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uusula on laatimassa uutta koko kunnan kattavaa yleiskaavaa, jonka tavoitevuosi on 2040. Kaava ohjaa sitä, miltä
Tuusula näyttää ja minkälaiseksi se kehittyy elinalueena
niin kuntalaisille kuin yrityksillekin tulevien vuosien ja
vuosikymmenten aikana – missä asuinalueet, yritysalueet
tai vaikkapa liikenneväylät sijaitsevat.

Yleiskaava on ollut työn alla jo pitkään, kymmenen vuotta. Kaavatyö koskettaa kaikkia kuntalaisia ja asukkailla onkin useassa eri vaiheessa ollut
jo mahdollisuus vaikuttaa lopputulokseen. Kunta on saanut useamman
sata asukkaiden mielipidettä käsiteltäväkseen. Yleiskaavaehdotus on
tulossa julkisesti nähtäville tänä vuonna. Kuntalaisten on vielä kerran
mahdollisuus ottaa kantaa.
On tärkeää, että saamme kaavan tänä vuonna vielä kunnanhallituksen
ja kunnanvaltuuston käsittelyyn ja voimaan.

Tänä vuonna jaossa on 100 000 euroa. Usein kyse on hankkeista, joiden
toteutumista kunnan pieni panostus edesauttaa. Mukana toteuttamisessa on myös esimerkiksi aktiivisia yhdistyksiä ja kuntalaisia.
Osallistuvan budjetoinnin äänestys on käynnissä vielä 1.–23.2.2020. Tämän lehden keskeltä löytyy lista kaikista mukana olevista ideoista ja äänestysohje.

Osallistu!
Me teemme yhdessä uutta Tuusulaa!
Arto Lindberg, pormestari
arto.lindberg@tuusula.fi
040 314 3101

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

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

Asuntomessut ovat avoinna 10.7.-9.8.2020 kuukauden joka päivä
klo 10–18, lisäksi pidennettyinä iltoina keskiviikkoisin klo 21 asti.
Asuntomessujen kävijät pääsevät tutustumaan Puustellinmetsän
puistoon jo asuntomessujen aikana. Siihen mennessä valmistuu
neljän hehtaarin eli lähes kuuden jalkapallokentän kokoinen
puisto, joka laajenee myöhemmin 14,5 hehtaariin.
Lisätietoja: asuntomessut.fi

Taidetta, toimintaa
ja laiturikahveja:
Puustellinmetsän puisto kutsuu viihtymään

R

ykmentinpuiston
uudelhyvinvointiaan. Puistoon sijoitetaan myös
le asuinalueelle rakentuva
taidetta.
tuusulalaisten uusi julkinen
puisto tarjoaa tekemistä ja
toimintaa
kaikenikäisille
Kylämäistä asumista
asukkaille. Monipuolinen
kaupungin tuntumassa
virkistysalue on hyvä esimerkki yhteisöllisyyttä tukevasta uudisrakentamisesta,
Rykmentinpuisto on Hyrylän entistä kajoka houkuttelee paikalle vieraita myös
sarmi- ja armeijan harjoitusaluetta, joka
kauempaa.
on monelle tuusulalaiselle tuttua marja- ja
Kun Puustellinmetsän puisto aukeaa
sienimaastoa. Alue on laaja, kaikkiaan noin
asuntomessujen jälkeen ensi elokuussa,
kilometrin leveä ja neljä kilometriä pitkä.
kuka tahansa voi hakea sieltä yrtit ruokaLähivuosina sinne on rakentumassa koteja
pöytään tai raparperia piirakkaan. Hyvin
jopa 15 000 asukkaalle.
suunniteltu julkinen tila aktivoi liikku– Uusi asuinalue tulee koostumaan
maan, leikkimään, harrastamaan lähiviljeuseammasta asutuskeskittymästä, jotka
lyä tai vain olemaan.
muodostavat kylämäisen verkoston. Asun– Kunta istuttaa hyötypuutarhaan ainatomessut sijaitsevat Puustellinmetsän kaakin yrttejä, hedelmäpuita ja marjapensaita,
va-alueella, joka on yksi ensimmäisenä valja asukkaat voivat vuokrata alueelta myös
mistuvista kylistä. Kylien väliin jätetään
omia viljelypalstoja, kertoo Tuusulan asunluonnontilaisia metsäalueita, laajoja virkistomessujen tiedottaja Johanna Kaunisto.
tysmaita ja rakennettuja puistoja, toteaa
Puistossa on runsaasti
Tuusulan asemakaava-arkkiajanviettomahdollisuuksia,
tehti Jouni Määttä.
kuten grillipaikka, penkki- ja
Yhteisöllisyys on ollut uuYhteisöllisyys
pöytäryhmiä sekä hulevesialden asuinalueen suunnitteon ollut uuden
taiden äärelle rakennettuja
lun lähtökohta jo kaavoitusoleskelulaitureita.
Lähiliivaiheessa.
asuinalueen
kuntapaikoilta löytyy erilai– Yhteisöllisyys on tärkeä
suunnittelun
osa myös kestävän asuinasia välineitä kuntoiluun, pelueen konseptia. Sinne
tankikenttä, asvaltoitu ja
lähtökohta.
minne
rakennetaan,
muotoiltu parkki skuuttaukrakennetaan tiiviisti,
seen sekä nurmialue pelaija näin asutusten väliin jää hyvin tiluun.
laa laajalle puistoverkostolle, Määt– Erityismaininnan ansaitsee myös leiktä selvittää.
kipuiston suuri oranssi kiipeilyteline ja sen
Tärkeä tekijä on myös se, että Rykalla oleva salamanteri- sekä sudenkorentomentinpuisto sijaitsee lähellä Tuusulan
kuvioinen turva-alusta, Kaunisto jatkaa.
keskustaa, eli valmiina olevaa kaupunkiraAjatus on, että lähialueen asukkaat ja
kennetta. Julkiset liikenneyhteydet toimikauempaa tulevat voivat kohdata puistosvat lisäksi hyvin eri suuntiin.
sa toisiansa, nauttia olostaan ja edistää

Auringonsilta on taiteilijaprofessori Pekka Jylhän
9 metriä korkea Auringon kukka, joka sijoitetaan
Rykmentinpuistotien varteen, lähelle messualuetta.

»»
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Asuntomessut
Kuva: Kari Kohvakka

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

Leikkipuiston vetonaula, suurikokoinen oranssi kiipeilyteline vangitsee katseen myös tulevan kesän
asuntomessualueen ilmakuvissa. Taustalla näkyy, kuinka monipuolinen kattaus erilaisia messukohteita
on lähes kauttaaltaan harjakorkeudessa.

– Asuntomessujen teeman mukaisesti
rakentamisessa on suosittu kestäviä ratkaisuja, kuten tulevaisuuden energiamuotoja, maa- ja biokaukolämpöä. Käyttöön
tulee myös kaksisuuntainen kaukolämpöverkko, joka mahdollistaa jatkossa ylimääräisen lämmön myymisen takaisin verkkoon, Määttä selvittää.
– Asuntomessut ovat antaneet hienon
lähdön koko Rykmentinpuiston aluerakentamishankkeelle ja vauhdittaneet rakentamista. Messut ovat selvästi madaltaneet
myös muiden rakentajien tuloa alueelle,
Määttä lisää.

Taidetta turuille ja toreille
Tiiviisti rakennetulla asuinalueella hyvin suunniteltu puisto on tärkeä asia lähialueen asukkaille. Oman paikan tuntua ja
viihtyvyyttä halutaan lisätä myös taiteella,
jota tullaan sijoittamaan eri puolille Rykmentinpuistoa ja sen halki kulkevan kevyenliikenteen väylän varsille.
– Suomalaiset haluavat nähdä taidetta,
ja sen hyödyntäminen on tyypillistä nykyi-

sessä rakentamisessa. Taide luo turvallisuutta, ja lisää tunnetta, että tämä on meidän oma paikka, Määttä toteaa.
Kulttuurikuntana Tuusulalla on myös
erityinen velvollisuus pitää taidetta yllä, ja
panostaa nykytaiteeseen. Rykmentinpuistolle on laadittu oma taideohjelma, josta
vastaa erityinen taiteen ohjausryhmä. Se
päättää miten ja millainen taide näkyy rakentuvalla alueella, ja miten siihen varatut
rahat käytetään.
– Päälinja on, että uusi tontin ostaja
maksaa aina tietyn prosenttiosuuden taiderahastoon, johon kunta osallistuu omalla
osuudella jokaista kauppaa kohden. Näillä
rahoilla hankitaan taidetta asuinalueelle.
Ensimmäiset taideteokset on jo tilattu
taiteilijoilta, ja asuntomessuvieraat pääsevät ihailemaan puiston hulevesialtaiden
viereen sijoittuvaa Déjà Vu -teosta.
– Taiteen hankkimistapoina hyödynnämme erilaisia keinoja. Teemme suoria
tilauksia taiteilijoilta, järjestämme suunnittelukilpailuja ja ostamme valmista taidetta. Taide voi olla patsaita tai näkyä
integroituna, eli vaikka tietyn aukion poikkeavana pinnoitteena. 

Michael Johanssonin teos Some Assembly Required – Déjà Vu sijoittuu asuntomessujen alueelle,
Puustellinmetsän puiston hulevesialtaiden äärelle.
Teos heijastaa alueen menneisyyttä ja peilaa sen
tulevaisuuteen ihmisten arkisena kotimaisemana.

Ota varaslähtö ja tutustu asuntomessualueeseen karkauspäivänä 29.2. klo 10–14!
Kuntalaisilla on ainutkertainen mahdollisuus vierailla ennakkoon rakentuvalla asuntomessualueella Rykmentinpuistossa
lauantaina 29.2. kello 10–14. Linja-autokuljetus lähtee Jokelasta kello 10 ja pysähtyy Kellokoskelta kello 10.15 sekä Hyrylästä kello 12.
Jokelasta Kellokosken kautta ajavassa bussissa on mukana opas asuntomessutoimistosta.
Tutustuminen alueeseen tapahtuu ryhmissä opastetusti ja alueella kierretään jalkaisin. Opastetut kierrokset messualueella ovat
Jokelasta ja Kellokoskelta saapuville kello 10.45–11.45 ja Hyrylästä saapuville kello 12.15–13.15. Alueella on kahvitarjoilu ja
työmaakäymälät ovat käytettävissä. Tapahtumaan on ilmoittauduttava etukäteen. Ole nopea, paikkoja on rajoitetusti!

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: www.lyyti.fi/reg/asuntomessut2020
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Teksti: Pia Visti-Korhonen
Kuvat: Vuorenteko Oy:n kuva-arkisto

Vuorenteko

- jokelalaista tekemisen taidetta yli sata vuotta

H

irvenojantieltä
kuuluu
kolketta ja koneiden hurinaa. Olemme jokelalaisen metallipajan läheisyydessä, jossa on tehty
ammattitaidolla ja sydämellä metallitöitä jo yli sadan vuoden ajan.

Metallipajan elämää
jokelalaisten rinnalla
On vierähtänyt yli sata vuotta siitä, kun
Vuorenteko Oy:n alkukipinänä toiminut
metallipaja aloitti toimintansa Tuusulan
Jokelassa. Nyt vuosisata myöhemmin pajassa, joka sijaitsee alkuperäisellä paikallaan, tehdään edelleenkin sen perustajan
Fredrik Wuoren jalanjäljillä rautarakenne- ja koneistustöitä. Pajassa niin hitsataan kuin sorvataankin ja kipinä lentää
Vuoren suvun ammattitaitoisissa käsissä.
Vuonna 2018 yrityksessä juhlittiin sen satavuotista taivalta.
Vuonna 1947 metallipaja sai osakeyhtiön muotonsa, ja Fredrikin pojat Veikko
ja Leo Vuori liittyivät mukaan yhtiön toimintaan. Toimitusjohtajuus on kulkenut
yrityksen satavuotisen historian aikana
suvussa, viimeisimpänä toimitusjohtajan
saappaisiin on astunut Taru Vuori, isänsä
Jouko Vuoren siirryttyä eläkkeelle.
Fredrikin rakkaus metallitöihin jatkaa
eloaan hänen jälkeläisissään. Oppi kulkee
sukupolvelta toiselle näyttämällä ja yhdessä opettelemalla – se on tekemisen taidetta
parhaimmillaan. Paras palaute työn onnistumisesta on asiakkaan tyytyväinen ilme.
Tieto metallipajan olemassa olosta kulkee

usein naapurilta toiselle. Tästä osaamisesta olemme saaneet nauttia Tuusulassa jo
yli sadan vuoden ajan.

Vuorenteon kädenjälkiä
Vuorenteko Oy:n kädenjälkeä voit nähdä
muun muassa Tuusulan bussipysäkeissä,
pelloilla liikkuvissa maatalouskoneissa ja
jopa presidentin itsenäisyyspäivän Linnan
juhlissa juhlavieraan asun yksityiskohdissa. Vuonna 2017, Suomi 100 -juhlavuonna, yritys toteutti Taru Vuoren ideoiman
Joutsenperhe-lyhtysarjan, jonka 212 kappaleen lyhtysarjan ensimmäinen lyhty
luovutettiin presidentille Sauli Niinistölle.
Lyhtysarjan innoittamana syntyi myös Taruvuori-rosterilyhtymallisto.

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan?
Kun kyselimme yrityksen tulevaisuuden
näkymiä, saamme kuulla niiden olevan
vielä ihanasti avoinna ja kaiken olevan
mahdollista. Yrityksessä on haaveiltu perinteisen pajamiljöön käsityöläisyhteisöstä, jossa eri kädentaitajat voisivat harjoittaa toimintaansa saman katon alla ja
inspiroitua yhdessä, summaa Taru Vuori.

Yhteen hiileen puhaltamista
Jokelassa on aktiivista yrittäjätoimintaa,
jossa paikallisjärjestöt tekevät merkittävää
yhteistyötä ja tapaavat toisiaan säännöl-

ELÄMISEN TAIDETTA
TUUSULASSA –VIDEOSARJA
Tuusulan kunta valmistelee Elämisen taidetta -videoita, joissa
se esittelee tuusulalaisia tekijöitä eri aloilla. Vuorenteko Oy on
yksi videosarjan yrityksistä.

lisesti. Tuusula ja Jokela ovat Vuorenteko
Oy:n mielestä hyviä paikkoja yrittäjille. Paikalliset yrittäjät pitävät yhtä ja järjestävät
yhdessä paljon erilaisia tapahtumia. 
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Sivistys
Teksti: Pia Visti-Korhonen ja Tiina Simons

#Uuttakoulua-hanke huomioitu
valtakunnallisella kunniamaininnalla

V

uonna 2019 käynnistetty
Tuusulan kunnan koordinoima 16 Uudenmaan
kunnan yhteinen #Uuttakoulua-hanke on saanut
Opetushallituksen
#paraskoulu 2020 -kunniamaininnan.
Opetushallituksen #paraskoulu-ohjelma jatkaa peruskoulufoorumin ajatusta
tasa-arvoisen peruskoulun kehittämisestä myöntämällä rahoitusta 11 kehittämishankkeelle, joissa tätä työtä on jatkettu
vuodesta 2019 lähtien. Yhtä näistä rahoitetuista hankkeista, #Uuttakoulua-hanketta,
koordinoi Tuusulan kunta. Nyt Opetushallitus on huomioinut hankkeiden edetessä
osan niistä #paraskoulu 2o2o –palkinnolla,
Tuusula on yksi kolmesta palkinnon saajista. Palkinnon myöntämisperusteissaan
Opetushallitus haluaa kiinnittää huomiota #Uuttakoulua-hankkeen tasa-arvoista

peruskoulua vahvistavaan yhteiseen kehittämistyöhön ja verkostoitumiseen sekä
onnistuneeseen näkyvyyteen. 

