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Teksti: pormestari Arto Lindberg
Kuvat: Kari Kohvakka

Käännämme katseemme tulevaan
Näin itsenäisyyspäivän ja pian joulun kynnyksellä on hyvä hiljentyä hetkeksi pohtimaan mennyttä ja suuntamaan katsetta kohti tulevaa. Kuluva vuosi on ollut monin tavoin poikkeuksellinen: koronapandemia pisti
monella tavalla suunnitelmat uusiksi. Tuusulan kunnalle pandemia tarkoitti suurta taloudellista iskua, jonka joudumme muiden kuntien tavoin
ottamaan vastaan. Sopeutamme talouttamme tulevina vuosina. Tämä
näkyy esimerkiksi vuoden 2021 talousarviossa, jonka valtuusto käsittelee
kokouksessaan 7.12., sekä pidemmän aikavälin kasvun ja talouden hallintaohjelmassa.
Koronapandemia tarkoitti Tuusulalle myös muun muassa sitä, että jouduimme etsimään uudenlaisia tapoja jatkaa työskentelyä ja pitää huolta kuntalaisistamme. Veimme palveluitamme verkkoon, otimme entistä
enemmän käyttöön digitaalisia työvälineitä – ja myös ihan perinteisen
puhelimenkin, esimerkiksi silloin kun tavoittelimme kaikkia kuntamme
ikäihmisiä varmistaaksemme, kuinka he pärjäävät. Osa uusista toimintatavoista jää ehkä elämään vanhojen hyväksi havaittujen rinnalla.
Kuntalaisille koronavirus on tuonut mukanaan hieman erilaista sopeutumista: se on voinut tarkoittaa lomautuksia, työttömyyttä, taloudellista
epävarmuutta tai henkisen jaksamisen venymistä jopa sietokyvyn rajoille. Joka tapauksessa olemme kaikki joutuneet huomioimaan rajoitukset
ja ottamaan fyysistä etäisyyttä toisiin ihmisiin.
Kaikista haasteista huolimatta toivon, että me kaikki yhdessä jaksamme
vielä uskoa, että palaamme normaalimpiin aikoihin tulevaisuudessa. Toivon myös, että me kaikki pidämme vielä toistaiseksi korona-ajan rajoitukset mielessämme ja ehkäisemme siten yhdessä viruksen leviämistä.
On tärkeää, ettemme anna periksi koronaväsymykselle. Ennen kaikkea
toivon, että jaksamme pitää toisistamme huolta, vaikka emme pystyisi
aina tapaamaan kasvotusten. Itsenäisyyspäivän ja joulun aikaan on hyvä
aika muistaa läheisiään vaikka puhelulla tai joulukortilla.
Arto Lindberg
pormestari
Tuusulan kunta

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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Teksti: Johanna Kaunisto

Kuva: Kari Kohvakka

Kurkista
Tuusulan messukoteihin
virtuaalisesti osoitteessa
asuntomessut.fi.

Tuusulan asuntomessut saivat laajaa näkyvyyttä
– kohteet olivat esillä myös televisiossa

Tuusulassa 3.−30.8. pidetyt asuntomessut nähtiin marraskuussa Huvila & Huussi -ohjelmassa
televisiossa. Jaksot näkyivät Nelosella ja Ruudussa, uusinnat Livillä. Tallenteet ovat edelleen
katsottavissa Ruudussa. Tapahtuma ja sen isäntäkunta Tuusula saivat paljon
valtakunnallista näkyvyyttä.

S

uomen Asuntomessut toi Tuusulan asuntomessujen kodit ja
alueen kotisohville Nelosella
marraskuun kahdella viimeisellä viikolla esitetyssä tv-sarjassa. Kehitysjohtaja Anne
Pallaste sanoo, että Suomen Asuntomessujen tavoitteena on ollut jo pidempään
esitellä vuosittain järjestettävien asuntomessujen ratkaisuja ympärivuotisesti. Kevään koronarajoitukset siivittivät tavoitetta, kun asuntomessut halusi varmistaa
Rykmentinpuiston näkyvyyden ja messukotien esittelyn siinäkin tapauksessa, että
yleisötapahtumaa ei kesällä olisi voinut
järjestää.
Koronan tuomassa poikkeustilanteessa
kävi Tuusulan kannalta lopulta hyvin: sekä
neliviikkoinen messutapahtuma että valtakunnallinen tv-sarja toteutuivat. Tuusulan
noste asuinpaikkana jatkui koko syksyn.
Mökkiremonteista tunnetun Huvila &
Huussi -ohjelmasarjan konsepti tuunattiin
sopivaksi asuntomessukotien sisustus- ja
rakennusratkaisujen esittelyyn. Ohjelmassa katsojille esiteltiin myös Rykmentinpuiston tulevaisuuden kyläkaupunkia asuinalueena.
– Puisto haluttiin ehdottomasti mukaan.
Millainen keidas tuusulalaisilla onkaan!,
Pallaste toteaa.
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Veljesteco
puurakentamiseen
erikoistuneessa jaksossa
Asuntomessujen perimää tv-sarjassa on hyvin erilaisten kohteiden esittely, yhteisöllisestä palvelukorttelista kerrostaloon, townhousesta hirsitaloihin.
Ohjelmassa oli mukana 13 kotia. Puurakentamiseen
erikoistuneessa jaksossa esiteltiin Mia-Riitta ja Janne Lehtosen CLT-rakenteinen paritalokoti, asuntomessujen kohde 4 Veljesteco.
– Toivomme, että kotimme ekologisuus ja sen huomioiminen rakentamisessa välittyi katsojille, sanovat Lehtoset.
He ovat sisustaneet kotinsa itse muun muassa tuusulalaisen
Miikon piensisustustuotteilla. Omaan makuun suunniteltu ja toteutettu sisustus ei siten ole muuttunut messuilta ja tv:ssä nähdystä Lehtosten kaksilapsisen perheen muutettua kotiinsa syyskuussa.
– Se, mikä on muuttunut, on se, miten kotimme on herännyt
eloon. Viihdymme täällä erittäin hyvin, hymyilee Mia-Riitta.

Pientaloista esillä
Omatalo Kulma
Pientalokohteisiin keskittyneessä jaksossa nähtiin
moderni puutalo, joka on Roope, Arum ja Gabriel
Syvälahden koti.
Messuilla Omatalo Kulma -nimisenä kohteena (kohde 24) tunnetuksi tulleessa talossa ei monikaan asia ole muuttunut siitä, millaisena messuvieraat ja tv-katsojat sen näkivät. Talo suunniteltiin
jo alun perin kodiksi, ei näyttelytaloksi.
– Toivottavasti kotimme harmoninen, kodikas tunnelma ja sisustuksessa näkyvät juuremme Tuusulassa ja Indonesiassa välittyivät Huvila & Huussi -ohjelmasta, toteaa Syvälahden perhe.
Syvälahtien koti on tuusulalaisen suunnittelijan käsialaa. Muutoin jotain erityisesti tuusulalaista ei talosta löydy, lukuun ottamatta sen asukkaita.
– Talo ja sen asukkaat ovat, kuten Tuusulakin, kansainvälisiä,
urbaaneja, moderneja ja kuitenkin sopivasti vähän landelta, naurahtaa talon isäntä.

Huvila & Huussi asuntomessuilla -teemajaksot ovat katsottavissa Ruutu-palvelussa.
www.ruutu.fi/ohjelmat/huvila-huussi-asuntomessuilla

Asuntomessut oli lähtölaukaus
Rykmentinpuiston rakentamiselle
Loppuraportti kertoo onnistuneesta messutapahtumasta ja aluerakentamishankkeen ensimmäisen asuinalueen toteutumisesta Rykmentinpuistossa.
Tuusulan asuntomessujen loppuraportti luotaa tuusulalaista asuntomessuhistoriaa, vuoden
2020 elokuussa pidetyn messutapahtuman järjestelyt, messuaikaiset tapahtumat, viestinnän ja oheiskohteet. Tuusulan kunnan asuntomessuprojektin toteuttama raportti on koonnos messualueelle toteutuneista pysyvistä kestävän asumisen esimerkeistä ja siitä, miten
tulevaisuuden kyläkaupungin visiosta syntyneet messuteemat energiatehokkuudesta, yhteisöllisyydestä, taiteesta ja luonnosta näkyvät asukkaiden arjessa.
Loppuraportin julkaisee Tuusulan kunta.
Voit tutustua raporttiin sivulla tuusula.fi/asuntomessut.
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Teksti: Paula Miettinen
Kuva: Kari Kohvakka

Tuusulan tonttiarvonnan voittajatyö
esittää ”Rakkauden voimaa”
3.–30.8.2020 pidettyihin asuntomessuihin liittyen Tuusulan kunta
järjesti Taiteile itsellesi tontti -arvonnan. Arvonnan voitti työ,
joka kuvaa ”Rakkauden voimaa”.

V

oittaja ei osaa vielä hämmästykseltään
sanoa,
johtaako tontin voitto rakennusprojektin aloittamiseen ja muuttamiseen
Tuusulaan.
– Minulla ei ole siteitä Tuusulaan, mutta
paikkakunta on mielenkiintoinen sijaintinsa puolesta. Voisin myös tutustua Tuusulanjärven taiteilijayhteisön maisemiin,
tontin voittanut Nia Maria Haaranen Kouvolasta tuumii epäuskoa täynnä.
Palkintona olleen 697 neliömetrin tontin arvo on 31 275 euroa, ja kunta maksaa
myös tontinluovutuksesta aiheutuvat verot ja muut kulut, noin 10 000 euroa. Kunta luovuttaa tontin voittajalle ilman rakentamisvelvoitetta, eikä rajoita sen edelleen
luovuttamista.

Yleisön suosikkia etsitään
Tonttiarvontaan osallistuneisiin töihin, tai
otokseen niistä, pääsee nyt tutustumaan
verkkogalleriassa. Yleisön suosikiksi on ehdolla 32 kansalaisten tekemää taideteosta.
Verkossa esillä olevat työt on valinnut
Tuusulan museo. Taideteokset on valittu
siten, että ne kuvastavat sitä monipuolisuutta, jota arvonta inspiroi. 

Tonttiarvonnan voittaneen
Nia Maria Haarasen
teoksiin voi tutustua
Instagramissa osoitteessa
www.instagram.com/
lunamir ja taiteilijan
verkkosivuilla
www.niamariahaaranen.com

Arvonnan voittajaksi osui taiteilija
Arvonta suoritettiin satunnaisgeneraattorin avulla ja se videoitiin kunnantalolla
22.10.2020. Voittajan valintaan eivät vaikuttaneet kilpailuun jätetyn taideteoksen
ominaisuudet tai mikään itse osallistujaan
liittynyt tekijä. Silti voittajaksi kulttuurikunnan kilpailussa osui juuri taiteilija.
Nia Maria Haarasen töitä on ollut esillä
Suomessa ja ulkomailla. Haaranen osallistui arvontaan kuvalla omasta, aivan oikeasta taideteoksestaan ”Rakkauden voima”.
– Törmäsin arvontaan, kun selailin
asuntomessujen tietoja netissä. Jos emme
olisi eläneet koronavirusepidemian aikaa,
olisin tullut käymään, sillä olen kiinnostunut myös sisustamisesta, Haaranen kertoo.
Arvontaan oli mahdollista osallistua
31.7.–30.9. tekemällä taideteos: piirros, laulu, tanssi tai minkälainen vain taideteos
oman mielikuvituksensa rajoissa. Tuusula
sai määräaikaan mennessä 2 590 teosta.

Arvonta osana asuntomessuja
Tuusula järjesti tonttiarvonnan osana
useiden vuosien ajan valmisteltuja asuntomessuja. Messutapahtuma nähtiin alun
perinkin mahdollisuutena Tuusulan tunnettuuden ja siten vetovoiman nostamiseen.
– Arvonta oli yksi keinoistamme tuoda
esiin Tuusulaa asuinpaikkana. Arvonnan
palkintona oleva tontti sijaitsee Peltokaaressa, vehreällä asuinalueella Jokelassa.
Jokelasta on 40 minuutin suora junayhteys Helsingin ytimeen. Toivotamme voittajalle lämpimästi onnea – ja ehdottomasti
tervetuloa Tuusulaan, pormestari Arto
Lindberg sanoo.

OSALLISTU ARVONTAAN
Äänestä mielestäsi parasta teosta ja
voit voittaa lahjakortin Ravintola Krapihoviin! Tykkää mieleisestäsi teoksesta
osoitteessa elamisentaidetta.fi/kansalaisgalleria ja jätä yhteystietosi verkkosivun alaosassa olevalla lomakkeella, niin
olet mukana arvonnassa.
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Teksti: Taiju Kiesilä
Kuvat: Tarja Kärkkäinen

Vuoden 2019 juhlassa pormestari Arto Lindberg (oikeassa reunassa), sivistysjohtaja Virpi Lehmusvaara
ja opetuspäällikkö Markus Torvinen kättelivät jokaisen juhlaan saapuneen kolmasluokkalaisen.

Itsenäisyyspäivän viettoa etäjuhlassa
Jo keväällä kouluissa harjoiteltiin
juhlien viettämistä etänä ja tänä
poikkeuksellisena vuonna myös
3.-luokkalaisten perinteinen itsenäisyyspäivän juhla tuotetaan
livestriiminä koululuokkiin. Juhla
on ollut osa Tuusulan perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelmaa vuodesta 2016 lähtien,
mutta juhlaa on vietetty Tuusulassa jo vuodesta 2003 asti.

L

yhyt yksisuuntainen striimiohjelma sisältää samoja
elementtejä kuin perinteinenkin livejuhla. Vieraina
nähdään muun muassa paikalle eksyneet Kaisa ja Martta, jotka vierailevat vuodesta toiseen Tuusulan kolmasluokkalaisten juhlissa ja aina
luulevat olevansa presidentin juhlissa.
Tänä vuonna Kaisa ja Martta tavataan
miettimässä uuden ajan ja vanhan ajan
tervehtimisen tapoja, kun kätellä ei voida.
Juhlassa kuullaan myös pormestarin
juhlahaastattelu, johon lapset saivat lähettää kysymykset ennakkoon. Kesällä julkaistu Mun Tuusula -laulu ja -musiikkivideo vievät ajatukset kesään ja kotikuntaan,
ja ilma-akrobatiaesitys juhlanumerona
puolestaan kannustaa unelmoimaan. Yhteisen Maamme-laulun säestävät ja esilaulavat tuusulalaiset muusikot Janne Hovi
ja Taina Piira. Juhlaohjelma toteutetaan
livestriiminä koululuokkiin Krapin Pajalta
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Kuva: Heikkilä Photography

Kaisa ja Martta ihmettelevät tämän vuoden
itsenäisyyspäiväjuhlan etälähetyksessä
tervehtimisen tapoja.

Kolmosten etäjuhlissa nähtävä Dreams of -esitys
vertikaalikankaalla on sirkustaiteilija Jenny Mansikkasalon unelmointia ilmassa. Ilma-akrobatianumero on saanut inspiraationsa tähtitaivaasta,
tuulenpyörteistä ja unelmista.

2.12. Luokat voivat osallistua myös yhteiseen etäjuhlintaan omassa luokassa sekä
ennen että jälkeen juhlalähetyksen.

Turun Ammattikorkeakoulun Taideakatemian sirkuslinjalta vuonna 2015. Sirkus
Kia Ora on Keski-Uudenmaan Tanssiopiston sirkuslinja. Sirkusopetusta lapsille ja
nuorille on tarjolla sekä Tuusulassa että
Järvenpäässä.
− Sirkusharrastuksen aloitin 8-vuotiaana ja 11-vuotiaana löysin ilma-akrobatian,
kertoo Jenny. Tämä taitaa olla ensimmäinen kerta, kun esiinnyn sirkusnumerolla
itsenäisyyspäivän juhlassa. 

Ilma-akrobatiaesityksessä
unelmoidaan
Juhlassa nähdään sirkustaiteilija Jenny Mansikkasalon ilma-akrobatiaesitys
Dreams of. Jenny opettaa Sirkus Kira
Orassa ilma-akrobatiaa ja opettamistyön
lisäksi myös esiintyy itse. Jenny valmistui

Hyvää
itsenäisyyspäivää!
6.12.1917 eduskunta hyväksyi senaatin antaman
itsenäisyysjulistuksen käytännön toteutusta koskevan
päätöksen. Tuo päivämäärä vakiintui pian itsenäisen Suomen
kansallispäiväksi, kun hallitus päätti vuonna 1919,
että Suomen itsenäisyyspäivä on 6. joulukuuta
Asetuksen mukaan päivää tuli juhlistaa julkisten rakennusten liputuksella ja jumalanpalveluksilla.
Virastot, tuomioistuimet ja koulut sulkivat ovensa juhlapäiväksi. Lakisääteinen vapaapäivä joulukuun kuudennesta tuli 1929.
Se, miten juhlistamme itsenäisyyspäivää, on vakiintunut aikojen saatossa: Valtion ylin johto osallistuu itsenäisyyspäivän
juhlajumalanpalvelukseen Helsingin tuomiokirkossa. Tähtitorinimäellä Helsingissä nostetaan Suomen lippu salkoon.
Tasavallan presidentti myöntää kunniamerkkejä, suorittaa ylennyksiä puolustusvoimissa ja isännöi illan vastaanottoa.
Kodeissa sytytetään ikkunoille kaksi sinivalkoista kynttilää ja seurataan Linnan juhlia televisiosta.
Tuusulassa on omia perinteitä, jotka noudattavat monin tavoin valtiollisia esikuviaan: osallistumme jumalanpalveluksiin,
laskemme seppeleitä sankarihaudoille, pidämme puheita ja kokoonnumme itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin.
Poikkeusolojen aikana, esimerkiksi sodan vuosina, itsenäisyyspäivän seremonioista on jouduttu tinkimään.
Nyt olemme poikkeustilanteessa koronavirusepidemian takia: emme voi kokoontua yhteen, vaan joudumme välttämään
fyysisiä kontakteja, eristäytymään jopa läheisistämme, jotta pystymme pitämään omasta ja muiden turvallisuudesta huolta.
Itsenäisyyspäivänä ja joulun pyhinä perinteiden katkeaminen, etenkin pyhien viettäminen ilman läheisiä, saattaa tuntua erityisen
raskaalta. Meidän on kuitenkin kaikkien ponnisteltava ja jaksettava vielä, jotta saamme estettyä koronaviruksen leviämisen.
Voisiko tänä vuonna ajatella niin, että vanhoista perinteistä luopumisen sijaan, etsimme tärkeän päivän juhlistamiselle uusia
muotoja? Voimme edelleen sytyttää kynttilöitä. Entäpä jos siinä rinnalla soitamme vanhemmille, kirjoitamme kirjeen hyvälle
ystävälle tai rauhoitumme hyvän kirjan ääreen? Keksisimmekö uusia tapoja luoda juhlatunnelmaa kotiin poikkeusoloissa?
Haluan toivottaa hyvää itsenäisyyspäivää. Pidetään itsestämme ja toisistamme huolta!
Arto Lindberg
Pormestari

LINNAN JUHLAT
POIKKEUSOLOISSA
Poikkeusoloista huolimatta
Linnan juhlat saapuvat jokaisen
suomalaisen kotisohvalle.
Tasavallan presidentti
puolisoineen isännöi iltaa
Presidentinlinnasta, mutta ilman
juhlavieraita. Suora lähetys on
seurattavissa Yle TV1:ssä ja Yle
Areenassa klo 19.30 alkaen.
Ohjelmassa on musiikkia, tanssia
ja teatteria sekä välähdyksiä
itsenäisyyspäivän vietosta
ympäri Suomen. Tunnelmaa
luovat mm. Diandra, Ida Elina
ja Ylioppilaskunnan laulajat, ja
bändiä luotsaa Marzi Nyman. Illan
aikana esiintyvät myös näyttelijät
Esko Salminen ja Seela Sella sekä
Kansallisoopperan balettitanssijat.
Myös veteraanit ovat lähetyksessä
tärkeässä roolissa, vaikka
heitä ei perinteiseen tapaan
Presidentinlinnassa nähdäkään.
Kuvat: Kari Kohvakka
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Teksti: Pia Visti-Korhonen
Kuvat: Klassikkotuunaamon satoa

Pekka Halosen Luminen rinne lasten silmin
Klassikkotuunaamo kutsui tuusulalaiset oppilaat taiteilemaan
Tuusulassa 1800- ja 1900-lukujen taitteessa eläneen, Suomen kultakauden
taiteilijoihin kuuluneen taidemaalari Pekka Halosen Luminen rinne -teos on
tuottanut meille iloa jo 120 vuoden ajan. Teoksen lumoavuuden äärelle ovat
nyt päässeet Tuusulan koulujen oppilaat – tämän päivän oman elämänsä taiteilijat. Oppilaat saivat kunnalta Tuusulan brändivesivärit, ja klassikkoteoksen
tuunaus saattoi alkaa. Oppilaiden itsensä valikoimat teokset ovat esillä Halosenniemessä tammikuussa 2021 järjestettävässä näyttelyssä.

