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§ 15
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta
päättäminen.
Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 21.4.2020 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Vastamäki, viestintäjohtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
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§ 16
Ilmoitusasiat
Suunnitelun tilanne.
Juhalvuoden sisältöjen tarkoitus on toteuttaa aiemin päätettyä juhlavuoden teemaa
Me teemme Järvenpään, sekä toteuttaa kaupunkistrategian tavoitteita; kulttuurin
tekijöiden ja kokijoiden kaupunki ja kaupunki yhteisönä -me teemme
Järvenpään. Samalla tavoitellaan myös mahdollisimman suurta vaikuttavuutta
tapahtumien osalta.
Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi voidaan alkaa suunnittelemaan
tapahtumakokonaisuutta, joka huomioi eri demografioiden mukaan ottamisen ja
helpon lähestyttävyyden niin tapahtuman sisällön, ajankohdan kuin lokaation
kannalta. Operatiiviseen sisällön sisällön suunnitteluun hyödynnetään Hyvinvoinnin
palvelualueen asiantuntijaresursseja. Tuotannosta vastaa kaupunki joka osallistaa
kaupunkilaisia tapahtuman toteutuksessa.
Tapahtumakokonaisuuden suunnittelun raamit budjetteineen tulee antaa
Juhlavuositoimikunta strategisen ohjauksen kautta.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Vastamäki, viestintäjohtaja
Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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Juhlavuositoimikunta, § 9,06.04.2020
Juhlavuositoimikunta, § 17, 20.04.2020
§ 17
Järvenpää 70-juhlavuosi / Osallistava kaupunkiesitys
JARDno-2020-806
Juhlavuositoimikunta, 06.04.2020, § 9
Valmistelijat / lisätiedot:
Sami Ylisaari
sami.ylisaari@jarvenpaa.fi
kulttuurijohtaja
Projektin tärkeänä tavoitteena yhtenä juhlavuoden merkittävimpänä aktivointina on
eri ihmisryhmien yhteen saattaminen ja mahdollisuus väliaikaisen, totuttuja rajoja
rikkovan yhteisön muodostaminen taideprojektiin osallistumisen kautta. Osallistujia
kannustetaan oma-aloitteisuuteen ja itseohjautuvuuteen niin, että jatkossa projektin
osallistujat löytäisivät itsenäisesti uusia ideoita ja tekemisen muotoja yhteisöllisyyden
rakentamiseksi.
Tavoitteena on tehdä tinkimätön kokonaistaideteos, joka samaan aikaan tuo eri
yhteisöjä yhteen työskentelemään keskenään. Teos kannustaa kaupunkilaisia
näkemään paitsi tutun ympäristön, myös taiteen uudella tavalla. Esiintyjien ja yleisön
raja hämärtyy, näin myös katsojat osallistuvat esitykseen omalla tavallaan. Yli vuoden
kestävä harjoitusprosessi on yhtä tärkeä kuin lopputulos, se mahdollistaa uudenlaisen
kaupunkilaisten osallistumisen ja keskinäisen yhteistyön. Tavoitteena on saada koko
Järvenpään kaupunki mukaan esityksen toteuttajiksi, seuraajiksi ja katsojiksi.
Toiminnan taustalla olevana kokoavana metodina on sosiaalisen koreografian filosofia
ja käytännöt. Sosiaalisen koreografian mukaisesti liikettä ajatellaan laaja-alaisena,
kaikkialla maailmassa tapahtuvana ja jokaisen ihmisen elämässä läsnä olevana asiana.
Sosiaalisen koreografian käsitteessä keskeistä on ajatus taiteen, luovuuden ja
sosiaalisten todellisuuksien välisten yhteyksien tutkimisesta ja luomisesta. Sosiaalinen
koreografia voi olla uusien mielekkäiden julkisten paikkojen luomista, tapahtumien
organisointia tai yhteiskunnallisten ja sosiaalisten rakenteiden elävöittämistä
koreografisen ja liikkeellisen ajattelun keinoin.
Esitys valmistuu dialogissa eri yhteisöjen, organisaatioiden ja paikallisten ihmisten
kanssa, haastattelujen,
keskustelujen ja yhteisten harjoitusten kautta. Harjoitukset alkavat vuoden 2021
alussa, ja huipentuvat esitykseen elokuussa 2021. Esityksessä on kuultavissa
vaikutteita Järvenpään historiasta. Esitys kunnioittaa järvenpään kulttuurisia
juuria, mutta on vahvasti läsnä tässä hetkessä katsoen avoimesti tulevaisuuteen.
