
Hertan henkilökuvassa tavataan tuusulalainen 
ikäihminen, joka jakaa ajatuksiaan ja pilkahduk-
sia elämästään Hertan lukijoiden kanssa. Voit 
ehdottaa tuusulalaista ikäihmistä Hertan henkilö-
kuvaan ottamalla yhteyttä Hertan toimitukseen. 

Senioreihin tutustuakseni paikkakunnan ihmisiin 
ja päästäkseni mukaan yhdistyksen tapahtumiin. 
Yhdistyksen hallituksessa ja muissa tehtävissä 
toimiminen on antanut tunteen, ettei ole ihan 
tarpeeton yhteiskunnan jäsen, vaikkei olekaan 
enää työelämässä. Kannustan kaikkia eläkkeellä 
olevia tai sille jääviä hakeutumaan mieleiseensä 
eläkeläisjärjestöön. Se pitää mielen virkeänä ja 
vähentää yksinäisyyden tunnetta.

Liisa Salonen

Tuusulan kunnan
ikäihmisten tiedotuslehti
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Hyvää Joulua!

Tulevaisuutta rakentamaan!
Ikäihmisten juhlaa vietet-
tiin Tuusulassa aurinkoi-
sessa säässä Nuorisoseu-
raintalo Väinölässä 6.10. 

Täydelle salille juhlavieraita 
tervehdyssanat esittivät Tuu-
sulan seniorit ry:n puheen-
johtaja Kari Halme, sekä 
Tuusulan valtuuston pu-
heenjohtaja Arto Lindberg 
ja seurakunnan kirkkoherra 
Ulla Rosenqvist. 

Ohjelman juontajana toimi 
rovasti Hannu Hartala, joka 
itsekin esiintyi Sibelius- 
melodraamassa. Juhlassa 
kuultiin viihdekuoro Essu-
jen, harmonikkataituri Tuula 
Rinteen sekä nuoren pia-
nonsoittajan Emmi Piippo-

sen esityksiä yhteislaulua ja 
tansseja unohtamatta.
Juhlapuheen piti jo eläk-
keellä oleva psykologi, 
filosofian lisensiaatti sekä 
Mielenterveysseuran pitkä-
aikainen toiminnanjohtaja 
Pirkko Lahti. Humoristisessa 
puheessa hän totesi, että 
me itse luokittelemme, 
kuinka vanhaksi itsemme 
tunnemme, mutta vanhuk-
seksi voidaan kutsua vasta 
85-vuotiasta henkilöä. Lahti 
korosti kuntien vanhusneu-
vostojen ja vapaaehtoissek-
torin tärkeyttä. Lisäksi hän 

nosti esiin, kuinka tärkeää 
kaikille olisi saada pidettyä 
vähintäänkin kohtuullinen 
terveys tai saada ainakin 
yksi hyvä ystävä. Puheensa 
lopuksi Pirkko Lahti kertasi 
tieteellisestikin tärkeän to-
siasian: kaikkien kannattaa 
nauraa vatsa hytkyen, sillä 
nauraminen laskee veren-
painetta sekä lisää hyvää 
hormonitoimintaa!

Laila Hedenborg
palvelukoordinaattori
Vanhus- ja vammaispalvelut

Maija Heikkilä on ollut 23 vuotta Tuusulan Senio-
rit ry:n toiminnassa mukana ollen täten yhdistyk-
sen pitkäaikaisin jäsen. Hän on toiminut yhdistyk-
sen hallituksessa yhteensä 16 vuotta. Lisäksi hän 
on avustanut yhdistyksen matkavastaavaa sekä 
yhdessä Hilkka Väisäsen kanssa toiminut yhdis-
tyksen muistikerhon ohjaajana. Hänellä on myös 
valmius muiden auttamiseen yhdistyksen ystävä-
tuen kautta. Työelämässä Maija toimi rakennut-
taja-asiamiehenä, mistä johtuen hän edelleen 
kiinnittää paljon huomiota rakennettuun ympä-
ristöön. 

