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Teemme investointeja, koska ne ovat välttämättömiä kunnan elinvoiman kannalta. Uskon, että kuntamme houkuttelee asukkaita ja yrittäjiä.
Muuttoliiketutkija Timo Aron mukaan Tuusula sijoittuu elinvoimaltaan
ja vetovoimaltaan neljänneksi kaikkien manner-Suomen kuntien joukossa. Se ei ole ihme – olemmehan kulttuurikunta, jolla on upea sijainti
luonnonrauhassa aivan pääkaupungin lähellä. Jo kultakauden taiteilijat
huomasivat etumme aikanaan.
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Hyrylän katukuva ja julkiset tilat
kohenevat taideteoksilla

Asuntomessut ovat ensi vuonna elinvoiman veturi ja tukevat elinvoiman
rakentamista pitkällä tähtäimellä. Messut tuovat meille näkyvyyttä ja lisäävät ihmisten tietoisuutta kuntamme olemassaolosta ja vahvuuksista.
Esimakua median kiinnostuksesta saimme, kun kunta järjesti yhdessä
Asuntomessut Osuuskunnan kanssa median ennakkoretken asuntomessualueelle lokakuun lopussa. Paikalla oli iso joukko tulevista messuista
kiinnostuneita toimittajia.
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Pormestarin budjettiesitys ensi vuodelle lähtee siitä, että
kuntalaisten palveluista pidetään huolta. Joiltain osin palvelut jopa paranevat. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toiminta meidän tuusulalaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajana vakiintuu ja kehittyy ensi vuoden
aikana. Ihmisille tarjotaan parempia erikoissairaanhoidon
palveluita ja ikääntyvä väestö käyttääkin niitä enemmän.
Investoimme myös vuonna 2020 tulevaisuuden kasvun edellytyksiin:
Uusien asuinalueiden, infran, koulujen ja päiväkotien mukanaan tuomat
investoinnit jatkuvat. Jatkamme sisäilmaongelmien ratkaisemista panostamalla uusien oppimisympäristöjen rakentamiseen. Investointien
taso säilyy siis korkealla. Kunta velkaantuu. Olemme valmistelleet kasvun ja talouden hallintaohjelman, jonka avulla asiaan vastataan. Budjetti
etenee valtuuston päätöksentekoon joulukuussa.

Hyrylän liikepalvelukeskus on nytkähtänyt eteenpäin päätöksenteossa.
Liikepalvelukeskuksen paikkaa on etsitty ja pohdittu jo yli vuosikymmen. Tavoitteena on – mikä toteutustavoista valitaankin – parantaa Hyrylän kaupallisia palveluita. Mielessämme ovat sekä nykyiset että tulevat
asukkaat esimerkiksi Rykmentinpuiston alueella. Kunnanhallitus käsittelee asiaa vielä marraskuussa ja valtuusto tekee asiassa päätöksen joulukuussa.

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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Asuntomessut

Nylundien mielestä Tuusulassa parasta on
luonnon läheisyys, monipuoliset harrastusmahdollisuudet ja rauha. – Vaikka juna-asema
on lähellä, täältä puuttuvat radanvarsikuntien
ongelmat. Liikenneyhteydet pelaavat hyvin eri
suuntiin, Petri ja Saija toteavat.

Toista asuntomessukotiaan rakennuttavat Nylundit:

”Muuttoa helpottaa,
että saamme jäädä Tuusulaan!”
Tutkimusten mukaan Tuusulassa elää Suomen onnellisimpia ihmisiä.
Tämän allekirjoittavat Nylundit, joiden tapaan elää ja asua suuri yleisö
pääsee tutustumaan ensi kesän asuntomessuilla.

T

piha-alueet, kertovat taloa rakennuttavat
ulevalla messualueella, HyryPetri ja Saija Nylund.
län Rykmentinpuistossa raMessurakentaminen on heille tuttua.
kentaminen käy kuumana.
Tuusulan asuntomessut vuonna 2000 toi
Koteja syntyy monimuotoiperheen paikkakunnalle. Unelmien hirnen kattaus townhouseista
sitalo Nummenharjun messualueelle rapientaloihin ja kerrostaloikentui sen hetkiseen elämäntilanteeseen
hin. Pikkukarhunkierto-nimisen kadun
sopien.
varrella on Nylundien uusi kivitalo, työni– Olemme viihtyneet
meltään Lumitiikeri. Sen
Tuusulassa erinomaisesti.
erityinen kaareva muoto
Täällä on
Täällä on tilaa asua ja elää,
hahmottuu jo selvästi.
luonto ja monipuoliset lii– Talomme runko ja vetilaa asua ja elää,
kuntamahdollisuudet ovat
sikatto ovat valmiina, ikluonto ja
lähellä, ja mikä parasta,
kunat ja ovet pitäisi saalapset ovat saaneet kasvaa
da umpeen sekä lämmöt
monipuoliset
aikuiseksi tässä upeassa
päälle jouluun mennessä.
liikuntaSitten alkuvuodesta siirryasuinyhteisössä, joka meilmahdollisuudet
tään sisätiloihin. Kevään
le vuosien varrella on muoaikana valmistuvat myös
dostunut. Sen jättäminen

on vaikein pala, mutta onneksi jäämme
Tuusulaan. Entiset naapurit ovat lähellä,
Saija toteaa.

Hahmotelmia ruutupaperilla
20 vuoden takaa
Nylundien alkuperäinen idea oli asua hirsitalossa loppuelämä, mutta suunnitelmiin
tuli muutos, kun tieto Tuusulan asuntomessuista 2020 vahvistui.
– Sanotaan näin, että viime kerrasta
meille jäi kytemään unelma kaksikerroksisesta talosta.
Minulta löytyi jopa 20 vuotta vanha ruutupaperiversio siitä, millainen talo olisi,
Petri kertoo.
Asiat etenivät, tontti saatiin ja yhteinen
näkemys löytyi HEVI kivitalojen kanssa.
Petri muistaa elävästi hetken, jolloin arkkitehti paljasti heille 10-sivuisen suunnitelmansa Lumitiikeristä Tuusulan uimahallin kahviossa.

»»
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Asuntomessut

– Ihastuimme heti tähän erityiseen kaarevaan ulkomuotoon, joka on kyllä rakennusteknisesti haastava toteuttaa. Meidän
hahmotelmat ja toiveet tiloista oli huomioitu päivitettynä tähän päivään, Petri kuvaa.
– Meille oli tärkeää saada myös vaihtelua nykyiseen. Sitä tuovat siirtyminen
hirrestä kiveen sekä tasoissa yhdestä kahteen. Kaksi kerrosta mahdollistaa myös
parvekkeen, joka ilahduttaa erityisesti minua, Saija jatkaa.

Elämisen taidetta, toimivaa arkea
Lumitiikeri on jo itsesään taideteos. Taiteellisuutta on haettu myös panostamalla
sisätilojen arkkitehtonisiin yksityiskohtiin
ja valon asemoitiin. Värimaailma on vaalea tummilla yksityiskohdilla tehostettuna, pintoina on paljon lasia. Taiteellisuutta
ei toteuteta kuitenkaan käytännöllisyyden
kustannuksella.

– Viihdymme kotona, vietämme aikaa
yhdessä ja tykkäämme laittaa ruokaa. Toimiva arki on ollut kotimme suunnittelun
kantava idea, ja tämä näkyy tilaratkaisuissa. Taloa ympäröivät isot ulkoterassit
paljuineen, keittiö-ruokailutila on iso ja
toimiva, arjen luksusta lisää oma sauna/
spa-osasto porealtaalla sekä takkahuone,
säilytystilaa on runsaasti, Saija kuvaa.
– Energiantaloudellisesti asuminen kivitalossa on lisäksi erittäin kestävällä pohjalla. Kotiimme tulee myös elämää helpottavaa tekniikkaa, vaikka emme missään
nimessä halunneet mitään digikotia, Petri
lisää.
Nylundien kahdelle vielä kotona asuvalle lapselle on varattu uuteen taloon omat
huoneet. Kolmen makuuhuoneen kokonaisuudessa on tilan tuntua.
– Nykyisessä kodissamme moni on ihastellut tilavia huoneita, ja tämän ominaisuuden halusimme siirtää kivitaloomme,
Saija painottaa.

Messurakentamisen hyvinä puolina Nylundit pitävät aikataulun tarkkuutta: Tieto siitä, milloin on valmista, pitää, ja kun
muutto koittaa, alue on suhteellisen valmis
ja yhteisökin tuttua.
– Suuri kävijämäärä messujen aikaan
ei meitä enää huoleta. Viime kerrasta oppineena tiedämme, että vaikka jälkiä jäisi,
talotehdas hoitaa kaiken priimakuntoon. Ja
onpahan uusi kotimme jälleen tehokkaasti
sisäänajettu, Petri ja Saija toteavat. 

#asuntomessut2020
#asuntomessuttuusulassa
#asuntomessut
#tuusula
Lisätietoja:
asuntomessut.fi

Asuntomessut Tuusulassa
10.7.–9.8.2020
Asuntomessujen 50-vuotisjuhlamessuilla Hyrylän Rykmentinpuistossa esitellään kaupunkiasumisen parhaita puolia
yhdistettynä kylämaiseen yhteisöön. Rakennusaikaisina teemoina ovat aktiivinen arki, älykäs asumien, energia ja taide.
– Alueelle nousee kaikkiaan 27 pientaloa, kaksi kerrostaloa ja kaksi 12 asunnon townhousea eli kaupunkipientaloa. Mukana
on yksi- ja kaksikerroksia puu-, hirsi- ja kivitaloja, ja tavanomaista enemmän myös yhtiömuotoisia ratkaisuja, kertoo Tuusulan
asuntomessujen tiedottaja Johanna Kaunisto.
Erityistärppinä Kaunisto mainitsee palvelukorttelin, jossa yhdistyy ikäihmisten asuminen, hoiva ja lasten päiväkoti.
Tarkoitus on huomioida ihmisten vaihtuvat elämisen tarpeet aina vauvasta vaariin.
– Kaupunkimaista kylähenkeä luo se, että naapurit ja palvelut ovat lähellä. Tonttien koko on keskimäärin puolet pienempi
kuin täällä yleensä, ja townhouset tuovat uudenlaista kaupunkikuvaa Tuusulaan.
Taide näkyy kotien seinien sisällä ja niiden ulkopuolelle. Alueelta löytyy paljon aukioita, leikki- ja liikuntapaikkoja,
ja sitä ympäröivät laajat virkistysalueet ulkoilureitteineen ja marja- ja sienimetsineen.
– Kaikkiaan tälle Hyrylän vanhan kasarmialueen maille on rakentumassa lähivuosina koteja jopa 15 000 asukkaalle.
Kyse on yhdestä Helsingin seudun suurimmista aluerakentamishankkeista, Kaunisto lisää.
Asuntomessut ovat avoinna kuukauden joka päivä klo 10–18, lisäksi pidennettyinä iltoina keskiviikkoisin klo 21 asti.
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Kuva: Kaapo Kamu

Panimo ja panimon kauppa sijaitsevat
Tuusulassa osoitteessa Sarvivälkkeentie 12.
Jussi Tamminen on yksi perustajista.

Teksti: Paula Kylä-Harakka

MAKU ON MONEN HUULILLA
– ja se tulee Tuusulasta
Tuusulan Ristikiven teollisuusalueella toimii Maku Brewing,
pienpanimo, joka on saanut
tunnustusta tuotteistaan
Suomessa ja kansainvälisesti.

M

aku Brewingillä on
Ristikiven teollisuusalueella kolme hallia ja
noin 600 neliötä tilaa.
Tilat
mahdollistavat
300 000–400 000 litran vuosituotannon. Tällä hetkellä yrityksen vuosituotanto on reilut 200 000 litraa.
Panimo työllistää kuusi henkilöä täysipäiväisesti ja muutaman osa-aikaisesti.
– Tuotannon kasvaessa odotetusti olemme noin 2–3 vuoden päästä tilanteessa, jossa alamme etsiä uudelle panimolle soveltuvia tiloja. Mielellään pysymme Tuusulassa
jatkossakin, Ville Makkonen toteaa.

Sijainti tärkeässä roolissa
Maku Brewing perustettiin vuonna 2014
Tuusulaan sen sijainnin takia. Läheltä pääkaupunkiseutua löytyivät kustannustehokkaat tilat hyvien kulkuyhteyksien päästä,
valtatien varrelta.
Yrityksen perustivat kaverukset Jussi
Tamminen ja Juhani Repo. Molemmat
olivat Irlannissa työkomennuksella. He
havaitsivat, kuinka maan oluttarjonta oli
aivan toista luokkaa kuin Suomessa. Syntyi idea tehdä jotakin saman tyyppistä kotimaassa, vaikka kummallakaan ei ollut
taustaa panimoalalla.

– Tuusulan lähialueen kaupoissa saatavuus on hyvä. Meillä on myös Ristikivessä
oma puoti, joka on auki perjantaisin kello
14–18. Meillä käy viikoittain tuolloin 40-50
asiakasta. Samalla heille avautuu mahdollisuus nähdä panimomme.

Maku ratkaisee

Toimitusjohtajana lokakuussa aloittanut
Ville Makkonen.
Elintarvike-ekonomiasta valmistunut ja
alkoholin maahantuonnissa työskennellyt
Makkonen tuli yrityksen toimintaan mukaan tammikuussa 2018. Lokakuussa 2019
hän siirtyi toimitusjohtajan tehtävään.

