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Tuusulan kunnan
ikäihmisten tiedotuslehti

N:o 1

Marianne Heikkilä

Tuusulan kunta myöntää Suomen sotien 1939–1945 sotainvalideille, sekä
rintamatehtävissä olleille miehille ja naisille erityispalveluita ja etuuksia. Veteraa-
nipalveluihin ja etuuksiin ovat oikeutettuja ne, joilla on rintamasotilastunnus,
naisille myönnetty rintamapalvelustunnus, rintamatunnus tai veteraanitunnus.

Sotiemme veteraanien etuudet
ja erityispalvelut vuonna 2013

Hampaiden tarkastuksista ja
proteeseihin liittyvistä kliini-
sistä töistä korvataan veteraa-
neille vuosittain 350 euroa.
Lisäksi Tuusulan kunnan ham-
mashoidossa voi vuodessa
käydä maksutta 350 euroon
asti.
Veteraanit saavat jalkahoitoa
kuusi kertaa vuodessa mak-
sutta. Joka toinen vuosi vete-
raanien on mahdollista saada
silmälasien hankintakuluihin
korvausta 250 euroa.
Veteraaneille myönnetään
suunnitelmallista laitoskun-
toutusta Kiljavan sairaalassa.

Fysikaalista hoitoa annetaan
yksityisissä hoitolaitoksissa tai
tarpeen mukaan myös koto-
na. Lisäksi terveyskeskuksen
päiväsairaalassa järjestetään
päivätoimintaa veteraaneille.

Veteraanien matkaliput
Tuusulalaiset sotaveteraanit
voivat saada ilmaisen vete-
raanilipun. Lippu kelpaa kai-
killa Tuusulaa suoraan palve-
levilla linja-autolinjoilla lu-
kuun ottamatta niitä linjoja,
joissa kelpaa vain YTV:n lippu.
Veteraanilipulla tehtävien
matkojen määrää tai pituutta

ei ole rajoitettu.
Muista veteraaneille myön-
nettävistä eduista saa tietoa
toimistosihteeri Jaana Juntti-
lalta, puh. 040 314 3607. Lisä-
tietoa Tuusulan kunnan
verkkosivulta osoitteessa
www.tuusula.fi/veteraanit.

Taiteilijakoti Erkkolassa
- Hyvän elämän lähteillä

Kuinka voit? Mitä lähiympä-
ristöllesi kuuluu? Koetko
elämäsi laadukkaaksi?
Kodin ja perheen jokapäiväi-
sestä hyvinvoinnista lähtevää
voimaa peräänkuulutetaan
ajassamme yhä kiihkeämmin,
syystäkö?

Näitä aiheita saapuu Erkkolan
J. H. Klubille torstaina 4.4. klo
19.00 pohtimaan äiti, pappi,
toimittaja, kolumnisti, toimin-
nanjohtaja Marianne Heik-
kilä. Hänen työpolkunsa on
pitänyt sisällään yllätykselli-
siäkin käänteitä ja nykyinen
näköalapaikkansa on 114-
vuotiaan kansalaisjärjestömme

Marttojen toiminnanjohtaja-
na. "Itse olen yrittänyt päästä
eroon  suorittamisen kulttuu-
rista ja hyväksynnän hakemis-
esta. Tärkeintä on
olla kokonainen ihminen",
Marianne toteaa.

Tilaisuuteen on
vapaa pääsy, tervetuloa!
Erkkola, Rantatie 25, Tuusula

Marttaliiton
keskusteluilta

Kansainvälistä
museopäivää vietetään

osana Tuusulan
370-vuotisjuhlavuotta.

Eino Leino alias Heikki Lund

Pekka Halosen omakuvan äärellä

Aleksis Kiven mökki
Kotiseutumuseo Klaavola

Toukokuun lauantaina 18.5. klo 11–18 vietetään
kansainvälistä museopäivää. Tuusulalaisiin museoihin
on silloin avoimet ovet, sekä ilmainen sisäänpääsy ja

opastukset. Valitse kiinnostavimmat esimerkiksi
seuraavista kohteista, ja pyydä ystävääkin mukaan.

Halosenniemessä eletään
mestarien hengessä
Halosenniemi on taidemaalari Pekka Halosen
vuonna 1902 valmistunut kansallisromanttinen
ateljeekoti Tuusulanjärven rannalla. Alkuperäiseen
asuunsa entisöity Halosenniemi toimii
taidemuseona, joka kertoo Pekka Halosen taiteesta,
hänen elämäntyöstään ja ystävistään, jotka loivat
kuuluisan Tuusulan Rantatien taiteilijayhteisön.

