiä, jotka kaikki lähtevät radan länsipuolelta
Notkopuistosta: Sininen maastopolku, Keltainen maastopolku ja Alhon lammen
kerros. Sen sijaan radan itäpuolella ei ole yhtäkään ulkoilureittiä. Lepolan ja
Peltokaaren alueelle on jo nyt mittava asukasmäärä ja lisää asukkaita on tulossa. Myös
he ansaitsevat lähiympäristöönsä hyvinvointia ja terveyttä edistävän ulkoilureitin.
Temmon alueella nykyisten reittien hienona osana oli vuosikymmeniä Lepokallion
kohdalla kulkenut osuus. Valitettavasti runsas vuosi sitten kyseinen yksityisellä maalla
ollut osuus poistui ulkoilureitistä. Tämän korvaamiseksi, Notkapuistosta liikkeelle
lähtevien ulkoilureittien parantamiseksi on syytä etsiä toimiva ratkaisu reitin
pidentämiseen noin 1,5 kilometrillä."
Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 18.02.2021, § 14
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Kanerva
risto.kanerva@tuusula.fi
vapaa-aikapalveluiden päällikkö
Vapaa-aikapalveluiden vastaus ehdotukseen / aloitteeseen:
1) Ulkoilureitin suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi radan itäpuolelle Lepolan
/Peltokaaren alueelle ulottuen Nykiön kalliolle Jokelan retkeilijöiden majalle.
Vapaa-aikapalveluiden kannanotto on, että junaradan molemmin puolin tulee
ehdotuksen mukaisesti kehittää ulkoilureittejä ja luontoliikunnan, virkistyksen ja muun
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ulkoilun sekä liikunnan palveluita. Radan itäpuolella kunnan maanomistus ja nykyinen
kaavallinen valmius ei valitettavasti tue ulkoilureittien suunnittelua ja
rakentamista. Kunnan omistuksessa on pieni metsäalue, n 12 ha, Iltalenkin
pohjoispuolella (kaavaehdotus 2040 merkattu AO-2 alueeksi). Aloitteessa
mainittu Nykiön kallio ja Jokelan retkeilijöiden maja on Hyvinkään puolella.
Ulkoilureittien toteuttaminen radan itäpuolelle vaatisi kaavamuutoksia ja
maahankintoja. Vapaa-aikapalvelut katsoo yleisesti, että kunnan tulisi ryhtyä
päättäväisesti toimiin virkistyspalveluiden kehittämiseen soveltuvien maa-alueiden
hankintaan ja kaavoitukseen kaikissa kuntakeskuksissa. Vapaa-
aikapalvelut nostaa asian esille myös kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnossa
koskien Jokelan keskustan yleissuunnitelmaa.

2) Nykyisen Notkopuistosta lähtevän ulkoilureitin pidentämiseksi.
Vapaa-aikapalvelut on jo suunnitellut 1.5-1.8 km uuden kuntoradan (ns. Lepokallion
korvaava kuntorata) vesitornin alueelle (kaavassa virkistys- ja ulkoilureittikäyttöön,
VR). Hankkeeseen on haettu, 11/2020, ympäristöministeriöstä avustusta. Jos avustus
päätös on myönteinen, pääsemme toteuttamaan uuden kuntorata osuuden vuonna
2021.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää
hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa Kari Frimanin esittämän Tuusulan puolesta ry:n valtuustoryhmän
7.12.2020 § 146 jättämän aloitteen tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 15.03.2021, § 102
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Kanerva
risto.kanerva@tuusula.fi
vapaa-aikapalveluiden päällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
ehdottaa valtuustolle, että
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VALTUUSTO päättää
katsoa valtuutettu Kari Frimanin 7.1.2020 §146 esittämän Tuusulan Puolesta ry:n
valtuustoryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 19.04.2021, § 43
Ehdotus
Valtuusto päättää
katsoa valtuutettu Kari Frimanin 7.1.2020 §146 esittämän Tuusulan Puolesta ry:n
valtuustoryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Valtuusto, § 15,08.02.2021
Kasvatus- ja sivistyslautakunta, § 25,23.03.2021
Kunnanhallitus, § 129,29.03.2021
Valtuusto, § 44, 19.04.2021
§ 44
Koulukiusaamiseen puututtava entistä tehokkaammin, aloite
TUUDno-2021-295
Valtuusto, 08.02.2021, § 15
Ruut Sjöblom esitti seuraavan hänen ja usean muun valtuutetun (Satu Heikkilä, Elina
Väänänen, Sanna Tuhkunen, Taina Ketvel, Ulla Palomäki, Matti Alanko, Lea Ahonen ja
Margita Winqvist) allekirjoittaman aloitteen:
"Kiusaaminen ja väkivalta voivat jättää pysyvät jäljet lapseen ja nuoreen, ja seurata
mukana mukana koko loppuelämän. Meidän täytyy turvata kaikille lapsille ja nuorille
turvalliset kouluolosuhteet niin ettei kenenkään tarvitse pelätä kiusatuksi tulemista.
Esitän, että Tuusulassa tarkastellaan sekä tarve että mahdollisuus ottaa käyttöön niin
kutsuttu Etelä-Karjalan malli koulukiusaamiseen ja kouluväkivaltaan puuttumiseen.
Etelä-Karjalassa on saatu hyviä tuloksia tästä toimintamallista. Mallin ydin on, että
kiusaaminen ja lainvastaiset teot erotetaan toisistaan. Selvästi lainvastaiset teot
siirretään suoraan poliisin ja sosiaaliviranomaisten käsiteltäviksi. Koulussa tällaisia
lainvastaisia tekoja voivat olla esimerkiksi pahoinpitely, laiton uhkaus, varkaus,
kunnianloukkaus ja viestintäsalaisuuden loukkaus.
Käytännössä Etelä-Karjalan malli toimii niin, että kun alle 15-vuotias lapsi tekee
koulussa lainvastaisen teon, hänet ohjataan ryhmään, jossa ovat tekijän ja uhrin lisäksi
mukana keskustelemassa molempien lasten huoltajat, poliisi sekä nuorten
oikeusedustaja. Toimintamallin luoneen työryhmän vetäjänä toiminut rehtori on
kertonut, että heidän kouluissaan väkivaltaan syyllistyneet eivät ole uusineet tekoaan
tällaisen keskustelun jälkeen."

Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmiteltavaksi.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta, 23.03.2021, § 25
Valmistelijat / lisätiedot:
Helena Palola, Markus Torvinen, Katja Elo, Hannamari Halinen, Risto Kanerva
helena.palola@tuusula.fi, markus.torvinen@tuusula.fi, katja.elo@tuusula.fi, hannamari.
halinen@tuusula.fi, risto.kanerva@tuusula.fi
kasvun ja oppimisen tuen päällikkö, opetuspäällikkö, oppimisen koordinaattori,
varhaiskasvatuspäällikkö, vapaa-aikapalveluiden päällikkö
Vastaus aloitteeseen
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Toimintaohje uhka- ja väkivalta tilanteiden hoitamiseen:
Itä-Uudenmaan poliisi on antanut alueensa kunnilla ja kouluille viranomaiskäyttöön,
(kuntatoimijoiden sisäiseen käyttöön) selkeän ohjeistuksen /toimintamallin uhka- ja
väkivaltatilanteiden hoitamiseksi. On tärkeää, että akuutit uhka- ja väkivaltatilanteet
selvitetään välittömästi saadun ohjeen mukaisesti ja erotetaan
kiusaamisesta. Toimimme tämän annetun ohjeen mukaisesti Tuusulassa. Toiminta
lastensuojelun ja poliisin kanssa tulee olla selvää.
