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Eläkeläisjärjestöt, ikäihmiset, kansalaisopisto ja hyvän-
tekeväisyysjärjestöt ovat saaneet uudet kokoontumis-
tilat Hyrylän keskustaan. Uusien tilojen myötä toivo-
taan vilkasta järjestötoimintaa, joka tarjoaisi
virikkeisiä eläkepäiviä kaikille tuusulalaisille ikäihmisille.

Mäntymäellä
pitkä vaiheikas
historia
Mäntymäen historia vie mei-
dät sotia edeltävään aikaan,
jolloin talo toimi Maakauppi-
aiden Oy:n leipomona ja kah-
vilana. Vuonna 1939 talo siir-
tyi Tuusulan Suojeluskunnan
ja Lotta Svärd -järjestön omis-
tukseen. Talossa sijaitsivat
näiden järjestöjen Tuusulan
alueen esikunnat. Tästä ajas-
ta kertoo talon pohjoispää-
dyssä oleva muistolaatta.
Valvontakomission lakkautet-
tua suojeluskunta ja lottajär-
jestöt, talo lahjoitettiin Tuu-
sulan Maamiesseuran käyt-
töön ja se on siitä lähtien
kulkenut maamiesseuran ta-
lon nimellä. Talossa on ollut
monenlaista toimintaa ja
vuokralaisina muun muassa

silkkikutomo, antiikkiliike ja
viimeksi mielenterveyskun-
toutujien työtoiminta.
Talon siirryttyä kunnan omis-
tukseen etsittiin tiloille uutta
käyttöä. Monien vaihtoehto-
jen jälkeen on maarekisterin
mukaan Mäntymäeksi nime-
tyn kiinteistön yläkertaan si-
joitettu kotihoidon toimisto-
tiloja ja alakerta on kalustet-
tu kokoustiloiksi. Taloa on
kunnostettu, väliseiniä pois-
tettu ja näin saatu hieno yh-
tenäinen 70 hengen kokous-
tila. Alakerrassa on lisäksi
pari pienempää avointa tilaa
ja avara hyvin varustettu keit-
tiö. Salin pöydät ja tuolit on
uusittu ja syksyksi saadaan
vielä internet-pääte ja video-
tykki. Kaikkiin tiloihin on es-
teetön kulku myös pyörätuo-
lin kanssa.

Varaukset keskitetysti
kunnantalon neuvonnasta
Tilojen varaukset hoidetaan
keskitetysti kunnantalon
neuvonnan toimesta puh.
8718 3070. Neuvonnasta saa
myös Mäntymäen ovien avau-
kseen tarvittavan ”läpyskän".
Järjestöiltä ei veloiteta tilojen
käytöstä vuokraa, mutta jo-
kaisen on itse huolehdittava
tilojen siisteydestä käytön
jälkeen.
Ikäihmisten neuvosto esittää
kiitoksensa uusista tiloista ja
toivoo niiden myötä ikäihmis-
ten ja heidän järjestöjensä
toiminnan voimakasta vilkas-
tumista sekä virikkeisiä eläke-
päiviä kaikille.

Keltainen arvokas ja suojeltu
hirsitalo sijaitsee aivan Hyry-
län ydinkeskustassa hienolla
paikalla, josta ovat kauniit
näkymät Tuusulanjoen laak-
soon. Talon osoite on Luuri-
kuja 1, joka kertoo, että vie-

ressä sijaitsee entinen Helsin-
gin Puhelinyhdistyksen toimi-
talo. Luurikujalla on aikanaan
toiminut Hyrylän puhelinkes-
kus, josta ohjautuivat ensim-
mäiset lankapuhelut ympäri
Hyrylää.

Kaksi ensimmäistä neuvostoa toimi neljä vuotta
kerrallaan, nyt on menossa kolmannen neuvoston
toimikausi, joka on kaksivuotinen.  Ikäihmisten
neuvoston, lapsi- ja perheasiainneuvoston ja vam-
maisneuvoston sääntöjä ja valintaperusteita yhden-
mukaistettiin vuoden alusta siten, että  kaikki kolme
neuvostoa ovat jatkossa kunnanhallituksen nimeämiä
toimikuntia, joiden toimikausi on kaksi vuotta. Neu-
vostot laativat toimintasuunnitelman sekä raportoi-
vat toiminnastaan kunnanhallitukselle.
Ikäihmisten neuvoston säännöissä sanotaan, että se
on kunnan ja sen alueella toimivien eläkeläis- ja
vanhustyöjärjestöjen yhteistyöelin. Ikäihmisten neu-
vosto edistää tuusulalaisten ikäihmisten oikeuksien
toteutumista ja kehittää olemassa olevia sekä uusia
palveluita ja tukitoimia.
Sääntöjen mukaan Ikäihmisten neuvoston tehtävänä
on edistää viranomaisten, ikäihmisten ja eläkeläis-
ja vanhustyönjärjestöjen yhteistoimintaa kunnassa.
Neuvosto seuraa ikäihmisten tarpeiden kehitystä
kunnan alueella.

