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Järjestelytoimikunnan 
puheenjohtajan yhteenveto 

Kulttuuri liikutti meitä kaikkia

Kotiseutuliiton juhlavuoden Kotiseutupäivät Tuusulassa vie-
tettiin teemansa mukaisesti vaikuttavien kulttuurielämysten 
keskellä. Tuusulan seutu on täynnään suomalaisen kulttuurin 
helmiä ja historiaa sekä satuttavia kertomuksia tunnistettavien 
henkilöiden elämästä ja elämäntyöstä.

Kotiseutupäivien rakentaminen vaatii aina tavattoman paljon 
paikallisosaamista, yhteistyökumppaneita, vapaa-ehtoisia työnte-
kijöitä, tukijoita – ja hyvää henkeä, yhteistä tahtoa ja rakkautta 
kotiseutuun. Näistä mausteista syntyi Tuusulassa hienon hieno 
nelipäiväinen tapahtuma, jota tämä raportti avaa tarkemmin 
meille kaikille, niin läsnäolleille kuin lukijoillekin. 

Kotiseutupäivien mieleenpainuvaa antia olivat monenlaiset 
yhteiset hetkemme avajaisista gaalailtaan, seminaareissa, 
taiteiden yössä, tilaisuuksissa ja vapaamuotoisissa keskusteluissa 
kuullut taiteilijoiden ja asiantuntijoiden esitykset ja puheen-
vuorot sekä huikean kaunis kansanlaulukirkko perinteisine 
seppeleen laskuineen.  Olen varma siitä, että meistä jokaiselle 
nousevat kirkkaimpina mieleen juuri ne pienet hetket, jolloin 
kulttuuri liikutti ilon ja onnen kyyneleen silmäkulmaan.                     

Jorma Uotisen sanoin: jos haluat olla suuri, pane kaikkesi pie-
nimpäänkin mitä teet.

Lämpimät kiitokset Tuusulan kunnalle, Uudenmaan Liitolle, 
Tuusulan Kotiseutuyhdistykselle, Tuusulan seurakunnalle sekä 
lukuisille yhteisöille ja yrityksille, Kotiseutuliiton työntekijöille 
ja vapaa-ehtoisväelle – sekä ennen kaikkea jokaiselle.

Kotiseutupäivien osallistujalle.

Yhdessä olemme enemmän!

SAMPO SUIHKO

Tuusulan Valtakunnallisten kotiseutupäivien 
järjestelytoimikunnan puheenjohtaja 

Suomen Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja
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Mahtava kokemus, ihania ihmisiä, huimaa osaamista, valloittavia 
kohtaamisia! Valtakunnalliset kotiseutupäivät Tuusulassa 8.-11. 
elokuuta 2019 ja koko vuosi sitä ennen. 

Sain etuoikeiden sukeltaa minulle uuteen ja mielenkiintoiseen 
maailmaan, kotiseutupäiviin, kokonaiseksi vuodeksi. Teema 
Kulttuuri liikuttaa oli minulle tuttu ja rakas jo edellisistä työteh-
tävistäni ja kiinnostus ja kotiseuturakkaus vain kasvoi vuoden 
edetessä.

Taiteilijat, tekijät, lapsuuden maisemat ja ihanat kulttuurikoh-
teet sekä monipuoliset ja mielenkiintoiset tapahtumat piti saada 
kaikki yhteen pakettiin ja saman Kulttuuri liikuttaa-sateenvar-
jon alle. Sehän onnistui!

Siitä kiitos kunnan suuren panostuksen, seurakunnan toimivien 
tilojen ja mahtavan henkilökunnan, suurenmoisten vapaaehtois-
ten, Kotiseutuliiton toimiston väen rautaisen ammattitaidon, 
moninaisten ja tärkeiden yhteistyökumppaneiden sekä tämän 
kauniin ja kulttuurisesti rikkaan kotikuntani, Tuusulan.

Kulttuuri liikutti ja liikuttaa edelleen. Kiitos kaikille mukana 
olleille! Hymyillään, kun tavataan.

Koordinaattorin 
yhteenveto 

Kiitos

lämpimästi,

RIIKKA NOREILA

koordinaattori
Kuva: Sara Aaltio.
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Tuusulan kotiseutupäivien teemana oli ”Kulttuuri liikuttaa”. Teemalla haluttiin 
liikauttaa ja liikuttaa kotiseutuihmisiä ja -vaikuttajia monella tasolla ja tavalla. 

Teemalla heräteltiin päättäjiä ja yhdistyksiä huomaamaan kaikenlaisen kulttuurin, 
sekä henkisen että fyysisen, tärkeys ihmisten arjessa ja juhlassa. Teeman kautta voi-
tiin tuoda myös näkyville uusille kotiseuduille muuttavien juurtumisessa tärkeänä 
osana oleva kulttuurin ja kohtaamisten tärkeys. 

Teemalla juhlistettiin myös 70 vuottaan juhlivaa Suomen Kotiseutuliittoa kerto-
malla monimerkityksellisesti ja syvästi vaikuttavasta kulttuurista ja sen tärkeydes-
tä kotiseuduilla. 