Halosenniemessä monipuolista
ohjelmaa museopäivänä
FM Anne-Maria Pennonen luennoi klo 12.00
saksalaisesta maisemamaalauksesta. Kello 14.30
alkaa rooliopastus, Pekka Halonen Eino Leinon
silmin. Näyttelijä Heikki Lund esittää ”Rantatien
runoruhtinasta” Eino Leinoa, ja kertoo tarinoita
Halosenniemestä ja ystävästään Pekka Halosesta.
Kello 16.00 on vuorossa yleisöopastus.
Osoite: Halosenniementie 4-6. Opasteet Rantatieltä.

Vieraile myös Erkkolassa
Runoilija J. H. Erkon taitelijakoti Erkkolan toiminta
keskittyy kirjallisuuteen, musiikkiin, kuvataiteeseen
ja teatteriin. Taiteen eri alueet kohtaavat Erkkolassa
monipuolisena toimintana. J. H. Erkon taiteilijakoti
valmistui vuonna 1902 Tuusulan Rantatien varteen,
Aleksis Kiven kuolinmökin viereen. Erkko halusi
asua lähellä ihailemansa kirjailijan viimeistä asuin-
sijaa. Erkkolassa järjestetään yleisöopastus klo 13.
Esillä Martta Wendelinin 120-vuotisjuhlanäyttely.
Osoite: Rantatie 25

Aleksis Kiven kuolinmökki
löytyy Erkkolan läheisyydestä
Aleksis Kiven kuolinmökki on merkittävä kansallinen
muistomerkki, jossa kansalliskirjailijamme Aleksis
Kivi vietti elämänsä viimeiset kuukaudet Tuusulan
Rantatiellä Syvälahden mökissä veljensä Albert
Stenvallin perheen hoivissa. Aleksis Kiven
kuolinmökissä järjestetään kaksi yleisöopastusta,
klo 12 ja 14. Opasteet Rantatieltä.

Lottamuseon loistelias rakennus ihastuttaa
Lottamuseo oli alunperin loistelias huvila, jossa
toimi muun muassa täysihoitola 1920-luvulla, ja
Lotta Svärd -järjestön kurssikeskus 1930-luvun
lopulla. Huvila tuhoutui tulipalossa 1947.
Syvärantaan rakennettiin vuonna 1995 uusi
päärakennus, jossa toimii nykyisin Lottamuseo ja
kahvila. Esillä on kokonaan uusittu näyttely.
Osoite: Rantatie 39

Kotiseutumuseo Klaavola kutsuu kylään
Kotiseutumuseo Klaavola avaa ovensa
museopäivänä klo 12–16 ajaksi tutustumista varten.
Klaavola on auki yleisölle vain erikseen sovittuina
päivinä. Klaavolan kotiseutumuseossa pääsee
kurkistamaan tuusulalaisen sukutilan arkeen.
Parisataavuotiaan tilan päärakennuksen huoneet
on sisustettu maailmansotien välisen ajan tyyliin.
Pihapiirin aitat, ajokalustovaja ja sauna täydentävät
kuvaa.
Osoite: Klaavolantie 3

Lottamuseo

Martta Wendelin
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Eeva Keskinen nauttii mukavasta seurasta Mäntymäellä.

Aktiivinen kahdeksankymppinen
nauttii yhdessä tekemisestä

Hämeenkyröstä
Tuusulaan

Hämeenkyrön tyttö Eeva Kes-
kinen muutti vuonna 1972
Tuusulaan. Eeva aloitti Kera-
van kaupungilla terveystar-
kastajana, jossa hän viihtyi
lähemmäs 20 vuotta, aina
eläkkeelle jäämiseensä asti.
Eläkkeelle jäätyään vuoden
1990 alussa Eeva ehti käydä
parilla elämänsä ensimmäisel-
lä, ja toistaiseksi viimeisellä
etelänmatkallaan Gambiassa
sekä Kreetalla. Tämän jälkeen
etelänmatkoja ei ole tullut
tehdyksi, kun tilalle tuli muita
harrastuksia mm. vapaa-
ehtoistyö ja viikonloppujen
rakkaat kalareissut Pirkan-
maalle.

Monipuolinen harrastaja

Eeva tunnetaan intohimoi-
sena kalastajana, ja omalla
reseptillä tehty kalasoppa
maistuu myös kaikille tutuille
ja läheisille. Ruoanlaiton lisäk-
si Eevan sydämenasiana ovat
olleet myös mm. leipominen,
käsityöt sekä runojen kirjoit-
taminen.
Moni tutuista ei varmaan
tiedäkään, että Eeva on kas-
vattanut beaglekoiria 18
vuotta, sekä hoitanut omalla
tallilla hevosia. Tämän johdos-
ta jäärata-ajot ja kuninkuus-
ravit ympäri Suomen ovat tut-
tuja paikkoja Eevalle.
Kylän lapsilla on ollut hyvä
syy tulla Eevalle vieraisille,
kun samalla on saanut ulkoi-
luttaa koiria, harjata hevosia
sekä oppia leivonnan saloja
Eevan keittiössä.

