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SEURUSTELUa,
TUNNELmaa ja TIETOa
Kerrostalon kellaritilat Mahlamäessä muuttuivat
kortteliolohuoneeksi tammikuussa. Ikäihmiset
saivat uuden kohtaamispaikan. Tervetuloa
seuraan kahden tunnin ajaksi!

on Tuusulan kuntakeskuksissa hyvä

s.3

On keväinen torstaipäivä ja vapaaehtoisena työskentelevä
Liisa Rantalainen on tullut jo puoliltapäivin valmistelemaan
Kalliopohjantien alueen ikäihmisten tapaamishetkeä kortteliolohuoneessa.
Kevätsää näyttää märän ja sumuisen olomuotonsa ja Liisa
Riikka selvittää vielä tarkemmin E-kirjaston käyttöä
lakaisee portaista tulevaa soraa pois oven sisäpuolelta kurane hiljenee kuuntelemaan. Erityisesti E-Kirjat ovat suuren
omalla tabletillaan innostuneelle ryhmälle.
maton ja lattian päältä. Keittiöstä nousee kahvintuoksu. Pöykiinnostuksen kohteena. Riikka kertoo lisäksi, että kotipaltä on katettuna runsain tarjoiluin. Varsinaisesvelua on saatavilla niille, jotka eivät syystä
kaksi tuntia kului nopeasti ja eteisessä puetaan jo ulkovaatteita
sa oleskelutilassa on päiväkotimenneisyydestä Korttelitai toisesta pääse itse käymään kirjastossa
päälle. Tilaisuus päättyy hiljalleen. Olipa rentoa ja mukavaa!
johtuen suuri Sarpan maalaama Muumi-aiheilainaamassa kirjoja. Kirjat tuodaan ja haeLiisa toivottaa Tuusulan eläkeläisyhdistykset tervetulleekolohuoneessa s.2 taan kotoa.
nen seinämaalaus.
si tutustumaan kortteliolohuoneen toimintaan. Vanhusten- Sitä emme peitä, kertoo Liisa. Suunnitelmis- verkostoidutaan
Esityksen jälkeen väki vie käytetyt kahneuvosto on myös kutsuttu vierailulle.
sa on kuitenkin, että saamme jossakin vaiheesvikupit keittiöön ja sieltä alkaa kuulua tis-Täytyy kehua Tuusulan kuntaa, sillä kaikki yhteistyö korttesa videotykin tilaan elokuvien katsomista varten ja maalaukkaamisen ääniä. Liisa kertoo kahdelle henkilölle Riikan esiliolohuoneen perustamiseksi on ollut helppoa ja mutkatonsen eteen voi ripustaa laajakankaan sitä varten.
telmästä, sillä he eivät kuulleet kaikkea. Olohuoneessa iloinen
ta. Apua on saatu eikä byrokratiasta ole tarvinnut kärsiä misTila näyttää muumimaalauksesta huolimatta olohuoneelpuheensorina jatkuu.
sään vaiheessa, Liisa Rantalainen kiittää lopuksi.
ta eikä päiväkodilta. Seinillä on maisemamaalauksia, seinänKortteliolohuoneessa vaihdetaan vielä kuulumisia, mutta
Teksti ja kuva: Anne Melart
vierustoilla sohvia ja mukavia nojatuoleja pöytineen. Lasivitriinikin on saatu säilytyskalusteeksi.
- Sisustus on peräisin aktiivijäseneltämme, yksityisiltä eri
lahjoittajilta mm. Jokelan kirkolta ja vanhalta paloasemalta.
Yksi huoneista on sisustettu kirjastohuoneeksi, jonka kirjaarasta aikaa eduskunnassa
Palvelulupauksista tärkein olisi
hyllyt ovat täyttyneet hiljalleen Tuusulan kirjastosta ja yksion
käsiteltävänä
paljon
parmielestäni,
että palveluihin päätyisiltä saaduista kirjoista ja aikakauslehdistä. Tilassa voi lu- s.5
jatut maakunta- ja soteuusisi muutoinkin kuin ambulanssikea lehtiä, pelata tai vain tavata muita ikäihmisiä.
distuksen lakiesitykset. Yksityiskyydillä. Julkiset palvelut toimivat
s.4
- Uusia ystäviäkin
kortteliolohuoneesta on löydetty, kertoo
kohdat ovat vielä auki, mutta lähhienosti, mutta niihin on joskus
Liisa tyytyväisenä.
töolettama on, että perustuslaki ei hankalaa, jopa vaikeaa päästä. UuKortteliolohuone onkin kohtaamispaikka monella tasolasetu esteeksi ja lait saadaan päädet digiajan ajanvarausautomaala ja toiminta on jo osoittanut tarpeellisuutensa. Väkeä käy
tettyä kesäkuun aikana.
tit, automaattiset puhelinpalvelut
torstaisin noin 20–30 henkeä ja vapaaehtoiset suunnittelevat
Lakiesityksiä kohtaan tunnetaan
ja muut kummajaiset ovat moneljo tapaamisaikaa toisenakin päivänä viikossa.
varmasti paljon epäluuloja ja uhkia,
le esteenä päästä palveluiden piiTapaamisten sisällöt suunnitellaan yhdessä pitkälle eteenmutta on sieltä poimittavissa myös
riin. Nämä palveluun pääsyn hipäin. Ohjelmaa järjestävät myös kortteliolohuoneessa kävijät
mahdollisuuksia. Tärkeää lienee
dasteet ovat yleisimpiä vastaanotitse. Eteisessä voi tarkistaa listalta, millaista ohjelmaa tulevilpalvelulupaus, että Suomessa olitopalveluissa, mutta esiintyy niitä
Arto Lindberg, pormestari,
la tapaamisilla on tarjolla. Retkiä on tehty automies-palvelun
si yhdenvertaiset palvelut kaikille
jonkin verran muuallakin.
Tuusulan kunta
avulla Keravan taidemuseoon ja Erkkolaan.
ja kaikkialla. Tasavertaisia ne tuskin
Tuusulassa on sote-palveluiden
- Tämä on paikka, joka edistää kohtaamisia myös korttelikoskaan tulevat olemaan erilaisten
järjestämisvastuu siirretty Keskilukäytäntöä. Otetaan siis parhaat
olohuoneen ulkopuolella, kun ihmiset tutustuvat ensin tääletäisyyksien vuoksi, mutta palveluUudenmaan sote-kuntayhtymään
käytännöt koko alueella käyttöön.
lä toisiinsa. Toinen tärkeä asia on kortteliolohuoneen sijainti
ja olisi kuitenkin saatavilla. Toinen
2018 vuoden alusta. Kukaan ei
Kuntayhtymä siirtyy maakunkotien läheisyydessä. Alueella on paljon kerrostaloja ja riviisohko päälinja on valinnanvapauole tainnut huomatakaan tätä
taan sellaisenaan ja se ei tuo muutaloja ja tänne on helppoa tulla.
den lisääntyminen erilaisten palmuutosta. Nyt valmistellaan vielä
toksia pariin vuoteen palvelupisJutellessamme kortteliolohuoneen kuulumisia, alkaa kello
velusetelien ja listautumismahdoltuotannonkin siirtämistä kuntayhteisiin tai palveluihin. Pidemmässä
lähestyä yhtä ja osallistujia saapuu yhä tiheämpään. Pian välisuuksien muodoissa. Valinnanvatymälle.
juoksussa muutokset ratkaistaan
keä on päälle kaksikymmentä henkeä ja puheensorina voipaus on hieno ja kannatettava asia,
Keski-Uudenmaan sote-kuntaUudenmaan maakunnan maakunmistuu. Yksi kävijä vinkkaa muille testaamastaan hyvästä
mutta siitä seuraa haasteita ainayhtymä on alueemme kuntien
tahallituksessa ja maakuntavallounasruokapaikasta lyhyen kävelymatkan päässä. Kortteliokin tasavertaisuuden maailmassa.
yhteinen muutosalusta alueellituustossa. Näillä näkymin tulemlohuoneessa verkostoidutaan.
Kuinka vältetään kukkaron mukaan siin palveluihin, jossa kuntaraja ei
me valitsemaan maakuntavaltuusRiikka Mustajärvi Tuusulan kirjastosta on tullut esittelemääritellyt palveluratkaisut?
haittaisi hyvää palvelua tai palveton vielä tämän vuoden syksynä.
mään kirjaston palveluita kunnan ikäihmisille ja olohuo-
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käihmiset hyödyntävät joukkoliikennettä
yleisesti vähemmän kuin muut ikäluokat,
mikäli tilannetta tarkastelee seudulla aiemmin tehtyjen liikkumistottumustutkimusten
pohjalta.
- Ikäihmisten joukkoliikenteen käyttö lienee riippuvainen siitä, millainen joukkoliikennetarjonta kodin lähellä on, sanoo Tuusulan
kunnan liikenneinsinööri Jukka-Matti Laakso.
Jokelassa kuntalaiset hyödyntävät vahvasti
junaa, ja matkat suuntautuvat radan varrelle.
Kellokoskella matkataan puolestaan linja-autolla paitsi Järvenpäähän myös Hyrylään ja

