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L

änsimainen
demokratia on iältään
maailman historiassa nuori ilmiö.
Satavuotisen olemassa olonsa kuluessa
se on vahvistanut asemiaan, joskin kolhuja on tullut erityisesti maailmansotien aikoina.
Demokratia on parhaiten osoittanut toimivuutensa
Uudenvuodenpohjoismaissa, joiden hyvinvointiyhteiskunnat ovat
lupauksena
sen tuotosta. On uskottu siihen, että antamalla
jokaiselle kansalaiselle äänioikeus, voidaan parhainostamme Hyvinkään
ten mahdollistaa yhteisömme oikeudenmukainen
äänestysprosentin
kehittyminen, taata apua tarvitsevien auttaminen
yli valtakunnan
sekä turvata yhteiskuntarauha. Demokratiaa on
sanottu parhaaksi yhteiskuntajärjestelmäksi, koska
keskiarvon.
parempaakaan ei toistaiseksi ole keksitty.
Suomessa on kuntavaaleja pidetty vuodesta 1918 lähtien. Meillä Suomessa kunnat
ovat hoitaneet laajaa palvelukenttää. Kunnat ovat lakisääteisten tehtävien lisäksi ottaneet vastuulleen paljon niin sanottuja vapaaehtoisia toimintoja. Tämän lehden sisältö
kuvaa hyvin sitä, kuinka monipuolisia Hyvinkään kaupungin palvelut ovat tänä päivänä.
Kuntademokratian kivijalka on kunnanvaltuusto, jolla on ylin päätösvalta kaupungissamme. Valtuuston tärkein joka vuosi tehtävä päätös on talousarvion hyväksyminen seuraavalle vuodelle. Siinä määritellään ne tehtävät ja toimenpiteet, joihin
kaupunkilaisilta kerätyt verovarat käytetään ja mihin henkilöstön tekeminen suunnataan. Valtuustoon valitaan taas ensi keväänä 51 valtuutettua, jotka edustavat meitä
kaupunkilaisia. On demokratian ja meidän kaupunkilaisten takia erittäin tärkeää, että
ehdokkaiksi asettuu vastuullisia henkilöitä. Ihan yhtä tärkeätä on myös se, että me
kaupunkilaiset käytämme äänioikeuttamme ja äänestämme niitä ehdokkaita, jotka
pitävät parhaiten esillä meille tärkeitä asioita.
Äänestyspaikoilla on turvallista äänestää koronasta huolimatta. Ennakkoäänestyspaikkoja on useita ja varsinaisena vaalipäivänä on äänestyspaikolla riittävästi tilaa
turvaetäisyyksien säilyttämiseksi. Vuoden 2017 kuntavaalien äänestysprosentti oli
Hyvinkäällä 54,4 %, kun koko maassa se oli 58,9 %. Uudeksi vuodeksi meillä on tapana tehdä lupauksia siitä, että parannamme tekemisiämme aikaisempaan verrattuna.
Me hyvinkääläiset voimme tehdä sen lupauksen vuodeksi 2021, että demokratiaa
kunnioittaen nostamme Hyvinkään kuntavaalien äänestysprosentin yli valtakunnan
keskiarvon.
Hyvää uutta vuotta ja vaalivuotta toivottaen,
Jyrki Mattila
kaupunginjohtaja
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Hyvinkää on liikkujan ihannekaupunki myös talvella.
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Tervetuloa
esiopetukseen!

Hyvinkään varhaiskasvatuksen
yhteisöllinen toimintatapa
herättää kiinnostusta
Suomessa ja maailmalla

HYVINKÄÄ

Uudet eskarilaiset aloittavat
esiopetuksessa elokuussa 2021. Lapsen
tulee osallistua vuoden kestävään
esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen
tavoitteet saavuttavaan toimintaan
oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna.

H

yvinkäällä esiopetusta toteutetaan
pääsääntöisesti varhaiskasvatuksen toimesta päiväkodeissa tai
koulujen tiloissa. Poikkeuksena
ovat Kytäjän, Nopon, Ridasjärven
ja Metsäkaltevan koulut, joissa esiopetus
on integroitu koululuokkien yhteyteen ja on
perusopetuksen järjestämää.
Tällä hetkellä voimassa oleva esiopetuksen
opetussuunnitelman perusteet astui voimaan
1.8.2014. Esiopetussuunnitelman perusteet toi
mukanaan paljon uutta, esimerkiksi laaja-alaisen osaamisen, oppimiskokonaisuudet ja
toimintakulttuurin korostamisen. Hyvinkään
varhaiskasvatuksessa on jatkettu esiopetussuunnitelmatyötä syksystä 2020 lähtien
kutsumalla varhaiskasvatuksen opettajat
koulutus- ja kehittämisiltapäiviin miettimään
esiopetuksen toimintakulttuuria. Syksyn

''

Leikki on
esiopetuksessa
keskeinen
toimintatapa
oppimisen ja
lasten hyvinvoinnin
kannalta.
iltapäivien jälkeen yksiköissä on jatkettu
esiopetussuunnitelmatyötä ja myöhemmin
keväällä 2021 kokoonnutaan vielä tarkastelemaan työn tuloksia. Myös alkuopettajat
kutsuttiin keskustelemaan esiopetuksen
opetussuunnitelmasta syksyllä 2020.
Esiopetuksessa huomioidaan sekä
haasteet, joita lapset tulevat kohtaamaan
tulevaisuudessa, että tämän hetken paras
mahdollinen arki. Esiopetuksen opetus-

suunnitelman mukaan esiopetuksessa
toteutetaan eheyttävää opetusta, jossa
eri sisältöalueet ja lasten mielenkiinnon
kohteet ja tarpeet yhdistyvät esimerkiksi
projekteissa. Leikki on esiopetuksessa
keskeinen toimintatapa oppimisen ja lasten
hyvinvoinnin kannalta.
Parhaimmillaan esiopetuksessa oppimiskokonaisuudet toteutuvat leikkimaailmoissa. Myös metsä on tutkimusten
mukaan oppimisympäristö, jossa toteutuvat sekä esiopetussuunnitelman perusteiden tavoitteet, että lasten oppiminen ja
hyvinvointi.

Ilmoittautuminen
ensimmäiselle luokalle
on käynnissä
18.–31.1.2021
Lisätietoja:
> hyvinkaa.fi/
oppilaaksiottaminen

Lisätietoja esiopetuksen järjestämisestä saa
varhaiskasvatuksen verkkosivuilta
> hyvinkaa.fi/esiopetus.
Tervetuloa esiopetukseen!

Koululaisen reitit ja valinnat Hyvinkäällä
Mahdollisuus hakea
Hyvinkään
musiikkiluokalle
3-9 vuosiluokille
pääsykokeen kautta.
Haku 2. luokalla.

Ilmoittautuminen
ensimmäiselle
luokalle
esiopetuksen
kevätkaudella.
Päätös A1-kielivalinnasta
(englanti, ranska,
ruotsi, saksa, venäjä).

7.

luokka

3.

Eskari

Mahdollisuus hakea
painotettuun opetukseen
seuraavissa aineissa:
• matematiikka
• urheilu
• musiikki (täydennyshaku).
Haku 6. luokan aikana.

4.-6.
Lähikoulu

KUVA: TEEMU HEIKKILÄ

Hyvinkää on ollut uranuurtaja varhaiskasvatuksen yhteisöllisen
toimintatavan kehittämisessä. Varhaiskasvatuksen yhteisöllinen
puheterapeutti Taina Olkinuora on toiminut Hyvinkäällä jo
vuodesta 2007 lähtien. Opetushallituksen rahoittaman ja marraskuussa 2020 päättyneen Yhes-hankkeen myötä Martinkaaren ja
Hangonsillan päiväkotien kanssa yhteistyössä työskenteli myös
yhteisöllinen toimintaterapeutti Riikka Marttinen kahden vuoden
ajan. Syksystä 2020 lähtien Hyvinkään varhaiskasvatuksessa on
työskennellyt vakituisesti kolme yhteisöllistä varhaiskasvatuksen
erityisopettajaa.
Yhteisöllisen toimintatavan tarkoitus on saada lasten tukitoimet sekä monialainen osaaminen osaksi varhaiskasvatuksen arkea. Lapsi saa huomattavasti enemmän harjoitusta, jos harjoittelu,
esimerkiksi ”suujumppa” tai kynäotteen opettelu, tuodaan osaksi
arjen toimintoja yhdessä muun lapsiryhmän kanssa. Näin taidot
myös yleistyvät arkeen helpommin kuin vain terapeutin vastaanotolla harjoittelemalla. Yhteisöllinen toimintatapa ei tarkoita
esimerkiksi yksilöllisen puheterapian loppumista kokonaan, vaan
yhteisöllinen toiminta voi toteutua yksilökuntoutuksen rinnalla.
Hyvinkäällä toteutettava yhteisöllinen toimintapa on yhteneväinen hallituksen koulutuspoliittisten linjausten kanssa, joilla
pyritään saamaan moniammatillinen tuki osaksi lasten ja perheiden arkea ja lähiympäristöä. Se on herättänyt kiinnostusta myös
laajemmin Suomessa sekä ulkomailla. Yhteisöllistä toimintatapaa
ja Yhes-hanketta on esitelty muun muassa EDUCA2020- messuilla
ja ISAAC-konferenssissa Australiassa. Lisäksi Yhes-hanke ja hankkeessa kehitetty kommunikaatiotaulu saivat Idea 2020-kilpailun 1.
palkinnon Varhaiskasvatusmessuilla lokakuussa 2020.
Kommunikointipisteiden (kuvassa) suunnittelu on toteutettu yhdessä toiminta- ja puheterapeuttien sekä hyvinkääläisen
päiväkotihenkilökunnan kanssa, ja ne parantavat päiväkotilasten
mahdollisuuksia viestiä ajatuksiaan. Tällä tavoin hankkeessa tehty
kehitystyö konkretisoitui Lappset Group Oy:n kanssa suunniteltujen kommunikointipisteiden kautta osaksi päiväkotien arkea.
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KUVA: TEEMU HEIKKILÄ

KUVA: TUIJA TOMPERI

KASVATUS JA OPETUS

luokat
1-6

luokka

Jatkomahdollisuudet
Hyvinkäällä:
Lukio:
Hyvinkään lukio
Ammatillinen
koulutus:
Hyria koulutus

8.

luokka

luokka

9.

luokka
Valinnaisaineet.
Valinnat 7.
luokan aikana.

Peruskoulun
päättötodistus

Yksittäiset
valinnaisaineet.
Valinnat edeltävänä
lukuvuotena.

Vaihtoehtona
englanninkielinen
Vaihtoehtona
opetus
ruotsinkielinen
1-6 vuosiluokilla
koulu
pääsykokeen kautta.
Haku esiopetuksen 1-6 vuosiluokilla.
Haku esiopetuksen
aikana.
aikana.*

* Mahdollisuus jatkaa ruotsinkielistä peruskoulua Helsinge Skolanissa Vantaalla luokilla 7-9.

HYVIN KÄÄ
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Kohta on aika valita päättäjät Hyvinkäälle:

NÄKÖKULMA KAUPUNKIIN

Kuntavaalit pidetään
huhtikuussa

Vahva tase,
vahva kaupunki

TOMAS MÄÄTTÄ kaupunginlakimies

Hyvinkää on vahva. Sen todistaa myös valtuuston
marraskuussa hyväksymä talousarvio vuodelle 2021.

Markus Peevo, talousjohtaja

MARKUS PEEVO talousjohtaja

J

o pitkään on ollut tiedossa julkisen
talouden ja kuntatalouden epätasapaino. Huolta on aiheuttanut erityisesti se, että seuraavina vuosina
lakisääteisten palvelujen palvelutarve ja palvelujen – pääosin ikäsidonnaiset
– kustannukset uhkaavat kasvaa nopeammin kuin talous yleisesti, siis se pohja, jolla
julkiset palvelut rahoitetaan.
Kun Hyvinkäänkin pysyvän perustoiminnan menokehitys oli karannut vastaavasta
tulokehityksestä, kaupunki otti tulevaisuudestaan vahvan otteen: valtuuston marraskuussa hyväksymä talousarvio vuodelle
2021 perustuu keväällä valmisteltuun
Kestävän talouden ohjelmaan 2020-2024.
Ohjelman myötä perustoiminnan tulot
ja menot tasapainotetaan ohjelmakaudella.
Vuoden 2021 talousarvio pitää sisällään
noin neljä miljoonan euron edestä toiminnan menoja pienentäviä toimia. On selvää,

että näillä toimilla on vaikutuksensa, joka
on näkynyt jo tänä syksynä niin palveluiden
käyttäjille kuin henkilöstöllekin. Silti, edelleen Hyvinkäällä on paljon hyviä palveluita
ja niitä on myös kyetty parantamaankin:
toiminnan menoihin käytettävä 340 miljoonaa euroa on kuitenkin sievoinen summa.
Veroprosenttimme on jatkossakin
talousalueen matalin, vaikka kunnan tuloveroprosentti korottuukin 0,5 prosenttiyksiköllä. Nimellisen veroprosentin korotus
korjaa viime vuosien laskua efektiivisessä
verotuotossa eli erilaisten vähennysten
jälkeen tosiasiallisesti maksettavassa kunnallisverossa. Pystymme edelleen tuottamaan kaupunkilaisille paljon, maltillisella
verotuksella.
Korona sotkee taloutta. Valtio on
tukenut kuntia hienosti tänä vuonna ja
tukee jonkin verran vielä ensi vuonnakin.
Hyvinkään taloudelliset menetykset vaih-

televat vuosittain ja lopullinen arvio näistä
nähdään aikanaan. Parasta koronataloudenhoitoa onkin se, että yhdessä pidämme
tartuntamäärät mahdollisimman vähäisinä,
säilytämme ostokäyttäytymisellämme
paikalliset yritykset ja työpaikat ja lopulta
pääsemme viruksen kanssa rauhanomaiseen rinnakkaiseloon.
Kun talous on kunnossa, kaupungilla on
vapaampi mahdollisuus tehdä itsenäisiä
päätöksiä kuntalaisten tulevaisuuden hyväksi. Hyvinkäällä näin on, nyt ja jatkossa.
Siksi Hyvinkää on hyvä paikka investoida,
kasvaa, elää.

Tutustu kaupungin talousarvioon
> tutkikuntia.fi ja
> hyvinkaa.fi/talous
-sivustojen kautta.