Ikäihmisten neuvosto:
– Seuraa ja edistää ikäihmisten näkökulmasta kunnan
päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen pal-
velujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämi-
seksi sekä niiden saavuttavuuden parantamiseksi.
– Vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutuk-
seen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös ikäih-
misten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin.
– Tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja
kunnan eri viranomaisille ikäihmisiin liittyvissä asioissa.
– Huolehtii käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta.
– Hoitaa muut ikäihmisten neuvoston toimialaan ja
kunnanhallituksen määräämät tehtävät.
– Esittää toimintasuunnitelman kunnanhallitukselle
hyväksyttäväksi.
Kunnanhallitus on nimennyt neuvostoon toimikaut-
taan vastaavaksi ajaksi seitsemän jäsentä ja kullekin
jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen vuosille
2009 - 2010. Päivi Klami

kehittämispäällikkö, sosiaali- ja terveystoimi
Puh. 09-8718 3374, Tuusulan kunta

Tuusulan eläkeläisjärjestöjen
neuvottelukunnan tekemästä kunta-
laisaloitteesta perustaa ikäihmisten
neuvosto on kulunut jo kymmenen
vuotta. Ensi vuonna vietetään neu-
voston asettamisen 10-vuotisjuhlaa.

Ammunèt Hillevi
Tuusulan
Eläkkeensaajat ry.
gsm 0400 938 835
Kaasinen Mirja
Jokelan Eläkkeen-
saajat ry.
gsm 040 751 6136
Kervinen Sanna
gsm 040 588 3416
sanna.kervinen@
tuusula.fi
Kumpulainen Raili
Hyrylän Eläkeläiset ry.
gsm 050 338 0271
Vaittinen Eila
Eläkeliiton Tuusulan
yhdistys
gsm 050 346 8950

Manneri Raimo
puheenjohtaja
Tuusulan kansalliset
Seniorit ry.
gsm 0400 202 499
raimo.manneri@
kolumbus.fi
Matikainen Anja
Kellokosken
eläkeläiset ry.
anja.matikainen@
tuusulalainen.com
Peräsalo Ritva
Varapuheenjohtaja
Tuusulan seudun
eläkeläiset ry.
gsm 050 360 6561
ritva.perasalo@
kolumbus.fi

Ikäihmisten neuvoston yhteystiedot:

Ikäihmisten neuvoston puheenjohtaja on Raimo Manneri, varapuheenjohtaja Ritva Peräsalo ja sihteeri
Tuula Antila. Neuvosto kokoontuu tarvittaessa, mutta kuitenkin vähintään neljä kertaa vuodessa.
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Riikka Uusikulku
tiedottaja, Tuusulan kunta

Tuuskodon asukkaita aktivoidaan monin eri tavoin. Tuuskodossa kokoontuu
säännöllisesti mm. liikunta- ja kuvataideryhmiä. Toiminta rytmittää viikkoa ja tuo
aktiivisuutta asukkaiden arkeen. Arjen hehku -nimellä tunnetun toiminnan avulla
edistetään Tuuskodon asukkaiden ja työntekijöiden hyvinvointia. Lisäksi tavoitteena
on lisätä omaisten ja vapaaehtoistyöntekijöiden mahdollisuuksia osallistua Tuuskodon
arkeen. Tuuskodon asukkaiden omaisilta on tullut runsaasti myönteistä palautetta
toiminnan merkityksestä vanhuksille.

Liikunta tärkeä osa
Tuuskodon arkea
Jokaisella Tuuskodon osastol-
la toimii liikuntaryhmä 1-2
kertaa viikossa. Lisäksi ko-
koontuvat erilliset kuntosali-
ryhmät, tasapainoharjoituk-
siin keskittyvä ryhmä ja
istumatanssiryhmä. Liikunta-
ryhmissä ylläpidetään ja pa-
rannetaan ennen kaikkea ala-
raajojen lihasvoimaa ja raa-
jojen nivelten liikkuvuutta.
Kuvataideryhmät kokoontu-
vat kerran viikossa lähes jo-
kaisella Tuuskodon osastolla.
Työskentelyn aiheina ovat
vanhuksia itseä lähellä olevat
asiat. Kuvataideryhmät ovat
asukkaille mieluisia - asukkail-
la on mahdollisuus kokea eri-
laisia tunteita ja muistoja sekä
kehittää kädentaitoja ja luo-
vuutta. Kuvataideryhmissä
käytetään erilaisia kuvataide-
tekniikoita, kuten akvarellia,
guassi-maalausta ja grafiik-
kaa. Ryhmiä vetää kuvataide-
ohjaaja.
Muistamattomia vanhuksia
varten Tuuskodossa on toimi-