Helsinkiin. Hyrylässä matkustetaan joko paikallisesti tai matkat suuntaavat yleensä Helsinkiin ja Keravalle.
Laakso katsoo, että Tuusulan joukkoliikenteessä on myös jatkossa mielenkiintoista kehitettävää.
- Matkat täytyy tehdä usein keskustojen
kautta, joten vaihtojen sujuvuus ja tasaisempi
vuorotarjonta ovat jatkossa tärkeitä. Myös viikonloppujen tarjonnan lisääminen parantaisi
liikkumismahdollisuuksia.
Kirjoittaja: Minna Luoma

Osta oma HSL-lippusi näin

Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen matka

KOHTI KUNTAYHTYMÄÄ
Kuusi kuntaa, Tuusula, Järvenpää, Hyvinkää,
Nurmijärvi, Mäntsälä ja Pornainen, ovat jo
usean vuoden ajan suunnitelleet yhteisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluratkaisuja
Keski-Uudellemaalle.

tietoa ja hoitoa saa nopeasti, neuvoja saa helposti, kotialussa koko Keski-Uudenmaan alueen kattava kotisairaahoito turvataan, palvelua saa läheltä ja apua saa kotiin.
latoiminta mahdollistaa osaltaan myös sen, ettei hoitoa
Ikäihmisten määrä kasvaa tulevina vuosina merkitja lääkitystä vaativien terveysongelmien kanssa tarvitse
tävästi. Vuoden 2017 lopussa Tuusulassa asui 2338 yli
aina jäädä sairaalahoitoon, vaan sairaalatasoinen hoito
75-vuotiasta ikäihmistä. Vuonna 2030 yli 75-vuotiaita
on mahdollista myös kotona.
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hittämistyön tuloksena asukkaat voivat tulevaisuudessa
tona. Jos kotona eläminen ei enää ole mahdollista, on kaiTeksti: Tiina Salminen, palvelujohtaja, Keski-Uudenmaan
käyttää sosiaali- ja terveyspalveluja koko Keski-Uudenkilla Keski-Uudenmaan asukkailla oltava yhdenvertaiset
sote -kuntayhtymä
maan alueella eivätkä kuntarajat rajoita enää mahdollimahdollisuudet saada koti palveluasumisyksiköstä. Kosuutta käyttää itselleen sopivaa toimipistettä.
tona asumisen mahdollisuuksia ja elämänlaatua voidaan
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toiminnalle
kuitenkin lisätä merkittävästi esim. oikein suunnitelluilon asetettu mm. seuraavia tavoitteita:
la ateria-, siivous- ja kotiapupalveluilla ja oikein ajoitetulla kotikuntoutuksella. Samoin terveyspalvelut tulee
• Alueen asukkaat saavat palvelut yhdenvertaisesti
riittävässä määrin turvata lähipalveluina. Vuoden 2019
ja sujuvasti
• Asukkaat ovat tyytyväisä saamaansa palveluun
• Asukkaalla on mahdollisuus osallistua palvelujen
suunnitteluun ja toteutukseen
• Ennaltaehkäisevien palvelujen ja varhaisen tuen
• Heinäkuussa 2018 päätettiin Keski-Uudenmaan kuntien yhteisistä ikääntyneiden
osuus kasvaa
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•

Lataa matka etukäteen joko HSL-matkakortille tai osta kertalippu.
Molemmat onnistuvat useissa kioskeissa, kaupoissa ja lippuautomaateilla. Etsi lähin myyntipiste verkosta (www.hsl.fi/myyntipaikkahaku).
Hyrylässä palvelee pääkirjaston Tuusinfo sekä R-kioskit, Keravalla
muun muassa Sampolan palvelukeskus. Kellokoskella matkakorttien
latauspiste on Alepan myymälässä. Jokelassa lippuja saa juna-aseman
lippuautomaatista sekä Keskustien R-kioskista.

•

Matkakortin saat tilattua myös suoraan verkosta
(verkkokauppa.hsl.fi/liput-ja-matkustaminen/matkakortti).
Tai käyttäisitkö kännykkäsovellusta? Sovelluksen avulla maksat
matkasi mobiilisti. Lue lisää verkosta (www.hsl.fi/sovellus).

•

Matkalippu tulee aina leimata, myös vaihdon yhteydessä. Tuusulassa
kerta- ja arvolipun voimassaolo- ja vaihtoaika on pääosin 80
minuuttia, pääkaupunkiseudulle kuljettaessa 100 minuuttia.

•

Ikäihmisillä on mahdollisuus alennukseen tietyin edellytyksin.
Alennus on joko 25 tai 50 prosenttia matkalipun hinnasta. Alennus
riippuu eläkkeen muodosta. Alennusta varten tarvitset Kelan todistuksen sekä henkilötodistuksen. Kysy lisää HSL-palvelupisteistä.

•

Yhdensuuntaisen matkan hinta arvolipulla tai HSL-sovelluksella maksettaessa on aikuiselta Tuusulassa ja Keravalla 2,20 € ja Helsinkiin matkustettaessa 6,30 €, eläkeläisalennuksella Tuusulassa ja Keravalla joko
1,70 € tai 1,10 € ja Helsinkiin matkustettaessa joko 4,70 € tai 3,20 €.

