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JOUKKOKIRJEIloista kevättä!

KO R T T E L I O L O H U O N E

Kerrostalon kellaritilat Mahlamäessä muuttuivat 
kortteliolohuoneeksi tammikuussa. Ikäihmiset 
saivat uuden kohtaamispaikan. Tervetuloa 
seuraan kahden tunnin ajaksi!

On keväinen torstaipäivä ja vapaaehtoisena työskentelevä 
Liisa Rantalainen on tullut jo puoliltapäivin valmistelemaan 
Kalliopohjantien alueen ikäihmisten tapaamishetkeä kortte-
liolohuoneessa. 
   Kevätsää näyttää märän ja sumuisen olomuotonsa ja Liisa 
lakaisee portaista tulevaa soraa pois oven sisäpuolelta kura-
maton ja lattian päältä. Keittiöstä nousee kahvintuoksu. Pöy-
tä on katettuna runsain tarjoiluin. Varsinaises-
sa oleskelutilassa on päiväkotimenneisyydestä 
johtuen suuri Sarpan maalaama Muumi-aihei-
nen seinämaalaus.
   - Sitä emme peitä, kertoo Liisa. Suunnitelmis-
sa on kuitenkin, että saamme jossakin vaihees-
sa videotykin tilaan elokuvien katsomista varten ja maalauk-
sen eteen voi ripustaa laajakankaan sitä varten.
  Tila näyttää muumimaalauksesta huolimatta olohuoneel-
ta eikä päiväkodilta. Seinillä on maisemamaalauksia, seinän-
vierustoilla sohvia ja mukavia nojatuoleja pöytineen. Lasivit-
riinikin on saatu säilytyskalusteeksi.
  - Sisustus on peräisin aktiivijäseneltämme, yksityisiltä eri 
lahjoittajilta mm. Jokelan kirkolta ja vanhalta paloasemalta. 
   Yksi huoneista on sisustettu kirjastohuoneeksi, jonka kirja-
hyllyt ovat täyttyneet hiljalleen Tuusulan kirjastosta ja yksi-
tyisiltä saaduista kirjoista ja aikakauslehdistä. Tilassa voi lu-
kea lehtiä, pelata tai vain tavata muita ikäihmisiä. 
   - Uusia ystäviäkin kortteliolohuoneesta on löydetty, kertoo 
Liisa tyytyväisenä.
   Kortteliolohuone onkin kohtaamispaikka monella tasol-
la ja toiminta on jo osoittanut tarpeellisuutensa. Väkeä käy 
torstaisin noin 20–30 henkeä ja vapaaehtoiset suunnittelevat 
jo tapaamisaikaa toisenakin päivänä viikossa. 
   Tapaamisten sisällöt suunnitellaan yhdessä pitkälle eteen-
päin. Ohjelmaa järjestävät myös kortteliolohuoneessa kävijät 
itse. Eteisessä voi tarkistaa listalta, millaista ohjelmaa tulevil-
la tapaamisilla on tarjolla. Retkiä on tehty automies-palvelun 
avulla Keravan taidemuseoon ja Erkkolaan.
  - Tämä on paikka, joka edistää kohtaamisia myös kortteli-
olohuoneen ulkopuolella, kun ihmiset tutustuvat ensin tääl-
lä toisiinsa. Toinen tärkeä asia on kortteliolohuoneen sijainti 
kotien läheisyydessä. Alueella on paljon kerrostaloja ja rivi-
taloja ja tänne on helppoa tulla.
  Jutellessamme kortteliolohuoneen kuulumisia, alkaa kello 
lähestyä yhtä ja osallistujia saapuu yhä tiheämpään. Pian vä-
keä on päälle kaksikymmentä henkeä ja puheensorina voi-
mistuu. Yksi kävijä vinkkaa muille testaamastaan hyvästä 
lounasruokapaikasta lyhyen kävelymatkan päässä. Korttelio-
lohuoneessa verkostoidutaan.
   Riikka Mustajärvi Tuusulan kirjastosta on tullut esittele-
mään kirjaston palveluita kunnan ikäihmisille ja olohuo-

ne hiljenee kuuntelemaan. Erityisesti E-Kirjat ovat suuren 
kiinnostuksen kohteena. Riikka kertoo lisäksi, että kotipal-

velua on saatavilla niille, jotka eivät syystä 
tai toisesta pääse itse käymään kirjastossa 
lainaamassa kirjoja. Kirjat tuodaan ja hae-
taan kotoa.
   Esityksen jälkeen väki vie käytetyt kah-
vikupit keittiöön ja sieltä alkaa kuulua tis-

kaamisen ääniä. Liisa kertoo kahdelle henkilölle Riikan esi-
telmästä, sillä he eivät kuulleet kaikkea. Olohuoneessa iloinen 
puheensorina jatkuu.  
  Kortteliolohuoneessa vaihdetaan vielä kuulumisia, mutta 

SEURUSTELUa, 
TUNNELmaa ja TIETOa

kaksi tuntia kului nopeasti ja eteisessä puetaan jo ulkovaatteita 
päälle. Tilaisuus päättyy hiljalleen. Olipa rentoa ja mukavaa!
  Liisa toivottaa Tuusulan eläkeläisyhdistykset tervetulleek-
si tutustumaan kortteliolohuoneen toimintaan. Vanhusten-
neuvosto on myös kutsuttu vierailulle.
-Täytyy kehua Tuusulan kuntaa, sillä kaikki yhteistyö kortte-
liolohuoneen perustamiseksi on ollut helppoa ja mutkaton-
ta. Apua on saatu eikä byrokratiasta ole tarvinnut kärsiä mis-
sään vaiheessa, Liisa Rantalainen kiittää lopuksi.
Teksti ja kuva:  Anne Melart

Riikka selvittää vielä tarkemmin E-kirjaston käyttöä 
omalla tabletillaan innostuneelle ryhmälle.

PaLVELULUPaUS SOTE-PaLVELUIHIN

Parasta aikaa eduskunnassa 
on käsiteltävänä paljon par-
jatut maakunta- ja soteuu-

distuksen lakiesitykset. Yksityis-
kohdat ovat vielä auki, mutta läh-
töolettama on, että perustuslaki ei 
asetu esteeksi ja lait saadaan pää-
tettyä kesäkuun aikana.

Lakiesityksiä kohtaan tunnetaan 
varmasti paljon epäluuloja ja uhkia, 
mutta on sieltä poimittavissa myös 
mahdollisuuksia. Tärkeää lienee 
palvelulupaus, että Suomessa oli-
si yhdenvertaiset palvelut kaikille 
ja kaikkialla. Tasavertaisia ne tuskin 
koskaan tulevat olemaan erilaisten 
etäisyyksien vuoksi, mutta palvelu-
ja olisi kuitenkin saatavilla. Toinen 
isohko päälinja on valinnanvapau-
den lisääntyminen erilaisten pal-
velusetelien ja listautumismahdol-
lisuuksien muodoissa. Valinnanva-
paus on hieno ja kannatettava asia, 
mutta siitä seuraa haasteita aina-
kin tasavertaisuuden maailmassa. 
Kuinka vältetään kukkaron mukaan 
määritellyt palveluratkaisut?

Palvelulupauksista tärkein olisi 
mielestäni, että palveluihin pää-
sisi muutoinkin kuin ambulanssi-
kyydillä. Julkiset palvelut toimivat 
hienosti, mutta niihin on joskus 
hankalaa, jopa vaikeaa päästä. Uu-
det digiajan ajanvarausautomaa-
tit, automaattiset puhelinpalvelut 
ja muut kummajaiset ovat monel-
le esteenä päästä palveluiden pii-
riin. Nämä palveluun pääsyn hi-
dasteet ovat yleisimpiä vastaanot-
topalveluissa, mutta esiintyy niitä 
jonkin verran muuallakin.

Tuusulassa on sote-palveluiden 
järjestämisvastuu siirretty Keski-
Uudenmaan sote-kuntayhtymään 
2018 vuoden alusta.  Kukaan ei 
ole tainnut huomatakaan tätä 
muutosta. Nyt valmistellaan vielä 
tuotannonkin siirtämistä kuntayh-
tymälle.

Keski-Uudenmaan sote-kunta- 
yhtymä on alueemme kuntien 
yhteinen muutosalusta alueelli-
siin palveluihin, jossa kuntaraja ei 
haittaisi hyvää palvelua tai palve-

lukäytäntöä. Otetaan siis parhaat 
käytännöt koko alueella käyttöön.

Kuntayhtymä siirtyy maakun-
taan sellaisenaan ja se ei tuo muu-
toksia pariin vuoteen palvelupis-
teisiin tai palveluihin. Pidemmässä 
juoksussa muutokset ratkaistaan 
Uudenmaan maakunnan maakun-
tahallituksessa ja maakuntaval-
tuustossa. Näillä näkymin tulem-
me valitsemaan maakuntavaltuus-
ton vielä tämän vuoden syksynä.

Arto Lindberg, pormestari, 
Tuusulan kunta 

Kortteli- 
olohuoneessa 
verkostoidutaan
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Tuusulan kunnan 
ikäihmisten tiedotuslehti
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Valtakunnallinen strategia kävelyn ja pyöräilyn edis-
tämiseksi valmistui vuonna 2011. Se ohjaa kuntia 
ja kaupunkeja edistämään turvallista ja sujuvaa 

liikkumista. 
Kolme neljästä suomalaisesta liikkuu pyörällä ainakin jos-
kus, selviää Pyöräliiton ja Pyöräilykuntien verkoston Talous-
tutkimuksella teettämästä kyselystä. Tutkimuksen mukaan 
65–79-vuotiaista 192 henkilöstä 29 % pyöräilee lumetto-
maan aikaan vähintään kerran viikossa tai useammin, 18 % 
lumettomaan aikaan harvemmin kuin kerran viikossa, 7 % 
ympäri vuoden vähintään kerran viikossa tai use-
ammin. 44 % ei pyöräile lainkaan.
  Pyöräilyä voi harrastaa jokainen perusterve 
ikäihminen. Kannattaa kysyä neuvoa lääkäriltä tai 
fysioterapeutilta, jos pyöräilyä ei ole harrastanut 
pitkään aikaan. Esimerkiksi kuntopyöräily on sil-
loin turvallinen aloitus pyöräilyharrastukselle ja 
sen voi aloittaa kuntosaleilla, jos omaa kuntopyörää ei ole. 
Pyöräilyä, kuten kaikkea liikuntaa, pitää harrastaa säännölli-
sesti, jotta se vaikuttaisi kuntoon ja terveyteen. Liikuntahar-
rastuskalenteri on hyvä tapa motivoida itseään ja pitää huol-
ta säännöllisestä liikkumisesta.
   Pyöräily on kestävyyslaji ja siten peruskunnon säilyttäjä 
ja ylläpitäjä. Se kehittää tasapainoa, vahvistaa sydäntä, lisää 
lihasvoimaa ja on lempeää ja terveellistä liikuntaa nivelille. 
Pyöräily myös virkistää mieltä. Harrastusta aloittaessa maltti 
on paikallaan, samoin liikenneturvallisuudessa. 