nut validaatioryhmä. Validaa-
tio on vuorovaikutusmenetel-
mä, joka auttaa muistamat-
tomia vanhuksia vähentä-
mään stressiä sekä säilyttä-
mään arvokkuutensa ja elä-
mänhalunsa. Ryhmässä lisä-
tään vanhusten sosiaalista
vuorovaikutusta ja sanallista
kommunikaatiota, mahdollis-
tetaan tunteiden ilmaisua se-
kä lisätään osallistujien hyvän
olon tunnetta. Menetelmästä
saatujen hyvien kokemusten
johdosta suunnitelmissa on
käynnistää uusi validaatioryh-
mä.

Juhlat tuovat vaihtelua
Tuuskodon arkeen
Tuuskodosta tehdään kesäisin
päiväkahviretkiä Krapille ja
järjestetään päivätansseja
säännöllisesti. Tuuskodossa
on järjestetty myös konsert-
teja ja toiverunoiltoja. Lisäksi
osallistutaan paikallisiin ta-
pahtumiin esim. Elomarkki-
noihin asukkaiden voimava-
rojen mukaan. Tuuskoto
toimii myös yhtenä tapahtu-

mapisteenä Taiteiden Yö -
tapahtumassa.
Myös Tuuskodon viihtyisyyttä
ja kodinomaisuutta on lisätty.
Testamenttivaroilla on han-
kittu sekä sisä- että ulkokuk-
kia sekä pelejä ja musiikkia
asukkaiden käyttöön. Tuusko-
dossa panostetaan myös eri-
laisiin juhliin esim. äitienpäi-
vään, isänpäivään ja juhan-
nukseen.

Tuuskodossa toimii aktiivinen
vapaaehtoistyön rinki
Vapaaehtoistyöntekijät ovat
Tuuskodon arjessa merkittävä
voimavara. Vapaaehtoistyön-
tekijöitä tulee Tuuskotoon
sekä Hyvän Tuulen Tuvan että
SPR:n ystävätoiminnan kaut-
ta. Vapaaehtoiset avustavat
Tuuskodon asukkaita mm. ul-
koilussa. Tuuskodossa vierai-
lee lisäksi ryhmiä päiväkodeis-
ta ja kouluista. Myös yhteis-
työ Tuusulan seurakunnan
kanssa on aktiivista.

Tuusulassa halutaan lisätä merkittävästi monimuotoista
vanhusten palveluasumista lähitulevaisuudessa. Myös
kotihoitoa ja kotona asumista tukevia palveluita kehi-
tetään edelleen. Terveyskeskussairaalan ja vanhusten
palvelukeskus Tuuskodon osastojen erityisosaamista
vahvistetaan profiloimalla niitä tarjottavan hoidon
mukaan. Lisäksi Tuuskodon hoivapaikkoja lisätään.
Taustalla ovat valtuustossa jätetyt aloitteet ja sosiaali-
 ja terveystoimen yhdistämisestä saatavat synergiaedut.

Pitkäaikaishoidon
paikkoja lisätään
Tuuskotoon perustetaan lisää
pitkäaikaisen laitoshoidon
paikkoja. Paikkojen lisäykses-
tä huolimatta Tuuskodon ko-
dinomaisuus säilyy. Kaikille
tuusulalaisille vanhuksille ha-
lutaan järjestää turvallinen,
kodinomainen ja virikkeitä
antava elinympäristö, joka
edistää heidän kuntoutumis-
taan, omatoimisuuttaan ja
toimintakykyään.
Lisäyksen ansiosta pitkäaikais-
ten laitoshoidon paikkojen
arvioidaan riittävän vuoteen
2012 asti. Tuusulaan suunni-
tellaan laaja-alaista vanhus-
ten ja vammaisten palvelu-
keskusta, joka valmistuisi
vuonna 2012.

