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Hauskaa Joulua!

Hertan henkilökuvassa

Kausi-influenssarokotukset Tuusulassa

Intohimona näytteleminen
Tuusulan Hyrylän Eläkeläiset ry:ssä on vuodesta 2014 alkaen vaikuttanut riihikalliolainen 
eläkeläinen, sotilasmestari evp ja intohimoinen harrastajanäyttelijä Timo Niemelä, 74. 
Timo on hyvä esimerkki siitä, kuinka ”vierivät kivet eivät sammaloidu” ja että ”aina voi 
oppia jotain uutta”. Tämän todistaa jo sekin, että Timo on esiintynyt 60 vuotta!

Timo Albertin roolivaatteissa näytelmästä
Hilman päivät viime kesältä

Etelä-Tuusulan sosiaali-ja terveysasema
Hyryläntie 13, A-ovi, 2. krs., Riihikallio-Keskinen alue
• ma 21.11.2016 klo 13–18 (sukunimet L-O)
• ke 23.11.2016 klo 13–18 (sukunimet P-Ö)
• ma 28.11.2016 klo 13–18 (sukunimet A-K)
Jokelan sosiaali- ja terveysasema
Opintie 1, 05400 Jokela
• to 8.12.2016 klo 13.30–17.00
• to 15.12.2016 klo 13.30–16.00
Kellokosken sosiaali- ja terveysasema
Kuntotaival 2, 04500 Kellokoski
• to 1.12.2016 klo 13.30–17.00
• ke 14.12.2016 klo 13.30–16.00

Mitä influenssa on?
Influenssa on vuosittain 
talvikuukausina esiintyvä in-
fluenssavirusten aiheuttama 
hengitystietulehdus, joka 
tyypillisesti alkaa äkillisesti 
korkealla kuumeella ja lihas-
säryillä. Taudinkuvaan liittyy 
tavanomaisesta flunssasta ja 
nuha-kuumeesta poiketen 
useammin jälkitauteja, josta 
esimerkkinä on keuhkokuu-
me.

Sairastuminen voi pahentaa 
perussairautta, romahdut-
taa yleiskunnon ja vahin-
goittaa terveyttä pysyvästi.

Varaudu influenssakauteen
Influenssaa vastaan voi suo-
jautua influenssarokotuk-
sella, jonka kunta tarjoaa 
ilmaiseksi kaikille 65 vuotta 
täyttäneille, sairautensa tai 
hoitonsa vuoksi riskiryhmiin 
kuuluville ja vakavalle in-
fluenssalle alttiiden henki-
löiden lähipiirille. Rokotus 
tulee uusia joka vuosi. 
Tartuntariskiä voi vähentää 
pesemällä käsiä vedellä ja 
saippualla.
  
Suojaa itsesi lisäksi muita
Rokotettu henkilö hidastaa 
viruksen leviämistä ja suojaa 

itsensä lisäksi myös lähipii-
rissään olevia muita sairaita, 
odottavia äitejä ja imeväisiä.
 
Rokotustilaisuudet ilman 
ajanvarausta

Muista rokotustilaisuuteen 
tullessasi pukeutua siten, 
että olkavartesi on helposti 
paljastettavissa rokottamista 
varten. Odotusaulassa jae-
taan vuoronumerot, jonka 
perusteella hoitaja kutsuu 
rokotustilaan. Omaa vuoroa 
odottaessa on aikaa riisua 
päällysvaatteet ja valmistau-
tua henkilöllisyyden toden-
tamiseen. 

Susanna Pitkänen
vs. johtajaylilääkäri, tartuntatautivastaava
Tuusulan kunnan terveyspalvelut

Kasvattilapsena Siippoossa
Timo muutti Tuusulaan vasta 10 -vuotiaana 
pikkupoikana olympiakesän jälkeisenä syksy-
nä 1952. Hän muutti maanviljelijäperheeseen 
Siippooseen kasvattilapseksi. Isä oli menehtynyt 
tuberkuloosiin, eikä äiti ei kyennyt hoitamaan 
Timoa, pikkuveljeä eikä siskopuolta. Tästä alkoi 
Tuusulan matka, jota on kestänyt nyt jo 64 vuot-
ta. 

Timon esiintymislahjat huomattiin 
jo kansakoulussa
1950-luvulla Timo kävi kansakoulua Rusutjärvel-
lä, ja silloinen opettaja Olavi Naalisvaara huo-
masi 14 -vuotiaan pojan esiintymislahjat. Niin 
siinä sitten kävi, että Naalisvaaran oppien myötä 
Timo voitti ensimmäisen palkintonsa monologil-
laan Jukolan Juhanin Turunmatka, Aleksis Kiven 
romaanista Seitsemän veljestä. Tämä oli vasta 
alkusysäys monille erilaisille esiintymisille, joita 
Timolla sittemmin on riittänyt. Timoa pyydettiin 
esiintymään mm. sotilaskotiyhdistyksen järjes-
tämiin alokkaiden vastaanottojuhliin Hyrylän 
varuskunnassa.
Timon varsinainen harrastus teatterin parissa 
alkoi Tuusulan nuorisoseuran alaisessa Tuusteat-
terissa Hyrylässä keväällä 1977 ja se jatkuu edel-
leen. Kaiken kaikkiaan Timo on näytellyt vuosien 
aikana 44 eri näytelmässä, joista viimeisimpänä 
Alberttina näytelmässä Hilman päivät Jokelan 
kesäteatterissa viime kesänä. 

