
Toukokuun alusta alkaen 
kunnan kotihoidon asiak-
kailla on mahdollisuus 
vapaasti valita tuottaja 
kotiin vietäville aterioille 
ja kauppakassipalvelulle. 

Jatkossa kunta ei osallistu 
palvelujen kustannuksiin, 
vaan asiakas maksaa palve-
lusta suoraan palveluntuot-
tajalle. Muutoksella halu-
taan erityisesti lisätä asiak-

kaiden valinnanvapautta ja 
vaikuttamismahdollisuutta 
aterian hinta-laatutasoon. 
Asiakkaat voivat kuitenkin 
halutessaan myös jatkaa 
sopimusta nykyisen palve-
luntuottajan kanssa.

Kunta avustaa valinnassa

Suuren muutoksen vuoksi 
kunta avustaa asiakkaitaan 
palveluntuottajan valinnas-
sa tarjoamalla asiakkaille 

tietoa palveluntuottajien 
tarjonnasta. Palveluntuot-
tajat esittelivät tarjontaan-
sa asiakkaille maaliskuun 
lopussa. Tilaisuuksissa oli 
väkeä vaihtelevasti. Siellä 
kerättiin asiakkaiden ja 
heidän omaistensa toiveita 
ruokailuun liittyen. Muutos 
herätti huolta sekä Rose-
lius-säätiön senioritaloissa 
tapahtuvan ryhmäruokailun 
että kotiin vietävien yksit-

täisten aterioiden osalta. 
Kaikki palautteet toimitet-
tiin palveluntuottajille.

Tuotekansiot nähtävillä 
Roselius-taloilla

Kotihoidon ja asiakkaiden 
käyttöön laaditaan palve-
luntuottajien tarjousten pe-
rusteella ns. tuotekansioita. 
Kansioiden avulla asiakkaat 
voivat tehdä valintansa 

ateriapalvelun tai kauppa-
kassipalvelun tuottajasta. 
Tuotekansiot ovat nähtä-
villä myös Roselius-taloilla. 
Kunta auttaa asiakkaitaan 
valinnan tekemisessä ja 
ryhmäruokailun jatkumisen 
mahdollistamisessa. 

Marjo Liimatainen
Vanhuspalvelujen päällikkö
Vanhus- ja vammaispalvelut

Tuusulan kunnan kotihoidon ateria- ja
kauppakassipalveluun muutoksia 1.5.2017 alkaen

Tuusulan kunnan
ikäihmisten tiedotuslehti

JOUKKOKIRJE

Huhtikuu 2017, 15. vuosikerta N:o 1

Hauskaa kevättä!

Hertan henkilökuvassa:

Tuusulainen Siro Nurmi saavutti maaliskuun lopussa iän, johon harva yltää
– sata vuotta. Satavuotisjuhlia vietettiin 50 lähisukulaisen kesken. Juhliin 

osallistui myös 97-vuotias Lilli-sisko. Siron iloiseksi yllätykseksi myös 
presidentti Sauli Niinistö puolisoineen toimitti hänelle onnittelukirjeen.

100-vuotias Siro nykymaailman menosta:

Onnittelukukat sekä nalle Lilli-siskon tyttäreltä Hannelelta, 
joka oli lapsena paljon hoidossa Sirolla.

Ihmisiä vaivaa turha ahneus, 
vastuuttomuus sekä liiallinen

kiire joka paikkaan

Presidentin onnittelukirjeen lopussa olevaan 
sitaattiin lienee helppo kaikkien lukijoidenkin yhtyä;

”Se mikä on pysyväistä ja antaa elämälle arvon, ei ole 
maine, ei ylistykset, se on se tehtävä olkoon suuri tai 
pieni, jonka hyväksi olemme eläneet”. –Z. Topelius

Kesälapseksi tädin hoiviin

Siro Nurmi syntyi Tuusulassa 
alkuvuonna 1917, jolloin 
Suomen itsenäisyydestä vas-
ta haaveiltiin. Siihen aikaan 
Tuusula oli pitäjä, johon 
kuului mm. Korso, Kerava ja 
Järvenpää. 

Siron ollessa 3-vuotias häntä 
pyydettiin kesälapseksi 
tädin luokse. Tädin mielestä 
sisarelta joutaisi yksi lapsi 
kesän ajaksi, koska heillä 
itsellään ei ollut lapsia, ja 
Siron äiti odotti juuri seitse-
mättä lasta. Syksyn koitta-
essa oli kotiinpaluun aika, 
mutta Siron tädin puoliso 
tokaisi hakijoille, ettei lik-
kaa viedä minnekään. Niin 
Siro jäi asumaan pysyvästi 
sukulaisten luokse oman 
lapsuuskodin läheisyyteen. 