Suurin osa hoivapaikoista
yhden hengen huoneissa
Tuuskodon uudet hoivapaikat
saadaan palauttamalla hoiva-
käyttöön rakennetut huoneet
takaisin potilashuoneiksi.
Suurin osa pitkäaikaishoidon
hoivapaikoista on 1 hengen
huoneissa. 62 hoivapaikasta
56 hoivapaikkaa on 1 hengen
huoneissa ja 6 hoivapaikkaa
on 2 hengen huoneissa. Kym-

menen lyhytaikaishoidon pai-
koista sijoittuu 2 hengen huo-
neisiin. Kahden hengen huo-
neisiin voidaan sijoittaa tar-
vittaessa pariskunta tai hen-
kilöt, jotka toivovat yhteistä
asumista toisen kanssa.

Tuuskodon ja terveys-
keskuksen osastot
jaotellaan hoidon mukaan
Sekä Tuuskodossa että terve-
yskeskussairaalassa osastoja
profiloidaan pitkäaikaisen
hoivan ja hoidon mukaan tar-
koituksenmukaisiksi kokonai-
suuksiksi. Tuuskotoon tulee
hoivaosasto, saattohoitoon
erikoistunut hoivaosasto, in-
fektio-osasto, vaikean demen-
tian hoivaosasto ja keskivai-
kean dementian hoivaosasto.
Lisäksi Tuuskoto tarjoaa te-
hostettua palveluasumista.
Terveyskeskussairaalan osas-
toilla hoidetaan mm. akuut-
tisairaanhoitoa ja kuntoutus-
ta tarvitsevia potilaita sekä
potilaita, jotka tarvitsevat te-
hostettua pitkäaikaishoitoa.

Vanhusten laitospaikkojen
tarve kasvaa
Vanhusten määrä kasvaa Tuu-
sulassa. Myös vanhuspalvelu-

jen tarve kasvaa nopeasti seu-
raavien vuosikymmenten ai-
kana. Tällä hetkellä potilaita
jonottaa Tuusulan terveyskes-
kussairaalassa hoivatason
paikkaa palvelukeskus Tuus-
kotoon. Potilaat odottavat
hoitopaikkaa, jossa pystytään
huomioimaan pitkäaikais-
hoivaa tarvitsevien palvelu-
tarpeet. Tutkimusten mukaan
terveyskeskussairaalan osas-
tohoito on lisäksi kallein tapa
järjestää pitkäaikaishoivaa.

Henkilöstön määrä,
osaaminen ja työhyvinvointi
takaavat hyvän hoidon
Tuuskodon henkilöstömitoi-
tukset ovat valtakunnallisten
suositusten mukaiset suhtees-
sa hoitoa tarvitseviin potilai-
siin. Verrattaessa Tuusulan
laitoshoidon henkilöstömitoi-
tuksia ympäristökuntiin huo-
mataan, että tilanne on pa-
rempi kuin naapurikunnissa.
Lisäksi henkilöstön ammatti-
taitoa vahvistetaan osastojen
profiloitumista tukevalla toi-
minnalla ja koulutuksella.

Soili Kalenius Tuuskodossa osallistuu kuvataideryhmän toi-
mintaan. Martta Suominen takana tutkii kaunista teosta,
joka tulee esille Taiteiden Yö -tapahtumaan.

Riikka Uusikulku
tiedottaja, Tuusulan kunta
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Päivi Ilonen
Hoivakoti Ellen Oy, p. 0400 723 433

Hoivakoti Ellenissä on vuosien varrella harrastettu
tanssimista niin talon ulkopuolella kuin hoivakodillakin.
– Elämän iloa kaikille. Se on meidän kaikkien mielestä
tanssiminen, Päivi Ilonen Hoivakoti Ellenistä sanoo.
Tutuksi ovat tulleet sekä kris-
tallitanssit kesäisin Männistön
lavalla että talvella Hyvinkää-
salissa. Myös muut ikäihmisil-
le suunnatut tanssit ovat ol-
leet mieluisia.
– Nyt haluaisimme verkos-
toitua muiden ikäihmisten
kanssa ja tuoda heille elämän
iloa, Päivi Ilonen Hoivakoti
Ellenistä toivoo. Niinpä Hoi-
vakoti Ellen järjesti tanssit
Jokela-talolla ystävänpäivän
aattona 13.2.2009.
– Pillereiden sijaan pitäisi ikä-
ihmisten liikkumista motivoi-
da. Liikkumisella on saatu pal-

jon hyödyllistä vastetta:
unentarve paranee, ruokaha-
lu lisääntyy ja levottomuus
vähenee, Ilonen kertoo.

Tanssin kautta
uusia ystäviä

Ilonen kertoo pienen tarinan
vuosien varrelta. Alkuvuosien
ahkeran tanssibuumin kautta
sai miellyttäviä ystäviä. Yksi
niistä oli 83-vuotias Jaakko
(nimi muutettu), joka piti
huolen, etteivät hoivakodin
neitoset istuneet tansseissa
seinäkukkasina.