Monipuolisesti palveluja yhteisillä rahoilla
Suomalaiset kunnat ja kaupungit vastaavat
asukkaiden peruspalvelujen tarjoamisesta.
Rahoitus perustuu ensisijaisesti verotuloihin,
valtion verorahoituksen kautta kunnille jaettaviin valtionosuuksiin ja erilaisiin asiakasmaksuihin. Näillä rahoilla tuotetaan yhteiskunnan
peruspalvelut, investoidaan kaupungin
kehittämiseen sekä tarjotaan erilaisia palveluja
kaupunkilaisille. Hyvinkään kaupungin budjetista suurin kustannus on sosiaali- ja terveyskustannukset, joiden käytännön hoitaminen
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hankitaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymältä eli Keusotelta sekä erikoissairaanhoito
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
HUSista.
Kaupunki vastaa myös kaupunkilaisten
palvelujen tarjoamisesta eri elämänvaiheessa, yritysten toiminnan tukemisesta, kaavoituksesta, kouluista, päiväkodeista, kirjastoista, vedestä, kunnallistekniikasta, kaduista ja
puistoista. Jokainen meistä käyttää kuntapalveluja tavalla tai toisella päivittäin, jo avates-

saan vesihanan keittiössä, pyöräillessä pyörätiellä, viedessään lasta kouluun, käyttäessään
kaupungin liikuntapaikkoja tai käydessään
kirjastossa. Hyvinkääläisten palveluista vastaa
noin 1 700 henkilöä, ammattinimikkeitä ovat
esimerkiksi lastentarhanopettaja, opettaja,
terveystarkastaja, erityisnuorisotyöntekijä,
kiinteistöhoitaja ja kaavasuunnittelija.
Suurin osa kuntien ja kaupunkien tuottamista palveluista ovat lakisääteisiä tehtäviä,
jotka lain mukaan kuuluu toteuttaa koko

N

ÄÄNIOIKEUS

eljän vuoden välein toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan
varsinaisena vaalipäivänä
su 18.4.2021 valtuutetut kuntien valtuustoihin kaudeksi
1.6.2021–31.5.2025. Kunnanvaltuusto on
kunnan asukkaiden itsensä valitsema kunnan ylintä poliittista päätösvaltaa käyttävä
toimielin, jolle kunnan päätöksentekovalta
kuuluu, jollei toisin ole säädetty.
Hyvinkään kaupunginvaltuustoon valitaan vuoden 2021 kuntavaaleissa 51 kaupunginvaltuutettua. Kaupunginvaltuusto
vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta.
Kaupunginhallituksen valtuusto
valitsee keskuudestaan
omaa toimikauttaan
Varsinaisena
vastaavaksi ajaksi.
vaalipäivänä saa
Lisäksi valtuusto
äänestää vain siinä
valitsee jäsenet
äänestyspaikassa, joka on
opetuslautakunmerkitty äänioikeutetulle
taan, kulttuuri- ja
postilla lähetettyyn ilmoitushyvinvointilautakorttiin. Äänestyspaikat
kuntaan,
tekniseen
ovat avoinna vaalilautakuntaan,
päivänä klo 9-20.
ympäristölautakuntaan ja tarkastuslautakuntaan sekä johtokunnan
jäsenet Hyvinkään Vesihuoltoliikelaitoksen
johtokuntaan.

••
••
•
•

Kuntavaaleissa Hyvinkäällä voi äänestää
jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta
täyttävä henkilö, jonka kotikunta Hyvinkää
on 26.2.2021. Äänioikeusrekisteriin otetaan
jokaisesta äänioikeutetusta ne tiedot, jotka
ovat väestötietojärjestelmässä 26.2.2021.

EHDOKKAAT

Kuntavaaleissa kuntavaaliehdokkaalta
edellytetään vaalikelpoisuutta. Kunnassa
ehdokkaaksi voi asettua sellainen henkilö,
jonka kotikunta kyseinen kunta on ja jolla
on äänioikeus kuntavaaleissa Suomessa. Ehdokas ei saa olla vajaavaltaiseksi
julistettu. Ehdokkaita kuntavaaleissa voivat
asettaa puoluerekisterissä olevat puolueet
ja äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset. Käytännössä ehdokkaaksi
asettuminen tapahtuu ottamalla yhteyttä
johonkin puoluerekisterissä olevaan puolueeseen.

ENNAKKOÄÄNESTYSAIKA

Ennakkoäänestysaikakotimaassa vuoden
2021 kuntavaaleissa on 7.–13.4.2021. Tuona aikana äänioikeutettu voi varsinaisen
vaalipäivän äänestyksen sijasta äänestää
ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa taikka

Verotulot 67 %
Valtionosuudet 20 %
Myyntitulot 5 %
Maksutulot 2 %
Tuet ja avustukset 1 %
Muut toimintatulot 4 %
Valmistus omaan käyttöön 1 %
Rahoitustulot 0 %

KUNTAVAALIT

18.4.2021
ulkomailla. Hyvinkäällä on varauduttu
vielä ensi keväänä mahdollisesti esiintyvän
koronavirusepidemian johdosta lisäämään
ennakkoäänestysmahdollisuuksia. Kaupunginhallituksen 30.11.2020 päätöksen
mukaisesti Hyvinkäällä onkin vuoden 2021
kuntavaaleissa neljä ennakkoäänestyspaikkaa. Ennakkoon voi kuntavaaleissa
Hyvinkäällä äänestää kaupungintalolla,
Puolimatkan koululla, Kipinä-talossa ja
Martintalolla. Lisäksi ennakkoon voi äänestää kaupunginhallituksen päättämissä
laitoksissa tai kotiäänestyksen edellytysten
täyttyessä kotona.
Vaalien yleisjärjestelyistä, ehdokasasettelusta ja tuloksen laskennasta huolehtii
Hyvinkään kaupungin keskusvaalilautakunta.

Lisätietoja vaaleista löytyy osoitteista
> vaalit.fi, > kuntavaalit.fi ja
> hyvinkaa.fi/vaalit

••
••
•

Henkilöstökulut 27 %
Palvelujen ostot 63 %
Sote-palvelujen ostot 54 %
Muut palveluiden ostot 9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 %
Avustukset 3 %
Muut toimintamenot 3 %
Rahoitusmenot 1 %

Hyvinkään kaupungin tulojen ja menojen rakenne. Kaupungin kokonaisbudjetti on 340 miljoonaa euroa.
maassa. Se, miten palvelut käytännössä
toteutetaan yksittäisen kaupungin tasolla,
on lopulta kuntalaisten eli kaupungin

asukkaiden käsissä, sillä kuntalaiset valitsevat kuntavaaleissa poliittiset päättäjät
eli luottamushenkilöt johtamaan ja päättä-

mään kaupungin asioista. Kuntavaalit
tulevat keväällä. Kannattaa äänestää!

HYVIN KÄÄ
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KIRJASTO 2020-LUVULLA

Kirjasto 100 vuotta
– lainaamosta
elämysten jakajaksi

Hyvinkään
pääkirjasto
Torikatu 5
ma−to 9−20, pe 9−18, la 9−15

Hyvinkäällä on tarjottu kunnallisia kirjastopalveluita jo sadan
vuoden ajan. Yhden huoneen lainakirjastosta on kehittynyt
asukkaille monipuolisia palveluita tarjoava kulttuurilaitos.

Hakalan kirjasto
Lehmustie 14
ma, to 13−19, ti−ke, pe 13−16

Ratamoverkkokirjasto
avoinna 24/7
> ratamo.verkkokirjasto.fi
Aukioloissa voi olla rajoituksia
koronatilanteesta johtuen.

LAIN AUSOH

JEET

l.ainaajfa pyydttUn kaikl:ie11kirj"'on
käyitäjle:n e:dWl nimessä noudattamaa.n
seuraavia ohjejta:

•ii•

Pidelkäli kirjoja hyvin! Älkää
kos
kaao ltirioitelko tai piirustelko niihio,
älkää t,ullako niiden lehtiä merkiksi, tai

käänoelkö

niitä

kostutetuill

sormin!

Älkiiii viekö niitl käJreettä ulos! Älkää
myöskään antako niitl lasten kil.siinl

Kirjan turmdlumisosta on kitja.tonhol
taian arvion mukaan :suoritettava korva

usta aitla sen Uyteen ostoarvoon saakka.
Palauttakaa kirjat m:läräaikanal Lai
min! yömiisti sowaa sakko tai laiaallS
oikeuden menetys mUräajalw.
Jos kodissanne 00 puhje<111ut tarttuva.
tauti. ilmoittakaa siitä ltir1:astonhoitajallt
c.AD~D kirjojen palauttamista.
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KUVA: ANDY BEST

KUVAT: HYVINKÄÄN KAUPUNGINKIRJASTO

TAIDE

KIRJASTO

HYVINKÄÄ

KIRJASTOTOIMEN ALKUMETRIT

Tammikuussa 1920 valtuusto teki päätöksen kunnallisen lainakirjaston perustamisesta. Samalla valittiin johtokunta, jonka
tehtäväksi tuli laatia vuosittainen talousarvio, tehdä kirjavalinta ja sidotuttaa kirjat.
Ensimmäiseksi sijaintipaikaksi tuli Aseman
kansakoulu, joka toimi kauppias Karl
Viktor Tilanderin omistamassa huvilassa
rautatieasemaa vastapäätä. Lainaustoiminta alkoi 5.6.1921. Aluksi kirjasto oli auki
vain sunnuntaisin kello 12–14 ja kirjoja
saattoi lainata yhden kerrallaan. Pienestä
lähdettiin liikkeelle. Lainaajia oli ensimmäisenä vuotena 201 ja kirjoja yhteensä 447
kappaletta. Kirjoja ei aluksi päässyt itse
valitsemaan vaan avohyllyt tulivat käyttöön
vasta 1927.

PALVELUT MONIPUOLISTUVAT

Lastenkirjastotoiminta alkoi 1923, jolloin
kirjasto oli lapsille auki lauantaisin tunnin
verran. Vähitellen lastenaikoja lisättiin,
mutta lasten asioimista rajoitettiin aina
vuoteen 1967 asti. Toiminta laajeni
pikkuhiljaa. Lukusali avattiin
1929. 1930-luvun puolivälissä
Lainausohjeet
ryhdyttiin tilaamaan lehtiä:
menneiltä ajoilta
vuonna 1937 kirjastoon tuli
– tämä liimattiin
viisi sanoma- ja 11 aikakausennen jokaiseen
lehteä.
kirjaan!
1950-luvulla kirjaston voi
sanoa vakiinnuttaneen asemansa muiden palvelujen joukossa.
Kirjavalinnassa suosittiin hyvää, sivistykselliset ja kasvatukselliset näkökohdat

huomioivaa kirjallisuutta. Lainausohjeet
ja hiljaisuusvaatimukset kirjastossa olivat
ankarat. Vuoden 1955 lopussa kirjastossa
oli lähes 10 000 nidettä. Yleinen lainausosasto oli auki arkisin kello 11–12 ja 17–20,
lauantaisin 15–18. Lapsille oli edelleen oma
aukiolo kello 16–17 ja lauantaisin 13–15.
Toimintaa laajennettiin monella tapaa
1960-luvulla. Satutunnit alkoivat vuonna
1960. Kirjastossa kokoontui kirjastokerho,
jossa esiteltiin kirjaston kirjauutuuksia.
Kirjanäyttelyitä ryhdyttiin kokoamaan eri
aiheista. Vuonna 1962 kirjastolle saatiin
levysoitin. Yleisölle järjestettiin äänilevyiltoja kaksi kertaa kuukaudessa.
Uusi kaupungin sydämeen 1968 kohonnut arkkitehtien Ismo ja Raimo Valjakka
suunnittelema upea pääkirjasto keräsi
huomiota ja ihastusta ulkomaita myöten.
Kirjastotalo toi mukanaan paljon uutta
toimintaa ja lainausluvut kohosivat vauhdilla. Varsinkin uusi musiikkiosasto herätti
kiinnostusta. Sunnuntaisin järjestettiin
äänilevykonsertteja. Lastenosastokin sai
kunnolliset tilat. Ensimmäiset muutostyöt
tehtiin 1980, kun rakennettiin lehtilukusali.
Peruskorjaus ja laajennus v. 2002 toi tiloihin lisää valoisuutta ja avaruutta.
Hyvinkään kauppalan ja Hyvinkään
maalaiskunnan kirjastot toimivat vuosikymmeniä erillisinä. Vuosien varrella Hyvinkään
alueella on ollut useita lainausasemia
ja sivukirjastoja. Oma kirjastoauto kulki
vuosina 1971–1999. Henkilökunnan määrä
nousi aukioloaikojen ja palveluiden kasvun
tahdissa.

Tänä päivänä kirjasto on kaikille avoin,
ilmainen, elämyksiä tarjoava tila. Pääkirjaston lisäksi kirjastopalveluja tarjoaa
Hakalan kirjasto.
Aineistokokoelma (n. 270 000 kpl) on
monipuolinen ja laaja. Avokokoelmissa
on tarjolla uusinta uutta niin vapaa-ajan
viihdykkeeksi kuin vaativampaan tiedonjanoon ja opiskelun tueksi. E-aineiston
määrä kasvaa koko ajan sitä mukaa,
kun erilaisia aineistoja avautuu kirjastokäyttöön. Ellibs-palvelusta voi lainata
e-äänikirjoja ja Kirjastokinosta katsella
elokuvia, musiikkia tarjoaa Naxos. Sähköisten kirjastossa käytettävien lehtipalvelujen kautta pääsee käsiksi satoihin
lehtiin. Yhteistyö osana Ratamo-kirjastoja
vuodesta 2003 on laajentanut aineistojen
saatavuutta entisestään.
Kirjasto tarjoaa tiloja paikallisten
yhdistysten ja yhteisöjen käyttöön. Kirjaston ammattitaitoinen, eri ikäryhmien
toimintaan profiloitunut henkilökunta
järjestää tapahtumia kaikenikäisille.
Kirjasto on paikka, jossa saa viihtyä, ilo ja
nauru on nykyajan kirjastossa sallittua.
Hiljaiseen työskentelyyn on oma paikkansa opintolukusalissa. Nuorten montussa
järjestetään kerran kuussa peli-iltoja.
Pienimmille on satutunteja. Aikuisille on
kirjailijavieraita, näyttelyitä ja tapahtumia.
Senioreille suunnattujen Ikinuorten iltapäivien ohjelmista tiistai-iltapäivisin saavat nauttia nuoremmatkin. Tapahtumia
ei järjestetä vain kirjaston tiloissa, vaan
pop-up -toiminnan myötä henkilökunta
jalkautuu kuntalaisten pariin eri puolille
kaupunkia. Lasten ja nuorten lukemaan
innostaminen on lastenosaston henkilökunnan ydintyötä. Kirjavinkkarit kiertävät
kouluissa ja innostavat myös virtuaalisesti kirjojen pariin.
Nyt korona-aikana tapahtumat palavat
hiljaisella liekillä. Verkkokirjaston kautta
voi varata aineistoa kotoa käsin ja noutaa
nopeasti kirjastosta. E-aineistoon kannattaa tutustua!