– Haemme sijaa ihmisten mielissä oluen
maku edellä. Emme tingi laadusta. Lisäksi haluamme jäädä mieleen esimerkiksi
tunnistettavan designin avulla. Olemme
pystyneen luomaan jotakin, millä voimme
erottautua ja mistä meidät tunnistaa, Makkonen arvioi.
Maku Brewing on löytänyt oman kannattajakuntansa. Samalla panimo toimii
yhä kilpaillummilla markkinoilla.
– Meillä on kaikki edellytykset menestyä. Näemme kuitenkin, että meidän on
tehtävä pitkäjänteistä työtä laadun ja tunnistettavuuden parantamiseksi. Haluamme tehdä maailman parhaita oluita. 

Lentokentän läheisyys myyntivalttina
Panimon sijainti Tuusulassa, aivan Helsinki-Vantaan lentoaseman lähettyvillä on
ollut Makkosen mukaan yksi oiva myyntiargumentti. Maku Brewingin tuotteita on
saatavilla paitsi Alkoissa ja kaupoissa eri
puolilla Suomea, niin myös lentokentän ravintoloissa.
– Tax Freessä meidän oluemme on ainoa
myynnissä oleva olut. Finnairin Euroopan
ja kaukolentojen Business-luokassa olemme ainoa pienpanimo, jonka oluita tarjotaan matkustajille, Makkonen kertoo.

Elämisen taidetta
Tuusulassa –videosarja
Tuusulan kunta valmistelee Elämisen
taidetta -videoita, joissa se esittelee
tuusulalaisia tekijöitä eri aloilta. Ensimmäinen video tai videot on tarkoitus julkaista vielä vuoden 2019 puolella. Maku
Brewing on yksi videosarjan yrityksistä.
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Teksti: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, Tuusulan kunta
Kuva: Kari Kohvakka

Elämää Tuusulassa

Ajatuksia

Iloisen oppimisen Tuusula

M

inisteri Krista Mikkonen totesi valtakunnallisessa Nova Schola
-konferenssissa,
että uudistuvat päiväkodit ja koulut ovat
merkittävä osa uudistuvaa yhteiskuntaa.
Lapsissa ja nuorissa on meidän tulevaisuus. Tuusulan kunta uudistaa laajasti seuraavien vuosien aikana oppimisympäristöjä. Meille on tärkeää luoda sellaisia tiloja,
joissa eri-ikäisten oppiminen mahdollistuu
parhaalla mahdollisella tavalla ja että fyysinen ympäristö tukee hyvinvointiamme.
Rakennamme uusia tiloja ja samalla muokkaamme käytössä olevia.
Tällä hetkellä käynnissä ovat Kirkonkylän kampuksen ja Päiväkoti Martta Wendelinin rakennussuunnittelu, Riihikallion
monitoimikampuksen hankesuunnittelu
ja Rykmentinpuiston sekä Lahelan alueen
monitoimikampusten esi- ja tarvesuunnittelu. Jokelan alueella tehdään selvitystä
koko alueen palveluverkosta. Monion, lukio- ja kulttuuritalon, rakentaminen aloitettaneen syksyllä 2020. Tämän lisäksi
teemme korjauksia ja toiminnallisia muutoksia muihinkin yksiköihin vuosittaisen
suunnitelman mukaan. Olemme muokanneet Hyrylän ja Jokelan kirjastojen toimintaympäristöjä ja saanet valmiiksi uusia lähiliikuntapaikkoja.
Haluamme tehdä työtä yhdessä. Kunnan palveluverkkosuunnitelmaa täydentämään on valmistunut Iloisen oppimisen
Tuusula -käsikirja. Käsikirja laadittiin
osallistavasti.
Työryhmätyöskentelyyn
osallistui ohjausryhmän lisäksi uusien
rakentuvien oppimisympäristöjen henkilöstöä varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta, Sivistyksen hallintoa, asiantuntijoita ruokapalveluista, tilapalveluista sekä
kaavoituksesta sekä oppilaita, huoltajia ja
muita kuntalaisia. Iloisen oppimisen Tuusula -käsikirjassa on kuvattuna tulevaisuuden oppimisympäristöjen mahdollisuus ja

merkitys koko kunnan identiteetin rakentajana. Käsikirja pitää sisällään pedagogisen suunnittelun lähtökohdat, rakentamisen laatukriteerit sekä eri toimintojen
erityistarpeet. Tulevaisuuden oppimisympäristöillä mahdollistetaan Tuusulan
keskeisten opetus-, kasvatus-, kulttuuri- ja
liikuntapalvelujen yhteiset toimintamahdollisuudet kestävästi ja taloudellisesti.
Kansallinen keskustelu uusista ns. avoimista oppimisympäristöistä on välillä hyvin värittynyttä. Tärkeää on se, että uudet
ympäristöt tukevat oppijoiden keskinäistä vuorovaikutusta ja ohjaavat toimintaa
yhteisöllisemmäksi. Uusien tilojen tulee
kuitenkin huomioida oppijoiden joustava
ryhmittely ja se, että kaikki erilaisista tarpeista huolimatta kokevat uuden ympäristön turvalliseksi paikaksi oppia. Näemme
Tuusulassa tärkeänä myös sen, että kiinnitämme huomiota siihen, kuinka johtaminen kehittyy ja että henkilökunnan osaamista toimia uudenlaisissa ympäristöissä
vahvistetaan.
Tulevaisuuden Tuusulassa koko kunta
muodostaa oppimisympäristön. Oppiminen kaikkiallistuu. Oppimistilat mahdollistavat uudenlaisten toisiinsa integroitujen palveluiden toteuttamisen. Kunnan
erityisen voimavaran muodostaa sen arvokas kulttuuri- ja luontoympäristö, joka tarjoaa lähtökohdan monimuotoiselle oppimiselle ja uusien oppimisen toimintamallien
kehittämiselle. Tuusulassa on jo pidempään ollut käytössä perusopetuksen opetussuunnitelmaan sidottu kulttuurikasvatussuunnitelma Kultsu. Tänä vuonna
valmistui varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelma Taika-Kultsu, ja sen
juurruttaminen on aloitettu yhdessä uuden varhaiskasvatussuunnitelman kanssa.
Vuonna 2020 käynnistämme toisen asteen
kulttuurikasvatussuunnitelman
laatimisen. Kulttuuri ja kulttuurikasvatus antavat siivet, mutta Tuusulassa myös juuret.
On tärkeää ymmärtää ja tarkastella sekä

Osallisuus- ja
hyvinvointikoordinaattori
on aloittanut työnsä

M

arjo-Kaisa Konttinen on aloittanut osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattorina
Tuusulan kunnassa. Osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori edistää asukkaiden
hyvinvointia ja osallisuutta eri tavoin.
Hän toimii neuvostojen ja hyvinvointilautakunnan sihteerinä. Hän on osallistuu osaltaan kunnan
hyvinvointisuunnitelman toteuttamiseen.
– Minulle hyvinvointi merkitsee mm. terveyttä, itselle tärkeitä ja läheisiä ihmisiä, mielekästä tekemistä ja viihtyisää ympäristöä. Jokaisella on omat, itselle merkitykselliset asiat, jotka
vaikuttavat hyvinvointiin. Osallistuvassa budjetoinnissa kaikki asukkaat voivat antaa ideoita hyvinvoinnin lisäämiseen sekä
oman asuinalueen ja Tuusulan kehittämiseen, Marjo-Kaisa kertoo.
Osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattorin voit tavata mm. kuntalaisten illoissa. Voit myös ottaa häneen yhteyttä puhelimitse
040 314 3035 tai sähköpostitse marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi. 

6 Tuusulan kunnan asukaslehti 4/2019

omaa kulttuuria että muiden kulttuuria.
HSL mahdollisti kulttuurikasvatustyötä tukien sen, että oppilasryhmät voivat
maksutta käyttää julkista liikennettä koulupäivän aikana. 

#meteemmeyhdessäuuttatuusulaa

Teksti: Päivi Ahdeoja-Määttä

Muistatko Lumikin, Tuhkimon ja Punahilkan?
-näyttelyssä päästään sadun maailmaan
Taiteilijakoti Erkkolan syksyn näyttelyssä sukelletaan sadun henkeen. Vanhojen Grimmin veljesten
satujen sekä Zachris Topeliuksen
Adalmiinan helmi -sadun kuvitukset ja kuvasuurennokset luovat satumaista tunnelmaa Erkkolan vanhaan hirsihuvilaan. Lisäksi lapsille
on paljon tekemistä: on tuttujen satuhahmojen asuja kokeiltavaksi,
selfie-nurkkaus sekä piirrostehtäviä. Voi pukeutua Lumikiksi, Tuhkimoksi tai Ruususeksi tai ihan miksi
sadun hahmoksi itse haluaa.

P

Katja Tukiainen, Strawberry Bomb 2009.

unahilkka, Lumikki, Tuhkimo, Prinsessa Ruusunen ovat
esiintyneet saduissa jo keskiajalta alkaen. Näyttelyssä
nähdään Martta Wendelinin koulujen lukukirjoihin
tekemät kuvitukset Prinsessa Ruususesta,
Punahilkasta ja Adalminan helmestä. Rudolf Koivun kuvitukset Grimmin satuihin
(1946) kiehtovat yhä, samoin iki-ihanan
Zachris Topeliuksen Adalminan helmi -sadun kuvitukset.
Kuvataiteilija Titta Aaltonen on koonnut Erkkolaan installaation Tuhkimo-aiheisista kanavatöistä, jotka hän on hankkinut kirpputoreilta. Katja Tukiaisen
tutut pinkit, tyttöaiheiset maalaukset puhuvat lapsuuden puolesta. Pilvi Takalan
videoteoksessa nähdään aikuinen Lumikki
Disneylandin porteilla. Maria Ylikosken
Punahilkka-aiheisessa videossa tuttu satu
kuullaan eri-ikäisten ihmisten kertomana.

Rudolf Koivu, Prinsessa
Ruusunen -satukuvitus.
Amerin Kulttuurisäätiö

MUSEOKAUPPA AUKI
15.12. ASTI
Erkkolan museokaupassa on laaja
valikoima Martta Wendelin -tuotteita kuten postikortteja, muistikirjoja ja
vuosikalentereita. Lisäksi myynnissä
on Tuusulanjärven taiteilijayhteisöä
käsittelevää kirjallisuutta sekä muuta pukinkonttiin sopivaa lahjatavaraa.
Tervetuloa jouluostoksille!
Muistatko Lumikin, Tuhkimon
ja Punahilkan?
– satuhahmoja kuvitus- ja
nykytaiteessa
2.10.–15.12.2019 klo ke–su 12–17
Taiteilijakoti Erkkola
Rantatie 25, Tuusula
Puh. 040 314 3471, erkkola@tuusula.fi
www.erkkola.fi

Tuusulan kunta tukee tapahtumia ja toimintaa

Avustukset kulttuuri- ja taidetoimintaan
haussa 1.–15.1.2020
Ensimmäisenä vuoden kierrossa tulevat hakuun
avustukset kulttuuri- ja taidetoimintaan vuodelle

2020. Haku käynnistyy heti vuoden alussa ja
päättyy keskiviikkona 15.1. klo 16. Liikunta- ja
nuorisoyhdistysten toiminta-avustusten haku
päättyy myöhemmin keväällä.
– Kulttuuriavustusten tavoitteena on yhteisöllisyyden, osallisuuden sekä paikallisen
tapahtumatarjonnan lisääminen ja monipuolistaminen. Avustuksilla tuetaan kotiseutu- ja
kulttuuritoimintaa sekä taiteen harjoittamista
ja harrastamista. Avustuksia voivat hakea tuusulalaiset harrastajat ja ammattitaitelijat sekä
taide-, kulttuuri- ja kotiseututyötä tekevät yhdistykset ja yhteisöt, kertoo Tuusulan kulttuuri- ja
museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen. 

Kuva: Kari Kohvakka

Tuusulan kunta tukee erilaisin avustuksin tapahtumia ja toimintoja, jotka kokoavat tuusulalaisia
yhteen ja lisäävät heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Yhdistykset ja yhteisöt sekä yksittäiset
tuusulalaiset, jotka järjestävät tai tekevät kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatyötä voivat saada kunnalta avustusta toimintaansa. Tarkempaa tietoa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan myöntämistä ja
haettavina olevista sekä kaikista muista kunnan
avustuksista ohjeineen ja hakulomakkeineen löytyy kunnan verkkosivuilta
www.tuusula.fi/avustukset.
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Lasten Tuusula
Luonnontutkija
työssään.
Ompelipa ryhmän lastenhoitaja lapsille
poliisipäähineetkin, sillä pitäähän kaupungissa
olla poliiseja järjestystä ylläpitämässä.

TAAPERTAJIEN
METSÄ

LEPOLAN PÄIVÄNKODIN
KUULUMISET
Lepolan päiväkodissa Jokelassa, pienten ryhmässä on alkusyksyn teemana ollut turvallinen liikkuminen lähiympäristössä. Teema lähti liikkeelle lasten mopo- ja kuorma-auto
leikeistä. Oli luotava leikeille säännöt, jotta vältyttäisiin törmäyksiltä tai peräänajoilta ja ettei ns. torikokouksia pidettäisi keskellä ”autotietä”.
Keksittiin yhdessä lasten kanssa liikennekaupunki-idea,
jossa sujuvasti yhdessä leikkien harjoitellaan turvallisia tapoja liikkua niin päiväkodilla kuin lähiympäristössäkin.
Liikennekaupungissa harjoitellaan yhdessä mm. liikennemerkkejä vaikkapa pistämällä mopot pysähtymään ja
odottamaan stop-merkin kohdalla tai yhdessä miettimällä,
voiko tien ylittää, jos liikennevalo on punainen.