TEEMA Paleface puhui ja räppäsi yhteiskunnal-
lisesta osallistumisesta päivien seminaa-
rissa torstaina. Kuva: Sara Aaltio.

Kuva: Sara Aaltio.
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Valtakunnallisille kotiseutupäiville odotettiin 300-
400 virallista, osallistumispaketin ostavaa osanottajaa 
ympäri Suomen. Lisäksi odotettiin tuhansia paikalli-

Kävijämäärätavoitteet 

Päivien tavoitteena oli esitellä Tuusulan eri puolia ja 
vahvaa kulttuurihistoriaa, tuoda esiin kotiseututyön 
teemoja, vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia, antaa ja 
saada virikkeitä, edistää alueellista yhteistyötä ja 
tehdä järjestäjäaluetta tunnetuksi sekä toivottaa eri 
puolilta Suomea tulevat vieraat lämpimästi tervetul-
leeksi tähän kulttuurikuntaan. 

Tuusulan Valtakunnallisilla kotiseutupäivillä tavoit-
teena oli erityisesti tuoda Tuusulaa esille eteenpäin 
menevänä, kulttuurisesti kiinnostavana ja asukasys-
tävällisenä kuntana, jossa kotiseututyöllä ja kotiseu-
tutunteella on vahva rooli. Luonto ja kulttuuri ovat 
mukana ja tärkeänä osana tuusulalaista identiteettiä. 
Kulttuuriympäristö ja oma kotiseutu ja sen kulttuuri-
historia tuodaan lähelle jokaista koululaista loistavas-
ti toteutetulla kulttuurikasvatuksella.

Tuusulassa asioita on lähdetty tekemään yhdessä 
asukkaiden kanssa osallistamalla ja kysymällä mieli-
piteitä ja tämä hyväksi havaittu linja jatkuu vastedes-
kin. Asukkaiden tärkeä rooli Tuusulassa korostaa 

samalla asukas- ja kehittämisyhdistysten roolia. Ko-
tiseutupäivien tavoitteena oli myös erilaisten yhdis-
tysten työn merkityksen ja arvostuksen lisääminen 
Tuusulassa sekä aktiivisen vapaaehtoistoiminnankin 
esilletuominen. Esille nostettiin myös paikallisia 
kotiseututyössä ansioituneita henkilöitä. 

Teemoista esillä olivat erityisesti kulttuurikasvatus, 
nuorten ja lasten taiteen perusopetus sekä erilaiset 
ajankohtaiset keskustelunaiheet kuten kulttuuripe-
rintötyö ja kaupunkipaahtimo. Myös Kotiseutuliitolle 
haluttiin antaa eväitä tuleviin vuosiin. Tavoitteena oli 
myös edistää osallistujien ja järjestäjien verkostoitu-
mista. 

Kulttuuri liikutti myös oheistapahtumissa, Tuusulan 
Taiteiden Yön lukemattomat kulttuuritapahtumat, 
Kotiseutumarkkinoiden ja Avoimen liikuntatapah-
tuman sekä Trähuskarnevalen-Puutalokarnevaalin 
tuhannet osallistujat ja näytteilleasettajat toivat koti-
seutupäiviin lisää taidetta, liikettä ja tervantuoksua.

TAVOITTEET

Yleistavoitteet 

sia ja lähiseudun asukkaita lukuisiin kaikille avoimiin 
tapahtumiin. 

Valtakunnallisten kotiseutupäivien alustava budjetti 
oli 100 000 €. Käyttötalousarvion loppusumma oli
suunnitelmien tarkennuttua 90 000 €. Lopulliset 
kustannukset olivat yhteensä 75 100 €, jotka saatiin 
katettua tuloilla. Budjetin tulot koostuivat Tuusulan 
kunnan rahoitusosuudesta, Kotiseutuliiton rahoitus-
osuudesta, lukuisista suuremmista ja pienemmistä 
yhteistyösopimuksista (yhteensä 12 rahallista sopi-

TALOUS 
musta sekä lisäksi tavaralahjoituksia) ja osallistu-
jamaksuista. Osallistujamaksut ovat tapahtumalle 
keskeinen tulonlähde. Menot koostuivat pääasiassa 
koordinaattorin palkkakuluista, esiintymispalkkiois-
ta, käsiohjelman ja muun markkinointimateriaalin 
suunnittelu- ja painokuluista, tarjoilujen kustannuk-
sista sekä kuljetuksista.
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Suomen Kotiseutuliiton hallitus kutsui vuoden 2017 
lopulla Tuusulan kunnan ja Tuusula-Seuran järjes-
tämään yhteistyössä liiton kanssa Valtakunnallisia 
kotiseutupäiviä Tuusulaan vuodeksi 2019. Suomen 
Kotiseutuliitto toimi toista kertaa Valtakunnallisten 
kotiseutupäivin pääjärjestäjänä itse ja vastasi tämän 
myötä päivien koordinoinnista ja taloudesta. 

Tuusulan kunnan rahallinen panos oli merkittävä. 
Lisäksi kunnan edustajat olivat keskeisesti mukana 
päivien suunnittelussa, viestinnässä ja markkinoin-
nissa sekä tuottamassa erityisesti retkien ja kotiseutu-
markkinoitten ohjelman päiville. 