Mikä sai Timon liittymään Hyrylän Eläkeläisiin?
Timo liittyi Hyrylän Eläkeläisin syksyllä 2014 tut-
tavan innostamana. Timo on esiintynyt kerhon 

eri tilaisuuksissa lausuen monologeja lähinnä 
lempikirjailija Aleksis Kiven teoksista. 
Kerhossa tulee keskusteltua samalla muistakin 
mielenkiintoisista asioista päivänpolitiikasta aina 
maailmanpolitiikkaan asti. Myös oman kunnan 
ikäihmisten asiat kiinnostavat. 

Harjoitusten määrä ja liikunta
Yhtä näytelmää tulee harjoiteltua kolmisen kuu-
kautta, 25 - 30 kertaa ja 2 - 3 tuntia kerrallaan. 
Vuorosanat Timo kertoo oppineensa aina en-
simmäisenä. Taktiikkana on opetella 5 repliikkiä 
päivittäin ja kohta koko näytelmä on hallussa!
Hyvä peruskuntoa Timo hoitaa liikkumalla joka 
päivä, kävelemällä tai pyöräilemällä mm. kaup-
pamatkansa. Liikkuminen on ”veressä”, sillä 
aikoinaan töissä ollessaan vuosittaisiin pakollisiin 
palvelusvelvollisuuksiin kuului pyöräillä
100 km, 25 km:n maastomarssi varusteet
päällä, 30 km hiihtäminen, 5 km suunnistus
sekä Cooperin testi. 
Näiltä ajoilta on hauskoja muistoja mm. silloises-
ta tuusulalaisesta pankinjohtaja Teuvo Tyllilästä, 
jonka kanssa Timo tuli erään vedonlyönnin tu-
loksena pyöräilleeksi Amerin portilta Tuusulasta 
Ouluun, eli kahdessa päivässä 600 km!

Miksi näytteleminen on niin kiinnostavaa?
Timon mielestä näytteleminen on ”henkireikä 
ja hieno harrastus” ja näytellessä ”köyhäkin voi 
näytellä rikasta”. Näytellessä saa olla tekemisissä 
eri-ikäisten ihmisten kanssa, repliikkien harjoit-
telu on hyvää treeniä muistin kannalta, harjoi-
tukset poikkeavat normaalista rutiinista ja sieltä 
tullessa on aina hyvällä tuulella!

Tavoitteena Timolla on, että ”näytellään niin 
pitkään kuin jalka nousee”.
Näytellessä yleisön palaute palkitsee. Oma perhe 
sekä nyt nämä uudet ystävät Hyrylän Eläkeläi-
sistä matkaavat kesäisin katsomaan näytelmiä. 
Kuka tietää, etteivätkö näytelmäharjoitukset 
alkaisi Hyrylän Eläkeläisten kerhossakin?

Ps. Ensi kesän näytelmäharjoitukset 
ovat jo työn alla. 

Laila Hedenborg
palvelukoordinaattori
vanhus- ja vammaispalvelut
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Tietokoneet ja
älypuhelimet haltuun

Sandberg kannustaa kaikkia 
ikäihmisiä rohkeasti opet-
telemaan tietokoneiden ja 
älypuhelinten käyttämistä. 
Tietokoneen käytön opette-
lu kannattaa aloittaa perus-
asioista. – Siitä se maailma 
aukeaa, Sandberg sanoo.
Sandberg painottaa, että 
jokaisen olisi hyvä oppia 
perusasiat tiedostojen 
tallentamisesta ja hallinnas-
ta. On hyvä tietää, mihin 
esimerkiksi omat valokuvat 
tallentuvat ja mistä ne taas 
löytyvät. Sandbergin mu-
kaan ikäihmiset tarvitsevat 
tietotekniikkataitoja erityi-
sesti pankkiasioiden hoita-

miseksi, netin käyttämiseksi 
ja yhteydenpitämiseksi 
sukulaisiin. Pankkiasioiden 
lisäksi monia terveyteen liit-
tyviä asioita hoidetaan ny-
kyään verkossa: Pankkiasioi-
den lisäksi monia terveyteen 
liittyviä asioita hoidetaan 
nykyään verkossa: esimer-
kiksi verenohennushoidon 
seuranta voi tapahtua netin 
ja puhelimen kautta. Myös 
sähköpostin opettelu ja 
tiedon haku ovat tärkeitä 
taitoja arkisten asioiden 
hoitamiseksi.
Monen ikäihmisten sukulai-
set, lapset ja lapsenlapset 
asuvat kaukana ja kans-

sakäymiseen käytetään 
erilaisia sosiaalisen median 
kanavia. Maksuttomat 
videopuhelut ovat tärkeä 
tapa jutella ja vaihtaa kuu-
lumisia esimerkiksi lasten-
lasten kanssa.
Sandbergin mukaan vertais-
ohjaukselle on tarvetta. 
Hän rohkaisee myös muita 
mukaan vapaaehtoistoimin-
taan – moni ikäihminen tar-
vitsee tukea tietokoneiden 
ja älylaitteiden käytössä!