Tavoitteena on tehdä tinkimätön kokonaistaideteos, joka samaan aikaan tuo eri
yhteisöjä yhteen työskentelemään keskenään. Teos kannustaa kaupunkilaisia
näkemään paitsi tutun ympäristön, myös taiteen uudella tavalla. Esiintyjien ja yleisön
raja hämärtyy, myös katsojat osallistuvat esitykseen omalla tavallaan. Yli vuoden
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kestävä harjoitusprosessi on yhtä tärkeä kuin lopputulos, se mahdollistaa uudenlaisen
kaupunkilaisten osallistumisen ja keskinäisen yhteistyön.
Paikalliset ihmiset ja eri ryhmät osallistuvat sekä esiintymiseen että esityksen
tekemiseen ja suunnitteluun. Teos ei ainoastaan toteudu itse esityksissä, vaan pitkä
harjoitusprosessi tuo yhteen eri ihmisiä, yhteisöjä, organisaatioita luoden alueellista
yhteisöllisyyttä. Lisäksi ulkona tapahtuvat harjoitukset avaavat taidetta ja ympäristöä
uudella tavoin kaupunkilaisille.

Ehdotus
Esittelijä: Heli Vastamäki, viestintäjohtaja
Juhlavuositoimikunta päättää
1. hyväksyä teoksen konseptin ja
2. käynnistää tapahtumatuotannon.
Käsittely
Juhlavuositoimikunta päättää palauttaa asian valmisteluun ja edellyttää osallistavalta
kaupunkiesitykseltä esitettyä laajempaa kaupunkilaisten osallistamista.
Päätös
Juhlavuositoimikunta päätti palauttaa asian valmisteluun.

Juhlavuositoimikunta, 20.04.2020, § 17
Valmistelija / lisätiedot:
Sami Ylisaari
sami.ylisaari@jarvenpaa.fi
kulttuurijohtaja
Osallistava kaupunkitapahtuma palautetiin valmisteluun sillä edellytyksin, että esitys
osallistaisi laajempaa joukkoa Järvenpääläisiä.
Suurempaa osallistujajoukkoa voidaan tavoitella laajentamalla työpajojen osuutta
kokonaisuudessa. Kaupunkilaisia otetaan mukaan rakentamaan kokonaisuutta
olemalla osana käsikirjoitusprosessia (eli esityksen suunnittelua), ideoimassa ja
rakentamassa rekvisiittaa/lavasteita/visuaalisuutta yms. Mahdollista on myös
toteuttaa pidempiaikainen pysyvä teosta samaan yhteyteen, joka syntyisi osana teosta
ja osallistaisi laajemmin ihmisiä. Näillä toimenpiteillä saataisiin mahdollisesti useampi
sata ihmistä mukaan tekemään teosta, vaikka massiivisen esityjämäärän
toteuttaminen nykyisen budjetin raameissa ei ole realistista. Laajennetun teoksen
luomiseen osallistuvan kaupunkilaisten määrän myötä toivottavasti jopa useampi
tuhat kaupunkilaista tulisi seuraamaan itse esitystä.
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Tuhannen esiintyjän esitys ei ole taloudellisten ja toiminnallisten edellytysten mukaan
realistista. Tuhat esiintyjää on niin massiivinen joukko, että se vaatii huomattavasti
suurempaa organisaattoreiden joukkoa ja sitä kautta kasvattaa kustannuksia. Lisäksi
niin ison esiintyjäjoukon rekrytoiminen vapaaehtoisperiaattein todennäköisesti
osoittautuu mahdottomaksi.
Kuten aina asia on kataesitysten suhteen, lopputulosta ei pysty tarkasti kuvailemaan
varsinkaan prosessissa, joka on tarkoitus tehdä rikastavassa vuorovaikutuksessa
osallistuvan työryhmän kanssa. Kyseisen devising -tekniikan taroitus on toteuttaa
yhteinäinen enseblestä lähtevä esitys, ei käsikirjoittaja-ohjaajan näkemys, joka on
valmiiksi käsikirjoitettu ja sitä kautta etukäteen kuvattavissa.
