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Tuusula rakentaa tulevaisuutta
Tuusulan kunta on kokenut kuluneiden neljän vuoden aikana melkoisen
muodonmuutoksen. Viimeisintä reilua vuotta on leimannut korona, mutta sekään ei jätä peittoonsa sitä, että monella saralla on menty eteenpäin
tai ainakin lähdetty liikkeelle.
Yksi keskeinen asia on Tuusulan saaminen kasvu-uralle. Asuntomessut
vauhdittivat osaltaan rakentamista Tuusulassa ja edesauttoivat tonttikauppaa ja väkimäärän saamista maltilliseen nousuun. Myös uusia työpaikka-alueita on saatu nytkäytettyä eteenpäin, ja meillä on edellytykset houkutella uusiakin yrityksiä alueelle – ja tarjota jo olemassa olevillekin uutta.
On hienoa, että Tuusula vetää puoleensa. Väkimäärä on kasvanut viimeisten puolen vuoden aikana jopa ennätyksellisen paljon suhteessa edellisiin
vuosiin. Esimerkiksi Lahelaan nousee tällä hetkellä pientaloja melkein
kuin syksyllä sieniä.
Meillä on tarjota hyvät etäisyydet pääkaupunkiin, kulttuuria ja historiaa,
luonnonrauhaa ja vihreyttä sekä turvallisuutta. Jatkossa pystymme myös
tarjoamaan terveelliset ja turvalliset tilat lapsille, nuorille ja työntekijöille.
Käyntiin on lähtenyt kunnan historian suurimman investoinnin, palveluverkon, toteuttaminen, mikä näkyy jo Martta Wendelin -päiväkodin rakentamisena ja kesäkuussa lukio ja kulttuuritalo Monion rakentamisena.
Sen lisäksi, että uudistamme Tuusulaa rakentamalla ja luomalla rakentamisen mahdollisuuksia, tarjoamme laadukkaita palveluita: kurottelemme
kasvatuksen ja koulutuksen kärkikunnaksi, pidämme liikuntapaikoista
huolta, luomme parempaa yhteistyötä yrittäjien kanssa – ja paljon muuta.
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Seuraava lehti ilmestyy kesäkuussa 2021.
Päätoimittajat: Paula Miettinen,
paula.miettinen@tuusula.fi, 040 314 2004
Pia Visti-Korhonen, pia.visti-korhonen@tuusula.fi,
040 314 2011
Taitto: Grapica Oy
Paino: Lehtisepät
Jakelu: SSM/Jakelujuniorit
Painos: 18 000 (julkinen tiedote)
Kannen kuva: Kaapo Kamu

Piirrä sydämesi
rakkauden kartalle
Mikä paikka Tuusulassa on sinulle tai teille rakkain?
Mihin lokaatioon liittyy lämpimimmät muistot,
tärkeimmät hetket tai intohimoisimmat tunteet?
Kerro ja näytä maailmalle mikä paikka Tuusulassa edustaa sinulle tai teille
rakkauden keskipistettä – origoa, josta tunteiden käyrät lähtivät kiipimään
kohti kattoa. Muista myös, että rakkautta on muukin kuin sydänkäpysen
sydämen valloittaminen, ikimuistoinen ensisuudelma tai kiihkeät
kohtaamiset kesäyössä – se voi olla myös sinulle rakkain lenkkipolku,
ihanin uimaranta jonne palaamista odotat läpi talven tai vaikka kennel,
josta hait maailman tärkeimmän koiranpennun osaksi laumaasi.
Kerro kampanjasivustolla mikä paikka on lähimpänä sydäntäsi. Kaikkien
osallistuneiden kesken arvotaan sylillinen rakkautta pakattuna
Lottakanttiinin piknik-koriin. Tehdään yhdessä Rakkauden taidetta.
Ilmoita suosikkisi rakkauden kartalle:
rakkaudentaidetta.fi/rakkaudenkartta

tuusula.fi • facebook.com/tuusula • twitter.com/tuusulankunta • instagram.com/tuusulankunta

Rakkauden taidetta.

TUUSULA TUNNETUKSI

Teksti: Paula Miettinen
Kuvat: Kari Kohvakka

Tuusula etsii pariskuntaa viettämään Unelmien yötä Fjällbossa

– kesä täynnä Rakkauden taidetta
Tuusulan kunta hakee pariskuntaa Fjällbossa järjestettävää elokuista Unelmien
yötä varten. Kilpailu toimii lähtölaukauksena Rakkauden taiteen -teemavuodelle,
jonka tavoitteena on tuoda empatiaa, lämpöä ja inspiraatiota koronaepidemian vielä
leimaamaan aikaan.

kävelypoluilla voi nauttia luonnon rauhasta ja järvimaisemista. Polun varsilta löytyy myös penkkejä ja nuotiopaikka. Puiston paikoitusalueen lähellä on uudistettu
leikkipuisto leikkimökkeineen.
Fjällbo ja Tuusulanjärvi kulttuuri- ja luontokohteineen ovat Tuusulan vetovoimatekijöitä ja niihin on satsattu viime vuosina. Unelmien yö -tempauksen tavoitteena on tehdä Tuusulanjärven ympäristöä ja Tuusulaa
kokonaisuudessaan tunnetuksi.

Tuusulan kunta käynnisti 19.4.2021 kilpailun, jossa
se etsii yhtä rohkeaa pariskuntaa viettämään Unelmien
yötä Fjällbon laituripaviljongissa Tuusulanjärven rannalla. Luvassa on myös romanttista oheisohjelmaa, joka
räätälöidään parille sopivaksi, korona-ajan rajoitukset
huomioiden.

Haku on käynnissä
toukokuun loppuun asti
Pariskunnan haku on käynnissä 19.4.2021–31.5.2021
osoitteessa www.rakkaudentaidetta.fi, ja voittaja arvotaan kilpailuun osallistuneiden ja perustelunsa jättäneiden joukosta kesäkuussa. Osallistujia pyydetään
kertomaan, miksi juuri he tarvitsisivat irtioton arjesta
Tuusulan maisemissa.
Huhtikuun loppuun mennessä hakemuksensa oli
ehtinyt jättää jo liki parituhatta kilpailijaa, ja kilpailuun
toivotaan edelleen mukaan erilaisia hakijoita ja erilaisia
tarinoita ikään tai sukupuoleen katsomatta. Itse Unelmien yö toteutetaan elokuussa 2021 yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.

Fjällbossa sijaitsee vuonna 2019 rakennettu, arkkitehtuurikilpailun tuloksena syntynyt Pliplap-laituripaviljonki. Paikkakuntalaisten keskuudessa laituri tunnetaan
myös Pussauskoppina. Unelmien yön ajaksi laituripaviljonki stailataan “hotellihuonesviitiksi” ja Fjällbon ranta
suljetaan yöpymisen ajaksi vain pariskunnan käyttöön.
Fjällbon puistoalue on suosittu virkistysalue Tuusulanjärven rannalla. Puiston rantakallioilta ja rannan
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Voit hakea elokuussa 2021
järjestettävään Unelmien yö
-tempaukseen verkossa osoitteessa rakkaudentaidetta.fi.
Hakuaika on käynnissä
19.4–31.5.2021. Voittaja julkistetaan kesäkuussa 2021.

Kuva: Kari Kohvakka

”Pussauskoppi” tarjoaa puitteet
Unelmien yölle

Näin osallistut:

Rakkauden taidetta -teemavuosi
käynnistyy
Unelmien yö -haku käynnistää Rakkauden taiteen kesän
ja teemavuoden. Luvassa on tapahtumia, jotka tuovat
esiin rakkauden eri ilmenemismuotoja. Toukokuussa
on jo ehditty käynnistää Rakkauden kartan laatiminen.
Kuntalaisia pyydetään osallistumaan kertomalla omaa
sydäntään sykähdyttävimmät paikat. Myös muuta on
luvassa kesän ja vuoden mittaan.
Rakkauden taidetta on osa Tuusulan käynnissä olevaa brändityötä. Kunta uudisti brändiään loppuvuonna 2018, ja uusi brändi on ohjannut kunnan markkinointiviestintää vuoden 2019 alusta alkaen. Kunnan
brändissä korostuvat vahva kulttuuriperintö, luonto ja
yhteisöllisyys. Keskeinen ajatus on se, että Tuusulassa
voi rakentaa oman näköisensä elonkaaren – Tuusula on
elämisen taidetta. 

MATKAILU

Teksti: Minna Luoma

Vaikka harva tulee suunnitelleeksi varta
vasten kesäretkeä omaan kotikuntaan,
se on mahdollista. Tuusula tarjoaa suuren
joukon koronaturvallisia lähimatkailuvaihtoehtoja, vaikka jopa yön yli.

Kierrä Tuusulanjärven ympäri
- ainakin kerran kesässä
Viimeistään nyt kannattaa tutustua Tuusulanjärven
vaihteleviin maisemiin. Kierrä järvi juosten, kävellen
tai pyöräillen. Jos et omista polkupyörää, vuokraa sähköpyörä. Sähköpyöräily itsessään on jo kokemus, ja se
mahdollistaa järven kiertämisen myös perheen nuorimmille. Muista, että reitille on saatavissa myös ilmainen
Citynomadi-mobiiliopastus.

Vuokraa sähköpyörä ja pyöräile
päivä kotikunnassasi

Yövy teltassa puussa

Lomaile lammaspaimenena
Suositut ja yleensä nopeasti loppuun varatut maaseutujen paimenlomat ovat saapuneet myös Tuusulaan. Vietä
osa lomastasi lampaita hoitaen ja paimentaen maalla
Lammaskallion tilalla.

Tutustu Tuusulanjärveen soudellen
Vaikka järvi on Tuusulan keskeinen elementti, vain harva tuusulalainen on tutustunut siihen veneestä. Vuokraa
soutuvene itsellesi ja perheellesi, ja poikkea vaikka Sarvikalliolla tai Halosenniemessä järveä pitkin.

Tutustu uusiin retkeilyalueisiin
ja -reitteihin
Tuusulassa on muitakin retkeilyalueita kuin suosittu
Sarvikallio. Oletko tutustunut Ruotsinkylän tutkimusmetsään tai Kellokosken ja Jokelan välissä olevaan
Keravajokikanjoniin? Seitsemän veljeksen vaellusreitti
kulkee usean kunnan alueella, ja siitä on laadittu myös
maksuton Citynomadi-mobiiliopastus. Reitti sopii erinomaisesti joko yhden tai usean päivän retkeilyyn.

Pelaa frisbeegolfia, kohota
kuntoa juoksuportaissa tai suunnista

Kuva: Kari Kohvakka

Tuusulasta on mahdollisuus vuokrata useasta eri yrityksestä sähköpyöriä. Sähköpyörä tekee matkan taittamisen
perinteistä pyörää kevyemmäksi ja mahdollistaa saman
päivän aikana pitkänkin retken. Poikkea Hyrylästä vaikka Kellokosken ruukkimiljööseen, Jokelan vanhaan tiilitehdasympäristöön tai vaikka kahville kesäkuun alussa
Sarvikallion virkistysalueelle avautuvalle kahvilavaunulle.

yrittäjä. Innokkaimmat retkeilijät varaavat itselleen paketin, johon kuuluvat yöpymisen lisäksi muun muassa
ateriat ja puusauna.

Kuva: Antti Kallio

Tuleva kesäkausi on edellisvuoden tapaan lähialuematkailun vuosi. Matkaillessa suositaan toimintaa ulkona
sisätilojen ja väkijoukkojen sijaan.
Poimi ohesta vinkit väljään ja mukavaan kesäliikkumiseen omassa kotikunnassasi Tuusulassa.

Kuva: Kari Kohvakka

Seitsemän vinkkiä
Tuusulan lähimatkailuun

Lähialuematkailua voi harjoittaa yhden kesäillan aikana
vaikka heittämällä frisbeetä Ristikiven frisbeegolfkentällä, treenaamalla kesäkuussa valmistuvissa Hyrylän juoksuportaissa tai suunnistamalla alkukesän ajan Tuusulan
Voima-Veikkojen ylläpitämillä omatoimirasteilla. 

Kokeile yöpymistä tentsilessä, puiden varaan ripustettavassa teltassa. Tentsile-lomia tarjoaa Tuusulassa usea

Lataa maksuton Citynomadisovellus osoitteessa:
app.citynomadi.com
Tutustu artikkelissa
mainittuihin palveluihin:
www.visittuusula.fi

Kuva: Kari Kohvakka
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ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ

Teksti: Anna Partanen
Kuvat: Katja Repo

Metsä on aina auki, ja hyväksyy
meidät sellaisina kuin olemme

Tuusulan metsät tarjoavat virkistystä kaiken ikäisille ja tasoisille retkeilijöille ja
ulkonaliikkujille. Luonto- ja eräopas Jonna
Granroth tietää omasta takaa, miten luonto
hoivaa ja helli, kun sille antaa mahdollisuuden: ”Metsään kannattaa lähteä ilman
suorituspaineita, nauttimaan ja eläytymään
kaikilla aisteilla.”

Rankka työviikko takana, keho kaipaa liikuntaa, mieli
kevennystä. Ei ole parempaa paikkaa kuin lähimetsä,
jonne voi piipahtaa, kävellä poluilla ja sammalilla, istahtaa kivelle juuri silloin kuin itse haluaa.
– Suomen pinta-alasta noin 80 prosenttia on metsää, ja tämä näkyy hyvin Tuusulassa. Monimuotoinen
luonto ympäröi meitä kaikkialla. Alueelta löytyy vaihtuvia kulttuurimaisemia, metsiä ja luontokohteita, kalliota ja mäntymaastoja, reheviä järvi- ja jokiseutuja. Eikä
kauaksi tarvitse, kun on jo ihan erämaatunnelmissa, kuvaa luontoalan yrittäjä Jonna Granroth.