Riikka Uusikulku
viestintäpäällikkö
Tuusulan kunta

Tuusulan nettisivujen käyttö 
eri päätelaitteilla on help-
poa uudistuksen ansios-
ta. Yhä useampi käyttäjä 
vierailee sivustolla matka-
puhelimella tai tablettitie-
tokoneella.
Tuusulan nettisivustolla on 
kiinnitetty huomiota siihen, 
että eri tavoin liikkumis- ja 
toimimisesteiset henkilöt, 
mukaan lukien sokeat ja 
heikkonäköiset, kuurot ja 
kuulovammaiset sekä ikään-
tyneet voisivat mahdolli-
simman hyvin käyttää uutta 
verkkosivustoa. Sivuilla on 
esimerkiksi otettu käyttöön 
kuuntelutoiminto ja myös 
tekstin kokoa on helppo 
suurentaa.

Toimipaikkojen 
esteettömyystiedot 
esillä nettisivuilla
Uudistetulta verkkosivustol-
ta löytyy nyt myös Tuusulan 

kunnan toimipisteiden es-
teettömyystietoja. Kunnalla 
on runsaasti erilaisia kiin-
teistöjä, joissa käy erilaisia 
apuvälineitä käyttäviä 
ryhmiä. 
Apuvälineitä käyttäville on 
tärkeää tietoa, missä on 
liikkumisesteisen autopaik-
ka, millainen sisäänkäynti 
rakennukseen on tai mistä 
löytyvät esteettömät wc- 
tilat. 
Ensimmäiset kiinteistöjen 
esteettömyyskartoitukset 
on tehty ja toimipisteiden 
esteettömyystiedot löytyvät 
nettisivuilta. Toimipisteiden 
esteettömyyskartoituksia 
jatketaan tulevan talven 
aikana.

Riikka Uusikulku
viestintäpäällikkö
Tuusulan kunta

Sähköinen asiointi
onnistuu senioriltakin! 

Tietotekniikkaopetusta 
kansalaisopistoista

Tuusulan kansalaisopiston 
varttuneiden tietotekniik-
kakursseilla opetellaan 
arkielämässä tarvittavia 
tietoteknisiä taitoja. Etene-
misvauhti on kursseilla 
rauhallinen.
Opinnoissa voi perehtyä 
tietokoneen käytön pe-
rusteisiin alkeista lähtien, 
myös internetin turvallisen 
käytön, tiedonhankinnan 
ja verkkoasioinnin pe-
rusasioihin. Kannettavan 
tietokoneen käytöstä on 
tarjolla opetusta aloitte-
lijoille ja edistyneemmille 
konkareille. Älypuhelimen 
ja tablettitietokoneen käy-
tön perusteisiin tai niiden 
monipuoliseen käyttöön 
opastavien kurssien määrää 
on viime aikoina lisätty. Eri-
koiskursseilla voi perehtyä 
vaikkapa pilvipalveluihin ja 
yhteydenpitoon sosiaalises-
sa mediassa.

Vapaaehtoiset ohjaajat 
antavat Tuusulan kansalai-
sopistolla opastusaikoinaan 
maksutta henkilökohtaista 
opastusta ja neuvontaa 
tietokoneen käytön perus-
taitoihin. Opastusajat ovat 
kaikille avoimia. Opiston 
pienessä atk-luokassa voi 
harjoitella omatoimisesti 
opiston koneilla toimiston 
aukioloaikoina.

Kirjastot opastavat 
älylaitteiden käytössä

Tuusulan pääkirjastos-
sa, Jokelan kirjastossa ja 
Kellokosken kirjastossa 
on asiakkaiden käyttöön 
tarkoitettuja tietokoneita, 
joiden käytössä autetaan 
asiakkaita osana kirjaston 
asiakaspalvelua.
Lisäksi Enter ry:n vertais-
opastajat ja kirjaston henki-
lökunta opastavat tietoko-
neen, tabletin ja älypuheli-
men käytössä pääkirjaston 
kokoustila Laurassa kerran 

kuukaudessa torstaisin. 
Mukaan voi ottaa oman 
laitteen tai käyttää kirjaston 
tabletteja tai tietokoneita. 
Opastukseen on vapaa pää-
sy, ei ajanvarausta. Syksyn 
viimeinen opastuspäivä on 
24.11. klo 12–14. Opastukset 
jatkuvat keväällä 2017.

Tuusulan kansalaisopiston 
kurssitarjonta ja opetus-
ajankohdat on esitelty 
opiston internet-sivuilla ja 
kotiin jaetussa opinto-op-
paassa. Kursseille voi ilmoit-
tautua internetissä www.
tuusula.fi/kansalaisopisto 
tai toimiston aukioloaikoina 
numeroon 09 8718 3415. 
Tuusulalaiset eläkeläiset 
saavat 50 % alennuksen 
tietotekniikan kurssimak-
suista. 
Jokelan kansalaisopiston 
kursseista saa lisätietoa in-
ternet-sivuilta www.jokelan-
kansalaisopisto.fi
tai soittamalla opistoon 
p. 040 672 7527.

Kansalaisopistot ja kirjastot tukevat ikäihmisiä tietokoneiden ja älypuhelinten 
käytössä. Auttamassa on sekä kansalaisopiston ohjaajia että kirjaston henkilös-
töä, mutta tarjolla on myös vertaistukea. Sekä kansalaisopistossa että kirjastossa 
pääsee harjoittelemaan laitteiden käyttöä myös itsenäisesti. Opastus on kaikille 
avointa ja maksutonta.