HUOM!
Koronavirusepidemia
voi aiheuttaaa
muutoksia tuleviin
tapahtumiimme.
Tarkistathan näyttelyn
tiedot vielä
verkkosivuilta!

Erna Wargh, Vaunukankaan koulu, 4 B

Melek Knuuttila, Riihikallion koulu, 6 A

Linnea Leino, Riihikallion koulu, 6 A

Tuunausvälineet kouluille

Lasten käsissä Pekka Halosen klassikkoteoksesta syntyi luovuutta tihkuvia maalauksia, joissa vuodenaikojen vaihtuminen
näkyi kevään herkkyytenä, loppukesän
lämpönä ja syksyn väri-ilotteluna.
– Lasten teokset ovat upeita ja uniikkeja. Klassikko on tehnyt uuden tulemisensa
lasten luovissa käsissä, ihastelee pormestari Arto Lindberg teosten äärellä.

myksilleen niin luonnosta, väreistä kuin
tulevaisuudestakin. Toivottavasti tämä herättää innostusta taiteeseen ja omaan paikallishistoriaan, pohtii Halosenniemen
museon tutkija Johanna Rinta-aho.
Taiteilijaelämää – Pekka Halosen Luminen rinne lasten silmin -näyttely on
esillä Halosenniemessä tammikuussa.
Myös lasten maalauksen innoittajana toiminut alkuperäinen maalaus on nähtävillä, kuten myös useita muita talon isännän
maalauksia.

Tuusulan koulut saivat käyttöönsä alkutalven pakkasten vielä paukkuessa Tuusulan
brändivesivärit ja Luminen rinne -teoksen
ääriviivapohjia.
Kouluille erityisesti hankitut Tuusulan
brändivesivärit ilmentävät kunnan uutta
vuonna 2018 uudistettua brändiä ja sen värimaailmaa. Tuusulan väripaletista voi löytää sekä luonnon omia sävyjä, että ihmiskäden jälkeä, ja sitä voi käyttää vapaasti eri
värejä yhdistäen, eri tilanteissa niiden erilaista luonnetta hyödyntäen taiteilijoiden
itsensä parhaaksi katsomalla tavalla.

Klassikon uusi tuleminen
Koulut ja luokat saivat yhdessä päättää
eteenpäin toimitettavat teokset. Tekijöinä
toimivat 1–6.-vuosiluokkien oppilaat.

Teokset esille arvoiselleen paikalle
Halosenniemeen
Lasten tuunaamista Luminen rinne -teoksista kootaan näyttely arvoiselle paikalleen
Halosenniemen museoon. On historiallinen hetki – Halosenniemessä ei ole ollut
aikaisemmin esillä koululaisten teoksia.
– On mielenkiintoista nähdä, miten eri
tavoin koululaiset ovat käsitelleet aihetta
ja löytäneet teoksesta pohjan omille näke-

PEKKA HALONEN,
LUMINEN RINNE 1900

akvarelli paperille 97 x 109,
Pekka Halosen seura

Pekka Halonen, Luminen rinne 1900,
Pekka Halosen seura. Kuva Museokuva
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Pariisin maailmannäyttelyssä vuonna
1900 oli esillä useita Pekka Halosen
maalauksia. Luminen rinne on luonnos
siellä olleeseen, nykyisin Ateneumin taidekokoelmiin kuuluvaan pannoomaalaukseen Ilveksen hiihtäjä. Luminen rinne
-maalaus on pelkistetty talvinen luonnonmaisema, jossa kuvataan dekoratiivisesti epäsymmetrisiä, kiemuraoksaisia mäntyjä lumisessa kalliorinteessä.
Luonnoksesta puutuu lopullisen teoksen hiihtäjä. Pariisin maailmannäyttelyssä 1900 Pekka Halonen sai hopeamitalin
maalauksistaan.

Tuotto tuusulalaisten lasten hyväksi
Tuusulan kunta osoittaa näyttelyn aikana kertyneitä Halosenniemen lipputuloja
vastaavan summan hyväntekeväisyyteen.
Lapset saavat itse päättää valittavan hyväntekeväisyyskohteen. 

TAITEILIJAELÄMÄÄ
– PEKKA HALOSEN LUMINEN
RINNE LASTEN SILMIN
1.–24.1.2021
Halosenniemi
Tuusulan taidemuseo
Halosenniementie 4–6, Tuusula
www.halosenniemi.fi
Avoinna 1.1.–24.1. ti–su 12–17
Pääsymaksut 10/8/2 €
Museokortti-museo

Pekka Halosen Luminen
rinne lasten silmin
Lasten tekemä taide valtaa Halosenniemen ensimmäistä kertaa
1.–24.1.2021. Lipputulot lahjoitetaan lyhentämättömänä lasten
valitsemaan hyväntekeväisyyskohteeseen. Tervetuloa!

Kuva: Kari Kohvakka

Tuusulalaislapset tuunasivat kouluissa järjestetyissä Klassikkotuunaamoissa
Pekka Halosen Luminen rinne -teoksen uuteen uskoon. Luovat tuunaukset esillä
tammikuussa Tuusulan taidemuseossa, Halosenniemessä, Halosenniementie 4–6,
Tuusula. Pääsymaksut 10/8/2 € (tai Museokortti). Avoinna 1.1.–24.1. ti–su 12–17.

Elämisen taidetta.
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Kaavoitus

Teksti: Minna Luoma
Kuva: Kaapo Kamu

Jokelasta on muotoutumassa
tulevaisuudessa pieni puutarhakaupunki
Tuusulan pohjoisosiin Jokelan keskustaan on laadittu vuosien varrella tukku erilaisia suunnitelmia.
Ne ovat olleet pohjana uudelle yleissuunnitelmalle, jonka avulla Jokelan identiteettiä on tarkoitus vahvistaa.

U

usi yleissuunnitelma pyrkii luomaan keskustaan
sopivaa
puutarhakaupunkimaista, yhtenäistä
tulevaisuudenkuvaa, valottaa Tuusulan kunnan
kaavasuunnittelija Vilma Karjalainen.
Nyt valmisteltu Jokelan keskustan
yleissuunnitelma on noussut tarpeesta kehittää keskustaa yhtenäisenä alueena. Jokela nähdään elinvoimaisena osana pääradanvarren taajamanauhaa.
– Keskeistä Jokelassa on nimenomaan
rautatieaseman ympäristön ja keskustan
kehittäminen niin, että myös taajaman julkiset tilat ja rakenne houkuttelevat sinne
asumaan.
Keskustan yleissuunnitelmaa täydentää
erillinen viherrakentamissuunnitelma.
– Viherrakentamisen yleissuunnitelmassa esitetään, millä tavoin Jokelan identiteetti puutarhakaupunkina voitaisiin
ottaa huomioon erihenkisissä kerrostalokortteleissa.

Historiaa ja viheralueita
ei ole unohdettu
Tärkeitä elementtejä yleissuunnitelmassa
ovat Jokelan keskustan omaleimaisuus ja
historia.
– Merkittäviä kiinnekohtia ovat tehdashistoriallinen alue, erityisesti Tiilitehtaan seutu sekä Keskustien ympäristö
kaupallisine palveluineen, unohtamatta
lampia ja niitä ympäröiviä puistoja, jotka
luovat ainutlaatuista julkista tilaa.
Jokelan keskustan yleissuunnitelma
asetetaan seuraavaksi nähtäville kunta-
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laisten kommentteja varten. Yleissuunnitelmaan on mahdollista tehdä vielä muutoksia kommenttien pohjalta.
– Yleissuunnitelma menee mahdollisten
muutosten jälkeen uudelleen päätöksentekoon. Mikäli suunnitelma hyväksytään,
siitä tulee tulevia asemakaavamuutoksia
ohjaava yleissuunnitelma, kiteyttää Karjalainen. 

Jokelan keskustan
yleissuunnitelma on nähtävillä
26.11.2020–15.1.2021.
Kuntalaisten jättämistä
mielipiteistä laaditaan kooste
osaksi yleissuunnitelmaa.
Tarkemmat tiedot löytyvät
myöhemmin Tuusulan kuntasuunnittelun Facebook-sivuilta:
www.facebook.com/
tuusulankuntasuunnittelu

Kaavoitus

Teksti: Minna Luoma
Kuva: Tuusulan kunnan kaavoitus

Pellavamäentien asemakaava
tuo uudistuksia Riihikallioon
Pellavamäentien asemakaava tuo kauan odotettuja uudistuksia Riihikallioon, kun uusi asemakaava
saa lainvoiman.

T

uusulan
eteläisin
taajama-alue Riihikallio on kuin
pieni kylä Hyrylän kainalossa. Riihikallion kahden
palvelu- ja liikekeskuksen
rakentamisen ja uudistamisen jälkeen alue on kuitenkin jäänyt
eräänlaisen pysähdyksen tilaan.
Moni asukas on toivonut tienoon kehittämistä. Myös asuinrakentaminen ja tyhjät tontit kiinnostavat.
Enää ei tarvitse kauan odottaa. Pellavanmäentien varteen sijoittuva uusi asemakaavahanke on vireillä, ja se on saanut
jo kunnanvaltuuston hyväksynnän.
Mikäli kaava etenee ilman valituksia, se
ehtinee tulla lainvoimaiseksi vielä tämän
vuoden aikana. Nopeimmillaan Riihikalliota päästäisiin uudistamaan muutaman
vuoden kuluttua.

Riihikallio on vetovoimainen
osa Hyrylää
Tuusulan kaavasuunnittelijan Jenni Aallon mukaan kunnassa tiedostetaan Riihikallion vetovoimaisuus osana Hyrylän keskusta-aluetta.
– Riihikalliossa oli koulukaavan lähettyvillä kaksi muuta pienempää kaavahanketta. Halusimme koota kaikki yhteen isoon

kuvaan, Pellavamäentien asemakaavaan,
joka mahdollistaa alueen kokonaisvaltaisen kehittämisen.
Pellavamäentien asemakaava-alue käsittää karkeasti Pellavamäentien Riihikallion koululta Ruotsinkyläntien risteykseen
saakka. Asemakaavan ulkopuolelle jää
muun muassa Pellavamäentien alkupää ja
nykyinen liikekeskus sekä Tuusulanväylän varsi.
Pellavamäentien
asemakaavalla
on
kiteytettynä kolme tavoitetta: kohentaa
alueen liikennejärjestelyjä, tiivistää nykyistä rakennuskantaa ja mahdollistaa
uusi asuinrakentaminen sekä kehittää uuden monitoimikampuksen myötä nykyistä
koulurakennusta.
Palveluja mahdollistavaa uutta palvelukeskusta ei asemakaavaan sisälly.

levat tontit sijoittuvat erityisesti Ruotsikyläntien ja Pellavamäentien väliin jäävälle
alueelle sekä Pähkinämäentien eteläpuolelle.

Viheralueet säilyvät
ja niitä kohennetaan
Aalto korostaa, että asemakaavan tarkoituksena on Riihikallion alueen eheyttäminen, ei rakentaminen täyteen. Alueen
luontoarvot ja niiden vaikutus virkistykseen on huomioitu.
Siksi niin sanottu Pellavamäen metsä
säilyy virkistyskäytössä, Peuranpuistoksi ristittyä virkistysaluetta kohennetaan,
ja yhteyksiä viheralueilta toiseen uudistetaan. 

Vaarallinen Ruotsinkylän risteysalue
poistuu vihdoinkin
– Yksi konkreettinen uudistuskohde on
Pellavamäentien ja Ruotsinkyläntien risteysalue. Se koetaan vaaralliseksi ja turvattomaksi. Risteysalue on tarkoitus uudistaa.
Lisäksi pysäköintimahdollisuudet Pellavamäentien varrella kohenevat.
Riihikalliosta tonttia toivoneiden kannattaa olla valppaana. Uudet, myyntiin tu-
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Teksti: Paula Miettinen

Apulaispormestari Mika Mäki-Kuhna:

Tuusulan nosturi-indeksi on saatu nousuun
Kuva: Kari Kohvakka

Mika Mäki-Kuhna toimii Tuusulan kasvun ja ympäristön
toimialueen apulaispormestarina. Hän vetää puheenjohtajana
kuntakehityslautakuntaa, ja iloitsee siitä, että rakentaminen
on lähtenyt Tuusulassa viimein taas käyntiin.

T

uusulan kunta on saanut
parin viime vuoden aikana
kohennettua huomattavasti rakentamisen olosuhteita. Olemme onnistuneet
työssä sen eteen, että sekä
Hyrylän palvelukeskuksen että asumisen
rakentaminen eri puolilla Tuusulaa pääsevät käyntiin. Alkaa näkyä nostureita, on
saatu niin sanottu nosturi-indeksi voimakkaaseen nousuun. Myös omakotitontit menevät varsinkin etelässä hyvin kaupaksi,
apulaispormestari Mika Mäki-Kuhna kertoo.
Tuusulassa on tällä hetkellä tarjolla
omakotitontteja useilta alueilta: Anttilanrannasta, Lahelanpellosta, Linjapuistosta
ja Peltokaaresta. Tuottajamuotoiseen rakentamiseen luovutettavia kerros-, rivi- ja
pientalotontteja löytyy sekä Etelä-Tuusulasta, Jokelasta että Kellokoskelta.
– Erona aiempiin vuosiin on muun
muassa se, että meillä on tällä hetkellä
hyvin tontteja oman talon rakentamista
suunniteleville. Ponnisteluista huolimatta
yritystontteja ei kuitenkaan ole saatavilla
kysyntää vastaavasti. On valitettavaa, että
valtuuston päätöksestä koskien esimerkiksi Rykmentinportin yritysalueen kaavaa
on valitettu. Kysyntää kyllä olisi, MäkiKuhna sanoo.
Tuusulan kunnan vapaat yritystontit
löytyvät tällä hetkellä Jokelasta ja Kellokoskelta. Etelä-Tuusulassa yritystontteja
ei ole saatavilla. Useita kaavahankkeita,
kuten Rykmentinportti, Sula ja Focus, on
valmistumassa.

Rykmentinpuiston
rakentaminen jatkuu
Elokuussa 2020 pidettiin asuntomessut
Hyrylän keskustan tuntumassa, Puustellinmetsän alueella, joka on osa laajempaa
Rykmentinpuistoa.
– Rykmentin puistotien ympäristön
useat kerrostalohankkeet ovat rakentumassa ja niistä osa valmistuu jo tänä vuonna. Pääosa on muuttovalmiina ensi vuoden
aikana. Puustellinmetsän messualueen
ulkopuoliset kiinteistöt ovat myös vauhdilla rakentumassa. Puustellinmetsän kaava-alueen länsiosaan tulee lähivuosina hiilineutraali hirsinen asuinalue My Town.
Hanke on ensimmäinen vastaava koko
maailmassa, apulaispormestari kertoo.
– Asuntomessut toimivat hyvänä alkusysäyksenä yhdelle Helsingin seudun mer-
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Elokuussa 2020 pidettiin asuntomessut Puustellinmetsän alueella.
kittävimmistä aluerakentamisen hankkeista. Alueella asuu tulevaisuudessa jopa
15 000 asukasta.

Palvelukeskus muuttaa
Hyrylän keskustaa
Hyrylän keskustan kehittäminen on myös
ottanut askeleita eteenpäin, kun pitkään
suunniteltu liikekeskus on etenemässä. Ostarin paikalle on tarkoitus rakentaa sekä
liike- että toimistotiloja yhdistävä kokonaisuus, jossa sijaitsevat Prisma, erikoistavarakauppaa, palveluita ja kunnan toimintoja, ja toiveissa on, että alue yhdistyy
katutasossa yhtenäiseksi kokonaisuudeksi
vieressä sijaitsevan entisen S-Marketin eli
Auratumin kiinteistön kanssa. Suunnitelmissa on myös muun muassa torialue ja
aukio.
Lisäksi vanha kunnantalo aiotaan purkaa Hyryläntien varrelta. Vapautuvia maita on kaavailtu asuntorakentamiseen. Suutarintien eli ns. Palokunnanmäen hanke
etenee ja lähtenee käyntiin alkuvuodesta
2021. Kauppatie 2:ssa eli vanhan Osuuspankin kiinteistöllä rakennustyöt ovat
käynnissä.
– Näiden monien suunnitelmien ja
hankkeiden toteutuessa Hyrylä muuttuu
viimein elävämmäksi ja kaupunkimaisemmaksi. Kuntalaisten pitkään toivomat eri-

laiset kaupalliset palvelut paranevat. Prisman ja kunnantalon yhdistäviin tiloihin
liittyvä kilpailutus on alkamassa vielä tämän vuoden puolella ja hankinta voisi olla
valmis toteutettavaksi ennen ensi kesää.
Kunnan tavoitteena on, että uusi Prisman
rakennus otetaan käyttöön jouluun 2023
mennessä, apulaispormestari tiivistää.

