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Hyvä lukija, kädessäsi on Hyvinkää-lehden ensimmäinen numero. 
Lehti on Hyvinkään kaupungin julkaisema, ensisijaisesti kau-
pungin asukkaille suunnattu lehti, joka ilmestyy kaksi kertaa 
vuodessa. Siinä kerrotaan monipuolisesti kaupungin tuottamista 
palveluista ja ajankohtaisista asioista. Meistä jokainen voi käyttää 

lehteä myös kertoessamme tutuille tai vähän tuntemattomammillekin siitä, 
kuinka kaupungissamme on monipuoliset mahdollisuudet asua ja yrittää. 
Olemme havainneet, että verkkoviestinnän ja sosiaalisen median lisäksi 
kaupunkilaiset kaipaavat myös perinteistä, kädessä kosketeltavaa, paperille 
painettua lehteä.

Kunnat muodostavat Suomen hyvinvointiyhteiskunnan perusrakenteen. 
Hyvinkäällä on saatavilla kaikki lakimääräiset peruspalvelut ja sen lisäksi iso 
joukko muita hyvinvointia lisääviä palveluita. Monipuolisuus on hyvin näh-
tävillä jo tämän lehden sisällöstä. Tarjolla on jokaiselle jotakin, vesihuollosta 
kulttuuritapahtumiin.

Kunnat ja kaupungit tarvitsevat nykyisten palveluiden ylläpitämiseen ja nii-
den kehittämiseen uusia asukkaita ja yrityksiä. Hyvinkään sijainti ja kaupun-
gin hyvät liikenneyhteydet Helsingin seudulla tarjoavat kaupungin menesty-
miseen hyvät edellytykset. Kaupungin kasvu ja kaupunkilaisten hyvinvointi 
eivät kuitenkaan synny itsestään, vaan kaupungin on koko ajan uudistuttava 
ja pysyttävä ajan hermolla. Kaupunkistrategiassamme, Pelikirjassa on hyvin 
linjattu se, että haluamme olla uusille asukkaille ja yrityksille houkutteleva 
kaupunki, luotamme yhteistyön voimaan ja teemme töitä sen eteen, että 
hyvinkääläiset kokevat kotikaupungin omakseen ja ovat siitä ylpeitä. Leh-
dessä kerrotaan keskustan kehittymisestä, uusimman kaupunginosamme 
rakentumisesta ja olemassa olevien palveluiden parantumisesta. Kulttuuri- ja 
liikuntapalveluiden kautta syntyy niitä elämyksiä ja tuttavuuksia, joiden kautta 
voimme kokea kotikaupunkimme omaksemme. 

Toivottavasti löydätte tästä ensimmäisestä Hyvinkää -lehdestä uutta tietoa 
kotikaupungistamme. Lehti haluaa myöskin kehittyä edelleen, joten toivom-
me palautetta mahdollisia vinkkejä juttuaiheiksi.

Hyvää loppukesää ja alkavaa syksyä!

Jyrki Mattila
kaupunginjohtaja  

Kaupungin 
on koko ajan 
uudistuttava.
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Sveitsin  
uimala on  Hyvinkään helmi

sivu 30

Pidät käsissäsi uutta  
Hyvinkää-lehteä, johon 
olemme yhdistäneet 
aiemmin julkaistut Villari 
ja Rakentavasti -lehdet. 
Seuraava lehti ilmestyy 
alkuvuodesta 2021. 
Hyviä lukuhetkiä!
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KAUPUNKI

Kaupunkipyörät
rullasivat Hyvinkäälle
Yhteiskäyttöpyörät ovat olleet suuremmissa kaupungeissa suosittuja jo useamman vuoden 
ajan. Tämän vuoden toukokuusta alkaen myös Hyvinkään kaupunkikuvassa on liikkunut 
oransseja kaupunkipyöriä. Kaupunkipyöräsovellus on kansainvälisen Donkey Republicin 
käsialaa, ja pyörät on Hyvinkäälle toimittanut KaaKau Oy avaimet käteen -periaatteella.

PYÖRÄN VUOKRAUS ON 
HELPPOA JA NOPEAA
Kolmivaihteisia tanskalaista suunnittelua 
edustavia kaupunkipyöriä on käytössä 
ympäri maailman. Sovellus ohjaa pyörän 
vuokrauksessa. Käyttöönottoon tarvitaan 
vain älypuhelimeen ladattu sovellus ja 
siihen liitetty maksukortti.

Liikkeelle pääsee edullisimmillaan 
eurolla, tällä hinnalla pyörän saa käyt-
töönsä vartiksi. Tarjolla on myös erilaisia 
kausipasseja ja kuukausijäsenyyksiä kau-
punkipyöriä säännöllisemmin käyttäville.

– Ensimmäisen kuukauden aikana
käytössämme oleville 65 pyörälle kertyi 
yhteensä noin tuhat vuokrausta, joten 
kiinnostusta niitä kohtaan ainakin löytyy, 
kertoo kaupunkipyöräprojektista vastaa-
va liikenneinsinööri Kimmo Kiuru.

ENEMMÄN PYÖRIÄ 
TULEVAISUUDESSA
Hyvinkäällä kaupunkipyörien käyttöönot-
toa on mietitty jo pitkään ja niiden hankin-
nan ratkaisi sopivan varausjärjestelmän 
löytyminen. Vastaavia pyöriä ovat käyttä-
neet aiemmin muun muassa Konecranes 
Oyj ja Hyvinkään sairaala, mutta ne eivät 
ole olleet kaupunkilaisten ulottuvilla.

– Kaupunkipyöräpilotti on kaksivuo-
tinen, minkä jälkeen pyörien ja asemien 
määrä arvioidaan uudelleen, Kiuru toteaa.

– Silloin myös yrityksillä ja sairaalalla oli-
si mahdollisuus siirtyä saman järjestelmän 
käyttäjiksi, mikä toisi käyttöön enemmän 
pyöriä ja hyödyttäisi kaikkia osapuolia, hän 
suunnittelee.

JOUSTAVA ASEMAVERKKO
Hyvinkäällä käytettävät pyörät tukeutuvat 
joustavaan asemaverkkoon, jossa ei ole 
kiinteitä asemarakenteita. Kun pyöräase-
man merkiksi riittää vuokrausohjekyltti, on 
niiden siirto tai lisääminen helppoa.

– Pyörät otetaan käyttöön ja ne palaute-
taan asemille ja vuokrauksen aikana niillä 
voi liikkua rajattomasti. Palautusaseman 
ei tarvitse olla sama kuin mistä pyörä on 
vuokrattu, mutta asemien välille niitä ei voi 
jättää, Kiuru kertoo.

– Ja koska asemat ovat dynaamisia,
olemme pystyneet muokkaamaan asema-
verkostoa käyttäjien tarpeiden mukaan, 
hän lisää.

Pyörien kasautumisesta tietyille asemille 
ei Kiurun mukaan tarvitse olla huolissaan, 
koska sopimus KaaKaun kanssa kattaa 
myös pyörien siirron asemien välillä.

JOUSTAVUUTTA 
KULKEMISEEN
Hyvinkäällä on noin 250 kilometriä 
pyörätietä kaupunkipyörillä kier-
reltäväksi. Lisäksi vuokraussovellus 
toimii myös lähikaupungeissa, kuten 
Riihimäellä ja Mäntsälässä, mikä 
palvelee esimerkiksi työn puolesta 
kaupunkien välillä liikkuvia.

– Pyörät ovatkin hyvä tapa
täydentää joukkoliikennettä, kun esi-
merkiksi junankäyttäjät voivat hypätä 
asemalla pyörän selkään ja jatkaa 
matkaansa sillä, Kiuru kiteyttää.

Kaupunkipyörät ovat toistaiseksi 
käytössä vilkkaimman pyöräilykaud-
en eli toukokuun alusta lokakuun 
loppuun. Kun pyöristä saadaan 
enemmän käyttökokemusta, kautta 
voidaan tulevaisuudessa mahdollis-
esti jatkaa.

TEKSTI: MIKKO JAAKKOLA Hyvinkäällä on 20 
kaupunkipyörä-

asemaa. 

Voit hyödyntää 
pyöräasemia 
myös monella 

muulla 
paikkakunnalla 
mm. Riihimäellä
ja Mäntsälässä.
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Tiesitkö: Hyvinkäällä 
on 250 km merkittyjä 
pyöräilyreittejä – myös 
maastopyöräreittejä.

Kaupunkipyörien asemat 
Hyvinkäällä. Katso pyöräilyreitit 
> hyvinkaa.fi/pyoraily

KIRJASTO

Hyvinkään 
kaupungin-
kirjasto 
pyörähtää 

H
tapahtumiin

yvinkään kaupunginkirjastos-
sa ollaan innostuneita. Kau-
punginkirjasto haki avustusta 
pop-up -kirjastoimintaan Ete-
lä-Suomen aluehallintoviras-

tolta. Kirjastolle myönnettiin avustusta, 
joten säästötoimista huolimatta uuden-
lainen toiminta pystytään polkaisemaan 
käyntiin. Pop-up -kirjastotoiminta on 
kirjastorakennusten ulkopuolella tapah-
tuvaa, jalkautuvaa kirjastotoimintaa. 

Pop-up -hankkeen suunnitelmissa 
on muun muassa laatikollisen kirjas-
topyörän ja teltan hankkiminen sekä 
näiden kanssa tapahtumiin ja ulkoilmaan 
jalkautuminen. Hankkeen tavoitteena on 
uusien asiakkaiden tavoittaminen sekä 
kirjaston monipuolisten palveluiden ja 
tapahtumien markkinoiminen. Kirjasto-
pyörän pop-up -pisteellä on mahdollista 
tehdä kirjastokortti, saada opastusta 
verkkokirjaston ja e-kirjojen käyttöön, 
lainata aineistoa, saada kirjavinkkejä ja 
tutustua kirjaston palveluihin. Hankeen 
kohderyhmänä ovat kaikki vauvasta 
vaariin. 

Tule moikkaamaan meitä, kun tulem-
me vastaan! Olethan yhteydessä, mikäli 
olisit kiinnostunut yhteistyöstä kanssam-
me! Hankkeen yhteyshenkilönä toimii 
kirjastonhoitaja Milla Helminen: 
milla.helminen@hyvinkaa.fi. 
> hyvinkaa.fi/kirjasto
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LUONTO JA HYVINVOINTI

Terveysmetsäpolku 
Hyvinkään sydämessä
Aivan Hyvinkään sydämestä löytyy luontopolku, joka kulkee luonnontilaisten 
metsäalueiden läpi. Tehtaansuon keskuspuistossa on metsäsaarekkeita, joihin ihmisen 
toiminta ei ole ulottunut vuosikymmeniin. Kesän lopulla puistoon on valmistumassa 
yhdysväylä, joka mahdollistaa luonnosta nauttimisen entistä paremmin myös 
pyörätuolilla tai rollaattorilla sekä lastenvaunujen kanssa kulkeville.

ELÄMÄÄ KESKUSTASSA
Hyvinkään Terveysmetsä on suosittu luon-
tokohde, jonne kaupunkilaisten on helppo 
lähteä. Vuosi sitten rakennettu metsäpolku 
kuljettaa kävijöitä erilaisissa maastoissa, 
lehtometsästä puronreunaa suoniitylle ja 
takaisin.

– Tulevaisuudessa Tehtaansuolla sijait-
sevaan Värimestarinpuistoon rakennetaan 
mm. hulevesilampia sekä leikki- ja pelai-
lualueita, kertoo luontoalueiden suunnitte-
lija Matti Mattila Hyvinkään kaupungilta.

Puistossa voi törmätä myös eläimiin, 
kuten kettuihin, kauriisiin ja rusakoihin. 
Alueella elää Mattilan mukaan myös 
liito-orava.

– Ja on siellä nähty kanahaukkakin, hän
lisää.

NAUTI LUONNOSTA
Tehtaansuon alueella kulkee myös muita 
polkuja, joita pitkin voi pian kiertää koko 

puiston. Sorapohjaiset polut ja pitkospuut 
ovat helppoja kulkea, joten kävijä voi kes-
kittyä metsän tunnelmaan.

– Terveysmetsäpolulla kulkija saa met-
säluonnon hyödyt helposti ilman ponniste-
luita, Mattila huomauttaa

Vaikka ponnistella ei tarvitse, saa Ter-
veysmetsäpolun kiertämisestä reippaan 
kuntoilun. Koko reitti on 2,4 km mittainen 
ja esteettömästä polustakin tulee 700 
metrin lenkki.

– Lähes koko esteetön osuus on jo
valmis, siitä puuttuu ainoastaan yhdysväy-
lä, joka yhdistää sen päät sekä kaksi ojat 
ylittävää siltaa, Mattila toteaa.

VIHREÄ PUISTOKAUPUNKI
Hyvinkäältä löytyy Terveysmetsäpolun 
lisäksi myös muita esteettömiä luonto- ja 
virkistyskohteita.

– Esimerkiksi Piilolammen tulipaikalle
pääsee aivan nuotiolle saakka ja soramont-
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 Jätin jalanjälki Suomiehen luontopolulla.

tuun rakennetulla Suomiehen luontopo-
lulla on myös esteetön kierros, Mattila 
luettelee.

Kaikkiaan Hyvinkäällä on runsaasti eri-
laisia luonto- ja metsäkohteita, esimerkiksi 
merkittyjä luontopolkuja on kaupungin 
alueella seitsemän.

– Ihmiset ovat myös löytäneet luonto-
matkailun hyvin. Etenkin kevään koronati-
lanteen aikana luontokohteiden käyttöaste 
jopa nelinkertaistui. Se on aiheuttanut 
myös hiukan parranpärinää, kun pysäköin-
tipaikat ovat olleet tukossa ruuhkahuippui-
na, Mattila kertoo.

– Tilanne varmasti helpottuu ajan myö-
tä, kun kävijämäärät tasaantuvat, vaikka 
tietenkin toivomme, että mahdollisimman 
moni lähtisi luontoon liikkumaan, hän 
toteaa.

TEKSTI: MIKKO JAAKKOLA

Hyvinkään seitsemän 
luontopolkua
Hyvinkää tunnetaan vihreänä puistokaupunkina ja kaupunkilaisille 
onkin tarjolla runsaasti erilaisia luontokohteita ja -polkuja. Kaupungin 
alueelta löytyy seitsemän erilaista luontopolkua, joilla jokaisella on 
omat nähtävyytensä ja erityispiirteensä. Polut on toteutettu Polkua 
luontoon -hankkeen tuella ja niitä on helppo seurata maastossa 
merkkien avulla tai mobiilisti retkikartta.fi -palvelussa.

MONIPUOLISTA MAASTOA
Vaativimmat polut ovat metsälammen kier-
tävä Piilolammin polku sekä Vaskivuoren 
luontopolku, joiden vaihtelevat maanmuo-
dot, korkeuserot ja epätasainen maasto 
tekevät kulkemisesta haastavaa. Reilun 
parin kilometrin Piilolammin reitillä pääsee 
tutustumaan rantamaisemiin ja kalliomet-
siin, kun taas 4,5 km Vaskivuori vie sinut 
monimuotoiseen vanhaan metsään.

ERILAISIA LUONTOKOHTEITA
Keskivaativat noin 2,5 km pitkät Sonnimäen 
ja Sveitsin luontopolut ovat puistomaisem-
pia, mutta silti monimuotoisia ympäristöjä. 
Sveitsin puiston luonnonsuojelualueella 
luontopolkuun voi tutustua netissä. Ilmai-
sen sovelluksen avulla luontokohteisiin on 

lisätty ääntä ja elävää kuvaa.
Suomiehen luontopolulla on sekä kes-

kivaikeita että helppoja osuuksia ja se on 
rakennettu kokonaisuudessaan vanhaan 
soranottomonttuun. Ihmisen muokkaa-
man ja maisemoiman ympäristön lisäksi 
polulla voi nähdä jääkauden jättämiä jälkiä 
maastossa.