Forsante-palvelu hoitaa
täysin automaattisesti yli
70 % kaikista verenohen-
nushoidon seurantaan liitty-
vistä töistä. Palvelu lähettää 
hoitotiedot potilaalle, joka 
on allekirjoittanut sopimuk-
sen palvelun käytöstä. Poti-
las saa annosteluohjeet joko 
tekstiviestinä, kirjautumalla 
verkkopankkitunnuksilla 
Forsanteen tai eKirjeenä 
kotiin. 

Valtaosa verenohennushoi-
toa saavista henkilöistä on 
eläkeikäisiä. Tuusulalaiset 
em. hoitoa tarvitsevat po-
tilaat ovat olleet hyvin ak-
tiivisia ottamaan käyttöön 
uuden palvelun. Palvelun 
käyttäjiä on lähes 700.
Heistä 65–74-vuotiaita on
38 % ja 75 vuotta
täyttäneitä 40 %. 

Sähköinen palvelu hel-
pottaa hoidon seurantaa
Uuden hoitokäytännön 
avulla tavoitellaan vähin-
tään yhtä hyvää hoitotasoa 
kuin tähän saakka, vaikka 
laboratoriomittausten mää-
rä saattaa vähentyä ajan 
myötä. Potilasturvallisuus 
otetaan huomioon esim. 
niin, että automatiikka 
kytkeytyy pois, kun labo-
ratoriotulos on poikkeava. 

Tällöin lääkäri tai hoitaja 
määrittää annoksen ja 
tarvittaessa ottaa yhteyttä 
potilaaseen. Palvelussa voi-
daan seurata hoidon laatua 
helpommin kuin aiemmin, 
sillä hoitotasosta saadaan 
selkeä kuvaaja lääkärin ja 
hoitajan tarkasteltavaksi. 
Lisäksi tiedot annoksista 
ja hoitotasosta välittyvät 
aiempaa paremmin muihin 
terveydenhuollon yksiköi-
hin. Potilaan suostumuksella 
tiedot siirtyvät potilastiedon 
arkiston kautta niihin terve-
ydenhuollon yksiköihin, jot-
ka ovat mukana Kanta-ar-
kistossa. Näin kotimaassa 
matkaillessa hoidon tiedot 
ovat muuallakin Suomessa 
käytettävissä. 

Tuusulalaiset verenohennus-
hoitoa saavat ovat omak-
suneet uuden järjestelmän 
tehokkaasti. Sähköinen 
palvelu ei ole osoittautunut 
ongelmaksi. Olemme yhdes-
sä oppineet paljon! Tästä 
on hyvä jatkaa yhteistyötä 
tämän ja muidenkin tulevai-
suuden sähköisten palvelui-
den parissa. 

Leila Seuna
apulaisylilääkäri 
Tuusulan kunnan
terveyspalvelut

Tuusulan sosiaali- ja terveyskeskuksessa otettiin viime 
vuoden joulukuussa käyttöön sähköinen Forsante-
palvelu verenohennushoidon seurantaan ja siihen 
käytettävän lääkkeen, varfariinin, automaattiseen 
annosteluun. Palvelua käyttää jo satoja ikäihmisiä. 

Tuusulan nettisivut uudistuivat
Tuusulan kunnan verkkosivusto uudistui elokuussa. 
Nyt sivuston käyttäminen on helppoa ja mukavaa 
myös kännykällä ja tabletilla. Uudistuksen yhteydessä 
sivuston esteettömyyteen kiinnitettiin erityistä huo-
miota.

Pentti Sandberg luotsaa ikäihmisiä 
tietokoneiden maailmaan
Tuusulalainen Pentti Sandberg on toiminut vapaaehtoisena ohjaajana ikäihmisten 
tietokoneisiin liittyvissä pulmissa. Ikäihmiset tarvitsevat tietoteknisiä taitoja erityisesti 
asioiden hoitamiseksi ja kanssakäymiseksi läheisten kanssa. Sandberg vinkkaa 
aloittamaan perusasioista.

Pentti Sandberg kehottaa tietokoneiden kanssa apua tarvitsevia nykäisemään rohkeasti 
hihasta.
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Linjat 962 ja 65 ajetaan 
matalalattiaisilla busseil-
la. Matala lattia linja-
autoissa helpottaa van-
husten ja liikuntaesteis-
ten liikkumista. Linjalla 
962 pääsee esimerkiksi 
ostoksille Jumboon ja 
linja 65 korvaa yhteyksiä 
Järvenpään suuntaan, 
kun Purolan ja Nuppulin-
nan lähijunaseisakkeet 
lakkautettiin.

Linjojen 962 ja 65 matalat
lattiat helpottavat kulkemista

• Tuusulan kunnassa 
joukkoliikennettä koske-
vaa palautetta ja kehittä-
misajatuksia ottaa vastaan 
liikenneinsinööri 
Jukka-Matti Laakso, 
p. 040 314 3569.
• Bussilinjojen aikataulut 
ovat internetissä julkais-
tussa Keski-Uudenmaan 
bussiaikataulukirjassa 
(www.uudenmaanjouk-
koliikenne.fi). Kirjaa saa 
vihoksi sidottuna 
Tuusulan kunnantalon 
neuvonnasta.

Linjan 962 vuoroja liikennöi Korsisaari Oy.

