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Pääkirjoitus

Teksti: Arto Lindberg, pormestari

Tuulahdus elämästä
kulttuurin Tuusulassa
Käsissäsi on sarjassaan toinen Tuusulan kunnan asukaslehti. Nyt
vuoden alusta päivänvalonsa nähneellä lehdellä on myös nimi – Elämää Tuusulassa. Kiitos kaikille ehdotuksen jättäneille osallistumisesta!
Saimme myös muutamia toiveita liittyen lehden sisältöön ja pyrimme
ottamaan sitä huomioon tässä ja tulevissa lehdissä.
Toivomme antoisia hetkiä lehden parissa paitsi tuusulalaisille niin
muille tämän lehden haltuunsa saaneille. Lehti on jaettu kaikkiin tuusulalaisiin kotitalouksiin, mutta siitä on myös otettu lisäpainos, jotta
lehteä voidaan jakaa erilaisissa tapahtumissa.
Tuusula on kunta, joka tunnetaan kulttuurista. Tässä lehdessä
kulttuuritarjontamme kesällä 2019 onkin kattavasti tarjolla. On Tuusulaviikkoa, Taiteiden yötä, Montturockia – ja tänä vuonna myös valtakunnalliset kotiseutupäivät. Saat lehdestä vinkkejä kulttuurista nauttimiseen ja muunlaiseen vapaa-ajanviettoon toivottavasti aurinkoisina
suvipäivinä.
Kerromme lehdessämme myös muun muassa valmisteilla olevasta arkkitehtuuripoliittisesta ohjelmasta – ja toisesta Tuusulalle leimallisesta asiasta: asukkaiden osallistumisesta. Tuusula on ottanut osallisuuden – yhdessä tekemisen – toimintatavakseen. Se näkyy monissa
asioissa: osallistuvassa budjetoinnissa, jonka tuloksia esitellään tässäkin lehdessä, yhteisöpuutarhurin palkkaamisessa ja eri puolille kuntaa
muotoutuvissa yhteisöllisissä tiloissa. Emme rakenna kuntaa kunnantalolta käsin vaan yhdessä kuntalaisten kanssa.
Kasvun siemenet on Tuusulassa kylvetty. Olemme investoineet
voimakkaasti tulevaan. Pikkuhiljaa kunnallistekniikan rakentaminen
vaihtuu talojen rakentamiseksi. Asuntomessut 2020 nousevat kesän
mittaan, Lahelanpellolla tehdään kesän aikana perustuksia, Anttilanrannassa vietetään lukuisia harjakaisia ja Peltokaaressa tapahtuu loppuvuoden aikana. Hyrylän silhuettiin osuu nyt kaksi nosturia. Syksyllä
löytynee useampia. Kasvun aika alkaa Tuusulassa. Tuusulan kunnan
vuositavoitteena on 400 uutta asuntoa vuosittain ja siihen voidaan
päästä 2020. Viimeistään 2021 siihen päästään.
Hyvää vappua, alkavaa toukokuuta – ja ennen kaikkea kulttuurin
kesää. Tehdään yhdessä Uutta Tuusulaa!

Arto Lindberg, pormestari
arto.lindberg@tuusula.fi
040 314 3101

Jussi Salonen, apulaispormestari
jussi.salonen@tuusula.fi
040 314 3102

Mika Mäki-Kuhna, apulaispormestari
mika.maki-kuhna@tuusula.fi
040 314 3103
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Kuva: Kari Kohvakka

Ikuista kesäiset
luontohetkesi kameralla!
Perehdy valokuvauksen
maailmaan Tuusulan
Valokuvaajat ry:n
opastuksella. Lue lisää
www.kuvaajat.com.
Siellä tietoa toiminnasta,
kuvia ja yhteystiedot.

TIESITKÖ?
Halosenniemi on
Tuusulan vanhin
luonnonsuojelualue,
joka perustettiin
vuonna 1966.

Teksti: Pia Visti-Korhonen

Kesäiset ulkoilu- ja
virkistysmahdollisuudet

Voit kokeilla kalaonneasi Tuusulanjärvellä pilkki- tai mato-ongella ilman kalastuksenhoitomaksua. Jos olet alle 18-vuotias tai yli 65-vuotias, myös viehekalastus on
sinulle maksutonta.

Keväiset päivät saavat ajatuksemme suuntaamaan jo kohti kesää.
Kokosimme kesäisiä ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksia, joiden äärelle pääset eri puolella Tuusulaa.

Liikkumaan vauvasta vaariin

Pulahda veteen
Löydät jokaisesta kuntakeskuksestamme
mahdollisuuden piipahtaa viilentävässä
vedessä. Virallisia uimarantojamme ovat
Häklin, tutummin Häklin monttu, Rusutjärven ja Urheilukeskuksen uimarannat.
Uimarantakautemme on 11.6.–31.8. Muistathan ottaa lämpimillä säillä mukaasi
myös jäätelörahaa piipahtaessasi Häklillä
tai Rusutjärvellä, sillä sinua palvelee näillä uimarannoillamme kesäkioskit. Kellokoskella uimapaikkana toimii Kellokosken
joenranta Saunarannankujalla ja Jokelassa
pohjavesilampi koulukeskuksen kupeella.

Koe luonto lähelläsi
Löydät luonnonläheisestä kotikunnastamme monia erilaisia luontokohteita. Tutustu
tänä kesänä vaikkapa seuraaviin kohteisiimme, joissa pääset tarkastelemaan luonnon kauneutta ja monimuotoisuutta eri näkökulmista:
Sarvikallion virkistysalue on oivallinen
luontokohde, jossa pääset ihailemaan Tuusulanjärven aluetta upeilta kallioilta järven länsirannalta. Voit nauttia kesäkuusta
lähtien Sarvikallion alueella myös retkieväistäsi tuoreeltaan valmistuvan taukopaikan äärellä. Mikä oivallinen tämän kesän
piknikkohde!
Fjällbon puistoalue, joka sijaitsee Aleksis
Kiven kuolinmökin lähellä Rantatien tuntumassa, mahdollistaa myös lapsiperheille
soveltuvan retkeilyn kansallismaisemien
äärellä. Kunnostettavalta puistoalueelta
löytyy pieniä kävelyreittejä ja leikkipaikka lapsille. Uudelta nuotiopaikalta nouseva savu houkuttelee makkaranpaistoon
nuotiokahvien kera. Kesän aikana alueelle
rakentuu myös uusi laituri- ja uimapaviljonkikokonaisuus. Laituri tulee toimimaan

paitsi uimareiden vaatteidenvaihtopaikkana
niin myös levähdyspaikkana, veneiden odottelupaikkana ja avantouimareiden ja retkiluistelijoiden välineidenvaihtopaikkana.
Tuusulanjärven Natura-alue on valtakunnallisesti arvokas lintuvesialue, jossa
pääset seuraamaan lintujen runsaslukuista määrää. Kuulet alueella naurulokkien
kesäistä kiljuntaa ja näet useita pesiviä lintulajeja. Ota kiikarit matkaasi ja suuntaa
Natura-alueelle!
Ruotsinkylän tutkimusmetsistä löydät
helppokulkuisia retkipolkuja, joiden äärellä pääset tutustumaan myös Suomen
mittakaavassa eksoottisiin puulajeihin.
Erityisesti lapsiperheille soveltuva kahden kilometrin mittainen metsäopetuspolku tutustuttaa perheen pienemmät, ja
miksipä ei myös suuremmatkin, metsän
saloihin. Kokemusta voi syventää mobiilitehtävien avulla. Myös maastopyöräily on
saavuttanut Ruotsinkylän metsissä suosiotaan.

Tutustu maisemiin
polkupyörän selässä
Monet ulkoilu- ja virkistyskohteemme
ovat saavutettavissasi myös polkupyörällä.
Tuusulanjärven ympäripyöräily, jossa matkaa kertyy noin 25 kilometriä, on suosittu
tapa nähdä järven ympärystä. Perinteisiä
polkupyöriä vuokraa Hotelli Gustavelund
ja jos haluatkin kokeilla hieman erilaista
pyörää, Majatalo Onnelan kickbiket ovat
nyt vuokrattavissa. Piipahda matkallasi
myös kulttuurikohteissamme. Mikä sen
mukavampi tapa viettää pieni hengähdystauko pyöräilyn lomassa kuin piipahtaa
Halosenniemen tunnelmissa!

Tuusulanjärven laineille
Mielesi haikailee järven laineille soutuveneellä, mutta mistä vene alle? Jos käytössäsi ei ole omaa soutuvenettä, niitä vuokrataan tuntihinnalla Halosenniemestä ja
Hotelli Gustavelundista. Vai kokeilisitko
sittenkin sup-lautaa tai kajakkia? Kysy lisää Hotelli Gustavelundista.

Jos liikunnallisempi ulkoilu kiinnostaa,
niin muistathan myös seuraavat mahdollisuudet:
• Monipuoliseen liikkumiseen soveltuvat
lähiliikuntapaikat koulujen ja päiväkotien yhteydessä ovat vapaasti käytettävissäsi koulujen työaikoina arki-iltaisin
ja viikonloppuisin sekä koulujen loma-aikoina ympäri vuorokauden.
• Frisbeegolf ja tenniksen pelaaminen on
mahdollista Hyrylän, Jokelan ja Kellokosken alueilla. Tennistä voi pelata
hiekkatekonurmikentillä tunti- tai kausimaksulla, frisbeegolf-radat puolestaan
sijaitsevat puistoalueilla, jotka ovat tarkoitettu kaikenlaiseen liikkumiseen.
• Kellokosken tekonurmi on oivallinen
paikka vapaamuotoiselle liikkumiselle.
Alueelta löytyy monipuoliseen liikuntaan soveltuva pallokenttä, jossa niin jalkapallo kuin pesäpallokin luonnistuvat.
Kenttä on koulun ja varhaiskasvatuksen
käytössä kouluaikana klo 8–17, mutta iltaisin ja viikonloppuisin sen valtaavat
yhdistykset ja asukkaat. 

Muistathan osallistua myös
toukokuussa pyöräilyviikkoon,
jossa jokaiselle päivälle on oma
teemansa. Valitse sinun pyöräilypäiväsi tai vaikka kaikki!
Kaupunkipyöräpäivä pe 3.5.
Pyöräilyviikon avaus ja Pyörä
kuntoon -päivä la 4.5.
Perhepyöräilypäivä su 5.5.
Sähköpyöräpäivä ma 6.5.
Pyörällä töihin -päivä ti 7.5.
Pyörällä kouluun -päivä ke 8.5.
Pyörällä treeneihin -päivä to 9.5.
Pyörällä kauppaan -päivä pe 10.5.
Pyörämatkailupäivä la 11.5.
Pyörällä kaiken ikää -päivä su 12.5.
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#osbuprojekti
Teksti: Heidi Hagman, Katja Repo ja Tanja Kivikoski

Osallistuvan budjetoinnin
voittajat ovat selvillä
Äänestys on ratkennut ja toteutukseen pääsee 34 asukkaiden ideoihin pohjautuvaa ehdotusta. Tänä
vuonna jaossa oli 100 000 euroa
ja summasta kisasi 95 asukkaiden
ideoihin pohjautuvaa ehdotusta.

E

hdotuksista
äänestettiin
seitsemässä eri aihealueessa. Taiteen ja kulttuurin
aihealueen voittajaksi tuli
MM-Lätkätori 2019. Hyvinvoiva Tuusula -aihealueessa
eniten kannatusta sai lasten harrastustoiminnan tukeminen. Hyrylässä, Jokelassa
ja Riihikalliossa yleisilmeen kohentaminen sai eniten ääniä. Kellokoskella suosituin ehdotus oli alakouluikäisten harrastustoiminnan tukeminen. Lahelan ja
kylien alueella puolestaan toiminnan lisääminen Rusutjärven uimarannalle sai eniten tukea.
Äänestysaikana 15.3.–15.4. annettiin yli
5 000 ääntä. Kirjautuneita äänestäjiä oli 591
henkilöä. Heistä 81% äänesti verkon kautta
ja loput 23 pop up -äänestyspisteessä.
Ehdotusten toteutuksen etenemistä voi
seurata osoitteessa osallistu.tuusula.fi.
Voittaneet ehdotukset toteutetaan vuoden
2019 aikana. 

Äänestyksen voittaneet ehdotukset
ÄÄNESTYKSEN TULOKSET JA TOTEUTETTAVAT PROJEKTIT
Hyvinvoiva Tuusula 40 000€
• Lasten harrastusten tukeminen
• Lapsille harrastusmahdollisuuksia heti
koulupäivän jälkeen
• Järviveden parantaminen
vedenlaatumittarin hankinnalla
• Kortteliolohuoneita joka kylään
• Liikuntapiiri ikäihmisille
• Vesijumppavälineitä uimahalliin
• Turvallinen Tuusula, suojateiden
heijastimet/huomiovalot
• Koko perheen liikuntapäivä
urheilupuistoon
• Sähköpyörä tai sähköpotkulauta
kuntalaisten yhteiskäyttöön
Taiteen ja kulttuurin Tuusula 10 000€
• MM Lätkätori 2019
• Hyrylä 15 500€
• Hyrylän yleisilmeen kohentaminen
mm. penkein ja roska-astioin
• Istumapenkit linja-autoaseman eteen
• Elonkorjuu-juhla Hyrylässä
• Vihreämpi Hyrylä
• Jalkapallomaalit Tuuliviiripuistoon
• Koirien uimaranta Kaukjärvenpuistoon
• Lasten talvirieha Tuuliviirin- tai
Kaukjärvenpuistossa

Jokela 8 500€
• Jokelan yleisilmeen kohentaminen
mm. penkein ja roska-astioin
• Pyörien tuunaus- ja korjauspaja
Jokelaan
• Ideakilpailu puretun päiväkodin
tontin käytöstä
• Jokelan Notkopuistoon ikäihmisten
kuntoilulaite
Kellokoski 7 000€
• Alakouluikäisten harrastustoiminnan
lisääminen Kellokoskella
• Riviera-rannan parantaminen
• Kesäjumppaa Kellokoskelle
Lahela ja kylät 11 500€
• Toimintaa ja tekemistä Rusutjärven
uimarannalle
• Kokkorannan laituri kuntoon
• Lahelan lanit nuorille
• Rusutjärven koulurannan
elävöittäminen
Riihikallio 7 500€
• Riihikallion yleisilmeen
kohentaminen mm. penkein ja roskaastioin
• Joulupolku Metlan metsään
• Roskaton Riha
• Lasten käsityökerho Riihikallioon
• Pidä Tuusula siistinä –talkoot

Yhteisöpuutarhuri on aloittanut
Ympäristön vihreys ja viihtyvyys ovat tärkeitä asioita Tuusulan kunnan uudelle yhteisöpuutarhuri Leena Silverille. Osallistuvassa budjetoinnissa on
useita puistojen ja elinympäristön kunnostukseen liittyviä projekteja tulevana kesänä.
– Odotan jo innolla, että pääsen toteuttamaan uusia projekteja yhdessä
asukkaiden kanssa, Silver kertoo tulevan kesän odotuksistaan.
Yhteisöpuutarhuriin voit törmätä viheralueilla ja
erilaisissa asukastapahtumissa sekä sähköpostitse
leena.silver@tuusula.fi ja
puhelinnumerosta 040 314 3560.
Kuva: Katja Repo
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#osbuprojekti
Osallistuvan budjetoinnin prosessi

1
2

100 000 euroa ja
sähköinen osallistumisalusta
https://osallistu.tuusula.fi/

Asukkaiden ideointivaihe
13.11.2018–15.1.2019
• verkossa, kirjastoissa,
Tuusinfossa ja 17 eri
pop up -ideapajassa
269 ideaa

3
4

Jatkokehittämisvaihe
1.2.–14.3.2019
• ideoiden yhteiskehittäminen
ehdotuksiksi asukkaiden
ja kunnan asiantuntijoiden
kanssa
• 6 yhteiskehittämisen työpajaa
eri puolilla kuntaa
- 95 ehdotusta
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Äänestysvaihe 15.3.–15.4.2019
• verkossa sähköisellä
osallistumisalustalla,
kirjastoissa, Tuusinfossa ja
23 eri pop up -äänestyspisteessä
• 5 011 ääntä ja 591 äänestäjää

Toteutus 16.4.2019 → »
• 34 ehdotusta toteutetaan
vuoden 2019 aikana
• toteutukseen kutsutaan
kaikki mukaan
• Toteutusta voi seurata
https://osallistu.tuusula.fi

Teksti: Pirjo Ruti
Kuvat: Katja Repo

Nuori, tule neulomaan pipo
Kesä tekee tuloaan, ja villapipot vaihtuvat kevyempiin päähineisiin,
mutta Riihikalliossa kokoontuva neulepiiri suunnittelee jo täyttä vauhtia ensi syksyn pipokautta.