Nuoruusaika kului siivillä

Aikuisuuden kynnyksellä 
Siro aloitti työt Kellokosken 
tehtaalta, jossa hän työsken-
teli 12 vuotta mm. sotatar-
vikkeita valmistaen. Sieltä 
hän siirtyi Ohkolan sairaa-

laan siistijäksi ja työskenteli 
siellä aina eläkeikään asti. 

Sota-aika ei mennyt ilman 
rakkautta ja romantiikkaa. 
Siro sai 22-vuotiaana pojan, 
joka jäikin hänen ainoaksi 
lapsekseen. Naimisiin Siro 
ei koskaan mennyt. Myö-
häisemmässä elämänvai-
heessa aika kului mukavasti 
seuratessa kolmen rakkaan 
lapsenlapsen vaiheita.

Elämä oli yksinkertaista ja 
työntäyteistä, eikä liikun-
nasta ollut puutetta. Kunto 
kasvoi työmatkapyöräilyn 
lisäksi puutarhaa hoitaes-
sa sekä tanssiharrastuksen 
parissa. Tansseihin mentiin 
pyörillä, välillä pitkiäkin 
matkoja, koska autoja ei 
siihen aikaan tunnettu. Siro 
muistaa ensimmäisen auton 
tulleen Kellokoskelle hänen 
ollessa 20-vuotias. 

Palvelutaloon 90-vuotiaana

Omien ja kasvattivanhem-
pien kuoltua Siro hankki 
itselleen ja pojalleen mökin 
Linjamäeltä, läheltä kas-

vattikotiaan. Mökillä hän 
asui 90-vuotiaaksi, kunnes 
muutti Kellokoskelle Rose-
lius-Säätiön Kustaa Adolf 
-kotiin. Paikka oli jo en-
nestään tuttu viikoittaisen 
päivätoiminnan merkeissä. 
Siellä Siron aamut alkavat 
vartaloa herättävillä ns. 
aamuravisteluilla, jonka jäl-
keen hän nauttii itsevalmis-
tetun puuron aamulehden 
parissa.

Ampumahiihto 
lähellä sydäntä

Korkean iän saavuttami-
sen myötä kuulo ja näkö 
ovat heikentyneet, mutta 
se ei ole haitannut lehden 
lukemista, eikä eduskunnan 
kyselytuntien seuraamis-
ta. Satavuotiaan mielestä 
puolueita vaan on nykyisin 
liiaksi asti. Siron television 
suosikkiohjelmat ovat jää-
kiekko ja ampumahiihto. 

Laila Hedenborg 
Palvelukoordinaattori
vanhus- ja vammaispalvelut
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Kunnallinen vesi ja viemäri
helpottamaan ikäihmisen arkea

Odotusajat iäkkään 
henkilön sosiaali-
palveluihin pääsyyn

Kunnalliseen veteen ja viemäriin liittyminen pohdituttaa monia haja-asutusalu-
eella omakotitalossa asuvia ikäihmisiä. Vesi- ja viemäriliityntä on iso investointi, 
mutta helpottaa arkea ja nostaa kiinteistön arvoa. Veden laatu ja riittävyys ovat 
tärkeitä perusteluita, kun liittymispäätöstä tehdään. Tuusulan Vedestä kannattaa 
kysyä neuvoja ja vinkkejä vesi- ja viemärijohtoihin liittyvissä kysymyksissä.

Kunnan on julkaistava aina-
kin puolivuosittain tiedot sii-
tä, missä ajassa iäkäs henkilö 
voi saada hakemansa sosi-
aalipalvelut. Odotusajalla 
tarkoitetaan sitä keskimää-
räistä aikaa, joka on kulunut 
hakemuksen jättämisestä 
siihen kun iäkäs henkilö on 
tosiasiallisesti saanut hake-
mansa palvelut tai päässyt 
palveluiden piiriin. 
Tuusulan kunta julkaisee 
tiedot vähintään puolivuo-
sittain kunnan verkkosivuilla 
ja sekä kunnan virallisilla 
ilmoitustauluilla. 

Tilanne ajalla 
1.7.–31.12.2016
• Palvelutarpeen arviointi 
(kiireettömät) alle 7 työ-
päivää
• Palvelutarpeen arviointi 
(kiireelliset) 1vrk
• Kotihoidon palvelut on 
voitu käynnistää alle 5 vrk:n 
sisällä palvelutarpeen arvi-
oinnista

• Päivätoiminta on voitu 
käynnistää keskimäärin 7–14 
vrk:n kuluessa palvelutar-
peen toteamisesta
• Tehostetun palveluasumi-
sen jonotusaika oli keski-
määrin 28 vrk ja odotusajan 
vaihteluväli oli 0–89 vrk 
palvelupäätöksestä asumis-
palvelupaikan saamiseen. 
Asumispalveluihin sijoittui 
yhteensä 32 asiakasta.
• Pitkäaikaiseen laitoshoi-
toon jonotusaika oli keski-
määrin 8 vrk ja odotusajan 
vaihteluväli oli 2–16 vrk 
palvelupäätöksestä laitos-
hoitopaikan saamiseen. 
Laitoshoitoon sijoittui 
yhteensä 5 asiakasta.
• Omaishoidon tuen käsit-
telyaika oli keskimäärin 35 
vrk ja vaihteluväli 15–52 vrk 
hakemuksen saapumisesta 
päätöksentekoon. Hake-
muksia käsiteltiin 16, joista 
14 johti myönteiseen ja 
2 kielteiseen päätökseen.