Vapaaehtoistyö
kantaa hedelmää aina!

Vapaaehtoistyöhön Eeva lähti
mukaan lokakuussa vuonna
1992, kun Hyvän Tuulen
Tupaa alettiin perustaa. En-
simmäiset kolme vuotta Hy-
vän Tuulen Tupaa pidettiin
kaksiossa Tuusulan terveys-
keskuksen ns. vanhalla puolel-
la, ennen kuin paikka vaihtui
torin laidalla olevaan kiin-
teistöön vuonna 1996.
Eeva kertoo, että Hyvän Tuu-
len Tuvalla jokaviikkoiset
emäntävuorot alkoivat heti
tuntua ”mun jutulta”.
Asiakkailta saatu hyvä palau-
te, ja ne monet ihanat kiitok-
set, ”kun antaa niin itsekin
saa”, kannustivat häntä toimi-
maan intensiivisesti lähes 17
vuotta.
Kaikki kuitenkin loppuu
aikanaan, ja niin kävi tässäkin.
Eeva lopetteli emännyydet
luontevasti, kun paikalle saa-
tiin lisää uusia naisia. Seuraa-
vaksi hän tarttuikin uusiin
haasteisiin: alkoi aktiivinen
toiminta eläkeläisjärjestössä
Tuusulan Seudun Eläkeläiset
ry:ssä.

Vapaaehtoistoiminta
antaa sisältöä elämään

Toiminta Tuusulan Seudun
Eläkeläisjärjestöt ry:ssä alkoi
Eevalla vuonna 2003 ensin
jäsenenä, sitten sihteerinä, ja
vuonna 2010 Eeva valittiin
järjestön puheenjohtajaksi.
Puheenjohtajana hän jatkaa
edelleenkin.
Eeva kokee kerhotoiminnan
erittäin tärkeäksi. Kerran vii-

kossa noin 60 jäsentä kerral-
laan kokoontuu eläkeläisten
kerhotiloissa Mäntymäellä,
Hyrylässä. Toiminta on hyvin
virikkeellistä, ja kaikki koke-
vat, että yhdessäolo tekee hy-
vää niin henkisesti kuin fyysi-
sestikin. Yhdessä seurustel-
laan, lauletaan, jumpataan ja
tanssitaan. Iäkkäimmät jäse-
nistä ovat jo yli yhdeksän-
kymmenen!
Järjestötyö on mitä suurim-
massa määrin vapaaehtois-
työtä. Eeva haluaakin sanoa
kaikille, jotka kokevat jäävän-
sä tyhjän päälle, kun työura
loppuu: ”Aloittakaa vapaa-
ehtoistyö, jos se vain on oman
elämäntilanteen puolesta
suinkin mahdollista. Mitä ta-
hansa se sitten onkin, se antaa
paljon sisältöä ja mielekkyyttä
elämään. Mottoni on, että
työ, olkoonpa se mitä hyvän-
sä, kunhan se vain kantaa
hedelmää, eli tuottaa hyvää
oloa muille ja itselle, on
elämässä keskeistä!”

Eikä tässä vielä kaikki…

Eevalla alkaa juuri toinen kak-
sivuotiskausi ikäihmisten neu-
vostossa, jossa hän toimii
oman eläkeläisjärjestönsä
edustajana.

Kiitos Eeva kannustavasta
asenteestasi ja positiivisuu-
desta! Onnea kahdeksan-
kymppiselle!

Aktiivinen eläkeläinen, Eeva Keskinen Hyrylästä, täytti
2.2.2013 kahdeksankymmentä vuotta. Iästä huolimatta
harrastukset ja vapaaehtoistyö, sekä vireä toiminta
täyttävät Eevan arkipäivät. Viikonloppuisin on sentään
aikaa hengähtää.

Laila Hedenborg
palvelukoordinattori/ikäih-
misten neuvoston sihteeri
koti- ja laitoshoiton palvelut
Tuusulan kunta

Hammaslääkäri-
päivystykseen ajanvaraus

– soita aina ensin

Kiireellistä ensiapua tarvitse-
ville annetaan aika hammas-
hoitolaan samalle päivälle.
Esimerkiksi hammastapatur-
ma, kova särky ja turvotus
vaativat kiireellistä ensiapua.
Aika hammaslääkäripäivys-
tykseen varataan suun tervey-
denhuollon keskitetystä
ajanvarauksesta numerosta
09 8718 3733.