Millainen Tuusula oli tänne muuttaessasi 
verrattuna nykyiseen Tuusulaan, 
millaista kehitys on ollut?
Muutimme Helsingistä Tuusulaan kesällä 1984, 
koska halusimme oman piha-alueen. Hyrylän kes-
kustassa ei ollut asuinkerrostaloja, mutta oli toi-
miva tori, jossa oli kalakauppias ja torin ympärillä 
kaksi ruokakauppaa. Sitten tehtiin mielestäni 
virhe, kun kaavoitettiin uusi kauppapaikka Sa-
hankulmaan ja jätettiin keskustan kehittäminen 
kokonaan. Pelkään, että keskustan kehittäminen 
jää nyt jalkoihin huomion kiinnittyessä Rykmen-
tinpuistoon tulevaisuuden asuinalueena. 
Tuusulassa on tehty hyviä päätöksiä meidän 
ikäihmisten suhteen, kun olemme saaneet 
käyttöömme Mäntymäen. Kiitän myös kunnan 
suhtautumista sotiemme veteraanien asioihin. 
Iloinen olen Tuusulassa erittäin hyvin toimivasta 
kansalaisopistosta, jonka korkeatasoisista luen-
noista olen saanut nauttia jo parinkymmenen 
vuoden ajan. 

Maija Heikkilä 

Viihdekuoro Essut esiintyi.

Valtakunnallista vanhusten viikkoa 
vietettiin lokakuussa teemalla

Hertan henkilökuvassa

Mihin asioihin Tuusulassa olisi erityisesti 
kiinnitettävä huomiota?
Enemmän pitäisi kiinnittää huomiota ympäris-
tön siisteyteen ja puhtauteen. Sisäisen liiken-
teen puuttuminen vaikeuttaa kyläyhteisöissä 
asuvien elämää. Olisi toivottavaa saada tänne 
sellainen kauppakeskus, ettei tarvitsisi lähteä 
naapurikuntiin ostoksille. Elokuvateatteri olisi 
myös mukava. Mieltäni on askarruttanut kunnan 
aikomus tuoda ns. ”parkkipirkot” tänne. Eikös 
ensin pitäisi rakentaa riittävästi parkkipaikkoja 
ja vasta sitten sakottaa. Nyt esimerkiksi kansalai-
sopiston kurssit ja luennot kestävät 3–4 tuntia, 
jolloin tunnin parkkiaika ei riitä. 

Onko mieleesi jäänyt jokin erityinen 
tapahtuma tai teko täällä Tuusulassa?
Mieleen on tietysti jäänyt uutta elämää tänne 
tuoneet Tuusulan asuntomessut sekä uimahallin 
rakentaminen. Yksilötasolla mieleeni on painu-
nut, kun muutimme Tuusulaan täysin vieraaseen 
ympäristöön tuntematta täällä ketään. Heti 
ensimmäisenä päivänä ovellemme tuli naapuri 
esittelemään itsensä ja kertomaan lähimmistä 
palveluista. Hämmästyneinä totesimme, että 
Tuusulassa taitaakin asua mukavia ihmisiä, jotka 
kotouttavat tulijat paikkakunnalle. Tällaista 
suhtautumista kanssaihmisiin toivoisin olevan 
enemmän nykyisinkin.

Miksi aikanaan liityit paikalliseen 
eläkeläisjärjestöön, mitkä olivat odotuksesi?
Eläkkeelle jäätyäni liityin Tuusulan Kansallisiin
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Akuuttikotihoito
korvaamaan sairaalahoitoa

Akuuttikotihoidossa voi-
daan antaa esimerkiksi suo-
nensisäisiä antibioottihoito-
ja, seurata potilaan vointia 
ja ottaa laboratoriokokeita. 
Lisäksi tehdään vaativia 
haavahoitoja ja vaikeas-
ti sairaiden kivun hoitoa, 
kuten saattohoitopotilaiden 
kipupumpun kasetin vaih-
dot ja annossäädöt.
Akuuttikotihoidon potilaat 
tulevat lääkärin lähetteellä 
enimmäkseen Hyvinkään 
päivystyksestä ja Tuusulan 
terveyskeskuksesta. Kotihoi-

don lääkäri arvioi lähetteet 
hoidon järjestelijän kanssa. 
Hoitoon pääsy edellyttää, 
että potilaan tila on riittä-
vän vakaa ja diagnoosi sekä 
hoitosuunnitelma on tehty.