NELJÄSLUOKKALAISTEN
RETKI NYKIÖN MAJALLE
Me Lepolan koulun neljäsluokkalaiset pyöräilimme Nykiön
majalle elokuun lopulla. Tämä oli jo luokkamme neljäs retki
Jokelan retkeilijöiden majalle, joten tiesimme, että odotettavissa olisi mahtava päivä. Tällä retkellä tarkoituksemme oli
opiskella ympäristöopin asioita, etenkin vesien selkärangattomia eläimiä.
Majalle on noin 3,5 km matka koululta. Matka sujui nopeasti pyöräillen. Kaikki selvisivät hyvin jopa majan lähellä olevasta pitkästä ylämäestä. Sää ei olisi voinut olla
parempi: aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta ja oli ihanan lämmintä. Oli mukavaa päästä pois kuumasta luokkahuoneesta raikkaaseen metsään.
Nykiön majan lähellä on pieni lampi, josta pyydystimme selkärangattomia vesieläimiä haavilla ja tutkimme
niitä suurennuslasilla. Luulimme, ettei matalasta lammesta löytyisi paljon tutkittavaa, mutta olimme väärässä. Jokaisella koukkauksella haavin mukana tuli ainakin kaksi erilaista selkärangatonta eläintä. Tunnistimme
esimerkiksi sudenkorennon toukkia, nuijapäitä, vesimittareita, mantereita eli vesiliskoja ja sukeltajia. Muutama oppilas liukastui pikku lampeen, mutta aurinko kuivatti märät
kengät nopeasti.
Päivän aikana opettelimme myös muun muassa täydellisen muodonvaihdoksen, tutkimme lammen veden sameutta
ja keräsimme kasveja kasvioon. Lopuksi paistoimme nuotiolla makkaraa ja herkuttelimme eväitä. Monen mielestä
parasta oli kuitenkin se, kun pyydystimme haaveilla eliöitä. Toivottavasti pääsemme vielä monesti retkeilemään Nykiön majalle.
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”Mennään metsään, mennään metsään!!!”, kaikuu päiväkodin käytävällä. Kolsan päiväkodin pienet alle 3-vuotiaat Taapertajat ovat lähdössä metsään. Näin tapahtuu
useita kertoja viikossa. Huomioliivit päälle ja rattaiden
vierelle kulkemaan. Metsäretki voi alkaa!
Taapertajia kannustaa metsään myös Tuusulan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma, jonka mukaan varhaiskasvatuksessa liikutaan luonnossa vähintään kerran
viikossa. Metsä oppimisympäristönä tarjoaa lapsille valtavasti mahdollisuuksia oppia uutta.
Taapertajien metsä on värikäs ja ihmeellinen. Syksyn lehdet putoilevat puista, kun kiivetään kallioille ja
vaelletaan pitkin polkuja. Lähimetsään on lyhyt matka.
Kaikki jaksavat kävellä upeasti. Vastaantulijoita tervehditään reippaasti. Yhdessä ihmetellään syksyistä metsää.
Kasvattaja havainnoi, mikä lapsia kiinnostaa, mikä on
tärkeää. ”Katso sieni, vauvasieni.” Kaveri vieressä löytää
hienon kepin. Myös puolukat maistuvat melkein kaikille.
Havainnot dokumentoidaan ipadien avulla. Kuvaamisessa autetaan, kepit ja sienet ovat erityisen tärkeitä kuvauskohteita. Yhdessä päätetään, mitä luonnon materiaalia
otetaan päiväkodille mukaan. Niistä sitten taiteillaan yhdessä.
”Pikkujänö nukkuu, vaik on keskipäivä….” tai ”lapset
tässä soittaa, soittaa, soittaa …” kaikuvat hienosti metsässä. Varsinkin kun saa säestää keppien tai kivirummun
kanssa. Metsäneläinten puuhia on tarkkailtu monen
monta kertaa. Kaksi kiukkuista fasaaniakin nähtiin
toisistaan mittaa ottamassa. Koko päivää Taapertajat eivät kuitenkaan metsässä vietä. Päiväkodille
palataan syömään lounasta. Nälkä ja väsymys
yllättävät nopeasti pienet
retkeilijät.

Näin puita halataan.

Manteri tutkittavana.

Lounastauko nuotion ääressä.

HVIDOVREN
YSTÄVYYSKUNTAMATKA
25.–27.8.2019
Ensin me saavuimme Tanskan lentokentälle ja tapasimme Larsin ja Simonin. Sitten kävimme kunnantalolla.
Luulimme ensimmäiseksi, että se oli koulu, mutta olimme väärässä. Kunnantalolta meidät haki bussi, joka vei
meidät ensimmäiseen kouluun nimeltä Engstrandskolen.
Siellä oli kivaa ja siellä osattiin puhua englantia hyvin.
Engstrandskolenista me menimme samalla bussilla Biofos-nimiseen jätevesilaitokseen, josta me menimme hotellille, jossa me chillailimme loppupäivän, paitsi illalla
me menimme BLOX-nimiseen taidemuseoon, jossa kaikki kuuluisat rakennukset oli rakennettu pienoismallina
legoista, Lego on myös tanskalainen yhtiö.
Seuraavana päivänä me söimme aamupalaa hotellilla
ja aamupala oli mahtavan makuista. Aamupalan jälkeen
meillä oli vähän aikaa rentoutua hotellilla, kunnes me
lähdimme Newton Roomiin Risbjergskoleniin. Risbjergskolenissa oli todella mukavaa ja me teimme “kisa-autoja” pahvisista maitopurkeista, pilleistä ja pullonkorkeista. Risbjergskolenista meidät haettiin kolmanteen
kouluumme Holmegårdskoleniin. Holmegårdskolenissa
me kävimme ympäri koulua katsomassa, mitä kaikki teki
esimerkiksi käsityötunneilla. Söimme ruoat Holmegårdskolenissa.
Holmegårdskolenin jälkeen menimme viimeiseen kouluun Avedøreskoleniin. Avedøreskolenissa me keksimme
asioita kuinka ehkäistä ilmastonmuutosta.
Avedøreskolenista menimme Quark:iin. Quark on oppimisympäristö ulkona. Välipalat söimme hotellilla.
Me rentouduimme hotellilla ja menimme syömään
ruokaa ravintolaan Kööpenhaminassa.
Viimeisenä päivänä me söimme aamupalan ja pakkasimme tavarat hotellilla, aamupalan jälkeen veimme
matkalaukut ja/tai reput, jos joku halusi.
Tämän jälkeen me menimme ulos katsomaan maisemia samalla, kun kävelimme lähemmäs odottavaa kanavaristeilyä. Juuri ennen kuin nousimme kanavaan alkoi satamaan kaatamalla. Kanavaristeily kesti noin 45
minuuttia ja maisemat olivat kauniita. Kanavaristeilyn
jälkeen kävimme lähikahvilassa, jossa kaikki joivat joko
lämmintä kaakaota tai kahvia. Kahvilakäynnin jälkeen
me menimme takaisin hotellille hakemaan matkalaukut
ja/tai reput, jos ne oltiin jätetty sinne. Tämän jälkeen me
kaikki kävelimme takaisin juna-asemalle ja odotimme
junaa. Juna vei lentokentälle. Lentokentällä me söimme
ruoat ja kävimme kaupoissa. Kauppailun jälkeen lähdimme portin eteen odottamaan lentokonetta, kunnes lentokone tuli. Lentomatka kotiin oli kiva ja rauhallinen.
Englantia tuli käytettyä aika paljon etenkin kouluissa
ja jos halusi kysyä kysymyksiä esim. Biofossissa.
Tanskalaiset koulut olivat paljon kehittyneempiä koulutuksessa kuin suomalaiset koulut, koska siellä ajateltiin
hankkia jokaiseen kouluun ainakin Kööpenhaminassa ja
Hvidovressa tietokoneet, jotta oppilaat voivat kehittyä digitaalisen opetuksen mukana.

Elimiina Mentula

LUKION
KUULUMISET
Lukio-opiskelu on muuttunut paljon vuosien
kuluessa. Luokkahuoneissa ei enää seurata
passiivisesti opettajan luennointia,
päntätä oppikirjojen tietomassaa ulkomuistiin
ja raapusteta ranskalaisia viivoja ruutuvihkoon.
Oppiminen käsitetään laajempana ilmiönä, johon
kuuluvat oppiainerajat ylittävien kokonaisuuksien
hahmottaminen, ryhmissä työskenteleminen, tapahtumien järjestäminen ja omien projektien toteuttaminen.
Mielestäni Tuusulan lukiossa nämä periaatteet
toteutuvat hyvin. Olen päässyt osallistumaan lukion aikana monenlaisiin opiskelijoiden ideoimiin tapahtumiin, käynyt Kreikassa opintomatkalla, liittynyt lukion verkkolehden toimitukseen ja tehnyt
itsenäisiä tutkielmia aiheista, jotka kiinnostavat
minua. Koen, että minulla on tarjolla valtavasti erilaisia mahdollisuuksia oppia ja että opiskelemani
asiat ovat hyödyllisiä myös kokeiden ulkopuolella.
Nykyään lukiolaisen pääasiallinen työkalu on
kannettava tietokone, vaikka toki muistiinpanoja
on mahdollista tehdä myös kynän ja paperin avulla
perinteiseen tyyliin. Esimerkiksi tänään olen kirjoittanut tietokoneella psykologian kurssin tutkielmaa ja laskenut matematiikan tehtäviä sähköisen
Läksyvihko.fi-ohjelman avulla. Mielestäni on hienoa, että läppäriä saa käyttää paperisen oppikirjan
ohella, koska niin tiedon hakeminen monipuolistuu.
Arkeeni lukiolaisena kuuluu oppituntien, tapahtumien ja reissujen lisäksi myös tiimikokouksiin
osallistuminen kerran tai kaksi viikossa. Nämä
tiimikokoukset ovat osa lukuvuoden alussa tullutta Tiimilukio-uudistusta, joka tähtää opiskelijoiden
aktiiviseen rooliin lukion kehittämisessä. Ideana
on, että opiskelijat valitsevat erilaisista tiimeistä
itseään eniten kiinnostavan ja pääsevät tiimitoiminnan kautta mukaan lukion päätöksentekoon.
Tiimejä ovat muun muassa esiintyjätiimi, viestintätiimi, tutortiimi, ekotiimi ja liikkuva lukio -tiimi.
Mielestäni on todella hienoa, että meitä lukiolaisia
halutaan oikeasti kuulla oppilaitoksen toimintaan
liittyvissä asioissa.
Elmiina Mentula,
Tuusulan lukion Hyrylän toimipiste

Kirjoittajat: Mikkolan koulun kuudesluokkalaiset
Hvidovren matkaajat

Lasten Tuusulan
juttuja tulossa lisää
seuraavassa numerossa.

Maisemat oli hienoja ja tekemistä riitti luokalle.
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Kuva: Kari Kohvakka

Tuusula- tapahtumia

JOULUISIA TAPAHTUMIA
JA KONSERTTEJA
Jokelan joulumarkkinat
24.11. klo 10–14
K-Supermarket Jokelan ja Kotikirkon
välisellä pysäköintialueella
Luvassa markkinahumua ja kivaa puuhaa
koko perheelle: joulupuuroa, glögiä, musiikkia ja yhteislaulua, myyntikojuja, makkaranpaistoa, laulua ja joulupukki perinteistä
Jokelan Yrittäjien kinkku- tai kalkkuna-arvontaa unohtamatta. Viralliset joulutervehdykset kuullaan klo 12.15 alkaen.
Christmas Jazz
– Mariah Hortans / M Sandberg Duo
25.11. klo 18
Tuusulan pääkirjasto, Autoasemankatu 2,
Tuusula
Jazzlaulajatar Mariah Hortansin ja kitaristi
Mathias Sandbergin konsertissa kuullaan
sekä Sibeliuksen, Händelin ja Schubertin
klassisia joulusävellyksiä, että perinteisiä
pohjoismaisia joululauluja ja englanninkielisiä christmas carolseja. Luvassa on
tunnelmallinen konsertti täynnä jazzin ja
joulun taikaa. Vapaa pääsy. Konsertti on osa
Kulttuuria kirjastoissa –tapahtumasarjaa.
Tapahtuma järjestetään Tuusulan kulttuuritoimen ja kirjaston yhteistyönä.