Asuinympäristöä kohennetaan
– Nykyisten asukkaiden elinympäristö
kohenee monin tavoin. Tuusulanjärveä
kehitetään paremmin kuntalaisten saavutettavaksi esimerkiksi Fjällbon laituripaviljongin ja Sarvikallion lähivirkistyspaikan kaltaisten kohteiden avulla. Järven
länsirantaan Tuuskodon eli nykyisen kunnantalon eteen avattiin Kotuntien kevyenliikenteenväylä ja Anttilan tilakeskuksen
rantaan rakennetaan piknik-paikka, joka
otetaan käyttöön keväällä 2021, MäkiKuhna kertoo.
Myös puistoja ja istutuksia on kohennettu ja lisätty kuntalaisten iloksi. Apulaispormestari nostaa esiin myös Hyrylän urheilukeskuksen: paikkaa kehitetään monin
tavoin, ja alueelle on tulossa muun muassa
monitoimi-/jalkapallohalli, padel- ja salibandyhalli. Rakenteilla ovat myös juoksuportaat ja BMX-rata. 

Teksti: Minna Luoma
Kuva: Tuusulan kunnan kaavoitus

Kaavoitus

Uudesta peruskoulusta
kaavaillaan monitoimikampusta
Riihikallion asukkaiden keskuudessa yksi ehkä eniten odotettu kuuluminen on, koska alueelle saadaan uusi
koulurakennus. Nykyinen koulu kärsii sisäilmaongelmista, eikä se ole kaikilta osin enää nykyvaatimusten mukainen. Koulun vanhimmat osat ovat 1960-luvulta.

M

onitoimikampukseksi
nimetty Riihikallion
kouluhanke on kytketty
Pellavamäentien
asemakaavaan.
Jos
asemakaava saa tänä
vuonna lainvoiman, uusi monitoimikampus voisi olla valmis syksyllä 2024.
Uuden koulun ei ole kuitenkaan tarkoitus olla vain pelkkä peruskoulu vaan
se suunnitellaan niin sanotuksi monitoimikampukseksi. Uudesta kampuksesta
kaavaillaan nykyisen kolmesarjaisen yhtenäiskoulun sijaan neljäsarjaista yhtenäiskoulua.

Vanhojen tilojen sekä tontille vuokratun väistötilarakennuksen on tarkoitus
palvella siihen saakka, kunnes uusi koulurakennus on valmis.
Uusi monitoimikampus muodostuu kolmesta erillisestä rakennuksesta, joita ovat
uudisrakennuksena toteutettava koulurakennus sekä peruskorjattavat nykyisen
koulun osat: erillinen liikuntasalirakennus
ja vuonna 2007 valmistunut yläkoulusiipi,
johon on ajateltu sijoittaa koulun aineopetustilat.
Kampuksen piha-alue suunnitellaan
koulun välituntipihaksi sekä kuntalaisia
palvelevaksi lähiliikuntapaikaksi. Moni-

LISÄÄ KAAVOITUKSEN
UUTISIA
www.tuusula.fi/kaavoitus
toimisuus mahdollistaa tilojen sekä piha-alueen laajemman käytön eri käyttäjäryhmille, kuten alueella toimiville
yhdistyksille ja seuroille, kouluaikojen ulkopuolella.
Monitoimikampuksen odotetaan lisäävän myös alueen yhteisöllisyyttä. 

Joulupostia ikäihmisille -kampanja kutsuu
kaikki Tuusulan asukkaat lähettämään
joulukortteja ikääntyneille
Kaikkien aikojen iloisin joulukampanja on alkanut. Luovan
välittämisen yhteisö Siskot ja
Simot järjestää yhteistyökumppaneineen Joulupostia ikäihmisille
-kampanjan 16.11.–11.12.2020 yhtä
aikaa yli sadalla paikkakunnalla.
Kampanjassa kerätään joulukortteja kotihoidon ja asumispalvelujen ikääntyneille asiakkaille.

L

ähettämällä joulukortin voi
tuottaa yksinäiselle ikäihmiselle tunteen siitä, että häntä
on ajateltu. Kortilla voi koskettaa ja tuottaa iloa lähimmäiselle, Siskot ja Simot ry:n
toiminnanjohtaja Eero Väisänen sanoo.
Kampanjan yhteistyökumppaneita ovat
Kuntaliitto, Kansalaisopistojen liitto, Kansalaisareena ja Suomen 4H-liitto. Kampanjan suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö. 

KAMPANJAAN OSALLISTUMINEN
ON HELPPOA JA HAUSKAA
Kampanjaan voi osallistua
1. tekemällä joulukortin ja
2. toimittamalla sen keräyspisteeseen
11.12. mennessä.
Tee joulukortti näin:
• Kirjoita korttiin hyvän joulun
toivotukset.
•

Merkitse saajan kohdalle ”Sinulle”
ja lähettäjän kohdalle oma nimesi ja
Siskot ja Simot.

•

Pudota kortti sellaisenaan lähimpään keräyslaatikkoon. Ethän sulje
korttia kirjekuoreen.

Keräyspisteet Tuusulassa
PÄÄKIRJASTO
Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula
JOKELAN KIRJASTO
Keskustie 20, 05400 Jokela
KELLOKOSKEN KIRJASTO
Kuntotaival 2 B, 04500 Tuusula
TUUSULAN OPISTO
Koskenmäenpolku 4, 2.krs.,
04300 Tuusula
RIIHIKODON PALVELUKESKUS
(kahvion eteistila)
Pellavamäentie 3 D, 04320 Tuusula
Kortteja voi myös
postittaa alla oleviin osoitteisiin:
Joulupostia ikäihmisille
TUUSINFO
Autoasemankatu 2
04300 Tuusula
Joulupostia ikäihmisille
RIIHIKODON PALVELUKESKUS
Pellavamäentie 3 D
04320 Tuusula
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Teksti: Anna Partanen
Kuvat: Kari Kohvakka

Metamorphoses ilahdutti lapsia ja aikuisia.
Reichsteinin käsialaa on myös Kansallismuseon
muumit 75 vuotta -juhlanäyttelyn taiteellinen
toteutus ja näyttelyarkkitehtuuri.

Pimeässä hohtavia valohahmoja,
ruskan väriloistoa Taidekasarmilla
Isänpäivän iltana päättynyt Valoa, enemmän valoa! -tapahtuma toi
kansainvälistä valotaidetta osaksi Tuusulan kulttuuritarjontaa. Pari
viikkoa kestänyt ulkoilmatapahtuma keräsi väkeä tasaisena virtana
ihailemaan eri puolilla kuntaa valaistuja kohteita ja valoteoksia.

K

un taiteilija Alexander
Reichstein näki Tuuskodon rannassa kasvavan
männyn, hän tiesi heti,
että tässä olisi paikka,
jossa hänen teräslangasta luodut valohahmonsa heräisivät eloon.
Puun oksilla roikkuvat, UV-valossa loistavat hahmot esittävät Metamorphoses-valotaideteoksessa muodonmuutoksen lapsesta aikuiseksi ja toukasta perhoseksi. Petri
Laakson luoman äänimaailman säestämänä hahmot on saatu nauramaan, itkemään
ja mumisemaan omalla kielellään.
– Olin varautunut etsimään sopivaa
puuta teoksellemme pitkään, mutta paikka löytyi yllättävän helposti. Männyn oksat olivat tarpeeksi korkealla, puuta pystyi
kiertämään, eikä paikka ollut liian syrjäinen, joten sinne oli helppo tulla. Tärkeää
oli myös, että sähköä oli saatavilla, Reichstein selvittää.
Moskovalaissyntyinen, Helsingissä 90luvulta asunut Reichstein iloitsi kutsusta
Tuusulan valotapahtumaan. Hänen valohahmonsa majailevat Ruotsinkylässä taiteilijan
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varastolla, ja pääsivät nyt ensimmäistä
kertaa ulkoilemaan omalla paikkakunnalla.
– Valohahmojeni alkuperä juontaa 10
vuoden taakse lastenkirjan ideaan, johon
minun oli tarkoitus luoda hassuja otuksia,
eräänlaisia lasten ja hyönteisten välimuotoja. Kirjaa ei koskaan tullut, ja hahmot
unohtuivat muutamaksi vuodeksi, kunnes
aloin tekemään niitä teräslangasta. Ajatuksena oli, että materiaali olisi samankaltaista, kuin tietyt hyönteiset itse tuottavat,
ja hahmot loistaisivat kuin kiiltomadot,
Reichstein kertoo.
Ensimmäinen joukko Reichsteinin omaperäisiä hahmoja löysi kotinsa Kotkan
veistospuiston isosta vaahterasta, ja toinen perhe asettui Pietariin erään museon
pihalle.
– Hahmot ovat sinkittyjä ja vähän hopeaisia, joten ne hohtavat itsestään, mutta
hohto himmenee ajan kanssa. Niille oli siis
tehtävä jotakin, ja keksin UV-valaistuksen.
Otin hahmot alas Kotkan veistospuistossa,
ruiskutin niihin UV-herkkää maalia, ja valaisin ne sitten UV-valolla. Nyt ne hohtavat

jälleen Kotkassa ja Pietarissa, ja sama metodi on Metamorphoses-valotaideteoksen
taustalla, Reichstein selvittää.

Tyhjä Taidekasarmi täyttyi valolla
Pimeän laskeutuessa tyhjillään olevan
Taidekasarmin suurista ikkunoista alkaa
hohtaa vihreän ja punaisen eri sävyjä. Kun
malttaa pysähtyä, havaitsee, kuinka valo
leikittelee myös lähiympäristön puissa.
– Tämä projekti oli minusta hyvin mielenkiintoinen. Pidän äärimmäisen tärkeänä, että näinä aikoina, jolloin ihmisten
menemistä ja tekemistä on rajoitettu, ja
monella on pelkotiloja, toteutetaan tapahtumia, joihin ihmisten on helppoa ja turvallista tulla. Kaipaamme valonpilkahduksia nyt enemmän kuin koskaan, toteaa
valotaiteilija Kari Kola.
Maailmalla Kola tunnetaan suurista
maisema- ja ympäristöteoksistaan ja hänen tavastaan vaikuttaa valolla. Taiteilijan motto ”kaikki on mahdollista” näkyy
hänen tavassaan luoda massiivisia, jopa
mahdottomilta kuulostavia ulkoilmainstallaatioita. Hyviä esimerkkejä Kolan suurista valotaideteoksista ovat saamelaisten
pyhän paikan, Saana-tunturin, valaisu
Suomi 100 -juhlavuonna ja valoteos Stonehengen esihistoriallisella monumentilla
Englannissa. Jälkimmäinen oli osa Kolan
maailmanperintökohteita esiintuovaa projektia.

Jos malttoi pysähtyä Kari Kolan Syksyteoksen äärelle Taidekasarmilla, havaitsi,
kuinka rakennuksen lähellä olevat puut
saivat osansa upeasta väriloistosta.

Kerro mielipiteesi
valotapahtumasta:
www.tuusula.fi/valoa

– Haluan, että taiteeni synnyttää keskustelua ja herättelee päättäjiä. Haluan
nostaa esiin tärkeitä ajankohtaisia teemoja, ja arvokkaita rakennuksia, paikkoja, joita ollaan sulkemassa tai jotka ovat jostain
syystä tyhjillään, Kola kertoo.
Kotikaupungissaan Joensuussa Kola
tunnetaankin siitä, että hän osti sulkemisuhan alla olevan kasvitieteellisen puutarhan Botanian, jossa järjestää nykyään
myös festivaaleja.
Idean Tuusulan valotapahtuman Syksy-installaatioon Kola sai paikan päällä
Taidekasarmilla.
– Heti kun näin tämän upean vanhan
tyhjillään olevan punatiilisen rakennuksen, se näyttäytyi minulle lämpöisissä syksyn sävyissä. Halusin käyttää niin montaa ikkunaa kuin mahdollista, ja halusin
myös, että ympäröivät puut tulisivat esiin.
Pyrimme saamaan aikaan ilmiön kuin katto nousisi ilmaan, Kola kertoo teoksestaan.
Valotaiteellaan Kola haluaa kulkea myös
alati kiihtyvää mediamaailmaa vastaan.
– Pyrin tarkoituksella hidastempoisuuteen, siihen, että ihmisillä olisi aikaa ja
mahdollisuus rauhoittua teosteni äärellä.
Media muuttuu koko ajan nopeammaksi ja
nopeammaksi. Kun malttaa pysähtyä, näkee aina enemmän, taiteilija painottaa.

Myös Ville Saarikoski oli liikkeellä vaimonsa Maaritin ja 11-vuotiaan Lenita tyttärensä kanssa.
– Vaimo huomasi tämän jostakin, ja päätimme lähteä katsomaan, kun oli viimeistä päivää. Valohahmot olivat upeita. Tyttö
ihaili niitä eri suunnista ja harmitteli, kun
ei isompi sisar päässyt mukaan, Ville Saarikoski toteaa.
Taidekasarmin valotaideteos oli kaikkien mielestä hyvin tunnelmallinen.
– Ajankohta on kyllä ihan paras, kun ulkona on pilkkopimeää, eikä ole vielä lunta.
Kontrasti on niin selkeä. Kyllä kannatamme tällaisia elämyksiä. Ja olisi hienoa, jos
olisivat vielä niin lähekkäin, ettei tarvitsi
autoa liikkumiseen. Taidekasarmin teos
oli hieno, koska siellä piti pysähtyä, viipyä,
niin näki valojen muutoksen. Piti todella
rauhoittua vähäksi aikaa, Ville painottaa.

Eläkepäiviä viettävä Jukka Rautio oli
lähtenyt myös illan pimetessä Keravan
puolelta katsomaan valotaidetta.
– Kuljimme vaimoni kanssa sattumoisin Tuuskodon rannassa taideteoksen
ohitse aamulenkillä, ja halusin itse tulla
katsomaan tämän ehdottomasti iltavalossa, Rautio kertoo.
Raution mielestä on todella tärkeää, että
varsinkin nyt, kun paljon tapahtumia on
peruttu koronan takia, järjestetään tapahtumia, johon myös riskiryhmään kuuluvat
voivat tulla turvallisesti.
– Aivan upeaa, että tällaisia järjestään.
Jäi todella positiivinen mieli. Teos oli kuin
satu, aivan upeaa taidetta ja valaisee hienosti pimeitä iltoja, Rautio toteaa. 

”Aivan upeaa,
että tällaista järjestetään!”
Valotapahtuman päätöspäivä sattui isänpäivän iltaan, ja paljon perheitä oli liikkeellä.
– Onhan tämä todella hienoa, että järjestetään tällaisia tapahtumia. Tuusulassa on
nykyään paljon kaikenlaisia tapahtumia,
ja kyllähän nämä vahvistavat hienosti yhteisöllisyyttä täällä kylillä, toteaa Ilona Karinharju.
Hän oli lähtenyt miehensä Samin, ja
tyttäriensä, seitsemänvuotiaan Pihlan ja
nelivuotiaan Helmin kanssa viettämään
isänpäivän iltaa valotapahtumaan.
– Lapset tykkäsivät kyllä Tuuskodon
teoksesta, joka oli todella näyttävä. Paikkakunnallamme asuu paljon lapsiperheitä, ja
kyllä me vanhemmat arvostamme, kun on
paljon tehtävää ja nähtävää, Ilona toteaa.

Tuusulan valotapahtumaan riitti kävijöitä tasaisesti joka päivä sopivasti ilman suuria ruuhkia. Tapahtuma oli kolmen kulttuurituottajan, Jaana Hopeakosken, Taiju Kiesilän ja PIlvi Hokkasen yhteinen projekti,
johon jokainen toi omalta erityisalueeltaan jotain. Kulttuurinen vanhustyö ilahdutti ikäihmisiä koristamalla valoilla vanhuspalveluiden läheisyydessä olevia puita. Nukketeatteritaiteilija Anne Lihavaisen liikkuva
nukkehahmo Rouva Marraskuu oli erityisesti lapsille suunnattu. Kuvassa (vas.): Jaana Hopeakoski, Taiju
Kiesilä, Onni Tahvanainen, Alexander Reichstein ja Kari Kola.
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Teksti: Taiju Kiesilä
Kuva: Kari Kohvakka

Sanataidepajoissa päästiin
käymään Ötökkäjameissa
Tuusulan varhaiskasvatusyksiköissä otettiin tammikuussa 2020
käyttöön uusi varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelma Taika Kultsu, jonka yhtenä
osa-alueena on varhaiskasvattajien koulutukset eri taiteenlajeista. Koulutusten jälkeen järjestetään vielä kyseiseen taidelajiin
liittyvä työpaja lapsiryhmille. Tänä
vuonna koulutusten sisältönä oli
sanataide.

T

ammi-helmikuussa
varhaiskasvattajien koulutuskalenterissa oli kolme sanataidekoulutusta,
jotka
kävi Tuusulassa pitämässä
Vantaan Sanataidekoulun
opettaja Maami Snellman. Ilmapiiri koulutuksissa oli innostunut ja pienten kirjoitusharjoitusten, kirjavirikkeiden ja leikin
kautta sanataiteen maailma aukesi aikuis-

ten silmien edessä. Heti perään sanataideopettaja-teatteri-ilmaisunohjaaja Kati Oinonen ryhtyi kiertämään lapsiryhmissä
ohjaamassa Ötökkäjamit-sanataidepajoja.
Keväällä ja syksyllä Tuusulassa santataidepajoihin pääsi osallistumaan yli 300 lasta kymmenessä eri päiväkodissa.

Hyrylän ja Väinölän päiväkodeissa
taide kuuluu arkeen
Hyökkälän varhaiskasvatusyksikön Väinölän ja Hyrylän päiväkodeista koulutuksessa kävi yhteensä neljä työntekijää.
− Välitimme sanataidekoulutuksen antia työkavereillemme sitten Teamsin kautta, joten sillä tavalla koko työyhteisö pääsi tutustumaan sanataidekasvatukseen,
kertoo Väinölän päiväkodin opettaja Teija
Kauranen.
− Lemminkäisten ryhmässä on 1−4-vuotiaita lapsia. He ovat innokkaita kuuntelemaan ja toteuttamaan itsekin draamana
satuja ja tarinoita. Myös lorut ovat suosittuja. Satujen, tarinoiden ja runojen elävöittäminen liikkeillä, soittimilla, rekvisiitalla ja itsetuotetuilla äänitehosteilla saa ne
heräämään lumoavammiksi, kertoo Kauranen sanataiteen käytöstä päiväkodin arjessa.

Minä olen...
Minä olen punainen leijona.
Minä olen appelsiini Hop Lopissa.
Minä olen tuikkiva tähtönen.
Minä olen talvi viidakossa.
Minä olen lentokone,
joka lentää Kreikkaan.
Lemminkäiset-lapsiryhmän runo, joka
on tehty sanataidekoulutuksissa opitulla
omakuvatekniikalla.
− Lemminkäisten lapset nauttivat kovasti kaikesta taiteellisesta toiminnasta.
Päivittäin on innokkaita piirtäjiä, myös
maalaaminen on erityisen mieluista. Askarteleminen, muovaileminen, aikuisen
esittämät pöytä- ja varjoteatteriesitykset
sekä osallistuminen draamaesityksiin,
musiikkiliikunta, laululeikit, lorupussi,
rytmisoittimet ja kanteleen soittaminen
ovat pidetyimpiä taidemuotoja, luettelee
varhaiskasvatuksen opettaja.
− Olemme myös marmoroineet paperia,
kokeilleet monotypiaa ja taidegrafiikan
työstämistä. Kaiken uudenkin kokeiluun
on ollut aina innokkuutta ja suoranaista
tunkua, jatkaa Teija. 