Arkipäivisin palvelevat
Tuusulan omat
hammashoitolat
Hammaslääkäripäivystys
toimii Etelä-Tuusulan, Jokelan
ja Kellokosken sosiaali- ja
terveysasemien hammashoi-
toloissa arkipäivisin klo

7.30–15. Päivystyspuhelut
toivotaan soitettavan
klo 7.30–9 välisenä aikana.

Kello 15 jälkeen, iltaisin
ja viikonloppuisin kiireellisen
hammashoidon saa
Helsingistä
Arkisin klo 15–21, viikonlop-
puisin ja arkipyhinä eli virka-
ajan ulkopuolella hammas-
lääkäripäivystys järjestetään
ostopalveluna Helsingissä
Oma Hammaslääkärisi -hoito-
lassa. Siellä annetaan kiireel-
linen ensiapu tilanteissa, joissa
potilas ei voi odottaa
seuraavaan arkiaamuun
terveyskeskuksen päivystystä.
Virka-ajan ulkopuolinen ham-

maslääkäripäivystys toimii
myös ajanvarauksella, ja edel-
lyttää aina puhelinsoittoa
ajanvarauksen numeroon
010 273 8005.
Oma Hammaslääkärisi -
hoitola sijaitsee osoitteessa
Eteläesplanadi 22 A, 2.krs, ja
on avoinna arkisin klo 15–21,
sekä viikonloppuisin ja arki-
pyhinä klo 8–21.

Oma Hammalääkärisi -
hoitolan lasku kunnalta,
mahdolliset matkakorvaukset
Kelalta
Jos joudut käyttämään Oma
Hammaslääkärisi -hoitolaa,
niin saat laskun hoidosta
jälkikäteen Tuusulan kunnalta

kunnallisen hammashoitotak-
san mukaisesti. Päivystyshoi-
tola Helsingissä ei laskuta
sinua hoitokuluista.

Mahdollisista matkakorvaus-
kuluista päivystyspotilas asioi
erikseen Kelan kanssa.
Omavastuuosuus yhdensuun-
taisesta matkasta Kelalla on
lähtökohtaisesti 14,25 euroa.
Lisätiedot Kelan matkakor-
vauskuluista saat Kelan verk-
kosivuilta sekä Kelan palvelu-
numerosta arkisin klo 8–18,
p. 020 692 204.

Vuoden alusta alkaen Tuusulan terveyskeskuksen hammaslääkäripäivystykseen pääsee
varaamalla ajan puhelimitse. Potilaan tulee aina soittaa ennen päivystykseen saapumista.
Puhelun aikana arvioidaan hoidon tarpeen kiireellisyys, jotta potilaan hoitoon pääsy olisi
mahdollisimman tarkoituksenmukaista.

Uimahallin takanurmikolla
on ohjattua jumppaa kol-
mena peräkkäisenä kesä-
kuun tiistaina. Nurmikko-
jumppa on maksuton.
Mukaan tarvitset jumppa-
alustan.

Jumppapäivät ovat
4.6., 11.6., ja 18.6. klo
11–11.45 säävarauksella.
Nurmikkojumpasta, kuten
muustakin liikunnasta, tulee
hyvän olon lisäksi voimaa,
notkeutta ja tasapainoa.
Duodecim-lääkäriseura
suosittelee yli 65-vuotiaille
vähintään 30 minuuttia
kohtalaisesti kuormittavaa
liikuntaa viitenä päivänä
viikossa.
Lisätietoa liikuntamahdol-
lisuuksista saat liikunta-
ohjaaja Sami Liehulta
numerosta 040 314 2222.

Rauhalliset
nurmikko-

jumpat
kesäkuussa

Pikainen apu päivystyksestä.



Osa jäsenistä aloittaa ensimmäisen kautensa
neuvostossa, mutta suurin osa on ollut neuvostossa
jo useamman kauden ja joku jopa kymmenisen vuotta

Eturivissä vasemmalta Hilkka Kainsalo, Anja Matikainen, Sirkka Korhonen ja Eeva Keskinen
takarivissä vasemmalta Mirja Kaasinen, Kari Halme, Kullervo Mäkinen ja Ilmari Sjöblom.