VIIHTYISÄÄ LUONNOSSA
LIIKKUMISTA
Vantaanjoen vartta seuraava luontopolku 
ja Kaukasten kylän Keravanjokirannas-
sa sijaitsevat luontopolut ovat hieman 
lyhyempiä ja helppokulkuisia. Niitä 
kulkiessaan pääsee tutustumaan niin 
jokirantamaisemiin kulttuurihistorialli-
sessa ympäristössä kuin Kaukasten kylän 
paikallishistoriaan.

Kaikki Hyvinkään luontopolut on tar-
koitettu kuljettavaksi jalan ja pyöräily niillä 
on kielletty. Maastopyöräilijöille on tarjolla 
omia reittejään, jotka löytyvät Hyvinkään 
kaupungin verkkosivuilta tai visithyvin-
kaa.fi. Samasta osoitteesta löytyy myös 
lisätietoa luontopoluista. Ulkoilureittien ja 
luontopolkujen karttoja saa veloituksetta 
kirjastosta, taidemuseolta ja kauppakes-
kus Willan infosta. Tervetuloa luontoon.

TEKSTI: MIKKO JAAKKOLA

Retkeilijän 
etiketti
Muista luontopoluilla 
kulkiessasi noudattaa 
retkeilijän etikettiä.

• Siivoa jälkesi ja tuo
roskat pois maastosta

• Pysy poluilla, niin
vähennät maaston
kulumista.

• Pidä lemmikit
kytkettynä.

• Avotulen teko
on sallittu vain
merkityillä tulipaikoilla.
Metsäpalovaroituksen
aikana tulenteko on
kielletty.

• Marjojen ja ruokasienten 
poimiminen on sallittua.

• Onkiminen ja pilkki- 
minen ovat myös
jokamiehenoikeuksia.

• Luonnosta nauttiminen
on tarkoitettu
kaikille, kunnioita
luonnonrauhaa ja muita
retkeilijöitä.
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Löydä retkikohteesi 
> hyvinkaa.fi/opastetutreitit
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Luontopolku- 
reitillä on myös 
esteetön osuus.
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HYVINVOINTI JA LIIKUNTA

Liikuntapalvelut 
kaupunkilaisten 
hyvinvoinnin edistäjänä

Liikuntapalveluilla on merkittävä 
rooli hyvinkääläisten hyvinvoinnin 
ja vapaa-ajan toimintojen edistämi-
sessä. Laadukkaiden ja monipuo-
listen olosuhteiden ylläpitäminen 

ja kehittäminen sekä seurojen, yhdistysten 
ja kuntalaisten osallistaminen on Hyvinkään 
hyvien liikuntapalveluiden perusta. Liikun-
tapalveluiden toiminnallisena tavoitteena 
on huomioida kaikenikäiset hyvinkääläiset 
lapsista nuoriin ja työikäisistä eläkeikäisiin 
saakka. Liikuntapalvelut toteuttaa vuoden 
2020 aikana toiminnallisen liikuntasuun-
nitelman seuraaviksi vuosiksi eteenpäin ja 
edistää aktiivisen liikuntakaupungin kehittä-
mistä kaikkien väestöryhmien liikkumisen 
huomioimiseksi. 

Säännöllisen toiminnan ohjausviikkoja 
on kaudessa 30 ja ohjauskauden aika-
na noin 85 viikoittaista liikuntaryhmää. 
Kausisuunnitelmaan kuuluu säännöllisesti 
vesivoimistelu, kuntosaliharjoittelu, kehon-
huolto, kuntojumppa, kuntotanssi, lajiko-
keilut, joissa tutustutaan eri liikuntalajeihin 
sekä tuolijumppa. Toimintaa on Takomon 
liikuntahallissa Villatehtaalla, Sveitsin uima-
lassa, koulujen liikuntasaleissa, hoivako-
deissa, lähiliikuntapaikoilla sekä yksittäisten 
liikuntatoimijoiden tiloissa. 

– Toimintamme on suunnattu kaikille,

joilla on mahdollisuus osallistua siihen 
päiväsaikaan. Pääosa asiakkaista on 
seniori-ikäisiä liikkujia. Erityisryhmille on 
oma kausisuunnitelmansa, kertoo vastaava 
liikunnanohjaaja Katarina ”Kiki” Norrena.  

Säännöllisen ryhmätoiminnan lisäksi 
järjestetään maksutonta tai kohtuuhin-
taista liikuntaa kolmen liikunnan edistä-
mis- ja kehittämishankkeen turvin. Ter-
veenä työelämästä -hankkeen tavoitteena 
on saada hyvinkääläiset huolehtimaan 
omasta hyvinvoinnistaan ja innostumaan 
liikkumisesta. Fiilinkiä! - hankkeen kautta 
liikutetaan lapsia ja nuoria joka arkipäivä. 
Toiminnassa panostetaan kouluikäisten 
aktivoimiseen koulupäivän jälkeen. Liikkuva 
opiskelu -hankkeen avulla puolestaan 
pyritään lisäämään lukiolaisten aktiivi-
suutta opiskelupäivien aikana. Liikunta- ja 
elintapaneuvontatoiminta käynnistyy 
tauon jälkeen entistä laajempana tulevana 
syksynä. Liikuntapalvelut järjestää myös 
koululaisten uimaopetuksen.

– Kesäisin järjestämme hyvinkääläisille
puistojumppia ja kesäuimakouluja. Lisäksi 
huolehdimme Sveitsin uimalan sekä Usmin 
ja Kaupunkisillan maauimaloiden turvalli-
suudesta, Norrena kuvaa liikuntapalvelui-
den monipuolista kesätoimintaa.  

Hyvinkään 
lähiliikunta-
paikat
Martin urheilupuisto
Takamartintie 11

Tapainlinnan koulu 
Torikatu 30

Puolimatkan koulu 
Uudenmaankatu 73

Paavolan koulu 
Oraskatu 7

Pohjoispuiston koulu 
Runeberginkatu 12

Nopon koulu 
Nopon koulukuja 9

Lähiliikuntapaikat, joista löydät 
lisäksi myös ulkokuntoilulaitteet:

Vehkojan koulu 
Männikkötie 6

Kaupunkisillan maauimalan 
lähiliikuntapaikka 
Ahdenkallionkatu 29 A

Kirjavantolpan puisto 
Kirjavantolpankatu 17

Hyvinkäänkylän koulu 
Uudenmaankatu 169
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Sveitsin puistoon 
tulee kaupunkilaisten 
ideoima kuntoilupiste

Hyvinkääläisillä oli keväällä 
mahdollisuus esittää toivo-
muksia erilaisten kaupun-
kiympäristöä parantavien 
kehityskohteiden toteut-

tamiseksi osallistavan budjetoinnin 
projektissa. Liikuntapalveluiden osalta 
yksi idea koski kuntoilupisteen raken-
tamista Sveitsin puistoon ja laitteiden 
sijoituspaikaksi toivottiin kuntoportai-
den yläosaa eli vanhan hyppyrimäen 
paikkaa. 

Esitettyjen ideoiden hintakatto oli 
rajoitettu kymmenen tuhannen euron 
arvoiseksi ja yhteensä erilaisia ideoita 
tuli 110 kappaletta joista 32 päätyi 
äänestykseen. Ehdotus kuntoilupistees-
tä sai kaupunkilaisten äänestyksessä 
eniten ääniä ja se on siksi nyt päätymäs-
sä toteutusvaiheeseen.

Liikuntapalveluiden liikunnanohjaa-
jien ryhmä jatkoi asukkaiden käynnistä-
mää hanketta kilpailuttamalla kolmen 
eri puitesopimuskumppanien välineis-
töt. Hankinnassa edellytetyt vaatimukset 
täytti parhaiten Lappset Oy:n mallistosta 
sopiva kokonaisuus. 

– Olen erittäin tyytyväinen hankkeen
toteuttamistapaan ja että kaupunkilaiset 
ovat voineet esittää toivomuksensa. 
Sveitsin kuntoportaat on tällä hetkellä 
yksi suosituimpia liikuntapaikkojamme 
ja tämä hankinta täydentää hyvin ympä-
ristöä, liikuntapäällikkö Jarmo Vakkila 
toteaa. 

Kuntoilupiste asennetaan paikoilleen 
elokuun aikana. Sveitsin portaille on 
asennettu nyt myös laskuri porrasnou-
sujen arvioimiseksi.
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Mikä on 
osallistuva 
budjetointi?

Osallistuvalla budjetoinnilla tarkoite-
taan toimintatapaa, jossa kansalaiset 
pääsevät käytännönläheisellä tavalla 
osallistumaan yhteisiä verovaroja 
koskevaan suunnitteluun ja päätök-
sentekoon.

Hyvinkäällä tätä toimintamallia 
varten varattiin tänä vuonna 40.000 
euroa. Summa jaettiin kahteen osaan 
niin, että puolet kohdennettiin Hyvin-
kään peruskoulujen oppilaille ja puolet 
kaikille kuntalaisille avoimeen hakuun. 
Asukkaat saivat jättää ideointivaihees-
sa ehdotuksia neljään eri teemaan 
liittyen, joita olivat esimerkiksi liikunta 
ja hyvinvointi sekä alueiden viihtyisyys. 
Pääset tutustumaan äänestystuloksiin 
tarkemmin kaupungin verkkosivujen 
kautta, osoitteesta > hyvinkaa.fi/osbu.

Havainnekuva 
uusista liikunta-

välineistä.
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MUSIIKKIOPISTO

Hyvinkään musiikkiopisto on 
kaikkia hyvinkääläisiä varten
Tieteellinen tutkimus paljastaa jatkuvasti uutta tietoa musiikin hyvinvointia ja 
oppimista edistävistä vaikutuksista ja Hyvinkään musiikkiopistossa suositellaankin 
musiikin harrastamista kaikille lapsille. Hyvinvointia edistävät vaikutukset ovat sitä 
voimakkaammat, mitä aikaisemmin musiikkiharrastuksen aloittaa. 

Kaikista tärkeintä on, että lapselle 
syntyy henkilökohtainen rak-
kaussuhde musiikkiin. Tarvitaan 
lämminhenkistä ja innostavaa 
musiikkileikkikoulun opettajaa 

tai ensimmäistä soiton- tai laulunopettajaa, 
joka osaa johdattaa lasta lämmöllä mu-
siikin polulle, sekä myös paljon läheisten 
kannustusta, Hyvinkään musiikkiopiston 
rehtori Sanna Ratia kuvailee.

Musiikkiopisto täyttää instrumenttiopin-
tojen vapautuvat oppilaspaikat ilmoittau-
tumisjärjestyksessä, ilman valintakoetta. 
Jonoon jäävät 7–10 -vuotiaat pääsevät 
halutessaan heti musiikkivalmennukseen 
ja lapsikuoroon. Musiikkileikkikouluun 
pääsevät kaikki lapset mukaan, jos paikkoja 
ryhmissä riittää. 

MUSKARISSA VOI ALOITTAA 
0-VUOTIAANA
Musiikkileikkikoulu eli muskari on koko per-
heen yhdistävä harrastus. Hymon muskari 
uudistaa toimintaansa lukuvuoden alussa. 
Muskaritunteja tarjotaan eri ikäryhmille 

kaikkina viikonpäivinä, paitsi sunnuntaisin. 
Ennestään tuttujen ryhmien rinnalle tulee 
uusia ryhmiä, kuten tiistaisin musiikkiopis-
tolla kokoontuvat 0–3 -vuotiaiden ryhmät. 
Lauantaisin aloittaa kolme Linda Aaltosen 
ohjaamaa liikuntamuskariryhmää, 1–2 
-vuotiaiden perheryhmä sekä 3–4 -vuotiai-
den ja 5-vuotiaiden ryhmät. Liikuntamus-
karissa yhdistyvät musiikin elementit sekä 
perusliikuntataitojen harjoittelu. 

LAPSIKUOROIHIN JA HYVINKÄÄN 
NUORISOKUOROON MAHTUU 
MUKAAN
Suosituksi tullut kuorotoiminta laajenee. 
Torstaisin harjoittelevat lapsikuorot: 5–8 
-vuotiaat ja 9–12 -vuotiaat Reeta Nikkolan
johdolla. Lapsikuorot esiintyvät erilaisissa
juhlatilaisuuksissa ympäri Hyvinkäätä.
Hyvinkään nuorisokuoro kokoontuu
keskiviikkoisin Anna Kinnusen ja Noora
Vuorenmaan johdolla. Nuorisokuoro on jo
tehnyt upeita keikkoja ja kunnostautunut
eri musiikkityylien tulkitsijana.

SOITTOHARRASTUKSESSA OPPII 
ESIINTYMÄÄN
– Soittoharrastus on liikunnan ohella paras-
ta ravintoa lapsen ja nuoren tasapainoiselle
kasvulle. Musiikki tarjoaa elämyksiä, joita
mikään muu ilmaisu ei voi korvata. Sitä
paitsi soitonopiskelun myötä karttuvasta
esiintymistaidosta on suuresti hyötyä muil-
lakin elämänalueilla, rehtori Ratia jatkaa.

– Orkesterisoittimen valinta omaksi
soittimeksi, eli jousi-, puhallin- tai lyömä-
soittimien soittaminen, nostaa musiikkihar-
rastuksen vielä uudelle tasolle, kun pääsee 
esiintymään yhdessä kavereiden kanssa 
hienoissa konserttipaikoissa. Orkesterisoit-
to tuottaa huippufiiliksiä ja opettaa toimi-
maan yhteisen päämärän saavuttamiseksi. 

Tervetuloa musiikkiopistoon!

TEKSTI: REIMA RAIJAS | KUVAT: HANNA TARKIAINEN

Lisää tietoa musiikkileikkikoulusta, 
soiton- ja laulunopiskelusta ja soi-
tinopetuksen vaihtoehdoista löytyy 
musiikkiopiston kotisivuilla > hymo.fi 

Musiikkiharrastus sopii 
kaikenikäisille lapsille.

PÄIVÄKODIT
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Avoimet päiväkodit ovat maksuttomia ja kaikille hyvinkääläisille lapsiperheille 
tarkoitettuja kohtaamispaikkoja, joiden toiminta perustuu aktiiviseen ja mukavaan 
yhdessäoloon. Lapset saavat harjoitella vuorovaikutustaitoja ryhmässä sekä kokea 
iloa ja elämyksiä erilaisissa toiminnoissa. Samalla pienten lasten vanhemmilla on 
mahdollisuus tavata toisiaan ja saada vertaistuellista vaihtelua arkeen. 

Avoimet päiväkodit – 
perheiden kohtaamispaikka

Hyvinkäällä on kaksi avointa 
päiväkotia; Pikku-Veturi 
Suutarinkadulla ja Päiväpirtti 
Parantolan puistossa. Molem-
pien paikkojen kuukausioh-

jelmat löytyvät kaupungin nettisivuilta ja 
yhteiseltä Facebook-sivulta ”Avoin päiväkoti 
Pikku-Veturi ja Päiväpirtti”. Aamutuulen ja 
Vehkojan päiväkodeissa on lisäksi kerho-
toimintaa.

PIKKU-VETURISSA
on avoin päiväkoti, alle 10 kk vauvojen 
perheille vauvatreffejä, joissa voi käydä 
kerran viikossa ja moniku-parkki, jossa las-
tenhoito on järjestetty äitien suomen kielen 
opetuksen ajaksi. Pikku-Veturissa on myös 
mahdollisuus tavata varhaiskasvatuksen 
erityistyöntekijöitä, kuten puheterapeuttia 
(PUTE-kioski), konsultoivaa varhaiskasva-
tuksen erityisopettajaa (KOT-kammari), 
terveydenhoitajaa ja perheohjaajaa sekä 
muita lapsiperheiden kanssa toimijoita 

(Keusote, ev.lut. seurakunta, kolmas sekto-
ri) kuukausiohjelman mukaan.