•

Omistatko jo HSL-matkakortin? Matkakortti lakkaa toimimasta
keväällä 2019, ja se tulee vaihtaa uuteen. Vaihda vanha matkakorttisi
missä tahansa HSL-myynti- ja latauspisteessä kevääseen mennessä
ilmaiseksi.

TUUSINFO
Tuusulan pääkirjaston rakennus
(Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula)
tuusinfo@tuusula.fi, 09 8718 3070
(aukioloajat takakannessa)

asumispalvelujen kriteereistä 1.10.2018 alkaen

Asukkaiden mahdollisuus osallistua palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen on kiinnitetty valmisteluissa huomiota. Kuntien vanhus- ja eläkeläisneuvostot ovat olleet
aktiivisesti mukana palvelujen kehittämisessä. Syksyllä
kaikkien kuuden kunnan alueella on järjestetty tilaisuuksia, joihin osallistui runsaasti erityisesti ikäihmisiä. Näissä tilaisuuksissa koottiin tietoa siitä, mitä kuntayhtymän
pitäisi luvata alueensa asukkaille, jotta palvelut vastaisivat odotuksia. Lupauksina toivottiin esimerkiksi sitä, että
2

•

Palvelujen yhtenäistämiseksi Keski-Uudenmaan alueella, valmisteilla on myös
•
•
•
•
•

ikääntyneiden kotihoidon kriteerit
omaishoidon kriteerit
kotona asumista tukevien palvelujen kriteerit
ikääntyneiden perhehoidon kriteerit
kotikuntoutuksen kehittämissuunnitelma

3

PERJ

Odotusajat iäkkään
henkilön sosiaali
palveluihin pääsyyn

ANT
AI

Tilanne ajalla 1.1.–31.8.2018:
• Palvelutarpeen arviointi (kiireettömät) alle 7 työpv
• Palvelutarpeen arviointi (kiireelliset) 1 vrk

Kunnan on julkaistava tiedot siitä, missä ajassa iäkäs
henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.
Odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa,
joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen,
kun iäkäs henkilö on saanut hakemansa palvelut tai
päässyt palveluiden piiriin. Odotusaikoja seurataan
palvelukohtaisesti. Tuusulan kunta julkaisee tiedot
puolivuosittain verkkosivuilla ja ilmoitustauluilla.
Odotusajoista kerrotaan myös Hertta-lehdessä.

INFLUENSSAROKOTUSTILAISUUDET
ILMAN AJANVARAUSTA
Pääterveysasema, Hyrylä
(os. Hyryläntie 13, A-ovi, 2.kerros)
to 8.11. klo 13-18
ma 12.11. klo 13-18
to klo 13.12. 13-18
Kellokosken sosiaali- ja terveysasema
(os. Kuntotaival 2)
ke 14.11. klo 13.30-18.00
ma 26.11. klo 13.30-16.00
Jokelan sosiaali- ja terveysasema
(os. Opintie 1)
ke 7.11. klo 13.30-18.00
ti 20.11. klo 13.30-16.00
Rokotus pistetään olkavarteen,
joten rokotustilaisuuteen kannattaa
pukeutua niin, että olkavarteen
on helppo pistää.

• Kotihoidon palvelut on voitu käynnistää alle 7 vrk:n sisällä palvelutarpeen arvioinnista.
• Hyrylän päivätoiminta on voitu käynnistää keskimäärin 9 vrk ja Kellokosken päivätoiminta 		
keskimäärin 3 vkoa–1kk palvelutarpeen toteamisesta.
• Tehostetun palveluasumisen jonotusaika oli keskimäärin 19 vrk ja odotusajan vaihteluväli oli 		
0–80 vrk palvelupäätöksestä asumispalvelupaikan saamiseen.
• Omaishoidon tuen käsittelyaika oli keskimäärin 25 vrk ja vaihteluväli 1–64 vrk hakemuksen 		
saapumisesta päätöksentekoon.

Miten suojautua hankalia
HENGITYSTIEINFEKTIOITA VASTAAN?

I

nfluenssa on influenssavirusten aiheuttama äkillinen ylempien hengitysteiden tulehdus.
Influenssaepidemioita esiintyy joka
talvi. Vanhuksilla ja pitkäaikaissairauksia sairastavilla influenssa saattaa
johtaa jälkitauteihin. Influenssakaudella on liikkeellä myös keuhkokuumetta aiheuttavaa pneumokokkia.
Pneumokokkibakteeri on yleinen
keuhkokuumeen,
aivokalvotulehduksen ja vakavan yleisinfektion aiheuttaja. Pneumokokki voi aiheuttaa tauteja etenkin ihmisillä, joiden
immuunijärjestelmä on heikentynyt,
kuten ikääntyneillä ja pitkäaikaissairailla.
Hengitystieinfektioon sairastunut henkilö tartuttaa taudin toiseen
henkilöön joko pisaratartuntana yskiessä ja aivastaessa tai kosketustartuntana käsien välityksellä. Tartuntoja ehkäistään rokotuksien lisäksi
parhaiten hyvällä käsihygienialla ja

omaksumalla hyvä yskimishygienia:
”suojaa suu ja nenä kertakäyttönenäliinalla yskiessä tai aivastaessa tai
yski tai aivasta puseron hihan yläosaan, ei käsiin”.
Sekä influenssavirusta että pneumokokkibakteeria vastaan on olemassa rokote. Influenssarokotus
uusitaan vuosittain, mutta pneumokokkirokote annetaan aikuisille
vain kerran, eikä sitä tarvitse uusia.
Maksuttoman influenssarokotuksen
saavat kaikki yli 65-vuotiaat terveysasemien rokotustilaisuuksista. Myös
heidän lähipiiriin kuuluvat henkilöt
saavat rokotteen maksutta. Rokote
ehkäisee influenssatartuntoja, joten
rokottaminen suojaa rokotetun lisäksi hänen perheenjäseniään ja muita
läheisiä.
Itse apteekista ostetun pneumokokkirokotteen voi ottaa influenssarokotustilaisuuksissa tai varata myöhemmin ajan pistokseen. Rokotteen

TUUSULAN SEUDUN ELÄKELÄISET RY
– Toimintaa 1970-luvulta nykypäivään

hinta on vajaa 90 euroa. Reseptin
pneumokokkirokotteeseen saa soittamalla kiireettömän puhelinpalvelun numeroon 09 8718 3920 ma–to
klo 10–15 ja pe 10–14. Reseptiä voi
pyytää myös sähköisen asiointipalvelu Klinikin kautta 24/7 osoitteessa
www.tuusula.fi/eterveys. Kaikille
veteraaneille annetaan pneumokokkirokotus maksutta marras-joulukuun aikana. Veteraaneille on lähetetty kirje kotiin, missä kerrotaan
ohjeet rokotteen ottamiseksi.
Hanna Hyytiäinen,
Hygienia- ja tartuntatautihoitaja,
Tuusulan terveyspalvelut,
Leila Seuna,
Tartuntataudeista
vastaava lääkäri
Tuusulan terveyspalvelut,

Tuusulan seudun eläkeläiset ry:n syntysanat lausuttiin marraskuussa 1970 ja
yhdistys hyväksyttiin yhdistysrekisteriin
1971. Yhdistyksen kotipaikka on Tuusula ja
toiminta alue Keski-Uusimaa.