Kehitetään yhdessä
#Uuttakoulua
#Uuttakoulua-hankkeen
avulla haluamme kehittää
peruskouluamme antamaan
lapsillemme ja nuorillemme
parhaat eväät tulevaisuuteen.

Käyttäjät koulun kehittäjinä

Tutustu
#Uuttakoulua-hankkeeseen:
www.uuttakoulua.fi/

Teksti: Paula Kylä-Harakka
Kuva: Henna-Mari Vasara

Hyrylän alueen nuorisotyön lajikokeilut
auttavat nuoria löytämään harrastuksen

H

yrylän alueellinen nuorisotyö on käynnistänyt
nuorille suunnatut eri
lajien kokeilut yhteistyössä esimerkiksi seurojen kanssa. Ensimmäinen kokeiluista on takana ja siinä
nuoret pääsivät tutustumaan ilmakivääriammuntaan. Tulevan kevään ja
kesän aikana on tarjolla mahdollisuus
kokeilla esimerkiksi taidoa, keilausta,
Thaiboxingia ja purjehdusta. Lajikokeilut ovat nuorille maksuttomia.
– Lajikokeilut ovat lähteneet osin
nuorten toiveesta. Keräsimme ideoita
alueellisen nuorisotyön Instagramissa ja
kohdatessamme nuoria esimerkiksi kouluilla. Ohjaajat ovat myös pallotelleet erilaisia ideoita keskenään. Tavoitteena on,
että nuoret kokeilevat eri lajeja ja mahdollisesti löytävät kokeilun kautta itselleen
harrastuksen. Meillä on nuoria, joilla ei
vielä ole harrastusta tai tietoa siitä, mitäkannattaisi kokeilla, toteaa nuoriso-ohjaaja Henna-Mari Vasara.
Tietoa lajikokeiluista välitetään nuorille esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa, kuten Facebookissa. Niistä kerrotaan
myös, kun nuoria tavataan henkilökohtaisesti.
– Myös seurat voivat ottaa meihin yhteyttä, jos niiltä löytyy innostusta näyttää
nuorille, mitä oma laji on. Tervetuloa – saa
olla yhteydessä, Henna-Mari toteaa.
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Tuusulan alueellinen
nuorisotyö kohtaa
nuoria neljässä nuorisotilassa
eri puolilla Tuusulaa sekä muun
muassa erilaisissa tapahtumissa.
Hyrylän alueen alueellinen
nuorisotyö tekee tilaan sitomatonta nuorisotyötä eri paikoissa,
kuten kouluissa, kirjastoissa
ja erilaisissa tapahtumissa.

Lajikokeilujen ohella Hyrylän alueellinen nuorisotyö tekee nuorisotyötä eri paikoissa. Maanantaisin ja perjantaisin kello 15–18 nuorisolle on varattuna Hyrylän
kirjaston kokoustila Einari. Kirkonkylän
koululla on salivuoro maanantaisin kello
19-20 ja koulukeskuksessa keskiviikkoisin
kello 17.30–18.30, jolloin nuoret voivat tulla pelailemaan eri lajeja. Nuoria tavataan
säännönmukaisesti myös koulupäivien
aikaan kouluissa tapahtuvan nuorisotyön
merkeissä. 

Tuusulan alueellinen nuorisotyö
tarjoaa tuusulalaisille 12–17-vuotiaille nuorille maksuttomia lajikokeiluita keväällä 2020. Voit ilmoittautua
yhteen tai samalla vaikka kaikkiin!
Tervetuloa mukaan tutustumaan
erilaisiin lajeihin! Seuraavat kokeilut
ovat alla, mutta lisää tulee kevään
mittaan! Ilmoittautuminen lajikokeiluihin: lyyti.in/lajikokeilut1
• Keilaus 12.2.
• Jousiammunta 2.3.
• Thaiboxing 20.3.
Yhteystiedot:
Tuusulan alueellinen nuorisotyö
www.facebook.com/
tuusulanalueellinennuorisotyo
Hyrylän alueellinen nuorisotyö
www.facebook.com/
hyrylanalueennuorisotyo
www.instagram.com/
hyrylanalueennuorisotyo
WhatsApp/puhelin
040 314 2213 ja 040 314 2215

Kuva: Tapio Väntsi

Kuva: Jasmiina Tuomi

Tutustu
ohjelmaan
www.tuusula.fi/
skidiviikko

LA 21.3. LASTEN TAIDELAUANTAI HYÖKKÄLÄN
KOULULLA KLO 13–16

Teksti: Taiju Kiesilä

TUUSULAN SKIDIVIIKKO
– koko viikko lastenkulttuuria

T

uusulassa vietetään kaksi kertaa vuodessa lastenkulttuuriviikkoja,
jolloin
ammattitaiteilijoiden kiertueteatterit, nukketeatterit,
orkesterit ja työpajat saapuvat eri puolille Tuusulaa. Maaliskuun Skidiviikolla, 14.−21.3., jokaisena viikon arkiaamuna Hyrylässä, Riihikalliossa, Jokelassa
ja Kellokoskella rakennetaan näyttämöt ja
katsomot valmiiksi aamun tunteina ennen
yhdeksältä alkavia esityksiä. Arkiaamuesitykset ovat avoimia ja ilmaisia sekä tuusulalaisille varhaiskasvatuksen lapsiryhmille
että perheille. Salien rajallisista istumapaikoista johtuen esityksiin varataan paikat
ennakkoon. Varauslinkit aukeavat
tiistaina 25.2. aamulla yhdeksältä osoitteessa
www.tuusula.fi/skidiviikko.

Ihan kaikkein pienimpien aistitila
ja koko perheen lastenlauantai
Heti Skidiviikon alkajaisiksi maanantaina
pääkirjaston satuhuone muuttuu Värien
Kosmos -aistitilaksi Hupsansaa ry:n taidekasvattajien toimesta. Tilaan voi tulla oleskelemaan ja tutkimaan klo 10.30–11 välillä
tai osallistua klo 9.00 ja 9.45 ohjattuihin
puolen tunnin taidepajatuokioihin, joissa
matkataan värien maailmaan leikkien, lorujen ja laulujen kanssa. Tuokioihin varataan paikat ennakkoon.
Lauantaina 21.3. vietetään Skidiviikon
lastenlauantaita Hyökkälän koululla. Klo
13–14.45 Tuusulan Taiteen perusopetuksen oppilaitokset esittäytyvät. Tanssiopisto
KETO, Taito käsityö- ja muotoilukoulu Ete-

lä-Suomi, Tuusulan kuvataidekoulu ja Keskisen Uudenmaan musiikkiopisto KUM
järjestävät koko perheen non-stop-työpajoja, joissa pääsee kokeilemaan tanssia, musiikkia, kuvataidetta ja käsityötä.
− Kaikissa neljässä työpajassa perheet voivat tulla tutustumaan oppilaitosten toimintaan. Sieltä voi löytyä uusi harrastus
tai jäädä kipinä ja mukava muisto aloittaa
harrastus myöhemminkin. Oppilaitokset
järjestävät myös lyhyt- ja viikonloppukursseja, ja nyt Skidiviikon työpajoissa pääsee
tutustumaan opettajiin, Tuusulan kuvataidekoulun suunnittelijaopettaja Laura Nurro kertoo.
Työpajojen jälkeen kolmelta Hyökkälän auditorion lavalle astelevat turkulaisen teatteriryhmä Kurnuttavan Sammakon näyttelijät esityksessä Pää tyynyyn!
Musiikintäyteisessä ja nopearytmisessä
esityksessä niin lapset kuin aikuisetkin
saavat nauraa vatsansa kippuralle tunnistettavien nukkumaanmenohetkien parissa, kun Karhu ja Ankka yrittävät illan
tullen löytää yhteisen sävelen naapureina. Karhu on aivan tolkuttoman väsynyt,
mutta onneksi kohta pääsee nukkumaan.
Simmut kiinni vain ja… Pahaksi onneksi
naapurin Ankka vain on samaan aikaan
pirteämpi kuin koskaan – ja vailla seuraa.
Esitys perustuu Roope Lipastin suomennokseen Jory Johnin ja Benji Daviesin
samannimisestä lastenkirjasta. Liput
teatteriesitykseen voi varata ennakkoon
www.tuusula.fi/skidiviikko ja lunastaa
ovelta 7 euron hintaan. Skidiviikon järjestää Tuusulan kulttuuripalvelut yhteistyökumppaniensa kanssa. 

Hyökkälän koulu, auditorio&ruokala,
Kirkkotie 9−11, ovi A, Tuusula

klo 13.00–14.45
Tuusulan Taiteen perusopetuksen työpajat lapsiperheille
Taidepajoihin on vapaa pääsy. Pajat
teatterisalin lämpiössä.

Tanssiopisto KETO:
Luvut liikkeelle

Non-stop-tanssitunnilla leikitellään numeroilla, määrillä ja mitoilla sekä ihmetellään lämpömittaria. Tanssituokio sopii
parhaiten eskari-ikäisistä neljäsluokkalaisiin, pienemmät mukaan aikuisen tai
isomman sisaruksen kanssa.

Taito käsityö- ja muotoilukoulu
Etelä-Suomi: Tehdään käsin

Käsityö- ja muotoilukoulun toiminnallinen kädentaitopaja sopii kaikenikäisille.

Tuusulan kuvataidekoulu:
Maalataan muotokuvia

Kuvataidekoulun työpajassa osallistujat pääsevät kokeilemaan muotokuvamaalausta kuvataidekoulun opettajien
ohjauksessa.

Keskisen Uudenmaan musiikkiopisto KUM: Muskarituokioita
lapsiperheille

Koko perhe on tervetullut mukaan iloiseen musiikkihetkeen musiikkiopiston
muskariopettajien johdolla.

klo 15
Teatteri Kurnuttava Sammakko:
Pää tyynyyn!
Ikäsuositus yli 3-vuotiaille. Kesto
n. 35 min. Liput 7 €. Lippuvaraukset
www.tuusula.fi/skidiviikko, lunastus
ovelta klo 13-15.
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Teksti: Harri Nyman
Kuva Jaana Koskenranta

Arkeologiaa!
Tätä et ehkä tiennyt. Museoviraston ylläpitämän muinaisjäännösrekisterin mukaan Tuusulassa on
161 arkeologista kohdetta. Tänä
vuonna Tuusulan museo haluaa
löytää arkeologian, lähde mukaan!

A

vajaistapahtuma Muinaisuuden Kumu – päiväohjelma ja iltamakasiini
– järjestetään talvilomaviikon torstaina 20. helmikuuta sanomalehti Keski-Uusimaan auditoriossa. Ovet avautuvat
klo 12.30 kera lasten kalliomaalausseinän
sekä maalöytöjen esittely- ja arviointipisteen.
Ohjelma alkaa klo 13.15 sikermällä välähdyspuheita. Aiheina mm. Hyrylästä
tietöiden alta paljastunut hevossairaala
ja Ainolan mullankaivajat projekti. Päänumeroksi on varattu arkeologinen battle
Keski-Uusimaa vs. Vantaa. Tutkijat mittelevät tiedoillaan ja teorioillaan. Yleisö saa
äänestää voittajan kuin kokkisodassa!
Päivä jatkuu klo 15 tunnin kävelyretkellä kahdelle Tuusulanvuonon muinaisrantojen kivikauden leiripaikalle ja päättyy
tieteelliseen iltamakasiiniin klo 18. Kunniavieras Matti Nieminen avaa haastattelussa mahdollisia muinaisuuksia ja tutkijat lyövät pöytään faktoja: Tuusulanjärven
ensimmäiset kasket paloivat vuonna X jKr.
Teemavuoden tarkoitus on innostua
yhdessä. Arkeologia on koukuttavaa ja
hauskaa ja rikastuttaa suhdetta kotiympäristöön. Keväällä 9.5. on luvassa metallinpaljastinpäivä ja heinäkuussa 21.7.
Keski-Uudenmaan muinaisjäännösretki.
Lokakuussa kokeilemme kyläarkeologisia
peltopoimintoja.
Jos löydämme houkuttelevan kohteen,
voisi vuonna 2021 olla vuorossa kansalaistieteellinen yleisökaivaus. Uusin uljas historiamme luku löytyykin kukaties maan
alta! 
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ARKEOLOGIAPÄIVÄ TUUSULASSA
– MUINAISUUDEN KUMU TO 20.2.
Keski-Uusimaan auditorio, Klaavolantie 5, Tuusula. Vapaa pääsy
Tapahtumapäivän järjestää Tuusulan museo. Mukana myös Keravan museo.

Kalliomaalaus-toimintapiste lapsille ja arkeologisten löytöjen
esittelyä klo 12.30–13.15

Tule tekemään kalliomaalauksia sormiväreillä ja tutkimaan maalöytöjen esittelyja arviointipisteen antia. Toimintapiste avoinna vielä puheiden jälkeen klo 15.30
asti. Mehu- ja kahvitarjoilu

Välähdyksiä arkeologiasta klo 13.15–14.45

Esittelyaiheina mm. Hyrylästä tietöiden alta paljastunut hevossairaala ja Ainolan
Mullankaivajat-projekti. Lisäksi käydään arkeologinen battle Keski-Uusimaa vs.
Vantaa. Tutkijat mittelevät tiedoillaan ja teorioillaan.

Opastettu arkeologiakävely Hyrylässä klo 15.00–16.00

Lähtö klo 15 Keski-Uusimaan lehtitalon pihalta, vetäjänä Tuusulan museon yleisötyön amanuenssi Harri Nyman. Käydään kävellen tutkimassa Tuusulanvuonon
muinaisrannoilla sijaitsevat Sahanmäen ja Hyrylän Torpan kivikautiset asuinpaikat
sekä Hyrylän Knuuttilan vasarakirveen löytöpaikka.

Arkeologiaa tieteellisessä iltamakasiinissa klo 18.00–19.30

Pureudutaan arkeologiaan Tuusulassa ja Uudellamaalla lyhyin luennoin ja keskusteluin. Haastateltavana mm. arkeologi Matti Nieminen. Maalöytöjen esittely- ja
arviointipiste ja lasten kalliomaalaukset esillä.

Tuusulan museon arkeologiavuoden muuta ohjelmaa:
Metallinpaljastinpäivä la 9.5.
Muinaisjäännösretki ti 21.7.
Peltopoiminnat lokakuussa
Arkeologinen vuosi 2020. Yhteistyössä: Tuusulan museo, Keravan museo, sanomalehti Keski-Uusimaa ja Tuusulan Opisto.