Kuva: Kari Kohvakka

Löydä oma lähiluontosi:

Porista kotoisin oleva Jonna ihastui Tuusulan metsiin
niin paljon, että rakennutti perheelleen omakotitalon
Rusutjärvelle, mäntymetsän keskelle. Sairaanhoitajan
ammatti vaihtui luonto- ja eräoppaaksi. Perustamansa
perheyritys Metsänauttin kautta Jonna tarjoaa nyt luonnosta tulevaa hyvinvointia ja ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa kaikille.
– Metsä antaa meille ilmaiseksi niin paljon. Luonnon monimuotoisuus tarjoaa hyvinvointia mielelle ja
keholle, metsäantimet, kuten sienet, marjat ja myös
eläimet ravintoa ruumiille. Luonnossa voi tehdä monenlaista tai vaan olla ja aistia. Metsä on myös ilmainen
kuntosalimme. Kun lähdet liikkumaan monipuolisessa
maastossa, fyysinen tasapainoa ja kunto kehittyvät melkein huomaamatta, Jonna toteaa.
Luonnossa liikkumisella ja oleskelulla on tutkitusti vaikutusta terveyteemme ja sairauksien ennaltaehkäisyyn. Metsässä sydämen syke ja verenpaine laskevat
nopeasti, lihasjännitys vähenee, mieli rauhoittuu, ja
stressitila alenee.
– Luonnossa liikkuminen tehostaa vastustuskykyämme, ja on parasta ennaltaehkäisyä esimerkiksi suomalaisten ykköstaudeille, sydän- ja verisuonivaivoille.
Eikä tarvitse puhua vain metsästä, koska vihreä lähiluonto, puistot ja viheralueet ajavat samaa asiaa. Puiden oksille voi jättää arjen huolet ja murheet, ja kaikki
raskaat ajatuksensa, ne jaksavat kyllä niitä kannatella,
Jonna vakuuttaa.

Metsä on auki 24/7, vapaa pääsy
Korona-aikana yhä useampi on löytänyt patikoinnin ja
retkeilyn, kun liikunta- ja kuntosalit ovat olleet suljettuina ja tapaamisia on rajoitettu. Aikaa on vietetty ulkona
oma perheen ja lähipiirin kanssa. Myös Tuusulan tunnetut luonto- ja virkistysalueet, kuten Fjällbon puisto,
Kolsan metsä, Sarvikallio ja Tuusulanjärvi ympäristöineen, ovat tarjonneet virkistysmahdollisuuksia. Suositut
retkikohteet ovat täyttyneet välillä ihan ruuhkiksi asti.
Meillä lapsi odottaa ympäri vuoden, koska taas tulee niitä
nokkossipsejä. Nokkoset ovat alkukesän herkkuja ja hyviä
resptejä löytyy hortoilu.fi sivustolta.
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Metsä on myös ilmainen kuntosalimme. Kun lähdet liikkumaan monipuolisessa
maastossa, fyysinen tasapainoa ja kunto kehittyvät melkein huomaamatta.

Tuusulan lähimetsät
kutsuvat kulkijaa

Jonna GranrothMetsänautti Oy:n perustaja,

YK:n yleiskokous on julistanut 22. toukokuuta kansainväliseksi luonnon monimuotoisuuden päiväksi. Päivän tarkoituksena on
lisätä tietoisuutta luonnon monimuotoisuudesta sekä tehdä tutuksi ympäristönsuojelua, kestävää luonnon hyödyntämistä ja
hyötyjen tasapuolista jakoa.
Päivä on hyvä syy lähteä nauttimaan
myös Tuusulan monimuotoisesta luonnosta, vaihtelevista maisemista, historian
muovaamista metsistä ja luontokohteista.
Pohjoisesta löytyy karuja kallioisia männiköitä ja mustikkaturvekankaita. Jokilaaksoissa ja vesistöjen äärellä kasvaa reheviä
lehtoja ja etelässä vanhaa kuusimetsää.
Tuusulan pitkä kulttuurihistoria on näkyvissä vaihtelevissa metsämaisemissa,
vanhoilla pelloilla ja niittyalueilla, jotka ovat
metsittyneet nuoriksi lehtimetsiksi. Tuusulanjärven taiteiljayhteisö on jättänyt oman
perintönsä, ja metsäkohteiden lähiympäristössä voi harrastaa monimuotoisesti
liikuntaa, taidetta ja myös lapsille on omat
leikkipaikkansa.
Sarvikallion, Fjällbon, Ruotsinkylän
tutkimusmetsän ja muiden kuuluisien
metsäkohteiden ohella Tuusulan alueella
on useita vähemmän tunnettuja upeita
retkeily- ja liikuntakohteita, joihin kannattaa
ehdottomasti tutustua.

• Luonto- ja eräopas,
s,
lontaohjaaja, villiyrttiopa
metsämieliohjaaja, me
tti
an
ers
ervin alik
sairaanhoitaja AMK, res
järvellä.
sut
Ru
• Asuu perheineen
• www.metsanautti.fi

Motto: Nauti luonnossa
kaikilla aisteilla, älä suorita!

– On hienoa, että meillä on rakennettuja metsä- ja
luontokohteita, joihin on helppo mennä ja kulkea opastettuja polkuja pitkin. Mutta kannustan myös poikkeamaan polulta, lähtemään metsään ilman, että aina
valitsee sen tunnetun retkikohteen. Kun kilometrit tai
paikka eivät ole tavoitteena, voi keskittyä kokemaan,
näkemään ja tekemään. Aistit herkistyvät luonnossa, ja
esimerkiksi kuuloa voi tehostaa sulkemalla silmänsä ja
kuunnella metsän ääniä, Jonna vinkkaa.
Syvemmällä metsään tiettömille taipaleille lähtiessä pitää tosin osata jonkin verran perustaitoja, kuten
suunnistusta. Nykyään tarjolla on hyviä mobiilikarttoja, mutta suuntavaistoa kannattaa harjoitella myös niin,
että pärjää tarvittaessa ilman digilaitteita.
– Metsänkävijän on hyvä tietää, mitä retkelle on
hyvä ottaa mukaan, miten pukeutua, ja miten toimia,
jos sattuu haavereita. Ensiapualaukku on hyvä olla mukana, ja aina on tärkeä ilmoittaa jollekin, minne päin
lähtee, jotta hätätapauksessa osataan etsiä ja paikantaa
eksynyt. Mukana on hyvä olla lämmikettä, pienet eväät,
joilla pärjää hetken yksin metsässä, Jonna toteaa.

Rusutjärven yleinen uimaranta grillipaikkoineen
jää seurakunnan leirikeskuksen ja Metsäpirtin väliin, ja
siellä voi pulahtaa uimaan.
– Ja rannalta lähtee metsäpolkuja, joita kiertämällä
voi aistia järvinäkymää, nauttia metsästä ja vaihtuvista
maisemista. Jos haluaa syvemmällä metsään, niin auton
voi jättää esimerkiksi Hämeentien varteen, ja lähteä
sieltä kulkemaan, Jonna selvittää.
Hyvä uutinen on se, että Tuusulassa metsään ja
luontoon pääsee usein jo ihan kotiovelta.
– Metsä ei koskaan petä. Jos on vaikka rankka työpäivä takana, niin metsästä palatessa mieli on usein kevyt ja olo virkeä. Tämä johtuu siitä, että metsä hyväksyy
meidät juuri sellaisena kuin me olemme, Jonna toteaa.
– Meidän tehtävämme on muistaa, että joka miehen
oikeutemme tarkoittaa myös velvollisuutta kunnioittaa
luontoa. Meidän on tiedettävä mitä saamme ja emme
saa tehdä ja ottaa. Näin kunnioitus on molemmin puolista, Jonna jatkaa. 

LISÄTIETOJA:
WWW.TUUSULA.FI/LAHIMETSAT JA
WWW.VIRTUAALITUUSULA.FI/

Jokamiehenoikeudet

Kunnioita metsää,
metsä kunnioittaa sinua!

Kuva: Kari Kohvakka

Tuusulassa ei tarvitse tosiaan kauaksi mennä asutuksesta, kun on jo ihan keskellä erämaata. Monimuotoisuuden kannalta on myös tärkeää, että vanhoja metsiä
säilytetään luonnontilaisina. Tällöin luonnon oma kiertokulku pääsee toteutumaan kokonaisena.
– Hyrylän Tuomalan ikimetsä on hyvä vierailukohde, jos haluaa havainnoida luonnon omaa kiertokulkua ja kerrostumia, esimerkiksi puiden kolmivaiheista
elämää. Ensimmäiset noin 300 vuotta puu on elävä,
seuraavat 300 vuotta kelo, ja sen jälkeen satoja vuosia
lahoava. Kaikissa vaiheissa puulla on oma eliökuntansa,
jotka kaikki ovat tarpeellisia, Jonna selvittää.
Myös Rusutjärven seutu on hyvä valinta, jos haluaa
tutustua Tuusulan monimuotoiseen luontoon. Alueelle voi poiketa vaikka Tuusulanjärven rantareitiltä, josta
matkaa kertyy pyörällä vain parisen kilometriä.
– Rusutjärvellä on hyvin monimuotoinen luonto
ja metsää tarjolla eri tasoisille ulkoilijoille. Järvellä voi
harrastaa vesiurheilua, melontaa ja sup-lautailua. Järveä
kiertää mutkainen kylätie, ja täällä voi myös harrastaa
pyöräilyä ja patikointia, Jonna kertoo.

SAAT liikkua jalan, hiihtäen ja pyöräillen
luonnossa, kuten metsissä, luonnonniityillä
ja vesistöissä. Ratsastaa maastoa vahingoittamatta. Oleskella ja yöpyä tilapäisesti
alueilla, joilla liikkuminenkin on sallittua.
Poimia luonnonmarjoja, sieniä ja rauhoittamattomia kasveja. Veneillä, uida ja
kulkea jäällä. Onkia ja pilkkiä.
ET SAA aiheuttaa häiriötä tai haittaa
toisille, luonnolle tai ympäristölle.
Kulkea pihamailla, istutuksilla tai
viljelyksessä olevilla pelloilla. Kaataa
tai vahingoittaa kasvavia puita. Ottaa
sammalta, jäkälää, maa-ainesta tai
puuta. Tehdä avotulta toisen maalle.
Nuotiopaikoilla on huomioitava ruohikkopaloja metsäpalovaara. Häiritä
kotirauhaa. Roskata. Ajaa moottoriajoneuvolla maastossa. Kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia.
LUE LISÄÄ: WWW.LUONTOON.FI/
JOKAMIEHENOIKEUDET
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YMPÄRISTÖ

Teksti: Anna Partanen
Kuva: Arkkitehdit LSV Oy

TuKuKin Auvo Viiru:

Uusien verkkosivujen kautta palvelemme
asiakkaita 24/7
Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy eli TuKuKi
uudisti verkkosivunsa, ja asuntojen hakeminen onnistuu jatkossa myös sähköisellä
lomakkeella. Lisäksi asukkaille avataan
oma vuorovaikutteinen asiointikanava, jossa
omat ja talokohtaiset tiedot pysyvät tallessa ja ajan tasalla.
Uusien verkkosivujen myötä TuKuKin viestintä tehostuu niin vuokra-asuntojen hakijoiden kuin nykyisten
asukkaiden näkökulmasta.
– Sähköisen hakulomakkeen kautta tavoitamme
myös sellaiset hakijat, joiden on aiemmin ollut hankala
meillä asioida. Toki paperiset hakulomakkeet säilyvät
käytössä, ja asiakaspalvelumme on avoinna kuten en-

nen. Mutta niiden lisäksi palvelemme asiakkaita verkossa
24/7, TuKuKin toimitusjohtaja Auvo Viiru toteaa.
Asukas- ja talokohtainen oma-asiointipalvelu avautuu sivuston yhteyteen ensi kesän aikana. Palvelu on
merkittävä uudistus niin kiinteistöhuollon kuin asukkaiden viestintämahdollisuuksien kannalta.
– Sähköinen vuorovaikutteinen palvelu asukkaille
helpottaa esimerkiksi vikailmoitusten tekemistä ja palautteen antamista. Oma-asiointipalvelusta löytyy jatkossa kaikki talokohtainen tärkeä tieto, ja myös asukkaan henkilökohtaiset asiat, kuten vuokramaksu- ja
vuokrasopimustiedot ovat siellä tallessa, Viiru selvittää.

Rykmentinpuistoon rakenteella uutta
TuKuKi tarjoaa ja ylläpitää eri elämäntilanteisiin sopivia, kohtuuhintaisia koteja Tuusulan eri keskuksissa,

LUE LISÄÄ JA TUTUSTU VUOKRAKOHTEISIIN: WWW.TUKUKI.FI

Hyrylässä, Jokelassa ja Kellokoskella. Uudisrakentamisen lisäksi kunnan vuokrataloyhtiö huolehtii peruskorjauksista, energiaratkaisuista, ja muista kiinteistöhuollon toimista omistamissaan vuokrakohteissa.
– Suurin osa kohteistamme on ARA-rahoitteisia eli
valtion Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tukemia vuokra-asuntoja. Viime vuonna meillä valmistui
kaksi uutta kohdetta. Toinen on erityisryhmien palvelutalo Neitoperho, jossa on 15 asuntoa. Lisäksi viime
syksynä valmistui Blenneri 2 Vetöhäränlenkki 4:seen
Blenneri 1:sen viereen. Molemmat talot ovat täyttyneet
asukkaista, Viiru kertoo.
Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, Rykmentinpuistoon aletaan rakentaa ensi kesänä jälleen uutta
vuokratalokohdetta. Hanke kulkee nimellä Tuusulan
Kotipiha.
– Tulossa on kaksi kerrostaloa, 64 asuntoa, ja vähän tavallisesta poikkeavia näyttäviä rakennusteknisiä
ja maisemaan soveltuvia ratkaisuja. Uusi kohde jatkaa
Rykmentinpuiston teemoja elämisen taiteesta ja kylästä
keskellä kaupunkia, Viiru toteaa.
Talot rakennetaan Puustellinmetsän puiston välittömään läheisyyteen, joten palvelut, luonto sekä liikuntaja virkistäytymismahdollisuudet ovat lähellä. Alueelle
rakennetun uuden yhdysitien kautta matkaa Hyrylän
keskustaan on noin puolisen kilometriä, ja Viiru uskoo,
että kun asukkaat alueella lisääntyvät, myös Rykmentinpuiston palvelut paranevat.
– Uudiskohteeseen on tulossa asukkaille yhteistiloja. Piha-alueelle on suunnitteella erilaista viheralueiden
käyttöä, ja aktiivista asumista tukee moderni pyöräparkki. Kohteen arvioitu valmistumisajankohta on syksy
2023, Viiru toteaa. 