Turvallisuus ennen kaikkea
Iäkkäiden yli 65-vuotiaiden pyöräilijöiden onnettomuusris-
ki on lähes kolminkertainen koko väestöön verrattuna. Tur-
vallisuuteen pitää kiinnittää erityistä huomiota. Liikenteen 
tarkkailu vaatii keskittymistä. Ajonopeus sekä välimatkat 
muihin liikkujiin kannattaa sovittaa ympäristön mukaan. 
Päiväkotien ja koulujen lähistöllä pitää olla erityisen valp-
paana, sillä lasten valmiudet liikenteessä liikkumiseen ovat 
vasta kehittymässä. 
   Ilmaisemalla muille, miten aikoo liikkua, lisää jokaisen liik-

kujan turvallisuutta. Suuntamerkin näyttäminen 
ja soittokellon rimpauttaminen varoittaa muita 
liikkujia toimimaan turvallisesti ja ennakoimaan 
tilanteita. Liikennesäännöt on tärkeää tuntea ja 
toimia niiden mukaan. Kannattaa myös olla ter-
veen epäluuloinen autojen pysähtymisen suhteen 
suojateillä. Reitin valinnoilla voi myös lisätä omaa 

turvallisuuttaan. Kannattaa kiinnittää erityistä huomiota 
tien ylityksiin. Risteykset ovat tutkitusti pyöräilijöille vaaral-
lisia. Pyöräilykypärän käyttö on suositeltavaa ja sen kuntoa 
kannattaa tarkkailla ja tarvittaessa vaihtaa uuteen.
   Nämä asiat huomioon ottaen voi lähteä nauttimaan kesäi-
sestä ulkoilmasta, luonnon tuoksuista ja kauniista maisemis-
ta ja samalla nostaa kuntoaan. Tuusulassa on hienot mah-
dollisuudet arkipyöräilyn lisäksi tehdä myös retkiä kaunii-
seen maaseutumaisemaan. Porukalla lähteminen voi olla 
helpompaa, sillä ryhmässä liikkuminen motivoi. 
Lähteet: Liikenneturva, Pyöräliitto

Teksti Anne Melart

Kuntopyöräily sopii 
useammille
Jos tavallista pyöräilyä ei syystä tai toisesta voi  
harrastaa, kuntopyöräily on erinomainen vaihto-
ehto kunnon ylläpitämiseen ja parantamiseen 
ympäri vuoden. 

Kuntopyöräily lisää jalkojen voimaa ja toimintakykyä ja 
sillä on lisäksi positiivisia vaikutuksia kestävyyteen ja pe-
ruskuntoon. Maltti on valttia jokaisen liikuntaharrastuk-
sen aloitusvaiheessa. Kannattaa ennen aloitusta tarkistaa 
lääkäriltä tai fysioterapeutilta oma terveystilanne.

Kuntopyörä sijoitetaan tasaiselle alustalle ja varmiste-
taan muutenkin laitteen käyttökunto. Säädä istuinkorke-
us siten, että kun poljin on ala-asennossa ja jalkasi on suo-
rana, kantapääsi ulottuu polkimelle. Säädä käsituen asen-
to sellaiseksi, että polkemisasento tuntuu miellyttävältä. 
Muista kuitenkin aina pitää selkä suorana. 

Heikosta tasapainosta kärsiville tai muuten toiminta-
kyvyltään heikentyneille on saatavilla matalalla istuttavia 
kuntopyöriä. Näihin on helpompi nousta pelkäämättä tip-
pumista, myös poistuminen on helpompaa.

Muista lisätä vastusta kunnon kasvaessa. Hiki saa tulla.
 Kuntopyöräily sopii melkein kaikille, myös nivelrikoista ja 
ylipainosta kärsiville. 

Teksti Sami Liehu  Kuva Kari Kohvakka

Turvallista pyöräilyä ja parempaa terveyttä

Osallisuus on nostettu yhdeksi keskeisimmistä asi-
oista kunnan uudessa strategiassa. Osallistuva 
budjetointi edistää Tuusulan strategian mukaisesti 

osallisuuden edistämistä kunnassa.
Alkuvuodesta 2018 julkaistu osallistuvan budjetoinnin 

alusta antaa tuusulalaisille mahdollisuuden tulla mukaan 
ideoimaan ja äänestämään kunnan varainkäytöstä. Samal-
la luodaan uudenlaista tapaa valmistella ja tehdä asioita.

Osallisuus ja yhteisöllisyys 
korostuvat tulevaisuuden kunnassa
Tuusulan tavoitteena on olla edelläkävijä osallisuuden 
edistämisessä ja yhteisöllisessä toiminnassa. Myös uuden 
kuntalain keskeisenä tavoitteena on kuntalaisten osalli-
suuden ja kunnallisen demokratian vahvistaminen.

Tulevaisuuden kunnan vetovoimaa ei kannata rakentaa 
markettien, yliopiston tai tehtaitten varaan. Ihmisten teke-
mä toiminta on parasta vetovoimaa. Tuusulan kunta on jo 
ottanut käyttöön uudet kaikille avoimet kehittämisverkos-
tot, rekrytoinut yhteisömanagerin verkostomaisen, asu-
kaslähtöisen toiminnan tueksi, luonut oman osallisuus-
mallin ja avannut osallisuussivuston. Osallistuvan budje-
toinnin käyttöönotto on jatkumoa näille toimille.

Apuvälineeksi osallistuvaan budjetointiin kunta on 
hankkinut sähköisen alustan. Osallistumisalustalla on 
mahdollisuus ideoida, kannattaa ideoita, esitellä ehdotuk-
sia ja äänestää niistä. Osallistua voi myös muilla tavoin, esi-
merkiksi tilaisuuksissa.

Osallistuvaa budjetointia 
hyödynnetään kunnan eri osissa
Tuusulassa on viisi alueellista, kaikille avointa kehittämis-
verkostoa. Verkostot ovat toimineet kesästä 2017 ja paikal-
lisesta yhteisöllisyydestä ovat ponnistaneet muun muassa 
Ikäihmisten kortteliolohuone Hyrylässä, joulutapahtuma 

Lahelassa, Jokelan laavu, 
Kellokosken ruukin kier-
totaloushanke ja Kotkan-
puiston kehittäminen Rii-
hikalliossa. Kunta voi tar-
jota toimintaan tukea ku-
ten tiloja, yhteisömanage-
rin työaikaa ja toimintara-
haa projektien toteutuk-
seen. Vuonna 2018 rahaa 
on käytössä 50 000 euroa.

Tämän vuoden maaliskuusta huhtikuuhun jatkuneen 
osallistuvan budjetoinnin ideointivaiheen aikana kuntalai-
silta tuli yli 60 ideaa. Ideoita kerättiin kevään kuntalaisillois-
sa sekä yhteisömanagerin vastaanotoilla eripuolilla kuntaa.

Äänestä mieleistäsi ehdotusta 6.5. mennessä osallistu-
van budjetoinnin alustalla https://osallistu.tuusula.fi

Osallistuvaa budjetointia eri-ikäisten 
asukkaiden palveluissa
Potilasrahastosta kohdennetaan testamenttivaroja tes-
tamentin luovuttajan tahdon mukaisesti akuuttiosaston 
sekä kotiutus- ja arviointiyksikön potilaiden virkistystoi-
mintaan. Loppukevään aikana osastoilla järjestetään kah-
den viikon kestävä avoin kysely potilaille, heidän omaisil-
leen ja vierailijoille. Tarkoituksena on kerätä ehdotuksia 
2 500 euron kohdistamisesta sopiviin hankintoihin tai toi-
mintaan.

Osallistuvaa budjetointia on kokeiltu Tuusulassa jo ai-
emmin nuorisopalveluissa. Sitä hyödynnetään vuonna 
2018 myös esimerkiksi alueellisessa nuorisotyössä, kult-
tuuripalveluissa, opetus- ja kerhotoiminnassa, ulkotilaoh-
jeen laatimisessa, Fjällbon puiston parannussuunnittelus-
sa ja Tuusulanjärven ympäristön kohentamisessa. Osallis-
tuvaa budjetointia on tarkoitus jatkaa myös vuonna 2019.

OSaLLISTUVa bUdjETOINTI 
KäyTTööN TUUSULaSSa

Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat pääsevät ideoimaan, 
keskustelemaan ja päättämään siitä, miten kunnan käytössä 

olevia julkisia varoja käytetään. Tiesitkö, että Tuusula on 
edelläkävijöitä koko maassa osallistuvan budjetoinnin käytössä?

Osallistuva budjetointi 
pähkinänkuoressa
Osallistuva budjetointi tarkoittaa talouden ja demokrati-
an yhdistämistä. Se on toimintatapa, jossa asukkaat ote-
taan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, 
suunnitteluun ja päätöksentekoon. Osallistuvassa budje-
toinnissa osa budjetista annetaan suoraan kuntalaisten 
päätettäväksi. 

Osallistua voit
SähköiSELLä oSALLiSTumiSALuSTALLA
Osallistumisalusta löytyy osoitteesta https://osallistu.tuu-
sula.fi/
Osallistumisalustan käyttöön voit saada apua esim. kirjas-
toissa tai kunnan uudessa asiakaspalvelupisteessa, joka 
aukeaa toukokuun loppupuolella.
YhTEiSömAnAgERin vASTAAnoToiLLA
vastaanottoajat voi tarkistaa kunnan www-sivuilta tuusu-
la.fi/osallisuus
kunnAn pALvELuiSSA jA TiLAiSuukSiSSA osallistu-
van budjetoinnin kohteesta riippuen

Teksti Heidi Hagman  Kuva: Kari Kohvakka

Pyöräily on 
lempeää 
liikuntaa 
nivelille.

Tuusulassa valmistellaan parasta aikaa kunnan pyöräilystrategiaa, jolla parannetaan 
jokaisen kuntalaisen mahdollisuutta liikkua terveellisesti ja päästöttömästi. Myös ikäihmisiä 

rohkaistaan jatkamaan liikkumista, kunhan turvallisuudesta pidetään hyvää huolta.
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”Tuusulassa 
tietotekniikan 
ongelmiin saa 
ilmaista apua.”

EdUNVaLVONTaVaLTUUTUKSEN 
TEKEmINEN ON TäRKEää

Edunvalvontavaltuutuksen tekemällä voit itse etukä-
teen järjestää asioittesi hoidon siltä varalta, että tulet 
myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioita-

si. Edunvalvontavaltuutus tehdään oman loppuelämän asi-
oiden hoitamisen varalta, kun taas testamentti koskee testa-
mentintekijän kuoleman jälkeistä aikaa. 

kuka voi tehdä edunvalvontavaltakirjan
Valtakirjan edunvalvontavaltuutusta varten voi tehdä täy-
si-ikäinen henkilö, joka kykenee ymmärtämään valtakirjan 
merkityksen. Esimerkiksi muistisairaus voi vähentää tätä 
ymmärrystä.
   Muistisairaus ei aina ole este valtuutuksen tekemiselle, 
mutta jos henkilön toimintakyky on jo heikentynyt, on hyvä 
hankkia lääkärinlausunto siitä, että valtuuttaja ymmärtää, 
mistä asiassa on kysymys. Toisaalta maistraatti voi jättää val-
tuutuksen vahvistamatta, jos se on tehty liian myöhään hen-
kilön terveydentilaa ajatellen. Kannattaa siis olla ajoissa liik-
keellä. 
   
mitä asioita edunvalvontavaltuutus koskee
Valtuutuksella voidaan oikeuttaa valtuutettu hoitamaan esi-
merkiksi kaikkea valtuuttajan omaisuutta ja taloudellisia asi-
oita sekä myös henkilökohtaisia asioita. Taloudellisia asioi-
ta ovat esimerkiksi pankkiasiat, vuokrasopimuksen hoitami-
nen tai sosiaaliturvan hakeminen Kelalta. 
   Valtuutettu voi myydä ilman maistraatin lupaa valtuuttajan 
kiinteistön vain, jos siitä on erikseen määräys edunvalvonta-
valtuutuksessa. Niin ikään lahjoitukset vaikkapa lapsille tai 
lapsenlapsille ovat mahdollisia vain, jos niistä on valtakirjas-
sa erillinen maininta.

kuka valtuutetuksi
Moni haluaa valtuutetuksi oman lapsensa tai muun sukulai-
sensa. On tärkeää, että valtuutettu on joka tapauksessa hen-
kilö, johon valtuuttaja luottaa. Tämän henkilön ei välttämät-
tä tarvitse olla valtuuttajan sukulainen. Valtuutetulta tarvi-
taan suostumus tehtävään.
  Valtuuttaja voi nimetä varavaltuutetun siltä varalta, että val-
tuutettu tulee tilapäisesti estyneeksi hoitamaan tehtäväänsä. 
Toissijainen valtuutettu voidaan nimetä siltä varalta, että en-
sisijainen valtuutettu ei ota tehtävää vastaan, luopuu siitä tai 
tulee pysyvästi estyneeksi hoitamaan sitä. 
  Puolisot haluavat joskus määrätä toinen toisensa edunval-
vontavaltuutetuksi. Kun he ovat usein saman ikäisiä, on tär-
keää määrätä toissijainen valtuutettu.