Bertta Manner ja Päivi Ilonen tanssivat Hoivakoti Ellenissä.

Mielikuvat tanssista liittyvät
usein johonkin tiettyyn tans-
sityyliin tai tekniikkaan. Lisäk-
si ajatellaan, että tanssi sopii
harrastukseksi vain tietyn ko-
koisille tai tietyn ikäisille.
Tanssia voi kuitenkin monella
lailla ja se sopii mainiosti kai-
kille, myös seniori-ikäisille liik-
kujille. Monipuolisuudessaan
tanssi on yksi parhaista liikun-
tamuodoista.

Tanssissa virkistyy
keho ja mieli
Tanssiminen kehittää tasapai-
noa ja lihaskuntoa, koko ke-
hon hallintaa. Lisäksi tanssi
kehittää muistia ja auttaa
keskittymään. Siinä virkistyy
sekä keho että mieli.
Tanssi tarjoaa luontevasti
mahdollisuuksia myös ystä-
vyyssuhteiden syntymiselle.
Tanssimalla voi saada myön-
teisiä kokemuksia omasta ke-
hostaan ja musiikkiin eläyty-
mällä on mahdollista ilmaista
monenlaisia tunteita. Tanssi-
essa voi tuntea itsensä her-

käksi tai voimakkaaksi ja löy-
tää omaa naisellisuuttaan tai
miehisyyttään. Tanssi- ja liike-
ilmaisu tarjoaakin oivallisen
mahdollisuuden eläytyä eri-
laisiin rooleihin.

Anna vapaan tanssin viedä
Tanssiminen on mahdollista
myös ilman tarkkoja askelia
ja määriteltyjä koreografioi-
ta. Vapaan tanssin tunneilla
annetaan musiikin viedä ja
mielikuvien liikuttaa.
Vapaan tanssin perusperiaate
on, että jokainen osaa tanssia
eikä oikeaa tai väärää tapaa
ole. Tanssia voi yksin, kaksin,
ryhmässä tai vaikka tuolilla
istuen. Tanssi kuuluu ja on
mahdollista kaikille!

Tuusulan kansalaisopiston
tanssitunnit tarjoavat
liikunnan iloa
Tuusulan kansalaisopiston eri-
laisille tanssitunneille osallis-
tuminen ei usein edellytä ai-
empaa tanssitaustaa tai koke-
musta. Tanssitekniikkaa tär-

keämpää on leppoisa ilmapii-
ri, ja jokaisella harrastajalla
on mahdollisuus nauttia
omasta liikkumisestaan omi-
en resurssiensa mukaisesti.
Olipa kyse lavatansseista, la-
tinorytmeistä tai kuntotans-
sista, tärkeintä on liikunnan
ilo ja hyvä mieli.
Opiston tanssikurssien vali-
koima vaihtelee lukukausit-
tain. Kurssitiedot löytyvät
kansalaisopiston esitteestä,
joka jaetaan tuusulalaisiin
talouksiin kaksi kertaa vuo-
dessa. Ohjelma löytyy myös
netistä osoitteesta
www.tuusula.fi/kansalais-
opisto.
Opisto ottaa mielellään
vastaan myös kurssitoiveita,
joita voi kertoa puhelimitse
8718 3415, sähköpostilla
kansalaisopisto@tuusula.fi
tai käymällä henkilökohtai-
sesti opiston toimistossa
Koskenmäenpolku 4.

Senioritansseja, kuntotanssia, lavatansseja ja latinorytmejä
– tanssia voi monenlaisin askelin.
Tuusulan kansalaisopisto tarjoaa mitä erilaisimpia tanssikursseja.

70+-uimakortti
• 70+-uimakortti 70 vuotta täyttäville on otettu käyttöön 1.1.2009

lähtien ja se myönnetään 70 vuotta samana kalenterivuonna
täyttäville henkilöille

• Kortti on henkilökohtainen, kortin hinta on 18 €/vuosi +
korttipantti 6 € ja se myönnetään tuusulalaisille

• Kortti on voimassa vuoden ostopäivästä laskien, kortin voi
ostaa uimahallin kassalta Kela-kortin esittämällä

• Kortti oikeuttaa uimiseen arkisin klo 6-16
• Kortti ei oikeuta osallistumaan kunnan järjestämään ohjattuun

vesivoimisteluun, vaan vesivoimisteluun osallistujien on
 ostettava kausikortti 35 €/kausi

senioreille

Kesä-
jumpat

• Säävarauksella
Tuusulan
uimahallin
takanurmikolla

• Tiistaisin 2.6.,
9.6., 16.6.

 klo 11.00
• Ota oma
 jumppa-alusta

mukaan

Diakoniatyö järjestää keskiviikkona 3.6.
klo 10-15 tapahtuman Lepomäessä, jolloin kootaan
alueen asukkaita ja muitakin kiinnostuneita yhteisiin
talkoisiin. Tarkoituksena on kohentaa pihoja mm.
istuttamalla alueelle kukkia.
Perjantaina 5.6. klo 13-15 pidetään kiitosseurat
Lepomäen kerhotilassa. Mukana seuroissa on rovasti
Sakari Vuorinen sekä Tuusulan seurakunnan kanttori
Tuula Saarensola ja diakoniaväkeä.

