
KULTTUURIN 
TUUSULA 2017

Tuusulanjärven Suomi 100 
-juhlaviikonloppu

Taiteiden Yö Tuusulan Rantatiellä 
ja Tuusulanjärven rannoilla
pe 11.8.2017
Suomi 100 Synttäripiknik 
kävelykatu Jannella Järvenpäässä  
la 12.8.2017  
Viikonlopun ohjelmat järjestävät 
yhteistyössä Tuusulan kulttuuripalvelut, 
Tuusulan Taiteiden Yö ry., Järvenpään 
kulttuuripalvelut ja Sykettä & Sinfoniaa ry. 
sekä lukuisat taiteilijat, yhdistykset ja 
kuntalaiset. 

Meidän Jokela
26.–27.8. 
Kaksipäiväinen taide-, teatteri-, musiikki- 
ja yhteisötapahtuma. Tuusulan Jokelan 
alueen taiteen tekijät ja muut toimijat 
järjestävät Superviikonlopun, joka 
kokoaa kylän taitajat ja tekijät yhteen. 
Tapahtuma kokoaa taiteen ja kulttuurin 
keinoin Jokelan historiaa ja peilaa sitä 
tulevaisuuteen.

TUUSULANJÄRVI-ILMIÖ – 
YHDESSÄ JO 120 VUOTTA 

Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 
Järvenpään kaupunki ja Tuusulan 
kunta haluavat tarjota niin koti- kuin 
ulkomaisille vieraille autenttisia elä-
myksiä Tuusulanjärven taiteilijayh-
teisön kodeissa, joissa luotiin suoma-
laista kulttuurihistoriaa ja synnytettiin 
suomalaisuuden monumentteja, jotka 
innostivat ja loivat uskoa kansakun-
taan tiellä kohti itsenäistä Suomea. 
Tuusulanjärven tuntumaan 1800-lu-
vun lopussa ja 1900-luvun alkuvuosi-
na syntyi kansainvälisestikin ainutlaa-
tuinen taiteilijayhteisö, kun seuraavat 
taiteilijat perheineen muuttivat sinne: 
Juhani Aho, Venny Soldan-Brofeldt, 
Jean Sibelius, Eero Järnefelt, Pekka 
Halonen ja J. H. Erkko. Yhteisön taitei-
lijajäsenten luovimmat kaudet osuvat 
ajallisesti yhteen Suomen itsenäisty-
misprosessin kanssa.

www.halosenniemi.fi

www.erkkola.fi
www.tuusula.fi/ 
kulttuuritapahtumat

www.tuusula.fi/suomi100

www.taiteidenyo.fi www.visittuusulanjarvi.fiJäänveistokilpailu 
9.–12.2.2017, Hyrylän tori
Torille kokoontuu kilpailemaan 
kansainvälisiä jäänveistäjiä. Veistämistä 
ja töiden edistymistä voi seurata kolmen 
päivän ajan täysin vapaasti. 
Tapahtuman järjestää Tuusulan kunta ja 
yhteistyökumppanit. 

Tuusula-viikko 
15.–23.7.2017
Heinäkuun 22.7. vietetään Tuusulan 
syntymäpäivää ja Tuusula-viikolla 
juhlitaan kotikuntaa lukuisilla 
tapahtumilla. Kyläjuhlia, musiikkia 
monissa muodoissa, museoita ja 
kotiseutukävelyjä. Tapahtumia 
järjestävät useat yhdistykset ja kunnan 
kulttuuri- ja museotoimi.

Katso lisää www.tuusula.fi/suomi100

TUUSULASSA TAPAHTUU

Katso lisää www.tuusula.fi/kulttuuritapahtumat



Kotien taideaarteita
17.1.–23.4.2017
Keski-Uudenmaan alueen kotien kätköistä taidetta 1880–1930-luvuilta. Esillä teoksia 
Pekka Halosen, Eero Järnefeltin, ja Venny Soldan-Brofeldtin, Elin Danielson-Gambogin, 
Ellen Thesleffin, Helene Schjerfbeckin ja Väinö Hämäläisen tuotannosta.