Laila Hedenborg
palvelukoordinaattori/
ikäihmisten neuvoston
sihteeri koti- ja laitoshoiton
palvelut Tuusulan kunta

Anja Matikainen,
puheenjohtaja,
Kellokosken Eläkeläiset ry,
puh. 0400 935 974
anja.matikainen@
tuusulalainen.com

Eeva Keskinen,
varapuheenjohtaja,
Tuusulan Seudun Eläkeläiset
ry, puh. 0400 48 2322

Hilkka Kainsalo,
Tuusulan Eläkkeensaajat ry,
puh. 040 542 2564

Mikä on
ikäihmisten neuvosto?
Tuusulan ikäihmisten neuvos-
to on kunnanhallituksen
nimeämä kunnan ja sen alu-
eella toimivien eläkeläis- ja
vanhusjärjestöjen yhteistyö-
elin. Ikäihmisten neuvosto
edistää tuusulalaisten ikäih-
misten oikeuksien toteutu-
mista, ja kehittää olemassa
olevia sekä uusia palveluita
ja tukitoimia.
Neuvosto laatii toimikaudel-
leen toimintasuunnitelman,
jota toteutetaan kunnan ta-
lousarvioon varattujen
määrärahojen puitteissa. Kun-
nanhallituksella on oma edus-
tajansa neuvostossa.

Tavoitteet
uudelle kaudelle
Ikäihmisten neuvoston tavoit-
teena sekä johtoajatuksena
on ottaa kaikki vanhukset
huomioon toiminnassa poliit-
tiseen kantaan katsomatta.
Heinäkuussa 2013 on tulossa
uusi vanhuspalvelulaki, joka
tulee olemaan haaste niin val-
takunnallisesti kuin kunnalli-

sestikin. Laki tulee vaikutta-
maan myös neuvoston
toimintaan. Neuvoston
jäsenet toivovatkin, että hei-
hin otettaisiin aiempaa
herkemmin yhteyttä ikäihmi-
siin liittyvissä ongelmissa.
Kauden aikana on tarkoitus
tutustua mm. tuusulalaisiin
hoitolaitoksiin, ja kutsua eri
päättäjiä vierailijoiksi neuvos-
ton kokouksiin. Tämän kaltai-
sia asioita kirjataan ikäih-
misten toimintasuunnitel-
maan, ja aika sitten näyttää,
kuinka hyvin tavoitteisiin
päästiin.

Jäsenet haluavat nostaa
ikäihmisten asiat esille
Neuvosto haluaa olla ikäih-
misten asioiden puolesta-
puhujana ja edustajana en-
tistä paremmin esillä. Lisäksi
neuvosto haluaa olla aktivoi-
massa jokaisen ikäihmisen
arkea niin kotona kuin laitok-
sissakin. Ikäihmisten neuvosto
kannustaa ottamaan rohkeas-
ti yhteyttä, sekä toivottaa
oikein hyvää ja aurinkoista
kevättä kaikille!

Hyvän Tuulen Tuvan 20-vuotiseen taipaleeseen mahtuu paljon toimintaa.
Hertta-lehti kirjoitti edellisessä numerossaan, marraskuussa 2012, Hyvä Tuulen Tuvan
20-vuotisjuhlista, ja katsahti, mitä kymmenen ensimmäisen toimintavuoden aikana
tapahtui. Tässä lehdessä muistellaan viimeisintä 10 toimintavuotta, noin vuodesta
2002 vuoteen 2012.
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Uusi ikäihmisten neuvosto esittäytyy

Kari Halme, Tuusulan
Kansalliset Seniorit ry,
puh. 040 865 75 44
halme.kari@pp.inet.fi

Kullervo Mäkinen,
Eläkeliiton Tuusulan yhdistys
ry, puh. 040 5756 295
kullervo.makinen@elisanet.fi

Mirja Kaasinen,
Jokelan Eläkkeensaajat ry,
puh. 040 751 6136

Sirkka Korhonen,
Hyrylän Eläkeläiset ry,
puh. 050 434 4758
sirkka.l.korhonen@gmail.com

Ilmari Sjöblom,
kunnanhallituksen edustaja,
puh. 0400 456 404
ilmari.sjoblom@gmail.com

- muistelua osa 2/2

Hyvän
Tuulen Tuvalla

Hyvän Tuulen Tuvan
toiminnan tavoite
Hyvän Tuulen Tupa on
kuntalaisten hyvinvoinnin
lisäämiseen, yhteisvastuun
herättämiseen ja hyvän
elämän edellytysten luomisen
paikka. Toiminnassa mukana
olevat diakonissat ovat myös
tarjolla keskusteluun. Rinnak-
kaiselo samoissa keittiöissä
kotihoidon kanssa ei ole mil-
loinkaan aiheuttanut eri-
mielisyyksiä. Kaikki mahtuvat
toimimaan sulassa sovussa.