L

yylin kahvilassa Riihikalliossa kokoontuu kaksi kertaa
viikossa neulepiiri, jossa valmistuu käsitöitä villasukista pitsihuiveihin. Puikkoja
kilistelee parisenkymmentä
käsityönharrastajaa, joiden ikähaarukka
vaihtelee alle kouluikäisistä yli yhdeksänkymppisiin.
– Nuorimmat ovat tehneet sormivirkkausta, ja eräs 85-vuotias rouva liittyi joukkoon, koska halusi oppia neulomaan villasukan. Meillä on yhteisöllinen ryhmä,
jossa on osallistujia monesta sukupolvesta.
Kaikki oppivat uutta toinen toiseltaan, ja
ennen muuta kaikilla on hauskaa, kertoo
neulepiirin jäsen Aulikki Baas-Kuronen.

Yhdessä tekemisen iloa
Yhteisöllisyyttä ja sukupolvet ylittävää
harrastustoimintaa neulepiiri haluaa lisätä syksyllä pidettävällä varhaisnuorten pipokurssilla, joka toteutetaan yhteistyössä
Tuusulan kunnan ja Lyylin kahvilan kanssa osallistuvan budjetoinnin projektina.
Neulepiiri tarjoaa opetuksen, kunta langat
ja tarvikkeet ja Lyylin kahvila tilat. Aiempaa neulomisosaamista ei tarvita.
– Mukaan voi tulla, vaikka ei osaisi edes
alkeita. Meillä on täällä monta opettajaa
neuvomassa. Pipo valmistuu varmasti kahdessa kuukaudessa sopivasti talven tuiskuihin, Aulikki Baas-Kuronen vakuuttaa.

Katja Repo ja Aulikki Baas-Kuronen ihastelevat ja
kokeilevat pipoja.

Neulepiirissä ei nipoteta
Aulikki toivoo, että myös pojat innostuisivat
tulemaan mukaan, samoin kuin kaikki, joita käsityöt eivät ole aiemmin kiinnostaneet.
Hän on itse esimerkki siitä, että käsitöitä inhonneesta voi tulla himoharrastaja.
– Koulussa opettaja vaati aina purkamaan, kun tuli pieninkin virhe. Kiinnostuin
käsitöistä vasta myöhemmin, kun pääsin tekemään niitä vähän rennommalla otteella.
Nyt suvun sukankutoja on kyllästänyt
lähipiirinsä käsitöillä niin, että hän monen
muun neulepiiriläisen kanssa neuloo ja virkkaa käsitöitä hyväntekeväisyyteen. Viime
vuonna valmistui Suomen juhlavuoden kunniaksi sata sukkaparia vastasyntyneille, ja
nyt on tekeillä huiveja hyväntekeväisyyskeräykseen. 

Ira Kyllönen, Lyylin omistaja.

NUORTEN PIPOKURSSI
Osallistuvan budjetoinnin projekti
Lyylin kahvilassa, Pellavamäentie 5,
Riihikallio
• Syys–lokakuussa 2019
tiistaisin klo 18–20
• ilmoittautuminen omalle
opettajalle elokuussa
• Langat, tarvikkeet, opastus
ja tarjoilu maksuttomia
Lisätiedot: yhteisömanageri
Katja Repo, katja.repo@tuusula.fi
puh. 040 314 3048
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#osbuprojekti
Teksti: Pirjo Ruti
Kuva: Katja Repo

Hyvinvointitreenit vanhalla nuorkalla

Ehdota
tilalle nimeä!
osallistu.tuusula.fi

Kellokoskelaisten uusi yhteisötila avasi ovensa huhtikuun alussa, ja tiloissa toimii jo kahdeksan tuusulalaista järjestöä. Yksi niistä on ikäihmisten hyvinvointia vahvistava Vetreät-ryhmä. Vetreät korkkasivat
uuden tilan käyttöön seniorien tuolitansseilla.

T

ämä on hyvä, ilmava paikka, ja salissa riitti reilusti tilaa tuolitanssiin. Ulko-ovelle tosin kaipaisin ramppia,
koska osalla jäsenistämme
liikuntakyky on rajoittunut,
sanoo Ulla Listovaara, joka on ryhmän perustaja ja yksi sen kolmesta ohjaajasta.
Jäseniä suljetussa ryhmässä on tällä
hetkellä kaksitoista, ja osa heistä on ollut
mukana perustamisvuodesta 2009 lähtien.
Ryhmä on tarkoitettu yli 65-vuotiaille, ja
suuri osa jäsenistä on yli kahdeksankymppisiä.

Mieli virkistyy
Joka toinen viikko kokoontuvan ryhmän
toiminta perustuu Hyvinvointitreenit-malliin, jonka tarkoituksena on tuoda ikäihmisille mielenvirkistystä ja mukavaa tekemistä. Tuolitanssin lisäksi Vetreissä on
paljon muutakin toimintaa, ja sen sisällön
päättävät jäsenet itse.
– Me ohjaajat yritämme keksiä kiinnostavaa tekemistä, ja ryhmäläiset valitsevat
ehdotuksista mieleisensä, Ulla Listovaara
kertoo.

– Talvisaikaan pelataan lauta- ja muistipelejä, askarrellaan ja pidetään lukupiiriä,
jossa ulkopuolinen vapaaehtoislukija lukee
ääneen. Kesällä olemme käyneet lähiseudun museoissa ja kesäteatterissa sekä tehneet luontoretkiä, paistaneet makkaraa ja
pelanneet mölkkyä.

Yhdessäolosta iloa arkeen
Vetreät haluaa ehkäistä ikäihmisten osattomuuden ja yksinäisyyden tunnetta. Siinä sosiaalisilla kontakteilla on suuri merkitys, mutta niiden ylläpitämistä saattavat
vaikeuttaa usein iän myötä harveneva ystäväpiiri ja liikkumista haittaavat fyysiset
rajoitteet.
– Tapaamisissa varataan aina reilusti aikaa sosiaaliseen kanssakäymiseen kahvikupin ääressä. Jäsenet ovat ystävystyneet
keskenään, ja tapaamiset ovat joillekin
henkireikä, joka auttaa jaksamaan arjessa.
Ja kyllä täällä ohjaajakin virkistyy, Ulla
Listovaara sanoo. 

KELLOKOSKEN YHTEISÖTILA
Koulutie 20, 04500 Kellokoski

• Entinen Kellokosken nuorisotalo,
tunnetaan nimellä Vanha Nuorkka
• Uusi nimi päätetään toukokuussa
nimikilpailun perusteella
• Maksutta yhteisöjen ja asukkaiden
käytettävissä
• Tilaa 200 m² kahdessa kerroksessa
• Varaukset Timmi-tilavarausohjelman
kautta
Lisätiedot:
www.tuusula.fi/osallisuus
yhteisömanageri Katja Repo
katja.repo@tuusula.fi
puh. 040 314 3048

SINUSTAKO VAPAAEHTOINEN?
Vapaaehtoisia tarvitaan mukaan monenlaisen toiminnan toteuttamiseen ja ideoimiseen. Vapaaehtoistoiminta antaa mahdollisuuden auttaa muita ihmisiä ja edistää itselle tärkeitä asioita. Se antaa tekijälleen myös onnistumisen kokemuksia ja iloa. Etsimme nyt kortteliolohuoneiden vetäjiä, museovapaaehtoisia, kotiseutupäivien vapaaehtoisia (8.–11.8.2019) ja lähettiläitä.
•

Kortteliolohuoneiden yhteyshenkilöt ja vetäjät lisäävät
alueensa yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä.

•

Museon vapaaehtoisena pääsee kurkistamaan museotyön
”kulissien” taakse ja mukaan museon monipuoliseen toimintaan.

•

Kotiseutupäivillä (8.–11.8.2019) tarvitaan apukäsiä ja
vapaaehtoisia moniin tehtäviin, mm. some-vastaavaksi.

•

Tuusulan lähettiläät toimivat sosiaalisessa mediassa ja
omissa verkostoissaan positiivisten Tuusula-uutisten sanansaattajina.

Vapaaehtoisilta ei odoteta erityistaitoja. Tehtävään saa aina opastuksen
ja toimintaan tukea. Myös sitoutumisen asteen voi itse määritellä.
Kysy lisää yhteisömanageri
Katja Repo, katja.repo@tuusula.fi ja p. 040 314 3048
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Haki
kokemuksia ja
onnistumisen
iloja!

Kuva: Kari Kohvakka

Kesäkalenteri

Kulttuurin Tuusula

– kesä täynnä tapahtumia
#tuusula
#kulttuuriliikuttaa
#kotiseutupäivät
#erkkola

Tervetuloa
Tuusulaan!

#kesäkalenteri
#taiteidenyö

#tuumuseoon

#halosenniemi
#visittuusulanjärvi

KESÄKALENTERIN SISÄLTÖ
Tuusulan Taiteiden Yön teemana monet kasvot 8
Tuusula-viikko juhlistaa kotikuntaa 9
Kesän tapahtumakalenteri 10
Tuu museoon -viikot 30.7.–11.8.2019 15
Halosenniemessä tupa täynnä naisia 16
Runoja sydämeen Erkkolassa 17
Valtakunnalliset kotiseutupäivät Tuusulassa 18
Kesäkalenteri
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Teksti: Taiju Kiesilä, kulttuurituottaja
Kuvat: Kari Kohvakka

Tuusulan Taiteiden Yön teemana

monet kasvot

Elämyksiä, kokemuksia, museoita, taiteilijakoteja, musiikkia, arkkitehtuuria, teatteria, makuja ja taidetta Tuusulanjärven rantamaisemissa.
Tuusulan Taiteiden Yö tarjoaa monipuolisen kattauksen moni-ilmeistä
taidetta noin 25 tapahtumapisteessä 9 kilometrin matkalla. Tämän vuoden teemana on Monet kasvot, joka antaa tekijöille ja yleisölle runsaasti
tulkinnanvaraa. Taiteiden yötä vietetään perjantaina 9.8.

T

aiteiden yön taival on pitkä
ja välimatkat melko suuria. Monet nauttivat kävelemisestä kesäillassa, mutta myös pyörä on mainio
kulkuväline tapahtumassa,
jossa Rantatie on suljettuna muulta liikenteeltä. Myös maksuton tapahtumabussi
kulkee Järvenpään ja Hyrylän väliä pysähtyen kaikille pysäkeille.
– Ohjelmakattauksesta jokainen voi valita itseään kiinnostavat ohjelmat ja luoda
oman Taiteiden yönsä. Sen voi tehdä etukäteen käsiohjelmasta valiten tai paikan
päällä tilanteisiin tarttuen. Open Stagella
saa kuka tahansa esiintyä. Myös työpajat,
tanssiopastus ja yhteislaulut tarjoavat kävijöille mahdollisuuden itsetekemiseen, kertoo tapahtuman tuottaja Tiina HäkkinenKohvakka.
Tuusulan Taiteiden Yö tarjoaa joka vuosi paitsi jotain uutta ja yllättävää, on muka-
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na myös tuttua ja turvallista, kuten ainutlaatuinen miljöö. Se ja tapahtumapisteet
antavat kehykset elokuiselle illalle.
Tuusulan Taiteiden yön tuottaa Tuusulan Taiteiden yö ry. yhteistyössä Tuusulan
kulttuuripalveluiden kanssa. Ohjelma julkaistaan kesäkuun loppupuolella ja ohjelmaesite on silloin jaossa kirjastoissa sekä
tapahtuma-alueen tapahtumapisteissä ja
verkossa osoitteessa www.taiteidenyo.fi. 

Kulttuurin
nälkään,
elämän janoon.
TUUSULAN TAITEIDEN YÖ
PE 9.8.2019 KLO 18.00–02.00
Tuusulan Taiteiden Yö on aito
Taiteiden yö, jossa taide
kuuluu kaikille.
Tuusulan Taiteiden Yö asettuu
Rantatien ja Kirkkotien alueelle ja
Hyrylän keskustaan. Tuusulanjärven
rantamaisemissa Taiteiden yön taipaleella on mukana niin vanhoja kuin
uusiakin tapahtumapisteitä, kaikkiaan
noin 25 kappaletta. Tuusulanjärvi-ilmiön hengessä kuntarajat ylitetään ja
Järvenpään puolellakin on muutama
tapahtumapiste.
Tapahtumaan on vapaa pääsy.
Joissakin tapahtumapisteissä
on myös maksullista ohjelmaa.
Maksuton Taiteiden yön bussi
kulkee Hyrylän linja-autoaseman ja
Järvenpään juna-aseman välillä
klo 18.00-22.00. Bussin aikataulu
löytyy käsiohjelmasta. Polkupyörällä
pääsee kätevästi kulkemaan tapahtumapisteestä toiseen.

WWW.TAITEIDENYO.FI

Tuusula-viikko
juhlistaa kotikuntaa
Maanantaina 22.7. saloissa liehuvat Tuusula-viirit, kun on taas
aika juhlia Tuusula-päivää. Periaatepäätös Tuusulan kappeliseurakunnan perustamisesta tehtiin
22.7.1643. Seurakunnat vastasivat
aiemmin myös kuntien tehtävistä, ja siksi myös Tuusulan kunnan
syntymäpäivä lasketaan tästä päivästä. Omaan kotikuntaan ja sen
historiaan on mahdollista tutustua
Tuusula-viikkojen tapahtumissa.
Tapahtumia järjestetään eri puolilla Tuusulaa erityisissä ja ainutlaatuisissa paikoissa kotiseutua kunnioittaen. Valtava määrä
vapaaehtoisia pitää huolen Tuusulan kesätapahtumista. Vuosien saatossa muotoutunut heinäkuinen tapahtumaviikko syntyy
yhteistyössä useiden paikallisten kulttuuri- ja kotiseutuyhdistysten, museoiden ja
kunnan kulttuuripalvelujen kesken.
Tuusula-viikon ohjelmaa päivitetään
kevään aikana tapahtumat.tuusula.fi

TIESITKÖ?
Tuusulan kunnan ikä lasketaan
vuodesta 1643, jolloin Sipoon
kirkkoherran kanssa riitaantuneet
tuusulalaiset rakensivat omin luvin
oman kirkon, kun he kyllästyivät
pitkään kirkkomatkaan ja suomenkielisten jumalanpalvelusten vähyyteen. Kappeliseurakunnan perustaminen hyväksyttiin vuonna 1654,
jolloin tuusulalaisia arvellaan olleen
noin 680 henkeä.