TUUSULAN KULTTUURIKASVATUSSUUNNITELMAT
KULTSU JA TAIKA KULTSU
Tuusulan varhaiskasvatuksessa on käytössä
kulttuurikasvatussuunnitelma Taika Kultsu
ja perusopetuksessa 1.−9.-luokkalaisilla
kulttuurikasvatussuunnitelma Kultsu.
Kulttuurikasvatussuunnitelmien tarkoituksena on tiivistää
koulun ja päiväkodin sekä kulttuuripalvelujen yhteistyötä
ja taata kaikille tuusulalaisille lapsille tasa-arvoinen
mahdollisuus kulttuurikokemuksiin arjessa.
Kulttuurikasvatussuunnitelmien sisältöä Tuusulassa
tekevät kunnan lastenkulttuurin ammattilaiset
kulttuurituotannossa, museossa, kirjastossa ja
kuvataidekoulussa sekä eri taidelajien ammattilaiset sekä
taideopettajat eri puolilta Suomea.
Kuva: Kari Kohvakka

Kirjat, sanat ja kirjaimet kuuluvat varhaiskasvatuksen arkeen.
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Jokaisessa Tuusulan koulussa on Kultsu-opettaja ja
varhaiskasvatusyksiköissä kulttuurivastaava, jotka
toimivat viestijöinä, kehittäjinä ja asiantuntijoina yhteisessä
verkostossa kulttuuripalvelujen kanssa.
Tutustu Kultsuun ja Taika Kultsuun:
www.tuusulankulttuurikasvatus.fi

Teksti: Aino Malminen ja Harri Nyman
Kuvat: Aino Malminen

Maistiaisia kotikonnuilta

Oppilaiden yhteisötaideteos riemastutti – sen löytäminen tiiliuunin suojarakennuksesta oli hauska yllätys.

Peräti 22 bussilastillista 4.-luokkalaisia pääsi tänä syksynä osallistumaan Tuusulan museon Alkupamaus kotiseututuntemukseen -opetukseen ja retkiin. Syksyn kotiseuturetkien toteutuminen oli iso ilo paitsi
koululle myös meille museon työntekijöille. ”Mä tuun näihin kaikkiin
uudestaan mun perheen kanssa!”, tohkeili pieni tyttö retken lopussa.
”Nii-i, ja rauhassa”, vastasin, ”tänään mentiin maistiaismeiningillä”. Tuusulan kulttuurikasvatussuunnitelman kotiseutuopetuksen tavoite on
myönteisen ja merkityksellisen paikallisidentiteetin virittäminen, sen
pohtiminen mistä tulen ja mistä olen kotoisin.
Halosenniemi, Ilmatorjuntamuseo,
Sairaalamuseo ja Tiilitehdas
Museon kotiseuturetkien reitti rakennettiin tänä syksynä neljän kulmakiven varaan; vierailukohteina toimivat Halosenniemi, Ilmatorjuntamuseo, Kellokosken
Sairaalamuseo ja Jokelan tiilitehdas. On
lumoavaa nähdä Halosenniemen vaikutus
nuoriin mieliin; kuinka taide puhuttelee
ja talo on kuin leikki. Hyrylän Ilmatorjuntamuseo puolestaan on seikkailu. Julman
panssarivaunun luukuista tulvi nauravia
lapsia.
Kellokoskella kosket pauhasivat ja
vanha mielisairaala uhkui salaperäisenä.
Sairaalamuseon inspiroimana keskustelimme, että psykiatria ei ole mörkö ja mystisyys kääntyi myötätunnoksi sairaita kohtaan. Tämän syksyn uutuuskohde viidettä
kertaa toteutetuissa nelosluokkalaisten
kotiseuturetkissä oli Jokelan tiilitehdas.
Massiivisessa rengasuunissa paistettiin
parhaina vuosina 8 000 000 tiiltä – nyt tiiliuuniin pinkki tunnelmavalo imitoi 1000 °C

joita retkien jälkimainingeissa kantautui
varmasti myös koteihin. Syksyn satoa on
myös tiiliuunin kylkeen syntynyt yhteisötaideteos. Riemunkirjavassa parvessa
lentelee liki 800 lasten askartelemaa perhosta, kummitusta tai muunlaista hauskaa
öttiäistä. 

lämpötilaa. Ja se sai lapset kinuamaan: ”Tahdomme myös pimeäkävelyn luolan läpi!”

Kotiseutukohteet innostavat
pohtimaan
Päivän aikana koettiin iso joukko erilaisia
tunteita. Välillä leikittely vaihtui hiljentymiseen isojen asioiden äärelle. Halosenniemessä lapset intoutuivat pohtimaan
luonnon merkitystä, kun he olivat ensin
kuulleet tarinan Pekka Halosen lapsuudesta. Nuoren Pekan ponnistelut pyydystää
ansalangoilla pihajänistä kauhistuttivat
ja sympatiat olivat vahvasti jäniksen puolella. Onneksi tarina loppui onnellisesti ja
pojasta tuli jäniksen ystävä. Vielä tänä päivänäkin tuon pojan taide avaa silmämme
luonnon herkkyydelle ja kauneudelle.
Muita suuria pohdintojen aiheita olivat
rauhan merkityksen oivaltaminen ja mielenterveyteen liitettyjen myyttien lieventyminen. Jokainen kohde herätti iloksemme suuren joukon avoimia kysymyksiä,

Hämmästys oli suuri, kun panssarivaunusta tulikin
ulos ope eikä oppilas. Aivan mahtavaa!
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Tapahtumakalenteri
Kaikki tapahtumat löydät verkosta
www.visittuusula.fi
Kuva: Kapina Oy

Koronavirusepidemia
tuo rajoituksia
tapahtumiin. Osa
näistä tapahtumista
saattaa olla peruttu
tilanteen vuoksi.
Tarkistathan
ajantasaisen tilanteen
verkkosivuilta!

Korona-aikana tapahtumia
järjestetään turvavälit
huomioiden. Tapahtumiin
osallistuvia pyydetään
saapumaan paikan päälle vain
terveenä ja noudattamaan
hyvää käsi- ja yskimishygieniaa.
Suosittelemme kasvomaskin
käyttöä.

VERKKOTAPAHTUMIA

HALOSENNIEMI
Halosenniementie 4–6, 04310 Tuusula
www.halosenniemi.fi
Taiteilijaelämää – Pekka Halosen
Luminen rinne lasten silmin
1.1.–24.1.2021
Pekka Halosen rakastettu Luminen rinne
-teos on ihastuttanut ihmisiä jo 120 vuoden ajan. Tuusulalaiset koululaiset tekivät
klassikosta omia versioita ja niitä on esillä
Halosenniemessä yhdessä alkuperäisen
teoksen kanssa. Näyttelyssä on esillä myös
muita Pekka Halosen maalauksia ja valokuvia perhealbumista.

Halosenniemen Tiernapojat-konsertti on tänä
vuonna katsottavissa verkkokonserttina.

Tiernapojat ja muuta jouluista musiikkia
-verkkokonsertti
ti 15.12. klo 18, tallenne katsottavissa
20.12. asti
Verkkokonsertti esitetään tiistaina 15.12.
klo 18 Tuusulan kulttuuripalveluiden YouTube-kanavalla. Konsertti on katsottavissa sunnuntaihin 20.12. saakka. Lähetämme
suositun esityksen ensimmäistä kertaa verkon välityksellä vallitsevan koronatilanteen
vuoksi. Halosenniemen joulutunnelmasta
pääsee siten nauttimaan vaikka omalta kotisohvaltaan. Konsertin keskeisenä teoksena on Tiernapojat-joulukuvaelma. Halosenniemessä kuvattu tiernapoikaesitys on
lähtökohdiltaan perinteinen, mutta neljän
laulajan lisäksi tarinaa vie eteenpäin kuusihenkinen soitinyhtye, joka välisoittoineen
ja musiikillisine kommentteineen saa teoksessa yhtä ison roolin kuin laulukvartetti.
Tiernapoikien lisäksi konsertissa kuullaan
muuta jouluista musiikkia Suomesta ja ulkomailta. Verkkokonsertin tuottaa Tuusulan
kulttuuripalvelut.

18 Tuusulan kunnan asukaslehti 5/2020

Takku ja Jekku esittelevät kuvakirjauutuuksia,
joista he ovat pitäneet kovasti.

Avoinna 1.1.–24.1. ti–su klo 12–17.
Pääsymaksut 10/8/2 €,
Museokortti-museo.

Takun ja Jekun uudet seikkailut
pe 18.12. klo 12
Tuusulan kirjaston maskottien Takun ja Jekun seikkailut kirjastoautossa ja ympäri
Tuusulaa jatkuvat 18.12. jouluisella teemalla.
Löydät Takun ja Jekun -videot Tuusulan kirjaston Takku ja Jekku -kanavalta osoitteesta
www.youtube.com.
Kirjaston emojijoulukalenteri 📚🏢🎄📆
1.–24.12.
Seuraa kirjastoa Facebookissa tai Instagramissa ja testaa kuinka hyvin tunnet vuoden
2020 uutuuskirjat! Kirjaston joulukalenterissa vinkataan päivittäin lahjakirjoja emojeilla. Kuinka monta sinä arvaat oikein? Oikeat
vastaukset julkaistaan seuraavana päivänä
tai pyhän jälkeen.
www.facebook.com/tuusulankirjastot
www.instagram.com/tuusulankirjasto

Taiteilijaelämää – Pekka Halosen Luminen rinne
lasten silmin 1.1.–24.1.2021. Kuva: Ansa Karhula,
Hyökkälän koulu, 2 A

TUUSULAN PÄÄKIRJASTO
Autoasemankatu 2, Tuusula
www.tuusula.fi/paakirjasto
KUM: Piristystä perjantaihin
-oppilaskonsertti
pe 4.12. klo 17
Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston oppilaat esiintyvät pääkirjastossa.
Väinö Blomstedt, Heinäkuun päivä Hvitträskissä,
1890-luku, öljy 79 x 116, yksityiskokoelma. Kuva
Museokuva

Suomen valtion stipendiaatteja, kippis siis!
– Väinö Blomstedt Pekka Halosen vieraana
2.2.–25.4.2021
Ensi keväänä tulee kuluneeksi 150 vuotta
Pekka Halosen hyvän ystävän ja opiskelutoverin, Väinö Blomstedtin syntymästä. Halosenniemen museo juhlistaa tätä kutsumalla
Blomstedtin Pekka Halosen vieraaksi. Esillä
on kummaltakin taiteilijalta teoksia vuosien
varrelta.
Avoinna 2.2.–25.4. ti–su klo 12–17.
Pääsymaksut 10/8/2 €,
Museokortti-museo.

TAITEILIJAKOTI ERKKOLA
Rantatie 25, Tuusula
www.erkkola.fi
Tähtiä kuin Otavassa, poikia on Jukolassa
– Aleksis Kiven Seitsemän veljestä -kirjan
kuvituksia
13.12. asti
Tänä vuonna on tullut kuluneeksi 150 vuotta
Aleksis Kiven romaanin ”Seitsemän veljestä”
julkaisemisesta neljänä vihkona. Näyttely
esittelee eri kuvataiteilijoiden näkemyksiä
romaanista. Kirjaa kuvitti ensimmäisenä Akseli Gallen-Kallela vuosina 1905–08. Marcus
Collin ja Matti Visanti tarttuivat kuvitustyöhön 1940-luvulla. Graafikko Erkki Tanttu teki
kuvallisesti yhtenäisimmän ja laajimman
kuvitustyön 1959–61. Riitta Nelimarkan värikkäät ja vauhdikkaat akvarellikuvitukset
valmistuivat 1979.
Avoinna 30.9.–13.12. ke–su klo 12–17.
Pääsymaksut 5/4/2 €, Museokortti-museo.
Ajan virrassa – Taneli Eskolan
valokuvataidetta
20.1.–9.5.2021
Näyttelyssä Tuusulanjärven kuvasto linkittyy kansallismaisemiin ja laajempiin maisemakäsityksiin. Maiseman ajallista ulottuvuutta korostavat Taneli Eskolan valokuvien
rinnalla Tuusulan taidemuseon kokoelmista
valitut vanhemman taiteen maalaukset.

Aikuisten satutunti
ke 9.12. klo 10
Kirjaston henkilökunta lukee ääneen novelleja pääkirjaston kokoustila Laurassa.
Tarinoita kuunnellessa voi kutoa (omat kutimet mukaan!), värittää kirjaston tarjoamia
värityskuvia tai vain sulkea silmänsä ja antaa tarinan viedä. Tervetuloa rauhoittumaan
joulukiireiden keskellä!

KIRJASTOAUTO KIRRE
www.tuusula.fi/kirjastoauto
Tuusulan kirjastoautotoiminta 50 v
30.11.–4.12.
Tuusulan ensimmäinen kirjastoauto aloitti reittien ajon 30.11.1970. Kirjastoauton
50-vuotisjuhlaviikko starttaa 30.11.2020.
Viikon kuluessa Kirren kyydissä matkataan
1970-luvulta 2010-luvulle. Tervetuloa pysäkeille ja aikamatkalle juhlistamaan Tuusulan
kirjastoautotoiminnan viittä vuosikymmentä!

Lue lukukoiralle
ke 9.12. ja 20.1. klo 18
Lukukoiran kanssa on turvallista ja mukavaa
harjoitella lukemista. Lukukoira Kyllille voi
varata oman 15 minuutin lukuajan kirjastosta p. 040 314 3444 tai lapset.
kirjasto@tuusula.fi.
Satumatkat
ke 9.12. ja 20.1. klo 18
Satumatka on elämys lorujen, satujen ja
kertomusten parissa. Soveltuu erityisesti yli
3-vuotiaille lapsille. Satumatkoja pidetään
pääkirjaston satuhuone Epelissä kerran
kuussa. Kesto noin 30 minuuttia.
Kysymyksiä tietotekniikasta? Enter ry
opastaa
to 10.12. klo 12 ja 13
Enter ry:n vertaisopastaja auttaa tietokoneen, tabletin ja älypuhelimen käytössä
pääkirjaston kokoustila Laurassa. Varaa
aika henkilökohtaiseen opastukseen (1 tunti/ opastettava) kirjastosta p. 040 314 3444,
kirjasto@tuusula.fi. Ilmoittaudu viimeistään
opastusta edeltävänä tiistaina. Opastukseen tullaan vain täysin terveinä. Opastaja
käyttää kasvomaskia tai kasvovisiiriä. Myös
opastettavalla on oltava kasvosuojain.
Kirjastokino
pe 18.12. ja 22.1. klo 9.30
Pääkirjastossa katsotaan kerran kuussa
yhdessä lastenelokuvia. Paikalle ovat tervetulleita sekä päiväkotiryhmät, perhepäivähoitoryhmät että lapset vanhempineen.
Ilmoittautuminen ennakkoon
puh. 040 314 3444.

Kuva: Heli Häkli

JOKELAN KIRJASTO
Jokela-talo, Keskustie 20, Jokela
www.tuusula.fi/jokelankirjasto
Satumatkat
pe 4.12., 8.1. ja 5.2. klo 10
Satumatka on elämys lorujen, satujen ja
kertomusten parissa. Soveltuu erityisesti yli
3-vuotiaille lapsille. Satumatkoja pidetään
Jokelan kirjastossa kerran kuussa. Kesto
noin 30 minuuttia. Ennakkoilmoittautuminen: jokelankirjasto@tuusula.fi tai
p. 040 314 4040.
Suomen kielen pulinakerho
ti 8.12. klo 15
Kerhossa keskustellaan suomen kielellä,
opitaan yhdessä sekä tavataan muita maahanmuuttajia ja suomalaisia. Kerho on tarkoitettu suomen kieltä opiskeleville. Lapset
ovat myös tervetulleita mukaan. Vetäjinä
toimivat Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset. Kokoontuminen järjestetään Jokela-talon nuorisotiloissa (samassa rakennuksessa kirjaston kanssa).
Jokelan kirjaston lukupiiri
ke 9.12. klo 18
Kaikille avoimen ja vapaamuotoisen lukupiirin tiedotuslistalle voi ilmoittautua Jokelan
kirjastossa. Käsiteltävät kirjat päivitetään sivulle: www.tuusula.fi/lukupiirit.

Avoinna 20.1.–30.4. ke–su 12–17, 1.5.–9.5.
ti–su 10–17.
Pääsymaksut 6/4/2 €, Museokortti-museo.
Taneli Eskolan valokuva Tuusulan Kirkkotieltä on
esillä Erkkolan näyttelyssä ”Ajan virrassa”.
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Kirjastokino
pe 11.12. ja 15.1. klo 10
Jokelan kirjastossa katsotaan kerran kuussa
yhdessä lastenelokuvia. Paikalle ovat tervetulleita sekä päiväkotiryhmät, perhepäivähoitoryhmät että lapset vanhempineen.
Jokela-saliin mahtuu maksimissaan 30 henkilöä. Ilmoittautuminen etukäteen numeroon puh. 040 314 4040.
Taaperotuokiot
to 17.12. ja 28.1. klo 10
Taaperotuokio on hetki lorujen, leikkien ja
laulujen parissa. Soveltuu 1–3-vuotiaille.
Kesto on noin 20 minuuttia. Taaperotuokioita järjestetään Jokelan kirjaston Vinkkelissä.

KELLOKOSKEN KIRJASTO
Kuntotaival 2 B, Kellokoski
www.tuusula.fi/kellokoskenkirjasto
Kellokosken kirjaston lukupiiri
ti 15.12. ja 26.1. klo 19
Kellokosken kirjaston lukupiiri kokoontuu
keskustelemaan kirjallisuudesta kerran
kuussa. Toki aiheet rönsyilevät kirjan lisäksi päivän uutisiin, muisteluihin ja muuhun
mieltä kiinnostavaan. Lukupiiri on kaikille
avoin.

TEATTERIA JA MUSIIKKIA
Osta tuoli 300 €
31.12. asti
Teatteri Mesta, Kievarintie 17–19, Tuusula
Osta tuoli 300 €. Ostamalla tuolin, takaat
mukavan katsomokokemuksen vuosiksi
eteenpäin. Käy nappaamassa oma paikkasi!
www.mmteatteri.com tai puh. 0400 434 226.
Kultainen Joulu -konsertti
la 5.12. klo 17 ja 19
Taiteilijakoti Erkkola, Rantatie 25, Tuusula
Säkenoivät sopraanosisarukset Angelika
Klas ja Marion Melnik johdattavat yhdessä
taituripianisti Janne Hovin kanssa ihanimpien ja rakkaimpien laulujen kautta joulun
tunnelmaan. Ohjelmassa kuullaan tuttuja
joulun toivelauluja kuten Varpunen jouluaamuna, En etsi valtaa loistoa ja Oi jouluyö
sekä kevyempiä sävelmiä niin koto-Suomesta kuin ympäri maailmaa. Liput: 20 €,
varaukset: korhonen.piiu@gmail.com tai
040 5262 707.