Y

hdistyksen tarkoitus on toimia alueen eläkeläisten
yhdyssiteenä, tehdä valistustyötä, valvoa ja ajaa
eläkkeensaajien etua ja oikeuksia sekä järjestää
erilaisia tilaisuuksia hyödyksi ja virkistykseksi jäsenille.
Tuusulan seudun eläkeläiset kokoontuu keskiviikkoisin Mäntymäessä. Ohjelmassa on jumppa, kahvit,
seurustelua, laulua, jäsenten ohjelmaesityksiä ja eri
alojen asiantuntijoiden luentoja ja tuote-esittelyjä.
Kahvituksen järjestävät jäsenet vuorotellen. Kerhotapaamisissa käy viikoittain 50-70 henkilöä.
Yhdistys järjestää lisäksi retkiä ja teatterimatkoja.
Myös liikunta on osa toimintaa: on senioritanssiryhmä
ja bocciakerho, kesällä mölkkyä Mäntymäen pihalla.
Käsityökerho valmistaa sukkia ja muita neulomatuotteita joulukuussa pidettäviin yhteismyyjäisiin.
Yhdistyksen toimintaan pääsee mukaan joka keskiviikko kello 10.00 Mäntymäessä. Tervetuloa tutustumaan!
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Teksti ja kuva: Tuusulan seudun eläkeläiset ry/Timo Kalpio

Omaishoitajat saavat tukea vertaisistaan

V

uonna 2015 aloittanut omaishoitajien kuntoutuksen pilottiryhmä on jatkanut toimintaansa
kuntoutuksen jälkeen. Nyt vapaamuotoisesti kokoontuva ryhmä tarjoaa jäsenilleen tärkeää tukea arjen
jaksamisessa.
Vuonna 2016 Kiljavan sairaalassa kuntoutettiin ryhmä omaishoitajia. Tuusula oli kartoittanut alueensa
omaishoitajat ja tarjosi terveystarkastusten ja haastattelujen perusteella seitsemälle kuntoutusta. Kunnan asiantuntijalääkärit ja vanhuspalvelut sekä Kiljavalle palvelut
tuottanut Attendo räätälöivät kuntoutukseen sisällön.
Ohjelma sisälsi yksilökuntoutusta ja ryhmätoimintaa.
Pilottiryhmän kaikki osallistujat olivat yli 65-vuotiaita. Kaikilla heillä oli hoidettavanaan oma puoliso, joka
olisi ollut ilman kokoaikaista apua todennäköisesti laitoshoidossa.
Ryhmä on pitänyt tiiviisti yhteyttä toisiinsa alun kuntoutusjakson jälkeen. Sen jäsenet tapaavat toisiaan säännöllisesti, noin kerran kuukaudessa, jossain paikallisessa
lounaspaikassa tai toistensa kotona. Toisinaan ryhmän
jäsenet tapaavat toisiaan muutenkin. Yhteyttä pidetään
myös puheluin ja viestein.
- Aina on pitkiä hyviä keskusteluja ja aika tuntuu loppuvan kesken. Olemme perillä toistemme arjesta. Seitsemän hengen ryhmästämme neljä on menettänyt hoidettavan viime vuoden aikana. Toiset ryhmäläiset ovat
olleet surussa mukana. Tuntuu hyvältä, kun olemme
voineet keskustella asiasta ilman jännitteitä. Kaipuu kulkee jokaisen mukana henkilökohtaisella tasolla, tiivistää
pilottiryhmässä mukana oleva Raija Rytkönen ryhmän
ajatuksia.
Alkuun suurin yhteinen nimittäjä pilottiryhmän jäsenille oli omaishoitajuus. Ryhmän jäsenyys on syventynyt

KLINIK

Kuvassa vasemmalta lukien Cathy Buure, Riitta Pesari, Ritva Lehtinen, Hannu Pesari, Aino Tikka, Mirja Isid ja Raija Rytkönen.

vertaistuesta ystävyydeksi.
- Vertaistuki on ollut meille erittäin tärkeää koko kolmen vuoden ajan. Ryhmästä on saanut myös ohjelmaa
ja virkistystä arkeen sekä turvallista yhdessä oloa. Toisiin
ryhmäläisiin on syntynyt vahva tunneside ja jatkamme tapaamisiamme, vaikka kaikki eivät olekaan enää
omaishoitajia, Raija Rytkönen kertoo.

- vastaanottopalvelujen
sähköinen asiointipalvelu

Tuusulan terveysasemien vastaanottopalveluissa on
käytössä sähköinen asiointipalvelu Klinik. Sen avulla
voi hoitaa yleisimmät vastaanottopalveluiden asiat
verkossa 24/7. Klinikiin pääset osoitteesta
www.tuusula.fi/eterveys. Palvelun käyttö ei vaadi
kirjautumista tai tunnusten luomista.
Palvelu tunnistaa kiireellistä hoitoa vaativat tapaukset välittömästi. Yhteydenottoa vaativissa asioissa
asiakkaaseen ollaan yhteydessä mahdollisimman
pian joko soittamalla tai tekstiviestillä. Arkipäivänä klo
15 mennessä lähetettyihin yhteydenottopyyntöihin
vastataan saman päivän aikana. Myöhemmin lähetettyihin yhteydenottopyyntöihin vastataan seuraavan
arkipäivän aikana. Palvelun käytön tuloksena voi olla
esim. itsehoito-ohje, lähete laboratorioon tai aika
lääkärille.

Kun tarvitset apua
Jos sinulla on oma yhteyshenkilö
Soita omalle yhteyshenkilöllesi tai lähetä yhteydenottopyyntö Klinikin kautta 24/7 .
Jos sinulla ei ole omaa yhteyshenkilöä
tai olet hukannut hänen yhteystietonsa
Lähetä yhteydenottopyyntö Klinikin kautta 24/7 tai
soita puhelinpalveluun ma–to klo 8–16 ja pe 8–15.30,
p. 09 8718 3900. Muina aikoina voit soittaa päivystysavun maksuttomaan puhelinpalveluun, p. 116 117.
Puhelinpalveluissa on takaisinsoittojärjestelmä, jolloin
sinulle soitetaan takaisin saman päivän aikana.

