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Käsissäsi on tuorein Tuusulan asukaslehti, Elämää Tuusulassa. Olemme
koonneet tähän noin 4–5 kertaa vuodessa ilmestyvään lehteen tietoa
ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä Tuusulassa. Tervetuloa uusillekin lukijoille – teitäkin on toivottavasti joukossa, onhan kunnan asukasluku
noussut vuonna 2021.
Viime vuosina olemme panostaneet monin tavoin asumiseen Tuusulassa:
olemme kaavoittaneet uusia asuinalueita ja isännöimme vuonna 2020
valtakunnallisia asuntomessuja. Kehitämme kuntalaisten palveluverkkoa
– käynnissä on kunnan historiassa suurin investointi, palveluverkkouudistus. Kohennamme myös kuntalaisten elinympäristöä. Esimerkiksi
Hyrylän urheilukeskuksen ja harrastuspaikkojen kehittäminen eri puolilla kuntaa tuo meille kaikille parempia liikkumisen mahdollisuuksia.
Samalla pidämme huolta kulttuurikohteistamme.

4 Kirkonkylän kampus tarjoaa varhaiskasvatusta ja perusopetusta
suomen ja ruotsin kielellä
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5 Kyrkbyns campus erbjuder småbarnspedagogik och grundläggande
utbildning på svenska och finska
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6 Terveisiä Puustellinmetsästä: Yhteisöllistä arkea
ja oman kodin tunnelmaa
7 Asuntomessualue todistaa Tuusulan vetovoimaa
BRÄNDI: TUUSULA TUNNETUKSI

Teemme myös pieniä arkipäiväisiä tekoja tuusulalaisten hyväksi. Nyt
10.1.2022 käynnistyy jälleen osallistuvan budjetoinnin äänestys. Osallistuvan budjetoinnin eli osbun avulla otamme tuusulalaiset mukaan
oman elinympäristönsä kohentamiseen: keräämme teiltä ideoita ja pyydämme mukaan valitsemaan tänä vuonna toteutettavat uudistukset.

8 Pohjois-Tuusulan agentti
8 Tuusula tarvitsee pohjoisia osiaan

Asumisen ja elinympäristön kehittämisessä käännämme katseemme eri
puolille kuntaa. Tässä lehdessä käsittelemme esimerkiksi Tuusulan pohjoisten keskusten, Jokelan ja Kellokosken kehittämistä. Lehden välissä
olevasta osbu-liitteestä löytyy koko kuntaa ja sen eri osia koskevia ideoita,
joista voi äänestää mieleisiään.

ELINKEINO: YRITYKSET

Tuusulalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa Keski-Uudenmaan
sote -kuntayhtymä Keusote. Kuntayhtymä muuttuu hyvinvointialueeksi
1.1.2023, ja sille siirtyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu. Hyvinvointialueen ensimmäinen aluevaltuusto
valitaan aluevaaleissa tammikuussa 2022. Nyt kannattaa käyttää ääntään. Pidetään yhdessä huolta kuntalaisten sosiaali- ja terveyspalveluista
tulevaisuudessa!
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Tuusulan asukaslehti 1/2022
Seuraava lehti ilmestyy maaliskuussa 2022.
Päätoimittajat: Paula Miettinen,
paula.miettinen@tuusula.fi, 040 314 2004
Pia Visti-Korhonen, pia.visti-korhonen@tuusula.fi,
040 314 2011
Taitto: Grapica Oy
Paino: Lehtisepät
Jakelu: SSM/Jakelujuniorit
Painos: 18 000 (julkinen tiedote)
Kannen kuva: Kaapo Kamu

PÄÄTÖKSENTEKO: VAALIT

Kohti hyvinvointialuetta – sote ihmisen kokoiseksi
Sote-uudistus tulee rakentamaan KeskiUudellemaalle uuden hallinnollisen
rakenteen – Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle siirtyy vastuu sosiaali- ja
terveydenhuollon perus- ja erikoistason
palveluista sekä pelastustoimen
järjestämisestä.
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä muuttuu
1.1.2023 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueeksi.
Hyvinvointialueeseen kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Nurmijärvi, Mäntsälä, Tuusula ja Pornainen.
Hyvinvointialueet huolehtivat sote-palveluiden laa-

dukkaasta ja tasa-arvoisesta kehittämisestä alueensa
asukkaille.
Muutos pyritään toteuttamaan siten, että kuntalaisten palveluihin ei tule häiriöitä. Tutut sote-palvelut jatkuvat kuntayhtymän palvelupisteissä.

neljä vuotta. Aluevaltuusto aloittaa toimikautensa
1.3.2022.
Aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022.
Äänestää voi joko ennakkoäänestämällä tai vaalipäivänä omassa äänestyspaikassasi. 

Sinulla on äänioikeus – aluevaaleissa
valitaan 69 aluevaltuutettua
Aluevaltuusto muodostuu äänestämällä valituista
hyvinvointialueiden aluevaltuutetuista. Aluevaltuusto päättää muun muassa hyvinvointialue- ja
palvelustrategiasta, palveluverkoston periaatteista,
pelastustoimen palvelutasosta, hyvinvointialueen
talousarviosta ja -suunnitelmasta ja jäsenten valitsemisesta toimielimiin. Aluevaltuuston toimikausi on

Lisätietoja hyvinvointialueen
valmistelusta ja aluevaaleista
www.keusote.fi/keskiuudenmaanhyvinvointialue

Aluevaalit Tuusulassa 2022
Vaalipäivän äänestyspaikat

Ennakkoäänestys

Aluevaalien äänestyspaikat ovat 23.1.2022 Tuusulan kunnassa seuraavat:

Ennakkoon voi äänestää 12.–18.1.2022 viidessä
ennakkoäänestyspaikassa:

001 Kirkonkylä, Kunnantalo, Kotorannakuja 10, 04310 Tuusula
002 Rusutjärvi, Rusutjärven koulu, Rusutjärventie 258, 04370 Rusutjärvi
003 Paijala, Paijalan koulu, Paijalantie 44, 04300 Tuusula
004 Tuomala, Tuomalan koulu, Kansanopistontie 41, 04380 Tuusula
005 Ruotsinkylä, Ruotsinkylän koulu, Rävbäckinkuja 29, 04360 Tuusula
006 Jokela, Jokela-talo, Keskustie 20, 05400 Jokela
007 Vanhakylä, Vanhankylän koulu, Vanhankylän koulutie 109, 04390 Jäniksenlinna
008 Kellokoski länt., Kellokosken koulu, Koulutie 7, 04500 Kellokoski
009 Hyrylä, Mikkolan koulu, Pähkinämäentie 215, 04300 Tuusula
010 Vaunukangas, Vaunukankaan koulu, Vaunukankaantie 3, 04300 Tuusula
011 Riihikallio I, Riihikallion koulu, Pellavamäentie 15, 04320 Tuusula
012 Lepola, Lepolan koulu, Visantie 1, 05400 Jokela
013 Riihikallio II, Riihikallion koulu, Pellavamäentie 15, 04320 Tuusula
014 Hyökkälä, Hyökkälän koulu, Kirkkotie 11, 04300 Tuusula
015 Kellokoski it., Kellokosken koulu, Koulutie 7, 04500 Kellokoski

Kotiäänestys
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse
äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää
ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen
kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen
oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa
tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen
kotikunnakseen.
Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti
keskusvaalilautakunnalle (os. Keskusvaalilautakunta, PL 60, 04301 Tuusula) tai puhelimitse
numeroon 040 314 3012 tiistaihin 11.1.2022 klo 16 mennessä. Lomaketta, jolla ilmoituksen
voi tehdä, on saatavissa keskusvaalilautakunnalta ja TuusInfosta (Tuusulan pääkirjaston
rakennus, Autoasemankatu 2). Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän
valitsema henkilö. Jos omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on
mainittava ilmoituksessa.

Tuusulan pääkirjasto, Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula
S-Market Tuusula, Hyrylänkatu 6, 04300 Tuusula
ke–pe 12.–14.1.2022 klo 9–20
la 15.1.2022 klo 10–16
su 16.1.2022 klo 12–16
ma–ti 17.–18.1.2022 klo 9–20
Kellokosken kirjasto, Kuntotaival 2 B, 04500 Kellokoski
Jokela-talo, Keskustie 20, 05400 Jokela
Riihikallion koulu, Pellavamäentie 15, 04320 Riihikallio
ke–pe 12.–14.1.2022 klo 12–20
la–su 15.–16.1.2022 klo 12–16
ma–ti 17.–18.1.2022 klo 12–20
Ilmoittautuessaan ennakkoäänestykseen tai varsinaisen
vaalipäivän äänestykseen äänestäjän on esitettävä
riittävä selvitys henkilöllisyydestään (esim. poliisin
antama henkilökortti, ajokortti, passi tai kuvallinen
Kela-kortti). Henkilö, jolla ei ole henkilöllisyystodistusta,
voi saada poliisilta maksutta väliaikaisen henkilökortin
vaaleissa äänestämistä varten (korttia haettaessa on
oltava mukana passikuva). Ilmoituskortin esittäminen
nopeuttaa äänestystä, mutta ei riitä henkilöllisyyden
todistamiseen.
Tuusulan kunnan laitoksissa toimitettavien ennakkoäänestysten ajankohdista vaalitoimikunnat julkaisevat
kuulutuksen ao. laitoksen ilmoitustauluilla.

Aluevaaleissa 2022 valitaan
ensimmäinen aluevaltuusto, joka
vastaa hyvinvointialueemme
toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää
hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa.
Aluevaltuustolla on siis tärkeä rooli
hyvinvointialueen rakentamisessa.

Äänestä ja vaikuta!
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PERHE: KEHITTYVÄT PALVELUT

Teksti: Minna Luoma
Kuva: Arkkitehtitoimisto LPV Oy

Kirkonkylän kampus tarjoaa
varhaiskasvatusta ja perusopetusta
suomen ja ruotsin kielellä
Tuusulan Kirkonkylälle on kohoamassa valtakunnallisestikin ainutlaatuinen kampus.
Kahden ja puolen vuoden kuluttua uuteen
rakennukseen sijoittuu paitsi 1.–6. luokkien
perusopetus myös päiväkoti. Uutta on, että
kampuksella tarjotaan varhaiskasvatusta ja
perusopetusta kahdella kotimaisella
kielellämme.
Suomen- ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhdistäviä kampuksia Tuusulan Kirkonkylällä toteutettavaan tapaan ei Suomessa ole tiettävästi
monta.
– Ruotsinkielistä perusopetusta tarjotaan usein
omassa yksikössä, ja niissä kunnissa, joissa yhteisö on
pieni, myös koulu on pieni, valottaa opetuspäällikkö
Markus Torvinen.
– Jatkossa Kirkonkylän kampuksella on kolme
tasavertaista toimijaa: päiväkoti, joka tarjoaa varhais-

kasvatusta suomeksi ja ruotsiksi sekä suomenkielinen
ja ruotsinkielinen alakoulu.

