
Tuusula 375 vuotta 
Onnittele, kiitä, ylistä 375-vuotiasta Tuusulaa!

Tehdään yhdessä teos Tuusulalle syntymäpäivälahjaksi. Kerätään 
375 sanaa, toivotusta tai lausetta, jotka tuodaan esille teoksessa. 
Kirjoita oheiseen karttaan Tuusulaa kuvaavia sanoja tai kiitä, 
onnittele tai ylistä! 

Kun koossa on 375 sanaa, muokataan ne 
syntymäpäivälahjateokseksi kotikunnallemme. Äänestä samalla 
minkälaisen teoksen haluaisit toivotuksista tehtävän. 

Äänestä minkälainen teos 
onnittelu- ja kiitossanoista tehdään!

Missä muodossa sinä haluaisit nähdä sanataulujen 
kiitoksen ja syntymäpäiväonnittelun Tuusulalle? 

TANSSITEOS
RUNOESITYS
MAALAUS
LAULU 

Toivotuksia kerätään neljässä eri Tuusula-viikon tapahtumassa: 
• su 15.7. klo 12–16 Klaavolantien kyläjuhla
• to 19.7. klo 10–17 Käsintekijöiden markkinat Hyrylän torilla
• la 21.7. klo 10–15 Jokelan Antiikkimarkkinat Tiilitehtaalla
• su 22.7. klo 14–16.30 Piknik-konsertti Kellokosken Prinsessapuistossa



Klaavolantien kyläjuhla 15.7.2018 

Käsintekijöiden markkinat Hyrylän torilla 19.7.2018 



Antiikkimarkkinat Jokelan Tiilitehtaalla 21.7.2018 

 

 

Piknik-konsertti Kellokosken Prinsessapuistossa 22.7.2018 

 

 



Onnitteluja, kiitoksia ja ylistyksiä saatiin yht. 168 kpl 

(sanoja yhteensä 363 kpl) 

Äänestyksen osallistui yhteensä 263 hlö 

Äänet jakautuivat seuraavasti: 

Maalaus  96 
Laulu   83 
Tanssiteos  54 
Runoesitys 30 

Äänestyksen voitti maalaus. Tämän kuvataiteeseen liittyvän 
teoksen toteuttamiseksi Tuusulan kunnan kulttuuripalvelut 
kutsui KuumArt ry:n jäseniä ideoimaan ja tekemään 
teosehdotuksia Tuusulan 375-v. syntymäpäivälahja-
teokseksi. Tuusula 375 –kuvataidekilpailu järjestettiin  
12.11.–10.12.2018. 



Kilpailukutsu 

Kutsu KuumArt ry:n jäsenille 

Tuusula 375 -kuvataidekilpailu 

Tuusula viettää tänä vuonna 375-vuotisjuhlavuottaan. Sen kunniaksi kesällä Tuusula-viikon  
tapahtumissa kerättiin kuntalaisilta onnitteluita, kiitoksia ja ylistyksiä 375-vuotiaalle Tuusulalle isoihin 
Tuusula-kortteihin. Samalla sai äänestää, minkälainen syntymäpäivälahjateos Tuusulalle onnittelu- ja 
kiitossanoista tehdään. Äänestyksen voitti MAALAUS. 

Tämän kuvataiteeseen liittyvän teoksen toteuttamiseksi Tuusulan kunnan kulttuuripalvelut kutsuu 
KuumArt ry:n jäseniä ideoimaan ja tekemään teosehdotuksia Tuusulan 375-v. syntymäpäivälahja- 
teokseksi. 

Hakuaika on 12.11.-10.12.2018. Hakijana voi olla yksittäinen taiteilija tai työryhmä. 

TEOS 
Tuusula on maantieteellisesti jakautunut useampaan kuntakeskukseen. Sen takia haemme moniosasta 
teosta (maalaus, grafiikka, tilataideteos), jonka voi halutessaan jakaa eri paikkoihin, mutta joka toimii 
myös yhtenäisenä teoksena. Näin teos voi olla esillä eri paikoissa saman aikaisesti. 

Teoksessa saa olla 3-5 osaa. Liikuteltavan teoksen yksi osa saa olla max. 1,4 m x 2,5 m. 

Teoksen ideoinnissa saa käyttää hyväkseen kiitos- ja ylistyssanoja, jotka kerättiin kuntalaisilta Tuusula-
viikon tapahtumissa.  Listaus sanoista on liitteenä. 

Teosehdotus ei saa olla aikaisemmin tehty, vaan sen tulee olla uusi, nimenomaan tähän kilpailuun 
tehty teos. 