Akuuttikotihoidossa on tällä 
hetkellä neljä kokenutta 
sairaanhoitajaa aamu- ja 
iltavuorossa seitsemän päi-
vää viikossa. Myös lääkäri 
jalkautuu tarvittaessa koti-
käynnille.
Kotona tapahtuva hoi-
to on monelle potilaalle 

mieluisampi ja useimmiten 
edullisempi vaihtoehto kuin 
sairaalahoito. Potilaat ovat 
enimmäkseen olleet hyvin 
tyytyväisiä uuteen toimin-
taan. Akuuttikotihoidossa 
hoitajan käyntimaksu on 
9,30 ja lääkärin 14,70 euroa/
kerta. Hoitomaksut vuo-
rokaudessa ovat enintään 
38,10 euroa. Käyntimaksut 
eivät kerrytä maksukattoa. 

Pertti Karila
vanhustenhuollon ylilääkäri
Tuusulan kunta

Tuusulassa käynnistyi akuuttikotihoitotoiminta heinäkuussa.
Akuuttikotihoito on kotona annettavaa sairaalatasoista hoitoa.

Terveystarkastukset 
ja kuntoutuskurssit
Tuusulassa on aloitettu 
65 vuotta täyttäneille, vä-
hintään noin kaksi vuotta 
omaishoitajina toimineille 
tarkoitetut vapaaehtoiset 
ja maksuttomat terveys-
tarkastukset. Omaishoita-
jat, joilla on toimeksian-
tosopimus kunnan kanssa, 
on kutsuttu tarkastuksiin 
henkilökohtaisilla kutsuil-
la. 
Terveystarkastusten 
yhteydessä on arvioitu 
omaishoitajien tarvet-
ta kuntoutuskurssille. 
Tuusula on yhdessä 
Kiljavan sairaalan kanssa 
järjestänyt ensimmäisen 
kuntoutuskurssin valituille 
yhdeksälle omaishoitajal-
le. Lokakuussa pidetty 12 
vuorokauden kuntoutus-
kurssi saa jatkoa keväällä 
viisi vuorokautta. Hoidet-
taville järjestetään oma 
hoitopaikka kurssin ajaksi.

Palveluseteli 
omaishoidon vapaaseen
Omaishoidon tuen piirissä 
olevilla omaishoitajilla on 
oikeus kolmeen vapaa-
vuorokauteen kuukaudes-
sa. Omaishoidon vapaa 
on tähän asti järjestetty 
kunnan omana palve-
luna, ostopalveluna tai 
sijaisomaishoitajan avulla. 
Jatkossa yhtenä vapaiden 
toteuttamistapana ovat 
palvelusetelit, jotka ote-
taan käyttöön Tuusulassa 
loppuvuoden aikana.
Palvelusetelillä voi ostaa 
yksityisiltä palveluntuot-
tajilta hoitajapalvelua 
kotiin tai päiväaikaista 
sekä ympärivuorokautista 
hoitoa kodin ulkopuolel-
la. Palvelusetelin arvoksi 
on määritelty 110 euroa/
vapaavuorokausi ja sen 
käyttö on vapaaehtoista. 

Omaishoidon lyhyt- 
aikainen sijaisapu
Loppuvuoden aikana 
aletaan omaishoitajille 

tarjota sijaista kotiin ly-
hyttä, 1–4 tunnin tarvet-
ta varten. Sijaishoitaja 
mahdollistaa omaishoita-
jalle esimerkiksi käynnin 
lääkärissä, ostoksilla tai 
harrastuksissa. Palvelu on 
saatavissa arkisin klo 8–16 
ja erityistilanteissa arki-il-
taisin. 
Sijaisavusta peritään asia-
kasmaksua 5 euroa/tunti, 
ja sitä voi saada enintään 
80 tuntia vuodessa. Lyhy-
taikaisen sijaisavun käyttö 
ei vähennä omaishoitajan 
oikeutta lakisääteiseen 
vapaaseen. 
 