Kirkonkylän kampus
mahdollistaa uusia tapoja

Kirkonkylän kampuksella
rakennetaan uutta koulua

Parhaimmillaan Kirkonkylän tuleva kampus mahdollistaa uusia tapoja oppia.
– Ruotsinkielinen kielirikasteinen toiminta tuo uuden
kielen oppimisen mahdollisuuden varhaiskasvatuksessa kaikille suomea äidinkielenään puhuville lapsille, valottaa varhaiskasvatuspäällikkö Hannamari Halinen.
– Kun kampuksen arki toimii kahdella kielellä,
eri kielikulttuureissa toimivat saavat tutustumispintaa toistensa kieleen ja kulttuuriin. Parhaimmillaan
lapset ja nuoret saavat uusia ystäviä sekä rohkeutta
toimia vuorovaikutuksessa eri kielillä, jatkaa rehtori
Katja Nieminen. 

Niin Torvisen kuin sivistysjohtaja Tiina Simonsin
mukaan uudenlaisen kasvatuksellisen ja opetuksellisen
toimintamallin rakentaminen ei ole helppoa. Se vaatii
aikaa ja uudenlaista ajattelua.
Torvinen myöntää, että kolmen erilaisen toimijan
kesken uutta toimintakulttuuria luotaessa on muistettava olla varovainen: ruotsin kieli ei saa unohtua
suomen jalkoihin tai päiväkoti alakoulun alle.
– Kirkonkylän kampuksella rakennetaan uutta
koulua ilman yhteistä historiaa. Se asettaa haasteita, mutta tarjoaa myös mahdollisuuksia, toteaa
Torvinen. – Olemme tehneet suunnittelutyötä hyvässä hengessä, ja jatkamme sitä yhä, täydentää Simons.

Uusi ruotsinkielinen koulu
lisää kielivähemmistön voimaa
Muutto Ruotsinkylästä pienestä Klemetskog skolasta Kirkonkylän kampukselle on
oppilaille ja koulun henkilökunnalle suuri.
– Joidenkin oppilaiden koulumatka pitenee, mutta
monella koulumatka myös lyhenee tai muuttuu muuten paremmin saavutettavaksi. Jatkossa koulumme
sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella, korostaa Klemetskog skolanin rehtori Saara Värtö. – Keskeinen sijainti tulee helpottamaan paitsi arjen logistiikkaa myös
tulevaisuuden rekrytointeja.
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Värtö näkee Klemetskog skolanin muutossa ja sen
siirtymisessä ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen yhteyteen runsaasti mahdollisuuksia. Jatkossa esimerkiksi
ruotsikielinen koulupolku on yhtenäinen päiväkodista ja esikoulusta alakoulun kuudenteen luokkaan asti.
Lisäksi uudet tilat mahdollistavat yhteisopettajuuden kehittämistä, ja muun muassa mahdollisuudet
taide- ja taitoaineiden opettamiseen ruotsin kielellä
kohenevat.
– Muutto lisää yhteistyön mahdollisuuksia ja kasvattaa pienen vähemmistön eli ruotsinkielisen yhteisön voimaa Tuusulassa, Värtö muistuttaa. 

KIRKONKYLÄN KAMPUS
ON VALMIS 2024
Kirkonkylän kampus aloittaa toimintansa
elokuussa 2024. Kampus kohoaa
nykyisen alakoulurakennuksen paikalle.
Kampus korvaa vanhan Kirkonkylän
alakoulun, Ruotsinkylässä sijaitsevan
Klemetskog skolanin sekä aiemmin
lakkautetun Mattilan päiväkodin.
Kampuksesta kaavaillaan alueen
kyläyhteisön keskusta ja asukkaiden
yhteistä olohuonetta koulun ja päiväkodin
toiminta-aikojen ulkopuolella.
Kirkonkylän kampusprojekti on
toistaiseksi ainoa, jonka rakennusaikana
hyödynnetään kiertotaloutta.

FAMILJ: UTVECKLING AV TJÄNSTER

Text: Minna Luoma
Foto: Arkkitehtitoimisto LPV Oy

Kyrkbyns campus erbjuder
småbarnspedagogik och grundläggande
utbildning på svenska och finska
Ett nationellt unikt campus kommer att
byggas i Kyrkby i Tusby. Om två och ett
halvt år kommer både årskurserna 1–6 och
ett daghem att ta plats i den nya byggnaden. Det speciella med det här projektet
är att det kommer att finnas småbarnspedagogik och grundläggande utbildning på
både finska och svenska på ett och samma
campus.
Det torde inte finnas många andra campus i Finland
som förenar svensk- och finskspråkig småbarnspedagogik och grundläggande utbildning, som man kommer att göra i Kyrby i Tusby.
– Den grundläggande svenskspråkiga utbildningen utgör oftast en egen enhet, och i kommuner med
små svenskspråkiga gemenskaper är även skolan liten,
säger utbildningschef Markus Torvinen.

– I framtiden kommer Kyrkbyns campus att ha
tre jämlika verksamheter – daghem som erbjuder
småbarnspedagogik på finska och svenska samt en
svenskspråkig och en finskspråkig lågstadieskola.
En ny skola byggs
på Kyrkbyns campus
Både Torvinen och bildningsdirektör Tiina Simons
konstaterar att det inte är lätt att bygga upp en ny
pedagogisk verksamhetsmodell. Det kräver tid och
nytänkande.
Torvinen framhäver att man måste komma ihåg
att vara försiktig när man skapar en ny verksamhetskultur med tre olika verksamheter: det svenska språket får inte överskuggas av det finska, och daghemmet
får inte bli i kläm mellan skolorna.
– Vi bygger en skola på Kyrkbyns campus utan gemensam historia. Det innebär utmaningar, men också möjligheter, säger Torvinen. – Planeringsarbetet

Ny svenskspråkig skola
stärker språkminoriteten
Att flytta från lilla Klemetskogs skola till
Kyrkbyns campus är ett stort steg för både
elever och skolpersonal.
– För en del elever blir skolvägen längre, men för andra
blir den kortare eller mer tillgänglig. I fortsättningen
ligger vår skola nära goda transportförbindelser, säger
Saara Värtö, rektor på Klemetskog skola. – Det centrala läget kommer inte bara att underlätta vardagslogistiken utan även framtida rekrytering.

Värtö ser många möjligheter med flytten och sammanslagningen med svenskspråkig småbarnspedagogik. Till exempel blir den svenska skolstigen enhetlig
ända från dagis och förskola till sjätte klass i lågstadiet.
De nya lokalerna ger nya möjligheter för att utveckla kompanjonsundervisningen, vilket ökar möjligheterna till undervisning av konst- och färdighetstämnen på svenska.
– Flytten ökar möjligheterna till samarbete och
stärker den lilla minoriteten, dvs. den svenskspråkiga
gemenskapen i Tusby, sammanfattar Värtö. 

har förlöpt i positiv anda och det pågår fortfarande,
tillägger Simons.
Kyrkbyns campus möjliggör nya inlärningssätt
I bästa fall möjliggör Kyrkbys framtida campus nya
inlärningssätt.
– Språkberikande verksamhet på svenska ger en
möjlighet för finskspråkiga barn inom småbarnspedagogiken att lära sig ett nytt språk, säger Hannamari
Halinen, chef för småbarnspedagogiken.
–I den tvåspråkiga vardagen på campus med
människor från olika språkkulturer får man en chans
att bekanta sig med varandras språk och kultur. I bästa fall får barnen och ungdomarna nya vänner samtidigt som de lär sig våga kommunicera på olika språk,
fortsätter rektor Katja Nieminen. 

KYRKBYNS CAMPUS
STÅR KLART 2024
Kyrkbyns campus kommer att inleda sin
verksamhet i augusti 2024 och den byggs
på den nuvarande lågstadieskolans plats.
Kyrkbyns campus kommer att ersätta gamla
Kirkonkylän alakoulu, Klemetskog skolas
nuvarande skolbyggnad, och det tidigare
stängda daghemmet Mattilan päiväkoti.
Kyrkbyns campus är tänkt att bli ett centrum
för bygemenskapen i området och ett
gemensamt vardagsrum för invånarna.
Kyrkbyns campusprojekt är tillsvidare det
enda campusprojektet som utnyttjar cirkulär
ekonomi under byggskedet.

5

ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ

Teksti: Anna Partanen
Kuvat: Kari Kohvakka

Suomen Asuntomessujen operatiivinen johtaja Heikki Vuorenpää, Tuusulan pormestari Kalle Ikkelä ja vuoden 2020 messujen projektipäällikkö Riikka Uusikulku kävivät
lokakuussa kylässä myös Kati-Annika ja Sami Aallon Duplio-paritalokodissa.

Terveisiä Puustellinmetsästä:

Yhteisöllistä arkea
ja oman kodin tunnelmaa
Tuusulan vuoden 2020 asuntomessualueella Rykmentinpuistossa on asuttu nyt
reilun vuoden verran. Lähdimme ottamaan
selvää, millaista elo uudella asuinalueella
on, elävätkö muistot messurakentamisesta ja näkyvätkö rakennusaikaiset teemat,
kylämäinen naapurusto, taide ja hyvinvointi
asukkaiden arjessa.
Kuusen paikka, se oli tiedossa jo paljon ennen kuin
talo oli edes harjakorkeudessa. Se löytyy kelluvien puuportaiden vierestä, jossa on korkeaa tilaa viiden metrin verran. Olemme Duplio-paritalokodin B-puolella,
Kati-Annikka ja Sami Aallon kompaktissa perhekodissa, jossa asuvat myös pariskunnan tyttäret Mila, 5,
ja Amanda, 7.
– Olemme viettäneet Samin kanssa jo yli 10 joulua yhdessä, mutta viime vuonna meillä oli ensimmäistä kertaa oma joulukuusi kotona sisällä, KatiAnnika kertoo.
– Ja täytyy myöntää, että kuusen kanssa meni silloin vähän överiksi. Ei meinattu saada tähteä latvaan,
kun kuusi oli niin korkea. Tänä jouluna osattiin olla
jo vähän maltillisempia, Sami nauraa.
Perheen asumisratkaisu on herättänyt paljon ihastusta. Paritalon toisella puolella A-talossa asuu KatiAnnikan Aila-täti, jonka idea asuntomessualueelle rakennuttamien alkujaan oli. Kati-Annika on joutunut
tosin korjaamaan käsitystä, että kyse ei ole lastenhoitoratkaisusta. Perhe ja tyttäret kyläilevät kyllä puolin ja
toisin, mutta Aila-täti on ystävä, läheinen perhetuttu,
jonka kanssa jaetaan asioita ja myös yhteinen piha.
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– Muutimme vuonna 2016 Helsingin Lauttasaaresta Tuusulaan lähemmäksi Keravalla asuvia
isovanhempiamme. Asuimme kerrostalossa Bostonin asuinalueella, ja tarkoituksemme oli kokeilla,
millaista Tuusulassa olisi elää ja asua. Suunnitelmissamme oli ostaa rivitalo tai mahdollisesti valmis talo
asuntomessualueelta. Sitten tuli päivä, kun huomasimme, että olimme täällä Rykmentinpuistossa
tonttikierroksella Ailan kutsumana, Sami muistelee
tapahtumia.
Naapureiden kanssa jaettua
arkea ja juhlaa
– Täällä asuu samanhenkistä porukkaa ja toisten kanssa
on ystävystytty niin, että on tehty myös yhteisiä mökkireissuja loma-aikana. Tämä on ollut ihana asia myös
lasten koulun alun suhteen. Rykmentinpuiston lähikoulu ei ole vielä valmis, ja Amanda aloitti nyt syksyllä
ensimmäisellä luokalla Hyökkälän koulussa kolmen
kilometrin päässä. Me vanhemmat olemme jakaneet
kuljetuksia, Sami kertoo.
– Olin hieman huolissani, että miten tytön koulu
lähtee käyntiin uudessa paikassa, kun eskarikaverit
jäivät toisaalle, mutta onneksi Amandan kanssa yhtä
aikaa koulun aloitti kolme muuta lasta tästä naapurustosta, Kati-Annika lisää.
Milan päiväkoti on aivan perheen kodin lähellä
Norlandian sukupolvia yhdistävässä palvelukorttelissa.
Siellä on päiväkodin lisäksi ikäihmisten asumispalvelutalo ja yhteinen pihamaa.
– Mila moikkailee täällä lähiseudun ikäihmisiä,
että tuttuja on tullut. Ja nyt palvelukorttelissa toimii
myös koirien päiväkoti, Sami kertoo.

Talvi ja lumen määrä yhdisti
Viime vuoden luminen talvi ja kunnon paukkupakkaset edistävät myös yhteisöllisyyttä uudella asuinalueella. Talojen vanhemmat pojat jäädyttivät Puustellinmetsänpuiston pari lampea luistinradaksi. Puiston
nuotiopaikalla on pidetty illanistujaisia ja kokoonnuttu paistamaan makkaroita.
– Ensimmäisenä jouluna poikkeusoloissa joulupukkikin tuli tuonne puistoon ja me perheet menimme sinne lapsinemme pukkia tapamaan. Ja onhan
meillä ehtinyt olla myös yhteiset Halloween-juhlat ja
pikkujoulut. Jos emme olisi eläneet poikkeusaikoja,
yhteisiä tapahtumia ja juhlia olisi ollut täällä varmasti enemmänkin, Kati-Annika kertoo.
– Olemme eläneet täällä kyllä omassa koronakuplassa, kun töitäkin on tehty lähinnä etänä kotoa
käsin, mikä oli kyllä pitkälle myös oma toivomuksemme. Ja Krapin paja tarjoaa hyvää musiikkiohjelmaa, niin eihän täältä tarvitse keikoillekaan lähteä
kauemmas, Sami nauraa.
Viime talvena lunta satoi valtavat määrät ja se yllätti uudet omakotitaloasujat. Taloyhtiöön tottuneena Sami ja Kati-Annika miettivät ajoittain, että miksi ne eivät koskaan tule tekemään lumitöitä, kunnes
muistivat, että hei, sehän onkin meidän hommamme.
– Lumen määrä oli viime talvena ihan käsittämätön. Tosin sekin lisäsi yhteisöllisyyttä, että naapurien
kanssa selvittelimme, mihin saamme kaikki lumet
pieniltä tonteiltamme ja mikä osa kävelyteiden auraamisesta kuuluu kenellekin, Sami kertoo.
– Puustellimetsän omassa Facebook-ryhmässä
käytiin paljon keskusteluja, ja nyt siellä on puhuttu ja toivottu, että läheiset upeat lenkkimaastot ja

metsämaat hiihtolatuineen säilytettäisiin, vaikka uudisrakentaminen reunamilla etenee.
–Kyllähän täällä on todella kylämäinen tunnelma. Naapurin lemmikin kuolema on yhteinen suru,
ja tytöt piirtävät kortteja ja vievät niitä naapureiden
postiluukkuihin, Kati-Annika lisää.
Täällähän on kuin Välimerellä!
– Minulla oli unelma siitä, miltä talomme näyttäisi
ulkoa päin. Haaveissamme oli neliöiltään maltillinen
ja kompakti perheasunto, mikä sinänsä oli yksinkertainen asia toteuttaa. Mutta tuplaharjakattoinen paritalokoti laajoine terassialueineen ja kelluvine portaineen,
johon saimme arkkitehdiltä lopulta meitä kaikkia osapuolia miellyttäneet piirustukset, ei ollutkaan helppo
talotoimittajien näkökulmasta.
Lopulta rakennuttaja löytyi ja Duplio-paritalo
sai ainutlaatuisen ulkomuotonsa. Kivitaloon nähden
käytössä on myös tavallista enemmän puupintoja
perheiden toiveiden mukaisesti.
– Sisustimme kotimme pitkälti itse yhteistyökumppanimme kanssa, ja meillä kävi kyllä hyvä tuuri
siinä, että yhteistyö toimi erinomaisesti. Olihan tämä
sellainen kerran elämässä -kokemus. Lähes kolme
vuotta tehtiin Samin kanssa lähes joka ilta töitä tämä
eteen. Kiitos siitä, että olimme koko ajan askeleen
edellä, sisustamiseen ja sen miettimiseen jäi enemmän aikaa, Kati-Annika kertoo.
– Olihan tämä aikamoinen kokemus, kun messuihin mennessä piti olla valmista kukkaistutuksiin
ja sängynpetauksiin saakka. Eteen tuli monenlaisia
vaiheita, koko ajan piti tehdä valintoja ja päätöksiä,
vaikka ei juuri ollut aiempaa kokemusta rakentamisesta. Se, että rakensimme yhdessä Ailan kanssa, oli

kyllä todellinen etu. Pystyimme tekemään myös yhdessä päätöksiä ja selvittämään asioita.
Aaltojen perhe tuli hyvin tutuksi myös messujärjestäjille ja monelle messuvieraalle, koska he viettivät
messuilla elokuussa 2020 aikaa lähes päivittäin.
– Saimme paljon positiivista palautetta siitä, että
kiva kun olimme paikalla omina itsenämme, että tuli
tunne, että tänne muuttaa oikea perhe. Lapset olivat
tosi innoissaan ja he alkoivat jo toimia oppainakin
messualueella. Ja omalta kodilta asunto alkoi tuntua
vasta, kun muutimme sisään, Kati-Annika muistelee.
Kati-Annikan ja Samin mieleen on jäänyt erään
taksikuskin spontaani kommentti, kun tämä toi pariskunnan Krapin pajan keikalta kotiin eräänä iltana. Kun auto kurvasi Rykmentinpuistoon, taksikuski
lausahti spontaanisti: ”Wau minkä näköistä täällä on,
ihan kuin Välimerellä. Mikä paikka tämä oikein on?”
– Hän oli selvästi ensimmäistä kertaa alueella ajossa, ja lausahdus kuvaa hyvin tätä asuntomessualueen
yleisilmettä, asuntokantaa, värikkyyttä ja tunnelmaa.
Verrattuna moneen muuhun uudisasutusalueeseen,
tämä on kiehtova ja monimuotinen, vaikka toki vielä
rakentumassa ja muodostumassa.
– Kokonaisuus on täällä kyllä loppuun asti mietitty, kaikki kadut, penkkiryhmät, katukivetykset
ovat viimeisteltyjä. Taide on ripoteltu hienosti ympäriinsä, sähkökeskukset on päällystetty kuvataideteoksilla, löytyy veistoksia, betonilaattoja, temppuratoja.
Toiminallisuutta ja käytettävyyttä on mietitty lasten
ja eri ikäisten ihmisten näkökulmasta, Kati-Annika
lisää.
– Olemme viihtyneet täällä erinomaisesti. Tämä
on rauhallinen alue ja sopivan lähellä kaikkea. Tämä
on meille yksinkertaisesti vaan tosi hyvä paikka asua
ja elää, Sami ja Kati-Annika vakuuttavat. 

Ryhmäkuva otettiin pariskunnan kuuluisilla kelluvilla
portailla. – Hienoa nähdä, miten alueen asukkaille
on ehtinyt muodostua omia tapoja ja tottumuksia niin
oman kodin sisällä kuin yhteisalueilla puistoissa ja
aukioilla, vierailijat totesivat.

Asuntomessualue todistaa Tuusulan vetovoimaa
Viime vuoden asuntomessuille Tuusulaan rakentaneet perheet muuttivat koteihinsa syyskuussa
2020. Tuusulalle asuntomessut merkitsisivät voimakasta lähtölaukausta Hyrylän palveluiden
äärellä sijaitsevan Rykmentinpuiston asuinalueen rakentumiselle.
Suomen Asuntomessujen operatiivinen johtaja Heikki Vuorenpää vieraili Rykmentinpuistossa reilu vuosi Tuusulan asuntomessujen jälkeen yhdessä Tuusulan pormestari Kalle Ikkelän
ja vuoden 2020 messujen projektipäällikkö Riikka Uusikulun kanssa.
Vuorenpään mielestä Tuusula on onnistunut hienosti hyödyntämään asuntomessujen tarkoitusta esitellä suomalaisia asumisen muotoja ja trendejä, ja tuoda messujen erityispiirteet
vahvasti esiin myös koko uudisasutusalueen jatkokehitystyössä.
– Tämä oli jo kolmas kerta, kun messut järjestettiin Tuusulassa. Erityisesti ennen messuja
yhteistyömme isäntäkunnan kanssa on aina hyvin tiivistä ja asiat etenevät pitkälti erilaisissa työryhmissä. Messujen jälkeen kapula siirtyy kunnalle, ja meidän roolimme jatkuu messualueella
seurantaluontoisena. Tosin Tuusulan kanssa on ollut puhetta myös siitä, miten yhteistyötämme
voisi kehittää ja tiivistää myös varsinaisten messujen ulkopuolella, Vuorenpää toteaa.
Myös Ikkelän mielestä Rykmentinpuiston uusi asuinalue on tärkeä kasvun mahdollistaja
koko Tuusulalle. Hän näkee merkittävän yhteyden Asuntomessujen antaman mediajulkisuuden ja Tuusulaan suuntautuneen muuttoliikkeen välillä.
– Asuntomessujen kautta saimme rutkasti positiivista julkisuutta ja alkuvuonna 2021 Tuusula oli yksi Suomen muuttovoittokunnista, Ikkelä painottaa.
– Asuntomessualueen rakentamisen teemat, kuten kylämäinen naapurusto, ilmastoasiat ja
energiatehokkuus asumisratkaisuissa näkyvät nyt koko Rykmentinpuiston asuinalueen kehityksessä ja asemakaavoituksessa. Uusia rakennushankkeita on käynnissä tasaiseen tahtiin.
Rykmentinpuiston elinkaari näyttää oikein
hyvältä, Ikkelä jatkaa. 