Lue lisää kirjastohistoriaa, tutustu
palveluihin ja seuraa juhlavuoden
tapahtumia kirjaston verkkosivuilla
> hyvinkaa.fi/kirjasto

Taiteilijoiden Merja Puustisen ja Andy Bestin taideteokset koostuvat värikkäistä
veistoksellisista rakenteista.

Happy Valley -näyttely
tarkastelee ihmiskunnan ja luonnon
katoavaa suhdetta 16.4.–3.10.2021

H

yvinkään taidemuseon
tuleva kevään ja kesän
näyttely on taiteilijapari
Merja Puustisen ja Andy
Bestin Happy Valley. Näyttelyn nimi viittaa eurooppalaissyntyisen aristokraattien ryhmän dekadenttiin elämäntapaan, huumehuuruisiin
safareihin ja rakastajiensa murhiin
maailmansotien välissä. Seikkailijoiden
ryhmä asui Happy Valley -nimisellä
alueella Keniassa ja Ugandassa, jotka
olivat tuolloin osa Iso-Britannian
imperiumia.

VAKAVIA KANNANOTTOJA
KEPEISSÄ ASUISSA

Mediataiteilijat Puustinen ja Best tekevät värikkäitä veistoksellisia rakenteita
ja näyttelyssä tullaan näkemään taiteilijaparille tyypillisiä leikkisiä ilmatäytteisiä teoksia, joiden taustalla on kuitenkin usein joku vakavampi ydinajatus.
Kaapon Gallerian täyttää valtava makaava geisha-hahmo, Paradise Express,
2019, jonka ruumis on paloiteltu
kolmeen osaan. Näennäisesti hauskalta
ja leikkisältä vaikuttava surrealistinen
teos onkin oikeasti vakava kannanotto
mediassa jatkuvasti näkyvään terrorismi- ja väkivaltakeskusteluun. Kauniista

geishasta on tullut antiikin tarujen
meduusa, joka pystyy katsellaan muuttamaan ihmisen kiveksi.

NOT SO HAPPY VALLEY?

Isoon saliin rakentuu varta vasten
taidemuseolle suunniteltu uusi kokonaisuus ilmatäytteisistä rakenteista ja
sotaleluista. Teosten kautta taiteilijat
tarkastelevat sodan symboliikkaa
lapsellisena etuoikeutettujen leikkinä,
samalla kun ihmiskunnan aika kuluu
vähiin luonnonvarojen hupenemisen
ja ilmastonmuutoksen vuoksi. Yhteisöllisesti osallistavalla pedagogisella
ohjelmalla on näyttelyssä keskeinen
merkitys. Taiteilijat tulevat toteuttamaan museoon yhteisöllisen muraaliteoksen, jonka maalaamiseen yleisöllä
ja koululaisryhmillä on mahdollisuus
osallistua.

TYÖRYHMÄ

Kuva- ja mediataiteilijat Merja Puustinen ja Andy Best ovat tunnettuja
kokeellisista kuva-, media-, kaupunki-,
ympäristö- ja performanssitaiteen
teoksista. Taiteilijat ovat työskennelleet
vuorovaikutteisen kuva- ja veistotaiteen
parissa vuodesta 1992 lähtien.

HYVIN KÄÄ
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VAPAA-AIKA

Hyvinkää on myös
talvisin liikkujan
ihannekaupunki
Hyvinkää on tunnetusti liikkuville ihmisille ihanteellinen
asuinpaikka monipuolisten harrastusmahdollisuuksiensa
ansiosta. Olet sitten kilpaurheilija tai harrastat liikuntaa
omaksi iloksesi, tarjoaa kaupunki erinomaiset mahdollisuudet
useiden eri lajien harrastamiseen – myös talvella.

P
KUVA: TEEMU HEIKKILÄ

erttulan puistossa on kilpaja harjoitusjäähallit sekä
curlinghalli ja talvella suuren suosion myös ulkopaikkakuntalaisten keskuudessa
saavuttaneet ensilumenladut.
Sveitsinpuiston lähes kaupungin
keskustassa sijaitsevan virkistys- ja
luonnonsuojelualueen laaja polkuverkosto on niin kuntoilijoiden kuin
koiranulkoiluttajien ahkerassa käytössä.
Puiston pohjoisosassa sijaitseva Sveitsin

hiihtokeskus tarjoaa puolestaan hienot
olosuhteet lasketteluun ja lumilautailuun. Lumisina talvina taajaman
ympärillä hiihtäjille kunnostetaan lisäksi
70 kilometrin mittainen yhtenäinen
latuverkosto.
Kytäjä-Usmi retkeilyalueella on lähes
50 kilometriä viitoitettuja reittejä ja
seitsemän nuotiopaikkaa erämaisten
lampien rannoilla. Monimuotoinen
luontokokonaisuus on retkeilijöiden
kestosuosikki kesät talvet.

Ilmakuva Kytäjältä, Suolijärven padon suuntaan.

Tarkista latutilanne

> hyvinkaa.fluentprogress.fi/outdoors
Järjestelmästä avautuu latukartta, josta saat ajantasaisen
tiedon latujemme kunnossapidosta. Palvelu aktivoidaan
heti, kun sää sallii latujen kunnostuksen aloittamisen.

Luistelukentät kartalla
> mski.fi/hyvinkaa

KUVA: TUIJA TOMPERI

> sveitsinhiihtokeskus.fi

Tutustu eri ulkoilukohteisiin

> visithyvinkaa.fi > Luonto ja aktiviteetit

KUVA: TUIJA TOMPERI
KUVA: SAMI HEISKANEN

Sveitsin Hiihtokeskus

KUVA: OSMO LAMPINEN

Sivustolta saat ajankohtaisen tiedon luistelukenttien
kunnosta. Kenttien pukukopit ovat avoinna silloin, kun
kentällä palaa valot.

Martinkenttä.
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Sveitsin hiihtokeskus.

HYVIN KÄÄ

11

KUVA: JONI MÄKI

HYVINVOINTI JA LIIKUNTA

Liikkumis- ja
elintapaneuvonta

H

TEKSTI JA KUVA: HEIDI KOKKO

yvinkään liikuntapalvelut on
kehittänyt liikuntaneuvontaa
vuoden 2020 aikana.
”Olemme Keusoten kanssa
yhdessä rakentaneet uutta
mallia, joka kulkee nimellä liikkumis- ja
elintapaneuvonta. Tarve tämänkaltaiselle
palvelulle on ilmeinen. Ihmiset ovat entistä
kiinnostuneempia hyvinvoinnista ja siihen
liittyvistä asioista, ja onneksi yhä useampi
tiedostaa liikunnan tärkeän merkityksen
omalle fyysiselle ja psyykkiselle hyvinvoinnilleen”, taustoittaa Hyvinkään liikuntapalveluiden vastaava liikunnanohjaaja
Katarina ”Kiki” Norrena.
Myös korona on tuonut haasteita sekä
liikkuville, liikkumattomille että liikuttajille.
Ryhmätoiminta on ollut jo keväästä lähtien
rajoitettua, joten omatoiminen liikunta on
lisääntynyt. Tähän tarpeeseen liikuntapalvelut vastaa liikkumis- ja elintapaneuvonnan avulla.
Paketti sisältää alkuhaastattelun,
Inbody-kehonkoostumusmittauksen,
kuntotestit, henkilökohtaiset harjoitusohjelmat, seurantakäynnit sekä asiakkuuden
päättyessä kuntotestien uusinnan. Kun-
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Liikunnanohjaajilta saa myös neuvontaa.

totestit sisältävät kestävyys-, lihaskunto-,
ylävartalon liikkuvuus- ja tasapainotestin.
Liikkuvuutta mitataan hartiaseudun liikkuvuuden perusteella, jalkojen ja keskivartalon voimatasoa kyykky- ja vatsalihastestien
avulla sekä käsien voimatasoa 5 kg:n ja 10
kg:n käsipainojen avulla. Lihaskuntotestit
toteutetaan Sveitsin uimalan kuntosalilla.
Kestävyystesti toteutetaan UKK-kävelytestin muodossa ja sään salliessa ulkona tai
muuten juoksumatolla.
”Haastattelun ja testien analysoinnin
perusteella etsimme asiakkaalle mieluisan tavan liikkua ja parantaa tai ylläpitää
kuntoaan. Osa asiakkaista haluaa parantaa
kestävyyskuntoa, osa lihaskuntoa ja osalle
riittää, että saa ylipäänsä tietoa terveellisemmästä elämäntavasta ja kenties pudotettua painoa”, Norrena kertoo.
Liikkumis- ja elintapaneuvontaan kuuluu
myös ravintotiedon jakamista.
”Pyrimme saamaan asiakkaan tietouteen liikkumisen ja ravinnon oikeanlaisen
suhteen. Kehonkoostumusmittauksesta
saadusta raportista selviää mm. lepoaineenvaihdunnan energian tarve. Asiakkaan
alkaessa liikkumaan enemmän energian

tarve luonnollisesti kasvaa. On tärkeää
tietää, että syö tarpeeksi ja oikeanlaista ravintoa. Toimistotyöntekijät usein korvaavat
säännölliset ateriat useilla kupillisilla kahvia
ja muutamalla voileivällä. Fyysisen kunnon
parantamiseksi ihminen kuitenkin tarvitsee
energiaa ja sitä saamme monipuolisesta
ruoasta,” vastaava liikunnanohjaaja Norrena kuvaa ravinnon merkitystä.
”Myös levon ja harjoittelun oikeanlainen
suhde on tärkeä asia. Annamme vinkkejä
paremman unenlaadun saavuttamiseksi.
Vinkkimme perustuvat fyysisen rasituksen
oikeanaikaiseen suorittamiseen, iltaruoan
laatuun ja erilaisten rentoutusharjoitteiden
esittelyyn”, Norrena jatkaa.
Liikkumis- ja elintapaneuvonnasta
kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä alla
oleviin numeroihin aloitusajankohdasta ja
ensimmäisestä tapaamisajasta sopimiseksi.
Puolen vuoden asiakkuus maksaa 50 euroa.
Ota yhteyttä:
Kiki Norrena, p. 0400 197 150
Joni Mäki, p. 040 6386 312
Sanna Elomaa, p. 040 8349 975

Vapaaehtoistoiminnasta
iloa elämään
Merkityksellinen tekeminen,
ilon tuottaminen ja yhteenkuuluvuuden tunne ovat peruspilareita vapaaehtoistoiminnassa.
Hyvinkäällä on laajat mahdollisuudet toimia vapaaehtoistoimijana, antaa omaa aikaa
ja saada vastalahjaksi hyvää
mieltä ja yhteisöllisyyden
tunnetta.

HYVINKÄ Ä

”Jokaiselle löytyy omannäköistä tekemistä ja sitä oppii
tuntemaan ne ihmiset, joita
kohtaa. Omakin ystäväverkosto
ja sosiaalinen elämä laajenee.
Jokainen hymy minkä saa, on
arvokas ja auttaa jaksamaan!
Palaute ja kiitokset omaisilta ja
läheisiltä kantavat läpi elämän.
Yksinkertaisesti sanottuna,

RAKENNUSVALVONTA

Rakennusvalvonnan
takaisinsoittopalvelu
saa asiakkailta kiitosta

Hyvinkään
kaupungin rakennusvalvonnan takaisinsoittopalvelu:
019 459 2021

Hyvinkään rakennusvalvonnan asiakaspalvelu on saanut hyvää palautetta takaisinsoittopalvelun käyttöönoton jälkeen. Aiemmin vaivanneet tavoitettavuusongelmat on korjattu. Myös työntekijät ovat tyytyväisiä, koska
työn organisointi on helpottunut ja ruuhkiin voidaan reagoida riittävän ajoissa.

T

akaisinsoittopalvelu on
monelle tuttu esimerkiksi
terveyskeskuksien ajanvarauksesta.
− Meidän asiakastyytyväisyyskyselyissä näkyi jatkuvasti, että
tavoitettavuus oli ongelma. Lokakuussa
käyttöönotetun takaisinsoittopalvelun toimivuus näkyy jo asiakkaiden
hyvässä palautteessa, kertoo Hyvinkään
kaupungin johtava rakennustarkastaja
Jouni Vastamäki.
Soittaessaan rakennusvalvonnan takaisinsoittopalveluun asiakas voi valita
viiden vaihtoehdon valikosta: yleinen
neuvonta, lupa-asiat, rakennusaikaiset
asiat, asuntoasiat ja LVI-tekniset asiat.
Lupa-asioiden ja rakennusaikaisten
asioiden alta aukeaa valikko, josta soittaja pääsee valitsemaan tavoittelemansa
henkilön. Vaihtoehdon valinnan jälkeen

vapaaehtoistyö oikeasti antaa enemmän
kuin ottaa”, kertoo jo seitsemättä vuotta
vapaaehtoistyötä tekevä Kirsi Rouvinen.
Vapaaehtoistoimintaa koordinoivat
tahot järjestävät nyt neljännen kerran
yhteisen vapaaehtoistoiminnan peruskoulutuksen. Idea on, että koulutukseen
osallistuvat saavat laajan kattauksen tarjolla olevista toimintamahdollisuuksista
ja tämän jälkeen kukin päättää, mikä
tuntuu itselleen sopivimmalta ja mielenkiintoisimmalta vapaaehtoistehtävältä.
Seuraava yhteiskoulutus järjestetään
helmikuun alkupuolella.

annetaan asiakkaalle aika, jolloin rakennusvalvonnasta soitetaan asiakkaalle.
Mikäli esitetty ajankohta ei hänelle sovi,
ehdottaa palvelu uuttaa aikaa.
Järjestelmä otettiin käyttöön
lokakuun puolivälissä ja joulukuun
alkupäiviin mennessä puheluita oli 741
kappaletta.
− On tässä sekin hyvä puoli, että nyt
tulee tilastollista faktaa puheluiden
määrästä, niiden ajankohdista, ruuhka-ajoista ja puheluiden pituuksista.
Näin voidaan todentaa se, että puhelut
vievät ison osan työajasta ja työtä
voidaan suunnitella faktojen perusteella. Toisaalta, kun saamme määritellä
takaisinsoittoajat, saamme myös puhelinaikojen ulkopuolella keskittyä muihin
tehtäviin. Näin voidaan vaikuttaa työskentelyn tehokkuuteen.
Puheluihin on vastaamassa kahdek-

”Alun perin toivoimme, että vapaaehtoistyön peruskoulutus olisi
voitu järjestää kasvotusten, mutta nyt
koronatilanteen takia olemme siirtäneet
koulutuksen joustavasti verkkoon”, toteaa tilaisuuden järjestämisessä mukana
oleva kaupungin hyvinvointisuunnittelija
Taivi Toikka.
Nyt on helppo tulla mukaan toimimaan!
Lue lisää: > hyvy.fi/mukaantoimimaan
tai ota yhteyttä Heidi Kokko p. 050
5217074 / heidi.kokko@hyvy.fi

san ihmistä, joista yksi vastaa LVI- ja
yksi asuntoasioihin liittyviin soittopyyntöihin.
− Järjestelmän jokainen soittopyyntö
on kuitattava, ja toiminnan suunnittelulla sekä ruuhka-aikojen ennakoinnillavoimme palvella asiakkaitamme entistä
paremmin. Joustavuutta lisää sekin,
että asiakas voi soittaa takaisinsoittopalveluun klo 7-17 välisenä aikana.
Asiakkaankin aikaa säästyy, kun ei enää
tarvitse jonottaa puhelimessa, Vastamäki toteaa.
Ensisijaisesti rakennusvalvonta
neuvoo asiakkaita > lupapiste.fi -palvelun kautta. Ympärivuorokauden auki
olevassa palvelussa asiakas voi pyytää
neuvoa ja jättää esimerkiksi luonnossuunnitelmia rakennusvalvonnan
kommentoivaksi jo ennen suunnittelun
tai rakentamisen aloittamista.