Tuusulan kunnan lii-
kuntapalvelut, kirjasto, 
museo ja kulttuuripalve-
lut sekä kansalaisopisto 
keräävät tuusulalaisilta  
ikäihmisiltä tietoa palve-
luistaan ja niiden kehittä-
mistarpeista. 

Kulttuuri- ja vapaa-aika-
palvelut haluavat tuottaa 
ihmisille iloa, elämyksiä ja 
tietoa sekä parantaa ter-
veyttä ja elämänlaatua. Niin 
sanottua kolmatta ikäänsä 
elävät ihmiset ovat kulttuu-
ri- ja vapaa-aikapalveluiden 
käyttäjinä suuri ja merkit-
tävä asiakasryhmä. Siksi 
haluamme kehittää heille 
suunnattuja palveluita. 
Palveluiden parantamisek-
si tarvitsemme käyttäjien 
mielipiteitä nykyisistä palve-
luista ja niiden saavutetta-
vuudesta. Keräämme myös 
toiveita palveluiden kehittä-
misen suhteen. Mielipiteitä 
kartoitamme Hertan välissä 
olevalla kyselyllä.

Kyselyyn vastaaminen

Kyselyyn toivomme vastauk-
sia 31.7.mennessä. Voitte 
palauttaa kyselyn postitse 
taittamalla ja sulkemalla 
arkki esim. teipillä niin, että 
palautusosoite jää näkyviin. 
Postimaksu on maksettu. 
Kyselyyn voi vastata nimet-
tömänä, mutta jos haluatte 
osallistua arvontaan, mer-
kitkää yhteystietonne sille 
varattuun paikkaan. Vas-
tanneiden kesken arvomme 
muun muassa Museokortte-
ja ja kirjoja.    
 
Kyselyn voi palauttaa myös 
kirjastojen asiakaspalveluun. 
Vaihtoehtoisesti kyselyyn 
voi vastata myös internetissä 
osoitteessa www.tuusula.
fi. Kysely löytyy kulttuuri- 
ja vapaa-aikapalveluiden 
etusivulta.

Lisätietoja vt. kulttuuri- 
ja museotoimenjohtaja 
Jaana Koskenranta 
p. 040 314 3460 

Miten kunnan
kulttuuri- ja 
vapaa-ajan
palveluita 
pitäisi kehittää? 

Runsas vuosi sitten Tuusulan 
uudessa vanhuspalvelujen 
päällikön virassa aloitti 
Marjo Liimatainen. Tuusu-
laan hän tuli Tampereelta, 
asumispalvelupäällikön teh-
tävistä vastaten mm. Kouk-
kuniemen vanhainkodin 
toiminnan kehittämisestä. 
Koukkuniemi on Pohjois-
maiden suurin vanhainkoti. 
Hän oli suunnittelemassa ja 
kehittämässä Tampereella 
sekä Orivedellä vanhainko-
tien laajoja peruskorjauk-
sia sekä uudisrakennuksia 
yhdessä Tampereen kaupun-
gin kanssa.

Tuusulassa Liimatainen jat-
kaa samoilla kehityslinjoilla. 
Palvelukeskus Tuuskodon 
asukkaiden muutto uusiin 
tiloihin Riihikallion Riihi-
kotiin on nyt onnellisesti 
takanapäin. Mahdollisesti 
jo kesän korvilla päästään 
viettämään Riihikodon 
avajaisia. Tällä hetkellä Lii-
mataisella riittää haasteita 
monien erilaisten ikäihmi-
siin liittyvien hankkeiden 
parissa, niin valtakunnan, 
Keski-Uudenmaan ja kuin 
omankin kunnan tasolla. 
Tavoitteena on yhdessä ra-
kentaa hyvinvoiva Tuusula.

Varaudu tulevaan:

Kysely tämän Hertta-lehdenvälissä. Postimaksumaksettu!

OSALLISTUTARVONTOIHIN!

Vanhuspalvelujen päällikkö Tuusulaan

Työpäivät kuluvat suurel-
taosin työpöydän ääressä, 
mutta myös auton ratissa.

Miksi vesi- ja viemärijohtoi-
hin liittyminen kannattaa?