Kunta edusti myös puheissa ja tervehdyksissä sekä 
vieraanvaraisesti kunnan vastaanotolla. Kunnan kult-
tuuri- ja museotoimen viestintä sekä kirjastotoimi ja 
karttapalvelut antoivat tärkeän panoksensa kotiseutu-
päivien onnistumiseksi.

Erityisen kiitoksen ansaitsee myös Tuusulan seu-
rakunta, joka antoi koko seurakuntakeskuksensa 
kotiseutupäivien käyttöön kahdeksi päiväksi. Tilat 
toimivat loistavasti ja ilman kahden suntion ja seura-
kunnan emännän ja tiiminsä suurenmoista panosta 
päivien käytännön järjestelyt olisivat olleet huomat-
tavasti haastavammat. Kansanlaulukirkko sai lämpi-

män vastaanoton osallistujilta ja runsaasti positiivista 
palautetta. Se oli monille uudenlainen ja koskettava 
kokemus.

Päivien järjestämiseen osallistuivat yhteistyökump-
paneina myös mm. Uudenmaan liitto, Tuusulan 
Taiteiden Yö, Lottamuseo, Vallila Interiors, SPEK 
(Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö), Asuntomessut 
Tuusulassa 2020, Ventoniemi Oy, Savion Kirjapaino 
Oy, OP-Keski-Uusimaa sekä Raimo Stenvallin Au-
tomuseo. Tuusulan seurakunta puolestaan osallistui 
päivien kuluihin tarjoamalla veloituksetta kotiseutu-
päivien ajaksi tilat ja sähköt sekä mainostilaa kotiseu-
tupäiville seurakuntakeskuksessa.

Mediakumppanina toimi paikallinen Keski-Uusimaa 
lehti, jonka kanssa toteutettiin kirjoitussarja.

Päivien järjestämiseen osallistuivat yhteistyökump-
paneina Tuusulan kunta, Lottamuseo, Uudenmaan 
liitto, Vallila Interiors, SPEK (Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö), Asuntomessut Tuusulassa 2020, 
Ventoniemi Oy, Savion Kirjapaino Oy, OP-Keski-Uu-
simaa sekä Raimo Stenvallin Automuseo. Tuusulan 
seurakunta puolestaan osallistui päivien kuluihin 
tarjoamalla veloituksetta kotiseutupäivien ajaksi tilat 
ja sähköt sekä mainostilaa kotiseutupäiville seura-
kuntakeskuksessa. 

ORGANISAATIO 

Järjestäjät 

Kotiseutupäivien vapaaehtoisia ja järjestäjiä.
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Kotiseutupäivien toteuttajat 

Tuusulan kotiseutupäivien järjestäjät muodostivat 
kolme toimikuntaa, jotka osallistuivat päivien eri 
osa-alueiden suunnitteluun ja toteutukseen. Päiviä 
työstivät päätoimikunta (kokoontui kaksi kertaa), 
järjestelytoimikunta (kokoontui seitsemän kertaa) 
sekä viestintätoimikunta (kokoontui kaksi kertaa). 
Toimikunnilla oli omat puheenjohtajat sekä sihteerit. 
Toimikuntien kokousten lisäksi toimikuntien jäsenet 
työskentelivät aktiivisesti sähköpostin ja puhelimen 
välityksellä. Kotiseutupäivien koordinaattori oli jäse-
nenä kaikissa toimikunnissa.

Tuusulan kunnan kulttuurituottaja Outi Karhu-Suu-
ronen hoiti Kotiseutumarkkinoiden koordinointia. 
Kotiseuturetkien sisällöstä sekä oppaiden valinnasta 
vastasi museoamanuenssi Jaana Koskenranta. 
Tuusula-Seura oli aktiivisesti mukana eri toimikun-

tien suunnittelutyössä ja päivien aikana erilaisissa 
vapaaehtoistehtävissä. Vapaaehtoisina (yhteensä n. 30 
henkeä) oli yhdistysten aktiivien lisäksi innokkaita 
tuusulalaisia ja lukuisia koordinaattorin sukulaisia ja 
ystäviä. 

Tuusulan kunnan kulttuurituottaja Outi Karhu-Suu-
ronen hoiti Kotiseutumarkkinoiden koordinointia. 
Kotiseuturetkien sisällöstä sekä oppaiden valinnasta 
vastasi museoamanuenssi Jaana Koskenranta. 

Tuusula-Seura oli aktiivisesti mukana eri toimikun-
tien suunnittelutyössä ja päivien aikana erilaisissa 
vapaaehtoistehtävissä. Vapaaehtoisina (yhteensä n. 30 
henkeä) oli yhdistysten aktiivien lisäksi innokkaita 
tuusulalaisia ja lukuisia koordinaattorin sukulaisia ja 
ystäviä. 