Edunvalvontavaltakirja on 
määrämuotoinen asiakirja
Edunvalvontavaltuutus on tehtävä kirjallisesti, ja se on teki-
jän ja kahden esteettömän todistajan allekirjoitettava. Kum-
mankin todistajan on oltava yhtä aikaa valtuuttajan kans-
sa paikalla. Asiakirjaan kirjoitetaan, että se on juuri edun-
valvontavaltuutus ja siihen merkitään, kuka on valtuuttaja, 
kuka valtuutettu ja mahdollinen toissijainen ja varavaltuu-
tettu. Lisäksi valtuutukseen kirjataan asiat, joissa valtuutettu 
oikeutetaan edustamaan valtuuttajaa. 

Asiakirjaan kuuluu myös lain mukainen määräys, jon-

ka mukaan valtuutus tulee voimaan siinä tapauksessa, että 
valtuuttaja tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriin-
tymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan 
syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan.  
Koska edunvalvontavaltuutus on tarkan määrämuotoinen 
ja se voi sisältää monia eri asioita, sen tekemisessä on syytä 
käyttää asiantuntijaa. Mallilomakkeita löytyy, mutta ne eivät 
välttämättä vastaa omia yksilöllisiä tarpeita. 

milloin edunvalvontavaltuutus tulee voimaan
Valtuutus tulee voimaan vasta, jos valtuutuksen allekirjoitta-
ja ei kykene enää hoitamaan asioitaan ja jos maistraatti vah-
vistaa sen. Maistraatille on yleensä esitettävä lääkärintodis-
tus valtuuttajan toimintakyvystä.  
   Edunvalvontavaltuutus ei siis tule voimaan vielä silloin, 
kun se allekirjoitetaan. Voi olla, ettei valtuutusta tarvitse ol-
lenkaan vahvistaa, jos valtuuttajan toimintakyky ja ymmär-
rys säilyvät koko hänen elinaikansa. Tämä ei kuitenkaan 
poista varautumisen tärkeyttä.
   Valmis edunvalvontavaltuutus on pantava hyvään talteen 
niin, että se varmasti löytyy, jos sitä tarvitaan. Lain mukaan 
asiakirja annetaan valtuutetulle tai siitä ilmoitetaan hänelle. 
Nyt on aika tehdä edunvalvontavaltuutus. 
Teksti: Tuulikki Petäjäniemi  Kuva: Kari Kohvakka

Edunvalvontavaltuus liittyy itsemääräämisoikeuteen. Tekemällä 
valtuutuksen saat itse päättää, kuka tarvittaessa hoitaa asioitasi, 

sekä itse määrittää ne asiat, joita valtuutus koskee.

ENTER ry on Uudellamaalla toimiva senioreiden yh-
distys, joka auttaa ikäihmisiä tietotekniikan käytössä. 
Yhdistys perustettiin 20 vuotta sitten ja vuoden 2017 

lopussa jäseniä oli yli 850, osa taustaltaan tietotekniikan am-
mattilaisia, mutta suurin osa harrastajia. 
  Yhdistys tarjoaa kaikille ikäihmisille avointa, henkilökoh-
taista ja maksutonta opastusta tietokoneiden, tablettien ja 
kännyköiden käytössä. Viime vuonna vertaisopastajia oli 
150, opastuskertoja 6 600.
   Tuusulassa opastusta on tarjolla Hyrylän ja Jokelan kirjas-
toissa sekä Hyrylän kansalaisopistossa. Ta-
voitteena on laajentaa toimintaa myös Kel-
lokoskelle. Opastamme mahdollisuuksien 
mukaan muissakin tilaisuuksissa. Kevääl-
lä 2018 opastajina on mukana viisi enteri-
läistä – Ritva Häggman, Riitta Jokela, Ervo 
Lassila, Laila Malinen ja Pekka Martikai-
nen. 
   Tärkeimpänä tavoitteenamme on auttaa opastettavia hei-
dän omissa kysymyksissään juuri sillä tavalla ja tahdilla, joka 
sopii heille. Kaikkiin pulmiin ei löydy heti ratkaisua, mutta 
Enterin opastajaverkostosta saamme lisätukea.
    Tuusulan lisäksi muissakin Keski-Uudenmaan kunnissa, esi-
merkiksi Keravalla ja Järvenpäässä, on Enterin opastusta. So-
siaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on myön-
tänyt Enterille rahoituksen kolmivuotiselle projektille, jon-

ka tarkoituksena on entisestään vahvistaa toimintaa  
Keski-Uudenmaan alueella.
   Opastuspaikoista ja -ajoista saat ajankohtaista tie-
toa mm. Tuusulan kirjastoista ja Enterin verkkosi-
vuilta: https://www.entersenior.fi/. Sivuilla kannat-
taa tutustua myös Opiskele itse -osioon. Aineisto on 
laadittu senioreita varten. 

   Enter järjestää myös avoimia tietoiskuja, minkä lisäksi jä-
senistölle on omaa toimintaa, esimerkiksi retkiä. Näistä löy-
dät lisätietoa Enterin tapahtumakalenterista.
    Olet tervetullut Enterin opastuksiin kuten myös jäseneksi 
ja vertaisopastajaksi! Enter järjestää koulutusta uusille opas-
tajille. Vertaisopastajana parhaan kiitoksen saan siitä, kun 
opastettava saa avun, ja samalla opin koko ajan itse.

Teksti: Laila Malinen  Kuvat: Enter

ENTER 
– aPUa TIETO-
TEKNIIKaN 
HaLLINTaaN
Tietotekniikan taidoista on paljon 
hyötyä ja myös iloa. ENTER ry opastaa 
ikäihmisiä kännyköiden ja 
tietokoneiden maailmaan. 

Päätä itse, kuka 
hoitaa asioitasi 
tulevaisuudessa.



TApAhTumAT
Elokuvamusiikkia: Kellokosken soittokunta 
ja Keski-Uudenmaan Musiikkiopiston 
puhaltajat
la 5.5. klo 14 Kellokosken koulu, Koulutie 7, 
Kellokoski
Tarjolla elokuvamusiikkia lauantai-iltapäi-
vän iloksi. Vapaa pääsy. Järjestää Kellokos-
ken soittokunta ry. Lisätietoja Kellokosken 
soittokunnan facebook-sivulta tai 
p. 040 826 9305.

milloin puolustusvoimat syntyi? -luento
ti 8.5. klo 17 Ilmatorjuntamuseo, 
Klaavolantie 2, Tuusula
Professori Ohto Manninen luennoi itsenäi-
sen Suomen puolustusvoimien syntyvaihei-
den tapahtumista. Pääsymaksu 5 e, joka 
sisältää luennon lisäksi sisäänpääsyn 
museoon ja näyttelyihin. Lisätietoja 
p. 040 314 3470, www.ilmatorjuntamuseo.fi  

Thank you for the music – Tuulahdus ja 
seurakunnan lapsikuoro lavalla
to 10.5. klo 18 Paijalan kappeli, 
Paijalannummentie 11, Tuusula
Naiskuoro Tuulahdus ja seurakunnan lap-
sikuororyhmät Jokelasta, Kellokoskelta ja 
Etelä-Tuusulasta esiintyvät. Kuoroja johtavat 
kanttorit Riina Haapaniemi, Erja Hartala ja 
Tuula Saarensola. Säestyksissä mukana Ant-
ti Vilkko. Vapaa pääsy, ohjelma 5 e. Järjestää 
Tuusulan seurakunta ja Naiskuoro Tuulah-
dus ry. Lisätietoja p. 040 179 8877, 
www.tuusulanseurakunta.fi 

krapin pajan tapahtumia 
Rantatie 2, Tuusula
pe 11.5. klo 20 Agents & Vesa Haaja
la 12.5. klo 15 Jukka Kuoppamäki 
– Elämäni laulut
su 13.5. klo 15 Teatteri-ilta: Kaaos
to 17.5. klo 20 Silvennoinen, Försti, 
Hela & Band
pe 25.5. klo 20 Tuusulanjärven Salonki-
orkesteri solistinaan Hannu Lehtonen
la 26.5. klo 20 Ben Granfelt Band
pe 8.6. klo 21.30 Tuula Amberla Trio
pe 15.6. Paja Bandin toivekonsertti klo 
21.30.
Kesän ja syksyn ohjelma sekä lisätietoja 
www.krapinpaja.fi 

perenna-päivä la 12.5. klo 10–14
Hyrylän tori, Hyryläntie 15, Hyrylä
Myynnissä mm. perennoja, kukkia, puutarha-
tarvikkeita, lannoitteita,. Torikahvila ja puu-
tarhaluento. Myyntipaikka on maksuton. 
Hyke ry:n edustaja paikalla torilla klo 9.30 
alkaen. Lisätietoja Hyken facebook-sivulta: 
HYKE-meidän-kaikkien-Hyrylä.

kAnSAinväLinEn muSEopäivä 
pe 18.5. Avoimet ovet museoissa:
halosenniemi (Rantatie) klo 11–18
Lottamuseo (Rantatie 39) klo 9–18
Erkkola (Rantatie 39) klo 11–18
Aleksis kiven kuolinmökki 
(Rantatie) klo 11–18
ilmatorjuntamuseo 
(Klaavolantie 2) klo 11–17
Tuusulan Työläiskotimuseo 
(Kirkkotie 21) klo 13–17
Tuusulan Automuseo 
(Huoltotie 1, ovi 3) klo 11–18
kellokosken tehdasmuseo (Kellokosken 
ruukki, Vanha valtatie 190 rak. 3) klo 12–16.

