
Tuusulaan valittiin kesäkuussa historiansa ensimmäinen pormestari. 
Tehtävään valittiin Arto Lindberg, 52. Pormestari uskoo, että mitä 

parempaan kuntoon Tuusulan palvelut saadaan ennen 
sote-uudistusta, sitä parempina ne säilyvät.

Tuusulan ensimmäinen pormestari Arto Lindberg 
on sydämeltään tuusulalainen. 
- Vaikka papereissa lukee, että syntymäpaikka on 
Järvenpää, niin koen olevani kantatuusulalainen. 
Olen aloittanut koulutieni Riihikalliossa ja Paija-
lassa. Kansakoulun jälkeen hain ja pääsin oppi-
kouluun koulukeskukselle, yhteiskouluun, 
pormestari kertoo. 

Huolta oman kunnan asioista

Arto Lindbergin vanhemmat antoivat esimerkkiä 
yhteisvastuulle ja yhteiskunnalliselle vaikuttami-
selle. Vanhemmat olivat jossakin määrin mukana 
kuntapolitiikassa, ehdokkainakin 1970-luvulla. Isä 
työskenteli kunnan rakennustarkastajana ja äiti 
lastenkodissa ja kotihoidossa. 
- Ensimmäisen kerran olin ehdolla vuonna 1988. 
Tuolloin olin palannut Tuusulaan opintojeni paris-
ta ja yhteisistä asioista kiinnostuneena 
ehdokkuus oli minullekin itsestäänselvyys, 
Lindberg muistelee. 
Pikkupoikana Lindberg jakoi mainoksia. Kesä-
työpaikoista ensimmäinen oli noin 15-vuotiaana 
rakennuksella. Koulujen loma-ajat menivät 
rakennustöissä. Kunnan palvelukseen Lindberg 
tuli ensimmäisen kerran insinööriopiskelijana 

1980-luvun puolivälissä. Sitten tie vei yrittäjäksi; 
1980-luvun lopulta alkaen Lindberg suunnitteli 
ja rakensi taloja. 1990-luvun loppupuolella tuli 
kutsu politiikkatöihin Helsinkiin. 
- 2000-luvun alkupuolella palasin takaisin töihin 
Tuusulaan, TuKuKiin (Tuusulan kunnan kiinteistöt 
Oy). Aluksi työskentelin teknisenä isännöitsijänä, 
sittemmin kiinteistöpäällikkönä. Sain tehdä 
monenlaista rakentamiseen liittyvää työtä 
hyvässä porukassa. 

Pormestari on yhteistyön takuumies

Kesäkuussa 2017 kunnanvaltuusto valitsi Arto 
Lindbergin Tuusulan ensimmäiseksi pormestariksi. 
- Aika pitkälti työ on sellaista kuin kuvittelinkin. 
Pormestariin ja uuteen johtamismalliin kohdistuu 
paljon odotuksia. Alkuvaihe menee oman paikan 
hakemiseen, yhteistyöhön ja käytänteiden valmis-
telutyöhön, pormestari sanoo. 
Vaatimattomista sanoista huolimatta pormestari 
on kuitenkin pistänyt vauhdiksi. Kunta valmiste-
lee strategiaansa puolueiden yhdessä hyväksy-
män pormestariohjelman pohjalta. Kuntalaisten 
osallisuutta on lähdetty toteuttamaan pormestari 
etunenässä. Kalenteri täyttyy rutiinikokouksista 
ja kehittämishankkeista.  

Palvelut on saatava hyvälle tasolle

Kunnanvaltuutettuna Lindberg toimi pitkään 
sosiaalilautakunnan puheenjohtajana, joten 
ikäihmisten asiat ovat hänelle tuttuja. 
- Meidän pitää keskittyä siihen, että saamme pal-
velut hyvälle tasolle. Sitä parempina ne säilyvät, 
mitä parempia ne ovat, ennen kuin sote-uudistus 
toteutuu. Esimerkiksi Keski-Uudenmaan sote -jär-
jestämiskuntayhtymän puitteissa voidaan luoda 
meille Keski-Uudellamaalla ja Tuusulassa sopivia 
rakenteita ja käytäntöjä jo ennen varsinaista 
sote-uudistusta, pormestari kertoo.

- Nyt kun palveluita yhtenäistetään, jossain kohti 
palvelutaso voi ehkä laskea, koska meillä Tuusu-
lassa on joissakin suhteissa parempi palvelutaso 
naapureihin verrattuna. Palvelutason muutokset 
tuskin vaikuttavat ikäihmisten palveluihin. 
Esimerkiksi kotisairaalatoiminta päinvastoin tul-
lee jopa parantamaan palveluita. Muutos on 
aina myös mahdollisuus.

Asuntomessut Tuusulassa 2020

Tuusulan kunnan
ikäihmisten tiedotuslehti
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Hyvää joulun
aikaa kaikille!