Ikääntyneelle hyvä suun terveys on hyvän elämän 
edellytys; ateriointi sujuu, ulkonäkö säilyy, suussa 
tuntuu miellyttävältä, puhuminen ja seurustelu 
sujuvat. Terveet hampaat ja terve suu parantavat 
elämisen laatua. Suunterveydellä on yhteys yleis-
terveyteen, ja toisaalta monet yleissairaudet ja 
lääkitykset vaikuttavat suunterveyteen.

Järvenpään rautatieasema–Kellokoski–Linjamäki–
Nuppulinna–Purola–Järvenpään rautatieasema

Matka hinnoitellaan 
matkan pituuden mukaan 
Matkahuollon hintataulu-
kon perusteella. Kertali-
pun saa ostettua linja-au-
tossa, mutta useammin 
matkustavalle Matka-
huollon 22 tai 44 matkan 
sarjalippu, joka on vuoden 
voimassa, on hieman edul-
lisempi vaihtoehto. 
Hyvin säännöllisesti kul-
kevan kannattaa hankkia 
sopiva kausilipputuote. 
Järvenpäähän suuntautu-
villa matkoilla hyvä lippu 
on 30 päivää voimassa 
oleva 45 €:n Järvenpää-
Tuusula –lippu. Linjaa lii-
kennöi Taksikuljetus Oy. 

Kaisa Hiipakka
Terveydenedistämisestä
vastaava suuhygienisti

Reitti:
Linjan 65 reitti: Järven-
pään rautatieasema 
- Mannilantie - Postikatu - 
Pajalantie - Wärtsilänkatu 
- Valmet - Vähänummen-
tie - Puurtajankatu - Län-
sinummenkatu - Vanha 
valtatie - Pohjoisväylä - 
Vanha valtatie - Kellokoski 
- Vanha valtatie - Koulutie 
- Kellokoskentie - Linjamä-
ki - Kellokoskentie - Nup-
pulinnantie - Jokelantie 
- Ankkapurontie - Vähä-
nummentie - Wärtsilänka-
tu - Pajalantie - Postikatu 
-Mannilantie - Järvenpään 
rautatieasema

Terve suu pitää
sydämen sykkimässä

Ientulehdus on suomalais-
ten yleisin hoitamaton suun 
sairaus. Pitkälle edennyt ien-
ten tulehdus eli parodontiit-
ti, voi aiheuttaa hoitamatto-
mana ikenien alla haavau-
man, joka vastaa kämmenen 
kokoista avohaavaa muualla 
kehossa. Ikääntyminen 
vaikuttaa ihmisen tunto-
herkkyyteen ja joskus karies, 
eli reikä hampaassa saattaa 
tästä syystä jäädä itseltä 
huomaamatta. 

Suun krooniset tulehdukset 
– riski koko elimistölle 
Erilaiset yleissairaudet voi-
vat heikentää suun terveyt-
tä. Toisaalta suussa muhiva 
tulehdus saattaa aiheuttaa 
sairauden puhkeamisen 
tai vaikuttaa esimerkiksi 
diabeteksen tai reuman 
huonoon hoitotasapainoon. 
Tutkimusten mukaan lähes 
kaikissa verisuonitukoksissa 
on mukana myös suuperäi-
siä bakteereita, sillä suun 
bakteereilla on pitkälle 
edenneestä karieksesta ja 
tulehtuneista ikenistä suora 
pääsy verenkiertoon. Niinpä 
huono suun terveys lisää sy-
dän- ja verisuonisairauksien 
riskiä, sekä riskiä sairastua 
keuhkokuumeeseen tai mui-
hin infektiosairauksiin. 
Muistisairaudet näkyvät no-
peasti suussa, kun suun puh-
distus harvenee tai unohtuu 
kokonaan. Lihasvoiman 
heikkeneminen vaikuttaa 
myös kykyyn puhdistaa 
omia hampaita. Omaisten 
tuki suun puhdistukseen on 
merkittävä apu sairaalle.

Monet lääkkeet 
kuivattavat suuta
Eri lääkkeiden yhteisvai-
kutus voi aiheuttaa suun 
kuivuutta, vaikka yksittäi-
sellä lääkkeellä ei olisikaan 
suuvaikutuksia. Verenpaine- 
lääkkeet ovat merkittävin 
suun kuivuutta aiheuttava 
lääkeryhmä. Suun kuivuu-
desta kärsivien kannattaa 
välttää etenkin sitrushe-
delmiä ja alkoholia. Suun 
kostutukseen paras apu on 
vesi. Mehut ja virvoitusjuo-

mat muodostavat tahmean 
pinnan hampaisiin kuivassa 
suussa ja lisäävät hampai-
den reikiintymisen riskiä. 
Herkille suun limakalvoille 
voi käyttää tarvittaessa vaik-
ka ruokaöljyä. Apteekista 
löytyy erilaisia suun kuivuut-
ta helpottavia valmisteita, 
jos kotikonstit eivät riitä.

Hyvä omahoito 
– suun terveyden perusta
Hampaat harjataan kahdesti 
päivässä pehmeällä harjalla 
ja fluoritahnalla, myös ham-
masvälit ja proteesit puh-
distetaan päivittäin. Hyvän 
suuhygienian lisäksi kan-
nattaa kiinnittää huomio 
siihen mitä suuhunsa panee 
ja kuinka usein. Janojuo-
mana vesi on paras, sillä se 
kostuttaa suun limakalvoja, 
huuhtoo suun bakteereita, 
eikä ole vaaraksi hampaille. 
Ksylitolipastillit tai -purkat 
palauttavat suun happota-
sapainon nopeammin neut-
raaliksi ruokailun jälkeen. 
Imeskeltävät ksylitolipas-
tillit lisäävät syljen eritystä 
ja helpottavat siten myös 
suun kuivuudesta kärsivien 
oireita. 