Lottamuseon puutarhassa kesän avaus 
pe 18.5. klo 9–18 Rantatie 39, Tuusula 
Ohjelmassa:
klo 12 Rivilotta-dokumenttielokuva.
klo 13 Muonitusdraama.
klo 14 Perinneleikit leikittää leikkipaikalla. 
klo 15 Evakkotiellä-opastus.
klo 16 Puutarhaopastus. 
klo 17 Suihkulähteen avaus ja 
puhe keväälle. 
klo 14–18 Lottakantiinilla myyntipiste puu-

tarhassa – tarjolla mm. hernerokkaa. Vapaa 
pääsy.  www.lottamuseo.fi  

kellokosken kalastuskauden avajaiset
la 26.5.2018 klo 9–15 Kellokosken kirkko-
puisto ja patoaltaan kääntöpaikka
Koko perheen tapahtuma Kellokosken 
Ruukin miljöössä. Vapaa pääsy. Järjestää 
Kellokosken yrittäjät. 
Tiedustelut kellokosken@yrittajat.fi
klo 11 Kellokosken koulun uudessa Koulura-
vintola Tonkassa esiintyy Muotopallot: Räp-
pi Kettu ja DJ Varis. Hinta 2 e, alle 1v maksut-
ta. Järjestää Kellokosken MLL.

kesäillan musiikkia -konserttisarja 
Tuusulan kirkko, Kirkkotie 34
ke 6.6. klo 20 Omenankukat-konsertti. Oskar 
Merikannon musiikkia, Riina Haapaniemi, 
Jussi Hirvonen, Heli Kaasalainen ja 
Antti Vilkko.
ke 13.6. klo 20 Johanna ja Mikko Iivanainen 
duo
ke 20.6. klo 20 Romanttinen sonaatti-ilta 
Griegin, Beethovenin ja Mozartin musiikkia. 
Varpu Heikinheimo, viulu ja Daniel Beskow, 
piano.

ke 27.6. klo 20 Huilujen puutarha -konsertti 
Kolmen huilistin yhtye Trio WaCava esiintyy. 
Johanna Pitkänen, Hanna Tissari ja Johanna 
Salminen.
Vapaa pääsy, ohjelma 10 e.  Järjestää Tuusu-
lan seurakunta ja Tuusulan kulttuuripalve-
lut. Lisätietoja www.tuusulanseurakunta.fi 

Tuusula SpoRT 
la 16.6. klo 11–16 Hyrylän tori, 
Hyryläntie 15, Hyrylä
Urheilupäivän torilla voit kokeilla useita ur-
heilulajeja ja saat tietoa urheilusta, kuntoi-
lusta sekä oman kunnan urheilumahdolli-
suuksista. Lisätietoja Hyken facebook-sivul-
ta: HYKE-meidän-kaikkien-Hyrylä.

Tuusula Brass 2018
la 16.6. klo 17–21 Krapin Paja, 
Rantatie 2, Tuusula
Jazz&Brass-minifestivaalissa esiintyy Riku 
Niemi & Django Collective sekä Mikael 
Konttinen & Tuusulanjärvi Big Band. Liput 
ennakkoon www.ticketmaster.fi tai 
www.krapinpaja.fi alkaen 22,50 e, ovelta 
25 e. Järjestää Tuusulanjärvi Big Band ry 
ja Tuusulan kulttuuripalvelut. 
Lisätietoja www.tjbb.fi  

TuuSuLA-viikko 
14.–22.7.2018  
Tuusula-päivän 22.7. ympärille rakentuva ta-
pahtumakokonaisuus. Tarjolla monipuolista 
ohjelmaa eri puolilla kuntaa. Ohjelmaa jär-
jestävät tuusulalaiset kulttuuri- ja kotiseutu-
yhdistykset, museot sekä Tuusulan kulttuu-
ripalvelut. 
Lisätietoja www.tuusula.fi/kulttuuri 

OHJELMASSA MM.:
klaavolantien kyläjuhla su 15.7. klo 12–16
Klaavolantie 2 ja 3, Tuusula 
Koko perheen tapahtuma Kotiseutumuseo 
Klaavolan ja Ilmatorjuntamuseon pihapiiris-
sä. Vapaa pääsy. Järjestää Tuusulan kulttuuri 
ja museo, Ilmatorjuntamuseo, Tuusulan Au-
tomuseo, Tuusula-Seura ry, Tuusulan seura-
kunta ja Tuusulanjärven Tunarit.

kansainväliset posetiivifestivaalit
17.–19.7. ilmaiset tapahtumat ympäri 
Tuusulaa 
ti 17.7.
11.00 Posetiivit soivat Jokelan keskustassa.
15.00 Lastenkonsertti Kellokosken Kinuskil-
la-kahvilassa.
19.00 Klubi-ilta Krapin Mankeli ravintolassa.

ke 18.7. Posetiivi soi Hotelli Krapin aamiai-
sella.
11.00 Lämmittelykonsertti Hyrylän toripa-
viljongilla.
12.30 Esitelmä ”Merkillinen Mirtelli” Taide-
keskus Kasarmilla.
14.00 Pääkonsertti Krapin puistossa (sateen 
sattuessa Krapin pajalla).
18.00 Klassisen musiikin konsertti Tuusulan 
kirkossa.
20.00 Posetiivinen sirkusklubi Krapin pajalla.

to 19.7. konsertit
10.00 Ainolan kahvila Auliksen nurmikolla.
12.30 Päätöskonsertti Halosenniemen puu-
tarhassa.

Järjestäjä Suomen Posetiivarit ry, Tuusulan 
kulttuuripalvelut, Hotelli Krapi, Krapin paja. 
www.posetiivi.fi, https://www.facebook.
com/posetiivifestivaalit/ 

käsintekijöiden markkinat  
to 19.7. klo 10–17 Hyrylän tori, Hyryläntie 
15, Tuusula
Käsitöitä paikallisilta taitureilta itselle tai lah-
jaksi. Järjestää Tuusulan TaitoKädet ry. 
www.tuusulantaitokadet.com

Duo joseidan konsertti
to 19.7. klo 19 Jokelan kirkko, Kouluraitti 11, 
Jokela
Duossa soittavat nuori sellisti Iida-Alina Poi-
järvi ja pianisti Maria Kämppi. Vapaa pää-
sy, maksullinen ohjelma. Järjestää Tuusulan 
seurakunta, www.tuusulanseurakunta.fi. Tie-
dustelut p. 040 778 9775, erja.hartala@evl.fi

Antiikkimarkkinat 
Jokelan Tiilitehtaalla, la 21.7. klo 10–15 
Nukarintie 3, Jokela 
Järjestää Jokelan Tiilitehdasperinne ry. 
Vapaa pääsy. 
Lisätietoja www.tiilitehdasperinne.com 

Tuusulan Työläiskotimuseon 
työnäytöspäivä  
la 21.7. klo 13–17  
Työnäytöksiä. Pääsymaksu 2 e. Lisätietoja p. 
0400 955 255, 
www.tuusulantyöläiskotimuseo.fi 

TuuSuLA-päivä 
avoimet ovet Tuusulan museoissa su 22.7.
Halosenniemi (Rantatie) klo 11–18
Lottamuseo (Rantatie 39) klo 9–18
Erkkola (Rantatie 39) klo 11–18
Aleksis Kiven kuolinmökki (Rantatie) 
klo 11–18
Ilmatorjuntamuseo (Klaavolantie 2) 
klo 11–17
Tuusulan Työläiskotimuseo (Kirkkotie 21) 
klo 13–17
Tuusulan Automuseo (Huoltotie 1, ovi 3) 
klo 11–18
Kellokosken sairaalamuseo (Vanha Valtatie 
198, Kellokoski) klo 11–18
Kellokosken tehdasmuseo (Kellokosken 
ruukki, Vanha valtatie 190 rak. 3) klo 12–16

Tuusula-päivänä Lottamuseolla su 22.7. 
klo 9–18 Rantatie 39, Tuusula

klo 10–14 Ruotsin Maja avoinna yleisölle. 
klo 14 Lottamuseon kokoelmatyön esittely. 
klo 15 Museo-opastus. 
klo 16 Rivilotta-dokumenttielokuva. 
Vapaa pääsy. Lisätietoja www.lottamuseo.fi 

piknik-konsertti kellokosken prinsessa-
puistossa
su 22.7. klo 14 Vanha valtatie 198, Kellokoski 
Musiikkia ja ohjelmaa koko perheelle. Vapaa 
pääsy. Järjestää Me Kellokoskelaiset ry. 
Lisätietoja www.meke.yhdistysavain.fi

meidän Festivaali (ent. Tuusulanjärven 
kamarimusiikki)
22.7.–28.7.
Taiteellisena johtajana toimii viulisti Pekka 
Kuusisto.  www.meidanfestivaali.fi

TuuSuLAn TAiTEiDEn Yö 25 vuoTTA
pe 10.8. klo 18–02 Rantatien ja Kirkkotien 
alue, Hyrylän keskusta
Rantatien ja Kirkkotien maisemissa sekä Hy-
rylän keskustassa on tarjolla monipuolista 
ohjelmaa. Ohjelma on jaossa Tuusulan, Ke-
ravan ja Järvenpään kirjastoissa sekä tapah-
tumapisteissä kesäkuun lopulta alkaen. Va-
paa pääsy. 
Tapahtumapisteissä saatetaan myydä lippu-
ja yksittäiseen esitykseen. Järjestää Tuusu-
lan Taiteiden Yö ry. www.taiteidenyo.fi 

Lennokkipäivä
la 25.8. klo 11–17 
Ilmatorjuntamuseo, Klaavolantie 2, Tuusula
Maali- ja harrastelennokkitoimintapäivä kai-
kenikäisille. Vapaa pääsy. Lisätietoja 
p. 040 314 3470, www.ilmatorjuntamuseo.fi

Lounaskonsertti-sarja Kellokosken kirkossa
to 20.9. klo 12.30 / to 18.10. klo 12.30 / to 
22.11. klo 12.30 / to 13.12. klo 12.30
Kellokosken kirkko, Männistöntie 5, 
Kellokoski
Vapaa pääsy. Konsertin jälkeen tarjotaan 
lounas viereisellä seurakuntatalolla hintaan 
5 e. Järjestää Tuusulan seurakunta, 
www.tuusulanseurakunta.fi. Tiedustelut 
p. 040 725 6880, antti.vilkko@evl.fi 

Alexis Stenvallin ruotsinkielinen elämä 
-luento
to 11.10. klo 18.30 Tuusulan seurakuntakes-
kus, Rykmentintie 34, Tuusula
Vapaa pääsy. Järjestää Tuusula-Seura sekä 
Tuusulan museo ja kulttuuri. Lisätietoja 
www.tuusula.fi 

ilmatorjuntamuseon luentopäivä la 20.10. 
klo 14–16 Ilmatorjuntamuseo, Klaavolantie 
2, Tuusula
Kaksi mielenkiintoista esitelmää ensimmäi-
sestä maailmansodasta. 
klo 14 eversti evp, historioitsija Ahti Lappi 
esitelmöi sotilasilmailun ja ilmatorjunnan 
kehityksestä ensimmäisessä maailmanso-
dassa.  
klo 15 Sotahistorioitsija Carl Geust luennoi 
Venäjän lentovoimista ensimmäisessä maa-
ilmansodassa. Pääsymaksu 5 e, joka sisältää 
myös sisäänpääsyn museoon ja näyttelyi-
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hin. Lisätietoja p. 040 314 3470, 
www.ilmatorjuntamuseo.fi 

TEATTERiT

TuuS-TEATTERi
klaara ja hänen vihtorinsa
esitykset kesä-heinäkuussa
Väinölän kesäteatteri, Kirkkotie 6, Tuusula
Tatu Pekkarisen railakas avioliitto-avioero-
komedia. Ohjaajat Leena Österlund ja Min-
na Sirviö.  
Tiedustelut leena.osterlund@gmail.com, 
www.tns.fi

kESki-uuDEnmAAn TEATTERi kuT, 
kaksi näytelmää
pokka pitää 8.6.–12.8. Krapin Kesäteatteri, 
Rantatie 2, Tuusula 
Hyacinth Bucket saapuu taas pyörremyrs-
kynä lähimmäistensä elämään! Pokka pitää 
-näytelmä perustuu Roy Clarken kirjoitta-
maan tv-sarjaan. Rooleissa mm. Anna-Leena 
Sipilä, Sanna Saarijärvi ja Johannes Korpi-
jaakko. Ohjaus ja sovitus Kimmo Virtanen, 
musiikki Altti Uhlenius.
Liput: 30 e, eläkeläiset ja työttömät 28 e, ryh-
mät (yli 25 hlö) 26 e, opiskelijat 20 e, lapset 
15 vuotta ja alle15 e. 
Tiedustelut ja lipunmyynti KUT-toimisto p. 
09 2735 4000, info@kut.fi, www.kut.fi, 
www.lippu.fi.