Täällä Pohjantähden alla
– Petri Laaksosen konsertti
su 6.12. klo 15
Tuusulan kirkko, Kirkkotie 34, Tuusula
Laulaja-lauluntekijä Petri Laaksosen 25-vuotistaiteilijajuhlakonsertit jatkuvat syksyllä 2020.
Itsenäisyyspäivänä 6.12. kuullaan Laaksosen
konsertti Tuusulan kauniissa puukirkossa
klo 15. Liput 20 € ennakkoon Ticketmaster
ja tuntia ennen ovelta.
Joulukonsertti
to 10.12. klo 18
Tuusulan kirkko, Kirkkotie 34, Tuusula
Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston lapset ja nuoret esiintyvät Tuusulan kirkossa.
Konserttiin on vapaa pääsy.
Amadeus Lundbergin
Meidän Joulu -konsertti
ti 15.12. klo 18
Tuusulan kirkko, Kirkkotie 34, Tuusula
Amadeus Lundberg virittää kuulijat joulutunnelmiin sisarensa Gildan kanssa, säestäjänä Samuli Jokinen haitari/piano. Konsertissa kuullaan mm. Oi Jouluyö, Ave Maria ja
Kuului laulu enkelten. Liput 25 € ennakkoon
Ticketmaster.fi/ tuntia ennen ovelta, käteismaksu.

Kirjastokino
ti 12.1. klo 10
Kellokosken kirjastossa katsotaan kerran
kuussa yhdessä lastenelokuvia. Paikalle ovat tervetulleita sekä päiväkotiryhmät,
perhepäivähoitoryhmät että lapset vanhempineen. Tilaan mahtuu maksimissaan
25 henkilöä. Ilmoittautuminen etukäteen
numeroon puh. 040 314 4245.
Iltasatumatkat
to 21.1. klo 18
Satumatka on elämys lorujen, satujen ja
kertomusten parissa. Soveltuu erityisesti yli
3-vuotiaille lapsille. Satumatkalle lähdetään
Kellokosken kirjastossa kerran kuussa. Kesto noin 30 minuuttia.

Sinikka ja Tiina Nopola: Heinähattu,
Vilttitossu ja Littoisten riiviö
la 5.12., la 12.12. ja su 13.12. klo 16
Teatteri Mesta, Kievarintie 17–19, Tuusula
Sinikka ja Tiina Nopolan Heinähattu, Vilttitossu ja Littoisten riiviö on iloinen, värikäs,
mukaansa tempaava ja hyväntuulinen koko
perheen näytelmä. Ohjaus Iida Ketvel. Liput:
á 12 €/ henkilö. Lippuja ennakolta: Eläintarvike Hau & Mau, Hyrylänkatu 8, tai
www.mmteatteri.com, p. 0400 434 226.

OSALLISTUMISMAHDOLLISUUKSIA
Sopraanosisarukset Angelika Klas
ja Marion Melnik.

Viher- ja virkistysverkoston kehittäminen,
asukastilaisuus
to 3.12. klo 17
Tule mukaan 3.12. klo 17.00–19.15 verkossa
järjestettävään asukastilaisuuteen tutustumaan Tuusulan viher- ja virkistysverkoston
kehittäminen -raporttiluonnoksen sisältöön
ja kommentoimaan siinä tunnistettuja vetovoima- ja kehittämiskohteita. Tapahtuman
lisätiedot ja osallistumislinkki löytyvät Tuusulan tapahtumakalenterista
www.visittuusula.fi.
Ennakkovaikutusten arviointitilaisuus,
Jokelan alue, ti 26.1. klo 18
Jokelan koulukeskus, Jyväkuja 13, Jokela/
etäyhteys

Kuva: Antti Kallio
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Tuusulan kunta järjestää Jokelan kouluja koskevan ennakkovaikutusten arviointitilaisuuden 26.1. klo 18. Tilaisuuteen ovat
tervetulleita kuulolle lasten huoltajat sekä
kiinnostuneet kuntalaiset. Ennakkovaikutusten arvioinnissa käydään yhdessä läpi,
mitä vaikutuksia mahdollisilla palveluverkon muutoksilla on. Ennakkoarvioinnin tarkoituksena on tuottaa tietoa päätöksenteon
tueksi. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä. Osallistumislinkki on saatavilla lähempänä. Tilaisuus järjestetään
mahdollisuuksien mukaan livetapaamisena,
tarvittaessa koronatilanteen vaatiessa vain
etäyhteyden kautta.

Teksti ja kuva: Katja Repo

Asukkaat aktiivisina Mattilassa ja Kellokoskella
— Ensimmäinen hybridirahoituksen -kampanja maalissa, kaksi vielä käynnissä
Mattilan alueen asukasyhdistyksessä käärittiin kesällä hihat ja lähdettiin kehittämään alueella sijaitsevaa
Piilipuistoa. Perheiden suosimaan puistoon haluttiin kuntovälineitä ja pöytäryhmä. Asukasyhdistyksessä
päätettiin lähteä mukaan osallistuvan rahoituksen kokeiluun, hybridirahoitukseen. Kokeilussa asukas tai
yhteisö on aktiivinen toimija. Kampanjan perustaja ideoi ja laatii joukkorahoituskampanjan sekä toteuttaa
hankkeen. Tuusulan kunta tukee mukaan hyväksyttyä hanketta 30–40 prosentin osuudella.

M

attilassa on vahva perinne yhdessä tekemisestä.
Luottamus
yhdistyksen puuharyhmään ja mattilalaisiin oli kova jo heti
lähtölaskennassa. Emme epäröineet hetkeäkään, etteikö kampanja onnistuisi, kuvailee asukasyhdistyksen puheenjohtaja
Päivi Kivistö tunnelmia kampanjaa käynnistettäessä.
Mattilan alueen asukasyhdistys on jo
vuosia koonnut asukkaat yhteen kaksi
kertaa vuodessa, talvipäivän viettoon helmi-maaliskuussa ja kesäkauden avajaisiin
kesäkuun alussa. Nämä ja monet muut
puuhat Mattilassa tapahtuvat Piilipuistossa. Monien mielestä puisto on Mattilan
sydän. Tämä näkyi myös marraskuisena
tiistai-iltana puistossa pidetyssä asukasyhdistyksen tapahtumassa. Monikymmenpäinen joukko saapui juhlistamaan uusien
välineiden käyttöönottoa puistokahvien ja
pillimehun merkeissä.
– Haluamme pitää puiston viihtyisänä ja
monipuolisena, siten se houkuttele kaiken
ikäiset alueen asukkaat liikkeelle ulkoilemaan ja näin syntyy uusia kohtaamisia.
Yhteisöllisyyden ylläpitäminen ja sen lisääminen ovat perimmäinen syy kampanjaan osallistumiseen, Kivistö kertoo ja kiittää kaikkia 61 joukkorahoituskampanjan
mesenaattia ja hanketta peukuttanutta.

Kellokosken kampanjat ovat vielä
käynnissä 13.12. asti
Myös Kellokoskella asukkaat haluavat kehittää puistojaan. Keskustaan, HUSin sairaala-alueelta tyhjäksi jääneelle alueelle,
haluttaisiin 5–6 kasvien istutusallasta ja
Linjamäen puistossa korjata aita sekä lisätä kuntoiluvälineitä.
– Kaikki halukkaat voivat auttaa. Kampanjoiden toteutumista voi tukea rahallisesti tai tarjoamalla työpanosta, myös
kampanjoiden peukuttaminen Mesenaatin
sivustolla auttaa, kannustaa kehittämispäällikkö Heidi Hagman. Mutta nyt on toimittava nopeasti, sillä joukkorahoituksen
tulee olla kasassa 13.12. mennessä.

Mikäli minitavoitteet eivät täyty 13.12.
mennessä kaikki rahoitussitoumukset raukeavat ja varat palautetaan rahoittajille.
Hybridirahoituskokeilu on yksi Sitran
Demokratiakokeilut 2020 -hankkeista, joiden avulla pyritään vahvistamaan erityisesti niiden väestöryhmien osallistumista
ja osallisuutta, jotka ovat syrjäytyneet tai
vaarassa syrjäytyä demokraattisesta osallistumisesta. Kokeilu toteutetaan yhteistyössä Tuusulan, Tampereen kaupungin ja
Mesenaatin kanssa. 

Käynnissä olevat kampanjat
Puisto kylän keskelle
• minimitavoite 7 000 euroa,
josta kuntaosuus 2 100 euroa
• kannatustavoite 100 peukuttajaa.

Lisätiedot:
tuusula.fi/hybridirahoitus

Linjamäen leikkipuistoon kaikenikäisten
kuntolaitteita ja uusi aita
• minimitavoite 2 000 euroa, josta
kuntaosuus 600 euroa
• kannatustavoite 100 peukuttajaa
Peukutus ja mesenaatiksi ryhtyminen
osoitteessa mesenaatti. me/tuusula.

Kaksivuotias Manu ehti ensimmäisten joukossa testaamaan, miten uusi pöytäryhmä soveltuu puistoeväiden syömiseen.
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Osallistuva budjetointi 2021

Teksti: Matti Välimäki

SELVÄSTI SELKOKIELELLÄ
SELKO
Kuva: Kari Kohvakka

Tämä osuus on kirjoitettu
selkokielellä. Selkokieli sopii
esimerkiksi erityisryhmille, joiden on
vaikea lukea ja ymmärtää yleiskieltä.


Leikkaa äänestysohjeet talteen – äänestämään pääset tammikuussa.

Miten sinä haluat
kehittää Tuusulaa?
Kuntalaiset ovat ideoineet, miten Tuusulasta
voitaisiin tehdä entistä parempi paikka asua
ja elää. Tammikuussa jokainen voi äänestää,
mitkä ehdotuksista toteutetaan.

K

untalaisten ideoita kerättiin syksyllä
osallistuvassa budjetoinnissa. Siinä
on varattu myös 100 000 euron määräraha ideoiden toteuttamiseen.
Ehdotuksia tuli kaikkiaan 344 kappaletta. Yli puolet näistä liittyi ympäristöön, liikuntaan ja harrastustoimintaan.
Loput ideat liittyivät kulttuuriin, erilaisiin tapahtumiin, liikenneturvallisuuden kehittämiseen, ikäihmisiin, lapsiin ja nuoriin.

Äänestys jatkojalostetuista ideoista
Varsinaisen ideointivaiheen jälkeen kunnan asiantuntijat, yhteisöt ja asukkaat jatkojalostivat saapuneita
ideoita yhteisvoimin työpajoissa. Näin korona-aikana
työpajat toteutettiin digitaalisten työvälineiden avulla.
Tammikuussa kuntalaiset saavat äänestää jatkojalostetuista ideoista ne, jotka toteutetaan vuoden 2021
aikana.

Osaan hankkeista kaivataan talkooapua
Tuusulan yhteisömanageri Katja Repo muistuttaa,
että moniin osallistuvan budjetoinnin hankkeisiin voi
osallistua muutenkin kuin äänestämällä.
– Joukossa on myös sellaisia ideoita, joiden toteuttamiseen tarvitaan vapaaehtoisapua. Näihin kuuluvat
esimerkiksi mopopaja ja talviuintipaikat, hän huomauttaa. 

TASAPUOLISTA TUKEA
YMPÄRI TUUSULAA
Koko Tuusulaa koskevia ideoita saatiin 87
kappaletta ja loput jakautuivat eri alueille.
100 000 euron määrärahasta koko Tuusulaa
koskeviin ideoihin ohjataan 30 000 euroa.
Eri alueille toteutettaviin ideoihin on varattu loput 70 000 euroa. Tämä raha on jaettu tasapuolisesti eri alueille niiden asukasluvun suhteessa.

Äänestää voi verkossa
– nettiäänestykseen on
tarjolla myös tukea
Kuntalaiset ovat esittäneet ideoita, miten Tuusulaa voisi kehittää. Voit
äänestää tammikuussa niitä suunnitelmia, jotka kannattaisi mielestäsi
toteuttaa. Jokainen tuusulalainen voi äänestää 100 000 euron edestä.
Äänestää voi yhtä tai useampaa ehdotusta. Äänestys alkaa 4.1.2021.
1. Voit äänestää ideoita tammikuussa netissä osoitteessa
https://osallistu.tuusula.fi.
2. Klikkaa kohtaa Siirry äänestämään.
3. Tutustu ehdotuksiin. Voit etsiä eri ideoita myös käyttämällä
hakusanaa. Voit etsiä niitä myös alueen tai aiheen mukaan.
4. Valitse ehdotus, jota haluat äänestää. Valitse idea klikkaamalla
oikealla olevaa valintapainiketta.
5. Sinut siirretään tämän jälkeen automaattisesti kirjautumissivulle.
6. Tunnistaudu sivustolla Suomi-fi-palveluun. Tämä tehdään pankkitunnusten avulla. Tunnistautuminen on pakollinen. Sen ansiosta
äänestykseen eivät voi osallistua muut kuin Tuusulassa asuvat
ihmiset. Se varmistaa myös, että kukaan ei voi äänestää enempää
kuin yhden kerran.
7. Jos olet peruskoulussa tai opiskelet toisen asteen oppilaitoksessa,
voit tunnistautua myös Wilma-tunnusten avulla.
8. Voit äänestää jokaisella alueella useampia ehdotuksia, mutta
äänestettävien ehdotusten yhteenlaskettu summa ei saa ylittää sille
alueelle määriteltyä eurosummaa. Kaikkien alueiden yhteenlaskettu
summa ei saa ylittää 100 000 euroa.
9. Paina Äänestä -painiketta.
10. Vahvista valintasi painamalla vahvista- painiketta.
11. Jos muutat vielä mieltäsi, niin paina kohtaa,
jossa lukee poista äänesi ja aloita alusta.
12. Kirjaudu lopuksi palvelusta ulos.

Äänestämiseen saa myös apua!
Äänestämiseen on tarjolla apua.
Osallistuvan budjetoinnin ideoita voit äänestää myös kirjastoissa, kirjastovirkailijan avustuksella. Tuusulan ulkopuolella koulua käyvät saavat
äänestää kirjastoissa ja Tuusinfossa. Ota henkilötodistus mukaan.
Äänestämiseen saa apua myös Tuusulan keskitetyssä asiakaspalvelussa
TuusInfossa. Se sijaitsee Tuusulan pääkirjaston rakennuksessa (Autoasemankatu 2).
Anna äänesi vaikuttaa!

ÄÄNESTYSAIKA ON 4.–31.1.2021
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Teksti: Katja Repo
Kuva: Laura Turpeinen

#osbuprojekti

Hedelmäpuutarha
tehtiin talkoilla
Jokelassa päästään nauttimaan
kevään kukkaloistosta ja syksyn
makeasta sadosta.

T

olkinojanpuistoon istutettiin syksyllä kirsikka-, päärynä-, luumu- ja omenapuita talkoilla. Satoa aletaan
saada jo heinäkuun lopussa,
kun ensimmäiset makeakirsikat alkavat kypsyä. Syyskuussa on omena-, päärynä- ja luumupuiden sadon vuoro. Kävelytien varteen istutettujen puiden
marjat ja hedelmät ovat kaikkien vapaasti
poimittavissa.

– Puutarha tulee olemaan keväisin loistelias näky, kun puut puhkeavat kukkaan.
Ensimmäisenä tulevat makeakirsikat, jonka jälkeen kukkaloistoa tarjoavat luumut,
omenat ja päärynät, kertoo kunnan yhteisöpuutarhuri Laura Turpeinen ja kiittää
innokasta talkooväkeä. Kymmenen hengen porukalla saatiin nopeasti kaikki 12
puuta istutettua.
Tolkinojanpuiston hedelmätarha sijaitsee Jokelassa, Tolkinojantiellä. Marja- ja
hedelmäpuut ovat yksi vuoden 2020 osallistuvan budjetoinnin toteutuksista. Puita
istutettiin myös Kellokoskelle, Hyrylään,
Lahelaan ja Riihikallioon. Istutettavista
puista järjestettiin asukkaille kesä-heinäkuussa verkkokysely. 

Teksti: Matti Välimäki
Kuva: Katja Repo

Nokipannukahvit Laavukalliolla
Myllykylään on tehty laavu talkootyöllä ja osallistuvan budjetin rahoituksen avulla. Puuhamiehet aktivoivat myös alueen asukkaita äänestämään hyvän asian puolesta.
Unto Kervinen ja Risto Suominen jakoivat viime
talvena kyläläisten postilaatikoihin kirjeitä, joissa
he kehottivat asukkaita äänestämään laavua.
– Mukavasti on ollut jo porukkaa. Lapsiperheitä ja kuntoilijoita, Risto Suominen
iloitsee. Hän on Myllykylän tiekunnan aktiivi ja yksi laavun puuhamiehistä.
– Laavulta on hienot näköalat Tuusulanjokilaaksoon. Se on myös hyvä paikka bongata Helsinki-Vantaata pohjoisen suunnasta lähestyviä lentokoneita. Lisäksi lähellä
on purolaakso, jossa on nähty vähän pienempiä lentäjiä, liito-oravia, Teuvo Leskinen kertoo.
Hän on urheiluseura Myllykylän Myllyn puheenjohtaja ja niin ikään yksi laavun puuhamiehistä.

Materiaalit osallistuvan
budjetoinnin avulla

K

un Rekun kuono värisee,
ja koira alkaa lipoa huuliaan sekä heiluttaa häntäänsä, ollaan jo melkein
perillä…
Lähelle Myllykylän valaistua kuntopolkua ja talvista hiihtolatua,
ison kallion päälle, on noussut laavu. Toisinaan, kun nuotiolla paistetaan makkaraa
tai kiehautetaan nokipannukahvit, herkullinen tuoksu leijuu polulle asti.

Myllykylän laavu on yksi Tuusulan vuoden
2020 osallistuvan budjetoinnin varoilla toteutetuista hankkeista.
– Hankkeen koko budjetti oli 5 000
euroa. Se käytettiin laavurakennuksen
hankintaan ja materiaalikuluihin, mutta
kaikki työt on tehty talkoilla, Leskinen
mainitsee.
Kun rahaa jäi yli, niin vapaaehtoiset rakensivat vielä pienen puuvajan sekä katoksen, missä voi kuivata isompia puunrankoja.
Ideana on, että talvisin Etelä-Tuusulan
kylälatuverkkoa hoitava urheiluseura Myllykylän Mylly hoitaa katokseen polttopuut.

– Laavun polttopuiden hankinta liitetään todennäköisesti Tuusulan kunnan
kanssa tehtyyn latujen hoitosopimukseen.
Laavulla on myös kirves ja saha, joita jokainen saa käyttää.