Hyvän Tuulen Tuvalla
välitetään toisista
Kaiken toiminnan mahdol-
listavat palkattomaan työhön
sitoutuneet emännät ja isän-
nät, sekä ystäväryhmä-
toiminnassa mukana olevat
vapaaehtoiset. Voidaankin

hyvällä omalla tunnolla sa-
noa, että lähimmäisen-
rakkaus, toisista välittäminen
ja hyvä tahto ovat Hyvän Tuu-
len Tuvan voimavarat. Niistä
kumpuaa yhteisöllisyys ja
tuvan henki.

Koulutusta ja muistamista
Asiakkaiden kiitosten lisäksi
vapaaehtoiset saavat konk-
reettistakin etua esimerkiksi
silloin, kun heitä koulutetaan.
Yksi viime talven koulutus-
aiheista oli muun muassa
”Mitä on olla ihminen toiselle
ihmiselle”. Koulutuspäivän
antina emäntien mieliin jäi
muun muassa ohje, että kii-
tokset ja kohteliaisuudet saa
ottaa ilolla vastaan.
”Pitää muistaa, että suoma-
lainen ei yleensä ihan turhas-
ta kiitä. Kyllä asiakkaidemme

antamat kehut ja kiitokset,
kuten, kylläpä on hyvää pul-
laa tai piirakkaa, ja tuoksuupa
täällä hyvälle, tulevat aitoina
sydämestä, ja ne voi ottaa
hyvillä mielin vastaan”, roh-
kaisee reilut 10 vuotta
emäntänä toiminut Kaarina
Hiltula.

Vapaat kädet tehdä
toiminnasta oman näköistä
Toiminnanohjaajana 2000-
luvulla Hyvän Tuulen Tupaa
luotsasi yhtäjaksoisesti
vuoteen 2008 saakka Helena
Viitanen. Hänen jälkeensä
toimintaa ohjasi diakoni Soila
Mäkinen, ja Soilan sijaisena
diakoni Heidi Salminiitty,
kunnes Helena astui jälleen
remmiin. Toiminnanohjaus on
Hyvän Tuulen Tuvassa pikem-
minkin yhteistyötä kuin
ohjaamista, sillä vapaa-

ehtoisten myötä toiminnasta
on aina saatu tehdä oman
näköistä.

Lauluja ja lankakeriä
Laulupäivät ovat yksi asia,
mikä on ja pysyy. Jaakko Su-
kula laulattaa osallistujia, ja
tuvassa on aina reilusti väkeä.
”Askartelu- ja käsityöpiiri
elpyi vuonna 2010, ja uusim-
pana toimintamuotona ovat
miesten maanantait. Lisäksi
toimintaa järjestetään tee-
mapäivien muodossa, ja välil-
lä bussiretkeillään kiinnosta-
viin kohteisiin”, kertoo yksi
tuvan aktiivijäsenistä, Kyllikki
Samila.
Äiti Teresa -tilkkupeittoja on
syntynyt Hyvän Tuulen Tupien
käsityöpiireissä valtavat
määrät. Vuonna 2005 uudes-
taan herätetty tempaus Kal-
kutan sairaaloiden ja muiden

vähäosaisten auttamiseksi on
jatkunut peittobuumina jo
seitsemän vuotta. Tilkkupeit-
toja on näinä vuosina neulot-
tu jo noin 700, ja parhaimmil-
laan Martta-Augustassa
kokoontuvaan käsityöpiiriin
saapuu jopa 40 henkeä. Nämä
värikkäät ja upeat luomukset
olivat esillä kunnantalon au-
lagalleriassa joulukuussa
2012. Tupa palvelee myös eri
yhdistysten ja järjestöjen ko-
koontumis- ja kohtauspaikka-
na.

Lämmin Kiitos kaikille
tupalaisille Hyrylässä,
Kellokoskella ja Jokelassa!

Sanna Salmela
vs. tiedottaja Tuusulan kunta
Tietolähteet:
Kaarina Hiltula, Kyllikki
Samila ja Helena Viitanen

Herkkuja 20 v. juhlissa.



4.

Kysy tai anna palautetta
Tuusulan ikäihmisten palveluista

Taitto: Sari Rinne, graafinen suunnittelu, Tuusula.
Painopaikka: Suomen Lehtiyhtymä Oy, Tuusula

Levikki: 5 000 kpl
Jakelu: tuusulalaiset taloudet, joissa asuu
yli 65-vuotias kuntalainen

Hertan osoitteellisen jakelun pohjana on Tuusulan
kunnan kuntarekisteri.