Ryhmän jäsenet toivovat, että vastaavaa tukea
omaishoitajille olisi tarjolla jatkossakin.
Teksti: Paula Kylä-Harakka, kuva: Raija Rytkönen/omaishoitajien
kuntoutuksen pilottiryhmä

Siskot ja Simot
-ILOA JA
VÄLITTÄMISTÄ
Siskot ja Simot on keikkavapaaehtoistyön
edelläkävijä ja luovan välittämisen virtuoosi.
Siskot&Simot pyrkii toiminnallaan vastaamaan suoraan kohdattavien ihmisten toiveisiin ja tarpeisiin. Arvoina ovat yhteisöllisyys,
vastuullisuus, rohkeus ja ilo. Siskot&Simot
ovat poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhteisö, joka tarjoaa sateenvarjomaisen
foorumin yhteiselle luovan välittämisen
vapaaehtoistoiminnalle.
Haluamme tehdä vapaaehtoistoiminnasta
mahdollisimman helppoa ja joustavaa. Yhteisömme organisoi suoraa, matalan kynnyksen
vapaaehtoistoimintaa jo kymmenessä kunnassa. Toimintamme perustana ovat pop up
-tyyppiset tapahtumat, välittämisen keikat,
jotka voivat olla mitä tahansa lettukesteistä
ulkoiluretkiin ja leffailtapäivistä neulonta
treffeihin, mummodiscosta pappapiknikiin.
Keikkojemme keskiössä on ihmisten välinen
kohtaaminen. Siihen ei erikoistaitoja tarvita.
Keikoille ovat tervetulleita niin aikuiset,
nuoret kuin lapsetkin. Lue lisää toiminnasta:
www.siskotjasimot.fi
Teksti Arto Rehumäki
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Tuusulassa tapahtuu loppuvuodesta 2018
Joulutunnelmaa Halosenniemen ateljeessa
Syksy on monille jouluvalmistelujen aikaa.
Marraskuun lopulla Halosenniemen ateljeessa
kilisevät sukkapuikot ja kuunnellaan samalla
äänikirjaa. Myös joulukonsertit kuuluvat talon
perinteisiin ja joulukuussa meitä hemmotellaan kahdella eri konsertilla, ensimmäisessä
uppoudutaan Halosen aikaan soineisiin joululauluihin ja toisessa pääosassa on Tiernapojatjoulukuvaelma.

Syysskidi Tuusulassa
3.–11.11.2018
Lastenkulttuuriviikko eri puolilla Tuusulaa. Lisätietoja
www.tuusula.fi/syysskidi Syysskidin ohjelmassa mm.
Vapaa pääsy isille, lapsille, isoisille ja lapsenlapsille
isänpäivänä 11.11. Klaavolan talo (Klaavolantie 3) klo
12–16. Ilmatorjuntamuseo (Klaavolantie 2) klo 11–17.
Halosenniemi (Halosenniementie 4–6) klo 12–17
Erkkola (Rantatie 25) klo 12–17

Sukkapuikot kilisemään äänikirjan tahdissa
la 24.11. klo 14–17
Joululahjavalmisteluja äänikirjaa kuunnellen.
Sukan, lapasen, kaulaliinan tms. kutomisessa on
opastamassa Tuusulan vanhemman neulomaseuran jäseniä. Mukaan omat materiaalit. Museolipun
hinnalla 8/6/2 € tai Museokortilla.
Halosenniemen joulukonsertti
su 2.12. klo 18
Joulukonsertit kuuluivat Halosenniemessä joulun
odotukseen jo taiteilija Pekka Halosen elinaikana.
Konsertissa lauletaan välillä yhdessä ja välillä yleisö voi uppoutua kuuntelemaan jo Halosten aikaan
soineita joululauluja. Konserttia isännöi tuusulalainen taiteilijapariskunta sopraano Taina Piira
ja pianisti Janne Hovi. Liput 15 €, ennakkovaraus
lipuista www.lyyti.in/
halosenniemenjoulukonsertti2018
Tiernapojat ja muuta jouluista musiikkia
ti 18.12. klo 18 ja 20
Halosenniemen ateljeessa kuullaan tunnelmallinen joulukonsertti ”Tiernapojat ja muuta jouluista musiikkia”. Viime vuonna suuren suosion
saaneessa konsertissa on keskeisenä teoksena
Tiernapojat-joulukuvaelma. Esitys on lähtökohdiltaan perinteinen, mutta neljän laulajan lisäksi tarinaa vie eteenpäin kuusihenkinen soitinyhtye, joka
välisoittoineen ja musiikillisine kommentteineen
saa teoksessa yhtä ison roolin kuin laulukvartetti. Lisäksi konsertissa kuullaan muuta jouluista
musiikkia Suomesta ja ulkomailta.
Liput 15 €, ennakkovaraus lipuista:
klo 18 alkava konsertti www.lyyti.in/
tiernapojat1 klo 20 alkava konsertti
www.lyyti.in/tiernapojat2

Ystävättäret taiteessa ja elämässä
Taitelijakoti Erkkolan näyttelyssä esitellään miten
1920-luvulta alkaen naisen rooli taiteilijana sai uusia
piirteitä ajan vapautuneesta ja poikamaisesta jazztytöstä. Naiset tekivät erilaisia valintoja yhdistäessään
perhettä ja työuraa. Taidenäyttelyihin osallistuminen,
yhteiset työtilat ja maalausmatkat yhdistivät Martta
Wendeliniä ja hänen tovereitaan kuten Hanna Suomalaista, Viivi von Schrowe-Kalliota ja Helny Tigerstedt-Kalimaa 1920–30-luvuilla. Näyttelyssä on esillä
yhteisiä aiheita – maisemia, muotokuvia ja asetelma-aiheita – matkoilta ja ateljeesta. Yleisöopastukset
sunnuntaisin klo 16. Näyttely on esillä 16.12. asti ke–su
12–17. Taiteilijakoti Erkkola, Rantatie 25, Tuusula.
www.erkkola.fi

Paikallislehti paikallisuuden rakentajana -luento
to 8.11. klo 18.30
Tuusulan seurakuntakeskus, Rykmentintie 34, Tuusula
Taidetta ja tarinoita -luentosarjassa vuorossa päätoimittaja emeritus Pentti Kiiski luennolla Paikallislehti
paikallisuuden rakentajana. Luennon aluksi tarjolla
myös pieni taidemaistiainen. Vapaa pääsy. Järjestää
Tuusula-Seura sekä Tuusulan museo ja kulttuuri.
Lisätietoja www.tuusula.fi

Talvinen Halosenniemi. Kuva: Antti Kallio

Sanoinkuvaamatonta!
Halosenniemessä on syksyn ajan esillä näyttely
”Sanoinkuvaamatonta!”. Näyttelyssä nähdään
WSOY:n kirjallisuussäätiön hyvin harvoin esillä
olevaa kokoelmaa, johon kuuluu Suomen merkittävimpien taiteilijoiden teoksia kirjailijoista, taiteilijoista sekä muista kulttuuripersoonista 1800-luvun lopulta tähän päivään. Näyttely on tehty
yhteistyössä WSOY:n kirjallisuussäätiön kanssa
juhlistaen WSOY:n 140-vuotista historiaa. Halosenniemen näyttelyssä on muun muassa Akseli
Gallen-Kallelan, Wäinö Aaltosen, Väinö Kunnaksen, Jani Leinosen, Marjatta Hanhijoen ja Marjatta
Tapiolan maalauksia sekä Essi Renvallin ja Eemil
Halosen veistoksia. Lisäksi esillä on Pekka Halosen
maalauksia myös Halosenniemen museon omista
kokoelmista. Yleisöopastukset sunnuntaisin kello
13. ”Sanoinkuvaamatonta! – WSOY 140 vuotta”
-näyttely on esillä 9.12. asti ti–su klo 12–17.
Halosenniemi, Halosenniementie 4–6 (Rantatie),
Tuusula. www.halosenniemi.fi