Hammaslääkäriin 
oli hampaita tai ei
Hammaslääkärin säännölli-
set tarkastukset ovat tärkei-
tä läpi koko elämänkaaren. 
Myös hampaattoman suun 
limakalvot tulee tarkastaa 
säännöllisesti. Hammas-
lääkäri määrittelee kaikil-
le vastaanotolle tuleville 
yksilöllisesti tarkastusvälin; 
huomioiden suunterveyden 
sekä suun terveyden ja yleis-
terveyden yhteyden. Ham-
maslääkärit ja suuhygienistit 
hoitavat suun terveyttä 
pääosin hammashoitolassa, 
mutta jalkautuvat tarvit-
taessa esimerkiksi hoivako-
teihin. Tuet parhaiten hyvää 
suun terveyttä ja muuta ter-
veyttä hyvällä omahoidolla 
sekä käymällä säännöllisesti 
hammashoidossa. 

Linjalla 962 pääsee 
Keravalle ja Jumboon 
Elokuussa 2015 liikennöin-
nin aloitti bussilinja 962, 
joka kulkee reitillä Kera-
va-Hyrylä-Riihikallio-Avia-
polis-Vantaanportti/Jumbo. 
Noin vuoden kuluessa bussi-
linjan matkustajamäärä on 
tuplaantunut ja reitti sekä 
palvelu ovat keränneet kii-
tosta. Matalalattiakalustolla 
ajettava linja tarjoaa arkena 
ja viikonloppuna Hyrylän ja 
Riihikallion alueelta yh-
teyden Keravalle, Vantaan 
Aviapolikseen ja kehäradal-
le sekä Jumboon. 
Vuoroja ajetaan läpi päivän 
muutamia taukoja lukuun 
ottamatta, joten linja sopii 
hyvin asiointiyhteydeksi 
myös ruuhkatuntien ul-
kopuolella. Osa vuoroista 
ei aja ihan täyttä reittiä, 
joten Keravalle ja Jumboon 
matkaavan pitää hieman 
tarkemmin tutkia linjan 
aikataulua, jotta matka 
onnistuu. 
Linjalla 962 käyvät Matka-
huollon lipputuotteet sekä 
Tuusulassa käytössä olevat 

kausilipputuotteet. Erikoi-
suutena säännöllisesti kulke-
ville on Keski-Uudenmaan 
30 päivän seutulipun kel-
paaminen tällä linjalla koko 
reitillä, eli myös Vantaalle 
päättyvillä tai sieltä alkavilla 
matkoilla.

Linja 65 aloitti liikennöin-
nin 10.8.2016 Kellokosken, 
Linjamäen, Nuppulinna 
ja Purolan alueella

Linja 65 korvaa Nuppu-
linnan ja Purolan alueen 
yhteyksiä Järvenpään suun-
taan nyt kun Nuppulinna ja 
Purolan juna-asemat eivät 
enää ole toiminnassa. Linjal-
la liikennöi hieman tavallis-
ta pienempi 17 paikkainen 
matalalattiainen linja-auto. 
Kyytiin voi nousta linja-au-
topysäkkien lisäksi myös 
kutsujoukkoliikenteen 
pysäkeiltä, joita reitillä on 
muutamassa kohdassa. 
Linjaa 65 liikennöidään Jär-
venpään rautatieasemaan 
liittyvänä liityntälinjana 
ja reittiin on sisällytetty 
Pohjois-Järvenpäästä alkava 
rengasreittiosuus Kellokos-

ki-Linjamäki-Nuppulinna- 
Purola -reitillä. Rengasreitin 
kiertosuunta vaihtuu ajopäi-
vän aikana ja reittiin sisältyy 
vuorokohtaisesti muitakin 
poikkeusreittejä.
Linjaa liikennöidään arki-
sin oheisella aikataululla 
perjantaihin 9.12.2016 asti, 
jonka jälkeen aikataulua 
tarkistetaan, mikäli ju-
na-aikataulut Järvenpäässä 
muuttuvat.



4.

Tärkeät puhelinnumerot

Kysy tai anna palautetta 
Tuusulan ikäihmisten palveluista

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

Tuusulan kunnan 
ikäihmisten tiedotuslehti

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

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

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

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

Ikäihmisten

Ajanvaraus lääkärille ja sairaanhoitajalle 
 
• Ei-kiireelliset asiat (esim. kontrolliajat)
ma-to klo 12–15 ja pe klo 12–14 p. 09 8718 3920 

• Muut kiireelliset - viikon sisään arviointia 
vaativat ongelmat
ma-to klo 8-15 ja pe klo 8-14 p. 09 8718 3900 

• Kiireelliset lääkinnällisiä toimenpiteitä tai 
potilaan välitöntä seurantaa vaativat ongelmat
ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15.30 p. 09 8718 3760
 
Päivystys Hyvinkään sairaalassa
Päivystystarpeen arvio p. 019 4587 5700
ma-to klo 16–08, pe klo 15.30 alkaen, 
la-su ympärivuorokautisesti
os. Sairaalakatu 1, 05850 Hyvinkää