Vesi- ja viemärijohtoihin 
liittyminen ja rakentamis-
kustannukset ovat iso ker-
tainvestointi, mutta samalla 
kiinteistön arvo nousee. 
Omaan kaivopumppuun ja 
sakokaivojen tai umpisäiliön 
tyhjennyksiin tottunut voi 
myös arvostaa turvallisuut-
ta, helppoutta ja toiminta-
varmuutta. Veden laatua 
valvotaan säännöllisesti ja 
luotettavasti. Sähkökatkot 
aiheuttavat harvemmin 
vesikatkoja kunnallisessa 
vesihuollossa kuin kiinteis-
tökohtaisissa järjestelmissä 
eikä jätevesikaivojen täytty-
minen yllätä kesken sauno-
misen. Ympäristön kannalta 
jätevesiverkkoon liittyminen 
on suorastaan ekoteko, jos 
kiinteistön jätevedet nykyi-
sin johdetaan sakokaivojen 
kautta vesistöön.

Miten vesi- ja viemäri-
johtoihin liitytään?

Aluksi vesihuoltolaitokselle 
maksetaan liittymismaksu, 
joka määräytyy tontilla ole-
vien rakennusten yhteisen 
kerrosalan mukaan. Tontin 
omistaja palkkaa yleensä 
urakoitsijan, joka kaivaa 

vesihuoltolaitoksen runko-
putkien ja kiinteistön omien 
putkien välille yhteyden ja 
vesihuoltolaitokselta tullaan 
liittämään putket toisiinsa.

Haja-asutusalueella vie-
märöinti hoidetaan usein 
paineviemäröintinä ja 
tällöin kiinteistölle tarvitaan 
jätevedenpumppaamo. 
Tuusulassa haja-asutuksen 
vesihuoltoa tuetaan niin, 
että liittymismaksusta saa 
toistaiseksi hyvitystä pump-
paamon arvonlisäverotto-
man hinnan verran.

Veteen ja viemäriin liitty-
misen kokonaiskustannus 
vaihtelee kiinteistön koon, 
sijainnin, maaperän ja 
urakkahintojen takia paljon, 
mutta yleisesti olemassa 
olevien verkostojen lähellä 
sijaitsevien kiinteistöjen 
liittäminen vesihuoltoon 
maksaa noin 10 000–15 000 
euroa. Oman kiinteistön 
vesihuoltotyöstä on mah-
dollista saada kotitalousvä-
hennystä.

Mitä vesi maksaa?

Vedenkäyttö on suhteellisen 
halpaa, jos ottaa huomioon 
sen, että tuoretta vettä 
toimitetaan kotiin ympäri 

vuorokauden. Veden litra-
hinnaksi tulee alle sentti ja 
se sisältää myös jäteveden 
poisjohtamisen. Vuodessa 
kaksi henkeä käyttää vettä 
noin 100 m3 ja maksaa tästä 
noin 500 euroa. Laskutus on 
jaettu neljään osaan vuoden 
aikana.

Jos kiinnostuit vesihuoltoon 
liittymisestä, kannattaa 
kysyä tarkempia ohjeita ja 
hintoja Tuusulan Vedestä 
puhelimitse 09 8718 3577 
tai sähköpostilla vesihuolto-
laitos@tuusula.fi. Tarkempia 
ohjeita ja hinnastot löytyvät 
myös verkkosivuilta osoit-
teesta www.tuusulanvesi.fi. 
Myös paikan päällä kunnan-
talolla voi tulla käymään.

Tiesitkö? 

Vesihuoltoverkosto laaje-
nee Kerttulaan ja Linjamä-
keen
Tuusulan vesihuoltoliikelai-
tos toteuttaa parhaillaan 
Linjamäen alueelle vesijoh-
toa ja jätevesiviemäriä.

Hanna Riihinen
vesihuoltoinsinööri
Tuusulan Vesi



Tuusulan Riihikallioon, 
Pellavamäentielle, on 
rakentumassa tiivis ikäih-
misten kortteli. Myös 
uusia yrityksiä on aloitta-
nut alueella ikäihmisten 
muutettua taloihin.

Asumista rinta rinnan

Riihikallion lähipalvelu-
keskuksesta löytyy monen 
moista asumista ikäihmisille. 
Korttelissa on yli 55-vuoti-
aille tarkoitettuja seniorita-
loja. Lisäksi siellä on asun-
toja, minne saa tarvittaessa 
terveydenhuollon palveluja 
viereisestä Yrjö ja Hanna 
-kodista, missä taasen on 
tehostetun asumispalvelun 
ryhmäkoteja ikäihmisille. 
Näiden lisäksi korttelissa 
toimii Tuusulan kunnan oma 
tehostetun asumispalvelun 
yksikkö Riihikoto, johon vii-
meisimmät asukkaat muut-
tivat joulun alla Tuuskodon 
tyhjennyttyä. 