Yhteisöllisen teoksen ensisijainen tarkoitus on toteuttaa kaupunkistrategian
tavoitteita; kulttuurin tekijöiden ja kokijoiden kaupunki ja kaupunki yhteisönä -me
teemme Järvenpään. Samalla tavoitellaan myös mahdollisimman suurta
vaikuttavuutta kaupunklaisten suhteen niin koko vuoden kestävän työpaja prosessin
ja sen tulosten kautta.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Vastamäki, viestintäjohtaja
Todetaan, että osallistava kaupunkitapahtuma ei toteuta Juhlavuositoimikunnan
tavoitteita esitykselle. Esityksen suunnittelu lopetetaan.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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Juhlavuositoimikunta, § 10,06.04.2020
Juhlavuositoimikunta, § 18, 20.04.2020
§ 18
Järvenpää 70-juhlavuosi / Kantaesitys: lasten musikaali
JARDno-2020-807
Juhlavuositoimikunta, 06.04.2020, § 10
Valmistelijat / lisätiedot:
Sami Ylisaari
sami.ylisaari@jarvenpaa.fi
kulttuurijohtaja
Värinää-festivaali ja Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto tekevät
kantaesityksenä lasten musikaalin vuoden 2021 maaliskuussa aiheena ”Järvenpää 70
vuotta”. Musikaalin säveltää säveltäjä kapellimestari Raine Ampuja. Käsikirjoituksen ja
ohauksen toteuttavat yhdessä Raine Ampuja ja Tiina Häkkinen-Kohvakka.
Suunnitellun musikaalin kesto olisi noin 45 min ja mukana olisivat kaikki taiteen
perusopetuksen toimijat Järvenpäästä ja mahdollisesti myös Tuusulasta. Taiteen
perusopetuksen toimijat ovat kaikki sitoutuneet projektiin.
Musikaalin työnimi on JÄRVEN HELMI. Alla Raine Ampujan alustavaa kuvausta
musikaalista:
'Tarun muotoinen juoni kasvaa symbolisesti Tuusulanjärveen, vaikkei sitä sanota
ääneen. Tarinassa on kaksi päähenkilö, jotka etsivät tarunhohtoista helmeä. Tarina on
eräänlaista modernisoitua Topeliusta, eräällä tavalla Adalminan helmi, mutta täysin
eri elementeistä rakentuva perusjuoni. Järvi on tarinan keskiössä Järvenpään vuoksi ja
myös koska järvi on ikuinen ja täynnä salaperäisyyttä. Tarina kestää siis aikaa myös
ajatellen laulujen sisältöä.'
Musikaali on musiikillisesti elokuvamainen ja rakennettu siten, että tarinasta on
irrotettavissa osia muuhun esityskäyttöön. Siinä on orkesteriosuuksien lisäksi jazz/pop
komppiosuuksia sekä kuorosatseja, jotka on helppo esittää myös yksittäisinä
numeroina ja eri yhteyksissä.
Alkusoitto ja n. 12 kohtausta, kesto 45 min.
Musiikkiopiston sinfoniaorkesteri harjoittelee musikaalin osana musiikkiopiston
toimintaa ja se integroidaan orkesterin opetusperiodiin.
Projektin hyötyjä ovat:
taiteen perusopetuksen kehittäminen Järvenpäässä (yhteistyöproduktio)
säveltämisen opintojen edistämistä musiikkiopistossa (lapset osallistuisivat
säveltämiseen pienellä panoksella)
Yhteisöllinen toiminta
Kohtalaisen harvinaisen lastenmusikaalin kataesitys
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Ehdotus
Esittelijä: Heli Vastamäki, viestintäjohtaja
Juhlavuositoimikunta päättää
1. hyväksyä Värinää festivaalin ja taiteen perusopetusta antavien tahojen
yhteisproduktion osaksi juhlavuoden ohjelmaa,
2. antaa projektin toteuttamiseen 10 000 € juhlavuoden budjetista.
Käsittely
Juhlavuositoimikunta päättää palauttaa asian valmisteluun ja edellyttää lasten
musikaalin kantaesitykseltä:
tarkempaa projektisuunnitelmaa
suunnitelmaa siitä, miten kaupungin perusopetuksen ja lukion painotettu
musiikkiopetus otetaan projektiin mukaan.
Päätös
Juhlavuositoimikunta päätti palauttaa asian valmisteluun.