Asuntomessujen
kautta saimme rutkasti
positiivista julkisuutta.

Tuusulan pormestari Kalle Ikkelä, Suomen Asuntomessujen operatiivinen johtaja Heikki Vuorenpää
(vas.) ja vuoden 2020 messujen projektipäällikkö Riikka Uusikulku Tuusulasta vierailivat Rykmentinpuistossa 13 kuukautta messujen jälkeen. Katu- ja puistoalueiden korkealaatuinen toteutus ja
niiden mahdollistamat kohtaamispaikat sekä yhteisöllisyys palvelevat nyt alueen asukkaita ja puiston
käyttäjiä ryhmän mielestä hienolla tavalla.
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Tekstit: Minna Luoma
Kuva: Kari Kohvakka

Pohjois-Tuusulan agentti
Pohjois-Tuusulan hankekehittäjäksi nimitetty
Jenni Kontto haluaa olla alueen asukkaiden
ja toimijoiden ikioma kunnan äänitorvi.
– Tuntuu kuin olisin tullut kotiin, Tuusulan kunnan
uusi hankekehittäjä Jenni Kontto toteaa nauraen.
Se ei ole ihme. Marraskuussa uuteen tehtäväänsä nimitetty Kontto on kotoisin Tuusulasta, tarkkaan ottaen
Ruotsinkylästä. – Ehdin asua kunnassa vuoteen 2010
asti.
Tuusula on tuttu Kontolle myös hänen aikaisemmista työtehtävistään.
Hankekehittäjän tehtävä on Tuusulassa uusi ja samalla aika ainutlaatuinenkin. – Yleensä vastaavanlaiset panostukset ovat kunnissa projektiluontoisia.
Kontto pitää tehtävänkuvaansa innostavana.
– Saan olla mukana kaikessa, joka liittyy Pohjois-Tuusulan elinvoimaisuuden lisäämiseen: selvitystyössä, kehittämisessä, yhteisöllisyyden lisäämisessä,
markkinoinnissa ja brändäämisessä.

Kehitystyötä Jokelan ja
Kellokosken ehdoilla

jopa maaseutumaiset asumisen mahdollisuudet sekä
kulkuyhteydet.

Kontto on ollut virassaan haastatteluhetkellä vasta vajaan kuukauden. Hän on ehtinyt silti tavata valtavan
määrän ihmisiä.
– Olen jutellut niin yhdistysten toimijoiden, kahviporukoiden, eläkeläisten, valtuutettujen, virkamiehien, yrittäjien ja osallisuustiimin kuin museoiden,
kirjastojen ja sivistystoimenkin edustajien kanssa.
Kokonaiskuva on alkanut hahmottua.
Jokelaa ja Kellokoskea tulee kehittää Konton mielestä alueiden omilla ehdoilla.
– Kellokoskella on valtava määrä matkailullista
potentiaalia. Siellä yhteisöllisyyden historia on myös
pitkä. Jokelan valtteja ovat puolestaan puutarha-,

Kuuma linja hankekehittäjälle
Kontto korostaa haluavansa olla Tuusulan pohjoisten
osien ikioma agentti.
– Toivoisin voivani olla sellainen punainen puhelin, johon voi kilauttaa ihan kaikissa, niin suurissa
kuin pienissäkin asioissa. Vien viestejä eteenpäin ja
organisoin asioita kuntalaisten apuna.
Osana tätä työtä pohjoisten osien asukkaat saavat
ensi vuoden alkupuolella vastattavakseen mielikuvakyselyn. – Kyselyn tavoitteena on kerätä hiljaista tietoa alueen asukkailta ja toimijoilta sekä saada selville,
mitä Kellokoskesta ja Jokelasta ajatellaan. 

Vien viestejä eteenpäin ja organisoin
asioita kuntalaisten apuna.

Tuusula tarvitsee pohjoisia osiaan
Elinvoimajohtaja Kristiina Salo on iloinen Tuusulan
pohjoisten osien hankekehittäjän tehtävästä.
– Kellokoski ja Jokela ovat mahtavia kuntakeskuksia. Tuusula tarvitsee pohjoisia osiaan. Niiden kehitystyö on siksi merkityksellistä.
Tärkein asia Salon mielestä on pitää alueet vetovoimaisina. Ykköstavoitteena on saada lisää asukkaita.
– Vetovoimaisuuteen kuuluu omaleimaisen hengen ylläpitäminen ja edistäminen sekä vuoropuhelu alueen
asukkaiden ja toimijoiden kanssa. Alueille tulee varmistaa erimuotoiset asumisen mahdollisuudet eli asuminen kaikissa elämänvaiheissa.
Kellokoskesta ja Jokelasta ei voi puhua ilman niiden
voimakasta kulttuurihistoriaa.
– Kellokosken ruukkialue tai Jokelan tiilitehdas ovat
jättäneet jälkeensä historian, jota ei voi sivuuttaa. On
selvitettävä, mitä historia tarkoittaa, ja tuotava se asukkaiden arkeen tähän päivään. 
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Tuusulan vuonna 2018 uusitun brändin
ytimessä on ajatus siitä, että Tuusulassa
eläminen on taidetta – jokainen voi
rakentaa Tuusulassa omannäköisensä elämän
ammentaen paikkakunnan vahvuuksista.

Kuva: Antti Kallio

Jokela ja Kellokoski tarjoavat elämiseen
omanlaisensa miljööt. Alueiden vahvuuksia
selvitetään nyt asukkailta, jotta niitä voidaan
nostaa esiin myös kunnan markkinoinnissa.

TUUSULA – ELÄMISEN TAIDETTA.

ELINKEINO: YRITYKSET

Vaativien arkkitehtoonisten pintojen suunnittelija
ja valmistaja Alupro tähtää vahvaan kansainväliseen kasvuun. Laajaa huomiota ovat saaneet
muun muassa kineettiset, ilmavirran mukana
elävät metalliset seinärakenteet.
Teksti: Anna Partanen
Kuva: Alupro Oy

Vahva tekeminen ja toimialan kehittäminen toi tunnustusta:

Tuusulalainen Alupro on
vuoden uusimaalainen yritys
Arkkitehtonisen rakentamisen moniosaaja ja julkisivusuunnittelun asiantuntija Alupro
on valittu vuoden 2022 uusimaalaiseksi yritykseksi tuotannollisen toimijan kategoriassa.
Valinnan tehnyt raati kiitteli erityisesti yrityksen tapaa tuoda digitaalisuus ja tietomallinnus
vahvaksi osaksi julkisivusuunnittelua.
Joka vuosi Uudenmaan liitto palkitsee kolme uusimaalaista huippuyritystä useiden satojen yritysten joukosta. Valintaraati kiinnitti huomioita Alupron jo vuosia
jatkuneeseen tekemisen meininkiin ja toimintamalliin,
joka on tuonut vahvaa tasaista kasvua markkinoilla.
– Tuusulalaisyritys on tuonut julkisivurakentamiseen täysin uutta, kansainvälisestikin arvostettua
loistokkuutta. Laajaa huomiota ovat saaneet muun
muassa kineettiset, ilmavirran mukana elävät metalliset seinärakenteet. Alupron toteutuksia voi nähdä
lukuisissa tunnetuissa kohteissa, todetaan kilpailun
valintaraadin perusteluissa.
Suurelle yleisölle Alupron tekeminen avautuu
parhaiten juuri tunnettujen julkisivuhankkeiden
kautta. Tällaisia ovat esimerkiksi kauppakeskus Redin julkisivupinnat Helsingin Kalasatamassa, Helsingin keskustakirjasto Oodin sisätilojen säleikköpinnat
sekä juuri valmistunut Helsinki-Vantaa lentoaseman
P2-pysäköintilaitoksen julkisivu.
– Meillä on vuosikymmenten kokemus metallisista julkisivurakenteista. Kilpailuprosessi ei sinänsä
vaatinut meiltä toimenpiteitä, vaan taustalla on vahvaa tekemistä ja myös kasvua. Olemme tunnustuksesta erittäin otettuja ja pyrimme kehittämään toimintaamme tunnustuksen arvoisesti myös jatkossa,
toteaa Alupron toimitusjohtaja Jukka Hämäläinen.

sadoissa kohteissa, esimerkiksi asemilla, asuinrakennuksissa, julkisissa rakennuksissa, kauppakeskuksissa,
pysäköintihalleissa ja toimistorakennuksissa, Hämäläinen selvittää.
– Tarjoamme myös ilmanvaihdon säleikkö- ja
erotin ratkaisuja muun muassa meriteollisuuden ja
energiatuotannon tarpeisiin sekä sertifioituja kaideratkaisuja putoamissuojaukseen, Hämäläinen jatkaa.
Käytännössä Alupro auttaa arkkitehteja toteuttamaan visioitaan. Rakennuttajille yritys tarjoaa tuotteet ja välineet näyttävien julkisivujen valmistukseen
niin, että urakka valmistuu annetussa aikataulussa ja
pysyy budjetissa.
– Meillä on vahva suunnittelu- ja tietomallinnusosaaminen talossa ja pystymme tarjoamaan haastavatkin julkisivukohteet avaimet käteen -palveluna.
Toteutamme arkkitehdin vision suunnittelusta ratkaisuksi itsenäisesti, toimitamme ratkaisuun tarvittavat komponentit joko valmistamalle ne itse tai alihankintana, Hämäläinen jatkaa.
– Laadukkaiden tuotteidemme lisäksi olemme
erittäin ylpeitä toimintatavoistamme, joilla autamme
kaikkia rakennusprojektin osapuolia onnistumaan ja
pelaamaan yhteen. Luomme ratkaisut yhdessä asiakkaan kanssa niin, että ne sopivat parhaiten kohteeseen.