Teksti: Riikka Uusikulku
Kuva: Kari Kohvakka

Ajatuksia

Yhteisöllisyys valtaa asumisen
Rykmentinpuistossa

M

oni tuusulalainen lienee seurannut mielenkiinnolla, miten vanha
varuskunta-alue
muuttaa muotoaan ja
alueen uusi kyläkaupunkimaisuus tulee esiin. Samalla kun ensin asuntomessualue ja myöhemmin Rykmentinpuiston muut alueet rakentuvat,
kasvavat myös Tuusula ja Kerava tiiviimmin yhteen.
Kyläkaupunki kuvaa terminä hyvin tulevaisuuden asuinympäristöltä odotettavaa yhteisöllisyyttä. Asuntomessualueella
tästä löytyy hyviä, konkreettisia esimerkkejä kuten leveät pihakadut sekä yhteiset
piha- ja puistoalueet. Alueelle rakentuva
hoivatilakortteli mahdollistaa sukupolvien kohtaamisen, kun päiväkodin lapset
ja hoivakodin asukkaat jakavat yhteisen
piha-alueen. Pienkerrostalon asukkaat
puolestaan voivat kohdata naapureita taloyhtiön etätyötilassa tai vaikkapa lenkkisaunassa.

Tuusulassa luonto on kaikkialla lähellä
ja mahdollisuudet luonnossa kulkemiseen
ja virkistäytymiseen ovat hyvät. Asuntomessualueen tulevat asukkaat pääsevät
omalta ovelta suoraan lenkkipoluille ja
hiihtoladuille. Urheilukeskuksen liikuntapaikat sijaitsevat kivenheiton päässä eikä
Tuusulanjärvellekään ole pitkä matka.
Läheisessä puistossa voi istahtaa eväsretkelle, tai vaihtoehtoisesti puiston viljelyalueelta voi hakea yrtit suoraan omaan
ruokapöytään.
Kun vielä palvelut ja joukkoliikenne ovat
hyvin saavutettavissa, on Rykmentinpuiston asukkailla hyvät oltavat. Kotien energianlähteet ovat lähtökohtaisesti uusiutuvia
kuten myös rakentamisen ja sisustamisen
materiaalit, jolloin hiilijalanjäljen lisäksi
voidaan todentaa myös myönteisiä ilmastovaikutuksia.
Tämä kaikki on arkea Rykmentinpuiston tuleville asukkaille. Tervetuloa tulevaisuuden kyläkaupunkiin – asumaan ja messuille! 

Teksti: Tuulikki Petäjäniemi

Ikäihmisten neuvosto valvoo eläkeikäisten etuja

K

unnanhallitus
nimeää
Ikäihmisten
neuvoston
(IKNE) jäsenet eläkeläisyhdistysten
ehdotusten
pohjalta. Kaikki neuvoston seitsemän jäsentä ovat
siis itsekin ikäihmisiä, joille tuusulalaisten
ikäihmisten ilot ja surut ovat tuttuja.
Ikäihmisten neuvoston tehtävänä on
edistää ja valvoa tuusulalaisten ikäihmisten etuja ja oikeuksia. Vaikuttamistoiminnan painopisteitä ovat ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä
laadukkaat ja riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka nykyisin tuottaa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä. Neuvosto antaa lausuntoja, tekee esityksiä ja aloitteita
sekä ottaa yhteyksiä virkamiehiin.

henkilökohtaiseen neuvontaan ja tiedonsaantiin kasvotusten tai puhelimitse.
Lausunnossaan kunnan hyvinvointisuunnitelmasta neuvosto totesi, että osallistumismahdollisuudet, liikunta, kulttuuri ja muut harrastukset ylläpitävät
toimintakykyä ja tuovat sisältöä arkeen.
Myös kodin ja ympäristön turvallisuus
ovat tärkeitä.
Jos ikäihmisen kunto heikkenee, apua
kotiin tarvitaan riittävän ajoissa. Kotihoidon henkilöstöllä olisi kotikäynnillä oltava aikaa myös ikäihmisen kohtaamiseen.
Kun kriteerit palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoidon piiriin pääsylle ovat
kiristyneet, kotona yritettävä pärjätä aivan liian pitkään. Myös monen omaishoitajan jaksaminen on koetuksella.

Palveluiden saatavuus, laatu ja
oikea-aikaisuus on varmistettava

Tapahtumia kaikille ikäihmisille

Raili Kumpulainen
050 3380 271

Neuvosto järjestää kunnan rahoituksen
turvin kevätkaudella kaksi kaikille tuusulalaisille ikäihmisille tarkoitettua liikuntatapahtumaa sekä lokakuussa Vanhusten viikon juhlan. Tänä vuonna neuvosto

Pekka Latva-Pukkila
040 738 8233
pekkalp@kolumbus.fi

Ikäihmisten neuvosto painottaa, että digitaaliset palvelut eivät voi olla ainoa vaihtoehto palveluiden tarjoamisessa ja viestinnässä. Ihmisillä on oltava mahdollisuus

järjestää maanantaina 23.3. ensimmäistä
kertaa iltapäiväseminaarin, jossa kerrotaan kunnan hyvinvointisuunnitelmasta
ikäihmisten näkökulmasta ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ikäihmisille
tarjoamista palveluista. Nähdään silloin! 

IKNEN YHTEYSTIEDOT
Anja Mäkinen (puheenjohtaja)
044 935 974
aim.matikainen@gmail.com
Anneli Koivunen
050 540 7220
annelikoivunen@kolumbus.fi

Kullervo Mäkinen
040 575 6295
kullervo.makinen@elisanet.fi
Annette Nieminen
040 070 8005
nieminenannette@gmail.com
Tuulikki Petäjäniemi
040 737 8819
tuulikki.petajaniemi@kolumbus.fi

Kuva: Kari Kohvakka

Kunnanhallituksen nimeämän ikäihmisten neuvoston tehtävänä on edistää ja valvoa tuusulalaisten ikäihmisten etuja ja oikeuksia.
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Teksti: Pirjo Ruti
Kuva: Sara Kuusivuo

Yhdeksänvuotiaiden tyttöjen siisti idea:

Roskakävely Kellokoskella

K

olmasluokkalaiset
ystävykset Erika ja Olivia kiinnittivät viime syksynä
huomiota lähiympäristön
roskaisuuteen ja päättivät
tehdä asialle jotain. Olivia
ehdotti yhteistä kävelylenkkiä, jonka aikana kerättäisiin roskia luonnosta ja tienvarsilta.
Tytöt kertoivat ideastaan kotonaan ja
lähtivät kumihanskoin ja muovikassein
varustautuneina noukkimaan roskia. Ympäristöteko ei jäänyt yksittäiseksi hyväksi
työksi. Koska roskaaminen on jatkuvaa,
tytöt päättivät aloittaa säännölliset roskakävelyt joka toinen viikko.

Roskat vaaraksi eläimille
Kun tyttöjen kaverit kuulivat roskakävelystä, mukaan liittyivät Pihla, Veera ja
Minka vanhempineen.
– Roskat voivat olla vaaraksi eläimille, Pihla kertoo syyksi lähteä keräämään
roskia. Hän ei halua tupakantumppien ja
muovin joutuvan eläinten suuhun.
Aikuiset tulivat avuksi käytännön asioiden järjestelyssä ja tueksi kävelylle. Sara
Kuusivuo otti yhteyttä Tuusulan kuntaan,
joka hankki tytöille roskapihdit, otsalamput ja heijastinliivit. Rahat niihin tulivat
vuonna 2019 toteutettavaksi valitusta osallistuvan budjetoinnin projektista, jonka
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avulla haluttiin tukea alakouluikäisten
harrastustoimintaa Kellokoskella.
Otsalamput ja heijastinliivit ovat olleet
syyspimeällä välttämättömät roskien näkemisen ja oman näkymisen vuoksi. Tarpeen ovat olleet myös pihdit.
– Kerran ojassa oli homeinen mandariini, sitä ei olisi ollut kiva ottaa käsiin, tytöt kertovat.
– Vuoden ensimmäisen, vajaan
tunnin kestäneen kävelyn aikana
saaliiksi kertyi muovia, styroksia,
karkkipapereita,
banaaninkuoria,
ilotulitusrakettien jäännöksiä, purkkaa, nuuskapurkkeja ja tupakantumppeja, Erikan isä Pekka Pennanen luettelee tyttöjen kanssa.

Palkkana hyvä mieli
Mikä saa tarmokkaan tyttöviisikon jatkamaan työtään? Eikö roskien kerääminen
väsytä?
– Joskus väsyttää lähteä, jos on kylmää
ja pimeää, mutta lopuksi tulee hyvä mieli,
kun roskat ovat poissa, Erika vastaa.
– Kävelyllä on kivaa, koska sillä tapaa
kavereita ja saa olla ulkona, Minka ja Veera lisäävät.
– Mieluummin minä kerään roskia kuin
tuijotan puhelinta, Olivia sanoo. – Ja roskia olisi ihan hirveästi, jos me ei kerättäisi
niitä. 

KIINNOSTUITKO
ROSKAKÄVELYSTÄ?
Pääset mukaan
ottamalla yhteyttä
Facebookissa Roskakävely
Kellokoski -ryhmään.

Osallisuus

Teksti: Katja Repo
Kuva: Antti Kallio

OSALLISTUVAN
BUDJEOINNIN
ÄÄNESTYSEHDOTUKSET
2020
Osallistuvan budjetoinnin äänestys on käynnissä
– Sinä saat päättää mihin ehdotuksiin 100 000 euroa käytetään

A

sukkaiden antamista osallistuvan budjetoinnin ideoista on kehitetty 179 erilaista ehdotusta. Nyt on käynnissä
äänestys siitä, mitkä ehdotuksista toteutetaan. Äänestää saavat kaikki 12 vuotta täyttäneet tuusulalaiset. Maksimissaan jokainen voi äänestää niin montaa ehdotusta kuin 100 000 euron rajoihin mahtuu, mutta halutessaan
voi äänestää vaikka vain yhtä ehdotusta. Äänestää voi yhden tai useamman alueen ehdotuksia aina kyseisen
alueen määrärahaan asti.

Äänestää voi 1.–23.2. välisenä aikana
•

Sähköisellä osallistumisalustalla
osallistu.tuusula.fi ympäri vuorokauden.

•

Sähköistä osallistumisalustaa voi käyttää
myös kirjastojen ja Tuusinfon asiakaskoneilla, jolloin virkailijoilta saa tarvittaessa
äänestysapua.

•

Yhteisissä asukastilaisuuksissa ja
Pop up -äänestyspisteissä henkilöllisyytensä todistamalla. Niiden ajankohdat löytyvät
Tuusulan tapahtumakalenterista tapahtumat.tuusula.fi.

•

Äänestystulos julkistetaan 25.2. Eniten
ääniä saaneet ehdotukset toteutetaan kunnan, asukkaiden ja yhteisöjen yhteistyönä.

•

Jos haluat osallistua toteuttamisvaiheeseen, ota yhteyttä sähköpostitse osallisuus@tuusula.fi tai puhelimitse
yhteisömanageri Katja Repo,
p. 040 3143 048 tai osallisuus- ja
hyvinvointikoordinaattori
Marjo-Kaisa Konttinen,
p. 040 3143 035.

OSALLISTUVAN
BUDJETOINNIN
ÄÄNESTYS ON
KÄYNNISSÄ
SINÄ SAAT PÄÄTTÄÄ
MIHIN EHDOTUKSIIN

100 000 €
KÄYTETÄÄN

Merkitse
suosikkisi
ja nappaa
liite mukaan
äänestyspaikalle!

Kuva: Kari Kohvakka
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OSALLISTUVAN BUDJEOINNIN ÄÄNESTYSEHDOTUKSET 2020
Koko Tuusula, kokonaisbudjetti 40 000 euroa

€

Yhteisöllinen työtila

4 000
12 000

Heijastimia kuntalaisille

1 000

Bussikatokset Riihikallion koulun pysäkeille

Asukasaktiivisuuden lisääminen kaavoitusasioissa

3 000

Polkupyörät kuntoon -tapahtuma!

4 000

Liikuntavälineitä kirjastoihin

2 000

Ulkoiluystäviä ikäihmisille

2 500

Nuorten harrastustoiminnan tukeminen

5 000

Virkistys- ja kerhotoimintaa ikäihmisille

25 000

Hierontatuoli uimahallille

7 500

Koululaisvierailut Lassilan tilalle

13 000

Soturikissakerho Hyrylään

1 500

Retki Volttitehtaaseen

1 500

Hedelmäpuita ja marjapensaita asukkaille

3 000

Lasten raadin perustaminen

2 000

Karaokea & tanssia kyliin

9 000

Mitta-antureita vedenlaatumittariin

2 000
5 000

Liikettä kyliin

10 000

Nuorisotilojen pelivälineet kuntoon + pelitapahtuma

Peliviikonloput nuorille

14 000

Patsaspuisto Lahelaan

19 000

Hyvinvointimessut

3 500

Kuntalaisille rantasaunomista

3 000

Bocciaa palvelutaloille

1 500

Liikkuva kotieläinvaunu

5 500

Lukumummit ja -vaarit -toiminnan
lisääminen kouluissa

1 000

Nuorisotilojen pelivälineet kuntoon + pelitapahtuma

5 000

Koko perheen liikuntapäivät

5 000

Tervetuloa kylään -kyltit ja opastaulut

8 000

Etelä-Tuusulan kylät, kokonaisbudjetti 13 000 euroa

Kalustoa rantojen ja ympäristön
omatoimiseen kunnostukseen

15 000

Roskaton Tuusula -teemaviikko

1 500

Jokipuiston valaiseminen

25 000

Myllykylän laavu

5 000

Käy kotien puutarhoihin – avoimet puutarhat

2 000

Kylien ilmoitustaulut vahvistamaan viestintää kylillä

3 500

Kimppahölkkä

1 000

Sinilevän mittauslaite

4 500

Opastettu retki Seitsemän veljeksen vaellusreitillä

1 500

Siltatanssit Terrisuontiellä

4 000

Tuhkalanpuiston parantaminen ja puistoliikunta

3 000

Kaveripenkki koulujen pihoihin

3 000

Hämähäkkikeinu Vaunukankaan koululle

6 000

Hydrohex-näyttö uimahalliin

5 000

Liikuteltava nopeusnäyttö

4 000

Maahanmuuttajien uimakoulu

15 00

Lisää opasteita Ruotsinkylän metsäntutkimusmetsään

1 000

Puutarhaopastusta eri asuinalueilla

3 000

Ruotsinkylän perinneillat

1 500

Tuusulan kulttuurikohteet tutuiksi-bussikierrokset

3 000

Kylävideot Lahelasta ja Ruotsinkylästä

7 500

Vaunukankaan lampi keitaaksi

7 000

Suihkulähde Russalle!

2 000

Liukuesteet kenkiin yli 75-vuotiaille
Tuusulan vanhustenviikko 2020

23 500
3 000

Valaistus Toukkapuiston kentälle

10 000

HSL-matkakortti Tuusulaan muuttaville

11 000

Kolistimenmäen rannan laiturin korjaus

1 000

Bussikatos Lahelantielle

6 500

Kukkasipuleilla koulujen pihat väriloistoon!

2 500

2 000

Lisää tapahtumia Tuusulan nuorille!