Into, toivo, rohkeus
2.5.–3.9.2017
Tuusulanjärven ympäristöön syntynyt ainutlaatuinen poikkitaiteellinen taiteilijayhteisö 
oli voimakkaasti mukana luotaessa kansallista identiteettiä 1800-luvun lopulla. Taitei-
lijat rakensivat suomalaisuutta rohkeasti, mieli intoa ja toivoa täynnä. Pekka Halonen, 
Eero Järnefelt, Venny Soldan-Brofeldt, Akseli Gallen-Kallela, Albert Edelfelt ja Helmi 
Biese.

Taide elää
10.9.–10.12.2017 
Taide ja kulttuuri elävät edelleen vahvana Tuusulassa kunnan omissa ja useissa talle-
tuskokoelmissa. Näyttelyyn on koottu eri kokoelmien helmiä Pekka Halosen seuran, 
Aune Laaksosen Taidesäätiön, Amerin Kulttuurisäätiön, L-G Nordströmin säätiön sekä 
kunnan omista kokoelmista.

Kultaisilta päiviltä 
21.1.–28.5.2017 
Martta Wendelinin ja Rudolf Koivun kuvituksia kodin ja koulun arjesta. Suomen ra-
kastetuimmat kuvitustaiteilijat tunnetaan idyllisistä lapsuusaiheisista kuvituksistaan, 
joissa he kuvaavat lasten maailmaa valoisalla ja lempeällä tavalla. Molemmat taiteilijat 
kuvittivat uransa aikana useita lastenlehtiä ja nuortenkirjoja. 

Ihanuuksien ihmemaa 
6.6.–17.9.2017
Kirjailijoiden Suomi taiteessa ja kuvituksissa. Näyttely esittelee suomalaisuuden ihan-
netta kirjailijoiden ja runoilijoiden tuotannossa 1800-luvun lopulta 1930-luvulle asti. 
Kirjailijat ja taiteilijat loivat karusta kotimaasta J. H. Erkon laulun sanoin ”ihanuuksien 
ihmemaan”.

Confinus 
27.9.–10.12.2017
Gaetano Cipolla, Giuseppe Colombo, Kalle Berg, Matti Hintikka, Elina Sipilä, Catherine 
Keun, Kuutti Lavonen, Kaisu Sirviö. Kansainvälisessä yhteisnäyttelyssä maalauksia ja 
grafiikkaa. Lisäksi J. H. Erkon aikalaisten maalauksia ja kuvituksia ulkomaan matkoiltaan.

Yhdessä
2.–26.3.2017
Keskiuusmaalainen taideyhdistys KuumArt ry:n 
10-vuotisjuhlanäyttely. Tanssija-koreografi Jorma Uo-
tinen valitsee näyttelystä teoksen, jonka perusteella 
nimetään Vuoden KuumArt -taiteilija.

HALOSENNIEMI
Rantatie, Tuusula 
p. 040 314 3466
halosenniemi@tuusula.fi
www.halosenniemi.fi

TAITEILIJAKOTI ERKKOLA
Rantatie 25, Tuusula 
p. 040 314 3465 ja 040 314 3471
erkkola@tuusula.fi
www.erkkola.fi

TAIDEKESKUS KASARMI
Jääkärinpolku 2, Tuusula  
p. 040 314 3462 
www.taidekeskuskasarmi.fi

Nukkekaappi  
– rooliopastuksia Tuusulanjärven taiteilijakodeissa 
Kultakauden naiset esittelee laajan skaalan sekä Keski-Uudenmaan että koko Suomen 
historiaan vaikuttaneita naisia. Nukkekaapista astuu alas mm. Elisabet Järnefelt, Venny 
Soldan-Brofeldt, Aino Sibelius, Saimi Järnefelt, Maija Halonen, Tilly Soldan, Anni-täti...

Voit itse valita kenen luokse haluat mennä kylään tai kenet haluat tavata autenttisissa 
kulttuurimaisemissa. Tiedossa myös yleisöesityksiä, jossa kultakauden naiset astuvat 
alas nukkekaapista ja kertovat tarinansa.