TUUSULA-VIIKKO
20.–28.7.
Tuusulan-päivän 22.7. ympärille rakentuva
tapahtumakokonaisuus Tuusula-viikko
tarjoilee monipuolista ohjelmaa eri
puolilla kuntaa.
Työnäytöspäivä Tuusulan
työläiskotimuseolla
la 20.7. klo 12–16
Kirkkotie 21, Tuusula

Ohjelmassa erilaisia työnäytöksiä villan
kehräämisestä tervanpolttoon ja sepäntöihin. Pääsymaksu 2 €. Lisätietoja
www.tuusulantyolaiskotimuseo.fi

Kirkko keskellä kylää
-musiikkijumalanpalvelus
su 21.7. klo 12
Kellokosken kirkko, Männistöntie 5

Tuusula-päivän avoimet
ovet museoissa ma 22.7.
Halosenniemi (Rantatie) klo 11–18,
yleisöopastukset klo 12 ja 15
Lottamuseo (Rantatie 39) klo 9–18,
opastuksia tasatunnein
Erkkola (Rantatie 25) klo 11–18,
yleisöopastus klo 16
Aleksis Kiven kuolinmökki (Rantatie) klo 11–18
Ilmatorjuntamuseo (Klaavolantie 2)
klo 11–17
Tuusulan työläiskotimuseo (Kirkkotie 21)
klo 12–16
Tuusulan Automuseo (Huoltotie 1, ovi 3)
klo 10–17
Kellokosken Ruukin tehdasmuseo
(Vanha valtatie 190 rak. 3) klo 12–16
Käsintekijöiden markkinat Hyrylän torilla
to 25.7. klo 10–17
Hyrylän tori, Hyryläntie 15, Tuusula

Musisoimassa Riku Niemi
Orchestran muusikoita. Lisätietoja
www.tuusulanseurakunta.fi

Myynnissä uniikkeja, käsintehtyjä tuotteita laidasta laitaan mm. koruja, huiveja,
hattuja, mattoja, lahjatavaroita ja sisustustuotteita. Järjestää Tuusulan Taitokädet ry.
Lisätietoja www.tuusulantaitokadet.com

Piknik-konsertti Kellokosken
Prinsessapuistossa
su 21.7. 13.30–17.00
Kellokosken sairaalan Prinsessapuisto,
Vanha Valtatie 198, Kellokoski

Antiikkimarkkinat Jokelan Tiilitehtaalla
la 27.7. klo 10–15
Jokelan tiilitehdas, Nukarintie 3, Jokela

Musiikkia ja ohjelmaa koko perheelle.
Vaskipuhallinmusiikkia Kellokosken Soittokunnan tahdissa sekä yllätysesiintyjä.
Klo 14 Teatteri Rollon esitys lapsille ”Umpimähkän valtakunta”. Omat piknik-eväät
ja -varusteet mukaan! Vapaa pääsy. Järjestää Me Kellokoskelaiset ry. Lisätietoja Me
Kellokoskelaiset ry:n Facebook-sivuilta.

Alueella useita antiikin ja vanhan tavaran
kauppiaita, buffetti ja ohjelmaa lapsille.
Järjestää Jokelan Tiilitehdasperinne ry.
Lisätietoja www.tiilitehdasperinne.com

Klaavolantien kyläjuhla
su 28.7. klo 12–16
Klaavolantie 2 ja 3, Tuusula

Koko perheen tapahtuma Klaavolan talon
ja Ilmatorjuntamuseon pihapiirissä. Tapahtuma avataan klo 12 Ilmatorjuntamuseon pihalla juhlallisella lipunnostolla.
Tuusula-hallissa nähdään vanhoja elokuvia Tuusulasta ja opastukset Kapteenin
Puustelliin ovat klo 12.30 ja 15.00. Alueella
on esillä vanhoja autoja. Klaavolan pihapiiristä löytyy lapsille ongintapiste ja jo
perinteeksi tullut keppihevosrata. Askartelupajassa on mahdollisuus valmistaa itse
vanhoja perinneleluja. Lastenmusiikkiorkesteri Loiskis laulaa ja laulattaa ikivihreitä lastenlauluja klo 13.00 ja 14.30. Vapaa
pääsy. Järjestää Tuusulan kulttuuri ja museo, Ilmatorjuntamuseo, Tuusulan automuseo ja Tuusula-Seura ry.
Lisätietoja www.tuusula.fi

Mikä Mikä Teatteri: Kerran vielä tunteella
Paijalan teatterilato, Hankkijantie 1, Tuusula
Esitykset Tuusula-viikolla: ke 24.7. klo 19,
pe 26.7. klo 19, su 28.7. klo 15
Joka-teatteri: Aatamin puvussa
ja vähän Eevankin
Siljalantie 2, Jokela
Esitykset Tuusula-viikolla: la 20.7. klo 17,
su 21.7. klo 14, ti 23.7. klo 19
Kuva: Kari Kohvakka

Kesäkalenteri
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Kesän
tapahtumat

TOUKOKUU
Kun poijat ne raitilla laulelivat...
la 4.5. klo 16
Rykmentinpuiston ruokala, Rykmentintie,
rakennus 48, Tuusula

Tuusulan Mieslaulajien ja Rajamäen Mieslaulajien yhteinen kevätkonsertti juhlistaa
suomalaisen mieskuorolaulun 200-vuotista taivalta. Ohjelma koostuu mm. J. H.
Erkon, Eino Leinon ja Aleksis Kiven teksteihin sävelletyistä ja mieskuorolle sovitetuista lauluista. Kuoroja johtaa Taina Piira
ja pianistina soittaa Janne Hovi. Liput 15 €
ovelta ja kuorolaisilta.

Mefisto – Ainon vieraana Joona Uusitalo
su 5.5. klo 15
Aino-Sali, Kirkkotie 49, Tuusula

Pianisti Joona Uusitalo esittää mm. Bachin, Beethovenin ja Lisztin musiikkia. Konsertissa on maksullinen väliaikatarjoilu.
Käsiohjelma 5 €.

Sydänten matkassa – Äitienpäiväetkot
Kellokoskella
ti 7.5. klo 18
Kellokosken kirkko, Männistöntie 5

Äitienpäivää juhlistava konsertti tuo esille mm. lasten ajatuksia äideistä, paikallisia harrastajia sekä ”Sydänten matkassa”
-kappaleen kantaesityksen. Esiintymässä
ovat Kellokosken kyläkuoro, Kellokosken
upouusi salonkiorkesteri, musisoivat lapset ja nuoret sekä yllätysesiintyjä. Konsertin jälkeen kahvit seurakuntatalolla.
Vapaa pääsy. Käsiohjelma maksullinen.
Lisätiedot: hanni.autere@gmail.com

Platonin Akatemia
ke 8.5. klo 9-14

Rantatien ympäristössä, Erkkolassa ja
Kallio-Kuninkalan kartanossa. Filosofiaa,
kirjallisuutta, runoja sekä globaaleja ja perimmäisiä kysymyksiä. Teemana Tärkeät
asiat. XXIII Platonin Akatemian tuottaa
Tuusulan lukio.
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Kuva: Kari Kohvakka

Platonin akatemian Filosofikahvila
la 11.5. klo 14
Kahvila Vellikello, Sibeliuksenväylä 53,
Järvenpää

lauantaina 11.5. Kohteisiin pääsee päivän
ajan ilmaiseksi näyttämällä pyöräilykypärää. Lähiluonto ja kulttuurikohteet tutuksi!

Teemana Sivistys. Keskustelemassa Finlands Svenska Skolungdomsförbund -järjestön pj Bicca Olin ja fysiikan professori
Kari Enqvist. Yleisöllä on mahdollisuus
osallistua keskusteluun. Vapaa pääsy. Filosofiakahvilan tuottaa Platonin Akatemian
kannatusyhdistys. Ohjelma ja lisätietoja
www.platoninakatemia.fi

MM-Lätkätori 2019
la 11.5. klo 17–24
Hyrylän tori, Hyryläntie 15, Tuusula

Kotiseutukävely
ke 8.5. klo 17
Mäntymäki, Luurikuja 1, Tuusula

Kaikille avoin kotiseutukävely pitkin varuskunnan ja Wanhan Hyrylän raitteja.
Lähtö klo 17 Mäntymäen edestä. Vain virstan lenkki kierretään, mutta pitkä taival
Hyrylän historiaa. Tarinat tarjoaa kotiseutuharrastaja Heikki Simola. Järjestää Tuusulan Sydänyhdistys.

Ilmatorjuntamuseon luentoilta
ke 8.5. klo 18–20
Ilmatorjuntamuseo, Klaavolantie 2, Tuusula

Esitelmäillan aloittaa TkL Risto Korhonen
Puolustusvoimien tutkimuslaitokselta aiheenaan ”Satelliittipaikannus ja häiriöt”.
Illan toisen esitelmän pitää myyntipäällikkö ja kirjailija Ossi Kamppinen aiheena
”Suomalaisen Neuvosto-Karjalan kultakausi”. Vapaa pääsy.

Make Lied Great Again
to 9.5. klo 19
Aino-Sali, Kirkkotie 49, Tuusula

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston
lied-luokan oppilaat heittäytyvät amerikkalaisen liedin lumoihin. Tule kuulemaan,
kuinka mahtavaa lied voi ollakaan. Konserttiin on vapaa pääsy. www.kum.fi

Pyörämatkailupäivänä museoon ilmaiseksi
pyöräilykypärällä
la 11.5. klo 11–18

Tuusulan museon kohteet Halosenniemi,
Erkkola ja Aleksis Kiven kuolinmökki
osallistuvat Valtakunnallisen pyöräilyviikon (3.–12.5.) pyörämatkailupäivään

Tapahtuma, joka kerää jääkiekon MM-kisojen aikaan kylän jokaisen lätkähullun
Hyrylän torille. Torille tuodaan tapahtuman ajaksi iso led-näyttö, josta näytetään
päivän pelit, joista toinen ja myöhäisempi
on tietenkin Suomen peli. Tapahtuma ei
ole pelkkä kiekkokokemus, vaan ohjelmassa on myös musiikkia, kojuja ja ohjelmaa
koko perheelle. Tapahtuma voitti Tuusulan kunnan osallistuvan budjetoinnin äänestyksen. Järjestää Lätkätori-tiimi ja Proton Productions Oy yhteistyössä Tuusulan
kunnan kanssa.

Äitienpäivänä museoon
su 12.5. klo 11–18

Halosenniemi, Erkkola ja Aleksis Kiven
kuolinmökki tarjoaa ilmaisen sisäänpääsyn äideille, lapsille, isoäideille ja lapsenlapsille Äitienpäivänä.

Popmusiikkia! -konsertti
su 12.5. klo 15
Kellokosken koulu, Tonkka, Koulutie 7

Kellokosken soittokunta yhdessä Keskisen
Uudenmaan Musiikkiopiston oppilaiden
kanssa konsertoi – Popmusiikkia äideille
ja kaikille muillekin! Vapaa pääsy.

Elokuvanäytös: Yrittäjä
ke 15.5. klo 10
Tuusulan pääkirjasto, Autoasemankatu 2

Senioreille suunnattuja tapahtumia järjestetään pääkirjastossa päiväsaikaan kaksi
kertaa kuukaudessa, parillisten viikkojen
keskiviikkoina. Ohjelmassa on kirjailijavieraita, kulttuuria, taidetta, opastusta ja
tietoiskuja. Tällä kerralla katsotaan Virpi Suutarin ohjaama dokumenttielokuva
Yrittäjä (2018), jossa sukelletaan suomalaisen yrittäjyyden maailmaan. Tilaisuudet
ovat kaikille avoimia ja maksuttomia, eikä
tapahtumiin tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Jokaisella tapaamiskerralla on kahvi-

tarjoilu. Kaiken ikäiset ovat tervetulleita
mukaan. Lisätietoja www.tuusula.fi/
seniorienkirjasto

Kuva: Kari Kohvakka

Toukokuussa pääkirjaston valtaavat soturikissat! Lisätietoja www.tuusula.fi/kirjasto

Ikäihmisten liikuntapäivä Metsäpirtillä
ke 15.5. klo 10–14
Metsäpirtti, Turaniementie 61, Rusutjärvi

Kunnan ikäihmisille järjestettävä liikuntapäivä. Järjestäjänä tänä vuonna Tuusulan
seudun Eläkeläiset.

Kalastuskauden avajaiset Kellokoskella
la 25.5. klo 9–15
Ruukin alue ja patoalue, Kellokoski

Kukkapeltotalkoot – Lahelan kesän startti
ke 15.5. klo 17–20
Sointulantien kenttä, Sointulantie, Lahela

Kutsumme kaikki kyläläiset ja kukkapelloista kiinnostuneet kylvötalkoisiin. Tänä
vuonna kylvämme auringonkukkia, hunajakukkaa sekä unikoita. Partiolaisten
grillistä saa pientä purtavaa pikkurahalla.
Mukana myös infoa Seitsemän veljeksen
vaellusreitistä. Lisätietoja facebookista:
Kukkapeltotalkoot – Lahelan kesän startti

”Sentimental Journey”
– Viihdekuoro Essujen kevätkonsertti
ke 15.5. klo 19
Mikkolan koulu, Pähkinämäentie 215,
Tuusula

Kevätkonsertissa esitellään ensi kesän
Budapestin kuorofestivaalien ohjelmistoa.
Väliajan pieni tarjoilu sisältyy lipun hintaan, aikuiset 15 € ja alle 12 v. 5 €. Lippuja
ovelta ja kuorolaisilta. www.facebook.com/
viihdekuoro.essut

Omille siiville
ke 15.5. klo 19
Aino-Sali, Kirkkotie 49, Tuusula

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston
päättävien oppilaiden konsertti. www.kum.fi

”Hyvältä näyttää niinku kuuluuki”
– Tuuslaulajien kevätkonsertti
to 16.5. klo 19
Mikkolan koulu, Pähkinämäentie 215, Tuusula

Kevätkonsertissa kuullaan ohjelmistoa
suomalaisista kansanlauluista Beatlesiin.
Kuoroa johtaa Leena Kanninen. Liput 15 €,
johon sisältyy pieni väliaikatarjoilu. Lippuja ovelta ja kuorolaisilta.

Kalastuskilpailu Jokelan lammella
la 18.5. klo 10–14
Jokelan koulukeskuksen lampi, Jokela

Koko perheen kalastuskilpailu Jokelan
koulukeskuksen lammella, josta saaliina
istutettuja kirjolohia. Kalastusvälineenä
pitää olla onki ja yhden luvan hinta on 5 €,
joka käsittää yhden kirjolohen. Suurimmat ja useammat kalat palkitaan. Voit tulla myös piknikille. Buffetti. Ohjelmaa lapsille. Järjestää Lions Club Jokela.

Tapaa taiteilija Heli Laaksonen!
su 19.5. klo 11–18
Erkkola, Rantatie 25, Tuusula. www.erkkola.fi

Taiteilija esittelee näyttelyn teoksia Erkkolassa. Museon pääsymaksu 5/4/2 €,
Museokortti

OmaisOiva-kahvila
ma 20.5. klo 13.00–14.30
Jokelan kirjasto, lukusali, Keskustie 20

OmaisOiva-kahvilat ovat kaikille avoimia
tilaisuuksia, joissa on mahdollisuus saada
tietoa omaishoidon asioista vaihtuvin teemoin ja alustuksin. Mukaan ilman ennakkoilmoittautumista. Teemana rentoutus ja
mindfulness. Järjestää Keski-Uudenmaan
Omaishoitajat ja Läheiset ry / OmaisOiva
p. 050 320 3962.

Soturikissat-tapahtuma
ke 22.5. klo 16–19
Tuusulan pääkirjasto,
Autoasemankatu 2, Tuusula

Kansainvälinen museopäivä
– Tuuletu Tuusulanjärvellä
la 18.5.

Tule tuulettumaan Tuusulanjärvellä kansainvälisenä museopäivänä! Tuusulanjärven alueen museot avaavat ovia paikkoihin, joihin ei yleensä pääse ja esittelevät
museokokoelmia, jotka ovat yleensä varastoissa. Museoihin vapaa pääsy ja ohjelmat
ovat maksuttomia.
• Halosenniemi avoinna klo 11–18. Klo 11,
12, 14 Serenadeja naisille, oopperalaulaja, tenori Juha Hostikka ja harmonikkavirtuoosi Niko Kumpuvaara. Klo 13 ja
15 yleisöopastukset Halosenniemestä ja
”Naisia tupa täynnä” -näyttelystä. Halosenniemen saunan ovet on avoinna päivän ajan.
• Aleksis Kiven kuolinmökki avoinna
klo 11–18.
• Taiteilijakoti Erkkola avoinna klo 11–18.
Yleisöopastukset klo 12 ja 16. Näyttelyssä
runoilija, kirjailija Heli Laaksosen ”Ilma
luppa – maalauksia margariinirasiaan,
puulle ja muulle”.
• Klaavolan talo avoinna klo 11–17. Klaavolan talossa tuuletetaan ulkorakennuksia
ja esitellään talon ja Tuusulan historiaa
niille joita historia huvittaa.
• Ilmatorjuntamuseo avoinna klo 11–17.
• Lottamuseo avoinna klo 9–18. Klo 11 ja 16
puutarhaopastus. Klo 12 ja 15 Harmaat
sisaret -museo-opastus. Klo 13 luento lottapuvun museoarvosta, Kaisa Kinnunen
ja Tiina Kinnunen. Klo 14 Pikkulotan
leikkejä puutarhassa. Lisäksi tehtäviä
lapsille museon puutarhassa ja näyttelyssä. Lottakanttiini avoinna ja pihalla
hernekeittoa soppatykistä klo 12 alkaen.
• Tuusulan työläiskotimuseo avoinna
klo 12–16.
• Kellokosken sairaalamuseo avoinna
klo 11–17.
• Kellokosken ruukin tehdasmuseo
avoinna klo 12–16. ”Torvisoittoa ja
kovaa teetä” -näyttely.
• Ainola avoinna klo 10–17. Klo 10 ja 15 yleisöopastukset. Klo 11 ja 15 puutarhaopastukset. Klo 12 ja 14 Kevätsiivous Ainolassa -opastukset. Opastetuille kierroksille
mahtuu 25 henkeä/ kierros, ilmoittautuminen kassalla ennen kierroksen alkua.
Sauna ja Hesan kamari ovat auki 10–17.
• Järvenpään taidemuseo avoinna
• klo 11–18. Näyttely ”Sadejuovia ja pilvisäteitä - Taiteilijoiden taivaat meteorologin silmin”.
• Ahola avoinna klo 10–18. Perusnäyttely ja ”Kuinka on opittu lentämään”
-pienoisnäyttely. Yleisöopastus klo 11.