Ankkuritoiminta Itä-Uudellamaalla:
Tuusulan kunnan sivistyksen toimialue on tehnyt sopimuksen Ankkuritoiminnasta Itä-
Uudenmaan poliisin kanssa. Ankkurimalli on valtakunnallinen työmuoto, joka
parantaa ja ylläpitää turvallisuutta. Ankkuritoiminnan tavoitteena on osaltaan
selkeyttää ja edistää moniammatillista viranomaisyhteistyötä sopimuksen osapuolten
välillä. Lainsäädäntö ohjaa moniammatilliseen yhteistyöhön. Moniammatillisen
yhteistyön tavoitteena on varhainen puuttuminen, hyvinvoinnin edistäminen ja
rikosten ennaltaehkäiseminen. Toiminnan keskiössä on nuori, jonka yksilöllisiä
voimavaroja pyritään tukemaan moniammatillisessa yhteistyössä. Ankkuritoiminnan
tarkoituksena on myös kehittää ja mahdollistaa viranomaisten välistä tiedonkulkua ja
viranomaisten alueellista tilannekuvaa.
Ankkuritiimi puuttuu lasten tai nuorten rikoksiin, päihteiden käyttöön tai jos huoli
nuoren hyvinvoinnista on muuten syntynyt. Vuonna 2020 yhteistyölle on tullut
haasteita koronatilanteen vuoksi.
Kiusaamisen ehkäisy varhaiskasvatuksesta kouluihin:
Tuusulassa kiusaamisen ehkäisemisen ja kiusaamiseen puuttumisen toimet on
kirjattu opetuksen osalta yhteisöllisen opiskeluhuollon
suunnitelmaan, pelastussuunnitelman osana olevaan suunnitelmaan oppilaiden
suojaamisesta väkivallalta ja kiusaamiselta sekä koulukohtaisiin tarkentaviin
suunnitelmiin ja niitä toteutetaan koulujen arjessa. Työn tukena on
myös Opetushallituksen julkaisema opas Kiusaamisen vastainen työ kouluissa ja
oppilaitoksissa. Varhaiskasvatuksen osalta on käytössä Tuusulan varhaiskasvatuksen
kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma.
Kiusaamisen vastaiseen ja yhteisöllisyyden rakentamiseen työhön on olemassa
erilaisia tapoja. Tuusulassa varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa on käytössä useita
toimintamalleja, joista osa painottaa ennaltaehkäisevyyttä ja vuorovaikutuksellisen
toimintakulttuurin luomista ja osa on kiusaamisen puuttumisen malleja.
Olemme viime vuosina kouluttaneet laajasti (myös osana #uuttakoulua - hanketta)
Tuusulan kasvatus- ja opetushenkilökuntaa positiiviseen pedagogiikkaan. Positiivinen
pedagogiikka tarkoittaa sitä, että oppilaan kasvu ja oppiminen lähtee hänen
vahvuuksistaan. Opetuksessa korostuu jokaisen lapsen ja nuoren arvostava
kohtaaminen, vaikeuksissa auttaminen ja ennen kaikkea hyvän
huomaaminen. Pedagogiikan keskiössä on luonteenvahvuuksien ja sosio-
emotionaalisten taitojen arvostaminen ja opettaminen, yhtä lailla kuin perinteisen
kouluaineiden opettaminen. Keskeistä on ymmärtää myönteisten tunteiden ja
lämpimän vuorovaikutuksen merkitys hyvälle oppimiselle ja kasvulle.
Positiivisen pedagogiikan tutkimusta ja käytännön oppeja voidaan soveltaa kaikkeen
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päiväkodeissa ja kouluissa sekä toisella asteella tapahtuvaan kasvatus- ja
opetustyöhön. Harjoitteita voidaan tehdä myös kotona, jolloin positiivinen
pedagogiikka tukee perheen myönteistä tunneilmapiiriä.
Tuusulan varhaiskasvatuksessa ja peruskouluissa on
käytössä useampia tutkimusperustaisia toimintamalleja,
mm. MiniVerso, ProKoulu, Kiva Koulu, Lions#Quest. Näiden toimintamallien
avulla pystytään vahvistamaan hyvää koulupäivää ja rakentamaan säännöllisesti
toteutettavia, hyvinvointia ja mielenterveyttä tukevia opetuksellisia hetkiä. Näiden
kaikille kohdennettujen toimintamallien lisäksi kouluissa toteutetaan kohdennettuja
ryhmiä yhteistyössä opiskeluhuollon henkilöstön kanssa esimerkiksi ART
(epäsosiaalisesti käyttäytyville oppilaille), Maltti (tarkkaavaisuuden ja
toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutus oppilaille, joilla on tarkkaavaisuushäiriö),
MAESTRO# stressinhallintakurssit (stressistä ja lievistä masennusoireista
kärsiville). Oppilaalla on mahdollisuus saada yksilökohtaista tukea oppilashuollon
henkilöstöltä.
Opiskeluhuollon henkilöstöä on koulutettu yhteistyössä Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiirin kanssa mm. IPC- menetelmän (Nuorten masennusoireiden
varhainen interventio kouluihin) käyttöön yläkouluikäisille oppilaille. Tuusula on
mukana myös Helsingin kaupungin vetämässä Grooming-hankkeessa, joka
keskittyy mm. verkossa tapahtuvan kiusaamisen ehkäisyyn. Yläkouluissa
oppilashuollon tukena ovat kasvatusohjaajat, jotka vakinaistetaan 1.8.2021.
Varhaiskasvatuksessa kasvua tukevat taidepedagogit. Perheohjaajien tukea on
saatavilla sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa.
MiniVerso:
Tuusulan kunnan varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön MiniVerso. MiniVerso on
selkeä toimintamalli, jonka avulla sovittelukoulutuksen saanut henkilökunnan jäsen
auttaa lapsia itse löytämään ratkaisuja ristiriitoihinsa. MiniVerso luo edellytykset
lasten aidolle osallisuudelle riitatilanteissa. Lasta ei leimata vaan kunnioitetaan ja
kuunnellaan oman riitansa ja sen ratkaisun asiantuntijana. Kasvattajien sovittelevan
työotteen myötä tavoitteena on edistää lasten toimijuutta, vaikutusmahdollisuuksia ja
elämäntaitoja. Ajatuksena on kasvattajien asenteiden muuttaminen niin, että
ristiriitatilanteet ymmärrettäisiin tavalliseen elämään kuuluviksi ja
erimielisyyksien ratkaiseminen enemmän oppimistilanteeksi kuin hankalaksi tai
ikäväksi välikohtaukseksi. MiniVerso antaa riitatilanteissa mahdollisuuden lapselle
muuttaa toimintatapaansa riidoissa rakentavammaksi kuin se tapa, jolla hän on
aiemmin toiminut konflikteissa. Lapsi oppii sovittelevampaa käyttäytymistä vain
harjoitellen ja sovitellen toistojen kautta.