Hertan henkilökuvassa:
Sydämeltään tuusulalainen:

Tuusulan keskustaan, Hyrylän entiselle varuskunta-alueelle Rykmentinpuistoon 
syntyvästä uudesta asuinalueesta kehitetään vetovoimaista kyläkaupunkia 15 000 
asukkaalle. Ensimmäiset heistä muuttavat vuonna 2020 asuntomessualueelle.

Päiväkoti on asuntomessu-
alueen yksi maamerkkira-
kennus. Se sijoittuu päivä-
koti- ja hoivarakentamisen 
kortteliin, jossa ajatuksena 
on päiväkodin ja tuetun 
senioriasumisen toiminto-
jen yhdistämisen ja tilojen 
yhteiskäytön mahdollistami-
nen. Päiväkodin ja asumisen 
yhdistelmä loisi mahdol-
lisuuksien ympäristön eri 
ikäpolvien yhteiselle toimin-
nalle ja yhteisöllisyydelle.

Yhteisöllisyyttä yli  
sukupolvien
Senioriasuntojen asukkaat 
voivat hyödyntää päiväko-
din yhteistiloja ja ruokapal-

veluita. Asuinrakennusten 
sijoittelu tontin reunoille 
luo hyvää katutilaa sekä 
keskelle suojaisan yhteispi-
han. Asukkaiden ja päiväko-
tilapsien yhteisellä aidatulla 
pihalla voi olla esimerkiksi 
istutuslaatikoita, aistipuu-
tarha tai yhteisiä liikunta-
välineitä.  Siellä voidaan 
toteuttaa kaikille yhteistä 
toimintaa. 

Neuvottelut käynnissä 
Erillisissä asuinrakennuksissa 
on mahdollisuus uudenlai-
siin ratkaisuihin ja modu-
laarisuuteen, mutta myös 
itsenäiseen asumiseen oma-
kotitalomaisesti palveluiden 

ja tuen läheisyydessä. Tämä 
ratkaisu voisi sopia nyt 
omakotitalossaan asuville 
ikääntyneille, jotka haluavat 
luopua suuresta talosta ja 
muuttaa pienempään. 

Korttelin toteutuksesta käy-
dään syksystä 2020 alkaen  
neuvotteluja eri palvelun-
tuottajien ja rakennuttajien 
kanssa. Lopullinen toteutus 
ja tarjottavat palvelut ovat 
messuvieraiden nähtävillä 
kesällä 2020 Asuntomessu-
jen avautuessa. Asukkaat 
ja päiväkotilapset pääsevät 
toteuttamaan yhteisiä ikä-
polvet ylittäviä projekteja 
syksystä 2020 alkaen.

Johanna Kaunisto, asuntomessutoimisto
Lähde ja kuvat: Asuntomessualueen rakennustapaohje

Pormestari Arto Lindberg

Työ
- Tuusulan pormestari
Koulutus
- talonrakennusinsinööri
Koti
- Riihikalliossa  
Siviilisääty
- naimisissa
Harrastukset
- lukeminen, penkkiurheilu, 
matkailu (mielellään vai-
mon tai lasten kanssa)
Ylpeydenaihe
- lapset

Paula Kylä-Harakka
viestintäpäällikkö
Kuva: Kari Kohvakka

Kuka
Arto Lindberg?



Influenssa on eri tauti 
kuin flunssa tai nuha-
kuume. Ikääntyneelle 
influenssa voi olla hyvin-
kin vakava, jopa hengen-
vaarallinen. Se vie no-
peasti huonoon kuntoon 
ja saattaa vaatia sairaa-
lahoitoa. Influenssa voi 
romahduttaa yleiskun-
non ja vaikeuttaa perus-
sairautta. 

Suurin vaara sairastua 
vaikeaan influenssaan on 
niillä, joilla on jokin perus-
sairaus, kuten krooninen 
sydän- tai keuhkosairaus, 
diabetes tai munuaisen 
vajaatoiminta. Influenssa 
voi edetä keuhkokuumeek-
si. Influenssavirukset myös 
vaurioittavat limakalvoja si-
ten, että bakteerit pääsevät 
aiheuttamaan jälkitauteja, 
mm. keuhkoputkentuleh-
dusta ja poskionteloiden 
tulehdusta.

Ota rokote vuosittain
Kuka hyvänsä voi sairastua
influenssaan. Rokotus 
on paras tapa suojautua 
influenssalta ja sen jälkitau-
deilta. Rokotus on tarpeen 
myös terveelle ja hyväkun-

toiselle ikäihmiselle, sillä 
vaara sairastua vaikeaan 
influenssaan kasvaa iän 
karttuessa. 
Suoja muodostuu noin 
kahdessa viikossa ja kestää 
noin vuoden verran. Kun 
ei sairastu, ei voi myöskään 
tartuttaa tautia muihin 
ihmisiin. Rokote torjuu 
ikääntyneillä joka toisen 
influenssan. Jos influens-
san kuitenkin saa, tauti on 
rokotetulla yleensä lievempi 
ja toipuminen nopeampaa. 
Influenssarokote on turval-
linen. Kaikilla rokotteilla 
voi olla haittavaikutuksia, 
mutta niitä esiintyy vain 
pienellä osalla rokotetuista. 
Influenssarokotuksen jäl-
keen rokotuskohta saattaa 
punoittaa ja aristaa. Joskus 
rokotetuille tulee lihas- ja 
nivelkipua, päänsärkyä tai 
lämpöä. Nämä oireet mene-
vät ohi parissa päivässä, ja 
voit hoitaa niitä kuume- ja 
kipulääkkeillä. Muut haitta-
vaikutukset ovat harvinai-
sia.