Kotiseutupäivien retket suunnitellut museoamanuenssi Jaana Koskenranta sekä bussiretkellä avustaneet va-
paaehtoiset Heidi Pajamäki ja Satu Säilä toivat päiville aurinkoista tunnelmaa. Kuva: Anna-Maija Halme.
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Päätoimikunta 

Puheenjohtaja 
Arto Lindberg, Tuusulan pormestari

Jäsenet
Aki Aaltonen, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen
Aki Aaltonen, Työläiskotimuseo
Jukka Ahlgren, Jokelan Tiilitehdasperinne ry:n puheenjohtaja
Jukka Ahlgren, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen
Pepe Ahlqvist, Muusikko
Jari Anttalainen, Lahelan kehittämisverkoston puheenjohtaja, Tuusula-Seuran vpj.
Lasse Colin, Pekka Halosen-seuran puheenjohtaja
Mika Eloranta, Tuusulan Golfklubi ry puheenjohtaja
Arja Elovirta, Keravan taidemuseon johtaja
Tarja Haili, Uudenmaan liitto
Samuli Halla-Aho, Tuusulan Yrittäjät r.y.:n puheenjohtaja
Anna-Maija Halme, viestintäpäällikkö, Suomen Kotiseutuliitto
Kirsi Heikura, Tuusulan palloseura puheenjohtaja
Pekka Holma, Krapi-hotellin ja ravintolan omistaja/johtaja
Anne Holma-Lehtinen, Krapi-hotellin ja ravintolan omistaja, johtaja
Samuli Isola, Kerava-seura, kaupunginvaltuutettu
Lasse Colin, Tuusulan elinkeinopäällikkö
Tuusulan asuntomessut 2020 tiedottaja
Tomi Einonen, Tuusulan Ilmatorjuntamuseon puheenjohtaja
Mika Eloranta, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen
Arja Elovirta, Tuusulan kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Tarja Haili, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen
Samuli Halla-Aho, Vantaa-Seura, pj. 
Kirsi Heikura, Tuusulan Moottorikerho jäsensihteeri
Paula Hirvonen-Graeffe, talouspäällikkö, Suomen Kotiseutuliitto
Antti Kaikkonen, Kansanedustaja, 
Matias Korkiavuori, kotiseutuaktiivi
Jaana Koskenranta, Tuusulan museoamanuenssi
Juhani Kostet, Museovirasto, pääjohtaja
Kaisa Kutilainen, Tuusulan yhteisömanageri 
Päivö Kuusisto, kuntakehityslautakunnan alaisen rakennusvalvontajaoston puheenjohtaja ja Hyrylän Seu-
dun Omakotiyhdistyksen puheenjohtaja
Uolevi Laakso, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen
Minna Laitinen, järjestöassistentti, Suomen Kotiseutuliitto
Markus Lehtinen, Kapellimestari Tuusulasta
Veijo Lehto, Helka ry, pj
Kyösti Lehtonen, Kellokosken kehittämisverkoston puheenjohtaja
Pirjo Lehtonen, Tuusulan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen
Kati Lepojärvi, Tuusulan kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Harri Lipasti, Tuusulan kunnan kansliapäällikkö
Liisa Lohtander, järjestöpäällikkö, Suomen Kotiseutuliitto
Salla Malin, Tuusulan Uimaseura, toiminnanjohtaja
Timo Mansnerus, Tuusulan Golfklubi ry toimistusjohtaja
Markus Meckelborg, Tuusulan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen

TOIMIKUNNAT
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Janne Mellin, Tuusulan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja
Tapani Miettinen, Jokelan kehittämisverkoston puheenjohtaja 
Kirsi Moisander, hallituksen pj. (2018 saakka), Suomen Kotiseutuliitto
Mika Mäki-Kuhna, Tuusulan kunnanhallituksen 2. vpj., kuntakehityslautakunnan puheenjohtaja
Olli, Naukkarinen, Järvenpään kaupunginjohtaja
Eetu Niemelä, Tuusulan tarkastuslautakunnan ja teknisen lautakunnan puheenjohtaja
Hanna Nikander, Museojohtaja
Annina Nuutinen, Hyrylän Torpan omistajayhteisöstä Tuusulan Demarit ry puheenjohtaja, Riihikallion ke-
hittämisverkoston puheenjohtaja
Kristel Nyberg, Ekyl ry., järjestösihteeri
Kari Nykänen, Tuus-Melojat ry puheenjohtaja
Liisa Palvas, Me Kellokoskelaiset ry:n puheenjohtaja
Mikko Perkko Ekyl ry, pj.
Krista Pirttinen, Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja
Pia Puntanen, Kotiseutuliiton hallituksen jäsen (2018 saakka)
Sampo Purontaus, Kotiseutuliiton hallituksen varapuheenjohtaja  
Elina Raijas, Liikuntaseura Syke-Tuusula  toiminnanjohtaja
Marjo Ranta-Irwin, Visit Tuusulanjärvi
Joonas Romppanen, Keski-Uusimaan päätoimittaja
Kirsi Rontu, Keravan kaupunginjohtaja
Ulla Rosenqvist, Tuusulan evankelis-luterilainen seurakunta kirkkoherra
Ville Rusanen, oopperalaulaja Tuusulasta
Satu Saaristo, Kerava-Seuran pj.
Tuula Salo, hallituksen jäsen, Suomen Kotiseutuliitto
Jussi Salonen, Tuusulan kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja, kasvatus- ja sivistyslautakunnan pj.
Päivi Salonen, OKM, kulttuuriasiainneuvos
Tom Sandström, Finlands Svenska Hembygdsförbund, toiminnanjohtaja 