Hyvinvointipalveluja ja 
kahvilaherkkuja kotinurkille

Ikäihmisten tultua Pella-
vamäentielle, on alueella 
aloittanut useampi hyvin-
vointipalveluja tuottava yri-
tys sekä kahvila. Ikäihmisille 
on tarjolla mm. parturi-kam-
paamopalveluja, hieron-
taa ja kauneudenhoitoja. 
Uuteen lounaskahvilaan on 
helppo kokoontua tapaa-
maan tuttavia kahvittelun ja 
muun toiminnan merkeissä.
Seurakunnan Hyvän tuulen 
tupa kokoontuu myös sään-
nöllisesti Riihikallion pal-
velukeskuksessa järjestäen 
viikoittain monipuolista 
ohjelmaa. Sinne toivotetaan 

uusia osallistujia tervetul-
leiksi.

Riihikallion alueen toi-
votaan tulevaisuudessa 
kehittyvän vireäksi hyvin-
vointikampukseksi, missä 
kaikenikäisillä on hyvä olla. 
Alueella on vielä jokunen 
vapaa liiketila, joihin toivo-
taan innostuneita yrittäjiä 
joukon jatkoksi. 
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Näin tilaat 
Sampo-kyydin:

• Soita numeroon 
09 274 6900 vähintään 90 
minuuttia ennen lähtö-
aikaasi (avoinna arkisin 
klo 7–17), mieluiten jo 
päiviä ennen suunnitel-
tua matkaa
• Kerro lähtöpysäkkisi 
nimi tai numero 
• Kerro määränpää tai 
sen pysäkin numero, min-
ne olet menossa
• Kerro joko haluamasi 
lähtöaika tai aika, jolloin 
sinun tulee olla perillä
• Kerro puhelinnumerosi
• Siirry ajoissa pysäkille 
tai sovittuun paikkaan

Näin perut 
tilaamasi Sampo-kyydin

• Soita joko numeroon 
09 274 6900 tai lähetä 
sähköposti osoitteeseen 
kuljetukset@korsisaari.fi 
vähintään 30 minuuttia 
ennen luvattua noutoai-
kaa
• Perumattomasta tai 
liian myöhään perutusta 
matkasta asiakkaalta ve-
loitetaan 15 € korvaus

Tuusulan kunta tarjoaa 
maksuttomia sähköisiä 
omahoitopalveluita vas-
taanottopalvelujen rinnalla. 
Omahoitopalvelut koostu-
vat sähköisestä terveystar-
kastuksesta ja terveyteen 
liittyvistä valmennuskurs-
seista sekä laajasta, kehitty-
västä omahoitokirjastosta. 
Omahoitokirjasto tarjoaa 
runsaasti tietoa yleisimpien 
sairauksien hoidosta ja aut-
taa mieltä askarruttavissa 
kysymyksissä.  

Tiedätkö, miten elintapasi 
vaikuttavat terveyteesi ja 
hyvinvointiisi?

Sähköisen terveystarkas-
tuksen avulla voi arvioida 
omien elintapojen vaiku-
tusta elinikään ja sairausris-
keihin. Terveystarkastuksen 
tuloksen avulla omahoito-
palvelun käyttäjä voi valita 
itselleen sopivan valmen-
nusohjelman. Valmennus-
ohjelmien kirjo kattaa tällä 
hetkellä teemoja painonhal-
linnasta tupakasta vieroituk-
seen ja liikunnasta parisuh-
teeseen ja perheeseen sekä 
henkiseen hyvinvointiin. 
Valmennukseen osallistues-

saan käyttäjä saa esimerkiksi 
valmennusviestejä sähkö-
postiin. 

Rohkeasti kokeilemaan 
palveluja! 

– Me sosiaali- ja terveys-
palveluiden ammattilaiset 
suosittelemme lämpimästi 
tutustumaan omahoitosivus-
toon, kannustaa vs. sairaan-
hoidon ylilääkäri Leila Seu-
na. – Henkilökuntamme on 
koulutettu palveluiden käyt-
töön ja ohjaukseen. Tavoit-
teenamme on kannustaa 
kuntalaisia hyödyntämään 
sähköisiä omahoitopalveluja 
terveytensä edistämises-
sä. Otamme mielellämme 
vastaan myös palautetta 
sivuston kehittämisestä. 
Sähköiset omahoitopalve-
lut löytyvät kunnan verk-
kosivuilta www.tuusula.fi/
omahoito. Palvelun ovat 
kehittäneet yhteistyössä 
Kustannus Oy Duodecim 
sekä Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitos. 

Leila Seuna 
vs. sairaanhoidon ylilääkäri
terveyspalvelut

Vanhustenviikon teemana
Ikäpolvet yhdessä
- Generationerna tillsammans

Riihikalliosta tulevaisuuden 
hyvinvointikampus?

Tuusulan kunnan ikäihmisten neuvosto järjestää 
yhdessä kunnan kanssa juhlat kaikille tuusulalaisille 
ikäihmisille to 5.10.17 klo 11–14 Tuusulassa Juhlatalo 
Hyrylän Torpalla. 

