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Pääkirjoitus

Teksti: Arto Lindberg, pormestari

Me teemme
yhdessä uutta!
Tervetuloa lukemaan Tuusulan kunnan uutta asukaslehteä! Tämä lehti
on toimitettu jokaisen kuntalaisen postilaatikkoon. Kerromme julkaisussa tuusulalaisten kannalta ajankohtaisista asioista. Kunnassa onkin
paljon meneillään! Pormestarimalliin siirtymisen jälkeen valtuusto
on hyväksynyt strategiaperustan ja strategiset tavoitteet vuosille
2018-2021. Strategiassa on peräti 32 tavoitetta, joiden avulla rakennamme elinvoimaista Tuusulaa.
Näin sosiaalisen ja digitaalisen median aikakaudella painetulla lehdellä on paikkansa: On tilanteita, joissa lehti on helppo napata käteen.
Lehdessä voimme myös kertoa asioista laajemmin kuin esimerkiksi
verkossa. Kaikki eivät myöskään käytä aktiivisesti sähköisiä välineitä tai
esimerkiksi verkkosivujamme. Kunta haluaa olla kaikkien kuntalaisten
saavutettavissa. Siksi viestimme useita eri välineitä hyödyntäen.
Aiemmin kunta on julkaissut ikäihmisten Hertta-lehteä, josta vastasi
sosiaali- ja terveyspalvelut. Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät vuoden 2019 alusta Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän vastuulle.
Tämän lehden sisällöt käsittelevät pääsääntöisesti kuntaan jääneitä
palveluita. Toki terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä
vastaamme yhdessä kuntayhtymän kanssa. Ikäihmisten lehdestä
olemme myös siirtyneet kaikkien kuntalaisten lehteen. Sisältöjä on
pohdittu sen mukaisesti.
Lehti on ensimmäinen, joten otamme mielellään vastaan palautetta
sen sisällöstä: Mistä aiheista haluaisitte lukea? Mitä parantaisitte lehdessä? Strategiassa korostetaan toimintatapaa – Me teemme yhdessä
uutta Tuusulaa. Haluamme rakentaa Tuusulaan yhdessä asukkaiden ja
muiden toimijoiden kanssa. Kunta on kuntalaisia varten. Tämä lehti on
teitä varten.

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

2 Tuusulan kunnan asukaslehti 1/2019

SISÄLTÖ
2.
3.
4.

Pääkirjoitus

5.

Kansainvälisestä arkkitehtuurikilpailusta
haetaan ennakkoluulottomia näkemyksiä

5.
5.
6.

Timo-peruna näki päivänvalon Anttilassa

Liikkuvat ja toiminnalliset koulupäivät
Anttilan tilakeskus kokee lähitulevaisuudessa
uuden tulemisen

Tuusulan tontit karttapalveluun
Tuusulanjärvi on kuntalaisille talvella
tärkeä keidas

7.

Sikokallion leveä ja laadukas latu
kutsuu hiihtämään

7.

Torpparin päiväkodin esiopetustoiminta
kannustaa lapsia kestävän kehityksen
toimiin

8.

Tuusulan uusi brändi on muutakin
kuin uusi logo

10. Tuusulalaiset saavat päättää
100 000 euron käytöstä

10. Yhteisömanageri ja osallisuuskoordinaattori
palveluksessa – sinua varten!

11.

Alueelliset kehittämisverkostot
– alusta asukkaiden toiminnalle

11.

Brändin lupaukset ja omat
kokemukset vaakakupeissa

12.
14.

Tapahtumat
Runoilija Heli Laaksonen
pyrähtää kuvataiteeseen

Tuusulan kunnan
asukaslehti 1/2019
Seuraavat lehdet:
2/2019 toukokuussa
3/2019 syyskuussa
4/2019 ajankohta tarkentuu
Päätoimittajat: Paula Kylä-Harakka,
paula.kyla-harakka@tuusula.fi, 040 314 2004
Pia Visti-Korhonen, pia.visti-korhonen@tuusula.fi,
040 314 2011
Taitto: Grapica Oy
Paino: Lehtisepät
Jakelu: SSM/Jakelujuniorit
Painos: 18 000 (julkinen tiedote)
Kannen kuva: Tuusulan kunta / Antti Kallio

Liikkumisen taidetta.

Kuva: Liikkuva koulu

Teksti: Pia Visti-Korhonen

Tuusulan tavoitteena

liikkuvat ja toiminnalliset
koulupäivät

T

uusulan kunta on ollut
mukana
syksystä
2016
lähtien
valtakunnallisessa Liikkuva koulu -ohjelmassa toteuttaen sen
alla kaikkia kunnan yli
5000 peruskouluikäistä lasta ja nuorta liikuttavaa Tuusulan Liikkuva koulu
-hanketta. Hankkeen tavoitteena on luoda
koulujen arkeen ja perustoimintaan kytkeytyvä aktiivinen ja viihtyisä koulupäivä. Tulevaisuudessa Tuusulan kouluissa
edistetään oppimista entistä enemmän
toiminnallisilla menetelmillä, jotka ovat
olennainen osa koulupäivää riippumatta
oppitunneista, lukujärjestyksestä, säästä
tai olosuhteista.
Kuluvana keväänä Tuusula jatkaa työtään vakiinnuttaakseen ja juurruttaakseen
Liikkuva koulu -toiminnan osaksi normaalia koulutoimintaa. Tämä toteutetaan yhdistämällä koulujen käytänteitä ja tuomalla käyttöön toiminnallisen opettajuuden
asiantuntijuutta.

Vuoden 2018 valtakunnallinen
Liikkuva koulu -tunnustuspalkinto
Tuusulalle
Tuusulan tekemä työ lasten ja nuorten liikkumisen edistämiseksi on huomioitu Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä
vuoden 2018 valtakunnallinen Liikkuva
koulu -tunnustuspalkinnolla. Tunnustus
luovutettiin Tuusulalle 31.1.2019 valtakunnallisessa palkitsemistilaisuudessa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö perustelee
Tuusulalle myönnettyä tunnustuspalkintoa muun muassa seuraavasti:

Yhteistyötä
tehdään sekä
kunnan sisällä,
että kuntarajojen yli.

Liikkuva koulu -toiminta nähdään
Tuusulassa keinoksi toteuttaa kunnan
hyvinvoinnin edistämisen strategiaa.
Liikkuva koulu -toiminnassa on
keskitytty tekoihin, joilla toiminnallisuus
ja osallisuus saadaan osaksi koulun
normaalia arkea.
Tuusulassa on kunnostettu koulujen
pihoja koulupihaohjelman mukaisesti
lähiliikuntapaikoiksi. Oppilaita on
ansiokkaasti osallistettu pihojen
suunnittelussa.
Yhteistyötä tehdään sekä kunnan sisällä,
että kuntarajojen yli.

Kuva: Liikkuva koulu / Jorma T. Mattila

Tuusulassa on kiinnitetty erityistä
huomiota myös henkilökunnan
hyvinvointiin.

Myös alle kouluikäiset lapset
ja lukiolaiset liikkuvat päivän aikana
Valtakunnallisen Liikkuva koulu -ohjelman alla toimii Tuusulassa myös aktiivisesti alle kouluikäisiä lapsia liikuttava
kunnallisten päiväkotien toteuttama Ilo
kasvaa liikkuen -hanke ja Tuusulan lukion toimipisteiden opiskelijoille suuntaama
Liikkuva opiskelu –toiminta. 

Tiesitkö, että koulujen pihojen lähiliikuntapaikat ovat arki-iltaisin ja
viikonloppuisin kaikkien meidän
kuntalaisten käytettävissä, vinkkaa
opetuspäällikkö Markus Torvinen.

Kuva: Kimmo Kiuru
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Kaavoitusuutisia

Asumisen taidetta.
Teksti: Minna Luoma, Kuvat: Tuusulan kunta

Anttilan tilakeskus kokee

lähitulevaisuudessa
uuden tulemisen
Paijalantien ja Tuusulanjärven väliin jäävä Anttilan tilakeskuksen alue
tunnetaan kuntalaisten keskuudessa hieman unohdettuna ja hyljättynä
joutomaana. Niin ei ole enää kauan. Kun Tuusulassa käynnistetty Anttilan
tilakeskuksen asemakaavatyö valmistuu ja siihen liittyvät suunnitelmat
on toteutettu, tienoo puhkeaa uuteen kukoistukseensa.

