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Tuusulan asukaslehti 3/2021
Oikaisu asukaslehdessä 2/2021 julkaistuihin
listauksiin kuntavaalien äänestyspaikoista ja ehdokasnumeroista
Asukaslehden 22.5.2021 (2/2021) julkaistuissa listauksissa kunnallisvaalien
äänestyspäivän 13.6. paikoista sekä ehdokasnumeroista ja -tiedoista oli virheitä.
Otsikolla ”Kuntavaalit 2021 lähestyvät” (sivu 24) julkaistussa vaalipäivän 13.6.2021 äänestyspaikkojen listauksessa oli virheellistä tietoa Kirkonkylän äänestyspaikasta. Edellisessä asukaslehdessä
1/2021 Kirkonkylän äänestyspaikkana mainittu Kirkonkylän koulu on vaihtunut kunnantaloksi
osoitteessa Kotorannankuja 10, 04310 Tuusula (Tuuskoto). Paikkamuutos ei ollut päivittynyt 2/2021
asukaslehteen. Tekstissä oli myös virheitä väliviivoissa.
Otsikolla ”Kuntavaalien 2021 ehdokkaat Tuusulassa” (sivu 25) julkaistussa jutussa kerrottiin virheellistä tietoa Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen (KESK + RKP) ehdokasnumeroista. Oikeat numerot
ovat: 2 Avellan Monica fysioterapeut ja 3 Karvinen Liisa ekonomiassistent.
Edellä mainitussa ehdokaslistassa on korjattu myös Suomen Keskustan (KESK + RKP) ehdokkaiden
numeroiden 20 ja 21 tietoja. Ehdokkaan 20 Nepponen Salme eläkkeellä-maininta oli siirtynyt ehdokkaan 21 Niemi-Pynttäri Jussi kohdalle. Tiedot on oikaistu/korjattu välittömästi sähköiseen lehteen.
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Seuraava lehti ilmestyy syyskuussa 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: Antti Kallio

TUUSULA TUNNETUKSI

Teksti: Paula Miettinen
Kuvat: Kari Kohvakka

Ehdota paikkaa Tuusulan
Rakkauden kartalle!
Piirrä sydämesi Tuusulan rakkauden kartalle
– toisin sanoen kerro meille, mikä sinun
mielestäsi on sydäntä sykähdyttävin paikka
Tuusulassa: Mikä paikka on sinulle rakkain?
Mihin paikkaan liittyy lämpimimpiä muistoja,
tärkeimpiä hetkiä tai suuria tunteita?

bossa. Pariskunta on nyt arvottu ja yötä oheisohjelmineen valmistellaan parhaillaan.
Rakkauden taidetta -kokonaisuus on kulttuurista ja
luonnosta ammentavan Tuusulan brändimarkkinointia,
jonka avulla Tuusula haluaa tehdä itseään tunnetuksi ja
tuoda lämpöä koronan vielä leimaamaan aikaan
Paikkaehdotusten pohjalta kunta laatii Rakkauden
kartan heti juhannuksen jälkeen.

– Tuusulan kunta kerää vinkkejä parhaista paikoista
Tuusulassa 5.5.2021–27.6.2021 ja julkaisee Rakkauden
kartan vielä kesällä 2021. Vinkkien kerääminen on osa
Rakkauden taidetta -teemavuotta, jonka käynnistimme
huhtikuussa, pormestari Arto Lindberg kertoo.
Rakkauden taiteeseen liittyen kunta haki myös keväällä pariskuntaa viettämään Unelmien hääyötä Fjäll-

Mitä kartalle piirretään?

Tuusulan kunta kerää vinkkejä
parhaista paikoista Tuusulassa
5.5.2021–27.6.2021

Rakkauden karttaan etsitään erilaisia sydäntä liikahduttavia paikkoja: Rakkautta on muukin kuin esimerkiksi
ikimuistoinen ensisuudelma – se voi olla myös rakkain
lenkkipolku, oman kylän raitti, ihanin uimaranta tai
mitä tahansa muuta vahvasti mieltä liikuttavaa. 

NÄIN OSALLISTUT
Ilmoita suosikkisi Rakkauden
kartalle 27.6.2021 mennessä
osoitteessa
rakkaudentaidetta.fi/rakkaudenkartta. Osallistuneiden
kesken arvotaan paikallinen
piknik-kori.
Voit osallistua myös erilaisten Tuusulassa
järjestettävien tapahtumien yhteydessä.
Tapahtumia järjestetään korona-ajan
rajoitukset ja suositukset huomioiden
ja muutokset ovat mahdollisia. Löydät
tapahtumatiedot osoitteesta
tapahtumat.tuusula.fi.

Luontokohteiden ja kylänraittien lisäksi kartalla
nähtäneen yritysten rakkaudentäyteisiä tarjouksia. 

Unelmien yön
arvontaan osallistui
2 700 paria
Tuusulan kunta järjesti keväällä kilpailun,
jossa palkintona oli Unelmien yö Fjällbon
laituripaviljongissa. Toukokuun lopussa
päättyneeseen hakuun osallistui 2 700
pariskuntaa Hangosta Utsjoelle. Joukossa
on niin tuoreita pareja, lapsiperhearkea
eläviä pariskuntia kuin varttuneempaakin
väkeä laidasta laitaan.

Vietämme
Unelmien yötä
vielä elokuussa 2021.
Seuraa somea!

Osallistujia pyydettiin perustelemaan, miksi
juuri heidät tulisi valita viettämään Unelmien yötä. Monissa vastauksissa korostui halu
saada pieni irtiotto korona-ajan osin raskaaksikin koetusta arjesta tai toive yllättää
kumppani ikimuistoisella tavalla.

Voittajapariskunta on arvottu, ja Unelmien
yö vietetään vielä tarkentuvana ajankohtana
elokuussa 2021. Unelmien yön ympärille rakentuvan päivän lopullinen sisältö räätälöidään
pariskunnan mukaan. Päivän eri ohjelmanumeroiden toteutuksessa hyödynnetään paikallisia palveluntarjoajia, ja päivästä tehdään dokumenttivideo. 

KEHITTYVÄT PALVELUT

Teksti: Hanna Kallio
Kuvat: Ristola Arkkitehdit Oy

MONIO
– LUKIO JA
KULTTUURITALO

Koulun piha-alueen aktiviteetteja on suunniteltu yhdessä lukiolaisten kanssa. Alueelle tulee näyttämö ja paikkoja oleiluun ja istuskeluun. Aktiviteetteihin kuuluvat pihakoris, petankki, pingis ja pihashakki.

Moniosta on moneksi

– oppimisen ja kulttuurin keskus rakentuu
Tuusulan sydämeen
Kauan odotetun ja suunnitellun Monion rakentaminen Rykmentinpuistoon, uimahallin
viereiselle tontille alkaa viimein kesäkuussa.
Moniosta tulee paitsi lukio, myös kaikkien
kuntalaisten yhteinen kulttuuritalo ja olohuone. Upea kokonaisuus vahvistaa Tuusulan asemaa kulttuurikuntana ja houkuttelee
nuoria hakeutumaan oman kylän lukioon.

Sana puukoulu saa aivan uuden, modernimman merkityksen, kun hirsirunkoinen ja pitkälti puurakenteinen
Monio kohoaa aivan Hyrylän ytimeen, hyvien liikenneyhteyksien varrelle. Saman katon alle muuttavat paitsi
Tuusulan lukio myös Tuusulan Opisto, Tuusulan kuvataidekoulu sekä Keskisen Uudenmaan musiikkiopisto.
Toiminnan uusissa tiloissa on määrä alkaa elokuussa
2023. Kyseessä on kunnan historian suurin rakennushanke.
Tuusulan lukion rehtori Seppo Kärpänen on innoissaan uusien, modernien tilojen ja toimijoiden yhteistyön tarjoamista mahdollisuuksista.
– Monion suunnittelu alkoi jo vuonna 2015 ja
alusta lähtien tahtotilana on ollut saada tiloihin useita
palveluntarjoajia kulttuurin saralta. Uskomme, että yhteistyö tarjoaa uusia, mielenkiintoisia mahdollisuuksia
myös lukion toimintaan, Seppo Kärpänen visioi.
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High techin ja perinteen liitto

Lukion uudet tuulet

Hankkeen suunnittelu aloitettiin kuutisen vuotta sitten palvelumuotoilun keinoin. Mukana ideoimassa oli
tavallisia asukkaita, opettajia, opiskelijoita, kuntapoliitikkoja sekä tilapalveluiden ja sivistystoimen edustajia.
Pari vuotta myöhemmin järjestetyn arkkitehtikilpailun
voittajaksi valikoitui Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit
Oy:n suunnittelema kokonaisuus.
Monio tulee olemaan mielenkiintoinen sekoitus
modernia teknologiaa ja toisaalta historian siipien havinaa. Tiiliverhoilu ja kattojen
muodot muistuttavat samalla
alueella toimineen Tuusulan
vanhan varuskunnan hengestä.
Rakennustyöt viivästyivät harmillisesti rakennuttamiseen liittyvän markkinaoikeusvalituksen
vuoksi. Urakkasopimus Lujatalo
Oy:n kanssa allekirjoitettiin viimein toukokuun lopussa ja rakentaminen pääsee kesällä vauhtiin täydellä höyryllä.
– Matkan varrella on ollut
vastoinkäymisiä, mutta se ei
ole vähentänyt uskoamme hienoon konseptiin. Monio
tulee olemaan kiinteä osa Tuusulan palveluverkostoa ja
tarjoamaan kaikenikäisille asukkaille mahdollisuuden
uuden oppimiseen, rehtori Kärpänen kertoo.

Monioon tulee perinteisten luokkahuoneiden sijaan paljon erilaisia, muunneltavia tiloja oppimiseen ja harrastamiseen. Avoimen oppimisympäristön lisäksi rakennetaan oppilaiden toiveesta rauhallisia soppia ryhmätöille
ja itsenäiseen opiskeluun. Puitteet tukevat parhaalla
mahdollisella tavalla uudistunutta opetussuunnitelmaa.
Muutos tulee vaikuttamaan ainoastaan lukion Hyrylän toimipisteeseen. Nykyiset tilat ovat käytössä Monion valmistumiseen saakka, eikä tarvetta väistötiloille
siten ole. Jokelan ja Kellokosken toimipisteet jatkavat toimintaansa totuttuun tapaan
myös Monion valmistuttua.
Uudet, suuremmat tilat
mahdollistavat lukion opiskelijamäärän kasvattamisen 100–
150 hengellä. Kurssitarjontaa
voidaan lisätä ja monipuolistaa
entisestään ja sen myötä tarjota
opettajille lisää työpaikkoja.
Seppo Kärpänen kertoo,
että parhaillaan työn alla on
opas Monion käyttäjille. Yhteistyötä kehitetään jo hyvissä ajoin eri käyttäjäryhmien
kesken. Tiimilukiotoiminnan myötä myös opiskelijat
ottavat aktiivisesti osaa koulun kehittämiseen ja toiminnasta saadaan siten opiskelijoiden näköistä.

Monio
mielenkiintoinen sekoitus
modernia teknologiaa
ja historian siipien
havinaa.

Rakentamisen
taidetta.

Näkymä talvella. Havainnekuva.

Asukkaiden yhteinen olohuone
Monio koostuu viidestä toisiinsa limittyvästä hirsirakennuksesta. Rakennusten väliin sijoittuu korkea,
sisäkatumainen aulatila. Sisäkatujen varsille ja niitä ylittäville silloille sijoittuu erilaisia paikkoja opiskeluun ja
oleiluun, joten niitä ei ole tarkoitettu vain siirtymisiä
varten.

Kulttuurikeskuksena Monio tarjoaa palveluita kaikille asukkaille. Sisääntulokerrokseen on suunnitteilla
kaikille avoin kahvila, ja rakennuksen salit mahdollistavat esimerkiksi konserttien järjestämisen. Isompaan
saliin mahtuu reilut 500 ja pienempään 250 katsojaa.
Salit, sisäkatu ja ravintola-alue saadaan tarvittaessa
muutettua avoimeksi tilaksi, jossa voidaan järjestää
tapahtumia, kuten messuja, näyttelyitä ja yritystilai-

suuksia. Tällaisia tiloja on Tuusulaan kaivattu jo pitkään.
Palveluverkko-ohjelman vetäjä Katerina Zaitseva
Tuusulan kunnasta kertoo, että tilojen suunnittelussa
tärkeitä teemoja ovat olleet toimivuus, terveellisyys ja
muunneltavuus. Rakentaminen tapahtuu olosuhdesuojan alla ja käytettävät materiaalit ovat pääosin uusiutuvia. Monio tulee lämpiämään hiilineutraalilla kaukolämmöllä ja siellä käytettävä sähkö on vihreää.
– Upea arkkitehtoninen kokonaisuus tulee tarjoamaan hienot puitteet, mutta toiminta eli oppiminen,
kulttuurin harrastaminen ja erilaiset tapahtumat tulevat
toki olemaan keskiössä. Itsekin asukkaana odotan innolla Monion tarjoamia lukuisia mahdollisuuksia, Zaitseva summaa. 

Kulttuurikeskuksena
Monio tarjoaa
palveluita kaikille
asukkaille.

Moniosta tulee Suomen ensimmäinen kolmikerroksinen hirsikoulu.
Sen 8800 neliömetriä käsittävät tilat muodostavat pienoiskaupungin, jonka kaduilla erilaiset käyttäjät kohtaavat toisiaan.
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Teksti: Johanna Kaunisto
Kuvat: Kari Kohvakka

Kodin energialasku pienemmäksi
– ARAlta avustusta energiaremonttiin

Talossa oli
helpohkoa siirtyä
maalämpöön.

Pientalovaltaisessa Tuusulassa on paljon 60-, 70- ja 80-luvun pientaloja, joiden
energiatehokkuus ei täytä nykypäivän
vaatimuksia. Energiatehottomuus näkyy
useimmiten lämmityslaskussa ja asumismukavuuden puutteissa. Energiaremontti
olisi silloin varteenotettava vaihtoehto. Nyt
sen toteuttamiseen kannustaa myös Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn
myöntämä energia-avustus.

Energiaremontti on
lompakko- ja ilmastoteko
Tuusulalaiset Outi Svinhufvud ja Vesa Harmoinen
sekä Anne Kauhanen ja Pasi Koivu ovat toteuttaneet
ison energiaremontin kiinteistöissään. Molemmat perheet vaihtoivat talonsa lämmitysmuodon. Outin ja Vesan vuonna 1964 rakennetun talon öljykattila vaihtui
maalämpöpumppuun ja Annen ja Pasin vuodelta 1983
ollut alkuperäinen suorasähkölämmitys vesikiertoiseen
lattialämmitykseen, jonka lämpö tuotetaan niin ikään
maalämmöllä.
– Yksi kannustin muutokseen oli ARA:lta saatu
energiaremontin tuki, kertoo Outi.
Energiatehottomassa kiinteistössä maalämpö oli
Outin ja Vesan mielestä ainoa vaihtoehto. Viime kesänä tehty maalämpökaivon poraus ja pumpun asennus
sujuivat siististi ja nopeasti. Lämmönjako tapahtuu
samaa patterijärjestelmään hyödyntäen kuin aiemmalla öljylämmityksellä. Talossa oli siis helpohkoa siirtyä
maalämpöön.
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Hyödynnä ARAn
korjausavustus kodin
energiaremontissa
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin
korjaushankkeisiin vuosina 2020–2022.
Jopa 6 000 euron avustusta voivat hakea
pientalojen omistajat, taloyhtiöt ja
ARA-yhteisöt.
Lisätietoja ARAn puhelinnumerosta
029 525 0918 ja ara.fi/fi-FI/
Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus/
Usein_kysyttya

– Vaikeinta oli löytää tekijä energiatodistukselle,
joka tarvitaan ARAn energiaremonttituen hakemiseen,
Outi summaa.
Samassa yhteydessä katolle asennettiin aurinkopaneelit, jotka tuottavat sähköä hyvin 6–8 kuukautta vuodessa.
– Kesällä tuotamme sähköä niin, että myymme ylijäämätuotannon verkkoon. Näinpä kesällä viilentäminen ilmalämpöpumpuilla on meille ilmaista.
– Olemme tosi tyytyväisiä, kun kaikki muutokset tuli tehtyä. Energiaremontilla saatu säästö on ollut
merkittävä ja investointien kuoletusaika on lyhyempi
kuin arvioimme. Asumismukavuus parani vallankin,
kun pakkasella ”raaski” pitää tilat kunnolla lämpimänä,
Outi ja Vesa sanovat hymyillen.

Perheen tavoitteena oli
saavuttaa inhimilliset
käyttökulut isossa talossa.

Vesa ja Outi kannustavat energiaremonttiin. He näkisivät mielellään paljon enemmän aurinkopaneeleita
tuusulalaisten omakotitalojen katoilla.

E-luku alas energiaremontilla

Anne Kauhanen ja Pasi Koivu ovat samoilla linjoilla.
– Pelkän energia-avustuksen takia en lähtisi lämmitysjärjestelmää uusimaan. Mutta jos talo on siinä iässä,
että remontti pitää tehdä, kannattaa miettiä millä vanhan järjestelmän korvaa, sanoo Anne Kauhanen.
Outi ja Vesa puolestaan kannustavat tutkimaan erityisesti aurinkopaneeleita, joiden hinnat ovat tulleet
alas.

Entisen sähkölämmitteisen talon energialuokka muuttui kattavassa remontissa C:stä A-luokkaan. Annen ja
Pasin seitsenhenkisen perheen 400-neliöinen koti lämpiää nyt maalämmöllä. Reilu puoli vuotta kestäneessä
remontissa uusittiin lisäksi lämmönjako, lämmöntalteenotto, ikkunat, valaistus ja kodinkoneet. Viilennykseen käytetään maaviileää, jota täydennetään ilmalämpöpumpuin.
Vaikka Annen ja Pasin korjaushanke oli mittava, heidän mielestään ei tarvitse kauhean kummoista remonttia tehdä, kun jo parantaa energiatehokkuutta. Perheen
tavoitteena oli saavuttaa inhimilliset käyttökulut isossa
talossa.
– Luonto kiittää ja oma lompakko kiittää, vaikka
kertainvestointi on isohko, sanoo Pasi.
Energiaremontti oli niin Outille ja Vesalle kuin Annelle ja Pasille kestävä ratkaisu – ilmastoteko, jolla yksittäinen perhe voi vaikuttaa. 

E-luku: energiamuotojen kertoimilla painotettu rakennuksen vakioituun käyttöön
perustuva vuotuinen ostoenergiankulutus
lämmitettyä nettoalaa kohden.
Energialuokka: Rakennuksen
energialuokka määrittyy asteikolla A-G.
Energialuokka määritellään laskennallisen
E-luvun mukaan.
Lähde: Wikipedia

Pasi ja Anne kuulivat energia-avustuksesta viime
vuoden kesäkuussa. Hakeminen oli heistä helppoa
ja lopulta joulukuussa käsittelyprosessikin nopeaa
suoraan ARAn käsittelijän kanssa.
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Teksti: Anna Partanen
Kuvat: Kari Kohvakka

Vaikeinta oman talon rakennuttamisessa on odottaminen. Perhe käy päivittäin
katsomassa, mitä uutta ja valmista taloon on tällä kertaa saatu aikaan. – Olo on
joka päivä vähän kuin jouluna ennen pakettien avaamista, Sanna Nyyssölä nauraa.