Ilmainen rokote myös 
ikääntyneen lähipiirille
Vanhuksen kanssa säännöl-
lisesti tekemisissä olevat 

läheiset ovat merkittäviä 
tartuttajia ja siksi rokote 
on ilmainen myös 65 vuotta 
täyttäneiden lähipiirille.
Lisätietoja influenssaroko-
tuksista saat terveyskeskuk-
sesta ja osoitteesta www.
kausi-influenssa.fi.

Maksuttomat influenssa-
rokotustilaisuudet ilman 
ajanvarausta 
Rokotus pistetään olkavar-
teen, joten pukeutukaa 
rokotustilaisuuteen niin, 
että olkavarteen on helppo 
pistää.
 

Pääterveysasema (os. Hy-
ryläntie 13, A-ovi, 2. krs.)
• ke 8.11. klo 13–18
• to 30.11. klo 13–18
Jokelan terveysasema 
(os. Opintie 1)
• ti 7.11. klo 13.30–17
• ti 21.11. klo 13.30–16
Kellokosken terveysasema 
(os. Kuntotaival 2)
• ke 29.11.2017 
klo 13.30–16.

Suojaa itseäsi ja 
läheisiäsi influenssalta
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OmaisOiva-toiminta
jalkautuu Tuusulaan

Tuusulan kunta tukee ver-
kostojen toimintaa. Kunta 
voi esimerkiksi myöntää 
rahoitusta, tarjota tiloja, oh-
jausta, antaa viestinnällistä 
tukea ja järjestää koulutuk-
sia. Kaikki oman alueensa 
toiminnasta ja kehittämises-
tä kiinnostuneet kuntalaiset 
ovat tervetulleita mukaan.

TULOSSA
Järjestötreffit
to 16.11. klo 18–20
Hyrylän pääkirjasto
Pohditaan tuusulalaisten yh-
distysten tarpeita ja toiveita. 
Järjestäjä Keski-Uudenmaan 
Yhdistysverkosto ja Tuusu-
lan kunta. Kahvitarjoilu. 
Ilmoittautumiset 10.11. 
mennessä katja.repo@yhdis-

tysverkosto.net tai 
045 225 4220

Kortteliolohuone 
ikäihmisille 

Hyrylän kehittämisverkos-
tossa on ideoitu kerran 
viikossa kokoontuvaa Kort-
teliolohuonetta ikäihmisille 
vuodelle 2018. Haluatko 
lähteä toteuttamaan 
Kortteliolohuonetta muiden 
vapaaehtoisten kanssa? 
Ole yhteyksissä yhteisö- 
manageriin!
Lisätietoja ja tapahtuma-
kalenteri osoitteessa www.
tuusula.fi/kehittamisverkos-
tot ja yhteisömanageri Kaisa 
Kutilaiselta, kaisa.kutilai-
nen@tuusula.fi tai
p. 040 314 3048.

Kehittämisverkostot ovat aloittaneet toimintansa 
Hyrylässä, Jokelassa, Kellokoskella, Lahelassa ja Riihi-
kalliossa. Verkostot kutsuvat asukkaat, yhdistykset ja 
yritykset rakentamaan yhdessä Uutta Tuusulaa. Ver-
kostoissa voidaan mm. järjestää tapahtumia, talkoita 
ja tempauksia sekä toteuttaa kehittämishankkeita. 

Tuusulan kunnan kulttuu-
ri- ja vapaa-aikapalvelut 
sekä kansalaisopisto 
kartoittivat kesällä ikäih-
misten kokemuksia ja 
toiveita tarjoamistaan 
palveluista. Vastauksia 
saatiin yhteensä 356 kpl. 

Kulttuuri- ja vapaa- 
aikakyselyyn runsaasti 
vastauksia

Tuusulalaisille omaishoita-
jille on tarjolla uudenlaista 
toimintaa Keski-Uudenmaan
OmaisOivan käynnistyttyä 
viime keväänä. Valtakunnal-
lista toimintaa Tuusulassa 
hallinnoi Keski-Uudenmaan 
Omaishoitajat ja Läheiset 
ry ja rahoittaa Sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen avustus-
keskus STEA. Toimintaa on 
Tuusulan lisäksi Järvenpääs-
sä, Keravalla, Nurmijärvellä, 
Mäntsälässä ja Pornaisis-
sa. Tavoitteena on lisätä 
omaishoitajien hyvinvointia, 
osaamista sekä jaksamista.