Ohjelmaa koko perheelle mm. Halvatun
papat, Kellokosken soittokunta, kalastuskilpailu sekä markkinamyyjiä. Juontajana
Eija Vilpas. Ruukin alueella myös käsintekijöiden myyntipisteitä. Kellokosken Taidepolku avautuu. Vapaa pääsy. Järjestää
Kellokosken yrittäjät yhdessä Kellokosken
muiden yhdistysten kanssa. Tiedustelut
kellokosken@yrittajat.fi

KESÄKUU
Montturock
su 2.6. klo 12 alkaen
Kesäteatterin Monttu, Hyryläntie 14, Tuusula

Koko perheen musiikkitapahtuma Hyrylän keskustassa. Vapaa pääsy. Järjestää
Tuusulan Festivaaliyhdistys ry. Lisätietoja
www.montturock.fi

Ilmatorjuntamuseo 50 vuotta Hyrylässä
ti 4.6. klo 11–17
Ilmatorjuntamuseo, Klaavolantie 2, Tuusula

Ilmatorjuntamuseo avautui 50 vuotta sitten Hyrylässä 4.6. yleisölle ensimmäisen
kerran, jonka kunniaksi päivän ajan museoon avoimet ovet. Klo 12 luento Ilmatorjuntamuseon historiasta, eversti evp. Seppo Lehto. Vapaa pääsy.

KESÄILLAN MUSIIKKIA -KONSERTTISARJA
Tuusulan kirkko, Kirkkotie 34

Konsertteihin vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
Konserttisarjan järjestävät Tuusulan seurakunta ja Tuusulan kulttuuripalvelut. Lisätietoja www.tuusulanseurakunta.fi

Minun sieluni ylistää, minun henkeni
riemuitsee! ke 5.6. klo 20

Jumalan äidille omistetussa musiikissa
kuuluu Marian nöyrä kiitollisuus, ilo ja
äidin suuri tuska. Sanna Räsänen, urut ja
piano; Naiskuoro Tuulahdus; Tuula Saarensola, mezzosopraano ja kuoronjohto.

Maailman ympäri
ke 12.6. klo 20

Maailmanympärimatkalta kuullaan musiikkia Englannista, Romaniasta, Japanista, Papua-Uudesta Guineasta, Etelä-Amerikasta ja Yhdysvalloista. Säveltäjänimiä
Duarte, Bartok, Miyagi, Sculthorpe ja Beaser. Just A Duo: Alice Thompson, huilu ja
Antero Pellikka, kitara.

Suven sydämessä
ke 19.6. klo 20

T. Kuulan, O. Merikannon ja A. Sonnisen
sävelmiä. Jari Tanhuanpää, baritoni ja
Heli Ahvenainen-Saaristo, piano.

Perhesäveliä kesäillassa ke 26.6. klo 20

Lavrentsuckin musiikkiperhe esittää suomalaisia ja heprealaisia lauluja sekä instrumentaalikappaleita duossa, triossa ja kvartetissa.

Kesäkalenteri

11

Valtakunnalliset kotiseutupäivät
8.–11.8.2019

Kaikille avoin kotiseututapahtuma Valtakunnalliset kotiseutupäivät järjestetään
8.–11. elokuuta Tuusulanjärven taiteilijayhteisön maisemissa ja Hyrylän historiallisella varuskunta-alueella. Tapahtuma on
kotiseututyön vuoden huipentuma ja päätapahtuma. Lisätietoja www.kotiseutuliitto.fi/kotiseutupäivät2019 Lue lisää s. s. 18.

TULOSSA
UUTTA!
Katukarnevaalit
la 8.6. Hyrylässä

Seuraa kunnan
tapahtumakalenteria
tapahtumat.tuusula.fi

Kesäbingo-tapahtuma
omaishoitoperheille
ma 10.6. klo 14–15.30
Ester Matilda-koti, Konduktöörinkuja 2,
Jokela

Kaikille omaishoitoperheille avoimessa
ja maksuttomassa kesäkohtaamisessa on
luvassa mukavaa yhdessäoloa bingoilun
ja kahvittelujen merkeissä. Järjestää Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset
ry/OmaisOiva p. 050 320 3962.

Tuusula Brass
la 15.6. klo 18–22
Krapin Paja, Rantatie 2, Tuusula

Perinteisessä Jazz & Brass minifestivaalissa esiintyy tänä vuonna Teemu Viinikainen Trio, Sami Saari & Tuusulanjärvi Big
Band. Liput ennakkoon www.krapinpaja.fi
alkaen 25 €, ovelta 30 €. Järjestää Tuusulanjärvi Big Band ry.
Lisätietoja www.tjbb.fi

HEINÄKUU
Tuusula-viikko 20.–28.7.

Tuusulan-päivän 22.7. ympärille rakentuva tapahtumakokonaisuus Tuusula-viikko
tarjoilee monipuolista ohjelmaa eri puolilla kuntaa. Ohjelmaa järjestävät tuusulalaiset kulttuuri- ja kotiseutuyhdistykset,
museot sekä Tuusulan kulttuuripalvelut.
Lisätietoja www.tuusula.fi Lue lisää s. 9

Kotiseutumarkkinat Hyrylän torilla
la 10.8. klo 10–16
Hyrylän tori, Hyryläntie 15, Tuusula

Kotiseututoiminnan esittelyä, käsitöitä
sekä herkkuja lähialueilta. Järjestää
Tuusulan kulttuuripalvelut. Lisätietoja
www.tuusula.fi
Tuusulan automuseo. Kuva Ida Loponen

Tuu museoon -viikot
30.7.–11.8. ti–su 11–17

Halosenniemen, Erkkolan, Aleksis Kiven
kuolinmökin, Lottamuseon ja Ilmatorjuntamuseon lisäksi avoinna ovat Kellokosken Ruukin Tehdasmuseo, Kellokosken
sairaalamuseo, Tuusulan työläiskotimuseo, Tuusulan Automuseo, Klaavolan talo ja
Jokelan Tiilitehdas. Lue lisää s. 15

ELOKUU
Jokelan Närkästysjuhlat
pe–la 2.–3.8.
Laatikkotehtaantie 14, Jokela

Musiikkifestivaali esittelee musiikillisia
elämyksiä valtavirran ulkopuolelta. Tapahtuma on ikärajaton ja maksuton. Tapahtuman järjestää Jekku ry. Lisätietoja
Närkästysjuhlien Facebook-sivuilta.

Komediakiertue
to 8.8. klo 19
Krapin kesäteatteri, Rantatie 2, Tuusula

Stand upin huippunimet saapuvat Tuusulaan. Komediafestivaali On The Road
Show:ssa esiintyvät Ali Jahangiri, Niko Kivelä, Ilari Johansson ja André Wickström.
Ikäraja 18 v. Kesto n. 2 h (sis. tauon). Tiedustelut ja lipunmyynti KUT-toimisto
p. 09 2735 4000, info@kut.fi, www.kut.fi,
www.lippu.fi
Kuva: Kari Kohvakka

Kotiseutu liikuttaa
la 10.8. klo 11–16
Uimahallin takanurmi, Rykmentintie 1, Tuusula

Erilaisia liikuntapisteitä vauvasta vaariin,
muksusta mummuun. Mm. temppuilua, pihapelejä, kuvabingoa, Seniorit Sykkeellä,
muistijoogaa, kahvakuulaa ja kehonhuoltoa. Lisäksi esitellään syksyn liikuntatarjontaa. Järjestää Tuusulan vapaa-aikapalvelut ja Kansalaisopisto sekä Liikuntaseura
Syke Tuusula. Lisätietoja www.tuusula.fi

Juuret Suomessa -konsertti
la 10.8. klo 14
Ilmatorjuntamuseo, Klaavolantie 2, Tuusula

Esiintyjinä pianisti Seppo Hovi, laulaja
Hannu Lehtonen sekä kultaisen harmonikan Jarno Kuusisto. Ilmoittautumiset ja konserttiliput: Ilmatorjuntamuseo
p. 040 314 3470,
itmuseo@ilmatorjuntamuseo.fi.

Kelloveneregatta
la 10.8. klo 13–20
Kellokosken padon ja ruukin alue,
Vanha Valtatie 190, Kellokoski

Kotiseututapahtuma Kellokoskella. Ohjelmassa mm. filmi- ja valokuvaesityksiä
Kellokosken ruukin konepajalla, Tehdasmuseoon tutustumista ja regattatanssit.
Järjestää Me Kellokoskelaiset ry. Lisätietoja meke.yhdistysavain.fi

Kansanlaulukirkko
su 11.8. klo 10
Tuusulan kirkko, Kirkkotie 34

Tuusulan Lionsien kirkkovene saapuu
kirkkorantaan klo 9.30. Messun jälkeen
kirkkokahvit kirkkopihassa.

Trähus Karnevalen – Puutalokarnevaali
su 11.8. klo 10–18
Krapin pihapiiri, Rantatie 2, Tuusula

Puurakentamisesta, vanhojen talojen kunnostamisesta sekä terveellisestä asumisesta kiinnostuneille suunnattu koko perheen
tapahtuma. Vapaa pääsy.

Kuva Meidän festivaali, Maarit Kytöharju

Meidän Festivaali
28.7.–3.8.
Järvenpää, Tuusula

Tuusulanjärvellä järjestettävän kamaritaidetapahtuman teemana tänä kesänä
on Muutos / Förändring / Change. Kautensa taiteellisena johtajana avaavan Kamus-kvartetin johdolla festivaali tuo jälleen niin laadultaan kuin tunnelmaltaan
tiheitä konsertteja Tuusulanjärven historiallisiin taiteilijakoteihin kuten Ainolaan,
Suvirantaan ja Halosenniemeen. Lisäksi
konsertteja järjestetään Kallio-Kuninkalan Leonora-salissa ja Meidän Metsässä,
Järvenpää-talossa, Tuusulan kirkossa,
Pekka Halosen Akatemialla ja Järvenpään
Seuratalolla. Ohjelma ja lisätietoja
www.meidanfestivaali.fi
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Tuusulan Taiteiden Yö
pe 9.8.
Rantatien ja Kirkkotien alue,
Hyrylän keskusta

Rantatien ja Kirkkotien maisemissa, sekä
Hyrylän keskustassa on tarjolla monipuolista ohjelmaa, elämyksiä ja kokemuksia.
Vapaa pääsy. Joissakin tapahtumapisteissä on myös maksullista ohjelmaa. Järjestää Tuusulan Taiteiden Yö ry ja Tuusulan
kulttuuripalvelut. Tarkempi ohjelma ja lisätietoja www.taiteidenyo.fi. Lue lisää s. 8

Lampirock
la 24.8. klo 14 alkaen
Jokelan koulukeskuksen lammen
ranta, Lampipolku, Jokela

20. kertaa järjestettävä koko perheen ilmaistapahtuma. Luvassa musiikkia kaikenikäisille. Vapaa pääsy. Järjestää Lampirock ry.
Lisätietoja Lampirockin Facebook-sivuilta.

Muusa Klubi: Don Quijote – hurjapäinen
komedia ystävyydestä ja idealismista
ke 28.8. klo 19
Erkkola, Rantatie 25, Tuusula. www.erkkola.fi

Red Nose Companyn huippukoomikot
Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama.
Liput 20 €, ennakkovaraukset
www.lyyti.in/donquijote

Lasten museojuhlat
Tuusulanjärven museoissa
la 7.9. klo 10–16
Ahola, Ainola, Halosenniemi, Lottamuseo,
Taiteilijakoti Erkkola ja Aleksis Kiven kuolinmökki
Ohjelmassa muun muassa lastenkierroksia, juhlatyöpajoja, perinneleikkejä, musiikkia ja muuta mukavaa. Museojuhlien
aikana Tuusulan kirjastoauto Kirre vierailee Halosenniemessä.

KRAPIN PAJAN TAPAHTUMIA
Rantatie 2, Tuusula

Krapin Paja on Tuusulan Rantatiellä sijaitseva uniikki tapahtumatalo. Pajan klubi-illoissa esityksistä nautitaan pienten
herkkujen ja hyvien juomien kanssa. Ohjelmassa mm.
pe 24.5. klo 20.00 Dave Lindholm
la 25.5. klo 20.00 Pauli Hanhiniemen
Retkue
la 8.6. klo 21.00 Samae Koskisen
Korvalääke
pe 21.6. klo 20.30 Pajan juhannustanssit
to 18.7 klo 21.00 Olavi Uusivirta
to 25.7. klo 21.30 Vesterinen Yhtyeineen
pe 2.8. klo 21.30 Litku Klemetti
Koko kesän ja syksyn ohjelma sekä lisätietoja www.krapinpaja.fi

MUSEOT JA NÄYTTELYT
HALOSENNIEMI
Halosenniementie 4–6, Tuusula

Puh. 040 314 3466, 040 314 3467
halosenniemi@tuusula.fi
www.halosenniemi.fi
Avoinna
1.5.–8.9. ma–su klo 11–18
14.9.–8.12. ti–su klo 12–17
Pääsymaksut 8/6/2 €
Museokortti museo.

Pyhät on pihlajat pihalla
– Pekka Halosen maisemamaalauksia
22.1.–5.5.2019
Naisia tupa täynnä
– maalauksia naisilta kuin naisistakin
14.5.–8.9.2019

Pekka Halonen, Elin Danielson-Gambogi,
Maria Wiik, Helene Schjerfbeck, Amelie
Lundahl, Albert Edelfelt, Akseli GallenKallela.