J

os olet Paijalantietä ajaessasi
kiinnittänyt huomiota Anttilan tilakeskuksen laajoihin
peltomaisemiin ja sieltä esiin
pilkistäviin rakennuksiin, olet
saattanut ehkä miettiä, kuinka
unohdetulta seutu vaikuttaa.
Tuntemuksesi eivät ole täysin tuulesta
napattuja. Tuusulan kunnan omistuksessa
oleva tienoo on jäänyt vuosikymmenten aikana vajaakäytölle.
Anttilan tilakeskuksen alueella sijaitsee tätä nykyä muutama asuinrakennus
ja muita kiinteistöjä, toimintakeskus Kettunen ja yksityinen päiväkoti. Kasvihuoneet on vuokrattu ulkopuoliselle toimijalle.
Anttilan tilakeskus on kuitenkin kulttuurihistoriallisesti arvokas. Työn alle
tulevaan asemakaavaan merkitty alue on
kaikkiaan noin 47 hehtaaria. Asemakaavatyö käynnistyy kreivin aikaan.
– Tilakeskuksen rakennusten infrastuktuuri putkista lähtien on tullut elinkaarensa päähän. Rakennuksille on tulevien vuosien aikana tehtävä joka tapauksessa jotain,
toteaa kaavoituspäällikkö Pia Sjöroos.
– Aluetta ja sen kehittämisen mahdollisuuksia on tarkoitus arvioida tulevassa
asemakaavatyössä kokonaisvaltaisesti.

4 Tuusulan kunnan asukaslehti 1/2019

Vaikka Anttilan tilakeskus on monella
tapaa merkittävä, ja sitä ympäröi useampikin luonnonsuojelualue, Sjöroosin mukaan
asemakaavaan liittyvä työ on kaavoittajan
näkökulmasta perustyötä.
– Alueen arvot on huomioitava asemakaavassa, ja se tekee työstämme mielenkiintoisen.
Asemakaavatyön tavoitteena on kehittää Anttilan tilakeskukseen kuuluvaa
aluetta kuntalaisia palvelevaksi historiaa

Tuusulan
kunta osallistuu
Europan 15
-arkkitehtuurikilpailuun.

ja luontoa kunnioittaen. Seutua ei ole tarkoitus täyttää pelkällä asuinrakentamisella vaan kunnan toiveena on, että alueella
voisivat tulevaisuudessa yhdistyä myös
niin elinkeino- ja virkistys- kuin jopa kulttuuritoiminnotkin.
Osana asemakaavatyötä Tuusulan kunta on päättänyt osallistua kansainväliseen
Europan 15 -arkkitehtuurikilpailuun. 

Kansainvälisestä
arkkitehtuurikilpailusta
haetaan ennakkoluulottomia
näkemyksiä

T

uusulan kunta on päättänyt hakea mukaan Europan 15 - kansainväliseen
arkkitehtuurikilpailuun.
Kilpailu on suunnattu alle
40-vuotiaille alan ammattilaisille, ja siihen odotetaan paitsi suomalaisia myös eurooppalaisia ehdotuksia.
Kilpailu alkaa maaliskuussa ja päättyy
heinäkuussa. Tuloksia odotetaan loppuvuodesta 2019. Osallistuminen maksaa
kunnalle noin 120 000 euroa.
Kunta kaipaa Anttilan tilakeskuksen
alueen kehittämiseksi uusia ja raikkaita
ehdotuksia.
– Odotamme ehkä jopa hieman ”jalat
maasta irti” -olevia ehdotuksia. Haluamme kilpailun myötä herättää keskustelua,
millaisena Anttilan tilakeskuksen alue
nähdään, ja mitä se suunnittelijoiden mielestä mahdollistaa, muotoilee kaavoituspäällikkö Pia Sjöroos.
Anttilan tilakeskus sijaitsee Hyrylän
keskustaajaman ulkopuolella, mutta se on
seudullisesti, kansallisesti ja kansainvälisestikin katsottuna oivallisella paikalla
Tuusulanjärven rannassa ja lentokentän
välittömässä läheisyydessä. Alue mahdollistaa parhaimmillaan uusia käyttö- ja toimintatapoja.

Arkkitehtuurikilpailun lisäksi kunta
toivoo kehitystyöhön mukaan myös asukkaita. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan liittyvä yleisötilaisuus on jo järjestetty. Kuntalaiset voivat kuitenkin yhä
jättää omia ehdotuksiaan alueen kehittämiseksi. Palautetta otetaan vastaan maaliskuun alkuun saakka. 

Palautetta otetaan vastaan
maaliskuun alkuun saakka.
Osoitteeseen Tuusulan kunta,
kaavoitus, PL 60, 04301 Tuusula tai
sähköpostilla kaavoitus@tuusula.fi

Timo-peruna näki
päivänvalon Anttilassa

P

Kaavoitusuutisia

aijalan kylässä sijaitsevan Anttilan tilakeskuksen historian tiedetään ulottuvan aina 1500-luvulle asti. Alueella olleesta Anttilan kantatilasta muodostui 1600-luvulla kartano. Kartanolla oli vuosisatojen aikana useita eri
isäntiä, jotka saattoivat Anttilan vilkkaisiin historian käänteisiin. Kartanorakennus on sittemmin tuhoutunut.
1940 -luvun
alussa Anttila myytiin keskusosuusliike Hankkijalle, joka
käynnisti alueella kasvinjalostustoiminnan. Hankkija piti
tilakeskusta
omistuksessaan
kaikkiaan viisi vuosikymmentä.
Esimerkiksi
suomalaisten
suosikkiperuna Timo on jalostettu Anttilassa. Kasvinjalostustoiminnan seurauksena päivänvalon Tuusulassa näkivät myös
tukku suomalaisia viljoja sekä
herne nimeltään Helka.
Hankkija ajautui konkurssiin 1990-luvun alussa, jonka
jälkeen Tuusulan kunta osti tilakeskuksen itselleen. Kunnan
omistuksessa alueen toiminta
on ollut verkkaista. 

TUUSULAN TONTIT
KARTTAPALVELUUN
Tuusulan kunnan myymät tontit löytyvät jatkossa Tuusulan kunnan karttapalvelusta. Löydät karttapalvelun
osoitteesta https://kartta.tuusula.fi.
Palvelusta löydät niin myytävänä olevat
omakotitontit, kerrostalotontit kuin
yritystontit.
Löydät haluamasi tonttiaineiston karttapalvelun vasemmalla laidalla olevasta
valikosta seuraavaa polkua pitkin:
Näytä Kartalla > Tontit
Esimerkiksi tällä hetkellä myynnissä
olevia omakotitontteja löytyy Jokelan
Peltokaaresta, Anttilanrannasta Tuusulanjärven kupeesta ja Lahelanpellon
täydennysrakentamisalueelta.
TUTUSTU TONTTEIHIN
JA KARTTAPALVELUUN!
Palvelusta löydät paljon muutakin
Tuusulan kunnan alueen paikkatietoa
aina kierrätyspisteiden sijainneista
väestötilastoon.
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Kuva: Tuusulan kunta / Antti Kallio

Liikkumisen
taidetta.
Teksti ja kuvat: Minna Luoma ja Tuusulan kunta

Tuusulanjärvi on kuntalaisille
talvella tärkeä keidas
Talvi on näyttänyt parhaita puoliaan, mutta kaikki ei ole aina sitä, miltä
ikkunasta näyttää. Talvisten liikuntalajien vaalimisen osalta aika on ollut
Tuusulanjärvellä viime vuotta selkeästi haastavampi.

N

yt on saanut todellakin
huomata, kuinka lumi
on hyvä eriste, vahvistaa työnjohtaja Jaska
Vilen Tuusulan vapaaaikapalveluista.
– Liikuntareittien ylläpitäminen on ollut haastavaa jään päällä seisovan veden
vuoksi.
Lumi eristää, ja se on näkynyt myös jään
paksuudessa. Lumen alla oleva jää on yleensä aina aurattua jäätä ohuempi.
Tuusulanjärvi on talvella tuusulalaisille tärkeä liikuntapaikka, ja siksi liikuntareittejä pyritään vaalimaan kunnan osalta
niin hyvin kuin se on mahdollista. Vaikka
talvi tuli viime vuoden puolella, silti ensimmäiset väylät Tuusulanjärven jäälle
päästiin auraamaan vasta tammikuussa:
ensin hiihtäjille ja tovi sen jälkeen luistelijoille.
Vaihtelevat olosuhteet ovat verottaneet
myös väylien kuntoa. Hiihtoladut ovat jääneet jäisiksi ja luistelureitit röpelöisiksi.

Tarkista aina ajantasaiset latu- ja
luisteluverkostojen tiedot Tuusulan
kunnan verkkosivuilta kohdasta

www.tuusula.fi/tuusulanjarvi.