Taidepedagogit:
Varhaiskasvatuksessa työskentelee kaksi taidepedagogia, jotka tarjoavat lapsen
kasvulle ja kehitykselle tukea taidepedagogisin keinoin yksilöinä ja ryhmänä. Taide
on tärkeä itseilmaisun muoto, joka on lapsille luontainen ja auttaa heitä
ymmärtämään niin itseään kuin toisiaankin. Yhdessä tekeminen avartaa ajattelua ja
monipuolistaa omia ongelmanratkaisutaitoja.
ProKoulu:
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ProKoulussa toimintakulttuuria kehitetään vaiheittain tukemaan opettajien
kasvatusosaamista ja kaikkien oppilaiden käyttäytymisen oppimista. Käyttäytymiseen
kohdentuva hyvä yleinen tuki on ensisijaisesti toivotun käyttäytymisen opettamista
ja positiivisella palautteella ohjaamista. Siihen kuuluu myös, että oppilaiden ei-
toivottuun käyttäytymiseen aikuiset puuttuvat yhdessä sovituilla tavoilla. Yleisen tuen
lisäksi oppilaiden käyttäytymisen tukemiseksi on hankkeessa kehitetty myös
tutkimusnäyttöön perustuvia menetelmiä tehokkaampaan, yksilölliseen
tukeen. ProKoulu-toiminatamalli on usean vuoden mittainen tiimiperustainen
kehitysprosessi, jossa koulun toimintakulttuuria, opettajien kasvatusosaamista ja
oppilaiden käyttäytymisen ohjaamista kehitetään tutkimustietoon
nojaten. ProKoulu ei ole projekti vaan luonteva tapa toteuttaa perusopetuksen uutta
opetussuunnitelmaa, yhteisöllistä oppilashuoltoa ja käyttäytymiseen kohdennettua
kolmiportaista tukea
Kasvatusohjaajat:
Kasvatusohjaajien tehtävänä on tukea oppilaan kasvua, kehitystä ja hyvinvointia
yhdessä oppilaan, perheen, koulun muun henkilökunnan ja moniammatillisen
verkoston kanssa. Kasvatusohjaaja vahvistaa osaltaan koulun yhteisöllisyyttä ja lisää
oppilaiden osallisuutta ja koulussa viihtymistä. Työtehtäviä tehdään koulupäivän
aikana oppitunneilla, välitunneilla ja tarvittaessa koulupäivän jälkeisenä aikana.
Kasvatusohjaaja toimii opettajan ja oppilashuollon tukena tavoitteena ennaltaehkäistä
oppilaan haasteita ennen kuin ne kasvavat liian suuriksi ja vaativat vahvempia
tukitoimia.
Perheohjaajat:
Perheohjaajat tukevat ja täydentävät koulunkäyntivaikeuksissa olevien
alakouluikäisten lasten kanssa tehtävää oppilashuoltotyötä. Työtä tehdään
yhteistyössä vanhempien sekä muiden oppilashuollossa toimivien työntekijöiden
kanssa. Perheohjaajan työn tavoitteena on tukea oppilasta erilaisten kouluvaikeuksien
voittamisessa ja perhettä erilaisissa tilanteissa. Perheohjaajan puoleen voi kääntyä
esimerkiksi silloin, kun erilaiset huolet koulussa tai kotona painavat oppilaan mieltä,
kouluun ei jaksa lähteä, läksyjä on usein tekemättä, kaveripiirissä on hankaluuksia
tms.
Perheohjaajien työ on matalalla kynnyksellä toteutettavaa varhaista tukea. Huoltajat
voivat olla yhteydessä perheohjaajiin suoraan puhelimitse tai Wilman
kautta. Tarvittaessa perheohjaajat ohjaavat perheitä muiden palveluiden piiriin.
Lions quest:
Elämisentaitoja - Lions Quest -ohjelma antaa kouluille ja kasvattajille käytännön
työkaluja oppilasryhmien ryhmäyttämiseen ja elämäntaitojen harjoitteluun.
Koulutuksessa osallistuja valmennetaan käyttämään toiminnallisia ja kokemuksellisia
työtapoja, joilla vahvistetaan lasten ja nuorten itseluottamusta, tunne-, vuorovaikutus-
ja päätöksentekotaitoja, hyvinvointiosaamista ja samalla edistetään oppimista.
Koulutuksesta osallistujat saavat itselleen opettamansa ikäkaudelle sopivan
materiaalin sekä paperisena että sähköisenä versiona.
Kiva-koulu:
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KiVa Koulu® on Turun yliopistossa kehitetty kiusaamisen vastainen
toimenpideohjelma. Ohjelman tavoitteina ovat kiusaamisen ehkäiseminen, tehokas
puuttuminen kiusaamistilanteisiin ja jatkuva seuranta. Suomessa KiVa Koulu -
ohjelmassa on mukana yli 900 koulua ja Suomen lisäksi ohjelma on käytössä yli 20 eri
maassa. KiVA-koulu on kritisoitu viime aikoina julkisessa keskustelussa. Tärkeää KiVa-
koulussa on kuitenkin se, että se antaa yhteisen toimintamallin ristiriitatilanteiden
selvittämiseen ja systemaattisesti pidettävillä KiVa-oppitunneilla voidaan vaikuttaa
oppilasryhmien normeihin ja siihen, miten lapset ja nuoret toimivat kiusaamista
havaitessaan. Tämä edellyttää myös kaikilta yhteisön aikuisilta selkeää viestiä siitä,
että kiusaamista ei hyväksytä.
Koulunuorisotyönmalli:
Koulunuorisotyötä tehdään Tuusulassa tiimityönä yhdessä koulun muiden
ammattilaisten kanssa. Koulunuorisotyön malli valmisteltiin Tuusulassa yhteistyössä ja
osallistavasti ja sen yhtenä tavoitteena ja päämääränä on nuoren kokonaisvaltaisen
hyvinvoinnin tukeminen. Koulunuorisotyön menetelmillä voidaan tarttua nuorten
tarpeisiin ja huolenaiheisiin sekä erilaisiin ajankohtaisiin ilmiöihin. Koulunuorisotyön
kautta nuorisotyöntekijä pystyy tukemaan henkilökuntaa ja auttamaan
oppilaita tilannekohtaisissa asioissa. Tämä voi tapahtua koulupäivän
aikana sekä tarvittaessa myös nuoren vapaa-ajalla. Nuorisotyöntekijä on
kouluyhteisön toimintaa tukeva ammattilainen ja turvallinen aikuinen, jolla on aikaa
nuorille ja nuoret saavat tämän kautta välittävän aikuisen
kokemuksen. Koulunuorisotyöllä vahvistetaan nuorten yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää
hyväksyä esitetyn selvityksen aloitteen johdosta
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että VALTUUSTO päättää
katsoa Ruut Sjöblom esittämän ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman
aloitteen 8.2.2021 § 15 tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 29.03.2021, § 129
Valmistelijat / lisätiedot:
Helena Palola, Markus Torvinen, Katja Elo, Hannamari Halinen, Risto Kanerva
helena.palola@tuusula.fi, markus.torvinen@tuusula.fi, katja.elo@tuusula.fi, hannamari.
halinen@tuusula.fi, risto.kanerva@tuusula.fi
kasvun ja oppimisen tuen päällikkö, opetuspäällikkö, oppimisen koordinaattori,
varhaiskasvatuspäällikkö, vapaa-aikapalveluiden päällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
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Kunnanhallitus päättää
hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa Ruut Sjöblomin esittämän ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman
aloitteen 8.2.2021 § 15 tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 19.04.2021, § 44
Ehdotus
Valtuusto päättää
katsoa Ruut Sjöblomin esittämän ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman
aloitteen 8.2.2021 § 15 tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Valtuusto, § 144,07.12.2020
Kasvatus- ja sivistyslautakunta, § 26,23.03.2021
Kunnanhallitus, § 130,29.03.2021
Valtuusto, § 45, 19.04.2021
§ 45
Mielenterveyden ensiapukoulutus oppilaille ja opettajille, aloite
TUUDno-2020-2962
Valtuusto, 07.12.2020, § 144
Sanna Tuhkunen esitti seuraavan Vihreän valtuustoryhmän aloitteen:
"Koululaisia opetetaan antamaan ensiapua sydänkohtauksen tai onnettomuuden
varalle. Harva koululainen kuitenkaan saa ensiapukoulutusta siihen, kuinka autetaan
koulukaveria, jolla on paniikkikohtaus, tai ystävää, joka kokee itsetuhoisia ajatuksia.