Maksuton ja kaikille
avoin koulutus
Koulutuspäivät: 9. ja 16.2.
klo 17−20, sekä koulutusiltoja
oman valinnan mukaan
Lisätietoja:
> hyvy.fi/mukaantoimimaan

HYVIN KÄÄ
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KUVA: OSMO LAMPINEN

HYVINKÄÄ RAKENTAA

Elävä
kaupunkikeskusta
Kaupungin ja hyvinkääläisten
yritysten välinen yhteistyö keskustan kehittämisessä on ollut
tärkeää. Kivijalkaliikkeiden pidennetyt aukioloajat ja yhteistyö
ovat tuoneet elävyyttä kaupunkikeskustaan. Kun ostamme
paikallisilta yrittäjiltä, autamme
palvelujen ja työpaikojen pysymistä omalla paikkakunnalla ja
lisäämme elinvoimaa.
Hyvinkään Yrittäjien aloitteesta alkanut Hyvinkää Halo –tapahtuma on kiinnittänyt meidän
kaikkien huomiota valaistuksen
merkitykseen niin kaupungin
viihtyisyyden kuin turvallisuuden
kannalta. Kaupunki on useiden
kiinteistönomistajien kanssa
teettänyt keskustan alueen kiinteistöihin valaistussuunnitelmat.
Kaupungin kiinteistöjen osalta
ensimmäisenä on suunniteltu
pääkirjaston valaistus.
Villatehdas on ollut merkittävä tekijä Hyvinkään kaupungin
kasvussa. Valaistussuunnitelmien yhteinen valoteema kunnioittaa villalangan merkitystä
kaupungille ja sitoo rakennukset
yhteen eri teemojen mukaan
muuttuvien värillisten lankojen
avulla. Valolangat seuraavat
pääosin rakennusten räystäslinjoja, joilla rakennusten muoto
piirtyy taivasta vasten ja näkyvät
hyvin myös kauas.
Keskustan viihtyvyys on myös
meistä kiinni. Omalla käyttäytymisellä voimme vähentää esim.
roskaisuutta. Lisäksi toiveena
olisi, että kiinteistöjen omistajat
kiinnittäisivät huomiota kiinteistöjen ulkoasuun. Rikkinäiset ja
jo ns. parhaat päivänsä nähneet
mainoskyltit ja muut rakennelmat eivät kaupunkikuvaa
paranna. Näistä asioista olisi
hyvä keskustella esimerkiksi
yhtiökokousten yhteydessä.
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Tutustu kaavoituskatsaukseen
Hyvinkään kaupungin kaavoituskatsauksesta löydät tietoa vuonna 2020 vireillä
olleista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavoitushankkeista ja -tarpeista.
TEKSTI: MIRKA KARTTUNEN JA ANITTA OJANEN

T

ärkeä osa kaavoitusta on
osallistuminen ja vuorovaikutus. Lakisääteisessä vuosittain
laadittavassa katsauksessa
kerrotaan myös kaavoitusprosessista ja vaikutusmahdollisuuksista.
Kaavoitusyksikkö toteuttaa omalta
osaltaan Hyvinkään pelikirjan strategisia
linjauksia, ja kaavoitus on myös yksi onnistuneen asuntopolitiikan välineistä.

HYVINKÄÄN ASUNTOTUOTANNON
PAINOPISTEET LÄHIVUOSINA

Helsingin seudun kuntien ja valtion
välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen vuosille 2020-2031
mukaan Hyvinkäällä tulisi kaavoittaa
vuosittain noin 36 000 kerrosalaneliömetriä
uutta asuntotuotantoa varten. Hyvinkäällä
asuntotuotannon painopisteet ovat Urakansuun, Hangonsillan, Metsäkaltevan ja
Tehtaankulman alueilla.
Hangonsillan alue on yksi kaupungin
kärkihankkeista ja alueen asemakaavoitus
jatkuu alueelle laaditun yleissuunnitelman
pohjalta. Seuraavana on vuorossa jo rakentuneen asuinalueen lounaispuolelle sijoittuvan toisen asuinalueen asemakaavoitus.

KESKUSTAN ALUEELLA USEITA
ASEMAKAAVAMUUTOKSIA

Hyvinkään keskustan alueella on käynnissä
useita kaupunkirakennetta täydentäviä
asemakaavamuutoksia, joilla mahdollistetaan mm. toteutumattomien alueiden
rakentaminen sekä tyhjillään tai vajaalla
käytöllä olevien tilojen tehokkaampi hyödyntäminen. Täydennysrakentamisessa
autopaikoituksen järjestelyt ja olemassaolevan rakennuskannan huomioiminen
ovat usein keskeisessä roolissa.

METSÄKALTEVAN ALUEEN
TONTTITARJONTA

Metsäkaltevan alueella on toteutettu pieniä
asemakaavamuutoksia, joiden tavoitteena on
alueen tonttitarjonnan monipuolistaminen.
Esimerkiksi Hyvinkään asuntomessualueen
rakentumattoman yhtiömuotoisen tontin
asemakaavaa muutettiin osoittamalla alueelle kymmenen pientä tonttia omakotitaloille.

YRITYSTOIMINTAA PALVELEVAT
KAAVAHANKKEET

Työpaikka-alue- ja elinkeinohankkeisiin liittyviä kaavoja on käynnissä mm. moottoritien läheisyydessä VT3 Veikkarin ja Sveitsin
portaalin länsiosan alueella. Kaavojen
tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa kaupalliseen toimintaan sopivaa yritystonttitarjontaa. Lisäksi Kehätien yritysalueelle on
käynnistynyt uuden teollisuus- ja varastoalueen asemakaavoitus.

YLEISKAAVAHANKKEITA JA
YLEISSUUNNITELMIA

Palopuron yleiskaavoitettava alue on
ajoitettu vuoden 2030 jälkeiseen asunto- ja
työpaikkarakentamiseen ja se laajentaa
Hyvinkään kaupunkirakennetta Metsäkaltevan jälkeen edelleen etelään. Jatkotyön
pohjaksi valitun rakennemallin pohjalta selvitetään nyt paikallisjunaliikenteen aseman
paikkaa. Myös Palopuron itäosaan tullaan
laatimaan yleiskaava. Muita ajankohtaisia
yleispiirteisen suunnittelun hankkeita ovat
koko keskustan kehittämissuunnitelman
laatiminen ja keskustan liikenteen yleissuunnittelu, joihin linkittyy myös radanvarren maankäytön yleissuunnittelu.
> hyvinkaa.fi/kaavoituskatsaus

Hyvinkään keskusta kehittyy
Kaupunkien keskustat ovat käyntikortteja ja vetovoimatekijöitä, joilla pyritään saamaan uusia
asukkaita ja yrityksiä sekä jättämään positiivinen mielikuva kaupungissa vieraileville. Asukkaiden
näkökulmasta elävä ja viihtyisä keskusta tuo hyvinvointia ja mielihyvää sekä houkuttelee liikkumaan
keskusta-alueella. Myös sujuva ja turvallinen liikkuminen ovat tärkeitä arjen sujumisen kannalta.

KAUPUNKIKESKUSTA KEHITTYY

Hyvinkään keskusta koki suuren mullistuksen runsaat 10 vuotta sitten, kun
kauppakeskus Willan tieltä purettiin mm.
kaupungintalo, vanha virastotalo ja paloasema. Kauppakeskuksen toinen vaihe
otettiin käyttöön syksyllä 2012. Sen jälkeen
keskusta on saanut uutta ilmettä niin
sanotun Ykköskorttelin sekä kirjastoaukion
ja Willan torin kehittymisen myötä. Viimeksi
mainituista on tullut tärkeitä Hyvinkään
keskustan tapahtumanäyttämöitä.

JUNARATA HALKOO KAUPUNKIA

Koska päärata halkaisee kaupungin, on
tärkeää saada keskustaa kehitettyä sellaisena kokonaisuutena, jossa pääradasta on
vähiten haittaa kaupungin viihtyisyyteen
ja kehittymiseen. Edellä kerrotun tavalla
radan itäpuolta on kehitetty systemaattisesti länsipuolen pysyttyä lähes muuttu-

mattomana, Hangonsillan aluetta lukuun
ottamatta. Tästä syystä keskusta-alueen kehittäminen on ollut viime vuosina kaupungin kärkiteemoja.

SUUNNITTELUKILPAILU NUORILLE
ARKKITEHDEILLE RADAN
LÄNSIPUOLEN KEHITTÄMISESTÄ

Hyvinkää osallistui vuonna 2019 EU-laajuiseen nuorten arkkitehtien arkkitehtikilpailuun ja sai liudan keskustan kehittämisehdotuksia, joista parhaat suunnitelmat
yhdessä teetettyjen liikennesuunnitelmien
kanssa on viety eteenpäin. Näiden suunnitelmien sekä muun keskustan kehittämiseksi tehtyjen suunnitelma-aineiston pohjalta on laadittu keskustaan vaihtoehtoiset
kehittämissuunnitelmat, joita jalostetaan
kevään aikana eteenpäin ja viedään syksyllä valtuuston päätettäväksi.

PIENILLÄ TEOILLA ON SUURI
VAIKUTUS

Keskustan kehittäminen on muutakin
kuin suurten linjojen vetämistä. Jo pienellä
kasvojen kohotuksella voidaan saavuttaa
viihtyisämpää ympäristöä. Kirjastoaukion
penkkejä ja roska-astioita on uusittu sekä
keskustan kesäkukka-amppeleita on lisätty.
Myös kaamosajan valaistusta on kehitetty
ja lisätty.
Hyvinkään runsaat tapahtumat ovat
nostaneet esille opastuksen tarpeen täällä
vierailijoille. Sen vuoksi tehtiin keskusta-alueelle tehtiin opastussuunnitelma,
jonka toteutus on aloitettu. Opastuksella
haettiin myös omaleimaisuutta ja pirteyttä
katukuvaan. Opasteiden lisääminen katukuvaan tapahtuu pikkuhiljaa määrärahojen
salliessa.

HYVIN KÄÄ
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Kauppakeskus Willa osallistuu aktiivisesti kaupungin
kulttuuri- ja tapahtumatarjontaan, muun muassa Red
Carpet -festivaaliin ja Hyvinkään Halo -valotapahtumaan.

KUVA: TEEMU HEIKKILÄ

KUVA: TEEMU HEIKKILÄ

ELINKEINOELÄMÄ

Lähes 400
yksinyrittäjää
sai koronatukea
Hyvinkäällä
Hyvinkään kaupunginmuseolla
on näyttelytilat Willassa.

Kaupungin
kaupallinen sydän
Kauppakeskus Willa on kaupungin kaupallinen sydän, toteaa Hyvinkään kaupunginjohtaja Jyrki Mattila. Yhteistyö kaupungin
ja kauppakeskuksen välillä lähti liikkeelle jo silloin, kun kauppakeskusta ryhdyttiin suunnittelemaan. Toimivan yhteistyön jäljet
näkyvät monella tavalla ja moni kuvaileekin Kauppakeskus Willaa kaupungin elinvoimaisuuden kuvaksi, tai jopa mittariksi.
TEKSTI: MAIRE SOILUVA

H

yvinkään kaupunginjohtaja Jyrki Mattilan mukaan kaupungilla ja Kauppakeskus Willalla
on aina ollut sukset samaan
suuntaan.
− Kauppakeskuksen on luonnollisesti
kehityttävä ja muututtava ajan hengessä ja
niin myös kaupungin palvelut elävät siellä.
Jyrki Mattila pitää tärkeänä toimivaa
keskusteluyhteyttä ja suunnitteluyhteistyötä. Hänen mukaansa pohdittavia asioita
tulevaisuudessa voivat olla myös erilaiset
yhteispalvelupisteet, etätyöpisteet ja muut
digitalisaation mahdollistavat toiminnot.
− Minä uskon, että yhteistyö on hyödyllistä molemmille osapuolille.

ELÄVÄÄ JA HEDELMÄLLISTÄ

Kauppakeskus Willassa käy vuodessa yli
7 miljoonaa asiakasta. Se tarkoittaa noin
130 000 asiakasta viikossa.
Hyvinkään kaupungin liiketoimintajoh-
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taja Annukka Lehtonen kuvaa Kauppakeskus Willaa keskeiseksi toimijaksi kaupungin
elinvoimalle.
− On merkittävä mahdollisuus viedä
julkisen sektorin palveluja sinne, missä
ihmiset liikkuvat. Meillä on toimiva yhteys.
Pysyvämpien palvelujen lisäksi järjestetään
ajankohtaisia tapahtumia.
Yhteistyö näkyy myös siinä, että Willa on
aktiivisesti mukana kaupungin eri tapahtumissa kuten Red Carpetissa.
Yhteistyö ei rajoitu pelkästään kauppakeskuksen sisälle tai kaupungin tapahtumiin.
− Tällä hetkellä suunnittelemme keskustan rakennusten valaistusta yhdessä Willan
ja keskustan kiinteistönomistajien kanssa.
Willa on mukana myös kaupunkiyhdistyksessä, jonka tarkoituksena on edistää
kaupungin kehittymistä ja elinvoimaisuutta,
sekä erilaisia tapahtumia yhdessä kaupungin ja kivijalkamyymälöiden kanssa.