PÄIVÄPIRTISSÄ 
toiminta painottuu pihaulkoiluun ja siellä 
yhdessä leikkimiseen ja liikkumiseen. Päivä-
pirtissä on avoin päiväkoti, taaperotreffit yli 
10 kk taaperoiden perheille ja kerhotoimin-
taa 1–4 -vuotiaille lapsille. Maksuttomassa 
kerhotoiminnassa on varhaiskasvatuksen 
opettajan suunnittelemaa ja ohjaamaa 
toimintaa.

AVOIN PÄIVÄKOTI JA 
KERHOTOIMINTA 
on perheille hyvä ponnahduslauta varhais-
kasvatuksen muihin palveluihin, kuten päi-
väkotiin. Erään vanhemman sanoin: ”Avoin 
päiväkoti on ollut vauva-ajan pelastus, kun 
pääsee sosiaalistumaan ja tutustumaan 
uusiin samassa tilanteessa oleviin ihmisiin”. 
Tervetuloa tutustumaan toimintaamme! 

Pikku-Veturi
Suutarinkatu 4, 
05900 Hyvinkää
p. 040 559 5740

pikku-veturi@hyvinkaa.fi
 Avoin päiväkoti Pikku-Veturi

Päiväpirtti
Sandelininkatu 2, 
05820 Hyvinkää 
p. 040 184 8692, 
p. 040 630 5532

paivapirtti@hyvinkaa.fi
 Päiväpirtti
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Nykytaiteen 
ytimessä
Hologrammien heijastuksia, uhkaavia pastellisävyjä 
sekä mennyttä aikaa muistojen värittämänä
Hyvinkään taidemuseo tarjoaa kävijöilleen laadukkaan kattauksen kotimaista 
ja ulkomaista nykytaidetta. Kuvataiteilijoiden Emma Ainala ja Radoslaw Gryta 
yksityisnäyttelyt ovat avoinna 27.9.2020 asti, taidemuseon kokoelmia esittelevä näyttely 
jatkuu Taidelabrassa. Näyttelyvuosi huipentuu 30.10.2020 avautuvaan Liz Westin 
taianomaiseen ja katsojan mukaansa tempaavaan In Physical reality -näyttelyyn.

TILANKÄYTÖN MESTARI
Kuvanveistäjä Radoslaw Gryta (s.1955) on 
luonut tarkkaan harkitun kokonaisuuden 
näyttelyynsä Viimeaikaiset työt taidemuseon 
Isoon saliin. Selkeälinjaisten ja pelkistet-
tyjen teosten rytmi kuljettaa katsojan läpi 
avaran näyttelytilan. Teokset ja niiden 
materiaalit vaihtelevat katosta roikkumaan 
ripustetusta puuvillakankaasta huteriin 
puutuoleihin ja taiteilijan valamista savitii-
listä suurikokoisiin, tummiin grafiittipiirrok-
siin. Gryta kunnioittaa perinteisiä käsityö-
läistekniikoita ja materiaalien oikeaoppinen 

työstäminen on taiteilijalle tärkeää. Moni-
materiaaliset teokset muodostavat tilaan 
vahvan ja esteettisen kokonaisuuden: 
valoisa tila tuntuu levolliselta, huolimatta 
teosten paikoittain raskaistakin aiheista, 
joilla taiteilija käsittelee menneisyyttään. 

SÖPÖYTTÄ JA INHOA 
Kuvataiteilija Emma Ainalan (s. 1989) 
Bitch I´m a dog person -näyttely on esillä 
Hyvinkään taidemuseon Kaapon galleri-
assa. Ainalan teoksissa toistuvat tyttö- ja 
naishahmot, runsas maalaustyyli, rohkea 

värienkäyttö ja suloiset koirat, jotka ovat 
näyttelyn kantava teema. Näyttelyssä 
nähtävien teosten kuvamaailma ja aiheet 
kommentoivat taiteilijan nuoruutta ja taide-
historiaa, jättäen tilaa katsojan kokemuk-
selle ja erilaisille näkökulmille. 

Ensisilmäyksellä pastellisävyiset teokset 
popkulttuuriviitteineen saattavat näyttää 
söpöiltä, mutta tarkemmin katsottuna 
taideteoksista löytyy myös alakuloisuutta 
- jopa surua. Tässä näyttelyssä todellisuu-
den ja utopian raja hämärtyy sekoittuen
mielenkiintoiseksi kokonaisuudeksi, jossa

moniulotteiset viitteet viestivät katsojalle 
erilaisia tarinoita ollen samalla harmo-
niassa keskenään.

KOKEMUKSELLINEN 
KOKOELMANÄYTTELY
Taidelabrassa taidetta pääsee tutkimaan 
viiden eri teeman kautta. Näyttelytilassa 
on esillä kuratoitu valikoima taidetta 
Hyvinkään taidemuseon kokoelmista, 
joihin kuuluu yhteensä yli 2600 teosta. 
Taidelabrassa on mahdollista oivaltaa 
taidetta uudella tavalla, ilman valmiita 
sääntöjä. Täällä on lupa oppia, ihastua 
tai vaikka hämmästyä! Kun seikkailet Tai-
delabran erilaisissa huoneissa avoimin 
mielin, saatat löytää teoksen varpaidesi 
tasosta, kuulla tarinoita siitä kuinka tai-
demaalari Helene Schjerfbeck maalasi 
hyvinkääläisiä tai liikkua Yrjö Saarisen 
teoksen tahdissa musiikkia kuunnellen. 
Lopulta voit huomata itse olevasi osa 
teosta. 

LÄPIKUULTAVAA VÄRIEN 
HOHDETTA
Taidemuseon näyttelyvuosi huipentuu 
Iso-Britanniasta kotoisin olevan tilatai-
teen ammattilaisen Liz Westin (s.1985) 
yksityisnäyttelyyn In Physical reality. 
Näyttely on elämyksellinen tilaan, valoon 
ja väreihin pohjautuva kokonaisuus. 
Taiteilija käyttää teoksissaan hologram-
mikalvolla päällystettyjä läpikuultavia 

muovilevyjä, niitä leikkaavia valoja ja 
tilaan säteileviä heijastuksia. Katsoja 
pääsee astumaan sisään Westin installaa-
tiossa lumoavaan värien maailmaan ja on 
liikkuessaan osa teosta. Taiteilija rohkai-
see kävijää tutkimaan omaa suhdettaan 
valoon ja väreihin uudella tavalla, löytä-
mään aistinvaraisen ja henkisen tunte-
muksen yhteyden.

TEKSTI: SINI SUODENJOKI

HYVINKÄÄN TAIDEMUSEO
Hämeenkatu 3 D, 
05800 Hyvinkää
puh. 040 480 1644
taidemuseo@hyvinkaa.fi
> hyvinkaantaidemuseo.fi

Avoinna:
ti–to klo 11–18
pe–su klo 11–17
ke vapaa pääsy klo 16–18
alle 18-vuotiailta vapaa pääsy

  Hyvinkään taidemuseo 
  hyvinkaantaidemuseo 
  @Hyvinmuseo 
  Hyvinkään taidemuseo 
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 Liz West, Iri-Descent, 2019
Liz Westin työskentely 

on paikkasidonnaista ja 
taidemuseon näyttelysaleihin 

rakentuvan kokonaisuuden 
lähtökohtana on museon 

arkkitehtuuri.

Emma Ainala, Conceal, Don’t Feel, 2020
Emma Ainalan näyttely tarjoaa 

kokonaisuuden taiteilijan uusimmista 
keramiikka-veistoksista sekä öljyvärimaa-

lauksista, jotka ovat ensi kertaa esillä.
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Radoslaw Gryta,  
Pitkä odotus, 2010-2020

Puolasta lähtöisin olevalle Radoslaw 
Grytalle synnyinsijojen historia sekä 

henkilökohtaiset muistot ovat tärkeitä 
inspiraation lähteitä.
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NÄKÖKULMA KAUPUNKIIN

Hyvinkään 
väestörakenne 
muutoksessa
Väestönkasvu on yksi keskeisimmistä kunnan vetovoiman mittareista ja 
se vaikuttaa suoraan muun muassa kunnan verotuloihin. Hyvinkää on 
ollut perinteinen kasvukunta. Keskimääräinen kasvutahti on 2010-luvulla 
ollut 0,3 % vuodessa. Viimeisen kahden vuoden aikana väestömäärä 
on hieman laskenut, mutta suunta on jälleen kääntynyt kasvuun 
ja asukasluku on kasvanut 116 asukkaalla tänä vuonna. Hyvinkään 
asukasluku on lähes 47 000. Olemme Suomen 23. suurin kaupunki.

TARU HÄRKÖNEN  Tietotuotantoon ja tilastoihin erikoistunut suunnittelija 

Syntyvyys on laskenut koko 
Suomessa vuoden 2010 jälkeen. 
Tämä trendi on myös nähtävissä 
Hyvinkään väestönkehityksessä. 
Syntyneiden määrä on laske-

nut kaupungissa voimakkaasti. Vuosina 
2000-2009 Hyvinkäälle syntyi vuosittain 
keskimäärin yli 500 lasta. Viime vuonna 

syntyneitä oli vain 334. Mikäli syntyneiden 
määrä pysyy matalana tulevaisuudessa-
kin, tuo se suuria haasteita väestönkasvu-
tavoitteiden saavuttamiseksi, sillä suurten 
ikäluokkien ikääntyessä myös kuolleisuus 
lisääntyy lähitulevaisuudessa. Tämä kehi-
tys muuttaa ikärakennettamme tulevina 
vuosikymmeninä.

MUUTTOVOITON  
TAVOITTELU TÄRKEÄÄ
Hyvinkään väestönkasvu on riippuvai-
nen muuttovoitosta, sillä luonnollinen 
väestönlisäys on ollut negatiivista vuoden 
2016 jälkeen. 2000-luvulla Hyvinkää on 
parhaimmillaan kerännyt muuttovoit-
toa muista Suomen kunnista lähes 450 
asukkaan verran. Vuoden 2013 jälkeen 
muuttovoitto on kuitenkin vähentynyt 
merkittävästi. 

Muuttovoiton vähentyminen yh-
distettynä vähäiseen syntyvyyteen on 
aiheuttanut sen, että väestömäärämme 
on hetkellisesti pienentynyt kahtena vii-
meisenä vuotena. Viime vuoden lopulla ja 
tänä vuonna Hyvinkään väestönkasvu on 
kuitenkin ollut kohtuullista. Tänä vuonna 
tammi-toukokuun aikana väestömäärä 
on kasvanut yhteensä 116 asukkaalla. 
Sitä selittäneekin suuri valmistuneiden 
asuntojen määrä erityisesti Hangonsillan 
alueella. 

Väestöpyramidit vuosina 2019 ja 2040
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VÄESTÖN IKÄÄNTYMINEN NÄKYY 
KOKO MAASSA

Väestönkasvun lisäksi myös ikärakenteella 
on merkittävä vaikutus kaupungin tuloihin ja 
menoihin. Kaupunkimme väestö on keskimää-
rin vanhempaa kuin lähikunnissa. 

Toinen väestön ikärakennetta kuvaava 
tunnusluku on väestöllinen huoltosuhde, 
joka kuvaa kuinka monta alle 15-vuotiasta ja 
yli 64-vuotiasta on sataa työikäistä kohden. 
Vuoden 2019 lopussa väestöllinen huoltosuh-
de oli 60,3 ja tämänhetkisen väestöennusteen 
mukaan se kohonnee yli 70:een vuoteen 2040 
mennessä. 

VÄESTÖNKEHITYS HEIJASTUU 
PALVELUIDEN KYSYNTÄÄN
Ikärakenteen muutos vaikuttaa kuntien 
menoihin. Vaikutukset heijastuvat etenkin kau-
pungin palvelutarjontaan ja palveluverkkoon 
ikähaitarin ala- ja yläpäässä. Lasten ja nuorten 
määrän pienentymisellä on esimerkiksi vaiku-
tusta varhaiskasvatuspalveluihin ja kouluverk-
koon.  Ikääntyneiden määrän kasvaessa on 
tarve lisätä palveluja ikäihmisille. 

Väestön ikääntyminen ei ole vain Hyvinkää-
tä koskeva ilmiö, samat toimintaympäristön 
muutokset koskevat koko Suomea. Ennakoi-
malla ja suunnitelmallisella toiminnalla pys-
tymme turvaamaan palvelut kaikille ikäryhmil-
le tulevaisuudessakin. H

Hyvinkään  
elävä ja viihtyisä  
kaupunkikeskusta  
syntyy yhteistyöllä

yvinkään strategian, telmia, Europan-kilpailun tuloksia 
eli Pelikirjan, Kehittyvä ja suunnittelun aikana kertynyttä 
kaupunkikeskusta tietoa hyödynnetään asemakaa-
-kärkihankkeessa on voituksessa, liikennesuunnittelus-
tavoitteena tunnistaa sa ja muussa maankäytön suun-

keskustan kehittämisen mah- nittelussa. 
dollisuudet sekä rakentamisen Asemakaavoituksen painopiste 
että toimintojen ja aktiviteettien onkin lähivuosina keskusta-alueen 
osalta. Työhön osallistetaan kaikki täydennysrakentamisessa ja liiken-
keskustan alueella toimivat sidos- nejärjestelyissä sekä Hangonsillan 
ryhmät ja samalla lujitetaan eri alueella ja pääradan varrella Ura-
tahojen välistä yhteistyötä. Kau- kansuun alueella. Asuinrakentami-
punkikeskusta on yksi Hyvinkään sen osalta edistetään asuntotont-
tärkeimmistä vetovoimatekijöistä. titarjonnan monipuolistamista ja 
Se on Hyvinkään käyntikortti, hou- kiinnitetään huomiota ikääntyvien 
kutteleva investointikohde, jossa ja muiden erityisryhmien asumi-
tulee olla monipuolista työ- ja sen vaihtoehtoihin ja tarpeisiin.
asumistarjontaa sujuvassa ja tur- Osana keskustan täydennysra-
vallisessa liikkumisympäristössä. kentamista on tarpeen tarkastella 

Nyt laaditaan vaihtoehtoisia myös pysäköinnin ratkaisuja, ja 
ehdotuksia keskustan kehittä- kesän korvalla käynnistettiin 
missuunnitelmiksi. Tähän työhön Hyvinkään pysäköinnin linjausten 
liittyy kiinteästi myös keskustan laatiminen. Ensin arvioidaan py-
liikenteen yleissuunnitelmien laa- säköinnin nykytilannetta ja syksyn 
timinen. Hyvinkää osallistui viime aikana järjestetään muun muassa 
vuonna lisäksi kansainväliseen asukaskysely ja muita osallistumis-
nuorten kaupunkisuunnittelijoi- tilaisuuksia aiheeseen liittyen. 
den Europan -kilpailuun, jonka Kannattaa olla kuulolla ja 
tuloksena saatiin kilpailijoilta 16 vaikuttaa, työ keskustan kehittämi-
ehdotusta pääradan länsipuolei- seksi jatkuu! Lisätietoa ajankohtai-
sen keskusta-alueen kehittämi- sista hankkeista ja osallistumisen 
seen. mahdollisuuksista löydät kaupun-

Keskustan kehittämissuunni- gin kotisivuilta  
> hyvinkaa.fi/vaikuta

ANITTA OJANEN Kaavoituspäällikkö

Kivijalkayritykset 
elävöittävät 
kaupunkia
Kivijalkayritykset ovat tärkeä 
osa kaupungin elinvoimaa. 
Kivijalkaliikkeet elävöittävät 
kaupunkikuvaa. Toivoisinkin, 
että hyvinkääläiset käyttäisivät 
oman kaupungin kivijalka- ja 
muiden liikkeiden palveluja 
ja ostaisivat niistä tuotteita. 
Riittävä ostovoima takaa 
liikkeiden olemassaolon. 
Hyvinkään kaupunki palvelee 
yrittäjiä omalta osaltaan muun 
muassa yritysuutiskirjeiden 
kautta ja tekemällä yhteistyötä 
monilla eri tavoin.”