Kasvatuksessa ja koulutuksessa on panostettava entisestään arkipäivän
mielenterveystaitojen opetteluun. Opetuksen tulee olla suunnitelmallista ja
johdonmukaista. Näin voimme ennaltaehkäistä lasten ja nuorten mielenterveyden
ongelmia, edistää tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä, ja vahvistaa koko
kouluyhteisön hyvinvointia. Samalla ehkäistään kiusaamista mielenterveyden
riskitekijänä.
Esitämme, että jokaisessa Tuusulan koulussa toteutetaan oppilaille ja opettajille
kahden koulupäivän mittainen mielenterveyden ensiavun koulutus. Koulutus sisältää
mielenterveyden ja oman hyvinvoinnin vahvistamisen perusteet, ohjeita
riskitilanteiden tunnistamiseen ja muiden auttamiseen, ja oppimateriaalin
elämänkriiseistä selviämiseen ja erilaisten mielenterveyden häiriöiden
tunnistamiseen. Koulutus voidaan toteuttaa mielenterveyden ammattilaisen tai
mielenterveyden ensiapukouluttajaksi koulutetun opettajan avulla. Koulutus tulee
suunnata myös opettajille, jotta he saavat lisää välineitä ja tuoretta tietoa
mielenterveystaitojen edistämiseen, ja oppilaiden psyykkisen hyvinvoinnin
seuraamiseen ja vahvistamiseen.
Me allekirjoittaneet valtuutetut edellytämme, että Tuusula tuo jokaiseen kouluun
tiiviin mutta kattavan mielenterveyden ensiapukurssin."
Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta, 23.03.2021, § 26
Valmistelijat / lisätiedot:
Helena Palola, Markus Torvinen, Katja Elo
helena.palola@tuusula.fi, markus.torvinen@tuusula.fi, katja.elo@tuusula.fi
kasvun ja oppimisen tuen päällikkö, opetuspäällikkö, oppimisen koordinaattori
Vastaus aloitteeseen:

Tuusulan kunta
Valtuusto
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Vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehittäminen on tavoitteellista ja tärkeää työtä:
Kiitos tärkeän asian esille nostamisesta. Oppilaan hyvinvointi ja oppiminen kulkevat
käsikädessä ja onnistuaksemme tehtävässämme molempia on tuettava.
Tärkeämpää kuin yksittäisen kurssin tuominen koulun opetussuunnitelmaan
on koulun toimintakulttuuri, joka tukee koko kouluyhteisön hyvinvointia. On tärkeää,
että koulukohtaisessa yhteisöllisessä opiskeluhuoltosuunnitelmassa huomioidaan
säännöllisesti tapahtuvat hyvinvointia ja mielenterveyttä tukevat toimintamallit kuten
esimerkiksi luokkien ryhmäyttämiset, luokan ohjaajan tunnit sekä erilaisten
hyvinvointia ja mielenterveyttä tukevien toimintamallien säännöllinen käyttö osana
opetus ja kasvatustyötä. Tämän edellytyksenä on, että opettajilla on riittävä
tuntemus ko. menetelmistä, mikä edellyttää säännöllistä kouluttautumista. Tuusulan
kunnan opetustoimen henkilöstön koulutuskalenterissa on säännöllisesti
mielenterveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen liittyviä koulutuksia. Myös yksittäisissä
oppiaineissa kuten terveystiedossa, käsitellään mielenterveyteen ja hyvinvointiin
liittyviä asioita.
Lapsen ja nuorten mielenterveyden kehitys muotoutuu ympäristön ja lapsen omien
ominaisuuksien yhteisvaikutuksen tuloksena. Kehitys tapahtuu ekologisessa
kontekstissa, jossa erilaiset ympäristöt kuten perhe, koulu ja vapaa#ajan
kehitysympäristöt vaikuttavat toisiinsa ja lapseen.
Opetussuunnitelman perusteiden mukaan perusopetuksen tulee kehittää oppilaiden
vuorovaikutustaitoja ja hyvät tunnetaidot nähdään hyvinvoinnin edellytyksenä.
Tunne# ja vuorovaikutustaidoilla tarkoitetaan ihmissuhteisiin ja omaan tunne#
elämään liittyviä taitoja. Vuorovaikutustaitoja ovat mm. kuuntelu, kertominen,
vuorottelu, neuvottelu, avun pyytäminen, toisen kunnioittaminen ja yhteisten
sääntöjen noudattaminen. Tunnetaidoilla tarkoitetaan omien ja muiden tunteiden
tunnistamista ja säätelyä. Myös ongelmanratkaisutaitoja, ongelmien tunnistamista ja
ratkaisua sekä taitoa asettaa realistisia tavoitteita pidetään tunne# ja
vuorovaikutustaitoina. Tunne# ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä ja hyödyllisiä paitsi
mielenterveyden myös oppimisen kannalta. Hyvät tunne# ja vuorovaikutustaidot ovat
yhteydessä lapsen ja nuoren hyvinvointiin ja pärjäämiseen elämässä ja myöhemmin
yhteiskunnassa.
Edellä mainitut asiat ovat osa koulun päivittäistä toimintaa. Tuusulan peruskouluissa
on käytössä tutkimusperustaisia toimintamalleja mm. ProKoulu, Kiva Koulu, Lions#
Quest. Näiden toimintamallien avulla pystytään vahvistamaan hyvää koulupäivää
ja rakentamaan säännöllisesti toteutettavia, hyvinvointia ja mielenterveyttä tukevia
opetuksellisia hetkiä. Näiden kaikille kohdennettujen toimintamallien lisäksi kouluissa
toteutetaan kohdennettuja ryhmiä yhteistyössä opiskeluhuollon henkilöstön
kanssa esimerkiksi ART (epäsosiaalisesti käyttäytyville oppilaille), Maltti
(tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutus oppilaille, joilla on
tarkkaavaisuushäiriö), MAESTRO# stressinhallintakurssit (stressistä ja lievistä
masennusoireista kärsiville). Oppilaalla on mahdollisuus saada yksilökohtaista tukea
oppilashuollon henkilöstöltä. Opiskeluhuollon henkilöstöä on koulutettu yhteistyössä
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa mm. IPC- menetelmän (Nuorten
masennusoireiden varhainen interventio kouluihin) käyttöön yläkouluikäisille
oppilaille.
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Mikäli koulujen oppilashuolto näkee hyvänä mielenterveyden ensiapukoulutuksen
oman yksikkönsä hyvinvointityössä, on tällaisiin koulutuksiin osallistuminen tai
koulutusten järjestäminen mahdollista.