Päätoimikunnan kokouksen osanottajia Tuusulan seurakuntakeskuksessa keväällä 2019.
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Ossi Savolainen, Uudenmaan liitto, maakuntajohtaja
Samuli Seppälä, Tuusulan Voima-Veikot puheenjohtaja
Tiina Simons, Tuusulan kasvatus- ja sivistystoimen kehittämispäällikkö 
Emmi Sirniö, Tuusulan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen
Sampo Suihko (pj), hallituksen puheenjohtaja (2019 alkaen), Suomen Kotiseutuliitto
Riitta Suomalainen, Keski-Uusimaan toimittaja
Ruut Sjöblom, Tuusulan valtuuston puheenjohtaja
Satu Taiveaho, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja
Elina Teikari, toimistoassistentti, Suomen Kotiseutuliitto
Pauliina Teerioja, Liikuntaseura Syke-Tuusula puheenjohtaja
Markus Torvinen, Tuusulan kunnan opetuspäällikkö 
Pirjo Tulikukka, Helka ry, toiminnanjohtaja 
Erkki Tuomioja, Päivien suojelija, kansanedustaja
Lauri Untamo, Tuusulan Taiteiden Yö ry:n puheenjohtaja
Riitta Vanhatalo, toiminnanjohtaja, Suomen Kotiseutuliitto
Ani Viherlinna, Keski-Uudenmaan Yleisurheilu toiminnanjohtaja
Janne Vilkuna, Suomen Kotiseutuliiton puheenjohtaja 
Tarja Vuokkovaara, Järvenpää-Seuran pj.
Margit Väkiparta, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen
Minna Wallenius, Tuusulan Yrittäjänaiset ry:n puheenjohtaja
Hanna Willman-Iivarinen, Tuusulanjärven purjehtijat puheenjohtaja
Klaus Winqvist, Tuusula-Seura
Lars Winqvist, Hyrylän kehittämisverkoston puheenjohtaja
Seppo Yli-Antola, Kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
Anna Yltävä, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varapuheenjohtaja
Sami Ylisaari, Järvenpään kulttuurijohtaja

Tuusulan museon yleisötyön amanuenssi Harri Nymanin esitys teki vaikutuksen sekä päätoimikunnan kokouksessa keväällä 2019 että Valta-
kunnallisten kotiseutupäivien info- ja avajaistilaisuudessa päivien aikana. Kuva: Anna-Maija Halme.
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Päivien keskeinen järjestäjäkunta iloitsemassa päivien menestyksestä: vasemmalta lähtien Jussi Salonen, Sakari Heikkilä,  Jari Anttalainen, 
Virpi Lehmusvaara, Riitta Vanhatalo, Sampo Suihko, Riikka Noreila, Tuula Salo, Liisa Lohtander ja Anna-Maija Halme. 

Järjestelytoimikunta

Sampo Suihko (pj), hallituksen puheenjohtaja, Suomen Kotiseutuliitto 
Ulla Kinnunen, museo- ja kulttuuritoimen johtaja, Tuusulan kunta
Virpi Lehmusvaara, sivistystoimen johtaja, Tuusulan kunta
Minna Mäkitalo, johdon assistentti, Tuusulan kunta
Paula Kylä-Harakka, viestintäpäällikkö, Tuusulan kunta
Tuula Salo, hallituksen jäsen, Suomen Kotiseutuliitto
Sakari Heikkilä, pj, Tuusula-Seura
Jari Anttalainen, varapj, Tuusula-Seura
Jorma Hämäläinen, pj. Tuusula-Seura
Riitta Vanhatalo, toiminnanjohtaja, Suomen Kotiseutuliitto
Liisa Lohtander, järjestöpäällikkö, Suomen Kotiseutuliitto
Anna-Maija Halme, viestintäpäällikkö, Suomen Kotiseutuliitto
Riikka Noreila, koordinaattori, Suomen Kotiseutuliitto

Viestintätoimikunta

Anna-Maija-Halme, (pj.) viestintäpäällikkö, Suomen Kotiseutuliitto
Paula Kylä-Harakka, viestintäpäällikkö, Tuusulan kunta
Riitta Vanhatalo, toiminnanjohtaja, Suomen Kotiseutuliitto
Hannele Ahokas, viestintävastaava, Tuusula-Seura
Riikka Noreila, koordinaattori, Suomen Kotiseutuliitto
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Suomen Kotiseutuliiton viestintäpäällikkö An-
na-Maija Halme vastasi kotiseutupäivien tiedotuk-
sesta ja viestinnästä yhdessä koordinaattori Riikka 
Noreilan kanssa. Viestintään ja tiedotukseen osal-
listuivat aktiivisesti myös Kotiseutuliiton toimin-
nanjohtaja Riitta Vanhatalo, järjestöpäällikkö Liisa 
Lohtander, Tuusulan kunnan viestintäpäällikkö Paula 
Kylä-Harakka, Tuusula-Seuran tiedottaja Hannele 
Ahokas sekä museotoimen viestinnästä vastaava 
Tarja Kärkkäinen. 