Sairaanhoitajan puhelinneuvonta
ma-pe klo 8-8.30 ja klo 12–13 p. 09 8718 3800
Asiantuntijasairaanhoitajat
Puhelinaika ma-pe klo 12–13
Astmahoitaja p. 09 8718 3817
Depressiohoitaja p. 040 314 3638
Diabeteshoitaja p. 09 8718 3764
(puhelinaika myös ma, ke, pe klo 8-8.30)
Muistihoitaja p. 09 8718 3616   
                   
Apuvälinelainaamo
ma-ke ja pe klo 12–13, to klo 16–17 p. 09 8718 3795  
  
Vanhuspalvelut
ma-to 12–13 (asiointi ajanvarauksella)
asiakkaat A–L p. 09 8718 3354
asiakkaat M–Ö p. 09 8718 3378
- omaishoidon tuki  
- yksityiset asumispalvelut 
- kuljetuspalvelut     

Kotihoito
Osastonhoitaja p. 040 314 3622
Etelä-Tuusulan kotihoito klo 12–13.30 p. 09 8718 3712
Pohjois-Tuusulan kotihoito klo 12–13 p. 09 8718 4238 
Päivätoiminta klo 12–13 p. 040 314 3616

Ehkäisevät kotikäynnit ikäihmisille (EHKO)
Etelä-Tuusulan kotihoito klo 12–13.30 p. 09 8718 3712
Pohjois-Tuusulan kotihoito klo 12–13 p. 09 8718 4238
  
Akuutti jatkohoito- ja kuntoutusosasto
Osastonhoitaja p. 040 314 4439, Kanslia p. 040 314 3630

Kotiutus- ja arviointiyksikkö
Osastonhoitaja p. 040 314 3654, Kanslia p. 09 8718 3650
   
Sotiemme veteraanien palvelut
Kuntoutus- ja avustusasiat p. 040 314 3329   
   
Liikuntaryhmiä senioreille ja ikääntyneille
Erityisliikunnansuunnittelija p. 040 314 2222
   
Päihdehoitajan palvelut
Puhelinajat ma–ti ja to klo 9–10, ke 13–14
Etelä-Tuusula p. 09 8718 3836 ja 09 8718 3675
Pohjois-Tuusula p. 09 8718 4122
   
Hammashoito  
Ajanvaraus ja neuvonta ma–pe klo 7.30–15 
p. 09 8718 3733, kiireettömään hoitoon hakeutuvien 
toivotaan soittavan klo 9 jälkeen

Virka-ajan ulkopuolinen päivystys (Helsinki)
p. 010 273 8005
arkisin klo 15 jälkeen, arkipyhinä ja 
viikonloppuina klo 8-21

Yöpäivystys (Helsinki) p. 040 621 5699 klo 21–08 
                     
Kirjastot  
Tuusula pääkirjasto p. 09 8718 3444
Jokelan kirjasto p. 09 8718 4040
Kellokosken kirjasto p. 09 8718 4245
Kirjastoauto p. 040 314 3447
 
Kansalaisopisto
Toimisto p. 09 8718 3415
                       
Tuusulan seurakunta - vapaaehtoistyö
Diakonian päivystysnumero ti ja pe klo 9–11
p. 0400 368 868
Vapaaehtoistyön koordinaattori p. 040 535 7150
Vapaaehtoistyön diakoni p. 040 706 8706
Vanhustyön diakoni p. 040 766 4487
    
KELA   
Eläkeasiat p. 020 692 202 
Omaisen kuoltua p. 020 692 208

Tuusulan 
joulunajan palvelut
Sosiaali- ja 
terveyspalvelut
Kellokosken ja Jokelan sosi-
aali- ja terveysasemat ovat 
suljettu 27.12.2016–8.1.2017. 
Joulunajan toiminta on 
keskitetty Etelä-Tuusulan 
sosiaali- ja terveys-asemalle.
Uimahalli
• 24.–25.12. suljettu 
• 26.12. avoinna klo 11–18
• 1.1.2017 suljettu 

Kirjastot
• 5.12. avoinna klo 10-16
• 6.12. suljettu
• 23.12. avoinna klo 10-16
• 24.-26.12. kirjastot
   ovat suljettuina
• 27.-30.12.2016
   avoinna normaalisti
• 31.12.2016-1.1.2017
   suljettu
• 5.1. avoinna klo 10-16
• 6.1. suljettu

tapahtumakalenteri
Liikunnallista tekemistä
Maaliskuinen ulkoilupäivä 
Kirkkorannassa
Tervetuloa viettämään maaliskuista ulkoi-
lupäivää Tuusulan Kirkkorantaan keskiviik-
kona 15.3.2017 klo 11.00–14.00. Luvassa 
ulkoilua ja mukavaa yhdessäoloa! 