OPPIVA -verkosto:
Tuusulan kunnan sivistyksen toimialue on liittynyt vuoden 2021 alusta osaksi
kansallista OPPIVA -verkostoa. OPPIVA-verkosto on 30 kunnan verkosto, jossa
kehitetään yhdessä opetusta, oppimista, suomalaista koulua ja varhaiskasvatusta
valtakunnallisesti. Työ syventää käynnissä olevaa muutosta, jossa toimintakulttuurin
ytimessä ovat oppilaan oma tapa oppia, oppimisen laatu ja koulutuksen tasa-
arvo. Oppiva -verkoston kautta voimme lisätä koulutusmahdollisuuksia Tuusulan
kunnan opetus- ja kasvatushenkilöstölle. Tämän kevään yksi teemoista on hyvinvointi
poikkeusolojen keskellä.
Kalliomaan koulun tuki:
Kalliomaan koulussa on kuukauden tukijaksopaikkoja koulunkäynnin tukemiseen ja
arviointiin. Tukijaksopaikat on tarkoitettu oppilaille, joiden koulunkäyntikyky on
heikentynyt ja koulunkäynnissä on omassa koulussa suuria haasteita tai koulunkäynti
on kokonaan keskeytynyt. Tukijaksot on tarkoitettu lasten- tai nuorisopsykiatrisen
erikoissairaanhoidon piirissä oleville 11-17 -vuotiaille peruskoululaisille. Tukijaksolle
tullaan erikoissairaanhoidon tai kasvatus- ja perheneuvolan lähetteellä.
Kalliomaan koulu
tarjoaa lisäksi konsultaatiopalveluita oppilaaksiottoalueen perustasolle alueellisen
vaativan oppilashuollon (ALVA) kautta. Konsultaatiotyöstä vastaavat konsultoivat
erityisluokanopettajat sekä ALVA:n oppilashuollon henkilöstö. Konsultaation avulla
saamme apua luokkiin, jos lapsella tai nuorilla ilmenee laajempia hyvinvoinnin ja
koulunkäynnin haasteita.
Kehittämishankkeet:
Tuusulan kunta on mukana valtion rahoittamissa hankkeissa. Yhteistyössä muiden
Kuuma-kuntien kanssa menossa on Kaikille yhteinen koulu hanke ja käynnistymässä
Sitouttavan kouluyhteistyön hanke. Molemmissa hankkeissa järjestetään koulutusta ja
menetelmäohjausta mm. oppilaiden kohtaamisen ja
heidän hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukemiseen.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää
hyväksyä esitetyn selvityksen aloitteen johdosta
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että VALTUUSTO päättää
katsoa Sanna Tuhkusen esittämän Vihreän valtuustoryhmän aloitteen
7.12.2020 § 144 tulleen käsitellyksi.
__________
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Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun, sivistysjohtaja täydensi lausuntoa
seuraavasti: Koulutusta voidaan mahdollisesti toteuttaa osana Oppiva-verkostoa.
Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä täydennyksen lausuntoon.

Päätös
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti antaa alla olevan muutetun vastauksen
aloitteeseen:
Vastaus aloitteeseen:
Vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehittäminen on tavoitteellista ja tärkeää työtä:
Kiitos tärkeän asian esille nostamisesta. Oppilaan hyvinvointi ja oppiminen kulkevat
käsikädessä ja onnistuaksemme tehtävässämme molempia on tuettava.
Tärkeämpää kuin yksittäisen kurssin tuominen koulun opetussuunnitelmaan
on koulun toimintakulttuuri, joka tukee koko kouluyhteisön hyvinvointia. On tärkeää,
että koulukohtaisessa yhteisöllisessä opiskeluhuoltosuunnitelmassa huomioidaan
säännöllisesti tapahtuvat hyvinvointia ja mielenterveyttä tukevat toimintamallit kuten
esimerkiksi luokkien ryhmäyttämiset, luokan ohjaajan tunnit sekä erilaisten
hyvinvointia ja mielenterveyttä tukevien toimintamallien säännöllinen käyttö osana
opetus ja kasvatustyötä. Tämän edellytyksenä on, että opettajilla on riittävä
tuntemus ko. menetelmistä, mikä edellyttää säännöllistä kouluttautumista. Tuusulan
kunnan opetustoimen henkilöstön koulutuskalenterissa on säännöllisesti
mielenterveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen liittyviä koulutuksia. Myös yksittäisissä
oppiaineissa kuten terveystiedossa, käsitellään mielenterveyteen ja hyvinvointiin
liittyviä asioita.
Lapsen ja nuorten mielenterveyden kehitys muotoutuu ympäristön ja lapsen omien
ominaisuuksien yhteisvaikutuksen tuloksena. Kehitys tapahtuu ekologisessa
kontekstissa, jossa erilaiset ympäristöt kuten perhe, koulu ja vapaa#ajan
kehitysympäristöt vaikuttavat toisiinsa ja lapseen.
Opetussuunnitelman perusteiden mukaan perusopetuksen tulee kehittää oppilaiden
vuorovaikutustaitoja ja hyvät tunnetaidot nähdään hyvinvoinnin edellytyksenä.
Tunne# ja vuorovaikutustaidoilla tarkoitetaan ihmissuhteisiin ja omaan tunne#
elämään liittyviä taitoja. Vuorovaikutustaitoja ovat mm. kuuntelu, kertominen,
vuorottelu, neuvottelu, avun pyytäminen, toisen kunnioittaminen ja yhteisten
sääntöjen noudattaminen. Tunnetaidoilla tarkoitetaan omien ja muiden tunteiden
tunnistamista ja säätelyä. Myös ongelmanratkaisutaitoja, ongelmien tunnistamista ja
ratkaisua sekä taitoa asettaa realistisia tavoitteita pidetään tunne# ja
vuorovaikutustaitoina. Tunne# ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä ja hyödyllisiä paitsi
mielenterveyden myös oppimisen kannalta. Hyvät tunne# ja vuorovaikutustaidot ovat
yhteydessä lapsen ja nuoren hyvinvointiin ja pärjäämiseen elämässä ja myöhemmin
yhteiskunnassa.
Edellä mainitut asiat ovat osa koulun päivittäistä toimintaa. Tuusulan peruskouluissa
on käytössä tutkimusperustaisia toimintamalleja mm. ProKoulu, Kiva Koulu, Lions#
Quest. Näiden toimintamallien avulla pystytään vahvistamaan hyvää koulupäivää
ja rakentamaan säännöllisesti toteutettavia, hyvinvointia ja mielenterveyttä tukevia
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opetuksellisia hetkiä. Näiden kaikille kohdennettujen toimintamallien lisäksi kouluissa
toteutetaan kohdennettuja ryhmiä yhteistyössä opiskeluhuollon henkilöstön
kanssa esimerkiksi ART (epäsosiaalisesti käyttäytyville oppilaille), Maltti
(tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutus oppilaille, joilla on
tarkkaavaisuushäiriö), MAESTRO# stressinhallintakurssit (stressistä ja lievistä
masennusoireista kärsiville). Oppilaalla on mahdollisuus saada yksilökohtaista tukea
oppilashuollon henkilöstöltä. Opiskeluhuollon henkilöstöä on koulutettu yhteistyössä
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa mm. IPC- menetelmän (Nuorten
masennusoireiden varhainen interventio kouluihin) käyttöön yläkouluikäisille
oppilaille.