Tunnetusta ”säletalosta”
arkkitehtonisten pintojen huipuksi

Tuusula on meille sijaintina erinomainen

Alupron juuret juontavat 1960-luvulla aloittaneeseen
rakennustuotteita tarjoavaan yritykseen, tunnettuun
”säletaloon”, jossa valmistettiin kestäviä ja toimivia
säleikköjä. Nykyään yritys on paljon enemmän kuin
säleikköjen valmistaja.
– Tänä päivänä suunnittelemme, valmistamme
ja toteutamme vaativia arkkitehtonisia pintoja useita
materiaaleja yhdistellen. Tuotteitamme on käytössä

Yrityksen kotipaikaksi Tuusula valikoitui aikoinaan
vertailun kautta.
– Tuusula on toiminut meille erinomaisesti.
Olemme logistisesti lähellä päämarkkinoita, ja kuljetukset hoituvat sujuvasti. Saimme myös toteuttaa
tarpeisiimme sopivat tilat meille osoitetulle tontille.
Tuusulan kunnan kanssa yhteistyö on toiminut alusta
asti erinomaisesti ja olemme pyrkineet tässä jatkuvaan kehitykseen, Hämäläinen kertoo.

Vallitseva korona-aika on tuonut haasteita myös
Alupron toimintaan ja vaikuttanut voimakkaasti
muun muassa materiaalien saatavuuteen ja hintaan.
Kokonaisuutena Hämäläinen on kuitenkin tyytyväisen siihen, miten yritys on selvinnyt tilanteesta.
– Aika on pakottanut meidät opettelemaan myös
uusia toimintamalleja ja olemme pystyneet turvaamaan toiminnan jatkuvuuden. Olemme onnistuneet
kehittämään tekemistämme sekä varautumaan ja rakentamaan pohjaa tuleville kasvutavoitteille, Hämäläinen kertoo.
Nyt jaettu Uudenmaan liiton palkinto on tunnustus myös esimerkillisestä yritystoiminnasta, jonka
kautta pyritään kannustamaan yrittäjyyteen ja vahvistamaan yrittäjyyden arvostusta. Aloittelevalle yrittäjälle Hämäläisellä onkin selkeä viesti kerrottavana.
– Kulkekaa rohkeasti kohti omia visioitanne, mutta
käyttäkää valmistelussa hyväksi myös asiantuntijoita,
joita on hyvin saatavilla. Kokeilkaa ponnistaa ideoita
yhdessä ennen varsinaisen toiminnan aloitusta. Pyörää
ei kannata aina keksiä uudestaan, vaan aiemmasta kokemuksesta kannattaa ottaa oppia jo ennakkoon, Hämäläinen painottaa.
Luotsaamansa Alupron tulevaisuudesta Hämäläisellä on hyvin selkeä ja kunnianhimoinen visio.
– Tavoitteenamme on olla paras metallijulkisivujen toteuttaja maailmalla. Haluamme tuoda digitaalisuuden ja tietomallinnuksen vielä entistä vahvemmin
osaksi julkisivusuunnittelua, Hämäläinen painottaa. 

Alupro pähkinänkuoressa
•
•
•
•

Perustettu: 2006
Sijainti: Tuusula
Työntekijöitä: noin 70
Liikevaihto: 11,5 miljoonaa

Keuken yritysneuvonta:
www.keuke.fi
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Teksti: Pia Gummerus
Kuva: Pexel.com DSL

Lintujen ruokinta voi houkutella
paikalle rottia ja muita haittaeläimiä
Kun säät kylmenevät, alkaa lintujen talviruokinta ja samaan aikaan myös hiiret ja rotat etsivät ruokaa uusista lähteistä luonnon
ravinnon vähetessä. Jotta lintujen ruokinnasta ei muodostu jyrsijöille ravinnonlähdettä, tulee käyttää ruokinta-automaatteja
ja siivota ruokintapaikka säännöllisesti.

KIRJASTO

Ruokinta-automaatista linnut saavat nokittua ruuan
tiputtamatta sitä maahan, samalla kun katos estää ruokaa kastumasta. Tämä vähentää haittaeläimille tarjolla
olevaa ruokaa ja edistää lintujen hyvinvointia. Jos ruokaa on maassa, linnut istuvat sen päällä ja ulostavat sen
joukkoon. Ulosteen mukana taudit, kuten salmonella,
voivat levitä pikkulintujen keskuudessa. Lisäksi maaruokinta houkuttelee paikalle rottia ja muita haittaeläimiä.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen ilmoitetaan nykyään paljon rottahavaintoja. Syynä voivat
olla rotille suotuisat talvet ja rotanmyrkkyjen poistuminen kuluttajakaupasta. Jokaisen kannattaa varmistaa, ettei rotille ole ruokaa saatavilla, esim. ruokakompostit ovat suljettuja, isojen roska-astioiden
pohjassa olevat tulpat ovat paikoillaan eikä ruokajätettä joudu maahan tai viemäriin. Rottien torjunta
on ammattilaisen tehtävä ja siitä vastaa kiinteistönomistaja. Torjuntatoimia suunnitellessa suositellaan yhteistyötä lähialueen muiden taloyhtiöiden ja
omakotitalon omistajien kanssa. Rottayhdyskunta ei
kunnioita tonttien rajoja. Torjunnan kustannuksista
vastaa sen tilaaja, kuten asukas tai taloyhtiö.
Hiirien torjuntatoimiin voi jokainen ryhtyä itse.
Sisälle päässeet hiiret ovat merkki siitä, että rakenteissa on vapaita kulkuaukkoja, jotka tulee etsiä ja
paikata. Hiiriä voi torjua erilaisilla loukuilla, ansoilla, karkottimilla ja myrkylläkin. On kuitenkin hyvä
muistaa, että jos jyrsijöitä kuolee rakenteiden sisään,
niistä voi aiheutua hajuhaitan lisäksi tuhohyönteisiä.
Myrkytys tulee hoitaa myrkyn valmistajan ohjeiden
mukaisesti, niin etteivät muut eläimet tai lapset pääse
myrkkyyn käsiksi. 

Teksti: Heli Häkli
Kuva: Otto Koski

Ajamme talven
pop up -reitit
4.–5.2.2022.
Vastaa kyselyyn
osoitteessa:
tuusula.fi/
kirjastoauto.

Kirjastoauto Kirre pop up -reitillä
Oletko bongannut kirjastoauto Kirren
joskus jostakin erikoisesta paikasta kuten
olohuoneesi ikkunan edestä? Se on paljon
mahdollista. Kirre on ajellut kahden viime
vuoden aikana jo neljä pop up -reittiä, joilla
kierrellään asiakkaiden toivepaikoissa.
Pop up -reittejä on ajettu sekä perjantai-iltaisin että
lauantaisin, jolloin Kirrellä ei ole normaaleja aikataulun mukaisia reittejä. Ideana on tuoda kirjastopalveluja sinne missä niitä kaivataan sekä lisätä kirjastoauton
tavoitettavuutta ja tunnettavuutta. Monelle pop up
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-reitin asiakkaalle kirjastoautossa käynti on ollut ihan
uusi kokemus.
Ajamiltamme pop up -reiteiltä on löytynyt useampi paikka, jossa on selvästi ollut tilausta vakituiselle
pysäkille. Uusia pysäkkejä on perustettu mm. Rantaniityntielle ja Vetikontielle, joista molemmat ovat
nykyisin suosittuja pysäkkipaikkoja. Tulevien pop up
-reittien jälkeen suunnittelemme jälleen ottavamme
hyviä pysäkkipaikkoja vakituiseen aikatauluumme
syksystä alkaen.
Miten Kirren saa toivepysäkille? Kirjastoauton
verkkosivuilta löytyvään kyselyyn vastaamalla voi
esittää toiveen pysäkkipaikasta. Reitit suunnitellaan

toiveiden perusteella. Toivojat saavat halutessaan tiedon pysäkkiajasta tekstiviestinä tai sähköpostitse. Tiedon reitistä voi tarkistaa kirjastoauton verkkosivuilta
tai kirjaston somekanavilta. Tänä vuonna pysäkkipaikoilta löytyy myös väliaikainen pysäkkimerkki, jotta
palvelu tavoittaisi muitakin mahdollisesti kiinnostuneita. 

Katso kirjaston
tapahtumat s. 14

KULTTUURI
Teksti: Maria Kuusela
Kuva: Kari Kohvakka

Lisätietoja
merkkivuoden
ohjelmasta
tapahtumat.tuusula.fi
tuusula.fi/minaelan

”Minä elän!”

– 150 vuotta Aleksis Kiven kuolemasta -merkkivuoden teemana mielen hyvinvointi
Kivi-kunnat Tuusula ja Nurmijärvi ovat
käynnistäneet yhdessä Aleksis Kiven merkkivuoden mielenterveyden ja mielen hyvinvoinnin teemalla. Teemavuosi julkistettiin
Aleksis Kiven syntymäpäivänä 10.10.2021,
joka on myös WHO:n julistama maailman
mielenterveyden päivä. Merkkivuosi on
saanut nimensä Kiven viimeisisistä sanoista,
jotka on kerrottu olleen “Minä elän!”.
Teemavuoden aikana nostetaan esille taiteen, kulttuurin, tiedon ja luonnon merkitystä hyvinvoinnin lähteenä. Molemmissa kunnissa tullaan vuoden aikana
järjestämään erilaisia mielen hyvinvointiin ja Aleksis
Kiveen liittyviä seminaareja, oppitunteja, yleisötilaisuuksia, konsertteja, näyttelyitä, kulttuuritapahtumia
ja luontoliikuntaa. Osa ohjelmasta järjestetään Tuusulassa, osa Nurmijärvellä ja osa ohjelmasta levittäytyy molempiin kuntiin. Osaan tapahtumista on myös
mahdollisuus osallistua virtuaalisesti.
Teemavuoden kohokohtana
Minä elän! -vaellus
Aleksis Kivi oli suomalaisen kirjallisuuden uranuurtaja, jonka tunnetuimpia teoksia ovat Seitsemän veljestä
ja Nummisuutarit. Kivi syntyi Nurmijärvellä 1834 ja
kuoli Tuusulassa veljensä mökissä 1872 vain 38-vuotiaana. Kiven elämän loppuaikaa leimasivat alkoholismi,

toimeentulohuolet, julkisen arvostelun kohteeksi joutuminen, ahdistus ja mielenterveysongelmat.
Yhtenä teemavuoden kohokohtana toteutetaan
17.9.2022 Minä elän! -vaellus Kiven syntymäkodista
kuolinmökille. Vaellus järjestetään ohjattuna kävelynä, jonka noin 13 kilometrin pituisen matkan voi
jokainen suorittaa omaan tahtiin.
– Vaellusta on suunniteltu eräänlaisena pyhiinvaelluksena, mietiskelevänä kävelynä, jossa osallistujat voivat kävelyn lomassa antaa itselleen aikaa pohtia
omaan hyvinvointiinsa liittyviä asioita. Vaellukseen
osallistujat voivat myös tuoda synnyinkodilta Nurmijärveltä kuolinmökille Tuusulaan symbolisen viestin,
ajatuksen tai lupauksen omaan tai esimerkiksi läheisen mielen hyvinvointiin liittyen, kertoo Tuusulan
museo- ja kulttuurijohtaja Ulla Kinnunen.
– Vaelluksen aikana voi myös halutessaan kuunnella erikseen vaellusta varten tilatun ääniteoksen
omalta älylaitteeltaan. Teos ja sen tekijä julkaistaan
lähempänä vaellusta, Kinnunen jatkaa. Vaellus järjestetään yhteistyössä Tuusulan ja Nurmijärven kulttuuri- museo-, ja liikuntapalveluiden kanssa. Lisätietoa
vaelluksesta kerrotaan kevään aikana.
Mielenhyvinvoinnin kuntokortista
ideoita omaan arkeen
Merkkivuoden kunniaksi julkaistaan myös kuntien
yhteinen Minä elän! – mielen hyvinvoinnin kuntokortti, jolla halutaan haastaa asukkaat rakentamaan
omaa hyvinvointiansa. Korona-ajan rajoitukset ovat

kaventaneet monien elämää, joka on lisännyt mielenterveysongelmia. Mielen hyvinvoinnin kuntokortti
tarjoaa ideoita ja muistuttaa, kuinka pienilläkin asioilla,
kuten romaanin lukemisella tai mielenkiintoiselle
luennolle osallistumisella voi vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa ja jaksamiseensa. Kuntokortti tarjoaa myös
inspiraatiota siihen, millaisia kulttuuri- ja luontopalveluita lähialueella on tarjolla. Merkkivuoden päätteeksi
mielenhyvinvoinnin kuntokortilla voi myös osallistua
arvontaan, jossa palkintona mm. Museokortteja. Kortti tulee jakeluun alkuvuodesta. 