ERKKOLA
Rantatie 25, Tuusula
Puh. 040 314 3471
www.erkkola.fi

Avoinna
1.5.–1.9. ti–su 11–18
2.9.–15.12. ke–su 12–17
Pääsymaksut 5/4/2 €. Museokortti

Heli Laaksonen – Ilma luppa
6.2.–19.5.2019

maalauksia margariinirasiaan,
puulle ja muulle

J. H. Erkko – Sydänten mies
28.5.–22.9.2019
J. H. Erkko 170 vuotta

ALEKSIS KIVEN KUOLINMÖKKI
Rantatie, Tuusula

p. 040 314 3471
Pääsymaksu 2/1 €
Avoinna
2.5.–31.8. ti–su klo 11–18
1.9.–10.10. la–su klo 12–17
ke 10.10. klo 10–16 Aleksis Kiven päivä,
vapaa pääsy

LOTTAMUSEO
Rantatie 39, Tuusula

p. 09 274 1077, www.lottamuseo.fi
Pääsymaksu 7/6/2 €
Avoinna
toukokuu–syyskuu ma–su 9–18
lokakuu–huhtikuu ti–su 10–17
Näyttelyt: Lotan tarina – Vaadi aina enin,
Harmaat sisaret – Lääkintälottien tarina ja
Sairasjunan matkassa -ulkonäyttely.
Opastukset kesäkaudella:
ma klo 11 Sairasjunan matkassa -draamaopastus. Museon sisäänpääsymaksu.
ke klo 16 Syvärannan pihalla -puutarhaopastus. Museon sisäänpääsymaksu.
su klo 13 Opastus englanniksi,
Guided tours in English

TUUSULAN TYÖLÄISKOTIMUSEO
Kirkkotie 21, Tuusula

p. 0400 955 255,
www.tuusulantyolaiskotimuseo.fi
Pääsymaksu 2 €. Vain käteisellä!
Museokortti ei kelpaa.
Avoinna
1.5.–31.5. la–su klo 12–16
1.6.–31.7. ti–su klo 12–16, ke 12–19
1.8.–31.8. la–su klo 12–16
la 4.5. klo 12 Museon kesänäyttelyn
avauspäivä
la 11.5. klo 10–14 Kodin- ja puutarhan
työkalujen teroituspäivät
la 20.7. klo 12–16 Työnäytöspäivä
30.7.–11.8. ti–su klo 11–17
Tuu museoon – Tuusulan museoviikot

TUUSULAN AUTOMUSEO
Huoltotie 1, ovi 3, Tuusula

p. 0400 450 585
Pääsymaksu 5/2 €
Avoinna sopimuksen mukaan.
30.7.–11.8. ti–su klo 11–17 Tuu museoon
– Tuusulan museoviikot

KELLOKOSKEN SAIRAALAMUSEO
Vanha valtatie 198, Kellokoski
Avoinna
1.6.–31.8. to, la klo 11–17
30.7.–11.8. ti–su klo 11–17 Tuu museoon
– Tuusulan museoviikot
Poikkeukset la 22.6. suljettu Juhannuksena
Vapaa pääsy
Avoinna tapahtumapäivinä
la 11.5. klo 11–17 Prinsessa-seminaari ja
uudistetun sairaalamuseonäyttelyn
avajaiset
la 25.5. klo 11–17 Kellokosken kalastuskauden avajaiset
su 21.7. klo 11–17 Tuusula-viikko,
Kellokosken Piknik-konsertti
la 10.8. klo 11–17 Kellovene-regatta
la 31.8. klo 11–17 Kellokoski-päivä
torstaisin klo 14.30 sairaalakappelin
näyttö, lähtö museolta
to 13.6., 11.7. ja 8.8. klo 15 Hartaushetki
sairaalakappelissa

KELLOKOSKEN RUUKIN TEHDASMUSEO
Vanha valtatie 190 rakennus 3, Kellokoski
p. 040 773 1889, Museopuoti Maijan
Kammarin Facebook-sivulta.

Avoinna
3.5.–16.6. pe–su 12–16
26.6.–28.7. to–su 12–16
30.7.–11.8. ti–su 11–17 Tuu museoon
– Tuusulan museoviikot
16.8.–1.9. pe–su 12–16
Avoinna myös sopimuksen mukaan sekä
erilaisten tapahtumien ja teemapäivien
aikana. Vapaa pääsy
Touko–elokuu ”Torvisoittoa ja kovaa
teetä” -kesänäyttely
Kylän musiikin historiaa Kellokosken
tehtaan VPK:n torvisoittokunnasta A.
Aimoon, Amarillo-orkesteriin ja Totti Carlanderin musiikkiharrastukseen.

JOKELAN TIILITEHDAS
Nukarintie 5, Jokela
Avoinna
30.7.–11.8. ti–su klo 11–17 Tuu museoon
– Tuusulan museoviikot

KLAAVOLAN TALO
Tuusulan museo, Klaavolantie 3, Tuusula

p. 040 314 3465
www.tuusula.fi/klaavola
Pääsymaksu 2 €
Avoinna sopimuksen mukaan.
ke 24.7. klo 14 Laula kanssain
-yhteislaulutilaisuus
su 28.7. klo 12–16 Klaavolantien kyläjuhla
30.7.–11.8. ti–su klo 11–17
Tuu museoon – Tuusulan museoviikot

Ilmatorjuntamuseo
Klaavolantie 2, Tuusula

p. 040 314 3470
www.ilmatorjuntamuseo.fi
Pääsymaksu 7/5/1 €
Avoinna
toukokuu-syyskuu ti–su klo 11–17
lokakuu-huhtikuu ke–su klo 11–17
Näyttelyt: Tulikasteesta torjuntavoittoihin, Ilmatorjunta ensimmäisenä taistelussa ja Suomen sotilasperinteet

Jokelan tiilitehtaan rengasuuni.
Kuva Jokelan tiilitehdaperinne ry

Kesäkalenteri
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Mosaiikkiateljee Leena Nio
Tiensuuntie 112, Jokela

www.leenasmosaics.blogspot.com
Vapaa pääsy.
Avoinna 10.8.–25.8. joka päivä klo 11–19
Kimara – Seikkailua mosaiikkipuutarhassa
Kahden viikon perheystävällinen taidetapahtuma. Puutarhassa löytyy monta
värikästä teosta ja hassua olentoa. Afrikkalainen maja kutsuu ihailemaan pelottavia maskeja. Mosaiikkiateljeetalon seinät
tarjoavat uniikin näkymän iloisia tauluja,
peilejä ja eläimiä. Koristekivet, jättikukat
ja -pallot antavat ideoita talvellakin värikkääseen puutarhaan. Ateljeen sisällä voi
tutustua vierailevien taitelijoiden tauluihin.

Rantatien galleria
Rantatie 117, Tuusula

p. 040 727 7197
Avoinna ti–su klo 12–18
Vapaa pääsy
9.5.–31.5. Taideyhdistys KuumArt ry:n
vuosinäyttely
1.6.–16.6. Tuula Siltasarin öljymaalauksia
18.6.–30.6. Seija Kajalon öljymaalauksia
ja postikortteja
2.7.–14.7. Maarit Karenon maalauksia
16.7.–28.7. Ritva Luukkosen maalauksia
30.7.–11.8. Taiteilijaryhmä ”Elokuun
Akat” maalauksia ja grafiikkaa

p. 0400 434 226. Pääsyliput Teatteri Mestan lippuluukulta sekä kahvio Kupposen
antimet ainoastaan käteisellä.

Mikä Mikä Teatteri: Kerran vielä tunteella
9.6.–11.8.
Paijalan teatterilato, Hankkijantie 1, Tuusula

Kannattaako enää vanhemmiten rakastua – ja vielä nuoreen naiseen? Ja minkäs
teet, jos niin käy? Yritetäänkö vielä kerran tunteella, vaikka maailma paheksuu!
Käsikirjoitus Rauli Jokelin. Ohjaus Jouni
Nurminen. Liput: 18/15/10 €, ennakolta
Eläintarvike Hau & Mau (Hyrylänkatu 8)
tai www.mmteatteri.com. Tiedustelut ja
ryhmämyynti p. 0400 434 226. Pääsyliput
Paijalan teatteriladon kassalta ja kahvion
tuotteet ainoastaan käteisellä.

Joka-teatteri:
Aatamin puvussa ja vähän Eevankin
30.6.–4.8.
Siljalantie 2, Jokela

Krapin kesäteatterissa kantaesityksensä
saaneessa koko perheen näytelmässä koetaan kaksikon ennennäkemättömiä seikkailuja musiikin, tanssin ja leppoisan lehmäfilosofian siivittämänä. Käsikirjoitus ja
dramatisointi Jujja ja Tomas Wieslanderin
kirjojen pohjalta Elina Varjomäki. Ohjaus ja koreografiat Elina Varjomäki ja Jari
Hämäläinen. Rooleissa Elina Varjomäki ja
Jari Vainionkukka. Liput: 16/11 €, perhelippu 50 €, alle 3-vuotiaat veloituksetta sylissä. Tiedustelut ja lipunmyynti KUT-toimisto p. 09 2735 4000, info@kut.fi, www.kut.fi,
www.lippu.fi

KURSSEJA
Kuva: Kari Kohvakka

Agapetuksen klassikkokomedia kertoo
asemapäälliköstä, joka myöhästyy laivasta
sekä kahdesta nuoresta miehestä, jotka lähtevät viemään häntä veneellä lähimmälle
linja-autopysäkille. Matkalle sattuu pari
muuttujaa, kuten suomalaisessa komediassa usein käy. Ohjaus Eija Vilpas. Liput
18/15/8 €. Tiedustelut p. 041 703 5364, marjaleena.vayrynen@gmail.com, www.joka.fi

KUT: Tankki täyteen 2

Tuusulan kunnantalon Aulagalleria
Hyryläntie 16, Tuusula

Avoinna ma, pe klo 8–16, ti–to klo 8–18.30
Vapaa pääsy
7.5.–24.5. Käsillä
TAITOA – ILOA – MUOTOA
Taito käsityö- ja muotoilukoulu Etelä-Suomen Tuusulan lasten ja aikuisten ryhmien
oppilastyönäyttely
28.5.–14.6. Tuusulan lasten ja nuorten
kuvataidekoulun 15–20 -vuotiaiden syventävien opintojen oppilaiden näyttely

Gustavelund
Kirkkotie 36, Tuusula
www.gustavelund.fi

3.4.–31.7. Palatellen 2
Mosaiikkitaiteen näyttely, jossa yhdistyvät
Leena Nion väreillä herkuttelu ja Lea Bision hallittu tekniikka ja jalot materiaalit.
Esillä on monia erilaisia teoksia hotellin
sisällä ja ulkona.
1.6.–30.8. Mosaic magic – Mosaiikin taikaa
Puutarhassa
mosaiikkitaiteen
monet
muodot toinen toistaan värikkäimmissä
muodoissa esillä. Mukana satupuita, jättipalloja, kesäsuksia, Marilyn Monroe valkoisessa mekossaan.

TEATTERIA
Mikä Mikä Teatteri: Ei mene halvalla
3.5.–15.5.
Teatteri Mesta, Kievarintie 17, Tuusula

Kahden rohkean ja omalla tavallaan karaistuneen naisen näytelmä siitä, miten
nainen raivaa paikkansa tässä maailmassa. Käsikirjoitus Outi Nyytäjä. Ohjaus
Kimmo Kokko. Liput: 18/15 €, ennakolta Eläintarvike Hau & Mau (Hyrylänkatu
18) tai www.mmteatteri.com. Tiedustelut
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Koululaisten Kesä käsillä -kurssit
Taitokeskus Hyrylä, Hyryläntie 12, Tuusula
Järjestää Taitokeskus Hyrylä /
Taito Etelä-Suomi ry.
Lisätietoja www.taitouusimaa.fi

Keski-Uudenmaan Teatteri KUT:
Tankki täyteen 2 – Maallamuuttajat
6.6.–4.8.
Krapin Kesäteatteri, Rantatie 2, Tuusula

S. Vilénin huoltoasema on suurten muutosten ja mullistusten keskiössä. Sulo,
Emmi ja Juhana joutuvat liikekannalle,
kun TVH pakkolunastaa uuden tien alle
jäävän huoltamon tontin. Uusia ideoita
neuvokkaalla perheellä tietysti riittää. Reinikainen vie Sulon huutokauppaan, josta
on tarkoitus kaapata mukaan ompelukone
Emmille – halvalla tietysti. Tietäähän sen,
miten siinä käy. Vilénin pariskunnasta tulee kertaheitolla maatilan isäntä ja emäntä! Miten Vilénien käy tällä kertaa pientilan yrittäjinä? Käsikirjoitus Neil Hardwick
ja Jussi Tuominen. Sovitus ja ohjaus Milko
Lehto. Rooleissa Jarkko Pajunen, Sanna
Saarijärvi, Seppo Halttunen, Anna-Leena
Sipilä, Inka Kallén, Elina Varjomäki, Jari
Vainionkukka, Kalle Tahkolahti. Liput:
32/30/28/22 €. Tiedustelut ja lipunmyynti
KUT-toimisto p. 09 2735 4000, info@kut.fi,
www.kut.fi, www.lippu.fi

Keski-Uudenmaan Teatteri KUT:
Mimmi Lehmä ja Varis
– Suuri pannukakkuseikkailu
16.8.–31.8.
Krapin kesäteatteri, Rantatie 2, Tuusula

Näytelmä kertoo siitä, miten Mimmi
tutustui Varikseen ja Varis Mimmiin.

3.–6.6. klo 10–15 Kudotaan kangaspuilla
ja kehyksillä

Kurssilla valmistetaan pieniä sisustus- ja
käyttötekstiilejä kangaspuissa ja kudontakehyksissä kutomalla. Ilmoittautumiset 27.5.
mennessä. Kurssimaksu 60 € + tarvikkeet.

10.–13.6. klo 10–15 Kankaankuviointia
ja värjäystä

Kurssilla voit tuunata omia vaatteitasi,
asusteita ja sisutustekstiilejä tai käyttää
uutta kangasta, josta ommellaan esim. helpot verhot tai tyynynpäälliset. Ilmoittautumiset 5.6. mennessä. Kurssimaksu 60 € +
tarvikkeet.

17.–19.6. klo 10–15 Mosaiikkia
ja helmitöitä

Valmistamme rasioita, pannunalustoja,
pikkutauluja, koruja ja muuta hauskaa.
Materiaaleina lasimosaiikki, helmet, puuhelmet ja kierrätysmateriaalit. Ilmoittautumiset 12.6. mennessä. Kurssimaksu 45 €
+ tarvikkeet.

Kesä ILONA -kurssi aikuisille
24.–27.6. klo 10–14
Taitokeskus Hyrylä, Hyryläntie 12, Tuusula

Aikuisten kasviväripainantakurssilla tutustutaan sekä maaväreihin että kasvivärien käyttöön kankaankuvioinnissa.
Suunnittelemme ja valmistamme kankaita
sisustus- ja käyttötekstiileiksi. Kurssimaksu 75 € + tarvikkeet. Ilmoittautumiset 13.6.
mennessä www.taitouusimaa.fi

Kesäkurssi 10-14-vuotiaille:
Kamera! Kuvaa! Käy!
10.–13.6. klo 10–15
Tuusulan kansalaisopisto,
Koskenmäenpolku 4, Tuusula
Videokurssilla tutustutaan videotuotannon käsikirjoittamiseen, kuvaamiseen, valoon ja ääneen sekä videoiden editointiin.
Kurssin aikana tehdään pienryhmissä
oma videoteos ideasta ensi-iltaan. Kurssin
järjestävät yhteisytyössä Bonzu, Tuusulan
kulttuuripalvelut ja Hyrylän alueen nuorisotyö. Kurssimaksu 40 €. Ilmoittautuminen ja lisätietoja www.tuusula.fi/lastenkulttuuri

SUMMER POWER – kesätoimintaa nuorille Tuusulassa
Lisätiedot nuorisotalojen somekanavilta.
Kellokosken Nuorkka
Kuntotaival 2 C, Kellokoski

3.–13.6. ma, ke ja to klo 13–17 kesäistä toimintaa kouluikäisille
Luvassa mm. grillailua, kesäisiä pelejä, kilpailuja, saippuasählyä, sumopainia…

Riihikallion Kertsi
Pellavamäentie 13, Tuusula

ti 4.6. klo 16–20 Sumopainia ja grillausta, ke 5.6. klo 16–20 Kertsin aarteenmetsästys
ti 11.6. klo 16–20 Pesistä ja korista, ke 12.6. klo 16–20 Keskiviikko-Kertsi

Nuorisotalo Terttu
Terttuseljankuja 1, Tuusula

to 6.6. ja to 13.6. klo 12–23 Lahelan Lan -pelitapahtumat
Lanit ovat maksuttomia ja ensisijaisesti 12–18-vuotiaille.
pe 7.6. ja pe 14.6. klo 17–22 Avoimet ovet 11–18-vuotiaille

Jokelan nuorisotila Monari
Keskustie 20, Jokela

to 6.6. klo 17–21 Monarin kesägrillaus, pe 7.6. klo 17–21 Notkopuisto ja pallopelit
to 13.6. klo 17–21 Jätskibaari Monarilla, pe 14.6. klo 17–21 Krokettia Monarilla
ma 17.6. klo 14–17 Perhepäivä Notkopuistossa

Hyrylän alueen nuorisotyö
Paintball-päivät Metsäpirtillä
Turaniementie 61, Tuusula
Kuva: Kari Kohvakka

ti 4.6. ja to 13.6. klo 16–20 Paintball-päivä 10–12 -vuotiaille ja heidän vanhemmilleen
to 6.6. ja ti 11.6. klo 16–20 Paintball-päivä 13-17-vuotiaille ja heidän vanhemmilleen
ti 18.6. klo 14–17 Hyrylän perhepäivä Uimahallin takapiha (Rykmentintie 1)
ke 19.6. klo 12–20 Lintsi-reissu

Tuu museoon
-viikot 30.7.–11.8.
Tuu museoon -viikoilla Tuusula on todellinen museopitäjä, kun 11
museota ja historiallista kohdetta on avoinna kahden viikon ajan.
Tuolloin on avoinna myös sellaisia museoita, jotka ovat normaalisti
vähemmän auki. Museoviikot järjestetään yhteistyössä kunnan ja
museoita ylläpitävien tahojen kanssa ja se toteutetaan Kulttuuria
kaikille -rahaston varoilla.