ANNUKKA LEHTONEN
Liiketoimintajohtaja

14    HYVINKÄÄ

Naisten osuus

51,1%
Miesten osuus

48,9 %

Hyvinkääläiset ikäryhmit-
täin vuonna 2019

65 vuotta 
täyttäneet

0–14 
-vuotiaat

Työikäiset
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Keskusta on 
kaupungin 

käyntikortti.
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Metsäkalteva- 
talosta  
tulee alueen 
keskus
Metsäkalteva sijaitsee noin 3,5 km Hyvinkään keskustasta 
etelään. Vuoden 2013 asuntomessualueesta syntynyt 
kaupunginosa kasvaa ripeästi ja sinne odotetaan kymmenen 
vuoden sisään jopa 5000 asukasta. Elokuussa alueelle 
saadaan koulu, kun uudessa Metsäkaltevatalossa aloittaa 
oppivelvollisuutensa lähes 200 alueen lasta.

MODERNI JA TOIMIVA KOULU
Metsäkalteva saavuttaa tänä vuonna 
koulunaloitusiän ja uusi koulu, jota 
alueelle on odotettu asuntomessuvuo-
desta lähtien, aukeaa sopivasti lukuvuo-
den käynnistyessä. Metsäkaltevatalon 
päiväkoti taas täydentää alueella alusta 
asti toimineen päiväkoti Aamutuulen 
toimintaa.

Metsäkaltevatalon rakennustyöt aloi-
tettiin muutama vuosi sitten ja käyttäjät 
ovat saaneet olla tiiviisti mukana talon 
suunnittelusta lähtien.

– Yhteistyö on ollut sujuvaa ja mielipi-
teitämme on kuunneltu koko prosessin 
ajan, Metsäkaltevan koulun rehtori Mari 
Laakso kertoo.

– Tosin suunnitelma oli alusta asti
hyvä, joten suurempia muutostoiveita ei 
edes ollut. Talosta tuli moderni, mutta 
käytännöllinen.

Koulussa on tilaa 1,5–2 luokkasarjalle 
ja suunnitelmissa on myös mahdollisuus 
lisäsiiven rakentamiseen, jos tilantarve 
tulevaisuudessa kasvaa.

MONIPUOLISET TILAT
Metsäkaltevataloon tulee yhteensä kuusi 
opetusryhmää, joista osa on yhdysluok-
kia. 

– Uutta on muun muassa esiopetuksen
ja ensimmäisen luokan yhdistävä yhdys-
luokka, joka tarjoaa lapsille pehmeämmän 
laskun koulumaailmaan, Laakso kuvailee.

– Muutenkin olemme pyrkineet häivyt-
tämään koulumaisuutta joustavilla tila- ja 
kalustusratkaisuilla.

Joustavuus näkyy tilojen käytössä. 
Suuret lasiseinät tuovat luokkatiloihin 
avaruutta ja kiinteitä kalusteita on vähän. 
Liitutaulut on korvattu siirrettävillä kos-
ketustauluilla ja pulpettien sijaan osasta 
luokista löytyy sohvaryhmiä.

– Luokkatilat sisustetaan kolmiportai-
sesti. Osa soveltuu yksilö- ja parityösken-
telyyn ja osa ryhmätöihin. Vapaampaan 
työskentelyyn on vielä sohvilla kalustettu-
ja pehmeitä tiloja, Laakso luettelee.

Luokkatilojen lisäksi Metsäkaltevata-
losta löytyy monitoimisali liikuntaa varten.

Talosta tuli 
moderni, mutta 
käytännöllinen.
MARI LAAKSO 
Metsäkaltevan koulun rehtori
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ESIOPETUKSEN JA KOULUN 
YHTEISTYÖ
Varhaiskasvatuksen tilat löytyvät talon 
alakerrasta. Metsäkaltevatalossa on kaksi 
varhaiskasvatuksen ryhmätilaa, joista 
toisessa aloittaa viisivuotiaiden ryhmä ja 
toisessa toteutetaan esiopetusta täydentä-
vä varhaiskasvatus.

– Uudessa rakennuksessa yhteistyön ja
toimintatapojen rakentaminen vie aikansa, 

mutta tekemällä ja kokeilemalla erilaisia 
toimintatapoja, syntyy varmasti hyviä ja 
toimivia ratkaisuja, varhaiskasvatuksen 
johtaja Eila Rapala painottaa.

Varhaiskasvatus saa talon käyttöön-
ottoon pienen etumatkan, kun toiminta 
alkaa jo ennen kouluvuoden alkua 
elokuun ensimmäisellä viikolla.

on vähän. 

Metsä- 
kaltevan 
koulu
Opetusryhmät:  
6 opetusryhmää 2 
varhaiskasvatuksen ryhmää
Opetushenkilökunta:  
6 luokanopettajaa,  
2 tuntiopettajaa,  
2 ohjaajaa ja  
erityisopettaja
Oppilaat:  
n. 42 paikkaa
varhaiskasvatus /
esiopetusikäiselle
lapselle ja n. 135
koululaista
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Joustavuus näkyy 
tilojen käytössä. 
Suuret lasiseinät 

tuovat avaruutta ja 
kiinteitä kalusteita 
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Metsä- 
kaltevan koulu
• Koulu on luontopainotteinen eli

lähiluontoa pyritään käyttämään
opetuksessa mahdollisimman
paljon hyödyksi.

• Oppilaita on tällä hetkellä 135.
Opetusryhmiä on 6 kpl.

• Koulussa on paljon muunneltavia
luokkatiloja, eli avattavilla
väliseinillä saadaan tiloja
muunnettua erikokoisiksi.

• Luokkien väliset käytävä/
aulatilat on myös kalustettu
oppimistiloiksi. 

• Luokissa on erilaisia
kalustusratkaisuja; on enemmän
yksilö/parityöskentelyyn sopivia
pöytäluokkia, ryhmätyöluokkia,
joissa pienemmistä pöydistä
saa helposti rakenneltua
ryhmätyöpisteitä, ja
vapaampaan työskentelyyn
sopivia pehmeillä kalusteilla
kalustettuja luokkia.

• Koulussa toimii kaksi eskari-ykkös
-luokkaa, jotka tekevät tiivistä
yhteistyötä.

• Kouluun tulee uutta teknologiaa
siirreltävien kosketusnäyttöjen
muodossa. Luokissa ei ole enää
videotykkejä ja valkokankaita.

• Esiintymislava/näyttämö
avautuu kahteen suuntaan:
liikuntasaliin ja ruokalaan.
Oppilaat voivat pitää esityksiään
esim. koulupäivän aikana muille
oppilaille, kun näyttämö avataan
ruokalaan päin.

• Pihalla on amfiteatterityylinen
katsomo.

• Välituntipihalla paljon erilaisia
aktiviteetteja: kiipeilytelineitä,
keinuja, aidattu pelialue, ym.

LEIKKIÄ JA DIGITAALISUUTTA
Myös varhaiskasvatuksen tilat ovat huip-
puluokkaa. Toiminta perustuu leikkiin ja 
tutkimiseen, joissa lasten mielenkiinnon 
kohteet ja kysymykset korostuvat. Digitaali-
set välineet auttavat tutkivan ja kokeilevan 
työtavan toteuttamisessa.

– Lapset oppivat oppimaan leikin kautta,
mikä jatkuu myös ensimmäisillä luokilla. 
Digitaalisuus on läsnä myös varhaiskasva-
tuksessa, mutta hieman pienemmässä mit-
takaavassa kuin koulun puolella. Maailma 
digitalisoituu, joten meidän on pysyttävä 
mukana, Rapala kertoo.

Varhaiskasvatus on osa lapsen kasvun 
ja oppimisen polkua, joka jatkuu esiopetuk-
sen kautta perusopetukseen. Siirtymistä 
helpottaa tiivis yhteistyö koulun kanssa.

LASTEN KANSSA TEHTY
Paitsi että Metsäkaltevatalo on suun-
niteltu lasten ehdoilla, nämä ovat 
päässeet myös osallistumaan sen 
toteutukseen.

– Lapset ovat muun muassa
saaneet maalata koulutalon viereisen 
aidan, Rapala kertoo.

– Oppilaat pääsevät sanomaan
sanansa myös luokkatilojen järjestyk-
seen, kun kalusteita aletaan sijoitella 
paikoilleen, Laakso lupaa.

Oppilaiden vaikutus tulee jatkos-
sa näkymään myös oppilaskunnan 
toiminnassa ja esimerkiksi valinnai-
saineissa.

METSÄKALTEVATALO ON MYÖS 
ASUKKAILLE
Metsäkaltevatalosta on tarkoitus tulla 
asukaskeskus. Paikallisia asukkaita ja 
yhdistyksiä kannustetaankin käyttämään 
talon palveluita kouluaikojen ulkopuolel-
la. Luokkatilojen ja monitoimisalin lisäksi 
koulun pihassa on amfiteatterimainen 
katsomo ja sinne on suunnitteilla myös 
lähiliikuntapaikka.

– Koulun ja kotien väliseen toimintaan
kaivataan luonnollisesti myös vanhem-
painyhdistystä, joka varmasti jossain 
vaiheessa syntyykin, Rapala uskoo.

HILJAA HYVÄ TULEE
Uuden koulun käyttöönotossa menee 
aina aikansa, kun sekä oppilaat ja opetta-
jat totuttelevat uusiin tiloihin.

– Ensimmäinen vuosi on tavallaan ko-
keiluvuosi, talon ja tekemisen opettelua, 
jonka tuloksia sitten arvioimme, Rapala ja 
Laakso toteavat.

Vanhemmilta he toivovat aktiivista 
yhteydenpitoa, jos jotkut asiat kotona 
askarruttavat.

– Saa olla rohkeasti yhteydessä.
Asioita voidaan ja varmasti tullaan kor-
jaamaan jatkossa. Opetellaan yhdessä ja 
saadaan sitä kautta valmista, he lähettä-
vät terveisiä uusien oppilaiden koteihin.

TEKSTI: MIKKO JAAKKOLA
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Uudenlaisia tontteja 
Metsäkaltevaan

Metsäkaltevan aluetta Metsäkaltevaan odotetaan tulevai-
on rakennettu jo suudessa tulevan myös lähikauppa 
kymmenen vuoden ja muita peruspalveluita, Kankare 
ajan. Asuntomessut kertoo.
pidettiin vuonna – Tällä hetkellä Metsäkalteva on

2013, jolloin ensimmäiset asukkaat omakotivaltainen, alueella on noin 
muuttivat luonnonläheiselle alueel- 200 pientaloa ja viisi kerrostaloa. 
le. Metsäkalteva on alusta asti ollut Lisäksi yksi kerrostalo on rakenteilla. 
lapsiperheiden suosikki. Nyt alueen Rivitaloillekin on paikkoja, mutta 
tarjonta monipuolistuu, kun tarjolle toistaiseksi niitä ei ole rakennettu. 
tulee myös pienemmille perheille Niitä tulee kyllä ajallaan, hän lisää.
sopivia tontteja.

MYÖS PIENIÄ TONTTEJA 
KASVAVA ALUE TARJOLLE
Metsäkaltevan asukasmääräksi Metsäkaltevassa on tarjolla lähinnä 
on suunniteltu noin 5000 asukas- perinteisiä n. 1000 m2 omakotitont-
ta vuoteen 2035 mennessä. Tällä teja, mutta nyt alueelle kaavoitetaan 
hetkellä näistä asuu alueella noin myös pienempiä, noin 400–500 
tuhat. Alueen kehitys tuleekin kau- m2:n tontteja.
pungingeodeetti Marko Kankareen – Tuomme tonttivalikoimaan
mukaan jatkossa kiihtymään. variaatiota ja samalla saamme 

– Alueella on alusta asti toiminut Metsäkaltevaan myös hiukan 
päiväkoti ja koulu aukeaa nyt tiiviimpää rakentamista, Kankare 
syksyllä. Asukaspohjan vahvistuessa toteaa.

– Pienemmille tonteille on ollut
monin paikoin kysyntää, joten tu-
omme nyt sellaisia tarjolle. Syksyllä 
nähdään, ovatko ne sellaisia mitä 
rakentajat haluavat, Kankare pohtii.

Haluatko tietää lisää? 
Kiinnostuitko? 
> Hyvinkaa.fi/metsakalteva

Metsäkaltevan  
alueelta löytyy 
omakotitaloja, 

omakotitontteja sekä 
kerrostaloja. Tarjolla 
on myös vuokra- ja 

asumisoikeus- 
asuntoja.



 Pohjaveden havaintoputken ja 
automaattisen mittauslaitteiston 
tarkastelua Hyvinkäänkylän 
vedenottamolla.
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VESI

Hyvinkään pohjavesialueen 
suojelusuunnitelma 
päivittyy syksyllä
Kuntien vastuulla on laatia pohjavesialueen suojelusuunnitelma, 
joka ohjaa esimerkiksi maankäytön suunnittelua. Hyvinkää päivittää 
nyt vuonna 2007 valmistunutta suunnitelmaansa tavoitteenaan 
turvata tärkeät pohjavesivarannot jatkossakin.

MONENLAISIA VAIKUTUKSIA
Hyvinkäällä pohjavesitilanne on poikkeuk-
sellinen, sillä kaupunki lepää Salpausse-
län harjulla ja suuri osa vesivarannoista 
sijaitsee tiiviisti rakennetulla keskustaaja-
ma-alueella. Tämä vaikuttaa mm. rakenta-
miseen ja energiaratkaisuihin.

– Esimerkiksi maalämpökaivojen raken-
nus on pohjavesialueella kiellettyä, kertoo 
Hyvinkään Ympäristötoimenjohtaja Mika 
Lavia.

Porauskielto vaikuttaa myös kaupungin 
tavoitteeseen vähentää pohjavesiriskiä 
korvaamalla öljylämmitystä muilla lämmi-

tysmuodoilla.
– Kaupungin alueella on noin 1500 öljy-

lämmitteistä kiinteistöä, joiden öljysäiliöt 
alkavat olla jo iäkkäitä. Ne muodostavat 
vuotoriskin, Lavia selittää.

JATKUVAA VALVONTAA
Tavallisesta poikkeavan tilanteen vuoksi 
pohjaveden laatua seurataan Hyvinkäällä 
tavanomaista tarkemmin.

– Teemme vapaaehtoista ennakkoseu-
rantaa, jotta pohjaveteen mahdollisesti 
joutuneet sinne kuulumattomat aineet 
havaitaan hyvissä ajoin ennen veden-

ottamoita, va. vesihuoltojohtaja Marita 
Honkasalo toteaa.

– Esimerkiksi liukkaudentorjuntaan on
puututtu, koska veden suolapitoisuus on 
yhä koholla aiemman suolauksen ansios-
ta, hän huomauttaa.

Suojelusuunnitelman päivityksen on 
tarkoitus valmistua syksyyn mennessä, 
minkä jälkeen se tulee yleisesti nähtäville 
ja kommentoitavaksi.

TEKSTI: MIKKO JAAKKOLA

Iäkkäät 
öljysäiliöt 

muodostavat 
vuotoriskin.
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Parantolanpuiston 
puustoa seurataan 

Hyvinkää tunnettiin aikanaan juuriston toimintaa. Nämä männyt ovat PUISTON SANEERAUS EDESSÄ 
puhtaan ilmansa vuoksi sa- puistoa vuosikymmenten saatossa – Parantolanpuiston saneeraus on
natoriokaupunkina, Salpaus- rakennettaessa  haudattu täyttömaal- näköpiirissä lähivuosina, siihen saakka 
selän Sveitsinä. Lars Sonckin la liian syvälle. Myös ilmastonmuutos suoritamme puuston hoitoa lähinnä ensia-
alun perin suunnittelemaa ja erittäin märkien ja kuivien kausien pua, Kärki toteaa. 