Talkoohenki voimissaan
Tuusulan kunta siis tuki laavuhanketta,
mutta aivan keskeisessä roolissa oli vapaaehtoisten talkootyö.
– Täällä Myllykylässä, Ruotsinkylässä
ja Lahelassa on vielä vanha talkoohenki
voimissaan. Tarvittiin vain pari puhelua
ja WhatsApp-viestiä, ja koossa oli jo toistakymmentä vapaaehtoista urheiluseurasta sekä Myllykylän tiekunnasta, Leskinen
kertoo.
Esimerkiksi Petteri Kotimaan ja Toni
Keinäsen Lahelassa nikkaroima puuvaja
tuotiin paikalle peräkärryllä.
– Se olikin aika homma, kun mäki oli
jyrkkä ja liukas. Mutta hyvin siitäkin selvittiin, kun naapurista löytyi talkoisiin nelivetomaasturin omistaja. Kyläläisiltä on
saatu tarvittaessa myös traktori- ja muuta
koneapua, Leskinen mainitsee.

Asukkaita aktivoitiin äänestämään
Oma vaikutuksensa hankkeen toteutumiseen oli varmasti myös Risto Suomisen ja
tiekunnassa vaikuttavan Unto Kervisen
lobbaustyöllä,
– Kirjoitimme pienen tiedotteen, jonka
jaoimme alueen postilaatikkoihin. Aktivoimme väkeä äänestämään osallistuvassa
budjetoinnissa hyvän hankkeen puolesta,
Suominen kertoo.
Myllykylän laavu avattiin lokakuussa.
Avajaistilaisuudessa ikivanha kalliokin sai
uuden epävirallisen nimen: Laavukallio. 
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Teksti ja kuva: Katja Repo

Vaikuttaminen opitaan jo nuorena
Kirkonkylän koulussa oppilaat pääsevät vaikuttamaan jo heti koulutaipaleen alussa. Joka vuosi oppilaat voivat ilmoittautua erilaisiin vaikuttajaryhmiin. Tarjolla on kestävän kehityksen teemoihin keskittyvä
Keke-tiimi, koulun viihtyisyyttä kouluun lisäävä Viki-tiimi ja tietotekniikasta kiinnostuneille Digi-tiimi.

T

oisella luokalla oleva Miisa
Hynninen kertoo lähteneensä mukaan Keke-tiimiin
huomattuaan
ilmoituksen
ruokalassa. Kestävän kehityksen tiimissä oli jo ennestään kavereita, mikä helpotti päätöksentekoa.
− Keke-tiiimissä on kivaa, kun pääsee tekemään juttuja luonnon hyväksi. Keräämme esimerkiksi roskia, ja sitten on järjestetty Vaihtori. Siinä sai tuoda tavaroita,
joita ei itse tarvitse, ja ottaa ilman rahaa
sellaista, mitä tarvitsee, Miisa kertoo.
− Digi-tiimissä olemme tehneet julkaisuja infotelkkareihin ja laittaneet tietokoneita käyttövalmiiksi, kuvailee Digi-tiimiin
kuuluva kuudesluokkalainen Emil Lahti
tiimin tehtäviä. Digi-tiimissä saa kavereita
ja tehdä monenlaisia asioita. Mitään uusia
juttuja en kauheasti ole oppinut, sillä monet aikuiset ovat tietokoneiden kanssa minua huonompia, jatkaa Emil.
Hyökkälän yläkouluun ensi syksynä
siirtyvä Emil on suunnitellut lähtevänsä
heti ehdokkaaksi nuorisovaltuuston vaaleihin. Vaalit ja vaikuttaminen eivät häntä
jännitä.

Tapoja olla mukana on monia
Tiimien lisäksi koulussa voi vaikuttaa
muun muassa ruokalaryhmässä ja oppilaskunnan hallituksessa. Kuudetta luokkaa
käyvä Sohvi Kavén on valittu jo kolmena
peräkkäisenä vuonna oman luokkansa
edustajaksi oppilaskunnan hallitukseen.
– Kolmen vuoden aikana olemme järjestäneet erilaisia tapahtumia. Perinteisiä ja
uusia juttuja, joita voi toteuttaa, mutta ajatus niissä on pysynyt aina samana, Sohvi
kertoo oppilaskuntatoiminnasta.
– Olen päässyt osallistumaan erilaisiin
juttuihin ja minusta on tullut rohkeampi
uusissa tilanteissa. Aikaisemmin en olisi
varmaan lähtenyt mukaan vaikkapa keskustelutilaisuuksiin tai tällaisiin haastatteluihin, Sohvi kuvailee oppilaskuntatoiminnassa oppimiaan taitoja. l

KIRKONKYLÄN KOULU
• 270 oppilaan alakoulu
• oppilaskunnat ja ruokalaryhmä
toimineet jo vuosia
• Vaikuttaja-tiimit vuodesta 2019
• tiimit: Kestävä kehitys (Keke),
Viihtyisä Kirkkis (Viki) ja
digitiimi (Digi)
• oppilaskuntatoiminnassa, ruokalaryhmässä ja tiimeissä yhteensä
92 oppilasta.

Kirkonkylän koulun Vaikuttaja-oppilaat ehdottivat
osallistuvassa budjetoinnissa uusia roska-astioita.
Näistä nykyisistä roskiksista naakat pääsevät
levittämään roskat pitkin pihaa, kertovat Sohvi
Kavén (oikealla), Miisa Hynninen ja Emil Lahti.

Teksti: Petteri Kemppainen
Kuva: Kari Kohvakka

Nuori, tule mukaan toimintaamme!
Nuorisotilojemme ovet Jokelassa, Kellokoskella, Riihikalliossa ja Lahelassa
ovat auki keskiviikosta sunnuntaihin, ja Discord-verkkonuorisotilassa ollaan
linjoilla tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Tuusulan pääkirjastolla toimiva
nuortentila Einari kutsuu sinut paikalle maanantaisin ja perjantaisin.

N

uorisotiloillamme ja toiminnoissamme noudatetaan voimassa olevia koronavirukseen liittyviä
viranomaisohjeistuksia.
Samanaikaisten kävijöiden määrä on rajattu tilakohtaisesti siten,
että turvavälien noudattaminen onnistuu.
Ohjaamme kävijöitämme hyvään käsihygieniaan ja huomioimaan turvavälit. Tiloilla on voimassa maskisuositus, jota henkilökuntamme noudattaa. Tiloissa on tarjolla
kertakäyttömaskeja nuorille, jotka haluavat maskin käyttöönsä tilassa ollessaan.
Pyrimme tarjoamaan nuorille turvalliset ja mielekkäät puitteet viettää vapaa-aikaansa. l
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HUOM!
Tarkistathan tilojen
aukiolot näin koronaaikana vielä alueellisen
nuorisotyön verkkosivuilta.
Muutokset ovat tässä
tilanteessa
mahdollisia.

Tilojen aukioloajat, lisätietoa toiminnastamme ja nuoriso-ohjaajiemme yhteystiedot löytyvät alueellisen nuorisotyön
kotisivuilta www.tuusula.fi/nuoret.

Nuorisotilojen ovet ovat auki normaalisti, ja
Discord-verkkonuorisotilassa tapahtuu tiistaisin ja perjantaisin.

Kuva: Kari Kohvakka

Teksti: Marjo-Kaisa Konttinen
Kuva: Kari Kohvakka

Kirjaston kotipalvelu tuo hyvinvointia ikäihmisille
Lukeminen on paitsi hauskaa ja virkistävää, se myös parantaa elämänlaatua ja vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin
ja terveyteen. Kirjastojen merkitys lukuharrastuksen tukijana ja yleisen elämälaadun parantajana on tärkeä.
Mutta entä, jos esimerkiksi vamma, sairaus tai korkea ikä estää kirjastossa asioimisen?

S

iinä tapauksessa kirjaston kotipalvelun kautta on mahdollisuus lainata kirjoja, sanoo
Kellokosken kirjastossa työskentelevä Terttu Kankainen
ja jatkaa, että palvelulla pyritään turvaamaan kaikille kuntalaisille tasapuolinen mahdollisuus käyttää kirjaston
palveluja.
Kirjaston tuottamat palvelut kuten kotipalvelu, tuottavat käyttäjilleen virkistystä ja merkittävää henkistä hyvinvointia.
Asukkaiden hyvinvointia lisää myös pääsy
heitä koskevaan, kiinnostavaan ja tarpeelliseen tietoon, sekä mahdollisuus kokea
kuuluvansa osaksi paikallisyhteisöä. Kirjaston kotipalvelu toimiikin koko Tuusulan alueella. Maksuttoman palvelun kautta
kirjoja voi lainata kaikista Kirkes-alueen
kirjastoista.

Uudet palvelun käyttäjät
ovat tervetulleita
Kirjaston kotipalvelu on pitkäaikaisille
kirjaston käyttäjille luonteva jatkumo, jos

syystä tai toisesta ei enää pääse itse kirjastoon. Osa asiakkaista taas on tullut palvelun piiriin kotihoidon kautta, josta on ohjattu kirjaston tarjoamaan palveluun.
Palvelu on saanut käyttäjiltä paljon kiitosta ja hyvää palautetta. Kankainen kertoo, että kirjojen toimittaminen kotiin on
saanut aikaan mukavia kohtaamisia ja antoisia keskusteluhetkiä, joissa keskustelun
aiheet polveilevat kirjoista ajankohtaisiin
asioihin. Kirjoja on voinut tilata kotiin
myös korona-aikana. -Silloin kirjat on saatettu jättää ja noutaa ovelta ja tavanomainen kohtaaminen on jäänyt väliin.
Uusia asiakkaita kirjaston kotipalvelun
käyttäjäksi otetaan mukaan, ja jos palvelun piiriin haluaa liittyä, kannattaa olla
yhteydessä oman alueen lähikirjastoon
esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostitse.
– Kirjaston työntekijälle voi halutessaan esittää toiveita mieleisistä kirjoista
tai aihepiireistä, Kankainen vinkkaa. Kirjat tuodaan sovittuna ajankohtana kotiin
maksutta. l

LUKEMISEN HYVIÄ
VAIKUTUKSIA
• virkistää
• edistää terveyttä
• parantaa unta
• kehittää muistia
• vähentää stressiä
• viihdyttää.

Leikkaa talteen!

IKÄIHMISILLE TÄRKEITÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN YHTEYSTIETOJA
Ikäihmisten palveluohjaus ma-to 8–15, pe 8–13, p. 019 226 0403
Huoli-ilmoitus
Virka-aikana: ma-to klo 8-15 ja pe klo 8-13, p. 019 226 0403.
Virka-ajan ulkopuolella: sosiaali- ja kriisipäivystys p. 019 711 0721
Sosiaali- ja kriisipäivystys
Akuutin traumaattisen kriisin kohdatessa voit ottaa yhteyttä
sosiaali-ja kriisipäivystykseen, p. 019 711 0721.

Sairauden sattuessa ota yhteyttä omaan hoitovastaavaasi
terveysasemalla ma–pe klo 8–15.
Mikäli sinulle ei ole nimetty omaa hoitovastaavaa,
soita keskitettyyn puhelinpalveluun ma-su klo 8-20,
p. 019 226 0505.
Päivystysnumero muina aikoina p. 116 117.
Hätätilanteessa soita numeroon 112.
Kuva: Kari Kohvakka
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Teksti: Liina Hurri
Kuvat: Sari Tsokkinen

Kielisuihkussa lapset
imevät uutta kieltä
kuin pesusienet
Kievarin päiväkodin kielisuihkuryhmässä suomenkieliset lapset pääsevät oppimaan ruotsia arjen toimien lomassa. Kielisuihkun toivotaan
vahvistavan Tuusulan ruotsinkielisyyttä ja tarjoavan lapsille innokasta
asennetta uusien kielten oppimista kohtaan.

K

un Kievarin päiväkotiin
puolitoista vuotta sitten
löydettiin kauan kaivattu
kaksikielinen varhaiskasvatuksen opettaja, alkoi
tapahtua. Kievarissa toimii Tuusulan ainoa ruotsinkielinen ryhmä. Päiväkodissa oli pitkään haaveiltu
kielisuihkusta, jossa suomenkieliset lapset
pääsisivät oppimaan ruotsia arkisten puuhien lomassa. Taustalla oli toive vahvistaa
ruotsin kielen asemaa Tuusulassa ja saada
mahdollisesti uusia oppilaita ruotsinkieliseen kouluun.
Kielisuihku on kielikylpyä kevyempi
kastautuminen toiseen kieleen. Toisin kuin
kielikylvyssä, kielisuihkussa äidinkieltä ja
uutta kieltä käytetään rinnakkain. Opittava kieli tulee tutuksi esimerkiksi laulujen,
leikkien, fraasien, värien ja ruokailuun liittyvien sanojen kautta.
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– Opettaja saattaa ulos lähdettäessä pyytää lasta pukemaan päähänsä mössan tai
kysyä, miten lapaset sanotaan ruotsiksi,
kuvailee Kievarin päiväkodin varhaiskasvatusyksikön johtaja Anne Toivio.
– Toimintamme punainen lanka on se,
että kielen oppiminen on elämyksellistä ja
aina iloista, kielisuihkuryhmää luotsaava
varhaiskasvatuksen opettaja Maria Valtonen kertoo.

Lapset imevät uutta kieltä
kuin pesusienet
Anne Toivio ja Maria Valtonen ovat hämmästelleet, kuinka nopeasti lapset oppivat
uutta kieltä.
– Lapset innostuvat mistä vain, ja tässä
kohtaa se on kieli. He ovat todella vastaanottavaisia ja rohkeita kokeilemaan uusia

sanoja. Lapsille ei tarvitse opettaa mitään,
he imevät kaiken itseensä kuin pesusienet,
Valtonen sanoo.
Valtonen on havainnollistanut oppimista lapsille muun muassa laskemalla opittuja sanoja yhteen.
– Tein myös dinosaurusmaan, johon
lapsi sai viedä uuden dinosauruksen aina
opittuaan kaksikymmentä uutta sanaa,
hän kertoo. Valtonen on pannut merkille,
että lapset ovat itsekin iloisia omasta oppimisestaan.
– Voi sitä ilmettä lapsen kasvoilla, kun
hän on osannut sanoa jotakin uutta ruotsiksi!
Maria Valtosen mukaan kielisuihku sopii kaikenlaisille suomenkielisille perheille, jotka ovat kiinnostuneet ruotsin kielestä.
Hän kokee merkitykselliseksi sen, että pystyy työllään antamaan lapsille jotakin, mitä
he eivät kenties muuten olisi voineet saada.
– Täällä lapset saavat rohkeuden puhua
toista kieltä. He saavat kokemuksen siitä,
että minä osaan.
Ensimmäisen toimintakauden aikana lapset olivat iältään 3–5-vuotiaita. He
aloittivat kielen oppimisen tyhjästä. Nyt
menossa on toinen toimintakausi, joten
ryhmässä on sekä aloittelijoita että kokeneempia.

– On ollut ilo huomata, kuinka toisen
vuoden kielisuihkulaiset auttavat aloittelevia lapsia vieraiden sanojen kanssa, Maria Valtonen kertoo.
Tänä syksynä kevyttä kielisuihkua ovat
saaneet lisäksi 2-vuotiaat.

Kielisuihku avaa mahdollisuuden
ruotsinkieliseen koulupolkuun
Kievarin päiväkodissa rikotaan kielirajoja
arjen teoilla.
– Päiväkodissamme ruotsin kieleltä ei
voi välttyä kokonaan suomenkielisessä
ryhmässäkään, sillä esimerkiksi kaikki
juhlat ovat kaksikielisiä, Anne Toivio kertoo. Lisäksi suomen- ja ruotsinkieliset lapset leikkivät pihalla yhdessä.
– Kun tottuu jo pienenä kuulemaan
toista kieltä, se ei tunnu vieraalta, Maria
Valtonen kertoo.
Tavoitteena on, että kielisuihkusta lapset siirtyisivät ruotsinkieliseen esiopetukseen ja sieltä mahdollisesti ruotsinkieliseen kouluun.
– Ensimmäisen toimintakauden kaikki
kolme esiopetusikäistä lasta lähtivät ruotsinkieliseen esikouluun, joten tavoitteemme täyttyi, Anne Toivio iloitsee.
Toivio kertoo, että jos kielisuihkuryhmään tullut lapsi kehittyy nopeasti, hän
voi vanhempien halutessa siirtyä kokonaan ruotsinkieliseen ryhmään.
– Jos taas lapsella ilmenee kieleen, puheeseen tai oppimiseen liittyviä haasteita,
kielisuihkusta voi siirtyä perheen niin ha-

lutessa myös pois, Toivio sanoo.
Toivio ja Valtonen näkevät, että kielitaito rikastuttaa elämää ja avaa mahdollisuuksia. He kokevatkin, että kielisuihkusta
on hyötyä lapselle, vaikka perhe ei valitsisi
ruotsinkielistä koulupolkua.
Maria Valtonen painottaa, ettei toisen
kielen oppiminen haittaa lapsen suomen
kielen oppimista.
– Se, että osaa oman äidinkielen lisäksi
toisen kielen, auttaa oppimaan muita kieliä ja rikastuttaa sanavarastoa. Täällä opitusta voi myöhemmin olla apua myös kouluruotsin opinnoissa, Valtonen sanoo.
Toivio viittaa ruotsin kielen opiskeluun
liittyviin asenteisiin ja keskusteluun, jota
yhteiskunnassamme aika ajoin käydään
ruotsin kielen opiskelusta.
– Näen, että kielisuihkullamme on myös
asennekasvatuksellinen rooli.

Ensimmäinen vuosi täynnä intoa ja
saavutettuja tavoitteita
Ensimmäinen toimintakausi sujui niin hyvin, että OKKA-säätiö myönsi yhteistyössä
Svenska kulturfondenin kanssa Maria Valtoselle palkinnon ruotsin kielen ja ruotsinkielisen kulttuurin edistämisestä.
– Maria lähti rohkeasti kehittämään kielisuihkutoimintaa heti meille tullessaan,
vaikka oli vastavalmistunut. Hänellä on ollut valtavasti intoa ja ideoita, Anne Toivio
kertoo.
– On ollut hienoa päästä aloittamaan
kielisuihku Tuusulassa. Olen tosi iloinen

siitä, että olen saanut hyvin vapaat kädet
kehittää tätä toimintaa. Palkinto antaa
puhtia kehittää taas uusia juttuja, Valtonen iloitsee.
Myös työyhteisössä on iloittu Valtosen
saamasta tunnustuksesta.
– Työkaverit ovat sanoneet minulle, että
palkinto on ansaittu.
Toivio ja Valtonen kiittelevät vuolaasti
myös kielisuihkuryhmän vanhempia, jotka ovat aktiivisesti ideoineet toimintaa,
vastanneet palautekyselyihin ja ennen
kaikkea tukeneet lapsiaan uuden kielen
oppimisessa. Valtonen kertoo, että vanhemmat ovat olleet itsekin halukkaita oppimaan ruotsin kieltä lasten rinnalla.
Ei ihme, sillä osaavat lapset saattavat
kuulemma kotona korjata vanhempiensa
ruotsinkielistä puhetta. 