Anttilanrantaan taloaan rakennuttavat Nyyssölät:

Tuusulan luonto ja tunnelma muistuttavat
meitä omista lapsuusmaisemastamme
Kun Nyyssölän perhe ajeli ensimmäisen
kerran tontilleen Tuusulan Anttilanrantaan,
he tiesivät heti, että olivat tulleet kotiin.
Peltomaisemissa, metsäisessä ympäristössä oli jotain tuttua ja rauhallista, ja he
ihastuivat alueeseen siltä seisomalta.
– Asuimme ennen Vantaalla, ja kun perheemme kasvoi,
aloimme etsiä isompaa taloa Espoo-Vantaa-akselilla.
Olen opettajana Länsi-Vantaalla, ja toiveissa oli, että
oma työmatkani lyhenisi, Sanna Nyyssölä kertoo.
Perheeseen kuuluu äiti Sannan ja isä Akin lisäksi
heinäkuussa neljä vuotta täyttävä Ava ja puolitoistavuotias Elian sekä Eepi-koira. Kun mieluisaa taloa ei
löytynyt, päättivät Aki ja Sanna, että he rakennuttavat
sellaisen itse. Niin alkoi tontin metsästys, joka päättyi
lopulta yllättävän nopeasti.
– Laajensimme aluetta Tuusulaan, koska olimme
kuulleet Tuusulasta pelkkää hyvää ystäviemme kautta.
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Kun menimme katsomaan Anttilanrannan tonttia paikan päälle viime syksynä, ihastuimme alueeseen päätä
pahkaa. Se oli sitten menoa, Sanna kuvaa.
Tonttikaupat tehtiin pikaisesti, ja tarjousten perusteella rakennuttajaksi valittiin muuttovalmis talopaketti, kaksikerroksinen omakotitalo. Vantaan talo myytiin,
ja perhe muutti väliaikaisesti kolmioon Tuusulaan, Hyrylän keskustaan, josta heillä on vain kolmen kilometrin
matka omille tiluksille.
– Käymme lähes päivittäin katsomassa, mitä uutta
rakennuksilla on saatu aikaan. Se tekee rakennuttamisesta konkreettisempaa, ja on aina jännä nähdä, mitä
uutta sinne on tullut. Nyt talo on jo pystyssä, lattiat
valettu, ja väliseiniä ollaan pystyttämässä, Aki kertoo.
– Teemme aina välillä iltakävelyn tontille, ja samalla
tutustumme lähiympäristöön. Odotamme malttamattomina, että pääsisimme jo muuttamaan. Anttilanrannan alue on aivan ihana. Tykkäämme retkeillä perheen
kanssa metsäisessä maastossa, ja talomme ympärillä on
todella upeat ulkoilualueet. Tuusulanjärvi ympärysreitteineen on aivan lähellä, Sarvikalliolle on matkaa noin

kilometri. Olemme käyneet siellä monesti jo eväsretkellä,
Sanna kertoo.

Kunpa pääsisimme jo
omalle pihalle grillaamaan
Nyyssölät ovat kotoisin Oulun esikaupunkialueelta
Kempeleestä. Valmistumisensa jälkeen vuonna 2016 pariskunta muutti Keravalle Sannan töiden perässä. Myös
Aki sai töitä tuusulalaisesta it-alan ohjelmistokehitysfirmasta.
– Tonttia valitessa meille oli tärkeää nopea yhteys valtateille, Tuusulunväylälle ja Kehä-teille, joita käytämme
työmatkoihin. Sannan työmatka ei lyhentynyt, mutta
pysyi kutenkin lähes samana, ja minulla on nyt nopea
yhteys toimistolle. Myös tässä mielessä Tuusula oli meille
oikein sopiva paikka, Aki kertoo.
– Anttilanranta on ympäristönä niin viehättävä, että
päätimme tinkiä vähän muista kriteereistämme. Tuusulan luonto ja tunnelma muistuttavat meitä omasta lapsuusmaisemastamme. Haluamme, että lapsemme saavat

Tuusulan luonto ja tunnelma muistuttavat meitä omista lapsuusmaisemistamme, ja haluamme, että myös omat lapsemme saavat kasvaa turvallisessa ympäristössä luonnon lähellä, Sanna ja Aki Nyyssölä kertovat.

kasvaa myös turvallisessa ympäristössä luonnon lähellä,
ja sitä täällä Tuusulassa on kyllä tarjolla, Sanna jatkaa.
Sanna ja Aki iloitsevat siitä, että Anttilanrannan
alueella asuu paljon muita lapsiperheitä, luonto ja järvi
ovat lähellä. Koulukin on ihan vieressä.
– Läheinen Paijalan kyläyhdistys on aktiivinen, ja
Anttilan tilakeskuksen kehittämistä odotamme ja seuraamme. Olemme käyneet
moikkaamassa myös siellä
kesäisin laiduntavia lampaita,
Sanna kertoo.
Vierailut omalla tontilla
päivittäin ovat helpottaneet
perheen odotusta, ja myös
lapset ovat ehtineet jo tutusta
uuteen kotiympäristöön.
– Toki tontilla on vielä vaikea olla pienten lasten
kanssa, kun siellä on johtoja, lautoja ja työkoneita, eikä
siis kovin turvallista. Mutta kyllä lapsistakin on hienoa
nähdä, miten talo rakentuu, ja he leikkivät mielellään
ympäristössä, Aki sanoo.
– Eihän sitä malttaisi millään odottaa, etenkin nyt
kun kesä tuli ja helteet. Sitä vaan toivoo, että pääsisi jo
omalle pihalle grillaamaan, saisi laittaa lapsille uima-altaan, ja he voisivat leikkiä ilman, että pitää raahata aina
lelut mukana. Nyt kun talo on jo pystyssä, tuntuu välillä,
että miten siinä voi kestää vielä niin kauan, Sanna nauraa.
– Onhan siellä vielä tekemistä, mutta aika menee
nopeasti, päivittäin tulee jotain uutta valmista, ja muuttamaan pääsemme jo loka-marraskuun vaihteessa, Aki
vakuuttaa.

– Rakennuslupaa piti odottaa kuusi viikkoa, maaurakoitsija kilpailuttaa ja valita, on oltava valmiuksissa
valitsemassa ja päättämässä sisustuselementtejä ja kiintokalusteita, keittiötä, kaapistoja ja niin edelleen. Jatkuvasti täytyy omaksua tietoa, ja soitella ja selvittää asioita.
Onneksi olen ollut itse hoitovapaalla, ja ihailen myös
sitä, miten Aki on jaksanut ja ehtinyt tehdä kaiken töiden lomassa, Sanna kehuu.
– Ja onhan sitä oppinut
itse valtavasti. Se tuntuu
myös hienolta, kun seuraa,
miten monta eri ammattilaista talonrakennuttamisessa tarvitaan, ja miten kaikki
ovat tärkeä osa samaa projektia, maaurakoitsijat, sähkö–
ja putkimiehet, timpurit ja muut ammattilaiset, kuin
saman tanssiteoksen koreografian osia, kaikki täydentävät toisiaan, Sanna jatkaa.

Vaikeinta oman talon
rakennuttamisessa on
odottaminen.

– Onhan tämä vaihe, joka jää varmasti pysyvästi
meidän mieleemme. Ja kun lopulta pääsemme muuttamaan, osaamme arvostaa kaikkea ihan eri tavalla, omaa
pihaa, tilaa, rauhaa ja tavallista arkea perheen parissa,
Aki jatkaa.
– Tiedämme samalla koko ajan, että olemme myös
tosi onnekkaita, kun saamme ja pystymme rakentamaan
oman talon omalle tontille. Joka päivä tontilla käydessä
iskee edelleen epäusko, että tapahtuuko tämä oikeasti
meille.
– Ja pian koittaa se aika, että pääsemme tutustumaan muihin alueella asuviin kunnolla, ja lapsemme
saavat ystäviä alueen muista lapsista. Haluamme rakentaa tulevaisuuttamme, ja luoda paljon muistoja uudelle
asuinalueelle. Sielumme silmin näemme, että tulemme
asumaan siellä pitkään, Sanna ja Aki toteavat. 

Nyyssölöiden talonprojektia
voi seurata Instagramissa:
@dekotalo_anttilanranta

Parhaimmillaan talon
rakentaminen sujuu kuin tanssi
Kun Sannalta ja Akilta kysyy, mikä oman talon rakennusprojektissa on ollut kaikkein vaikeinta, vastaus on
helppo: se on juuri se odottaminen. Ja toki myös se
valtava määrä tietoa, joka on pitänyt omaksua lyhyessä
ajassa.
– Halusimme päästä mahdollisimman vähällä, ja
siksi ostimme muuttovalmiin talopaketin. Olemme hyvin jalat maassa olevia ihmisiä, ja tiesimme kyllä, ettei se
tarkoita, että voisimme vain odottaa ja pyöritellä peukaloita. Mutta kyllä kaikki tämä työmäärä, eri vaiheet ja
projektin valvonta, ovat myös yllättäneet.
– Onhan tämä myös rankkaa ja stressaavaa näin lapsiperhearjen ja töiden keskellä, vaikka samalla odottaa
innolla ja tietää, että tämä oli oikea valinta, Aki sanoo.

Nyyssölöiden talon rakentaminen on jo hyvässä
mallissa, lattiat valettuna ja parhaillaan
urakoidaan väliseiniä. Perhe käy lähes päivittäin
tarkastamassa, mitä uutta tällä kertaa on valmiina.

9

Teksti: Jaana Hietala, Hanna Keinänen ja Pia Gummerus
Kuva: Jaana Marttila

Ympäristökeskus valvoo uimarantojen veden laatua,
myös asukkaat voivat tehdä havaintoja
Terveystarkastajat ottavat kesällä vesinäytteitä Tuusulan
uimarannoilta 3–4 kertaa. Mikäli rannoilla havaitaan
sinilevää tai jos vesi ei sovellu uimiseen korkeiden bakteeripitoisuksien takia, siitä ilmoitetaan ilmoitustaululla. Tuusulan uimarantojen mikrobiologinen laatu on
viime vuosina ollut hyvä. Sinilevää on havaittu vuosittain Rusutjärven ja Tuusulanjärven uimarannoilla
Järvenpäässä.

Levätilanne muuttuu nopeasti,
asukkaat voivat auttaa havainnoinnissa
Tuusulanjärven ja Rusutjärven uimarantojen levätilannetta tarkkaillaan viikoittain leväseurannassa,
jonka tulokset tallennetaan Järviwikiin, joka on Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämä järvitietoa jakava
verkkosivusto. Järviwikiin jokaisen on mahdollista perustaa uusi havaintopaikka ja tallentaa omia kansalaishavaintojaan sinileväkukinnoista havaintolähetti-toiminnolla.
Levätilanne voi muuttua nopeasti, koska levät kulkeutuvat virtausten mukana. Tämän takia olisi tärkeää,
että myös asukkaat tarkkailisivat rantoja ja ilmoittaisivat
levähavainnoistaan Järviwikiin. Asukkaiden ajantasaiset
havainnot auttavat muita vesistön käyttäjiä ja viranomaisia. 

Lisätietoa:

www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi
www.jarviwiki.fi

Rusutjärven uimaranta.

Teksti: Liisa Garcia, Katja Koli ja Mira Vuorijärvi
Kuva: Liisa Garcia

Teksti: Tarja Kärkkäinen
Kuva: Kari Kohvakka

Jätevesijärjestelmien valvonta
alkaa kesällä haja-asutusalueella

Rantatien ja Kirkkotien asukas,
tule mukaan tekemään alueen
maisemanhoitosuunnitelmaa

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus aloittaa kesällä haja-asutusalueen jätevesijärjestelmien valvonnan Tuusulassa, Mäntsälässä ja Nurmijärvellä. Tuusulassa tarkastetaan tänä vuonna
Kaikulan, Jäniksenlinnan sekä Nummenkylän pohjavesialueilla
sijaitsevat järjestelmät. Valvontaa jatketaan myös tulevina
vuosina pohjavesi- ja ranta-alueilla. Ranta-alue on 100 metrin
vyöhyke rannasta.
Haja-asutusalueen jätevesien käsittelylle on asetettu vaatimuksia ympäristönsuojelulaissa ja ns. hajajätevesiasetuksessa. Ympäristönsuojelulain mukaan jätevedet tulee käsitellä niin, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa,
kuten esimerkiksi haitallisia muutoksia naapuruston juomavesikaivojen tai lähivesien vedenlaadulle. Pohjavesi- ja ranta-alueilla uudistamisen määräaika oli
31.10.2019. Valvonnan tarkoituksena on selvittää, onko jätevesijärjestelmät
uusittu lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Jos tarkastuksilla löytyy puutteita, kehotetaan kiinteistönomistajia korjaamaan järjestelmä.
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen jätevesivalvonta keskitetään riskiperusteisesti niille alueille, joilla puutteellisista jätevesijärjestelmistä voi aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa ja terveyshaittaa. Suurin uudistustarve on
pohjavesialueilla sijaitsevilla vakituisesti asutuilla kiinteistöillä. Näiden jätevesijärjestelmien kuntoon laittaminen on erityisen tärkeää, jotta voidaan turvata
hyvälaatuisen pohjaveden saanti tulevaisuudessa. Pohjaveden laadun säilyminen hyvänä on kaikkien etu, niin vesilaitoksen jakaman veden kuin oman kaivon varassa olevien. 
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Tuusulan kunta teettää päivitystä vuonna 2000 valmistuneeseen
Tuusulan Rantatien maisemanhoitosuunnitelmaan. Rantatien ja Kirkkotien varren asukkailla on nyt mahdollisuus ilmoittautua mukaan
projektiin. Sen yhteydessä maisema-arkkitehti Marja Mikkola tulee
myös paikan päälle antamaan ohjeita asukkaiden arkiympäristön
maiseman hoidosta.
Kohteet voivat olla pihoja tai laajempia kokonaisuuksia, kylän yhteisalueita, rantoja,
Rantatien tai Kirkkotien vartta ym. teiden kulttuurimaisemaan vaikuttavia
alueita. Mukaan otetaan mielellään
Ilmoittaudu
erilaisia julkisia tai puolijulkisia
mukaan 30.6. mennessä
kohteita, mutta myös yksityisomismaisema-arkkitehti
tuksessa olevia alueita – ne vaikuttavat maisemaan eniten.
Marja Mikkolaan
Kunta valitsee ilmoittautuneisähköpostitse
den joukosta sopivat kohteet, joimarja.mikkola@sitowise.com.
den toivotaan edustava Rantatien ja
Kirkkotien maisemaa mahdollisimman monipuolisesti. 

KESÄKALENTERI – KULTTUURI, TAPAHTUMAT, MATKAILU

Visit Lake
Tuusula -bussi
Hyppää kyytiin
ja koe
elämyksiä

KULTTUURIN
TUUSULA
Näe, koe ja ihastu

Tuusula-viikko
tapahtumia
eri puolilla
Tuusulaa

Elävät juuret
-elämysopas
täynnä
toimintaa

Lisätietoja
tapahtumista
www.visittuusula.fi

MUSEOT JA MATKAILU

Elävät juuret

– museoyhteistyötä yli kuntarajojen
Tuusulanjärven lähiseudun museot kutsuvat matkalle löytämään uudenlaisen yhteyden kulttuuriin ja luontoon juuri julkaistun Elävät juuret -elämysoppaan avulla.
Siinä esitellään yli 40 erilaista tapaa kokea
alueen museoita, taiteilijakoteja ja ravintoloita. Järvenpään, Keravan ja Tuusulan
museotoimijoiden yhteistyön tuloksena
syntynyt elämysopas julkaistiin kesäkuun
alussa osoitteessa www.elavatjuuret.fi.
– Alueen ulkopuolelta tulevat ihmiset ja varsinkaan
nuorempi polvi eivät välttämättä hahmota, kuinka tiivissä paketissa ja hyvin saavutettavissa merkittävät ja
kiinnostavat taiteilijakoti- ja museokohteemme sijaitsevat, arvioi ylikunnallisen kulttuurimatkailuhankeen
koordinaattori Maria Kuusela.
– Haluamme kannustaa ihmisiä vierailemaan museoissa esittelemällä niiden monipuolista sisältötarjontaa.
Elävät juuret -konseptia työstettiin yhteistyössä
museoiden henkilökunnan kanssa. Yhteiseksi teemaksi
nousivat vastuullisuus, kestävyys ja luontoyhteys, jotka
ovat jokaisen Elävät juuret -elämyksen keskiössä ja puhuttelevat ajankohtaisuudellaan.

Kolme eri reittiä Eläville juurille
Elävät juuret haarautuvat kolmeksi eri elämysreitiksi,
jotka on muotoiltu eri näkökulmista. Kulttuurireitti

esittelee elämyksiä perinteisempien museokokemusten, kuten näyttelyiden kautta. Kokemusreitillä pääsee
tutustumaan hieman erikoisempien museoelämysten
kuten omatoimikierrosten, aistikokemusten tai draamaopastuksien kautta. Puuhareitillä on nostettu esiin museoiden tarjoamia sisältöjä lapsiperheille.
– Yhdestä reitistä voi inspiroitua kokonaisuudessaan
tai poimia jokaisesta reitistä itselleen parhaiten soveltuvat, avaa Kuusela.

Jatkomahdollisuuksia
Toteutetulle kulttuurimatkailuprojektille saatiin vuonna 2020 Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurimatkailun erityisavustus. Myös jatkorahoitusta on haettu ja
sen päätös saadaan kesäkuussa.
– Jatkokehitysmahdollisuudet ovat rajattomat, mukaan voitaisiin tuoda kansainvälisyyttä, sesonkien kehittämistä, uusia kumppaneita ja tapahtumallisuutta,
Kuusela listaa. 

Kuntarajoja häivytetään
matkailijat silmällä pitäen
Markkinointiviestinnällisen yhteistyön tarkoituksena
on ollut asiakaslähtöisyys ja kulttuurimatkailu – tätä
kesää silmällä pitäen erityisesti lähimatkailu. Avuksi on
listattu erilaisia mahdollisuuksia saapua alueen kohteisiin. Suurimpaan osaan kohteista pääsee myös HSL:n
julkisella liikenteellä.
Isona osana matkailuelämystä on ruoka ja mukaan
on myös kutsuttu paikallisia yrittäjiä. Elävät juuret -elämysoppaalla ja sen viestinnällä on pyritty häivyttämään
kuntarajoja, jotka ovat ulkopuolelta tulevalle matkailijalle vain viivoja kartalla. Elämysoppaassa nostetaan
esiin monille paikallisille tuttuja kohteita, mutta lähialueen asukkaillekin löytyy uusia vinkkejä ja näkökulmia museovierailua varten.
– Alueelle muuttaa jatkuvasti uutta väkeä, jolle upea
museokeskittymämme ei ole yhtään tuttu, joten siksi
elämysopas sopii hyvin asukkaidenkin käyttöön, kertoo
Kuusela ja haastaa myös kaikki asukkaat jakamaan elämysoppaan linkin omille ystävilleen.