Teksti: Johanna Kaunisto

Kunnan verkkosivun karttapalvelu
on aarrekartta kotikulmille
Paikkatiedon visuaalinen ilmentymä on
kartta. Monet muistavat koululiikunnan
suunnistuskartat tai taiteillut autoilijan tiekartat. Nykyään kartta löytyy jokaisen taskusta älypuhelimesta. Saatat käyttää sitä
lähimmän noutoruokaravintolan etsimiseen
ja sinne nopeimman ajoreitin löytämiseen.
Googlemapsit ja muut kännykkä- tai navigaattorikarttasovellukset eivät kuitenkaan aina ole ajan tasalla.
– Kunnan karttapalvelusta löytyy aina viralliset osoitetiedot, jotka kunnat ilmoittavat Digi- ja väestötietovirastolle. Kaupalliset karttapalvelut päivittävät omalla
rytmillään osoitteita sovelluksiin joko DVV:n tietokannasta tai muualta, kertoo Annalena Saarikivi Tuusulan
kunnan paikkatiedosta.
– Jos uutta katua ei kännykkäkartasta löydy, voit
tarkistaa kunnan karttapalvelusta, löytyykö osoite sieltä.
Puutteista kännykkäkartoilla kannattaa olla suoraan yhteydessä karttaäppin tekijään.
Mutta kartta on paljon muutakin kuin opaste paikasta A paikkaan B.

Suunnista tiedon lähteille
kunnan karttapalvelussa
Kunnan verkkosivuilta löytyvä karttapalvelu kertoo paljon tietoa kotikulmien palveluista ja tulevista muutoksista esimerkiksi asuinrakentamisessa tai teiden ja vesihuollon rakentamisessa.
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Kaipaatko tietoa suunnitelluista kaavoitus- tai
vaikkapa luonnonsuojeluhankkeista ja niiden selvityksistä, mutta et tiedä
mistä etsiä?
– Yleensä tietty luontoselvitys liittyy johonkin
valmisteilla olevaan kaavaan ja siksi ne on päätetty sijoittaa saataville karttapalvelun kautta, kertoo
kaavasuunnittelija Terhi
Wermundsen.

Missä kunnan tontteja myynnissä?
Karttapalvelua hyödynnetään laajasti kunnan verkkosivuilla ja se vilahteleekin monien asumiseen ja ympäristöön liittyvien palveluiden esittämisen apuvälineenä.
– Tonttia etsivä löytää karttapalvelusta yhdellä silmäyksellä tonttien sijainnit ja varaustilanteet. Tonttialuetta klikkaamalla pääsee käsiksi esimerkiksi hintaan
ja tonttien hakemiseen, opastaa Timo Mattila maankäyttötiimistä.
Karttapalvelu on aarrekartta mitä moninaisemman
tiedon äärelle. Haluatko tietää, mitkä ovat kunnan
omistamia metsäalueita? Missä on äänestyspaikkasi
tai minkä neuvolan alueella asut? Mille postinumeroalueelle uusi asuinalue sijoittuu? Missä sijaitsee lähin
kierrätyspiste? Missä kirjastoauto pysähtyy tai missä

Tuusulan kunnan asukaslehti 2/2021

Palautetta tai
toiveita Tuusulan
karttapalvelulle?
Lähetä viesti
osoitteeseen
paikkatieto@tuusula.fi

pääsee uimaan? Tai missä ovat parhaat paikat lintujen
bongaukseen?
Klikkaa karttapalveluun kartta.tuusula.fi ja katso,
mitä mielenkiintoista omilta kotikulmiltasi löytyykään!
Ohjeita palvelun monipuoliseen käyttöön löydät sivun
ylävalikon Tiedot & Ohjeet -valikosta. 

Teksti: Katja Repo
Kuva: Laura Turpeinen

Reittimerkit opastavat Jokelan lampireitille
Asukkaat äänestivät osallistuvassa budjetoinnissa eli osbussa yhdeksi toteutettavaksi kohteeksi Jokelan lampien reitistön.
Vanhoista tiilitehtaan savenottokuopista
muodostuneet lammet sijaitsevat keskustan tuntumassa ja ovat tärkeä osa alueen
identiteettiä.
Ehdotus lampireitistöstä sai osbu-äänestyksessä asukkailta 217 ääntä ja 4 000 euron määrärahan. Projekti
käynnistettiin maaliskuussa avoimessa valmistelutilaisuudessa, jonka aikana osallistujat laativat ehdotuksen
reitistöstä ja esittivät näkemyksiään sen erilaisista merkitsemistavoista. Seuraavassa asukastilaisuudessa osallistujat hyväksyivät osaltaan reitistön ja valitsivat kolme
erilaista merkitsemisvaihtoehtoa. Merkitsemisvaihtoehdoista järjestettiin asukaskysely. Vastanneista yli puolet

kannatti maahan asennettavia tolppamaisia reittimerkkejä ja karttaopastetaulua.
Jokelan lampien reitistö tulee kulkemaan Koululammen, Pesulanlammen ja lintulampien kautta. Lammet
ja sen monimuotoiset
vesiympäristöt
lähipuistoineen tarjoavat
asukkaille virkistystä ja
mahdollisuuksia tutustua lähiluontoon. ReitVoit
timerkkien tarkempien
seurata
sijaintien suunnittelu
projektin etenemistä
on parhaillaan käynsähköisellä alustalla
nissä ja asennustöihin
osallistu.tuusula.fi.
päästään kesällä. 

Teksti: Katja Repo
Kuva: Jussi Front

Eroon siruetanoista
Haitalliset espanjansiruetanat ovat vallanneet tuusulalaisten kotipuutarhoja ja muita
viheralueita. Etana voi aiheuttaa suuriakin
tuhoja, sillä se syö jopa oman painonsa verran (10 g) vuorokaudessa. Sille kelpaa kaikki
kasvien lehdistä kukkasipuleihin. Espanjansiruetanat syövät myös eläinten raatoja,
minkä vuoksi ne ovat saaneet kansanomaisen tappajaetana-nimensä.

Tuusulan osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat antoivat Eroon siruetanoista -projektille 377 ääntä ja 6
000 euron määrärahan vuodelle 2021. Projektin aikana
tullaan siistimään etanoiden elinympäristöjä, järjestämään tehopäiviä, lisäämään etanaroskiksia ja viestintää
sekä kohdentamaan kesätyöntekijäresurssia etanoiden
poimintaan. Voit seurata projektin etenemistä osoitteessa osallistu.tuusula.fi.

Näin torjut espanjansiruetanoita

Toimivin torjuntakeino tappajaetanoita vastaan on
etanoiden keräys. Tehokkain ajankohta on keväällä
ennen kuin talvehtineet yksilöt ehtivät munia. Etana
munii kerralla noin 20–30 munaa ja jatkaa munintaansa pitkin kesää ja syksyä. Paras vuorokauden
aika on iltamyöhästä aamuhämärään, jolloin
etanat liikkuvat aktiivisimmin. Kostea ja
Lisätietoja
sateinen sää on etanoiden mieleen. Espanespanjansiruetanoiden
jansiruetanaa esiintyy joukoittain – yhden
torjunnasta:
löytyessä lähistöllä liikkuu yleensä muitakin.
Pidä nurmikko ja piha-alueen kasvillikeskiuudenmaansuus
matalana ja siistinä. Vältä myös avoymparistokeskus.fi
kompostia
sekä risu- ja lehtikasoja.
vieraslajit.fi
Estä lajin leviäminen taimien, puutarhajätteen ja maansiirtojen mukana muille
alueille. Vaikka etanat voivat liikkua yön aikana
jopa 50 metriä, ne leviävät pääsääntöisesti ihmisten mukana.
Espanjansiruetanat on lopetettava mahdollisimman
nopeasti, jotta niille ei aiheutuisi tarpeetonta kärsimystä. Tehokkaita tapoja ovat muun muassa tiputtaminen
kiehuvaan veteen, pakastaminen, etanan pään murskaaminen tai pitkittäin leikkaaminen.
Kuolleet etanat tulee hävittää sekajätteenä. Voit pakata ne esimerkiksi maitotölkkeihin ja viedä ne myös
kunnan etanaroskiksiin. Älä jätä kuolleita etanoita maahan muiden espanjasiruetanoiden ravinnoksi.

Älä sekoita
siruetanaa maamme
alkuperälajistoon
kuuluvaan ukkoetanaan.
Näin tunnistat espanjansiruetanan
• Espanjansiruetanan pituus on 7–14 cm.
• Väritys vaihtelee oranssinpunaruskean ja ruskean
sävyistä melkein mustaan. Nuorilla etanoilla voi olla
tummia pitkittäisjuovia kyljissä.
• Hengitysaukko on kilven puolivälin etupuolella.
• Selkä on harjaton ja kupera.
• Päältä katsottuna häntäpää on pyöreäreunainen.
• Jalan reunassa on tummat pystyviivat.
Älä sekoita siruetanaa maamme alkuperälajistoon kuuluvaan ukkoetanaan. Kummankin lajin värivaihtelu on
suurta, minkä vuoksi hengitysaukon sijainti on usein
nopein tunnistustapa. Ukkoetanalla se sijaitsee kauempana. Sillä on myös selässään pitkittäinen harjanne, joka
päättyy häntäpäässä terävään kärkeen. Ukkoetana on
yleensä yksin liikkeellä, eikä esiinny joukoittain.
Etanaroskisten sijainnit 1.6. alkaen:
• Hirvenojantie 22, Jokela
• Tikuntekijäntien ja Tehtaantien risteys, Jokela
• Sollentunanpolun ja Poutapolun risteys, Hyrylä
• Suopurontien ja Multatien risteys, Hyrylä
• Koulutie 22, Kellokoski
• Siilintie 5, lajittelupisteen vieressä, Riihikallio
• Sointulantie, lajittelupisteen ja urheilukentän
vieressä, Lahela
Lisätietoja etanaroskiksista ja
Eroon siruetana -projektista: Yhteisöpuutarhuri
Laura Turpeinen, laura.turpeinen@tuusula.fi ja
puhelin 040 314 4333.

Ilmoita espanjansiruetanoista vieraslajikyselyyn
keskiuudenmaanymparistokeskus.fi
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PERHE

Teksti: Hanna Kallio
Kuva: Kari Kohvakka

Tuusula haluaa tarjota lapsille
ja nuorille hyvät eväät elämään
Palveluverkon uudistus pitää sisällään seitsemän uuden koulu/päiväkotikampuksen
rakentamisen ja on suuri ponnistus kunnalle vuosina 2021–2026. Pitkässä juoksussa
uudet, terveet rakennukset tuovat kuitenkin
merkittäviä säästöjä ja tarjoavat mainiot
puitteet oppimiseen ja yhteisölliseen elämään.
Tuusulalaisilta ei ole jäänyt huomaamatta suuri, huputettu rakennustyömaa keskeisellä paikalla Hyrylä-Mikkola alueella. Hupun alla sateilta suojassa rakentuu uusi,
puurakenteinen Martta Wendelin -päiväkoti. Päiväkoti
on ensimmäinen suunnitelluista opetuksen ja varhaiskasvatuksen uudisrakennuksista ja sen on määrä valmistua kesällä 2022.
– Tilat tulevat olemaan muunneltavat ja tulevat tukemaan entistä paremmin varhaiskasvatuksen toteuttamista. Rakennukselle on haettu Joutsenmerkkiä, eli se
tarjoaa terveen ja turvallisen ympäristön käyttäjilleen,
kertoo palveluverkko-ohjelman vetäjä Katerina Zaitseva
Tuusulan kunnasta.
Myöhemmin tänä vuonna alkaa hirsirakenteisen
Monion rakentaminen Rykmentinpuistoon. Monio
tulee valmistuttuaan vuonna 2023 toimimaan lukiona,
mutta myös kaikkia kuntalaisia palvelevana kulttuuritalona. Seuraavat rakennushankkeet ovat Kirkonkylän
kampus, Riihikallion, Rykmentinpuiston ja Lahelan
monitoimikampukset sekä Jokelan koulukeskus.
– Uudet tilat tukevat nykyistä opetussuunnitelmaa
parhaalla mahdollisella tavalla. Ergonomiaan, ekologi-

Uudet tilat tukevat
nykyistä opetussuunnitelmaa
parhaalla mahdollisella
tavalla.

Diplomi-insinööri Katerina Zaitseva kunnan tilapalveluista toimii
mittavan palveluverkkouudistuksen ohjelmapäällikkönä.

Havainnekuva Monio: Hirsirakenteisesta Moniosta tulee paitsi lukio, myös kuntalaisten kulttuurikeskus, ”yhteinen olohuone”.
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suuteen, viihtyisyyteen, esteettömyyteen, valaistukseen,
akustiikkaan ja sisäilman laatuun on kiinnitetty suunnittelussa erityistä huomiota. Mukana suunnittelussa
on ollut osaajia joka sektorilta, esimerkiksi opettajia,
kunnan tilapalveluiden ja ruokapalveluiden edustajia
sekä tilojen tulevia käyttäjiä eli lapsia ja nuoria, Zaitseva
toteaa tyytyväisenä.
Tuusulan kunnianhimoisena tavoitteena on jatkossa olla Suomen kasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta.
Uudet tilat mahdollistavat laadukkaan koulupolun, jota
muut palvelut ympäröivät. Rakennukset tulevat olemaan kuntalaisten yhteiskäytössä muun muassa liikunta- ja kulttuuriaktiviteeteissa sekä toimien kuntalaisten
yhteisinä kohtaamispaikkoina, yhteisön keskuksina.
Hankekokonaisuus on Tuusulan historian suurin ja
kallein. – Vuodesta 2026 alkaen on kuitenkin laskettu
tulevan vuosittain jopa 3–4 miljoonan euron säästöt,
kun päästään vanhojen rakennusten korjauskuluista,
väistötilojen kuluista ja saadaan tukipalveluita keskitettyä
suurempiin yksiköihin, Katerina Zaitseva summaa. 

Havainnekuva Martta Wendelin -päiväkoti: Martta Wendelin
-päiväkodin rakennusmateriaaleina toimivat ympäristöystävälliset,
massiivipuiset CLT-elementit.