TUUSULAN
JOULUNAVAUSTAPAHTUMAT 2019

Joulunavaus Hyrylässä
29.11. klo 17.30-19
Hyrylän tori, Hyryläntie 15, Tuusula
Hyrylän joulunavauksen 25. juhlavuotistapahtumaa vietetään Hyrylän torilla. Luvassa
on musiikki- ja tanssiesityksiä, joulupukin
vierailu ja sanajahti-kilpailun palkintojen
arvonta. Lapsia ja lapsenmielisiä laulattaa
ja liikuttaa klo 18 Siina ja Taikaradio! Lisäksi torilla on glögi- ja piparitarjoilua sekä
myynti- ja esittelykojuja. 18
Rykmentintie, talo 48, Tuusula
Taitopaja Joulu käsillä:
Saippuat ja kynttilät
29.11. klo 15-19
Taitokeskus Hyrylä/ Taito Etelä-Suomi ry,
Hyryläntie 12, Tuusula
Saippua ja kynttiläpajassa valmistamme
valettuja ja kastettuja kynttilöitä sekä saippuoita valamalla valmiista massoista. Tässä
pajassa valmistuu nopeasti pikkulahjat
koko ystäväpiirille! Ilmoittaudu ennakkoon:
www.taitoetelasuomi.fi.
Lahelan joulun avaus lauantaina 30.11.
klo 11.00-14.00 K-Market Lahelan
ympäristössä.
Kellokosken Ruukin joulumarkkinat
1.12. klo 10-15 Ruukin alueella,
Vanha Valtatie 190, Kellokoski.
Joulukulkue klo 10.15 lähtö padolta, kaikki
mukaan tonttulakein ja joulumielin. Joulupukki Ruukin alueella Postin P-alueella
klo 11,12 ja 13. Sata käsityömyyjää!
Joulu ovelle kolkuttaa
1.12. klo 18
Rykmentintie, talo 48, Tuusula
Viihdekuoro Essujen joulukonsertti.
Liput 15 € ovelta.
Joulumyyjäiset Kellotuvalla
8.12. klo 10-14
Kellotupa, Koulutie 20, Kellokoski
Kellokosken Eläkeläiset ry:n jo perinteeksi
muodostuneet joulumyyjäiset Kellotuvalla.
Samalla pääset tutustumaan Kellokosken
kylätupaan. Myyjäisissä on tarjolla leivonnaisia, erilaisia käsityövalmisteita, koriste-esineitä ym. joulutunnelmaan virittävää
ja joululahjaksikin sopivaa. Myyjäisissä
myös kahvio.

Hyrylän joulunavaus pääkirjastossa
29.11. klo 17–20
Tuusulan pääkirjasto, Autoasemankatu 2,
Tuusula
Pääkirjastossa juhlitaan joulukauden avausta samana iltana Hyrylän torilla pidettävän joulunavauksen kanssa. Kirjastossa on
ohjelmaa sekä lapsille että aikuisille; kahvi-,
mehu- ja piparitarjoilua, jouluaskartelua.
Tule tekemään joulukortteja! Tonttupolku
lapsille. Koristele pipareita Kirressä! Kirjastoautolla avoimet ovet tallissa. Laulaen
kohti joulua - Sonores laulaa ja laulattaa
(klo 18.30).
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Mistletoe Mania -konsertti
13.12. klo 19
Tuusulan kirkko, Kirkkotie 34, Tuusula
Aventur Showkuoron joulushow, joka tuo
koettavaksi Aventurin muottiin sopiviksi
muotoiltujen perinteisten joululaulujen
ohella tuoreempaa tuotantoa – a cappellana tietenkin. Liput myynnissä ennakkoon
12/6/0€ www.kauppa.aventur.fi tai ovelta
15/6/0€.

Puustellin joulu
14.12. klo 9–15.30
Ilmatorjuntamuseo, Klaavolantie 2,
Tuusula
Joulun perinteitä, uusia juttuja ja markkinat.
Tehdään yhdessä tämä uusi joulutapahtuma, tule mukaan! Lisäksi kauneimmat joululaulut Puustellin Joulussa klo 14. Laulujen
paikkana Tuusulahalli.
Tuusulan yhteisöjen joulumyyjäiset
14.12. klo 10–13
Hyökkälän koulu, Kirkkotie 9-11, Tuusula
Tuusulan perinteisessä yhteisessä tapahtumassa on jälleen myynnissä taitavien tekijöiden käsitöitä ja askarteluja pukinkonttiin
ja kodin joulutunnelmaa luomaan; maistuvia leivonnaisia ja muita joulun herkkuja,
arpoja ja paljon muuta! Myyjien ilmoittautumisia ja pöytävarauksia otetaan vastaan
osoitteessa tuusulan.joulumyyjaiset@gmail.
com. Pöydän hinta on 15 € ja paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Jokelan perinteiset joulumyyjäiset
14.12. klo 10–13
Jokelan nuorisotila Monari, Keskustie 20,
Jokela
Paikkavaraukset niin kauan kuin paikkoja
riittää, viimeistään 8.12: liisa.sorri@suomi24.
fi tai Terttu Stigell 041 462 4748. Pöydän
hinta 15 €, kaksoispöytä 30 €. Koululuokat ja päiväkotien vanhempaintoimikunnat
maksutta. Myyjäiset järjestää Viihtyisä Pohjois-Tuusula ry.
Joulun tähteä seuraten – Aiolis-kuoron ja
Järvenpään Kamarikuoron joulukonsertti
14.12. klo 18
Tuusulan kirkko, Kirkkotie 34, Tuusula
Aiolis-kuoro ja Järvenpään Kamarikuoro
vievät kahdessa yhteisessä joulukonsertissaan kuulijat musiikilliselle matkalle: renessanssista nykyaikaan, Suomesta Espanjaan
ja muualle Eurooppaan, perinteisistä joululauluista jazzrytmeihin. Lämpimästi tervetuloa mukaan tunnelmoimaan, joulun tähteä
seuraten! Ohjelma 10 €.
Tiernapojat ja muuta jouluista
musiikkia Halosenniemessä
16.12. klo 18 ja 20
Halosenniemi, Halosenniementie 4-6,
Tuusula
Tunnelmallisessa joulukonsertissa keskeisenä teoksena on Tiernapojat-joulukuvaelma, joka on lähtökohdiltaan perinteinen,
mutta neljän laulajan lisäksi tarinaa vie
eteenpäin kuusihenkinen soitinyhtye. Lisäksi konsertissa kuullaan muuta jouluista
musiikkia Suomesta ja ulkomailta.
Liput 20 €, tarkemmat tiedot ennakkovarauksista www.halosenniemi.fi.
Konsertin järjestää Tuusulan
kulttuuripalvelut.

Krapin joulumyyjäiset
21.12. klo 10–17
Krapi, Rantatie 2, Tuusula
Krapin perinteisissä joulumyyjäisissä on
myynnissä Krapin tuotteita joulupöytään
sekä käsitöitä, lahjakortteja ja herkkuja pukinkonttiin. Ohjelmaa on päivän aikana sekä
sisällä että Krapin joulukuusipuistossa koko
perheelle! Tervetuloa virittäytymään kanssamme joulutunnelmaan! Jos haluat tulla
mukaan tapahtumaan myymään tuotteitasi,
ota yhteyttä paja@krapinpaja.fi.
Tuomaasta Nuuttiin
21.12. klo 17−20
Koko perheen joulun voi aloittaa tunnelmallisesti Tuusulan kirkon ja Työläiskotimuseon mäellä, Jokelan tiilitehtaan pihamaalla sekä Kellokosken Männistön ja kirkon
alueella. Tapahtuman järjestävät tuusulalaiset kotiseutu- ja kulttuuriyhdistykset.
Hyvän mielen jouluaatto Hyrylässä
24.12. klo 13–16
Mäntymäki, Luurikuja 1, Tuusula
Olet lämpimästi tervetullut viettämään hyvän mielen jouluaattoa kanssamme Mäntymäessä, osoitteessa Luurikuja 1 (entinen
maamiesseuran talo Hyrylän keskustassa).
Tarjolla on mukavan seuran lisäksi myös
jouluisia herkkuja ja kinkkua, kahviakaan
unohtamatta. Tapahtuma järjestetään
aikaisempien vuosien tapaan vapaaehtoisvoimin, yhteistyössä Tuusulan seurakunnan
kanssa. Lisätietoja: Marianne Väisänen
046 878 5692.
Lasten Loppiaisrieha maanantaina
6.1.2020 klo 12-15.30 Uimahallin takana
kentällä (Rykmentintie 1)

MUITA TAPAHTUMIA
Taituri Tanskasta
- Ainon vieraana David Munk-Nielsen
24.11. klo 15
Keskisen Uudenmaan musiikkiopisto,
Aino-sali, Kirkkotie 49, Tuusula
Ohjelmassa on mm. Bachin, Mozartin ja
Chopinin musiikkia. Konserttiin on vapaa
pääsy.
Mikä mikä teatteri esittää Sakari Pipatin
komedianäytelmä Muistilääke
24.11. 16
Teatteri Mesta, Kievarintie 17-19, Tuusula
Mikä mikä teatteri esittää Sakari Pipatin
näytelmän Muistilääke. Muistilääke on
komediallinen kertomus kauppiaasta, joka
asiakaspuutteen, sekä EU:n puristuksissa
on joutunut luopumaan kyläkaupan pitämisestä. Samalla se on kertomus haja-asutusalueiden katoavista palveluista toinen
toisensa perään. Kauppias, ennen niin valoisa ja huumorintajuinen, on tässä elämäntilanteessa menettänyt elämänhallinnan ja
muistikin alkaa hataroitumaan.

Pop up avoimet ovet
- poikkea pullakahville valtakunnallisella
Omaishoitajien viikolla!
27.11. klo 10-11.30
Tuusulan pääkirjasto, kokoustila Laura,
Autoasemankatu 2, Tuusula
Viikolla 48 vietetään valtakunnallista
omaishoitajien viikkoa teemalla Näe, huomaa, kuule -omaishoidon monimuotoisuus.
Lämpimästi tervetuloa piipahtamaan kaikille avoimille ja maksuttomille pullakahveille valtakunnallisen Omaishoitajien viikon
kunniaksi! Tilaisuuden järjestää Keski-Uudenmaan Omaishoitajat.
Kulttuurikahvila
27.11. klo 17–19
Taiteilijakoti Erkkola, Rantatie 25, Tuusula
Marraskuun kulttuurikahvilassa on mahdollisuus saada sparrausta ja vinkkejä
apurahahakemusten laatimiseen ja tietoa
erilaisista vaihtoehdoista avustusten hakemiseen. Kulttuurikahvilan järjestää Tuusulan kulttuuripalvelut. Kulttuurikahvila on
tuusulalaisten kulttuuriyhdistysten, tapahtumantekijöiden, tuottajien ja taiteilijoiden
avoin tapaamisfoorumi.
Kahvitilaisuus tuusulalaisille sotiemme
veteraaneille, puolisoille ja leskille
30.11. klo 14–16
Sotiemme veteraanit, puolisot ja lesket
tervetuloa Lottamuseolle Talvisodan alkamisen 80-vuotispäivänä järjestettävään
kahvitilaisuuteen. Tilaisuuden järjestää
Tuusulan kunta, jolla on ajankohtaista asiaa
järjestöihin kuulumattomille veteraaneille,
puolisoille ja leskille. Ilmoittautumiset: Leena Jäntti 0400 626 757 tai Tuula Lind 0400
925 593 Saattajat ovat myös tervetulleita,
kuljetus järjestetään tarvittaessa.
Muistikahvila Kellokoski
3.12. klo 14
Koulutie 12, Tuusula
Tervetuloa kuuntelemaan ja juttelemaan
muistista ja muistin huoltoon liittyvistä
asioista toiminnallisessa muistikahvilassa.
Kaikille avoin paikka. Tarjolla kahvin lisäksi
toiminnallista tuokiota. Ilmainen! Lisätiedot
muistiohjaaja Pia Niiranen p. 040 739 5146,
pia.niiranen@espoonmuisti.fi.
Itsenäisyyspäivän juhla
6.12. klo 12
Kellokosken koulu, Koulutie 7, Tuusula
Lämpimästi tervetuloa juhlimaan itsenäisyyspäivää Kellokosken koululle 6.12.! Juhla
on avoin kaikille tuusulalaisille. Kahvitarjoilu
klo 12–12.30. Ohjelmallisessa osuudessa
tervehdyssanat, musiikki- ja tanssiesityksiä,
juhlapuhe ja yhteislaulua. Juhlan järjestää
Tuusulan kunta.

Vertaistapaaminen omaistaan tai
läheistään hoitaville Jokelassa
16.12. klo 13–14.30
Jokelan monitoimitalo, Keskustie 20,
Tuusula
Vertaistapaamisessa voit vaihtaa ajatuksia
ja kokemuksia, saada tietoa sekä virkistäytyä toisten omaistaan tai läheistään hoitavien seurassa ja kahvikupposen äärellä.
Ryhmä on kaikille avoin, ja mukaan voi tulla
silloin kun se itselle sopii. Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.
Uudenvuoden bileet ja ilotulitus
31.12. klo 19-04
Hotelli Gustavelund, Kirkkotie, Tuusula
Klo 19-22 INTOssa uudenvuoden bilebuffet, Baila Latino! Klo 22:00 Tuula Amberla
yhtyeineen, vapaa pääsy. Keskiyöllä laiturinnokasta ammutaan Keski-Uudenmaan
komein ilotulitus! Heti ilotulituksen jälkeen
jatkot Gustava Clubilla ja Eggertas-salissa,
vapaa pääsy.