Alueelle muuttaa jatkuvasti
uutta väkeä, jolle upea
museokeskittymämme
ei ole yhtään tuttu.

Elävät juuret on
11 museon ja 10 ravintolan
muodostama elämyskonsepti,
jonka keskeisenä teemana
on luontoyhteys.
Yli 40 elämystä on annosteltu
kolmeen eri teemareittiin: Kulttuurireitti, Kokemusreitti ja Puuhareitti
Elävät juuret elämysopas
löytyy digitaalisena osoitteesta
www.elavatjuuret.fi
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17.–25.7.2021

Tuusula-viikon
ohjelma
kokonaisuudessaan:

Kuvat: Antti Kallio, Kari Kohvakka

Tuusula-viikolla nautitaan
pienistä ulkoilmakonserteista
Tuusula-viikko ilmentää kotiseuturakkautta
ja viikkoa vietetään 17.–25.7.2021.
Tuusula-päivänä 22.7. juhlitaan monin eri
tavoin vuonna 1 643 perustettua Tuusulaa.
Tuusula-viikon ohjelmaa järjestävät tuusulalaiset kulttuuri- ja kotiseutuyhdistykset ja -yhteisöt, museot sekä
Tuusulan kunta. Tarjolla on monenlaista: yhteisötaidetapahtuma, Lilly Kajanus-Blennerin puiston avajaiset,
bändi-ilta, konsertteja ja muita tapahtumia. Kulttuuripalvelut järjestää tänä vuonna ulkoilmakonsertteja eri
puolilla Tuusulaa, mahdollisten yleisörajoitusten puitteissa.
– Olemme korvanneet yhteislaulut konserteilla koronatilanteen vuoksi, kulttuurituottaja Jaana Hopeakoski kertoo.
Tuusula-viikon aloittaa Tiilitehdaspäivä 17.7. Jokelassa. Tiilitehtaan pihalla esiintyy sirkusryhmä Blind
Cut Company klo 13 koko perheen esityksellä Kuin
kala puussa. Tuusulalainen jazz-pianisti Lassi Kouvo
esiintyy New Yorkissa asuvien kontrabasisti Kaisa
Mäensivun ja rumpali Joe Perin kanssa klo 15.
– Saamme upean tuulahduksen New Yorkin jazzpiireistä, kun Mäensivu ja Peri ovat koronan vuoksi
Suomessa. Muuten olemme tarjonneet esiintymistilaisuuksia pääasiassa paikallisille muusikoille, Hopeakoski
sanoo.
Tuusula-päivän etkoja vietetään Kellokoskella 21.7.
Kesäistä päivää voi viettää nauttimalla Ruukin upeasta miljööstä ja Kellokosken sairaalamuseon ohjelmasta.
Päivän mittaan pääsee käymään sairaalamuseon taideporraskäytävässä, sairaalakappelissa ja ruumiskellarissa.
Tuusula-päivän etkokonsertti alkaa klo 18 Kellokosken
kartanon päärakennuksen edessä. Kesäisiä säveliä mielestä ja muistoista -konsertissa esiintyvät kellokoskelainen Hanni Autere ja Sirkka Kosonen, jotka esittävät
kansanmusiikkia ja vanhaa iskelmää.
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Perjantaina 23.7. päästään nauttimaan Tango del
norten Piazzolla 100 -juhlakonsertista Aino-salissa.
Yleisörajoitusten mukainen määrä lippuja arvotaan, lisätietoa: tuusula.fi/tuusulaviikko.
Lauantaina vietetään kesäpäivää Klaavolassa, jossa
nähdään koko perheen satuseikkailu Muurikki ja metsän väki klo 14 sekä päästään tekemään oma karjankutsuhuuto klo 15. Sekä konsertin että työpajan toteuttaa
Kulttuuriosuuskunta Uulu. Unelmatrion musiikki vie
kuulijat 1960-luvun tunnelmaan klo 16. Konsertti on
läpileikkaus aikakauden musiikkiin meillä ja maailmalla. Kitaristi Petri Krzywacki ja kontrabasisti Joonas
Tuuri säestävät laulaja Tuula Krzywackia, joka tunnetaan mm. Tuusulanjärvi Big Bandin solistina.
Tänäkin kesänä tapahtumissa huomioidaan koronaviruspandemiasta johtuvat turvallisuustoimet. Tapahtumiin saa tulla vaan täysin oireettomana. Tapahtumissa
noudatetaan yleisörajoituksia ja huolehditaan turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta, sekä suositellaan maskin käyttöä.
– Kulttuurinnälkä on varmasti kova, toisaalta oman
kodin kynnys saattaa tuntua korkealta koronavuoden
jälkeen. Tapahtumissamme varmistetaan, että kesästä ja
kulttuurista voi nauttia turvallisesti, Hopeakoski kertoo.
Kirjaston henkilökunta järjestää erilaista toimintaa
lapsille ympäri Tuusulaa sekä aikuisten satutunnin to
22.7. klo 14-15 Aleksis Kiven kuolinmökillä, teemalla
Kirjallista kotiseuturakkautta. Kirjastopyörän mukana
on lainattavia kirjoja. Tuusulan kirkossa järjestetään
muun muassa urkuesittelyjä ja draamallinen opastus,
jossa kartanonrouvat Anni ja Hilda opastavat Kirkkopuiston haudoilla. Kesäteattereista esimerkiksi Keski-Uudenmaan teatterilla ja Mikä-mikä -teatterilla on
esityksiä Tuusula-viikon aikaan. Tuusula-viikot huipentuvat Meidän Festivaalin konserttiin Halosenniemessä
sunnuntaina 25.7. 

www.tuusula.fi/
tuusulaviikko

Jaa elämykselliset kulttuurihetkesi sosiaaliseen mediaan
aihetunnisteilla

#RakkaudenTaidetta
#KulttuuriLiikuttaa

TAPAHTUMAKALENTERI

Huomioimme koronavirustilanteen vaatimat turvallisuustoimet:

Tapahtumakalenteri
TUUSULA-VIIKOT
17.–25.7.2021

Tiilitehdaspäivä Jokelassa
La 17.7. klo 12–16
Jokelan tiilitehdas, Nukarintie 3, Jokela

Tuusula-viikko alkaa tänä vuonna Jokelasta! Jokelan
tiilitehdasmuseo on avoinna klo 12–16. Koko perheen
sirkusesitys Kuin kala puussa (Blind Cut Company)
klo 13. Mäensivu-Kouvo-Peri –trion jazz-konsertti klo 15.
PopUp-kahvila avoinna koko päivän. Vapaa pääsy, säävaraus. Tapahtuman järjestää Tuusulan kulttuuripalvelut.

Lukuisiin
Tuusula-viikon
tapahtumiin on
vapaa pääsy

Yhteisötaidetapahtuma
Su 18.7. klo 10–22
Prijuutti, Muorinkuja 5, Tuusula

Taideyleisö pääsee keskustelemaan nykytaiteen roolista
yhteiskunnassa ja nykytaiteen vaikuttamisen keinoista.
Halutessaan voi toteuttaa myös oman teoksen piirtäen tai maalaten paperille tai Prijuutin vanhoihin irtohirsiin. Tuusulalaisten taiteilijoiden yhteisnäyttely sekä
Raisa Helinin tila-aikataideteos Hyrylän toivot Urkan
skeittiyhteisöstä. Nuorten Kukkatalo-bändi esiintyy
klo 18.00. Kesäkahvila ja nuotiopiste. Tapahtuman järjestää Prijuutti ry.
Sananjalkametsässä -tarinaseikkailu
Valkamanpuistossa
Ma 19.7. klo 10–17
Valkamanpuisto, Hyrylä

• Sisätapahtumissa pidetään maskeja
pidetään maskeja
• Tapahtumissa pidetään kahden
metrin (2 m) turvavälit henkilöiden/
seurueiden välillä
• Tapahtumissa huolehditaan hyvästä
käsi- ja yskimishygieniasta
• Tapahtumiin saa tulla vain
täysin terveenä

Nautitaan kesästä
ja kulttuurista turvallisesti!
#Tuusula #RakkaudenTaidetta
#ElämisenTaidetta
#KulttuuriLiikuttaa
#elavatjuuret

Annanpuisto kuntoon!
-puiston uudistamisen ideointia
La 17.7. klo 12–15
Toimelantie, Kellokoski

Annanpuisto perustettiin keskelle Kellokosken kylää,
aurinkoiseen ja tuulelta suojaiseen paikkaan 1998 maineikkaan ylihoitaja Anna Pakalénin mukaan. Puiston
keskellä sijaitsee Annaa kunnioittava patsas suihkulähteen äärellä. Nyt yli 20 vuotta myöhemmin puisto
kaipaa uudistusta. Uudistuksen lähtökohtana on Kellokosken kulttuurihistorialliset arvot rakennettuna kulttuuriympäristönä. Tule mukaan keskustelemaan ja ideoimaan Annanpuiston tulevaisuutta!

• Noudatamme aluehallintoviraston
kokoontumisrajoituksia

Sananjalkametsässä -tarinaseikkailu
Notkopuistossa
Ti 20.7. 10–17
Jokelan Notkopuisto, Jokela

Tuusula-päivän etkot Kellokoskella
Ke 21.7. klo 11–18
Kellokosken sairaalamuseo ja kartanon piha,
Vanha valtatie 198, Kellokoski

Haluaisitko lähteä Eino-siilin ja Leino-oravan kanssa
tutkimaan Sananjalkametsää? Siellä kasvaa erilaisia sanoja; hassuja ja hiljaisia, pyöreitä ja kulmikkaita, nauravia ja nihkeitä. Mättäiden alla on piilossa tarinoita,
jotka vielä odottavat keksityksi tulemistaan. Matkalla
kohtaamme kaikkea ihastuttavaa, kuten taikapuun siemeniä. Istutetaanko ne yhdessä? Työpajat pidetään klo
10, 11, 13, 14 ja 16. Kohderyhmä on varhaiskasvatusikäiset, alkuopetuksen oppilaat ja heidän vanhempansa.
Tarinaseikkailun järjestää Eino&Leino –lukuhanke.

Tuusula-päivän etkoja vietetään Kellokoskella! Tarjolla
on ohjelmaa Kellokosken sairaalamuseolla sekä ulkoilmakonsertti kartanon pihamaalla. Kellokosken sairaalamuseo avoinna klo 11–17.30, yleisöllä pääsy taideporraskäytävään klo 14–15.30 Kellokosken sairaalalla.
Sairaalakappeli ja ruumiskellari avoinna klo 16–17.30.
Kesäisiä säveliä mielestä ja muistoista -ulkoilmakonsertti klo 18 Kellokosken kartanon päärakennuksen edessä. Esiintymässä Hanni Autere (laulu, viulu) ja Sirkka
Kosonen (laulu, haitari). Ohjelmassa kansanmusiikkia
ja vanhaa iskelmää. Konserttiin on vapaa pääsy, kesto
n. 50 min, säävaraus. Tapahtuman järjestää Tuusulan
kulttuuripalvelut.

Tuuslaulajat Team kesätunnelmissa
Ti 20.7. klo 13–13.30
Pellavamäentie 3D, Riihikallio

Tuuslaulajat Team esittää kesäisiä lauluja rakkaudesta,
muistoista ja kaipuusta kuorostemmoissa. Toivomme
laulumme tuottavan iloa ja voimaa Riihikodon väen ja
läheisten arkeen. Tapahtuman järjestää Tuuslaulajat ry.
Toivoa ilmassa -konsertti
Ti 20.7. klo 18
Jokelan Kotikirkko, Keskustie 2, Jokela

Haluaisitko lähteä Eino-siilin ja Leino-oravan kanssa
tutkimaan Sananjalkametsää? Siellä kasvaa erilaisia sanoja; hassuja ja hiljaisia, pyöreitä ja kulmikkaita, nauravia ja nihkeitä. Mättäiden alla on piilossa tarinoita,
jotka vielä odottavat keksityksi tulemistaan. Matkalla
kohtaamme kaikkea ihastuttavaa, kuten taikapuun siemeniä. Istutetaanko ne yhdessä? Työpajat pidetään klo
10, 11, 13, 14 ja 16. Kohderyhmä on varhaiskasvatusikäiset, alkuopetuksen oppilaat ja heidän vanhempansa.
Tarinaseikkailun järjestää Eino&Leino -lukuhanke.

Veeti Siltala on tuusulalainen nuori pianisti-säveltäjä.
Hän aloitti piano-opintonsa 7-vuotiaana ja on säveltänyt 14-vuotiaasta lähtien. Hänen musiikillinen kiinnostuksensa yltää aina keskiajalta nykyhetkeen. Ohjelmassa
Beethoven, Chopin, Schönberg. Tapahtuman järjestää
Tuusulan srk.

Jättisaippuakuplaesitykset
Ti 20.7. klo 11.15 Notkopuisto, Jokela
Ti 20.7. klo 12.30 Björkenheimin puisto,
Carlanderintie, Kellokoski
To 22.7. klo 12.30 Päiväkoti Mainingin piha-alue,
Purjekuja 1, Hyrylä

Esittelyssä suosittuja kesäisiä ulkopelejä bocciaa,
mölkkyä ja petankkia Notkopuistossa senioripuiston
boccia-kentällä. Tule kokeilemaan ja nauttimaan kesäpäivästä. Säävaraus. Tapahtuman järjestää Jokelan Eläkkeensaajat ry.

Tutustu bocciaan, mölkkyyn ja petankkiin
Ke 21.7. klo 10–12
Jokelan Notkopuisto, senioripuiston
bocciakenttä

Jättisaippuakuplaryhmä Ruffle Army taikoo monimetrisiä, kauniita jättisaippuakuplia lasten ja aikuisten
iloksi. Sateenkaaren väreissä kimmeltävät jättikuplat ja
kimaltavat yksisarviset tarjoavat ihanan hetken satumaailmassa.
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Polku Tarinaan Riihikallion kuntoradalla
Ke 21.7. klo 10–17
Pellavamäentie 89, Riihikallio

Tuusula-päivä Tuusulan kirkolla
To 22.7. klo 11–19.30
Tuusulan kirkko, Kirkkotie 34, Tuusula

Polku Tarinaan kutsuu lapsia ja aikuisia tarinoimaan,
tutkimaan ja toimimaan yhdessä. Polulla kohtaat viisi
tarinakuvaa metsän eläinten elämästä eri vuodenaikoina. Mitä kaikkea hassua, kummallista, ihanaa tai jännittävää kuvissa tapahtuu? Toiminta on suunnattu kaiken
ikäisille, lapsille ja vanhemmille yhdessä. Tapahtuman
järjestää Eino&Leino -lukuhanke.

Tuusulan kirkko on kirkko avoinna, paikalla oppaita.
Mahdollisuus tutustua kirkon vanhaan viinikellariin ja
kurkistella kirkon lattian alle vanhaan kalmistoon. Klo
13 ja 15 urkuesittely urkuparvella kanttori Antti Vilkon
johdolla. Klo 14–14.45 Kartanontyttäret Anni ja Hilda
opastavat Kirkkopuiston haudoilla. Klo 16–16.15 opastus kirkossa, klo 18–19.30 opastus kirkossa ja kirkkopuistossa.

Lilly Kajanus-Blennerin puiston avajaiset
Ke 21.7. Klo 17–19
Peltokaaren Puistotie, Jokela

Lilly Kajanus-Blennerin puisto on laaja puistoalue Jokelan Peltokaaressa. Puistoon sisältyy leikkialue, liikunta-alue sekä moninaista kasvillisuutta hulevesien
kasveista kirsikkapuistoon. Alueen rakentaminen alkoi
jo syksyllä 2019 ja viimein tänä kesänä puisto valmistuu käyttöön. Valmistumista juhlitaan Tuusula-viikoilla
puiston avajaisissa. Ohjelmassa on livemusiikkia, liikuntaa, tutustumista puiston kasvien saloihin, jokelalaista ohjelmaa ja paljon muuta!
Tuusula-päivä 22.7.2021
To 22.7.

Torstaina 22.7. juhlitaan vuonna 1643 perustettua
Tuusulaa. Monipuolista ohjelmaa on luvassa sosiaalisessa mediassa, verkossa sekä eri puolilla Tuusulaa – kokoontumisrajoitusten salliessa. Mökkeilijät, matkailijat
ja naapurikuntien asukkaat ovat tervetulleita mukaan
juhliin! Nostetaan yhdessä malja Tuusulalle.
Avoimet ovet museoissa Tuusula-päivänä
To 22.7.

Tuusulan juhlapäivänä on alueen museoissa
vapaa pääsy:
• Klaavolan talo (Klaavolantie 3) klo 11–17
• Ilmatorjuntamuseo (Klaavolantie 2) klo 11–17
• Tuusulan Automuseo (Huoltotie 1, ovi 3) klo 11–17
• Tuusulan työläiskotimuseo (Kirkkotie 21) klo 12–16
• Taiteilijakoti Erkkola (Rantatie 25) klo 10–17
• Aleksis Kiven kivenmökki (Rantatie) klo 10–17
• Lottamuseo ja kanttiini (Rantatie 39) klo 10–20
• Halosenniemi (Rantatie) klo 10–17
• Kellokosken ruukin tehdasmuseo
(Vanha valtatie 190 rak. 3) klo 11–17
• Kellokosken sairaalamuseo
(Vanha valtatie 198) klo 11–17
Huom! Museoissa noudatetaan turvaväleistä johtuvia
kävijärajoituksia, joten päivän aikana kannattaa varautua jonottamiseen.
Lasten ja nuorten taidetta sähkökaapeissa
To 22.7. klo 10–14
Hyökkälän koulun alue, Kirkkotie 9–11, Tuusula

Tuusulan kunta sekä sähköverkkoyhtiö Caruna Oy toteuttivat kevään aikana lasten ja nuorten tekemää taidetta sähkökaappeihin Tuusulan Kirkkotielle. Taidetta
projektiin ovat tuottaneet Hyökkälän koulun ja Tuusulan kuvataidekoulun oppilaat sekä Väinölän päiväkodin,
Päiväkoti Sympaatin ja Steinerpäiväkoti Pohjantähden
lapset. apset. Tervetuloa ihastelemaan teoksia. Alueella
liikkuu päivän aikana pyöräilevä pianonsoittaja – fillaripianisti Aarno Paakkari. Tapahtuman järjestää Tuusulan
kulttuuripalvelut.
Elämän kuvat -pelto
22.–25.7., 7.–22.8. ja 4.–5.9.2021 klo 11–18
Tiensuuntie 100, Jokela

Tuusulalaiset ja muut halukkaat pääsevät täyttämään
pellon omilla kierrätysmateriaalista valmistetuilla variksenpelätinhahmoillaan. Hahmoille luodaan nimet ja
tarinat. Tee oma hahmo kotona tai työpajassa 19.–21.7.
klo 11–15 järjestäjän avustuksella. Tapahtuma sopii kaikenikäisille. Tapahtuman järjestää Leena Nio.
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Tuusulan kunnan asukaslehti 3/2021

Tuusula-päivänä
22.7. avoimet ovet
museoissa

Tuusula-päivä TuusInfossa
To 22.7. klo 12–13
TuusInfo, Autoasemankatu 2, Tuusula

Upeat Jääkuningatar ja Prinsessa Anna ovat tavattavissa
TuusInfon edustalla torstaina 22.7. Jaossa myös ilmapalloja, pillimehua ja makeisia. Tervetuloa!
Hyrylän varuskunnan muistomerkin
paljastusjuhla
To 22.7. klo 12–14
Varuskunnanaukio, Rykmentintie, Tuusula

Tuusulan juhla-ajot
To 22.7. klo 18–22
Hyrylä, Kellokoski, Jokela
Ilmatorjuntamuseo, Klaavolantie 2, Tuusula

Kuvanveistäjä Maija Kovarin suunnitteleman varuskunnan muistomerkin paljastusjuhlassa kunniavartiot, lipunnosto, musiikkia, juhlapuheita sekä kalustonäyttely.
Oheisohjelmassa paljastusjuhlan jälkeen mm. Tuusulan
tykistön valokuvanäyttely ja dokumenttielokuva Ilmatorjuntamuseolla.