TEOKSEN SIJOITUSPAIKKA 
Teos sijoitetaan Tuusulaan. Tuusulan kulttuuri- ja museopalvelut päättää lopulliset sijoituspaikat ja  
teoksen paikkojen vaihdot, mutta ehdotuksen tekijä voi itse esittää teokselleen mahdollista sijoitus-
paikkaa sekä toiveita ja tarpeita liittyen teoksen esityspaikkaan ja ympäristöön. Taiteilijan on teosta 
suunnitellessaan hyvä huomioida, että esityspaikkojen luonne voi olla hyvinkin monipuolinen. 

TEOSEHDOTUKSET 
Teosehdotuksen tulee sisältää seuraavat luonnokset ja tiedot: 

 Luonnos taideteoksesta: piirustus tai maalaus paperille, koko A4 tai A3

 Kirjallinen kuvaus teoksesta (mm. alustava työsuunnitelma, teoksen materiaali, mitat)

 Eritelty kustannusarvio, joka sisältää teoksen materiaali- ja valmistuskulut

 Taiteilijan nimi / työryhmän vetäjän ja jäsenten nimet, puhelinnumero,
sähköpostiosoite ja postitusosoite

 Taiteilijan ansioluettelo ja teoskuvia (1-5) aiemmista teoksista



 
JURYTYS 
Teosvalinta tehdään joulukuun 2018 aikana. Teosvalinnasta vastaa jury, johon kuuluvat Tuusulan  
kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen, kulttuurituottaja Sanna Hokkanen, Tuusulan kunnan 
edustaja sekä taiteilijajäsenenä Jari Järnström. 
 
Jury tekee teosvalinnan ja teoksen alustavat paikkaehdotukset. Teoksen sijoituspaikat ja 
siirrot määritellään myöhemmin. Teosvalinnan jälkeen teossuunnitelmaa tarvittaessa 
täsmennetään yhteistyössä taiteilijan kanssa. 
 
Jurylla on oikeus jättää myös teos tilaamatta, mikäli kilpailu ei tuota toivottua lopputulosta. 
 
PALKKIO 
Tuusulan kunta lunastaa teoksen max. 5000 eurolla.  
Palkkio sisältää teoksen valmistus- ja materiaalikulut. 
 
Teoksen on oltava valmiina 30.4.2019 mennessä.  
 
TEKIJÄNOIKEUDET 
Kilpailuehdotusten omistusoikeus ja tekijänoikeudet säilyvät tekijällä. 
 
TEOSEHDOSTUSTEN JÄTTÄMINEN 
Teosehdotukset tulee olla perillä maanantaina 10.12.2018 klo 16 mennessä. 
Ehdotukset lähetetään: 

 sähköpostitse osoitteeseen: 
kulttuuri@tuusula.fi  
Viestin otsikko: Tuusula 375 kuvataidekilpailu 
HUOM! Luonnokset taideteoksesta täytyy toimittaa myös alkuperäisinä kappaleina. 

 postitse osoitteeseen: 
Tuusulan kunta, kulttuuripalvelut, PL 60, 04301 Tuusula 
Kuoreen merkintä: Tuusula 375 kuvataidekilpailu 

 itse tuotuna osoitteeseen: 
TuusInfo, Autoasemankatu 2, Tuusula (Tuusulan pääkirjaston rakennus) 
TuusInfo on avoinna ma-ke 8-16, to 10-18, pe 8-12  
tuusinfo@tuusula.fi, p. 09 8718 3070 

 
Valitsematta jääneiden teosehdotusten noutopaikka ja -aika ilmoitetaan myöhemmin hakijoille  
sähköpostitse. Jos ehdotus halutaan postitettavaksi takaisin, tulee ehdotuksen mukana olla ohjeet 
palauttamista varten. Hakematta jääneet ehdotukset hävitetään. 
 
TIEDUSTELUT 
Tiedustelut ensisijaisesti sähköpostitse. 
 
kulttuurituottaja Sanna Hokkanen 
sanna.hokkanen@tuusula.fi 
p. 040 314 3436 
 
kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen 
ulla.kinnunen@tuusula.fi 
p. 040 314 3456 

mailto:kulttuuri@tuusula.fi
mailto:sanna.hokkanen@tuusula.fi
mailto:ulla.kinnunen@tuusula.fi


LIITE: Tuusula 375 - sanat 
 

 KULTTUURINKEHTO 

 LUONNONRAUHA 

 KAUNIS PAIKKA  

 UIMINEN 

 KIITOS TUUSULA, SAIN TÄÄLTÄ 

TÖITÄ! 

 KULTTUURI, HISTORIA, JUURET 

 TÄÄLLÄ ON KIVA ASUA 

 TUUSULA ON BEST 

 KOTI 

 RANTATIE 

 TUUSULANJÄRVI 

 SÄILYTETÄÄN IHANA KYLÄ- 

MILJÖÖ JA LUONTOARVOT! 