Teksti: Leena Mela
Kuva: Jarno Mela

Eino & Leino -lukuhanke johdattelee
lapset polkuja pitkin tarinoiden
ja mielikuvituksen maailmaan
Oletko kuullut metsästä, joka on täynnä
taikaa, ja jonne pääsee mielikuvituksen voimalla? Siellä kasvaa erilaisia sanoja; hassuja ja hiljaisia, pyöreitä ja kulmikkaita, nauravia ja nihkeitä. Mättäiden alla on piilossa
tarinoita, jotka vielä odottavat keksityksi
tulemistaan. Haluaisitko lähteä tutkimaan
yhdessä tuota aivan erityistä metsää, jota
Sananjalkametsäksi kutsutaan?
Tuusulan kunnan ja kirjaston Eino & Leino -lukuhanke
on kuluneen lukuvuoden aikana pyrkinyt herättämään
lasten innostusta lukemista, kirjoja, monilukutaitoa ja
tarinointia kohtaan. Yksi hankkeen toimintamalli on
Sananjalkametsässä-tarinaseikkailuiden
tuottaminen
Tuusulan varhaiskasvatukseen. Tarinaseikkailu on ke-

hystarinan ympärille muodostuva kokonaisuus, jossa
hyödynnetään erilaisia luovia menetelmiä, kuten laulupiirtämistä, satuhierontaa, kuvataidetta, draamaa, mediataidetta sekä luovia tunnetaitomenetelmiä.
– Lapset ovat saaneet monipuolisia ja elämyksellisiä
kokemuksia tarinoita kuunnellen ja kertoen. Kuuntelutaidot ovat kehittyneet, samoin oman mielipiteen tai
tunteen kertominen, kertoo Riihikallion esikouluryhmän opettaja Carina Åberg. Riihikallion koulu on yksi
hankkeen pilottiyksiköistä.
Elämyksellisissä, monitaiteisissa ja moniaistisissa
tarinaseikkailuissa lukuhankkeeseen mukaan valitut
pilottiryhmät ovat päässeet tuottamaan omia tarinoita,
taiteilemaan, tutkimaan ja kuulostelemaan Sananjalkametsää, sen puita ja olentoja sekä siinä ohessa myös
omaa itseään. Hankkeen kaikessa toiminnassa on tärkeää innostuksen vaaliminen ja se, että lapsia kannustetaan tekemään asioita omalla tavallaan. 

Lue lisää
Eino & Leino -lukuhankkeesta:
web.tuusula.fi/
einoleinohanke

Näin voit tukea
lapsen lukutaitoa:

Kun me tehtiin videoita,
oli kivaa.
– Lilia

• Lue lapselle ääneen vielä silloinkin,
kun hän osaa jo itse lukea.
• Pitäkää päivittäin edes lyhyt lukuhetki
yhdessä.
• Hankkikaa lapselle oma kirjastokortti
ja käykää yhdessä kirjastossa!
• Leikkikää ja hassutelkaa sanoilla ja
kielellä. Ottakaa riimit ja lorut haltuun.
• Keskustelkaa lukemastanne ja keksikää omia tarinoita.
• Tutkikaa ja kummastelkaa maailmaa
yhdessä.

Hankkeen maskotteina toimivat Eino -siili ja
Leino -orava, jotka asuvat Sananjalkametsässä.
Käsinuket toimivat ohjauksessa pedagogisina
välineinä. Ne auttavat lapsia keskittymään ja
kertomaan omista asioista.

Teksti: Marjo-Kaisa Konttinen

Puistoruokailu saa jatkoa kesällä
Tuusulan kunta tarjoaa tulevana kesänä
kolmatta kertaa maksuttoman lämpimän
lounaan eri puistoissa tuusulalaisille alle
18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Lounasta
tarjotaan Jokelassa, Kellokoskella, Hyrylässä
ja Riihikalliossa arkisin klo 12–12.30.
Tänäkään vuonna puistoruokailuun ei tarvitse ilmoittautua ja ruoka on tarjolla maksutta. Ruokailua varten
ruokailijoiden tulee ottaa mukaan omat ruokailuvälineet ja juoma esimerkiksi juomapullossa.
– Puistoruokailun järjestelyt toteutetaan kesällä sen
hetkisten koronaohjeiden mukaisesti ja niistä tiedotamme lähempänä puistoruokailun alkamista, sanoo varhaiskasvatuksen asiantuntija Pirjo Lehtonen.
Viime kesänäkin puistoruokailun järjestämisessä koronatilanne aiheutti joitakin erityisjärjestelyjä edellisiin
vuosiin verrattuna, mm. käsihygieniasta ja turvaväleistä huolehdittiin erityisen tarkasti. – Puistoruokailu oli

onnistunut kokemus! Hyvät hygieniaohjeet ja henkilökunta noudatti niitä. Myös asiakkaat olivat ilahduttavan
kuuliaisia, palautteessa sanottiin.
Edellisinä kesinä Tuusulan kunnan lapsille ja nuorille järjestämä puistoruokailu oli suosittu ja pidetty
kesäajan palvelu. Tuusulan lapsille ja nuorille järjestämä puistoruokailu on ollut suorittu ja pidetty kesäajan
palvelu. – Ruokailu oli pienen pojan yksi päivän kohokohdista, kertoi pienen lapsen vanhempi antamassaan
palautteessa. Lasten, nuorten ja perheiden toiveita ja kehitysehdotuksia on myös kuultu. Tulevana kesänä ruoka
tarjotaan aiempia vuosia myöhempänä kellonaikana ja
ruokailu toteutetaan eri puolilla Tuusulaa. 

Ruokailu oli
pienen pojan yksi
päivän kohokohdista.

Puistoruokailupaikat 7.6.–2.7. arkisin klo 12–12.30
• Björkenheimin puisto, (Roinilan päiväkodin,
Nystenintie 6, läheisyydessä oleva puisto) Kellokoski
• Notkopuisto (Notkopuiston päiväkodin, Sivutie 4,
viereinen puisto), Jokela
• Kotkanpuisto (Haukantie), Riihikallio
• Mikkolan koulun piha-alue
(Pähkinämäentie 215), Hyrylä
Puistoruokailupaikat 5.7.–2.8. arkisin klo 12–12.30
• Björkenheimin puisto, (Roinilan päiväkodin,
Nystenintie 6, läheisyydessä oleva puisto) Kellokoski
• Notkopuisto (Notkopuiston päiväkodin, Sivutie 4,
viereinen puisto), Jokela
• Mikkolan koulun piha-alue
(Pähkinämäentie 215), Hyrylä
• Päiväkoti Mainingin piha-alue (Purjekuja 1), Hyrylä
Lisätiedot puistoruokailusta:
www.tuusula.fi/puistoruokailu
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OSALLISUUS

Teksti: Katja Repo
Kuva: Kari Kohvakka

Kerää joukkorahoituksella rahoitus ja resurssit
ideasi toteutukselle - kunnan tuki jopa 40%
Viime vuonna pilotoitu Tuusulan ja Tampereen kaupungin hybridirahoitus-kokeilu saa
jatkoa Tuusulassa vuoden 2021 loppuun
asti. Kokeilu antaa asukkaille mahdollisuuden rahoittaa ja toteuttaa omia yhteisöllisiä
ideoitaan kaikkien yhteiseksi hyväksi.
Hybridirahoituksessa asukas tai
yhteisö suunnittelee joukkorahoituskampanjan ja sen toteutuksen
mesenaatti.me alustalla. Joukkorahoituskampanjan tekeminen on
maksutonta.
Tuusula voi osallistua kampanjan
rahoitukseen 30–40 %:n osuudella,
mikäli idea hyväksytään hybridirahoitukseen ja joukkorahoituksella
onnistutaan keräämään muu toteutumisen edellyttämä rahoitus ja resurssit. Kunnan osuus kasvaa 40 %:iin, mikäli joukkorahoituskampanja onnistuu keräämään mesenaatti.me
-verkkoalustalla yli 100 peukutusta.

Hybridirahoitusta voi hakea 5.5.–30.11.2021 välisenä aikana. Rahoitusta voi hakea yhteisöllisille laajasti ihmisille hyvinvointia tuottaviin toimintoihin tai projekteihin. Toteutuksen tulee olla sellainen, ettei siitä synny
kunnalle ylläpitokustannuksia. Hybridirahoitukseen on
varattu tälle vuodelle 10 000 euroa.
Hybridirahoitus täydentää kunnan muita avustuksia
ja osallistuvaa budjetointia. Keskeisin ero muihin rahoitusmuotoihin on asukkaiden aktiivisemmassa roolissa.
Kampanjan käynnistäjä on sekä
idean ja toteutuksen omistaja että
rahoituksen kerääjä. Kunta on yksi
rahoittajista ja tarjoaa lisäksi suunnitteluapua ja viestinnällistä tukea
kampanjantekijöille. 

Lisätiedot ja
hakulomake
tuusula.fi/
hybridirahoitus

Joukkorahoitus on maailmalla vakiintunut rahoitusmuoto, jossa ihmiset
osallistuvat yhdessä heille tärkeän hankkeen rahoittamiseen. Joukkorahoituskampanjan voi käynnistää, kun haluaa kerätä rahoitusta hyvän ideansa
toteuttamiseksi. Kampanjaa voi rahoittaa kuka tahansa ja osallistumaan
pääsee pienelläkin summalla. Kun näin tekee iso joukko ihmisiä, voidaan
kerätä rahoitus suureenkin hankkeeseen. Hybridirahoituksessa yksityinen ja
julkinen raha kohtaavat ja kunta on yksi rahoittajista.

Teksti: Katja Repo
Kuva: Kaapo Kamu

Tule nujertamaan
demokratian peikkoja
Tuusulalaiset 17–29-vuotiaat nuoret kutsutaan mukaan ratkaisemaan demokratian
kapeikkoja. Ensin he pääsevät kertomaan,
mikä heitä Tuusulassa närästää, ja sen jälkeen kehittämään näihin asioihin ratkaisuja
yhdessä poliitikkojen ja kehittämistiimin
kanssa.

kaikkia 17–29-vuotiaita tuusulalaisia vastaamaan kyselyyn ja ilmoittautumaan mukaan.
– Tässä pääsee alusta asti mukaan ryhmään, joka
on tärkeä osa muutosta. Jättäessäsi yhteystiedot et vielä
sitoudu mihinkään, saat vaan lisätietoja ensimmäisestä
tapaamisesta ja pääset ilmoittautumaan mukaan.
kampanjantekijöille. 

– Demokraattinen osallistuminen on eriarvoistunut
niin Tuusulassa kuin Suomessa. Siksi tarvitsemme aiempaa parempia osallistumisen tapoja. On hienoa, että
Tuusula haluaa olla tässä työssä mukana, kertoo ohjaamopalvelupäällikkö Jaana Kellosalmi johtamansa kehittämistyön taustoista.
Nyt käynnistynyt työ liittyy Sitran valtakunnalliseen
osallisuuden kehittämistyöhön, johon Tuusulan kunnan ”Nujerretaan demokratian peikot” -tiimi on valittu
yhdeksi kehittäjätiimeistä. Kehittämistyötä vauhdittaa
Sitra Lab -tulevaisuuslaboratorion koulutusohjelma,
jossa koulutetaan tiimien muutoksentekijöitä ja autetaan yhteisöjä hyödyntämään uusia lähestymistapoja.
Tiimin tavoitteena on löytää nykyisten demokratian
rakenteiden ulkopuolelta nuorille aikuisille sopivia uusia vaikuttamisen tapoja. Tiimiä vetävän Kellosalmen
lisäksi siihen kuuluvat Annika Lappalainen Sininauha
Oy:sta ja yhteisömanageri Katja Repo.
Vaikka Tuusula ottaa osallisuuden tosissaan, nuoria
aikuisia ei tavoiteta kunnolla. He ovat aliedustettuina
muun muassa osallistuvassa budjetoinnissa ja asukastoiminoissa, eikä heitä ole juurikaan mukana politiikassa.
– Tässä kehittämistyössä hienointa on se, että organisaatioiden edustajat tai poliitikot eivät anna valmiita
ratkaisuja nuorten viheliäisiin ongelmiin, vaan ne mietitään aidosti yhdessä, Kellosalmi kertoo ja rohkaisee
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Vastaa kyselyyn
https://q.surveypal.com/
2kysymystanuorille ja
ilmoittaudu mukaan 31.5.
mennessä.
Ilmoittautua voi
myös Ohjaamossa
(Koskenmäenpolku 4 D 3) tai
jaana.kellosalmi@tuusula.fi.

Unelmien yö
rakastavaisille
Vietätkö sinä ja kumppanisi unohtumattoman
yön maailman hienoimmassa pussauskopissa
Tuusulan Fjällbossa?
Hae mukaan

rakkaudentaidetta.fi

tuusula.fi • facebook.com/tuusula • twitter.com/tuusulankunta • instagram.com/tuusulankunta

Rakkauden taidetta.

KULTTUURI

Teksti ja kuvat: Jaana Hopeakoski

Nykypäivän
taiteilijaelämää Tuusulassa
Tuusulassa työskennellään lukuisten
kulttuuriprojektien parissa. Rosa ”Rosakaz” Rantila työstää sarjakuvaromaania ja
valokuvaaja Sami Laitinen Jokela-aiheista
valokuvausprojektia. Kulttuuri- ja taideavustuksilla tuetaan Tuusulassa työskenteleviä taiteilijoita, harrastajia ja kulttuuriyhdistyksiä.

Haluan hyödyntää
nykyistä ammattiani
kotiseutuni
esiintuomiseen.

Sami Laitinen on Jokelassa kasvanut valo- ja videokuvaaja, joka aikoo kuvata Jokelaa ja sen asukkaita sekä
koota kuvista valokuvakirjan. Osa valokuvakirjan tuotoista lahjoitetaan jokelalaiselle kulttuuritoimijalle.
– Haluan hyödyntää nykyistä ammattiani kotiseutuni esiintuomiseen, Sami Laitinen kertoo.
Laitinen valokuvaa Jokelassa kuluvan vuoden aikana. Kuvista koottu näyttely tulee esille Jokelan kirjastoon keväällä 2022.
– Tarkoitukseni on kuvata jokelalaisia ja Jokelaa uudessa valossa. Kuvien kautta kerron henkilöiden ja paikkojen tarinoita. Kaikki ovat tervetulleita kuvattavaksi,
Laitinen kannustaa.
Projektin edistymistä voi seurata sosiaalisessa mediassa. Ilmoittaudu itsekin kuvattavaksi: samilaitinen.
com, jokelakuvina.com

Sami Laitinen asui nuoruudessaan Takojalla.
Hän harrasti valokuvausta jo kouluiässä.
”Jokelassa oli mukava kasvaa ja varttua”,
Laitinen kertoo.