Kysy lisää:
Kievarin päiväkodin
varhaiskasvatusyksikön
johtaja Anne Toivio,
040 314 4824,
anne.toivio@tuusula.fi

Teksti: Jaana Hopeakoski
Kuva: Kari Kohvakka

Tuusulan kunta tukee
tapahtumia ja toimintaa

T

uusulan kunta tukee erilaisin
avustuksin tapahtumia ja toimintoja, jotka kokoavat tuusulalaisia
yhteen ja lisäävät heidän hyvinvointiaan. Yhdistykset ja yhteisöt
sekä yksittäiset tuusulalaiset voivat saada kunnalta avustusta toimintaansa. Tarkempaa tietoa kunnan avustuksista ohjeineen ja
hakulomakkeineen löytyy verkkosivulta
www.tuusula.fi/avustukset.

Avustukset kulttuuri- ja taidetoimintaan
haussa 1.–15.1.

Ensimmäisenä vuoden kierrossa tulevat hakuun avustukset kulttuuri- ja taidetoimintaan.
Hakuaika on 1.–15.1. ja haku tehdään kokonaan
sähköisesti. Liikunta- ja nuorisoyhdistysten toiminta-avustusten haku päättyy myöhemmin keväällä.

Kulttuuriavustusten tavoitteena on yhteisöllisyyden, osallisuuden sekä paikallisen tapahtumatarjonnan lisääminen ja monipuolistaminen.
Avustuksilla tuetaan kotiseutu- ja kulttuuritoimintaa sekä taiteen harjoittamista ja harrastamista
– Olemme siirtyneet ensimmäistä kertaa kokonaan sähköiseen hakuun. Hakulomakkeeseen
liitetään aina toimintasuunnitelma. Uutta hakuprosessissa on se, että yhdistykset jättävät
muut liitteensä kerralla erillisestä linkistä 31.5.
mennessä, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla
Kinnunen kertoo.
Avustuksia voivat hakea tuusulalaiset harrastajat ja ammattitaiteilijat sekä taide-, kulttuurija kotiseututyötä tekevät yhdistykset ja yhteisöt.
Vuonna 2020 kulttuuri- ja taidetoiminnan avustuksia jaettiin 145 000 euron edestä. 
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Teksti: Pia Visti-Korhonen, Risto Kanerva

Uusia tuulia Tuusulan
urheilukeskuksessa
Tuusulan kunnan tavoitteena on
kehittää Hyrylässä sijaitsevasta
urheilukeskuksesta yksi Helsingin seudun monipuolisimmista
omaehtoisen harrastamisen ja
aktiivisen valmennustoiminnan
ympäristöistä. Urheilukeskus
tulee tarjoamaan lähivuosina
entistä laajemmin mahdollisuuksia perheiden yhteiselle tai
omatoimiselle harrastamiselle
ja vapaa-ajanvietolle sekä monipuolisia olosuhteita useiden
lajien valmennus- ja harjoittelutoiminnalle.

Monipuolinen urheilukeskus
rakentuu askeleittain
Urheilukeskuksen alueen ympäristöön
ja toimivuuteen, liikenteen sujuvuuteen
ja turvallisuuteen on panostettu viime
vuosina. Myös ulkoilureittejä niin itse urheilukeskuksen alueella kuin entisen varuskunnan metsissäkin on uudistettu, ja
ensimmäiset uudet pysäköintialueet ovat
valmistuneet sujuvoittamaan alueella liikkumista. Ensilumen ladut kutsuvat innokkaita hiihtäjiä talven tullessa. Alueelta
löytyy yksi pääkaupunkiseudun hienoimmista hiihtoladuista.
Urheilukeskuksen alueelle on valmistumassa kuntoportaat. Niiden kuntoa kohottavasta vaikutuksesta päästään nauttimaan jo ensi keväästä lähtien. Myös alueen
lajikirjoon on tulossa yksi merkittävä uudistus, nimittäin BMX-pyöräily. Eri ikäiset
tuntevat tällä hetkellä laajaa kiinnostusta
lajiin, joka sopiikin harrastettavaksi jo lapsesta lähtien.
Alueen kehittämistoimissa siirrytään
nyt uuteen vaiheeseen, kun monitoimihallien rakentaminen alkaa. Ensimmäisenä
nykyinen salibandyhalli laajennetaan voimistelu-/mailapelihallilla. Laajennuksen
on arvioitu valmistuvan kesäksi 2022. Uuden vaiheen ensimmäisessä osassa alueelle rakentuu myös viisi uutta tenniskenttää
ja kaksi ulkopadel-kenttää. Ulkokenttien
rakentamisen on suunniteltu alkavan ensi
syksynä.
Toisessa alueen kehittämisvaiheessa rakennetaan jalkapallohallin, liikuntahallin
ja kuntosalin yhdistävä monitoimihalli.
Näin alueen liikuntalaitoksista rakentuu
yhtenäinen ja monipuolinen kokonaisuus
ulkoliikunta-alueiden rinnalla. Monitoimihallin rakentamisen on kaavailtu tapahtuvan vuosina 2022–2024.
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Hyrylässä sijaitsevan urheilukeskuksen alueella puhaltavat muutosten tuulet. Alueesta kehitetään yksi
Helsingin seudun parhaista omaehtoisen harrastamisen ja aktiivisen valmennustoiminnan ympäristöistä.

Yhteiseen hiileen puhaltamista

Urheilukeskuksen alueen tulevaisuuden
suunnittelussa ja kehittämistoimien toteuttamisessa on mukana laaja joukko niin
Tuusulan kunnan kuin urheilukeskuksen
alueella vaikuttavien toimijoidenkin edustajia.
Alueen monipuolisuus on yhteiseen hiileen puhaltamisen tulos. Asukkaiden ja
lajiedustajien ääni on tullut kuulluksi. Urheilukeskukselta toivotaan löytyvän niin
maksuttomia vapaan harrastamisen mahdollisuuksia kuin laadukkaita valmentautumisen ja oheisharjoittelun olosuhteitakin.

Urheilukeskuksesta
johdettu kokonaisuus
Tuusulan kunnan tavoitteena on johtaa
tulevaisuudessa urheilukeskusta kokonaisuutena eli muodostaa alueelle yksi yhtiö,
Tuusulan Urheilukeskus. Muutoksella haetaan yhdenmukaista johtamis- ja toimintamallia. Tuusulan kunta on yksi alueen pääkäyttäjistä ja tehostaa tilojen päiväkäyttöä
entisestään.
Monitoimihallin
käyttökustannukset
katetaan sen käyttäjiltä saatavilla tuloilla.

Käyttäjiä ovat kunnan lisäksi muun muassa paikalliset yhdistykset. Kunta käyttääkin tulevaa monitoimihallia esimerkiksi lähikoulujen liikunnanopetuksessa ja
seurat eri lajien harjoittelu- ja pelitoiminnassa. Monitoimihallin hyödyksi voidaan
lukea se, ettei lähialueen uusiin koulurakennuksiin tarvitse rakentaa yhtä suuria
liikuntatiloja kuin ilman monitoimihallin
käyttömahdollisuutta olisi tarpeen.
– Tuusulassa sijaitsevien harrastuspaikkojen ja -mahdollisuuksien, kuten eri puolilla kuntaa sijaitsevien urheilukeskusten
ja lähiliikuntapaikkojen lisäksi Keski-Uudellamaalla tehdään paljon kuntayhteistyötä, myös liikunnassa. Olemme kehittäneet
yhdessä asukkaille monipuolisia harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia. Tuusulan
urheilukeskus tarjoaa laajalle käyttäjäkunnalle mahdollisuuksia liikkumiseen – tulevaisuudessa entistä monipuolisemmalla
tarjonnallaan, koostaa vapaa-aikapalveluiden päällikkö Risto Kanerva asukkaille
tarjolla olevia mahdollisuuksia.
– Olemme iloisia myös naapureiden onnistumisesta ja siitä, että liikunnan lähipalveluita kehitetään koko alueella, sanoo
Kanerva. 

Kuva: Trail It Oy

Havainnekuva. Vuonna 2021 urheilukeskuksen alueelle nousee BMX-rata lajin eritasoisille harrastajille.

Teksti: Paula Miettinen
Kuva: Kari Kohvakka

Apulaispormestari Jussi Salonen:

Sivistys kannattelee
poikkeuksellisinakin aikoina
Tuusulan sivistyksen toimialue tekee työtä tuusulalaisen kulttuurin ja
vapaa-ajan eteen, tuusulalaisista lapsista puhumattakaan. Tuusulan
toisena apulaispormestarina toimiva Jussi Salonen vetää kasvatus- ja
sivistyslautakuntaa. Apulaispormestari näkee sivistyksellä ja kulttuurilla suuren merkityksen Tuusulalle.

T

uusulan kouluissa on lähes
6 000 lasta ja nuorta, päiväkodeissa 1 500 lasta. Toimintamme koskettaa monia.
Tarjoamme tukea ja turvaa,
oppimista elämää varten ja
uskoa tulevaisuuteen. Koronakriisin aikana tämän työn merkitys on tullut vahvasti esiin. Nuoret ajattelevat yhä enemmän
tulevaisuuttaan ja yhä useampi heistä on
siitä huolissaan, apulaispormestari Jussi
Salonen sanoo.
– On tärkeää, että työskentelemme
pitkäjänteisesti varhaiskasvatuksen ja
koulutuksen eteen, vaikka kuntataloudessa ollaan tiukkojen aikojen edessä, apulaispormestari jatkaa.

Kasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta
Tuusulan kunnan kuluvan valtuustokauden tavoitteisiin kuuluu olla kasvatuksen
ja koulutuksen kärkikunta.
– Laadukas varhaiskasvatus ja koulutus
ovat tärkeitä jo olemassa oleville kuntalaisillemme, mutta ne ovat myös niin sanottuja aineettomia vetovoimatekijöitä, jotka
vaikuttavat siihen, muuttavatko ihmiset
Tuusulaan vai ei. Peruspalvelut, turvallisuus, ympäristö ja sujuva arki ovat ihmisille aivan keskeisiä asioita, Salonen sanoo.
Apulaispormestari kiittelee sivistyksen
osaavaa henkilökuntaa siitä, että edellytykset onnistumiselle ovat olemassa.
– Olipa kyse sitten päiväkotien, koulujen, vapaa-aikapalveluiden tai vaikka museoiden ja kirjastojen henkilökunnasta,
osaaminen on erinomaista. Meillä on kaikki edellytykset onnistua tavoitteessamme.

– Pyrimme kuntana myös siihen, että
työntekijöillä, lapsilla ja nuorilla on terveelliset, turvalliset ja toimivat ympäristöt toiminnalleen. Kunnassa on käynnissä
palveluverkon laajempi tarkastelu ja tiloja
koskevia uudistushankkeita, kuten Martta Wendelin -päiväkodin rakentaminen,
Riihikallion uusi monitoimikampus ja Monion rakentamisen valmistelu, Salonen
kertoo.
– Nyt meidän on saatava Tuusulaa
asuinpaikaksi harkitsevat ymmärtämään,
että meillä on heidän arkeensa ja juhlaansa oivalliset olot. Elokuisilla asuntomessuilla kävi monia nuoria perheitä ja
perheen perustamista harkitsevia. Messualueen lammaslaitumen ääressä käymieni
keskustelujen perusteella Tuusula vetoaa
pääkaupunkiseudulla asuviin, myös hyvällä maineellaan, apulaispormestari iloitsee.

Tuusulanjärvi on valttikortti
Strategiassaan kunta on sitoutunut kehittämään Tuusulanjärven ja Tuusulan
jokivarsien virkistyskäyttöä. Strategiasta
löytyy myös monia kulttuuria koskettavia
näkökohtia, jotka ovat sivistyksen toimialueella toimivalle apulaispormestarille
tärkeitä.
– Tuusulanjärvi fyysisenä järvenä erilaisine luonto- ja virkistyskohteineen,
sen kulttuurihistoriallisista arvoista puhumattakaan, on valttikorttimme. Kyse
on samanlaisesta aineettomasta vetovoimatekijästä kuin varhaiskasvatuksen ja
koulutuksen kohdalla – Tuusulanjärvi on
enemmän kuin fyysinen järvi, myös mielentila, kuten Tuusulanjärven taiteilijayh-

teisö runsas sata vuotta sitten todisti. Nyt
on rakennettava uutta Tuusulanjärven luovaa yhteisöä, Salonen pohtii.
Tuusulassa järvi ja sen eri ulottuvuudet on otettu huomioon monin tavoin, ja
Tuusulanjärven fyysistä ympäristöä kehitetään jatkuvasti. Apulaispormestari
näkisi kuitenkin lisää yhteistyötä järven
hyödyntämisessä ja toivoo Tuusulan ja Järvenpään sekä alueen kulttuuri- ja matkailutoimijoiden löytävän toisensa. Salosen
mukaan kokonaisuuteen kuuluu myös Kellokoski ruukkeineen ja sairaaloineen sekä
Jokela teollisine perinteineen
– Esimerkiksi joitakin vuosia sitten,
vuonna 2013, Tuusulanjärven alueen yritykset, yhdistykset ja muut toimijat yhdistivät voimansa Tuusulan kunnan ja
Järvenpään kaupungin kanssa. Syntyi
raportti ”Tuusulanjärven identiteetti ja
maine” toimenpide-ehdotuksineen. Pidän
tärkeänä sitä, että jatkamme yhteistyötä,
jotta saamme kaiken irti uniikista Tuusulanjärvestä, Salonen esittää.

Kulttuuria ja liikuntaa
− #kulttuuriliikuttaa
– Mennyt vuosi on osoittanut todeksi
alueemme voiman ja sen tarjoamat mahdollisuudet. Heinäkuu oli erittäin vilkas
museoissamme, syksyn viikonloput samaten, vaikka olemme pitäneet huolta
korona-ajan suosituksista ja rajoituksista.
Aleksis Kiven kuolinmökillä oli jopa ennätysvuosi. Kävijöitä oli lähes 10 000, vaikka
toukokuun kävijät ja luokkaretkeläiset jäivät pois. Verkkotapahtumissakin on riittänyt seuraajia, Jussi Salonen kertoo tyytyväisenä.
Salonen nostaa myös esiin Tuusulanjärven ympäristön luontokohteet, kuten
Sarvikallion ja Sikokallion urheilureitin.
Niissäkin on apulaispormestarin mukaan
riittänyt vierailijoita − esimerkiksi Sarvikalliolla jopa tuhat päivässä.
− Kunhan korona-aika ja sen rajoitukset
joskus väistyvät, toivon, että kulttuuri liikuttaa ihmisiä taas Tuusulaan! 
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Teksti: Paula Miettinen
Kuvat: Kari Kohvakka

Valtuusto käsittelee
talousarviota joulukuussa
Tuusulan kunnanvaltuusto käsittelee talousarviota vuodelle 2021
kokouksessaan 7.12. Talousarvioehdotus on laadittu koronavirusepidemian aiheuttamien epävarmuuksien keskellä. Tavoitteena
on edelleen pitää kuntalaisten
hyvistä palveluista huolta ja luoda investoinneilla edellytyksiä
kunnan elinvoimalle ja veropohjan kasvamiselle tulevaisuudessa.
Talousarviossa näkyvät kunnan
investoinnit palvelurakenteen
kehittämiseen.

Arto Lindberg, pormestari

K

unta ottaa vastaan koronavirusepidemian aiheuttaman iskun, jonka suuruus
on osin vielä sumun peitossa. Palveluverkko- sekä
infrainvestointien on tärkeä jatkua myös näiden epävarmuuksien
keskellä. Ne ovat satsauksia elinvoimaan
ja mahdollistavat kasvun, jonka avulla
pystymme jatkossakin pitämään hyvistä
palveluista huolta, pormestari Arto Lindberg sanoo.

Koronavirusepidemia tuo
ison lisälaskun
Koronaviruksen takia kunta suunnittelee
talouttaan epävarmassa tilanteessa. Valtio
ei kompensoi täysimääräisesti koronapandemiasta aiheutuneita kustannuksia, vaan
Tuusula joutuu muiden kuntien lailla ottamaan iskun vastaan.
– Koronan vaikutuksia ensi vuoteen on
mahdotonta ennustaa tarkalleen, mutta
Tuusulan osalta puhutaan usean miljoonan euron lisälaskusta: Kunnan verotulojen kehitys heikkenee työttömyyden ja
yleisen epävarmuuden lisääntyessä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden menot kasvavat,
talousjohtaja Markku Vehmas kertoo.
Kunnan maksuosuus sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavalle Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle (Keusote) on
talousarviossa 118,7 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 talousarviossa Tuusulan maksuosuus Keusotelle oli 112,7 miljoonaa euroa.
– Koronan vaikutukset Tuusulalle ovat
pelkkää sosiaali- ja terveyspalveluiden
menokasvua moniulotteisemmat. Esimerkiksi joukkoliikenne kärsii korona-ajasta,
ja pitkäaikaistyöttömyyteen joudutaan allokoimaan enemmän rahaa. Helsinki-Vantaan lentokentän toiminnan hiljeneminen
näkyy kunnan taloudessa lomautusten
kasvun ja verotulojen laskun kautta, pormestari Lindberg jatkaa.

Kasvun ja talouden hallintaohjelmalla
tasapainotetaan kunnan taloutta

Markku Vehmas, talousjohtaja
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Kunta on suunnitellut säästö- ja tuottavuustoimia, joilla se hillitsee menojaan ja
sopeuttaa talouttaan. Työskentelyn välineenä on kasvun ja talouden hallintaohjelma. Sen tavoitteina ovat tulorahoituksen
vahvistaminen, velkaantumisen hidastaminen ja myöhemmässä vaiheessa lainakannan vähentäminen.
Nykyisestä käyttötaloudesta etsitään
noin 2,7 miljoonan euron säästöjä, joka on
reilut 2 % kunnan taloudesta ilman sosiaali- ja terveyspalveluita. Lisäksi esimerkiksi
prosesseja virtaviivaistetaan, palveluverk-

koa kehitetään ja vajaakäyttöisistä kiinteistöistä luovutaan. Ohjelmassa tavoitellaan pidemmällä tähtäimellä vähintään
10 miljoonan euron säästöjä ja tuottavuustoimia.

Palveluiden hyvä taso
turvataan edelleen
− Pidämme jatkossakin kuntalaisten palveluista huolta. Tähtäämme edelleen esimerkiksi kasvatuksen ja koulutuksen
kärkikunnaksi. Tavoittelemme sitä investointien ja sisällön kehittämisen kautta,
pormestari kertoo.
Kasvun ja talouden hallintaohjelmassa
tähän mennessä esitetyt säästötoimet eivät sisällä merkittäviä heikennyksiä kuntalaisten palveluiden sisältöön tai palveluiden alueelliseen kattavuuteen.
− Säästöt ja tuottavuushyödyt realisoituvat pitkällä tähtäimellä. Suurin tunnistettu säästöpotentiaali on palveluverkossa ja
sen kehittämisessä, talousjohtaja sanoo.
− Toimintaamme kehittämällä voimme
sekä pitää huolta hyvistä palveluista että toteuttaa samanaikaisesti merkittäviä säästöjä toiminnassamme, pormestari arvioi.