Juhlavuositoimikunta, 20.04.2020, § 18
Valmistelija / lisätiedot:
Sami Ylisaari
sami.ylisaari@jarvenpaa.fi
kulttuurijohtaja
Värinää-festivaali ja Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto tekevät
kantaesityksenä lasten musikaalin vuoden 2021 maaliskuussa aiheena ”Järvenpää 70
vuotta”. Musikaalin säveltää säveltäjä kapellimestari Raine Ampuja. Käsikirjoituksen ja
ohauksen toteuttavat yhdessä Raine Ampuja ja Tiina Häkkinen-Kohvakka.
Suunnitellun musikaalin kesto olisi noin 45 min ja mukana olisivat kaikki taiteen
perusopetuksen toimijat Järvenpäästä. Musikaalin työnimi on JÄRVEN HELMI.
Asia palautettiin valmisteluun, jotta voidaan selvittää sekä Kartanon koulun
musiikkipainotteisen luokan, että lukion muusiikkilinjan mukana olo produktiossa
sekä tarkemman tuotantosuunnitelman tuottaminen. Lisämateriaalina työryhmän
alustava tuotantosuunnitelma ja budjetti.
Musikaalin toteuttavien tahojen (Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto ja Värinää
festivaali) mukaan ei musiikkilinjan tai musiikkiluokkien mukaan ottaminen kyseiseen
kokonaisuuteen ole produktion kokonaisuutta ajatellen toimiva ratkaisu. Tahojen
perustelut alla:
1. lukio ja Kartanon koulu ovat aiemmin teheet oman musikaali/musiikkiteatteri
produktion ja tässä kyseisessä produktiossa olisi tarjolla vain osallistuminen
kuoroihin vahvistavana tekijänä tai muu pienempi rooli. Tämä ei varmasti
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tyydyttäisi lukion/musiikkiluokkien tarvetta. Musiikkiopistolla on tekijöitä omasta
takaa paljon, suurin osa on musiikkiluokkalaisia, ja on jo valtavan iso ponnistus
saada pelkästään musiikkiopiston kaikki osastot tähän yhteistyöhön.
2. lavalle ei yksinkertaisesti mahdu enempää tekijöitä. Tanssi ja orkesteri vievät
paljon tilaa.
3. Ison produktion koordinointi on todella vaativa tehtävä jo pelkästään
musiikkiopiston Värinää festivaalin kesken. Jos mukaan tulisi peruskoulun
musiikkiluokkia tai lukio, olisi aivan liian vaativaa yrittää koordinoida yhteisiä
harjoitusaikoja (koulut haluaa aamuisin, musiikkiopisto iltaisin ja viikonloppuisin
jne.) Tarvittaisiin ylimääräinen henkilö (ja hyvin paljon työtunteja) koordinoimaan
niin isoja lapsimääriä. Todennäköisesti jouduttaisiin tekemään niin paljon
kompromisseja että lopputulos kärsisi suuresti.
Oheismateriaalina olevassa alustavassa tuotantosuunnitelmassa kuvataan produktio,
kuten työryhmä ehdottaa sen toteutettavaksi.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Vastamäki, viestintäjohtaja
Tuetaan työnimi Järven Helmi musikaalin toteutusta 5000 eurolla alustavan
tuotantosuunnitelman mukaisesti.

Käsittely:
Esittelijä muokkasi päätöstään kuulumaan seuraavasti:
Tuetaan työnimi Järven Helmi musikaalin toteutusta 5000 eurolla alustavan
tuotantosuunnitelman mukaisesti. Musikaalin edellytetään, tuotantosuunnitelman
mukaisesti, toteuttavan useamman esityksen. Musikaalin työryhmän tulee vahvistaa
esitysten määrä juhlavuositoimikunnalle tuotantosuunnitelman edetessä.
Päätös
Hyväksyttiin esittelijän muuttuneen päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
asianosaiset
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Oikaisuvaatimus
§17, §18
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kaupungin-
hallitukselle.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivänä kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä
tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,
kun pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Kaupunginhallitus
Osoite: Hallintokatu 4, PL 41, 04401 Järvenpää
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde: (09) 27 191
Kirjaamo on avoinna ma-to klo 9.00-15.00 ja pe klo 9.00-13.00.
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Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os.
Seutulantie 12, 04401 Järvenpää. Avoinna ma-ke klo 9.00-15.00, to 9.00-16.00 ja pe
8.00-13.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
-
-
-

päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös pyydetään antamaan tiedoksi
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Järvenpään kaupungin
kirjaamosta.