mimmi Lehmä ja varis – suuri pannukak-
kuseikkailu
4.–8.7. ja 15.–26.8. Krapin kesäteatteri, 
Rantatie 2, Tuusula
Esitys on itsenäinen jatko-osa edellisen ke-
sän Mimmi Lehmän ja Variksen tarinoille. 
Soveltuu koko perheelle. Teksti Jujja ja To-
mas Wieslander. Liput: aikuinen 16 e, lapset 
11 e, perhelippu (2 aikuista ja 2 lasta) 50 e, 
alle 3-vuotiaat veloituksetta sylissä. 
Tiedustelut ja lipunmyynti KUT-toimisto 
p. 09 2735 4000, info@kut.fi, www.kut.fi, 
www.lippu.fi

jokA-TEATTERi
peräkylän profeetta 15.7.–12.8. Siljalantie 
2, Jokela
Koko perheen kansankomedia, kirjoittanut 
Tatu Pekkarinen, ohjaajana Eija Vilpas. Liput 
aikuiset 18 e, eläkeläiset 
15 e, lapset 8 e. Tiedustelut p. 041 703 5364, 
marjaleena.vayrynen@gmail.com, 
www.joka.fi 

minä kunnanjohtaja, pertti koivula
pe 17.8. klo 19 ja la 18.8. klo 14 
Krapin kesäteatteri, Rantatie 2, Tuusula
Käsikirjoitus ja dramatisointi Jari Järvelän 
kirjan pohjalta Milko Lehto. Ohjaus Milko 
Lehto. Musiikki Altti Uhlenius. Liput: 28 e, 
eläkeläiset ja työttömät 26 e, ryhmät (yli 25 
hlö) 25 e, opiskelijat 20 e, lapset 15 vuotta ja 
alle 15 e. Tiedustelut ja lipunmyynti KUT-toi-
misto p. 09 2735 4000, info@kut.fi, 
www.kut.fi, www.lippu.fi

muSEoiTA jA gALLERioiTA

hALoSEnniEmi
Halosenniementie 4–6 (Rantatie), Tuusula
p. 040 314 3466, www.halosenniemi.fi
1.5.–31.8. ti–su klo 11–18
1.9.–9.12. ti–su klo 12–17
Pääsymaksu 8/6/2 e.

Talonpojista taiteilijoiksi – pekka, Antti, 
Eemil, heikki ja Arttu halonen 
2.5.–2.9. 
Näyttelyssä tuodaan esille Halosten taiteel-
lista tuotantoa – maalauksia, veistoksia ja 
luonnoksia.  Tapahtumia, yleisöopastus sun-
nuntaisin klo 13.

Taiteilijan tielle – Eemil halonen
to 17.5. klo 18
Lapinlahden taidemuseon tutkija Jaana Lut-
tinen taustoittaa Eemil Halosen vaiheita ja 
taidetta.  Pääsymaksu 8/6/2 e, Museokortti.

maija – Rakkaudesta halosenniemeen 
pe 18.5. klo 15
Marika Sampio-Utriainen, draamaopastus. 
Vapaa pääsy.

isoveli ja pikkuveli – pekka ja heikki ha-
lonen
to 24.5. klo 18
Veljeksistä kertoo Emmi Kaartinen. Pääsy-
maksu 8/6/2 e, Museokortti.

Serkukset Antti ja Arttu halonen 
to 31.5. klo 18
Heidät esittelee Heidi Koponen. Pääsymak-
su 8/6/2 e, Museokortti.

kesäillan konsertti 
– Oskar Merikannon musiikkia esittää jou-
sikvartetti à la Saarikoski laulusolistinaan 
Juha Hostikka. 
ti 3.7. klo 18
Merikannon syntymästä tulee kuluneeksi 
kesällä 150 vuotta. Jousikvartetissa soitta-
vat Mauri Saarikoski, Leena Tuomisto-Saa-
rikoski, Heidi Ketola ja Katariina Saarikoski. 
Liput 20 e.

maija – Rakkaudesta halosenniemeen 
klo 15 la 21.7. / ke 25.7. / to 16.8. / ke 22.8. 
Marika Sampio-Utriainen, draamaopastus. 
Pääsymaksu 8/6/2 e, Museokortti.

Eino Leinon päivän konsertti ”– Näin unta 
kesästä kerran”  pe 6.7. klo 15
Eino Leinon runoihin tehtyjä sävellyksiä lau-
lavat ja laulattavat sopraano Taina Piira ja 
pianisti Janne Hovi. Vapaa pääsy. 

kuT: kultakausi 
klo 18 su 9.9. / to 13.9. / su 16.9. / su 23.9. / 
su 30.9. 
Keski-Uudenmaan Teatteri KUT tuo teatterin 
20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi uusintaen-
si-iltaan Heikki Lundin kirjoittaman pienois-
näytelmän Liput 15–25 e.  www.lippu.fi. 
Tiedustelut KUT p. 09 2735 4000, www.kut.fi

pekka halosen syntymäpäivä
su 23.9. klo 12–17, avoimet ovet.

ERkkoLA
Erkkola, Rantatie 25, Tuusula 
p. 040 314 3471, www.erkkola.fi
2.5.–31.8. ti–su klo 11–18 
Pääsymaksu 5/4/2 e.

kruunun jäljillä 31.1.–27.5.
Fantasiaa ja historiaa yhdistävässä näytte-
lyssä on esillä kuvituksia 1900-luvun tär-
keimmiltä satukuvittajilta alkaen Eeli Jaati-
sesta ja Rudolf Koivusta. Näyttely on koottu 
Amerin Kulttuurisäätiön ja Tuusulan 
taidemuseon kokoelmista. 

Tapahtumat. Yleisöopastus sunnuntaisin 
klo 16.

äitienpäivän konsertti 
”Äiti lasta tuudittaa” su 13.5. klo 17 ja 19
Tuusulalaislähtöinen sopraano Laura Pyrrö 
konsertoi taiteilijakoti Erkkolassa äitienpäi-
vänä. Pyrröä säestää Tiina Korhonen. Liput 
20 e, ennakkovaraukset p. 040 526 2707 tai 
korhonen.piiu@gmail.com

Rakastettu martta Wendelin – nainen, 
kuvittaja ja taiteilija  
125 vuotta Martta Wendelinin syntymästä
5.6.–16.9.2018
Yleisöopastus sunnuntaisin klo 16
su 10.6. / su 22.7. / su 12.8. / su 16.9. klo 14 
Martta Wendelin -draamaopastus, näyttelijä 
Marika Sampio-Utriainen.
to 14.6. klo 18 Kuraattorikierros
to 26.7. Martan nimipäivä. Ilmaistarjoilua, 
pianomusiikkia à la Oiva Wendelin, Janne 
Hovi, piano klo 17
su 26.8. klo 12–15 Wendeliniä – Wendeliniä! 
Taiteen tunnistusta non-stop.

ALEkSiS kivEn kuoLinmökki 
Rantatie, Tuusula p. 040 314 3465
2.5.–31.8. ti–su klo 11–18
1.9.–10.10. la–su klo 12–17
ke 10.10. Aleksis Kiven päivä, vapaa pääsy. 
Pääsymaksu 2/1 e.

LoTTAmuSEo 
Rantatie 39, Tuusula p. 09 274 1077, 
www.lottamuseo.fi
toukokuu-syyskuu ti–su klo 9–18
Joka sunnuntai avoin yleisöopastus klo 15 
museon pääsymaksun hinnalla. 
Pääsymaksu 6/5/1 e.

iLmAToRjunTAmuSEo
Klaavolantie 2, Tuusula p. 040 314 3470, 
www.ilmatorjuntamuseo.fi
toukokuu-syyskuu ti–su klo 11–17, pääsy-
maksu 7/5/1 e.
10.8. Tuusulan Taiteiden Yönä avoinna klo 
17–22, Eläviä kuvia Tuusula-hallissa. Vapaa 
pääsy. 
Näyttelyt: Tulikasteesta torjuntavoittoihin 
Helsinki-hallissa, Ilmatorjunta ensimmäise-
nä taistelussa Tuusula-hallissa ja Suomen 
sotilasperinteet Kapteenin Puustellissa.

koTiSEuTumuSEo kLAAvoLA 
Klaavolantie 3, Tuusula p. 040 314 3465
www.tuusula.fi/klaavola Avoinna sopimuk-
sen mukaan. Pääsymaksu 2 e.
 
TuuSuLAn AuTomuSEo
Huoltotie 1, ovi 3, Tuusula p. 0400 450 585  
Avoinna sopimuksen mukaan. 
Pääsymaksu: 5/2 e.

TuuSuLAn TYöLäiSkoTimuSEo
Kirkkotie 21, Tuusula p. 0400 955 255
www.tuusulantyolaiskotimuseo.fi
1.5.–31.8. la–su klo 13–17

1.6.–31.7. ti–su klo 13–17, ke klo 18–20
Kesänäyttely ”Miesten työt”
- la 5.5. teroituspäivä. Museon sepät teroit-
tavat kodin- ja puutarhan työkaluja. Maksu 
omantunnon mukaan. Buffetti.
- la 21.7. työnäytöksiä, museon pääsymaksu.
- pe 10.8. työnäytöksiä, 
Tuusulan Taiteiden Yö.
- la 1.9. teroituspäivä. Museon sepät teroitta-
vat kodin- ja puutarhan työkaluja. 
Maksu omantunnon mukaan. Buffetti.
Pääsymaksu 2 e.

kELLokoSkEn SAiRAALAmuSEo
Vanha Valtatie 198, Kellokoski
1.6.–4.8. ke ja la klo 11–18 (Suljettu juhan-
nuspäivänä la 23.6.) Avoinna lisäksi tapahtu-
mapäivinä.
- la 26.5. klo 11–18 Kellokosken kalastuskau-
den avajaiset.
- ke 30.5. klo 11–18 Kesäkukkien myynti sai-
raalan puutarhalta ja puutarhan Aisti-huone 
auki klo 10�16.
- to 31.5. klo 11–18 Kesäkukkien myynti sai-
raalan puutarhalta ja puutarhan Aisti-huone 
auki klo 10–16. 
- ke 18.– su 22.7. klo 11–18 Tuusula-viikko.
- pe 10.8. klo 17–20 Tuusulan Taiteiden Yö. 
- la 1.9. klo 11–15 Kellokoski-päivä.
Kellokosken sairaalamuseo kätkee sisälleen 
länsimaisen mielisairaanhoidon historian. 
Sairaalan perustamisesta 1915 asti karttunut 
kokoelma toimii yhä alan opetuskokoelma-
na. Bonus: näe ja koe samalla myös Kellokos-
ken postikortinsoma ruukki- ja sairaalamil-
jöö. Vapaa pääsy. 
Tiedustelut Tuusulan museo p. 040 314 3474.

kELLokoSkEn Ruukin TEhDASmuSEo
Vanha valtatie 190, rakennus 3, Kellokoski
Kellokosken ruukin ja kylän historiaa aidossa 
vanhassa tehdasmiljöössä. Esillä on tehtaal-
la valmistettuja metallituotteita sekä kuvia 
ja karttoja kylän sekä ruukkialueen kehityk-
sestä. Teemanäyttelynä on �Elämää ruukin 
taloissa� mm. Martti Lindin valokuvin. Paikas-
sa toimii museopuoti Maijan kammari sekä 
Info-piste. Vapaa pääsy. 
Aukioloajat ja lisätietoja p. 040 773 1889, 
facebook.com/maijankammari

moSAiikkiATELjEE LEEnA nio 
Tiensuuntie 112, Jokela 18.8.–2.9.
joka päivä klo 11–19
Kimara-taidetapahtuma kutsuu taikamai-
seen puutarhaan. Ateljeen seinät on päällys-
tetty sisältä ja ulkoa värikkäillä taideteoksilla 
ja puutarhan ympäri kulkee seikkailupolku, 
jossa on hauska kulkea lasten kanssa. 
Vapaa pääsy. Lisätietoja p. 045 355 7705, 
www.leenasmosaics.blogspot.fi
Teksti: Sanna Hokkanen  Kuvat: Kari Kohvakka

Tapahtumatietoihin saattaa tulla muutok-
sia ja täydennyksiä. kannattaa myös seura-
ta Tuusulan kunnan verkkosivujen tapah-
tumakalenteria ja paikallislehtiä.