MUISTA MYÖS NÄMÄ
Matkaluistelu: Luistimet saat
halutessasi vuokralle
Gustavelundista.
Lumikenkäily: Vuokraa lumikengät Gustavelundista ja kävele
jään yli vaikka Sarvikallion
maisemiin.
Potkukelkkailu: Jos et omista
omaa potkukelkkaa, vuokraa
se Gustavelundista.
Pilkkiminen: Tiesithän,
että pilkkiminen on sallittu ilman
kalastuksenhoitomaksua.
Avantouinti: Pulahda avantoon
Krapilla savusaunan yleisövuorojen
yhteydessä.
Järven jäälle pääset parhaiten
joko Kirkkorannasta, Gustavelundin
ja Onnelan kohdalta tai
Halosenniemestä.

Urheilukeskuksella latua
tehdään tykkilumesta
Jos Tuusulanjärven olosuhteet tuntuvat
haasteellisilta, Vilen suosittelee kuntalaisia tutustumaan kunnan muuhun latuverkostoon ja luistelumahdollisuuksiin. Jokaisesta kuntakeskuksesta löytyvät omansa.
– Urheilukeskuksen reilun kilometrin
mittainen latu on tehty tykkilumesta.
Erityisen suuren suosion on Vilenin mukaan saanut Urheilukeskuksen vierestä
löytyvä Sikokallion reitti, jota kiertämällä
voi tehdä nyt kaikkiaan 4,5 kilometrin mittaisen hiihtolenkin. 
Talvi on ollut Tuusulanjärvellä haasteellinen. Työnjohtaja Jaska Vilen ja liikuntapaikan hoitaja
Lauri Pihlajamäki ovat lähdössä huoltamaan liikuntaväyliä.
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Kuva: Tuusulan kunta / Antti Kallio

Teksti: Timo Mattila

Sikokallion leveä ja
laadukas latu kutsuu hiihtämään
Vielä muutama vuosi sitten Sikokallion alueella ahersi puolustusvoimat
ja nyt alueelta löytyy ehkä Uudenmaan laadukkain latu.

K

un Sikokallion alue muutama vuosi sitten siirtyi
puolustusvoimilta kunnalle, vapaa-aikapalveluissa
oltiin hereillä. Rykmentinpuiston pohjoisosaan
kaavoitettu Puustellinmetsän asuinalue
oli pakottanut kunnan miettimään alueen
vanhat virkistysreitit uudestaan ja ratkaisuna ongelmaan Sikokallio putosi pöytään
kuin Manulle illallinen. Kunta päätti tarttua mahdollisuuteen. Kun hanke sai päättäjiltä rahoituksen, vapaa-aikapalveluiden
henkilöstö laittoi hihat heilumaan.
Sikokallion uusi virkistysreitti, kuten
vapaa-aikapalveluiden päällikkö Risto Kanerva siitä haluaa puhua, on ollut menestys heti ensimmäisestä talvesta lähtien.
Positiivisen palautteen määrä on jatkanut kasvuaan myös toisena vuonna. Risto
Kanervan varovainen ennustus on, että
sanan kiiriessä hyvähoitoisesta ja laadukkaasta ladusta, löytää reitti vielä runsaasti
uusia käyttäjiä.
Laitoimme sukset jalkaan ja lähdimme
testaamaan, onko menestyspuheille katetta vai päätyykö testiryhmämme ainoa jäsen lykkimään tasatyöntöä sorapedillä ja
väistelemään käpyjä ja vastaantulijoita.
Sikokallion ladun erikoispiirteenä ja
ehdottomasti ensimmäisenä huomiona reitille saavuttaessa on sen poikkeuksellinen

leveys. Ladulla mahtuu samanaikaisesti kulkemaan neljä rinnan: kaksi vapaan
tyylin ja kaksi perinteisen tyylin hiihtäjää.
Leveys takaa sen, että lauantaipäivän parhaasta ruuhka-ajankohdasta huolimatta
ladulla ei synny ruuhkaa. Reitillä pääsee
nauttimaan omasta rytmistä. Ohittaminen
on puhtaalla, hyvähoitoisella ja tasapohjaisella ladulla helppoa, joten kenenkään
perässä ei ole välttämätöntä hiihtää määräänsä enempää. Todisteena tästä minut
ohitetaan lenkillä useampaan kertaan.
Sikokallion reitti on profiililtaan tasainen, nopea ja helpohko. Reitillä on yksi pitkä ja loiva nousu, mutta kaikkinensa latu
sopii kaikille hiihtäjille kovakuntoisempien jäädessä ehkä kaipaamaan hieman
lisähaastetta. Lisähaastetta lenkilleen saa
yhdistämällä reitilleen urheilukeskuksen
muita latuja, joilla järjestetään mm. ampumahiihdon nuorten ja veteraanien SM-sarjan osakilpailuja.
Sikokallion ladulla on mittaa noin 4,5
km ja se lähtee heti urheilukeskuksen jalkapallohallin parkkipaikan vierestä. Latu
linkittyy saumattomasti urheilukeskuksen
muihin latuihin, joten pidemmistä matkoista nauttivat voivat hiihtää melko lailla
yhtä uraa maisemia toistamatta noin 7,7
km. Kaikki reitit, myös Sikokallio tämän
kauden alusta, ovat valaistuja aina kello
22.30 saakka. Urheilukeskukseen on help-

po tulla oman auton lisäksi myös julkisilla
kulkuvälineillä. Lähin pysäkki on Tuusulanväylän varrella ja aikataulut löytyvät
HSL:n käyttäjille HSL:n reittioppaasta.
Kahden kierroksen jälkeen olen loppu
ja päätän kurvata viimeisen nyppylän alla
olevalle parkkipaikalle. Joulun välipäivinä
ostamani skin-sukset tuntuvat olevan ainakin toistaiseksi mainospuheidensa veroiset. Otan sukset jalasta, vedän hieman
happea ja silmäilen kohti Sikokallion puhtaita lumia. Tuusulan kunnalla on syytä
ylpeyteen. Siisti ja hyväkuntoinen Sikokallion latu kutsuu hiihtämään vielä toistekin. 

MIKÄ IHMEEN SIKOKALLION LATU?
Sikokallion uusi reitti (4,5 km) lähtee
Tuusulan urheilukeskuksesta ja linkittyy urheilukeskuksen muihin latuihin. Kaikki reitit ovat valaistuja aina
kello 22.30 saakka. Paikalle pääsee
auton lisäksi julkisilla kulkuvälineillä. Lähin pysäkki on Tuusulanväylän
varrella ja aikataulut löytyvät HSL:n
käyttäjille HSL:n reittioppaasta.

Teksti: Jaana Lammi ja Jaana Siitonen

Torpparin päiväkodin esiopetustoiminta

kannustaa lapsia kestävän kehityksen toimiin

K

ellokoskella
sijaitsevan
Torpparin päiväkodin esiopetusryhmän toiminnan
lähtökohtana on elämyksellinen ja kokemuksellinen oppiminen. Leikeissä
ja opetuksessa huomioidaan lasten oman
ajattelun kehittäminen ja ylläpitäminen.
Lapsia kannustetaan arjessa pohtimaan
syy-seuraussuhteita.

ja vaikuttamaan kestävään kehitykseen
luontoa suojelemalla Luonto olemme me
-periaatteella.
Tavoitteena on luoda lapsille hyvä luontosuhde sekä näkemys siitä, että me kaikki
olemme osa luontoa. Tutustuessaan luontoon lapset oppivat rakastamaan ja suojelemaan sitä. Päiväkodin ja sen pihan lisäksi
myös metsä toimii yhtenä ahkerasti käytettynä oppimisympäristönä.

Kestävä kehitys teemana

Miten lasten mielestä
voimme suojella luontoa?

Esiopetustoiminta pyrkii tekemään kestävän kehityksen toimintamallia arkeen
soveltuvaksi ja jokapäiväiseksi toimintatavaksi. Lapsia pyritään osallistuttamaan

Torpparin päiväkodin esiopetusryhmän lapset ovat pohtineet kuluvana toimintakautena ajatuksiaan luonnosta ja sen suojelusta.

Voimme jokainen ottaa mallia
lasten ajatuksista luonnon
suojelemiseksi:
•

Tavaroiden kierrättäminen

•

Autoilla liikkumisen vaihtaminen
pyöräilyyn tai kävelyyn

•

Ruokailussa otetaan sopiva
määrä ruokaa

•

Roskien kerääminen
roskaamisen sijaan

•

Askartelu maitopurkeista

Oppimisen
taidetta.
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Tuusulan
brändi

Elämisen
taidetta.
Kuva: Tuusulan kunta / Antti Kallio

Teksti: Paula Kylä-Harakka ja Heidi Hagman

Tuusulan uusi brändi

on muutakin kuin uusi logo
Tuusulan kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 12.11.2018 Tuusulan
kunnan uuden brändin. Mitä brändi on? Mihin sillä pyritään? Mitä brändityössä saatiin aikaiseksi? Kokosimme tähän juttuun vastauksia näihin kysymyksiin ja muutamia esimerkkejä Tuusulan brändin mukaisesta markkinointiviestinnästä.