Tilaisuus alkaa kahvituksella klo 11 ja varsinainen ohjelma 
alkaa klo 12. Juhlien järjestämisvastuu on tänä vuonna 
Tuusulan Eläkkeensaajat ry:llä. Vanhusten viikon juhlaan 
ovat tervetulleita kaikki tuusulalaiset ikäihmiset.
Tilaisuus on maksuton.

Yritykset Riihikallion 
lähipalvelukeskuksessa:

Hyrylän Hiuskulma: 
parturi-kampaamopalvelut
Hieronta ja HoitoRiihi: 
hierontaa ja muita 
erilaisia hoitomuotoja
RitaS Kauneushoitola: 
mm. jalka- ja kasvohoitoja 
sekä muita ihon- ja 
kauneudenhoitoja
Lyylin kahvila: 
keitto- ja salaattilounasta, 
itse tehdyt kahvilatarjoilut, 
tila yksityistilaisuuksiin 
sekä pitopalvelu

Marjo Liimatainen
Vanhuspalvelujen päällikkö
Vanhus- ja vammaispalvelut

Sähköinen terveystarkastus ja 
omahoitokirjasto kuntalaisten 
käyttöön
Tuusulan kunnassa on otettu käyttöön sähköinen
terveystarkastus ja omahoitokirjasto tukemaan
kuntalaisten omahoitoa. 

Suomessa on vietetty vuodesta 
1954 lähtien vanhustenpäivää. 
Vanhustenpäivä on lokakuun en-
simmäinen sunnuntai ja sitä seu-
raava viikko on vanhustenviikko. 

Tänä vuonna Suomi viettää itsenäi-
syyden 100-vuotisjuhlaa. Vanhus-
tenviikkoa vietetään 1.–8.10. ja se 
liittyy myös Suomen itsenäisyyden 
juhlavuoden ohjelmaan.

Tietokoneet tutuksi

Vanhustenviikolla myös 
rohkaistaan ikääntyneitä 
ihmisiä tarttumaan tieto-
koneisiin ja nettiin Senior-
Surf-päivän merkeissä. 

Valtakunnallista Senior-
Surf-päivä vietetään tänä 
vuonna 3.10. ja myös Tuusu-
lan kunta osallistuu teema-
päivään. Lisätietoa tapahtu-
masta saa kirjastosta.

Juhlat Torpalla!

Apua arkeen:

Sampo-kyydillä
vaikka kauppareissulle
Sampo-kyyti on Tuusulassa toimiva kutsujoukko-
liikennepalvelu. Sampo-liikenteessä ei ole vakioaika-
taulua tai vakioreittiä vaan kyydit järjestellään
tilausten perusteella. 

Samaan kuljetukseen py-
ritään keräämään useita 
kyyditettäviä, joiden mat-
kustustarvetta sama kuljetus 
pystyy palvelemaan. Kyydit 
ajetaan pääasiassa linja-au-
topysäkiltä linja-autopy-
säkille. Kyyti sopii vaikka 
asiointimatkalle, jos matkus-
tajalla on mahdollisuus jous-
taa lähtö- ja saapumisajan 
suhteen. 

Liikennöintiaika 
ja kalusto

Sampo-liikennettä ajetaan 
arkipäivisin. Tilattuja kyytejä 
ajetaan noin klo 9–15 sekä 
klo 16–17. Hyrylän ympäris-
tössä kyytejä ajetaan myös 
klo 7–8. Perjantaisin tilattu-
ja kyytejä voidaan toteuttaa 
muita päiviä rajoitetummin 
klo 12.30–15.00 ja parem-
min klo 15–16. 

Matkapalvelukeskus voi 
matkaa tilattaessa myös 
kieltäytyä toivotun matkan 
järjestämisestä, mikäli tilaus-
ta ja autojen ajoaikataulua 
ja -reittiä ei saada sovitettua 
toisiinsa. Kyydit ajetaan 
kolmella pikkubussilla, jotka 
ovat joko matalalattiaisia tai 
niissä on invanostimet.

Matkaliput

Sampo-matkoilla käyvät 
normaalit Matkahuollosta 
ostettavat linja-autoliiken-
teen matkalipputuotteet. 
Näitä ovat matkan pituu-
den mukaan hinnoiteltavat 
kertaliput, 22 ja 44 matkan 
sarjalipputuotteet sekä 
Tuusulan alueella kelpaavat 
30 päivän kausilipputuot-
teet (Tuusulalippu, Järven-
pää-Tuusula -lippu ja Kes-
ki-Uudenmaan seutulippu).



4.

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

Tuusulan 
kesänajan palvelut

Teeman mukaisesti Järven-
pään kaupunki ja Tuusulan 
kunta ovat yhdistäneet 
voimansa Suomi 100 -ohjel-
man kokoamisessa. Kunnat 
koordinoivat Tuusulanjärvi-
ilmiö nimistä hanketta, joka 
tuo esille Tuusulanjärven 
taiteilijayhteisön rikasta 
kulttuuriperintöä ja mer-
kitystä Suomen itsenäisty-
miselle. Hanke toki myös 
luo osaltaan aivan uutta 
Tuusulanjärvi-ilmiötä muun 
muassa erilaisten tapahtu-
mien keinoin.