Perinteiset
harrasteajoneuvojen
kokoontumisajot
378-vuotiaan Tuusulan kunniaksi. Kokoontuminen ilmatorjuntamuseolla klo 16, kahvio + makkaranpaistoa.
Lähtö museolta klo 18 Kellokoskelle (jossa n. klo 19),
josta Jokelan Tiilitehtaalle (jossa n. klo 20). Takaisin
Hyrylässä klo 21–22. Tervetuloa mukaan juhla-ajoon
tai vain katsomaan moottoriajoneuvoja IT-museolle
sekä pysähdyspaikoille. Tapahtuman järjestää Raimon
ja Kirstin Automuseo Raimo Stenvall (ent. Tuusulan
Automuseo) ja Sari Rinne.

Käsityömarkkinat
To 22.7. klo 12–18
Hyrylän tori, Hyryläntie 15, Tuusula

Myynnissä paikallisten käsintekijöiden tuotteita.
Järjestää Tuusulan TaitoKädet ry.
Suolaista ja makeaa -tietoisku
To 22.7. klo 13.30–16
Pääkirjaston edessä, Autoasemankatu 2,
Tuusula

Tule tutustumaan, kuinka paljon tuotteet sisältävät sokeria. Mahdollisuus tutustua kuluttajaliiton toimintaan
ja tarjontaan. Tapahtuman järjestää Keski-Uudenmaan
Kuluttajat ry.
Teemu Pukki Dream Team
-liikuntaleikkikiertue
To 22.7. 12–13.30 ja 15–16.30
Kilpailukuja, Tuusula

Tapahtumassa on tarjolla liikunnallisia leikkejä lapsille.
Tapahtuman järjestää Perinneleikit ry:n ja Vaasan Koulunäkki.
Kirjallista kotiseuturakkautta
To 22.7. klo 14–15
Aleksis Kiven kuolinmökki, Rantatie 24, Tuusula

Kirjaston henkilökunta saapuu kirjastopyörällä Aleksis
Kiven kuolinmökin pihalle lukemaan Tuusulaan liittyviä kirjoja - tule kuuntelemaan! Mukana myös lainattavia pokkareita kesälukemiseksi.
Lähiviljelyä Tuusulassa
To 22.7. klo 17
Puustellinmetsän puisto, Rykmentin puistotie,
Hyrylä

Puustellinmetsän palstoilla tutustutaan lähiviljelyn saloihin. Tule kuuntelemaan vinkkejä ja testaamaan taitosi viljelykasvituntemuksessa! Tapahtuman järjestää
Tuusulan kunnan viherpalvelut.

Lavatanssit ja tanssikurssi
To 22.7. klo 18–22
Männistön lava, Männistöntie, Kellokoski

Foksikurssi klo 18–19 teemalla #vaihtoaskelkansalaistaidoksi, tanssit klo 19–22. Muutokset mahdollisia rajoituksista johtuen. Tapahtuman järjestää Keravan Taitokolmio ry.
Rokkia ja Reggeata Rantatiellä -bändi-ilta
Pe 23.7. klo 17–20
Onnelantie 1, Tuusula

Tulevaisuuden supertähdet soittavat musiikkia ikivihreistä klassikoista terävimpiin uutuuksiin. Luvassa on
musiikkia kolmelta eri bändiltä. Ulkoilmakonsertti on
ilmainen, ikärajaton sekä päihteetön.
Tango del norte: Piazzolla 100 -konsertti
Pe 23.7. klo 18–19
Aino-Sali, Kirkkotie 51, Tuusula

Konsertti on kunnianosoitus suurelle tangon uudistajalle, Astor Piazzollalle, jonka syntymästä tulee vuonna
2021 kuluneeksi sata vuotta. Ohjelmassa on Piazzollan
rakastetuimpia hittejä sekä vähemmän soitettuja helmiä
taidokkaan Tango del norten esittämänä. Esiintymässä
Heikki Hämäläinen (sello), Sami Pirttilahti (bandoneon) ja Ville Westergård (piano). Yleisörajoitusten
mukainen määrä lippuja arvotaan 11.7. Lisätiedot tuusula.fi/tuusulaviikko. Tapahtuman järjestää Tuusulan
kulttuuripalvelut.
Meidän Festivaali 2021: Konserttikiertue
La 24.7. klo 12–16
Jokela, Kellokoski, Hyrylä

Duo-iskuryhmiksi jakautuva Kamus-kvartetti kiertää
päivän aikana kuuden palvelukodin pihalla ohjelmaotsikolla ”maailman paras sillisalaatti”. Lyhyet konsertit soitetaan ulkona. Palvelukotien asukkaat ja heidän läheisensä voivat kuunnella elävää musiikkia kotipihallaan
sisältä ikkunan kautta tai parvekkeilta, tai saapua pihalle
konserttiin turvallisen välimatkan päähän esiintyjistä.
Kiertueaikataulu julkaistaan heinäkuussa Meidän Festivaalin verkkosivuilla. Vapaa pääsy, säävaraus. Kiertueet
mahdollistaa OP Uusimaa. Tapahtuman järjestää Meidän festivaali ja Tuusulan kulttuuripalvelut/ kulttuurinen vanhustyö.

TAPAHTUMIA
Lähiviljelyä Tuusulassa
Ti 22.6. klo 17
Puustellinmetsän puisto,
Rykmentin puistotie, Hyrylä

Puustellinmetsän palstoilla tutustutaan lähiviljelyn saloihin. Tule kuuntelemaan Tuusulan kunnan viherpalveluiden vinkkejä ja testaamaan taitosi viljelykasvituntemuksessa!
Martan nimipäivä Erkkolassa
Ma 26.7. klo 10–17
Taiteilijakoti Erkkola, Rantatie 25, Tuusula

Taiteijakoti Erkkola on avoinna Martan nimipäivänä.
Martta Wendelin Seura tarjoaa Erkkolan pihamaalla nimipäiväkahvit klo 12–15.
Tuu museoon -viikot
26.7.–8.8.

Kesäpäivä Klaavolassa
– musiikkia lapsille ja aikuisille
La 24.7. klo 14–17
Klaavolan museo, Klaavolantie 3, Tuusula

Vietä kesäistä päivää musiikista nauttien Klaavolan talon pihapiirissä – tarjolla on konsertit lasten sekä varttuneemman väen makuun. Klaavolan museo auki klo
11–17. Muurikki ja metsän väki – koko perheen satuseikkailu klo 14. Karjankutsuhuuto-työpaja klo 15.
Unelmatrion musiikki vie kuulijan 1960-luvun tunnelmaan ulkoilmakonsertissa klo 16. Vapaa pääsy, säävaraus. Tapahtuman järjestää Tuusulan kulttuuripalvelut.
Kansanlaulukirkko
Su 25.7. klo 10–12
Tuusulan kirkko, Kirkkotie 34, Tuusula

Perinteinen Tuusula-viikon messu Tuusulan kirkossa
etenee kansanlaulujen sävelin. Messun jälkeen kirkkokahvit kirkkopihassa. Klo 11.15 ja 11.45 kierrokset
Kirkkopuistossa Anni-tädin seurassa. Vapaa pääsy.
Piknik-konsertti
Su 25.7. klo 13.30–16
Prinsessapuisto, Vanha valtatie 198, Kellokoski

Koko perheen konsertissa esiintyy Kellokosken soittokunta. Kevyttä puhallinmusiikkia Kellokosken entisen
kartanon puiston kulttuuriympäristössä. Lisäkohteina
Sairaalamuseo ja Kellokosken tehdasmuseo. Päihteetön
ja savuton tapahtuma. Saatavilla Kellokoski-kirjallisuutta. Muutokset mahdollisia. Tapahtuman järjestää Me
Kellokoskelaiset ry.

Tuu museoon -viikoilla usealla pienemmällä museolla
on tavallista laajemmat aukioloajat. Jokelan tiilitehtaaseen, Kellokosken Ruukin tehdasmuseoon, Kellokosken
sairaalamuseoon, Tuusulan Automuseoon, Tuusulan
työläiskotimuseoon ja Klaavolan taloon voi tutustua
tiistaista sunnuntaihin klo 11–17. Normaalien aukioloaikojensa puitteissa palvelevat Halosenniemi, Taiteilijakoti Erkkola, Aleksis Kiven kuolinmökki, Lottamuseo
ja Ilmatorjuntamuseo.
Kimara-satupuutarha
7.8.–22.8. klo 11–18
Tiensuuntie 100, Jokela

Satupuutarhassa on taidepolku, jonka varrella on patsaita, tilateoksia, veistoksia. Suurin osa teoksista on tehty
lasimosaiikista. Mitäs me mettäläiset -puupatsaat kertovat tämän Karjalan siirtolaisten raivaaman paikan historiaa. Opastus. Tapahtuman järjestää Esko Nio.
Mosaiikkifestivaali
7.8.–22.8. klo 11–18
Tiensuuntie 100, Jokela

Suomen ensimmäinen mosaiikkifestivaali oli Kimara
2020 -näyttelyssä. Mukana eri tekniikoita ja materiaalia, mm. lasia, lasimassa paloja, rikkinäistä ikkunaa,
kierrätyspeiliä ja -astioita, kaakeleita, lasipulloja, kiviä,
simpukoita, helmiä. Mosaiikkitarvikkeiden myymälä
on avoinna 7.–8.8. Tapahtuman järjestää Leena Nio.

Tuusulan Taiteiden Yö
Pe 13.8.

Tuusulan Taiteiden Yö tarjoaa helposti lähestyttävän ja
moni-ilmeisen kattauksen taidetta ja elämyksiä. Monenlaisiin sisätiloihin sekä puistoihin ja puutarhoihin
levittäytyvä tapahtuma koostuu yli 20 tapahtumapisteestä, joihin voi kulkea kävellen, pyöräillen tai tapahtumabussilla. Tutustu ohjelmaan www.taiteidenyo.fi.
Lasten museojuhla
La 4.9. klo 10–17
Tuusulanjärven museot

Tuusulanjärven museoissa kolmatta kertaa järjestettävä
Lasten museojuhlat ovat täynnä hauskaa tekemistä sekä
mielenkiintoista nähtävää ja koettavaa. Ohjelmaa löytyy
Ainolasta, Aholasta, Halosenniemestä, Lottamuseosta,
Taiteilijakoti Erkkolasta, Aleksis Kiven kuolinmökiltä ja
Tuusulan kirkolta. Halosenniemessä on menossa mukana myös Tuusulan kirjastoauto Kirre ja Taiteilijakoti
Erkkolassa Eino&Leino -lukuhanke. Lasten museojuhlien ohjelma on maksuton ja museoihin on maksuton
sisäänpääsy lapsen kanssa koko päivän. Museokohteissa
noudatetaan ajankohdan terveysturvallisuusohjeistusta.
Konstrundan 2021
4.–5.9. klo 11–17
Eri puolilla Tuusulaa

Vuosittain yhtenä syyskuun viikonloppuna taiteen, käsityön ja muotoilun ammattilaiset avaavat ovensa yleisölle. Keskeinen tavoite on tarjota keskusteluja, työnäytöksiä ja voimaannuttavia kokemuksia kävijöille. Lähde
mukaan!
Tuusulasta tapahtumassa on mukana Leena Nio,
jonka mosaiikkiateljeessa (Tiensuuntie 100, Jokela)
on mahdollisuus hypistellä eri materiaaleja ja kokeilla työkaluja. Ateljeessa ja sen puutarhassa on esillä laaja
kokoelma mosaiikkiteoksia sekä sisällä että ulkona satupuutarhassa. Lisäksi Elämän kuvat -pelto hahmoineen
on vielä pystyssä.

Kerro meille,
millaista on sinun
rakkautesi
Tuusulaan!
Jaa pala kotiseuturakkauttasi
somessa kuvina ja tarinoina
tunnisteella #RakkaudenTaidetta.
Kuvan 1.–31.7.2021 Instagramissa
jakaneiden kesken arvotaan
kaksi Museokorttia.
Arvonnan säännöt:
www.tuusula.fi/somearvonta

Meidän Festivaali 2021: Valot ja varjot I-III
25.7. klo 18.30–22
Halosenniemi, Halosenniemi,
Halosenniementie 4–6, Tuusula

Mozartin jousikvinteton valoisuus ja kontrabasson tumma hehku täyttävät Halosenniemen ateljeekodin. Glenn
Kotche, suurten stadionien rumpali esiintyy nyt pienelle piirille, kun hän kokoaa lyömäsoittimensa Halosenniemen kallioille ja johdattaa kuulijat illan kirkkaaseen
hämyyn. Kolme samansisältöistä konserttia soitetaan
klo 18.30, 19.30 ja 21.00. Liput 49/44/30 € ennakkoon
www.meidanfestivaali.fi. Osittain ulkoilmaelämys, konsertissa kävellään.
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TEATTERIA JA
KONSERTTEJA

MUSEOITA JA NÄYTTELYITÄ
HALOSENNIEMI
Halosenniementie 4–6, Tuusula
www.halosenniemi.fi

Avoinna 3.5.–29.8. ma–su klo 10–17
Pääsymaksut 10/8/4 € Museokortti-museo.
Yleisöopastus keskiviikkoisin klo 14
ja sunnuntaisin
klo 12 ja 14 (englanniksi).
Suomen valtion stipendiaatteja, kippis siis!
– Väinö Blomstedt Pekka Halosen vieraana
3.5.–29.8.2021

Näyttely juhlistaa Pekka Halosen ystävän Väinö Blomstedtin syntymän 150-vuotisjuhlaa. Taiteilijoiden ystävyys
alkoi Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulussa, jossa
he opiskelivat vuonna 1888. Myöhemmin yhteinen taival jatkui muun muassa Pariisin ja Italian matkoilla.
LOTTAMUSEO
Rantatie 39, Tuusula
www.lottamuseo.fi

Avoinna kesäkuu–elokuu ma-su 10–20,
syyskuu–toukokuu ti–su 10–17
Pääsymaksut 7/6 €, Museokortti-museo.
Lottamuseon näyttelyissä tulee esille suomalaisten naisten vapaaehtoinen työ osana kansakuntamme kehitystarinaa. Lottien yhteiskuntavastuu näyttäytyi monialaisena huoltotyönä muun muassa heikompiosaisista
huolehtimisena, sotapakolaisten matkan turvaamisena,
vanhusten ja lasten auttamisena sekä sairaiden hoitamisena.
TAITEILIJAKOTI ERKKOLA
Rantatie 25, Tuusula
www.erkkola.fi

Avoinna 4.5.–29.8. ti–su 10–17., 1.9.–19.9.
ke–su 12–17
Pääsymaksut 6/4/2 € Museokortti-museo.
Yleisöopastus sunnuntaisin klo 15
Ajan virrassa – Taneli Eskolan valokuvataidetta
4.5.–19.9.2021

ILMATORJUNTAMUSEO
Klaavolantie 2, Tuusula
www.ilmatorjuntamuseo.fi

Avoinna 1.6.–31.8. ti–su 11–17, 1.9.–30.11.
ke–su 11–17
Pääsymaksut 7/5/1 €, Museokortti-museo.
Sotahistoriallisen erikoismuseon kolmessa näyttelyhallissa ja laajalla ulkoalueella on esillä harvinaisia ilma-torjuntajärjestelmiä sekä Suomen sotahistoriaa Ruotsin
vallan ajalta nykypäivään. Kahvila ja museokauppa.
TUUSULAN TYÖLÄISKOTIMUSEO
Kirkkotie 21, Tuusula
www.tuusulantyolaiskotimuseo.fi

Avoinna: 1.6.–25.7. ti–su 12–16, ke 12–19.,
26.7.–8.8. ti–su 11–17, 9.8.–31.8.
la–su 12–16. Pääsymaksut: 2 €, käteismaksu.
Tuusulan työläiskotimuseo sijaitsee Museonmäellä Tuusulassa vastapäätä Tuusulan kirkkoa. Kesänäyttelynä
Tuusulan työläiskotimuseo 40 vuotta.
KELLOKOSKEN SAIRAALAMUSEO
Vanha valtatie 198, Kellokoski
www.tuusula.fi/kellokoskensairaalamuseo

Avoinna 3.6.–25.7. to ja la klo 11–17. Torstaisin
klo 14.30–15.00 taideportaikon ja sairaalakappelin yleisönäytöt, lähtö sairaalamuseolta ja sen ajan museon ovet
ovat kiinni.
Tuu museoon -viikot 27.7.–8.8. ti–su klo 11–17, taideportaikon ja sairaalakappelin näytöt päivittäin klo 14.30
Avoinna tapahtumapäivinä: ke 21.7. klo 11–17.30.,
to 22.7. klo 11–17, la 14.8. klo 11–17.
Vapaa pääsy
Kellokosken sairaalamuseo kätkee sisälleen länsimaisen
mielisairaanhoidon historian – sen helmet ja hairahdukset. Sairaalan perustamisesta 1915 karttunut kokoelma
toimii yhä alan opetuskokoelmana. Sairaalamuseossa
loistavat myös originellit potilaat. Kohtaat mielen oikkuja heijastelevat esinekeräelmät ja mm. Prinsessan kirjontatyöt.

Näyttelyssä Taneli Eskolan valokuviin rinnastetaan Tuusulan taiteilijayhteisön taiteilijoiden maalauksia ja runoja.