Tuusulan Mieslaulajien 50-vuotisjuhlakonsertti
la 10.11. klo 17 Rykmentinpuiston Ruokasali
(ent. Varuskunnan ruokala), Rykmentintie, Hyrylä
Tuusulan Mieslaulajat esittää juhlakonsertissaan
sävelmiä toimintansa vuosikymmeniltä 1960-luvulta
alkaen tähän päivään. Ohjelmistossa on sekä perinteistä mieskuoromusiikkia että uudempaa ja kevyempää mm. tuusulalaisten lauluntekijöiden tuotantoa.
Kuoroa johtaa ja solistina laulaa Taina Piira. Konsertin
juontaa musiikkineuvos Seppo Hovi. Liput 15 €,
kuorolaisilta ja ovelta. Lisätietoja
www.tuusulanmieslaulajat.fi

Väinö Kunnaksen Olavi Paavolaisen muotokuva vuodelta
1928. Kuva: WSOY:n Kirjallisuussäätiö, Katri Lehtola

Muusa Klubi: Tango
su 11.11. klo 18 Erkkola, Rantatie 25, Tuusula
Marraskuussa Erkkolan tuvan hirret resonoivat vapauttavaa melankoliaa ja iholla aistittavaa onnea; sana
tango on latinaa ja tarkoittaa kosketan! Matkaamme
tangon etelä-amerikkalaisilta juurilta tango nuevon
kautta tämän päivän Suomeen. Oppaina toimivat
Bandoneon-velho, pianisti ja laulaja Mikko Helenius
yhtyeineen sekä 70-luvulla Chilestä Suomeen emigroitunut musiikkitieteilijä, FT Alfonso Padilla. Kuulemme
sävellyksiä mm. Gardelilta, Piazzollalta, Kärjeltä ja
Heleniukselta. Padilla - Helenius - Marini - Joamets Kajander – Pekkala. Liput 15 €, ennakkovaraus lipuista:
www.lyyti.in/muusaklubi_tango
Lisätietoja www.erkkola.fi
Hymyn ja historian ilta, Museopuiston ideointia
ke 14.11. klo 18–20
Ilmatorjuntamuseo, Klaavolantie 2, Hyrylä
Tule ideoimaan minkälainen pitäisi olla Klaavolan
talon ja Ilmatorjuntamuseon muodostama museopuisto kasvavan Hyrylän keskellä. Onko olemassa
jotain Hyrylän henkeä ja kuinka se tallennetaan
museoon? Hymyjä keräävät ainakin nähtävillä olevat

Tiernapojat ja muuta jouluista musiikkia Halosenniemessä 18.12
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Viivi von Schrowe-Kallion Hattupäinen nainen.
Kuva: Kemin taidemuseo, Pentti Korpela

dollarihymyt, lähihistoriaa ja kotiseutuidentiteettiä
etsitään muun muassa paneelikeskustelussa. Puheenvuoron käyttää myös pormestari Arto Lindberg.
Klaavola ja IT-museo ovat auki klo 17 alkaen. Vapaa
pääsy. Lisätietoja www.tuusula.fi
Soiva sunnuntai – kansanlaulut kajahtaa
su 18.11. klo 18 Erkkola, Rantatie 25, Tuusula
Sopraano Taina Piira, säestäjänä Janne Hovi
Liput 20 €, ennakkovaraukset p. 040 526 2707 tai
korhonen.piiu@gmail.com Lisätietoja www.erkkola.fi
Christmas jazz - Mariah Hortans / M Sandberg duo
ma 19.11. klo 18
Jokelan kirjasto, Jokela-talo, Keskustie 20, Jokela
Jazzlaulajatar Mariah Hortans ja kitaristi Mathias Sand
bergin konsertissa kuullaan musiikkia englanniksi,
suomeksi ja ruotsiksi ja se muodostuu sekä Sibeliuksen, Händelin ja Schubertin klassisista joulusävellyksistä että perinteisistä pohjoismaisista joululauluista
ja englanninkielisistä christmas carolseista. Musiikki
on saanut uuden sovituksen, jossa on käytetty duon
tunnukseksi muodostuneita harmonioita ja melodisia
improvisaatioita sekä svengaavia rytmejä. Vapaa pääsy. Lisätietoja Jokelan kirjasto p. 040 314 4040.
Yhteislaulutilaisuus pääkirjastossa
ti 20.11. klo 18
Tuusulan pääkirjasto, Autoasemankatu 2, Tuusula
Lauletaan kirjastossa! Irja Rättö laulattaa, Karoliina
Paunonen säestää haitarilla. Vapaa pääsy.
Itsenäisyyspäivän tilaisuuksia Tuusulassa
to 6.12.2018
klo 9.00 lipunnosto Jokelan kirkon pihalla. Ohjelmassa
on myös seppeleenlasku, puhe ja hartaus uurnalehdossa. klo 10.00 juhlajumalanpalvelus Tuusulan
kirkossa, jonka jälkeen lasketaan seppeleet sankarivainajien muistomerkillä ja nimikirjalla Kirkkopuistossa sekä vakaumuksensa puolesta kaatuneiden ja
Terijoen kirkkopuistoon haudattujen sankarivainajien
muistomerkeillä Paijalan hautausmaalla. klo 11.00
seppeleenlasku ja hartaus sankariristillä Kellokosken
hautausmaalla.
Kuntalaisten itsenäisyyspäivän juhla
to 6.12. klo 12.00 alkaen juhlakahvit,
klo 13.00 juhlaohjelma
Hyrylän koulukeskus, Sahatie 1, Hyrylä
Tervehdyssanat lausuu kunnanvaltuutettu Ilona
Toivanen ja juhlapuheen pitää kunnanvaltuutettu
Anna Yltävä. Musiikkia juhlassa esittävät Heikki Kulo
(sello ja laulu), Henri Tiihonen (piano) ja Satu Kaarisola-Kulo (laulu). Teatteri T:n L-ryhmä sekä Merihelmi
Kuosmanen esittävät runoja synnyinmaa-Suomesta.
Tanssiesityksillä juhlavieraita ilahduttaa Järvenpään
lukion musiikki- ja tanssilinjan tanssinopiskelijat. Juhlan juontavat Teatteri T:n nuoret Atso Mouhu ja Olavi
Miettinen. Kahvitarjoilun lomassa Anna Kattainen soittaa musiikkia kanteleella. Juhla on tarkoitettu kaikille
tuusulalaisille ja sinne on vapaa pääsy. Tiedustelut:
Tuusulan kunta, kulttuuripalvelut p. 040 314 3436.
Tuomaasta Nuuttiin -joulutapahtuma
pe 21.12. Koko perheen joulutapahtuma Etelä-
Tuusulassa Tuusulan kirkon ja Työläiskotimuseon
mäellä, Jokelassa Tiilitehtaan pihamaalla ja Jokelan kirkossa sekä Kellokoskella Ruukin ja Männistön alueella
sekä Kellokosken kirkossa. Ohjelmassa mm. joulupuuron jakoa, kauneimmat joululaulut ja joulurauhan julistus. Tapahtuman järjestävät tuusulalaiset kotiseutuja kulttuuriyhdistykset yhteistyössä Tuusulan kunnan
ja seurakunnan kanssa. Vapaa pääsy. Lisätietoja
www.tuusula.fi/kulttuuri
Ikäihmisten virkistyspäivä Metsäpirtillä
ke 14.11. klo 10
Metsäpirtin leirikeskus, Turaniementie 61, Tuusula
Tervetuloa keskiviikkona 14.11. viettämään ikäihmisten virkistyspäivää Metsäpirtille! Ohjelmassa on
kevyttä liikuntaa sisällä/ulkona, pelejä, saunomista,
makkaranpaistoa sekä leppoisaa yhdessä oloa.
Kahvitarjoilu. Vaatetus: Lämpimät säänmukaiset vaatteet ja jalkineet. Jos olette menossa saunaan, niin
varatkaa mukaan myös uimahousut tai uimapuku,
oma pyyhe ja pesutarvikkeet. Tapahtuma on avoin
kaikille yli 60-vuotiaille ja siihen on vapaa pääsy.
Tapahtuman järjestävät Hyrylän, Lahelan ja