5
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Halosenniemen kesänäyttelyssä on mukana Halos-
ten laajasta taiteilijasuvusta viisi taiteilijaa: veljekset 
Pekka, Antti ja Heikki sekä heidän serkkunsa veljek-

set Eemil ja Arttu. He kaikki olivat Suomen taiteilijoiden etu-
rivissä 1800- ja 1900-luvun vaihteesta lähtien. Haloset edusti-
vat maalaustaidetta, kuvanveistoa, musiikkia ja taidevalantaa. 
  Talonpojista taiteilijoiksi -näyttelyssä tuodaan esille Halos-
ten taiteellista tuotantoa – maalauksia, veistoksia ja luonnok-
sia. Heidän taideilmaisulleen on yhteistä vankka suomalai-
suuden leima ja kansallisen kuvaston rakentaminen. Kan-
sankuvauksen ja suomalaisen maiseman tulkinnassa on ta-
lonpoikaisjuurien myötä omakohtaista aitoutta – ihmiset ku-
vataan todellisiksi kansanihmisiksi ja maisemista voi aistia 
maanviljelijän kunnioittavan ja tasapainoisen suhteen luon-
toon sekä syvän luonnonrakkauden.

Esillä on tunnettuja maalauksia kuten Pekka Halosen 

Kanteleensoittaja (1892), Viulunsoittaja (1900) ja Veden 
noutaja (1911) sekä Eemil Halosen Impi leikkaamassa hiuk-
siaan Väinämöisen kanteleen kieliksi (1902) ja Hieroja-ak-
ka (Ulla Katainen) (1907) ja Antti Halosen Punainen portti 
(1921). Näyttelyn teokset ovat lainattu yksityiskokoelmista 
sekä julkisista kokoelmista. 
   Halosten tulevat taiteilijavesat kasvoivat samassa talon-
poikaispihapiirissä, Linnansalmen tilalla Lapinlahdella, 
Pohjos-Savossa. Kotitila oli alkuaan melko vauras, mutta jo 
serkusten lapsuudessa alkoi taloudellinen ahdinko. Lopul-
ta tila jouduttiin myymään 1880-luvun lopulla. Vaikka Ha-
loset tunnettiin hyvin edistysmielisinä, käsistään taitavina ja 
musikaalisina, vaadittiin heiltä kuitenkin suurta rohkeutta 
lähteä opiskelemaan taidetta. Tuohon aikaan suurimmalla 
osalla taideopiskelijoista oli taustatukenaan varakas sääty-
läis- tai virkamiesperhe. Tiennäyttäjänä ja muiden rohkai-

TaLONPOjISTa TaITEILIjOIKSI
 – Pekka, antti, Eemil, Heikki 
ja arttu Halonen 2.5.–2.9.2018 

sijana oli Pekka Halonen. Hän aloitti opinnot Helsingissä 
Suomen taideyhdistyksen piirustuskoulussa vuonna 1886 
ja jatkoi opintoja myöhemmin vielä Pariisissa ja Italiassa. 
Opintojen alku oli haasteellista niin taloudellisista kuin kie-
lellisistä syistä johtuen. Halonen onnistui hyvin ja pystyi 
myöhemmin auttamaan niin veljiään kuin serkkujaankin 
heidän uransa alkutaipaleella ohjaten heitä oppiin muun 
muassa taiteilijatovereilleen.

 
   Huomionarvoista on, että kolme Halosista – Pekka, Eemil 
ja Heikki – osallistuivat Suomen taiteen suurmenestykseen, 
Pariisin maailmannäyttelyyn vuonna 1900. Pekka ja Eemil 
Halonen olivat kutsuttuina taiteilijoina mukana Suomen pa-
viljongissa. Siellä esillä olleista parista kymmenestä suures-
ta pannooteoksesta kuusi oli Eemil Halosen kansanelämää 
kuvaavaa puureliefiä. Pekka Haloselta oli esillä kaksi öljy-
maalausta. Suomen paviljonki herätti runsaasti kansainvä-
listä huomiota. Serkusten töiden arvostusta kansainvälisellä 
kentällä kuvaa hyvin se, että Gustave Soulier´in paviljon-
kia koskevassa kirjoituksessa Art et decoration –lehdessä on 
kuvattuna kaksi Eemil Halosen reliefiä. Pekka Halonen sai 
maalauksistaan hopeamitalin. Maailmannäyttelyn aikana 
Robert Kajanuksen johtama Helsingin Filharmonisen Seu-
ran orkesteri soitti kaksi konserttia. Viulisti Heikki Halonen 
kuului sen kokoonpanoon ja vasta 17–vuotiaalla muusikolla 
oli peräti oma viulusoolo konserttien yhteydessä. 
   Haloset pitivät tiiviisti yhteyttä toisiinsa sekä auttoivat toi-
siaan monin eri tavoin. Vuosien varrella Pekka ja Antti Ha-
lonen tekivät yhteisiä maalausretkiä muun muassa Kuh-
moisten Kivikoskelle sekä Nilsiän Kinahmille. Eemil ja Art-
tu tekivät yhteistyötä kuvanveiston parissa. Arttu Halonen 
on valanut pronssiin useita veljensä veistoksia. Suurin ja 
vaikuttavin yhteistyö, johon kaikki näyttelyn taiteilijat ovat 
omalla tavallaan osallistuneet, on näyttelypaikka – Halo-
senniemen upea taiteilijahuvila. Jokainen heistä on omalta 
osaltaan vaikuttanut Halosenniemen rakentamiseen ja luo-
nut sen henkistä ilmapiiriä.

Teksti Johanna Rinta-aho, Kuva: Kari Kohvakka

Esittelyssä 
Tuusulan seniorit

Tuusulan seniorit ry on perustettu vuonna 1982 edis-
tämään eläkkeellä olevien senioreiden sosiaalista tur-
vallisuutta ja hyvinvointia. Toiminta-alueemme on 

koko Tuusulan kunta, mutta valtaosa 160 jäsenestämme on 
eteläisestä Tuusulasta. 
   Tuusulan seniorit tarjoaa ikäihmisille mahdollisuuden 
toisten ihmisten kohtaamiseen ja yhdessäoloon. Tapaamis-
ten alussa, kahvittelun lomassa, jutellaan ja vaihdetaan kuu-
lumisia, mikä onkin senioreille tärkeää.
Kuukausitapaamisemme pidetään pääsääntöisesti joka kuu-
kauden ensimmäisenä torstaina iltapäivällä Mäntymäellä. 
Kiitokset Tuusulan kunnalle, että tämä hieno rakennus on 
käytettävissä eläkeläisyhdistysten kokoontumistilana. 
  Kuukausikokousten lisäksi tapaamme toisiamme useissa 
kerhoissa, joista muistikerho on kaikkein suosituin. Järjes-
tämme myös retkiä kiinnostaviin kohteisiin, keväällä Han-
koon ja kesällä Hamina Tattoo-sotilasmusiikkitapahtumaan. 
Lisäksi tarjoamme yhteisiä matkoja esimerkiksi teatteriin ja 
musiikkitapahtumiin. 
   Tämän vuoden teemamme on ”Seniorit nettiajassa”.  Yhdis-
tyksemme onkin järjestänyt koulutusta, jossa olemme voi-
neet tutustua älypuhelinten ja netin perusteisiin.
 Tuusulan eläkeläisjärjestöjen puheenjohtajat tapaavat toi-
sensa muutaman kerran vuodessa. Tapaamisissa sovitaan 
yhteistyössä toteutettavat tilaisuudet, Vanhustenviikon juhla 
sekä talvi- ja kevätliikuntapäivät. Lisäksi pohditaan esityksiä 

iäkkäiden ihmisten palvelujen ja laadun kehittämiseksi Tuu-
sulan Ikäihmisten neuvostolle (IKNE).
   Kaikki valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt ovat perustaneet 
yhteistyöjärjestö EETU ry:n, jonka kautta ne voivat edistää 
valtakunnan ja maakunnan tasolla eläkeläisten asioita. Tuu-
sulan Seniorit -yhdistys vaikuttaa EETUn kannanottoihin 
Uudenmaan Kansallisen Senioripiirin ja Kansallisen Senio-
riliiton kautta. 
    Mikäli olet kiinnostunut eläkeläistoiminnasta ja erityises-
ti Tuusulan seniorit ry:stä ota meihin yhteyttä sähköpostitse 
tuusulanseniorit@gmail.com.
    Lisätietoja meistä ja ohjelmastamme löydät netistä 
www.tuusula.senioriyhdistys.fi.
Tervetuloa mukaan toimintaamme!
Teksti Kari Halme, Kuva Lauri Matikka

TUTUSTUmmE IKäIHmISTEN PaIKaLLISyHdISTyKSIIN

VaNHUSTENVIIKKO 
7.–14.10.2018 

- iloa toimeliai-
suudesta

vanhustenpäivää on vietetty vuodesta 1954 
lähtien. Tämän vuoden pääjuhla on kuopios-
sa 7.10. yhteistyössä paikallisten toimijoiden 
kanssa. Tuusulassa juhlaa vietetään perinteik-
käässä väinölässä 9.10.

Valtakunnallisen vanhustenpäivän ja -viikon tar-
koituksena on kiinnittää huomiota vanhenemi-
seen, vanhuksiin ja heitä koskeviin asioihin sekä 
vanhusten asemaan yhteiskunnassa.  Vanhusten-
viikon aikana järjestetään eri puolilla Suomea aktii-
visesti jo perinteeksi muodostuneita juhlia ja mo-
nipuolisia tapahtumia. 

vAnhuSTEnpäivä väinöLäSSä 9.10.2018

Klo 11.00 kahvitarjoilu
Klo 12.00 juontaja Leo 
Ruotsalainen avaa tilai-
suuden
n Tervehdyssanat: 
Hyrylän eläkeläiset ry, 
pj. Simo Hyök
n Musiikkiesitys
n Pormestari Arto 
Lindbergin puhe
n Liikuntaesitys
n Tuusulan Seurakun-
nan tervehdys, Diakoni 
Siru Luoto

n Lasten lauluesitys
n Runo
n Tuusulan historiaa 
vuodelta 1918, mu-
seoamanuenssi Jaana 
Koskenranta
n Juhanin Turun matka 
(Aleksis Kivi), monologi, 
Timo Niemelä
n Yhteislaulua
n Tanssia

Tilaisuus päättyy 
klo 15.30

Juhlan ohjelma

Taideilmaisulle oli 
yhteistä vankka 
suomalaisuuden leima.