7 500

Kohdeopastus Rusutjärven uimarannan ja
Metsäpirtin liittymään

Nugettiruokapäivä kouluihin

6 000

Aurinkokenno valaisemaan Rusutjärven koulun
ilmoitustaulua

1 000

Sähköinen OSBU-alusta toimivaksi

6 000

Leväpuomit Rusutjärven uimarannalle

4 000

Perheiden retkipäivä

1 500

Liikuntavälineitä Rusutjärven uimarannalle

3 500

Kukkaloistoa Rusutjärvelle

1 500

Lahelan kentän viihtyisyyden lisääminen

6 000

Kukkaloistoa Tuusulaan

1 000

Kausivaloja kehittämisverkostojen alueille
Roska-astioita Tuusulaan

25 000
75 00

Huippuseminaari: Ilmasto tänään ja huomenna

30 000

Karnevaalisunnuntai - koko perheen tapahtuma

6 000

MM-Lätkätorille jatkoa
Televisioita Tuusulan terveyskeskuksen
pitkäaikaisosastolle

10 000
4 000

Lähiluonto tutuksi luonto-oppaan kanssa

10 000

Lisätään kunnan metsien virkistyskäyttöä

5 000

Yleissuunnitelma Koskenmäen ja Tuusulanjoen alueelle

15 000

Istutetaan lisää puita

2 000

Sähköpyörät kuntalaisten käyttöön

4 500

Kulttuuri-iltamat

6 000

Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan
asiakkaiden virkistysretki

2 000

Kerho, klubi, kilta - Mikä on mun juttu?
Lasten ja nuorten kerhotoiminta

4 000
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Hyrylä, kokonaisbudjetti 19 000 euroa
Elonkorjuumarkkinat ja Farmdining-illallinen Hyrylässä

3 000

Sienikerho Hyrylässä

1 000

Sähköpotkulautakokeilu

1 500

Väriä Hyrylän torille

1 500

Kauneus- ja hyvinvointipäivä uimahallilla

3 000

Kuntoilulaitteet Koskenmäkeen

5 000

Keinut Hyökkälän koululle
Ravintolapäivä -tapahtuma kolmesti vuodessa
Hyrylän torilla
Koskenmäen alikulun kunnostus
Häklin uimarannan kunnostus

10 000
4 500
18 000
4 000

Kesäsäbä urheilukeskuksessa

3 000

Kellokoski, kokonaisbudjetti 8000 euroa

Tuusulan Rantatielle penkkejä viihtyvyyden
parantamiseksi

7 500

Nuorten ja nuorten aikuisten karaokeilta

3 000

Torpan alueen kunnostus Hyrylässä

5 000

Penkkejä ja roska-astioita Kellokoskelle

4 500

Web-kamera Tuusulanjärvelle

5 000

Pyörätelineitä Kellokosken koululle

3 000

Hyökkälän koululle uudet jalkapallomaalit!

3 000

Kellokosken koulun pihalle penkki

1 500

Lasten talvirieha

2 500

Kukkaketo

1 500

Tuuliviirinpuistoon liukumäki

8 000

Kellokoski Kick-Out

1 000

Puiston viihtyvyyden lisääminen

2 000

Turina-tapaamiset ikäihmisille Kellokoskella

2 000

Hidasteet Pähkinänmäentielle

5 000

Juoma- ja välipala-automaatti Kellokosken nuorkalle

2 500

Hyrylän terveyskeskuksen sisäpiha kuntoon

5 000

Siivoustalkoot Kellokoskelle

2 000

Työtoiminnan ylläpitämä kahvila

5 000

Kukkia ja penkkejä Kellokoskelle

4 000

Penkkejä hautausmaalle johtavalle reitille

3 000

Pukukoppi Kellokosken uimarannalle

3 500

Betonisia penkkejä Hyrylään

6 000

Askartelupaja ja minimessut

1 500

Penkkejä Mikkolaan

3 000

Pelastusrengas ja uusi roska-astia Rivieralle

1 000

Kesägalleria Kellokoskelle

4 500

Katsotaan yhdessä EM-fudista

6 500

Ruukin yleisilmeen kohentaminen

5 000

Kellis liikkumaan

3 500

Mopo- ja polkupyöräpaja Kellokoskelle

4 500

Siistitään Linjamäen leikkipuistoa

1 500

Maksuton muskari Kellokoskelle

4 000

Valopuu Linjamäelle

3 000

Sähköinen INFO-taulu Kellokoskella

5 000

Yhteisötalkkari-kokeilu Kellokoskella

2 000

Taidepolku ja luontopolku Kellokoskelle

3 000

Jokela (sisältää Jäniksenlinna, Laululaakso,
Purola ja Vanhakylä), kokonaisbudjetti 11 500 euroa
Tuolijumppaa Ester Matildaan

1 000

Kesäkukkatornit Jokelaan

8 000

Opintien varret siistimmiksi

2 000

Elämyksellinen matkapolku Vanhankylään

9 000

Virkistystä Ester Matilda kotiin

2 500

Puistojumppaa Jokelaan

1 000

Uimahallikuljetukset Jokelasta uimahalliin

1 500

Jokelan koirapuisto viihtyisämmäksi

2 000

Grillauskerho lapsille Jokelaan

1 100

Keppari ja keppicrossipaja

3 000

Vanhankylän kyläpäivä

1 500

Nikkarointipaja Vanhankylän koululle

1 500

Kukkaniitty Jokelaan

Riihikallio, kokonaisbudjetti 8 500 euroa
Ice skating tour- luistelutapahtuma Riihikalliossa

1 500

Riihikodon asukkaiden lähtevän postin vienti

2 000

3 000

Päivän tärkein ateria
-toimintamalli Riihikallion koululle

1 500

Hedelmäpuita lisää Jokelaan!

1 500

Yhteisösähköpyöriä Riihikallioon

3 000

Lähdepuiston kunnostaminen

4 000

Yhteislaulutilaisuuksia Riihikallioon

1 500

Liikunnallinen tapahtuma Koululammella

2 500

Pensaiden kunnostus Pellavamäentiellä

2 000

Kiipeilyviikko Jokelan alakouluilla

4 000

Siivouspäivä Kotkanpuistossa - turha tavara kiertoon!

1 000

Temmonpuiston kunnostus

5 000

Soppaa ja saliliikuntaa

2 000

Pyöräkatos Jokelan juna-asemalle

8 000

Tanssi, voi hyvin!

Pannakenttä Vanhankylän koululle

10 000

12 000

Rusokirsikat takaisin Riihikallioon!

2 500

Lepolan kuusen kausivalot

3 000

Kausi-istutuksilla Riihikallio kukoistukseen

1 500

Maastopyöräilypolku Jokelaan

4 000

Yhteisiä illanviettoja jokelalaisille

Riihikallion koulun pihan ja lähialueen kehittäminen
lasten toiveiden mukaisesti

5 000

5 000

Välineitä Lepolan urheilukentälle

1 000

Linnunpönttöjä Pellavapuistoon

1 000

Nuorten retki pakohuoneeseen

1 500

Piknikpöytiä Kotkanpuistoon

6 000

Palvelutalon piha kuntoon!

3 000

Penkkejä lisää Riihikallioon

4 500

Aurinkokatos ikäihmisten ulkoiluhetkiin

4 000

Koululaisten kässäkahvila

1 500

Laavu Vanhakylään

5 000

Riihikallion jouluvalot

5 000

Eino Leino -tapahtuma

1 000

Opiskelijaprojekti: Pop up -opiskelijakahvila

2 000
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NÄIN ÄÄNESTÄT SÄHKÖISESTI
OSOITTEESSA OSALLISTU.TUUSULA.FI
•

Kirjaudu sähköpostilla tai Facebook- tai Google-tunnuksilla. Ensimmäistä kertaa sähköistä äänestysalustaa käyttäessäsi sinun on ensin rekisteröidyttävä. Kun olet täyttänyt pyydetyt tiedot, hyväksynyt
käyttöehdot ja kertonut postinumerosi, pääset äänestämään.

•

Valitse, minkä alueen ehdotuksia haluat äänestää ensin. Voit äänestää yhdellä tai useammalla alueella.

•

Valitse ehdotukset, joita haluat äänestää, paina Äänestä ja sen jälkeen Vahvista.

•

Jos haluat jatkaa äänestämistä, valitse seuraava alue.

•

Pulmatilanteiden varalta osallistumisalustalla on yksityiskohtaisemmat ohjeet ja opastusvideo.

OSALLISTUVAN BUDJETIN 2020 ÄÄNESTYSPISTEET
Osallistuvan budjetoinnin äänestysaika on 1.2.–23.2. Äänestää voi sähköisesti osoitteessa
https://osallistu.tuusula.fi tai erillisissä äänestyspisteissä:
Ti 11.2. Ester Matilda -koti klo 13–15, Rusutjärven koulu klo 18–19
Ke 12.2 K-Market Lahela klo 17.30–19, To 13.2. Jokelan kirjasto kello 15–18
Pe 14.2 K-Market Kellokoski klo 16.30–17.30
La 15.2. Tuusulan pääkirjasto 15.2 kello 11–13
Ke 19.2. K-Supermarket HYRRÄ klo 18–19
To 20.2. Hyvän Tuulen Tupa, Martta Augusta -koti klo 10.30–12.30
Pe 21.2. Seurakuntakeskus Hyrylän diakoniaruokailu klo 12.30–13.30
Katso muut Pop up -äänestyspisteet tapahtumat.tuusula.fi

ÄÄNESTYSTAVAT:
•

sähköisesti osallistu.tuusula.fi

•

kirjastojen ja Tuusinfon asiakaskoneilla, henkilökunta
opastaa tarvittaessa

•

yhteiset tilaisuudet ja Pop up -äänestyspisteet eri puolilla Tuusulaa, tarkemmat tiedot tapahtumat.tuusula.fi

Kuva: Kari Kohvakka
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Sähköisellä
osallistumisalustalla
äänestäneiden
kesken arvotaan
Jopo.

Teksti: Minna Luoma

Kolme hyväntekijää
palkittiin pyyteettömästä työstä
Kuva: Kari Kohvakka

kaan ja tehtävään katsomatta, mutta myös
kolmannen sektorin toimijat ja yksittäiset
asukkaat.
– Kunta yksin ei ole mitään. Ilman
asukkaita ja yhteisöjä sekä heidän tekemäänsä tärkeää työtä kunta ei tulisi toimeen.
Hagman näkee hyvinvoinnin itseään
ruokkivana kehänä.
– Kun asukkaat voivat hyvin, he jaksavat tehdä töitä, yrittää ja toimia sekä
vaikuttaa ja pitää yllä sosiaalisia suhteitaan. He haluavat kantaa huolta ja vastuuta paitsi itsestään myös lähimmäisistä. Kaikki se tuo kuntaan uutta hyvää ja
elinvoimaa.

Palkinnot kuntalaisten
ehdotusten perusteella

S

ano sana sanapari ”kuntalaisten hyvinvointi”. Todennäköisesti se tuo mieleesi ainakin
kunnan ja Keski-Uudenmaan
sote-kuntayhtymän Keusoten
asukkailleen järjestämät sosiaali- ja terveyspalvelut. Kuntalaisten hyvinvointi ja sen tukeminen tarkoittaa kuitenkin myös paljon muuta. Osoittaakseen sen
Tuusulan kunta jakoi tammikuussa historiansa ensimmäiset hyvinvointipalkinnot.
Kehittämispäällikkö Heidi Hagman
Tuusulan kunnasta muistuttaa, että vaikka kunnan järjestämistä hyvinvointia ja
terveyttä edistävistä palveluista säädetään
lailla, hyvinvointi ei rajaudu vain lainkirjaimen vaalimiseen.
– Laajasti ajatellen kaikki kunnassa tehty työ on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.
Työhön osallistuvat paitsi kunnan kaikki työntekijät ja luottamushenkilöt vir-

Lisätäkseen tuusulalaisten hyväntekijöiden työn näkyvyyttä ja arvostusta uusi

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunta päätti tammikuussa jakaa palkinnot vuoden hyvinvoinnin edistäjille.
Tunnustukset haluttiin jakaa pyyteettömästä ja innovatiivisesta hyvinvoinnin
edistämistyöstä. Avainasemassa olivat
asukkaat ja heidän kokemuksensa. Kuntalaiset saivat antaa ehdotuksia palkinnonsaajiksi.
– Palkinto oli lajissaan ensimmäinen.
Olemme vilpittömästi otettuja saamastamme ehdotusten määrästä. Tuusulassa on
valtava hyväntekijöiden joukko, Hagman
toteaa.
32 eri ehdotuksen joukossa oli paitsi
paikallisia yrityksiä, yhdistyksiä, seuroja
ja kyläyhdistyksiä myös yksittäisten kuntalaisten hyviä tekoja.
Ehdotusten joukosta lautakunta valitsi kolme tunnustuksen saajaa: Rusutjärvi
Seuran, Liikuntaseura Sykkeen sekä Arto
Haneliuksen. 

Kuva: Heidi Hagman

Tuusulan hyvinvoinnin edistäjät 2020
Arto Hanelius

Palkintoperusteet: ”Hanelius on toiminnallaan lisännyt kaikkien Vanhakylän
asukkaiden, mutta erityisesti lasten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä muun muassa mahdollistamalla hiihtoharrastuksen
antamalla peltonsa ja kelkkansa kyläläisten käyttöön sekä tehnyt pellolleen turvallisen pyörätien korvikkeen Vanhakylän
koululaisille.”
Hanelius sanoo, että auttamisenhalu on
iskostunut häneen äidinmaidossa. Hän on
oppinut yhteisöllisen elämäntavan isänsä
ja äitinsä esimerkkiä noudattamalla. Talkoot tulivat hänelle tutuksi jo alakouluikäisenä.
Hanelius myöntää, että hän antaa ajastaan muiden hyväksi paljon. – Joskus omat
työt jäävät auttamisen vuoksi taka-alalle.
Jokainen käyttää aikansa siihen, minkä
kokee itselleen tärkeäksi.

Rusutjärvi Seura

Palkintoperusteet: ”Rusutjärvi Seura on
aktiivinen kyläyhdistys, joka edistää kylän asukkaiden hyvinvointia, yhteistyötä
ja asukasviihtyvyyttä sekä pitää yllä kyläkulttuuria asukkaiden aktivoinnin ja viihtyvyyden lisäämiseksi. Seura ottaa huomioon kaiken ikäiset kyläläiset. ”
Rusutjärvi Seuran puheenjohtajan Harri Luostarin mukaan kyläyhdistyksessä
yhdessä tekemiselle on pitkät perinteet.
Asukkaiden osallistuminen on innokasta,
ja osallisuus on Luostarin mukaan vain
kasvanut.
Syynä hän pitää asukkaiden sosiaalista
aktiivisuutta. Jokainen tuntee toinen toisensa ja ketä ei vielä tunneta, kutsutaan
joukkoon – henkilökohtaisesti.
– Mieluummin soitan ja kutsun mukaan
kuin luotan viestinnän muihin keinoihin.
Ihmiset ovat otettuja huomioimisesta. Ehkä
siksi osallistumisen kynnyskin madaltuu.