Riihikallion kehittämisverkostot yhteistyössä Tuusulan
kunnan liikuntatoimen kanssa. Tapahtumaan on
yhteinen kyyditys Hyrylästä, Lahelasta ja Riihikalliosta.
Tapahtumaan voi ilmoittautua Tuusinfon
kautta (Autoasemantie 2). Tuusinfo palvelee maanantaista keskiviikkoon kello 08-16, torstaisin kello
10-18 ja perjantaisin kello 08-12. Tuusinfon puhelin
numero on 09 8718 3070.
Hyrylän joulunavaus
pe 30.11. klo 16
Hyrylän tori, Hyryläntie 15, Tuusula
Keskustan alueella on joulunavauspäivänä liikkeiden
omia tapahtumia, glögitarjoilua jne. Toriohjelma
alkaa kello 18.00 Seurakunnan joulutervehdyksellä.
Lavalla nähdään Tv:stä tutut liikennepuistokonstaapelit Maltti ja Valtti sekä Professori Bluffo. Sanajahdin
palkinto arvotaan ennen perinteistä ilotulitusta!
Teatteri Sisar: SirpaLeena.
SirpaLeena. on tarina siitä, kuinka mielipuolista rakkaus voikaan olla. Näytelmä käsittelee parisuhteessa
olevia kipeitä ongelmia, kuten alkoholismia, läheisriippuvuutta ja väkivaltaa. Vaikeita asioita on työstetty
kauniilla tavalla ilmaisun, musiikin, tanssin ja runou
den avulla. Esitykset: pe 9.11. Ennakko ensi-ilta, la
10.11. Ensi-ilta klo 17, pe 16.11. klo 19, la 17.11. klo 17,
su 18.11. klo 17. Esitykset Tuusulassa Jokelan koulukeskuksen peilisalissa, Jyväkuja 13, 05400 Jokela.
Liput 18€ / 15€ (sisältää väliaikatarjoilun). Lippu
varaukset teatterisisar@gmail.com tai 040 8686 393.
K-15. Kesto 2 tuntia. Valmistettu yhteistyössä Jokelan
kansalaisopiston Burleski-ryhmän kanssa.

MIKÄ MIKÄ TEATTERI
Anna-Leena Härkönen: Rantarouvat
Ohjaus: Jouni Nurminen
Esitykset: la 10.11. klo 15, su 11.11. klo 15, ke 14.11.
klo 19, su 18.11. klo 15
Rannalla nähdään kaksi keskenään täysin erilaista
rouvaa. Sattuma on heittänyt heidät samaan aikaan
ja samaan paikkaan katsomaan harvinaista auringonpimennystä. Mutta kun kaksi naista tapaa missä ja
milloin vain, olivatpa he kuinka erilaisia tahansa, he
löytävät helposti yhteisen sävelen, kun keskustelun
aiheena ovat miehet. Niin tapahtuu tälläkin rannalla.
Mielipiteitä ja uskomuksia vaihdetaan ja vahvistetaan,
niitä julistetaan, tyrkytetään ja kaadetaan päälaelleen.
Nämä rouvat ja heidän sanailunsa pitävät katsojan
otteessaan esityksen loppuun saakka. Tästä näytelmästä jää hyvä mieli. Elämässä ja tunnelin päässä on
kuin onkin valoa.
Kari Heiskanen: Sormet hunajapurkissa
Ohjaus: Harri Lötjönen
Esitykset: pe 23.11. Ensi-ilta klo 19, su 25.11. klo 15,
ke 28.11. klo 19, to 3.1. klo 19, ke 9.1. klo 19, su 13.1.
klo 15, ke 16.1. klo 19, su 20.1. klo 15
Kauko oli menestyvä näyttelijä, kunnes romahti
kesken esityksen. Nyt hän on päättänyt tehdä lopullisen irtioton, keksiä sairauden ja lavastaa kuolemansa.
Silloin hänen elämäänsä ilmestyy ex-naisystävä Eeva,
toimittaja joka haluaa tehdä Kaukosta radio-ohjelman.
Vanhan suhteen virittelyssä uudelleen sotkeutuvat
Kauko ja Eeva valheiden, syytösten, muistojen ja haaveiden verkkoon, josta on päivä päivältä yhä vaikeampi päästä irti.
Sakari Pipatti: Palvelutalo Iltakuutamo
Ohjaus: Veikko Saarinen
Esitykset: pe 14.12. klo 15 ja klo 18, su 16.12. klo 15,
ma 17.12. klo 19
Tässä näytelmässä topakat palvelutalon naiset pistävät
ojennukseen niin herrat kuin narritkin nopealla ja kekseliäällä tilannevaistollaan. Palvelutalolaiset vierailevat
valtion määrärahoja myöntävässä virastossa peräämässä luvattuja tukiaisia. Palvelutalossa vierailee väärinkäsityksen seurauksena seuralaispalvelun yrittäjä,
putkimieheksi pukeutuneena, ja vierailulle tulee myös
Brysselin lähettämä EU-komisaari direktiiveineen kartoittamaan madollisia lakkautettavia palveluja.
Esitykset Teatteri Mestalla, Kievarintie 17, Tuusula
Liput: Peruslippu 18€ / Eläkeläiset, opiskelijat ja
työttömät 15€. Pääsylippuja ennakolta myy
Eläintarvike Hau & Mau, Hyrylänkatu 8 tai netistä
www.mmteatteri.com. Tiedustelut ja
ryhmämyynti puh. 0400 434 226.
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Ikäihmisten asumisen toiveet
EIVÄT KOSKE VAIN KOTIA