OPASTUKSIA JA
KOULUTUKSIA
Energiailta Jokelan kirjastossa
26.11. klo 17.30–18.30
Jokelan kirjasto, Keskustie 20, Tuusula
Jokelassa on jo vuodesta 1983 käytetty
kaukolämpöä. Miten kaukolämpö toimii?
Mikä on sen merkitys kunnissa ja mitä
hyötyä on paikallisella yhteistyöllä? Mikä
tekee siitä ympäristöystävällistä ja energiatehokasta? Miten digitalisaatio vaikuttaa
lämmöntuotantoon? Tule kuuntelemaan
Vapon asiantuntijoita ja saamaan vinkkejä
kotitalouksien energian käyttöön, säästöön
ja sen seurantaan. Kahvitarjoilu.
Enter ry:n tietotekniikkaopastusta
26.11 klo 11–13
Jokelan kirjasto, Keskustie 20, Tuusula
28.11. ja 12.12. klo 12–14
Tuusulan pääkirjasto, Autoasemankatu 2,
Tuusula
3.12. klo 11–13
Kellokosken kirjasto, Kuntotaival 2 B,
Tuusula
Enter ry:n vertaisopastajat auttavat tietokoneen, tabletin ja älypuhelimen käytössä.
Jokelassa ja Kellokoskella ajanvaraus. Lisätietoa www.tuusula.fi/seniorienkirjasto.
Kuva: Antti Kallio

Tapahtumat
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KIRJASTOISSA TAPAHTUU
www.tuusula.fi/kirjasto
Kuva: Kari Kohvakka

Suomen kielen pulinakerho
3.12. ja 17.12. klo 15–16.30
Jokelan kirjasto, Keskustie 20, Tuusula
Pulinakerhossa keskustellaan suomen
kielellä, opitaan yhdessä, tavataan muita maahanmuuttajia ja suomalaisia sekä
kahvitellaan. Tervetuloa niin aikuiset kuin
lapsetkin. Vetäjinä Suomen punaisen ristin
vapaaehtoiset. Tarjolla kahvia, teetä, mehua
ja keksejä.
Nukketeatteri Ofelia: Pikku Peikon joulu
9.12. klo 9 ja 10.15
Jokela-sali, Keskustie 20, Tuusula
Ilmoittautuminen alkaa 18.11.:
www.lyyti.in/Pikkupeikonjoulu_Jokela
10.12. klo 9 ja 10.15
Pääkirjasto, Satuhuone Laura,
Autoasemankatu 2, Tuusula
Ilmoittautuminen alkaa 18.11.:
www.lyyti.in/Pikkupeikonjoulu_paakirjasto

ja kapinallisuutta suosiva feministi. Sylvin
tarinassa Venho pohtii naisen elämänkaarta, identiteettiä ja itseilmaisun rajoja.
Juttua hunajan tuotannosta ja mehiläisistä
Jokelan torstaitreffeillä
12.12. klo 10
Jokelan kirjasto, Keskustie 20, Tuusula
Jokelalainen mehiläishoitaja Ville Heinilä
kertoo hunajan tuotannosta, mehiläistarhauksesta ja mehiläisten hoidosta. Ostomahdollisuus tilaisuuden jälkeen.

TAITEILIJAKOTI ERKKOLA
Rantatie 25, Tuusula
Puh. 040 314 3471, www.erkkola.fi
Kuva: Tarja Kärkkäinen

12.12. klo 9 ja 10.15
Kellokosken perhetupa, Roinilan päiväkoti,
Nystenintie 6, Tuusula (sis.käynti: Perhetupa Ikioma)
Ilmoittautuminen alkaa 18.11.:
www.lyyti.in/Pikkupeikonjoulu_Kellokoski

Lue lukukoiralle
27.11., 11.12. ja 18.12. klo 18–19
Tuusulan pääkirjasto, Autoasemankatu 2,
Tuusula
Lukukoirat Eino ja Kylli ovat tavattavissa
pääkirjastossa. Lukuaikaa on 15 min/lapsi.
Voit myös kertoa kirjoista tai kuvista, jos
opettelet vasta lukemaan. Varaa lukuaikasi puh. 040 314 3444 tai lapset.kirjasto@
tuusula.fi.
Tapahtumia senioreille: Jouluaskartelua
27.11. klo 10–12
Tuusulan pääkirjasto, Autoasemankatu 2,
Tuusula
Tervetuloa joulukorttipajaan pääkirjastoon!
Askartelemme yhdessä kortteja ja koristeita jouluisissa tunnelmissa. Kirjasto tarjoaa
välineet ja materiaalit. Tilaisuus on kaikille
avoin ja maksuton.
Sarjakuvataiteilija Hanneriina Moisseinen
2.12. klo 18
Tuusulan pääkirjasto, Autoasemankatu 2,
Tuusula
Hanneriina Moisseinen on kuvataiteilijataustainen sarjakuvataiteilija ja taiteen
maisteri. Hän kertoo tilaisuudessa pääasiassa Karjalan evakuointia jatkosodan
loppuvaiheessa kuvaavasta Kannas-sarjakuvateoksesta ja sen taustoista. Vapaa
pääsy. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä
Tuusulan Nuormartat ry ja Tuusulan Kirjaston Ystävät ry.
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Tunnelmallinen esitys vanhassa maitotonkassa asuvasta peikosta Tonkka Mooseksesta. Pieni peikko odottaa kovasti joulua.
Tonkka Mooseksen joulu syntyy pienistä ja
yksinkertaisista asioista, mutta tänä jouluna kaikki ei suju niin kuin pieni peikko on
suunnitellut. Kuka auttaa peikkoa pulassa?
Tarjolla on lempeää ja rauhallista tunnelmaa tonttujen, pienten eläinten, jouluisten
laulujen ja runojen kera. Sopii kaikenikäisille, Suositus: 1−6-vuotiaille.
Kesto: 35 minuuttia.

Martta Wendelinin syntymäpäivä
24.11. klo 12.30-15

Kirjailijavieraana Nura Farah
10.12. klo 18
Jokelan kirjasto, Keskustie 20, Tuusula

Erkkolan satuaamu
28.11. klo 9.30-10.30

Nura Farah muutti Somaliasta Suomeen
13-vuotiaana. Aavikon tyttäret (2014) oli
hänen ensimmäinen kirjansa, jonka hän
kirjoitti suomeksi. Kirja kertoo tytöstä, jonka
elämä on tiukoin langoin sidottu kulttuurin
vaatimiin tapoihin ja kipeisiinkin perinteisiin,
mutta joka rohkeudellaan pystyy vaikuttamaan omaan onneensa. Tänä vuonna
ilmestyi kirja Aurinkotyttö. Kirja kertoo
tytöstä, jolla on haaveena opiskelu, mutta
vanhemmilla on toisenlaiset ajatukset tytön
tulevaisuudesta.
Kirjailijavieraana Johanna Venho
11.12. klo 10
Tuusulan pääkirjasto, Autoasemankatu 2,
Tuusula
Finlandia-ehdokas, kirjailija ja runoilija
Johanna Venho kertoo tilaisuudessa kirjailijan työstä ja uusimmasta kirjastaan. Sylvi
Kekkosesta kertova Ensimmäinen nainen
(2019) on Venhon ensimmäinen historiallinen romaani. Romaania kirjoittaessaan Venho perehtyi perusteellisesti Sylvi Kekkosen
elämään. Julkinen rooli kätki radikaalin
Sylvin, joka oli yhtaikaa ujo ja rohkea, lempeä ja pisteliäs, turvallisuushakuinen emo

Martta Wendelin Seura tarjoaa kahvit klo
12.30 alkaen. Klo 13 Martta Wendelin
-monologi, Marika Sampio-Utriainen.
Klo 14 tietokirjailija, FT Sirpa Kivilaakson
luento Martta Wendelinin satuaiheista.

Martta Wendelin Seuran jäsenet lukevat
Erkkolassa satuja kaikille satujen ystäville.
Satujen lisäksi voi samalla tutustua Erkkolan syksyn näyttelyyn Muistatko Lumikin,
Tuhkimon ja Punahilkan? Joka esittelee satuhahmoja kuvitus- ja nykytaiteessa. Vapaa
pääsy satuaamun ajan.
Katso pohjoista taivasta -konsertit
8.12. klo 17
Ohjelmassa kuullaan rakastetuimpien
klassikkorunoilijoiden ja -säveltäjien, mm.
Aleksis Kiven, Eino Leinon sekä Oskar
Merikannon ja Jean Sibeliuksen, rinnalla
myös uudempia suosikkeja esimerkiksi Kaj
Chydeniuksen kynästä. Laulujen välissä
sopraano Laura Pyrrö lausuu myös runoja
Aaro Hellaakoskelta, Aale Tynniltä ja Jenni
Haukiolta itseltään. Säestäjänä konsertissa
toimii diplomipianisti Tiina Korhonen. Liput
20 €, ennakkovaraukset p. 040 526 2707,
korhonen.piiu@gmail.com.

Kuva: Kapina Oy

Mostly Musical – loppiaisaaton konsertti
5.1. klo 15
Loppiaisaaton konsertissa ihastuttava musiikkikattaus: ikivihreitä musikaalinumeroita
ja duettoja Mustalaisruhtinattaresta Titaniciin ja Oopperan kummitukseen. Mausteena keitoksessa hieman jazz-sävyjä sekä
ranskalaistunnelmaa Edith Piafin tyyliin.
Sopraano Kaija Nuoranne ja baritoni Jorma
Martikainen laulavat, orkesterin virkaa hoitaa pianon ääressä Janne Hovi.
Liput 20 €, ennakkovaraukset:
korhonen.piiu@gmail.com tai 040 5262 707.

LOTTAMUSEO
Rantatie 39, Tuusula
www.lottamuseo.fi

Kuva: Antti Kallio

Tutustu myös
Krapin Pajan
tapahtumiin
osoitteessa
www.krapinpaja.fi.

Muusa Klubi: Debussy & Stravinsky
su 19.1. klo 15
Pariisista Pietariin – säveltäjäystävyyttä yli
rajojen. Linda Hedlund, viulu; Elisa Järvi,
piano; Suvi Olavinen, lausunta ja juonto

Kaikki
tapahtumat
osoitteessa
tapahtumat.tuusula.fi

HALOSENNIEMI
Halosenniementie 4–6, Tuusula
www.halosenniemi.fi

Lotan tarina – vaadi aina enin itseltäsi
18.12. asti
Lottamuseon päänäyttely Lotan tarina
– Vaadi aina enin itseltäsi kertoo lottajärjestön historiasta. Lotan tarina on elämyksellinen ja koskettava näyttely, jonka
lähtökohtana ovat lottien henkilökohtaiset
kokemukset.

Pekka Halosen Pihamaalla vuodelta
1903 on uusin hankinta museon
kokoelmaan. Kuva Toimituskuva.

Taide pitkä, elämä lyhyt – Halosenniemi
museona 70 vuotta
8.12. asti
Näyttely juhlistaa Halosenniemen ja Tuusulan museon 70-vuotista taivalta. Esillä
on talon isännän Pekka Halosen ja muiden
kultakauden taiteilijoiden teoksia. Lisäksi
näyttelyssä on esillä valokuvia, arkistomateriaalia museon kokoelmista.

Kuva: Taiju Kiesilä

Lasten Lauantai Lottamuseossa
30.11. klo 11–14
Ohjelmassa nukketeatteria, askartelua ja
lastenkierros näyttelyssä. Tapahtumaan on
vapaa pääsy.
Itsenäisyyspäivä Lottamuseossa
6.12. klo 10–17
Lottamuseo ja Museokahvila Lottakanttiini
palvelevat asiakkaitaan itsenäisyyspäivänä.
Museon näyttelyihin on ilmainen sisäänpääsy, kaikille avoimet yleisöopastukset
klo 11 ja 15.

Tapahtumat
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Teksti:

Yhteisötilat

Paijalan yhteisötila
on esteetön ja sopii
monenlaiseen
toimintaan kokouksista
kerhotoimintaan.

Teksti ja kuvat: Katja Repo

Yhteisötilat asukkaita varten

H

yrylässä, Kellokoskella
ja Jokelassa on erilaisia
yhteisötiloja asukkaiden,
yhdistysten ja yhteisöjen
käytössä. Yhteisötilat on
perustettu asukkaiden ja
yhteisöjen kokoontumisia ja yhdessä tekemistä varten.
Tilat luovutetaan maksutta yhteisöjen ja
asukkaiden omaehtoiseen, yhteisölliseen
tai yleishyödylliseen toimintaan. Yhteisötiloja voi varata Timmi-tilanhallintajärjestelmästä. Käyttäjätunnusten hakijana
voi toimia yksityishenkilö, rekisteröitynyt
järjestö tai yhdistys. Lisätiedot saa kunnan
keskitetystä asiakaspalvelusta Tuusinfosta
(Autoasemankatu 2, p. 09 8718 3070, tuusinfo@tuusula.fi) tai kunnan verkkosivuilta www.tuusula.fi/yhteisotilat.

Kellotupa Kellokoskella sopii monenlaiseen
toimintaan kokouksista perhejuhliin. Keittiössä on
perusvälineet 40 henkilölle ja alakerran salissa
videotykki.

Mäntymäki sopii noin 70 henkilölle erilaisia tilaisuuksia, kerhotoimintaa ja kokoontumisia varten.
Keittiössä on mm. kahviastiasto lusikoineen ja
juomalasit 70 henkilölle, keittimiä ja tarjoiluastioita. Salissa on videotykki ja äänentoistolaite.

Tiilitehtaan ruokala on persoonallinen, vaatimattomasti kalustettu, keittiöllinen tila, jossa voi järjestää esimerkiksi pop up -tapahtumia. Varaukset
yhteisömanagerilta Katja Repo, p. 040 314 3048,
katja.repo@tuusula.fi.

Kalliopohjan kerhotila sopii parinkymmenen
henkilön kokoontumisiin. Tila on väliaikaisesti
poissa käytöstä. Vuorojen haku avataan remontin
valmistumisen jälkeen keväällä 2020.