Lisätietoja omaishoidon 
palveluista yli 65-vuotiail-
le asiakkaille antavat:
Asiakkaat A–L: sosiaalioh-
jaaja Hilkka Kokkoniemi, 
p. 09 8718 3354, 
ma–to klo 12–13
Asiakkaat M–Ö: sosiaali-
ohjaaja Mari Tapiola, 
p. 09 8718 3378, 
ma–to klo 12–13

Sari Juhila
johtava sosiaalityöntekijä
Vanhus- ja vammais- 
palvelut

Tuusulan uudet 
palvelut omaishoitajille

Kotiutus- ja arviointiyksikkö
KOTA vakiinnuttaa toimintaansa
Tuusulassa

Tuusulan terveyskeskuk-
sessa on aloittanut vuo-
den alusta toimintansa 
uusi kotiutus- ja arvioin-
tiyksikkö KOTA. Yksikkö 
toimii entisen terveys-
keskussairaalan pitkä-
aikaisosaston eli solu 1 
paikalla. Solu 2 jatkaa 
akuuttina jatkohoito- ja 
kuntoutusosastona.

Liisa Poutiainen on iloinen, kun saa apua kipeään jalkaan-
sa kotihoidossa ylilääkäri Pertti Karilalta.

Kotiutus- ja arviointiyksi-
kössä hoidetaan 65 vuotta 
täyttäneitä asiakkaita, joilla 
ei ole sairaalahoidon tar-
vetta, mutta he tarvitsevat 
kuntoutusta, arviointia tai 
avun tarpeen selvittelyä. 
Tyypillinen asiakas ei enää 
tarvitse sairaalahoitoa, mut-
ta kotiin palaaminen ilman 
tukipalveluja on epävarmaa 
tai mahdotonta. KOTAssa 
kartoitetaan perusteellises-
ti asiakkaan avun tarve ja 
kodin riskejä muun muassa 
kotikäynnillä fysioterapeu-
tin ja hoitajan kanssa. 

Hoitojaksot ovat lyhyi-
tä (1–3kk) jaksoja, jonka 
jälkeen siirrytään kotiin tai 
palveluasumiseen. Asiak-
kaat, omaiset, läheiset, mo-
niammatillinen työryhmä ja 
kotihoito yhdessä suunnitte-
levat kotiutusta ja hoitoa.

Kotiutumista tuetaan
monin tavoin

Yksikön toiminnassa painot-
tuu toimintakyvyn arviointi 
ja kuntouttava työote. 
Viikoittaisissa kuntoutusko-
kouksissa arvioidaan hoito-
jaksolle asetettujen kuntou-
tustavoitteiden toteutumis-
ta ja tarvittaessa voidaan 
asettaa uusia tavoitteita. 
Toimintakykyä tuetaan 
kannustamalla asiakkaita 
liikkumaan ja tekemään 
mahdollisimman paljon itse. 
Voimavaroja vahvistetaan 
myös kaksi kertaa viikossa 
toimivissa jumpparyhmissä. 

Asiakkaan hoitoon osallis-
tuu monta eri ammattilais-
ta: sairaanhoitajia, perus-/
lähihoitajia, laitoshuolta-
jia ja tarvittaessa lääkäri, 
fysioterapeutti sekä sosi-
aaliohjaaja. Kotiutus- ja 
arviointiyksikön arjessa on 
mukana myös hoitotyön 
opiskelijoita, vapaaehtois-
työntekijöitä ja mm. ka-
verikoiria. Päivätoiminnan 
tilat ovat yksikön vieressä ja 
yhteisiä tilaisuuksia järjeste-
tään silloin tällöin. Omaisia 
kannustetaan myös roh-
keasti osallistumaan arkeen 
ja hoitotyön suunnitteluun. 
Omaisilta saatu tieto muis-
tisairaan asiakkaan tottu-
muksista, tavoista ja muista 
tärkeistä asioista on arvo-
kasta laadittaessa hoito- ja 
kuntoutussuunnitelmaa.

Uusin toimintatapa 
luotu yhdessä

Yksikön toiminnan muutos 
on koettu pääasiassa myön-
teisenä asiana. Toiminnan 

muuttaminen pitkäaikais-
osastosta sosiaalihuoltolain 
alaiseksi kotiutus- ja arvi-
ointiyksiköksi on vaatinut 
pitkäjänteistä suunnittelua 
ja uusien toimintatapojen 
käyttöönottoa asteittain. 
Yksikön koko henkilökunta 
sekä useat yhteistyökump-
panit ovat osallistunut suun-
nittelu- ja kehittämistyöhön 
viime kevään aikana. Tukea 
muutokselle on saatu tu-
tustumalla muiden kuntien 
vastaavanlaisiin yksiköihin. 