Osallistumisen mahdolli-
suuksia, vertaistukea ja 
tietoa
OmaisOiva-kioskit toimivat
kertaluontoisina info-pisteinä, 
joille voi tulla tapaamaan 
OmaisOivan työntekijöitä ja 
saamaan tietoa omaishoi-
don asioista. Teemalliset 
OmaisOiva-kahvilat sen si-
jaan tarjoavat mahdollisuu-
den tavata muita omaishoi-
don asioista kiinnostuneita 

kahvikupposen äärellä. 
Säännöllisesti kokoontu-
vat vertaistukiryhmät taas 
sopivat niille, jotka kaipaa-
vat pysyvämpää vertaistuen 
joukkoa.

Valmennusta ja 
henkilökohtaista tukea 
omaishoitoon
Tarjolla on myös valmen-
nusta omaishoitotilantee-
seen. Ovet-valmennus® on 
omaishoitajille suunnattu 
ryhmävalmennus, jossa 
avataan ovia omaishoitajuu-
teen, yhteiskunnan palvelui-
hin, hoiva- ja hoitotehtäviin, 
avustamisen ergonomiaan 
sekä omaishoitajan omiin 
voimavaroihin. Kevään 
valmennukseen kerätään 
parhaillaan ryhmää, joten 
jos kiinnostuit, ota rohkeasti 
yhteyttä.

Muiden toimintamuotojen 
lisäksi saatavilla on myös 
henkilökohtaista, luotta-
muksellista keskustelutukea 
sekä yleisluontoista ohjausta 
ja neuvontaa OivaHetkien 

muodossa. OmaisOivan 
työntekijät avustavat esi-
merkiksi erilaisten hakemus-
ten täytössä sekä kertovat 
omaishoidon asioista ja 
yhdistystoiminnasta.

OmaisOiva kahvila 
Tuusulassa ma 27.11.
Tuusulan ensimmäinen 
OmaisOiva-kahvila järjes-
tetään ma 27.11 klo 13–15 
PopUp Aunelassa (os. Jää-
kärinpolku 1). Kahvilassa 
on mahdollista kuulla lisää 
toiminnasta. Esiin nousevien 
tarpeiden ja toiveiden poh-
jalta suunnitellaan jatkotoi-
mintaa läheistään hoitavien 
tukemiseksi.

Lisätietoja OmaisOiva 
-toiminnasta:
Koordinaattori Heidi Puu-
malainen, heidi.puumalai-
nen@omaisoiva.net, 
p. 050 3066812
Työntekijä Laura Kosonen, 
laura.kosonen@omaisoiva.
net, p. 050 3203962

Kulttuuri- ja vapaa-aika-
toimen tuottamat palvelut 
ja harrasteet kokoavat 
puoleensa laajan joukon 
seniorikuntalaisia. Liikunta, 
lukeminen, ruoanlaitto ja 
kädentaidot ovat suosittuja 
harrasteita niin harras-
tuspaikoissa kuin omassa 
lähipiirissäkin. Moni harras-
taa myös erilaista kerhotoi-
mintaa, vapaaehtoistyötä, 
teatteria, musiikkia, museo-
vierailuja ja matkailua. 
Palveluita käytetään laajasti 
ja monipuolisesti. Esimer-
kiksi kirjaston palvelut, 
uimahallissa käyminen sekä 
konsertit, museot ja erilaiset 
kulttuuritapahtumat sekä 
opiskelu kansalaisopistossa 
ovat suosittuja ikäihmisten 
keskuudessa. Moni vastaa-
ja halusi näissä paikoissa 
järjestettävän ikäihmisille 
sopivaa toimintaa vielä 
nykyistä enemmän.    
Paikallislehti koettiin tär-
keäksi tiedonsaantikanavak-
si. Myös internet, esitteet ja 
tuttavien suositus välittävät 

sujuvasti sanaa. Monet 
ikäihmisille suunnatut 
palvelut järjestetään nyt 
aamu- tai iltapäivällä, 
eivätkä ilta-ajat saaneet 
vastaajien suosiota.  
Tulosten analysoinnin 
jälkeen pohditaan toimen-
piteitä palveluiden koh-
dentamiseksi ja toiminnan 
kehittämiksi. Tavoitteena 
on myös johdattaa ikäih-
miset uusien harrastusten 
pariin. Hyvät harrastukset ja 
yhdessä toimiminen lisäävät 
hyvinvointia. 

Kiitos kaikille kyselyyn
vastanneille! 

Jaana Koskenranta,
vt. kulttuuri- ja 
museotoimenjohtaja

Sami Liehu,
erityisliikunnan 
suunnittelija

Timo Rusanen,
kansalaisopiston rehtori

Lähde: Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos THL

Influenssa on viruksen 
aiheuttama hengitys-
tietulehdus. Influenssa 
leviää helposti pisara-
tartuntana tai koske-
tuksen välityksellä.