Aleksis Kiven kuoleman
merkkivuosi Minä elän!
• Aleksis Kiven kuolemasta tulee 31.12.2022
kuluneeksi 150 vuotta.
• Merkkivuoden teemana mielen
hyvinvointi ja mielenterveys
• Merkkivuoden ohjelmaa sekä
Tuusulassa että Nurmijärvellä
• Yhteistyökumppaneina Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä, Aleksis Kiven
Seura, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,
Helsingin Ylioppilaskunnan hallitus, HUS:n
museotoimikunta ja Tuusula-seura
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KULTTUURI

Teksti: Jaana Hopeakoski
Kuva: Emilia Porali, Superteatteri

Varhaiskasvatuksen Kultsussa on taikaa:
”Tämä oli naurattava esitys!”
Tuusulassa panostetaan kulttuurikasvatukseen. Perusopetuksen Kultsun lisäksi myös
varhaiskasvatuksella on oma kulttuurikasvatussuunnitelmansa, Taika Kultsu.
Taika Kultsun tavoitteena on uteliaisuuden
ja luovuuden kehittäminen.
Tuusulan varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelma Taika Kultsu otettiin käyttöön kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä tammikuussa 2020. Jokainen varhaiskasvatusyksikkö osallistui suunnitelman yhteiseen
työstämiseen kulttuurivastaavan johdolla. Koronaaikana korostui etenkin varhaiskasvatuksen arjessa tapahtuva kulttuurikasvatus, mutta pandemian helpottaessa tarjotaan taiteen ja kulttuurin ammattilaisten
toteuttamaa toimintaa, johon ryhmät osallistuvat joko
kokijoina tai tekijöinä.
– Vaikuttavaa kulttuuritoimintaa teemme päiväkodeissa ja kouluissa, joissa tavoitamme suuren osan
ikäluokasta, kertoo museo- ja kulttuuritoimen johtaja Ulla Kinnunen.
Taika Kultsun tavoitteena on luoda lapsille positiivinen suhtautumistapa taiteeseen ja kulttuurilliseen ilmaisuun sekä kehittää uteliaisuutta, luovuutta
ja vastuuntuntoa. Taiteellisen ilmaisun taitojen kehittämistä tehdään jatkuvasti varhaiskasvatuksen arjessa
esimerkiksi askartelun, kuvataiteen ja musiikin keinoin. Kulttuuriperinnön tiedostaminen sekä oman ja
muiden perheiden tapojen arvostus ovat myös Taika
Kultsun tavoitteita.
Taika Kultsun sisältöä ja koulutuksia varhaiskasvatusyksiköille tuottavat Tuusulan kulttuuripalvelut
eli kulttuuri, museo ja kirjasto.

Skidiviikko tuo
lastenkulttuuriesityksiä Tuusulaan
Syksyn Skidiviikko 8.–14.11. toteutettiin pandemian
vuoksi niin, että lastenkulttuuriesitykset vierailivat
suoraan päiväkodeissa. Syysskidi tavoitti poikkeuksellisesta toteutuksesta huolimatta yli 600 lasta ja 150 aikuista Tuusulan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.
19 esityksestä neljä olivat avoimia kaikille.
– Monet pienet lapset eivät olleet nähneet koronaaikana ollenkaan esittävää taidetta, jotkut eivät koko
elämänsä aikana. Tänä syksynä tuntui erityisen merkittävältä viedä esityksiä suoraan päiväkoteihin, kulttuurituottaja Jaana Hopeakoski kertoo.
Syysskidiin kuuluneen nukketeatteri Ofelian
esitys Nenäliinalippu (Honungshjärta) siirrettiin
sairastapauksen vuoksi tammikuulle, uusi aika on
15.1.2022. Esitys näytellään suomeksi klo 10 ja
ruotsiksi klo 11.15. Esitys on lähes sanaton ja sen
voi ymmärtää, vaikkei puhuisi kumpaakaan kieltä.
Näytelmä sopii yli 4-vuotiaille sekä aikuisille. Syksyn
esitykseen varanneiden liput käyvät sellaisenaan uuteen ajankohtaan. Ilmaisia lippuja voi varata edelleen:
tuusula.fi/syysskidi 

Lisätietoja:
tuusulankulttuurikasvatus.fi

Jokaisella Tuusulassa varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on toimintavuoden aikana:
• mahdollisuus osallistua omassa varhaiskasvatusyksikössä vähintään yhteen luovaan projektiin, joka
sisältää osia esimerkiksi teatterista, tanssista, sirkuksesta, musiikista, kuvataiteesta tai mediasta.
• mahdollisuus kokea vähintään kerran teatteri-, musiikki-, tanssi-, elokuva- tai sirkusesitys, joka on
ammattitaiteilijoiden toteuttama ja/tai osallistua työpajaan, museo-opastukseen tai kirjastokäyntiin.
• tutustua vähintään kolmeen perinneleikkiin varhaiskasvattajien johdolla.
• osallistua omien huoltajiensa kanssa liikunnalliseen tapahtumaan omassa yksikössään.

Teksti: Päivi Ahdeoja-Määttä
Kuva: Toivo Lumme

Tuntematon suunnittelija
– Martta Wendelin suunnittelijana ja arkkitehtina
Kuvittaja ja taidemaalari Martta Wendelin
(1893–1986) asui Tuusulassa puolet elämästään. Hän loi kuvissaan ihannekodin,
joka tuli tutuksi lehtien ja kirjojen kuvitusten
kautta. Hänen muu suunnittelutyönsä on
vähemmän tunnettua. Taiteilijakoti Erkkolan kevään näyttelyssä on esillä luonnoksia
ja maalauksia vaatteista kesämökkeihin ja
puutarhoihin.

Oma Koti -lehden haastattelussa vuonna 1932 esiteltiin Martta Wendelinin näkemyksiä pöydänkattamiseen; ”Yksinkertaista, hyvää ja kotoista, ovat minun
tunnussanojani niin taiteen kuin kodinhoidonkin alalla.” Saman lehden liitekirjassa ”Valitse oikein vaatteesi”
(1932) oli Wendelinin suunnittelemia muodikkaita
talviasuja hiihtopuvuista kävelypukuihin. Myös Kotiliedelle Wendelin suunnitteli maalauksin koristeltuja
lastentuoleja ja morsiusarkun maalauskoristelun, joiden malleja lukijat saattoivat tilata itselleen.
Tuusulassa Martta Wendelin aloitti puutarhaharrastuksen. Vuonna 1947 valmistui itse suunniteltu
taiteilijakoti Kanervala Annivaaraan. Talo on keskieurooppalaistyylinen, ja käsitti paitsi ranskalaisen
ikkunan myös italialaistyylisen pergolan. Wendelin
suunnitteli sinne hyötypuutarhan sekä perenna- ja
12
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puuistutukset, puutarhakäytävät ja lammen. Puutarhaa ja sieltä kerättyjä kukkakimppuja on taltioitu
moniin hänen maalauksiin.
Vähemmän tunnettua on Wendelinin työ kesämökkien ja talojen suunnittelijana. Ystäväpiirissä
Martta tunnettiin varmasta maustaan, koski se sitten
taulun kehystämistä tai huonekaluentisöintiä. Ystävät
kääntyivät hänen puoleensa myös talojen suunnittelussa. Wendelin suunnitteli useita kesämökkejä sekä
toisen omakotitalon puutarhoineen 1960-luvulla. 

Tuntematon suunnittelija
Martta Wendelin
26.1.–29.5.2022
TAITEILIJAKOTI ERKKOLA
Rantatie 25, Tuusula
www.erkkola.fi
Avoinna
26.1.–1.5. ke–su 12–17
3.5.–29.5. ti–su 10–17
Pääsymaksut
6/4/2 €
Museokortti-museo

Martta Wendelin suunnitteli Kanervala-taiteilijakotiinsa Annivaaraan englantilaistyylisen takan sekä
ranskalaisen ikkunan.

Teksti: Johanna Rinta-aho

120-vuotias
Halosenniemi
avautuu
Halosenniemen museossa avataan helmikuussa näyttely ”Taiteilijaelämää Halosenniemessä”. Taiteilijakodin valmistumisesta
tulee tänä vuonna kuluneeksi 120 vuotta.
Pekka Halonen muutti Tuusulaan vuonna
1898 ja oma ateljeekoti valmistui muutamaa vuotta myöhemmin, vuonna 1902.
Näyttelyssä esitellään taiteilija Pekka Halosen ja hänen perheensä elämää. Pitkältä
taiteilijauralta olevien Halosen maalausten
ohella näyttelyssä tuodaan esille talon runsasta alkuperäisesineistöä sekä kerrotaan
elämästä taiteilijakodissa erilaisin nostoin,
tarinoin ja valokuvin.