Kuntoudutaan kotiin 

Arjessa on ollut kannus-
tavaa huomata, että vai-
keankin sairauden jälkeen 
voi kuntoutua vielä kotiin. 
Kotiin pääsy on yleensä 
asiakkaan toive, ja se on-
nistuukin usein kotihoidon 
tukipalvelujen avulla.
 

Katja Nordström
osastonhoitaja
Kotiutus- ja arviointiyksikkö
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Ikäihmisten neuvosto
tamperelaisten opeissa

Tamperelaisilta opittiin, 
että ihanneneuvosto toimii 
kattavaan ja toteutettavissa 
olevaan toimintasuunnitel-
maan pohjautuen suunni-
telmallisesti, vakiintunein 
toimintatavoin ja kärsi-
vällisesti. Ihanneneuvosto 
tunnetaan ikäihmisten kes-
kuudessa ja siihen osataan 
ottaa yhteyttä. Tärkeää on 
myös kunnan päätöksente-
koon vaikuttaminen.

Tampereen Kotitori- 
toiminta tutuksi
Tampereella on luotu 
ikäihmisten oma palvelu- ja 
neuvontapiste, Kotito-
ri. Kotitorilta ikäihmiset 
saavat maksutta neuvoa 
mm. palveluista, etuuksien 
hakemisesta ja niiden myön-
tämisperusteista, harrastuk-

sista, eläkeläisjärjestöistä ja 
virkistysmahdollisuuksista. 
Kotitorilla tehdään kartoi-
tus asiakkaan tarvitsemista 
palveluista ja ohjataan 
palveluiden piirin. Asiakkaat 
saavat Kotitorilta palvelujen 
laatu- ja hintavertailuja, 
joiden avulla löydetään 
tarpeita ja mieltymyksiä 
vastaavat palvelut.
 
Kotitorin lisäksi Tampereel-
la on kaksi lähitoria, mistä 
saa ajankohtaista tietoa 
alueella toimivista julkisista 
ja yksityisistä palveluntuot-
tajista sekä vapaaehtoisten 
tarjoamista palveluista. 
Siellä voi osallistua ryhmä- 
ja tapahtumatoimintaan, 
käydä syömässä, mittauttaa 
verenpaineen tai keskustella 
sairaanhoitajan kanssa.

Ikiliike on kuin pakettimatka – ohjaaja suunnittelee ja 
huolehtii kaiken jumppaajan puolesta. Ikiliikkeen tunneil-
la voimistellaan hyvällä porukalla kohti hyvää oloa itselle 
sopivalla tavalla.
Kaipaatko sinä tai ikääntyvä läheisesi laadukasta liikuntaa? 
Ikä ei ole este liikkumiselle, vaan liike on monesti hyvä 
lääke. 
 
Lisätietoja Tuusulan Naisvoimistelijat ry:ltä p. 040 584 2089 
tai nettisivuilta www.tuusulannaisvoimistelijat.fi.

Ikiliike starttasi
Tuusulassa

Kuntosalin 
starttikurssit 2016
Tuusulan uimahallin kun-
tosalilla järjestetään kaksi 
samansisältöistä viiden 
kerran starttikurssia, joilla 
tutustutaan kuntosalin 
laitteisiin ja niillä harjoit-
teluun sekä laaditaan oma 
harjoitusohjelma. 
Kurssit ovat keskiviikkoi-
sin klo 9–10 13.1.–10.2. 
sekä 6.3.–6.4., hinta 32 
euroa. Ilmoittautumiset ja
tiedustelut Sami Liehu,
p. 040 314 2222.

Tuusulassa vaikuttavien 
eläkeläis- ja kansanterveys-
järjestöjen välinen 19. Tuu-
sula Boccia pelattiin 11.10. 
Kisaan osallistui 9 joukkuet-
ta. Turnauksen voittajaksi 
selvisi Jokelan Eläkkeensaa-
jat kaatamalla viimeisessä 
ottelussa Hyrylän Eläkeläi-
set. Pronssimitalit nappasi 
Tuusulan Seudun Eläke-
läiset. Voittajajoukkuetta 
edustivat Kalle Kupiainen, 
Veikko Syrjä, Pauli Kosonen 
ja Arto Somero. Onnittelut 
voittajille!