Anneli Pihlajaniemi
rehtori, Tuusulan kansalaisopisto

– Ystävyytemme syveni ja tu-
tustuimme myös vaimoon,
Ilonen kertoo. Vaimo viihtyi
kuitenkin mieluummin koto-
na kuin tanssilattialla. Paris-
kunta kävi kyläilemässä hoi-
vakodilla, 2-3 kertaa kuukau-
dessa. Joskus oli tilanteita,
että emme nähneet Jaakkoa,
soittelimme perään ja tiedus-

telimme pariskunnan vointia.
– Ikimuistoinen oli retki Etelä-
Pohjanmaalle, kun pariskunta
ajoi omalla autolla perässä ja
saimme viettää kesäretken
yhdessä. Retki onnistui hyvin
- suunnitelmien mukaisesti,
Ilonen nauraa. Ystävyys Jaa-
kon kanssa alkoi tanssin mer-
keissä.

Hoivakoti Ellen haluaa lähet-
tää terveisiä kaikille Jokelan
kotihoidossa oleville ikäihmi-
sille ja kutsua seuraaviin ilta-
päivätansseihin. - Jos ei pidä
tanssimisesta, niin ystävystyä
voi aina. Odottelemme sinua
mukaan, Ilonen kutsuu.

Tanssin iloa sukupolvien pyörteissä. Äiti Taini (vas.) tyttärensä Helenan (kesk.)
ja ystävätär Anni viettivät iloista ystävänpäivää.
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LÄÄKÄRIVASTAANOTTO
VÄESTÖVASTUUALUEITTAIN
ajanvaraus arkisin klo 8-15

Tuusulalaisten
ikäihmisten

Hätänumero

112
LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS klo 8-22
8718 3760
- yöpäivystys klo 22-8
Hyvinkään sairaala  (019) 4587 2261
Peijaksen sairaala  4716 7060
SOS-auto - henkistä ensiapua ja tukea
040 503 2199

Itäinen alue ....................8718 3820
Läntinen alue .................8718 3822
Keskinen alue.................8718 3900
Riihikallion alue .............8718 3702
Jokelan alue ...................8718 4000
Kellokosken alue ...........8718 4200

SAIRAANHOITAJAN
PUHELINNEUVONTA
ma-pe klo 8-16...............8718 3800

APUVÄLINELAINAUS
ma, ti, ke, pe klo 12-13,
to klo 16-17....................8718 3795

VANHUSTEN PALVELUT
sosiaaliohjaaja ...............8718 3378
- omaishoidon tuki
- asunnon muutostyöt
- asumispalvelut
- kuljetuspalvelut

PÄIVÄSAIRAALA
Hyrylän päivätoiminta
hoitajat varmimmin tavattavissa
klo 8-14 ..........................8718 3640

PALVELUKESKUS TUUSKOTO
pitkäaikainen laitoshoito
osastonhoitaja ..........................8718 2285
lyhytaikainen laitoshoito
lyhytaikaishoidon järjestelijä
ma-pe klo 12-12.30 ...................8718 2284
asumispalvelu osastonhoitaja ..8718 2269
Terveyskeskus sairaala
OS 1 hoitajat .............................8718 3650
osastonhoitaja ..........................8718 3654
OS 2 hoitajat .............................8718 3630
osastonhoitaja ..........................8718 3631

PÄIVÄTOIMINTA
Jokelan päivätoiminta
puhelintunti klo 12-13 ...8718 4016
Kellokosken päivätoiminta
puhelintunti klo 12-13 ...8718 4238

KELA, Tuusula ................020 435 0700

YKSITYISET TERVEYSPALVELUT
Tuusulan lääkärikeskus..6808 8750

Hertta-lehden vastaava päätoimittaja:
avopalvelupäällikkö Nina Hiltunen

Taitto: S. Rinne, Tuusula. Painopaikka: Suomen Lehtiyhtymä Oy, Tuusula

Levikki: 5000 kpl.
Jakelu: Tuusulalaiset taloudet,
joissa asuu yli 65-vuotias kuntalainen
Hertan osoitteellisen jakelun pohjana on
Tuusulan kunnan kuntarekisteri.