YHTEISÖTILAT:
Kellotupa, Koulutie 20
Kalliopohjan kerhotila,
Kalliopohjantie 5 A
Mäntymäki, Luurikuja 1
Paijalan yhteisötila, Paijalantie 44
Tiilitehtaan ruokala, Nukarintie 3
(Pop up -yhteisötila)
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Kuva: Kari Kohvakka

VAKIOVUOROJEN HAKU
KÄYNNISTYNYT
Kellotuvan vakiovuorot vuodelle 2020 ovat
haettavissa 15.11.–8.12.2019 välisenä
aikana. Samaan aikaan on lisähaku tyhjiksi
jääneille vuoroille myös Mäntymäkeen
ja Paijalan yhteisötilaan.
Vuorojen hakeminen toteutetaan ensisijaisesti sähköisesti Timmi-tilanvarausjärjestelmässä.
Hakijan tulee rekisteröityä ohjelman käyttäjäksi.
Rekisteröidyn seuran tai yhdistyksen hakijana tulee olla nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö.
Yksityishenkilö voi hakea vuoroja rekisteröimättömälle ryhmälle.

Hakuohjeet ja tilojen esittelyt
www.tuusula.fi/yhteisotilat

Teksti ja kuva: Henna-Mari Vasara

Nuorten mopopaja

P

aijalassa sijaitsevalla Keski-Uudenmaan Teatterin
varastolla on loka-marraskuussa toiminut nuorille
avoin mopopaja. Mopopajassa nuoret ovat päässeet lämpimään tilaan korjailemaan ja huoltamaan
omia kulkuvälineitään sekä tapaamaan muita mopoilusta kiinnostuneita nuoria. Iltojen aikana vaihdettiin
muun muassa ketjut, kaasukahva ja öljyt sekä pohdittiin, millaista
mopopajatoimintaa nuoret toivoisivat.
Nuorilta löytyi paljon osaamista osien vaihtoon ja apua annettiin myös muille. Toiminnan ohessa on myös hyvä hetki nuorten
ja nuoriso-ohjaajien keskusteluihin nuorten elämästä, koulusta ja
kiinnostuksen kohteista. Syksyn mopopajat ovat olleet kokeiluja,
joiden pohjalta on hyvä lähteä suunnittelemaan ensi keväälle vastaavanlaista toimintaa. Mopopajat ovat osoittaneet, että tarvetta
tämänkaltaiseen nuorten kanssa tehtävään työhön on. Keväällä jatkuvan mopopajan toiminnan suunnitteluun nuoret pääsevät myös
osalliseksi. 

Teksti: Paula Kylä-Harakka
Kuva: Taina Ketvel/Mikä Mikä Teatteri

Olisiko auttanut, jos olisin kertonut aikaisemmin?

O

lisiko auttanut, jos olisin
kertonut asiasta jollekin
aikuiselle jo aikaisemmin?
Tämä on kysymys, joka jää
ilmaan Olokorjaamossa –
musiikkinäytelmässä, joka
käsittelee kipeää aihetta: koulukiusaamista, kertoo Mikä Mikä teatterin tuottaja Taina Ketvel.
Näytelmä päättyy kauniisti. Kiusaajalle avautuu mahdollisuus valita vetäytyminen, jättää kiusaajan tie. Vanhemmat puuttuvat tilanteeseen tilanteen eskaloiduttua
nuorten välillä. On nuorten rakkaustarina.
On onnellinen loppu.
Näytelmää esitettiin viikon ajan, 4.–
10.11.2019 Tuusulassa, kaksi kertaa päivässä. Sen toteuttamiseen osallistui runsas
joukko koululaisia ala-asteikäisistä lukiolaisiin ja aikuisia.
Musiikkinäytelmä
syntyi
Tuusulan
kunnan ja Mikä Mikä Teatterin yhteistyönä. Sen käsikirjoittivat Arto Myllärinen ja
Reetta Hulmi Mikä Mikä Teatterin Taina
Ketvelin pyynnöstä.
Käsikirjoituksen pohjaksi yli 200 tuusulalaista nuorta jätti tekstejä ja piirustuksia.
Aihe koskettaa monia läheltä, omakohtaisestikin.
Musiikkia näytelmään tekivät mm.
Juha Tapio, Sami Asp ja Pekka Simojoki.
Myös nuori Helmi Neuvonen (18) sävelsi
ja sanoitti näytelmän riparilaulun. Juha
Tapion piti alun perin tehdä yksi kappale,

mutta näytelmän aihe innoitti tekemään –
ohjaaja Arto Myllärisen siunauksella – toisenkin kappaleen.
Kunta ja seurakunta olivat projektissa
mukana. Seurakunta tarjosi näytelmälle
tilat. Näyttelijät olivat pääasiassa tuusulalaisia koululaisia ja oppilaita ja teatterin
harrastajia.
– Olihan se melkoista tehdä asioita, joita
ei tulisi koskaan oikeassa elämässä tekemään. Siinä oli oma haasteensa, kun roolissa ei saanut olla ollenkaan oma itsensä,
mutta harjoittelemalla siitäkin selvittiin.
Meillä oli huikea jengi tekemässä tätä
näytelmää, ja näiden tyyppien kanssa oli
nautinnollista viedä projektia eteenpäin,

sanoo muita piinannutta Vekaa esittänyt
Joel Kurhela.
Näytökset on nyt näytelty. Aihetta on
tuskin kuitenkaan vielä käsitelty Tuusulan, Keski-Uudenmaan, saati sitten koko
Suomen mittakaavassa tarpeeksi.
– Kiusaamisesta tarvitaan yhteiskunnallista keskustelua. Meidän on heräteltävä opettajat, vanhemmat ja muut aikuiset
keskustelemaan siitä, miten kiusaamiseen
voidaan parhaiten puuttua. Myös lapsia ja
nuoria on rohkaistava kertomaan aikuisille. Nuoret tekivät näytelmässä hienoa ja
rohkeaa työtä tärkeän asian äärellä, Ketvel
sanoo. 
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#obsuprojekti

Teksti: Pirjo Ruti

Osbua uimarannoista
joulupolkuun
Tuusulassa haetaan nyt kolmatta kertaa asukkaiden ehdotuksia verorahojen käytöstä. Vuosi sitten osallistuvan budjetoinnin eli osbun potissa
oli 100.000 euroa, jotka käytettiin 34:ään eniten ääniä saaneeseen kohteeseen.

S

uurin osa hankkeista on jo
toteutettu:
Kultaleijonien
voittokulkua saatiin seurata
MM-lätkätorilta, eri alueiden
viihtyisyyttä on lisätty asukkaiden toivomiin paikkoihin
sijoitetuilla penkeillä ja roska-astioilla, ja
harrastoimintaa on tuettu kesäjumpasta
verkkopelitapahtumaan. Uimarantoja on
kunnostettu monin tavoin, ja koirat ovat
saaneet oman uimarantansa. Tapahtumia
on ollut liikuntapäivästä elonkorjuumarkkinoihin, ja nyt loppuvuodesta valoa pimeyteen tuo joulupolku.
Sen järjestämistä ehdotettiin viime
vuonna kirjastoon jätetyllä paperilomakkeella, minkä jälkeen ehdotus eteni kehittämisvaiheen kautta asukasäänestykseen ja valittiin toteutettavien ideoiden
joukkoon. Toteutusvaiheessa kunta pyysi
hankkeeseen mukaan Ruotsinkylän kyläyhdistyksen.

Kuva: Shutterstock
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Lyhtyjen valossa metsään

Joulupolku avautuu Metsäntutkimuslaitoksen, nykyisen Luonnonvarakeskuksen,
Ruotsinkylän tutkimusmetsässä ensimmäisenä adventtisunnuntaina.
– Polun varrelle tulee jouluevankeliumi
suomen, ruotsin ja englannin kielellä, ja se
valaistaan jokaisena adventtisunnuntaina
kello 15–18 kynttilälyhdyin, kertoo kyläyhdistyksen johtokunnan jäsen Mikko Lamminpää.
Joulupolun avajaisia juhlistetaan ensimmäisenä adventtina Professorin pytingin
nuotiopaikalla glögi- ja joulutorttutarjoilulla ja joululauluilla. Neljäntenä adventtina
tarjolla on joulupuuroa.
– Joulupolun pituudeksi tulee 600 metriä. Jos tutkimusmetsän monimuotoiseen
luontoon haluaa tutustua tarkemmin,
alueella kulkee kolme muutaman kilometrin mittaista Luonnonvarakeskuksen
polkua. Yksi niistä on metsäopetuspolku

Raition reitti, jonka varrella on erilaisia
mobiilitehtäviä. Seitsemän veljeksen vaellusreitiltä voi poiketa kolmen kilometrin
mittaiselle ns. Metlan lenkille, jonka mobiiliopastus kertoo eläinlajeista ja antaa
liikuntavinkkejä, Mikko Lamminpää vinkkaa.
Polku lähtee Professorin pytingiltä
osoitteessa Maisalantie 209. Lisätietoja
joulupolusta saa Facebookissa Ruotsinkylän tutkimusmetsän käyttäjien sivuilta ja
Tuusulan kunnan verkkosivujen tapahtumakalenterista. 

Teksti: Pirjo Ruti
Kuva: Kaapo Kamu

Mihin sinä käyttäisit
100.000 euroa?
Sadan tonnin käyttökohteita on syksyn aikana kyselty Tuusulan kunnan asukkailta. Kyse on osallistuvasta budjetoinnista, jossa asukkailla
on mahdollisuus ideoida ja päättää, mitä rahasummalla vuonna 2020
tehdään.

O

sallistuvan
budjetoinnin,
tuttavallisemmin
osbun,
ideahaku käynnistyi lokakuun alussa ja päättyy 24.
marraskuuta. Ideoita asukkaiden hyvinvoinnin ja
viihtyvyyden lisäämiseksi on voinut ehdottaa verkossa tai paperilomakkeella TuusInfossa, kirjastoissa sekä eri puolilla kuntaa pidetyissä pop up -tilaisuuksissa.
Ideoita on voinut ehdottaa kuka tahansa
– yksittäinen henkilö, yhdistys tai yhteisö.
Sadan tuhannen euron budjetista 40.000
euroa on suunnattu koko Tuusulaa koskeviin hankkeisiin ja loput eri asuinalueille
asukasluvun suhteessa. Kaikki ideat tulevat näkyviin sähköiselle osallistumisalustalle osoitteessa: https://osallistu.tuusula.
fi. Siellä voi seurata osallistuvan budjetoinnin etenemistä ja ehdottaa, kommentoida
sekä äänestää ideoita.

Ideat jatkokehitykseen
Ideahaun päätyttyä kunnan viranhaltijat
arvioivat ideoiden toteutusmahdollisuudet,
eli mahtuuko ehdotus budjettiraameihin,
onko se uusi ja kunnan päätäntävallassa.

Sen jälkeen toteuttamiskelpoisia ideoita aletaan työstää kunnan ja asukkaiden
yhteisvoimin jatkojalostuspajoissa, joissa
jatkoon päässeistä ideoista valmistellaan
äänestysehdotuksia ja niille laaditaan budjetti. Jatkokehitysvaihe alkaa 11. joulukuuta ja päättyy 16. tammikuuta. Jokainen on
tervetullut mukaan omien ja hyväksi katsomiensa ideoiden kehittelyyn. Äänestysehdotukset tulevat näkyviin kunnan sähköiselle osallistumisalustalle.

Päätösvalta asukkailla
Toteutettavat ideat valitaan äänestyksellä, johon voivat osallistua kaikki 12 vuotta
täyttäneet tuusulalaiset. Äänensä voi antaa useammalle idealle, kunhan ideoiden
yhteisbudjetti pysyy alla 100.000 eurossa.
Äänestysaika on 1.–23.1., ja äänestää voi
joko verkossa kirjautumalla sähköiselle
osallistumisalustalle tai avustettuna Tuusinfossa, kirjastoissa ja pop up -äänestyspisteessä. Äänestystulokset julkaistaan
25.2.
Voittaneet ehdotukset toteutetaan vuoden 2020 aikana. Toteutus tapahtuu kunnan, yhteisöjen ja asukkaiden yhteistyönä. 

TULE KEHITTÄMÄÄN
IDEOITA JATKOJALOSTUSPAJOIHIN
• 11.12. Kokoustila Ostari,
Koskenmäenpolku 4, ovi D
• 7.1. Jokelan koulukeskus,
kirjastoluokka
• 9.1. Kellokosken koulu, Kirnu
• 14.1. Riihikallion koulu
• 16.1. Vaunukankaan koulu

ÄÄNESTÄ IDEOITA

1.–23.2. sähköisellä
osallistumisalustalla tai
Tuusinfossa, kirjastoissa ja
pop up -äänestyspisteessä.
Henkilötodistus mukaan!
LISÄTIETOJA:
osallistu.tuusula.fi
Yhteisömanageri
Katja Repo,
p. 040 314 3048 tai
katja.repo@tuusula.fi
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Teksti: Catarina Myllärniemi
Kuva: Kari Kohvakka

Tuusulassa ikäihmiset osallistuvat
suunnitteluun ja päätöksentekoon
Tuusulan ikäihmisten neuvosto
vaikuttaa ikääntyneiden oikeuksien toteutumiseen. Neuvosto on
mukana kehittämässä uusia palveluita tuoden iäkkäiden asukkaiden näkemyksen päätöksiin.
Puheenjohtaja Anja Matikaisen
mukaan parhaisiin tuloksiin päästään, kun käyttäjiä kuullaan ajoissa, mielellään jo suunnitteluvaiheessa.