Tuusulan ikäihmisten neuvosto kävi Loimaan vanhus-
neuvoston kanssa tutustumassa jo vuodesta 1988 asti 
toimineeseen Tampereen vanhusneuvostoon. 
Vanhuspalvelulain myötä vanhusneuvostoilla on 
enemmän vaikutusvaltaa ja vastuuta. Neuvostot 
toivoivat yhdessä tuumin, että heidän asiantuntijuut-
taan hyödynnettäisiin vielä enemmän suunnittelussa, 
toteutuksessa ja seurannassa. 

Tuusulan Naisvoimistelijoiden iloiset Ikiliike-ohjaajat 
Marja-Leena Karhapää, Merja Kataja ja Outi Nokelainen.

Jokelan Eläkkeen-
saajille kultaa 
Tuusula Bocciasta

Ikääntyvien liikkumista on lähtenyt viemään 
eteenpäin Voimisteluliiton ja voimisteluseurojen 
yhteinen Ikiliike-hanke. Tavoitteena 
on lisätä liikkuvien ikääntyvien määrää. 

Yhteiskuvassa Tuusulan ja Loimaan ikäihmisten neuvostot.

Lähitorilta saa neuvoja liik-
kumiseen, toimintakykyyn 
ja apuvälineisiin liittyvissä 
asioissa. Lähitori tarjoaa 
myös monipuolista toimin-
taa vapaaehtoisille, jotka 

voivat toimia erilaisten ryh-
mien ohjaajina, vertaistuke-
na, avustajina, ulkoiluttaji-
na. Koti- ja lähitoritoimin-
nasta on hyvä ottaa mallia 

meillä ja muualla, todetaan 
ikäihmisten neuvostossa.
        
Anja Matikainen
Ikäihmisten neuvoston
puheenjohtaja

Ikiliike viikko-ohjelma 2015 - 2016
Teematiistai
Vetreäksi vedessä *)

Uimahalli 2-3
Uimahalli

Keskiviikko
08.00 - 09.00
16-30 - 17.30

Aamukuntosali *)**) 
Ikivireät

Uimahalli
Hyökkälän ak, F-ovi

Torstai
18.00 - 19.00 Ladyt Keuda

*) HUOM! Ennakkoilmoittautuminen
**) Huom, lisämaksu koko vuosi 40e / kausi 25e

Jäsenmaksu 15e. Jumppamaksu, koko 
vuosi 85e, kevät TAI syyskausi 45e

+60
Lähde

mukaan!

- ystäviä
- hyvä kunto

Tiistai
17.30 - 18.30
18.45 - 19.15



Tänä vuonna tuli kulu-
neeksi 150 vuotta Pekka 
Halosen, Jean Sibeliuksen 
ja Akseli Gallen-Kallelan 
syntymästä. Tuusulassa 
tätä SHG150-juhlavuotta 
on vietetty monin tavoin 
ja loppuvuoteenkin mah-
tuu vielä monta tapahtu-
maa, joissa juhlan teema 
on mukana. Halosennie-
messä vietetään Sibeliuk-
sen 150-vuotisjuhlaa ja 
nähdään taiteilija-
ystävyksistä kertova 
esitys Symposion Keski-
Uudenmaan teatterin 
tuotantona.

Jouluisiin tunnelmiin pääsee 
mukaan vaikkapa Hyrylän 
joulunavauksessa tai Halosen-
niemen ja Erkkolan perintei-
sissä joulumyyjäisissä. Myös 
vuoden viimeisessä Halo-
senniemen kotikonsertissa 
kuunnellaan ja lauletaan 
jouluisia lauluja. Tuomaan 
päivänä kaiken ikäisten 
joulu alkaa Tuusulan kir-
kon ja Työläiskotimuseon 
mäellä, Jokelan tiilitehtaan 
pihamaalla sekä Kellokosken 
Männistön ja kirkon alueella 
Tuomaasta Nuuttiin -tapah-
tumissa. Kuntalaisten itse-
näisyyspäiväjuhlaa vietetään 
tänä vuonna Etelä-Tuusulas-
sa Hyökkälän koululla.
Nuoren Suomen naiset 
-näyttely Erkkolassa 16.9.–
13.12.2015, 2.1.–10.1.2016
Naistaiteilijoiden kuvituksia 
Nuoren Suomen albumeihin 
1890-luvulta alkaen.
Erkkola, Rantatie 25, Tuusu-
la, www.erkkola.fi. Avoinna 
ke–to, la–su klo 12–17. 
Keski-Uudenmaan teatteri 
KUT: Symposion su 22.11. 
klo 17 & 18.30, ti 8.12. klo 18
Vauhdikas ja viihdyttävä 
kuvaus Akseli Gallen-Kalle-
lan, Pekka Halosen ja Jean 
Sibeliuksen taiteilijantiestä. 
Halosenniemi, Rantatie, 
Tuusula. Liput 24/26€, 
www.lippu.fi. Tiedustelut 
 p. 09 2735 4000.
Hyrylän joulunavaus 
pe 27.11. klo 17–20
Jouluista ohjelmaa Hyrylän 
torilla, Taidekeskus Kasar-
missa ja kirjastossa.