Hyvinkään parantolaa ympäröi Paranto- pidentyminen koettelevat puita, kaupun- Siltä osin kuin vanhaa puustoa joudu-
lanpuisto, mäntyvaltainen viheralue, jonka ginpuutarhuri Marja Kärki pohtii. taan poistamaan, istutetaan uutta tilalle. 
uskottiin auttavan erityisesti keuhkotau- Todennäköisesti kaikki nämä tekijät Puisto pysyy puistona jatkossakin. 
teihin. Parantolanpuiston männyt ovat ovat heikentäneet puiden kuntoa, jolloin Uudet taimet tarvitsevat menestyäk-
hyvin vanhoja, erään selvityksen mukaan ne ovat alttiimpia tuholaisille ja kasvitau- seen valoa, joten sairaiden puiden poisto 
jopa 200-vuotiaita. Nyt osa puiston van- deille.  Pahin pelko puiden huonolle kun- tuo niille tilaa.  
hoista männyistä on alkanut kuivua, joten nolle on männynjuurikääpä. Tauti leviää – Tänä vuonna istutamme koeluon-
lähivuosina puiden kuntoa seurataan maassa juuriston välityksellä ja kyseen- teisesti noin kymmenen uutta mäntyä, 
aiempaa tarkemmin ja puustoa tullaan alaistaa uusien mäntyjen istutuksen. joiden menestymistä tarkkaillaan.
uudistamaan. – Männynjuurikäävän olemassaolo ei

– Olemme huomanneet, että osal- ole varmistunut, mutta tutkimme vielä TEKSTI: MIKKO JAAKKOLA

la männyistä juurenniska voi olla jopa tilannetta, Kärki kertoo. 
yli metrin syvyydessä, mikä heikentää 
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Vanhankirkonsilta 
yhdistää uutta ja 
vanhaa
Uudenmaankadun ja tulevan Hangonsillan asuinalueen 
yhdistävän kevyen liikenteen Vanhankirkonsillan 
rakennustyöt alkavat kesän aikana. Vanhankirkonkujan 
jatkeeksi tuleva silta tarjoaa suoran ja turvallisen reitin 
keskustasta muun muassa uudelle Hyvinkään lukiolle.

ERIKOISUUTENA KIERRERAMPPI
Uusi silta on tyylillisesti maisemaan hyvin 
istuva langerpalkkisilta kaarevine kan-
nattimineen. Corten-teräskaaret tulevat 
saamaan ajan myötä ruostepinnan, joka 
suojaa siltaa säältä ja sulauttaa sen osaksi 
nykyistä rautatieympäristöä. Myös lukion 
uuden monitoimitalon, Kipinän, rakenteis-
sa käytetään samaa materiaalia.

Noin 300 metriä pitkä ja kuusi metriä 
leveä silta ylittää radan yli kahdeksan met-

rin korkeudessa ja päättyy Hangonsillan 
puolella spiraaliramppiin.

– Kierreramppi valittiin, koska esteettö-
myyden vaatima 5 % pituuskaltevuus olisi 
muuten vienyt korkean sillan toisen pään 
hyvin pitkälle, kaupungininsinööri Kari 
Pulkkinen avaa suunnitteluratkaisua.

– Tulevaisuudessa sillalta pääsee suo-
raan Hangonsillan asuinalueelle, lukiolle ja 
sen viereiselle urheilukentälle, hän lisää.

VALMIS KESÄLLÄ 2021
Pitkä silta ylittää niin Hyvinkäänkadun, Han-
gonradan kuin uuden Hangonpaanakadun. 
Sen suunnittelussa on huomioitu myös Han-
gonradan tuleva sähköistys sekä raidemää-
rän mahdollinen lisäys tulevaisuudessa.

– Sillan rakentaminen kestää noin
vuoden ja se valmistuu elokuussa 2021, sa-
moihin aikoihin, kun uuden lukion oppilaat 
palailevat kesälomilta, Pulkkinen kertoo.

TEKSTI: MIKKO JAAKKOLA

Haluamme 
saada ihmiset 
toteuttamaan 
haaveitaan. 
AKI LEINONEN

ENTINEN RATAPIHA-ALUE
Hangonsillan alue on aivan uusi asuntoalue 
keskustan kupeessa. Entiselle ratapihalle nou-
sevalle alueelle on koulun lisäksi valmistunut jo 
useita kerrostaloja ja lisää on rakenteilla. 

– Uusi Vanhankirkonsilta tulee palvelemaan
lukiolaisten lisäksi kerrostalojen asukkaita. 
Autoliikenne Hangonsiltaan kulkee Siltakadun 
kautta, Pulkkinen kertoo.

TEKSTI: MIKKO JAAKKOLA

Kipinä-talosta 
Hyvinkään 

R
lukion uusi koti

akenteilla olevassa Kipinä-talossa 
on vuodesta 2021 alkaen samas-
sa talossa lukio, jossa opiskelee 
noin 900 opiskelijaa, aikuislukio 
ja Hyvinkään opisto. Valtava kurs-

sitarjonta takaa hyvät tulokset ja aktiivista 
toimintaa aamusta iltaan. Vuonna 2020 lu-
kioon hakevat opiskelijat aloittavat opinton-
sa kahdessa eri toimipisteessä ja siirtyvät 
uuteen lukiorakennukseen vuonna 2021. 
Samana vuonna valmistuu myös Vanhan-

kirkon silta, joka mahdollistaa helpon siirtymisen 
keskustan ja Hangonsillan välillä.

– Lukioon pääsyn keskiarvo nousi nyt yh-
teishaussa yli 7,5 ja hyvinkääläiset nuoret ovat 
selvästi halunneet jäädä omalle paikkakunnalle 
lukioon. Uudella Kipinätalolla oli jo nyt veto-
voimaa, arvioi Hyvinkään lukion rehtori Kirsi 
Silvennoinen.

Hyvinkäällä panostetaan myös jatkossa siihen, 
että oman paikkakunnan opiskelijoille löytyy 
paikka missä opiskella. 

– Seuraavan kerran lukioon voi hakea ensi
kevään yhteishaussa ja aikuislukioon ilmoittautu-
malla koululle, sanoo Silvennoinen.

Tutustu Hyvinkään lukion tarjontaan
> hyvinkaanlukio.fi
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Pääsy sillalle 
on täysin 
esteetön 

kierreramppia 
pitkin.

TYÖ

TUKEA TYÖNHAKUUN
Työnhakijoiden määrä Hyvin-
käällä tuplaantui kevään aikana. 
Työllisyyspäällikkö Aki Leinonen 
kertoo, että hakijoille on kaupun-
gin taholta tarjolla monenlaista 
tukea.

– Teemme paljon yritysyhteis-
työtä pystyäksemme auttamaan 
sekä hakijoita löytämään töitä että 
työnantajia saamaan työvoimaa. 
Lisäksi järjestämme koulutusta 
sitä tarvitseville. Nyt kysyntää on 
mm. metalli- ja asfalttimiehille,
joiden löytämiseksi olemme pitä-
neet täsmäkoulutuksia. Leinonen
kertoo.

POSITIIVISEN KAUTTA
Korona-aika on tuonut työlli-
syyspalveluihin myös positiivisia 
asioita, kun rajoitukset ovat 
kannustaneet miettimään asioita 
uudelta kantilta.

– Sähköisten palveluiden
käyttöönotto on vauhdittunut, kun 
korona pakotti sekä meidät että 
asiakkaat ottamaan digiloikan. Yh-
teistyö yritysten ja naapurikuntien 
kanssa taas tarjoaa työnhakijoille 
laajemman hakualueen ja yrityk-
sille suuremman työntekijäpoolin, 
Leinonen listaa.

Leinonen muistuttaa, että kou-
lutusten ja työnhakuavun lisäksi 

Työllisyyspalvelut 
auttavat työ- ja 
koulutuspaikan 
löytämisessä
Vaikka kevät on ollut työllisyyden kannalta 
haastava Hyvinkäällä, löytyy seudulta tälläkin 
hetkellä työnhakijoille työ- ja koulutuspaikkoja. 
Lisäksi julkinen sektori tukee työllistämistä 
rahallisesti, mikä helpottaa uusien  
työntekijöiden palkkaamista.
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työllisyyspalvelut tarjoavat 
työnhakijoille toivoa parem-
masta.

– Haluamme saada ihmi-
set toteuttamaan haaveitaan. 
Koko ikänsä ammatissa 
toimineilla voi olla kynnys 
hakea uudelle alalle tai kou-
luttautua. Me autamme heitä 
tarttumaan tilaisuuteen, hän 
kiteyttää.

> Hyvinkaa.fi/
tyollisyyspalvelut

HYVINKÄÄ RAKENTAA
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METSÄNHOITO

Kaupungin metsien hakkuu- 
ja hoitotyöt 2020–21

Hyvinkään kaupungin 
puukaupat tule-
van hakkuukauden 
(16.7.2020 – 15.7.2021) 
osalta saatiin päätök-

seen alkukesästä. Taajamametsien 
niin sanotut hankintapuut tukit ja 
kuitupuut sekä energiapuut ostaa 
parhaimman tarjouksen tehnyt 
Hakevuori Oy. Hakkuut toteuttaa 
sopimusurakoitsija MetsäMäkelä 
Oy, joka myös toteutti edelliset 
vastaavat hakkuut. Kaikki tulevat 
hakkuukohteet ovat ylitiheiksi pääs-
seitä metsiä, joissa tehdään harven-
nushakkuita ja samalla poistetaan 
myös huonokuntoisia isoja puita. 
Tavoitteena on kehittää metsistä 
sekapuustoisia ja erirakenteisia, 
jotta ne olisivat mahdollisimman 
kasvuisia ja toimivia niin virkistys-
käytön kuin luonnon monimuotoi-
suuden kannalta.

Tulevan kauden taajamametsä-
hakkuita tehdään mm. Antinsaaren, 
Läntisen yhdystien, golfkentän ja 
Martin alueilla. Yhteensä hakkuu- ja 
hoitotöitä tehdään noin 40 hehtaa-
rin alalla.

Taajamametsien hakkuista tiedotetaan 
alueen asukkaille ennen niiden aloittamista.

Myös talousmetsien puukaupoista on tehty 
päätös. Talousmetsien puut myydään niin sa-
notulla pystykaupalla, jossa kaupunki luovuttaa 
hakkuuoikeuden parhaimman tarjouksen teh-
neelle ostajalle. Tulevalle hakkuukaudelle tehty 
pystykauppa sisälsi useita energiapuukohteita 
ja ylitiheiden nuorten metsien harvennuksia, jo-
ten se kiinnosti erityisesti energiapuuta ostavia 
firmoja. Puunostajaksi valikoitui Hakevuori Oy.

Tehdyn pystykaupan kohteet sijaitsevat 
Kapulan, Talvisillan (moottoritien ja van-
han Tampereentien reunoilla) ja Usmissa. 
Hakkuiden pinta-ala on noin 18 hehtaaria. 
Kaikki suunnitellut hakkuut ovat viime 
vuonna valmistuneen monitavoitteisen 
metsäsuunnitelman mukaisia. Aiemmas-
ta pystykaupasta on toteuttamatta vielä 
Ahdenkalliossa ja Usmissa sijaitsevat 
harvennusleimikot.

Taajamametsien 
hakkuista 

tiedotetaan alueen 
asukkaille ennen 

niiden aloittamista.

ENERGIA

Energiahelppi auttaa 
energiakysymyksissä
Hyvinkään energianeuvonta eli Energiahelppi auttaa hyvinkääläisiä 
energia-asioihin liittyvissä kysymyksissä. Kaupungin ja Hyvinkään 
Lämpövoima Oy:n yhteinen palvelu tarjoaa energianeuvonnan 
lisäksi myös kiinteistöjen teknisten järjestelmien kuntokartoitusta.

KOHTI HIILINEUTRAALIUTTA
Hyvinkäällä on runsaasti öljyläm-

pöjärjestelmiä, jotka ovat elinkaarensa 
lopussa. Koska maalämpökaivojen 
poraukset pohjavesialueilla on kielletty, 
ovat vaihtoehdot rajalliset.
– Hyvinkää tavoittelee tulevaisuudessa
hiilineutraaliutta, joten parhaat vaihto-
ehdot öljylämmitteisille pientaloille ovat
ilma-vesi-lämpöpumput ja kaukolämpö,
kertoo palveluinsinööri Ville Rouvinen
Energiahelpistä.

– Aurinkojärjestelmiäkin voi hyödyn-
tää, mutta ne toimivat lähinnä tukevina 
lämmönlähteinä.

LAAJA VALIKOIMA PALVELUITA
Energiahelpin kautta saa apua myös 

moniin muihin kysymyksiin, kuten 
kiinteistöjen energiankulutukseen ja 

energiansäästöön, kuntokartoituksiin 
tai vaikka sähköauton latausmahdolli-
suuksien selvittämiseen.

– Meille voi laittaa kysymyksiä
laidasta laitaan joko soittamalla tai säh-
köpostin kautta. Puhelin- ja sähköposti-
neuvonta ovat maksuttomia, Rouvinen 
muistuttaa.

Laajemmista kartoituksista ja konsul-
toinneista löytyy hinnasto Energiahelpin 
sivustolta.

Energiahelppi-projekti kestää vuo-
den 2020 loppuun, minkä jälkeen sen 
toimintaa arvioidaan. Tähän mennessä 
nähdyn perusteella palvelu on löytänyt 
käyttäjänsä ja Rouvinen uskookin, että 
toiminta jatkuu myös ensi vuonna. 

Energiahelppi
> hlv.fi/energianeuvonta
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VESI

Uusi työkalu 
hulevesien 
käsittelyyn

Hyvinkää uudisti hulevesiohjelmansa vuosille 2020–28. Sade- ja 
sulamisvesien hallintaa ja niihin liittyvää suunnittelua ohjaava 
ohjelma on tarkoitettu työkaluksi niin kuntalaisille, rakentajille kuin 
kaupungin omaan käyttöön. Tarkennetut käsittelyohjeet helpottavat 
hulevesiratkaisujen suunnittelua ja ohjausta. Yksi ohjelman 
tavoitteista on hyödyntää hulevettä jatkossa tehokkaammin sen 
sijaan, että se johdettaisiin suoraan hulevesiviemäriin.

VESILLÄ ON VÄLIÄ
Hyvinkään kaupunki sijaitsee lähes 
kokonaan Salpausselän harjun pohjavesi-
alueella, mikä vaikuttaa myös hulevesien 
käsittelyyn.

–Yhtäältä vettä pitää imeyttää harjuun
riittävästi, mutta toisaalta pohjaveden 
laatua pitää suojella. Tämä tekee hule-
vesien hallinnasta tasapainoilua, kertoo 
rakennustarkastaja Taija Karjalainen 
Hyvinkään rakennusvalvonnasta.

– Myös Vantaanjoen virkistysarvot ja

esimerkiksi taimenen suojelu on huomi-
oitava. Jos hulevesiä johdetaan suoraan 
vesistöön, voi ennallistamistyö valua huk-
kaan, kaupunginpuutarhuri Marja Kärki 
täydentää.

LUONNONMUKAISEMPI LINJA
Puistoihin ja viheralueille tullaan jatkossa 
lisäämään enemmän hulevesirakenteita, 
kuten altaita. Niiden suunnittelussa tulisi 
ottaa mallia luonnosta.

– Monet arvostavat pitkälle rakennet-

tua puistoympäristöä kivialtaineen, 
mutta niiden kunnossapito on han-
kalaa Kärki ja Karjalainen toteavat.