Tiedustelut rooliopastuksista: mira.kivila(at)gmail.com



Kotien taideaarteita
17.1.–23.4.2017
Keski-Uudenmaan alueen kotien kätköistä taidetta 1880–1930-luvuilta. Esillä teoksia 
Pekka Halosen, Eero Järnefeltin, ja Venny Soldan-Brofeldtin, Elin Danielson-Gambogin, 
Ellen Thesleffin, Helene Schjerfbeckin ja Väinö Hämäläisen tuotannosta.

Into, toivo, rohkeus
2.5.–3.9.2017
Tuusulanjärven ympäristöön syntynyt ainutlaatuinen poikkitaiteellinen taiteilijayhteisö 
oli voimakkaasti mukana luotaessa kansallista identiteettiä 1800-luvun lopulla. Taitei-
lijat rakensivat suomalaisuutta rohkeasti, mieli intoa ja toivoa täynnä. Pekka Halonen, 
Eero Järnefelt, Venny Soldan-Brofeldt, Akseli Gallen-Kallela, Albert Edelfelt ja Helmi 
Biese.

Taide elää
10.9.–10.12.2017 
Taide ja kulttuuri elävät edelleen vahvana Tuusulassa kunnan omissa ja useissa talle-
tuskokoelmissa. Näyttelyyn on koottu eri kokoelmien helmiä Pekka Halosen seuran, 
Aune Laaksosen Taidesäätiön, Amerin Kulttuurisäätiön, L-G Nordströmin säätiön sekä 
kunnan omista kokoelmista.

Kultaisilta päiviltä 
21.1.–28.5.2017 
Martta Wendelinin ja Rudolf Koivun kuvituksia kodin ja koulun arjesta. Suomen ra-
kastetuimmat kuvitustaiteilijat tunnetaan idyllisistä lapsuusaiheisista kuvituksistaan, 
joissa he kuvaavat lasten maailmaa valoisalla ja lempeällä tavalla. Molemmat taiteilijat 
kuvittivat uransa aikana useita lastenlehtiä ja nuortenkirjoja. 

Ihanuuksien ihmemaa 
6.6.–17.9.2017
Kirjailijoiden Suomi taiteessa ja kuvituksissa. Näyttely esittelee suomalaisuuden ihan-
netta kirjailijoiden ja runoilijoiden tuotannossa 1800-luvun lopulta 1930-luvulle asti. 
Kirjailijat ja taiteilijat loivat karusta kotimaasta J. H. Erkon laulun sanoin ”ihanuuksien 
ihmemaan”.

Confinus 
27.9.–10.12.2017
Gaetano Cipolla, Giuseppe Colombo, Kalle Berg, Matti Hintikka, Elina Sipilä, Catherine 
Keun, Kuutti Lavonen, Kaisu Sirviö. Kansainvälisessä yhteisnäyttelyssä maalauksia ja 
grafiikkaa. Lisäksi J. H. Erkon aikalaisten maalauksia ja kuvituksia ulkomaan matkoiltaan.

Yhdessä
2.–26.3.2017
Keskiuusmaalainen taideyhdistys KuumArt ry:n 
10-vuotisjuhlanäyttely. Tanssija-koreografi Jorma Uo-
tinen valitsee näyttelystä teoksen, jonka perusteella 
nimetään Vuoden KuumArt -taiteilija.

HALOSENNIEMI
Rantatie, Tuusula 
p. 040 314 3466
halosenniemi@tuusula.fi
www.halosenniemi.fi

TAITEILIJAKOTI ERKKOLA
Rantatie 25, Tuusula 
p. 040 314 3465 ja 040 314 3471
erkkola@tuusula.fi
www.erkkola.fi

TAIDEKESKUS KASARMI
Jääkärinpolku 2, Tuusula  
p. 040 314 3462 
www.taidekeskuskasarmi.fi

Nukkekaappi  
– rooliopastuksia Tuusulanjärven taiteilijakodeissa 
Kultakauden naiset esittelee laajan skaalan sekä Keski-Uudenmaan että koko Suomen 
historiaan vaikuttaneita naisia. Nukkekaapista astuu alas mm. Elisabet Järnefelt, Venny 
Soldan-Brofeldt, Aino Sibelius, Saimi Järnefelt, Maija Halonen, Tilly Soldan, Anni-täti...