T

uusulalla on nyt uusi logo,
johon on kuvattuna siveltimen veto ja Tuusulanjärven aallot. Brändissä ei
kuitenkaan ole kyse pelkästään logosta. Kunnan
brändi on kokonaisuus, johon kuuluvat
logon ja muun visuaalisen ilmeen lisäksi
mielikuvat, joita ihmiset liittävät kuntaan.
Mielikuvat syntyvät jokaisessa kohtaamisessa kunnan kanssa. Kohtaamiset voivat olla suoria tai välillisiä: sekä ihmisten
omakohtaiset kokemukset kunnasta että
siitä leviävät tarinat, tulkinnat ja mielikuvat vaikuttavat brändiin.

Brändissä on kyse
ennen kaikkea teoista
Hyvät kokemukset ja mielikuvat perustuvat ennen kaikkea tekoihin – hyviin palveluihin. Saako lapsesi hyvää varhaiskasvatusta tai opetusta? Miten sinulle vastattiin
asiakaspalvelutiskillä? Mitä naapuri kertoikaan hiihtolatujen kunnosta?
Tietoisella brändityöllä ja markkinointiviestinnällä voidaan tukea positiivisten
mielikuvien syntymistä. Siksi Tuusulan
kunnan viestintä perustuu uuteen brändiin sekä visuaalisen ilmeen että sen tarinan ja viestien osalta.
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Tavoitteena on kunnan
elinvoiman lisääminen
Tuusulan brändityö pohjautuu kunnan
strategiaan. Se ikään kuin jatkaa siitä,
mihin strategiatyö jäi. Brändityöllä pyritään kunnan vetovoiman kasvattamiseen.
Hyvä brändi auttaa houkuttelemaan uusia asukkaita, matkailijoita ja yrityksiä
alueelle.
– Uusien asukkaiden houkuttelemisen
lisäksi, haluamme luoda edellytykset sille, että nykyiset asukkaat viihtyvät Tuusulassa. Haluamme, että jokainen tuusulalainen elää Tuusulassa ja juurtuu
Tuusulaan, sanoo pormestari Arto Lindberg.
Kunta kirkastaa brändiään kovaa vauhtia uudistamalla muun muassa palveluverkkoaan, elävöittämällä keskuksiaan
ja sujuvoittamalla palveluitaan – ja tekee
sen strategiansa mukaisesti kuntalaisia
osallistaen.

Miten brändi jo näkyy
markkinointiviestinnässä?
Markkinointiviestintää on jo muutettu
uuden brändin mukaiseksi. Markkinointiviestinnän työkaluna toimii brändikäsikirja, johon uusi brändi elementteineen
on kirjattu. Brändikäsikirja pitää sisällään

Jokainen
on brändilähettiläs.

kunnan visuaalisen ilmeen eri elementit
(logo, värit, fontit, kuvamaailma), bränditarinan, puhetavan, sloganit ja brändin
lanseeraussuunnitelman.
Kunnan markkinointiviestinnän materiaaleja, kuten lehti-ilmoituspohjia, autojen
teippauksia, käyntikortteja ja niin edelleen
– muutetaan parhaillaan uuden brändin
mukaisiksi. Osin erilaisten materiaalien
uudistaminen tapahtuu pikkuhiljaa, kun
vanhat varastot on käytetty loppuun.
Esimerkiksi kunnan verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat myötäilevät jo
uutta visuaalista ilmettä ja joulukuussa
2018 radiossa kuullussa markkinointikampanjassa nostettiin esiin brändityössä
tärkeiksi tunnistettuja Tuusulan vetovoimatekijöitä, kuten kulttuuria, viihtyisiä (ja
turvallisia) naapurustoja ja luonnon läheisyyttä – sijainnilla, joka on vertaansa vailla.

Brändityö tehtiin yhdessä
kuntalaisten kanssa
Tuusulan strategiassa kunnan toimintatavaksi määritellään yhdessä tekeminen: Me
teemme yhdessä uutta Tuusulaa. Ajatuksena on, että kuntaa rakennetaan yhdessä
kuntalaisten kanssa, kuntalaisia varten.
- Oli luonnollista, että myös uusi brändi rakennetaan asukkaiden kanssa. Paitsi

Kuva: Tuusulan kunta / Antti Kallio

Tuusulan
brändi

Kulttuurin
nälkään,
elämän
janoon.

että brändi perustuu vahvasti osallistaen
ja kuntalaisia kuullen tehtyyn kuntastrategiaan, otettiin kuntalaiset jälleen mukaan
brändiä muotoiltaessa, kertoo Arto Lindberg.
Osallistamista tehtiin keväällä verkkosivujen kyselyn, valokuvauskilpailun ja
brändibussikiertueen avulla. Brändibussi kierteli eri puolilla Tuusulaa ja käväisi
kysymässä ”naapurilta” Keravalla, Järvenpäässä ja Helsingissä. Kuntalaisten
näkemysten perusteella mainostoimisto
muokkasi Tuusulan uuden brändin ja visuaalisen ilmeen.

”Meistä jokainen on brändilähettiläs.”
– Kunta uudistuu kovaa vauhtia. Seuraavaksi brändi pitää saada elämään meidän
jokaisen teoissa. Tarkoitan sitä, että paikkakunnan brändi ei ole pelkästään kunnan
virallisen organisaation käsissä. Kuntalaiset ovat avainasemassa siinä, että he antavat panoksensa kunnan uudistustyöhön ja,
toiseksi, levittävät positiivisia uutisia Tuusulasta omissa verkostoissaan. Meistä jokainen on brändilähettiläs, Arto Lindberg
painottaa. 

LUONNONLÄHEINEN JA TURVALLINEN KULTTUURIKUNTA
– TUUSULAN MIELIKUVATUTKIMUKSEN TULOKSIA
Tuusulan kunta selvitti mielikuvia itsestään Sanoman Suomitutka-paneelissa
21.–29.11.2018. Paneelin kohderyhmänä oli Etelä-Suomen läänin 18–69-vuotias
väestö. Aineisto painotettiin Etelä-Suomen väestöä edustavaksi vastaajan sukupuolen, iän ja asuinmaakunnan mukaan. Tutkimuksen kokonaisvastaajamäärä oli
806.
Tulosten mukaan Tuusulan kunnan tuntee vähintään nimeltä 77 % vastaajista. 13 %
sanoo tuntevansa Tuusulan kunnan erittäin tai melko hyvin. 26 % vastaajista pitää
Tuusulan kuntaa erittäin tai melko kiinnostavana asuinpaikkana. Kunnan paremmin tuntevissa kiinnostus nousee miltei 60 %:iin. Muuttoa Tuusulan kuntaan voisi
harkita erittäin tai melko todennäköisesti 11 %. Tässä myöskin Tuusulan paremmin
tuntevat vastaajat korostuvat.
”Luonnonläheinen”, ”turvallinen” ja ”kulturelli” linkittyvät parhaiten vastaajien mielestä Tuusulan kuntaan. Luonnon ja kulttuurin ohella erityisesti alhaisemmat asumiskustannukset/hintataso nousevat asuinpaikkaa mietittäessä Tuusulan eduksi.
Syitä, joiden takia Tuusulaan ei olla valmiita muuttamaan olivat muun muassa
tyytyväisyys nykyiseen asuinpaikkaan, sijainti työpaikkaan ja sukulaisiin nähden
sekä kulkuyhteydet.
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Kuva: Tuusulan kunta / Antti Kallio

Tekstit: Katja Repo ja Heidi Hagman

Tuusulalaiset saavat päättää

100 000 euron käytöstä
Tuusula on ottanut käyttöönsä uuden tavan osallistua ja vaikuttaa. Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat pääsevät päättämään siitä, miten
kunnan käytössä olevia julkisia varoja käytetään.

A

luksi kaikki halukkaat
saivat jättää ideansa yhteisten varojen käytöstä.
Ideointi oli mahdollista marras-tammikuussa
osallistuvan budjetoinnin sähköisellä alustalla, kirjastoissa,
TuusInfossa ja pop up-tilaisuuksissa.
Ideoita annettiin 268 ja ne liittyvät asukkaiden hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen,
viheralueiden kunnostukseen, vapaa-ajan
ja liikunnan harrastustoimintaan sekä taiteeseen ja erilaisten kulttuuritapahtumien
järjestämiseen.