Pekka Halosen taiteilijakoti Halosenniemi on ollut
suljettuna syyskuusta 2021 alkaen huoltotöiden takia.
Talon upeita uuneja on kunnostettu ja niiden sisällä
olevia lämpövastuksia on uusittu. Vanhat irralliset lämpöpatterit on vaihdettu turvallisiin ja tehokkaimpiin
kiinteisiin pattereihin. Myös valaistusta on parannettu. Ensi syksynä on tiedossa vielä lisää kunnostustöitä
muun muassa ateljeen ikkunan osalta.
Pekka Halonen nousi suomalaisen taiteen kärkeen
jo 1890-luvulla. Silloin Halosen upeat kansalliset
maisemat ja hänen suomalaisen ihmisen rehti kuvaaminen oli juuri sitä, mitä kaivattiin omaa kansallista
identiteettiä etsivässä Suomessa. Tuusulaan muuton
jälkeen Halosen maalausaiheet vaihtuivat pikkuhiljaa. Laajojen maisemien sijaan tulivat pienet, intiimit
lähinäkymät luonnosta – metsänsisukset ja Halosenniemen rantaviivat kuvattuna eri vuodenaikoina.
Halosen maisemat heijastavat usein hänen omia tuntemuksiaan ja muuttuvat mielenmaisemiksi – osin
käsitteellisiksi ja pelkistyneiksi.
Halosenniemessä on paljon alkuperäisesineitä,
mitkä kertovat talossa asuneista ihmisistä, mutta
Pekka Halonen, Utuinen talvimaisema, öljy 1926, Halosenniemen museo. Kuva Museokuva
myös samalla taiteilijuudesta ja Tuusulanjärven taiteilijayhteisöstä. Osaan esineistä voidaan liittää mielenkiintoisia tarinoita; miksi ruokasalin uunissuuluukussa kuvataan emakkoa possuineen tai miksi suuren
”Ateljeen sisäkuva” –maalauksen etuala on tyhjä?
Onko hieno ranskalainen Luneville -ruoka-astiasto
ainutlaatuinen Suomessa? Mitä tarinoita liittyy Pekka
Halosen talvimaisemien maalaamiseen ja hänen käyttämiinsä väreihin?
Hyvinvointia taiteesta

Pekka Halonen, Tuusulanjärven kevätjäitä, öljy
1927, Pekka Halosen seura.
Kuva Matti Ruotsalainen

Halosenniemen – kodin ja sitä ympäröivän luonnon
merkitys oli suuri Pekka Haloselle, hänen taitelleen
sekä koko perheelle. Halonen ammensi lähiympäristöstä loputtomasti aiheita maalauksiinsa. Tänä päivänä
luonnon, metsän voimaannuttava vaikutus ihmisen
terveydelle, niin fyysiselle kuin psyykkisellekin tunnustetaan yleisesti. Jo viiden minuutin luontoliikunnan sanotaan vaikuttavan mielialaan. Samoin taiteella
on havaittu sama terveyttä kohentava voima.
Halosenniemen näyttelyssä painotetaan kodin,
taiteen ja luonnon merkitystä ihmisen hyvinvoinnille

– vietetäänhän tänä vuonna ”Minä elän!” – 150 vuotta Aleksis Kiven kuolemasta -merkkivuotta teemalla
mielen hyvinvointi. 

Taiteilijaelämää
Halosenniemessä
helmikuussa, avautumispäivä varmistuu
myöhemmin–24.4.2022
HALOSENNIEMI
Halosenniementie 4–6, Tuusula
www.halosenniemi.fi
Avoinna ti–su klo 12–17
Pääsymaksut 10/8/4 €
Museokortti-museo
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TAPAHTUMAKALENTERI

Kuva: Antti Kallio

Tapahtumissa
noudetaan
ajankohtaisia
terveysturvallisuusohjeistuksia.

Seuraa
tapahtumakalenteriamme
osoitteessa
tapahtumat.tuusula.fi

Anttilan tilakeskuksen asemakaavan
asukastilaisuus
ke 12.01.2022 18–19.30

Teams

Nokipannukahvit Anttilan tilakeskuksessa
la 15.01.2022 13–14.30

Anttilan tilakeskuksen rannan piknikpaikka,
Tähtientie 2, 04300 Tuusula
Tervetuloa tutustumaan Anttilan tilakeskuksen
asemakaavaluonnokseen (Anttilan tilakeskus,
asemakaava nro 3524) nokipannukahvien merkeissä.

Kirkonkylän kampuksen yhteiskäytön
suunnitteluilta
ti 15.2. klo 18

Paikka tarkentuu lähempänä
Keskustelemme illan aikana tulevan Kirkonkylän
kampuksen yhteiskäytöstä, sen periaatteista ja onnistumisen edellytyksistä. Ilta on tarkoitettu kaikille yhteisöille, yhdistyksille ja harrastajaryhmille, jotka ovat
kiinnostuneet tulevan kampuksen yhteisten tilojen
käytöstä ja toimintakulttuurin luomisesta. Tilaisuuden järjestää Tuusulan kunta.

Lottapukujen historia -luento
to 13.1. klo 18

Lottamuseo, Rantatie 39, Tuusula
Lottamuseon Lottaperinneyhdistyksen vuoden ensimmäisessä jäsenillassa KTT Jukka I. Mattila luennoi
lottapukujen historiasta. Vapaa pääsy.
Naiset aseissa Suomen sodissa
-keskustelutilaisuus
la 22.1. klo 14

Lottamuseo, Rantatie 39, Tuusula
Keskustelemassa ohjaaja Silja-Elisa Laitonen, Lottamuseon amanuenssi Kaisa Kinnunen ja Lotta Svärd
Säätiön toiminnanjohtaja Anne Nurminen. Tapahtumassa esitetään Silja-Elisa Laitosen dokumenttielokuva Susinartut ja lahtarin morsiamet (2018). Tapahtuma Lottamuseon Syväranta-salissa ja tapahtumaa voi
seurata myös verkon välityksellä, osallistumislinkki
www.lottamuseo.fi. Vapaa pääsy.
Kulttuurikahvila: Minä elän! Aleksis Kiven
merkkivuosi ja Tuusulan kesän tapahtumat
ti 15.2. klo 17

Teams
Kulttuurikahvilan aiheena on Minä elän! –150 vuotta
Aleksis Kiven kuolemasta -merkkivuosi sekä Tuusulan
kesän tapahtumat ja kuinka osallistua niihin. Kulttuurikahvila on tuusulalaisten kulttuuriyhdistysten,
tapahtumantekijöiden, tuottajien ja taiteilijoiden
avoin tapaamisfoorumi, joka järjestetään 3–4 kertaa
vuodessa. Kulttuurikahvilan järjestää Tuusulan kulttuuripalvelut. tuusula.fi/kulttuurikahvila
14
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KIRJASTO
Skidiviikko
21.3.–27.3.

Eri puolilla Tuusulaa
Lastenkulttuuriviikkojen elämyksiä ja oivalluksia
koetaan Hyrylässä, Riihikalliossa, Kellokoskella ja
Jokelassa. Ohjelmisto julkaistaan helmikuussa. Skidiviikon ohjelmisto koostuu arkiaamuesityksistä, joihin
ovat tervetulleita niin varhaiskasvatuksen ryhmät
kuin yksittäiset kävijät. Ohjelmistossa on myös ilta- ja
viikonloppuohjelmaa koko perheelle. Skidiviikkoja
järjestävät Tuusulan kulttuuripalvelut.
tuusula.fi/skidiviikko

Tuusulan pääkirjasto, Autoasemankatu 2, Tuusula
Jokelan kirjasto, Keskustie 20, Jokela
Kellokosken kirjasto, Kuntotaival 2b, Kellokoski
Kirjastoauto Kirre
www.tuusula.fi/kirjasto
Lasten vaalit
12.–23.1. Tuusulan kirjastot

Lasten vaalit järjestetään samaan aikaan kuin aluevaalit. Lapset saavat äänestää mieleistään satuhahmoa
vaalilipulla.
Seija Aunila: Kuinka naistenlehdestä tuli
osa sotapropagandaa?
to 20.01. klo 17.30 Jokelan kirjasto

Seija Aunila on väitellyt sota-ajan Kotiliesi-lehtien
tarjoamasta naiskuvasta. Työn pohjalta ilmestyy keväällä yhteistyössä Jukka-Pekka Heiskasen kanssa kirja
Kotien salainen armeija.

Harry Potter Book Night
To 3.2. Tuusulan kirjastot

Vuoden 2022 Harry Potter -illan teemana
Magical Journeys.
Kirjastoauton pop up -reitit
Pe-la 4.–5.2.

Ehdota pysäkkiä vastaamalla kyselyyn
www.tuusula.fi/kirjastoauto.
Kielimessut
To 3.3. klo 10–19 Tuusulan pääkirjasto

Tapahtuma on tarkoitettu kaikille kuntalaisille. Luentoja ja tietoiskuja kaksi- ja monikielisyydestä, kielivalinnoista, kielten opiskelusta, kirjailijavierailijoita,
kirjavinkkausta ja satuhetkiä eri kielillä.
Piristystä perjantaihin -konsertti
Pe 4.3. klo 17 Tuusulan pääkirjasto

Keskisen Uudenmaan musiikkiopiston
oppilaskonsertti.

Minna Canth monelta kantilta
Ke 16.3. klo 18 Tuusulan pääkirjasto

Keravan lausujien esityksessä kuvitteellinen Minna
pohtii elämänsä monivaiheista kulkua kertojan
siivittämänä.
Vuoden tuusulalainen kirjoittaja
-tunnustuspalkinnon jako
La 19.3. Tuusulan pääkirjasto

Tuusulan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta palkitsee
vuoden tuusulalaisen kirjoittajan Minna Canthin ja
tasa-arvon päivänä. Tapahtuman ohjelma tarkentuu
alkuvuodesta.
Pehmolelujen yökyläily
Pe 25.3. klo 15–18 Tuusulan pääkirjasto

Tuo pehmolelusi yökylään pääkirjastoon! Mitä kaikkea lelusi tekeekään kirjastossa yöaikaan, malttaakohan se nukkua lainkaan? Tapahtuma on osa Tuusulan
skidiviikkoa.
Pekka Lammelan vaihtuva valokuvanäyttely
6.9.2021–6.9.2022 Tuusulan pääkirjasto

Pekka Lammelan vuoden kestävän valokuvanäyttelyn
kaksi kuvaa vaihtuvat muutaman viikon välein. Kuvaparit saattavat olla hyvinkin erilaisia tai eri lähtökohdista syntyneitä, mutta niissä on aina jotain yhteistä.