Oireita ovat:
• nopeasti nouseva
   kuume
• voimakkaat lihaskivut
• vilunväristykset
• väsymys
• päänsärky
• huonovoitisuus
• kova yskä

Koska influenssa on 
virustauti, antibiootit 
eivät siihen tehoa.

Tuusula 
kutsuu 
asukkaita 
mukaan 
kehittämis-
verkostoihin



Tänä vuonna vanhustenvii-
kon juhlat pidettiin 5.10. 
Hyrylän Torpan salissa. Suo-
men itsenäisyyttä kunnioit-
tavan juhlan avasi Tuusulan 
eläkkeensaajien puheen-
johtaja Jorma Sulander. 
Kunnan pormestari Arto 
Lindberg tuli ensimmäisenä 
lavalle tuomaan Tuusulan 
kunnan tervehdystä. Hän 
kertoi tulevaisuuden Tuu-
sulasta, ja kiitti aktiivista 
järjestötoimintaa. Ohjelman 
juontaja Leena Markkanen 
totesi että ”emme ole van-
hoja, vaan pitkään eläneitä” 
ja tästä lähes täpötäysi sali 
oli samaa mieltä. 

Oopperalaulaja ja kuoron-
johtaja Taina Piira tulkitsi 
Maamme-laulun, jonka 
jälkeen pääsi ääneen kirk-
koherra Ulla Rosenqvist. 
Vanhustenviikon teema on 

”Sukupolvet yhdessä” ja 
kirkkoherra muistutti, että 
yhdessä oleminen tuo myös 
turvallisuutta. Ohjelmassa 
oli paljon lauluja, sekä mm. 
kulttuuri- ja museotoimen-
johtaja Jaana Koskenrannan 
katsaus Tuusulan historiaan. 
Hän muistutti, että ihminen 
on perustarpeineen pysynyt 
samana, ja yhteiseen teke-
miseen tarjoutuu Tuusulas-
sa hyvin mahdollisuuksia. 
Tilaisuudessa oli myös 
Suomi100-musiikkinäytel-
mä entisajoista nykypäivä-
än. Lopuksi ohjelmassa oli 
värikkäitä asuja ja lanteiden 
keinahtelua itämaisen tans-
sin tahtiin. 

Sari Nyyssönen
toimistosihteeri
Vanhus- ja vammaispalvelut
Tuusulan kunta
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Elämänkokemus on 
hyödyksi myös liikenteessä
Ikä ei suinkaan tuo pelkkiä ongelmia liikenteeseen, jos turvallisuutta paran-
taviin tekijöihin kiinnittää huomiota. Jokainen voi omilla ja yksinkertaisilla-
kin valinnoillaan parantaa sekä omaa että muiden turvallisuutta liikenteessä 
myös iän karttuessa.

Ikäihmisten neuvosto on 
kunnanhallituksen nimeä-
mä kunnan ja sen alueella 
toimivien eläkeläisjärjestö-
jen yhteistyöelin. Neuvosto 
edistää tuusulalaisten ikäih-
misten oikeuksien toteutu-
mista. Se seuraa ja vaikuttaa 
kunnan päätöksentekoon 
ikäihmisten näkökulmasta 
palvelujen, tukitoimien ja 
muiden etuisuuksien jär-
jestämisestä ja saavutetta-
vuudesta. Neuvosto tekee 
aloitteita ja esityksiä, sekä 
antaa lausuntoja kunnan 
eri tahoille ikäihmisiin 
liittyvissä asioissa. Neuvosto 
myös vaikuttaa ympäristön 

suunnitteluun ja toteutuk-
seen siten, että julkiset tilat 
soveltuvat myös ikäihmisten 
tarpeisiin, ja seuraa ikäih-
misten tarpeiden kehitystä 
kunnan alueella.

Kokoonpano kaudelle 
6/2017 - 5/2019

Ikäihmisten neuvoston 
puheenjohtajana toimii jo 
kolmatta kautta Anja Mati-
kainen (Kellokosken eläke-
läiset ry) ja varapuheenjoh-
taja on Kari Halme (Tuu-
sulan seniorit ry). Annette 
Nieminen on ikäihmisten 
neuvostossa uutena jäsene-

nä (Tuusulan Eläkkeensaajat 
ry). Muita varsinaisia jäseniä 
ovat Jouko Kunnari (Hyrylän 
Eläkeläiset ry), Kullervo Mä-
kinen (Eläkeliiton Tuusulan 
Yhdistys ry), Seppo Häyrinen 
(Jokelan Eläkkeensaajat ry) 
ja Timo Kalpio (Tuusulan 
Seudun Eläkeläiset ry).

Ikäihmisten neuvosto toi-
voo, että kaikki ikäihmiset 
ottaisivat aktiivisesti yh-
teyttä heitä askarruttavissa 
asioissa. Yhteyttä voi ottaa 
keneen tahansa neuvoston 
jäseneen kuulumatta mihin-
kään järjestöön.