Asukkaiden 268:sta
ideasta äänestykseen
Asukkaiden ideoista kehitetään seuraavaksi toimenpide- ja projektiehdotuksia
kaikille avoimissa työpajoissa. Syntyneet
ehdotukset viedään sähköiselle osallistumisalustalle, jossa kaikki yli 12-vuotiaat
tuusulalaiset pääsevät äänestämään mitkä
ehdotuksista toteutetaan. Myös kirjastoissa ja TuusInfossa on mahdollisuus äänestää todistamalla henkilöllisyys.
Äänestys alkaa 15.3.2019 ja tulokset julkistetaan huhtikuun loppupuolella. Eniten
kannatusta saaneet ehdotukset toteutetaan vuoden 2019 aikana. 
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OSALLISTUVA
BUDJETOINTI TUUSULASSA
Uusi tapa osallistua ja vaikuttaa,
jossa asukkaat päättävät yhteisten
rahojen käytöstä
Sisältää kolme vaihetta: Ideointi,
kehittäminen ja äänestys
Tutustu ideoihin verkossa
osallistu.tuusula.fi
Jatkokehittäminen 1.2.–14.3.2019
työpajoissa
Äänestys 15.3.–15.4.2019
kirjastoissa, TuusInfossa ja
sähköisesti osoitteessa
osallistu.tuusula.fi
Ehdotusten toteuttamiseen on
varattu tälle vuodelle 100 000 euroa.

Osallisuustiimi: osallisuuskoordinaattori
Tanja Kivikoski (25.2. alkaen), kehittämispäällikkö
Heidi Hagman ja yhteisömanageri Katja Repo.

Yhteisömanageri ja
osallisuuskoordinaattori
palveluksessa – sinua varten!
Tuusula haluaa olla edelläkävijä asukkaiden osallisuuden edistämisessä ja rakentaa
entistä yhteisöllisempää Tuusulaa yhdessä
tuusulalaisten kanssa. Tuusulassa aloitti
elokuussa 2017 työnsä yhteisömanageri ja
helmikuussa 2019 osallisuustiimi täydentyy osallisuuskoordinaattorilla.
Osallisuustiimi tekee työtä asukkaiden
ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi sekä
omaehtoisen tekemisen mahdollistamiseksi. Uusi yhdessä tekemisen toimintatapa edellyttää uusia tapoja toimia meiltä
kaikilta!
Voit osallistua ja rakentaa uutta Tuusulaa myös verkossa. Kunnan verkkosivujen
osallisuussivuston www.tuusula.fi/osallisuus lisäksi käytössäsi on alueellisten kehittämisverkostojen Facebook-ryhmät. Älä
epäröi ottaa yhteyttä – me teemme yhdessä uutta Tuusulaa! 

Osallisuustiimi

Katso
kehittämispajojen ajankohdat
sivulta 12!

Katja Repo, yhteisömanageri,
katja.repo@tuusula.fi, 040 314 3048
Tanja Kivikoski, osallisuuskoordinaattori
25.2. alkaen, tanja.kivikoski@tuusula.fi,
040 314 3035
Heidi Hagman, kehittämispäällikkö,
heidi.hagman@tuusula.fi, 040 314 3052

Ajatuksia
ÄLÄ EPÄRÖI
OTTAA YHTEYTTÄ
– ME TEEMME
YHDESSÄ UUTTA
TUUSULAA!

Alueelliset kehittämisverkostot - alusta
asukkaiden toiminnalle
Tuusulalaisten
omaehtoista
toimintaa
sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia tukemaan on perustettu viisi alueellista kehittämisverkostoa. Verkostot toimivat Hyrylässä, Jokelassa, Kellokoskella,
Lahelan ja eteläisten kylien alueella sekä
Riihikalliossa.
Verkostot ovat avoimia kaikille asukkaille ja niissä voidaan toteuttaa uudenlaista yhteisöllistä toimintaa, toteuttaa projekteja ja asuinalueen kehittämishankkeita.
Tuusula tukee verkostojen toimintaa eri
tavoin. Kunta voi esimerkiksi myöntää rahoitusta, tarjota tiloja, ohjausta, antaa viestinnällistä tukea ja järjestää koulutuksia
tarpeen mukaan. Jokaisessa kehittämisverkostossa toimii ydintiimi, joka aktivoi
asukkaita ja toimijoita mukaan ja suunnittelee verkoston toimintaa.

Jos sinulla on idea
asuinalueesi parantamiseksi
ja haluat lähteä toteuttamaan
sitä yhdessä muiden kanssa,
ota yhteyttä kehittämisverkostosi ydintiimiin tai
kunnan yhteisömanageriin.
Mietitään yhdessä miten
ideasi saadaan toteutettua!
Hyrylän kehittämisverkoston ydintiimi
Lars Winqvist, lars.winqvist@elisanet.fi

Jokelan kehittämisverkoston ydintiimi
Tapani Miettinen,
tapani.miettinen@luottamus.tuusula.fi

Kellokosken kehittämisverkoston
ydintiimi

Kyösti Lehtonen, kyostile@kolumbus.fi

Lahelan kehittämisverkoston ydintiimi
Jari Anttalainen,
jari.anttalainen@luottamus.tuusula.fi

Riihikallion
kehittämisverkoston ydintiimi

Annina Nuutinen,
annina.nuutinen@luottamus.tuusula.fi

Teksti: Seppo ”Mooses” Mentula,
Paijalan ja Rusutjärven koulujen
rehtori ja kirjailija
Kuva: Veikko Somerpuro

Brändin lupaukset
ja omat kokemukset
vaakakupeissa
Tuusulan kunta pohti olemustaan tiiviisti brändityössään vuoden
2018 ajan. Lopputulemana oli siveltimen vetoa ja Tuusulanjärven
laineita kuvaava logo sekä tiivistys: Tuusulassa voi rakentaa oman
näköisensä elonkaaren - Tuusula tarjoaa elämisen taidetta.

Y

dinviestiä oli myös pureksittu näin:
Tuusula – luonnon taidetta, Tuusula
- asumisen taidetta ja Tuusula - kulttuurinälkään, elämänjanoon. Brändille on lukuisia määritelmiä, mutta
moni niistä korostaa mielikuvien
vahvistamista. Samalla brändi on lupaus. Tuusulalainen asukas voi siis puntaroida brändin onnistumista
asettamalla toiseen vaakakuppiin brändin ja toiseen
kokemuksensa kotipaikkakunnasta. Haen kellarista
vanhan vaa’an
Oman näköinen elonkaari, elämisen taide? Olen
42-vuotias ja viettänyt Tuusulassa kaarestani viimeiset 11 vuotta. Onko Tuusula mahdollistanut näköiseni
elämän. Kysymys on liian laaja. Sitä on pohdittava tarkempien sloganien kautta.
Onko Tuusula tarjonnut luonnon taidetta? Tähän on helppo vastata: kyllä. Suuri
syy perheeni Tuusulaan muutolle oli luonto. Olen uistellut Tuusulanjärvestä kuhaa ja kerännyt suppilovahveroita ja tatteja kotikunnan metsistä. Vaaka kallistuu reilusti plussan puolelle, vaikka ihmettelen, miksi aivan Hyrylän keskustassa olevaa joen vartta ei kehitetä kunnolla kuntalaisten puistoksi.
Miten on asumisen taiteen laita? Perheeseeni kuuluu vaimo ja nyt lukiota käyvät kaksoset. Asuminen on ollut välillä, etenkin lasten ollessa pieniä, melkoista taiteilua, mutta nukutus-, pyykki- tai ruuanlaittorumbaa en voi kunnan niskaan kaataa. Kun muutimme Tuusulaan Sodankylästä ja tarvitsimme nopeasti
asunnon, sellainen löytyi kunnan asuntotoimiston kautta nopeasti. Myöhemmin
hankimme asumisoikeus- ja lopulta omistusasunnon. Olemme löytäneet sopivan
asunnon aina kulloiseenkin elämäntilanteeseemme. Vaaka heilahtaa lisää myönteisten kokemusten puolelle.
Tuusula kulttuurinälkään, elämänjanoon? Suurin osa kulttuuritilaisuuksista,
joihin olen vuosien varrella osallistunut, on ollut Tuusulan ulkopuolella. Tämä
on johtunut siitä, että makuni vie usein vaihtoehtoisiin suuntiin. Viime vuosina
Tuusulan kulttuuritarjonta on kuitenkin monipuolistunut. Jos mieltymykseni
olisivat perinteisemmät, kellahtaisi vaaka kunnolla, mutta nytkin lasken punnuksen plussapuolelle.
Mutta tyydyttääkö Tuusula elämänjanoni? Edellä mainitsemani esimerkit
vahvistavat, että juotavaa riittää. Pientä janoa on kuitenkin jättänyt oleskelukeskustan puuttuminen. Tämän kuntalaisen mielestä Hyrylä kaipaa tiiviin keskustan, joka mahdollistaa ihmisten kokoontumisen viettämään yhteistä aikaa
pelkän kaupassa kipaisun sijaan. Keskusta kaipaa mahdollisuuksia puheensorinalle, iloisille ilmeille ja kohtaamisille.
Vilkaistaanpa vaakaa. Lupaukset on lunastettu. 