T

uusulan kunta haluaa ottaa
ikäihmiset muiden asukkaiden tavoin mukaan päätöksentekoon. Mukaan vapaaehtoistyöhön pääsee oman
alueensa eläkeläisjärjestön
kautta, joita alueella toimii yhteensä seitsemän. Jokainen eläkeläisyhdistys ehdottaa varsinaista ja varajäsentä Ikäihmisten
neuvostoon, johon otetaan seitsemän jäsentä. Lopulliset nimitykset tekee kunnanhallitus.
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Tuusulan ikäihmisten neuvosto antaa
lausuntoja, tekee aloitteita ja ottaa päättäjiin yhteyttä parantaakseen ikäihmisten
oikeuksia ja asemaa. Neuvosto osallistuu
tärkeiden työryhmien työhön ja seuraa
kehittämishankkeita. Se myös tekee aloitteita ja antaa palautetta. Esimerkki ikäihmisiltä lähteneestä aloitteesta on KeskiUudenmaan uimahallien yhteiskäyttö. Se
hyödyttää kaikkia kuntalaisia.
– Järvenpään, Keravan ja Tuusulan uimahallien yhteiskäyttömahdollisuus on
hieno esimerkki siitä, miten aloitteen tekeminen ja läpivieminen voi toteutua parhaimmillaan, kertoo Anja Matikainen,
Tuusulan ikäihmisten neuvoston puheenjohtaja.

däntöön – vuodesta 2013 lähtien on joka
kunnassa oltava vanhusneuvosto. Koska
tämäntyyppiset kunnalliset yhteistyöelimet ovat verrattain uusia, ei niiden roolia
tunneta kovin hyvin edes kaikkien päättäjien parissa.

Joitain nostoja tulevista painopisteistä

Yhteistyötä kunnan kanssa tehdään usein
jo suunnitteluvaiheessa. Paras näköalapaikka tarjoutuu lautakunnissa.
– Vuoden 2019 edistysaskeliin kuuluu
se, että meillä on läsnäolo- ja puheoikeus
Hyvinvoinnin ja terveyden
lautakunnassa. Tästä muuten ollaan Järvenpäässä kaVuoden 2019
teellisia, Matikainen vinkedistysaskeliin
kaa pilke silmäkulmassa.
Tunnettuus kasvussa
IKNE:n ajankohtaisella
kuuluu se, että
Tuusulan ikäihmisten neuagendalla on hyvinvoinnin
meillä on läsnäolovosto on perustettu vuonna
ja terveyden edistäminen
ja puheoikeus.
2006. Nykyisen puheenjohsekä lisäksi laadukkaat ja
taja Matikaisen kunnanriittävät sosiaali- ja terveyshallitus nimitti jäseneksi
palvelut, joihin vaikutetaan
jo kymmenisen vuotta sitten. PuheenjohKeski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän
tajan vaativat tehtävät hän sai hoitaakseen
kautta. Ikäihmisten mielestä palveluiden
kuusi vuotta sitten. Kuten rakkailla lapsilneuvontaa pitää olla myös kasvokkain. 
la, on ikäihmisten neuvostollakin lempinimi: IKNE. Sen toiminta perustuu lainsää-

Teksti: Kirsti Ruislehto ja Pia Visti-Korhonen

Vanhustenviikon pääjuhlassa
tunnelma katossa

V

uotuista vanhustenviikon
pääjuhlaa juhlittiin aurinkoisena syyspäivänä 180
juhlijan voimin Kellokosken koulun uudistetuissa
tiloissa. Kuluvan vuoden
vanhustenviikon teemana oli ”Varaudu
vanhuuteen”, joka näkyi positiivisella näkökulmalla viikon huipennustapahtumassa, 9.10.2019 järjestetyssä pääjuhlassa.
Juhlan iloisesta tunnelmasta piti huolen
Kellokosken Eläkeläiset ry, joka oli tämän
vuoden pääjuhlan järjestelyvuorossa.

Otteita juhlatunnelmasta
Pääjuhla käynnistyi kahvihetkellä, jossa
kahvin kanssa nautittiin suolaista ja makean nälkään kunnan ruokapalveluiden

kehittämää, Halosenniemen puutarhan
emännän Maija Halosen innoittamana
syntynyttä, Tuusula-kakkua.
Varsinainen juhlan ohjelmallinen osuus
käynnistyi kahvihetken jälkeen tervetulosanoilla, juhlapuheilla ja koulun opettajien sulosointuisen laulukuoro Visertäjien
esiintymisellä. Kunnan tervehdyksen toi
pormestari Arto Lindberg. Kirjailija Kirsti
Manninen tarinoi innostavassa juhlapuheessaan isovanhempien merkityksestä
entisaikaan ja tämän päivän yhteiskuntaan. Juhlan aikana tunnelmaa piti yllä
taustalla musisoinut Raimo Turtiainen &
Tanssiorkesteri Pojat.
Yhdeksi juhlan kohokohdista nousi
6.-luokkalaisten musiikkiesitys, joka oli sävelletty ja sanoitettu erityisesti tätä juhlaa
varten. Laulussa kerrottiin koulun laajennuksesta tien päälle ja tilojen nimeämisestä Kellokosken paikallishistoriaan liittyen.
Nuorten esitys oli kuulijakunnasta henkeä
salpaavan upea ja sitä toivottaisiin kuultavan toistekin.
Juhla huipentui juhlatilan raikuvin nauruin täyttäneeseen muotinäytökseen. Oli
kumisaappaita (pyyhekumeja kiinnitettynä saapikkaisiin), kellohameita (rannekelloja ja peltisiä lehmänkelloja roikkumassa
hameissa), lappuhaalareita (lappuja roikkumassa haalareissa) ja t-paitoja (teepusseja roikkumassa paidoissa).

Millaiset muistot sinulle Kellokosken Eläkeläiset ry:n puheenjohtaja Kirsti Ruislehto jäi juhlasta?
Aloittaessamme yhdistyksessämme alkuvuonna juhlan suunnittelua, päätimme
heti alkuunsa, että juhlassa ei sitten ”pönötetä”. Yleisön reaktioista ja jälkikommenteista päätellen onnistuimme tavoitteessamme hyvin.
Yhteistyö koulun kanssa oli erinomaista, Kellokosken Eläkeläiset ry:n ja koulun
yhteistyöllä onkin jo pitkät perinteet. Koulun keittiökin aloitti kahvitarjoilun iloksemme jo 20 minuuttia aiemmin paikalle
ajoissa saapuneen juhlakansan vuoksi.
Mustaherukkakakku sai kovasti kehuja
osakseen. Hetkellisiin teknisiin ongelmiin
olin varautunut rakastamieni muumien
lämminhenkisillä ja viisailla sitaateilla.
Muotinäytöksen aikana naurettiin aivan sydämen pohjasta niin, että vedet valuivat juhlijoiden silmistä. Jos nauru pidentää ikää, niin näissä juhlissa sitä sai
jokainen roimasti lisää. 

Kuva: ?

Monipuolinen ja ilolla toteutettu ohjelma jäi
juhlijoiden mieleen.

Kellokoskella varauduttiin tällä kertaa
vanhuuteen nauramalla ja lopuksi pyörähtelemällä parketilla orkesterin tahdittamana.

Kuva: Tiina Haapalainen

TUUSULA-KAKKU:

Maija Halosen mustaherukkakakku
1900-luvulla Tuusulan Rantatiellä kukoistanut taiteilijayhteisö tunnetaan taiteen luomisen
lisäksi hyötypuutarhoista, joita jokaisen taiteilijaperheen tiluksilta löytyi. Puutarhaharrastus
aiheutti aikanaan taiteilijakotien välistä kilpavarustelua. Puutarhatrendejä seurattiin Puutarha-lehdestä ja alan kirjallisuudesta. Vinkkejä ja reseptejä jaettiin. Kunkin taiteilijaperheen
puutarhan sadosta pääsivät tietenkin nauttimaan kaikki yhteisten juhlien ja illanistujaisten
myötä.
Aikanaan Halosenniemessä kukoisti monipuolinen hyötypuutarha, jossa talon isäntä Pekka
ja emäntä Maija kasvattivat muun muassa kaaleja, raparperia, perunoita ja marjoja. Nuorempana pianistin urasta haaveillut Maija kutsui naapuruston ja lähipiirin nuoria kutsuille, joissa
ohjelmana oli soittoa ja laulua. Vieraille Maija tarjosi muun muassa sokeroituja mustaviinimarjoja. Halosenniemen puutarhan emännän innoittamana on syntynyt ruokapalveluiden
oma valkosuklaa-mustaherukkakakku.
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Kaavoitus ajankohtaista

Tekstit: Minna Luoma

Hyrylän katukuva ja julkiset tilat
kohenevat taideteoksilla

H

yrylän katukuva ja julkiset tilat ovat saamassa lähivuosina taidetta.
Tuusulaan hyväksytyn
Hyrylän keskustan taideohjelman tavoitteena
on varmistaa, että uudiskohteiden rakentamiseen käytetystä budjetista osa varataan taiteen hankkimiseen. Lisäksi kunta
sitoutuu investoimaan julkisiin taideteoksiin. Vastaavanlainen ohjelma on suunnitteilla myös Jokelaan ja Kellokoskelle.
Tuusulaan hyväksytty Hyrylän keskustan taideohjelma ei ole ideana uusi. Rykmentinpuistolla on jo oma, erillinen taideohjelmansa.
- Tuusulalla on sen historiaan ja perinteisiin nojaten suoranainen velvollisuus
nostaa taidetta laajemmin esille. Yksi keino on tuoda sitä rakennettuun ympäristöön, toteaa Tuusulan kunnan kaavoituspäällikkö Pia Sjöroos.
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Prosentti taiteelle -hankkeen viitisen
vuotta sitten tekemän valtakunnallisen
kyselytutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisista arvostaa julkista taidetta. Taidetta halutaan nähdä omassa arkisessa
ympäristössä kuten kaduilla, puistoissa,
asuinalueilla, kirjastoissa ja työpaikoilla.
Julkisella taiteella on asukasviihtyvyyttä ja asukkaiden hyvinvointia lisäävä vaikutus. Lisäksi se on omiaan kohentamaan
kuntaan liitettyä brändimielikuvaa.

käynnistämissopimuksen, maankäyttösopimuksen tai tontinluovutusehtojen yhteydessä.
Ihan mitä tahansa taidetta ei taideohjelman puitteissa hankita. Sjöroos sanoo, että
taiteen on oltava laadukasta ja ammattitaiteilijoiden tekemää. Kunnan omien hankintojen osalta apuna arviomassa on kunnan museotoimi.

Taidetta ammattitaiteilijoilta

Taideohjelmaa on työstetty yhteistyössä
kuntalaisten kanssa. Asukkaat ovat saaneet sanoa mielipiteensä muun muassa
taideteosten mahdolliseen sijoitteluun.
Hyrylän taideohjelmaan on määritelty
ennalta 16 erilaista taiteen sijoituspaikkaa,
joista kuusi on luokiteltu keskeisiksi. Niitä
ovat muun muassa Hämeentien kiertoliittymä, Jokipuisto sekä uusi Hyrylän torialue ja muut keskustan aukiot. 

Hyrylän keskustan taideohjelmaa toteutetaan prosenttiperiaatteella siten, että
keskustan alueella kaikista yksityisistä ja
tietyltä osin julkisista rakennushankkeista varataan jatkossa noin kaksi prosenttia
taidehankintoihin.
Taideohjelma on sitova. Sen noudattamisesta sovitaan etukäteen kaavoituksen

Yhteistyössä kuntalaisten kanssa

Tuusula luopuu tarpeettomista
kiinteistöistään

T

uusula arvioi viiden eri
asemakaavan alueella sijaitsevia vanhoja, omassa
omistuksessa olevia kiinteistöjään, ja luopuu niistä,
joille kunnalla ei ole käyttöä. Arviointi varmistaa vanhojen kiinteistöjen säilyttämisen ja suojelemisen kulttuurihistoriallisten arvojen perusteella
ennen niistä luopumista.
Ensimmäisenä käsiteltäväksi ovat tulleet Prijuutti sekä Yli-Jussilan ja Aattolan
rakennukset Hyrylässä, Männistönpuistossa Kellokoskella oleva vanha kiinteistö
sekä Uunimiehenpuistossa Jokelassa sijaitseva piharakennus.
- Yli-Jussilan kiinteistö sijaitsee tällä
hetkellä tyhjillään puistossa ilman omaa
tonttia. Kaavassa rakennukselle osoitetaan tontti ja rakennus suojellaan. Tuusulan Rantatiellä olevan Aattolan osalta
asemakaavaa muutetaan siten, että se
mahdollistaa kulttuurihistoriallisten arvo-

jen säilymisen, kertoo Tuusulan kunnan
kaavoituspäällikkö Pia Sjöroos.
Myös Männistönpuiston vanha saunarakennus ja Uunimiehenpuiston piharakennus on tarkoitus säilyttää.
- Männistönpuiston rakennuksen osalta
uusi kaava mahdollistaa alakertaan pienimuotoisen yritys- kuten esimerkiksi kahvilatoiminnan.
Prijuutti on tarkoitus suojella, ja sen
kunnostamista on määrä jatkaa samannimisen kansalaisyhdistyksen kanssa. 

Yli-Jussilan kiinteistö ja Männistönpuiston rakennus.