Sarjakuvaromaani syntyy Kellokoskella
Rosa ”Rosakaz” Rantila on itsenäisesti työskentelevä
sarjakuvataiteilija, joka asuu Kellokoskella. Hänen ensimmäinen oma sarjakuva-albuminsa Cafe Mode ilmestyi viime vuonna. Parhaillaan hän työstää uutta pitkää
sarjakuvaromaania.
– Suomessa sarjakuvasta puhuttaessa tarkoitetaan
yleensä strippejä, lyhyitä sarjakuvia. Sarjakuvaromaanit
ovat pitkiä ja tarinnallisia ja niissäkin voi olla huumoria,
Rosa Rantila kertoo.
Sarjakuvaromaani Bear Bewitched on keskiaikaistyyliseen fantasiamaailmaan sijoittuva tarina, joka yhdistää kolmen täysin erilaisen hahmon tiet. Teoksen
pääteemoja ovat luottamus ja hyväksyntä. Tarina muistuttaa empatian voimasta ja ystävyydestä joka ei katso
ikää tai kokemusta, mutta jolla on voima sulkea suuretkin mielen haavat.
– Haluan tehdä tarinallisia kokonaisuuksia hahmoilla, joissa on syvyyttä ja jotka vaativat paljon sivuaikaa
kuoriutuakseen lukijalle vähitellen. Animaation ja elokuvan metodit ja kerronnan keinot ovat lähellä työskentelyssäni sarjakuvan tekijänä, Rantila sanoo.
Sarjakuvaromaanin edistymistä voi seurata Instagramissa @rosarosakaz. Rosakazin teokset julkaistaan verkossa sekä omakustanteena. 

Katso
Taiteilijaelämää
Tuusulassa -videosarja
(6 osaa) Tuusulan
kulttuuripalveluiden
Youtubesta!
Jaksot julkaistaan
yksitellen
touko-kesäkuussa.
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Rosa Rantila julkaisee sarjakuvia ja
kuvituksia taiteilijanimellä Rosakaz.
Työn alla olevan Bear Bewitched
-sarjakuvaromaanin pääteemoja
ovat luottamus ja hyväksyntä.

Kulttuuri- ja taideavustuksia haettiin ennätysmäärä
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustusten hakusumma kasvoi edellisvuoteen
nähden lähes puolella. Päätökset tehtiin
18.2. lautakunnan kokouksessa. Haettu
rahasumma oli yhteensä 340 973. Pienin
haettu summa oli 300 euroa ja suurin
50 000 euroa. Kulttuuritoiminnan tukemiseen vuodelle 2021 oli varattu 145 000
euroa. Avustuksia myönnettiin yksityisille
taiteilijoille ja taiteen harrastajille, ryhmille
sekä kulttuuriyhdistyksille (66 %).

Tuusulan kunnan asukaslehti 2/2021

– Saimme tänä vuonna paljon uusia hakijoita. Avustuksiin varattu summa riitti kattamaan vain runsaan 40 prosenttia haetusta
määrästä, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja
Ulla Kinnunen kertoo.
Kulttuuri- ja taidetoimintaan suunnatulla
tuella on hyvin tärkeä merkitys paikallisessa kulttuuritoiminnassa. Avustusten kautta
voidaan lisätä yhteisöllisyyttä sekä laajentaa ja monipuolistaa paikallista tapahtumaja kulttuuritarjontaa.

Kesäiset päivätanssit
Klaavolan talossa
Ke 19.5. klo 14
Tuusulan kulttuuripalveluiden
YouTube-kanava
Tuusulan kulttuurinen vanhustyö järjestää toukokuussa
Kesäiset päivätanssit -verkkokonsertin, joka on suunnattu
erityisesti kotona asuville Tuusulan ikäihmisille sekä
palvelukeskusten ja senioritalojen asukkaille. Konsertissa
esiintyvät Club For Five - yhtyeestä tuttu laulaja Susanna
Lukkarinen sekä harmonikkataiteilija Henna-Maija Vannemaa,
jotka vievät kuulijat kesäisten lavatanssien tunnelmiin.

Tervetuloa nauttimaan ja keinumaan tuttujen
Oskar Merikannon, Toivo Kärjen ja Olavi Virran
kappaleiden tahdissa.

Asumisen taidetta.

Arki sujuu Tuusulassa
www. tuusula.fi/koti
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KIRJASTO

Teksti: Sara Kokkonen
Kuva: Sanna Hokkanen

Vuoden tuusulalainen kirjoittaja
Tänä vuonna jaettiin ensimmäistä kertaa
Vuoden tuusulalainen kirjoittaja -tunnustuspalkinto. Palkinnon tarkoituksena on
kannustaa paikallisia kirjailijoita ja kirjoittajia
heidän työssään kirjallisen kulttuurin edistäjinä. Tuusulan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta myönsi palkinnon 10-vuotista kirjailijanuraansa viettävälle Mooses Mentulalle.

Kirjoittaminen on minulle tapa jäsentää ajatuksia
ja ilmaista itseäni. Kyse on elimellisestä osasta minua.

Mooses Mentulan ansiokas kirjailijanura alkoi novellikokoelmalla Musta timantti, joka julkaistiin vuonna
2011. Sen jälkeen Mentula on kirjoittanut romaanit
Isän kanssa kahden (2013), Jääkausi (2016) ja Toiset
meistä (2020). Kirjailijan teokset ovat saaneet kriitikoilta kiittäviä arvioita ja yleisöltä hyvän vastaanoton.
Lisäksi Mentula toimii luovan kirjoittamisen ohjaajana
ja siten myös omalta osaltaan tukee uusien kirjoittajien
työtä.
Vuoden tuusulalainen kirjoittaja -palkinto myönnetään kirjaston kotiseutukokoelma -rahastosta tuusulalaiselle tai Tuusulassa vaikuttaneelle henkilölle, ryhmälle
tai yhdistykselle. Palkinnon saajasta päättää vuosittain
Tuusulan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta palkintoa
varten perustetun palkintoraadin esityksestä. Palkinto
sisältää kunniakirjan ja rahapalkinnon. Tänä vuonna
palkinnon arvo oli 1500 euroa.
Vuoden tuusulalainen kirjoittaja -palkinnon saaja
julkistettiin suorassa live-lähetyksessä kirjaston YouTube-kanavalla Minnan Canthin ja tasa-arvon päivänä. 

Pehmolelujen
etäyökyläily
kirjastossa
Missä on pehmolelusi
lempilukupaikka?
Ota kuva pehmolelustasi sen
lempilukupaikassa, ja lähetä kuva
osoitteeseen lapset.kirjasto@tuusula.fi
toukokuun loppuun mennessä. Jos haluat,
voit kertoa meille pehmolelusi lempikirjan
ja me annamme sinulle lisää kirjavinkkejä.
Kuvista ja kirjavinkeistä kootaan kirjaston
somekanaviin ja pääkirjaston lastenosaston
ikkunoille näyttely.

Näyttely on esillä 2.–30.6.2021.
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MUSEO

Teksti: Minna Luoma
Kuvat: Mare Laakkonen

Hoitamaton metsä voi olla riski
– Halosenniemen luontoa on kunnostettu
Halosenniemen ympäristössä on tehty laajoja hoitotoimenpiteitä. Toimien tavoitteena
on ollut lisätä alueen turvallisuutta. Yhtälössä on pyritty huomioimaan rakennukset,
alueella liikkuvat ihmiset, Pekka Halosen
rakastama maisema kuin luonnon monimuotoisuuskin.
– Jos luonnossa ei tehdä mitään, se syö itseään, toteaa
useista televisio-ohjelmistakin tuttu, historiallisiin kartanopuutarhoihin erikoistunut arboristi Mare Laakkonen.
Kun luonto ympäröi kulttuurihistoriallisesti merkittävää kohdetta, ei ympäristöä voi jättää täysin oman
onnensa varaan.
– Jokainen rakennuksen lähellä tai kulkuväylän varrella oleva huonokuntoinen puu on riski: joko rakennukselle itselleen, alueen arvokkaalle kasvillisuudelle tai
ihmisille.
Siksi Halosenniemeä ympäröivällä tontilla on tehty
alkuvuoden aikana laajoja hoitotoimenpiteitä.
Laakkosen mielestä kreivin aikaan. – Osa puista oli
niin huonossa kunnossa, että tilanne oli havaittavissa jo
silmämääräisesti.

ELY-keskus valvoo hoitotoimia
Tontilta on kaadettu talven aikana useita kymmeniä
huonokuntoisia puita, ja leppä- ja haaparyteikköjä on
harvennettu. Hoitotoimenpiteet ajoitettiin aikaan, joka
ei häiritse lintujen pesintää tai haittaa kasvukautta.
Ihan mitä tahansa luonnonsuojelullisen statuksen
saaneella Halosenniemen alueella ei saa tehdä. Toimia
valvoo Uudenmaan ELY-keskus, ja jokainen hoitotoimi
tulee hyväksyttää etukäteen.
Tuusulassa arviointityötä oli tekemässä Laakkosen
ja konservaattorin lisäksi joukko alan asiantuntijoita
Tuusulan museosta ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta.

Luonnon monimuotoisuus on turvattava
Laakkosen mukaan historiallisten kohteiden luontoa on
hoidettava. Hän on oman työnsä ohessa restaurointikisälli, ja hän vaalii puutarhojen lisäksi myös vanhojen
rakennusten omaleimaista historiaa
– Halosenniemi on rakennuksena ja alueena mittaamattoman arvokas. Esimerkiksi männyt ovat huikean
hienoja. Alueella liikkuu vuosittain myös kymmeniä
tuhansia ihmisiä.
Laakkonen muistuttaa, että hoitotoimet tulee tehdä
kuitenkin aina luonnon ehdoilla.

– Halosenniemessä kaadettuja puita on jätetty luontoon maarungoiksi. Osa puista on katkaistu tarkoituksella pystytolpiksi ja puiden kantoja on jätetty paikoilleen. Lisäksi risut ja oksat on hyödynnetty paikan päällä
aitana.
Toimien tarkoituksena on ollut mahdollistaa luonnon monimuotoisuuden jatkuminen. – Näin linnut
saavat pesä- ja kolopuita, lahosienet kasvualustoja ja
hyönteiset itselleen tärkeitä asuinsijoja. 

Halosenniemi

Halosenniementie 4–6, Tuusula
p. 040 314 3466
www.halosenniemi.fi
www.facebook.com/halosenniemi
www.instagram.com/halosenniemi
www.youtube.com/tuusulanmuseo

Suomen valtion
stipendiaatteja, kippis siis!
Väinö Blomstedt
Pekka Halosen vieraana
3.5.–29.8.2021
Avoinna
ma–su klo 10–17
Pääsymaksut
10/8/4 €. Museokortti-museo.
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TYÖ JA YRITTÄJYYS

Teksti: Liina Hurri
Kuva: Henrik Hertell / Kuivalihakundi
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Tuusulalaisen Kuivalihakundin kasvu on
ollut näyttävää. Korona-aikana yritys on
palkannut kolmanneksen lisää henkilöstöä.
Nyt suunnitteilla ovat suuremmat tuotantotilat Jokelaan ja laajeneminen Saksan
markkinoille.
Tuusulalainen Kuivalihakundi sai alkunsa karvaasta
pettymyksestä leirinuotiolla. Yrityksen perustaja Timo
Lahti nautti ruskaretkestään pohjoisessa, kunnes avasi
evääksi hankkimansa ulkomaisen kuivalihapussin.
– Aloin järsiä niitä mauttomia kengänpohjia yksitellen, ja silloin takaraivossa kuului kova huuto, hän kertaa
yritysidean syntyä. – Suivaannuin ja ajattelin, että pystyn itse parempaan.

tunneista. Bisnes kasvoi niin, että Lahden oli jätettävä päivätyönsä rakennusliikkeen kuorma-autonkuljettajana.
Ensimmäisen työntekijänsä hän palkkasi toimittuaan vain muutaman kuukauden kokoaikaisena yrittäjänä.
– Yrittäjyys tuntui luontevalta
suunnalta, mutta olin ajatellut, että
se liittyisi timpurin tai kuorma-autonkuljettajan työhön. En silti sano,
ettenkö ihan hyvin voisi jonain päivänä palata työsuhteiseen työhön, Lahti kertoo valvottuaan aamukolmeen
yrityksen tuotantotiloissa rikkinäistä
sähköuunia ihmetellen.

Lahti näkee
Tuusulan hyvänä
paikkana yrittää.

Harrastus äityi yrittäjyydeksi

Sesongin herkkuina joulupossua
ja jallu-rusinalihaa

Ruskaretken jälkeen Lahden kotikeittiössä alkoi syntyä
evästä kotimaisesta lihasta. Päätös yrityksen perustamisesta sai sinetin kun Lahti huomasi, ettei Suomessa valmisteta lainkaan jerky-kuivalihaa.
Harrastus kasvoi ensin sivutoimiseksi yrittäjyydeksi,
mutta pian lihan kuivaaminen alkoi vaatia suurempia
tuotantotiloja ja haukata isompaa siivua vuorokauden

Asiakkaat tuntevat Kuivalihakundin letkeästä ulosannista ja hauskoista tuotteista. Timo Lahti kuvailee tuotekehitystä ”suoraviivaiseksi”. – Teemme tuotteita, joista
itse pidämme. Ideat kumpuavat omista tarpeistamme,
ja kuuntelemme herkällä korvalla asiakkaidemme toiveita, hän sanoo. – Jouluna syödään joulumausteilla
ryyditettyä Joulupossua ja vappuna jallulla, simalla sekä
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rusinoilla maustettua Työväen jerkkua.
Lihoista tunnettu yritys on panostanut myös vegaanisten, kasvispohjaisten purtavien tuotekehitykseen. Lisäksi
mielessä ovat olleet kuivatusta kalasta
valmistetut tuotteet, mutta nykyiset
tuotantotilat eivät vielä mahdollista niiden valmistusta.

Sopivat tuotantotilat toivat
yrityksen Tuusulaan

Kuivalihakundi aloitti toimintansa kotikeittiöstä, mutta siirtyi sieltä nopeasti
20-neliöisiin tuotantotiloihin Vantaalle. Kuuden vuoden aikana tilat ovat vaihtuneet tiuhaan, sillä tuotanto on kasvanut jatkuvasti. Nyt kuivalihat valmistetaan
Tuusulassa Fallbackan teollisuusalueella, mutta yritys
kaavailee parhaillaan uutta, suurempaa tuotantolaitosta Jokelaan. – Jokelasta saisimme 1500-neliöiset tilat,
jotka mahdollistaisivat edelleen kasvun, Lahti sanoo.
Lahti näkee Tuusulan hyvänä paikkana yrittää.
– Jäämme oikein mielellämme Tuusulaan, jos saamme
täältä tuotantoomme sopivat tilat.
Tuotantomäärien kasvattamisen lisäksi kasvua on
suunnitteilla muillakin saroilla, sillä yritys tähyilee Saksan markkinoille. – Saksalaiset kuluttavat enemmän li-

Yrittäjyys tuntui
luontevalta
suunnalta.

haa kuin suomalaiset, kielialue on iso ja logistiikka toimii, Lahti taustoittaa.