4.

Kysy tai anna palautetta 
Tuusulan ikäihmisten palveluista

- Vanhuspalveluiden sosiaaliohjaaja 
Mari Tapiola p. 09 8718 3378, 
sähköposti: mari.tapiola@tuusula.fi 
- Kotihoidon osastonhoitaja 
Mirva Hyötynen p. 040 314 3622, 
sähköposti: mirva.hyotynen@tuusula.fi

Tuusulan kunnan 
ikäihmisten tiedotuslehti

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

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

Taitto: Sari Rinne 
graafinen suunnittelu, Tuusula 
Painopaikka: 
SLY-Lehtipainot, Tuusula

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

Halosenniemessä on ”Sointuja siveltimellä” -näyttely 8.12. 
asti. Pekka Halosen taiteen ohella teoksia on esillä myös 
muilta kultakauden taiteilijoilta, kuten Eero Järnefeltiltä, 
Akseli Gallen-Kallelalta, Albert Edelfeltiltä ja Magnus Enc-
kelliltä. Näyttelyn helmenä nähdään Pekka Halosen ”Neiet 
niemien nenissä”.

Loppuvuoden tapahtumissa

Tuusulan terveyskeskuksen 
päivystystoiminta hoidetaan 
Hyvinkään sairaalassa

Influenssa on viruksen 
aiheuttama hengitystie-
tulehdus, joka leviää hel-
posti pisaratartuntana tai 
kosketuksen välityksellä. 
Kausi-influenssa on eri tauti 
kuin flunssa tai nuhakuume. 
Ikääntyneelle influenssa voi 
olla hyvinkin vakava tauti, 
mutta sitä vastaan voi suo-
jautua rokotteella. 
Influenssarokotteen saavat 
maksutta kaikki yli 65-vuo-
tiaat, sekä sairautensa tai 
hoitonsa vuoksi riskiryhmiin 
kuuluvat. Rokotteen saa 
maksutta myös vakavalle 
influenssalle alttiin henkilön 
lähipiiri. 
Rokotustilaisuuteen on hyvä 
pukeutua siten, että olka-
varteen on helppo pistää. 
Rokotukset annetaan vuo-
ronumerojärjestyksessä. 

juhlavuoden tunnelmia
ja joulun lämpöä

Halosenniemen ja Erkkolan 
joulumyyjäiset la 5.12. 
klo 11–16
Perinteiset joulumyyjäiset 
kulttuurikodeissa. Vapaa 
pääsy. Rantatie, Tuusula.
 

Kuntalaisten 
itsenäisyyspäiväjuhla 
su 6.12. klo 12–14
Kaikille avoimessa juhlassa 
on kakkutarjoilu klo 12–13. 
Juhlaohjelma alkaa klo 13. 
Hyökkälän koulu, Kirkkotie 
9, Tuusula.

Sibeliuksen 150-vuotissyn-
tymäpäivä Halosenniemes-
sä ti 8.12. klo 12–17
Vapaa pääsy. Halosenniemi, 
Rantatie, Tuusula.

Tuomaasta Nuuttiin 
ma 21.12. klo 17–20
Tuomaan päivänä joulun 
voi aloittaa tunnelmallisesti 
Jokelan, Kellokosken ja Ete-
lä-Tuusulan tapahtumissa. 
Järjestäjinä ovat tuusulalai-
set kotiseutu- ja kulttuu-
riyhdistykset ja Tuusulan 
kulttuuritoimi.