− Yhdessä lisäämme kaupungin tunnettuutta ja viihtyvyyttä. Toivon, että ihmiset
käyttävät kaupungissa sijaitsevia yrityksiä,
ja tiedostavat, että vain siten meillä pysyy
tämä hyvä palvelutarjonta.

mutta kertoo sen merkittävyydestä ja
vaikutuksesta. Uskoisin, että tämä on
ollut aikanaan jopa aikamoista edelläkävijyyttä.
Vuosien myötä yhteistyö on laajennut
monella sektorilla. Kauppakeskuksesta
on löytynyt tiloja kaupungin toiminnoille,
kuten museolle. Näyttelyitä, palvelupisteitä ja tapahtumia on ollut monenlaisia.
Liisa Nikkasen tehtävänä on pitää
kauppakeskuksen 53500 neliön tilat vuokrattuina. Tällä hetkellä liikkeitä on 100
ja tarjonta on monipuolista. Markkinoidessaan kauppakeskusta Liisa Nikkanen
markkinoi Hyvinkäätä.
− Tiiviin yhteistyön avulla minulla on
mahdollisuus myös kertoa kaupungista, tulevaisuuden kasvusuunnitelmista,
meneillään olevista projekteista. Tottakai
menestyvä kauppakeskus tarvitsee ympärilleen elinvoimaisen ja kasvavan kaupungin. Samoin kaupunki kasvaakseen
tarvitsee palvelut ja vetovoimatekijänsä.

Liisa
Nikkanen

Annukka
Lehtonen

YHTEISTYÖN VAIKUTUKSET
NÄKYVÄT

Kauppakeskus Willan johtaja Liisa Nikkanen näkee kaupungin kanssa tehtävässä
yhteistyössä ja sen merkityksessä ainutlaatuisia piirteitä. Uusi kauppakeskus oli
nuorille luonnollinen paikka nähdä ystäviä,
joten kaupungin nuorisopalvelut ja kauppakeskus ryhtyivät yhdessä etsimään paikkaa,
jossa paikalliset nuoret voisivat kokoontua.
− Yhteistyön avulla saimme avattua
kauppakeskukseen nuorisotilan, jossa nuorisotyöntekijät ovat paikalla. Nuorisotilat
ovat sittemmin muuttaneet jo kaksi kertaa
talon sisällä, aina suurempaan tilaan.
− Tämä on vain yksi yhteistyön muoto,

Kauppakeskus Willa:
> kauppakeskuswilla.fi
Hyvinkään kaupunginmuseo:
> hyvinkaa.fi/kaupunginmuseo

Osana Suomen hallituksen
koronatoimenpiteitä on
yksinyrittäjille myönnetty
tukia, jos he ovat joutuneet
koronapandemian takia
taloudellisiin vaikeuksiin
on aiheuttanut yrittäjälle
taloudellisia vaikeuksia. Tuki
oli kaikille saajille 2 000 euron
kertakorvaus.
Tukea on haettiin yrityksen kotikunnasta, ja siksi Hyvinkään kaupunki
on tehnyt tukipäätökset,yhteensä
384 myönteistä tukipäätöstä. Tukea
myönnettiin Hyvinkäällä yhteensä
768 000 euroa.
- Tuen perusteina oli muun
muassa se, että liiketoiminnassa tai
myynnissä on tapahtunut vähintään
30 %:n lasku, yrittäjällä on ollut eläkevakuutus tai riittävästi liikevaihtoa,
jotta voitiin todeta henkilön toimivan
päätoimisena yrittäjänä eikä yrittäjällä ollut työntekijöitä, taustoittaa
Hyvinkään kaupungin liiketoimintajohtaja Annukka Lehtonen.
Yksinyrittäjiltä kysyttiin kerättiin
palautetta tukiprosessista. Palautteen perusteella kaupungin tukikäsittelyijät olivat ripeäitä, avuliasita
ja yrittäjämyönteistiä ja tukiprosessi
helppo. Tukisummaa useimmat
pitivät liian pienenä. Lisäksi toivottiin
uutta tukea ja jaettua suurempaa
summaa.

Kaupungin nuorisotilat:
> kauppakeskuswilla.fi/liike/
nuortentila-spotti
Myös kaupungin nuorisopalveluilla on
tarjolla nuorisotila kauppakeskuksessa.

HYVIN KÄÄ
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Opiston rehtori Johanna Taruma,
lukion rehtori Kirsi Silvennoinen ja
kehittäjärehtori Jaakko Rainio.

Kevät
täyttää
Kipinän
KUVAT: TEEMU HEIKKILÄ

Hyvinkään uusi lukio- ja opistorakennus Kipinä
valmistui etuajassa. Hanke pysyi myös budjetissa.
Joulukuussa alkoi tilojen kalustus ja muutto.
Ensimmäiseksi taloon pääsi muuttamaan Hyvinkään
opisto. Helmikuussa portaittain pääsevät myös
lukiolaiset uusiin luokkatiloihin. Kevään aikana talo
on täynnä toimintaa aamusta iltaan.
TEKSTI: MAIRE SOILUVA

H

yvinkään kaupungin kiinteistöjohtaja Antti
Nikkanen on tyytyväinen. Kipinä on valmis,
viimeiset taloudelliset loppuselvitykset ovat
työn alla, mutta kokonaisbudjetti pitää.
− Tulin tähän hankkeeseen sen ollessa jo
käynnissä. Sain saattaa hankkeen loppuun ja on sanottava,
että kaikki on sujunut hyvin. Yhteistyö eri tahojen kanssa
on ollut miellyttävää.
Antti Nikkasen mukaan rakennus on tehty kestämään
vähintään 100 vuotta.
− Tehtävämme on nyt huolehtia siitä, että Kipinä pysyy
hyvässä kunnossa.

• Rakennuksen tilavuus: 45 325 m³
• Lämmitetty nettoala 10 736 m²
• Energialuokka A
• Ilmanvaihtokoneita: 12 kpl,
ilmamäärä yhteensä 38 m³/sv
• Huoneantureita (lämpötila, VOC,
hiilidioksidi): yhteensä 256 kpl
• Aurinkopaneeleita 400 kpl,
yhteisteho 110 kWp
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KUVA: TEEMU HEIKKILÄ

LÄMPÖTILOJA JA ILMANLAATUA VALVOTAAN

Kipinän sisäilmaolosuhteita valvotaan ympäri vuorokauden. Taloon on sijoiteltu huoneantureita siten, että
muuttuvista olosuhteista saadaan tietoa valvomoon reaaliajassa sekä myös historiatietoja voidaan seurata. Antureita on mittava määrä ympäri taloa, niin että tietoa voidaan
kerätä joka puolelta rakennusta. Rakennus on liitetty
Hyvinkään Lämpövoiman toimittamaan keskusvalvomoon,
joka seuraa taloteknisten laitteiden toimintaa.
− Anturoinnin tarkoitus on, että pystymme nopeasti
reagoimaan, jos esimerkiksi ilmastointikoneeseen tai
lämmitysjärjestelmään tulisi vika tai ulkoisista tekijöistä
johtuen sisäilmaolosuhteet muuttuvat, kertoo Hyvinkään
kaupungin LVIA-projektipäällikkö Erkki Viljanen.

Sisäilman laatuun on Kipinässä kiinnitetty erityistä huomiota, muun muassa
siten, että sisäilmaa voidaan tarvittaessa
jäähdyttää ja mikäli hiilidioksidin määrä
mittauksissa nousee, voidaan ilmanvaihtoa
tehostaa.
− Ensimmäisen vuoden ajan ilmanvaihto on päällä ympärivuorokautisesti, jotta
ilmasta haihtuvat pois myös mahdolliset
rakennusaikaiset tai kalusteista vapautuvat
yhdisteet. Tulemme kevään aikana keräämään käyttäjäkokemusta, kun talo toimii
täydellä kapasiteetilla.

AURINKOVOIMAA!

Kipinä on Hyvinkään kaupungin ensimmäinen julkinen rakennus, joka tuottaa osan
energiasta aurinkovoimalla. Kipinän katolla
on 400 paneelia ja ne tuottavat n. 20 %
talon tarvitsemasta energiasta.
Investoinnin hinta oli 95 000 euroa ja
investoinnin takaisinmaksuaika on hankkeeseen myönnetyn energia-avustuksen
kanssa noin 7,8 vuotta.
− Seuraamme järjestelmän tuottavuutta
tarkkaan, koska tämä on ensimmäinen laatuaan meillä, kertoo Hyvinkään kaupungin

sähköprojektipäällikkö Anssi Juntunen.
Järjestelmän takuu on 10 vuotta ja energiantuottotakuu 25 vuotta.
− Järjestelmä on toimintavarma, hyvin
vähän huoltotöitä. Sade pitää paneelit
puhtaana, eikä pakkanen ole niille erityinen
riski. Itse asiassa liiallinen lämpö voi olla
paneeleiden hyötysuhteelle huonompi.
Järjestelmän ylläpito on hyvin edullista.

KIPINÄ TÄYTTYY KEVÄÄN AIKANA

Kipinässä aloittaa toimintansa yksi Suomen
suurimmista lukioista. Hallinnollisesti
Hyvinkään yhteiskoulun lukion ja Sveitsin
lukion toiminnot yhdistyivät jo viime vuoden elokuussa. Helmikuussa on vuorossa
toiminnallinen yhdistyminen ja muutto
uusiin tiloihin Kipinään.
− On todella hienoa päästä uusiin
tiloihin. Vanhat rakennukset ovat tulleet
tiensä päähän, toteaa lukion rehtori Kirsi
Silvennoinen.
Silvennoisen mukaan oppilaat ovat
odottaneet muuttoa vähintään yhtä suurella innolla kuin opettajat.
− Kaikissa luokkatiloissa on ajantasaiset
AV-välineet. Luokkatilat ovat muunneltavia

siirtyvien seinäkkeiden avulla.
Kirsi Silvennoinen on erityisen tyytyväinen siitä, että rehtorit, opettajat ja muu
henkilökunta ovat saaneet olla mukana
suunnitteluvaiheesta asti. Silvennoisen
mukaan kädenjälki näkyy erityisesti oppilashuollon tiloissa.
− Kaikki oppilashuollon työntekijät opinto-ohjaajasta kuraattoriin toimivat yhteisen
odotustilan ympärillä. Halusimme luoda
puitteet luontevalle ja helpolle yhteistyölle.
Myös noin 300 ylioppilaskirjoituksiin osallistuvien tila on suunniteltu paljolti rehtorien
ideoinnista.
− Ylioppilaskirjoituksiin osallistuville on
varattu rauhallinen alueensa kolmannesta
kerroksesta.
Silvennoinen on tyytyväinen, että Kipinässä on mahdollisuus säilyttää lukioiden
painotukset eli luonnontiede, taidelinja,
laaja kielitarjonta ja huippu-urheilijoiden
lukio-opiskelumahdollisuus.
− Kipinässä on otettu huomioon vahva
luonnontiedepainotuksemme erilaisilla
ekologisilla ratkaisuilla. Kaikki mahdollinen
kierrätetään ja keittiölle tulee hävikkivaaka
biojätteen määrään tarkkailuun. Aurinkoe-
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KUVAT: TEEMU HEIKKILÄ

KUVA: OSMO LAMPINEN
KUVA: TEEMU HEIKKILÄ

Hangonsiltaan
tulossa maksullinen
pysäköintimahdollisuus
nergian käyttö osana energiajärjestelmää
on myös lukion henkeen sopivaa.

TILAT KIINNOSTAVAT

''

Kipinässä on otettu
huomioon vahva luonnontiede-painotuksemme erilaisilla ekologisilla ratkaisuilla.
KIRSI SILVENNOINEN
Hyvinkään lukion rehtori
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Kehittäjärehtori Jaakko Rainio vastaa
Kipinässä lukion yritys- ja kansainvälisestä
yhteistyöstä, huippu-urheilijoiden opintojen ohjauksesta, Kipinän tilojen markkinoinnista, talon turvallisuudesta ja myös
avainten hallintajärjestelmästä.
− Erittäin mielenkiintoinen työsarka on
alkanut ensimmäisten avainten jakamisella
jo marraskuussa. Kipinän tilat ovat myös
herättäneet paljon kiinnostusta. Monitoimisali yhdistettynä sisääntuloaulaan ja isoon
screeniin mahdollistavat todella isotkin tilaisuudet. Kabinetti puolestaan on tila, jota
voi vuokrata vaikka kokoukseen tai pieneen
juhlaan tarjoiluineen. Tiloja on runsaasti ja
ne taipuvat vaikka urheiluleirien majoitustiloiksi, Jaakko Rainio kertoo innostuneena.
Rainion mielestä on hyvä, että Kipinässä
on Hyvinkään kaupungin keittiö- ja puhtaanapitohenkilökunta.
− Se tuo moneen asiaan paljon joustavuutta. Me olemme samaa joukkoa.
Yhteisö, jossa olemme kaikki jäseniä ja
arvostamme toinen toistemme työpanosta.
Se on hyvä pohja toimivalle yhteistyölle.
Jaakko Rainio esittelee mielellään Kipinää tilavuokrauksesta kiinnostuneille.

− Uskon ja toivon, että kaikki näkevät
ajan myötä tämän talon, opiskelevat
tai harrastavat tai vaikka juhlivat täällä.
Varmasti kaikki huolehtivat myös siitä, että
tilat pysyvät kunnossa ja talo on täynnä
aktiivista toimintaa pitkän odotuksen
jälkeen.

UUDET TILAT INNOSTAVAT

Lukio tuo Kipinään 950 opiskelijaa päivisin
ja Hyvinkään opisto iltaisin vähintään
saman verran.
− Meillä liikuntaryhmät jatkavat entisissä tiloissa, ja muita opistolaisia on noin
4 000-5 000. Mutta he eivät kaikki ole
harrastamassa yhtä aikaa eivätkä kaikki
Kipinässä, kertoo opiston rehtori Johanna
Taruma.
Kipinässä Opiston taide- ja käsityönopettajat ovat erityisesti olleet vaikuttamassa käsityö ja taideluokkiin.
− Lukiossa ei käsitöitä opiskella, mutta
opiston puolella käsityöt ja taideaineet ovat
suosittuja. Meillä on käytössä nyt monipuoliset tilat näillekin ryhmille. Hyvinkään
opisto pääsi muuttamaan taloon ensimmäisten joukossa, jo joulutauolla. Toiminta
käynnistyy 18.1., ellei koronatilanne aiheuta muutoksia.
− Uskon, että Kipinä innostaa monia
uusiakin harrastajia opiston ryhmiin.