Toistuvia tapahtumia aikuisille

Pulinakerho
Ti 4.1., 18.1., 1.2.,15.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4.,
26.4., 10.5. ja 24.5. klo 15–16 Jokelan kirjasto
Suomen kielen keskustelukerho. Vetäjinä SPR:n
vapaaehtoiset.
Senioritapahtumat pääkirjastossa
Ke 12.1. klo 10 Pajaopastus. Tutustutaan
3D-tulostimeen ja muihin pajan laitteisiin.
Ke 26.1. klo 10 Pelipäivä. Pelaillaan konsolija lautapelejä.
Ke 9.2. klo 10 Tietokirjailija Lahja Havansi
esittelee uutuuskirjaansa Hoitsuna halki Suomen.
Ke 23.2. klo 10 Elokuvanäytös
Ke 9.3. klo 10 Aikuisten satutunti
Ke 23.3. klo 10 Vieraana Harri Nyman
Tuusulan museolta: Kotiseutuarkeologiaa
– Tuusula 11 000–1 000 vuotta sitten.
Pääkirjastossa järjestetään ohjelmaa senioreille
parillisten viikkojen keskiviikkoina.
www.tuusula.fi/seniorienkirjasto
Lukupiirit
Ke 12.1., 16.2., 16.3. ja 20.4. klo 18 Jokelan kirjasto
Ti 25.1., 22.2., 22.3., 19.4. ja 17.5. klo 19
Kellokosken kirjasto
Tervetuloa keskustelemaan kirjallisuudesta! Katso
luettavat kirjat www.tuusula.fi/lukupiirit.
Enter ry:n tietotekniikkaopastukset
To 13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 10.3., 24.3., 7.4.,
21.4., 5.5. ja 19.5. klo 12–14 Tuusulan pääkirjasto
Ma 17.1., 14.2., 14.3. ja 11.4. klo 13–15 Jokelan
kirjasto
Ma 31.1., 28.2., 28.3. ja 25.4. klo 13–15
Kellokosken kirjasto
Enter ry:n vertaisopastajat auttavat tietokoneen,
tabletin ja älypuhelimen käytössä. Varaa tunnin aika
opastukseen kirjaston asiakaspalvelusta.

ja 12.5. klo 17–19 Kellokosken kirjasto
Harjoittele lukemista lukukoiran kanssa.
Varaa lukuaika kirjaston asiakaspalvelusta.
Satumatkat
Ke 12.1., 9.2., 9.3., 6.4. ja 4.5. klo 18
Tuusulan pääkirjasto
La 15.1., 12.2., 19.3., 9.4. ja 21.5. klo 10
Tuusulan pääkirjasto
To 20.1., 24.2., 14.4. ja 19.5. klo 10 Jokelan kirjasto
To 20.1., 17.2., 17.3. ja 21.4. klo 18
Kellokosken kirjasto
Satumatka on elämys lorujen, satujen ja kertomusten
parissa yli 3-vuotiaille lapsille.
Taaperotuokiot
To 13.1., 10.2., 10.3., 7.4., ja 5.5. klo 10
Tuusulan pääkirjasto
To 3.2., 17.3. ja 28.4. klo 10 Jokelan kirjasto
Taaperotuokio on hetki lorujen, leikkien ja laulujen
parissa. Se soveltuu 1–3-vuotiaille.
Kirjastokinot
Pe 21.1., 18.2., 18.3., 22.4., 20.5. klo 9.30
Tuusulan pääkirjasto
Pe 28.1., 25.2., 25.3., 22.4., 20.5. klo 10
Jokelan kirjasto
Ti 18.1., 15.2., 15.3., 12.4., 10.5. klo 18
Kellokosken kirjasto
Kirjastossa katsotaan kerran kuussa yhdessä hauskoja ja
jänniä lastenanimaatioita. Ennakkoilmoittautuminen.

Toistuvia tapahtumia lapsille

Lue lukukoiralle!
Ke 12.1., 9.2., 9.3. ja 6.4. klo 18–19
Tuusulan pääkirjasto
To 20.1., 3.2., 17.2., 3.3., 17.3., 31.3., 28.4.

Millainen olisi sinun unelmien päivä
Anttilan tilakeskuksen rannassa?
Tule Nokikahveille ideoimaan 15.1.
Anttilan tilakeskuksen alue Tuusulanjärven rannalla on Paijalan kylän vanha keskus, jossa on toiminut
monille tuttu Hankkijan koetila. Alueen pitkästä historiasta muistuttavat vielä tänä päivänäkin sen vanhat
rakennukset; navetta, viime vuodet tyhjillään ollut ja
uutta elämää odottava vanha Rannankoukku sekä vielä
asuinkäytössä oleva pehtoorintalo.
Tänä päivänä Anttilan tilakeskuksen aluetta kehitetään ja aikanaan sinne toteutetaan viihtyisä koko
perheen ympärivuotinen virkistysalue. Rantaan on
visioitu jo nyt monenlaisia toimintoja: oleskelulaituria, kalastuslaituria, luontopolkuja sekä jopa paikkaa
ravintolalle. Olet varmaan jo tutustunut alueelle toteutettuun piknik-paikkaan!
Millainen on sinun unelmien päivä
Anttilan tilakeskuksen rannassa?
Mistä päivä sinun unelmistasi rakentuu? Tule kertomaan unelmistasi Anttilan tilakeskuksen rantaan

15.1.2022 klo 13–14.30, jolloin vietämme yhteistä Nokikahvit-tapahtumaa. Tapahtuma on kaikille
avoin keskustelu- ja kahvitteluhetki. Kahvittelun
lomassa kerromme alueen nykyisistä suunnitelmista
sekä kaavoitustilanteesta.
Voit kertoa unelmistasi myös sähköpostitse tai
kirjeitse.
Kannattaa unelmoida, sillä joku päivä jonkun
upea unelmien päivä voi käydä toteen! 

Kuva: Shutterstock.com

Piknik-paikka löytyy Tähtientien jatkeelta Tuusulanjärven rannalta.
Lisätietoja Anttilan tilakeskuksen asemakaavaluonnoksesta sekä rannan kehittämisestä:
www.tuusula.fi/anttilantilakeskus.
Asemakaavaluonnos on nähtävillä 5.1.–7.2.2022.
Sähköposti kaavoitus@tuusula.fi tai kirjeellä osoitteeseen Tuusulan kunta,
kaavoitus, PL 60, 04301 Tuusula
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Varaa aika koronarokotukseen sähköisesti tai puhelimitse
Sähköisesti: www.koronarokotusaika.fi
Puhelimitse: p. 019 226 0665, ma-pe 8–16 (takaisinsoittopalvelu)
Keusote tiedottaa:

Ajankohtaista koronarokotuksissa
Kolmannet koronarokotukset käynnissä täysi-ikäisille

Lisätietoja koronarokotuksista: www.keusote.fi/palvelumme/korona/koronarokotukset/

Varaa aika koronarokotukseen sähköisesti tai puhelimitse
Sähköisesti: www.koronarokotusaika.fi
Puhelimitse: p. 019 226 0665, ma-pe 8–16 (takaisinsoittopalvelu)

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote) toivoo ensisijaisesti sähköisen ajanvarauksen
käyttöä palvelun sujuvoittamiseksi. Koronarokotusaika.fi -osoitteesta saat varattua ajan suoraan
haluamallesi ajankohdalle. Puheluihin pyritään vastaamaan saman viikon aikana.

Walk in – ajanvaraukseton rokotustoiminta

Lounasajan Walk in – ajanvaraukseton rokotus toimii seuraavissa toimipisteissä arkipäivisin klo 10–14.
Tänä aikana voit tulla rokotukseen myös ilman ajanvarausta ottamaan ensimmäisiä, toisia tai
kolmansia koronarokoteannoksia. Pisteillä on saatavilla BioNTech-Pfizerin ja Modernan rokotteita.
Varauduthan jonottamaan, pisteillä saattaa olla ruuhkaa.

Pisteet:
•

Hyvinkää, Sveitsin rokotuspiste (Sveitsin lukio, Teerimäenkatu 2–4, Hyvinkää)

•

Järvenpää, JUST terveysasema

•

Mäntsälä, terveysasema

•

Nurmijärvi, Kirkonkylän terveysasema

•

Tuusula, Hyrylän terveysasema

Yli 55-vuotiaiden asumisen
unelmia kartoitetaan kyselyllä
Tuusulassa käynnistyy tammikuussa kysely, jonka avulla varaudutaan paremmin senioreitten
asumistarpeiden muutoksiin. Oman vastauksen voi antaa sähköisesti osoitteessa
https://link.webropol.com/s/tuusula1 tai täyttää paperilomakkeen kirjastossa.
Vastausaika on 12. tammikuuta – 11. helmikuuta 2022.
Kuva: Kari Kohvakka

Vastaa ja vaikuta tuleviin asumisen ratkaisuihin
Kyselyn avulla halutaan kuulla laajemmin yli 55-vuotiaiden ajatuksia asumisen tarpeista ja toiveista. Tutkimuksella kartoitetaan senioreitten ajatuksia oman kodin soveltuvuudesta iän karttuessa, korjaustoiveista ja muuttohalukkuudesta. Lisäksi kyselyssä kysytään, millaisia asumisen ratkaisuja Tuusulaan tulisi saada lisää ja miten hyvin
vastaajat tuntevat uusia mahdollisuuksia. Vastaajia pyydetään myös arvioimaan kiinnostusta yhteisöllisen asumisen ratkaisuihin ja yhteisöllisyyden lisäämiseen nykyisillä asuinalueilla.
Kysely on osa Tuusulan kunnan hanketta, jossa kehitetään innovatiivisia yhteisöllisen asumisen ratkaisuja.
Hanke saa rahoitusta ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmasta.

Leikkaa talteen!

Kuva: Kaapo Kamu

Asiakaspalvelu TuusInfo
Tuusulan kunnan keskitetty asiakaspalvelu TuusInfo palvelee kuntalaisia, matkailijoita, yrityksiä ja yhteisöjä sekä kunnan
työntekijöitä. Asiakaspalvelupisteistä saa palvelua HSL-asioihin ja -lippuihin sekä neuvontaa kunnan palveluihin liittyen.
TuusInfo huolehtii myös #fiksaatuusulaa-palvelusta sekä käsittelee yhdessä asiantuntijoiden kanssa kuntaan tulevat palautteet.
Voit jättää palautetta sähköisen palautelomakkeen kautta osoitteessa www.tuusula.fi/annapalautetta.
Hyrylän palvelupiste
Osoite: Tuusulan pääkirjaston rakennus
(Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula)
Sähköposti: tuusinfo@tuusula.fi
Puhelinnumero: 09 8718 3070

Jokelan palvelupiste
Osoite: Jokelan kirjaston rakennus
(Keskustie 20, 05400 Jokela)
Sähköposti: tuusinfo@tuusula.fi
Puhelinnumero: 09 8718 3070

Kellokosken palvelupiste
Osoite: Kellokosken kirjaston rakennus
(Kuntotaival 2 B, 04500 Kellokoski
Sähköposti: tuusinfo@tuusula.fi
Puhelinnumero: 09 8718 3070

Hyrylän palvelupisteen aukioloajat
Maanantaisin klo 8.00–17.30
Tiistaista torstaihin klo 8.00–16.00
Perjantaisin klo 8.00–12.00

Jokelan palvelupisteen aukioloajat
Keskiviikkoisin klo 10.00–17.00

Kellokosken palvelupisteen aukioloajat
Torstaisin klo 12.00–17.30