Korona-ajan jälkeen tapahtumiin
kohtaamaan tuusulalaisia
Kuivalihakundin bisnestä, kuten elintarviketeollisuutta
muutenkin, korona-aika on kohdellut hyvin.
Koska myynti vetää, yritys on päässyt palkkaamaan
kolmanneksen lisää henkilöstöä koronavuoden aikana.
Yritys työllistää nyt 18 henkeä.
– Retkeilijät ovat iso kohderyhmämme, ja koronaaika on saanut ihmiset liikkeelle luontoon. Lisäksi mo-

Löydä paikalliset
palvelut uudesta
palveluhakemistosta
Menestyvä yhteistyö kunnan ja yritysten välillä edellyttää palvelujen
tuntemista – puolin ja toisin. Olemme
ottaneet Tuusulan kunnassa käyttöön
uuden palveluhakemiston, joka helpottaa paikallisten palvelujen löydettävyyttä asiakkaille sekä lisää yhteistyötämme Tuusulan yritysten kanssa.

net ovat viettäneet paljon aikaa kotona, ja siinä kotisohvalla on kiva olla eväänä ravitsevampaa puputettavaa
vaihtoehtona sipseille, Timo Lahti sanoo.
Tavallisena vuonna Kuivalihakundin väki olisi kiertänyt tapahtumissa maistattamassa tuotteitaan. – Tuusulalaisia olemme päässeet kohtaamaan vasta Asuntomessuilla, joten olisi hienoa jo pian jalkautua kylille
tapaamaan paikallisia ihmisiä.
Lahti näkee tapahtumien puutteessa silti hyvääkin. –
Koska tapahtumia ei ole ollut, aikaa on jäänyt tavallista
enemmän yrityksen kehittämiseen. 

Kuva: Kari Kohvakka

Tuusulan yritysalueet
herättävät kiinnostusta
Tuusulan kunnan yritysasiamies Toni
Popovic on iloisesti yllättynyt siitä, kuinka
paljon kiinnostusta Jokelan ja Rajalinnan
yritysalueet ovat herättäneet korona-aikana. – Tämä on ollut positiivinen yllätys
kunnalle. Taloudessa on tapahtunut käänne, ja se näkyy nyt kysynnän kasvuna.
Popovicin mukaan monet yritykset joutuvat etsimään pitkään omaan tarkoitukseensa soveltuvia toimitiloja. Hän arvioi,
ettei yrityksissä vielä tunneta kehyskuntien mahdollisuuksia täysimääräisesti.
– Tuusula on hyvä vaihtoehto yrityksille.
Jos ei ole pakko hankkia toimitiloja pääkaupunkiseudulta, voi olla kustannustehokkaampaa hakeutua tänne. Eri puolilla
Tuusulaa on tilaa rakentaa uusia toimitiloja, Popovic kertoo.

Yritykset voivat pyytää oman yrityskorttinsa kautta sähköisen lomakkeen,
jolla voi ilmoittaa muuttuneita tietoja
tai estää yrityksen näkymisen palveluhakemistossa.

Tuusula sijaitsee pääkaupunkiseudun ja
lentokentän kupeessa, mikä tarjoaa erinomaisia liiketoimintamahdollisuuksia eri
alojen yrityksille.
– Jos haluat kysyä mitä vain Tuusulassa
yrittämisestä, ota yhteyttä matalalla kynnyksellä, Toni Popovic kehottaa.

Käy tutustumassa
tuusulalaisten yritysten
palveluihin osoitteessa
tuusula.yrityshakemistot.fi

Yritysasiamies
Toni Popovic
040 314 4406
toni.popovic@tuusula.fi

19

TERVEYS

Tuusulan kunnan palvelut koronavirusepidemian aikana
Tietoa koronavirusepidemian aikaisista palveluista Tuusulassa on koottu Palvelut koronavirusepidemian aikana -verkkosivulle
osoitteeseen www.tuusula.fi/koronavirus.
Tietoa kunnan palveluista saa myös asiakaspalvelu
TuusInfosta ja ikäihmisten palvelunumerosta:
Asiakaspalvelu TuusInfo
Puhelin 09 8718 3070
Sähköposti tuusinfo@tuusula.fi
Osoite: Tuusulan pääkirjaston rakennus
(Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula)

TuusInfo palvelee toistaiseksi voimassa olevin
supistetuin aukioloajoin maanantaista torstaihin
klo 8–15 ja perjantaisin klo 8–12.
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
huolehtii Tuusulan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja 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
• Ikäihmiset, 019 226 0403

Ikäihmisten palvelunumero
Puhelin: 040 314 3160
Ikäihmisten palvelunumero palvelee arkisin klo 9–16.
Maanantaista perjantaihin klo 9–14:
• Vammaispalvelut, 019 226 0433

Maanantaista perjantaihin klo 8–12:
• Työikäiset, 019 226 0402

Tutustu Keusoten
palveluihin osoitteessa
www.keski-uudenmaansote.fi

Teksti: Heidi Hagman

Tuusula valmistautuu koronan jälkeiseen aikaan
Olemme eläneet koronapandemian aikaa jo yli vuoden.
Korona on mullistanut sekä tuusulalaisten arkea, työtä että opintoja, mutta vaikuttanut monin tavoin myös
kunnan toimintaan. Koronarokotusten edetessä ja pandemian hiipuessa Suomessa on tarpeen kääntää katseita
koronan jälkeiseen aikaan. Valmistautuminen on käynnistynyt niin kansallisesti, alueellisesti kuin paikallisestikin. Suunnitelmat ovat vahvasti riippuvaisia toisistaan ja
ne elävät pandemian ja rokotusten etenemisen mukaan.

Tuusulalaisten hyvinvointi
ja elinvoima keskiössä
Koronapandemian aiheuttamien haittojen korjaamisessa sekä tuusulalaisten hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä eri tahojen kesken.
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Palveluiden avaamisessa ja palauttamisessa edetään pandemiatilanteen mukaan terveysturvallisuus huomioiden. Tuusulan kunnan koronaexit-suunnitelmien laadinta on edennyt kevään aikana ja niissä on tunnistettu
koronan vaikutuksia sekä askelia tästä eteenpäin huomioiden talousarviovaikutukset kuluvalle ja tulevalle vuodelle. Korona-aika on myös opettanut paljon ja ne opit
on tärkeä huomioida tulevaisuudessa.

Rokotukset etenevät vauhdilla
Tuusulalaisista 35,3 % on jo saanut koronarokotteen
(tilanne 13.5.). Toukokuussa rokotusvuorossa ovat olleet yli 45-vuotiaat perusterveet. Keski-Uudenmaan
sote arvioi 40–44-vuotiaiden rokotusajanvarauksen aukeavan viikon 20 aikana ja rokotusten käynnistyvän vii-
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kolla 22. Muut käynnissä olevat rokotusryhmät jatkuvat
normaalisti. Alle 40-vuotiaiden rokotusten arvioidaan
alkavan touko-kesäkuussa (tilanne 14.5.).

Jaksetaan vielä!
Koronaan sairastuneiden määrä on ollut laskusuunnassa, rajoituksia on alettu purkaa ja palveluita on voitu
avata. Rokotuskattavuuden noustessa riski sairastua
pienenee. Vielä emme kuitenkaan voi elää vapaasti. Viranomaisten ohjeita ja rajoituksia on tärkeä noudattaa.
Meistä jokainen on vastuussa omasta ja muiden terveydestä ja hyvinvoinnista. Käytä maskia, pidä turvavälit
ja pysy kotona, jos sinulla on oireita. Huolehdi hyvästä käsi-, yksimis- ja aivastushygieniasta. Jaksetaan vielä
hetki, niin kesä on parempi meille kaikille!

TIEDOTE

TIEDOTE

Nyt rokotetaan koko väestöä!
Rokotamme nyt perusterveiden ikäryhmiä ja rokotusaikoja
on hyvin saatavilla.
Ajanvaraus koronarokotukseen
Rokotusajanvaraus on käytössä vain vuorossa oleville ryhmille. Katso oma vuorosi koronarokotussuunnitelmasta osoitteessa keusote.fi/koronarokotukset. Toivomme ensisijaisesti sähköisen ajanvarauksen käyttöä palvelun sujuvoittamiseksi. Teemme yhteistyötä yksityisten palveluntuottajien
kanssa ja voit halutessasi varata rokoteajan myös esimerkiksi oman työterveyden kautta.
Verkossa koronarokotusaika.fi
Puhelimitse 019 226 0665, ma-pe 8-16 (takaisinsoittopalvelu)

Rokotuspisteet
Rokotusaikoja annetaan ainoastaan ajanvarauksella. Ajan voit varata haluamastasi Keusoten
rokotuspisteestä. Huomioithan, että pienemmillä rokotuspisteillä aikoja on saatavilla rajallisesti.
Kun saavut terveysasemalle, käytäthän kasvomaskia ja käsidesiä tartuntariskin mahdollisuuden
pienentämiseksi ja huolehdithan turvavälien noudattamisesta.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hyvinkään rokotuspiste, Sveitsin lukio, Teerimäenkatu 2-4, Hyvinkää
Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskus JUST, Lääkärinkuja 1, Järvenpää
Mäntsälän terveysasema, Kivistöntie 14, Mäntsälä
Kirkonkylän terveysasema, Sairaalantie 2, Nurmijärvi
Klaukkalan terveysasema, Vaskomäentie 2, Klaukkala
Rajamäen terveysasema, Kievarintie 2, Rajamäki
Pornaisten terveysasema, Latiskantie 3, Pornainen
Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema, Hyryläntie 13, Tuusula
Kellokosken sosiaali- ja terveysasema, Kuntotaival 2, Kellokoski
Jokelan sosiaali- ja terveysasema, Opintie 1, Jokela.

Rokotukseen saavuttaessa
•
•
•
•
•
•

Tule rokotukseen vain terveenä ja sinulle varatulla rokotusajalla.
Ota mukaan Kela-kortti ja ota se esille odottaessasi.
Pukeudu siten, että olkavartesi paljastuu helposti.
Käytä kasvomaskia ja desinfioi kädet saapuessa ja poistuessa.
Säilytä turvavälit (2 m) muihin odottaessasi.
Koronarokotuksen jälkeen tulee varautua 15 minuutin seurantaan. Paikallisreaktiot pistoskohdassa, flunssan kaltaiset oireet sekä kuume ovat tavanomaisia rokotuksen haittavaikutuksia. Kipulääkettä voi tarvittaessa käyttää.

Saatuasi rokotteen, muistathan edelleen noudattaa voimassa olevia suosituksia ja rajoituksia.
Huolehdi hyvästä käsihygieniasta ja riittävistä turvaväleistä, jatka kasvomaskin käyttöä ja
noudata kokoontumisrajoituksia.

Katso, milloin on sinun vuorosi: keusote.fi/koronarokotukset
21

IKÄIHMISEN HYVINVOINTI

Teksti: Marjo-Kaisa Konttinen
Kuva: Tiia Sunila

Mikä on edunvalvontavaltuutus
ja miksi se kannattaa tehdä?
Edunvalvontavaltuutus on hyvä keino varautua tulevaisuuteen. Se on valtakirja, jonka voi laatia minkä ikäisenä tahansa, mutta
useimmat harkitsevat sen tekemistä vähän
vanhemmalla iällä.
Edunvalvontavaltuutuksella jokainen voi valtuuttaa haluamansa henkilön huolehtimaan asioistaan sen varalta,
että tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan
asioitaan esimerkiksi heikentyneen terveyden vuoksi.
Valtakirjassa määritellään asiat, jotka valtuutus kattaa.
Valtuutuksella voi vaikuttaa vaikkapa siihen, kuka maksaa laskuja, huolehtii raha-asioista tai hoitelee vakuutuksia. Edunvalvontavaltuutuksen voi laatia niin, että
valtuutettu käytännössä huolehtii asioista yleisesti, tai se
voidaan rajata koskemaan vain tiettyjä asioita.
Jalkauduimme Hyrylän keskustaan juttelemaan edunvalvontavaltuutuksesta tuusulalaisten kanssa. – Edunvalvontavaltuutus on hyvä ja tärkeä asia. Valtuutusta tehdessään voi etukäteen valita itselle luotettavan henkilön, kun
itse ei siihen pysty, sanoo tuusulalainen Ossian Svensson.
Osalle kohtaamistamme asukkaista edunvalvontavaltuutus oli vieras entuudestaan. Tiedon jakaminen ja tunnettuuden lisääminen asiasta onkin siksi tärkeää Osalle

kohtaamistamme asukkaista edunvalvontavaltuutus oli
vieras entuudestaan. Tiedon jakaminen ja tunnettuuden
lisääminen asiasta onkin siksi tärkeää.
– Edunvalvontavaltuutus on suositeltavaa tehdä asiantuntijan, kuten juristin tai julkisen oikeusavustajan,
tuella etenkin silloin, jos siihen halutaan joitain erityisiä
ehtoja ja varmistaa, että valtakirjan muotoseikat ovat
oikein, jotta valtakirjasta tulee pätevä, ohjeistaa Uudenmaan Muistiluotsin muistiohjaaja Pia Kuusinen.
Kuusisen mukaan ennen edunvalvontavaltuutuksen kirjaamista kannattaa huolella tutustua aiheeseen ja
pohtia rauhassa omia toiveitaan. Yleensä edunvalvojana
toimii joku lähisukulainen, esimerkiksi oma täysi-ikäinen lapsi.
Edunvalvontavaltuutusta säilytetään niin kauan,
kunnes tarve sen vahvistamiselle ilmenee. Jos valtakirjan laatija tulee kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan,
valtuutettu pyytää Digi- ja väestötietovirastoa vahvistamaan valtakirjan. Valtuutus tulee voimaan, kun Digi- ja
väestötietovirasto vahvistaa sen. Lisäksi tarvitaan lääkärinlausunto valtuuttajan kyvyttömyydestä huolehtia
asioistaan. Digi- ja väestötietovirasto valvoo tarvittaessa
valtuutetun toimintaa. 
Lähde: Muistiliitto