Kipinä-talon varsinainen pysäköintialue sijaitsee Vanhankirkon sillan työmaa-alueella. Väliaikainen pysäköinti
on järjestetty Astreankadun viereiselle pysäköintialueelle. Autopaikkoja on 164, joista 55 on tulossa vapaasti
vuokrattavaksi.
Pysäköintipaikan vuokraaminen tulee tapahtumaan
sähköisen järjestelmän kautta. Järjestelmä tulee käyttöön keväällä 2021 ja vuokra on 20 euroa kuukaudessa.
− Vuokran suuruus on määritelty samalle tasolle kuin
muissakin alueen parkkipaikkoja vuokraavissa kohteissa, eikä se siten vääristä kilpailua. Jatkossa, kun Kipinän
varsinainen pysäköintialue valmistuu, voidaan vapaasti
vuokrattavien paikkojen määrää lisätä Astreankadun pysäköintialueella, kertoo Hyvinkään kaupungin tekninen
johtaja Miika Kantola.
Muut paikat pysäköintialueella on varattu vain Kipinä-talon henkilökunnan käyttöön.
Astreankadun alueen käyttö pysäköintialueena on
tilapäistä. Tämän hetkisen tiedon mukaan alue otetaan
asemakaavan mukaiseen urheilu- ja virkistyskäyttöön
aikaisintaan vuosien 2024-2025 aikana.
Lisätietoa Astreankadun väliaikaisesta pysäköintialueesta
> hyvinkaa.fi/AstreankadunPysakointi

Kuvissa Elli Alatupa, Kalle Kajoniemi, Sakari Leinonen, Aaro
Lipsonen, Oskari Mäkinen, Miina Nieminen, Aura Niiranen, Ella
Pietilä, Jakob Pudas, Emma Ruottu, Iiris Tuomi ja Kalle Wickman.
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Hyvinkään
Energianeuvonta,
palveluinsinööri
Ville Rouvinen
p. 040 830 6300
energiahelppi@hlv.fi
> hlv.fi/energianeuvonta

ENERGIA

Hae energiaavustusta nyt

Nyt kannattaa vaihtaa öljylämmitys kaukolämpöön, ilma- tai vesilämpöpumppuun. Muutokseen voi saada ELYkeskukselta avustusta 4 000 euroa. Muihin lämmitysjärjestelmiin vaihdettaessa avustus on 2 500 euroa.

H

--- ----Tilan arkkitehtuuri on otettu muraalissa hienosti huomioon. Maalaus levittäytyy katutasosta aina ylös 18 metriin asti.

Osallisuus, yhteisöllisyys ja elinikäinen
oppiminen taideteoksen lähtökohtana

S

treet Art Vantaa katutaidekollektiivi toteutti lokakuussa
2020 muraalitaideteoksen Kipinä-talon aulaan. Kyseessä
on Hyvinkään kaupungin
uusin prosenttitaideteos. Oppiminen
ja yhteisöllisyys olivat Kipinän muraalin
kantavia ajatuksia niin suunnitteluprosessin kuin valmistuvan teoksen osalta.
Muraalin toivotaan tuovan kaikille tilan
käyttäjille positiiviseen oppimiseen ja
ajatteluun kannustavaa ilmapiiriä.

TEOKSEN TEEMANA
LUONTEVASTI KIPINÄ

Katutaidekollektiivi teki tiivistä yhteistyötä keskukseen muuttavien opettajien
ja oppilaiden kanssa jo suunnitteluvai-
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heessa. Äidinkielen tunneilla kirjoitettiin
aine “Mikä sytyttää minussa kipinän?” ja
musiikkikurssilaiset koostivat yhdessä
soittolistan ”kipinän herättävistä” kappaleista. Kipinä toi oppilaiden mieliin
paljon ideoita. Niistä yksi herättää
toivoa tulevasta: “Kipinä estää meitä
hukkumasta pimeyteen ja kylmyyteen.”
Opiskelijoiden tarinoissa toistuivat halu
vaikuttaa, huoli ympäristön tilasta ja
tärkeisiin ihmissuhteisiin panostava
arvomaailma. Muraalin maalausprosessista kuvattiin myös timelapse-video,
jota Hyvinkään bändikurssilaiset saavat
käyttää omien kappaleidensa musiikkivideoiden pohjana.
Tilan arkkitehtuuri on otettu muraalissa hienosti huomioon. Muraa-

lin alalaidassa kipinä saa aikaiseksi
bokeh-räjähdyksen, joka hajottaa
toisen vanhan koulun tiiliperustukset ja
aiheuttaa ylöspäin pyrkivän hyökyaallon. Aallolla ratsastaa mm. commedia
dell’arte -hahmoja, jotka puuhaavat
opiskelijoissa kipinän herättäviä asioita.
Yksi pelaa jalkapalloa, toinen opiskelee.
Hyökyaallon seasta löytyy muitakin
hahmoja: lautapelinappuloita, oman
tien kulkija ja erilaisia eläimiä. Pyramidi
viittaa muodollaan kaupungin kirkkoon
ja hyökyaalto kiertää aulan ympäri
hiljentyen avaruusaluksen kohdalla,
joka on kuljettamassa luonnon viimeisiä
rippeitä pois tulevien sukupolvien
ulottuvilta.

yvinkää kuuluu Hinku-verkostoon, jossa tavoitteena
on 80 % päästövähennys
vuoteen 2030 mennessä
vuoden 2007 tasosta.
ELY- keskuksen myöntämän
avustuksen tavoitteena on kannustaa
pientalojen omistajia luopumaan
öljylämmityksestä ja vaihtamaan
lämmitysmuotoa.
- Vuonna 2019 öljysäiliöitä poistettiin käytöstä Hyvinkään alueella 16
kpl. Vuonna 2020 joulukuun alkuun
mennessä niitä oli poistettu 11 kpl,
kertoo Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen palotarkastaja Seppo Terho.
Sitä, mihin lämmitysmuotoon öljylämmityksestä luopuneet vaihtoivat, ei
ole tilastoitu.
− Energia-avustusta saa ympärivuotisessa asuinkäytössä oleviin
yksityisiin pientaloihin, kertoo

palveluinsinööri Ville Rouvinen Hyvinkään
lämpövoimasta.
Asunto- ja kiinteistöyhtiöille avustusta
energiatehokkuuden lisäämiseen myöntää
ARA. ARA:n myöntämä energia-avustus
vaatii selvityksen energiatehokkuutta
kuvaavan E-luvun prosentuaalisesta
muutoksesta, jota verrataan lopputilanteeseen. Avustusta myönnetään enintään
50 % hankkeen kuluista.

ENERGIAHELPISTÄ NEUVOJA

Apua energia-avustuksen
hakemiseen ja muihinkin
energia-asioihin on tarjolla. EnergiaHelppi
on hyvinkääläisille tarkoitettu monipuolinen energianeuvontapalvelu.
Palveluntuottajina toimivat Hyvinkään
kaupunki sekä Hyvinkään Lämpövoima
Oy.
− Autamme energiankäyttöön ja
-kulutukseen liittyvissä kysymyksissä

maksuttomasti sähköpostitse ja puhelimitse. Sen lisäksi kartoitetaan mm.
kiinteistön teknisten järjestelmien
kuntoa, kertoo palveluinsinööri Ville
Rouvinen.
Avustukset eivät kata kaikkia
lämmitysjärjestelmän muutoskuluja pientaloissakaan, mutta apu voi
kuitenkin olla merkittävämpi kuin
kotitalousvähennys.
− Ympäristöministeriö ilmoitti, että
öljystä eroon liittyviä hakemuksia on
tullut marraskuun lopussa 7 500 ja 8
000 otetaan vastaan, joten todellakin
kannattaa hakea nyt. Lisäpaketteja
avustuksiin on myös todennäköisesti
tulossa ensi vuonna. EnergiaHelppi
neuvoo tarvittaessa hakemuksien
kanssa, koski lämmitystavan muutos sitten kaukolämpöä tai muita
lämmitysratkaisuita, Ville Rouvinen
kannustaa.

KEUSOTEN KORONATURVAOHJEET

SS

Käytä kasvomaskia

Pese ja desinfioi
kädet

Mene testiin, vaikka
oireet olisivat lieviä

Suosi etätyötä

Pidä turvavälit

Yski ja aivasta
nenäliinaan tai hihaan

Vältä lähikontakteja,
joukkotilaisuuksia

Pysy kotona,
jos olet kipeä

HYVIN KÄÄ

23

Puut, puiden kaato & lahopuu

VESI

Kuntalaisen vastuu
kunnossapidossa
Kiinteistöjen omistajilla on vastuita yhteisten alueiden kunnossapitoon, kuten hulevesikaivojen ritiläkansien
puhtaanapitämiseen, liittyen. Hyvinkäällä on sadeveden huoltokohteita ritiläkaivojen muodossa 6973 kpl,
hulevesiviemäriä 191,4 km ja pääavo-ojia noin 26,3 km. Jotta järjestelmä toimisi oikein, on tärkeää, että
kaikki hoitavat velvollisuutensa. Katso alla olevasta kuvasta tarkemmat ohjeet.

Puilla on kaupunkiympäristön laatuun monia suotuisia vaikutuksia. Ne
viilentävät kaupunkiympäristöä ja lisäävät taajamaympäristön viihtyisyyttä
vaimentamalla kaupungin melua ja parantamalla ilmanlaatua. Puut toimivat
tilanjakajina ja näkösuojana. Monilajinen puiden käyttö lisää eliölajien
monimuotoisuutta rakennetussa ympäristössä. Lisäksi puiden runsas
vedentarve auttaa vähentämään hulevesien määrää taajamassa.

P

uiden merkitys kaupunkiympäristölle onkin merkittävä, eikä
elinvoimaisia puita tule kaataa
ilman riittäviä perusteita.
Esimerkiksi puiden aiheuttama
”roskaaminen” ei ole peruste puunkaadolle. Jos taas puissa on havaittavissa
harsuuntuneisuutta eli vähälehtisyyttä tai
vähä-neulaisuutta, kääpiä, kuivalatvaisuutta tai hyönteisten reikiä kaarnassa tai jos
tiedetään, että juuristoa on rikottu rakentamisen yhteydessä, on vaarana puiden
kaatuminen tai katkeaminen myrskyssä ja
niiden kaataminen on perusteltua.

PUUNKAADON LUVANVARAISUUS

KUVA: TEEMU HEIKKILÄ

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty
puunkaadon luvanvaraisuudesta ja maisematyöluvan käsitteestä. Laissa todetaan,
että puiden kaatamiseen tarvitaan asemakaava-alueilla maisematyölupa, mikäli
toimenpide ei ole vähäinen. Tonttipuiden
osalta lupakäytäntömme lupakäytäntö
Hyvinkäällä on muuttunut loppuvuodesta
2020. Uuden käytännön mukaan puiden
kaatamista voidaan yleensä pitää vähäisenä toimenpiteenä, jos puita kaadetaan
enintään viisi kappaletta. Tämä voidaan
tehdä vain yhden kerran ilman maisematyölupaa. Puita on kaadon jälkeen jäätävä
tontille kaavamääräyksen edellyttämä
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lukumäärä, eikä asemakaavassa saa olla
puita koskevia suojelumääräyksiä.
Kaadettavaksi suunnitellut puut eivät
myöskään saa kasvaa sellaisella tontin
osalla, jolla asemakaavassa on edellytetty
kasvavan puita. Maisemallisesti merkittävien, esimerkiksi komeiden ja vanhojen
yksittäisten puiden sekä puuryhmien, joiden kaataminen olennaisesti köyhdyttäisi
ympäristöään, kaatamiseen tarvitaan lupa.
Tontin rajalla kasvavien puiden kaataminen
edellyttää lisäksi, että naapuri on antanut
niiden kaatamiselle suostumuksensa. Selkeästi huonokuntoiset puut eivät yleensä
tarvitse maisematyölupaa. Tällä perusteella
kaadetun puun huonokuntoisuus on kuitenkin voitava osoittaa myös jälkikäteen.

MAISEMATYÖLUVAT HAETAAN
RAKENNUSVALVONNASTA

Mikäli todetaan, että suunniteltu puidenkaatotyö tarvitsee maisematyöluvan, tulee
tontin omistajan tai haltijan tehdä rakennusvalvontaan asiaa koskeva maisematyölupahakemus. Yhteisön, kuten asunto-osakeyhtiön osalta, puunkaatoluvan hakijan tulee
olla oikeutettu edustamaan ko. yhteisöä.
Asunto-osakeyhtiön edustamiseen oikeutettuja tahoja voivat olla esim. yhtiön hallitus,
isännöitsijä tai muu taho, jolle edustamisoikeus on pätevällä tavalla annettu.

''

Puiden merkitys
kaupunkiympäristölle
onkin merkittävä, eikä
elinvoimaisia puita
tule kaataa ilman
riittäviä perusteita.

Mikäli suunnitteilla on puunkaato,
mutta ei ole varmuutta siitä, kuinka asiassa
pitäisi menetellä, on hyvä olla yhteydessä
rakennusvalvontaan lähettämällä Nneuvontapyyntö Lupapiste-palvelun kautta.

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN
LISÄÄMINEN
KAUPUNKIYMPÄRISTÖSSÄ

Vastuu huonokuntoisten puiden aiheuttamista vahingoista taajama-alueilla on
tontin omistajalla tai maanvuokraoikeuden haltijalla. Huonokuntoisten puiden
kaatamisen tullessa ajankohtaiseksi, voi
perinteisen kaatamisen ja puuaineksen
poiskeräämisen sijaan harkita luonnon
monimuotoisuutta lisääviä vaihtoehtoa.
Monet eliölajit hyödyntävät kuollutta
puuainesta elinympäristönään. Nykyisin
lahopuun vähentynyt määrä on vaikuttanut
siihen, että lahopuusta riippuvat eliöt ovat
harvinaistumassa.
Kaadetun puun rungon voi jättää
maahan sammaloitumaan ja maatumaan.
Runko on visuaalisesi kauniimpi ja vie
vähemmän tilaa, kun siitä karsii oksat
pois. Näin voidaan tarjota monille hyönteisille ja sienille elinolosuhteet. Rungon
voi jättää myös pystyyn pökkelöksi, jolloin
myös linnuilla on mahdollisuus hyödyntää paremmin lahopuuta. Sisältä lahosta
puunrungosta voi tehdä myös linnunpönttöjä. Hyvinkään kaupungin metsissä ja
puistoissa on jätetty pökkelöitä ja lahopuuta metsiin. Toivomme, etteivät asukkaat
keräisi lahopuuksi jätettyä puuainesta
polttopuiksi, vaan olisivat mukana luonnon
monimuotoisuutta lisäävissä toimissa.
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Hyvinkään Veden
vesihuoltosaneerauskohteet vuonna 2021
Hyvinkään Vesi pyrkii vuosittain uudistamaan saneerauksella vanhoja verkoston
osia. Saneerauksia suunnitellessa on pidemmällä aikavälillä lähtökohtana
verkoston ikä. Materiaaleille annetaan noin 50-60 vuoden elinkaari ja tämän
saavutettuaan verkosto-osa tulee saneerauslistalle. Materiaaleissa on
vaihtelua eri vuosikymmenillä ja tästä syystä saneerauslistalle tulevia kohteita
tarkastellaan muistakin näkökulmista. Kohteiden aikataulutusta suunnitellaan
jatkuvalla tiedonkeruulla verkostosta.