Tuusulan kunnan
ikäihmisten tiedotuslehti

Hertta-lehden vastaava päätoimittaja:
Koti- ja laitoshoidon päällikkö Jari Luoma
puh. 040 314 3379, sähköposti: jari.luoma@tuusula.fi

Vanhuspalveluiden sosiaaliohjaaja
Mari Tapiola puh. 040 314 3378,
sähköposti: mari.tapiola@tuusula.fi
Kotihoidon osastonhoitaja Mirva Hyötynen
puh. 040 314 3622, sähköposti: mirva.hyotynen@tuusula.fi

Hertta on luettavissa myös sähköisenä osoitteessa
www.tuusula.fi/hertta. Sivuilla voi myös antaa palautetta
Hertasta sekä ehdottaa aiheita seuraavaan Herttaan.

Kesä on parasta aikaa
monipuoliselle kuntoilulle

Tuusulaan rakentuva
ikäihmisten hyvinvointipalvelukeskus
tarjoaa kaikki palvelut lähellä
Mainio Vire ja Rakennus-
toimisto Pohjola kunnan
kumppanina
Tällä hetkellä Mainio Vire toi-
mittaa aterioita Tuusulan ikä-
ihmisille Ateriaali-palvelunsa
kautta.  Rakennustoimisto
Pohjola rakentaa hyvinvointi-
palvelukeskuksen asunnot,
erityisesti senioreille soveltu-
vat Eloisa-kodit.

Tuusulan ikäihmisten
määrän kasvu tulee
olemaan runsasta
Ikääntyneiden määrän suh-
teellinen kasvu väestöraken-
teeseen nähden on Tuusulas-
sa nopeaa. 75 vuotta täyttä-

neiden, kuten myös 85 vuotta
täyttäneiden kuntalaisten
määrän ennustetaan yli kak-
sinkertaistuvan vuosien 2011
ja 2021 välillä. 75-84-vuotiaita
olisi  vajaan kymmenen vuo-
den kuluttua 2 569 henkilöä,
ja yli 85-vuotiaita 886 henk-
ilöä

Uudet asumismuodot
mahdollistavat kodin
kaikissa tilanteissa
Mainio Vire tekee hoitoketjun
toimivaksi. Päämääränä on
päästä laitoksista ja raskaasta
kotihoidosta kodinomaisiin
palveluasuntoihin, jolloin voi
palveluja valitsemalla elää

loppuelämänsä saman katon
alla.
Palvelut Kotiin –konseptin
toiminta-ajatuksena on tukea
asiakkaan turvallista asumista
omassa kodissa mahdollisim-
man pitkään. Konseptiin kuu-
luvat muun muassa koti-
hoitopalvelut, kodinhoito ja
asiointi, henkilökohtainen
avustaminen, kotisairaan-
hoito, kuntoutus, ja turvapal-
velut. Mainio Vire avaa alu-
eelle myös tehostetun palve-
luasumisen hoivakodin - Vire
Kodin, joka tarjoaa palveluja
myös mm. omaishoitajille,
päivähoitoa sekä lyhytaikaista
hoivaa.

Tuusulassa ikääntyvän
väestön asumistarpeisiin
ryhdytään rakentamaan
uutta asuntokantaa
Hyrylän Rykmentin-
puistoon. Tuusulan
kunnan kanssa kanssa
asumiskokonaisuutta on
valittu toteuttamaan
Rakennustoimisto Pohjola
ja hyvinvointipalveluja
tarjoava Mainio Vire.
Rakennusprojekti kestää
tämän hetkisten arvioiden
perusteella noin seitsemän
vuotta.

Keski-Uudenmaan
mielenterveysseura tekee
elämästä maistuvampaa

Kellokosken järjestötuvalla
sekä Jokelassa Jokela-talolla
kokoontuu keskiviikkoisin aa-
mupäivällä mukava ryhmä
eri-ikäisiä eläkeläisiä.
Alaikäraja on 65 vuotta.
Joka kevät ja syksy kootaan
ryhmä, joka kokoontuu 10
kertaa puolen vuoden aikana.
Toiminnan yhteyshenkilö, Ulla
Listovaara toivoo, että ryh-
mään ilmoittautuisi ihmisiä,
joiden on vaikea lähteä ko-
toa, ja kontakteja muihin ih-
misiin on vähänlaisesti.

Tapaamisiin on helppo tulla,
sillä mielenterveysseura
järjestää edestakaisen
kuljetuksen.