– Luonnonkasvillisuus myös
tukee lintujen ja hyönteisten hyvin-
vointia ja lisää monimuotoisuutta, 
he muistuttavat.

Uusi hulevesiohjelma: 
> hyvinkaa.fi/asuinymparisto-ja- 
rakentaminen/hulevesiohjelma/
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VILLA ARTTU

Villa Arttu on paikka, jossa 
syntyy taidetta gallerioihin, 
ympäristöön ja verkkoon

Korona sulki keväällä kulttuu-
ritalo Villa Artun. Villa Artussa 
toimivat Lasten ja nuorten 
taidekeskus, kuvataidekoulu 
sekä käsityö- ja muotoilukoulu 

eivät kuitenkaan olleet tekemättä mitään.  
Kevään mittaan Artun toimintaan osallis-
tuvat lapset ja nuoret tekivät monenlaista 

taidetta, jota on nähtävissä Instagramissa 
@artunkuvis ja @kasityokoulu_etelasuomi. 
Taidekeskuksen Nuori Taide -toiminta loi 
Instagramiin projektin Yhdessä erillään (@
nuoritaide), jossa nuoret saivat jakaa kuvia 
teoksista, jotka kuvasivat heidän poikkeus-
ajan tunnelmiaan. 

Villa Artun toiminta ei pysähdy talon 

seinien sisälle. Kuvataidekoulun näyt-
telyt, työpajat ja monenlaiset projektit 
näkyvät eri puolilla kaupunkia. Yhteistyö 
kaupungin muiden alojen toimijoiden 
sekä kauppakeskus Willan kanssa tuot-
taa kaupunkikuvaan sitä elävöittäviä ja 
rikastavia teoksia. Tapainlinnan mäelle 
on rakentunut leiripaikka majoineen,

Port Artturin betoniporsaisiin on 
kuvattu asuinalueen kasvustoa 
ja Sveitsinpuiston kulttuuripolku 
on viitoitettu koulun oppilaiden 
suunnittelemin kyltein. Willan 
galleriassa puolestaan esitellään 
oppilastöitä ja järjestetään kaikille 
avoimia, maksuttomia työpajoja. 

Kuvataidekoulun projektien 
rinnalle on taidekeskus haastanut 
muitakin hyvinkääläisiä toimijoita 
sekä perheitä tekemään taidetta 
lasten kanssa ja tuomaan sitä 
esille Instagramissa. Villa Artun 
Facebookissa ja Instagramissa 
julkaistu haaste on osa Suo-
men Lasten kulttuurikeskusten 
liiton organisoimaa Taideviestiä. 
Erilaisia taideviestejä voi käydä 
katsomassa Instagramissa  
@lastenkulttuuri.

Yksi taidekeskuksen toteut-
tama ympäristöteos on kesällä 
esillä Raumalla. Nuori Taiteen ja 
Rauman Pitsiviikon yhteistyönä 
toteutettu teos on syksyllä esillä 

Villa Artun galleriassa Yhdessä on 
enemmän -näyttelyssä 10.9.–
31.10.2020. Näyttely esittelee 
Nuori Taide -toiminnassa syn-
tyneitä teoksia. Näyttelyn nimi 
tähdentää sitä, miten niin Nuori 
Taide -toiminnassa kuin näyt-
telyssäkin yksittäisen teoksen 
ja sen tekijän merkitys kasvaa 
muiden rinnalla. Kokonaisuutta, 
jossa on esillä yli 50 nuoren 
teoksia, täydentää kansainväli-
sestä lasten ja nuorten taiteen 
arkistosta koottu näyttely Käytä-
vägalleriassa.

Villa Artun gallerian syksyn 
toisessa näyttelyssä, 10.11. 
–18.12.2020, esitellään Hyvin-
kään, Hämeenlinnan ja Rova-
niemen kuvataidekoulujen sekä
Taito Etelä-Suomen käsityö- ja
muotoilukoulun yhteistä kehit-
tämishanketta Pienet tekijät.
Hankkeessa pohditaan mm.
taiteen merkitystä yhteiskunnal-
lisessa vaikuttamisessa.

Värkkäile ja voita!
Vaikka toukokuuksi suunniteltu Värkkäily-
festari 2.0 peruuntui tapahtumana, nuoria 
innostetaan värkkäilyn maailmaan. Värkkäily-
festari julkistaa syyskuussa valtakunnallisen 
Värkkäilykisan. 12–25 -vuotiaille suunnatussa 
kilpailussa on eri sarjoja: tekniikkavärkkäily, 
taidevärkkäily, käsityövärkkäily ja teknolo-
giavärkkäily. Kilpailuun voi osallistua yksin tai 
ryhmänä joko valmiilla työllä tai suunnitel-
malla. Kilpailussa ovat samalla viivalla pidem-
pään maker-kulttuurin parissa puuhastelleet 
ja vasta-alkajat. Keskeisinä kriteereinä ovat 
kekseliäisyys, kokeileminen ja yrittäminen. 
Kilpailun tuomaristossa on maker-kulttuurin, 
taiteen ja oppimisen asiantuntijoita. Palkin-
toina on tuotepalkintoja sekä ammattilaisen 
ohjausta omaan tekemiseen. 

Tietoja kilpailusta päivitetään osoitteessa 
värkkäilyfestari.fi sekä  Värkkäilyfestari ja 

 @varkkailyfestari. 

Artun kuvis liikkuu 
ja liikuttaa
Tulevana syksynä kuvataidekoululaiset 
työskentelevät paljon ulkona ja myös muissa 
kuin koulun tiloissa. Liikkuva kuvis -konsepti 
vie oppilaat tutkimaan erilaisia ympäristö-
jä helposti tavoitettavista luontokohteista 
kaupungin kulttuurilaitoksiin (mm. Hyvinkään 
taidemuseo, Rautatiemuseo, Villatehdas) 
sekä Willan kauppakeskukseen. Pienet tekijät 
-hankkeen teemoja, kuten pohdintaa siitä,
voiko taiteella muuttaa maailmaa, toteute-
taan mm. erilaisilla taideteoilla, jotka ilmene-
vät kaupunkitilassa. Edellisenä lukuvuonna
hyvin käynnistynyttä kerho- ja kurssitoimin-
taa jatketaan. Kuviksen toiminnan näkyvyyttä
lisää elokuussa järjestettävä tapahtuma,
jossa Hyvinkään taideharrastustoimijat
esittelevät Hyvinkään taideharrastusmahdol-
lisuuksia.

Jos toimintamme kiinnostaa,  
liity joukkoomme. Ryhmissä on vielä tilaa. 

Kulttuuritalo Villa Arttu
Kankurinkatu 4-6
05800 Hyvinkää

Herra Staudinger opastaa Sveitsin kulttuuripolulla. 
Kulttuuripolun viitoissa mukana 17 erilaista 

Staudingeria tokaluokkalaisten piirtäminä. Kuvassa 
Meeri Hoppanian hahmo.

 Villa Artun syksyn 
ensimmäisessä näyttelyssä 
”Yhdessä on enemmän” on 
esillä yli 50 nuoren teoksia. 
Kuvassa yksityiskohtia Emilia 
Laatikaisen teoksesta Eelia 
in Series of Social Distancing, 
Tuuli Hakkaraisen teoksesta 
Venuksen ländäys, Jeremia 
Saaren teoksesta Touch sekä 
Topi Sieväsen teoksesta Ykä  
(kuva: Anne Siirtola). 
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Värikäs vuosikymmen – 
Välähdyksiä 1970-luvulta 
8.9.–19.12.2020  
Hyvinkään kaupunginmuseo, 
Kauppakeskus Willa, 
Hämeenkatu 9, ylätaso, 3. krs. 
Avoinna ti–la 11–17. 

 Rillissä esitellään hyvinkääläistä teollisuuden 
historiaa Hopeavuoresta Isoveriin. Kuvassa 

Koneen työntekijöitä 1980-luvulla.

KAUPUNGINMUSEO

Värikäs vuosi- 
kymmen Hyvinkään 
kaupunginmuseolla

Monille värikkäästä 70-lu-
vusta tulee mieleen 
ensimmäisenä leveät 
lahkeet, teryleeni ja pitkät 
hiukset. Hyvinkäällä aika 

oli suurten tehtaiden, kerrostaloraken-
tamisen ja hyvinvoinnin lisääntymisen 
aikaa.

TEKSTI: SUSANNA ESKOLA | KUVA: HYVINKÄÄN KAUPUNGINMUSEO

Hyvinkään kaupunginmuseolla syksyllä 
2020 aukeava näyttely Värikäs vuosikym-
men – välähdyksiä 1970 –luvulta tarjoaa 
näkökulmia tuohon tapahtumarikkaaseen 
vuosikymmeneen. Näyttelyn tuotannosta 
on vastannut Nurmijärven museo ja näyt-
telyn Hyvinkääseen liittyvistä lisäyksistä 
Hyvinkään kaupunginmuseo.

ELINTASON NOUSU MUUTTAA ARKEA
Maaltamuuttajien kansoittaessa kaupunkeja 
ja asumalähiöitä enemmistö suomalaisista 
viimein asui asunnossa, jossa oli juokseva 
vesi, oma vessa ja kylpyhuone. Lisääntyneen 
asumisväljyyden ja suurempien ansioiden 
myötä kodeista tuli 1970-luvun kulutuskult-
tuurin tärkein näyttämö. Vaurastumisen 

kääntöpuolena keskustelua ja 
pelkoakin herättivät kerskaku-
lutus, kasvavat jätevuoret ja 
öljykriisi.

VAPAUTTA JA 
VASTAKKAINASETTELUA
Yhtenäiskulttuurin ja perintei-
sen arvomaailman väljentyessä 
yksilöiden valinnanvapaus 
lisääntyi, työväestön, naisten, 
nuorten ja vähemmistöjen 
näkyvyys kasvoi yhteiskunnassa. 
Usein 1970-luku nähdään vain 
voimakkaan politisoitumisen ja 
vastakkainasettelun, Kekkosen 
ja paksujen silmälasinsankojen 
aikakautena. Ihmisten arkielämä 
oli moniulotteisempaa. Erilaisille 
elämäntavoille ja -tyyleille oli 
1970-luvulla tilaa ja mahdolli-
suuksia enemmän kuin koskaan 
aikaisemmin, kuitenkin vähem-
män kuin nykyisin.

K-kauppa Toiviainen
Siltakadulla 1970-luvulla.

kokoelmiin ja nyt valikoidut osat niistä 
pääsevät esiin. Useiden hyvinkääläisten 
isovanhemmat ovat tehneet työuraansa 
Villatehtaan saleissa ja siksi tekstiiliteol-
lisuuden historia kiinnostaakin monia. 
Kokoelmapisteessä kävijä voi vetää 
tutkijan puuvillahanskat käteen ja lehteillä 
alkuperäistä työntekijämatrikkelia tai se-
lailla kopiota tehtaan perehdytysoppaasta. 
Mukana on myös Villatehtaan lankoja ja 
kankaita hypisteltäväksi.

Rilli-pisteen taustatutkimuksessa 
käytettiin paljon muistitietoa, jota kerättiin 
esimerkiksi museon omissa muistitalkois-
sa. Näin mukaan on saatu työntekijöiden 
ääni. Hankkeen tutkija Inka Tuominen 
kertoo Rillin ajatuksesta: ”Paikallishisto-
riassa meistä jokaisella on asiantunte-
musta. Siksi haluamme luoda uudenlaista 
tapaa käyttää museota – meillä jokainen 
pääsee tutkimaan juuriaan ja jakamaan 
muistojaan.”

Hyvinkään kaupunginmuseo, 
Kauppakeskus Willa, 3.krs.
Avoinna 4.-20.8. ti-pe 11-17 
ja 9.8.-1912. ti-la 11-17.

Rilli vie teollisuuden 
Hyvinkääseen
Villatehdas, Tuottajain Mylly, Rentto, Kone...Hyvinkää on syntynyt 
ja kasvanut tehtaiden vaikutuksesta. Se on tuonut syrjäiselle 
Uudenmaan ja Hämeen rajan maaseudulle työpaikkoja, asutusta 
ja ihmisiä. Rilli-tutkijapiste houkuttelee jokaisesta paikallishistorian 
tutkijan esiin. Kokoelmapisteessä ja digiympäristössä voi tutustua 
alueen historiaan teollistumisen ja tehdastyön näkökulmasta.

TEKSTI: INKA TUOMINEN | KUVA: HYVINKÄÄN KAUPUNGINMUSEO

Teollisuudella on niin keskeinen 
rooli Hyvinkään kehitykses-
sä, että se ansaitsee pysyvän 
paikan myös Kaupunginmuse-
ossa”, toteaa museopalveluiden 

va. johtaja Susanna Eskola.
Rillin isolla kosketusnäytöllä pääsee 

syventymään teollistuvaan Hyvinkääseen, 
kiinnosti sitten 1550-luku tai nyky-Hyvin-
kää. Ainutlaatuisen historiaesityksen siitä 
tekee paikkatiedon ja karttojen uudenlai-
nen käyttö. Historialliset kartat on sovi-
tettu yhteen modernien karttojen kanssa, 
jolloin museokävijä voi liikkua vanhoilla 
kartoilla mielensä mukaan ja verrata niitä 
nykyaikaan. Kartta-aineisto on tuotettu 
yhteistyössä Hyvinkään kaupungin tieto-
palvelujen kanssa.

Nimensä piste on saanut tehtaiden 
pihalla kiemurrelleista rilliradoista, joilla 
kuljetettiin tavaraa ihmis- tai hevosvoi-
min. Lisäksi Usmista tuotiin rilliä pitkin 
kiveä Mustan Graniitin louhoksilta radan 
varteen vuosisadan alkupuolella.

Teollisen historian lisäksi halutaan 
esitellä museon yleisöltä yleensä piiloon 
jäävää puolta. Villatehtaan ja Heveksen 
arkistot kuuluvat kaupunginmuseon 
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Sveitsin 
uimala 
laajenee 
ja paranee
Sveitsin maauimala on ollut 
suljettuna helmikuusta lähtien, kun 
sisäallasosastoa laajennetaan uuden 
25 metrin altaan verran. Työmaan 
johdosta myös ulkoalueet on jouduttu 
pitämään kiinni, mutta viimeistään 
ensi vuonna hyvinkääläisille aukeaa 
entistä parempi maauimala.

SYVÄ ALLAS VESILIIKUNTAAN
Laajennuksen myötä valmistuva syvä 
sisäallas tuplaa uimalan sisäuintikapa-
siteetin ja mahdollistaa uusia vesiliikun-
tamahdollisuuksia. Yli 220 000 uimarin 
vuosittaisia kävijämääriä kerännyt uimala 
on ollut usein ruuhkautunut, joten laajen-
nukselle on kysyntää.

– Laajennusaltaassa voidaan harras-
taa uinnin ohella myös muita vesiliikun-
talajeja, kuten vesijuoksua tai vesipalloa, 
jotka muuten veisivät uimareilta allasti-
laa, kertoo Hyvinkään liikuntapäällikkö 
Jarmo Vakkila.

Laajennustöiden on suunniteltu kestä-
vän ensi vuoden keväälle, mutta riippuen 
uimalan korjaustöistä voidaan uimalan 
vanha osa altaineen saada avattua vielä 
loppuvuoden 2020 aikana, laajennustyö-
maan jatkuessa suojaseinän takana.

VAATIVA PROJEKTI
Uimahallin rakentaminen on aina haasta-
va projekti, joka asettaa työlle omat vaa-
timuksensa. Niin myös Sveitsin uimalan 
laajennus.

– Tämä hanke on jopa tavanomaista
hankalampi, koska joudumme yhdistele-
mään uutta ja vanhaa. Etenkin tekniikkaa 
on uusittu vaiheittain, joten meidän on 
saatava eri-ikäiset ratkaisut toimimaan yh-
teen, kuvailee Hyvinkään kiinteistöjohtaja 
Antti Nikkanen.
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Uimala 
1970-luvulla ja 
havainnekuva 

uimalan uudesta 
laajennuksesta.