 RUUKKI 

 VOIKO TUUSULA VIELÄ ALISTUA? 

 PRINSESSAN VALTAKUNTA - ”AN-

TAA KAIKKIEN KUKKIEN KUKKIA 

VAAN” 

 UIMAHALLI ONNEA! 

 IHANAT PELTOIMAISEMAT! 

 MUKAVAT MAISEMAT 

 SATOI TAI PAISTOI 

 SEKAMETELISOPPA 

 KIVA PAIKKA! 

 GANGSTA CITY 

 MONIMUOTOINEN YMPÄRISTÖ 

 KAUNISTA LUONTOA 

 FINA SKOGAR 

 TUUSULA ON PARAS 

 TAIDE 

 VEHREÄ 

 MUMMI JA VAARI 

 HYVÄ PÄIVÄ 

 

 

 TSUKUTSUKU 

 KULTUR 

 KULTTUURIN JUURET 

 BRA SKOLA 

 IHANA  

 JÄRVI 

 IKIMETSIÄ 

 MONIPUOLISET LIIKUNTA- 

MAHDOLLISUUDET 

 KAUNIIT KYLÄT 

 TIILET, MÄNNYT, LUONTO - 

NIISTÄ SYNTYY IHANA TUUSULA  

 UPEA KOULU 

 SULKAPALLO 

 MUMMOMAA 

 KUKKAISA 

 PARAS TUUSULA 

 MAHTAVAT MUSEOT 

 KAUNIS YMPÄRISTÖ 

 MEIDÄN HYVÄ KOTIKUNTAMME! 

 LUONNON LÄHEISYYS 

 LUONTO 

 UIMARANTA 

 KULTTUURI 

 IHANA PAIKKA ASUA! 

 TERVEISIÄ JOKELAN ASEMALTA! 

 IHMISET 

 HISTORIA 

 HEVOSET 

 JOUTSENET 

 LAMMET KESKUSTASSA 

 HYVÄ PAIKKA ASUA! 

 ”RATA MELU” 

 



 IHMISEN KOKOINEN JA  

LÄHEINEN! 

 HYVÄ UIMAPAIKKA 

 KIVA NAAPURI 

 RAIKAS ILMA 

 IHANA KOTI 30 WEE 

 KIITOS TUUSULA 

 KOTOISA 

 SUOMEN VALOPILKKU 

 TURVALLINEN 

 KELLOKOSKI / MARIEFORS 

 YHTEISÖLLISYYS 

 KOTOISUUS 

 LUONNONLÄHEISYYS 

 TAITEELLINEN 

 AKTIIVINEN 

 RIKAS HISTORIA 

 TERAPEUTTINEN 

 KLEMETSKOG 

 VIRIKKEELLINEN 

 HOME SWEET HOME 

 KULTTUURIMAISEMA 

 PAIJALA! 

 TAITEIDEN YÖ 

 TAITEIDEN YÖN YSTÄVÄT 

 SÄILYTETTY RANTATIE 

 TAITEESTA! 

 IHANAT RANTAMAISEMAT! 

 PALJON HISTORIAA 

 TUUSULA RULES! 

 UPEA TAITEILIJAMILJÖÖ 

 SEESTEISYYS 

 ERKKOLASSA PÄÄSEE TAITEILIJOI-

DEN MENNEESEEN MAAILMAAN 

 SARVIKALLIO 

 MIELENKIINTOINE T. HKI 

 ASUKKAAT 

 METSÄ! 

 NUKKETEATTERI 

 GOLF 

 KIVA KUN ON RAUHALLISTA 

 KULTTUURIREITTI 

 KOTIPAIKKA 

 TAITEILIJAYHTEISÖ 

 MEDITOIVA MAALAISMAISEMA, 

JOSSA SIELU LEPÄÄ 

 HYVÄ PAIKKA ASUA  

LAPSIPERHEILLE 

 JÄRVINÄKYMIÄ 

 KYLÄMÄISYYS 

 PYÖRÄLLÄ: POLKAISU,  

PYRÄHDYS, PUUSKUTUS 



Kilpailutöitä saapui viisi kappaletta. 

Teosvalinnasta vastasi jury, johon kuuluivat Tuusulan 
kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen, Tuusulan 
kunnan edustaja Jussi Salonen sekä taiteilijajäsenenä Jari 
Järnström. Juryn sihteerinä toimi kulttuurituottaja Sanna 
Hokkanen. 

Jury kokoontui Taidekeskus Kasarmilla 17.12.2018 ja valitsi 
toteutettavaksi teokseksi Tomi Åbergin ”Koti ja sen ihmiset”. 