Suuri syy
perheeni
Tuusulaan
muutolle oli
luonto.

11

Tapahtumat
OSALLISTUVAN
BUDJETOINNIN TYÖPAJAT

Muista käydä katsomassa
tapahtumat osoitteessa
tapahtumat.tuusula.fi

TUUSULAN KIRJASTON
TAPAHTUMAT

EDUSKUNTAVAALIEN VAALIPANEELI
ti 26.3. klo 18 Tuusulan pääkirjasto

Uusi vaihe alkaa - Kehitämme yhdessä
ideoista toimenpide-ehdotuksia

Tervetuloa kuulemaan eri puolueiden ehdokkaiden ajatuksia ajankohtaisista asioista.
Paneelin juontaa Keski-Uusimaan päätoimittaja Joonas Romppanen.

ti 12.2. klo 17.30–19.30 Kellokosken koulu,
Ruukkisali, Koulutie 7, ovi A6

KIRJASTOKARNEVAALI

ke 13.2. klo 17.30-19.30 Jokelan koulukeskus, kirjastoluokka, Jyväkuja 13

ma 1.4. kaikissa Tuusulan kirjastoissa

to 14.2. klo 17.30–19.30 Riihikallion koulu,
Pellavamäentie 15

•

Nukketeatteri Ofelia: Sibeliuksen Satu
pääkirjastossa klo 18.

ti 26.2. klo 17.30–19.30 Vaunukankaan
koulu, Vaunukankaantie 3–5

•

Red Nose Companyn teatteriesitys
Juoksuhaudantie Jokelan kirjastossa
klo 19.

Ohjelmassa mm.

ke 27.2. klo 17.30–19.30 Tuusulan
pääkirjasto, Autoasemankatu 2

Ohjelma päivittyy keväällä,
seuraa ilmoitteluamme!

to 28.2. klo 13–15 kunnantalo, valtuustosali

KEHITTÄMISVERKOSTOJEN KEVÄÄN
TAPAHTUMIA
Riihikallion torstaikahvit uudistetussa
kortteliolohuoneessa, Kahvila Lyyli,
Pellavamäentie 5 A, 04320 Tuusula
14.2. / 28.2. / 14.3. / 28.3. / 11.4. / 25.4.
klo 14–16
Ensimmäisillä torstaikahveilla 14.2. sovitaan
paikallaolevien kesken kortteliolohuoneen
jatkosta ja toimintatavoista. Luvassa on
myös ystävänpäiväbingo ja hienot palkinnot
uudistetun olohuoneen ja ystävänpäivän
kunniaksi.

Jokelalaisten iltakortteliolohuone
Jokelan monitoimitalo, Jokela-sali,
Keskustie 20, 05400 Jokela
14.2. / 28.2. / 14.3. / 28.3. / 11.4. / 25.4.
/ 9.5 klo 18–19.30

Kirjastoissa ohjelmaa joka viikko
– satutunteja, kinoja, senioritapaamisia,
pulinakerhoja ja opastuksia.
Lue lisää www.tuusula.fi/kirjasto.
SIRWA FARIK: VIERAASTA MAASTA
KODIKSI – ELÄMÄNTARINANI JA
KOTOUTUMINEN SUOMEEN
ke 20.2.2019 klo 18 Tuusulan pääkirjasto
ma 25.2.2019 klo 18 Kellokosken kirjasto
ma 4.3.2018 klo 18 Jokelan kirjasto
Vuoden 2018 pakolaisnainen, vantaalainen
projektityöntekijä Sirwa Farik vierailee
Tuusulan kirjastoissa. Tilaisuus on monikielinen. Vapaa pääsy, kahvitarjoilu.
SUVI AHOLA: MITÄ MINNA CANTH
TODELLA SANOI?
ti 19.3. klo 18 Tuusulan pääkirjasto

Kortteliolohuoneessa voit tavata muita ja
istahtaa kahvikupin äärelle, muu toiminta
muotoutuu kävijöiden toiveiden ja oman
aktiivisuuden perusteella. Voit pistäytyä
oman aikataulusi mukaan, mutta huomioi
ulko-oven sulkeutuminen klo 19.

Toimittaja ja kirjallisuuskriitikko Suvi Ahola
vierailee pääkirjastossa Minna Canthin ja
tasa-arvon päivänä. Ahola kertoo tilaisuudessa toimittamastaan kirjasta Mitä Minna
Canth todella sanoi? Helmikuussa ilmestyvä kirja on katsaus Suomen ensimmäisen
feministin ajatuksiin.

Jokelan kehittämisverkoston avoin
kokous 14.3.2019 klo 18, Jokelan monitoimitalo, Keskustie 20, 05400 Jokela

SKIDIVIIKKO: KANTTIA KANSSA!
LASTENNÄYTELMÄ MINNA CANTHISTA

Kokouksessa aiheena osallistuvan budjetoinnin asukasäänestykseen etenevät
Jokelaa koskevat toimenpide-ehdotukset

Kellokosken kehittämisverkoston
avoimet kokoukset Kellokosken
koululla, Ruukkisali, ovi A6
to 14.2. klo 18 HYTE ja sen vaikutus kuntalaisten arkeen
ti 12.3. klo 18 Kellokosken kaavoitustilanne
to 11.4. klo 18 liikkuva Kellokoski
ti 15.5. klo 18 suunnitellaan syyskauden
aiheet ja ajankohdat
Näiden lisäksi on Mari Korhonen järjestämässä Tuusulanjärven kulttuurikierrosta 4.5. yhdessä museon Jaana Koskenrannan kanssa.
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ke 20.3. klo 9.30 Tuusulan pääkirjasto,
Satuhuone Laura
ke 20.3. klo 12 Kellokosken koulu,
Patruuna-sali
to 21.3. klo 11 ja 12 Jokela-talo
Kanttia kanssa! tutustuttaa lapset Minna
Canthiin ja hänen työhönsä. Suositusikä
5–8v. Paikat esityksiin varataan osoitteessa
www.tuusula.fi/skidiviikko 26.2. alkaen.
SKIDIVIIKKO:
PEHMOLELUJEN YÖKYLÄILY
pe 22.3. Tuusulan pääkirjasto
Tuo pehmolelusi yökylään pääkirjastoon!
Yökylässä pehmosi pääsee tutustumaan
uusiin kavereihin ja seikkailemaan ympäri
kirjastoa.

L. M. MONTGOMERY -ILTA
ke 24.4. klo 18 Jokelan kirjasto
Keskustelijoina tyttökirjaklassikoiden
ystäviä ja tutkijoita: Anu Lahtinen, Charlotta
Kivistö, Sara Kokkonen ja Leena Lehto.
Teatteri Sisar esittää otteita Annan nuoruusvuosista.

TUUSULAN KUNNANTALON AULAGALLERIAN
NÄYTTELYT
Hyryläntie 16, Tuusula
Vapaa pääsy. Avoinna maanantaina ja
perjantai klo 8-16, tiistai, keskiviikko,
torstai klo 8-18.30
5.2.–22.2. Sirpa Järvisen taidenäyttely
”Puutarhassani soi hiljainen sivellin”
26.2.–15.3. Tuusulan kuvataideopettajien
yhteisnäyttely
19.3.–29.3. Toimintakeskus Kettusen
kädentaitotuotteita, maalauksia ja
valokuvia
2.4.–12.4. Marita Verkasalon ja
Risto Järvenpään keramiikkaa ja
maalauksia
16.4.–3.5. Elli Parkkosen, Pirkko Mikkosen
ja Seija Rautarinnan taidenäyttely
”Elämän voima”
7.5.–24.5. Taito käsityö- ja muotoilukoulu
Tuusulan Helmin oppilastöiden näyttely
28.5.–14.6. Tuusulan lasten ja nuorten
kuvataidekoulun 15–20-vuotiaiden
syventävien opintojen oppilaiden näyttely

TUUSULAN KUNTA
HALOSENNIEMEN JA RANTATIEN
TULEVAT SUUNNITELMAT
-YLEISÖTILAISUUS 15.2. klo 14–17
Halosenniemi, Halosenniementie 4–6,
Tuusula, www.halosenniemi.fi
Halosenniemen kehittämissuunnitelmaa,
Rantatien alueen kaavahankkeita ja ulkotila-ohjeita sekä vesihuoltosaneerausta ovat
esittelemässä Tuusulan kunnan museo,
tilakeskus, kaavoitus sekä Tuusulan Vesi.
Klo 14 Halosenniemen opastus ja näyttelijä
Heikki Lundin esitys.