Mikäli koulujen oppilashuolto näkee hyvänä mielenterveyden ensiapukoulutuksen
oman yksikkönsä hyvinvointityössä, on tällaisiin koulutuksiin osallistuminen tai
koulutusten järjestäminen mahdollista.
OPPIVA -verkosto:
Tuusulan kunnan sivistyksen toimialue on liittynyt vuoden 2021 alusta osaksi
kansallista OPPIVA -verkostoa. OPPIVA-verkosto on 30 kunnan verkosto, jossa
kehitetään yhdessä opetusta, oppimista, suomalaista koulua ja varhaiskasvatusta
valtakunnallisesti. Työ syventää käynnissä olevaa muutosta, jossa toimintakulttuurin
ytimessä ovat oppilaan oma tapa oppia, oppimisen laatu ja koulutuksen tasa-
arvo. OPPIVA -verkoston kautta voimme lisätä koulutusmahdollisuuksia Tuusulan
kunnan opetus- ja kasvatushenkilöstölle. Tämän kevään yksi teemoista on hyvinvointi
poikkeusolojen keskellä. Mielenterveyden ensiapukoulutusta voidaan mahdollisesti
toteuttaa osana OPPIVA-verkostoa.
Kalliomaan koulun tuki:
Kalliomaan koulussa on kuukauden tukijaksopaikkoja koulunkäynnin tukemiseen ja
arviointiin. Tukijaksopaikat on tarkoitettu oppilaille, joiden koulunkäyntikyky on
heikentynyt ja koulunkäynnissä on omassa koulussa suuria haasteita tai koulunkäynti
on kokonaan keskeytynyt. Tukijaksot on tarkoitettu lasten- tai nuorisopsykiatrisen
erikoissairaanhoidon piirissä oleville 11-17 -vuotiaille peruskoululaisille. Tukijaksolle
tullaan erikoissairaanhoidon tai kasvatus- ja perheneuvolan lähetteellä.
Kalliomaan koulu
tarjoaa lisäksi konsultaatiopalveluita oppilaaksiottoalueen perustasolle alueellisen
vaativan oppilashuollon (ALVA) kautta. Konsultaatiotyöstä vastaavat konsultoivat
erityisluokanopettajat sekä ALVA:n oppilashuollon henkilöstö. Konsultaation avulla
saamme apua luokkiin, jos lapsella tai nuorilla ilmenee laajempia hyvinvoinnin ja
koulunkäynnin haasteita.
Kehittämishankkeet:
Tuusulan kunta on mukana valtion rahoittamissa hankkeissa. Yhteistyössä muiden
Kuuma-kuntien kanssa menossa on Kaikille yhteinen koulu hanke ja käynnistymässä
Sitouttavan kouluyhteistyön hanke. Molemmissa hankkeissa järjestetään koulutusta ja
menetelmäohjausta mm. oppilaiden kohtaamisen ja
heidän hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukemiseen.
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Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti
hyväksyä esitetyn selvityksen aloitteen johdosta
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että VALTUUSTO päättää
katsoa Sanna Tuhkusen esittämän Vihreän valtuustoryhmän aloitteen
7.12.2020 § 144 tulleen käsitellyksi.

Kunnanhallitus, 29.03.2021, § 130
Valmistelijat / lisätiedot:
Helena Palola, Markus Torvinen, Katja Elo
helena.palola@tuusula.fi, markus.torvinen@tuusula.fi, katja.elo@tuusula.fi
kasvun ja oppimisen tuen päällikkö, opetuspäällikkö, oppimisen koordinaattori
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa Sanna Tuhkusen esittämän Vihreän valtuustoryhmän aloitteen
7.12.2020 § 144 tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 19.04.2021, § 45

Ehdotus
Valtuusto päättää
katsoa Sanna Tuhkusen esittämän Vihreän valtuustoryhmän aloitteen
7.12.2020 § 144 tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Valtuusto, § 18,08.02.2021
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, § 23,25.03.2021
Kunnanhallitus, § 136,06.04.2021
Valtuusto, § 46, 19.04.2021
§ 46
Kellokosken uimarannan siisteydestä huolehtiminen ja välinevuokrauksen järjestäminen
kesätyövoiman avulla, aloite
TUUDno-2021-300
Valtuusto, 08.02.2021, § 18
Karita Mäensivu esitti seuraavan hänen ja Margita Winqvistin
allekirjoittaman aloitteen:
”Asettuessasi keskelle Kellokoskea, seisot kosken ja padon päällä. Tältä paikalta
avautuu näkymä koko vanhan kylän historiaan”
Näin kuvaillaan Kellokoskea Virtuaali Tuusulan sivuilla. Meillä on siis upeita maisemia
ja Kellokosken historiaa halkova joki aivan loistavalla paikalla, hyvien kulkuyhteyksien
päässä.
Ehdottaisinkin, että Tuusulan kunta selvittää mahdollisuutta esim. kesätyövoiman
avustuksella aloittaa sub-lautojen vuokraus vaikkapa uimarannalta, jolloin
kesätyöllistetyt nuoret voisivat samalla huolehtia uimarannan ja pukukoppien
siisteydestä. Jos uimaranta ei ole tähän soveltuva paikka, niin muitakin alueita esim.
Ruukin lähistöllä tulisi selvittää.
Hyvinkäälle asti ulottuvan joen varrella taitaa olla myös pieniä koskia, joten
kanoottivuokrauskaan ei ehkä olisi hullumpi ajatus. Ainakin maisemat subbailuun ja
melontaan olisivat kohdillaan.
Ja jotta virkistyskäyttö olisi vielä monipuolisempaa, niin veneenlaskupaikka olisi
pelkkää plussaa alueelle, joskin se olisi ollut hyvä tehdä jo patoremontin yhteydessä.
Toki tämä kaikki vaatisi joen ryteikköjen jonkinasteista siistimistä."
Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmiteltavaksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 25.03.2021, § 23
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Kanerva
risto.kanerva@tuusula.fi
vapaa-aikapalveluiden päällikkö
Vastaus aloitteeseen:
Välineiden vuokraustoimintaa on selvitetty osallistavan budjetoinnin hankkeiden
yhteydessä. Vapaa-aikapalvelut voi rahoittaa kohtuullisessa määrin vuokraamiseen
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sopivia välineitä, mikäli tilat ja vuokraustoiminta saadaan toimimaan. Erilaiset ja
soveltuvat vaihtoehdot palvelun toteutukselle otetaan huomioon valmistelun
aikana. Tiedossa on, että vuokravälineitä on saatavissa tulevana
kesänä 2021 patoalueen vieressä olevasta asiamiespostista.
Ehdotus veneenlaskupaikka-alueen kehittämisestä on kannatettava. Toteutusta varten
teetetään keväällä 2021 suunnitelma, joka sisältää alueen liikennejärjestelyt,
rantautumispaikan ja vuokraveneiden sijoittamisen nykyiselle laskupaikalle.