Juryn kommentit: 

”Jo luonnos herätti 
mielenkiinnon. 
Luonnos on hyvin 
tehty ja teos hyvin 
suunniteltu.” 

”Teos on 
moniulotteinen ja 
haastaa katsojansa.” 

”Teoksesta löytyy 
paljon erilaisia 
materiaaleja, paljon 
uutta.” 

”Miellyttävä 
värimaailma.” 

”Kolmiosainen teos, 
joka toimii yhdessä ja 

erikseen.” Juryn jäsenet Jari Järnström, Ulla Kinnunen ja Jussi Salonen. 



Teos on nähtävillä kesän ajan Tuusulan pääkirjaston 
lehtisalissa. Syksyllä teokselle etsitään pysyvämpi ”koti”. 



Lähde: Plotinos. 253. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ, Enneadit kokoelman 1. enneadi, 6. tutkielma. Suom. Oiva Kuisma. 
Plotinos: ”Kauneudesta” Estetiikan klassikot: Platonista Tolstoihin, 80-83. Toim. Reiners, Ilona & Seppä, 
Anita & Vuorinen, Jyri. Helsinki 2009. 

Koti ja sen ihmiset 

Tomi Åberg 

Tuusula vietti viime vuonna 375-vuotisjuhlavuottaan, minkä kunniaksi kesällä 2018 
Tuusula-viikon tapahtumissa kuntalaisilta kerättiin onnitteluita, kiitoksia ja ylistyksiä 
375-vuotiaalle Tuusulalle. Samalla äänestettiin, minkälainen syntymäpäivälahjateos 
Tuusulalle onnittelu- ja kiitossanoista tehdään. Äänestyksen voitti MAALAUS. 
Tuusulan kunnan kulttuuripalvelut kutsui KuumArt ry:n jäseniä ideoimaan ja tekemään 
teosehdotuksia Tuusulan 375-v. syntymäpäivälahjateokseksi. Koti ja sen ihmiset on 
kilpailun voittajateos. 
 
Koti ja sen ihmiset on puoliabstrakti, sekä ekspressiivisessä, että uusplatonilaisessa, 
symmetrisessä hengessä tehty maalaus. Se on triptyykki, joka on jaettavissa osiin. 
Teoksessa on hyödynnetty monia materiaaleja. Maaliaineena on käytetty 
akryylimaalia, minkä lisäksi teokseen on myös liitetty monia kolmiulotteisia 
elementtejä, kuten Tuusulanjärven järviruokoja ja Rykmentinpuiston tietöistä 
syntynyttä asfalttimurskaa. Teoksessa on myös tuusulalaiselta maatilalta haettua 
romumetallia. 
 
Kuntalaisten Tuusulalle antamien ylistyssanojen joukosta valitsin kaksi sanaa, jotka 
mielestäni ilmensivät kaikista aidoimmalla tavalla sitä, mitä on Tuusula, ja minkälainen 
paikka on ”kunta”. Nämä sanat olivat ”koti” ja ”ihmiset”. Ei ole mitään muuta sanaa kuin 
”koti”, joka yhtä hyvin ilmentäisi paikkaan kohdistuvaa rakkautta. Suomessa 
puhutaankin ”kotiseuturakkaudesta”. Myöskään ei ole kotia ilman sen ihmisiä. 
 
Valitsemani sanat kirjoitin myös ruotsiksi niiden epämääräisessä muodossa. (Suur-
)Tuusula ei ole kaksikielinen kunta, mutta Tuusulalla on vahva ruotsinkieliseen 
sivistykseen liittyvä historia kirjallisuuden, musiikin ja kuvataiteen kautta. Tahdoin 
juhlistaa tätä arvokasta moninaisuutta myös teoksessa Koti ja sen ihmiset. 
 
Teoksen monet eri materiaalit kuvastavat myös Tuusulan moninaisuutta, sen 
historiaa, luontoa ja nykyisyyttä. Tuusula oli minunkin kotini kahdenkymmenen 
vuoden ajan. Suomessa ruusuja annetaan yleensä lahjaksi elämän suurissa 
käänteissä. Ruusut ovat lähtemistä ja uuden alkamista. Triptyykin keskimmäisen osan 
jätin ilman sanoja. Siinä sanat korvaa valkoisen värin puhdas valo ja sen keskuuteen, 
henkiseen korkeuteen kohoava muoto. Tämä muoto tuo teokseen symmetriaa. 
 
Uusplatonismin oppi-isä, roomalaisessa Egyptissä syntynyt Plotinos kirjoitti 
näkyväisen, aistimaailman kauneuden syntyvän symmetriasta. Ylemmän tason 
kauneus on puolestaan sielullisen tarkastelun kohde (Plotinos 253). 
  
Teos Koti ja sen ihmiset perustuu näihin ajatuksiin. 
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