KELLOKOSKEN RUUKIN TEHDASMUSEO
Kellokosken ruukki/ Maijan kammari, Vanha
valtatie 190, rakennus 3, Kellokoski
fb.com/kellokoskenruukin- tehdasmuseo

ALEKSIS KIVEN KUOLINMÖKKI
Rantatie, Tuusula
www.tuusula.fi/aleksiskivenkuolinmokki

Avoinna: 7.5.–24.7. ke–la 12–16, 27.7.–8.8.
ti–su 11–17, 10.8.–4.9. ke–la 12–16
Vapaa pääsy

Avoinna 4.5.–31.8. ti–su klo 10–17, 1.9.–10.10.
la–su klo 12–17
Vapaaehtoinen pääsymaksu.
Kansalliskirjailijamme Aleksis Kivi vietti vuonna 1872
elämänsä viimeiset kuukaudet veljensä räätäli Albert
Stenvallin perheen hoivissa Tuusulan Rantatiellä, Syvälahden torpassa.
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Kellokosken ruukin tehdasmuseo sijaitsee Keravanjoen
kosken rannalla vanhassa tehdasmiljöössä. Museossa on
esillä tehtaalla valmistettuja metallituotteita sekä kuvia
ja karttoja kylän ja ruukkialueen kehityksestä. Museoalueella sijaitsevat Museopuoti Maijan kammari sekä
infopiste. Kesänäyttely “Hevosvoimia – menopelejä
kylältä”

Koukussa
1.6.–1.9. klo 19
KUT Keski-Uudenmaan Teatteri,
Krapin kesäteatteri, Rantatie 2, Tuusula

Taksikuski John Smith on suhannut vuosikaudet kahden vaimon, lapsen ja kodin välillä. Johnin kaksoiselämä uhkaa romahtaa, kun lapset Vicki ja Gavin tutustuvat netissä ja sopivat treffit! Johnin on estettävä nuorten
kohtaaminen, pidettävä vaimonsa erillään ja pyöritettävä edelleen kahta kotiarkea. Brittifarssin kuninkaan Ray
Cooneyn hittikomedia yltyy Ilkka Heiskasen ohjauksessa käänne käänteeltä hullummaksi. Rooleissa Seppo
Halttunen, Jussi Lampi, Anna-Leena Sipilä, Kalle Tahkolahti, Jari Vainionkukka, Elina Varjomäki, Kirsi Ylijoki. Liput 17–37 €, www.kut.fi.
Mikä Mikä Teatteri esittää:
Vaimokulta ja armas anoppi
13.6.–4.7.
Paijalan teatterilato, Hankkijantie 9, Tuusula

Kesäteatteriesitys Paijalan Teatteriladolla (ent. Anttilan
kotila). Käsikirjoitus; Heikki Luoma - Ohjaus; Veikko
Saarinen. Näytelmässä Veijon jo alkumetreillä pinnassa
olevat avioliitto-ongelmat luokkaa valitako vaimo vaiko
äiti, saavat nuorikon lähes raivon partaalle. Tarvitaan
kekseliäs naapurin leskiemäntä, innokas avioliittoneuvoja ja mieheensä rakastunut vaimo ennen kuin Veijo
saa toteuttaa itseään vaipanvaihdossa. Liput 20/17 €.
Ennakkovaraukset; www.mmteatteri.com tai
puh. 0400 434 226.
Puhuva musiikki
Ke 23.6. klo 20
Tuusulan kirkko, Kirkkotie 34, Tuusula

Puhuva musiikki -konsertti kuuluu Kesäillan musiikkia
-sarjaan. Esiintymässä Ilkka Virta, klassinen kitara. Barokin ajan eli 1600–1700-luvun luuttumusiikkia. Musiikki esitetään klassisella, 8-kielisellä kitaralla. Säveltäjinä mm. Bach, Bittner, Weiss. Muutokset esiintyjiin ja
konserttitietoihin ovat mahdollisia. Kirkkoon otetaan
yleisöä, jos se on mahdollista vallitsevassa tautitilanteessa. Konserttisarjan järjestävät yhteistyössä Tuusulan seurakunta ja Tuusulan kunta.
Musiikkihetket Tuusulan kirkossa
7.7.–11.8. klo 15–15.45
Tuusulan kirkko, Kirkkotie 34, Tuusula

Pysähdy kesäkeskiviikkona kirkkoon kuuntelemaan
musiikkia. Musiikkihetkissä esiintyvät kanttorien ohella
seurakunnan tiloissa harjoittelevat muusikot ystävineen.
Vapaa pääsy. Musiikkihetken jälkeen voit osallistua
Kirkkopuiston opaskierrokseen klo 16 alkaen.

Mikä Mikä Teatteri esittää: Sulle nauran neiti
kesäheinä eli Eino Leino pyjamassa
24.7.–8.8.
Paijalan teatterilato, Hankkijantie 9, Tuusula

Kesäisen farssin on käsikirjoittanut Antti Hopia ja ohjaa Eeva Leinonen. On vuodenvaihde 1903–04. Eino
Leino pyrkii kaikin keinoin kosiskelemaan vuokraemäntänsä tytärtä Freyaa, mutta jatkuva rahapula asettaa
esteitä. Samaan aikaan naapurin vanhaherra liehittelee
Freyan äiktiä ja lattaa Leinon kuittaamaan velkojaan
kirjoittamalla hänen puolestaan rakkauskirjeitä. Ensi-ilta lauantaina 24.7. klo 15. Liput: 20/17 €. Ennakkovaraukset; www.mmteatteri.com tai puh. 0400 434 226.
Meidän Festivaali 2021 “Tuusulanjärvi”
25.–31.7.

Meidän Festivaali tuo jälleen monimuotoista, uteliasta
ja ajatuksia herättelevää kamaritaidetta pitkin poikin
Tuusulanjärven rantoja. Festivaali järjestetään jo 25:ttä
kertaa, ja juhlavuoden teemana on Tuusulanjärvi. Meidän Festivaalilla 2021 esiintyvät mm. rumpalit Glenn
Kotche (USA), Tony Buck (AUS) ja Olavi Louhivuori,
tanssi- ja musiikkitaiteilija Elina Pirinen, kontrabasisti
Olivier Thiery (FR), laulaja-lauluntekijä Lyyti, pianisti
Matleena Nyman, Trio Est, alttoviulisti Lilli Maijala,
säveltäjä Lauri Porra ja Mimmit -lastenmusiikkiyhtye.
Lisätiedot, ohjelma ja liput: www.meidanfestivaali.fi

Katso
Krapin Pajan
puistokonsertit ja
kesätapahtumat
osoitteesta
krapinpaja.fi

KIRJASTOT
Kirjaston aukioloajat kesällä 31.5.–8.8.2021
Pääkirjasto ma-to 9–19, pe 9–18 ja la-su kiinni.
Palautusluukku on kiinni viikonloppuisin.
Jokelan kirjasto ma, ti, to 13–19, ke ja pe 10–16
ja la–su kiinni. Lukusali on suljettu.
Kellokosken kirjasto on suljettu koko
kesän remontin takia.
Kirjastoauton kesätauko on 5.7.–1.8. Vain iltareitit
7.6.–4.7. ja 2.8.–15.8.
Juhannus: To 24.6. kirjastot menevät kiinni klo 16.
Juhannusaattona pe 25.6. suljettu.
Kirjasto polkee kylille

Kirjasto polkaisee kirjastopyörällä kylille taas tänä kesänä. Tarjolla on niin lasten satumatkoja kuin aikuisten
satutunteja. Otamme mukaan lainattavia kirjoja eli kirjastokortit mukaan! Tervetuloa pysähtymään hetkeksi,
nauttimaan kesäpäivästä ja kuuntelemaan tarinoita! Säävaraus. Voit tuoda oman viltin tai aurinkotuolin. Muistetaan turvavälit myös ulkona!
www.tuusula.fi/kirjasto

Pääkirjaston näyttelyt
1.–30.6.
Tuusulan pääkirjasto, Autoasemankatu 2,
Tuusula

Pehmolelujen lempilukupaikat -näyttely lastenosaston ikkunoissa ja kirjaston somekanavilla.
Pertti Vänttisen ja Veikko Tammelinin akryyliteoksia
vuosilta 2019–2021 lehtisalin ikkunoissa.
Annukka Puotiniemen eläin- ja luontoaiheinen näyttely Akvarellit ja hiili kirjaston taideseinällä.
Näyttely Polku Tarinaan -projektin kuvituksista
– Lykantropia
1.7.–6.8.
Tuusulan pääkirjasto, Autoasemankatu 2,
Tuusula

Tuusulan kirjastossa on esillä helsinkiläisen taiteilijan
Lykantropia (s. 1992, Jyväskylä) kuvitukset varhaiskasvatuksen projektiin Polku Tarinaan. Taiteilija on luonut
hellän kuvauksen metsästä asukkeineen, yhdistellen
satumaisuutta ja todellisuutta. Vesivärein ja tussein toteutetut kuvitukset ovat täynnä yksityiskohtia. Teokset
on ripustettu kirjaston ikkunoihin niin, että ne ovat
nähtävissä ulkopuolelta. Tervetuloa ihmettelemään ja
tutkailemaan!

Lasten satumatkat
ke 16.6. klo 11.30–13 Kotkanpuisto (puistoruokailu)
ke 23.6. klo 10–11 Tuuliviirin pikkupuisto/metsä
ke 30.6. klo 10–11 Puustellinmetsänpuisto
Aikuisten satutunti
ti 29.6. klo 14–15 Rykmentinpuisto
Valon ja varjon leikki Reinon laiturilta
-valokuvanäyttely 1.–30.6.
Jokelan kirjasto, Keskustie 20, Jokela

Valon ja varjon leikki Reinon laiturilta -valokuvanäyttely. Elina Karimäen käsittelemättömiä luonnon taidevalokuvia.

Hyrylän varuskunnan muistomerkki
paljastetaan Tuusula-päivän kunniaksi
22.7.2021
Tuusula on tunnettu pitkästä sotilasperinteestään. Tuusulan Hyrylän kuntakeskuksessa toimineessa ja nyt toimintansa jo
lopettaneessa varuskunnassa koulutettiin
varusmiehiä lähes 150 vuoden ajan. Viimeiset varusmiehet koulutettiin vuonna
2006. Sittemmin varuskunnan vanhoille
alueille on rakentunut historiaansa arvostava Rykmentinpuiston asuinalue, jossa
vietettiin kesällä 2020 Tuusulalle kolmansia
asuntomessuja ja Suomen Asuntomessujen
50-vuotisjuhlavuotta
Tuusulassa vietetään perinteistä Tuusula-viikkoa tänä
kesänä 17.–25.7.2021, jonka huipentumana toimii
22.7. vietettävä Tuusula-päivä. Päivän kunniaksi paljastetaan juhlallisessa tilaisuudessa klo 12 alkaen Hyrylän
varuskunnan muistomerkki. Muistomerkin paljastusjuhlan ohjelmaan kuuluu muun muassa kunniavartiot,
perinnelippujen vastaanotto, lipun nosto, musiikkia
sekä juhlapuheet ja tervehdykset. Lisäksi on tarjolla
muuta ohjelmaa iltaan asti. Paljastusjuhla toteutetaan
koronatilanne huomioiden.

Muistomerkki sijoittuu Varuskunnanaukiolle Tuusulan uimahallin läheisyyteen ja on paljastuksensa jälkeen keskeinen alueen merkittävästä historiasta kertova
merkki. 

Hyrylän varuskunnan
muistomerkin sijainti:
Varuskunnanaukio
Rykmentintie
Tuusula

Lisätietoja
muistomerkin
paljastusjuhlasta:
tapahtumat.tuusula.fi

Kuva: Shutterstock.com
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Teksti: Tarja Kärkkäinen
Kuvat: Kari Kohvakka

Tuu museoon -viikot
avaa ovia mielenkiintoisiin
museoihin
Tuusulassa järjestetään Tuu museoon -viikot
26.7.–8.8.2021 kolmatta kertaa. Museopitäjässä on kahden viikon ajan avoinna
11 museota ja historiallista kohdetta. Tapahtumaviikoilla päästään myös sellaisiin museoihin, jotka ovat normaalisti vähemmän
auki tai vain tilauksesta.

Tapahtumaviikkojen aikana kaikki museot ovat avoinna tiistaista sunnuntaihin ainakin
klo 11–17 tai pidempään omien aukioloaikojensa mukaisesti huomioiden koronatilanteen
tuomat rajoitukset. Huom! normaalit pääsymaksut. Tuu museoon -viikot järjestetään
yhteistyössä kunnan ja museoita ylläpitävien tahojen kanssa ja se toteutetaan
Kulttuuria kaikille -rahaston varoilla.

Tuu museoon -viikot
26.7.–8.8.2021

Tuu museoon -viikoilla usealla pienemmällä museolla
on tavallista laajemmat aukioloajat. Jokelan tiilitehtaaseen, Kellokosken Ruukin tehdasmuseoon, Kellokosken
sairaalamuseoon, Tuusulan Automuseoon, Tuusulan
työläiskotimuseoon ja Klaavolan taloon voi tutustua
tiistaista sunnuntaihin klo 11–17.
Normaalien aukioloaikojensa puitteissa palvelevat
Halosenniemi, Taiteilijakoti Erkkola, Aleksis Kiven
kuolinmökki, Lottamuseo ja Ilmatorjuntamuseo.

• Aleksis Kiven kuolinmökki, Rantatie, Tuusula.
www.tuusula.fi/aleksiskivenkuolinmokki.
Avoinna ti–su klo 10–17
• Halosenniemi, Halosenniementie 4–6,
Tuusula. www.halosenniemi.fi.
Avoinna ma–su klo 10–17
• Ilmatorjuntamuseo, Klaavolantie 2, Tuusula.
www.ilmatorjuntamuseo.fi.
Avoinna ti–su klo 11–17

Automuseo, työläiskotimuseo,
Klaavolan talo, Ilmatorjuntamuseo
Tuusulan automuseo kertoo paikallisesta kuljetusalan
yrittäjästä Raimo Stenvallista aina 1930-luvulta lähtien.
Esillä on vanhoja autoja, valokuvia ja ”matkamuistoja”
vuosien varrelta.
Tuusulan työläiskotimuseo esittelee maalaispitäjän
käsityöläisten elämää 1900-luvun alkupuolella. Alueelta
löytyy suutarinverstas, kirvesmiesperheen koti ja sepänpaja. Kesän näyttelyssä esitellään museon toimintaa 40
vuoden ajalta.
Tuusulan museon Klaavolan talossa voi tutustua
tuusulalaisen maanviljelystilan historiaan. Päärakennuksen lisäksi pihapiiristä löytyvät pihatupa, maitohuone, vilja-aitta, ajokaluvaja ja sauna.
Naapurissa voi poiketa myös Ilmatorjuntamuseolla
tutustumassa näyttelyihin, jotka kertovat toisen maailmansodan torjuntavoitosta ja ilmatorjunnan historiasta
sekä tuusulalaisista sotilasperinteistä.

Kellokoskella ruukin tehdasmuseo ja
sairaalamuseo, Jokelassa tiilitehdas
Kellokosken ruukin tehdasmuseo esittelee Kellokosken
ruukin historiaa ja tuotantoa. Kesän näyttelyssä ”Hevosvoimia – menopelejä kylältä” tuodaan esille mieleen-
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• Jokelan tiilitehdas, Nukarintie 3–5, Jokela.
www.tuusula.fi/jokelantiilitehdas.
Avoinna ti–su klo 11–17
• Klaavolan talo, Klaavolantie 3, Tuusula.
www.tuusula.fi/klaavola.
Avoinna ti–su klo 11–17
• Lottamuseo, Rantatie 39, Tuusula.
www.lottamuseo.fi.
Avoinna ma–su klo 10–20

painuvia tapahtumia, ikimuistoisia autoja, traktoreita,
moottoripyöriä ja hevosia.
Kellokosken sairaalamuseo esittelee länsimaisen
mielisairaanhoidon historiaa – sen helmiä ja hairahduksia. Sairaalamuseossa loistavat myös originellit potilaat.
Kesän yleisönäyttöjen uutuutena on ruokalan porraskäytävän seinämaalaukset. Näytön päätteeksi kurkistetaan myös sairaalakappeliin ja sen alaiseen ruumiskellariin. Tuu museoon -viikolla yleisönäytöille lähdetään
museon pihasta päivittäin klo 14.30.
Jokelan tiilitehtaalla voi tutustua tiiliuuninsuojarakennuksen ja vanhan ruokalan hienoihin interiööreihin.
Tuusulan museo on rakentanut tiloihin pop up -museon ja ruokalarakennuksessa toimii näyttelyn lisäksi
myös kahvila kahden viikon ajan. Yleisöopastus joka
päivä klo 13.00. 

• Kellokosken Ruukin tehdasmuseo, Vanha
valtatie 190 rakennus 3, Kellokoski.
Avoinna ti–su klo 11–17
• Kellokosken sairaalamuseo, Vanha valtatie
198, Kellokoski. Avoinna ti–su klo 11–17
• Taiteilijakoti Erkkola, Rantatie 25, Tuusula.
www.erkkola.fi. Avoinna ti–su klo 10–17
• Tuusulan Automuseo, Huoltotie 1, ovi 3,
Tuusula. www.r-stenvall.fi/automuseo.
Avoinna ti–su klo 11–17
• Tuusulan työläiskotimuseo, Kirkkotie 21,
Tuusula. www.tuusulantyolaiskotimuseo.fi.
Avoinna ti–su klo 11–17

Teksti: Miia-Susanna Koski
Kuvat: Lottamuseo

Lottamuseon uudet
näyttelyt auki yleisölle
Lotta Svärd 100 -juhlavuoden kunniaksi
Lottamuseon näyttelyt on uusittu kokonaisuudessaan. Lottamuseon päänäyttelyn
Lotta Svärd – 100 vuotta yhteiskuntavastuuta lisäksi museovierailijalla on mahdollisuus tutustua kahteen erikoisnäyttelyyn.
Uutta nähtävää ja koettavaa on siis tarjolla
runsain mitoin.
Lotta Svärd
– 100 vuotta yhteiskuntavastuuta
Lotta Svärd – 100 vuotta yhteiskuntavastuuta näyttely on sadan vuoden aikamatka täynnä mielenkiintoisia
tarinoita, kiinnostavia yksityiskohtia ja vivahteikkaita
elämänkohtaloita. Näyttelyyn on valittu museon ainutlaatuisista kokoelmista kiehtovimmat valokuvat, ennen
julkaisematonta arkistoaineistoa ja lottien henkilökohtaista esineistöä.
Näyttelyn keskiöön nousee suomalaisten naisten
vapaaehtoinen työ, joka linkittyy kiinteäksi osaksi kansakuntamme kehitystarinaa. Juuri itsenäistyneessä Suomessa lottajärjestö mahdollisti jäsentensä aikaisempaa
vahvemman yhteiskunnallisen osallistumisen.

Oikea lotta? – Lottakuvia 100 vuotta
Erikoisnäyttely Oikea lotta – Lottakuvia 100 vuotta
esittelee lotta-aiheista kuvaa, esineistöä ja lottiin liitettyjä mielikuvia vuodesta 1921 tähän päivään. Näyttely
käsittelee monipuolisen materiaalin kautta lottaihannetta, lotista luotuja kiiltokuvia ja irvikuvia sekä lottien
itseymmärrystä.