Mediakumppanina oli Keski-Uusimaa -lehti, joka 
julkaisi 5 kotiseutupäiviä koskevaa artikkelia en-
nen päiviä sekä kuusi päivien aikana (3.8, 5.8, 9.8, 
10.8, 11.8. ja 12.8.) ja niiden jälkeen. Yleisradio teki 
päivistä juttua sekä television alueuutisiin että radi-
oon. Myös Helsingin Sanomat uutisoi päivät. Päivien 
uutisista kirjoittivat lisäksi mm. Kaleva, Iltasanomat, 
Iltalehti ja Hämeen Sanomat. 

Kotiseutuposti

Kotiseutuliitto julkaisi noin vuoden ajan jokaisessa  
Kotiseutuposti-lehdessä juttuja kotiseutupäovistä ja 
Tuusulasta. Numerossa 2/2019 käsiteltiin kotiseutu-
päiviä neljässä artikkelissa. Numeron 1/2019 kan-
sikuva käsitteli Tuusulan kulttuuriperintöä, samoin 
numeron 2/2019 iso kolmossivun lukuvinkkikuva. 
Varsinainen aukeaman juttu käsitteli Tuusulan 
ansiokasta kulttuurikasvatussuunnitelmaa Kultsua. 
Tuusulalaisuutta käsiteltiin lisäksi Riikka Noreilan 
Omakulmassa numerossa 3/2018 ja Tuusula-Seuraa 
käsittelevässä artikkelissa numerossa 2/2019. Tuusu-
lan Taiteiden Yö oli numeron 3/2019 kansikuva-aihe 
ja päivien uutisaiheita käsiteltiin lukuisissa lehden 
artikkeleissa.

Sosiaalinen media

Someviestintää tehtiin sekä Tuusulan kunnan ja 
kulttuurin että Valtakunnallisten kotiseutupäivien 
omilla Facebook-sivuilla että Instagramissa (75 
julkaisua #kulttuuriliikuttaa, 48 julkaisua #kotiseutu-
päivät2019, satoja julkaisuja #tuusula ja 375 julkaisua 
#kotiseutupäivät) ja Twitterissä. Myös Puutalokarne-
vaalit julkaisi omilla sivuillaan lukuisia kotiseutupäi-
vät mainitsevia juttuja. Yle Suomi teki radio-ohjel-
man perjantaina 9.8. 

VIESTINTÄ

Valtakunnallisten kotiseutupäivien Facebook-pos-
tauksia nähtiin yli 24 000 kertaa ja Kotiseutuliiton 
Facebookin kotiseutupäivien uutisia nähtiin kaik-
kiaan lähes 15 000 kertaa pelkästään päivien alla. 
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Valtakunnalliset kotiseutupäivät -Facebook-sivuilla käytiin vilkasta kuvien ja ajatusten vaihtoa.

Museoamanuenssi Harri Nyman ja tuusulalaisnuori Stella Noreila 
olivat Ylen Radio Suomessa kertomassa Tuusulan kulttuurikasvatus-
suunnitelmasta Kultsusta. Päiville osallistuneet kulttuuriperintöasi-
antuntijat kehuivat Kultsua kilvan. Keskustelukammarissa Lapsille 
kotiseutu tutuksi kyseltiin, olisiko mahdollista kloonata Harri Nyman 
muihinkin kuntiin. Ohjelma ei ole valitettavasti enää kuunneltavissa.
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Valtakunnalliset kotiseutupäivät saivat huomattavan 
paljon kiittävää palautetta. Palautekyselyyn vastasi 
102 osallistujaa. Numeerisessa arvioinnissa vastaus-
ten keskiarvo (0-6) palautteen keskiarvo ja yleisarvo-
sana oli huikeat 5,4! 

Vapaaehtoisia, mielenkiintoista ja koskettavaa ohjel-
maa, seurakuntakeskuksen toimivuutta ja Tuusulan 
kulttuurikohteita kiiteltiin erityisesti. Myös Tuusulan 

PALAUTE
kunnan vastaanotto keräsi kiitosta osallistujilta.

Kuljetuksista tuli jossain määrin kriittistä palautetta. 
Järjestäjät tiedostivat, että kun esim. hotelleilta on 
etäisyyttä keskeiselle tapahtumapaikalle, kuljetukset 
olivat tavallista tärkeämmässä roolissa ja niitä suun-
niteltiin huolella. Kuljetuksiin kannattaa aina tapaus-
kohtaisesti kiinnittää erityistä huomiota sekä tunnis-
taa erityistarpeet paikkakunnan mukaan.

Tarjolla olleet vaihtoehdot

Täyspaketti 8.–11.8.

26.2.–31.5.2019 hinta 135 €, 1.6. alkaen + 10%. 
Täyspaketin sisältö: Kotiseutupäivien Kulttuuri 
liikuttaa-osallistujakassi materiaaleineen · Avajaiset 
8.8., Suomen Kotiseutuliitto 70v.-juhlakakkukah-
vit, Kulttuuri liikuttaa -seminaari 8.8.,  · Tuusulan 
kunnan vastaanotto 8.8. · Keskustelukammarit 9.8. · 
Keittolounas ja pullakahvit 9.8. · Suomen Kotiseutu-
liiton vuosikokous 9.8. ·  · Tuusulan Taiteiden Yö 9.8. 
· Yksi valinnainen kotiseuturetki 10.8. · Gaala 10.8. * 

OSALLISTUMINEN 

Kansanlaulukirkko ja kirkkokahvit 11.8. · Bussikul-
jetukset kunnan vastaanotolle, keskustelukammarei-
hin, gaalaan ja kansanlaulukirkkoon sekä Puutalo-
karnevaali.  
 