Hanke voidaan toteuttaa, kun sille vaadittavat luvat ovat saatu.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää
hyväksyä esitetyn selvityksen aloitteen johdosta
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että VALTUUSTO päättää
katsoa Karita Mäensivun esittämän hänen ja Margita Winqvistin
allekirjoittaman aloitteen 8.2.2021 § 18 tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 06.04.2021, § 136
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Kanerva
risto.kanerva@tuusula.fi
vapaa-aikapalveluiden päällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa Karita Mäensivun esittämän hänen ja Margita Winqvistin allekirjoittaman
aloitteen 8.2.2021 § 18 tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 19.04.2021, § 46
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Ehdotus
Valtuusto päättää
katsoa Karita Mäensivun esittämän hänen ja Margita Winqvistin allekirjoittaman
aloitteen 8.2.2021 § 18 tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Valtuusto, § 20,08.02.2021
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, § 24,25.03.2021
Kunnanhallitus, § 137,06.04.2021
Valtuusto, § 47, 19.04.2021
§ 47
Ruotsinkylän tutkimusmetsän virkistyskäytön lisääminen, aloite
TUUDno-2021-304
Valtuusto, 08.02.2021, § 20
Pekka Heikkinen esitti seuraavan Tuusulan vasemmiston valtuustoryhmän aloitteen:
"Valtio omistaa Tuusulan eteläreunassa yli 400 hehtaarin suuruisen alueen, joka on
pääosin Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusmetsää. Aluetta halkoo useampikin tie,
mutta alue soveltuu monentyyppiseen virkistyskäyttöön. Metsässä ja alueen poluilla
voi lenkkeillä, kävellä, hiihtää, suunnistaa sekä kesäisin kerätä marjoja ja sieniä.
Siellä voi myös harrastaa maastopyöräilyä sekä kouluttaa ja ulkoiluttaa koiria.
Pienillä toimenpiteillä metsän virkistyskäyttöä voi parantaa ja lisätä niin, että
tutkimuskäyttö samalla turvataan jatkossakin. Ehdotamme, että kunta käynnistää
Luonnonvarakeskuksen kanssa neuvottelut, joiden tavoitteena on yhteistoiminnassa
parantaa edellytyksiä tutkimusmetsän virkistys- ja ulkoilukäyttöön. Ensimmäisenä
vaiheena olisi laatia alueesta kartta, jossa näkyisivät polut, sekä pisteet ja
pysäköintipaikat, joista alueelle pääsee. Kartan perusteella olisi mahdollista pystyttää
opasteita aluetta palveleville pysäköintipaikoille. Pysäköintiin voisi käyttää nykyisten
pysäköintimahdollisuuksien lisäksi mm. Klemetskogin koulun pihaa sekä
Mätäkivenmäellä Korson liittymän kohdalta kohti Tuusulantietä lähtevän väylän vartta.
Bergan pysäkin kohdalla Tuusulantien varressa oleva nykyisin vähällä käytöllä oleva
pysäköintipaikka on myös sopiva alueella ulkoileville.
Alueelle voisi jatkossa tehdä sopivan määrän tulentekopaikkoja. Kunta voisi osallistua
sovittavalla tavalla alueen fasiliteettien toteuttamiseen."
Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 25.03.2021, § 24
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Kanerva
risto.kanerva@tuusula.fi
vapaa-aikapalveluiden päällikkö
Vastaus aloitteeseen:
Vapaa-aikapalvelut on ehdotuksen mukaisesti kutsunut maaliskuussa koolle
Metsähallituksen, Luonnonvarakeskuksen ja Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen
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edustajat. Tapaamisen aiheena on aloitteessa kuvattujen kehittämistarpeiden
lisäksi myös osapuolten omat tavoitteet lähivirkistyksen ja luontoliikunnan edelleen
kehittämiseksi alueella.
Koska aloite koskee ei kunnan omistuksessa olevaa maa-aluetta, vapaa-
aikapalvelut jatkaa valmistelua ja kehittämistyötä osapuolten kanssa yhteisesti
sovittavalla tavalla.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää
hyväksyä esitetyn selvityksen aloitteen johdosta
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että VALTUUSTO päättää
katsoa Pekka Heikkisen esittämän Tuusulan vasemmiston valtuustoryhmän
aloitteen 8.2.2021 § 20 tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 06.04.2021, § 137
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Kanerva
risto.kanerva@tuusula.fi
vapaa-aikapalveluiden päällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa Pekka Heikkisen esittämän Tuusulan vasemmiston valtuustoryhmän
aloitteen 8.2.2021 § 20 tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 19.04.2021, § 47
Ehdotus
Valtuusto päättää
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katsoa Pekka Heikkisen esittämän Tuusulan vasemmiston valtuustoryhmän
aloitteen 8.2.2021 § 20 tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 48
Ilmoitusasiat / muut asiat
Tartuntataudeista vastaava lääkäri Paula Kosonen selosti koronatilannetta Keusoten
alueella.
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§ 49
Rykmentinpuiston osayleiskaava avattava uudelleen, aloite
TUUDno-2021-971
Margita Winqvist esitti Matti Alangon kannattaman seuraavan Tuusulan puolesta ry:n
valtuustoryhmän aloitteen:
"Rykmentinpuiston osayleiskaava on avattava, tavoitteitamme on arvioitava uudestaan
Rykmentinpuiston osayleiskaava hyväksyttiin vuonna 2012. Rykmentinpuistossa on
lainvoimaista asemakaavaa jo noin 79 hehtaarin alueella, jolla rakennusoikeutta on
osoitettu lähes 364 000 k-m2. Tämä asemakaavoitettu alue mahdollistaa kodin jopa
6000 asukkaalle. Koko osayleiskaava-alueen mitoitus on 12–15.000 asukkaalle.
Aika on kuitenkin muuttunut ja virkistys- ja ulkoilualueiden merkitys on kasvanut
entisestään. Rykmentinpuistossa on kaikki edellytykset Keski-Uudenmaan
keskuspuistoksi.
Rykmentinpuiston alueen asemakaavat ja asemakaavoittamattomat osayleiskaava-
alueet ovat valtaosin tehokasta kerrostalorakentamista. Jo nyt Rykmentinpuistossa on
kerrostalorakennusoikeutta jopa 20 vuodeksi nykyisellä Tuusulan väestönkasvulla ja -
tavoitteella. Tarvetta ei ole enää kerrostalorakentamisen lisäämiselle. Sen sijaan
pientalorakentamista on ryhdyttävä painottamaan Tuusulan asuntokaavoituksessa ja -
rakentamisessa.
Esitämme, että Rykmentinpuiston osayleiskaavaa ja aluetta, Tuusulan kunnan
tavoitteita alueella pitää tarkastella uudelleen. Tämä voi tapahtua esimerkiksi
meneillään olevassa yleiskaavatyössä tai osayleiskaava-alueella tehtävässä
yksityiskohtaisessa kaavoituksessa tai kaavamuutoksissa.
Nyt työn alla olevan Puistokylän suunnittelualueen ratkaisut ovat avainasemassa
uudistamaan kaavoituksen sisältöä, antamaan tilaa luonnolle sekä turvaamaan
tuusulalaisille tärkeät Urheilukeskukseen ja sen viereiseen metsäalueeseen
tukeutuvat ulkoilu- ja liikuntareitit luontoympäristöineen."
Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
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§ 50
Pakolaisten kotouttamisohjelman ja ELY-keskuksen kanssa tehdyn vastaanottosopimuksen
tuominen valtuuston päätettäväksi vuoden 2021 aikana, aloite
TUUDno-2021-972
Pasi Huuhtanen esitti hänen, Tommi Partasen ja Johanna Sipiläisen seuraavan
aloitteen:
"Valtuustoaloite pakolaisten kotouttamisohjelman ja ELY-keskuksen kanssa tehdyn
vastaanottosopimuksen tuomisesta valtuuston päätettäväksi vuoden 2021 aikana.