Teksti: Marjo-Kaisa Konttinen

Koti TV tuottaa elinvoimaa ja
iloa arkeen kuntoutuksen keinoin

Koti TV
arkisin kello

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä on
aloittanut yhteistyön ikäihmisille suunnatun
Koti TV -kanavan kanssa. Koti TV on katsojille maksuton TV-kanava, joka tarjoaa
ikäihmisille liikunnallista etäkuntoutusta,
virikkeellistä muistikuntoutusta sekä kulttuuria ja opetuksellista sisältöä joka arkipäivä kello 11–13.
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Koti TV:tä kokeiltiin Keusoten alueella joulukuussa ja
saatu palaute oli positiivista, kertoo Keusoten erityisasiantuntija Katri Patronen.
– Koti TV:n avulla pyrimme tavoittamaan paremmin Keusoten jäsenkunnissa asuvia ikäihmisiä, joilla ei
ole käytössään nettiä. Pääsemme viestimään Koti TV:n
välityksellä koronatiedotukseen liittyvistä sekä muista
ajankohtaisista aiheista. Keusote hyödyntää Koti TV:n
lähetyksiä myös ikääntyneiden palvelujen päivittäisessä
viriketoiminnassa. Koti TV on nykyisellään toiminnassa
Keusotessa vuoden 2021 loppuun asti. Vaikuttavuutta

Tuusulan kunnan asukaslehti 2/2021

sekä jatkotarvetta arvioidaan säännöllisesti sekä Keusoten yksiköissä että asukaskyselyin, jatkaa Patronen
Koti TV:n ohjelmassa on joka arkipäivä liikunta- ja
muistikuntoutus kello 11–12 sekä kulttuuri ja oppiminen kello 12–13. Kuntoutusosion tavoitteina ovat
esimerkiksi liikunta- ja toimintakyvyn sekä elämänlaadun ylläpitäminen ja edistäminen, aivojen ja muistin
toiminnan ylläpitäminen, vireystilan kohottaminen ja
keskittymiskyvyn lisääminen.
Koti TV:n etäkuntoutushetket toteutetaan istuen ja
seisten, jolloin ne sopivat toimintakyvyltään eri tasoisille ikäihmisille. Kuntoutustunneista vastaa Suomen Fysiogeriatria Oy ja kulttuurisisältöä kanavalle
tuottaa muun muassa Suomen kansallismuseo.
11–13
– Kanavalta tuli ikäihmisille kohdennettua ohjelmaa, jossa esimerkiksi liikunta oli
toteutettu juuri kohderyhmälle, tempo oli
rauhallista ja helposti omaksuttavaa. Juuri
tämän tyyppistä ohjelmaa on kaivattu ja siitä on paljon
hyötyä, kuvailee joulukuussa kanavan ohjelmaan tutustunut Keusoten alueen asukas.
Koti TV näkyy Keusoten jäsenkunnissa antenni-TV:ssä kanavalla 33, DNA:n kaapeli-TV:ssä kanavalla 66 ja Ålcomin partner-operaattoreiden kanavalla
99. Muiden mahdollisten kaapelikanavien liittymisestä
Keusote tiedottaa ajankohtaisin uutisin. Nettiä käyttävät voivat halutessaan seurata lähetystä suorana verkkoosoitteessa www.kotitv.fi. 

Lisätietoja: katri.patronen@keusote.fi

Ikäihmisille tärkeitä yhteystietoja
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote)
vastaa tuusulalaisten sosiaali- ja terveyspalveluista.

Ikäihmisten palveluohjaus
Ma-to klo 8–15, pe klo 8–13, 019 226 0403
Huoli-ilmoitus
Virka-aikana ma-to klo 8–15 ja pe klo 8–13, 019 226 0403
Virka-ajan ulkopuolella: sosiaali- ja kriisipäivystys 019 711 0721
Sosiaali- ja kriisipäivystys
Akuutin traumaattisen kriisin kohdatessa voi ottaa yhteyttä sosiaali- ja
kriisipäivystykseen 019 711 0721. Numero on avoinna aina.
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, 019 226 0505.
Päivystysnumero muina aikoina 116 117.
Hätätilanteessa soita numeroon 112

Teksti: Marjo-Kaisa Konttinen
Kuva: Kari Kohvakka

Virkistystä
ikäihmisille
Jokelassa
Vuoden 2021 osallistuvassa budjetoinnissa
241 äänellä toteutukseen eteni Virkistystä
ikäihmisille Jokelassa. Projektissa järjestetään ikäihmisille suunnattua virikkeellistä
toimintaa Jokelassa yhteistyössä paikallisen toimijan tai toimijoiden kanssa.
Tarvitsemme virkistystä pysyäksemme terveinä, toimintakykyisinä ja elämänmyönteisinä. Jollekin virkistystä
tuottaa ulkoilu, laulaminen yhdessä tai musiikin kuuntelu, toiselle taas vaikkapa elokuvat, askartelu tai kahvitteluhetki yhdessä muiden kanssa.
Vastaamalla kyselyyn asukkailla on mahdollisuus
vaikuttaa, millaista ikäihmisten virkistystoimintaa osallistuvan budjetoinnin projektissa voitaisiin toteuttaa.
Kysely on avoinna kunnan verkkosivuilla osoitteessa
www.tuusula.fi/ikaihmiset toukokuun loppuun saakka.
Oman vastauksen voi käydä täyttämässä paperiselle lomakkeelle myös Jokelan kirjastossa sen aukioloaikoina.
Eniten toiveita saaneet virkistystoiminnot toteutetaan
loppukesän tai alkusyksyn aikana projektille varatun
budjetin rajoissa koronatilanne huomioiden. 

Kysely on avoinna kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.tuusula.fi/
ikaihmiset
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VAALIT

Kuntavaalit 2021 lähestyvät
Vaalipäivän äänestyspaikat
Kuntavaalien äänestyspaikat 13.6.2021 ovat Tuusulassa seuraavat:
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015

Kirkonkylä
Rusutjärvi
Paijala
Tuomala
Ruotsinkylä
Jokela
Vanhakylä
Kellokoski l
Hyrylä
Vaunukangas
Riihikallio I
Lepola
Riihikallio II
Hyökkälä
Kellokoski i.

Kunnantalo
Rusutjärven koulu
Paijalan koulu
Tuomalan koulu
Ruotsinkylän koulu
Jokela-talo
Vanhankylän koulu
Kellokosken koulu
Mikkolan koulu
Vaunukankaan koulu
Riihikallion koulu
Lepolan koulu
Riihikallion koulu
Hyökkälän koulu
Kellokosken koulu

Ennakkoäänestys

Kotorannankuja 10, 04310 Tuusula
Rusutjärventie 258, 04370 Rusutjärvi
Paijalantie 44, 04300 Tuusula
Kansanopistontie 41, 04380 Tuusula
Rävbäckinkuja 29, 04360 Tuusula
Keskustie 20, 05400 Jokela
Vanhankylän koulutie 109, 04390 Jäniksenlinna
Koulutie 7, 04500 Kellokoski
Pähkinämäentie 215, 04300 Tuusula
Vaunukankaantie 3, 04300 Tuusula
Pellavamäentie 15, 04320 Tuusula
Visantie 1, 05400 Jokela
Pellavamäentie 15, 04320 Tuusula
Kirkkotie 11, 04300 Tuusula
Koulutie 7, 04500 Kellokoski

Ennakkoon voi äänestää 26.5.–8.6.2021 alla mainituissa viidessä
ennakkoäänestyspaikassa seuraavasti:

tai kuvallinen Kela-kortti). Henkilö, jolla ei ole henkilöllisyystodistusta, voi saada poliisilta maksutta väliaikaisen henkilökortin kuntavaaleissa äänestämistä varten (korttia haettaessa on oltava mukana
passikuva). Ilmoituskortin esittäminen nopeuttaa äänestystä, mutta
ei riitä henkilöllisyyden todistamiseen.

Tuusulan pääkirjasto, Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula
(ulkoäänestyspaikka)
S-Market Tuusula, Hyrylänkatu 6, 04300 Tuusula

Tuusulan kunnan laitoksissa toimitettavien ennakkoäänestysten
ajankohdista vaalitoimikunnat julkaisevat kuulutuksen ao. laitoksen
ilmoitustauluilla.

•
•
•
•
•
•
•

26.–28.5.2021 klo 9–20
29.5.2021 klo 10–16
30.5.2021 klo 12–16
31.5.–4.6.2021 klo 9–20
5.6.2021 klo 10–16
6.6.2021 klo 12–16
7.–8.6.2021 klo 9–20

Kellokosken koulu, Koulutie 7, 04500 Kellokoski
Jokela-talo, Keskustie 20, 05400 Jokela
Riihikallion koulu, Pellavamäentie 15, 04320 Riihikallio
•
•
•
•
•

26.–28.5.2021 klo 12–20
29.–30.5.2021 klo 12–16
31.5.–4.6.2021 klo 12–20
5.–6.2021 klo 12–16
7.–8.6.2021 klo 12–20

Ilmoittautuessaan ennakkoäänestykseen tai varsinaisen vaalipäivän äänestykseen äänestäjän on esitettävä riittävä selvitys henkilöllisyydestään (esim. poliisin antama henkilökortti, ajokortti, passi
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Kotiäänestys
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman
kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen
oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty
äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.
Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava
siitä kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle (os. Keskusvaalilautakunta,
PL 60, 04301 Tuusula) tai puhelimitse 040 314 2006 tiistaihin 1.6.2021
klo 16 mennessä. Lomaketta, jolla ilmoituksen voi tehdä, on saatavissa keskusvaalilautakunnalta ja TuusInfosta (Tuusulan pääkirjaston
rakennus, Autoasemankatu 2). Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Jos omaishoitaja aikoo äänestää
kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.
.

Kuva: Kari Kohvakka

Kuntavaalien 2021 ehdokkaat Tuusulassa
Suomen ruotsalainen kansanpuolue (KESK+RKP)

2
3

Avellan Monica
Karvinen Liisa

fysioterapeut
ekonomiassistent

Suomen Keskusta (KESK+RKP)

4
5
6
7
8
9
10
11

Alanko Matti
Haapamäki Kaija
Halme Linda
Heikkilä Satu
Huhtaluoma Timo
Hyytinen Kalevi
Kaikkonen Antti
Ketvel Marko

opettaja
anestesia- ja tehosairaanhoitaja
merkonomi, restonomiopiskelija
kotiäiti, henkilökohtainen avustaja
diplomi-insinööri, yli-insinööri
yrittäjä
puolustusministeri, valtiotiet. kand.
operatiivinen johtaja

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Ketvel Taina
Kovalainen Mirka
Kuutti Mervi
Kylliäinen Marjut
Laapotti Mikko
Mattila Pentti
Maula Mikko
Mitronen Maritta
Nepponen Salme
Niemi-Pynttäri Jussi
Nyman Ari
Partanen Juha
Pasanen Birgit
Raita Jari
Sarenius-Salmenkivi Erja
Takala Sanna

28
29
30
31
32

Tidenberg Eila
Vaittinen Antti
Väyrynen Martti
Yökangas Pirjo
Åberg Anu

lähihoitaja
psykiatrinen sairaanhoitaja
opiskelija
kouluttaja, eläkeläinen
tekninen myyjä
luomuviljelijä
LVI-asentaja
asumispalvelukoordinaattori, eläk.
psykoterapeutti, eläkkeellä
psykiatrian erikoislääkäri
maanviljelijä
kuljetuspäällikkö
palveluesimies, eläkkeellä
sekatyömies
perushoitaja, perhehoitaja
terveydenhoitaja AMK, terveystieteiden
kandidaatti
lähihoitaja, tradenomi
toimitusjohtaja
eläkeläinen
yrittäjä
MP-kauppias, yrittäjä

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Aaltonen Aki
Airikka Ilona
Airikka Jerry
Enroth Jori
Eronen Tuukka
Giray-Öngörür Gazale
Gustafsson Jouni
Gustafsson Reetta
Hagström Jari
Harkimo Riitta
Hujala Taisto

tekninen neuvoja, insinööri AMK
vuoropäällikkö
kenttäpäällikkö
hitsaaja
filosofian ylioppilas
YTM, perhetoiminnan koordinaattori
YTK, toiminnanjohtaja
opiskelija
yrittäjä
yrittäjä, eläkeläinen
varatuomari, yrittäjä

44
45
46
47
48
49
50

Huovinen Jouko
Junela Minttu
Jäntti Jaana
Järvinen Aarno
Kaarlejärvi Markku
Karlsson Marju
Kiuru Kim

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Koivunen Aila
Kumpulainen Satu
Kuoppala Juhani
Kuusisto Päivö
Lahdenperä Tuula
Lehtinen Mauno
Lehtonen Jukka
Lehtonen Kyösti
Lehtonen Pirjo
Lindberg Arto
Lindberg Sara
Mäensivu Karita
Nuutinen Annina
Nyholm Johanna
Palomäki Ulla
Peltonen Jani
Piippo Antti
Pirttinen Krista
Pulska Jere
Pärssinen Kaarina
Raatesalmi-Salonen Terhi
Ruislehto Kirsti
Räsänen Taito
Seppälä Sirpa

talonmies, autonkuljettaja
vammaispalveluiden palveluohjaaja
opettaja
kauppatieteiden maisteri, eläkeläinen
työsuojeluvaltuutettu
kirjanpitäjä
FM, historian, yhteiskuntaopin ja
psykologian lehtori
psykiatrinen erikoissairaanhoitaja
erityisluokanopettaja
eläkeläinen
laskentatoimen yo-merkonomi
opettaja
sosiaalineuvos, VTM
mittausteknikko
diplomi-insinööri
varhaiskasvatuksen asiantuntija
pormestari
opiskelija
haastemies
sairaanhoitaja, ensihoitaja
lähihoitaja, luottamusmies
hoitotyön esimies, työnohjaaja
yrittäjä
maanmittausinsinööri
tuotepäällikkö, autoinsinööri
ajoneuvoyhdistelmän kuljettaja
psykologi, eläkeläinen
työsuojelutarkastaja
tradenomi, eläkeläinen
pääluottamusmies
palvelupisteen esimies