TUUSULAN MUSEOT

Lisää tapahtu
m
kunnan verkasi Tuusulan
tapahtumak kosivujen
a
tapahtumat. lenteriin:
tuusula.fi

Tapahtumat

LOTTAMUSEON
NÄYTTELYT

TAPAHTUMIA
ERI IKÄISILLE

Lottamuseo, Rantatie 39, 04310 Tuusula
www.lottamuseo.fi
Liput: 6/5/1 € ja Museokortti

60+ HYVINVOINTI-ILTAPÄIVÄ
9.2. klo 14–17

Lotan tarina – vaadi aina enin itseltäsi
19.12.2019 asti

Liikuntaseura Syke Tuusula ry
Tuusulan uimahalli, Rykmentintie 1,
04300 Tuusula, www.syketuusula.fi
Hyvinvointi-iltapäivän ohjelmassa on liikuntaa, terveysmittauksia sekä lääkärin luento.
Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa
mukaan yksin tai ystävän kanssa!

PYHÄT ON PIHLAJAT PIHALLA
– PEKKA HALOSEN MAISEMAMAALAUKSIA
21.1.–5.5.2019

Lottamuseon päänäyttely kertoo lottajärjestön historiasta. Lotan tarina on elämyksellinen ja koskettava näyttely, jonka
lähtökohtana ovat lottien henkilökohtaiset
kokemukset.

Halosenniemi, Halosenniementie 4–6,
04310 Tuusula, www.halosenniemi.fi

Lottamuseon ulkonäyttely
21.12.2020 asti

Suomen kultakauden keskeinen taiteilija
Pekka Halonen (1865–1933) on tunnettu
ennen kaikkea suomalaisen luonnon kuvaajana. Luonto edusti Haloselle jotain
ikuista ja pyhää – pysyvyyttä muuttuvassa
maailmassa.

Lottamuseon ulkonäyttelyssä kurkistetaan
sodan aikaiselle rautatieasemalle, jolla
kohtasivat sekä sairaita ja haavoittuneita
kuljettavat sairasjunat että sotaa pakoon
lähteneet sotalapset ja evakot.

”Happamia sanoi kettu pihlajanmarjoista” lapsille suunnattu opastus Pyhät on pihlajat
pihalla -näyttelyyn.

MIKÄ MIKÄ TEATTERI
ESITTÄÄ NÄYTELMÄN

JÄÄKARNEVAALIT 16.2.–17.2. klo 11–19

MUSTAPUKUINEN NAINEN

Tuusulan kunta, Rykmentinpuisto,
Rykmentintie 1, 04300 Tuusula

Liput 8/6/2 € ja Museokortti

Mikä Mikä teatteri, Hans Lehtelä, Teatteri
Mesta (Entinen Hyrylän nuorisotalo),
Kievarintie 17, 04300 Tuusula

HELI LAAKSONEN HELI LAAKSONEN
– ILMA LUPPA 6.2.–19.5.

Ohjaus: Pekka Mattila Rooleissa: Auvo Ruotsalainen, Esko Makkonen ja Marjut Paavola

Taiteilijakoti Erkkola, Rantatie 25,
04310 Tuusula, www.erkkola.fi

Ensi-ilta ti 19.2.klo 19. Muut esitykset
ke 20.2. klo 19, su 24.2 klo 15, ke 27.2 klo 19,
pe 1.3. klo 19, su 3.3. klo 15, ke 6.3.klo 19,
la 9.3. klo 17.

Tervetuloa perinteiseen koko perheen
jääkarnevaalitapahtumaan Rykmentinpuistoon. Tapahtuman yhteydessä järjestetään
jäänveiston SM-kilpailu. Veistosten lisäksi
viikonlopun aikana on tarjolla paljon myös
muuta ohjelmaa. Tapahtuma on maksuton!
Ks. takakansi.

Talvilomaviikolla ti 19.2. klo 13 ja to 21.2.
klo 13, Skidiviikolla la 23.3. klo 11–12.

Maalauksia margariinirasiaan, puulle ja
muulle J. H. Erkon vieraaksi on kutsuttu
kirjailija ja runoilija Heli Laaksonen. Hän
kokeilee siipiään kuvataiteen puolella.
Liput 5/4/2 € ja Museokortti
Ilma luppa -työpaja Erkkolassa,
ti 19.3 klo 9.00–9.45
Osallistuminen aikuisen kanssa. Ikäsuositus
3–8-vuotiaat. Kesto 45 min. Vapaa pääsy.
Ennakkoilmoittautumiset 26.2. klo 9.00 alkaen osoitteessa www.tuusula.fi/skidiviikko
Ystävänpäivän rakkaurunotyöpaja Erkkolassa to 14.2. klo 12–17
Taiteilijakoti Erkkola, Rantatie 25,
04310 Tuusula, www.erkkola.fi
J. H. Erkon innoittamana luemme ja kirjoitamme rakkausrunoja. Työpajaan osallistuminen
sisältyy pääsymaksun hintaan 5/4/2 €
tai Museokortilla ilmaiseksi. Ystävänpäivänä Erkkolassa on lipputarjous kaksi yhden
hinnalla.

SKIDIVIIKKO – LASTEN
OMA KULTTUURIVIIKKO
18.–22.3.
Tuusulan oma lastenkulttuuriviikko tuo
jälleen kiertävien ammattiteattereiden ja
-muusikoiden esityksiä ja työpajoja Tuusulaan lähelle lapsiperheitä, päiväkoteja
ja kouluja. Valtaosaan Skidiviikon tapahtumista on vapaa pääsy, mutta paikat pitää
varata ennakkoon.
Ohjelmisto ja lippujen varaus:
www.tuusula.fi/skidiviikko

Pääsylippuja ennakolta myy Eläintarvike
Hau & Mau, Hyrylänkatu 8, tai netistä;
www.mmteatteri.com Tiedustelut ja ryhmämyynti puh. 0400 434 226. Lippujen hinnat:
Peruslippu á 18 € Eläkeläiset, opiskelijat ja
työttömät á 15 €.
Tervetuloa teatteri Mestaan!

LASTEN TALVIRIEHA 2.3. klo 10–14
Lions Club Jokela, Notkopuisto, Keskustie,
05400 Jokela
Ohjelmassa on ratsastusta, koiravaljakkoajelua, hiihtokilpailu ja luisteluleikkejä.
Omat luistimet, pulkat ja sukset mukaan.
Tapahtuma on maksuton. Paikalla on myös
pufetti, josta saa pikkurahalla purtavaa
sekä juotavaa.

KRAPIN PAJAN
TAPAHTUMAT
Anssi Kela 14.2. klo 20–23.30
Loppuunmyyty
Maarit & Sami Hurmerinta 15.2.
klo 20–23.30
24,50 €, www.krapinpaja.fi

KUT TEATTERI ESITTÄÄ

KULTAKAUSI

KUT Keski-Uudenmaan Teatteri,
Halosenniemi, Halosenniementie 4–6,
04301 Tuusula, www.kut.fi
Helene: Arvostelijat sanovat, että maalaan
aina samaa taulua. Ehkä niin on. Minä etsin
kadonnutta porttia elämässäni… josta pääsisi vapaaksi… Sibelius: Minä olen aina halunnut säveltää juuri sinfonioita. Sieltä minä
olen porttiani etsinyt. Sibelius, Schjerfbeck
ja Gallen-Kallela. Kultakausi.
Käsikirjoitus Heikki Lund Ohjaus: Kalle
Tahkolahti Rooleissa: Elina Varjomäki
Jari Vainionkukka Kalle Tahkolahti Piano:
Anu Silvasti
Esitykset 10.3., 31.3., 7.4., 14.4., 28.4. klo 18
Liput 25/23/22/15 €

ERKKOLASSA TAPAHTUU
Taiteilijakoti Erkkola, Rantatie 25, Tuusula,
www.erkkola.fi
Story of Jazz – musiikkia ja
tarinaa jazzin vuosikymmeniltä
16.2. klo 17 ja 19
Antti Sarpila cl, s.sax, Pekka Sarmanto bass,
Seppo Hovi pno, acc, tarinat.
Liput p. 040 526 2707 tai
korhonen.piiu@gmail.com
Muusa Klubi: Crusellin matkassa
3.3. klo 18.
Crusell-trio Päivi Kantola, sopraano,
Mikko Raasakka, klarinetti ja Eero Manninen, piano. Liput 15 €, ennakkovaraus
lipuista www.lyyti.in/crusellinmatkassa
Muusa Klubi: Trubaduurin tarinoita
20.4. klo 17.
Runoilija ja trubaduuri Tero Pajunen.
Liput 15 €, ennakkovaraus lipuista
www.lyyti.in/trubaduurintarinoita
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Heli Laaksonen. Kuva Miikka Lappalainen

Teksti: Päivi Ahdeoja-Määttä

Runoilija Heli Laaksonen

pyrähtää kuvataiteeseen
Taiteilijakoti Erkkolassa on kevään ajan ainutlaatuinen tilaisuus tutustua runoilija ja kirjailija Heli Laaksosen naivistiseen taiteeseen. Lounaismurteen taiturina Laaksonen on runojensa kautta tullut tutuksi suomalaisille 2000-luvun alusta asti. Kuvataiteessa hän koettelee siipiään
luonnon- tai kierrätysmateriaaleille maalatuilla teoksillaan.