Lottatupa – koti sodan keskellä
Lottamuseon uudessa ulkonäyttelyssä Lottatupa – koti
sodan keskellä kurkistetaan jatkosodan aikaisiin lottakanttiineihin. Näyttely esittelee muonitus- ja kanttiinilottien työtä rintamalinjojen läheisyydessä lottien
omien muistelmien kautta. Tunnelmallinen äänimaailma, runsas kuvamateriaali sekä ajanhenkinen esineistö
ja tila luovat kokemuksellisen katsauksen siitä kodinomaisesta paikasta, joka tarjosi sotilaille hengähdystauon sodan ankaran arjen keskellä.

Museo-opastus
Museo-opastuksella esitellään Lottamuseon päänäyttelyn mielenkiintoisimmat tarinat ja vaikuttavimmat
esineet. Kierroksella kuljetaan maanpuolustusperheen
kodista, lottailtamiin, kuullaan suurmuonituksista sekä
lottien liiketoiminnasta. Opastuksen aikana pohditaan
myös avustustyötä sota-aikana, sotakokemuksista toipumista ja uuden elämän aloittamista sodan jälkeen naisten näkökulmasta. 

Lottamuseo sijaitsee
Tuusulan Rantatien
kulttuurihistoriallisesti
arvokkaissa maisemissa
Syvärannan tilalla.

Lottamuseo ja kanttiini
Rantatie 39, Tuusula
www.lottamuseo.fi

Avoinna
kesäkuu-elokuu ma–su 10–20
syyskuu-toukokuu ti–su 10–17
Tarkista ajankohtainen
vierailuohjeistus kotisivulta
www.lottamuseo.fi
Tiedustelut
info@lottamuseo.fi tai p. 09 274 1077
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Teksti: Tiina Häkkinen-Kohvakka
Kuva: Kari Kohvakka

Tuusulan
Taiteiden Yö
on aito, oike
a
Taiteiden yö
!

Taidetta ja uskallusta
Tuusulanjärven rantamaisemissa
Tuusulan Taiteiden Yö – Uskallus perjantaina 13. elokuuta.
Tapahtumaan on vapaa pääsy
Tuusulan Taiteiden Yö tarjoaa helposti lähestyttävän ja moni-ilmeisen kattauksen taidetta ja elämyksiä.
Monenlaisiin sisätiloihin sekä puistoihin ja puutarhoihin levittäytyvä tapahtuma koostuu yli
20 tapahtumapisteestä, joihin voi kulkea kävellen, pyöräillen tai tapahtumabussilla.

Visit Lake Tuusula!

Bussilla viidellä eurolla koko päivä tai Museokortilla veloituksetta.
Hop-on Hop-oﬀ Bus Day ticket 5 €. Free Ride with Museum Card.
Järvenpää rautatieasema /
Railway Station

Järvenpää
Lähdöt / Departure time
Järvenpää rautatieasema / Railway Station:
10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 15.15, 16.15 ja 17.15
Hyrylä linja-autoasema / Bus Terminal:
10.45, 11.45, 12.45, 14.45, 15.45, 16.45 ja 17.45

Visit Lake Tuusula!
Bussilla viidellä eurolla koko päivä
tai Museokortilla veloituksetta

Rantapuisto

Vellikello/
Ratsastuskeskus
Aino
Ahola

Ainola

Suviranta

jär
vi

Kallio - Kuninkaala

Tu
u

su

lan

Tuusula

Rantatie / Marin Memories

Tuusulanjärven ympäristön nähtävyyksiin ja museoihin pääsee
jälleen tänä kesänä Hop-On Hop-Off -bussilla. Tuusulan kunta
ja Järvenpään kaupunki käynnistävät Visit Lake Tuusula
-bussin kesäliikenteen tiistaina 8. kesäkuuta.

Halosenniemi
Sarvikallio
Lottamuseo
Aleksis Kiven kuolinmökki
Fjällbo

Erkkola

Kerava

Krapi
Gustavelund
Tuusulan kirkko
Tuusulan käsityöläismuseo

Bussireitti / Route
Pysähtyy / Bus Stop
Pysähtyy tarvittaessa /
Stops when needed

Hyrylä linja-autoasema /
Bus Terminal
Ravintola Kerho

Ilmatorjuntamuseo

Sources: Tuusulan kunta, background map: Digiroad (Väylävirasto), Corine Land Cover (SYKE) and Tuusulan kunta ©

•
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Bussin reitti kulkee Järvenpään rautatieaseman ja Hyrylän linja-autoaseman väliä
alueen useiden museoiden, nähtävyyksien sekä ravintola- ja majoituskohteiden
ohi. Ventoniemen liikennöimä linja kuljettaa matkailukohteisiin tiistaista sunnuntaihin 29. elokuuuta saakka.
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Katso reitit ja aikataulu
www.visittuusula.fi

KULTTUURI

Teksti ja kuvat: Pilvi Hokkanen

Lasten ja nuorten taidetta
sähkökaappeihin Tuusulan Kirkkotiellä

Kuvakollaasin asettelu taittajalle, Teos on isossa muuntamossa,
Tekijät Hyökkälän koulun 3.- ,4.- ja 5.-luokkalaiset.

Tekijät Ella ja Miisa, Hyökkälän koulu, 1. lk.

Maanmittausinsinööri Mikko Kantonen, Sahankulma, valittujen
töiden skannaaminen ja skannauslaadun tarkastaminen.

Tuusulan kunta sekä sähköverkkoyhtiö
Caruna Oy toteuttivat kevään aikana lasten
ja nuorten tekemää taidetta sähkökaappeihin. Taidetta projektiin ovat tuottaneet
Hyökkälän koulun ja Tuusulan kuvataidekoulun oppilaat sekä Väinölän päiväkodin,
Päiväkoti Sympaatin ja Steinerpäiväkoti
Pohjantähden lapset. Projektin virallinen
julkistamispäivä on Tuusula-päivänä 22.7.
Teoksia voi käydä kiertämässä ja katsomassa jo aiemmin.
Sähkökaappien siistiminen
on ollut toiveena pitkään
– Jakokeskusten siistiminen on ollut esillä vuosia, mutta
se on jäänyt toiveiden asteelle. Nyt pääsimme Carunan
kanssa mukavasti toteutukseen. Projektin tavoitteena on
saada aikaiseksi pysyvä toimintatapa ja periaatteet, joiden mukaan voimme tehdä Carunan kanssa yhteistyötä
jatkuvasti. Samaan ympäristömme siistimiseen liittyy
myös bussikatosten kunnostushanke, kertoo hankkeen
syksyllä liikkeelle laittanut Jussi Salonen.
Caruna Oy toteutti Tuusulan asuntomessualueelle kesällä 2020 kolmeen jakelukeskukseen teippaukset
Tuusulan kuvataidekoulun sekä Pekka Halosen Akatemian oppilaiden töistä.
– Saimme projektille jo olemassa olevaa mallia Tuusulan Asuntomessujen Taidemuuntamo-hankkeesta ja
se oli luonnollinen jatkumo jakelukaappien siistimiselle
Tuusulassa, kertoo projektin koordinoinnista vastaava
kulttuurituottaja Pilvi Hokkanen.
– Annamme yleensä aina luvan jakokaappien ja
muuntamoiden siistimishankkeisiin. Maalattuina ja
siistittyinä nämä tylsät, mutta tärkeät sähköverkon
osat piristävät niin katukuvaa kuin asukkaita. Olemme
ennenkin olleet muutamissa projekteissa mukana, ja
meillä on niistä hyviä kokemuksia. Tuusulan projektiin
lähdimme mukaan innostuneina, sanoo Carunan avainasiakaspäällikkö Markus Talka.

Teosten aiheena lapsille
tärkeitä asioita Tuusulassa
Projektin koordinointivastuun otti syksyllä Tuusulan
kulttuuripalvelut, ja aluksi kartoitettiin projektiin va-

”Kesän puuhia Tuusulassa”, tekijöinä Hyökkälän koulun 1 A -luokkalaiset.

littavat kohteet, joita löytyi runsaasti Kirkkotien varrelta. Projektiin haettiin kuvia lapsille ja nuorille tärkeistä
asioista Tuusulassa. Teosten aiheena on Mun Tuusula;
Mitä Tuusula voi lapselle olla, oma harrastus, koti, perhe, ystävät, mieluisin paikka Tuusulassa ja mitä on kiva
tehdä Tuusulassa.
Teoksia tehtiin valittujen kaappien lähialueen päiväkodeissa, Hyökkälän koulussa ja Tuusulan kuvataidekoulussa. Osallistumistöitä tuli yhteensä 168 kpl, joista
Tuusulan kunnan kulttuuripalveluiden, Tuusulan kuvataidekoulun sekä Caruna Oy:n edustajat valitsivat noin
50 teosta sähkökaappeihin toteutettavaksi.
– Pidämme kovasti siitä, että lapset ja nuoret ovat
mukana suunnittelussa. Tuusulalaisten rakkaus kotiseutuun, sen luontoon ja historiaan toteutuu teoksissa upeasti, sanoo Carunan Markus Talka.
Valitut teokset on siirretty digitaaliseen muotoon
skannaamalla ja siitä edelleen tarrakalvolle, joka kiinnitettiin kahdeksan (8) sähkökaapin julkisivuun sekä yhteen (1) isoon muuntamoon kuvakollaasiksi aseteltuna.
Teos voi säilyä metallipinnalla jopa 5–10 vuotta. Kaikki
osallistuvat työt julkaistaan nettigalleriassa heinäkuussa
Tuusula-viikolla ja projektin virallista julkistamista juh-

litaan Tuusula-päivänä 22.7.2021 Hyökkälän koulun
alueella, jossa on opastus reitille. Samalla pääsee kyselemään lisätietoja projektista.
– Toivomme, että projektilla on piristävä vaikutus
ja että se elävöittää Tuusulan katukuvaa sekä saa ihmiset liikkeelle katsomaan kaappeja koko perheen voimin.
Suuren osallistujamäärän perusteella vastaaville projekteille on selkeästi kysyntää. Saimme valittua ihania teoksia koristamaan kaappeja, kertoo kulttuurituottaja Pilvi
Hokkanen. 

Toivomme, että projektilla
on piristävä vaikutus
ja että se elävöittää
Tuusulan katukuvaa.
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KULTTUURI

Tekstit ja kuvat: Jaana Hopeakoski

Sirkustaiteilijaksi Kellokoskelta,
muusikoksi Jokelasta
Millaista kulttuuria ja taidetta syntyy tämän päivän Tuusulassa? Millaista on taiteellinen
työ? Taiteilijaelämää Tuusulassa -videosarjassa tavataan paikallisia taiteen tekijöitä.
Kurkista kulissien taakse Tuusulan kulttuuripalveluiden Youtube-kanavalla.
ja taideavustuksilla tuetaan Tuusulassa työskenteleviä taiteilijoita, harrastajia
 Kulttuurija kulttuuriyhdistyksiä. Kulttuuri- ja taidetoimintaan suunnatulla tuella on tärkeä merki-

tys paikallisessa kulttuuritoiminnassa. Avustuksilla lisätään yhteisöllisyyttä sekä laajennetaan ja monipuolistetaan paikallista tapahtuma- ja kulttuuritarjontaa.

Turun taideakatemialla sirkustaidetta ja -pedagogiikkaa
opiskeleva kellokoskelainen Tea Taipale on Sirkus Siriuksen kasvatti, joka on harrastanut sirkusta ensimmäiseltä luokalta lähtien. Opiskeluissa päälajinaan hänellä
on ilma-akrobatia ja käsilläseisonta.
– Arvostan itsessäni taiteen tekijänä eniten päättäväisyyttäni. Jos aloitan tekemään ja harjoittelemaan jotain, niin vien sen yleensä loppuun asti, Taipale sanoo.
Esiintymiskokemusta Taipaleelle on kertynyt paljon,
muun muassa Tuusulan taiteiden yöstä ja Provinssista.
– Haluaisin tehdä valmistumisen jälkeen aika paljon
esiintyvää työtä, kun on kroppa ehjä ja ikää aika vähän.
Vanhemmalla iällä haluaisin opettaa, Taipale kertoo.
– Ulkomailla työskentely olisi tosi kivaa, siinä pääsisi
näkemään maailmaa. Cirque du Solei on itsellekin ollut
se iso haave.
Taipale esitti haastattelun lomassa keväisen ilma-akrobatianumeron rengastrapetsilla. Taipale oli tehnyt koreografian itse ja hän halusi tuoda sillä väriä harmaan
korona-arjen keskelle. Esitys kuvattiin Ruukin Garagella, jossa Tea harjoittelee, mutta jossa myös kunnostetaan
harrasteautoja ja moottoripyöriä.
Taipale sai harrastajille suunnatun tuotantotuen
sirkustaiteellisen soolotyön tekemiseen. Teos käsittelee
Kellokosken prinsessan Annan Lappalaisen elämää ja se
kuvataan kesällä Kellokosken sairaala-alueella. 

Cirque du Solei
on itsellekin
ollut se iso
haave.
Tea Taipale on saanut paljon tukea sirkusharrastukseensa ja
-opintoihinsa koko perheeltään. Tea Taipale harjoitteli korona-aikana isänsä Samin autotallissa Ruukin Garagella.

Mika Saatsi säveltää karjalankielistä musiikkia Jokelassa

Katso Taiteilijaelämää
Tuusulassa -videosarja
Tuusulan kulttuuripalveluiden Youtubesta!
JAKSOT:

• Valo- ja videokuvaaja Sami Laitinen
• Sarjakuvataiteilija Rosa ”Rosakaz” Rantila
• Prijuutti ry:n puheenjohtaja Jouni
Gustafsson ja kuvataiteilija Raisa Helin
• Muusikko Mika Saatsi
• Sirkustaiteilija Tea Taipale
• Kuvataiteilija Maritta Meckelborg
(julkaisu 17.6.)

Tea Taipaleen uraa voi seurata
Instagramissa @teataipale

Sirkus Sirius viettää
tänä vuonna 20-vuotisjuhlia.
Onnea!
Videoissa nähtävät
Tea Taipaleen sirkusnumero
ja Loimolan Voiman
Kinahmo-kappale
esitettiin tuusulalaisten
varhaiskasvatusyksikköjen ja
koulujen etäkevätjuhlassa.

Tällä hetkellä sydämeni
sykki taiteelle, musiikille
ja musiikin tekemiselle.
Mika ja Niko Saatsin Loimolan Voima esiintyy
Tuusulassa Karjalan kielen päivänä 27.11.2021.
Konsertin järjestää kunnan kulttuuripalvelut.

Loimolan Voima on uutta karjalankielistä musiikkia tekevä yhtye, jonka muodostavat juuriltaan suistamolaiset
veljekset, Jokelassa asuva Mika Saatsi ja Jyväskylässä
asuva Niko Saatsi.
– Loimolan Voima on musiikillisista rakkauksistani uusin ja tällä hetkellä tärkein asia musiikin tekijänä, Mika Saatsi kertoo.
Saatsi säveltää ja sovittaa parhaillaan Loimolan
Voiman toista albumia, joka julkaistaan toukokuussa
2022. Sanoittajana toimii Niko Saatsi, joka kirjoittaa
tekstit suoraan karjalan kielelle. Yhtyeen ensimmäinen levy Ruttomužikan kyynäl (suom. Kiivaan mie-
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hen kyynel) on valittu vuoden 2020 kansanmusiikkilevyksi.
– Sävellän kielisoittimilla. Minulla on jännä suhde
kaikkiin soittimiin, en välttämättä osaa soittaa hirmu hyvin mitään, mutta soitan ennakkoluulottomasti
kaikkia paljon, Saatsi sanoo.
– Säveltämiseen tarvitaan takapuolen lihaksia. Se on
soittimen ääreen asettautumista ja sen hakemista, että
mikä siellä kutsuu ja löytyykö sieltä tänään jotain sellaista, joka vie eteenpäin.
Saatsi on parhaillaan opintovapaalla sairaalakoulun
rehtorin työstä. Hänelle myönnettiin kulttuuri- ja vapaa-

aikalautakunnan työskentelyapuraha karjalaiseen kulttuurikasvatukseen sekä sävellystyöhön ja pienempi tuotantotuki Loimolan Voiman ja tanssija Kristiina Vainikan konsertin sekä musiikkivideon toteuttamiseen.
– Olen tehnyt musiikkia koko aikuiselämäni, mutta
se on ollut päätyöni rinnalla olevaa toimintaa erilaisissa
yhtyeissä, Saatsi kertoo.
– Musiikkini tulee tietyllä tavalla erilaisten seulojen
läpi kaikesta siitä, mitä olen kuunnellut ja mitä olen elänyt. Tällä hetkellä sydämeni sykki taiteelle, musiikille
ja musiikin tekemiselle ehkä enemmän kuin koskaan.
Kiitos Tuusulan ja kulttuuritoimen, se antaa minulle
hyvän mahdollisuuden tähän kohtaan – kun olen opintovapaalla – löytää entistä enemmän musiikin tekijää
itsestäni ja rohkaistua sillä saralla. 

IKÄIHMISEN HYVINVOINTI

Teksti: Minna Luoma

Koti TV tarjoaa ikäihmisille
kotijumppaa ja hyvinvointia
En minä sitä kanavaa kyllä joka päivä katso, mutta
silloin tällöin. Talvella olen katsonut vähän enemmän,
mutta kun sää on hyvä, aika menee melkein kokonaan
ulkona.

Jumpat ja muistitehtävät kiinnostavat
Mäkisen mukaan Koti TV:n ohjelmatarjonta on ollut
miellyttävää.
– Kanavalta tulee erilaisia jumppaohjelmia. Jumppaan niiden mukaan omassa olohuoneessani. Ohjeet
ovat sopivia.
Jumpan lisäksi Mäkisen mieleen ovat olleet erilaiset
muistiharjoitustehtävät.
Mäkinen myöntää, että omassa jumpassa olisi tauon
jälkeen jo mukava käydä. Konkreettisten jumppaliikkeiden lisäksi tärkeitä hänelle ovat sosiaaliset kontaktit.
Eläkeläisen aika ei ole kuitenkaan tullut koronakuukausina pitkäksi.
– Minulla on aina pikkupuuhaa. Jos en ole ulkona
ja metsähommissa, teen jotain sisällä; erityisesti neulon
ja ompelen, Mäkinen nauraa. – Perheessä on jälkikasvua
puolivuotiaasta kolmikymppisiin asti. On aina joku,
joka tarvitsee jotain. 

Koti TV löytyy televisiosta kanavapaikalta 33 (antenni-tv)
tai kanavapaikalta 66. Tarkista ohjeet Keusoten verkkosivuilta
osoitteesta www.keski-uudenmaansote.fi/kuntayhtyma/viestinta/
koti-tv--kanava/ tai Digitan verkkosivuilta.