Liikunnan starttikurssit 
keväällä 2017
Viiden kerran starttikurssit soveltuvat 
liikuntaa aloittaville. Kurssit sisältävät lii-
kunnan perusteita sekä liikuntaneuvontaa 
asiakkaan lähtökohdat huomioon ottaen. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset ryhmiin: 
Sami Liehu, p. 040 314 2222,
sami.liehu@tuusula.fi.
Kuntostartti
Tiistaisin klo 13.00–14.00 Tuusulan uimahal-
lin alakerrassa. 1. kurssi alkaa 17.1.2017 ja 
2. kurssi 7.3.2017. Koostuu monipuolisista 
liikuntamuodoista eri välineitä käyttäen ja 
sisältää sekä sisä- että ulkoliikuntaa.
Kuntosalin starttikurssit 
Keskiviikkoisin klo 9.00–10.00 Tuusulan 
uimahallin kuntosalilla. 1. kurssi alkaa 
18.1.2017 ja 2. kurssi 8.3.2017. Tutustutaan 
kuntosalin laitteisiin ja niillä harjoitteluun.
Vesijumpan starttikurssit 
Keskiviikkoisin klo 17.30–18.00 Tuusulan 
uimahallin terapia-altaassa. 1. kurssi alkaa 
18.1.2017 ja 2. kurssi 8.3.2017. Kurssilla 
tutustutaan vesijumppaan eri välineitä 
käyttäen.
Vesijuoksun starttikurssi
Keskiviikkoisin klo 19.45–20.30 Tuusulan 
uimahallin hyppyaltaassa. Alkeiskurssi alkaa 
18.1.2017. Kurssilla harjoitellaan vesijuoksu-
tekniikkaa ja tutustutaan erilaisiin vesijuok-
suharjoitteisiin. Osallistujat saavat juoksu-
vyön lainaan uimahallilta. 
Kurssilaisilla oltava uimataito.
Lisää liikuntaryhmiä: 
www.tuusula.fi/liikunta

Joulunajan tapahtumia
Hyrylän joulunavaus
Perjantaina 25.11. klo 18–20 vietetään 
Hyrylän joulunavausta Tuusulan kunnanta-
lolla, torilla ja ostoskeskuksessa, Aunelan 
Pop Up -tiloissa, kirjastossa ja Taidekeskus 
Kasarmissa. Jouluista ohjelmaa ja myyjäisiä.

Itsenäisyyspäivä Tuusulassa 6.12.
Tuusulan Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet 
alkavat klo 10.00 juhlajumalanpalveluksella 
Tuusulan kirkossa, jonka jälkeen lasketaan 
seppeleet sankarivainajien muistomerkeille 
Kirkkopuistossa ja Paijalan hautausmaalla. 

Klo 10.30 on seppeleenlasku sankariristillä 
Kellokosken hautausmaalla
Tuusulan kunnan itsenäisyyspäivän juhla 
kuntalaisille järjestetään Kellokosken ylä-
koululla, Koulutie 14. Juhla alkaa klo 12.00 
juhlakahveilla ja ohjelma alkaa klo 13.00. 
Juhlassa esiintyvät mm. Kellokosken soitto-
kunta ja Tuusulan seurakunnan lapsikuoro. 
Juhla on tarkoitettu kaikille tuusulalaisille 
ja sinne on vapaa pääsy. 

Tuomaasta Nuuttiin 21.12.
Tuomaasta Nuuttiin koko perheen ta-
pahtumaa vietetään keskiviikkona 21.12. 
Etelä-Tuusulassa Tuusulan kirkon ja Työläis-
kotimuseon mäellä, Jokelassa Tiilitehtaan 
alueella ja Jokelan kirkossa sekä Kellokos-
kella Ruukin ja Männistön alueella sekä 
Kellokosken kirkossa. Luvassa joulupuuroa, 
kauneimpia joululauluja ja joulurauhan 
julistus. Joulupuuro on maksuton, ja sitä 
jaetaan niin kauan kuin sitä riittää. Oma 
puurokuppi ja lusikka mukaan! Järjestäjinä 
tuusulalaiset kotiseutu- ja kulttuuriyhdistyk-
set yhteistyössä Tuusulan kunnan ja seura-
kunnan kanssa. Vapaa pääsy.

Näyttelyitä
Hyvä hiljaisuus 13.9.–11.12.2016 
Halosenniemessä
Taiteilijat ovat kuvanneet mieltä rauhoit-
tavia luontonäkymiä eri vuodenaikoina 
– pehmeistä lumihangista tasaisesti aaltoa-
vaan veteen tai intiimeihin luonnon lähinä-
kymiin. Näyttelyssä on esillä myös hiljaisia 
arjen askareita – lukemisesta käsitöiden 
tekoon ja lasten nukkumiseen. Teoksista 
suurin osa on Pekka Halosen maalaamia, 
mutta mukana on myös muita taiteilijoita 
esimerkiksi Ferdinand von Wright, Helene 
Schjerfbeck, Elin Danielson-Gambogi, Alvar 
Cawén ja Eero Nelimarkka. Halosenniemi 
on avoinna ti–su klo 12–17.

Monta ruutua tuulta ja sadetta 
– Hjalmar Löfving 120 vuotta 28.9.–
18.12.2016 Taiteilijakoti Erkkolassa
Sarjakuvamuseon kokoama retrospektiivi-
nen kiertonäyttely sarjakuvataiteilija, pila-
piirtäjä ja animaattori Hjalmar Löfvingistä 
(1896–1968). Hänen tunnetuimpia hahmo-
jaan oli Setä Pim-Pom 1960-luvun television 
lastenohjelmissa, josta nähdään näyttelyssä 
elävää kuvaa. 
Taitelijakoti Erkkola on avoinna ke–su klo 
12–17.

Lisätietoa tapahtumista löytyy 
Tuusulan nettisivuilta osoitteesta 
www.tuusula.fi. 