Odotusajat iäkkään henkilön 
sosiaalipalveluihin pääsyyn
Kunnan on julkaistava 
tiedot siitä, missä ajassa 
iäkäs henkilö voi saada 
hakemansa sosiaalipal-
velut.
Odotusajalla tarkoitetaan 
sitä keskimääräistä aikaa, 
joka on kulunut hakemuk-
sen jättämisestä siihen, kun 
iäkäs henkilö on saanut 
hakemansa palvelut tai 
päässyt palveluiden piiriin. 
Odotusaikoja seurataan 
palvelukohtaisesti. Tuusulan 
kunta julkaisee tiedot puo-

livuosittain verkkosivuilla 
ja ilmoitustauluilla. Odo-
tusajoista kerrotaan myös 
Hertta-lehdessä.

Tilanne ajalla 
1.1.–30.6.2017:
• Palvelutarpeen arviointi 
(kiireettömät) alle 5 työpv 
• Palvelutarpeen arviointi 
(kiireelliset) 1 vrk
• Kotihoidon palvelut on 
voitu käynnistää alle 5 vrk:n 
sisällä palvelutarpeen arvi-
oinnista

• Päivätoiminta on voitu 
käynnistää keskimäärin 14 
vrk:n kuluessa palvelutar-
peen toteamisesta
• Tehostetun palveluasumi-
sen jonotusaika oli keski-
määrin 15 vrk ja odotusajan 
vaihteluväli oli 0–77 vrk 
palvelupäätöksestä asumis-
palvelupaikan saamiseen
• Omaishoidon tuen käsit-
telyaika oli keskimäärin 35 
vrk ja vaihteluväli 15–52 vrk 
hakemuksen saapumisesta 
päätöksentekoon

Laulua, tanssia ja
historian havinaa

Musiikkinäytelmän presidentit Kekkonen karvalakissaan 
ja Halonen laukkunsa kanssa.

Uusi ikäihmisten
neuvosto

tielläliikkujille. Heijastin ja 
pyöränvalo ovat halpoja 
henkivakuutuksia.

Sairauksien hyvä hoito 
parantaa turvallisuutta 
tien päällä
Myös sairaudet ja lääki-
tys vaikuttavat toisinaan 
liikkumisen turvallisuuteen. 
Parhaimmillaan sairauksia 
hoidetaan hyvin, jolloin 
turvallisuus lisääntyy ja ajo-
kyky pysyy yllä pidempään. 
Siksi onkin tärkeää sitoutua 
sairauksien hoitoon.
Lääkkeiden kohdalla erityi-
sen tarkkana pitää olla kol-
miolääkkeiden kanssa, mut-
ta myös muiden lääkkeiden 
pakkausselosteissa voi olla 

maininta ajoa haittaavista 
vaikutuksista. Tällaisten 
lääkkeiden kohdalla omaa 
olotilaa kannattaa tarkkailla 
etenkin lääkehoidon alussa.
Vastaukset turvavyöky-
symyksiin: Laki turvavyön 
käyttämisestä etuistuimilla 
astui voimaan 1.7.1975. 
Pakolliseksi takaistuimilla 
se tuli vuonna 1987. Nykyai-
kaisen kolmipisteturvavyöl-
le patenttia haki Nils Ivar 
Bohlin vuonna 1959 Volvolla 
työskennellessään.

Teksti: suunnittelija Mia 
Koski, Liikenneturva
Kuvat: Aleksi Makkonen/
Liikenneturva

Muistatko aikaa, jolloin 
turvavöitä ei vielä käytet-
ty? Entä vuotta, jolloin laki 
alkoi edellyttämään turva-
vyön käyttämistä etupenkil-
lä? Siitä ajasta on tultu iso 
harppaus eteenpäin liiken-
neturvallisuustyössä. Nyky-
aikainen kolmipisteturvavyö 
keksittiin jo 1950-luvun 
lopussa. Tiedätkö muuten, 
kuka sen kehitti? Vastaus 
löytyy artikkelin lopusta. 
Menehtymiseen johtavat 
onnettomuudet ovat vä-
hentyneet neljännekseen ja 
kulkeminen Suomen teillä 
on yhä vain turvallisempaa. 
Tänä päivänä puhutaan jo 
itseohjautuvista autoista se-
kä muista tekniikan tuomis-
ta mahdollisuuksista turval-
lisuuden edistämisessä.
Jokaisella ikäryhmällä on 
omat haasteensa ja vah-
vuutensa. Elämänkokemus 
on hyödyksi monessa, myös 
liikenteessä. Iäkkäiden 
vahvuutena onkin pitkä 
kokemus ja sen mukanaan 

tuoma harkinta sekä kom-
pensointi. 