KUNTOA TARKASTELLAAN MONELLA
TAVALLA
Tiedonkeruuseen kuuluu muun muassa
viemärikuvaukset, vesijohtovuodot alueittain ja asiakaspalautteet verkostontoimivuudesta. Myös kiireellisyyttä tarkastellaan
vuosittain ja kriittiset kohteet nostetaan
tärkeysjärjestyksessä korkeammalle. Tästä
syystä jo suunniteltuja saneerauksia voidaan joutua siirtämään seuraavalle vuodelle, kun kiireelliset kohteet tehdään ensin.

VESIHUOLTOSANEERAUS KAHDESSA
VAIHEESSA
Vesihuoltosaneeraukset ovat yleensä
kaksivuotisia ja kaksivaiheisia projekteja.

Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan
maanalainen vesihuolto ja seuraavana
vuonna viimeistellään alue asfaltoinnein,
reunakivin ja viheraluein. Jos kyseessä
on puhtaasti vesihuoltosaneeraus, ei
katualueeseen tehdä muutoksia, vaan
tämä palautetaan korjattuna mahdollisimman lähelle aiempaa tilaa. Mikäli alueelle
tehdään samalla myös katusaneeraus,
on katualueen muotojen muuttuminen
mahdollista.
Ensimmäisen vaiheen jälkeen saneerauskohteen tiealueet jäävät yleensä
sorapintaiseksi. On todettu, että talven
yli sorapintaiseksi jätetty tiealue pääsee
luonnollisen painuman avulla parhaiten
tiivistymään.

''

On todettu, että talven
yli sorapintaiseksi jätetty
tiealue pääsee luonnollisen
painuman avulla parhaiten
tiivistymään.

TYÖTÄ ROUDATTOMAAN AIKAAN

Kaksivaiheisen toimintatavan syy on lämpimän kesäkauden lyhyys. Saneeraustyö
aloitetaan, kun routa on sulanut maaperässä. Kaivaminen roudan aikaan kasvattaisi
merkittävästi tekniikan vaurioitumisriskiä.
Saneerattavalle alueelle rakennetaan
väliaikainen vedenjakeluverkko, jotta kiinteistöille saadaan työmaan aikana johdettua talousvettä. Vanha vesijohtorunko on
saatava paineettomaksi työmaan ajaksi. Väliaikainen vedenjakeluverkko rakennetaan
maan päälle ja tästä syystä vuorokautisen
lämpötilan on pysyttävä plusasteisena, jottei
vedenjakelu keskeydy jäätymisen takia.

YLLÄTYKSIÄ SAATTAA TULLA
VASTAAN

Saneeraustyö on pitkä prosessi, jota valmistellaan etukäteen mahdollisimman paljon.
On kuitenkin tiedostettava, että saneeraustyössä tulee paljon yllättäviä asioita esiin
kaivantotyön aikana. Kartoitustapa 50- ja
60- luvuilla ei ollut samalla tasolla, kuin se
nykyään on ja usein vanhat kirjatut tiedot
eroavat toteutuksesta. Vanhoista kiinteistöistä ei usein myöskään löydy suunnitelmakuvia tai ne eroavat suuresti toteutuksesta.
Näin saneerauksessa saattaa tulla yllätyksiä
ja aikataulut voivat venyä.

Vantaanjoen valuma-alueella jätevesien
ylivuodot vähentyneet merkittävästi
Vesilaitokset Vantaanjoen valuma-alueella tavoittelevat
pääsevänsä eroon jätevesien ylivuodoista. Laitostenvälistä
yhteistyötä on tehty vuodesta 2012 asti ja pitkäjänteisen työn
tuloksena jätevesiylivuotojen määrä on laskenut jo merkittävästi.

A

"

lueen vesilaitosten yhteisessä Vantaanjoen pumppaamopäästöjen hallintahankkeessa eli VIPPA-hankkeessa
on tavoitteena vähentää
jätevesipäästöjä, kertoo Hyvinkään Veden
laitosmestari Markus Lukkarinen.
Ympäristöministeriön rahoittamassa
VIPPA-hankkeessa pilotoidaan pumppaamoiden uutta teknologiaa ja kehitetään
vesilaitosten toimintatapoja. Lisäksi hankkeessa tuotetaan viestintämateriaalia kiinteistönomistajille viemärisaneerauksista.

YLIVUODON SYY HARVOIN
PUMPPAAMOILLA

Pumppaamoiden tekninen vika on entistä
harvemmin jätevesiylivuotojen syynä. Sen
sijaan huonokuntoisten viemäriputkien
ja kiinteistöiltä suoraan jätevesiviemäriin
johdettujen hulevesien aiheuttamat järjestelmän ylikuormitustilanteet ovat tavallisia
rankkasateiden yhteydessä.

OPASTUSVIDEOITA
KIINTEISTÖNOMISTAJILLE

Jos hulevesi johdetaan jätevesiviemäriin,
sen kapasiteetti voi ylittyä. Silloin puhdistamatonta jätevettä voi joutua vesistöön.
VIPPA-hankkeessa yhtenä tavoitteena on

''

Jätevesimäärän
kasvu lisää jäteveden
käsittelyn kustannuksia,
mikä kasvattaa myös
kuluttajan laskua.

kannustaa kiinteistönomistajia saneeraamaan viemärinsä ja eriyttämään kiinteistön
hulevedet (sade- ja sulamisvedet) pois
jätevesiviemäristä.
Tavoitteen toteuttamiseksi on tuotettu
kaksi videota, joissa muistutetaan kiinteistönomistajia ja taloyhtiöiden päättäjiä tonttiviemäreiden saneerauksen tärkeydestä.
Toinen videoista kuvaa, kuinka kiinteistönomistaja vastaa tonttijohtojen ja
-viemäreiden kunnosta vesihuoltolaitoksen
runkoviemäriin asti.
− Tonttiviemäreiden kunnosta kannattaa pitää huolta samalla tavalla kuin kiinteistön sisällä olevista putkista. Kiireelliset

korjaukset tulevat aina ajan myötä kalliimmaksi kuin suunniteltu saneeraus, muistuttaa verkostopäällikkö Anssi Hietikko.
Toinen video käsittelee huleveden hallintaa
tontilla. Hulevettä ja perustusten kuivatusvettä ei saa johtaa jätevesiviemäriin, vaan
se tulee johtaa erilliseen hulevesijärjestelmään. Jos kiinteistöllä on vanhastaan
virheellisiä liitoksia, ne on poistettava
viimeistään kiinteistön putkiremontin
yhteydessä.

OHJEET OPTIMAALISEEN
SEURANTAAN

VIPPA-hankkeen loppuraportti ohjeistaa
pumppaamoita päivittäisessä seurannassa
valvomosta, kuukausittaisista tarkastuskäynneistä kohteisiin sekä toimenpiteistä
vuosihuollon yhteydessä. Tärkeimmät
hälytykset siirtyvät kaukovalvonnan kautta
pumppaamohenkilökunnalle ja virka-ajan
ulkopuolella päivystäjälle. Lisäksi neuvotaan vesilaitoksia tärkeimmistä varaosista,
joita tulee olla saatavilla omasta varastosta.
Raportissa ohjeistetaan myös erilaisiin
häiriötilanteisiin valmistautumisessa ja
yhteistyöstä kolmansien tahojen kanssa.

YHTEISTYÖ JATKUU

Vantaanjoen valuma-alueiden vesilaitosten
yhteistyö ja yhteiset tapaamiset jatkuvat
vielä hankkeen päätyttyä. Toiminnan
kehittymisen kannalta on tärkeää jakaa
tietoa ja VIPPA- hankkeen raportissa todetaankin, että pumppaamohenkilökunnan
ammattitaitoa ja motivaatiota pidetään yllä
koulutuksin sekä tapaamisin.
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• Kotikatu, Vanhatie ja Matinkatu
• Anttilantie
• Uudenmaankatu välillä Nikinharjuntie–
Kitteläntie
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Vesihuoltosaneeraukset
vuonna 2021 ovat
seuraavat:

Katso saneerauskohteet kartalla:
> hyvinkaa.fi/vesihuoltosaaneeraukset
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mopokerholla puolestaan mopoilevat
nuoret.
Uusia kerhoja perustetaan nuorten
toiveiden mukaan, mutta mahdollista on
myös, että nuoret itse perustavat heitä
kiinnostavaa toimintaa eli nuorten omia
toimintaryhmiä. Warhammer-miniatyyripelikerho ja Boffer-kerho, jossa miekkaillaan
pehmustetuilla miekoilla, toimivatkin nuorten itse järjestämänä toimintana. Osalle
nuorista kerhon vetäjänä toiminen voikin
olla oma harrastuksensa.
Nuorisopalveluiden kerhot ovat maksuttomia ja kaikille avoimia, mutta osassa
toiminnoista voi olla erillisiä ikäsuosituksia.
Tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta
> hyvinkaa.fi/nuoriso

Hyvinkäällä voi harrastaa
melkein mitä vain

LIIKUNNAN ILOA LIIKUNTAPALVELUIDEN FIILINKIÄ!TOIMINNASSA

Kaupungin liikuntapalvelut järjestää
nuorille kivaa ja maksutonta liikunnallista
tekemistä koulupäivien jälkeen Fiilinkiä!
-ryhmissä. Tarjolla on omat ryhmänsä alakoululaisille ja 12–18 -vuotiaille nuorille.
Fiilinkiä! -toiminnassa osallistujat pääsevät kokeilemaan monipuolisesti eri liikuntamuotoja ja -lajeja, eikä siinä ole kilpailullisia
tavoitteita. Tärkeintä on pitää yhdessä
hauskaa liikunnan ympärillä. Toiminnan si-

Harrastusten merkitys osana lasten ja nuorten elämää on suuri. Harrastuksissa tutustaan sekä uusiin kavereihin että
saadaan keino viettää aikaa muiden samoista asioista kiinnostuneiden vertaisten kanssa. Harrastusten kautta opitaan
uusia tietoja ja taitoja sekä saadaan positiivisia onnistumisen kokemuksia. Harrastusten avulla myös rakennetaan omaa
identiteettiä. Harrastukset ovat kuitenkin tärkeitä myös itsessään, vapaa-ajan vieton tapoina.
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“Yksin voi
tuikkia, yhdessä
voi loistaa”

sällöissä huomioidaan osallistujien toiveet.
Liikuntapalveluiden kautta saa myös kaikki
tarvittavat välineet, joten osallistuminen
on helppoa. Mukaan voi tulla joko yksin
tai kaverin kanssa sekä silloin kun itselle
parhaiten sopii.
Toimintaan voi tutustua osoitteessa
> hyvinkaa.fi/fiilinkia, minkä lisäksi
toiminnan löytää Facebookissa ja
Instagramissa hakusanalla Fiilinkia.

SOITTAMAAN JA LAULAMAAN
HYVINKÄÄN MUSIIKKIOPISTOON

Hyvinkään musiikkiopisto eli Hymo tarjoaa
monipuolista soiton- ja laulunopetusta
nuorille hyvinkääläisille. Opetusta annetaan yli 20 eri instrumentissa ja kuorosta
kiinnostuneille on paikkoja Hyvinkään
nuorisokuorossa. Musiikkiharrastukselle
ei ole ikärajaa: musiikkileikkikoulussa voi
aloittaa alle 1-vuotiaana, soitonopiskelun
4–6 -vuotiaana ja aikuisille avoin osasto
tarjoaa mukavan mahdollisuuden nauttia
yksilöopetusta joustavasti. Musiikkiharrastus tarjoaa harrastajalleen muun muassa
elämyksiä, fiiliksiä ja kavereita.
Musiikissa toteutuu yhdenvertaisuus:
jokainen saa ilmaista itseään ja virheet
ovat vaarattomia. Musiikkiharrastuksessa
musiikki on pääasia. Musiikin harrastamisen terveydelliset vaikutukset lisäävät myös
pitkällä tähtäimellä ihmisten hyvinvointia.

NUORISOPALVELUIDEN
KERHOTOIMINNOISSA YHDESSÄ
TEKEMISTÄ JA KOKEMISTA

Kaupungin nuorisopalvelut tarjoaa nuorille monenlaisia harrastusmahdollisuuksia
kerhotoiminnan kautta. Nuorisopalveluiden kerhotoiminnassa on (avoimiin nuorisotaloiltoihin verrattuna) jokin tietty osallistujiin tai käsiteltävään aiheeseen liittyvä
aihe tai teema. Esimerkiksi Animekerhossa
käyvät animesta ja muusta aasialaisesta
popkulttuurista kiinnostuneet nuoret,
pelikerhoissa erilaisten pelien pelaajat,

KUVA: HANNA TARKIAINEN

määrä erilaista ohjattua harrastustoimintaa. Harrastusmahdollisuuksia tarjoavat
kaupungin kulttuuri- ja hyvinvointipalveluiden eri yksiköiden lisäksi useat paikalliset
toimijat, kuten urheiluseurat, eri yhdistykset ja järjestöt sekä kulttuurilaitokset.
Seuraavassa nostetaan esiin poimintoja
kaupungin liikunta- ja nuorisopalveluiden sekä taiteen perusopetuksen laajaa
oppimäärää tarjoavien kulttuurilaitosten
tarjoamista harrastusmahdollisuuksista.
Urheiluseurojen toimintaa käsitellään Hyvinkää-lehden syksyn 2021 numerossa.