Liikuntaseura Syke

Palkintoperusteet: ”Liikuntaseura Syke
tuottaa laadukasta liikuntaa kaikille tuusulalaisille taustasta riippumatta. Toimintaan on helppo mennä mukaan ja lajitarjonta on monipuolista. Liikkujien yhteisö
pienistä jumppareista ohjaajiin on tiivis.”
Tuusulan
Naisvoimistelijat
vaihtoi
2010-luvulla nimensä, joka toi uutta buustia seuran tekemiseen. -– Halusimme nimenvaihdoksella korostaa, että olemme
olemassa kaikkia ja kaiken ikäisiä tuusulalaisia varten, emmekä keskity vain naisvoimisteluun, sanoo seuran puheenjohtaja
Pauliina Teerioja.
Kaikki seuratoimintaan osallistuvat aktiivit puolipäiväistä toiminnanjohtajaa lukuun ottamatta ovat vapaaehtoisia. – Kyllä
tämän työn suola on sen mahdollistama
liikunnallinen elämäntapa sekä sosiaaliset
suhteet. Seurajoukossa on aina hyvä ja välitön tunnelma. 
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Tuusula tapahtumia

KIRJASTOISSA TAPAHTUU
www.tuusula.fi/kirjasto
Paula Havaste vierailee pääkirjastossa
ke 12.2. klo 18
Tuusulan pääkirjasto, Autoasemankatu 2,
Tuusula
Historiallisista romaaneistaan tunnettu
Paula Havaste vierailee Tuusulan pääkirjastossa. Havasteen uusimmassa romaanissa
Vierashuoneet vieraillaan Viron Saarenmaalla 50-luvun vaihteessa. Romaanien
lisäksi Havaste on kirjoittanut tietokirjoja,
runoja ja lastenkirjoja.

Merja Koski: pienjuustolat ja lähiruoka
torstai-illan treffeillä
to 5.3. klo 17.30
Jokelan kirjasto, Keskustie 20, Jokela
Tuusulalainen tietokirjailija Merja Koski
kertoo maaliskuun torstain illan treffeissä
pienjuustoloista ja lähiruoasta. Kahvitarjoilu.

Ville Hänninen: Sata vuotta suomalaisia
kirjankansia torstai-illan treffeillä
to 23.4. klo 17.30
Jokelan kirjasto, Keskustie 20, Tuusula
Kirjan henki tiivistyy kanteen. Ajan henki
näkyy kansissa: Ville Hännisen teoksessa
Kirjan kasvot valitut kannet kuvaavat aikaa
ja sen virtauksia, aikansa kansityylejä ja –
taiteilijoita. Esittelyssä kirjankansia vuosilta
1917-2017, mm. Kollaa kestää, Tiitiäisen
satupuu, Tuntematon sotilas, Hänen olivat
linnut, Mielensäpahoittaja ja 95 muuta.

Robotiikkaa!
ma 17.2. klo 15-19
Tuusulan pääkirjasto, Autoasemankatu 2,
Tuusula
Tule tutustumaan robotiikkaan talvilomaviikolla. Pääset kokeilemaan Blue Bot
-robotteja, MakeyMakey -ohjelmointisarjaa,
Microbit-rakentelusarjaa, Sphero Power
Packia, Makeblock-robotteja ja Bloxelsvideopeliä. Tapahtuma on suunnattu koululaisille ja perheille.
Asko Honkanen: Hyrylän keskustan
kehittäminen
ke 19.2. klo 10
Tuusulan pääkirjasto, Autoasemankatu 2,
Tuusula
Kuntasuunnittelupäällikkö Asko Honkanen
kertoo Hyrylän keskustan kehittämisestä
pääkirjaston senioritapahtumassa. Tervetuloa kuulemaan Hyrylän kehittämissuunnitelmista! Kahvitarjoilu.
Anne Tarsalainen: Rakkautta rautaesiripun
takana torstai-illan treffeillä
to 27.2. klo 17.30
Jokelan kirjasto, Keskustie 20, Jokela
Anne salainen kertoo nuoruutensa merkittävimmistä käänteenkohdista kirjassaan
Lupaus Jaltalla, joka vie lukijan 1980-luvun
tuolloiseen Neuvostoliittoon. Torstai-illan
treffit ovat kaikille avoimia, eikä tapahtumiin
tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Kahvitarjoilu.
Aikuisten satutunti
ke 4.3. klo 10
Tuusulan pääkirjasto, Autoasemankatu 2,
Tuusula
Kirjaston henkilökunta lukee ääneen valitsemiaan novelleja. Tarinoita kuunnellessa
voi rentoutua, juoda kupposen kahvia,
kutoa (omat kutimet mukaan!) tai värittää
kirjaston tarjoamia värityskuvia. Senioreille
suunnattuja tapahtumia järjestetään pääkirjastossa päiväsaikaan kaksi kertaa kuukaudessa, parillisten viikkojen keskiviikkoina.
Kahvitarjoilu. Kaiken ikäiset ovat tervetulleita mukaan.
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otteita Swanin kuuluisasta tyttökirjaklassikosta Iris rukasta sekä luvassa on Charlotta Kivistön musiikkiesitys. Lisäksi Anni
Swanin elämästä kertoo Marjo Hämäläinen
Taipalsaaren kirjastosta. Teemailta on osa
Hyvinkään ja Tuusulan kirjastojen yhteistä
Tyttökirjaklassikot-tapahtumasarjaa.

Kirjastojen
toistuvat tapahtumat

Kuva: Antti Kallio

Kirjailijavieras Paula Havaste
Kellokosken kirjastossa
ke 11.3. klo 13
Kellokosken kirjasto, Kuntotaival 2 B,
Kellokoski
Historiallisista romaaneistaan tunnettu Paula Havaste vierailee Kellokosken kirjastossa.
Hänen uusin romaaninsa on Vierashuoneet
(2019), jossa vieraillaan Viron Saarenmaalla
50-luvun vaihteessa. Jo Havasteen edellinen kirja Pronssitähti esitteli Vilja ja Villem
Talvikin, joiden kanssa tarina jatkuu Vierashuoneissa. Sarjan kolmas osa Morsiusmalja
ilmestyy keväällä.
Kirjailijavieraana Sirpa Kähkönen
ke 1.4. klo 10
Tuusulan pääkirjasto, Autoasemankatu 2,
Tuusula
Kirjailija Sirpa Kähkönen kertoo tilaisuudessa kirjailijantyöstä ja viimeisimmästä
kirjastaan Muistoruoho (2019). Sirpa Kähkönen on historiallisiin ja yhteiskunnallisiin
aiheisiin keskittynyt kirjailija ja kolumnisti.
Kähkösen teoksissa keskeisiä teemoja
ovat siviilien kohtalot kriisiaikoina, lasten ja
naisten historia sekä suurten aatteiden ja
utopioiden vaikutukset yksilöiden elämään.
Anni Swan - teemailta
ke 22.4. klo 18
Jokela-sali, Keskustie 20, Jokela
Tapahtumassa keskustellaan nuortenkirjailija Anni Swanin tyttökirjatuotannosta asiantuntijoiden johdolla. Mukana paneelissa on
historioitsija Anu Lahtinen, kirjastonhoitaja
Leena Lehto sekä tyttökirjatutkija Sara
Kokkonen. Illan aikana Teatteri Sisar esittää

Enter ry:n tietotekniikkaopastukset
Kellokoskella
ti 11.2., 25.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5.
ja 19.5. klo 11–13
Kellokosken kirjasto, Kuntotaival 2 B,
Kellokoski
Henkilökohtaista opastusta tietokoneiden,
tablettien sekä sähköisten palveluiden käytössä. Opastajana toimii Enter ry:n vapaaehtoinen vertaisopastaja. Oma laite mukaan!
Ajanvaraus kirjastosta: p 040 314 4245.
Enter ry:n tietotekniikkaopastukset
Jokelassa
ti 18.2., 3.3., 17.3., 31.3., 14.4., 28.4.
ja 12.5. klo 11–13
Jokelan kirjasto, Keskustie 20, Jokela
Enter ry:n opastaja on Jokelan kirjastolla
parillisten viikkojen tiistaisin klo 11-13. Henkilökohtainen opastus kestää yhden tunnin.
Varaa aika kirjaston asiakaspalvelusta 040
314 4040.
Enter ry:n tietotekniikkaopastukset
pääkirjastolla
to 20.2., 5.3., 19.3., 2.4., 16.4., 30.4.
ja 14.5. klo 12–14
Tuusulan pääkirjasto, Autoasemankatu 2,
Tuusula
Enter ry:n vertaisopastajat auttavat tietokoneen, tabletin ja älypuhelimen käytössä
pääkirjaston kokoustila Laurassa kaksi
kertaa kuukaudessa torstaisin. Mukaan voi
ottaa oman laitteen tai käyttää kirjaston
tabletteja tai tietokoneita. Vapaa pääsy, ei
ajanvarausta.
Jokelan kirjaston lukupiirit
ke 19.2., 25.3. ja 22.4. klo 18–19.30
Jokelan kirjasto, Keskustie 20, Jokela
Jokelan kirjaston lukupiiri aloitti syksyllä
2009 ja kokoontuu keskustelemaan kirjallisuudesta kirjaston lukusalissa kerran kuussa. Kaikille avoimen ja vapaamuotoisen
lukupiirin tiedotuslistalle voi ilmoittautua
Jokelan kirjastossa. Lisätietoa ja luettavat
kirjat www.tuusula.fi/lukupiirit.

Kellokosken kirjaston lukupiirit
ti 25.2., 24.3., 21.4. ja 19.5. klo 19–20.30
Kellokosken kirjasto, Kuntotaival 2 B,
Kellokoski
Kaikille avoin lukupiiri on varsin epävirallinen, luettavat kirjat olemme valinneet
keskenämme. Mukaan voi tulla, vaikka ei
olisikaan lukenut illan kirjaa. Tervetuloa kaikille avoimeen lukupiirin keskustelemaan
kirjoista!
Jokelan kirjaston pulinakerho
ti 11.2., 25.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5.
ja 19.5. klo 15–16.30
Jokelan kirjasto, Keskustie 20, Jokela
Tervetuloa pulinakerhoon! Pulinkerho on
tarkoitettu suomen kieltä opiskeleville
maahanmuuttajille. Kerhossa keskustellaan
kaikenlaisista asioista, opitaan yhdessä,
tavataan muita maahanmuuttajia ja suomalaisia sekä kahvitellaan. Lapset ovat myös
tervetulleita mukaan. Vetäjinä Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset. Tarjolla kahvia,
teetä, mehua, keksiä.
Lue lukukoiralle
Kylli / ke 19.2., 18.3., 22.4. ja 13.5. klo 18–19
Caila / ke 26.2., 25.3., 15.4. ja 27.5. klo 18–19
Tuusulan pääkirjasto, Autoasemankatu 2,
Tuusula
Lukukoirat Kylli ja Caila kuuntelevat lukijoita kevätkaudella. Lukuaikaa on 15 min./
lapsi. Voit myös kertoa kirjoista tai kuvista,
jos opettelet vasta lukemaan. Varaa lukuaika puh. 040 314 3444 tai lapset.kirjasto@
tuusula.fi. Kylli ja Caila ovat osa Suomen
Karva-Kaverit ry:n toimintaa. Karva-Kaverit
toteuttavat sekä kehittävät eläinavusteista
työskentelyä, jossa eläimen avulla tuodaan
iloa ja vahvistetaan eri-ikäisten ihmisten
hyvinvointia.

Taaperotuokio Jokelan kirjastossa
to 13.2. klo 10–10.30
Jokelan kirjasto, Keskustie 20, Jokela
Taaperotuokio on hetki lorujen, leikkien ja
laulun parissa. Tuokio kestää noin 20
minuuttia ja soveltuu 1–3 -vuotiaille.
Satumatkat Kellokosken perhetuvalla
ti 3.3. ja 31.3. klo 18–18.30
Roinilan päiväkoti, Nystenintie 6, Kellokoski
Tervetuloa matkalle satujen maailmaan!
Satumatkoja järjestetään MLL:n avoimessa
perhekerhossa Roinilan päiväkodilla tiistai-iltaisin. Matkanjärjestäjinä yhteistyössä
Kellokosken kirjasto ja MLL Kellokoski.
Kellokosken kirjastokinot
ti 10.3., 14.4. klo 10–10.30
Nuorkan sali, Kuntotaival 2C, Kellokoski
Kellokosken kirjasto järjestää kerran kuussa
lasten elokuvatuokioita Nuorkan salissa.
Tervetuloa katselemaan hauskoja ja jännittäviä animaatiotarinoita, lapset vanhempien tai perhepäivähoitajan seurassa sekä
päiväkotiryhmät! Suositusikä: yli 3-vuotiaat.
Vapaa pääsy, ryhmiä pyydetään varaamaan
paikat ennakkoon.
Jokelan kirjastokinot
pe 28.2., 27.3., 24.4. ja 8.5. klo 9.15 ja 10
Jokelan kirjasto, Keskustie 20, Jokela
Tervetuloa elokuviin Jokelan kirjastoon!
Näytökset järjestetään keväällä kirjaston lukusalissa kerran kuussa perjantaisin klo 9.15
sekä klo 10. Vapaa pääsy. Varaathan paikkasi etukäteen numerosta 040 314 4040.
Pääkirjaston kirjastokinot
pe 14.2., 13.3., 17.4. ja 15.5. klo 9.30–10
Tuusulan pääkirjasto, Autoasemankatu 2,
Tuusula
Pääkirjastossa katsellaan lyhyitä lastenelokuvia kerran kuussa perjantaisin. Vapaa
pääsy. Varaathan paikkasi etukäteen puh.
040 314 3444 tai lapset.kirjasto@tuusula.fi.

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

Kuva: Antti Kallio

Pääkirjaston satumatkat
ke 19.2., 18.3., 22.4. klo 18–18.30
Tuusulan pääkirjasto, Autoasemankatu 2,
Tuusula
Kevään satumatkat illalla satuhuone Epelissä keskiviikkoisin klo 18. Kesto n. 30
minuuttia. Vapaa pääsy, tervetuloa!
Pääkirjaston taaperotuokiot
to 20.2., 19.3., 23.4. ja 14.5. klo 10–10.30
Tuusulan pääkirjasto, Autoasemankatu 2,
Tuusula
Taaperotuokio on hetki lorujen, leikkien ja
laulun parissa. Tuokio soveltuu 1–3 -vuotiaille. Kesto on noin 20 minuuttia.
Jokelan kirjaston satumatkat
pe 21.2., 20.3., 17.4. ja 15.5. klo 10–10.30
to 13.2., 27.2., 12.3., 2.4. ja 16.4. klo 18–18.30
Jokelan kirjasto, Keskustie 20, Jokela
Tervetuloa matkalle satujen maailmaan!
Jokelan kirjastossa järjestetään satumatkoja kerran kuussa perjantai aamuisin klo 10
sekä joka toinen torstai-ilta klo 18.