Koti TV tuo ikääntyneille tuusulalaisille
kotiin niitä palveluja, jotka korona on vienyt
heiltä väliaikaisesti pois: hyvinvointia keholle ja mielelle.
Tuusulalaiselle Rauha Mäkiselle kulunut vuosi ei ole
ollut ihan paras mahdollinen. Perinteeksi muodostunut
jumppa on ollut tauolla, ehkä jo hieman turhan pitkään.
– Näin kesäaikaan asiasta ei ole ollut harmia, kun
pääsen omalle pihalle metsähommiin ja puutarhaa rapsuttamaan. Pihatyöt ovat parasta hyötyliikuntaa.
Ikäihmisille suunnatun Koti TV -kanavan hän otti
mieluusti käyttöön puolisen vuotta sitten.

– Ystävättäreltähän minä siitä kuulin. Hän soitti ja
sanoi, että viritähän itsellesi se Koti TV. Ystävättäreni
mukaan kanava olisi testaamisen arvoinen.

Koti TV on helppokäyttöinen
Koti TV:n virittäminen Mäkisen televisioon ei ollut
ihan maailman helpoin juttu. Se onnistui vasta avun
kanssa.
Nyt kanava kuitenkin toimii niin kuin pitää, ja sitä
on Mäkisen mukaan helppo käyttää – ihan niin kuin
muitakin televisiokanavia.
Ohjelmaa Koti TV:stä tulee arkipäivisin muutaman
tunnin ajan keskellä päivää.

Koti TV on otettu
vastaan hyvin
Reilut puolisen vuotta toiminnassa ollut,
ikäihmisille suunnattu Koti TV on otettu
vastaan hyvin.
– Vastaanottoon on vaikuttanut erityisesti
vallitseva poikkeustilanne, toteaa erityisasiantuntija Katri Patronen Keusotesta.
– Koti TV:n avulla pyrimme tavoittamaan
myös netittömät ikääntyneet.
Patrosen mukaan ikääntyneet ovat tottuneita television katsojia, mutta perustarjonnasta on puuttunut heille kohdennettu
oma kanava.
Koti TV tarjoaa ikäihmisille muun muassa
jumppa- ja muistikuntoukseen sekä kulttuuriin liittyvää sisältöä arkipäivisin kello
11-13. Kanava on maksuton.
Patronen muistuttaa, että Koti TV:n tarkoituksena ei ole poistaa toimintaa vaan olla
lisä ja tuki muille ikäihmisille suunnatuille
palveluille.
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OSALLISUUS

Tekstit: Minna Luoma
Kuvat: Antti Kallio

Järjestösuunnitelma tekee näkyväksi
kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyön
Ei ole toimivaa kuntaa ilman järjestöjä, yhdistyksiä ja seuroja sekä niiden tuottamaa
toimintaa. Tuusulassa kolmannen sektorin
toimijoita arvostetaan niin paljon, että kuntaan on laadittu oma järjestösuunnitelma.
Tuusulaan on hyväksytty tänä keväänä oma järjestösuunnitelma. Järjestösuunnitelma on voimassa vuoteen
2025 saakka.
– Järjestösuunnitelman tarkoituksena on rakentaa
suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä kunnan ja
kolmannen sektorin toimijoiden kesken sekä tehdä tavoitteet avoimiksi ja näkyviksi, kertoo Tuusulan kunnan
osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori Marjo-Kaisa
Konttinen.
Konttisen mukaan kolmannen sektorin toimijoiden
rooli on Tuusulassa merkittävä. Kunnassa toimii noin
500 yhdistystä, järjestöä ja seuraa.
– Ne järjestävät asukkaille tärkeää toimintaa, joka
tukee kunnan tuottamia palveluja.
Kolmannen sektorin toimijat lisäävät osallisuutta,
edistävät yhteisöllisyyttä sekä mahdollistavat muun
muassa laajan kirjon erilaisia harrastuksia.
– Unohtaa ei sovi, että moni seura ja yhdistys myös työllistää, Konttinen muistuttaa.

Yhteistyö jatkuu järjestösuunnitelman laatimisen
jälkeen järjestöfoorumeissa, joista seuraava järjestetään
13.10., jos yleinen tilanne sen sallii.
Järjestöfoorumin lisäksi Tuusulassa järjestetään
muun muassa sote-järjestöjen Järjestötreffejä, kunnan
kulttuuritoimen ja kulttuurijärjestöjen Kulttuurikahvilaa sekä kunnan vapaa-aikapalveluiden ja urheilu- ja
liikuntaseurojen säännöllisiä yhteistyötapaamisia. 

Järjestösuunnitelma
on luettavissa
osoitteessa
www.tuusula.fi/
yhdistykset.

Yhteistyö jatkuu järjestöfoorumissa
Tuusulan järjestösuunnitelma on laadittu yhteistyössä
paikallisten yhdistysten ja seurojen kanssa. Työ on ollut
pitkä ja perusteellinen.
Järjestöillä, seuroilla ja yhdistyksillä on ollut mahdollisuus ottaa kantaa ja vaikuttaa järjestösuunnitelman
sisältöön muun muassa kyselyn ja yhteisten tapaamisten
kautta.

Sinustako vapaaehtoinen?
Osallistu ilmaiseen koulutukseen
Syksyllä jatkuviin Hyvän Tuulen Tupiin kaivataan
vapaaehtoisia emäntiä ja isäntiä!
Ota yhteys diakoni Soila Mäkinen 040 706 8706, soila.makinen@evl.fi

Tuusulassa järjestetään ensi syksynä
yhteistyössä Keski-Uudenmaan Yhdistysverkoston ja Keski-Uudenmaan Soten
kanssa kaikille avoin ja ilmainen vapaaehtoistoiminnankoulutus. Koulutus
käynnistyy syyskuussa.
Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat saavat valmiudet ja pohjatiedot vapaaehtoisena toimimiseen.
– Koulutukseen sisältyy kolme yhteistä iltaa, jonka
jälkeen osallistujat valitsevat vähintään yhden teemaillan mieleisistään aiheista. Valittavana on muun muassa
ikäihmiset, lapset, nuoret ja perheet, mielen hyvinvointi ja maahanmuuttajien ystävänä toimiminen, kertoo
osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori Marjo-Kaisa
Konttinen.
Koulutuksen jälkeen jokaisella osallistujalla on mahdollisuus ilmoittautua vapaaehtoiseksi haluamaansa toimintaan.
– Koulutus ei sido eikä velvoita. Jokainen voi sen
jälkeen toimia vapaaehtoisena itselleen sopivalla tavalla.
Konttinen muistuttaa, että koulutus sopii ihan kaikille, myös vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille nuorille ja ikäihmisille. 
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Teksti ja kuva: Minna Luoma

Omin käsin korjattu
Osbu-varoin toteutettu pyörä- ja mopopaja
Kellokosken ruukissa opetti nuorille kevään
ajan tärkeitä kättentaitoja. Pyörien ja mopojen korjaamisen lomassa karttui yhteisöllisyys ja vastuunkanto.
Kellokosken ruukkialueella sijaitsevan moottoripyöräyhdistyksen MC Ravenin tiloissa on iloinen, paikoin
lähes riehakas tunnelma. Jos on paikalla olevaa poikajoukkoa uskominen, omien polkupyörien ja mopojen
kunnostaminen on kivaa.
Ei puhettakaan, että he olisivat jättäneet Kellokoskelle avatun mopo- ja pyöräpajan väliin alkukesän hurjimman koiransään vuoksi.
Alakoululaisten Evertin, Aarnin ja Teemun sekä Alexin pyörissä korjaamista vaativat muun muassa ketjut.
Huoltotyö ei ole helppoa. Onneksi paikalla on Veijo
Viiru, joka neuvoo jokaiselle pojalle tarvittavat työkalut
ja antaa muutenkin vinkkejä polkupyörän huoltoon.

Enemmän tilaa ja työkaluja kuin kotona
Yläkoululaiset Rasmus Hietanen ja Aatu Heiskanen
ovat saapuneet pajaan korjaamaan Aatun mopon moottoria.
Mopojen rassaaminen on heille tuttua puuhaa.
Mopoista kun nyt voi hajota melkeinpä mikä osa vain

moottorista sähköihin. Huoltaminen on pojista miellyttävämpää siihen sopivissa tiloissa.
– Kyllä tämä pyörä- ja mopopaja meidän normaaliolot voittaa. Yleensä korjaamme mopoja vähän missä
sattuu: kotipihalla, Rasmuksen kotona, joskus jopa tien
laidassa, toteaa Hietanen.
– Täällä pyörä- ja mopopojassa on enemmän tilaa ja
työkaluja sekä paremmat valot, jatkaa Heiskanen.
Myös aikuisilta saadut vinkit otetaan mieluusti vastaan, siis silloin kun niitä kaivataan.

Tärkeitä tulevaisuuden taitoja nuorille
Kellokosken pyörä- ja mopopaja on yksi Tuusulan kunnan toteutuneista osallistuvan budjetoinnin eli osbun
hankkeista. Ehdotus nuorten pajatoiminnasta syntyi
Sirpa Viirun aloitteesta.
– Nuoria moititaan liikaa kaikesta. Halusin olla mukana omalla asuinseudullani tarjoamassa mukavaa tekemistä, jossa he voivat toteuttaa itseään.
Vapaaehtoisten Sirpa ja Veijo Viirun lisäksi Kellokosken pyörä- ja mopopajassa paikalla ovat nuorisotyöntekijä Roope Laine sekä MC Ravenin Teemu Heiskanen. Molemmat pitävät Viirujen tavoin osbu-varoin
toteutettua pajaa tärkeänä.
– Pajalla on tärkeä tehtävä nuorten oman osallisuuden lisäämisessä sekä vastuun kantamisen opettelussa.
Täällä nuoret saavat toteuttaa itseään, luoda ja ylläpi-

Mopojen korjaaminen on tuttua puuhaa Aatu Heiskaselle ja
Rasmus Hietaselle. Kellokosken osbu-varoin toteutetussa pyörä- ja
mopopajassa työhön on loistavat puitteet.

tää kaverisuhteita sekä opetella uusia taitoja valvotuissa
oloissa, kertoo Laine.

Pyörä- ja mopopaja
osoitti tarpeellisuutensa
MC Raven tarjoaa pyörä- ja mopopajalle tilat, työkalut
ja autokorjaajana päivätyössään toimivan Teemu Heiskasen ammattitaidon. Heiskanen sanoo, että moottoripyöräyhdistyksen oli helppo lähteä mukaan osbu-hankkeen kumppaniksi.
– Pajan avulla luodaan alueellista yhteisöllisyyttä.
Toimintaan osallistuvat nuoret ovat samoja, joita tapaamme kylillä muutenkin, Heiskanen toteaa.
Kellokosken pyörä- ja mopopaja on osoittanut tarpeellisuutensa. Kahteen ensimmäiseen pajapäivää ehti
osallistua lähes parisen kymmentä noin 13–16-vuotiasta
nuorta. Kokoontumiskertoja oli yhteensä viisi.
Paja on tältä erää sulkeutunut, mutta sen jatkamisesta on mahdollisuus esittää toiveita.
– Jos pyörä- ja mopopaja koetaan merkitykselliseksi
ja kävijät toivovat sille jatkoa, pyrimme mahdollistamaan sen alkusyksyn aikana, sanoo Laine. 

Lasten ja nuorten maksuton puistoruokailu Tuusulassa kesällä 2021
Ajalla 7.6.–2.7.2021 arkisin klo 12.00–12.30
•
•
•
•

Kellokoskella Björkenheimin puisto (Roinilan päiväkodin, Nystenintie 6, läheisyydessä oleva puisto)
Jokelassa Notkopuisto (Notkopuiston päiväkodin, Sivutie 4, viereinen puisto)
Riihikalliossa Kotkanpuisto (Haukantie)
Hyrylän keskustan alueella Mikkolan koulun piha-alue (Pähkinämäentie 215)

Ajalla 5.7.–2.8.2021 arkisin klo 12.00–12.30
• Kellokoskella Björkenheimin puisto (Roinilan päiväkodin, Nystenintie 6, läheisyydessä oleva puisto)
• Jokelassa Notkopuisto (Notkopuiston päiväkodin, Sivutie 4, viereinen puisto)
• Hyrylän alueella päiväkoti Mainingin piha-alue (Purjekuja 1)

Lisätietoa tuusula.fi/puistoruokailu
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TYÖ JA YRITTÄJYYS

Teksti: Anna Partanen
Kuvat: Kari Kohvakka

Yrittäjäsisaret Mari ja Mikko Kahelin:

Hyvät asiat syntyvät kuin itsestään,
kun omat arvot ovat ohjaajan paikalla
Tuusulassa pääkonttoria pitävä Broofing
Yhtiöt on kasvanut muutamassa vuodessa
merkittäväksi toimijaksi korjaus- ja uudisrakentamisen saralla. Hienointa yrittämisessä
on sisarusten mielestä ollut se, että on saanut olla mukana luomassa yhteisöä, jonka
tekemisellä on merkitys ja yhteinen suunta.
– Työntekijämme ovat hyvin sitoutuneita ja ylpeitä
omasta ammattitaidostaan. Olemme tehneet alusta asti
töitä sen eteen, että meidät tunnettaisiin joustavuudesta,
mukautumiskyvystä ja erityisesti laadukkaasta työnjäljestä, Mikko Kahelin painottaa.
Broofing Yhtiö on muutamassa vuodessa kasvanut
yritysryppääksi, ja toimii korjausrakentamiseen erikoistuneena urakoitsijana laajalla rintamalla rakentamisen
saralla. Tällä hetkellä yhtiöiden palkkalistoilla on kaikkiaan 50 kokoaikaista työntekijää.
– Meillä on paljon kokemusta vaativista uudisrakennuskohteista ja peruskorjauksista, joita olemme tehneet
kouluihin, kirkkoihin, asemarakennuksiin, liikekiinteistöihin, hotelleihin ja asuinrakennuksiin. Palveluihin
kuuluvat tänä päivänä laajat saneerausprojektit, joihin
sisältyy erilaisia katto-, pihakansi– ja julkisivuratkaisuja.
Asennamme myös liikuntasaumoja, aurinkoenergiajärjestelmiä, autojen latauspisteitä ja tarjoamme kattojen–
ja julkisivujen huoltopalvelua, Mari Kahelin kertoo.
Toiminnan kasvettua Mari ja Mikko ovat kokeneet
luonnolliseksi sijoittaa yrityksen tilat ja pääpaikan Tuusulaan. Vaakakupissa on painanut myös se, että sisarukset
ovat kotoisin Pohjois-Karjalasta, pienestä Tohmajärven
kunnasta.
– Vuokrasimme aikaisemmin toimitiloja ja varastoa
myös Helsingistä ja Vantaalta, mutta Tuusula sijaitsee
logistisesti järkevän matkan päässä yrityksemme suurimmasta markkina-alueesta. Tuusulasta meille järjestyi ratkaisu, jossa saamme yhdisteltyä varaston, tuotantotilan
ja toimiston toimintamme kannalta järkevällä tavalla,
Mikko kehuu.
– Tuusula on osoittautunut meille erinomaiseksi
paikaksi yritystoiminnan kannalta. Olemme saaneet
luotua hyvän sidosryhmäyhteistyön muun muassa Tuusulan kunnan sekä täällä toimivien oppilaitosten välille.
Tästä iso kiitos siitä kuuluu kaikille kunnan kehittäjille
sekä toiminnan ja prosessien ylläpitäjille, Mari lisää.
– Pienempi kunta lähellä Helsinkiä, Vantaata sekä
Espoota tuntui meille molemmille intuitiivisesti myös
oikealta vaihtoehdolta. Mikko on asunut täällä 15 vuotta, mutta minä muutin Uudellemaalle neljä vuotta sitten. Tuusula tuntuu tällaisille pieneltä paikkakunnalta
kotoisin oleville erittäin kotoisalta paikalta työskennellä, etenkin kun asumme molemmat tällä hetkellä Helsingissä, Mari kertoo.

Kesätöistä menestyneen
yrityksen puikkoihin
Broofing Yhtiöiden tarina voidaan juontaa aikaan, kun
Mikko pääsi lukioikäisenä kesätöihin kattoasentajaksi.
Työpaikan saantia edesauttoi alalla ikänsä työskennellyt
setä, joka otti Mikon töihin Joensuussa kattotyömaille.
– Katot veivät mukanansa. Ehdin toimia kattoasentajana muutamana kesänä, jonka jälkeen lähdin opiskelemaan rakennusinsinööriksi. Sen jälkeen työskentelin
noin 15 vuotta työnjohtajana sekä projektipäällikkönä
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Tuusula on osoittautunut meille erinomaiseksi
paikaksi yritystoiminnan kannalta.

Lemminkäisellä sekä Kerabit Pro Oy:llä ennen kuin perustin oman yrityksen, Mikko Kahelin kertoo.
Mikon ensimmäinen yritysmuoto oli projektijohtoon keskittynyt toiminimi, mutta hyvin pian sen jälkeen vuonna 2017 Broofing Oy sai jo alkunsa.
– Alussa yrityksemme vastasi kermikattosaneerausten ja uudiskermikattojen kasvavaan tarpeeseen Uudellamaalla. Perustamisvaiheessa sijoitin yhtiöön jonkin verran omaa rahaa, ja takauksiakin järjestyi muun
muassa Finnveran avustuksella. Työntekijöitä tuli mukaan hyvin nopeasti reilu 20 henkilöä, Mikko selvittää.
– Ja tässä vaiheessa myös minä hyppäsin mukaan
toimintaan. Aluksi toimin palkansaajana, ja autoin
Mikkoa laittamaan rattaita pyörimään. Kyllä yhteiskuntatieteiden maisterina, pääaine sosiaalipsykologia,
minulla riitti opettelemista etenkin talousasioissa,
mutta eteenpäin mentiin ja kokemusta kertyi, Mari
nauraa.
– Alkuaikoina miellä oli sellainen mantra, että kunhan palkat ja verot saadaan hoidettua, niin muusta selvitään ajan ja harjoittelun kanssa, Mikko lisää.
Kahelineille oli heti alusta asti selvää, että he lähtevät
viemään yritystoimintaa isosti eteenpäin.
– Päätimme, että olemme lyhyellä tähtäimellä merkittävä toimija alalla. Yrityksemme laajensi toimintaansa vuonna 2018 peltikattosaneerauksiin, ja vuonna
2019 mukaan tuli julkisivu-urakointi. Tänä päivänä
yritysryppääseemme kuuluu eri alueisiin erikoistuneita,
lähinnä perheomisteisia yrityksiä, Mikko kertoo.
– Ison kiitoksen yhtiömme nopeasta kasvusta haluamme antaa meidän ammattitaitoiselle ja sitoutu-

neelle henkilökunnallemme. Työntekijämme ovat hyvin
sitoutuneita ja ylpeitä omasta ammattitaidostaan, ja se
antaa myös meille valtavasti energiaa, Mari ja Mikko
kertovat.