Retketön täyspaketti 8.–11.8.

110€, 1.6. alkaen + 10%. Täyspaketin sisältö: Koti-
seutupäivien Kulttuuri liikuttaa-osallistujakassi ma-
teriaaleineen · Avajaiset 8.8., Suomen Kotiseutuliitto 
70v.- juhlakahvit, Kulttuuri liikuttaa -seminaari 8.8.,  

Volvon veteraanibussi ihastutti 
kotiseutupäivien vieraita. Ku-
vat: Anna-Maija Halme.
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· Tuusulan kunnan vastaanotto 8.8. · Keskustelukam-
marit 9.8. · Keittolounas ja pullakahvit 9.8. · Suomen 
Kotiseutuliiton vuosikokous 9.8. ·  · Tuusulan Tai-
teiden Yö 9.8. · Gaala 10.8. · Kansanlaulukirkko ja 
kirkkokahvit 11.8. · Bussikuljetukset kunnan vastaan-
otolle, keskustelukammareihin, gaalaan ja kansanlau-
lukirkkoon sekä Puutalokarnevaali.

Arkipaketti 8.–9.8.

65€, 1.6. alkaen + 10% Hintaan sisältyy osallistuja-
kassi sisältöineen, kaikki torstain ja perjantain oh-
jelmat, kuljetukset ja tarjoilut. (Tämä arkipaketti oli 
mukana ensimmäistä kertaa ja osoittautui toimivaksi 
ja varteenotettavaksi vaihtoehdoksi osallistumiselle)

Viikonloppupaketti 10.–11.8. 

105€, 1.6. alkaen + 10%, Hintaan sisältyy osallistu-
jakassi sisältöineen, kaikki viikonlopun ohjelmat ja 
kuljetukset, yksi valintainen kotiseuturetki kuljetuk-
sineen, opastuksineen, pääsymaksuineen ja eväi-
neen, gaala-illallinen kuljetuksineen ja ohjelmineen, 
kirkkokahvit.

Paketit eivät sisältäneet majoitusta, lauantain retkiä 
eivätkä Suomen Kotiseutuliiton Kotiseutuklubin 
tapahtumaa Hotelli Gustavelundin juhlateltassa 8.8. 
Tapahtumaan oli klubilaisilla vapaa pääsy, muilta 
pääsymaksu oli 20 euroa. 

Kesäkuun alusta oli myös mahdollisuus osallistua 
päiville ostamalla pelkän kotiseuturetken, hinta 30€
Gaala-illalliselle myytiin myös lippuja hintaan 70€.
Kotiseutupäiville ilmoittauduttiin sähköisellä lomak-
keella Suomen Kotiseutuliiton verkkosivuilla, esit-
teen liitteenä olleella lomakkeella, sähköpostilla tai 
puhelimella. Seminaariin, avajaisiin, keskustelukam-

mareihin, Tuusulan Taiteiden 
Yöhön, Kotiseutumarkkinoille, 
liikuntatapahtumaan ja sun-
nuntain kansanlaulukirkkoon 
ja Trähuskarnevalen-Puuta-
lokarnevaaliin oli yleisöllä 
vapaa pääsy. 

Esitteessä pyydettiin 
ilmoittautumaan eri ti-
laisuuksiin. Ilmoittautu-
misjärjestelyt toimivat 
hyvin. Huomattavaa 
on, että paikallisia toimijoita 
ja osallistujia tavoiteltiin monella fooru-
milla ja heidän aktiivisuutensa lisääntyi juuri ennen 
ilmoittautumisen loppumista, jopa sen jälkeen. 

Päivien kokonaispaketin ostajia oli 200 ja osapaketin 
70. Lisäksi pelkille retkille ilmoittautui 7 osanottajaa 
ja erikseen gaalalipun osti 25 osanottajaa. 

Virallinen ilmoittautumisaika päättyi 27.7. Jälki-il-
moittautuminen jatkui päivien alkuun saakka. 

Osallistujamäärät 

• Avajaiset 170 henkeä 
• Kulttuuri liikuttaa- seminaari 195 henkeä 
• Tuusulan kunnan tervetulovastaanotto 200 henkeä 
• Kotiseutumarkkinat n. 3000 henkeä 
• Tuusulan Taiteiden Yö, n. 8500 henkeä 
• Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 240 henkeä 
• Keskustelukammarit yhteensä 210 henkeä 
• Kotiseutuliiton Kotiseutuklubi 90 henkeä 
• Kotiseuturetket yht. 200 henkeä 
• Tuusula-gaala 240 henkeä 
• Kansanlaulukirkko yht. 340 henkeä 
• Puutalokarnevaali 2400 henkeä 

Paketit sisälsivät torstain juhlakahvit sekä perjantain 
soppalounaan ja pullakranssikahvit Tuusulan seura-
kuntakeskuksessa. Tarjoilut hoiti seurakunnan emän-
tä Anitta Mäkikangas joukkoineen. Täyspakettiin, 
retkettömään täyspakettiin sekä viikonloppupakettiin 
sisältyi myös kotiseutugaalan illallinen, jonka hoiti 
tuusulalainen pH7. Gaala-illallisen voi myös ostaa 
erikseen hintaan 70€.