Halosenniemen yleisöopastus
sunnuntaisin - Guided tour in English
every Sunday
Sunnuntaiopastukset klo 13 suomeksi
ja klo 15 englanniksi (in English).
Piirustuskoulusta maailmalle
– Albert Gebhard Pekka Halosen vieraana
21.1.–3.5.2020 ti–su klo 12–17
Pekka Halonen (1865–1933) ystävystyi Albert Gebhardin (1869–1937) kanssa Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulussa
1880-luvun lopulla. Pariisiin 1890-luvun
alussa opiskelemaan matkustanut Gebhard
rohkaisi innoittavilla kirjeillään Halosta seuraamaan perässä. Italiaan taiteilijat matkustivat yhdessä loppuvuodesta 1896. Suomen
kultakauden taiteilijoihin kuuluva Albert
Gebhard kuvasi realistisesti Halosen tavoin
tavallisen kansan elämää sekä suomalaista maisemaa. Gebhard oli myös taidokas
piirtäjä ja suosittu muotokuvamaalari. Hän
toimi opettajana ja rehtorina Taideyhdistyksen piirustuskoulussa. Näyttelyssä on esillä
Pekka Halosen ja Albert Gebhardin piirroksia ja maalauksia opiskeluajoista 1930-luvulle.

Albert Gebhard, Kotoinen ranta 1896,
öljymaalaus, yksityiskokoelma.
Kuva: Harri Silander

Ystävänpäivä Halosenniemessä
pe 14.2. klo 12–17
Erikoisopastus näyttelyyn ”Piirustuskoulusta maailmalle” klo 14. Työpajassa kirjoitetaan lyhyitä runoja ystävyydestä ja
ystävyydelle sekä askarrellaan pieniä
sydänorigameja klo 12–15. Ystävänpäivänä
kaikenlaiset ystävät pääsevät Halosenniemeen kaksi yhden hinnalla.
Elävän mallin piirustusta Halosenniemessä
la 21.3. klo 14 ja to 23.4. klo 18
Tule piirtämään croquis-piirustuksia eli
pikapiirroksia elävästä mallista. Ohjaajana
toimii taidemaalari Jari Järnström. Halosenniemen ateljeessa piirtäminen tehdään
lyijykynällä paperille. Materiaalit sekä pääsymaksu Halosenniemeen kuuluvat tapahtuman 10 € kertahintaan. Ei Museokortilla.
Yhteen piirustustapahtumaan mahtuu 20
henkilöä, joten kannattaa varata paikka
ennakkoon. Ilmoittautumislinkit löytyvät
Halosenniemen kotisivujen tapahtumakalenterista www.halosenniemi.fi.
Luonnostelua, piirtämistä ja
kirjankuvitusta Albert Gebhardin aikaan
to 2.4. klo 18
Taidehistorian professori Ville Lukkarisen
luento.

Jari Järnström,
Croquis-piirros
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TAITELIJAKOTI ERKKOLA
Rantatie 25, Tuusula
www.erkkola.fi
Maailma sotkan munasta
– Kalevala taiteessa ja kuvituksissa
4.2.–24.5.2020
Kalevalan runot ovat kiehtoneet suomalaisia taiteilijoita kansalliseepoksen ilmestymisestä alkaen vuodesta 1835. Runojen
myyttiset henkilöt olivat verrattavissa
antiikin tarujen sankareihin. Varhaisimpia
Kalevalan kuvittajia olivat R. W. Ekman ja
J. E. Kortman 1800-luvun puolivälissä,
mutta Akseli Gallen-Kallelan karelianistinen
Kalevala-taide on eniten muokannut suomalaisten mielikuvia Kalevalan sankareista.
Näyttelyssä esitellään Kalevala- ja kansanrunousaiheista taidetta 1800-luvulta
nykypäiviin Akseli Gallen-Kallelasta Martta
Wendeliniin ja Rudolf Koivuun.

R. W. Ekman, Väinämöinen ja
Pohjan neito, 1861, Kalevalaseura

Haiku-runopäivä Erkkolassa
la 22.2. klo 12–16
Tietoiskuja Japanin kulttuurista, ihastellaan
japanilaiseen kulttuuriin liittyvää esineistöä
ja taiteillaan omia Haikuja – kolmisäkeisiä mietelauseenomaisia runoja. Haikujen
kirjoittamisen saloihin perehdyttää sanataideohjaaja Elina Battarbee – parhaat Haikut
voivat osallistua kansainväliseen haikurunokilpailuun!
Nykydokumentointia Tuusulasta
ti 25.2. klo 17–19
Haluaisitko dokumentoida muuttuvaa Tuusulaa valokuvamaalla? Infotilaisuus Tuusulan museon kuvakokoelmista ja lähiympäristön dokumentoinnin mahdollisuuksista,
kaikki kuvauksesta kiinnostuneet mukaan!
Kalevalan päivä Erkkolassa
pe 28.2. klo 12–18
Päivän aikana voit tutustua näyttelyyn
“Maailma sotkan munasta – Kalevala
taiteessa ja kuvituksissa”, tehdä oman
tarinasi kalevalamittaan, piirtää anfangeja,
kuunnella kanteleen soittoa ja inspiroitua
Kalevalan tarinoista ja niiden tulkinnoista.
Klo 17 Kalevalan sankarittaria ja sankareita
-erikoisopastus, näyttelyamanuenssi
Päivi Ahdeoja-Määttä.
Lepopäivän ratoksi
– lauluviihteen helmiä -konsertit
su 8.3. klo 17 ja 19
Lepopäivän ratoksi operettia, musikaalin
helmiä, muistojen iskelmiä ja tulista tangoa. Kevyttä klassista ja klassista kevyttä
Puccinista Baddingiin. Sopraano Mari Palo,
säestäjänä ja tarinankertojana Seppo Hovi.
Taiteiljakoti Erkkolassa konsertit naistenpäivänä 8.3. klo 17 ja 19. Liput 20€, ennakkovaraukset korhonen.piiu@gmail.com tai
040 5262 707
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Muusa Klubi:
Niin kauas kuin omat siivet kantaa
su 15.3. klo 18
Kati Outisen monologi muistista ja minuudesta. Käsikirjoitus, ohjaus, puvustus, lavastus: Kati Outinen Näyttelijä: Kati Outinen.
Liput 15 €. Ennakkovaraukset www.lyyti.in/
niinkauaskuinomatsiivetkantaa.

OSALLISUUS
Osallistuvan budjetoinnin Pop up
-äänestyspisteet 1.2.–23.2. eri puolilla
Tuusulaa. Katso: tapahtumat.tuusula.fi
Katso sivu 14.
Säpäsunnuntait
16.2., 22.3., 19.4. klo 14–15
Salibandyhalli, Kilpailukuja 4, 04300 Tuusula
5–10-vuotiaille salibandyä oman aikuisen
kanssa. MLL Etelä-Tuusula ja FC Tuusula.
Maksutonta, ei ilmoittautumisia.

Nostalgiamuisteloita
la 4.4. klo 17
Maaseudulta maailmalle -ohjelman hengessä nostalgian nälkää herätellään tarinoiden ja pienien musiikkivälipalojen muodossa. Matkaoppaina viihteen monitoimimies
Seppo Hovi ja historioitsija Lasse Lehtinen.
Tule mukaan muistelemaan! Liput 15€.
Lippuvaraukset korhonen.piiu@gmail.com
tai 040 526 2707.

LOTTAMUSEO
Rantatie 39, Tuusula
www.lottamuseo.fi
Lotta Latu – tekemistä koululaisille
talvilomaviikolla
18.–23.2.
Talvilomaviikolla 18.–23.2. on Lottamuseossa tekemistä koululaisille. Näyttelyissä
kiertää tehtävärata Lotta Latu, jonka voi
suorittaa omatoimisesti museon aukioloaikana. Museokahvila Lottakanttiinissa myynnissä lounasta ja kahvilan herkkuja. Lapsille
ilmainen sisäänpääsy talvilomaviikon ajan.
Tervetuloa!
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.
Lottamuseon ulkonäyttely
9.8. asti
Lottamuseon ulkonäyttelyssä kurkistetaan
sodan aikaiselle rautatieasemalle, jolla
kohtasivat sekä sairaita ja haavoittuneita
kuljettavat sairasjunat, että sotaa pakoon
lähteneet sotalapset ja evakot. Näyttelyssä
kertojina toimivat lotat, erityisesti nuori lääkintälotta, jonka päiväkirjamerkinnät kuvaavat sairasjunassa työskennelleiden lottien
arkea jatkosodan aikana.
Harmaat sisaret – lääkintälottien tarina
30.8. asti
Lottamuseon erikoisnäyttely Harmaat
sisaret – Lääkintälottien tarina kertoo
lääkintäjaostossa työskennelleiden lottien
kokemuksista, koulutuksesta ja käytännön
työstä sekä tehtäviin liittyvistä iloista ja
suruista lottien omin sanoin.

Kelloneulojat
ma klo 10-13, ke 18–21
Kellotupa, Koulutie 20, 04500 Kellokoski
Tervetuloa mukaan neulomaan yhdessä
muiden käsityöharrastajien kanssa.
Torstaikahvit
27.2., 12.3., 26.3., 9.4. ja 23.4. klo 14–16
Lyylin kahvila, Pellavamäentie 5, 04320
Tuusula
Kokoonnutaan tapaamaan muita kunnan
tarjoamille kahveille.
Talviuinti
ke, la ja su klo 12–20
Rusutjärven uimaranta, Hiekkarannankuja
30, 04300 Tuusula
Maksuttoman talviuintimahdollisuuden
tarjoaa Rusutjärvi-seura kunnan kanssa.

PORMESTARIN KAHVIT
Tervetuloa keskustelemaan pormestarin
kanssa ajankohtaisista asioista kahvikupin
äärellä!
pe 14.2. klo 9.30–10.30
Lyylin kahvila, Pellavamäentie 5, Tuusula
pe 21.2. klo 8–9
Vanha Unkka, Vanha Hämeentie 18, Tuusula
pe 28.2. klo 8.30–9.30
Uimahallin kahvio, Rykmentintie 1, Tuusula

TEATTERIA
Mikä mikä teatteri
– Pullo Cavaa ja Aurinkoa
1.–9.2.
Teatteri Mesta, Kievarintie 17–19, Tuusula
Helena Anttosen komedianäytelmä kertoo
neljästä naisesta, joiden ystävyys on kasvanut yhteisen taideharrastuksen ja matkojen
lomassa, eikä sitä ole koeteltu museokaupan jonoa pahemmassa paikassa. Ohjaus
Eeva Leinonen. Liput 18/15 €. Tarkemmat
esitys- ja lipputiedot www.mmteatteri.com.
Akseli ja Mary -pienoisnäytelmä
7.3.–26.4.
Halosenniemi, Halosenniementie 4–6,
Tuusula
KUT:n pienoisnäytelmä Akseli Gallen-Kallelasta ja hänen vaimostaan Marystä esitetään Halosenniemen ateljeessa. Rooleissa
Jari Vainionkukka, Elina Varjomäki. Piano
Anu Silvasti. Käsikirjoitus ja ohjaus Heikki
Lund. Liput 28,50/26,50/22,50 €. Tarkemmat esitys- ja lipputiedot www.kut.fi.

Kodittomat
15.–29.3.
Jokelan koulukeskus, Jyväkuja 13, Jokela
Musikaali Kodittomuudesta, Kodittomat
kertoo yhden kadun pitkäaikaisasunnottomista, eri-ikäisistä ihmisistä. Tarina nostaa
esille, aika kipeälläkin tavalla, kodittomuuden haasteita pitäen sisällään myös toivoa,
rakkautta ja välittämistä kanssaihmisistä.

KONSERTTEJA
Sävelhelmiä
ti 11.2. klo 19
Aino-Sali, Kirkkotie 51, Tuusula
Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston lapset ja nuoret esiintyvät Aino-salissa. Konserttiin on vapaa pääsy.
Maaliskuun sävelmiä
to 12.3. klo 19
Aino-Sali, Kirkkotie 51, Tuusula
Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston
lapset ja nuoret esiintyvät Aino-salissa.
Konserttiin on vapaa pääsy.
Suomalaisten suosikit – lauluviihteen
helmiä
su 15.3. klo 17
Kolsan koulu, Leikkurinkuja 10, Jokela
Konsertissa esiintyvät Seppo Hovi, Mari
Palo ja Hannu Lehtonen. Liput 25 €, ryhmiltä 22 €/hlö. Hyväntekeväisyyskonsertti
Jokelan nuorisotyön ja ikäihmisten hyväksi.
Konsertin järjestää Lions Club Jokela.
Koulumusikantit estradilla
ke 25.3. klo 19
Aino-Sali, Kirkkotie 51, Tuusula
Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston koulumusikanttioppilaat esiintyvät Aino-salissa
Konserttiin on vapaa pääsy.
Aprillia!
ke 1.4. klo 19
Aino-Sali, Kirkkotie 51, Tuusula
Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston lapset ja nuoret esiintyvät Aino-salissa. Konserttiin on vapaa pääsy.

ELOKUVIA
Rykmentin kino
to-su 27.2 –1.3. ja 12.–15.3.
Rykmentintie, 04300 Tuusula
Pop up -leffateatteri Rykmentin kino saa
jatkoa! Leffoista pääsee nauttimaan helmikuussa torstaista sunnuntaihin 27.2.–1.3.
Tarkempi tieto ohjelmasta julkaistaan lähempänä tapahtumaa. Kahvila avoinna!
Elokuvanäytös: Tuntematon mestari
ke 18.3. klo 10
Tuusulan pääkirjasto, Autoasemankatu 2,
Tuusula
Tuusulan pääkirjastossa katsotaan yhdessä
elokuvaa Tuntematon mestari (2019), joka
on Klaus Härön ohjaama ja Anna Heinämaan käsikirjoittama kotimainen draamaelokuva. Elokuvan pääosissa nähdään
Heikki Nousiainen, Pirjo Lonka ja Amos
Brotherus. Kaikille avoin, ei ennakkoilmoittautumista. Kahvitarjoilu.