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Sirniö Emmi
Stellberg Kari
Sulander Jorma
Tikkanen Joona
Udd Heli
Vastapuu Tia
Virtanen Jukka
Vähämäki Erkki
Väänänen Elina
Åhs Niina-Liisa
Åman Toni

bio- ja elintarviketekniikan insinööri
huoltoteknikko, eläkeläinen
koneenhoitaja, eläkeläinen
puuseppä
merkonomi
myyjä
urheilumanageri
turvallisuuspäällikkö
YTM, HR-asiantuntija
sairaanhoitaja
toimitsija

Vasemmistoliitto

86
87

Aksinovits Larissa
Catani Hanna

KM, opettaja
VTK, tradenomi
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88
89
90
91
92

Domnin Ilya
Haapa-aro Petra
Heikkinen Pekka
Hellgrén Jari
Honkonen Antti

elintarviketyöntekijä, pääluottamusmies
lähihoitaja, pääluottamusmies
hallintotieteiden maisteri, metsätalousyrittäjä
teknikko
sosiaalineuvos, eläkeläinen

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Hütt Siim
Hyökki Simo
Juhila Sari
Kojola Pasi
Leminen Mika
Noro Seppo
Parkkima Jukka
Rautarinta Timo
Vesanto Heikki
Vilpas Paulina

rakennustyöntekijä
eläkeläinen
sosiaalityön esimies
huoltomies
rap-artisti
FM, opettaja
linja-autonkuljettaja, luottamusmies
yhteiskuntatieteiden maisteri, ay-toimitsija
eläkeläinen
mielenterveyshoitaja

Liike Nyt

103
104
105
106

Juntunen Paavo
Liespalo Janne
Nikkonen Oskar
Norring Kimmo

tietohallintojohtaja
palveluesimies
KTM, Sr. Finance Specialist
ylioppilas, tiepalvelumekaanikko

Vihreä liitto

107
108

Halm Sini
Huusko Outi

kauppatieteiden maisteri
toimitusjohtaja, tulkki YAMK

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

Joensuu Mika
Kallioranta Otto
Kellosalmi Jaana
Karjalainen Heli
Lahtinen Petteri
Lappalainen Annika
Masko Petra
Nieminen Eeva-Liisa
Poijärvi Risto
Prauda-Rydgren Ringa
Ranta Kaarle
Rantanen Jarno
Riihimäki Sini
Rinne Marita
Rintala Hanna
Siimes Ulla
Simo Marianna
Tuhkunen Sanna

nuorisopäällikkö, yhteisöpedagogi YAMK
FM, äidinkielen aineenopettaja
ohjaamopalvelupäällikkö, opiskelija
fil.lis, yksikönjohtaja
tekninen päällikkö, yrittäjä
sosionomi AMK, yksikönpäällikkö
erityisluokanopettaja, KM
FT, opettaja
biologi, opettaja
opiskelija
kulttuurituottaja
myyjä
nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja
erityisopettaja
lääkäri
toiminnanjohtaja, MuM
viestintäkoordinaattori
muusikko, soitonopettaja

127
128

Vehkanen Eeva-Mari
Vesa Mari

varhaiskasvatuksen opettaja
FM, ympäristötarkastaja

Piraattipuolue

129

Snellman Jyri E. P.

eläkeläinen

Kansallinen Kokoomus

130

Ahlgren Jukka

yrittäjä

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

Ahola-Leppänen Mirja
Atabekian Pakiza
Ellonen Antti
Hartman Tarja
Heikkinen Toni
Heino Mika
Heinänen Jukka
Heiskala Timo
Henttala Lotta
Hämäläinen Seppo
Ikkelä Kalle
Jaakkola Erkka
Joensuu Keimo
Karjula Juha

sairaanhoitaja AMK
liikunnan ja terveystiedon lehtori
yhteyspäällikkö
freelance-toimittaja
kehityspäällikkö, logistiikan insinööri
yrittäjä
Ye-upseeri
toimitusjohtaja
ammattiurheilija, opiskelija
kirjailija
DI, MBA
kaupallinen johtaja
MuM, mus. lehtori
toimitusjohtaja, MBA

145
146
147
148

Kervinen Sanna
Khonngam Kusuma
Kinnunen Kari
Kivinen Matilda

149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

Korpaeus Kirsi
Korpinen Topi
Laakso Pekka
Laine Elina
Lakkapää-Hemmi Piia
Lehtonen Sanna
Leppo Jessica
Levander Daniel
Lundberg Vesa
Malmlund Kaj
Mellin Janne
Mäki-Kuhna Mika
Mäkinen Sakari
Nikkanen Tytti
Niskanen Jukka
Nylund Tomas
Nätkynmäki Arto
Oksanen Matti
Raevuori Ville
Rathgeber Satu
Renholm Minna
Riola Jouko
Roihuvuo Ilari
Rosenqvist Ulla
Ruotsalainen Pekka
Rämö Risto
Saalasti Mika
Salmela Nina
Salmi Lilli
Saukko Leena
Savolainen Ari
Sedig Riitta
Seppälä Antti
Siiri Milla
Sjöblom Ilmari
Sjöblom Ruut
Tammilehto Tapio
Tervo Tomi
Tienhaara Mari

viestintäyrittäjä, fysioterapeutti
yrittäjä
erityisopettaja, opetusneuvos
yrityskulttuurimuotoilija,
markkinointistrategi
hallinto- ja talousjohtaja, KTM
kasvatustieteiden yo, järjestösihteeri
varatuomari
luokanopettaja, kasvatustieteen maisteri
Territory Manager
toiminnanjohtaja
kalustesuunnittelija
opiskelija
toimitusjohtaja, oikeustradenomi
yrittäjä
rehtori
apulaispormestari, yrittäjä
Applications Sales Executive
kiinteistönvälittäjä, terveydenhoitaja
tietohallintopäällikkö
yrittäjä
varatuomari
insinööri
ulkomaankaupan asiantuntija
kasvatustyöntekijä
HR Manager
agrologi, yrittäjä
rakennusinsinööri, myyntijohtaja
kirkkoherra
tuotantokoordinaattori, eläkkeellä
ekonomi
ilmailun ylitarkastaja
varatuomari, käräjätuomari
HTM, toimistopäällikkö
ratsastusvalmentaja, perheyrittäjä
toimitusjohtaja, golf- ammattilainen
lakimies, yrittäjä
yrittäjä
diplomi-insinööri
yrittäjä
kansanedustaja, teologi
talousneuvos, yrittäjä
liikennelentäjä
eläinlääkäri ELT, yrittäjä

188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

Ukkola Esa
Ulvinen Maria
Untamo Lauri
Vaherlehto Eemi
Vahla Matti
Vakkila Jarmo
Valariutta Tomi
Vilén Sari
Vuollet Petri
Winqvist Lars
Wuorma Pauliina
Åvall Laura

apulaisrehtori, aluejohtaja
asiantuntija
farmaseutti, myyntipäällikkö
opiskelija, yrittäjä
eläkeläinen
liikuntapäällikkö, Sports Director
myyntipäällikkö
lehtori sähköala, AMK-insinööri
vakuutusasiamies, yrittäjä
diplomi-insinööri
operatiivinen päällikkö
poliittinen erityisavustaja, VTM

Kristallipuolue

200

Kippo Niina

yrittäjä, sosionomi

Perussuomalaiset

201
202
203
204

Havia Petri
Heino Maarit
Hellgren Harri
Hellgren Teresa

ammatillinen opettaja, eat
eläkeläinen
sähköasentaja
yrittäjä

205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256

Hermunen Janne
Hiltunen Leo
Huovinen Tuula
Huuhtanen Pasi
Hänninen Vesa
Immonen Jari
Innanen Risto
Joensuu Raimo
Jäntti Adalmina
Kaipainen Tomi
Karttunen Erkki
Karvonen Saila
Kasslin Kari
Kiviharju Veli-Pekka
Koivumäki Pekka
Koponen Ari
Korpaeus Vesa
Koskenkorva Jarmo
Koski Petri
Kuittinen Ari
Kuurne Tuomas
Kuusjärvi Ilkka
Laamanen Pia
Leinonen Heikki
Loponen Ari
Marjeta Kari
Miettinen Jukka
Mikkola Aki
Muikku Seppo
Nikkinen Arto
Nyholm Timo
Parkkila Viljo
Paronen Jari
Partanen Tommi
Pellinen Keijo
Pesonen Veli
Redlin Petja
Riskilä Timo
Rumbin Sami
Ruusala Jarno
Räsänen Jari
Saarinen Markus
Savolainen Henri
Sipiläinen Johanna
Sipiläinen Juha
Surola Harri
Särkiniemi Eeva
Timonen Mika
Vehkanen Aku
Viiru Sirpa
Viiru Veijo
Vuorio Mikaela

yrittäjä, asfalttityöntekijä
yrittäjä
hoitaja
rkm, yrittäjä
yrittäjä
tuotantopäällikkö
eläkeläinen
sähköinsinööri, kunnossapitoinsinööri
kuorma-autonkuljettaja
yrittäjä
eläkeläinen, raskaan ajoneuvon kuljettaja
vapaaehtoistyöntekijä
ympäristösiisteyshenkilö
rak.ins., päätoimittaja (eläk.)
elektroniikkainsinööri
kansanedustaja
vahinkokartoittaja
taksiyrittäjä
tekninen myyjä
projekti-insinööri
toimitusjohtaja
rautarakennemies
yo-merkonomi, kokki
yrittäjä, filosofian tohtori
työnjohtaja, sähköasentaja
kouluttaja, opettaja
eläkeläinen
eläkeläinen
sairaankuljettaja
veturinkuljettaja, eläkkeellä
myyjä
varusmies
eläkeläinen
kuljetusyrittäjä
työnjohtaja
insinööri
opiskelija
päihdetyöntekijä
yrittäjä
rak.ins.
suunnittelija
yrittäjä, osa-aikaeläkkeellä
työnjohtaja
lähihoitaja
automekaanikko
eläkeläinen
MMM, agronomi
ulkomaalaispoliisi
tuotantotyöntekijä
toimistosihteeri, eläkkeellä
eläkeläinen
muusikko

Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

257
258
259
260
261
262
263
264
265
266

Haapalainen Tiina
Halme Heikki
Juntunen Eero
Kleimola Hanna
Kleimola Jania
Lehtonen Mila
Malkki Alpo
Saari Virva
Sillman Kari
Sormunen Pekka

luokanopettaja, eläkeläinen
yrittäjä, insinööri
lukkoseppä
yrittäjä
yrittäjä
luokanopettaja, kasvatustieteen maisteri
henkilöstövalmentaja, eläkeläinen
luokanopettaja, KM
liikennepäällikkö
sopimuspäällikkö, FM

Tuusulan Puolesta ry yhteislista

267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309

Anttalainen Jari
Aulanko Saara
Ceder Marko
Fagerström Mats
Friman Kari
Hagman Marita
Hakonen Tarja
Ihamäki Pasi
Joensuu Leena
Jokinen Irma
Julin Tiina
Juntunen Asta
Kauppinen Carita
Keränen Jukka
Klint Jukka
Korhonen Mari
Kärki Aatos
Laitila Elisa
Lehtinen Mira
Lepojärvi Kati
Luode Toni
Luostari Katri
Lyytikäinen Hilpi
Meckelborg Markus
Nevalainen Antti
Nyholm Laura
Palvas Liisa
Rantanen Matti
Reinikainen Tuija
Reinikkala Vesa
Rutanen Taija
Salminen Pekka
Salonen Jussi
Seesaro Johanna
Seuna Veikko
Silander Jukka
Sorri Liisa
Stenvall Raimo
Tonteri Petri
Veikkolainen Cecilia
Winqvist Margita
Vähätalo Anne
Yltävä Anna

Kuva: Kari Kohvakka

eversti, eläkeläinen
avohuollon ohjaaja, lähihoitaja
insinööri, projektijohtaja
osastovastaava
yrittäjä, eläkeläinen
merkonomi, nuorisokasvattaja
musiikin maisteri, merkonomi
Senior System Specialist
toimittaja, eläkkeellä
kirjanpitäjä, yrittäjä
filosofian maisteri, kääntäjä
järjestöpäällikkö, sosionomi
lentoemäntä, yrittäjä
myyjä, eläkeläinen
FM, robotiikan kouluttaja
matka-asiantuntija, opiskelija
opiskelija
sosionomi, opiskelija
fysioterapeutti
VTM, viestintäjohtaja
järjestelmäasiantuntija, DJ
opiskelija
yliopisto-opiskelija
tiiminvetäjä
yrittäjä, toimitusjohtaja
kehityspäällikkö, ETM
assistentti
diplomi-insinööri
sairaanhoitaja, eläkkeellä
yliluutnantti evp, eläkeläinen
TtM, sairaanhoitaja AMK
myyntipäällikkö
apulaispormestari, yrittäjä
KTM
toim.ohjaaja (eläk.)
IT-päällikkö
päiväkodinjohtaja, eläkeläinen
autoilija
diplomi-insinööri
Account Manager
lähihoitaja, eläkkeellä
arkkitehti, maatalousyrittäjä
sosionomi, varhaiskasvatuksen opettaja

asta
Tuusulan verkkokaup !
oa
kesään tekemistä ja il

Osta pala Tuusulaa

Klikkaa verkkokauppaan shop.tuusula.fi
Mukit, kalenterit, T-paidat, kassit,
pehmolelut ja museokäynnit.

Asiakaspalvelu TuusInfo
Tuusulan kunnan keskitetty Asiakaspalvelu TuusInfo palvelee kuntalaisia, matkailijoita, yrityksiä ja yhteisöjä sekä
kunnan työntekijöitä. Asiakaspalvelupisteestä saa palvelua esimerkiksi HSL-asioihin ja -lippuihin liittyen sekä
neuvontaa kunnan palveluihin liittyen. TuusInfo huolehtii
myös #fiksaatuusulaa-palvelusta.
Yhteystiedot
Osoite: Tuusulan pääkirjaston rakennus
(Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula)
Sähköposti: tuusinfo@tuusula.fi
Puhelinnumero: 09 8718 3070

Aukioloajat*
Maanantai-torstai klo 8.00–15.00
Perjantai klo 8.00–12.00
*Toistaiseksi voimassa olevat
supistetut aukioloajat
TuusInfosta saa lisätietoja yhteisöille ja
asukkaille tarkoitetuista kokoontumistiloista
ja niiden varauskäytännöistä.
Etsitkö jonkin muun palvelumme puhelinnumeroa? Soita Tuusulan kunnan puhelinvaihteeseen 09 87181, josta sinut ohjataan
etsimäsi palvelun numeroon.

Kuva: Antti Kallio

Leikkaa talteen!