Tuusulanjärvi-ilmiö -hank-
keen lisäksi Tuusulassa Val-
tioneuvoston kanslian 

Suomi100 -ohjelmatun-
nuksen ovat saaneet myös 
esimerkiksi tapahtumat Mei-
dän Jokela, Sävelmuistoja 
ja Tuusulanjärvi Big Bandin 
konserttisarja 100 minuuttia 
suomalaista musiikkia. 

Uusia kohtaamisia 
ja yhteisöllisyyttä
Sävelmuistoja - Minnen i 
toner -hanke käynnistyi 
neljän naisen ideasta tuot-
taa juhlavuoden tapahtumia 
kotikunnan ikäihmisille ja 
heidän omaishoitajilleen. 
Erityisesti haluttiin huomioi-
da henkilöt, joilla on rajal-
liset mahdollisuudet omin 
avuin osallistua kulttuuri-

tapahtumiin. Tammikuus-
sa Sävelmuistoja-konsertti 
kokosi lähes sata kuulijaa 
Majatalo Onnelaan. Tule-
vana keväänä on luvassa 
tanssia, kesällä yhteislaulua 
sekä autoilutapahtuma. 
Tapahtumien sarja päättyy 
joulukuussa kirkkokonsert-
teihin Hyrylässä, Jokelassa ja 
Kellokoskella. 

– Vapaaehtoisverkostomme 
haluaa mahdollistaa uusia 
kohtaamisia ja yhteisölli-
syyttä Tuusulan ikäihmisten 
virikepalveluihin ja palve-
lukotien arkeen, kertoo 
projektissa mukana oleva 
Ulla Anttonen.

Halosenniemi: 
Into, toivo, rohkeus 2.5.–3.9.
Tuusulanjärven ympäristöön syntynyt ainutlaatuinen 
poikkitaiteellinen taiteilijayhteisö oli voimakkaasti 
mukana luotaessa kansallista identiteettiä
1800-luvun lopulla. Pekka Halonen,
Eero Järnefelt, Venny Soldan-Brofeldt, 
Akseli Gallen-Kallela, Albert Edelfelt ja Helmi
Biese. Yleisöopastus näyttelystä kesäsunnuntaisin 
klo 13. Lisätiedot www.halosenniemi.fi
 
Halosenniemessä tapahtuu: 
4.5. klo 18 Tarinoita Halosen taiteilijasuvusta 
Kirjailija FM, Minna Kettunen.
18.5. Kansainvälinen museopäivä
1.6. klo 18 Hip-hip-hurraa! Taiteilijaelämän ihanuutta 
ja ihmissuhdekoukeroita Tuusulan taiteilijayhteisössä 
ja Önningebyn taiteilijasiirtokunnassa. FT Anna-Maria 
Wiljanen, UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiön toimin-
nanjohtaja.
17.6 klo 12–16 Vihtaklinikka ainekset ja neuvot meiltä 
– vihta kainalossa kotisaunaan. Halosenniemen saunaa 
pääsee kurkkaamaan tasatunnein.
6.7. klo 15 "Ma metsän polkua kuljen" Eino Leinon 
runoihin tehtyjä sävellyksiä laulavat ja laulattavat 
Halosenniemen puutarhassa sopraano Taina Piira ja 
pianisti Janne Hovi. Tule kuuntelemaan ja laulamaan 
mukana! 
26.7., 3.8., 9.8. ja 24.8. klo 15 Runoruhtinas Eino Leino 
(näyttelijä Heikki Lund) vierailee Halosenniemessä 
muistellen vanhoja. 

Taiteilijakoti Erkkola: 
Ihanuuksien ihmemaa 6.6.–17.9.
Kirjailijoiden Suomi taiteessa ja kuvituksissa. 
Kirjailijat ja taiteilijat loivat karusta kotimaasta 
J. H. Erkon laulun sanoin ”ihanuuksien ihmemaan”. 
Lisätiedot www.erkkola.fi

Tuusulan 100 vuotta – taidetta ja tarinoita     
Juhlavuoden luentosarja. Hyökkälän koulun auditorio, 
Kirkkotie 11, Tuusula. Järjestää Tuusula-Seura 
yhteistyössä Tuusulan museon ja kulttuurin kanssa. 
Vapaa pääsy. 
27.4. klo 18.30 Mitä kuuluu Tuusulanjärvi? 
Toimitusjohtaja Mauri Pekkarinen ja ympäristöasian-
tuntija Jaana Hietala, Keski-Uudenmaan vesiensuoje-
lun liikelaitoskuntayhtymä (KUVES). 
Taideohjelman teemana valokuvataide.
11.5. klo 18.30  Ensimmäiset maan äidit 
– Ester Ståhlberg, Signe Relander, 
Ellen Svinhufvud ja Kaisa Kallio
Kirjailija, FT Kirsti Manninen. 
Taideohjelman teemana teatteri. 