Toimintaa ryhmäläisten
toiveiden mukaan
Tämän kevään ryhmä haluaa
vierailla kotieläintilalla. Niin-
pä he suuntaavatkin Raja-
mäelle Ketolan strutsitilalle.
Ilmojen suosiessa voidaan
pelailla ulkona vaikkapa
mölkkyä ja paistella lettuja.
Syksyllä on aikaa vaikka

muistella vanhoja valokuvia,
ja jakaa omia muistoja ryh-
män kesken. Ryhmäläiset tu-
levat toisilleen tutuiksi, sillä
ryhmään ei oteta kesken
toimintakautta uusia jäseniä.
Jos haluaisit syksyysi uutta
puhtia ja uusia tuttuja, niin
soita Ulla Listovaaralle nu-
meroon 040 581 9681, vaikka
heti. Ryhmän nimi on Ikäih-
misten hyvinvointitreenit

Tuusulan liikuntatoimi
järjestää kesäkuusta elokuun
loppuun kestävän Iloa liikun-
nasta -kuntokampanjan.
Kampanjalla halutaan muis-
tuttaa monipuolisesta liikun-
nasta, jota voi kesäkaudella
harrastaa.
Kaikki liikuntalajit hyväk-
sytään suorituksiksi kunto-
kampanjaan. Aikaisempina
vuosina kävely ja pyöräily
ovat olleet suosituimmat
lajit. Muista myös uinti, mar-
jastus, puutarhan hoito ja
vaikka tanssit. Kampanjassa
palkitaan parhaat tulokset,
ja lisäksi arvotaan 10 kerran
uimakortteja.

Miten voin osallistua
kuntokampanjaan?
Eläkeläis-, kansanterveys- tai
vammaisyhdistykseen kuulu-
vat voivat kysyä lisää kam-
panjasta omasta yhdistyk-
sestään. Myös yksityishen-
kilöt tai lenkkiporukat voivat
osallistua. Liikuntakampan-
jan ohjeita ja kuntoilupäivy-
reitä on jaossa uimahallilla
ja kaikissa kirjastoissa jo huh-
tikuun alusta saakka.
Suuremmat määrä
liikuntakampanjaohjeita ja
-päivyreitä voitte tilata
vastaavalta ohjaajalta
Sami Liehulta numerosta
040 14 2222 tai sähköpostitse
sami.liehu@tuusula.fi.

Monipuolista virkistystä
reumasairaille
Tuusulan Reuma ja Tules ry
on 32-vuotias yhdistys, jonka
jäsenet ovat 40–85-vuotiaita.
Reumasairauksissa tarvitaan
monen eri hoitomuodon yh-
distämistä.  Reuma ja Tules
-yhdistys tarjoaa virkistystä ja
vertaistukea muun muassa
nivelreumaa, nivelrikkoa, os-
teoporoosia ja selkä- ja liikun-
taelinsairautta sairastaville
ihmisille.

Kokonaisvaltainen
hoito on tärkeää

”Yhdistys on tärkeä lenkki
monille, jotta oireineenkin
saa kuulua omaan ryhmään,
ja nauttia liikunnan tuomasta
ilosta ja hyvästä olosta. Lääke-
hoito ei yksin auta, vaan lisäk-
si tarvitaan määrätietoista
harjoittelua. Juuri tätä liikun-
nallista ja virkistyksellistä
puolta yhdistyksemme
tarjoaa”, kertoo puheenjoh-
taja Mika Väisänen.

Kaikki ovat tervetulleita
Yhdistyksessä on noin 160
jäsentä, ja mukaan toivo-
tetaan kaikki uudet jäsenet.

Olavi Jakobsson on yhdistyk-
sen aktiivijäsen ja liikuntavas-
taava. Hän, jos kuka, on
huomannut liikunnan terveh-
dyttävän vaikutuksen. Yh-
distyksellä on mm. aktiivinen
boccia-joukkue, viikoittainen
kävelylenkkiporukka ja oma
vesijumpparyhmä.

Tule tutustumaan
jäseniltapäiviin

Jäseniltapäiviä järjestetään
joka kuukauden parittomina
keskiviikkoina klo 14.30-17.30
Mäntymäessä. Ajat ilmoite-
taan myös Keski-Uusimaan ja
Viikkouutisten yhdistys-
palstoille.
Jäseniltapäiviin pyritään
saamaan mielenkiintoisia
luennoitsijoita. Jäseniltapäi-
vien vertaistuki on monen
tukipilari. Lisätietoja
puheenjohtaja Mika
Väisäseltä p. 045 138 4262
sekä liikunta- ja matkavas-
taavalta Olavi Jacobssonilta
p. 040 567 4952.

Pääsiäistä!
Hertan lukijoille toivottaa
Tuusulan kunta ja Hertan toimitus

Kaunista ja herkullista

Liikuntapalvelut liikuttaa:

Tuusulan Reuma ja Tules ry ja
Sanna Salmela vs. tiedottaja
Tuusulan kunta

Sanna Salmela
vs. tiedottaja Tuusulan kunta

Pääsiäisruokien nyyttikestit
Jokelan Monitoimitalolla.Jokelan ryhmä kevätretkellä Nykiön majalla v. 2011.