H

eli Laaksosen (s. 1972)
ensimmäisen runokirja
Pulu uis ilmestyi vuonna 2000. Sen jälkeen
hän on julkaissut kolme
lounaismurteista runokirjaa sekä lukuisia kauno- ja tietokirjoja.
Laaksonen tunnetaan myös televisiosarjasta Helil kyläs ja useista runokiertueistaan.
Hän vietti lapsuutensa Uudessakaupungissa ja elelee nykyään Rauman Lapissa vanhassa hirsitalossa.
Laaksosen taide muistuttaa hänen runojaan. Luonnonläheisyys yhdistyy arjen
asioihin kuten parkkikiekkoihin, linnunpönttöihin tai einesrasioihin. Materiaaleissa on luonnonpuuta tai ready made -esineitä. Runoilijan ääni välittyy teoksissa: puhe
tavallisen ihmisen, luonnosta välittämisen
ja huumorin puolesta. Sanojen tärkeys näkyy teosnimissä: 12 ihanaist naist meni siäne, Jos puut puhuis, olisko meil aikka kuunnella? Esineet ovat itsessään inspiroineet
teoksiin kuten hylätyn kirkonraunion ikkunankarmi, johon on maalattu puluja.
Tuusulan
taidemuseon
intendentti Minna
Tuominen näki Laaksosen ensinäyttelyn syksyllä 2017 Emil
Cedercreutzin
museossa
Harjavallassa, ja niinpä Laaksonen pyydettiin pitämään näyttelyä Tuusulaan. Runoilija
J. H. Erkko oli ennestään tuttu hupaisan
sattumuksen kautta. Laaksonen lainasi
Erkon säettä Oi jospa ihmisellä ois joulu
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ainainen joulupostikorttiinsa ja lisäsi perään oman säkeensä Mut ko tarkemmi
ajattele, viikkoki riittä. Kun Laaksonen
muistutti painotaloa, että tähän ei tarvita
käyttölupaa erikseen, tuli väärinkäsitys, ja
korttiin lipsahti Laaksosen viesti: ”Käyttöoikeus lauseel on, Erkko on kuallu yli 100
vuat sit”. Virhe huomattiin onneksi ennen
korttien menoa painoon.
Näyttelyn nimi Ilma luppa liittyy myös
taiteen tekoon. Runoilija pohtii: ”Olen ain
maalamist rakastanu, mut nyy ko tuan töitäni ihmiste ilmoil, mun miäle hiipi epäilys.
Onk mul runoilijana lupa tähä? (…) Astunk
mää jonkun toisen tontil ilma luppa? (…) Ei
semmost luppa voi mul kukka antta eikä
sitä evätä - mää olen tääl maalausteni kans
Erkon viaraana iha omal luval.” 

Heli Laaksonen, Venäjä himoittee Ukrainaa,
akryyli puulle 2017.
Kuva Tuusulan museo/Tarja Kärkkäinen.

TAITEILIJAKOTI
ERKKOLA
Rantatie 25, Tuusula
Puh. 040 314 3471
erkkola@tuusula.fi
www.erkkola.fi
Avoinna
6.2.–30.4. ke–su klo 12–17
6.3. ja 3.4. ke klo 12–19
1.5.–19.5. ti–su klo 11–18
Pääsymaksut
5/4/2 €. Museokortti-museo

Heli Laaksonen, Uusperhe, akryyli puulle 2017.
Kuva Tuusulan museo/Tarja Kärkkäinen

Sotepalvelut
sinua
varten

Sote ihmisen kokoiseksi

Hyvinkää I Järvenpää I Mäntsälä I nurMiJärvi I pornainen I tuusula

Kuva: HSL/ Lauri Eriksson

TÄRKEITÄ
YHTEYSTIETOJA
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.

Tuusula
HSL-kuntayhtymässä
Tuusulan kunta kuuluu Helsingin seudun
liikenne -kuntayhtymään. HSL asioissa saat
lisätietoja HSL:n verkkosivuilta (www.hsl.fi)
tai keskitetystä asiakaspalvelusta
TuusInfosta.

Yhteystiedot
Osoite: Tuusulan pääkirjaston rakennus
(Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula)
Sähköposti: tuusinfo@tuusula.fi
Puhelinnumero: 09 8718 3070
Aukioloajat
• ma-ke klo 8–16
• to klo 10–18
• pe klo 8–12

www.facebook.com/fiksaatuusulaa/

Tuusulan
kunnantalo
LASTEN OMA KULTUURIVIIKKO

Kunnantalon aulapalvelut palvelevat
kunnantalolle kokouksiin tulijoita.
• ma-to klo 8.15–16
• pe klo 8–12
Kunnantalo on avoinna ma ja pe
klo 8–16, ti-to klo 8–18.30.
Kunnantalolla toimii mm. asuntopalvelut,
rakennusvalvonta, sivistyksen toimialueen
hallinto, kaavoitus, kartta- ja mittauspalvelut, kasvun ja ympäristön toimialueen
hallinto, vesihuoltolaitos, yrityspalvelut ja
yleishallinto.

Tuusulan kunta somessa
www.facebook.com/tuusula
www.instagram.com/tuusulankunta
www.twitter.com/tuusulankunta
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Kilpailu

te
Julkinen tiedo

Ehdota nimeä
uudelle asukaslehdelle

idetta.
Elämisen taula.fi
www.tuus

Voit jättää ehdotuksesi maaliskuun 2019 loppuun mennessä
joko verkkosivujen lomakkeen
https://my.surveypal.com/Tuusulan-asukaslehden-nimi
tai keskitetyn asiakaspalvelun TuusInfon välityksellä.

Äänestä
uudelle
i!
lehdelle nim
an

TuusInfo ottaa myös vastaan palautetta ja toiveita
liittyen asukaslehden sisältöihin.
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100 000 euron
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Tuusulanjärv eä keidas, s. 6
talvella tärk
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TuusInfo:
Tuusulan pääkirjaston rakennus,
Autoasemankatu 2, 04300
Tuusula, 09 8718 3070, tuusinfo@tuusula.fi

Jääkarnevaalit
16.–17.2.2019

Tervetuloa perinteiseen koko perheen jääkarnevaalitapahtumaan
Rykmentinpuistoon. Tapahtuman yhteydessä järjestetään jäänveiston
SM-kilpailu, jossa Suomen parhaat veistäjät kilpailevat
Suomen mestaruudesta.

Suomen mestaruudesta kilpaillaan jo 25. kerran ja tänä vuonna kisapaikkana on Tuusula. Tapahtumapaikalla nähdään 16.–17.2. jääveistoksia,
joita loihtii Suomen jäätaiteilijoiden parhaimmisto.
Veistosten lisäksi viikonlopun aikana on tarjolla
paljon myös muuta ohjelmaa.
OHJELMALAVALLA

LAUANTAI 16.2.
klo 17 Pyhimys
SUNNUNTAI 17.2.
klo 13.30 Pelle Kaija Pum
klo 14.15 Professori Bluffo
klo 15 Hevisaurus

Kaikki
mukaan!
Vapaa
pääsy!

Lauantaina 16.2. tapahtuma alkaa klo 11. Sariolan hevoskaruselli
on avoinna lauantaina klo 11–19 ja sunnuntaina klo 11–16. Karvaisia,
halattavia kavereita on paikalla lauantaina klo 11–17 ja sunnuntaina
klo 11–16. Lauantai-ilta huipentuu klo 18 ilotulitukseen. Pyllymäki ja luistinrata ovat avoinna koko viikonlopun (säävaraus). Tapahtuma-alueella on
myös myynnissä mm. kuumaa mehua, kahvia, leivonnaisia sekä makkaraa.
Tapahtuman järjestää Tuusulan kunta yhteistyössä,
Jäälinna ry:n, Krapin Pajan ja paikallisten yhdistysten kanssa.

Lisätietoa tapahtumasta löytyy
Tuusulan kunnan sivuilta www.tuusula.fi
tai Jääkarnevaali 2019 Facebook-tapahtumasta.