Ohjelma on alustava ja siihen voi tulla muutoksia.
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Tuusula on mukana Uudenmaan alueellisessa valin-
nanvapauskokeilussa. Kokeilussa kuntalaiset voivat 
valita kunnan terveysaseman tilalle yksityisen pal-

veluntuottajan, jonka asiakkaaksi ilmoittautuu. Vastaanot-
topalvelujen valinnan voivat lähtökohtaisesti tehdä kaikki 
kuntalaiset halutessaan. Valinnan voi tehdä yli kuntarajo-
jen. Kokeiluun osallistuessaan asiakas maksaa saman asia-
kasmaksun sekä julkisella että yksityisellä puolella. Asia-
kasmaksun laskuttaa aina kotikunta ja se kerryttää maksu-
kattoa normaalisti.
Keski-Uudenmaan tasolla valinnan tehneiden keski-
ikä oli 51 vuotta ja naisia vaihtajista oli 63,7 % (tilanne 

30.10.2017). Tuusulassa valinnanva-
pautta ovat käyttäneet 2,9 % kuntalai-
sista (tilanne 31.12.2017). Suurin osa va-
linnanvapautta käyttäneistä tuusulalai-
sista valitsi palveluntuottajaksi Lääkä-
rikeskus Aavan Tuusulan toimipisteen 
(81,5 %). Tuusulalaisista vaihtajista reilu 
30 % oli 65 vuotta täyttäneitä. Tällä het-
kellä valintoja Tuusulan Aavaan ei voi 
tehdä sillä Aavan toimipisteelle ilmoit-
tama 1 000 asiakaspaikkaa on täynnä.
Yleisimmin ilmoitetut vaihdon syyt Kes-
ki-Uudenmaan alueella ovat olleet lää-
käriaikojen saatavuus, terveysaseman 
hyvä sijainti ja hyvä hoidon laatu terve-
ysasemalla. 

Suun terveydenhuollon valinnanvapaus-kokeilu on alka-
nut vasta tammikuussa 2018, eikä siitä ole vielä vastaavia 
tietoja saatavilla.

Kokeilussa kerätään laajasti tietoa ja kokemuksia valin-
nanvapauden vaikutuksista, uusista käytännöistä ja tulok-
sellisuudesta. Kokeilulla tulee olemaan vaikutusta edus-
kunnan käsittelyyn jätetyn valinnanvapauslainsäädännön 
toimeenpanoon.

Valinnanvapauskokeilun neuvontanumero asiakkaille 
p. 019 459 2625, avoinna ma–to klo 9–15 ja pe 9–12. 

Teksti: Terhi Sandberg

Tuusulan kunnan kiirevastaan-
ottotoimintaa uudistetaan. En-
simmäisessä vaiheessa yhteyden 
ottamista terveysasemille hel-
potettiin ja toimintaa muutettiin 
niin, että potilailta odottamiseen 
kulunut aika lyhentyi huomatta-
vasti. Uudistuksella on ollut mer-
kittävä vaikutus esimerkiksi lää-
käriaikojen saatavuuteen.

paras aika soittaa klo 8–9
Ennen kiirevastaanotolle hakeu-
tumista soitetaan kiireelliseen 
puhelinpalveluun. Hoidon tar-
peen arvio tehdään yhdessä po-
tilaan kanssa jo puhelimessa. Aa-
muisin klo 8–9 välillä puhelinpal-
velussa vastaavat kaikki kiirevas-

taanoton lääkärit ja vastaanotto-
toiminnan sairaanhoitajat. Kello 
9 jälkeen puhelimeen vastaava 
sairaanhoitaja varaa tarvittaessa 
ajan omalle vastaanotolleen, jos-
sa hänellä on aina mahdollisuus 
konsultoida lääkäriä. 

Kiirevastaanoton puhelinpalve-
lusta on mahdollista myös kysyä 
kotihoito-ohjeita. Lisäksi esim. 
akuuteissa selkä-, olkapää- tai 
polvikivuissa voidaan potilas oh-
jata suoraan fysioterapeutin vas-
taanotolle puhelinpalvelun kaut-
ta. Myös mm. erikoislääkärin vas-
taanotolle tarvittava lähete voi-
daan hoitaa puhelinpalvelussa, 
eikä potilaan tarvitse lähetteen 
saamiseksi välttämättä käydä lää-

Kiirevastaanottotoiminta 
Tuusulan terveysasemilla 

Kunnallisille sosiaali- ja tervey-
denhuollon maksuille asetettu 
maksukatto on 683 euroa  
(v. 2017 691 euroa). Seurantajak-
so on kalenterivuosi 1.1.–31.12. 
Kun maksukatto täyttyy, asiakas 
on oikeutettu vapaakorttiin. Lai-
toshoidosta peritään kuitenkin 
22,50 euroa vuorokaudessa yllä-
pitomaksua.

maksukattoon ei 
lasketa mukaan 
Maksukattoon ei lasketa mu-
kaan maksuja hammashoidosta, 
sairaankuljetuksesta, lääkärinto-
distuksista eikä yksityislääkärin 
lähetteellä tehdyistä laborato-
rio- ja kuvantamistutkimuksis-

maksukattoon lasketaan mukaan 
n terveyskeskuksen avosairaanhoidon 
lääkäripalvelujen maksut
n fysioterapiamaksut
n sarjahoidon maksut
n sairaalan poliklinikkamaksut
n päiväkirurgian maksut
n lyhytaikaisen laitoshoidon maksut 
terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa
n yö- ja päivähoidon maksut
n kuntoutushoidon maksut.

Sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
asiakasmaksujen 
maksukatto

ta. Maksukattoon ei sisälly tulo-
sidonnaiset maksut eikä maksut, 
jotka on korvattu asiakkaalle esi-
merkiksi toimeentulotuesta tai 
tapaturmavakuutuksen perus-
teella.

Vapaakortin myöntää se laitos, 
jossa asiakkaan maksukatto täyt-
tyy. Vapaakortin myöntävä laitos 
selviää, kun laskut laitetaan hoi-
topäivämäärän mukaiseen järjes-
tykseen. Maksujen seuranta on 

asiakkaan vastuulla.
Jos asiakas tarvitsee vapaa-

kortin osoittaakseen maksukat-
tonsa täyttymisen ja maksukat-
to on täyttynyt Tuusulan kun-
nan palveluissa, vapaakortin voi 
maksutta tilata soittamalla las-
kutukseen. Vapaakortti toimi-
tetaan asiakkaalle postitse. Va-
paakortti tarvitaan maksukaton 
täyttymisen osoittamiseen, kun 
asiakas käyttää muita kuin Tuu-

Valinnanvapauden 
piiriin kuuluu:
VASTAANOTTOPALVELUT:
n Yleislääkärin, sairaan- tai terveydenhoitajan vas-
taanotto (sisältäen kiirevastaanoton).
n Yleislääkäritasoiset laboratorio- ja kuvantamispal-
velut.

SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT 
n Erillinen valinta vastaanottopalvelujen valinnasta.

PALJON PALVELUJA TARVITSEVIEN 
HENKILÖKOHTAINEN BUDJETTI
n Valituille asiakasryhmille.
n Kiinnostuneiden yhteydenotot suoraan kunnan 
asiakas-ohjaajille.

miten valinnan voi tehdä?
n Sähköisesti valintaportaalin kautta 
www.keski-uudenmaansote.fi/valinnanvapaus 
n Käymällä valitsemansa palveluntuottajan toimi-
pisteessä, kunnan terveysasemien asiakasneuvon-
tapisteissä tai suun terveydenhuollon toimipaikois-
sa.
valintaa ei voi tehdä puhelimitse.

TUUSULa mUKaNa 
VaLINNaNVaPaUSKOKEILUSSa

Reilu 30 % 
tuusulalaisista 
vaihtajista oli 
yli 65-vuotiaita.

)Puhelinpalvelut
kiireellisen hoidon puhe-
linpalvelu p. 09 8718 3900 
ma–to klo 8–16 ja pe 8–15.30 
kiireettömän hoidon puhe-
linpalvelu p. 09 8718 3920 
ma–to klo 10–15 ja pe 10–14 
päivystysarviota vaativa 
tilanne p. 116 117 ympäri 
vuorokauden 
hätätilanne p. 112

taan kiirevastaanoton aukioloai-
kojen ulkopuolella Hyvinkään sai-
raalan päivystyksessä, Hyvinkään 
Akuutissa. Päivystys on tarkoitet-
tu vain kiireellistä hoitoa edellyt-
täville potilaille. Päivystysavun 
numeroon 116 117 soitetaan en-

nen Hyvinkään sairaalan päivys-
tykseen hakeutumista. 

Hätätilanteissa, kuten kova rin-
takipu, hengitysvaikeus, tajutto-
muus, halvausoireet tai kouriste-
lu, soitetaan hätänumeroon 112, 
josta saa välitöntä apua ja toimin-
taohjeita. 

Teksti: Jonna Lindqvist  
Kuva: Kari Kohvakka

kärin vastaanotolla. Jos puhelin-
palvelussa on ruuhkaa, soittaja 
voi jättää takaisinsoittopyynnön, 
jolloin sairaanhoitaja tai lääkäri 
soittaa takaisin aina saman päi-
vän aikana.

Päivystysluonteiset asiat hoide-

sulan kunnan palveluita (esim. 
HUS tai muiden kuntien palve-
lut). Vastaavasti, jos maksukatto 
on täyttynyt muissa kuin Tuusu-
lan palveluissa, vapaakortti tarvi-
taan Tuusulan palveluissa mak-
sukaton täyttymisen osoittami-
seen.

Huom!
Jos huomaatte jälkikäteen mak-
saneenne kalenterivuoden aika-
na saamastanne hoidosta asia-
kasmaksuja yli 683 euroa, voit-
te vaatia liikaa maksamaanne 
osuutta takaisin viimeistään seu-
raavan kalenterivuoden aikana.

Lisätietoja
Lisätietoja asiakasmaksuista ja 
maksukatosta antaa sosiaali- ja 
terveystoimialan toimisto-
sihteeri Sirpa Viiru, 
p. 040 314 3612.
Teksti:  Jonna Lindqvist 

Visit Tuusulanjärvi-
bussi vie Rantatien 
kohteisiin
Tuusula ja järvenpää ovat sopi-
neet  uudesta yhteistyöstä, joka 
helpottaa käyntejä Rantatien 
lukuisissa kulttuurikohteissa. 
Bussiliikenne Rantatiellä alkaa 
15.5. ja päättyy 31.8.2018. ker-
talippu maksaa 5 euroa ja on 
voimassa koko päivän. museo-
kortin hankkineille matka on 
ilmainen. Bussi poikkeaa sekä 
Tuusulan että järvenpään linja-
autoasemilla.
Bussi liikennöi kuutena päivänä 
viikossa, poikkeuksena maanan-
tait, jolloin museot ovat kiinni. 
Busseihin ollaan suunnittele-
massa myös maksuttomia opas-
tuksia. Liikennöitsijänä toimii 
korsisaari oy. Tarkempia tieto-
ja saa toukokuussa avautuvasta 
Tuusinfosta.
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Lääkärin ja sairaanhoitajan 
vastaanotto
- Kiireellisen hoidon puhelinpal-
velu ma–to klo 8–16 
ja pe 8–15.30 p. 09 8718 3900 
- Kiireettömän hoidon puhelin-
palvelu ma–to klo 10–15 ja 
pe 10–14 p. 09 8718 3920 