Voit itse valita kenen luokse haluat mennä kylään tai kenet haluat tavata autenttisissa 
kulttuurimaisemissa. Tiedossa myös yleisöesityksiä, jossa kultakauden naiset astuvat 
alas nukkekaapista ja kertovat tarinansa.

Tiedustelut rooliopastuksista: mira.kivila(at)gmail.com



KULTTUURIN 
TUUSULA 2017

Tuusulanjärven Suomi 100 
-juhlaviikonloppu

Taiteiden Yö Tuusulan Rantatiellä 
ja Tuusulanjärven rannoilla
pe 11.8.2017
Suomi 100 Synttäripiknik 
kävelykatu Jannella Järvenpäässä  
la 12.8.2017  
Viikonlopun ohjelmat järjestävät 
yhteistyössä Tuusulan kulttuuripalvelut, 
Tuusulan Taiteiden Yö ry., Järvenpään 
kulttuuripalvelut ja Sykettä & Sinfoniaa ry. 
sekä lukuisat taiteilijat, yhdistykset ja 
kuntalaiset. 

Meidän Jokela
26.–27.8. 
Kaksipäiväinen taide-, teatteri-, musiikki- 
ja yhteisötapahtuma. Tuusulan Jokelan 
alueen taiteen tekijät ja muut toimijat 
järjestävät Superviikonlopun, joka 
kokoaa kylän taitajat ja tekijät yhteen. 
Tapahtuma kokoaa taiteen ja kulttuurin 
keinoin Jokelan historiaa ja peilaa sitä 
tulevaisuuteen.

TUUSULANJÄRVI-ILMIÖ – 
YHDESSÄ JO 120 VUOTTA 

Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 
Järvenpään kaupunki ja Tuusulan 
kunta haluavat tarjota niin koti- kuin 
ulkomaisille vieraille autenttisia elä-
myksiä Tuusulanjärven taiteilijayh-
teisön kodeissa, joissa luotiin suoma-
laista kulttuurihistoriaa ja synnytettiin 
suomalaisuuden monumentteja, jotka 
innostivat ja loivat uskoa kansakun-
taan tiellä kohti itsenäistä Suomea. 
Tuusulanjärven tuntumaan 1800-lu-
vun lopussa ja 1900-luvun alkuvuosi-
na syntyi kansainvälisestikin ainutlaa-
tuinen taiteilijayhteisö, kun seuraavat 
taiteilijat perheineen muuttivat sinne: 
Juhani Aho, Venny Soldan-Brofeldt, 
Jean Sibelius, Eero Järnefelt, Pekka 
Halonen ja J. H. Erkko. Yhteisön taitei-
lijajäsenten luovimmat kaudet osuvat 
ajallisesti yhteen Suomen itsenäisty-
misprosessin kanssa.

www.halosenniemi.fi

www.erkkola.fi
www.tuusula.fi/ 
kulttuuritapahtumat

www.tuusula.fi/suomi100

www.taiteidenyo.fi www.visittuusulanjarvi.fiJäänveistokilpailu 
9.–12.2.2017, Hyrylän tori
Torille kokoontuu kilpailemaan 
kansainvälisiä jäänveistäjiä. Veistämistä 
ja töiden edistymistä voi seurata kolmen 
päivän ajan täysin vapaasti. 
Tapahtuman järjestää Tuusulan kunta ja 
yhteistyökumppanit. 

Tuusula-viikko 
15.–23.7.2017
Heinäkuun 22.7. vietetään Tuusulan 
syntymäpäivää ja Tuusula-viikolla 
juhlitaan kotikuntaa lukuisilla 
tapahtumilla. Kyläjuhlia, musiikkia 
monissa muodoissa, museoita ja 
kotiseutukävelyjä. Tapahtumia 
järjestävät useat yhdistykset ja kunnan 
kulttuuri- ja museotoimi.

Katso lisää www.tuusula.fi/suomi100

TUUSULASSA TAPAHTUU

Katso lisää www.tuusula.fi/kulttuuritapahtumat


	Flaieri_museokulttuuri_Suomi100_ver2_1
	Flaieri_museokulttuuri_Suomi100_ver2_3
	Flaieri_museokulttuuri_Suomi100_ver2_4