Tuusulan kunnan
ikäihmisten tiedotuslehti

Kuka olet?
Vuodesta -68 Tuusulassa asu-
nut eläkkeellä oleva sairaan-
hoitaja Leena Östman.
Mummi kuusivuotiaalle
pojantyttärelle.

Mitä vapaaehtoistyötä
teet ja missä?
Teen monenlaista vapaaeh-
toistyötä. Toimin esimerkiksi
Hyrylän Hyvän Tuulen Tuvan
emäntänä. Lisäksi olen muka-
na seurakunnan tapahtumissa
mm. diakoniaruokailuissa se-
kä "yleismiesjantusena" aina
tarvittaessa niin seurakunnas-
sa kuin naapurustossakin.
Hyvän Tuulen Tuvan emäntä-
nä hoidamme emäntäparin
kanssa tarjoilun ja seurustelun
kävijöiden kanssa - yksinker-
taisesti mukavaa, hyvää yh-
dessäoloa. Tarkoituksena on
pitää Hyvän Tuulen Tupa ni-
mensä veroisena. Usein hyvä
tuoksu toivottaa tulijat terve-
tulleiksi jo alakerrassa ja maa-
ilma parannetaan vähintään
kerran päivässä.

Milloin olet aloittanut ja
mistä sait kipinän?
Vaikea sanoa, koska olen
aloittanut varsinaisen vapaa-
ehtoistyön tekemisen. Olen
luonteeltani "sosiaalinen bo-
heemi" eli tutustun helposti
uusiin ihmisiin. Yhtenä mot-
tonani onkin: katse alhaalla
ja korvat suurina.
Varsinainen kipinä muiden
auttamiseen syntyi omasta
kokemuksestani, kun olin itse
avun tarpeessa vuosikymme-
niä sitten. Silloin sain tuntea,
kuinka paljon ihminen voi
toista auttaa. Oleellista on
usein olla lähtemättä mukaan
katastrofin kuoppaan, vaan
heittää siellä olevalle tikkaat
ylöspääsyyn sekä kannustaa
ja olla tukena nousussa. Olla
lähellä toista ihmistä.

Kuinka monta tuntia
viikossa käytät vapaa-
ehtoistyöhön?
Tätä työtä ei tehdä kello kä-
dessä, mutta suuren osan he-
reilläoloajasta saan viettää
ihmisten parissa.

Kuinka pidät huolta
omasta jaksamisestasi?
Viikon aikana tapaan paljon
ihmisiä erilaisissa elämäntilan-
teissa ja olen monessa muka-
na. Viikonloput pääsääntöi-
sesti pyrin rauhoittamaan
itselleni. Silloin hiljaisuudessa

tyhjennän mieleni ja sieluni
ja lataan akkuni tulevaa viik-
koa varten. On todella tärke-
ää, että on myös aikaa omiin
tarpeisiin ja oman itsensä hoi-
tamiseen. Voimaa jaksami-
seen ammennan Sanan kuu-
lemisesta ja lukemisesta, pyrin
myös käymään messussa vii-
koittain. Ilman niitä en jaksai-
si.

Miksi muidenkin
tulisi lähteä mukaan?
Ei pidä pelätä, että vapaaeh-
toistyöhön lähteminen on jo-
tain vaikeaa tai monimutkais-
ta. Toki omat voimat sekä
kunto täytyy aina muistaa ot-
taa huomioon. ANTAESSAAN
SAA on hyvä tunnuslause, jo-
ka näkyy vapaaehtoistyössä.
Tämä toteutuu molempiin
suuntiin eli sekä antaja että
saaja saavat yhdessäoloa, iloa
sekä jotain sellaista, mitä ei
voi rahalla saada eikä ostaa.
Sitä voisi jokainen miettiä!
Esimerkiksi naapurin koirat
ulkoiluttavat minua ja joskus
mennäänkin tosi haipakkaa
tahtia. Me kaikki hyödymme
ja nautimme yhdessäolosta ja
koirien emäntäkin on tyyty-
väinen.

Mottosi?
Kuten aiemmin tuli jo mainit-
tua, niin kyllä hyvä motto on
ANTAESSAAN SAA. Se todella
on niin yksinkertaista.
Mukavin työtehtäväsi
vapaaehtoisena?
Niitä on niin paljon, että on
vaikea mainita vain yhtä. Vii-
meisimpänä on jäänyt mie-
leen äitienpäivälounas seura-
kuntatalolla. Oli ilo nähdä ja
kuulla iloisia ja tyytyväisiä ih-
misiä ja olla kaatamassa heille
kahvia. Lisäksi oli mukava olla
niin lämminhenkisessä ja lep-
poisassa tilaisuudessa!