Apuvälineistä 
tukea liikkumiseen
Iän karttuessa kehossa ta-
pahtuu vähitellen ja yksilöl-
lisessä tahdissa muutoksia, 
jotka vaikuttavat myös 
liikenteessä. Kehon liikku-
vuus ja iskujen kestävyys 
vähenevät, jolloin juuri esi-
merkiksi kunnolla kiristetty 
turvavyö on olennainen 
turvallisuustekijä autolla 
matkustettaessa. Turvavyön 
jatkeella kiinnittäminen 
käy näppärästi, jos ote ei 
meinaa vyöhön taipua. Lisä-
tietoa turvavyön jatkeesta 
ja muista autoilun apuväli-
neistä löydät Liikenneturvan 
Ikänsä ratissa -sivustolta 
www.ikansaratissa.fi.
Kävellessä hyvät ja pitävät 
kengät auttavat pysymään 
pystyssä. Nykyään on jo 
monenlaisia liukuesteitä ja 
nastakenkiä, joilla kulkemi-
nen sujuu turvallisesti myös 
liukkaalla kelillä. Paikalleen

ei kannata jäädä, sillä 
aktiivinen liikkuminen on 
tärkeää hyvän toimintaky-
vyn ylläpitämisen kannal-
ta. Hyvä toimintakyky sen 
sijaan lisää turvallisuutta 
liikenteessä.

Heijastin 
heilumaan
Kehon liikkuvuuden lisäksi 
vanheneminen tuo tulles-
saan muutoksia näössä ja 
tiedonkäsittelyn nopeudes-
sa. Nämä asiat vaikuttavat 
havainnointiin ja voivat 
tehdä ennen yksinkertaisista 
liikennetilanteista monimut-
kaisempia. Tällaisia tilantei-
ta ovat erityisesti vasemmal-
le kääntyminen risteyksissä 
ja suojatien ylittäminen.
Autoillessa helpotusta 
havainnointiin voi tuoda 
automaattivaihteisto. Sitä 
käyttäessä on vähemmän 
asioita, joita on tarpeen 
tehdä ja havainnoida yhtä 
aikaa. Kävellessä ja pyöräil-
lessä omaa turvallisuutta 
lisää näkyminen muille 
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HERTTA • 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

Museon ja kulttuurin
tapahtumakalenteri

to 23.11. klo 18.30 Tuusula eilen, tänään ja 
huomenna -luento
Luennon pitää Tuusula-Seuran puheenjohtaja Jorma Hämä-
läinen. Taideohjelmassa nähdään ja kuullaan tuusulalaisia 
nuoria taiteentekijöitä. Luento on osa Tuusulan 100 vuotta 
– taidetta ja tarinoita luentosarjaa. Vapaa pääsy. Hyökkälän 
koulun auditorio, Kirkkotie 11, Tuusula.

ti 5.12. Itsenäisyyspäivän etkot Tuusulan kirjastoissa 
iltapäivästä iltaan. Kirjallista ohjelmaa, musiikkia ja 
sinivalkoinen kahvihetki senioreille.  
klo 16 Osana Siskot ja Simot -yhteisön Koko Suomi kiittää 
-hanketta Tuusulan kunta kutsuu ikäihmiset viettämään 
yhteistä sinivalkoista kahvihetkeä Kellokoskelle klo 14, 
Jokelaan ja pääkirjastoon klo 16. 
klo 18 Pääkirjastossa kirjailijavieraana Teemu Keskisarja: 
Aleksis Kiven elämä ja kuolema.

ti 5.12. klo 18 Meidän Suomi -juhlakonsertti 
Kellokosken juhlatalolla
Sadan kellokoskelaisen esiintyjän voimin esitettävä konsert-
ti tuo esille suomalaista musiikkia itsenäisyyden ajalta. Yh-
teistyössä ovat mukana seurakunta sekä paikalliset yhteisöt 
ja yhdistykset. Vapaa pääsy. Juhlatalontie 4, Kellokoski.

ke 6.12. Itsenäisyyspäivä
klo 9.00 lipunnosto Jokelan kirkon pihalla. 
Seppeleenlasku, puhe ja hartaus uurnalehdossa. 
Klo 10.00 juhlajumalanpalvelus Tuusulan kirkossa, jonka jäl-
keen lasketaan seppeleet sankarivainajien muistomerkillä ja 
nimikirjalla Kirkkopuistossa sekä vakaumuksensa puolesta 
kaatuneiden ja Terijoen kirkkopuistoon haudattujen sanka-
rivainajien muistomerkeillä Paijalan hautausmaalla. 
Klo 10.30 seppeleenlasku ja hartaus sankariristillä 
Kellokosken hautausmaalla.

ke 6.12. klo 13 Kunnan itsenäisyyspäivän juhla 
Jokelan koulukeskuksessa
Juhlakahvit klo 12 alkaen. Juhlaohjelmassa mm. Markus 
Lehtisen johtama Tuusulan suurkuoro, kansanmusiikkia 
sekä tanssiesitys Koivikko ja Väinämöinen. Tervehdyssanat 
lausuu valtuuston puheenjohtaja Ruut Sjöblom ja juhla-
puheen pitää Pormestari Arto Lindberg. Lämpimästi
tervetuloa! Jokelan koulukeskus, Jyväkuja 13.