Voimakas kasvu haastaa kaikilla rintamilla
Yhtiön nopeahko kasvu on ollut Kahelineista yrittäjäpolulla sekä hienointa että haastavinta samaan aikaan.
Työmäärä on lisääntynyt vauhdilla, ja samaan aikaan
kun sekä henkilöstömäärä että liikevaihto ovat kasvaneet, on pitänyt pysyä itse kehityksen vauhdissa.
– Yrityskokonaisuuden pyörittäminen tarjoaa monipuolisia haasteita joka päivä, ja se pitää työn kiinnostavana. Palkansaajana isossa organisaatiossa saattaisin
tuntea nopeasti, että työni on liian erikoistunutta vain
johonkin tiettyyn osa-alueeseen. Yrittäjänä toimiessa saa
ja pitää pystyä ottamaan vastuulleen hiukan jokaisesta
osa-alueesta, eikä kyllästy, Mari selvittää.
– Niinhän sitä sanotaan, että työ tekijäänsä opettaa.
Ja jos taloudelliset tekijät eivät ole pääasia, vaan tekeminen perustuu ennen kaikkea haluun tehdä asioita,
omaan innostukseen ja intohimoon, niin kyllä hyvät
asiat syntyvät ikään kuin itsestään. Toiveet ohjaavat toimintaa, jolloin se pysyy raiteillaan, Mikko kuvaa.
Hienointa Mikosta ja Marista on ollut myös se, että
on päässyt työllistämään itse itsensä, ja samalla myös
ison joukon muita ammattilaisia.
– On mahtavaa, kun on saanut olla mukana luomassa yhteisöä, jonka tekemisellä on merkitystä ja yhteinen
suunta, Mikko toteaa.

Tulevaisuuden haasteina Mari ja Mikko näkevät työvoiman saatavuuden, yhteiskunnan talouden ennustamattomuuden sekä oman osaamisen kehittymisen suhteessa yritystoiminnan kulloiseenkin tilanteeseen.
– Korona-ajasta puhutaan yhtäältä hyvää ja toisaalta
siinä nähdään paljon haasteita. Yhtiömme näkökulmasta katsottuna nykyinen aikakausi on tarjonnut
monia mahdollisuuksia. Toki kulunut vuosi on vaatinut meiltä luovimista niin työvoimaresurssien kuin taloudellisten tekijöiden suhteen, mutta olemme tähän

asti selvinneet tilanteesta nopeilla strategisilla muutoksilla ja meille luontaisilla dynaamisilla toimintatavoilla, Mari selvittää.
– Toki esimerkiksi äkilliset materiaalien hinnannousut sekä kaikki siihen liittyvä tekee toiminnastamme
haastavaa. Mutta tilanne on sama kaikille, joten emme
anna näiden tekijöiden vaikuttaa meihin liikaa. Olemme pyrkineet reagoimaan tilanteeseen hyvin käytännön
tasolla, Mikko toteaa. 

Tutustu yritykseen
broofing.fi

Yrittäjäsisaret Mikko ja Mari Kahelin luottavat tulevaan,
ja heillä on myös terveisiä kaikille omaa yritystä miettiville:
– Ottakaa matkalle mukaan ihmisiä, joihin voitte aidosti luottaa,
ja jotka kannustavat teitä eteenpäin ja ovat positiivisia eli näkevät
ympärillään mahdollisuuksia. Älkääkä pelätkö epäonnistumista,
vaan antakaa tarvittaessa myös sille lupa.
– Uskaltakaa unelmoida, ja uskaltakaa ajatella parasta. Liikaa pelko
ja epävarmuus eivät auta, vaikka voivat toki jossakin määrin pitää
jalat maassa. Hyvät asiat syntyvät ikään kuin itsestään, kunhan
omat arvot ovat ohjaajan paikalla.

STIG ESIINTYY HALOSENNIEMESSÄ
Osallistu virtuaaliselle keikalle
webar.arilyn.com/halosenniemi
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TUUSULAN STRATEGIA

Kuva: Shutterstock.com

Ilmoittaudu
mukaan

kaikille avoimiin strategiakeskusteluihin 17.6. klo 18 ja 23.6.
klo 18 sähköpostitse
osallisuus@tuusula.fi.
Saat osallistumislinkin
sähköpostiisi. Keskustelut
käydään rakentavan keskustelun
Erätauko-dialogimenetelmää
hyödyntäen.

Tuusula tekee uutta strategiaa
– osallistu työhön erätaukokeskusteluissa
kesäkuussa ja kyselyssä elo-syyskuussa
Tuusulan kunta on käynnistänyt uuden
strategian laatimisen vuosille 2021–2025.
Kuluva strategiakausi tulee päätökseen
valtuuston vaihtuessa kesäkuun kunnallisvaaleissa ja uuden aloittaessa toimikautensa elokuussa. Tavoitteena on, että
uudesta strategiasta päätetään valtuustossa lokakuussa ja strategiaa teoiksi vievistä
vuoden 2022 tavoitteista ja talousarviosta
joulukuussa 2021. Kuntastrategia laaditaan
tuusulalaisten, kunnan henkilöstön ja päätöksentekijöiden yhteistyönä.

– Huikea kokemus! Tänään luotiin tulevaisuutta.
Oli erittäin antoisaa keskustella luovasti ja samalla kuitenkin ohjatusti, pohtivat dialogiin osallistuneet tuusulalaiset.
Keskusteluun osallistuneet asukkaat kokivat myös,
että osallistavan strategiatyön merkitystä ei voi korostaa liikaa. Siitä syystä strategian uudistamiseen liittyvät
Erätauko-dialogit jatkuvat kesäkuussa. Dialogit tullaan
käymään 17.6. klo 18 ja 23.6. klo 18. ja ne ovat avoimia
kaikille kiinnostuneille.
– Kutsumme keskusteluun kaikki tuusulalaiset – erityisesti sinut, joka et normaalisti osallistu tämän kaltaisiin keskusteluihin. Meitä kiinnostaa juuri sinun ajatuksesi, rohkaisee kehittämispäällikkö Heidi Hagman.

Strategiatyö jatkuu syksyllä
Strategia syntyy yhteistyössä
Strategian laatiminen on käynnistynyt kunnan toimintaympäristön kartoituksella ja analyysillä. Työssä on
hyödynnetty tietoa muuttuvasta maailmasta ja mietitty
muutosten vaikutuksia Tuusulalle ja tuusulalaisten elämiin. Henkilöstön ja päätöksentekijöiden näkemyksiä
on kerätty kyselyissä ja työpajoissa. Myös asukkaat otetaan mukaan strategian uudistamiseen. 27.5. käytiin
kaksi dialogia tuusulalaisten kanssa. Dialogin avulla haluttiin saada näkyväksi hiljaisia signaaleja toimintaympäristön muutoksesta ja Tuusulan tulevaisuudesta.
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Strategiatyö etenee painopisteiden ja strategisten valintojen määrittelyllä kesä-syyskuussa yhteistyössä henkilöstön, päätöksentekijöiden ja tuusulalaisten kanssa.
Tuolloin toteutetaan kuntalaisbarometri osana Valtiovarainministeriön rahoittamaa Open Agenda hanketta.
– Kuntalaisbarometri sisältää kysymyksiä Tuusulan
tulevan strategian tärkeimpiin teemoihin, painopisteisiin
ja strategisiin valintoihin liittyen. Kannustan kaikkia vastaamaan kyselyyn oman näkemyksensä mukaan ja ilmaisemaan todelliset mielipiteesi. Kysymyksiin ei ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia, muistuttaa Hagman. 

Huikea kokemus!
Tänään luotiin
tulevaisuutta.

Mikä ihmeen strategia?
• Strategia on suunnitelma, joukko
valintoja, toimintaa ja keinoja,
joilla päästään asetettuun visioon,
päämäärään ja tavoitteisiin.
• Visio on unelma ja tiivistelmä
tavoitellusta tulevaisuudentilasta.
• Kuntastrategia on kunnan ja kuntalaisten
yhteinen strategia. Se vaikuttaa kaikkiin
kunnan toimijoihin ja ohjaa ja sitoo
koko kuntaa.
• Kuntastrategia uudistetaan neljän vuoden
välein aina valtuustokauden vaihtuessa.

TERVEYS

Tuusulan kunnan palvelut koronavirusepidemian aikana

Toivotamme kaikille
kuntalaisille ja kesävieraille
lämmintä kesää!
-Tuusulan kunta

Tietoa koronavirusepidemian aikaisista palveluista Tuusulassa on koottu
Palvelut koronavirusepidemian aikana -verkkosivulle osoitteeseen
www.tuusula.fi/koronavirus.
Tietoa kunnan palveluista saa myös asiakaspalvelu Tuusinfosta:
Asiakaspalvelu TuusInfo
Puhelin 09 8718 3070
Sähköposti tuusinfo@tuusula.fi
Osoite: Tuusulan pääkirjaston rakennus
(Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula)
Tuusinfon toistaiseksi voimassa olevat
supistetut aukioloajat:
ma–to klo 8.00–15.00, pe klo 8.00–12.00

Sosiaali- ja terveyspalvelut kesällä
KONSERNIPALVELUT
Kesäaikana supistettua toimintaa.
Kirjaamo, Sandelininkatu 1 B, Hyvinkää on
avoinna 1.6.–15.8. ma–pe klo 9–14.
Tietosuojayksikkö avoinna ma–to klo 9–14.
MISTÄ APUA KORONAVIRUS-ASIOISSA?
Tee oirearvio nettipalvelussa / lisätietoja:
www.keski-uudenmaansote.fi/koronavirus
Koronahoitopuhelin 019 226 0099, klo 8–20.
Aukioloaika muuttuu 28.6. alkaen klo 8–16.
SOSIAALIPALVELUIDEN SEKÄ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN
NEUVONTA JA OHJAUS
Ajalla 31.5.–8.8. puhelinpalvelut avoinna
ma–pe klo 8–12. Juhannusaattona suljettu.
AIKUISTEN MIELENTERVEYS-, PÄIHDEJA SOSIAALIPALVELUT
Aikuissosiaalityö: Jokelan ja Kellokosken sosiaali- ja
terveysasemat suljettu 5.7.–1.8. Nurmijärven asiakasneuvonta auki 26.6.–8.8. klo 9–12.
Sosiaalinen kuntoutus: Toimipisteet suljettu
12.–25.7. Lisäksi yksiköissä voi olla em. ajan
supistettua palvelua sekä laajempia sulkuaikoja.
Päiväkeskus Wärttinä toistaiseksi kiinni
koronarajoituksista johtuen.
Mielenterveys- ja päihdepalvelut:
• Hyvinkää: Terveysneuvontapiste Tykki,
Sahanmäenkatu 1, avoinna 14.6. alkaen maanantaisin
klo 14–16.
• Järvenpää: MATALA auki 1.6.–30.8.
ma–ke klo 12–14.30
• Mäntsälä-Pornainen: toimipiste suljettu 12.–25.7.
• Nurmijärvi: Klaukkalan toimipiste suljettu samaan
aikaan kuin terveysasema.
IKÄIHMISTEN JA VAMMAISTEN PALVELUT
Vammaispalvelujen päiväaikaisen toiminnan yksiköt
Askare, Himmeli, Kettunen, Mesikämmen, Villakko ja
Woimala suljettu 5.7.–1.8.
Vammaispalvelujen toimistot toimivat pienemmällä
henkilöstömäärällä arkisin juhannuksesta heinäkuun
loppuun.
Ikääntyneiden päivätoiminta Hyvinkäällä, Mäntsälässä,
Nurmijärvellä ja Tuusulassa on suljettu kesän ajan.
Henkilökohtaisen avun keskus palvelee supistetuilla
puhelinajoilla 21.6.–8.8. arkisin klo 9–12.
LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT
Perheoikeudelliset palvelut: Hyvinkään toimipiste
kiinni 5.–18.7., Järvenpään toimipiste kiinni 19.7.–1.8.
Lastenvalvojien ajanvaraus ja neuvontapuhelin
28.6.–8.8. avoinna klo 11–12.30.
Perheneuvolat suljettu 5.–30.7.
Perhesosiaalityössä hoidetaan vain asiakkuudessa
olevien lasten kiireellisiä asioita 28.6.–1.8.
Nuorisoasemilla supistettua toimintaa 5.7.–1.8.

Neuvolat: hoidetaan 0–1 -vuotiaat, raskaana olevat ja
kontrollikäynnit. Toiminta supistettua 21.6.–15.8.
klo 8–16. Neuvola Chat kiinni heinäkuun. Avoin neuvola ja avoin ehkäisyneuvola-toiminta jatkuu ajanvarauksella vielä kesän ajan.
• Jokelan ja Kellokosken neuvolat suljettu
5.7.–1.8. > Hyrylän neuvola palvelee
• Rajamäen neuvola suljettu 5.7.–1.8.
> Kirkonkylän neuvola palvelee
• Jampan ja Pollen neuvolat suljettu
5.7.–1.8. > Neuvola Just palvelee
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto: Koronatilanteen
vuoksi keskitettyä kesävastaanottoa ei ole. Terveydenhoitajat ottavat vastaan kouluilla. Yhteydenotto ja
ajanvaraus omalta terveydenhoitajalta.
TERVEYSPALVELUT JA SAIRAANHOITO
Hoitajan ja lääkärin vastaanottopalvelut
ja hammashoito:
Kellokosken, Jokelan ja Rajamäen terveysasemat suljettuina 5.7.–1.8. Pornainen rajoitetusti 5.7.–1.8., katso
aukioloajat www.keusote.fi/vastaanottopalvelut.
Sairaalapalvelut Nurmijärven akuuttiosastot suljettuina
tilojen peruskorjauksen vuoksi.
Kuntoutus- ja apuvälinepalvelut:
• Fysioterapian puhelinpalvelu on avoinna 1.6.–29.8.
ti ja to klo 8–9.
• Lasten toimintaterapian puhelinpalvelu on avoinna
1.6.–31.8. ti klo 12–13.
• Puheterapian puhelinpalvelu on suljettu kesän ajan.
Puheterapeutti soittaa suoraan asiakkaalle, kun
aikoja saatavilla.
• Kuntoutuskoordinaattoreiden puhelintunti
28.6.–1.8. vain ti klo 12–13.
• Lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksia ei
käsitellä ajalla 5.7.–1.8.
• Apuvälinepalvelun lainaamo Järvenpäässä,
Mäntsälässä, Nurmijärvellä sekä Tuusulassa avoinna
1.6.–31.8. ma ja ke klo 12.30–14 sekä
pe klo 10–11.30. Pornainen kesäkuussa avoinna
ke klo 14–16 ja suljettu heinä- ja elokuun.
Asiointi Mäntsälän apuvälinelainaamossa.
• Kehitysvammapoliklinikka suljettuna 5.7.–1.8.
Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä vammaispalvelujen
neuvonnan ja ohjauksen puhelinpalveluun
ma–pe klo 9–11.
Hoitotarvikejakelu toimii kesän aikana normaalisti.
Suljettu juhannusaattona 25.6.
HUSLAB Laboratoriopalvelut  
Tarkista ajantasaiset toimipistetiedot: www.huslab.fi
• Laboratoriot sulkevat to 24.6. viimeistään klo 16
ja ovat kiinni juhannuksena 25.–27.6.
• Supistetut aukioloajat 28.6.–15.8. Toimipisteet
suljettu iltaisin ja lauantaisin.
• Jokelan ja Kellokosken laboratorio, suljettu 5.7.–1.8.

Keski-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys avoinna 24/7, 019 711 0721

Kesän 2021 aukioloajat
Tuusulassa
Lähes kaikki Tuusulan kunnan palvelut ovat kuntalaisten käytettävissä myös kesälomakautena. Loma-ajan
aukiolo- ja päivystysajat saattavat kuitenkin poiketa
normaalista.
KULTTUURI JA VAPAA-AIKAPALVELUT
• Kirjaston kesäaukioloajat 31.5.−8.8.:
- Pääkirjasto ma-to klo 9−19, pe klo 9−18,
la/su suljettu. Itsepalvelu klo 9−10. Lehtisali avataan
arkisin klo 9. Palautusluukku on kiinni la/su.
- Jokelan kirjasto ma, ti, to 13−19, ke, pe 10−16,
la/su suljettu. Lukusali on kiinni.
- Kirjastoauto kesän aukioloajat 7.6.−15.8.:
vain iltareitit 7.6.−4.7. ja 2.−15.8. Kirjastoauto
on kesätauolla 5.7.−1.8. Käsihygieniasta ja
turvaväleistä huolehditaan myös kirjastoautossa,
ja autoon pääsee sisälle vain yksi perhe tai
kaksi asiakasta kerrallaan. Varausten tekemistä
etukäteen suositellaan asioinnin helpottamiseksi.
• Taiteilijakoti Erkkola ja Aleksis Kiven kuolinmökki
ovat kesän ajan avoinna ti–su klo 10–17.
• Halosenniemi on avoinna kesän ajan
29.8. asti joka päivä klo 10−17.
• Uimahalli on avoinna avoinna 24.6 asti seuraavasti.
Tarkista aukioloajat uimahallin sivulta
www.tuusula.fi/uimahalli.
- maanantai 6–19, tiistai 6–19, keskiviikko 11–19,
torstai 6–19, perjantai 6–19, lauantai 11.15–18,
sunnuntai 11.15–18.00.
OPETUS JA VARHAISKASVATUS
• Koulut ovat kesälomalla 7.6.–10.8. Syyslukukausi
käynnistyy 11.8.
• Päiväkodeissa on kesäaukiolot ja kesäpäivystys
ajalla 24.6.–28.7. Päivystävinä yksikköinä toimivat
Etelä-Tuusulassa Pellavan ja Mainingin päiväkodit,
Jokelassa Pertun päiväkoti ja Kellokoskella Roinilan
päiväkoti.
TYÖLLISYYS- JA OHJAAMOPALVELUT
• Työllisyyspalvelut on suljettu 12.–18.7.2021,
muuten tapaamme asiakkaita kesän ajan
ajanvarauksella sekä kasvokkain että puhelimen,
Teamsin, Skypen, Google hangoutsin/meetsin
tai Whatsapp-videopuhelun välityksellä. Saat
meidät tavalliseen tapaan kiinni sähköpostitse ja
puhelimitse.
• Ohjaamo-palvelut ovat avoinna koko kesän mape 8.15−15.45. TE-toimiston palvelut päivystää
Ohjaamossa ti–to klo 13−15.45. Puhelinpäivystys
ti ja to 17–19 numerossa 040 314 2221
ASIAKASPALVELU TUUSINFO
• TuusInfo palvelee ma–to klo 8–15 ja
pe klo 8–12 9.8.2021 saakka.
Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula
puh. 09 8718 3070 Sähköposti: tuusinfo@tuusula.fi
IKÄIHMISTEN PALVELUNUMERO
• Tuusulan kunnan ikäihmisten palvelunumero
040 314 3160. Numero palvelee arkisin klo 9−16.
Tietoa kunnan ja muiden palveluista.
Jos jokin palvelumme ei ole mainittu koosteessa,
tarkastathan kyseisen palvelun aukioloajat sen omilta
sivuilta. Tuusulan tapahtumatarjontaan voit tutustua
tapahtumakalenterissa.
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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!