MUITA TAPAHTUMIA
Taidenäyttely - Tuulevi Sivusen
värikkäitä maalauksia
2.-29.2.
Hotelli Gustavelundin Aulagalleria, Kirkkotie, Tuusula
Tuulevi Sivusen taiteen syntymän keskiössä ovat intuitio ja tunnekokemus, expressio.
Luomisprosessissa yhdistyvät vahva läsnäolon kokemus ja tunnetila. Abstrakti kuva
on intuition ja expression yhdistelmä. Siinä
on intohimo, rakkaus ja olemassaolon ilo.
Taiteilija tietää jotain, mitä ei voi tietää ja
tekee siitä kuvan.
Anttilan tilakeskuksen suunnittelutyöpaja
to 13.2. klo 17
Toimintakeskus Kettunen,
Anttilan tilakeskus, Tähtientie 2, Tuusula
Anttilan tilakeskuksen suunnittelu etenee
nuorten arkkitehtien kansainvälisen Europan 15 -kilpailun ideoiden pohjalta kohti
asemakaavaluonnosta ja rannan virkistyskäytön tarkempaa suunnittelua. Suunnittelua tehdään yhteistyössä arkkitehtuurikilpailussa 1. ja 2. sijoittuneiden työryhmien,
Tuusulan kunnan, eri toimijoiden sekä
asukkaiden kanssa. Tervetuloa mukaan!
Jokelan lampien virkistyskäytön
suunnittelutilaisuus
to 13.2. klo 17.30
Jokelan koulukeskus, Jyväkuja 13, Jokela
Tervetuloa Jokelan koulukeskuksen kirjastoluokkaan suunnittelemaan yhdessä lampien virkistyskäyttömahdollisuuksia osana
alueen lähiluontoa.
Talvirieha Jokelan Notkopuistossa
la 29.2. klo 10–14
Jyväkuja 16, Jokela
Lions Club Jokela, Lions ladyt, Jokelan Kisa,
Jokelan VPK, MLL ja Jokipartio järjestävät yhteistyössä talviriehatapahtuman oli
lunta tai ei. Ohjelmassa on mm. ratsastusta,
koiravaljakkoajelua, häkkifutista, frisbeen
tarkkuusheittoa ja jos lunta sattuu olemaan,
niin myös hiihtokilpailut. Tapahtuma on
maksuton.
Karkauspäivän kurkistus
asuntomessualueelle ennakkotutustuminen kuntalaisille
la 29.2. klo 10–14
Rykmentinpuiston asuntomessualue
Haluatko tutustua ennakkoon asuntomessualueeseen? Karkauspäivänä kuntalaisilla on ainutkertainen mahdollisuus ottaa
varaslähtö Asuntomessuille, sillä järjestämme tuusulalaisille mahdollisuuden vierailla
rakentuvalla asuntomessualueella Rykmentinpuistossa. Bussikuljetukset Jokelasta Kellokosken kautta sekä Hyrylästä. Lue
lisää ja ilmoittaudu mukaan lyyti.in/asuntomessut2020 . Osallistuminen ainoastaan
ilmoittautumalla bussikuljetukseen. Paikkoja rajoitetusti. Tapahtuma on maksuton
Tuusulan Skidiviikko
- lasten oma kulttuuriviikko
14.–21.3.
Hyrylä, Riihikallio, Kellokoski ja Jokela
Skidiviikon ohjelmisto koostuu arkiaamuesityksistä, joihin ovat tervetulleita niin
varhaiskasvatuksen ryhmät kuin yksittäiset
kävijät. Ohjelmistossa on myös ilta- ja

MUISTA MYÖS:
Montturock su 31.5.
Päihteetön koko perheen
maksuton musiikkitapahtuma Hyrylän
kesäteatterin montulla.
Tuusulan kunnan
järjestämä asuntomessujen
avajaiskonsertti
ke 10.7.
Esiintyjinä
Happoradio ja
Michael Monroe.
Maksuton musiikkitapahtuma
Rykmentinpuistossa.
viikonloppuohjelmaa koko perheelle.
Tutustu koko ohjelmaan www.tuusula.fi/
skidiviikko. Lippujen varauslinkit aukeavat
ti 25.2. klo 9.
Säbäsunnuntai
su 16.2., 22.3. ja 19.4. klo 14
Urheilukeskus, Kilpailukuja 4, Tuusula
Säbäsunnuntaissa noin 5–10 -vuotiaat
lapset pääsevät opettelemaan salibandyä
pelaten ja leikkien ohjaajan opastuksella.
Salibandyyn tutustutaan leikkimielellä yhdessä oman tutun aikuisen kanssa.
Toiminta on maksutonta eikä ilmoittautumista tarvita. Ohjaajina toimivat FC Tuusulan valmentajat. Välineet voi lainata paikan
päältä, mutta voit myös ottaa mukaan
oman mailan ja suojalasit. Rento vaatetus
ja sisäkengät/sukat. Tarjolla on pelin lomassa mehua ja hedelmiä. Kentän laidalle
voit ottaa myös pienemmät sisarukset.

Krapin Pajan
tapahtumat:
www.krapinpaja.fi
Gustavelundin
tapahtumat:
www.gustavelund.fi

Kaikki
tapahtumat
osoitteessa
tapahtumat.tuusula.fi
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Kaavoitus ajankohtaista
Tekstit: Minna Luoma

Uusi yleiskaava on pian valmis

Miltä sinun Tuusulasi näyttäisi vuonna 2040?

T

uusulaan laaditaan parhaillaan yleiskaavaa, jossa visioidaan, millaiseksi kunta
seuraavien vuosikymmenten aikana muotoutuu. Jos
sinä saisit päättää, miltä sinun Tuusulasi näyttäisi?
Tuusulan kunnan yleiskaavasuunnittelija Henna Lindström rohkaisee tuusulalaisia ottamaan kaikista kaavoista ainakin
oman asuinalueen verran selvää. Kaavatyö
koskettaa aina jokaista kuntalaista.
– Asukkailla on työn eri vaiheissa mahdollisuus useampaan otteeseen ottaa kantaa ja jättää suunnitelmista oma mielipiteensä, joskus jopa korjata suoranaisia
virheitä, sillä niitäkin kaavasuunnitelmiin
saattaa sujahtaa.
Lindströmin mukaan kuntalaisten osallisuus ja aktiivisuus on merkityksellistä.
Toisin kuin usein ajatellaan, palautteilla
on vaikutusta.
– Palautteet huomioidaan aina kokonaisuuden kannalta. Esimerkiksi parhaillaan
työn alla olevasta yleiskaavasta poistettiin
asukkaiden palautteiden perusteella Hyrylän itäisen ohitustien varrelle Koillis-Hyrylään merkitty työpaikka-alue ja korvattiin asumiseen tarkoitetulla alueella.
Muutosta olisi tuskin tehty ilman aktiivisia kuntalaisia ja heidän mielipiteitään.

keskittämään olemassa oleviin taajamiin
niitä tiivistäen ja täydentäen.
– Uusia alueita voidaan suunnitella tarkemmilla kaavoilla muun muassa Koillis-Hyrylään. Ristikytöön osoitetaan uusi
rautatieasemaan tukeutuva alue, joka
toteutunee yleiskaavan tavoitevuoden
2040 jälkeen. Jokelaan on suunnitteilla
Hevoskylän alue, jonne on jo asemakaava
vireillä.

Rusutjärven itäpuolelle on suunnitteilla
pitkällä aikajänteellä asuinalue esimerkiksi
sähkö- tai kemikaaliyliherkille asukkaille.
Kuntalaisten on mahdollisuus ottaa
kantaa yleiskaavaan ehdotuksen tullessa
julkisesti nähtäville arviolta alkukesän
tai -syksyn aikana. Tilaisuuksista tiedotetaan kunnan verkkosivulla ja paikallislehdissä. 

KELLOKOSKI
Kehittämiskohteet
Marieforsin ruukki ja
Kellokosken
sairaala (RKY)

JOKELA
Kehittämiskohteet

1
2

LEPOLA

4

Jokelan teollisuusalue
(RKY)
Puutarhakaupunki
Keskustan lammet
Palojoen varsi
Koirapuisto

5

Lilly Cajanus-Blennerin puisto

6

Tiilitehtaan alue
Kartanon alue

1
2
3

7

3
4

JOKELA
1
2

5

6
7

3

5

RITASJÄRVI

6

4

7

7

Ruukki
Padon valaisu
Annanpuisto
Sairaalaympäristö
Jokivarsi
Rievieera
Viheryhteystarve

6

2
1
PERTTU

4
5

3

ROINILA

KELLOKOSKI
KAUNISNUMMI

JÄNIKSENLINNA

VANHAKYLÄ

Yleiskaava linjaa laajat aikeet
Karkeasti kiteyttäen yleiskaava määrittelee kunnan maankäyttöön liittyvät suuret
linjaukset: nykyiset ja tulevat asuinalueet,
palvelut ja niiden kehittämisen, työpaikka-alueet ja niiden koon, liikenneväylät,
virkistys- ja viheralueet, jopa pohjavesi- ja
lentomelualueet.
Aikaperspektiivi on pitkä, yleensä monen vuosikymmenen mittainen.
– Kun perusperiaatteet on linjattu yleiskaavaan, tarkempi suunnittelutyö eli asemakaavojen laadinta on helpompaa, Lindström toteaa. – On myös asukkaiden etu,
että he tietävät etukäteen, mitä heidän lähiympäristöönsä tulevaisuudessa suunnitellaan.
Yleiskaava on ollut Tuusulassa mittavan
uudistustyön alla. Töitä tulevan yleiskaavan eteen on tehty jo kymmenen vuoden
ajan. Työhön on kuulunut lukuisa määrä
lausuntokierroksia, useampi sata asukkaiden jättämää mielipidettä sekä niihin annettua vastinetta ja muutostyötä.

RUSKELA

Tuusulanjärvi

11

Miltä Tuusula sitten 20 vuoden kuluttua
uusien suunnitelmien mukaan näyttää?
Lindströmin mukaan asuminen pyritään
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SAKSANKALLIO

10

PAIJALA

RUSUTJÄRVI

MANSIKKAMÄKI

12

5
1
6

14
RUSKELA

9
7

2

NAHKELA

3

HYRYLÄ
TUUSULAN KESKUS
2

RIIHIKALLIO

13
2

P
0

1,25

2,5

5 km

RKY alue
MATTILA

15

LAHELA

HYRYLÄ
Kehittämiskohteet

VAUNUKANGAS

8

RUOTSINKYLÄ

Uusi asuinalue sähköja kemikaaliherkille

TUOMALA

TUOMALANSUO

MAANTIEKYLÄ

KANNISTONMÄKI

HYÖKKÄLÄ

4 RYKMENTIN PUISTO

1

Tuusulanjärvi

2

Tuusulanjoki

3

Esikunnanpuisto

4

Rykmentinpuisto

5

Fjälbonpuisto

6

Kaukjärvenranta

7

Kotun puisto ja reitit

8

Esteetön reitti Lintutornille

9

Uimaranta ja kelluva reitti

10

Rantatie

11

Sarvikallio

12

Anttilan tilakeskus

13

Bostonin alue

14

Nummenharjun arvoniitty

15

Murupuisto & Kaﬀepaussi

V

ihdistä
yrityskehittäjän
jakkaralta Tuusulaan vuoden vaihteessa siirtynyt
ja kuukautta myöhemmin
kuntaan muuttanut elinvoimajohtaja
Kristiina
Salo puhkuu intoa ja energiaa.
– Pääkaupunkiseudun kainalossa oleva
Tuusula on loistava paikka tehdä töitä ja
asua. Virkani on kuin kooste kaikesta tähän asti tekemästäni.
Tuusula on uuden elinvoimajohtajan
mukaan hyvinvoiva kunta. Puitteet kehittää kunnan toimintaa ovat kunnossa.
– Hyvinvointi on kaiken keskiössä: se,
että asukkaat viihtyvät, käyvät töissä, ja
heille on työpaikkoja. Se varmistaa, että
kunnalla on jatkossakin verotuloja eli rahaa ja sen myötä mahdollisuuksia kehittyä.

Nykyisiä asukkaita ja
yrityksiä ei saa unohtaa
Salo muistuttaa, että nykyisiä asukkaita ei saa unohtaa. – Ei riitä, että satsaamme kasvuun ja uusien asukkaiden
haalimiseen. Nykyisten asukkaiden tyytyväisyys tulee kaikissa oloissa turvata.
He ovat kunnan kannalta parhaita markkinoijia.
Elinvoimaisen kunnan peruspilareiksi
Salo mainitsee myös yritysten toimintaedellytysten tukemisen ja kehittämisen.
– Asukkaiden hyvinvointi ja palveluiden
kehittäminen kulkevat käsi kädessä. Uusia
yrityksiä on autettava sijoittumaan Tuusulaan, mutta samalla on varmistettava, että
nykyisten yritysten on hyvä toimia. Uusia
työpaikkoja syntyy parhaiten jo olemassa
oleviin yrityksiin, jotka voivat hyvin.

O

nko Tuusulan viheralueissa
kehitettävää? Millaisia niiden pitäisi olla? Tuusulan
viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelma
saapuu kevään aikana kommenttikierrokselle jokaiseen kuntakeskukseen. Ota kantaa sen aikeisiin.
Yleensä viher- ja virkistysalueiden strateginen kehittäminen on osa yleiskaavan
kehittämistyötä. Tuusulassa alueet koetaan asumisviihtyvyyden kannalta kuitenkin niin merkittäviksi, että niiden
kehittäminen haluttiin irrottaa omaksi
kohteekseen yleiskaavan rinnalle.
Työ on nyt loppusuoralla. Suunnitelmat
tulevat kaikkien kuntalaisten nähtäville
eri kuntakeskuksiin, Hyrylään, Jokelaan
ja Kellokoskelle, maaliskuun aikana.
– Olemme erityisen kiinnostuneita kuntalaisten kehittämisehdotuksista. Onko
suunnitelmissa huomioitu asukkaiden
mielestä kaikki oleellinen? Ovatko asukkaat samaa mieltä kanssamme? pohtii
Tuusulan kunnan kaavasuunnittelija Terhi Wermundsen.

Tuusulanjärvi on suurin
Kevättalven aikana nähtäville tuleva suunnitelma sisältää useita kehittämiskohteita.
Niistä laajimpiin kuuluu Tuusulanjärvi ja
sen ranta-alueet.

Kaikkea kehitystyötä tukee viestintä ja
markkinointi. – Aktiivinen kunnan sisäinen ja kunnasta ulospäin suuntautuva.
Nykyisten asukkaiden tulee saada tietää,
missä kunnassa mennään. Samaan aikaan
kunnan tulee viestiä ulospäin ja herättää
kiinnostusta uusissa asukkaissa. 

Kuva: Kari Kohvakka

Anna palautetta Tuusulan
viher- ja virkistysalueista

Kuva: Johanna Sillgren

Uusi elinvoimajohtaja
vannoo hyvinvoinnin
nimeen

– Esimerkkeinä voi mainita vaikkapa
Kaukjärvenrannan eli Kirkkorantana paremmin tunnetun alueen tai Tuusulanjärven itäpuolella sijaitsevan Kotorannan
puiston ja sen rantaa kiertävä raitin. Miten
asukkaat haluaisivat niitä kehitettävän?
Jokelasta Wermundsen nostaa esiin erityisesti lammet ja tiilitehtaan alueen sekä
Kellokoskelta ruukin ja padon valaisun kilpailun kautta.

Konkreettisia ideoita kaivataan
Ideoita kaivataan kunnassa konkreettisesti, ja ne voivat parhaimmillaan taipua käytäntöön pian.
– Anttilan tilakeskuksen ranta-aluetta on
määrä kehittää kuntalaisten virkistyskäyttöön jo tulevana kesänä. Jos saamme
hyviä ideoita ja ehdotuksia sekä talkoolaisia kunnan työntekijöiden avuksi, ranta-alue saattaa olla kaikkien käytettävissä
jo asuntomessujen aikaan.
Osallistu viher- ja virkistysalueiden
suunnittelutyöhön antamalla omat kommenttisi. Asukastilaisuuksien päivämäärät ovat: 23.3. klo 18–20 Kellokosken koulu
(kokoustila Kirnu), 24.3. klo 18–20 Jokelan
yläaste ja 30.3. klo 18–20 Hyrylän kirjasto (kokoustila Laura). Lisää tietoa viher- ja
virkistysaluesuunnitelmista löydät kunnan verkkosivuilta Tuusulan yleiskaava
2040 -sivun alta. 
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Teksti: Pirjo Ruti
Kuvat: Emilia Musturi

Kaikki ovat tervetulleita
KUMSin koirakahvilaan Mutterimajaan
Koira lähentää
Anna-Marja Parkkinen ja hänen miehensä
Kari Niiranen ovat käyneet tukikoiriensa,
venäjänvinttikoira Hellan ja puli Runon,
kanssa Mutterimajassa kolmisen vuotta.
Vajaan vuoden ikäinen irlanninsusikoira
Sandur on mukana tutustumassa tukikoiratoimintaan, jossa koiralta vaaditaan
ennen kaikkea sosiaalista luonnetta.
Anna-Marja kertoo, että koirien avulla
ihmisten välillä syntyy luontevasti keskusteluyhteys. – Monella asukkaalla on ollut
oma koira, ja juttu lähtee luistamaan siitä.