N

ormaalien aukioloaikojensa puitteissa palvelevat Halosenniemi, Taiteilijakoti Erkkola, Aleksis
Kiven kuolinmökki, Lottamuseo ja Ilmatorjuntamuseo. Vakituisesti avoinna olevien museoiden lisäksi yleisöllä on mahdollisuus
tutustua Kellokosken sairaalamuseoon,
Klaavolan taloon, Tuusulan Automuseoon,
Tuusulan työläiskotimuseoon, Kellokosken Ruukin tehdasmuseoon ja Jokelan
tiilitehtaan alueeseen. Nämä kohteet ovat
auki tiistaista sunnuntaihin klo 11–17.
– Sairaalamuseossa on uusittu näyttely
ja Jokelan tiilitehtaalle teemme näyttelyn,
joka sijoittuu uuninsuojarakennukseen ja
ruokalaan, johon tulee myös pop up -kahvila,

kertoo museoamanuenssi Jaana Koskenranta.
Museoviikon aloittaa Laula kanssain
-yhteislaulutilaisuudet televisiosta tutun
Jari Puhakan johdolla ti 30.7. klo 14 Jokelan tiilitehtaalla ja klo 18 Kellokosken
Ruukin konepajalla Tehdasmuseon vieressä. Museoviikon ”etkoilla” yhteislaulutilaisuus järjestetään Klaavolan talolla ke 24.7.
klo 14. Jokelan tiilitehtaan uuninsuojarakennuksessa esitetään myös kaitafilmejä
1960-luvun Jokelasta su 4.8. ja ke 7.8. klo 14.
Museoviikkojen ohjelma täydentyy vielä erilaisilla opastuksilla ja oheisohjelmalla. Jokainen löytää varmaan kiinnostavan
käyntikohteen Tuusulan mielenkiintoisten
museokohteiden joukosta. 

LAULA KANSSAIN
-YHTEISLAULUTILAISUUDET
ke 24.7. klo 14 Klaavolan talo
ti 30.7. klo 14 Jokelan tiilitehdas
ti 30.7. klo 18 Kellokosken Ruukin
Konepaja
Tunnin mittainen yhteislaulumatinea, jossa lauletaan kaiken
kansan tuntemia ja rakastamia
ikivihreitä sävelmiä aina Kotkan
ruususta Dingon hitteihin. Laulattajana ja seremoniamestarina toimii
televisiostakin tuttu kapellimestari
ja pianisti Jari Puhakka.
Järjestää Tuusulan kulttuuripalvelut.

Kuva: Kari Kohvakka
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Teksti: Johanna Rinta-Aho, Halosenniemen tutkija

Halosenniemessä
tupa täynnä naisia
Halosenniemen taiteilijakodin kesän taidenäyttely tuo esille naisia
monissa rooleissa. He näkyvät niin
loistavina taiteilijoina kuin myös
malleina, innoittavina muusina,
rakkaina vaimoina, kuin työtään
tekevinä piikoina, lapsina tai viettelijättärinäkin.

N

ähtävillä on maalauksia
nimekkäiltä
kultakauden taiteilijoilta. Useat
näyttelyn teoksista eivät
ole olleet julkisesti nähtävillä vuosikymmeniin,
jos koskaan. Suurin osa teoksista tuleekin
yksityiskokoelmista. Suomessa oli 1800-luvun lopulla suurenmoisia naistaiteilijoita.
Säätyläisperheissä tyttöjen kasvatukseen
kuului taiteiden opiskelu. Taidekoulutus oli
avoinna myös naisille toisin kuin monessa
muissa Euroopan maissa, mutta ammattitaiteilijan tie vaati sisua. Taiteilijattaret tekivät maalausmatkoja niin koti- kuin ulkomailla maalaten yhteisiä teemoja. Heidän
aihepiiriä olivat maisemien ohella päivittäiseen elämään liittyvät askareet, lapsikuvaukset, kukat ja asetelmat. Ranskalaisen
naturalismin tuokiokuvauksen ”plein air”
-henkeen tehdyissä maalauksissa kuvataan herkästi ja luonnollisesti tunnelmaa
sekä valoa.
Elin Danielson-Gambogi oli arkipäivän
oivaltava tuokiokuvaaja. Hänen esillä ole-

HALOSENNIEMI

Halosenniementie 4–6 (Rantatie), Tuusula
p. 040 314 3466
www.halosenniemi.fi
www.facebook.com/halosenniemi
www.instagram.com/halosenniemi
Avoinna 1.5.–8.9. ma–su klo 11–18
Pääsymaksut 8/6/2 €
Museokortti-museo
Näyttelyn yleisöopastukset
sunnuntaisin klo 13 suomeksi ja
klo 15 englanniksi

Maria Wiik, Innocentia, öljy 1900,
yksityiskokoelma. Kuva: Bukowskis

Helene Scherfbeck, Madonna de la Charite 1941,
yksityiskokoelma. Kuva: Bukowskis

vista teoksistaan on nähtävissä jokapäiväiseen elämään liittyviä asioita yllättävistäkin näkökulmasta (Balda-tädin ajanviete,
1886 ja Äidin huoli, 1891). Osa teoksista
herätti aikanaan paheksuntaa epäsovinnaisilla aiheilla. Maria Wiikin symbolistisessa maalauksessa Innocentia (1900)
eli Viattomuus, on asetettu vastakkain
nuoruuden hehkeys ja syksyisten puiden
lakastuminen. Helene Schjerfbeckin maalaustyyli muuttui huomattavasti hänen taiteilijauransa aikana. Esillä on realistisempaa varhaistuotantoa sekä ilmaisultaan
yhä pelkistetympään ja modernistisempaan suuntaan kehittynyttä myöhäiskau-

den taidetta: henkilökuvia ja asetelmia.
Klassikon aseman on saanut Orvokkeja japanilaisessa maljakossa (n. 1890). Ruotsista Suomeen palannut teos Madonna de la
Charité (1941) on maalattu El Grecon teoksen mustavalkoisen kuvan inspiroimana.
Pekka Halonen kuvaa vaimoaan ja tyttäriään useissa maalauksissa niin kesäpäivän helteissä kuin talven askareissa. Näyttelyssä on lisäksi muun muassa Albert
Edelfeltin maalaamia sensuelleja pariisilaiskaunottaria ja tyylikkäitä säätyläisnaisia päivänvarjoineen. 

KESÄN TAPAHTUMIA
HALOSENNIEMESSÄ

Halosenniemi avoinna
juhannusviikonloppuna
22.–23.6. klo 11–18

Femme Fatale – naiseuden esityksiä
Suomen taiteessa 1900 -luvun taitteessa
to 16.5. klo 18
Taidehistorioitsija Mikko Välimäki käsittelee suomalaisen taiteen naiskuvaa 1800- ja
1900-lukujen vaihteessa kohtalokkaiden
naisten kuvatyypin kautta. Museon pääsymaksu 8/6/2 €, Museokortti

NAISIA TUPA TÄYNNÄ
– MAALAUKSIA NAISILTA
KUIN NAISISTAKIN
14.5.–8.9.2019

Elin Danielson-Gambogi
– arkipäivän oivaltava kuvaaja -luento
to 23.5. klo 18
Taidehistorioitsija Virve Heininen kertoo
tutkimuskohteestaan Elin Danielson-Gambogista ja taiteilijan näyttelyssä olevista
teoksista. Museon pääsymaksu 8/6/2 €,
Museokortti

Pekka Halonen, Elin Danielson-Gambogi, Helene Schjerfbeck, Maria Wiik, Amelie
Lundahl, Albert Edelfelt, Ellen Thesleff, Fanny Churberg, Venny Soldan-Brofeldt, Akseli
Gallen-Kallela, Eero Järnefelt, Eero Nelimarkka, Tyko Sallinen, Helmi Biese, Anna
Sahlsten, ja Marcus Collin.

Upeita naisia -erikoisesittely
la 25.5. klo 13, to 13.6. klo 13, ti 2.7. klo 13,
ti 30.7. klo 18, ti 6.8. klo 18
Antiikkia, antiikkia ohjelmasta tuttu Johanna
Lindfors syventyy tarkemmin näyttelyn
muutamaan teokseen. Museon pääsymaksu 8/6/2 €, Museokortti
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Helene Schjerfbeck Lontoossa -esitelmä
to 15.8. klo 18
Lontoossa vasta avatun Schjerfbeckin näyttelyn kuraattori, Ateneumin intendentti FT
Anna-Maria von Bonsdorff kertoo tuoreeltaan näyttelyn kokoamisesta ja teemoista sanoin ja kuvin. Museon pääsymaksu 8/6/2 €,
Museokortti
Mahdollisuuksien aika -luento
to 29.8. klo 18
Professori Riitta Konttinen kertoo naistaiteilijoista 1800-1900 luvun taitteessa sekä
tulevasta Aino Sibeliusta
käsittelevästä kirjastaan.
Museon pääsymaksu 8/6/2 €,
Museokortti

Teksti: Päivi Ahdeoja-Määttä, näyttelyamanuenssi
Kuva: Kari Kohvakka

Runoja sydämeen
Erkkolassa
Kuka olikaan Erkko, jonka taiteilijakodin ohitse kenties olet kulkenut
Rantatiellä tai osallistunut teatteriesitykseen tai konserttiin Erkkolan tunnelmallisessa salissa?
Sydänten mies -näyttely esittelee
kävijälle talon isännän, joka toimi
elämänsä aikana niin opettajana,
runoilijana, näytelmäkirjailijana, sanomalehtimiehenä, juhlapuheiden
kirjoittajana kuin kulttuuri- ja yhteiskunnallisena vaikuttajana.

M

onet runoilija J. H. Erkon (1849–1906) lyyriset runot ovat suomalaisen
runouden
klassikkoja. Lauluiksi
sävellettyinä
runot
No onkos tullut kesä, Laula tyttö ja Olet
maamme armahin Suomenmaa ovat edelleenkin suomalaisille rakkaita. Erkko oli
eläessään valloittava persoonallisuus ja
suosittu juhlapuhuja eri yhdistysten tilaisuuksissa. Hän julkaisi ensimmäiset runonsa jo opiskeluvuosinaan 1870-luvulla.
Tämä orimattilalaisen talonpojan poika
edusti vuosisadan uutta ihmistä, joka nousi kansan parista sivistykseen.
Erkko työskenteli vuosina 1874–92 opettajana ja johtajana Wilken koulussa Vii-

purissa. Runoilijan kutsumus sai hänet
jäämään virkavapaille. Hän vietti pitkiä aikoja Saksassa, Ranskassa ja Sveitsissä etsien samalla innoitusta runoilleen. Erkko
tunsi ajan aatteet – työväestön ja naisten
oikeudet olivat häntä lähellä. Runoissaan
ja näytelmissään hän kuvasti ajan isänmaallisia ja poliittisia tunnelmia. Erkon
näytelmä Pohjolan häät esitettiin Suomen
Kansallisteatterin avajaisissa 9.4.1902.
Tuusulaan saapuessaan syksyllä 1901
Erkko oli vielä poikamies ja löysi paikkakunnalta nuoren morsiamen Tuijun. Taidemaalari Pekka Halonen auttoi Erkkoa
oman kodin, Erkkolan, rakentamisessa

TAITEILIJAKOTI ERKKOLA

nuorta morsianta varten. Vaikka kihlaus
purkautui, Erkko jäi asumaan vastavalmistuneeseen hirsihuvilaansa taiteilijaystäviensä lähelle.
Näyttelyssä kerrotaan runoilijasta taideteosten, alkuperäisesineiden, valokuvien ja arkistoaineiston avulla. Erkon elämä
välittyy hänen taiteilijaystäviensä kuten
Pekka Halosen, Kaarlo Vuoren, Eero Järnefeltin, Albert Edelfeltin ja Axel Gallenin
maalausten välityksellä. Ensi kertaa Erkkolan koko yläkerta on näyttelykäytössä.
Erkkolan puutarhassa voi kuulla Erkon
runoja äänitallenteena näyttelyn ajan. 

ERKKOLAN TAPAHTUMIA:

Rantatie 25, Tuusula
Puh. 040 314 3471
erkkola@tuusula.fi
www.erkkola.fi

Kuraattorikierros ke 5.6. klo 18
näyttelyamanuenssi Päivi Ahdeoja-Määttä
esittelee Sydänten mies -näyttelyä.
Museon pääsymaksu 5/4/2 €, Museokortti

Avoinna
6.2.–30.4. ke–su klo 12–17
6.3. ja 3.4. ke klo 12–19
1.5.–19.5. ti–su klo 11–18

Edla Soldan -draamaopastus
su 16.6., 21.7., 18.8., 22.9. klo 14
näyttelijä Helena Ryti. Museon pääsymaksu
5/4/2 €, Museokortti

Pääsymaksut
5/4/2 €. Museokortti-museo

Laula tyttö – Oskar Merikanto
J. H. Erkon runojen säveltäjänä
su 28.7. klo 18
Saarikoski-jousikvartetti, Juha Hostikka,
laulu. Liput 15 €

Yleisöopastus sunnuntaisin klo 16

Sydänten mies
170 vuotta
J. H. Erkon syntymästä
28.5.–22.9.2019

Martta Wendelinin syntymäpäivät
pe 26.7. klo 11–18
Martta Wendelin seura tarjoaa
kahvit Erkkolassa
Tuusulan Taiteiden Yö pe 9.8. klo 18–22
näyttelyn teemaopastuksia sekä pihapiirissa tarinakonsertti, katurunotyöpaja
ja pop up kahvila
J. H. Erkko 1904. Kuva: Otavan Kuva-arkisto

Kesäkalenteri
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Teksti: Taiju Kiesilä, kulttuurituottaja
Kuva: Maarit Kytöharju

Valtakunnalliset kotiseutupäivät
Tuusulassa
Kaikille avoin kotiseututapahtuma Valtakunnalliset kotiseutupäivät järjestetään tänä kesänä
8.–11. elokuuta 2019 Tuusulassa.
Kotiseutupäivät on Kotiseutuliiton jokakesäinen suurtapahtuma,
joka järjestetään vuosittain aina
eri paikkakunnalla. Tuusulassa tapahtuman järjestävät yhteistyössä
Kotiseutuliiton kanssa Tuusulan
kunta ja Tuusula-Seura.