T

uusulassa 75 vuotta täyttäneistä asukkaista noin yhdeksän kymmenestä asuu
omassa kodissa. Ikääntyminen tuo
asumiseen kuitenkin erilaisia haasteita.
- Niistä johtuen ikäihmiset haluavat usein joko maantason rivitaloasuntoihin tai hissillisiin kerrostaloihin, tietää Tuusulan kunnan
asuntotoimenpäällikkö Outi Hämäläinen.
Hämäläinen muistuttaa, että esteettömyyteen liittyvät tarpeet on

käsitettävä laajasti.
- Myös lähiympäristön tulee olla
esteetön. Palvelujen läheisyys ja virikkeellinen asuinympäristö ovat
tärkeitä sosiaalisten kontaktien ylläpitämisen kannalta.
Hämäläisen mukaan Tuusulaan
valmistuu vuosittain uusia vuokra-asuntoja. Näihin voivat hakea
myös ikäihmiset. Tämän lisäksi
muut asumismuodot ovat ikäihmisten haettavissa.
Hissittömät kerrostalot on mahdollista varustaa hissillisiksi tai

omaa kotia kunnostaa ja remontoida ikäihmisten tarpeita vastaaviksi tietyin edellytyksin Asumisen
rahoitus- ja kehittämiskeskuksen
ARA:n avustuksilla.
Tuusulassa ikäihmisille suunnattuja asumisen vaihtoehtoja löytyy
eri puolilta kuntaa muun muassa
Riihikallion palvelukeskuskorttelista sekä Roselius-säätiön ja Y-säätiön
asumiskohteista.
Teksti: Minna Luoma
Kuva: Kari Kohvakka

Toivotamme
lukijoillemme
rauhallista
joulunaikaa!

Hertta – Tuusulan kunnan
ikäihmisten tiedotuslehti
Levikki: 5 000 kpl
Jakelu: tuusulalaiset taloudet, joissa asuu yli
65-vuotias kuntalainen
Vastaava päätoimittaja: Paula Kylä-Harakka
Taitto: Salla Vasenius
Painopaikka: Lehtisepät Oy, Tuusulan paino
Hertta on luettavissa sähköisenä osoitteessa
www.tuusula.fi/hertta
Sivuilla voi myös antaa palautetta Hertasta
sekä ehdottaa aiheita lehteen.

JOULUN AUKIOLOJA
TuusInfo
Osoite: Tuusulan pääkirjaston rakennus
(Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula)
TuusInfo ja kunnantalon aulapalvelut
ovat kiinni 24.–26.12.2018.
Kunnantalon aulapalvelut ovat suljettuina
27.–28.12.2018. TuusInfo palvelee normaalisti.
Kunnantalon aulapalvelut ja TuusInfo ovat
auki 31.12.2018 kello 08–14.
TuusInfon normaalit aukioloajat:
ma-ke 08-16, to 10-18, pe 8-12
tuusinfo@tuusula.fi, 09 8718 3070

Pääterveysasemaa remontoidaan

T

uusulan pääterveysasemalla
Hyrylässä on aloitettu muutaman kuukauden kestävä
remontti. Remontti katkaisee kulun
sisäkautta A- ja C-oven siipien välillä. Sisäänkäynti E-ovesta hammashoitolan ja vastaanottotilojen välistä on suljettu koko remontin ajan.
Täten myös kulku A-oven ja F-oven
kautta röntgeniin ja laboratorioon
on suljettu talon sisätilojen kautta ja
niihin pääsee remontin aikana vain
C-oven sisäänkäynnistä. Asiakkaita

opastetaan paikan päällä kiertoteistä.
Osa vastaanottotoiminnasta siirrettiin A-oven 1.kerrokseen. Vanhuspalveluiden sosiaaliohjaajat ja
sosiaalityöntekijä väistyisivät kotiutus- ja arviointiyksikön tiloihin
A-oven 3. kerrokseen. Poikkeusjärjestelyt ovat voimassa koko remontin ajan. Remontin arvioidaan valmistuvan tammi-helmikuussa 2019.
Terveysasema on normaalisti auki
remontista huolimatta.

Ambulanssipotilaat
Järvenpään Justiin
Remontin aikana 29.10.2018 alkaen pääterveysasemalle ei tuoda
ambulanssilla potilaita, vaan kaikki
ambulanssilla hoitoon kuljetettavat
potilaat viedään Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskus Justiin. Justin ollessa suljettuna potilaat kuljetetaan
Hyvinkään sairaalan päivystykseen.
Pahoittelemme remontista aiheutuvaa häiriötä.

PORMESTARIN TERVEHDYS
Olemme julkaisseet Hertta-lehteä
kertoaksemme ikäihmisille kunnan
palveluista. Tavoitteenamme on ollut
tavoittaa myös sellaiset ihmiset, jotka
eivät käytä verkkosivuja tai esimerkiksi sosiaalista mediaa.
Ensi vuonna uudistamme kunnan
lehteä niin, että suuntaamme sen kaikille kuntalaisille, ei vain ikäihmisille.
Haluamme palvella ikään katsomatta
kaikkia asukkaitamme paremmin. Tulevassa lehdessä kerrotaan tietenkin
myös ikäihmisille tärkeistä palveluista.
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Vuoden 2019 alussa tapahtuu toisenlainenkin muutos: sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Keski-Uudenmaan
sote –kuntayhtymän hoidettavaksi.
Palvelut säilyvät, mutta niistä vastaa
siis kuntayhtymä. Kunnan tehtäväksi
jää huolehtia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Tämä muutos
tulee näkymään uudistuvassa lehdessä ja sen sisällöissä.
Arto Lindberg
pormestari

Kirjastojen aukioloajat joulun aikaan
Kulttuuripalveluiden kehittämispäivänä
18.12.2018 kaikki kirjastot ovat kiinni ja
kirjastoauto ei kulje.
Joulu 23.12. Jokelan kirjasto on suljettu.
24.-26.12. kaikki kirjastot ovat suljettuina.
Uusivuosi 31.12. kirjastot ovat avoinna kello
10-16 (pääkirjaston lehtisali avataan klo 8,
itsepalvelu klo 9-10). 1.1.2019 kaikki kirjastot
ovat suljettuina.
Loppiainen 6.1.2019 Jokelan kirjasto
on suljettu.
Joulunaika kirjastoautossa
Kirjastoauto ei aja aamu- ja iltareittejä
24.12.2018-1.1.2019. Kirjastoauto ajaa vain
iltareitit 2.-4.1.2019.
Tuusulan uimahalli
Uimahalli on suljettuna
24.-25.12.2018 ja 1.1.2019. Muina juhlapyhinä
halli on avoinna kello 11-18.
Tiesitkö? 70+ uintiranneke: 70 vuotta täyttäneille tai samana kalenterivuonna täyttäville
henkilöille. Hinta on 24 €/vuosi + rannekemaksu 7,50 €. Ranneke on henkilökohtainen
ja se myönnetään vain tuusulalaisille. Rannekkeen voi ostaa uimahallin kassalta Kela-kortilla
tai myönnetyllä eläkepäätöksellä. Ranneke
oikeuttaa uimiseen arkisin kello 06-16 välisenä
aikana. Erityisuimaranneke: Hinta on 54,50 €
/vuosi + rannekemaksu 7,50 €. Ranneke on
voimassa vuodenostopäivästä, jonka jälkeen
sen voi ladata uudelleen henkilöllisyystodistuksen esittämällä. Ranneke oikeuttaa
uimiseen kaikkina uimahallin aukioloaikoina.
Ranneke myönnetään tiettyjen sairauksien
takia (esimerkiksi astma, reuma, sepelvaltimotauti, diabetes jne.). Lisätietoja rannekkeista
www.tuusula.fi/uimahalli tai 0403142222