Asiantuntijahoitajat
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
- Psykiatrinen sairaanhoitaja, 
p. 040 314 3762
- Päihdehoitaja Etelä-Tuusula 
p. 09 8718 3836 / 09 8718 3675 
Pohjois-Tuusula p. 09 8718 4122 
(puhelinajat ma–ti ja to 
klo 9–10, ke 13–14)
    
päivystys hyvinkään 
sairaalassa
Päivystysapu p. 116 117
ma–to klo 16–08, 
pe klo 15.30 alkaen, 
la–su ympärivuorokautisesti
    
hammashoito
- Ajanvaraus ja neuvonta ma–pe 
klo 7.30–15 p. 09 8718 3733
- Virka-ajan ulkopuolinen päivys-
tys (Helsinki) p. 044 494 3198 
arkisin klo 15–21, arkipyhinä ja 
viikonloppuina klo 8–21
- Yöpäivystys (Helsinki) 
p. 040 621 5699 klo 21–08 
    
Laboratorio (huSLAB)
Ajanvaraus ja neuvonta 
ma–pe klo 7.30–15.30  
p. 09 4718 6800
    
Apuvälinelainaamo
ma–ke ja pe klo 12–13, 
to klo 16–17 p. 09 8718 3795
    
hoitotarvikejakelu
ma–to klo 8–10, p. 09 8718 3710
    
vanhuspalvelut
ma–to klo 12–13 (asiointi ajanva-
rauksella)
asiakkaat A–J p. 09 8718 3354
asiakkaat K–O p. 040 314 3716
asiakkaat P–Ö p. 09 8718 3378
- omaishoidon tuki
- yksityiset asumispalvelut
- kuljetuspalvelut
    
kotihoito
Osastonhoitajat p. 040 314 3622 
ja p. 040 314 4626
Etelä-Tuusulan kotihoito 

TäRKEäT PUHELINNUmEROT

klo 12–13.30 p. 09 8718 3712 
Pohjois-Tuusulan kotihoito 
klo 12–13 p. 09 8718 4238
    
päivätoiminta
Hyrylän päivätoiminta 
p. 040 314 3640
Kellokosken päivätoiminta 
p. 040 314 4807
    
kotiutus- ja arviointiyksikkö
Kanslia p. 040 314 3650 
Kotiutushoitaja p. 040 314 3632 
Osastonhoitaja p. 040 314 3654
    
Akuuttiosasto
Osastonhoitaja p. 040 314 4439, 
Kanslia p. 09 8718 3630
    
kotisairaala
Osastonhoitaja p. 040 314 4439, 
Päivystys klo 8–20 p. 040 314 3782 
    
Sotiemme veteraanien 
palvelut
Kuntoutus- ja avustusasiat 
p. 040 314 3329
    
Liikuntaryhmiä senioreille 
ja ikääntyneille
Erityisliikunnansuunnittelija 
p. 040 314 2222
    
kirjastot 
Tuusula pääkirjasto, 
neuvonta p. 040 314 3444, 
lainaus/palautus 040 314 3441
Jokelan kirjasto p. 040 314 4040
Kellokosken kirjasto 
p. 040 314 4245
Kirjastoauto p. 040 314 3447
    
kansalaisopisto
Toimisto p. 040 314 3415 
ja 040 314 3418
    
Tuusulan seurakunta
Vaihde p. 09 875 960
    
kela
Asumisen tuet p. 020 692 201
Eläkeasiat p. 020 692 202
Omaisen kuoltua p. 020 692 208
Sairastaminen p. 020 692 204
Toimeentulotuki p. 020 692 207
    
kelan korvaamat taksimatkat 
Helsingin ja Uudenmaan taksikes-
kus p. 0100 84 000
    
hSL Asiakaspalvelu
Ma–pe klo 7–19, la–su klo 9–17 
p. 09 4766 4000
    
Sampo-kyyti
Arkisin klo 7–17 p. 09 274 6900
    
kansalaisneuvonta
ma–pe klo 8–21, la klo 9–15 
p. 0295 000 

Tuusulan kunnan 
ikäihmisten tiedotuslehti
Levikki 5 000 kpl
Jakelu: tuusulalaiset taloudet, joissa asuu yli 65-vuotias kuntalainen.
Vastaava päätoimittaja: Anne Melart p. 040 314 2011 
anne.melart@tuusula.fi
Graafinen suunnittelu ja ulkoasun uudistus: T:mi Marja Vehkala
KIRJOITTAJAT:
Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, Tuusulan kunta
Kari Halme, puheenjohtaja, Tuusulan Seniorit ry
Laila Hedenborg, palvelukoordinaattori, Tuusulan kunta
Sanna Hokkanen, kulttuurituottaja, Tuusulan taidemuseo
Sami Liehu, erityisliikunnansuunnittelija, Tuusulan kunta

Odotusajat iäkkään 
henkilön sosiaali-

palveluihin pääsyyn
Odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka 
on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun iäkäs 
henkilö on saanut hakemansa palvelut tai päässyt palve-
luiden piiriin. 
Odotusaikoja seurataan palvelukohtaisesti. Tuusulan 
kunta julkaisee tiedot puolivuosittain verkkosivuilla ja 
ilmoitustauluilla. Odotusajoista kerrotaan myös Hertta-
lehdessä.

Tilanne ajalla 1.7.–31.12.2017
n Palvelutarpeen arviointi (kiireettömät) alle 7 työpäivää.
n Palvelutarpeen arviointi (kiireelliset) 1 vrk.
n Kotihoidon palvelut on voitu käynnistää alle 5 vrk:n
sisällä palvelutarpeen arvioinnista.
n Päivätoiminta on voitu käynnistää keskimäärin 
14 vrk:n kuluessa palvelutarpeen toteamisesta.
n Tehostetun palveluasumisen jonotusaika oli keskimää-
rin 29 vrk ja odotusajan vaihteluväli oli 0–212 vrk palve-
lupäätöksestä asumispalvelupaikan saamiseen.
Omaishoidon tuen käsittelyaika oli keskimäärin 35 vrk ja 
vaihteluväli 15–52 vrk hakemuksen saapumisesta pää-
töksentekoon.
Teksti: Laila Hedenborg

Hyvinkään 
sairaanhoitoalueen 

päivystysapu 
Hyvinkään sairaanhoitoalueella on 
käynnistynyt Päivystysapu-puhe-
linpalvelu. Se tarjoaa puhelinnu-
merossa 116 117 päivystyksellisiin 
asioihin keskittynyttä terveysneu-
vontaa ja hoidon tarpeen arvioin-
tia myös tuusulaisille. 

Palvelu keskittyy päivystyksel-

listen asioiden hoitoon ja se toimii 
kaikkina vuorokaudenaikoina. Soit-
taminen on ilmaista. Terveysasemi-
en aukioloaikoina tulee ensisijai-
sesti ottaa yhteyttä omaan terveys-
asemaan tai yksityiseen palvelun-
tuottajaan. 

Hyvinkään sairaalan päivystyk-
seen saapuvien potilaiden hoidon 
tarpeen arvio tehdään jo puheli-
messa. Mikäli soittajan tila ei vaa-
di käyntiä päivystyksessä, voidaan 
hänelle antaa kotihoito-ohjeita tai 
ohjata hänet terveysasemalle tai 
asiakkaan valitsemalle palvelun-
tuottajalle niiden aukioloaikoina. 
Päivystysavun numeroon soitetaan 
ennen Hyvinkään sairaalan päivys-
tykseen hakeutumista. 

Päivystysavun puhelimeen vas-
taavat tehtävään koulutetut sai-
raanhoitajat, jotka tarvittaessa kon-
sultoivat lääkäriä. Palvelussa on ta-
kaisinsoittojärjestelmä. Palvelu kor-
vaa Hyvinkään sairaalassa aiemmin 
käytössä olleen kiireellisen hoidon 
neuvontapalvelun. 

Vuoden 2020 alkuun mennessä 
Päivystysapu 116 117 laajenee val-
takunnalliseksi. 

Sote-palveluiden 
järjestämisvastuu 

siirtyi 1.1.2018 
kuntayhtymälle

Tuusulan kunnan sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden järjestämisvastuu 
on siirtynyt 1.1.2018 alkaen Keski-
Uudenmaan sosiaali- ja terveyspal-
velut -kuntayhtymälle, eli kuntayh-
tymä vastaa siitä, että lailla säädetyt 
palvelut ja velvoitteet tulevat sään-
nösten mukaisesti hoidetuiksi. Pal-
veluiden tuottamisvastuu on edel-
leen Tuusulan kunnalla, eli palvelu-
tuotanto jatkuu pääosin entisellään 
kunnan henkilöstön toteuttamana 
ja kunnan hallinnoimissa toimiti-
loissa. Lisätietoa kuntayhtymästä 
osoitteessa 
http://www.hyvinkaa.fi/ku-sote.

Toukokuussa avautuu Hyrylään uudenlainen asiakas-
palvelupiste TuusInfo, josta saavat keskitetysti apua niin 
kuntalaiset, yritykset, yhteisöt kuin myös Tuusulassa vie-
railevat matkailijat. Palvelupiste sijaitsee matkahuollon 
vieressä, entisen Hyry-baarin tiloissa osoitteessa Auto-
asemankatu 2. Sisäänkäynti on Hyrylän kirjaston pää-
ovesta.

Palveluja voi käyttää sähköisesti tai käymällä henkilö-
kohtaisesti asiakaspalvelupisteessä. Palvelukanavia ovat 
puhelimen lisäksi sähköposti, internet ja sosiaalinen 
media, facebook ja #fiksaatuusulaa-sivu. Neuvontaa saa 
kaikista kunnan palveluista. Palvelupisteessä voi täyttää 
myös lomakkeita ja saada tarvittaessa niiden täyttämi-
seen tukea. Siellä toimii myös HSL:n palvelupiste.

Uudistuksen ansiosta kunnasta löytyy yhdestä osoit-
teesta paikka, josta saa palvelua ja vastauksen mahdol-
lisimman moniin kysymyksiin. Jos suoraa tietoa ei ole, 
asia otetaan hoidettavaksi. Kunta lisää koko ajan sähköi-
siä palvelujaan, joten tarvittaessa ikäihminen voi hoitaa 
tällaisia asioitaan asiakaspalvelupisteessä.

Asiakaspalvelupisteen toimintaa tullaan jatkossa 
koko ajan kehittämään ja palveluvalikoimaa tullaan li-
säämään. Tämän vuoksi kuntalaisilta toivotaan palautet-
ta palvelusta joko nettisivujen kautta tai käymällä hen-
kilökohtaisesti paikalla. 

TuuSinFon AukioLoAjAT:
Toukokuun puolivälistä juhannukseen eli 21.6. asti
n ma–ke 8.30–15
n to 10–17, paitsi juhannusaattona pe aukioloaika
n pe 8.30–14

25.6.–27.7. 
n ma–pe 8.30–15.00

TuusInfo avautuu!
– asiakaspalvelupiste 

moniin tarpeisiin

Jonna Lindqvist, toimialasihteeri, Tuusulan kunta
Laila Malinen, Enterin vertaisopastaja
Tuulikki Petäjäniemi, varatuomari
Johanna Rinta-aho, tutkija, Tuusulan taidemuseo
Terhi Sandberg, tiedottaja, Uudenmaan alueellinen 
valinnanvapauskokeilu

hertta on luettavissa sähköisenä osoitteessa 
www.tuusula.fi/hertta.
Sivuilla voi myös antaa palautetta hertasta 
sekä ehdottaa aiheita lehteen.

Painopaikka SLY-lehtipainot, Tuusula

HHerttaerttaSosiaali- ja 
terveysasemien 

kesän aukioloajat
kELLokoSkEn sosiaali- ja 

terveysasema on suljettuna 
11.6.–15.7. 

jokELAn sosiaali- ja terveys-
asema on suljettuna 

9.7.–12.8. 

kesänajan toiminta on 
keskitetty pääterveysasemalle 

hyrylään. 