Kunnan kotouttamisohjelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.6.2016.
Kunnanvaltuusto päätti 13.11.2017 pidetyssä kokouksessa, että Tuusula solmii
toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen 1.1.2018 alkaen Uudenmaan ELY-keskuksen
kanssa kansainvälistä suojelua saavien vastaanotosta. Vuosittaiseksi
vastaanotettavien määräksi päätettiin tuolloin 15-20 henkeä.
Kunnan vuosittainen pakolaiskiintiö kotouttamisohjelmassa 2021-2022 on 20-30
kiintiöpakolaista tai oleskeluluvan saanutta turvapaikanhakijaa vuosittain. ELY-keskus
ja kunta yhdessä arvioivat vuosittain kohdentamisen vallitsevan tilanteen ja tarpeen
mukaisesti. Kotouttamisohjelma päivitetään kotouttamislain mukaisesti
valtuustokausittain. Uusi valtuusto aloittaa kuntavaalien siirron takia työskentelynsä
vasta syksyllä 2021. ELY-keskuksen kanssa solmitun sopimuksen irtisanomisaika on 12
kuukautta. Onkin ensiarvoisen tärkeää jo uuden valtuustokauden alussa määritellä
irtisanotaanko sopimus kokonaan tai vähennetään vuosittain vastaanotettavien
kiintiöpakolaisten määrää. Maahanmuuttopalveluihin suhteessa muihin
työllistymispalveluihin on satsattu merkittävässä määrin enemmän.
Maahanmuuttotiimin henkilöstöresurssit: 1 kokopäiväinen
maahanmuuttokoordinaattori, 1 vakituinen pakolaisohjaaja, 1 määräaikainen
pakolaisohjaaja sekä Keusote-kuntayhtymässä työskentelevä vakituinen, kokoaikainen
sosiaaliohjaaja. Lisäksi maahanmuuttotiimissä työskentelee ajoittain
velvoitetyöllistettyjä ja palkkatuella työllistettyjä henkilöitä.
Tuusulassa oli työttömiä tammikuun 2021 lopussa 1 969 henkilöä, 774 enemmän
verrattuna vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan (1 195 v. 2020). Työttömien osuus oli
10,0 % työvoimasta.
Pitkäaikaistyöttömiä oli 527 henkilöä, ja alle 25-vuotiaiden osuus oli 206 henkilöä.
Kuntatalouden kannalta pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys on merkittävässä
roolissa. Uuden valtuuston onkin syytä vakavasti harkita suuntaako se
työllistymispalveluiden resurssit 200 nuoren ja yli 500 pitkäaikaistyöttömän
työllistämiseen kuin 15-30 pakolaisen kotouttamispalveluiden tuottamiseen."
Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
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§ 51
Kunnan tulee luopua metsien euromääräisistä tuottotavoitteista, aloite
TUUDno-2021-974
Eeva-Liisa Nieminen esitti seuraavan Vihreiden valtuustoryhmän aloitteen:
"Tuusulan kunnalla on tällä hetkellä budjetissa metsätulojen tuottotavoite. Vuotuisen
kasvun perusteella sen suuruus on 200 000€. Kunnan metsät eivät ole kuitenkaan
talousmetsiä, vaan niillä on asukkaille tärkeitä arvoja, joiden arvioiminen perustuu
ihmisten kokemuksiin sekä lisääntyvän ilmastovaikutuksen ja monimuotoisuuden
merkityksen tunnustamiseen. Tuottotavoitteista tulisi luopua. Se ei tarkoita, etteikö
metsiä hoidettaisi. Kunnan metsissä ei tule tehdä metsien uudistamiseen tähtääviä
avohakkuita. Puustoa voidaan uudistaa vaiheittain pienaukkojen, kaistaleiden ja
poimintahakkuiden avulla.
Metsä on ihmeellinen tuotantolaitos
Metsä yhteyttää ja kierrättää ravinteita. Puustolla on kyky sitoa ilmasta hiilidioksidia,
maaperällä kyky imeä hulevesiä, metsä viilentää ilmastoa ja sitoo pienhiukkasia.
Metsä tuottaa marjoja, sieniä ja riistaa. Metsä tuottaa kulttuuripalveluja tarjoamalla
virkistyskäytöllä ihmisille henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Monille asukkaille kodin
lähellä oleva lähimetsä on tärkeä, jokapäiväinen virkistyspaikka ja hyvinvoinnin lähde.
Metsä tarjoaa esteettisiä elämyksiä, ja on oppimispaikka.
Uusien asuinalueiden sovittaminen maisemaan
Myös uusia asuinalueita rakennettaessa ennen kuin metsä hakataan ja myllätään
maaperä sekä mahdollisesti louhitaan kallio, tulee arvioida, mitä kaikkea joko
menetetään tai voidaan saavuttaa jos sitä vaalitaan. Uusien asuinalueiden
sovittaminen olemassa olevaan maisemaan edellyttää ammattitaitoista
maisemansuunnittelua.
Lähimetsän merkitys
Lähimetsällä on erilaisia hoitotavoitteita kuin asutuksesta kauempana sijaitsevalla
metsällä. Peltoaukeisiin rajautuva metsä kaukana asutuksesta uusiutuu maisemana.
Eri-ikäiset kaistaleet luovat vaihtelua.
Sen sijaan asutuksen viereen muodostuva hakkuuaukea vie lähiasukkailta tavoitellun
virkistyksen ja luontoelämykset, aiheuttaa mielipahaa sekä laskee hyvinvointia ja
viihtymistä kenties vuosikymmeniksi. Asutuksen lähimetsän yleisilme tulee pitää
hoidettuna, hyväkuntoisena ja vaihtelevana. Kouluilla ja päiväkodeilla tulee olla
lähimetsä."
Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
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§ 52
Selvitetään roskisten tarve kuntalaisilta, aloite
TUUDno-2021-975
Sanna Tuhkunen esitti seuraavan Vihreiden valtuustoryhmän alotteen:
"Lumen alta ilmestyneet roskat, roskakävelyiden saaliit ja jokaisella Osallistuvan
budjetoinnin kierroksella tehdyt ehdotuksen kertovat tarinaansa roskapönttöjen
tarpeesta kulkureittien varrella.
Kuntalaisilta saamamme palautteen vuoksi esitämme, että teemme kunnassa uuden
karttakyselyn rokistarpeen kartoittamiseksi pari vuotta sitten tehdyn kyselyn tapaan.
Näin kohdentuu tarkemmin joka vuosi uusittavat roskikset ja uusien roskisten tarpeet
tulevat esiin."
Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
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Kunnallisvalitus
§40, §41
Kunnallisvalitusohje
VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on
muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
MRL 188 §:n 3 momentin mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä
koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon samaan aikaan, kun
päätöksen katsotaan kuntalain 140 §:n mukaisesti tulleen kunnan jäsenen tietoon.
Muista kuin em. päätöksistä asianosaisen katsotaan saaneen 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.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on
ilmoitettava
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1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on
ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita,
mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää
vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se
perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan
päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:
valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä.
Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla.
Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Lisätietoja
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on
määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään
peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi.
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Muutoksenhakukielto
§38, §39, §42, §43, §44, §45, §46, §47, §48, §49, §50, §51, §52
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