ke 6.12. klo 15 Itsenäisyyspäivän juhlakonsertti 
Tuusulan kirkossa
Isänmaahan liittyvää musiikkia kuorojen, laulusolistien 
ja urkurien voimin. Esiintyy mm. seurakunnan yhdistyneet 
lapsikuorot. Järjestää Tuusulan seurakunta.

to 21.12. Tuomaasta Nuuttiin 
Koko perheen tapahtuma Etelä-Tuusulassa Tuusulan kirkon 
ja Työläiskotimuseon mäellä, Jokelassa Tiilitehtaan alueella 
ja Jokelan kirkossa sekä Kellokoskella Ruukin ja Männistön 
alueella sekä Kellokosken kirkossa. Ohjelmassa mm. jou-
lupuuroa, kauneimmat joululaulut ja joulurauhan julistus. 
Tapahtuman järjestävät tuusulalaiset kotiseutu- ja kulttuuri-
yhdistykset, Tuusulan kunta ja seurakunta. Vapaa pääsy.

Halosenniemi: Taide elää
12.9.–10.12.2017 ti–su klo 12–17
Taidetta Tuusulan kunnan monipuolisista taidekokoelmista 
sekä Pekka Halosen seuran, Martta Wendelinin Seuran,
Aune Laaksosen Taidesäätiön, Amerin Kulttuurisäätiön ja 
L-G Nordströmin säätiön talletuskokoelmista.

Taiteilijakoti Erkkola: Confinus Finlande 2017
27.9.–10.12.2017 ke–su klo 12–17
Kansainvälisessä yhteisnäyttelyssä maalauksia ja grafiikkaa.

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–J p. 09 8718 3354
asiakkaat K-O p. 09 87183716
asiakkaat P–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

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
Päivätoiminta klo 12–13 p. 040 314 3640
   
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. 044 494 3198 arkisin klo 15–21, arkipyhinä ja 
viikonloppuina klo 8–21
- Yöpäivystys (Helsinki) p. 040 621 5699 klo 21–08 
                     
Kirjastot  
Tuusula pääkirjasto p. 040 314 3444 ja 040 314 3441
Jokelan kirjasto p. 040 314 4040
Kellokosken kirjasto p. 040 314 4245
Kirjastoauto p. 040 314 3447 (auto) ja 040 314 3426 
(työhuone)
 
Kansalaisopisto
Toimisto p. 09 8718 3415 ja 040 314 3415
                       
Tuusulan seurakunta - vapaaehtoistyö
Diakonian päivystysnumero ti ja pe klo 9–11 
p. 0400 368 868
Vapaaehtoistyön koordinaattori p. 040 535 7150
Diakoni, Hyvän Tuulen tuvat p. 040 706 8706
Diakoni, ikäihmiset p. 040 766 4487
    
KELA   
Eläkeasiat p. 020 692 202 
Omaisen kuoltua p. 020 692 208
Sairastaminen p. 020 692 204

Seniori-
tapaamiseen 
kirjastoon

Tiistaisin tuoli-
jumppaamaan
Riihikallioon
Tuusulan kunta järjestää 
Riihikallion palvelukes-
kuksessa (Pellavamäentie 
5 A-talo, liikuntatila) 
ikäihmisille maksutonta 
tuolijumppaa tiistaisin klo 
13.30. Tämän vuoden vii-
meinen jumppa pidetään 
12.12. ja kevätkausi alkaa 
9.1.2018. Ei ennakkoil-
moittautumista.

Tuusulan pääkirjastossa ja 
Jokelan kirjastossa järjeste-
tään säännöllisesti senio-
reille suunnattua toimintaa 
päiväsaikaan. Tapaamisten 
ohjelmassa on kirjailijavie-
raita, kulttuuria, taidetta, 
elokuvia, hyvinvointia, 
opastuksia ja tietoiskuja.
 

Pääkirjaston senioritapaa-
miset järjestetään parillisten 
viikkojen keskiviikkoina klo 
10–12. Syksyn seuraavat 
tilaisuudet ovat 15.11., 
29.11. ja 13.12.

Jokelan Torstaitreffeillä 
seniorit kokoontuvat kerran 
kuussa torstaisin klo 10–12. 
Seuraavat treffit ovat 23.11.

Pääkirjastossa Enter ry:n 
vertaisopastajat ja kirjas-
ton henkilökunta auttavat 
tietokoneen, tabletin ja 
älypuhelimen käytössä kaksi 
kertaa kuukaudessa tors-
taisin klo 12–14. Vuoden 
viimeiset opastukset ovat 
16.11., 30.11 ja 14.12.
Toiminta jatkuu keväällä
2018. Tilaisuudet ovat 
kaikille avoimia, eikä niihin 
tarvitse ilmoittautua 
ennakkoon. 

Katso lisätiedot ja seuraa il-
moittelua osoitteessa www.
tuusula.fi/seniorienkirjasto. 
Tervetuloa mukaan!

Pe 24.11. klo 18.00

Joulunavaus
Hyrylässä