RUOKAILU 

Kaikki osallistujat varasivat majoituksensa itse 
suoraan hotelleista, joista oli valmiiksi neuvoteltu 
tarjoushinnat. Majoituskiintiöt varattiin seuraavista 
hotelleista: Hotelli Gustavelund, Hotelli Krapi, Maja-
talo Onnela sekä Järvenpään Scandic Hotel. 

MAJOITUKSET 
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OHJELMA Torstai 8.8. Avajaiset & seminaari
 
Klo 13-14 Avajaiset Tuusulan seurakuntakeskuksessa
Klo 14-15 Juhlakahvit, Kotiseutuliitto 70v.
Klo 15-17.30 Kulttuuri liikuttaa-seminaari
Juontaja Inari Tilli, 

10.00-10.30 Museo-opastus, Lottamuseo

11.30-15.30  Ilmoittautuminen, Tuusulan seurakuntakeskus, aula, Rykmen-
tintie 34 
 
13.00-14.00 Avajaiset, Tuusulan seurakuntakeskus, juhlasali

14.00-15.00 Kotiseutuliiton 70-vuotisjuhlakahvit, Tuusulan seurakuntakes-
kus, juhlasali

15.00-17.30 Kulttuuri liikuttaa -seminaari, Tuusulan seurakuntakeskus, 
Tähtitaivas-juhlasali
Puheita kulttuurista ja sen liikuttavuudesta eri puolilta ja katsantokannoilta:
Erkki Tuomioja, Paleface, Jorma Uotinen, Anna Kortelainen, Leena Marsio, 
Sampo Suihko, Jaana Koskenranta. Tilaisuuden juontaa Inari Tilli. 

Tilaisuus striimattiin suorana sekä Tuusulan pääkirjaston Einari-saliin että 
Kotiseutuliiton Youtube kanavalle www.bit.ly/Kulttuuriliikuttaa

18.30-20.30  Tuusulan kunnan tervetulovastaanotto, Hotelli Gustavelund
20.30 alkaen Kotiseutuklubin illanvietto, Hotelli Gustavelund, juhlateltta

Kuva: Sara Aaltio.

Kuva: Sara Aaltio.
Kuva: Sara Aaltio.
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Perjantai 7.8. – Vuosikokous & 
kammarit
8.30-15.00  Info ja ilmoittautuminen, seurakuntakeskus, aula
 
9.00-11.30 Keskustelukammarit, seurakuntakeskus

Aiheina mm. kuntien uusi kulttuuritoimintalaki, kulttuurikasva-
tussuunnitelmat, kaupunkien kotiseututyö (Kaupunkipaahtimo) 
ja Kotiseutuliiton tulevaisuus

11.30-13.30  Lounas ja kranssipullakahvit, seurakuntakeskus, 
pihapiiri
 
13.30-15.30 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous, seurakunta-
keskus, juhlasali

Bussikuljetus hotelleille

16.00-16.30 Museo-opastus, Lottamuseo

17.30-  Tuusulan Taiteiden Yön alkupamaus ja Valtakunnallisten 
kotiseutupäivien alkusoitto Hyrylän torilla

18.00-24.00 Tuusulan Taiteiden Yö Kirkkotien ja Rantatien 
maisemissa

Kuva: Sara Aaltio.
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Lauantai 10.8. – Retkipäivä ja gaalailta
9.00-12.00  Kotiseuturetket 

13.00-16.00 Kotiseuturetket 

11.00-15.00  Kotiseutumarkkinat Hyrylän torilla
Tuusulalaiset yhdistykset ja toimijat esittäytyvät, käsitöitä sekä herkkuja lähialueilta ja maakunnista 

19.00-22.00  Kotiseutugaala
Rykmentinpuiston Ruokala, Rykmentintie, rakennus 48 
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Sunnuntai 11.8. 
Bussit aamulla hotelleilta kirkkoon, puutarhaopastuksille ja takaisin hotel-
leille. 

10.00-12.00 Kansanlaulukirkko, Tuusulan kirkko
kirkkovenesoutu, Tuusulan Lions Club, kirkkokahvit, seppeleenlasku

11.00-13.00  Puutarhaopastukset, Lottamuseo, Halosenniemi, Ainola

11.00-11.45 Lottamuseo

12.00-12.45 Ainola

12.00-14.00 Asuntomessuretki kolmelle asuntomessualueelle (ilmoittau-
tuminen erikseen)

11.00-17.00 Trähus Karnevalen – Puutalokarnevaali, Krapin pihapiiri, 
Rantatie 2

Kuva: Sara Aaltio.Kuva: Sara Aaltio.
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Valtakunnalliset kotiseutupäivät 

Tuusulassa 8.–11.8.2019

Kuva: Sara Aaltio.