Platonin Akatemia 
– Suomalaiset tarinat 2.–14.5.
Platonin Akatemia on vuosittain järjestettävä keväinen 
kulttuuritapahtuma Tuusulan vanhalla rantatiellä. 
Tapahtumassa keskeisenä osana ovat yhteinen keskus-
telu, luennot ja väittelyt sekä paikallisen kulttuurin 
esille tuominen erilaisten näyttelyiden ja esitysten 
muodossa. Lisätiedot www.platoninakatemia.fi

100 minuuttia suomalaista musiikkia!
17.6. Krapi, Tuusula 

Kesäillan musiikkia Tuusulan kirkossa
ke 7.6., 14.6., 21.6. ja 28.6. klo 20
Suomen juhlavuoden merkeissä jokaisen konsertin 
ohjelmaan sisältyy esiintyjien oma tulkinta Sibeliuksen 
Finlandia-hymnistä. Järjestäjänä Tuusulan seurakunta 
ja Tuusulan kunnan kulttuuripalvelut. Lisätietoja www.
tuusulanseurakunta.fi ja www.tuusula.fi/kulttuuri

Tuusula-viikot 13.–27.7.
Kulttuuri- ja kotiseutuyhdistysten, museoiden sekä 
Tuusulan kulttuuripalvelun järjestämää monipuolista 
ohjelmaa eri puolilla kuntaa.

TUUSULANJÄRVI-ILMIÖN 
SUOMI 100 -JUHLAVIIKONLOPPU
pe 11.8. Taiteiden Yö Tuusulan Rantatiellä ja 
Tuusulanjärven rannoilla
la 12.8. Suomi 100 -Synttäripiknik kävelykatu 
Jannella Järvenpäässä

MEIDÄN JOKELA 26.–27.8.
Tuusulan Jokelan alueen taiteentekijät ja muut toimi-
jat järjestävät Superviikonlopun, jonka aikana taiteen 
ja kulttuurin keinoin tarkastellaan Jokelan historiaa ja 
peilataan sitä nykypäivään ja tulevaisuuteen.

                 -juhlavuoden 
tapahtumia Tuusulassa 

Ikäihmiset mukaan 
kevätkirmaisuun

Yhdessä

Metsäpirtille
liikkumaan!

Tuusulalaisten koulujen 
väliset juoksukilpailut, 
kevätkirmaisut, järjestetään 
Tuusulan urheilukeskuksessa 
ke 17.5.2017 klo 9–13. Hert-
ta-lehden lukijat kutsutaan 
mukaan tapahtumaan, 
missä juhlitaan kevätkirmai-

sun 30-vuotista historiaa. 
Yleisurheilukentällä pää-
see seuraamaan Tuusulan 
suurinta koululaisurheiluta-
pahtumaa. Ohjelmassa myös 
nurmikkojumppaa sekä 
kahvitarjoilu.

Tuusulan seniorit ry järjes-
tää ikäihmisten keväisen 
liikuntapäivän Metsäpir-
tillä ma 15.5. klo 11–14.
Metsäpirtti sijaitsee Rusutjär-
vellä (os. Turaniementie 61). 
Linja-auto pysäkki on n.100 
metrin päässä Hämeentiellä 
ja Sampo-kyytiä tilattaessa 
pysäkin nimi on Metsäpirt-
ti. Ohjelmassa on tuttuun 
tapaan pelejä sekä ohjattua 
liikuntaa ja makkaran-
paistoa.

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Jokelan sosiaali- ja terveys-
asema on suljettuna 12.6.–
16.7 ja Kellokosken sosiaali- 
ja terveysasema on suljettu-
na 10.7.–13.8. Kesän-
ajan toiminta on keskitetty 
Etelä-Tuusulan sosiaali- 
ja terveysasemalle.
Uimahalli
Suljettu 5.6.–31.7. Puku-
kaappien uudistus pidentää 
kesähuollon pituutta.
Tuusulan pääkirjasto 
Kesän aukioloajat 5.6.–14.8.
ma–to klo 9–19 (itsepalvelu 
klo 9–12) , pe klo 9–18 
(itsepalvelu klo 9–10), 
la–su suljettu

menneeseen ja tulevaan
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan teema on Yhdessä. Juhlavuoden ohjelmis-
tosuunnitteluun olivat tervetulleita aivan kaikki. Tuusulan kulttuuritoimi järjesti 
avoimia kulttuurikahviloita ohjelmiston ideointiin, ja juhlavuosi koostuukin paitsi 
kunnan myös ennen kaikkea aktiivisten kuntalaisten ja yhdistysten ideoimasta ja 
toteuttamasta ohjelmasta. 