Uusi Häriskiven asuinalue on kulttuurija maisema-arvoiltaan merkittävä

H

ämeentien ja Nurmijärvelle johtavan Nahkelantien risteyksen ympäristö on saanut kuluvan
vuoden aikana tietöiden
myötä uuden ilmeen.
Tienoo muuttuu ja kohenee lähivuosina
nykyistä enemmän, jos kunnanvaltuusto
hyväksyy Häriskiven alueen uuden asemakaavan.
Valtuustolle tämän vuoden lopussa käsiteltäväksi tulevaa Häriskiven asemakaavaa on edeltänyt lähes 10 vuoden mittainen työ. Vaunukankaan ja muun muassa
vanhan Unkan viereen Nummenkylän länsipuolelle suunnitteilla oleva alue mahdollistaisi toteutuessaan asumisen noin 800
uudelle asukkaalle.
- Häriskivi on yksi Tuusulan kunnan
tärkeimpiä uusia asemakaavoja, jota on
työstetty huolella yhteistyössä viranomaisten, maanomistajien ja asukkaiden kanssa, Tuusulan kunnan kaavoituspäällikkö
Pia Sjöroos sanoo.
Kaavatyötä ovat leimanneet useat huomiota vaativat näkökulmat. Häriskivi sijaitsee pohjavesialueella. Lisäksi se on
kulttuurihistoriallisesti ja maisema-arvoiltaan merkittävä.
Alueella on kansalliskirjailijamme Aleksis Kiven tunnetuksi tekemä Häriskivi,
jonka ympärille kaavaillaan puistoaluetta. Samalla historiallinen siirtolohkare ja

sen ympäristö saisi asemakaavaan suojelumerkinnän.
Häriskivestä
kaavaillaan
kestävän
ja ekologisen asumisen mahdollistavaa
asuinrakentamista ja muun muassa paljon
kysyttyjä vajaan 500 neliön kokoisia minitontteja. Lisäksi asemakaavassa on tarkoi-

tus säilyttää pienimuotoisen yritystoiminnan jatkaminen. 

Häriskiven asemakaava.
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Teksti: Paula Kylä-Harakka
Kuvat: Kari Kohvakka

#uuttakoulua-ohjelmalla
kohti parempaa peruskoulua

Kuva: Kari Kohvakka

Miten tehdä peruskoulusta tasaarvoinen paikka oppia? Tähän
teemaan liittyy Tuusulan kunnan
yhdessä Lohjan kanssa vetämä
#uuttakoulua-hanke, joka on käynnistynyt lukuvuoden 2019–2020
alettua kouluissa. Muihin kouluihin
levitettävissä olevia oppeja hankkeesta odotetaan keväällä 2020.

M

iten suomalaisesta koulusta tehdään tasaarvoinen
maailman
paras peruskoulu? Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman Peruskoulufoorumin ja sen seurantaryhmän
työssä esiin ovat nousseet muun muassa
hyvä johtaminen, opetuksen tutkimusperustaisuus, erilaisten tuen muotojen tarjoaminen oppilaille – ja yhteys hyvinvoinnin ja oppimisen välillä.

Yhteistyössä paremman koulun tielle
– Tuusula päätti lähteä hakemaan ministeriöltä rahoitusta tasa-arvoiseen peruskou-
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luun liittyvälle #uuttakoulua-hankkeelle
vuosi sitten syksyllä. Tässä haussa erilaista oli se, että hankerahoitusta oli yksittäisten kuntien sijaan tarjolla verkostoille, kehittämispäällikkö Tiina Simons kertoo.
Kunta kartoitti aluksi muiden Kuuma-kuntien haluja lähteä mukaan hankkeeseen. Naapurikunnista löytyi lisää
luontevia kumppaneita. Hakemukseen

osallistui lopulta yhteensä 16 kuntaa Länsi- ja Keski-Uudeltamaalta. Kumppaneina
hankkeessa ovat Suomen Vanhempainliitto, Helsingin yliopiston Koulutuksen
arviointikeskus HEA, Synesis Oy ja Positiivinen CV. Lohja nousi kunnista jo hakuvaiheessa toiseksi veturikunnaksi.
Hankkeessa on neljä kehittämispolkua
– johtoryhmien koulutus, yhteisöllinen hy-

MITÄ #UUTTAKOULUA?
• #uuttakoulua-hanke on osa opetus- ja kulttuuriministeriön
Uusi peruskoulu -ohjelmaa.
• Hankkeen erityisenä tavoitteena on voimavaralähtöisen oppimisen vahvistaminen. Hankkeessa kehitetään vuorovaikutteista toimintakulttuuria ja johtamista.
• #uuttakoulua-hankkeeseen osallistuu 16 Uudenmaan kuntaa: Hanko, Raasepori,
Lohja, Siuntio, Inkoo, Kirkkonummi, Karkkila, Vihti, Järvenpää, Nurmijärvi, Mäntsälä, Pornainen, Hyvinkää, Sipoo, Kerava ja Tuusula.
• Hankkeen alueen kunnille on tyypillistä monimuotoinen muutoksessa oleva
toimintaympäristö suurista tuhannen oppilaan kouluista pieniin kyläkouluihin.
• #uuttakoulua-hankkeen aikana toteutetaan mittava prosessikoulutus ja
verkostomaisia kunta- ja koulukohtaisia pilotteja.
• Hankekokonaisuudesta vastaa Tuusulan kunta, ja se toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Helsingin yliopiston koulutuksen arviointikeskuksen, DialogiAkatemian,
Positiivisen CV:n, ME -säätiön, Vanhempainliiton, Etelä-Suomen Aluehallintoviraston ja Opetushallituksen kanssa.
• Hanke alkoi 1.4.2019 ja se päättyy 30.8.2020.
Lisätietoja: www.uuttakoulua.fi

vinvointi, vahvuuspedagogiikka ja kuntien
omat hankkeet. Kehittämiseen osallistuu
alueelta yhteensä 50 pilottikoulua. Mukaan
valitut koulut saavat tukea koulutuksen ja
sijaisiin käytettävien määrärahojen muodossa. Hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja levitetään muille kouluille kevään
2020 aikana.

Johtoryhmien koulutusta
Kellokoskella ja Jokelassa
Kellokosken yhtenäiskoulu ja Jokelan yläkoulu valikoituivat mukaan hankkeen johtoryhmäkoulutukseen.
–Oppilaiden laaja-alainen osaaminen on
sellaista, joka koskettaa kaikkia oppiaineita ja on siten kaikkien opettajien vastuulla.
Esimerkkinä tulee mieleen monilukutaito,
eli taito tulkita ja tuottaa erilaisia viestejä.
Jokelassa on pohdittu sitä, miten johtoryhmä voi tukea laaja-alaisen oppimisen kehittämisessä, oppimisen asiantuntija Katja
Elo selittää.
– Kellokosken koulussa on puolestaan
nostettu esiin se, mitä osallisuus tarkoittaa henkilöstön ja toisaalta oppilaiden näkökulmasta.

Yhteisöllistä hyvinvointia
Kellokoskella
Kellokosken yhtenäiskoulu on mukana
hankkeen toisellakin polulla, jolla huomio

kiinnittyy koko kouluyhteisön hyvinvointiin.
– Ne henkilöt koulussa, jotka työskentelevät hyvinvoinnin parissa, on koottu
yhteisölliseen
opiskelijahuoltoryhmään
pohtimaan sitä, miten eri toimijat voivat
yhdessä tukea lasten hyvinvointia. Näitä
henkilöitä ovat rehtori, koulupsykologi,
koulukuraattori, toisinaan myös terveydenhoitaja. Joskus tällaisissa ryhmissä on
opettajajäseniä, Elo listaa.

täminen. Noin 50 koulun oppilasta kuuluu tiimeihin, joihin he ovat saaneet itse
hakeutua oman kiinnostuksensa mukaan.
Löytyy keke eli kestävän kehityksen tiimi,
viki eli viihtyisän Kirkkiksen tiimi ja digi,
jossa käsitellään median hyödyntämistä.
– Koulun aikuiset tukevat lapsilähtöistä
toimintaa. Henkilökunta hakee muotoiluleireiltä oppeja siihen, miten oppilastiimitoiminnan ideasta saadaan muotoiltua
hyvä tapa toimia, Katja Elo tiivistää.

Vahvuuspedagogiikkaa Rusutjärvellä

Oppeja oman työn
kehittämiseen muilta

Rusutjärven koulu on mukana hankkeen
vahvuuspedagogiikan polulla. Konkreettisesti tämä tarkoittaa sitä, että pienessä koulussa luokanopettaja-erityisluokanopettaja-työpari käyttää apunaan positiivinen
CV -nimistä työkalua.
– Sen sijaan, että lähdetään lapsen ongelmista, kuten esimerkiksi oppimisen tai
käytöksen haasteista, keskitytäänkin vahvuuksiin. On haluttu kääntää ympäri se
näkökulma, jossa lähdetään liikkeelle vaikeuksista, Elo kertoo.

Oppilastiimitoiminta
Kirkonkylän koulussa

#uuttakoulua-hankkeen erityinen hyöty
tulee kuntien koulujen henkilökuntien välisestä vuorovaikutuksesta.
– Kun jokaisella polulla ja niihin liittyvissä tapaamisissa on mukana useamman
koulun väkeä, altistutaan väkisinkin muiden ajatuksille ja voidaan kehittää omaa
työtä. Esimerkiksi marraskuun lopulla
järjestetään osaamislabrat, joissa koulut
esittelevät osaamistaan. Labroissa voi kysyä näkemyksiä muiden koulujen edustajilta. Toinen kierros pidetään keväällä, Elo
kertoo. 

Viimeinen #uuttakoulua-hankkeen poluista on kuntien omat kehittämishankkeet.
Tuusulasta polulla on mukana Kirkonkylän koulun oppilastiimitoiminnan kehit-

MAAILMAN SUURIN
VANHEMPAINILTA
KELLOKOSKELLA
Maailman suurin vanhempainilta pidettiin tänä vuonna 12.11. Kellokosken
koululla Tuusulassa. Neljättä kertaa järjestetty tilaisuus keräsi verkkokeskusteluun illan aikana satoja koulujen edustajia ja vanhempia ympäri Suomen.
Maailman suurin vanhempainilta on
suomalaisten koululaisten vanhemmille
tarkoitettu yhteinen keskustelutapahtuma, jota voi seurata verkossa. Aiheena
oli tänä vuonna ”miten viestiä viisaammin kotona, koulussa ja verkossa”.
www.oph.fi/fi/
maailman-suurin-vanhempainilta
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JOULUNAVAUKSET
Jokelan joulumarkkinat sunnuntaina 24.11. kello 10–14
K-Supermarket Jokelan ja Kotikirkon välisellä pysäköintialueella.
Hyrylän joulunavaus perjantaina 29.11. kello 17.30–19
Hyrylän torilla.
Kellokosken Ruukin joulumarkkinat sunnuntaina 1.12. kello 10-15
Ruukin alueella, Vanha Valtatie 190, Kellokoski.

www.tuusula.fi/joulunavaus

TEKSTIVIESTITIEDOTE VESIHUOLLON HÄIRIÖISTÄ
Tuusulan Vesi ilmoittaa vesihuollon häiriöistä asiakkaille
tekstiviestillä. Jos sinulla on tavallinen liittymä, joka löytyy
numerotiedostelusta henkilökohtaisella Tuusulan osoitteellasi,
sinun ei tarvitse lisätä numeroasi järjestelmään.
Mikäli puhelinnumerosi on salainen, yrityksen omistuksessa tai
osoitetietoja ei löydy numerotiedustelusta, tulee omat tiedot käydä
lisäämässä asiakasportaalin kautta osoitteessa
http://tuusula.ums-asiakasportaali.fi/
Jos numeron lisääminen ei onnistu, voit lähettää tiedot myös
vesihuollon sähköpostiin vesihuoltolaitos@tuusula.fi.
Lisää aiheesta: www.tuusula.fi/vesitekstari
Kuva: Shutterstock
Leikkaa talteen!

Kuva: Kari Kohvakka

Asiakaspalvelu TuusInfo
Tuusulan kunnan keskitetty Asiakaspalvelu
TuusInfo palvelee kuntalaisia, matkailijoita, yrityksiä ja yhteisöjä sekä kunnan työntekijöitä. Asiakaspalvelupisteestä saa palvelua esimerkiksi HSL-asioihin ja -lippuihin
liittyen sekä neuvontaa kunnan palveluihin
liittyen. TuusInfo huolehtii myös #fiksaatuusulaa-palvelusta.
Yhteystiedot
Osoite: Tuusulan pääkirjaston rakennus
(Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula)
Sähköposti: tuusinfo@tuusula.fi
Puhelinnumero: 09 8718 3070
Aukioloajat 19.11. alkaen
Maanantai 8.00–16.00
Tiistai 8.00–17.30
Keskiviikko 8.00–17.30
Torstai 8.00–16.00
Perjantai 8.00–12.00
Arki- ja juhlapyhien aattoina
olemme auki klo 8–14
Etsitkö jonkin muun palvelumme puhelinnumeroa? Soita Tuusulan kunnan puhelinvaihteeseen 09 87181, josta sinut ohjataan
etsimäsi palvelun numeroon.

Haku käynnissä
– päättyy 7.1.2020!
Uusi erä tontteja on
saapunut Lahelanpeltoa täydentävälle
omakotitaloalueelle.
Lue lisää:
www.tuusula.fi/
tontit

MYYMME
OMAKOTITALOTONTTEJA
muun muassa Lahelan, Anttilanrannan
ja Jokelan alueilla.
Anttilanranta – hinnat alkaen 103 200 €
Lahelanpelto – hinnat alkaen 74 375 €
Jokela – hinnat alkaen 28 125 €
Tontin voi myös vuokrata. Tontin vuosivuokra on
5 % myyntihinnasta. Kaikki tontit löytyvät osoitteesta:
www.tuusula.fi/tontit