T

uusulassa päiviä vietetään
teemalla Kulttuuri liikuttaa.
Kulttuuri liikuttaa ihmisiä
monin tavoin sekä tunnetasolla että konkreettisesti.
Tuusulanjärven ympäripyöräily kulttuurikohteissa piipahdellen onkin mitä mainioin tapa antaa kulttuurin
liikuttaa pitkin kesää. Taiteen ja luonnon
Tuusula tuo päivien tapahtumissa ja retkil-

lä esiin niin seudun rikasta ja monipuolista kulttuuriperintöä kuin nykyajan menestystekijöitä. Rantatien taiteilijayhteisö on
luontevasti keskiössä, ja myös Tuusulan
idylliset Kellokoski ja Jokela näyttäytyvät.
– Kotiseutupäivien ohjelma on kaikille
avointa. Toivommekin, että tuusulalaiset ja
lähiseudun asukkaat löytävät nelipäiväisten kotiseutupäivien ohjelmatarjonnasta
itselleen sopivaa ja kiinnostavaa tekemistä, kertoo kotiseutupäivien koordinaattori
Riikka Noreila.
- Kulttuuri liikuttaa -seminaari seurakuntakeskuksessa tuo valtakunnallisia
kulttuurivaikuttajia pohtimaan kulttuurin
liikuttavuutta, Keskustelukammareissa pureudutaan mm. kulttuurikasvatussuunnitelmaan ja kulttuuriperintöön ja Kotiseuturetkillä pääsee tutustumaan lähiseudun
ainutkertaisiin kulttuurikohteisiin.
Kotiseutupäiville on myynnissä erilaisia lippupaketteja ja yksittäisille kotiseuturetkille voi ilmoittautua 1.6. alkaen, mikäli
retkillä on tilaa. Kotiseutupäivien aikaan
tarjolla on myös maksutonta oheisohjelmaa kuten la 10.8. klo 10–16 Kotiseutumarkkinat Hyrylän torilla sekä uimahallin nurmella järjestettävä koko perheen
liikuntatapahtuma. 

Kotiseutupäivien ohjelma sekä
ilmoittautumisohjeet ja oheisohjelma
löytyvät osoitteesta
www.kotiseutuliitto.fi/
kotiseutupaivat2019.

Visit Lake
Tuusula -bussi vie sinut
myös tänä kesänä kätevästi
useisiin Tuusulanjärven
kohteisiin. Tarkista
bussin aikataulu
www.visittuusulanjarvi.fi.

Kuva: Kari Kohvakka
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Teksti: Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja

Lomasuunnitelmia

A

suessani vuosia Japanissa kesälomat Suomessa kuluivat osin vesillä,
osin sukulaisia ja ystäviä
tapaillessa. Saaristomeri on aina tarjonnut kauneimmat ja parhaimmat purjehdusmahdollisuudet. Muuten kaipasin lomilla pois
Suomesta aina siihen asti, kunnes muutin
Japaniin. Suomessa käydessäni ymmärsin
kotimaani tarjoavan siihen monia mahdollisuuksia. Liikuin vuokra-autolla ympäri
Suomea ja – turistina. Eräänä kesänä ajoin
Helsingistä Vaasaan rannikkoa pitkin
Kristiinankaupungin ja Kaskisten kautta.
En ollut niissä aiemmin vieraillut ja molemmista pidin paljon. Kaskisista jopa niin
paljon, että hetken jopa haaveilin sinne
muuttamisesta.
Useampana kesänä ajoin Pielisen ympäri ja ihailin järvimaisemaa monelta
suunnalta. Vaikka olen seudulta kotoisin,
ei järven ympäriajo ollut koskaan tullut
mieleeni. Kauas piti minunkin matkata,
ennen kuin löysin kotiseutujen ihmeet ja
ihanuudet.
Olen nyt ollut paluumuuttajana Suomessa kolme vuotta ja edelleen nautin ko-

Ajatuksia

timaasta ja lähiseuduista turistina. Kotikaupunkini Espoon saaristo on mahtava
ja moneen saareen pääse yhteysaluksellakin. Kaupunki tuo nuotiopaikalle puita ja
itse hoidan eväät, joskus otan jopa teltan
mukaan. Vanha kotikaupunki Tampere
oli hieno talvilomapaikka. Paikalliset tapahtumat ja ravintolauutuudet bongasin
alueen matkailumarkkinoinnin verkkopalveluista. Ainoa miinus ja huomautus tuli
opasteviitoista museoihin, mutta sitäkin
osasin tarkastella ammatillisesta näkökulmasta. Tässä on petrattavaa meillä Tuusulassakin.
Tämä kesän lomasuunnitelmiin kuuluvat ainakin kalastusmatka Lappiin kummipojan kanssa, polkupyöräretkiä lähelle
ja kauas, jokakesäinen serkkutapaaminen
sekä kesäyön valvominen aamuun asti. Lisäksi toiveissa olisi muutama sateinen lomapäivä, jotka voisi käyttää lueskeluun ja
makoiluun peltikattoisessa aitassa. Pyöräretkiä varten kiertelen jo Tuusulanjärven
maisemia harjoitusmielessä. Nähtävää ja
koettavaa riittää ja maisematkin muuttuvat tyystin toisenlaisiksi, kun kiertää järven välillä vastapäivään.

Teksti: Teksti: Paula Luodeslampi, Liisa Garcia ja Anu Tyni
Kuva: Sanna Laakso

Jätevesijärjestelmät kuntoon ranta- ja pohjavesialueilla

V

iimeistään nyt pohjavesi- ja ranta-alueilla sijaitsevien haja-asutusalueen
kiinteistöjen
omistajien
kannattaa tarkistaa jätevesijärjestelmänsä kunto
ja selvittää, onko järjestelmä uudistamisen
tarpeessa. Aikaa uudistamisen lakisääteiseen takarajaan on lokakuun loppuun
saakka.

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelylle on asetettu vaatimuksia ympäristönsuojelulaissa ja ns. hajajätevesiasetuksessa.
Ympäristönsuojelulain mukaan jätevedet
tulee käsitellä niin, ettei niistä aiheudu
ympäristön pilaantumisen vaaraa, kuten
esimerkiksi haitallisia muutoksia naapuruston juomavesikaivojen tai lähivesien
vedenlaadulle.
Helpoiten ympäristönsuojelulain vaatimukset voi täyttää erottelemalla runsaasti ravinteita ja bakteereita sisältävät
wc-vedet ja niitä puhtaammat pesuvedet
toisistaan. Vesikäymälän vedet ohjataan
umpisäiliöön ja pesuvedet käsitellään
maasuodattamossa tai vastaavassa järjestelmässä. Tuusulassa jätevesien käsittelyvaatimukset ranta- ja pohjavesialueilla
ratkaistaan tapauskohtaisesti, sillä kunta
ei ole antanut tarkempia ympäristönsuojelumääräyksiä. Ratkaisu on kuitenkin pääsääntöisesti, että ranta- ja pohjavesialueella käymälävedet tulee johtaa umpisäiliöön.
Perusteena ovat mm. vesiensuojelu sekä
pohjaveden pilaamiskielto.

Jätevesineuvonnasta apua
järjestelmän uusimiseen
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys on tarjonnut Tuusulassa
kunnan ja valtion rahoittamaa puolueetonta jätevesineuvontaa vuosina 2011–2014
ja 2017–2018. Neuvontaa on taas tarjolla
tänä vuonna. Tuusulassa on tehty vuosien

mittaan lähes 700 kiinteistökohtaista neuvontakäyntiä ja tarjottu neuvontaa myös
asukastilaisuuksissa, puhelimitse ja sähköpostitse. Jätevesineuvojan voit tavata esimerkiksi Vipinää Vanhankylänniemessä
-tapahtumassa sunnuntaina 5.5.2019.
Maksutonta
neuvontaa
annetaan
31.10.2019 asti. Ota yhteyttä jätevesineuvojaan, jos tarvitset neuvoa jätevesijärjestelmän uudistamistarpeesta tai tietoa
kiinteistön sijainnista ranta- tai pohjavesialueella. Jätevesineuvojan yhteystiedot
ovat paula.luodeslampi@vesiensuojelu.fi ja
puh. 044 767 1393. Kiinteistökohtaista neuvontaa tarjotaan tänä vuonna noin 80 kiinteistölle mm. Rusutjärven ja Tuusulanjoen
läheisyydessä sekä Vähä-Muorin, Ruotsinkylän ja Lahelan pohjavesialueilla.

Parannettavaa riittää edelleen
Tuusulassa noin 66 % neuvontaa saaneista
vakituisesti asutuista kiinteistöistä ja 12 %
vapaa-ajan kiinteistöistä on jätevesijärjestelmän uusimisen tarpeessa. Nyt on aika
laittaa jätevesijärjestelmät kuntoon. Jätevesien asianmukaisen käsittelyn hyödyt
näkee ensimmäisenä omassa pihapiirissä
hygienia- ja hajuhaittojen vähenemisenä
sekä puhtaampina lähivesistöinä. Lainsäädäntö on muuttunut vuosien mittaan
moneen otteeseen, mutta ranta- ja pohjavesialueiden määräaika ei tule enää muuttumaan. 

19

Teksti: Johanna Kaunisto, tiedottaja,
Asuntomessut Tuusulassa 2020

Talonrakentaminen
asuntomessualueella
alkanut
Kaivinkoneet työskentelevät tonteilla maanrakennustöissä kesän
2020 asuntomessualueella. Keltaiset kaulat kurottavat kauhaansa maata ja nostavat entistä metsänpohjaa vaivatta sivuun tehden
tilaa talojen perustuksille. Pian
paineilmanaulaimet poksuvat kun
talojen rungot nousevat pystyyn.
Tyhjien katujen varret täyttyvät
yksi toisensa jälkeen toteutuvista
talounelmista.

Y

hden omakotitalon aivan
tavalliselle
asuinalueelle
rakentaneena iloitsen messurakentajiemme
rakennushankkeen
jokaisesta
vaiheesta. Messurakentajalla on aikataulu. Talon on oltava valmis
ensi vuoden toukokuussa, pihan kesäkuussa. Aivan kaiken on uudessa kodissa oltava tiptop ja matonhapsujen suorassa, kun
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messuportit ensi vuoden heinäkuussa aukeavat ja kymmenet tuhannet messuvieraat saapuvat Tuusulaan. Silloin meillä
järjestetään Suomen suurimmat tupaantuliaiset, ja Sinut on kutsuttu!
Juuri nyt seuraan työmailla ja somessa, miten Rykmentinpuiston asuntomessualueelle rakentuu omakotitaloja, pari-,
rivi- ja townhouse-taloja sekä puu- ja pienkerrostaloja kaikkiaan 500 asukkaalle.
Asuntomessuilla pääsee tutustumaan noin
40 messukotiin.
Tuusulalla on näytettävää asuntomessuvieraille messualueen ulkopuolellakin.
Minä vien messuille tulevat ystäväni kesäteatteriin ja Sarvikallion luontopoluille.
Parhaillaan etsitään mielenkiintoista tuusulalaista vierailukohdetta Asuntomessujen viralliseksi oheiskohteeksi. Haku jatkuu 31.5.2019 saakka.
Vuonna 2020 Asuntomessut palaavat
ikään kuin kotiin. Messuhistoria alkoi Tuusulassa Oma tupa, oma lupa -asuntonäyttelyllä vuonna 1970. Me saamme kunnian
isännöidä Asuntomessujen 50-vuotisjuhlamessuja. Ensimmäisenä paikkakuntana
Suomessa järjestämme jo kolmansia messuja. Tuusulalaisena voit olla ylpeä siitä,
että Tuusula on asumisen keskustelun
kuumin aihe vuonna 2020. 

Asuntomessualueelle rakentuu yksityinen päiväkoti. Samassa korttelissa sijaitsee ikäihmisten
hoivakoti ja senioriasuntoja. Eri-ikäiset kohtaavat
piha-alueella ja yhteisissä tiloissa.
Kuva: Hoivatilat.

TUUSULAN
ASUNTOMESSUT 2020
asuntomessut.fi/tuusula
Asuntomessutoimisto Tuusulassa:
Koskenmäenpolku 4, Hyrylä.
voinna arkisin 10–16.
Facebook ja twitter:
@Rykmentinpuisto
#asuntomessut2020

Havainnekuva. Kuva: Trä Kronor.

Teksti: Anu-Kaarina Suonpää
Kuva: AdobeStock

Keusotea
kehitetään yhdessä
asukkaiden kanssa
Järvenpään, Hyvinkään, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisen ja Tuusulan
sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotanto siirtyi Keski-Uudenmaan sote
-kuntayhtymälle vuoden 2019 alusta. Kuntalaiselle palvelujen siirtyminen Keusoteen on sujunut lähes näkymättömästi. Saat sosiaali- ja
terveyspalvelut kuten ennenkin omasta kunnastasi.

K

uuden eri kunnan sotepalvelurakenteiden ja -kulttuurien yhdistyminen vaatii uusia toimintatapoja
vanhojen tilalle ja asiakkaiden palveluprosessien
uudistamista. Tavoitteena on kehittää sosiaali- ja terveyspalveluja Lean-filosofian
oppeja hyödyntäen entistä sujuvimmiksi
ja asiakaslähtöisimmiksi.

Kotiapua, etäpalvelua, kriisipäivystystä
Hyvinkäällä pilottina toiminut kotiapukokeilu laajentuu Järvenpäähän ja Tuusulaan. Kotiapu on ensisijaisesti tarkoitettu
paljon palveluita tarvitseville ikääntyneille ja omaishoidon tuen asiakkaille. Kotihoidon uutena palvelumuotona käynnistyy
etäpalvelu. Palvelussa kotihoidon käynti
toteutuu tablettitietokoneen välityksellä
silloin, kun hoidon sisältö ei vaadi käyntiä
asiakkaan kotiin. Tällaisia käyntejä voivat
olla esimerkiksi lääkkeenotosta muistuttaminen tai voinnin seuranta. Etäpalvelun
avulla voidaan tarjota kotihoidon asiakkaalle lisätukea perinteisten kotikäyntien
lisäksi. Etäpalvelu otetaan käyttöön Järvenpäässä ja Hyvinkäällä sekä syksyllä
Mäntsälässä. Muihin Keusoten kuntiin
etäpalvelu laajenee vuonna 2020.
Tuki- ja liikuntaelinvaivoista kärsivät
potilaat voivat uuden toimintamallin mukaisesti hakeutua ensisijaisesti fysioterapian suoravastaanotolle ilman erillistä
lääkärin lähetettä. Terveyspalveluissa virka-ajan ulkopuolinen suun terveyden päivystyspalvelu tullaan tarjoamaan keväällä

keskitetysti Keusoten alueelle Hyvinkään
Sairaalanmäellä. Mäntsälässä on aloitettu
etälääkärin kiirevastaanottotoiminta, jossa lääkäripalveluja voi saada puhelimitse
kotisohvalta käsin.
Keusoten alueella on aloittanut 1.1. yhteinen sosiaali- ja kriisipäivystys, joka on
24/7 auki oleva akuutin sosiaali- ja kriisityön yksikkö. Akuutilla traumaattisella
kriisillä tarkoitetaan äkillistä, yllättävää
tapahtumaa, johon ei ole voinut varautua.
Tällaisia ovat mm. läheisen kuolema, läheisen itsemurhayritys, onnettomuudet,
tulipalot, väkivallan tai rikoksen uhriksi
joutuminen tai onnettomuuden tai vakavan rikoksen silminnäkijäksi joutuminen.
Lisäksi lasten, nuorten ja perheiden palvelualueella yhdenmukaistetaan perhekeskuspalveluja ja matalan kynnyksen
palveluita kehitetään koko kuntayhtymän
alueelle.

Osallistu Keusoten
palvelujen kehittämiseen
Keusoten yhtymästrategiaa laaditaan parhaillaan. Strategia luo kuvaa tulevaisuuden
Keusotesta ja suuntaa toimintaa pidemmällä aikavälillä. Tähän työhön osallistetaan mukaan myös Keusoten henkilöstö ja
kuntalaiset. Muun muassa asukaskyselyt
ja palautteet tukevat vuoden loppupuolella
valmistuvan strategian valmistelua. Käynnissä on myös kuntayhtymän osallisuussuunnitelman laadinta. Osallisuussuunnitelmaa varten Keusote on kerännyt mm.
tietoa siitä, miten kuntalaiset haluaisivat
olla mukana suunnittelemassa ja kehittä-

mässä omia sosiaali- ja terveyspalvelujaan.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjänä
voit vaikuttaa oman palvelusi suunnitteluun, kehittämiseen, toteuttamiseen ja arviointiin. 