Investoinnit kohdistuvat erityisesti
palvelurakenteen uudistamiseen
− Samalla kun etsimme säästöjä, investoimme harkitusti tulevaan. Haluamme,
että kunta saadaan taas maltillisen kasvun
uralle. Kunnan elinvoima on keskeisellä
tavalla kiinni veronmaksajien ja yritysten
määrän kehityksestä. Siksi investoinnit
esimerkiksi uuden asumisen ja yritysalueiden edellyttämään kunnallistekniikkaan
ja perheille tärkeiden päiväkotien ja koulujen rakentamiseen ovat edelleen yhtä
ajankohtaisia kuin aiemminkin, Lindberg
kertaa.
Vuonna 2021 investoinnit kasvavat merkittävästi ja ne painottuvat kohteisiin, jotka perustuvat palvelurakenteen uudistamiseen ja edistävät hyvinvointia ja terveyttä,
kunnan elinvoimaa ja vetovoimaisuutta.
Kunnan investointien kokonaismäärä
on vuonna 2021 vesihuoltoliikelaitos mukaan lukien 52,1 miljoonaa euroa. Martta
Wendelinin päiväkodin, Monion lukio- ja
kulttuurimonitoimitalon ja Kirkonkylän
monitoimikampuksen rakennushankkeet
käynnistyvät. Keskeisiä infrarakennuskohteita ovat Rykmentinpuiston ja Lahelanpelto II:n asuinalueet sekä Kellokosken
katuverkoston parantaminen.
− Investointien myötä kunta velkaantuu. Meidän on tietenkin oltava tarkkana
siinä, että saamme investointien käyttötaloushyödyt realisoitua. Kun käyttötalous
on kunnossa muun muassa säästötoimen-

Kuva: Kari Kohvakka

1 000 €

TA2020

TA 2020
OVK2

E2021

E2020/
TA2021
muutos- %

Myyntivoitot

7 480

5 480

7 480

36,5

Toimintatulot

58 067

57 800

59 525

3,0

Toimintamenot

-275 042

-280 574

-281 871

0,5

Toimintakate

-209 342

-217 140

-214 713

- 1,1

194 262

186 507

193 772

3,9

Valtionosuudet

28 382

39 119

31 851

- 18,6

Vuosikate

13 003

8 186

10 658

Tilikauden yli-/alijäämä

- 3 824

- 9 050

-6 850

Verotulot

piteiden ja maltillisten veronkorotusten
myötä, velkataakka on hallittavalla tasolla, Vehmas arvioi.

Veroprosentteihin tuli
maltillisia korotuksia
Valtuusto päättää talousarviosta kokouksessaan 7.12. Veroprosenteista valtuusto
päätti jo 9.11. Veroprosentteja päädyttiin
nostamaan maltillisesti.
Vuonna 2021 Tuusula vahvistaa tulorahoitustaan noin neljän miljoonan euron
veronkorotuksilla. Summa koostuu 0,25
%:n nostosta kunnallisveroon ja kiinteistöverojen nostoista.
Talousarvioesityksessä kunnan tulovero on 19,75 % ja yleinen kiinteistövero 1,15
%. Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero on 0,48 %, muun asuinrakennuksen
kiinteistövero 1,35 %, rakentamattoman
rakennuspaikan kiinteistövero 6,00 % ja

yleishyödyllisten yhteisöjen erillinen kiinteistövero 0,65 %.
− Verotuloihin ja valtionosuuksiin liittyy vielä paljon epävarmuuksia. Valtion
koronatuki on ensi vuoden osalta hyvin
epäselvä. Emme myöskään tiedä, miten ihmisten luottamus talouteen palautuu korona-ajan edetessä ja sen jäljiltä, talousjohtaja Vehmas kertoo.
– Tontinmyynnin näkymät ovat aiempaa haasteellisempia eikä korkeimpiin
odotuksiin ylletä. Esimerkiksi Rykmentinportin työpaikka-alueen tontteja ei päästä
myymään vielä ensi vuonna kaavavalituksen takia, talousjohtaja jatkaa.
Tuusulan toimintatulot (sisältäen kunnan ja vesihuoltoliikelaitoksen) ovat vuoden 2021 talousarviossa yhteensä 67,0 ja
toimintamenot 281,8 miljoonaa euroa. Toimintamenot kasvavat maltillisesti 1,3 miljoonaa euroa eli 0,5 prosentilla kuluvan
vuoden ennusteeseen verrattuna. Vuoden
2021 talousarvion toimintatulojen ja -me-

KUNNAN AVAINLUVUT
Kunnan toimintamenoihin on lisätty
Keusoten maksuosuus
toimintakatetasolla.

nojen erotuksena muodostuva toimintakate on 214,7 miljoonaa euroa. Ensi vuoden
vuosikatteeksi muodostuu 10,7 miljoonaa
euroa ja alijäämäksi 6,8 miljoonaa euroa.
Taloussuunnitelman 2021–2025 mukaan kunnan talouden arvioidaan palautuvan ylijäämäiseksi vuonna 2022. 
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Teksti: Pia Visti-Korhonen, Hanna Riihinen
Kuva: Kari Kohvakka

Vesihuoltoverkosto korjausiässä – myös sinä
voit vaikuttaa verkostomme toimivuuteen
Tiesitkö, että suurin osa Suomen vesihuoltoverkostosta on rakennettu 1950–1970-luvuilla?
Maamme verkosto on tullut monin paikoin korjausikään, myös täällä Tuusulassa. Vesihuoltolaitos
Tuusulan Vesi on tarttunut toimeen ja aloittanut vesihuoltoverkostomme huoltotoimet yhdessä
urakoitsijoiden kanssa, jotta meillä tuusulalaisilla olisi mahdollisuus sulavasti liikkuvaan
ja puhtaaseen vesijohtoveteen.

V

esihuoltoverkoston korjausvastuut koskevat niin
vesihuoltolaitoksen kuin
asukkaidenkin
kiinteistöjen omia viemäreitä ja
tonttijohtojen
liitoskohtia. Myös sinä kiinteistön omistajana voit
vaikuttaa verkostomme toimivuuteen pitämällä kiinteistösi tonttiviemärit ja -johdot
kunnossa. Ne ovat vastuullasi aina runkoviemärin liitoskohtaan eli kadulle asti.

nosta. Jos tonttijohtosi läheisyydessä on
puustoa, varmista, että juuret eivät tuki
putkistoa. Jos viemärisi ei vedä kunnolla, tutki syy välittömästi ja tee tarvittavat
korjaustoimet. Näin vältät mahdolliset
kiinteistösi kosteusvauriot ja ympäristöl-

le aiheutuvat haitat. Voit myös kuvauttaa
viemäristösi kunnon muutaman vuoden
välein, näin voit varmistua helposti sen
toimivuudesta. Tutustu myös muihin vinkkeihimme seuraavalla sivulla.

Huolehdi viemärisi ja
tonttijohtosi kunnosta

32 Tuusulan kunnan asukaslehti 5/2020

Jos viemäri ei vedä, voi syynä
olla tukkeutunut putki. Pidä
huolta putkistosi kunnosta!

Kuva: Hanna Riihinen

Tuusulassa asutaan pääasiassa pientaloissa eli omakoti-, rivi- tai paritaloissa. Tuusulalaisista noin 70 % on pientaloasukkaita,
jotka vastaavat omien kiinteistöjensä viemäreistä ja tonttijohdoista. Pientaloasujan on hyvä huomioida, että tonttijohtojen
käyttöikä on yleensä 40–5o vuotta. Varaudu kiinteistönomistajana näin ollen ajoissa korjaustoimenpiteisiin käyttöiän lähestyessä päätepistettään.
Jo muutamilla säännöllisillä toimilla
pidät huolta viemärisi ja tonttijohtosi kun-

KIINTEISTÖNOMISTAJA,
VÄLTÄ VAHINKOJA SEURAAVIN KEINOIN:
• Tarkkaile vesimittarin lukemaa säännöllisesti, jotta piilovuodot
havaitaan ajoissa.
• Varmista, ettei vesimittari pääse jäätymään.
• Huolehdi, että tonttiventtiili on näkyvillä.
• Varmista, että padotuskorkeuden alapuoliset kellaritilat on
suojattu asianmukaisesti. Huolla perusvesikaivon ja kellaritilojen
padotusventtiilit sekä kiinteistökohtaiset jätevesipumppaamot
säännöllisesti. Padotuskorkeuden voi tarkistaa vesisopimuksesta tai
vesilaitokselta.
• Kurkista kiinteistön kaivoihin ja varmista, että salaojat eivät ole
tukkeutuneet, ja ettei jätevesiviemäriin päädy sadevesiä.
• Vaihda vuotavat hanat ja wc-pöntöt uusiin.
• Tarkista vettä käyttävien laitteiden vesi- ja viemäriliitokset sekä muista
sulkea astian- tai pyykinpesukoneiden hanat aina käytön jälkeen.
• Ethän pidä wc-pönttöä roskiksena. Rasvat, roskat ja muu ylimääräinen
aines eivät kuulu viemäriin. Lisää aiheesta: www.pytty.fi
• Puhdista lattiakaivojen ja pesualtaiden hajulukot säännöllisesti.
Jos kuitenkin olet tilanteessa, että viemärisi ei vedä,
ota yhteyttä seuraavasti:
• Jos kiinteistösi oma viemäri ei vedä, ota yhteyttä yritykseen,
joka tarjoaa loka-autopalveluja.
• Jos epäilet, että viemäritukos ei johdu tonttiviemäristä, ota yhteyttä
Tuusulan Veteen.

Ota käyttöön Tuusulan Veden tekstiviestipalvelu

V

edenjakelun häiriötilanteissa ensisijainen tiedotuskanavamme on verkkosivustomme www.tuusulanvesi.fi. Sivustolta löytyvälle häiriökartalle päivitetään sekä äkilliset että ennakoidut vesihuollon häiriötilanteet ja niiden sijainnit.
Lähetämme vedenjakelun häiriötiedotteita myös tekstiviestillä vaikutusalueen
kiinteistöille. Asukkaiden julkiset puhelinnumerot saamme suoraan operaattoreilta.
Mikäli puhelinnumerosi on salainen tai
liittymäsi on rekisteröity muuhun osoitteeseen (esimerkiksi yritysliittymät), toimi
www.tuusula.fi/vesitekstari -sivulla
kertomallamme tavalla. 

Jos hanasta ei tule vettä, voi kyseessä olla ennakoitu tai äkillinen vedenjakelun häiriö. Pysyt
ajan tasalla mahdollisista katkoksista ottamalla käyttöön Tuusulan Veden tekstiviestipalvelun.

Kuva: TK Mediatalo Oy

Lue lisää
tekstiviestitiedottamisesta
www.tuusula.fi/
vesitekstari
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Koronavirusepidemian aikana
KANNAMME VASTUUTA KAIKKI YHDESSÄ
Uusimaa siirtyi 20.11. koronaviruksen kiihtymisvaiheesta leviämisvaiheeseen. Tulevat viikot
– koko tämä itsenäisyyspäivän seutu ja joulukin – ovat ratkaisevan tärkeitä koronavirusepidemian selättämisen kannalta. On ensiarvoisen tärkeää, että me kaikki otamme tilanteen
tosissamme, vaikka tuntisimme jo väsymystä pitkään jatkuneiden rajoitteiden keskellä. Me
kaikki yhdessä voimme vaikuttaa siihen, että tästä selvitään. Pidetään fyysistä etäisyyttä
kanssaihmisiin, käytetään maskia, huolehditaan käsihygieniasta ja noudatetaan muitakin
määräyksiä ja ohjeita. Ne ovat meidän parhaaksemme.
Poikkeusaikana yksinäisyyden tunne ja huoli pärjäämisestä saattavat nostaa päätään. Yksinäisyyden tunnetta saattaa korostaa lähestyvä joulu ja juhlan aika. Murheiden kanssa ei
saa jäädä yksin. Tuusulan kunta ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä tarjoavat apua
vaikeina aikoina. Muistetaan myös kaikki pitää kanssaihmisistä huolta, vaikka sen joutuukin
tekemään fyysistä kontaktia välttäen! Soitetaan tai lähetetään vaikka postikortti, jotta kukaan ei tuntisi oloaan täysin eristäytyneeksi muusta maailmasta.
Kuntamme numerot ovat sinua varten.
Pidetään huolta toisistamme!
Arto Lindberg, pormestari

Tarvitsemme Sinua!



Noudata rajoituksia ja
suosituksia.






Käytä kasvomaskia.




Pysy kotona, jos olet kipeä.




Suosi etätyötä.



Noudata matkustamisessa
terveys- ja turvallisuusohjeita.

Pidä turvavälit.
.
Yski ja aivasta nenäliinaan tai
hihaan.
Mene testiin, vaikka oireet
olisivat lieviä.
Vältä tarpeettomia lähikontakteja, joukkotilaisuuksia.

Lisätietoa
koronavirus

34 Tuusulan kunnan asukaslehti 5/2020

Lisätietoa koronavirusepidemian aikaisista palveluista
Tuusulassa on koottu verkkosivulle www.tuusula.fi/koronavirus.
Tietoa kunnan palveluista saa myös asiakaspalvelu TuusInfosta
ja ikäihmisten palvelunumerosta.

Asiakaspalvelut TuusInfo, puhelin 09 8718 3070,
sähköposti tuusinfo@tuusula.fi.
TuusInfo palvelee
maanantai klo 8.00–17.30
tiistai-torstai klo 8.00–16.00
perjantai klo 8.00–12.00
Ikäihmisten palvelunumero 040 314 3160 palvelee arkisin
klo 9–16 ja lauantaisin klo 9–14.
Voit ilmoittaa korona-ajan palvelutarpeestasi sähköisellä
lomakkeella osoitteessa www.tuusula.fi/koronaeristys.

Mistä saat apua, jos sinulla on oireita
• Tee oirearvio Keusoten verkkosivuilla: www.keski-uudenmaansote.fi/koronavirus. Sinuun otetaan yhteyttä saman
päivän aikana.
• Jos sinulla on hengitystieoireita, etkä pärjää kotona, soita
Keusoten koronahoitopuhelimeen 019 226 0099.
Puhelin on avoinna joka päivä klo 8-20.
• Henkeä uhkaavassa hätätilanteessa soita yleiseen
hätänumeroon 112.

Mistä saat apua arjen haasteisiin
• Keusote antaa neuvontaa ja tukea asiakasohjauksen ja sosiaalipalveluiden puhelinpalvelussa asiakasryhmittäin maanantaista
torstaihin klo 8–15 ja perjantaisin klo 8–13.
- Lapsiperheet ja nuoret, 019 226 0401
- Työikäiset, 019 226 0402
- Ikäihmiset, 019 226 0403
- Vammaispalvelut, arkisin 9–14, 019 226 0433
• Aikuissosiaalityön toimistot sijaitsevat Hyrylässä (Autoasemankatu 2), Jokelassa (Opintie 1) ja Kellokoskella (Kuntotaival 2).
Työntekijöiden puhelinnumerot löytyvät Keski-uudenmaan sote
-kuntayhtymän nettisivuilta www.keski-uuudenmaasote.fi.
• Talous- ja velkaneuvonnan puhelinpalvelu palvelee maanantaista perjantaihin klo 8−16.15 ja puhelinneuvonta maanantaista
torstaihin klo 10−12. Vastaanotto ajanvarauksella.
- Keski-Uudenmaan talous- ja velkaneuvonta, Hyvinkää, osoite:
Urakankatu 1 B, 2. krs, 05900 Hyvinkää, puhelin: 029 566 0233,
sähköposti: keski-uusimaa.velkaneuvonta@oikeus.fi
- Keski-Uudenmaan talous- ja velkaneuvonta, Järvenpää, osoite
Sibeliuksenkatu 15 B, 04400 Järvenpää, puhelin: 029 566 0198,
sähköposti: keski-uusimaa.velkaneuvonta@oikeus.fi

Pidä huolta kunnostasi!

Koronavirusepidemian aikana on tärkeä pitää huolta henkisestä ja
fyysisestä kunnosta. Etenkin ikäihmisten on syytä kiinnittää huomiota
toimintakykynsä ylläpitoon.
Kattavammat vinkit löydät THL:n sivuilta www.thl.fi.
Etsi itsellesi mielekästä tekemistä.
• Liiku päivittäin.
• Pidä huolta turvaväleistä ulkona.
• Syö säännöllisesti ja monipuolisesti.
• Pidä yhteyttä läheisiin ja ystäviin myös poikkeusaikana.
• Käytä etäyhteydenpitovälineitä kuten puhelinta
ja videopuheluita.
• Kun tarvitset apua, pyydä sitä.
• Hyödynnä verkon monet palvelut.
• Älä peru varattuja lääkäriaikoja ilman syytä tai
jätä sairauksiasi hoitamatta.

Muista: Taloushuoliin löytyy apua!

Muista, että sinun ei tarvitse eikä kannata jäädä yksi taloudellisten
huolien kanssa. Oikeusaputoimistot hoitavat talous- ja velkaneuvontaa. Talous- ja velkaneuvonta palvelee arkisin klo 8.00–16.15.
Voit ottaa yhteyttä mihin tahansa oikeusaputoimistoon asuinpaikasta
riippumatta. Keski-Uudenmaan oikeusaputoimisto: 029 566 0233,
keski-uusimaa.velkaneuvonta@oikeus.fi.

Näin ehkäiset koronaviruksen leviämistä

Vältä ihmisjoukkoja ja tungoksia ja pidä vähintään metrin etäisyys
kanssaihmisiin. Omaa ja läheistensä tartuntariskiä voi myös alentaa
huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta.
• Pese kädet vedellä ja saippualla usein ja huolellisesti,
ainakin 20 sekunnin ajan.
• Käytä alkoholipohjaista käsihuuhdetta, jos et voi pestä käsiäsi.
• Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri
pessyt käsiäsi.
• Yski ja aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan ja laita nenäliina heti
roskiin. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yksi tai aivasta hihaan,
älä käsiisi.
• Jos kaikesta huolimatta sairastut, jää kotiin lepäämään.

• Ohjeet perustoimeentulotuen hakemiseen löytyvät
Kelan sivuilta: https://www.kela.fi/toimeentulotuki.
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Kuva: Kari Kohvakka

Hyvää Joulua!
Pöydässä istuu asujat kaikki
huoneessa loistavas,
kellenkään määrää eteen ei panna
lahjoista taivahan;
kaikki yhtä ansainneet,
kaikki tässä vierahat;
ja koska he pöydästä käyvät,
pauhaavat jouluvirret.
– Aleksis Kivi

Toivottaa
Tuusulan kunta

Leikkaa talteen!

Kuva: Antti Kallio

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 klo 8.00–17.30
Tiistai-torstai klo 8.00–16.00
Perjantai klo 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.

Tuusinfosta saa lisätietoja
yhteisöille ja asukkaille
tarkoitetuista kokoontumistiloista
ja niiden varauskäytännöistä.