Uimala on 
vaativa 
projekti.
JYRKI KAUPPINEN (VAS.) JA  ANTTI NIKKANEN

 Jarmo Vakkila
uimalan työmaalla
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Ulkouimalassa on 50 
metrin uintiallas sekä 

hyppyallas 1,3, 5 ja 10 metrin 
hyppytasoineen. Lapsille on 
lastenallas ja leikkipaikka. 

Talvisin hyppyallas on 
avantouintikäytössä.

Uimalan rakenteet ovat lähes alkuperäi-
sessä kunnossa, mutta niiden hyvä puoli 
on se, että alkuperäinen rakennustyö on 
aikanaan tehty laadukkaasti. Peruskorjaus 
jääkin vielä tulevaisuuteen. Laajennuksen 
yhteydessä tehdään joitain päivityksiä.

– Tässä vaiheessa uusitaan myös ilman-
vaihtoa ja vedenkäsittelylaitteita. Myös 
saunoihin tulee pientä kunnostusta, kertoo 
rakennustyön valvoja Jyrki Kauppinen 
Hyvinkään tilakeskuksesta.

Laajennuksen yhteydessä alkuperäiset 
altaat tyhjennetään ja ne korjataan tarvit-
taessa.

– Altaiden kunto on pieni kysymysmerk-

ki, johon saadaan vastaus vasta, kun ne 
kuivuvat, Kauppinen toteaa.

– Uimahalliympäristön kosteus, lämpö-
tila ja kloori ovat raaka ympäristö betonira-
kenteille, hän muistuttaa.

Nyt rakennettava uusi allas tehdäänkin 
betonin sijaan teräksestä, joka on elin-
kaareltaan pidempi ja helpompi huoltaa. 
Teräsaltaan etuna on myös betonia nope-
ampi asennus.

HYVÄ LOPPUTULOS YHDESSÄ 
TEHDEN
Laajennusta rakentaessa joudutaan 
tasapainoilemaan työmaan edistämisen ja 

käyttäjien toiveiden välillä. Sekä Nikkanen 
että Vakkila ovat tietoisia siitä, että uimalan 
pitäminen kiinni kuumimpaan kesäaikaan 
ei ole ollut käyttäjien kannalta optimaalista.

– Kaupunkilaiset ovat kuitenkin olleet
ymmärtäväisiä projektia kohtaan, Nikkanen 
kertoo.

Vakkila on samaa mieltä ja kehuu lisäksi 
hyvää sisäistä yhteistyötä tilakeskuksen ja 
liikuntapalveluiden välillä.

– Käyttäjiä on kuunneltu projektin
aikana ja keskusteluyhteys on ollut toimiva, 
hän kiittelee.

Työ ei lopu laajennuksen valmistumi-
seen. Seuraavaksi aletaan miettiä mahdol-

lista peruskorjausta. Myös huollossa ja 
korjauksissa riittää aina tekemistä.

– Uimala on hieno ja ainutlaatuinen
kokonaisuus, joten haluamme siitä mah-
dollisimman toimivan kaikille hyvinkääläi-
sille, Nikkanen toteaa.

TEKSTI: MIKKO JAAKKOLA

Joko olet tilannut työmaakirjeen?
> hyvinkaa.fi/tyomaakirje

Uimala on 
Hyvinkään 
helmi
Vuonna 1969 valmistunut Hyvinkään Sveitsin 
maauimala vietti viime vuonna 50-vuotisjuhliaan. 
Sen suunnittelusta vastasi arkkitehti Raimo 
Valjakka. Modernistista arkkitehtuuria edustava 
uimala on Suomen oloissa ainutlaatuinen 
ratkaisu, joka yhdistää ulkouimalan ja uimahallin. 
Uimala palvelee myös viereistä Hotel Sveitsiä, 
josta kulkee altaille yhdyskäytävä.

MONIPUOLISET ALTAAT
Ulkouimalassa on 50 metrin 
uintiallas sekä hyppyallas 1,3, 
5 ja 10 metrin hyppytasoineen. 
Lapsille on lastenallas ja leikki-
paikka. Talvisin hyppyallas on 
avantouintikäytössä.

Laajat viheralueet tarjoavat 
kävijöille paljon mahdollisuuk-
sia viihtymiseen. Ulkouima-
lassa onkin järjestetty muun 
muassa telttailu- ja yöpymista-
pahtumia.

Sisällä on 25 metrin uima- 
ja hyppyallas, jossa on 3 ja 5 
metrin telineet. Lisäksi sisähal-
liin rakennettiin vuonna 1997 
virkistys- ja monitoimiallas, 
jonka yhteyteen tuli lapsille 
pitkä vesiliukumäki. Altaassa 
on myös poreallasosuus ja 
vesihierontapisteet.

Nyt tehtävän laajennustyön 
yhteydessä sisähalliin tulee 
uusi viisiratainen, tasaisesti 
kaksi metriä syvä 25 metrin 
mittainen allas. Lisäksi hallin 
ilmanvaihto ja vedenkäsit-
telyjärjestelmät päivitetään 
uusimman teknologian mu-
kaisiksi.

Projektin kustannusarvio 
on noin 9,8 miljoonaa euroa, 
ja hanke on saanut 270 000 
euron valtionavustuksen. 
Kunnostustöiden on tarkoitus 
valmistua ensi vuoden maalis-
kuussa.

PALVELEVA UIMALA
Uimalan laajennuksen jälkeen 
liikuntapäällikkö Jarmo 
Vakkila tavoittelee sinne jopa 
neljännesmiljoonaa vuosittais-
ta käyttäjää.

– Uusi allas mahdollistaa
kapasiteetin kasvun ja toimiva 
ilmanvaihto tekee uimisesta 
miellyttävää. Tärkeintä on kui-
tenkin asiakaskokemus, hän 
muistuttaa.

– Asiakaspalveluketju alkaa
jo kotoa ja sen on toimittava 
katkeamatta koko käynnin 
ajan. Siten saamme luotua po-
sitiivisen asiakaskokemuksen. 
Onneksi meillä on innova-
tiivinen ja ammattitaitoinen 
henkilöstö, joka on sitoutunut 
hyvään palveluun, hän toteaa.
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Tapahtuma-
kalenteri
Ilmoita omat tapahtumasi 
Hyvinkääläisillä toimijoilla on mahdollisuus syöttää tapahtumat 
maksutta tapahtumakalenteriin. Palvelun käyttöönotto edellyttää 
rekisteröintiä. 

Lisätietoja tapahtumien lisäämisestä: 
Outi Raatikainen, outi.raatikainen@hyvinkaa.fi, p. 0400 929 846

Tykkää meistä Facebookissa, ja pysyt ajan tasalla tapahtumista! 
 visithyvinkaa

Ympäristötaide herättää 
ajatuksia ja korostaa  
luonnon ihmeitä
Palas Taidepolku avattiin yleisölle kolman-
nentoista kerran 12.6.2020 ja on avoinna 
31.8. saakka. Taidepolulle osallistuvat 
15 taiteilijaa ovat pääosin Etelä-Suomen 
alueelta, osa jo vuosia mukana olleita, 
mutta mukana on myös muutama ensi-
kertalainen. 

Taidepolku sijaitsee Palopurolla, 
Haapasaarentien varrella, noin 800 metriä 
Jokelantieltä. Polku on noin kilometrin 
pituinen ja kulkee pienen mäen ympäri. 
Teokset ovat polun varrella ja teostiedot 
kunkin teoksen kohdalla.

Talkoostarttiin osallistumalla 
tuet hyvinkääläistä 
seuratoimintaa
Talkoostartti on 8.8.2020 järjestettävä 
matalan kynnyksen juoksutapahtuma, 
jossa hyvinkääläiset lähtevät kotoaan liik-
kumaan kulkien järjestäjien merkitsemää 
tai omavalintaista reittiä ilmoittautumises-
sa valitsemansa ”kisamatkan”. Ihmisten 
liikuttamisen ohessa kerätään samalla 
rahaa hyvinkääläisten urheiluseurojen, 
kaupungin suurimpien lasten ja nuorten 
liikuttajien, talouden tasapainottamiseksi 
koronaepidemian aiheuttaman poikkeus-
kevään ja -kesän jälkeen.

Reititetyt matkat ovat 5 km, 10 km 
ja puolimaraton. Matkoilla kierretään 
Hyvinkään keskustaympäristössä viiden 
kilometrin lenkkiä.

Osallistumismaksu on 30 €/hlö tai 40 
€/perhe (2 aikuista + lapset). Osallistumis-
maksua vastaan osallistuja saa kilpailutun-
nuksen rintaansa kiinnitettäväksi suorituk-
sensa ajaksi sekä tuotekassin, joka sisältää 
tapahtuman yhteistyökumppaneiden 
arjessa ja liikkuessa käytännöllisiä tuottei-
ta vähintään 50 euron arvosta.

Tapahtuman vastuujärjestäjinä toimi-
vat Hyvinkään Palloseura ja Hyvinkään 
Seudun Urheilijat
Lisätietoja ja ilmoittautuminen
> voimatahtosydan.fi/talkoostartti

Elävää kansanmusiikkia 
tunnelmallisen Kaukasten 
Juhlatalon lavalla!
Kaukas EloFolk kansanmusiikkita- 
pahtumaa juhlitaan neljättä kertaa 
13.8.–15.8.2020. 

Esiintymässä: Timo Alakotila, Johanna 
ja Mikko Iivanainen, Maria Kalaniemi, Han-
ni Autere band, Ida Elina, Tango-orkesteri 
Unto, Kvarty Five, Finngips, Duo Selina, 
Tallari, Nooli sekä Rönsy ja Felis-kvartetti. 

Liput: to 20 €/pe 30 €/la 30 €/ 
pe–la 50 €/to–la 60 €

Kaukasten Juhlatalo, Jokipadontie 6, 
Hyvinkää. Liput ennakkoon Lipputoimisto.
fi tai tuntia ennen ovelta. Jokelan rauta-
tieasemalta on ilmainen kuljetus tapahtu-
maan.

Hyvinkään Halo -valoviikot tulevat jälleen! 
Hyvinkään Halo -valoviikkojen aikaan valaistaan kaupunkikohteita eri puolilla 
Hyvinkäätä sekä nautitaan erilaisista taide-elämyksistä. Hyvinkään Yrittäjien 
käynnistämä valoviikkoprojekti toteutettiin ensimmäistä kertaa loka-marras-
kuussa 2019 vapaaehtoisvoimin laajan yhteistyökumppaniverkoston avulla. 
Vuonna 2020 valoviikkoja vietetään 28.10.–20.11.2020. 
Valoviikot toteutetaan pääosin ulkotiloissa, joten tapahtuma järjestetään, 
vaikka syksyllä olisikin joitain rajoituksia sisätiloissa kokoontumiselle. Katso 
tarkemmat tiedot lähempänä > hyvinkaanhalo.fi

Red Carpet -festari keskittyy 
kotimaiseen elokuvaan
Red Carpet -festari 27.-30.8.2020 tarjoaa 
elokuvia, tähtiloistetta ja rentoa hyvinkää-
läisyyttä parhaimmillaan. Sykähdyttävim-
mät kotimaiset elokuvat näet BioRex Sveit-
sissä. Vuoden 2020 juhlaennakkoelokuvina 
nähdään syksyllä ensi-iltansa saavat Miika 
Nousiaisen menestysromaaniin perustuva 
Metsäjätti, 1600-luvun startup-yrittäjästä 
kertova Peruna ja jatkoa suositulle laste-
nelokuvasarjalle antava Risto Räppääjä 
ja väärä Vincent. Liput elokuviin tulevat 
myyntiin elokuun alussa.

Kauppakeskus Willan maksuttomissa 
Actors Studioissa tarjolla elokuvatähtien 
intiimejä haastatteluita. La 15.8 klo 13 
haastateltava näyttelijä Elena Leeve ja la 
22.8 klo 13 Johannes Holopainen. Kirjas-
toaukion Tähtiraitilla paljastetaan uudet 
tähtilaatat to 27.8. Kantti-seminaarissa 
perehdytään tulevaisuuden vaikuttami-
seen nimekkäiden puhujien seurassa pe 
28.8. klo 11 alkaen. 
Lue lisätietoja > redcarpetfestari.fi

Kulttuuritalo Villa Artussa 
tekemistä koko perheelle

Yhdessä on enemmän-näyttely 
10.9.–30.10.2020. Näyttely esittelee Nuori 
Taide -toiminnassa syntyneitä teoksia. 
Maksuttomia työpajoja ja opastuksia 
ryhmille varattavissa.

Koko perheen tapahtumapäivä 
26.9.2020 klo 10–14
ohjelma päivittyy: > villaarttu.fi

Pienet tekijät-näyttelyssä 
10.11.– 18.12.2020 esitellään Hyvinkään, 
Hämeenlinnan ja Rovaniemen kuva-
taidekoulujen sekä Taito Etelä-Suomen 
käsityö- ja muotoilukoulun yhteistä 
kehittämishanketta. Hankkeessa 
pohditaan mm. taiteen merkitystä 
yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.

Vauvojen värikylvyt 
6.11., 13.11. ja 20.11.2020 aamupäivisin.
Ryhmät: vauvat 4 kk–1v., taaperot 1–2v.  
Ohjelma päivittyy: > villaarttu.fi

Villan joulu 
12.12.2020 klo 10–15
Jouluisia työpajoja, näyttely ja kahvila, 
ohjelma päivittyy: > villaarttu.fi

Kulttuuritalo Villa Arttu 
Villatehdas, Kankurinkatu 4–6, O-rappu, 
Hyvinkää. Näyttelyt avoinna ma–to 12–19,  
pe 12–16. Vapaa pääsy.
Ryhmät varaavat näyttelykäyntinsä 
ennakkoon P. 050 467 8308, vierailut 
mahdollisia myös aamupäivisin.
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Ismo Virtasen teos Palas Taidepolulla
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Laattansa Kirjastoaukion 
Tähtiraitille saivat vuonna 2019 
Krista Kosonen sekä Laura Birn.

Teos: Jeremia Saari, Touch (2020)

Kaukas EloFolkin taiteellinen johtaja 
on Timo Alakotila
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Löydä kaikki 
Hyvinkään 

tapahtumat: 
> tapahtumat.

hyvinkaa.fi
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RAUTATIEMUSEO

Näkökulma kaupunkiin

Museokesä tuli sittenkin

Kaikkien tavallista arkea kosket-
tanut uuden koronaviruksen 
leviäminen Suomeen sulki mu-
seot maaliskuussa, niin myös 
Suomen Rautatiemuseon. Kevät 

museossa oli kuitenkin työntäyteinen, 
sillä nyt oli mahdollista edistää kokoelmi-
en saavutettavuutta, erilaisia projekteja 
ja tehdä tulevaisuuden suunnitelmia. 
Perinnejuna Valtterista ja menneisyyden 
junamatkustamisesta tehtiin virtuaa-

likierros museon YouTube-kanavalle. 
Yhdessä Venäjän rautatiemuseon kanssa 
toteutettiin Keisarin junan 3D-kuvaukset 
ja projektin tuloksia yleisö pääsee ihaile-
maan tulevaisuudessa molempien maiden 
museoissa.  

Suomen Rautatiemuseo avautui 
yleisölle jälleen kesäkuun alussa. Museon 
kesäkausi poikkeaa tänä vuonna mo-
nin tavoin normaalista kulissien taakse 
kurkistettaessa. Ennakkoon suunnitellut 

tapahtumapäivät jouduttiin valitettavasti 
perumaan. Mahdollisesti syksyllä voidaan 
jotain järjestää, jos tilanne sen sallii. Vetu-
ripajalta raiteille! -näyttely sai jatkoaikaa, 
koska museon sulkeminen keväällä lyhen-
si sen esilläoloa. Konepajoista kertovaan 
näyttelyyn pääsee nyt tutustumaan aina 
elokuun loppuun saakka. Näyttelytiloihin 
on myös lisätty turvallista kulkusuuntaa 
osoittavat nuolet.