Tavoitteena Ihmisen
kokoinen sote
Seuraa ja osallistu!
www.keski-uudenmaansote.fi
Facebookissa:
Keski-Uudenmaan sote
Twitterissä: @KU_sote,
#KeskiUudenmaansote
Paikallislehdet

Vaikuta
kehittämiseen,
toteuttamiseen
ja arvointiin!
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Teksti ja kuvat: Minna Luoma

Millainen sinun
Tuusulasi on?
APOLI TEKEE
ASUINYMPÄRISTÖMME
NÄKYVÄKSI
Arkkitehti Karin Krokfors, miksi Tuusula tarvitsee arkkitehtuuripoliittisen ohjelman?
Emmekö osaa vaalia ympäristöämme ilman
apolia?
- Ohjelma tuo esiin ja tekee näkyväksi asuinympäristön laadun ja rakennusperimän
merkityksen. Se ei ole aina ole itsestäänselvyys, eikä ensimmäinen asia mielessä, kun
kaupunkeja kehitetään. Paikallinen apoli tuo
kunkin kunnan omat erityispiirteet, kulttuurin
ja vahvuudet esiin, ja auttaa määrittelemään,
miten niitä voisi vaalia ja kehittää.
Vanhempi yliopiston lehtori (värioppi) Harald
Arnkil, miksi ei ole se ja sama mitä värejä
asuinympäristössä suositaan?

Tuusulaan työstetään arkkitehtuuripoliittista työkirjaa,
jonka laatimiseen on kutsuttu kaikki kuntalaiset.

K

äännätpä tänä päivänä
katseesi Tuusulassa minne vain, huomaat, miten
Tuusulassa tapahtuu: ensi
vuoden asuntomessualue
Rykmentinpuisto, uusi monitoimitalo Monio, Anttilan tilakeskuksen
uusi asemakaava ja siihen liittyvä arkkitehtuurikilpailu.
Lista on pitkä. Tuusulassa on käynnissä uutta nyt sellaisella vauhdilla, että kuntaan työstetään omaa arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa.
Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma eli
tuttavallisesti apoli on yhdessä kuntalaisten kanssa yksien kansien väliin laadittu
näkemys siitä, millainen Tuusula on ja mihin suuntaan sitä on hyvä kehittää. Mistä
asuinympäristö koostuu, mitä se asukkaille merkitsee, mitkä elementit tekevät siitä merkityksellisen, ja mitä toimenpiteitä
ympäristön vaaliminen edellyttää.
– Apoliin voivat kuulua paitsi yksittäiset
rakennukset ja alueet kaikissa Tuusulan
kuntakeskuksissa, mutta myös katutilat,
virkistysalueet ja tarvittaessa jopa erilaiset huoltotoimenpiteet, kaavoituspäällikkö
Pia Sjöroos listaa.

Kolme kulmakiveä?
Apoli on hyvässä vauhdissa. Sitä ruoditaan
seuraavan vuoden aikana useissa kunta-
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laisille avoimissa seminaareissa ja niihin
liittyvissä työpajoissa. Laatimiseen osallistuvat myös kunnan virkamiehet.
Valmista on määrä syntyä ennen asuntomessuja keväällä 2020. Valmistuttuaan
apoli on eräänlainen työkirja, joka on kaikkien nähtävillä kunnan verkkosivuilla, ja
jota päivitetään tarpeen mukaan.

Mitä apoli voisi toteutuessaan sisältää?
Sjöroos näkee ainakin kolme kulmakiveä:
paikallisen historian ja kulttuuriperimän,
Tuusulanjärven omaleimaisuuden sekä
asumisen, johon liittyvät modernit ratkaisut alkaen puurakentamisen edelläkävijyydestä uudenlaisiin, esimerkiksi townhouse-tyyppisiin asumisratkaisuihin.
Skeptikoimpien tuusulalaisten mielestä
apolin aika on kuitenkin ohi, erityisesti,
jos sitä peilaa Tuusulan Rantatien kehittämiseen.
Sjöroosin mukaan juuri siksi apolia nyt
tarvitaankin. – Että Tuusulan omaleimainen kulttuuriperimä ja vetovoimatekijät
säilyvät. 

- Värit vaikuttavat oleellisesti rakennusten,
kaupunkirakenteen ja ympäristön identiteettiin ja viihtyisyyteen. Siksi niiden määrittely
tulisi olla osa jokaisen kunnan arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa. Väri on vahva ja kustannustehokas keino luoda paikallista identiteettiä.
Vinkki: miten kuntalaiset voivat osallistua
apolin laatimiseen?
- Tuo esiin paikallistuntemustasi, muistoja ja
minkälaisia erityispiirteitä ja merkityksiä eri
paikoilla on. Suunnittelijoilla ei tätä hiljaista
ja vaikeasti mitattavaa tietoa välttämättä ole.
Onko sinulla uusia ideoita? Puuttuuko kunnasta jotain? Mitä on tärkeä säilyttää? - arkkitehti Karin Krokfors
- Värien osalta kuntalaisten kannattaisi pääasiassa luottaa asiantuntijoihin – ja kunnan
virkamiesten kuunnella heitä. Taloyhtiöillä ja
omakotiasujilla on usein melko vapaat kädet värien suhteen. Toivoisin kuitenkin, että
kuntalaisille olisi saatavilla enemmän ja parempia, tutkittuun tietoon sekä esteettiseen ja
historialliseen asiantuntemukseen perustuvia
ohjeita värivalintojensa tueksi. Ympäristö on
aina yhteinen. - vanhempi yliopiston lehtori
(värioppi) Harald Arnkil

Sekä Krokfors että Arnkil
luennoivat kuntalaisille avoimessa
kaupunkitilaseminaarissa
Hyrylässä maaliskuun lopulla.

Teksti: Päivi Raivio, Paula Kylä-Harakka Kuva: Päivi Raivio

Jokelan tiilitehdas herää eloon

P

imeäksi, hylätyn oloiseksi ja
uinuvaksi mielletty vanha
tiilitehdas ympäristöineen
herää eloon. Tuusulan kunta muovaa alueesta avointa,
toiminnallista ja yhteisöllistä paikkaa yhdessä muiden toimijoiden
kanssa.
– Kaavoituksessa tavoitteena on laatia Jokelan yleissuunnitelma. Tiilitehtaan
kulttuurihistoriallisesti arvokasta aluetta
halutaan aktivoida jo tämän takia. Alueen
kunnostaminen liittyy myös muihin tuleviin asioihin: Alue on tarkoitus avata kuntalaisille kesän museoviikoilla. Tiilitehdas
voisi myös toimia asuntomessujen 2020
oheiskohteena. Ja onhan kunnalla myös
velvoite pitää rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti suojelluita alueita ja rakennuksia kunnossa, kertoo kaavoituspäällikkö
Pia Sjöroos.
Kuntalaisten mielenkiinto tiilitehtaan
hyödyntämiseen on ollut suurta. Kotiseuturakkaus on kanavoitunut toiminnaksi muun muassa Tiilitehdasperinne ry:n
kautta. Yhdistys on ajanut alueen kehittämistä jo pidempään ja on kunnan vetämässä kehittämisprojektissa nyt tiiviisti
mukana.
Jokelan tiilitehdas oli myös mukana
osallistavassa budjetoinnissa yhtenä äänestettävänä kohteena.

Työ tapahtuu vaiheittain
Projektin ensimmäisessä vaiheessa kunta parantaa tiilitehtaan ulkotiloja muun
muassa paikan historiaa esiin tuovilla infotauluilla. Lisäksi tiiliuunirakennuksessa

tehdään oikea suursiivous vierailujen viihtyisyyden takaamiseksi.
Syksyllä Tuusula käynnistää suunnittelukilpailun arkkitehtiopiskelijoille. Tavoite
on löytää konehalliin ja sen uusiin käyttömuotoihin ratkaisuja yhteistyössä Aalto
yliopiston kanssa.
Ruokalarakennusta voitaisiin ehkä hyödyntää yhteisöjen talona, jossa yhdistykset, kerhot muut toimijat voivat kokoontua. Tilakokeilu saattaa alkaa tulevana
syksynä.

Placemaking-projekti – Mitä se on?
Jokelan tiilitehtaan placemaking-projekti
on esillä 8.5. Jokelassa pidettävässä kuntalaisten illassa. Placemakingillä tarkoitetaan alueen kehittämistä toiminnallisemmaksi, viihtyisäksi ja avoimeksi paikaksi
kuntalaisille kaupunkimuotoilun ja osallistamisen keinoin. Kuntalaisten ilta on yksi
tilaisuus keskustella alueen suunnitelmista ja kertoa omista ideoistaan.
Muotoilija Päivi Raivio vetää tiilitehtaan
placemaking-projektia yhdessä Tuusulan
kunnan kanssa. Raivio on tutustunut useisiin aiempiin tiilitehtaan suunnitelmiin,
kerännyt tietoa ja toiveita tiilitehtaan toimijoilta. Hän on ideoinut yhdessä kunnan
eri toimialojen kanssa tulevia toimintoja ja
kytköksiä eri toimialojen välillä. Tiilitehdas voisi toimia esimerkiksi oppimisympäristönä.
– On tärkeää, että aluetta kehitetään
kokonaisuutena ja huomataan sen potentiaaliset toimijat ja toiminnot, Päivi Raivio
sanoo. 

Jokelan maaperästä löytyvät savi ja
vieressä kulkeva rautatie mahdollistivat tiiliteollisuuden syntymisen Jokelaan. Suomen suurimmassa tiilitehtaassa tuotettiin jopa kahdeksan miljoonaa
tiiltä tehtaan huippuvuosina 1910-luvulla, jolloin tehtaassa työskenteli noin
200 ihmistä. Tehdas lopetti toimintansa
vuonna 1959 ja toimi sen jälkeen kunnan varikkona. Viime vuodet rakennukset ovat olleet pitkälti tyhjillään yhdistystoimintaa ja muutamia asukkaita
lukuun ottamatta. Jäljellä on tehtaan
rakennuksia ja alueella on pieniä lampia, jotka ovat syntyneet, kun savenottokuopat ovat täyttyneet pohjavedellä.
Tiilitehdas sijaitsee aivan Jokelan junaaseman vieressä. Sinne on helppo tulla
ja se näkyy junamatkailijoille.

Teksti: Minna Luoma Kuva: Johanna Karttunen

Valokuvaaja Johanna Karttunen:

”Kellokoskella on kaikki”

K

ellokosken ruukkiin Helsingistä muuttanut valokuvaaja ja visualisti Johanna Karttunen totesi
taannoin ystävänsä juhlissa: ”Oispa kiva asua
vielä joskus ruukissa”.
Karttusen lausahdus jäi juhlissa olleen vieraan mieleen. Vieras kävi juhlien
jälkeen kampaajalla HiusStarassa Kellokosken ruukissa, kuuli alueella tyhjillään
olevasta asunnosta, tutustui siihen ennakkoon Karttusen ja hänen puolisonsa puolesta, ja yhytti asunnon omistajan ja pariskunnan.
Toiveidensa asunnon lisäksi kaksikko sai paitsi tunnelmallisen kylämiljöön
myös yhteisöllisen ja inspiroivan luovien
alojen ammattilaisten yhteisön.
- Alueen parhautta ovat ehdottomasti ihmiset, yhteisöllisyys ja pienen kylän henki, Karttunen toteaa.

alussa kolmihenkiseksi. Karttusen mukaan Kellokoskella on kaikki, mitä pieni
lapsiperhe voi toivoa.
– Hyvät peruspalvelut kaupoista, postista ja apteekista alkaen, toimiva neuvola
sekä runsaasti lapsiperheille suunnattuja
palveluja, joita ei kaikissa muissa kunnissa
ole. Kahvila, kirpputori, mielenkiintoisia
myymälöitä ja harrastusmahdollisuuksia,
ja jopa hieroja, jota olen tarvinnut, Karttunen listaa.
– Kellokosken palvelujen taso on hämmästyttänyt muualla asuvia ystäviämme.
Karttunen sanoo inspiroituvansa Kellokosken ruukkialueen historiasta, rosoisuudesta ja karusta kauneudesta päivittäin.
Samojen ominaisuuksien vuoksi ruukki on
muutaman viime vuoden aikana vetänyt
puoleensa suurta joukkoa kättentaitajia.
Karttunen näkee ilmiössä yksinomaan
hyvää. Ruukkialueen omaleimaisuus ruokkii luovuutta, joka heijastuu kyläyhteisöön,
ja synnyttää uutta luovuutta. 

Kaikki mitä voi toivoa
Lähes päivälleen vuosi sitten ruukkiin
muuttanut pariskunta on kasvanut vuoden
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Tervetuloa keskustelemaan asuin- tai
työpaikka-alueesi ajankohtaisista
kuntalaisten iltoihin!

Asumisen
taidetta.

Kuuntelemassa ja keskustelemassa pormestari Arto Lindberg,
luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita.
Kahvitarjoilu ja lastenhoito.

7.5. kello 18–20 Kellokosken koulu, Koulutie 7, 04500 Kellokoski
8.5. kello 18–20 Jokela koulukeskus, Jyväkuja 13, 05400 Jokela
9.5. kello 18–20 Hyökkälän koulu, Hyrylä. Kirkkotie 9-11, 04300 Tuusula (Etelä-Tuusula)
14.5. kello 18–20 Riihikallion koulu, Pellavamäentie 15, 04320 Tuusula (Etelä-Tuusula)
15.5. kello 18–20 Vaunukankaan koulu, Vaunukankaantie 3–5, 04300 Tuusula (Etelä-Tuusula)
Leikkaa talteen!

Tuusulan puhelinnumeroita
Kunnan palvelut
Tuusulan kunta
puhelinvaihde 09 87181
Asiakaspalvelu TuusInfo
09 8718 3070
Asumispalvelut
040 314 3031
Automaattinen häiriötilannetiedote
020 690 116
Kansalaisopisto
040 314 3415
Kirjastot
Pääkirjasto 040 314 3444
Jokelan kirjasto 040 314 4040
Kellokosken kirjasto 040 314 4245
Kirjastoauto 040 314 3447
Liikunnan ohjauspalvelut
040 314 2222

Vesihuoltolaitos päivystys
040 314 3138 (virka-aikana)
040 314 3125 (virka-ajan ulkopuolella)
Yritystontit
040 314 3019

Etsitkö jonkin
muun palvelumme
puhelinnumeroa?
Soita Tuusulan kunnan
puhelinvaihteeseen
p. 09 87181, josta sinut
ohjataan etsimäsi
palvelun
numeroon.

Sosiaali- ja terveyspalvelut (Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä)
Ikäihmisten palvelut/ palvelutarpeen arviointi
Asiakkaat sukunimi A-J 040 314 3354
Asiakkaat sukunimi K-O 040 314 3716
Asiakkaat sukunimi P-Ö 040 314 3378
Lääkärin ja sairaanhoitajan puhelinpalvelu (Hyrylä, Jokela, Kellokoski)
ma-to 8–16, pe 8–15.30
09 8718 3900
Päivystys Hyvinkään sairaalassa
Kun oma terveysasemasi on kiinni, saat apua äkillisiin terveysongelmiin soittamalla
Päivystysavun maksuttomaan numeroon 116 117. Soita numeroon ennen hakutumista
päivystyspoliklinikalle. Numerosta voit myös kysyä neuvoja ja hoito-ohjeita. Terveydenhuollon ammattilaiset vastaavat puheluusi ympäri vuorokauden.

Uimahalli
040 314 3499

Suun terveydenhuollon keskitetty ajanvaraus ja neuvonta arkisin klo 8–15
09 8718 3733
Hammaslääkäripäivystys Hyvinkään sairaalassa arkisin klo 15–21,
arkipyhinä ja viikonloppuina klo 8–21
Hammaslääkäripäivystykseen ei voi mennä suoraan, vaan vastaanotolle varataan aika.
Soita ensin numeroon 040 352 6989, jossa arvioidaan hoidon tarpeen kiireellisyys. Puhelinnumerossa vastataan arkisin klo 16–20 sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8–18.
Arkisin klo 15–16 välillä voit kiireellisissä tapauksissa soittaa numeroon 019 459 4760.
Hammaslääkäripäivystys Töölön sairaalassa öisin klo 21–8
Ennen hoitoon hakeutumista soita numeroon 040 621 5699.

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus
Etelä-Tuusula 040 314 3361
Pohjois-Tuusula 040 314 3344

Vammaisten palvelut
Asiakkaat sukunimi A-L 09 8718 3320
Asiakkaat sukunimi M-Ö 09 8718 3312

Liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut
040 314 3490
Tekninen palvelupiste
040 314 3144