Yhteisöllistä toimintaa

Anna-Marja Parkkinen ja hänen miehensä Kari Niiranen ovat käyneet tukikoiriensa, venäjänvinttikoira
Hellan ja puli Runon, kanssa Mutterimajassa kolmisen vuotta.

K

uukauden kolmas keskiviikko on odotettu päivä
Mutterimajassa.
Silloin
paikalle
pelmahtavat
KUMSin tukikoirat.
Iloiset
karvakuonot
omistajineen ovat tulleet yhteiskävelylle
Mutterimajan asukkaiden ja kaikkien koirakävelystä kiinnostuneiden kanssa. Puolen tunnin kävelylenkin jälkeen vuorossa
on seurustelua kahvikupin ääressä ja tietysti koirien rapsuttelua.
Yhteiskävely ja koirakahvila ovat osa
Keski-Uudenmaan
mielenterveysseuran,

KUMSin, tukikoirakkotoimintaa, jonka tarkoituksena on tuoda hyvää mieltä ja tarjota
tukea esimerkiksi palvelutalojen ja kuntoutuslaitosten asukkaille ja erityisnuorille.
Tukikoirakon muodostavat kurssin käynyt
koiranomistaja ja hänen koiransa.
Kahvit tarjoaa Mutterimajan tuetut asumispalvelut tuottava Sininauha Oy.
– Mutterimajan asukkaat ovat päihde- ja
mielenterveyskuntoutujia, jotka haluavat
sitoutua päihteettömään asumiseen. Tarvittaessa asukkaat saavat tukea arjen sujuvaan hallintaan, kertoo Sininauha Oy:n
yksikönpäällikkö Annika Lappalainen.

– Koirat tuovat tänne mukavaa yhteisöllistä yhdessäoloa. Toiminnan jatkuvuuden
ansiosta ne ovat tulleet asukkaille tutuiksi,
ja joku saattaa kysyä, milloin se rastakoira
taas tulee, Mutterimajan tiimin esimies Johanna Karvonen sanoo. Runo-koiran rastamainen turkki jää helposti mieleen.
– Minusta ja koirista tuli ensitapaamisella kavereita, ja nyt ne tulevat heti luokseni.
Hienoa, että ne käyvät täällä säännöllisesti,
kertoo Mutterimajaan viime marraskuussa
muuttanut Heikki Riihimäki.
Myös hän kehuu Mutterimajan yhteisöllisyyttä. – Tämä on hyvä yhteisö, ja täällä on ystävällisiä ihmisiä. Olen täällä kuin
kotona.

Kaikki mukaan
Koirakävelyt ovat olleet tähän asti kesäaikaan tauolla, mutta ensi kesänä kävelyjä
on tarkoitus jatkaa ja liittää niihin perinteistä kesäpuuhaa, kuten makkaranpaistoa ja tikanheittoa.
Kävelylle, kahville ja kesällä makkaranpaistoon ovat tervetulleita myös kaikki lähiseudun asukkaat, koiran kanssa tai
ilman. Seuraava kävely lähtee Mutterimajalta, Bostoninkaari 11:sta, keskiviikkona
19.2. noin klo 16.30, ja sen jälkeen Mutterimajan olohuoneessa on tarjolla kahvia. 

KIINNOSTAAKO VAPAAEHTOISTOIMINTA?
Etsimme vapaaehtoisia tapahtumiin ja ikäihmisten virkistystoimintaan. Tuusulan kunta ja kehittämisverkostot
toteuttavat erilaisia asukkaiden toiveita ja monissa tarvitaan apukäsiä järjestelyihin ja ikäihmisten seuraksi.
Vapaaehtoisena oleminen tuo iloa ja merkityksellistä tekemistä. Siihen ei tarvita erityistaitoja,
halu auttaa ja olla ihmisten kanssa riittää. Tehtäviin perehdytetään eikä kenenkään tarvitse toimia yksin.
Lisätietoja yhteisömanageri,
Katja Repo, p. 040 314 3048, ja katja.repo@tuusula.fi
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Teksti: Pia Visti-Korhonen
Kuvat: Pia Visti-Korhonen ja Harri Saramola

Arki Riihikallion koulun väistötiloissa
sujuu vaivattomasti

R

iihikallion koululla arki on
alkanut asettautua paikoilleen, kun koulun käyttöön
kesällä 2019 valmistuneet
väistötilat ovat toimineet aktiivisessa käytössään pian
puolisen vuotta. Koulu on opetellut rehtori Harri Saramolan luotsaamana uusien
tilojensa parhaita käyttömahdollisuuksia,
pohtien samalla, miten tiloissa voidaan
toteuttaa uuden opetussuunnitelman oppimisympäristöön kohdistuvia tavoitteita.
Kysyimme kahdelta koulun opettajalta,
Jenni Mikkoselta ja Hanna Seppäseltä kokemuksia väistötilojen käytöstä.
Olette työskennelleet oppilaiden kanssa
nyt pian puoli vuotta väistötiloissa,
millaista arki siellä on ollut?
– Arki sujuu nykyään vaivattomasti hieman
haastavan alun jälkeen; alkuun puuttui niin
kalusteita kuin tavaroiden säilytyspaikkoja. Yhteisopettajuus sujuu vierekkäisissä
tiloissa yhdessä kahden muun kolmosluokan opettajan, erityisopettajan ja ohjaajan
kanssa. Uuden tilan haltuun ottaminen vei

aikansa, mutta nyt meillä on jo aika kotoisaa, kertoo Hanna alakoulun arjesta.
– Arki on sujunut yllättävän hyvin myös
yläkoulun opettajan näkökulmasta ja perusasiat ovat kunnossa: jokaiselle tunnille
on luokkatila ja tarvittavat materiaalit, jatkaa Jenni.
Miten väistötilat ovat soveltuneet
opetukseen?
Hanna ja Jenni toteavat väistötilojen olevan modernit ja viihtyisät: – Valitsimme
kolmosten luokkiin kalusteet sillä ajatuksella, että kaikille oppilaille ei ole perinteisiä omia pulpettipaikkoja. Luokkatiloissa
on näin ollen tilaa toiminnalliselle opetukselle ja oppimiselle. Luokat ovat todella valoisat ja kokolattiamatto vähentää tuolien
liikuttamisesta syntyvää ääntä.
Miten te sekä opettajat että oppilaat
olette viihtyneet väistötiloissa?
– Olemme viihtyneet hyvin, mutta kaipaamme koko yhteisömme kohtaamisia.
Kahden talon väen arki on välillä rankkaa
ja meidän on pitänyt kehitellä tapoja, joilla

kohtaisimme toisiamme. Vaikka väistötilat
ovat kivat ja viihtyisät sekä sisäilmaltaan
hyvät, odotamme uuden koulun rakentumista, toteavat Hanna ja Jenni yhteen ääneen. 

•
•

•

Väistötiloissa opiskelee noin
450 oppilasta opettajineen.
Varsinaisen koulurakennuksen
puolella opiskelee runsaat 200
oppilasta opettajineen.
Koulurakennuksen liikuntasali
ja aineluokat ovat kaikkien ryhmien käytössä. Liikuntasalissa
kokoontuu myös aktiivisesti
arki-iltaisin ja viikonloppuisin
Tuusulan Opiston ja seurojen
ryhmiä.

Teksti: Risto Kanerva

Teksti: Pia Visti-Korhonen

Tuusulan vuoden 2019
parhaat urheilijat palkittu

Hyrylän urheilukeskuksen
hunajainen latu kutsuu

T

uusulalaiset urheilijat saivat vuonna 2019 roppakaupalla ja monipuolisesti menestystä maailmalla ja kotimaassa. Yhteensä 23:n eri lajin
edustajaa kutsuttiin Halosenniemeen 28.1.2020
palkittavaksi.
Tuusulan parhaaksi vuoden 2019 urheilijaksi
valittiin maailmanmestari, jääkiekkoilija Joel Kiviranta.
Tuusulan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta palkitsi liikunnan ja urheilun tunnustuspalkinnolla KuPS:in jalkapallon Veikkausliigan eli Suomen Mestariksi valmentaneen Jani
Honkavaaran. 

U

rkassa on 700 metrin mittainen tykkilumilatu, jota pitävät yllä yhteisvoimin kunnan
vapaa-aikapalvelut, katujen kunnossapitoyksikkö ja Tuusulan Voima-Veikot. Latu on
upeassa kunnossa talven keleistä huolimatta. Tervetuloa! 

Seuraa latutilannetta osoitteessa
www.tuusula.fi/hiihtoladut

Kuva: Kari Kohvakka
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Kati Lepojärvi
Valtuuston puheenjohtaja, ensimmäisen
kauden valtuutettu (TuPu)

Teksti: Paula Kylä-Harakka
Kuva: Kari Kohvakka

Viestintäjohtaja, Rajavartiolaitos
Aiemmin työskennellyt mm, vaikuttamisviestinnän parissa Suomen Pelastusalan
Keskusjärjestössä (Spek) sekä johtanut
turvallisuusjärjestöä.
Asuu perheineen Lahelassa
Sydäntä lähellä olevia asioita muun muassa
arjen turvallisuus, kuntalaisten – erityisesti
lasten ja muiden tukea tarvitsevien – hyvinvointi, musiikki ja luonto itseisarvoina sekä
hyvinvoinnin lähteinä.

Valtuuston puheenjohtaja Kati Lepojärvi:

Onko sinulla
näkemystä siitä, miten
tuusulalaisten hyvinvointia arjessa voisi
parantaa?

Hyvinvointi on
monen asian summa

T

uusulan kunta on edistynyt
askel askeleelta osallisuuden vahvistamisessa. Asukkaat ovat päässeet mukaan
suunnittelemaan erilaisia
toimintoja. Puheenjohtaja
Kati Lepojärvi toivoisi löytyvän vielä lisää
keinoja viedä kunnan aloittamaa osallisuustyötä eteenpäin ja laajentaa sitä kuntalaisten keskuudessa entisestään.
– Tuusulassa on otettu huimia askeleita
eteenpäin kuntalaisten osallistamisessa.
Esimerkiksi osallistuvan budjetoinnin ja
sen myötä toteutettujen hankkeiden avulla on vahvistettu yhteisöllisyyttä ja saatu tukea kuntalaisten arjen haasteisiin ja
virkistykseen. Meillä on kuitenkin ihan
samat haasteet kuin muissakin kunnissa,
ihan naapurissakin. Meidän pitäisi löytää
keinoja tavoittaa myös ne kuntalaiset, jotka eivät ole jo valmiiksi aktiivisia ja tarvitsevat eniten apua.
Lepojärvi viittaa esimerkiksi kotona
asuviin yksinäisiin vanhuksiin. Yksinäisyys ja turvattomuus ovat toisiaan ruokkivia, kasvavia vitsauksia, joita erilaisella
yhteisöllisellä toiminnalla ja tuella saadaan häivytettyä. Toinen esimerkki, jonka valtuuston puheenjohtaja nostaa esille,
ovat yksinhuoltajat, joiden voi olla vaikea
löytää aikaa yhteisten kuntalaisrientojen
suunnitteluun tai niihin osallistumiseen,
jos kaikki aika menee perhearjen pyörittämiseen. Yhteisölliset toiminnot voisivat
kuitenkin olla heillekin henkireikä.

Yhteistyötä kuntalaisten
hyvinvoinnin eteen tarvitaan
– Kunnan hyte-työ, eli työ hyvinvoinnin
edistämiseksi, on yksi tärkeä niin kutsuttu rajapinta, joka liittyy kuntalaisten arkiseen hyvinvointiin. Kuinka saamme esimerkiksi kunnan hyte-lautakunnan sekä
sen verkostojen työn ulotettua mahdollisimman laajalle? Miten konkretisoimme
hyte-yhteistyötä Keski-Uudenmaan sote
-kuntayhtymän (Keusote) ja kunnan välillä? Hyviä käytänteitä voitaisiin rakentaa
kokeilemalla mm. lapsi- ja nuorisotyön piirissä, Lepojärvi pohtii.
Lepojärvi näkee, että kunnan on tehtävä tiivistä yhteistyötä muiden toimijoiden – yhdistysten, seurojen ja Keusoten
kanssa – kuntalaisten arjen hyvinvoinnin
vahvistamiseksi. Keski-Uudenmaan sote
-kuntayhtymä on vastannut tuusulalaisten
sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä vuoden 2019 alusta alkaen. Panostamalla voimakkaasti asukkaidemme hyvinvoinnin tukemiseen vähennämme suoraan
kalliita, raskaita sotekustannuksia, jotka
ovat huolestuttavassa nousujohteessa.

Arjen hyvinvointi
koostuu monesta asiasta

Nyt on hyvä aika
vaikuttaa osallistuvassa
budjetoinnissa, jossa
on käynnissä
äänestysvaihe.
mutta myös laajasti ottaen esimerkiksi
puhdas luonto, kulttuuri: taide ja musiikki,
liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien kehittäminen ja arjen turvallisuus kodin turvallisuudesta kouluteiden turvallisuuteen,
sanoo turvallisuusasioiden parissa Rajavartiolaitoksessa työskentelevä Lepojärvi.
– Esimerkiksi Urheilukeskuksen kehittämiseksi viranhaltijat ovat seurojen kanssa
tehneet upeita, fiksuja suunnitelmia, joiden toteuttamista en malttaisi odottaa.
– En voi olla tässä nostamatta esiin myös
työntekijöiden ja lastemme kannalta olennaista oikeutta sisäilmaltaan terveeseen
työ- ja oppimisympäristöön. On tärkeää
löytää kestäviä ratkaisuja nopeasti tämänhetkisiin ongelmiin sekä saada kouluhankkeita eteenpäin, valtuuston puheenjohtaja
painottaa. – Lain lisäksi pormestariohjelmaan kirjaamamme nollatoleranssi sisäilmaongelmille velvoittaa meitä erityisesti. 

– Arjen hyvinvointiin kuuluvat niin monet asiat: terveys, perhe ja yhteisöllisyys,

SUOSITUN
LAHELANPELLON OMAKOTITALOALUEEN TONTIT
NYT JATKUVASSA HAUSSA!

Leikkaa talteen!

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.

Aukioloajat
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

Yhteystiedot
Osoite: Tuusulan pääkirjaston rakennus
(Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula)
Sähköposti: tuusinfo@tuusula.fi
Puhelinnumero: 09 8718 3070

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

Arki- ja juhlapyhien aattoina
olemme auki klo 8–14

Tutustu viihtyisään
Lahelanpeltoon ja sijoita
sydämesi Tuusulaan.
Lisätiedot ja hakuohjeet
osoitteesta www.tuusula.fi/
lahelanpelto