Heti, kun tieto museon avaamisesta 
vahvistui, kirjoitettiin erillinen avautumis-
suunnitelma, jossa on kirjattu ylös vaara-
tekijät, toimenpiteet, poikkeukset toimin-
nassa, ohjeet henkilökunnalle sekä lopuksi 
mukana on myös sulkemissuunnitelma 
siltä varalta, että koronaviruksen toinen 
aalto tavoittaisi Suomen. Koko museon 
toiminta suunniteltiin niin, että museo 
voitiin avata turvallisesti niin asiakkaille 
kuin henkilökunnallekin. 

Koska tämän hetken tiedon mukaan 
virus tarttuu lähinnä lähikontakteissa ja 
pisaratartuntana, toimintaa on muutettu 
niin, että kaikessa toiminnassa pyritään 
välttämään mahdollisimman paljon 

-------------------

lähikontakteja ihmisten välillä, niin 
asiakkaiden kuin henkilökunnankin. 
Myös tarvetta koskettaa ympäristöä 
on minimoitu ja hygieniaa tehostettu. 
Ensisijaisen tärkeää on ahkera käsien 
puhdistaminen, mistä informoidaan 
myös kävijöitä museon tiloissa.

Museon puistossa tunnelmallinen 
Pakarituvan kesäkahvila palvelee nyt 
kioskina ikkunan kautta. Suosittu 
puistojuna on jälleen liikenteessä ja 
siinä erityistä huomiota on kiinnitetty 
riittäviin turvaväleihin sekä siiste-
yteen. Museon siivousta on lisätty 
huomioiden erityisesti ns. kriittisiä 
paikkoja, joita löytyikin yllättävän 
paljon. Käsidesiä on tarjolla asiakkaille 

ja henkilökunnalle useissa pisteissä 
museon alueella ja vessoissa on lisät-
ty saippuapisteiden määrää.

Museossa seurataan nyt tiiviisti 
yleisten ohjeistuksien mahdollisia 
muutoksia ja palvellaan asiakkaita 
niin laajasti kuin se turvallisesti on 
mahdollista. Onneksi kesä on jo näyt-
tänyt, että ihmiset ymmärtävät hyvin 
pienet rajaukset museon toiminnassa 
ja tuntuvat arvostavan museokävi-
jöiden turvallisuuden huomioimista. 
Kun asioita on mietitty kävijöiden 
puolesta jo etukäteen, voivat asiak-
kaat keskittyä paremmin itse museo-
käynnin antiin. 
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Lähde virtuaaliopastukselle 
Perinnejuna Valtteriin

Suomen Rautatiemuseo 
jouduttiin sulkemaan 
maaliskuun puolivälissä 
koronavirusepidemian 
takia juuri, kun Hyvinkään 

2.-luokkalaisten kulttuuripolkukier-
rokset Perinnejuna Valtterissa olivat 
käynnistyneet. Tämä oli harmillinen 
tilanne ja saadun palautteen rohkai-
semina Rautatiemuseossa päätettiin 
toteuttaa virtuaalinen opastus juuri 

Perinnejuna Valtteriin. Video suunniteltiin 
koululaisille ja muillekin menneiden aiko-
jen junamatkustamisesta kiinnostuneille.

Perinnejuna Valtteri on yksi museon 
perusnäyttelyn kiinnostavimmista koh-
teista, mutta sen sisätiloihin pääsee tutus-
tumaan yleensä vain opastuskierroksilla 
ja joinakin museon tapahtumapäivinä. Pe-
rinnejunassa on neljä entisöityä puuvau-
nua, joista vanhin on pääjohtaja Walter 
Ahlströmin entinen salonkivaunu 1920-lu-

vulta. Kolme muuta matkustajavau-
nua on kunnostettu 1940–1970-luku-
jen tyyliin. Juna on saanut nimensä 
salonkivaunun entisen omistajan, 
Ahlström-yhtiön pääjohtajan Walter 
Ahlströmin mukaan.

Kevään aikana Suomen Rauta-
tiemuseossa tehtiin Valtteri-videon 
lisäksi myös virtuaaliopastus Veturi-
pajalta raiteille! -näyttelyyn. Siinä mu-
seon näyttelypäällikkö esittelee VR:n 
konepajoista kertovaa näyttelyä ja on 
valinnut sieltä kolme suosikkiesinet-
tään. Näyttely on avoinna Suomen 
Rautatiemuseossa 31.8.2020 saakka.

TEKSTI: INKA ALÉN
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Museon 
puistossa on 

tunnelmallinen 
Pakarituvan 
kesäkahvila.

Suomen Rautatiemuseo
Hyvinkäänkatu 9, 05800 Hyvinkää
> rautatiemuseo.fi

Suomen Rautatiemuseo
on Trafiikki-museo
> trafiikki.fi  > webshop.trafiikki.fi

Katso Aikamatkalla Perinnejuna 
Valtterissa ja muita Suomen 
Rautatiemuseon videoita:  
> youtube.com/
SuomenRautatiemuseo

TIINA LEHTINEN museonjohtaja, Suomen Rautatiemuseo

VIESTINTÄ

Kaupungin 
internet-
sivuille uutta 

H
ilmettä      

yvinkää uudistaa hyvinkaa.fi 
ulkoasua toimivammaksi ja 
samalla parantaa sen käytet-
tävyyttä. Uudistuksessa on 
huomioitu saatuja palauttei-

ta ja toiveita sivuston toimivuudesta. 
Merkittävin muutos tulee olemaan 

sivun leveyden laajentaminen ja etusivul-
la erityisesti kuvallisten uutisten nosto 
koko sivun leveydelle sekä oikoteiden 
lisääminen suosituimmille sivuille. Myös 
pudotusvalikkojen sisältöä selkeytetään. 
Lisäksi värimaailmaa sekä fonttikokoja 
muutetaan siten, että sivusto on helppo-
lukuinen ja selkeä.

Uusi ilme koskee myös kaupungin 
mobiilisivuja, joissa muutos näkyy 
erityisesti selkeämmällä navigaatiolla. 
Muutoksen myötä sivujen käytettävyys 
kaikilla laitteilla paranee huomattavasti 
ja asioiden löytyminen helpottuu. 

Uusi, saavutettava ulkoasu saadaan 
käyttöön elo-syyskuussa. 

Suosittu 
puistojuna 
on jälleen 

liikenteessä.
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TERVEYS

Toimintamallit 
korona-tilanteessa 
muodostuivat 
kevään aikana

Hyvinkään kau-
punki - kuten 
kaikki muutkin 
Suomessa - sai 
menneen kevään 

aikana ripeässä tahdissa 
kokemusta koronavirukseen 
liittyvästä varautumisesta ja 
erilaisista poikkeusjärjeste-
lyistä. Myös koronavirukseen 
liittyen kaupunkilaisten ter- 
veydenhuollosta vastaa Kes-
ki-Uudenmaan sote-kuntayh-
tymä Keusote, joka tilanteen 
vaatiessa vastaa tartunnoista 
tiedottamisesta. Kaupunki 
vastaa puolestaan omaan 
toimintaansa vaikuttavien 
asioiden tiedottamisesta 
kuten muutoksista palvelui-
hin ja mahdollisista lisäpalve-

luista. Kaupunki tekee tiivistä 
yhteistyötä Keusoten kanssa.  

Tämän lehden mennessä 
painoon, on koronatilanne 
Suomessa varsin rauhallinen. 
Mikäli tilanne sitä jatkossa 
vaatii, on Hyvinkään kaupun-
gilla kuitenkin valmiina sekä 
kokemusta että käytäntöjä 
nopeaankin reagointiin. 
Tekemisessä noudatetaan 
valtion ja terveysviranomais-
ten ohjeita ja ajankohtaista 
tilannetietoa julkaistaan  
> hyvinkaa.fi/koronavirus,
> hyvinkaa.fi/korona-arki
nettisivuilla sekä tarvittaessa
ilmaisjakelulehti-ilmoituksilla.
Keusote tiedottaa puolestaan
> keski-uudenmaansote.fi/
koronavirus sivulla.

Legionella-
bakteeri nauttii 
lämpimästä 
vedestä
Legionellat ovat luonnossa yleisiä 
bakteereja, jotka voivat kuitenkin pesiytyä 
vesijärjestelmiin. Bakteerit tarttuvat 
aerosoleina, esimerkiksi suihkussa vesihöyryä 
hengitettäessä, mutta eivät juomavedestä. 
Hyväkuntoiselle aikuiselle bakteerin 
aiheuttama legionelloosi ei ole uhka, mutta 
riskiryhmät ja vanhukset voivat saada 
vakavan keuhkokuumeen.

MITEN LEGIONELLAA bakteerit minuuteissa.
VOI EHKÄISTÄ? Myös kaikkien vesipis-
Avain legionellabakteerin teiden säännöllinen käyttö 
torjumiseen on vesijoh- on tärkeää. Jos hanat ovat 
toveden lämpötila. Kun olleet käyttämättöminä, 
kuuma käyttövesi on yli esimerkiksi kesämökillä, 
55°C ja kylmä alle 20°C, ei kannattaa niistä valuttaa 
bakteerin muodostamaa hetken ajan vettä ennen 
biofilmiä pääse syntymään. käyttöä.
Yli 60-asteinen vesi tuhoaa 

Vedenkäyttäjän 
muistilista:

• Säädä vesi tarpeeksi kuumalle, mieluiten yli 55°C,
mutta korkeintaan 65°C tapaturmien estämiseksi.

• Jos hanasta tuleva kuuma vesi tuntuu haalealta,
voit mitata lämpötilan esimerkiksi paistomittarilla
astiasta, johon juoksutat vettä.

• Hyvinkään ympäristöterveydenhuolto neuvoo lisää
ja tekee tarvittaessa tarkistusmittaukset.

• Jos asut kerros- tai rivitalossa, ota yhteyttä isännöit-
sijään veden lämpötilan nostamiseksi.

• Käytä kaikkia asunnon vesipisteitä säännöllisesti. Jos
vedenkäytössä on ollut taukoa, juoksuta kylmää ja
kuumaa vettä muutama minuutti viemäriin ennen
käyttöä.

• Huolehdi suihkupäiden sekä uima- ja porealtaiden
puhtaudesta ja kunnosta.

Lisätietoa: Hyvinkään kaupungin 
ympäristöterveydenhuolto
> hyvinkaa.fi/ymparistoterveys

Palvelunumeromme muuttuivat 10.6. 
Vaihde 019 711 0000
Kirjaamo 050 497 4988 
Asiakaslaskutus 019 226 0950

Asiakasohjaus, sosiaalipalveluiden neuvonta ja ohjaus, 
ma–to 8–15, pe 8–13  
Lapsiperheet ja nuoret p. 019 226 0401 
Työikäiset p. 019 226 0402 
Ikäihmiset p. 019 226 0403 
Vammaispalvelut, ma–pe  klo 9–14,  p. 019 226 0433 

Terveyspalveluiden keskitetty puhelinpalvelu
ma–su 8-20,  p. 019 226 0505 
Hoitovastaavien uudet puhelinnumerot löytyvät 
verkkosivuiltamme www.keski-uudenmaansote.fi

Suun terveyden keskitetty ajanvaraus   
ma–pe, 7.45–15, p. 019 226 0700
Kiireellinen päivystys ma–pe 14–21, viikonloppuisin ja 
arkipyhinä 8–21 p. 09 4717 1110 
Yöpäivystys välitöntä hoitoa vaativille 
ma–su 21–07, p. 040 621 5699 

H-sairaala
Akuutti A p. 050 497 2675
Akuutti B p. 050 497 2676
Kuntoutus- ja arviointiyksikkö p. 050 497 2677
Infektio B p. 050 497 2679
Palliatiivinen yksikköp. 050 497 2680
Psykogeriatrinen yksikköp. 050 497 2681
Kotisairaala p. 050 497 0929

Hoitotarvikejakelu  
www.keski-uudenmaansote.fi/hoitotarvikejakelu 
Takaisinsoitto tai ääniviesti, 24/7, p. 019 2260 201 

Kuntoutus- ja apuvälinepalvelut  
Apuvälinepalvelu p. 019 226 0202 
Puheterapia p. 019 226 0203 
Toimintaterapia p. 019 226 0204 
Fysioterapia p. 019 226 0205 
Kehitysvammapoliklinikka p. 019 226 0206 
Kuntoutuspalveluiden ohjaus ja neuvonta p. 019 226 0207 

Lapset ja perheet
Lapsiperheiden perhesosiaalityö, virka-aikainen lapsiper-
heiden päivystys, lastensuojeluilmoitukset (ma-to klo 8-15, 
pe klo 8-13) p. 050 497 0158 
Perheneuvola p. 019 226 0110 
Nuorisoasema p. 019 226 0111 
Neuvolapsykologi  p. 050 497 0150  
Äitiys- ja lastenneuvola p. 019 226 0128  
Ehkäisyneuvola p. 019 226 0129  
Lastenvalvojat p. 019 226 0100  
- keskitetty ajanvaraus ma–to 9–11
- neuvonta ja ohjaus ma–to 11–13
Tapaamispaikkatoiminta p. 019 226 0104
Perheasioiden sovittelu p. 019 226 0103

Ikääntyneet
Kotihoito p. 050 497 1934 asiakkaan hoitoon liittyvät asiat, 
maksuasiat, asiakaspalautteet ja kotiutukset
Kauniston palvelukeskus p. 050 497 2016 
Kultakehrä p. 050 497 2003 
Paavolan Ylähovi p. 050 497 2354 

Sote ihmisen kokoiseksi
www.keski-uudenmaansote.fi



Hyvinkääsalin syksyssä mm.

Lisätietoja ohjelmistosta: 
www.hyvinkaasali.fi 
www.facebook.com/hyvinkaasali

La 26.9.2020 klo 19
Oopperan, operetin ja musikaalin 
klassikoita svengaten

Su 25.10.2020 klo 14

To 8.10.2020 klo 19
Mamba palaa estradeille!
Konsertti täynnä vanhoja hittejä.

MAMBA

Pe 9.10.2020 klo 19
Tunnetuin a cappella yhtyeemme 
konsertoi ahkerasti maailmalla.
 

LAULUYHTYE RAJATON 

Ke 21.10.2020 klo 19
Jos mulla olisi sydän
 

ANNA ERIKSSON
Su 18.10.2020 klo 16
Miehet, unelmat ja 
Junnu Vainion laulut

VANHOJA POIKIA

Ma 26.10.2020 klo 19
Martti Suosalo – Mikko Kivinen 
– Otto Kanerva

NAURUA
KOLMANNELLA

Su 1.11.2020 klo 14

HEVISAURUS

Pe 16.10.2020 klo 19–23.30
Numeroimaton katsomo, baarit 
auki ja tanssilattia! Dj Rautsi.

KAKE 
RANDELIN 
& EINI
Entisten Nuorten Bileet! 

DIIVA SVENGAA! 
TAPIOLA BIG BAND 
FEAT. MARI PALO

Ke 14.10.2020 klo 19
Ensi-ilta! -konserttisalikiertue

ANTTI RAILIO 
& JP LEPPÄLUOTO

UIT ESITTÄÄ:
AAVAN MEREN  
TÄLLÄ PUOLEN
Su 4.10.2020 klo 18
Kotimaisen kaihon hilpeä historia. 
J. Lampi, P. Valtonen, T. Rautiainen

BENNY TÖRNROOS  
& MUUMIT

HYVINKÄÄ-LEHTI 1/2020 JULKINEN TIEDOTE
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