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä vapaaehtois-
työnohjaaja Soila Rämöön p.
040 706 8706, niin katsotaan
yhdessä mitä sinä voisit teh-
dä! Tai poikkea Hyvän Tuulen
Tuvalla!

Hyrylän tupa on auki ma-pe
klo 10-14 sekä pe 10-13 osoit-
teessa Koskenmäenpolku 4,
II kerros. Kesätauolle Hyrylän
tupa jää 12.6. jälkeen. Heinä-
ja elokuussa tupa on auki joka
keskiviikko klo 10-13. Syksyllä
palataan taas normaaliin
aikatauluun 17.8.

Naiset viettämässä yhteistä hetkeään Hyvän Tuulen Tuvalla.
Henkilöt vasemmalta oikealle: Inkeri Lehtinen, Inkeri Laajanen,
Raili Ruuskanen, Soila Rämö (diakoni/vapaaehtoistyön-
ohjaaja), Lahja Kurkivuori ja Leena Östman reunimmaisena
oikealla.

Jokelan tupa on auki ma ja
ke klo 10-13 Asemapäälli-
köntalolla. Jokelan tupa jää
kesätauolle 27.5. jälkeen.
Syksyllä tupa palaa normaa-
leihin aukioloaikoihin 17.8.

Kellokosken tupa on auki
torstaisin klo 10-13 Järjestö-
tuvalla. Tällä hetkellä Kello-
kosken tupa on kuitenkin
jo kesätauolla. Syksyllä tupa
palaa normaaleihin aukiolo-
aikoihin 3.9.

EHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT
IKÄIHMISILLE (EHKO)
ma-pe klo 12-13 muistihoitaja,
sairaanhoitaja ...........................040 314 3616

SOTIEMME VETERAANIEN PALVELUT
rintamaveteraanien kuntoutus- ja
avustusasiat...............................040 314 3607

PÄIHDEHOITAJAN PALVELUT
ma, ti, to ja pe klo 9-10,
keskiviikkona ei puhelinaikaa
Hyrylä ........................................040 314 3675
...................................................040 314 3836
Jokela ja Kellokoski ..................040 314 4122

TOIMEENTULOTUKI
ma-pe klo 9-10
sosiaalityöntekijät.....................87 181

POTILASASIAMIES ....................8718 3095

VAPAA-AJAN PALVELUT
erityisryhmien
liikunnanohjaaja.......................8718 2222
Tuusula pääkirjasto...................8718 3444
Jokelan kirjasto.........................8718 4040
Kellokosken kirjasto .................8718 4245
Riihikallion kirjasto...................8718 3455
kirjastoauto...............................040 314 3426
kansalaisopisto - Tuusula..........8718 3415
- Jokela ......................................4171 281

VUOKRA-ASUNNOT JA
ASUMISOIKEUSASUNNOT
asukassihteeri............................8718 3031

ROSELIUS-SÄÄTIÖN VUOKRA-ASUNNOT
asukassihteeri............................8718 3031
- asuntoja haetaan säätiön omilla tai
Tuusulan kunnan asuntopalveluista
saatavilla lomakkeilla

TUUUSULAN SEURAKUNTA
- VAPAAEHTOISTYÖ
vapaaehtoistyönohjaaja tiistaisin
klo 12-13....................................8759 6221

Muistathan matkapuhelimella
soittaessasi suuntanumeron 09-

Leikkaa talteen

Soila Rämö
vapaaehtoistyönohjaaja
p.040-706 8706
Tuusulan seurakunta

SOSIAALIASIAMIES...................8718 3015

KOTIHOITO
osastonhoitaja ...............040 314 4609
puhelintunti ma-pe klo 12-13
Jokelan kotihoito...........8718 4016
Kellokosken kotihoito...8718 4238
Riihikallion kotihoito.....8718 3334

osastonhoitaja ...............8718 3622
puhelintunti ma-pe klo 12-13
Hyrylän kotihoito...........8718 3712
Kievarin kotihoito..........8718 3712
Yöpartio .........................045 525 858 281
 .......................................045 525 858 282

Ikäihmisille tarkoitettu kerho Ystäväpiiri
aloittaa toimintansa Jokelassa.
Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ohjaajiin: Kirsi Ilonen
p. 040 566 1302 tai Päivi Ilonen p. 0400 723 433.

Ystäväpiiri
kokoontuu Jokelassa