Päivystys ja ensiapu on tar-
koitettu äkillisesti sairastu-
neille sekä kiireellistä tutki-
musta ja hoitoa tarvitseville 
potilaille, joiden hoitoa ei 
voida siirtää myöhemmäksi 
ilman oireiden pahenemista 
tai vamman vaikeutumista. 
Hätätilanne on kyseessä 
silloin, kun henkilön henki 
tai terveys on välittömässä 
vaarassa.
Hyvinkään sairaalan kii-
reellisen hoidon neuvonta 
palvelee Tuusulan terveys-
keskuksen ollessa suljettuna 
ma–to klo 16–08, pe klo 
15.30 alkaen sekä la–su 
ympärivuorokautisesti p. 
019 4587 5700. Puhelimessa 
tehtävän arvion perusteella 
määritellään, onko kysees-
sä kiireellisesti hoidettava 
oire tai vaiva. Kun hoito tai 
tutkimus on tehtävä vii-
pymättä, potilas ohjataan 
sairaalapäivystykseen ilman 
lähetettä. Mikäli vaiva ei 
vaadi hoitoa tai jatkotut-
kimuksia saman päivän aika-
na, potilas ohjataan omalle 
terveysasemalle, jossa hoito 
annetaan arkipäivisin virka-
aikana.

Syitä hakeutua kiireellisesti 
päivystykseen:
• kova rintakipu
• hengitysvaikeus
• uudet halvausoireet, ku-
ten äkillinen raajan velttous 
tai toimintakyvyttömyys tai 
puhevaikeudet

• pitkittynyt korkea kuume, 
jonka lisänä on muita oirei-
ta tai yleistilan lasku
• isot vammat ja luunmur-
tumat
• voimakas selkäkipu, johon 
liittyy kävelyn vaikeutta, 
jalkojen pettämistä, virtsa-
vaivaa, kuume ja/tai muita 
yleisoireita
• runsas verenvuoto (esim. 
verioksennus, iso vuotava 
haava, voimakas gynekolo-
ginen vuoto)
• äkillisesti alkanut kova tai 
paheneva vatsakipu
• äkillisesti alkanut kova 
päänsärky

Tuusulan terveyskeskuk- 
sesta apua sairastuessa
Hyrylän, Jokelan ja Kello-
kosken terveysasemilla on 
virka-aikana 1–3 päivän ku-
luessa varattavissa lääkärin 
ja sairaanhoitajan vastaan-
ottoaikoja. Kiireettömiä 
vastaanottoaikoja voi varata 
enintään 5 viikon päähän.
Hyrylässä samana päivänä 
toteutettavat vastaanotot 
on keskitetty akuuttivas-
taanottoon, joka toimii päi-
vystyksen entisissä tiloissa. 
Akuuttivastaanotolle voivat 
hakeutua kaikki kuntalaiset 
pienten vammojen hoitoon. 
Tarkoituksenmukaisimman 
hoitopaikan arvioimiseksi 
akuuttivastaanottoon pyy-
detään soittamaan ennen 
paikalle saapumista, p. 09 
8718 3760, ma–to klo 8–16 
ja pe klo 8–15.30.

Kiireellistä päivystyksellistä hoitoa tarvitsevat tuusu-
lalaiset potilaat voivat hakeutua Hyvinkään sairaalan 
päivystykseen ympärivuorokautisesti. Sairaalapäivys-
tykseen suositellaan soittamaan ennen sinne hakeutu-
mista. Hätätapauksissa tulee kutsua ambulanssi. Muis-
sa kuin kiireellisissä tapauksissa oma terveysasema 
on ensisijainen hoitopaikka. Uuden käytännön myötä 
potilaat ohjataan tarkoituksenmukaisimpaan hoitopis-
teeseen, jossa on riittävät tutkimus- ja hoitomahdolli-
suudet vuorokauden ajasta riippumatta.

Tuusulan
rokotustilaisuudet

Hyrylän terveysasema
ma 23.11.2015 13–18
to 26.11.2015 13–18 
Kellokosken terveysasema
ke 25.11.2015 13.30–16.00
Jokelan terveysasema
to 19.11.2015 13.30–17.00
ma 30.11.2015 13.30–16.00