KUVA: HYVINKÄÄN KUVATAIDEKOULU

H

arrastaa voi monin eri tavoin.
Osa harrastuksista voi tapahtua itsenäisesti, esimerkiksi liikkumalla, lukemalla,
piirtämällä tai musisoimalla.
Toisia puolestaan harrastetaan yhdessä
muiden kanssa.
− Olipa harrastus mikä tahansa, olisi
tärkeää, että jokaisella lapsella tai nuorella
olisi vähintään yksi harrastus, toteaa nuorisopäällikkö Mika Joensuu.
Hyvinkäällä on tarjolla monipuolisia
harrastusmahdollisuuksia sekä suuri

KUVA: MARJO KOUKONEN

KUVAT: TEEMU HEIKKILÄ
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Fiilinkiä! -toiminnassa osallistujat
pääsevät kokeilemaan monipuolisesti eri
liikuntamuotoja ja -lajeja, eikä siinä ole
kilpailullisia tavoitteita. Tärkeintä on pitää
yhdessä hauskaa liikunnan ympärillä.

Koulujen kulttuuriyhdistys Vilkastus
on jo 21 vuoden ajan tarjonnut hyvinkääläislapsille ja -nuorille mahdollisuuden harrastaa kulttuuria ilmaiseksi. Kuluneina vuosina on järjestetty
30 tapahtumaa, joissa kaikissa on
esiintynyt eri-ikäisiä koululaisia ja
opiskelijoita eri kouluista. Näin innokkaille on tarjoutunut tilaisuus kokeilla
teatteri- tai musiikkiharrastusta ilman
pitkäaikaisempaa sitoutumista.
Elämän eväiksi jää kuitenkin itseä
vahvistava tunne, jonka voimakas
yhteisöllisyyden kokemus synnyttää.
Tammikuussa 2021 Vilkastus tuo
Hyvinkääsaliin oman versionsa H.C.
Andersenin Lumikuningatar -sadusta.
Tälläkin kertaa lavalla nähdään eri
tehtävissä yli sata peruskoululaista,
lukiolaista ja aikuista. Kyseessä on
monitaiteinen teatterielämys, jossa
kuoro luo äänimaisemia laulamisen
sijaan, eikä näyttelijöillä ole repliikkejä. Tarinaa kuljettavat eteenpäin
kertoja, live-kuvittaja ja liikeilmaisuryhmät orkesterin loihtiessa taustalle
Jukka Linkolan säveltämää mystistä
musiikkia.
Produktiossa Vilkastuksen yhteistyökumppaneina ovat Hyvinkääsali,
koreografi Osku Heiskanen, tanssikoulu DanceArt, Hyvinkään nuorisokuoro ja teatteri Mansikkapaikka.
Turvavälien vuoksi paikkoja joka
näytökseen on vain 180 kpl. Mikäli
korona estää esitykset tammikuussa,
Lumikuningatar toteutuu myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
Teksti: Laura Tsutsunen
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KUVA: PERTTI YRITYS

KUVA: HYVINKÄÄN KUVATAIDEKOULU

Hyvinkäällä riittää
hyviä harrastuksia
Theresa Willberg, 17, ja Laura Ylönen, 15, ovat hyvinkääläisiä, aktiivisia
nuoria. Theresa harrastaa kitaransoittoa ja Laura puolestaan yleisurheilua
sekä crossfittiä. Molemmat ovat mukana hyvinkääläisten nuorten
nettilehti Hygezine.fi – toiminnassa.
Hymo täyttää instrumenttiopintojen
vapautuvat oppilaspaikat ilmoittautumisjärjestyksessä, ilman valintakoetta.
Oppilaaksi voi ilmoittautua ympäri vuoden
Hymon kotisivujen kautta osoitteessa
> hymo.fi.

KUVATAIDETTA JA KÄDENTAITOJA
KULTTUURITALO VILLA ARTUSSA

Villatehtaalla sijaitseva kulttuuritalo Villa
Arttu tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia
kuvataiteesta ja kädentaidoista kiinnostuneille lapsille ja nuorille. Koulujen
lukuvuoden mukaisia, viikoittain toistuvia
harrastuksia tarjoavat Hyvinkään lasten ja
nuorten kuvataidekoulu eli Artun kuvis sekä

Taito käsityö- ja muotoilukoulu.
Artun kuviksen työpajoissa voi harrastaa ja harjoittaa perinteisiä kuvataiteen
tekniikoita, kuten piirtämistä, maalaamista, erilaisia grafiikan menetelmiä, saven
muotoilua, kuvanveistoa ja valokuvausta.
Opetusta tarjotaan myös sarjakuvan, animaation sekä videoelokuvan laatimisessa,
jossa editointiohjelmat tulevat tutuiksi. Kuvanveistopajassa voi opetella rakentamaan
myös yksinkertaisia robotteja.
Kuvataidekoulun voi aloittaa ala- ja
yläasteella ja vielä sen jälkeenkin, ja harrastusta voi jatkaa 20-vuotiaaksi saakka. Jos
kuvataiteet ja itsensä ilmaisu niiden avulla
kiinnostavat, kuviksen voi aloittaa myös
kesken lukukauden.

Tutustu harrastusmahdollisuuksiin
Hyvinkään harrastehakemistosta voit etsiä harrastuksia aakkosittain:
> hyvinkaa.fi/harrastahyvinkaalla
Harrastakotona.fi on lapsille ja nuorille suunnattu sivusto,
josta löytyy satoja ohjeita ja ideoita taiteen kokemiseen,
kokeilemiseen ja harrastamiseen kotona:
> harrastakotona.fi
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Ilmoittautumiset rehtori Kaisu Paavilaiselle
kaisu.paavilainen@hyvinkaa.fi tai
040 179 6852.
Taito käsityö- ja muotoilukoulu Etelä-Suomi on iloisen tekemisen ja onnistumisen paikka. Hyvinkäällä Villa Artun
toimipisteessä annetaan opetusta 6–18
-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä aikuisille.
Käsityön taiteen perusopetus on
vapaa-ajalla annettavaa tavoitteellista
taidekasvatusta. Taiteen perusopetuksessa
käsityön tarkoituksena on antaa oppilaalle
kokemuksia käsityöstä, muotoilusta ja teknologiasta sekä syventää näihin kuuluvaa
osaamista. Opinnot luovat edellytyksiä
myönteiselle suhteelle käsityölliseen tekemiseen ja innostavat oppilasta oivalluksiin,

mielikuvitukseen ja tekemisen iloon. Käsityöja muotoilukoulussa harrastetaan yhdessä
samanhenkisten ja mukavien kavereiden
kanssa.
Lukuvuoden 2020-2021 yhteiseksi teemaksi käsityön taiteen perusopetuksessa
on valittu ajankohtainen teema RE-MADE.
Toiminnassa etsitään vastauksia kysymyksiin, ”voiko tämän tehdä toisin tai kenties
kestävämmin, eettisemmin?” Käsityö- ja
muotoilukoulun voi aloittaa myös kesken
lukukauden.
Taide- ja käsityöharrastusta voi myös
kokeilla työpajoissa ja kursseilla, joita
järjestetään mm. koulujen loma-aikoina tai
vierailemalla Villa Artun kaikille avoimissa ja
ilmaisissa tapahtumissa ja näyttelyissä. Villa
Artussa toimiva Lasten ja nuorten taidekeskus kannustaa nuoria taiteen ja tekemisen
pariin järjestämällä Nuori Taide- ja Värkkäilyfestari-toiminnassaan erilaisia projekteja.
Niihin voivat osallistua omatoimisesti kotona
harrastavatkin.
Tietoa saa seuraamalla Instagramissa
@nuoritaide ja @varkkailyfestari ja nettisivuja
> nuoritaide.fi ja > värkkäilyfestari.fi.
Lisätietoja kirsi.juntunen@taitoetelasuomi.fi,
050 435 4426, > taitoetelasuomi.fi.
TEKSTIT: MIKA JOENSUU, KIRSI JUNTUNEN,
SAMI KATKO, REIMA RAIJAS, TIINA VALKEAPÄÄ, PÄIVI VENÄLÄINEN

T

heresa Willberg ja Laura
Ylönen ovat molemmat
tyytyväisiä Hyvinkään harrastustarjontaan.
− Täällä on laaja ja
kattava mahdollisuus harrastaa, sanoo
Willberg ja jatkaa, ettei hän oikeastaan
keksi mitään, mitä pitäisi lisätä.
Ylönen on hyvin samoilla linjoilla.
− Täällä on todella monessa lajissa
joukkueita, joihin voi liittyä. Urheilu- tai
liikuntapaikkoja ei koskaan ole liikaa,
mutta kyllä täällä liikuntaa voi harrastaa monella eri tavalla ja monenlaisia
eri lajeja.
Ainoa asia, mitä voisi heidän mielestään lisätä, on harrastuksista kertominen.
− Aina silloin tällöin kuulee jostain
itselle ihan vieraasta lajista, harrastuksesta, josta ei ole ennen kuullut.
Ne voivat olla tosi kiinnostavia. Uusia
jäseniäkin saa harrastukseen mukaan
kertomalla siitä, ei oikein muuten.
Tiedottaminen kiinnostaa molempia.
– Hygezine.fi toimii hyvinkääläisten
nuorten nettilehtenä ja radiona. Se välittää nuorten äänen ja antaa mahdollisuuden ilmaista itseään erimuodoissa.
Siellä me tutustuttiinkin, harrastuksen
parissa siis. Se on mielenkiintoinen ja
mukava harrastus, jossa saa monipuolista kokemusta.

Theresa Willberg ja Laura Ylönen innostavat nuoria mukaan harrastuksiin.
− Ei sitä välttämättä heti löydä
sellaista, mikä innostaa, mutta voi
tutustua, käydä katsomassa.
Nuoret ovat kyllä hyvin ymmärtäväisiä sille, että koulun jälkeen monelle
harrastukselle ei välttämättä ole aikaa
tai voimia.
− Kavereitakin haluaa tietysti tavata,
mutta toisaalta sieltä harrastuksista
myös löytyy kavereita. Ja jos on löytänyt
oman lajinsa, on löytänyt myös ihmisiä,
jotka ovat kiinnostuneita samanlaisista
asioista, he pohtivat.
Aikuisillekin olisi paikkoja nuorten
harrastusten parissa.
− Ohjaajia ja valmentajia tarvitaan
aina, joten hekin voivat löytää harrastuksen sieltä nuorten harrastuksista.
Maksut tai välineiden hinnat voivat
joskus olla este harrastamiselle.
− Joissain lajeissa on kaikenlaisia
maksuja ja välineet voivat olla kalliita.
Nuorille pitäisi enemmän kertoa myös
siitä, mistä saa apua, jos harrastaminen
ei onnistu taloudellisen tilanteen takia.
Jos kuitenkin olisi intoa ja taitoakin.
Harrastusten kautta saa niin monenlaisia kokemuksia ja kavereita, että ne
ovat kyllä kaikille nuorille tärkeitä.
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KUVA: HYVINKÄÄN KAUPUNGINMUSEO

KAUPUNGINMUSEO
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KUVA: HYVINKÄÄN KAUPUNGINMUSEO

Hyvinkääläisnuoriso
on lähtenyt kartsalle,
kylille, baanalle tai
vaikkapa liikenteeseen.

Nuoruusmuistot esillä
kaupunginmuseolla
Muistatko Hitsaajat-patsaan vanhalla paikallaan? Tiedätkö, kumpaan suuntaan
Jussintoria kierrettiin? Hyvinkään kaupunginmuseo vie matkalle muistojen
nuoruuteen näyttelyssään Lähetääks kylille – Nuoruus ja kapina 1950–2020.
Hyvinkään yhteiskoulun poikia
luokkaretkellä 1950-luvulla.

N
KUVA: HYVINKÄÄN KAUPUNGINMUSEO

äyttely johdattaa kävijän
aikaan, jolloin tunteet ja aatteet olivat vahvoja ja ystävät
tärkeimpiä maailmassa.
Hyvinkään kaupunginmuseon tuottamassa näyttelyssä teemoina ovat
itsenäistyminen, ystävyys, sukupolvikokemus, alakulttuurit, nuorisokapina, nuorten
kohtaaminen ja vapaa-ajanviettopaikat,
vapaudenkaipuu ja musiikki.

NUORUUDEN LYHYT HISTORIA

Pop-klubi kokoontui Ahjon tiloissa 1960-luvulla.Tilaisuuksissa kuultiin elävää musiikkia ja
pidettiin suosittuja ”Kahdeksan kärjessä” -levyraateja, jossa laitettiin ajan viimeisin musiikki
oikeaan järjestykseen.
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Sadan viimeisen vuoden aikana nuoruudesta on muotoutunut länsimaissa oma
elämänvaiheensa lapsuuden ja aikuisuuden välissä. Suomessa nuoruuteen on
kuulunut pitkä opiskeluvaihe ja vähittäinen itsenäistyminen aikuisista. 1900-luvun
kuluessa nuorten määrä on yhteiskunnassa vähentynyt samalla, kun heidän
merkityksensä on kasvanut. Nuoruuden

ominaisuuksiksi nähdään vallitsevien ihanteiden kiistäminen, normien rikkominen ja
uusien vaaliminen. Vaikka iältään nuoria
on ollut kaikkina aikoina, voidaan 1950-luku nähdä aikakautena, jolloin nuoriso sai
alkunsa. Nuorisokulttuurin synnyn myötä
nuoret saivat oman äänensä, musiikin,
vaatteet, elokuvat ja ihanteet.

HYVINKÄÄLÄINEN NUORUUS

Hyvinkää pienenä tehdaspaikkakuntana
on luonut omanlaisensa puitteet nuorille
aikuisuuteen kasvamiseen. Monen perheen toimeentulo on tullut teollisuudesta
ja monen nuoren tulevaisuuskin on rakentunut paikkakunnan tehtaiden varaan.
Nuoruusmuistot kiinnittyvät kotiseutuun
vahvasti ja elävästi. Muistoissa nuorten
kokoontumispaikat, ensirakkaus ja ystävien kodit säilyvät pitkälle vanhuuteen.
Helsingin läheisyys on tuonut tuulahduksia suuresta maailmasta helposti
Hyvinkäälle. Rata on luonut mahdollisuudet nuorille liikkua vaivattomasti pääkaupungin ja kodin väliä ja siten laajentanut
nuorten elämän piiriä. Liikkuminen on yksi
keskeisistä itsenäistymisen mahdollistajista nuorten elämässä. Sitä symboloi myös
polkupyörä, jonka moni nuori sai rippilahjakseen.
Hyvinkääläisnuoriso on lähtenyt
kartsalle, kylille, baanalle tai vaikkapa
liikenteeseen. Sanonnat ovat vaihdelleet
vuosikymmenien ja puhujien mukaan.
Niin tai näin, nuoriso on aina hakeutunut
yhteen tapaamaan toisiaan.
Näyttelyssä Lähetääks kylille? kerrotaan nuoruudesta pienellä tehdaspaikkakunnalla. Näyttely antaa vastuksia siihen
millaista on ollut olla nuori 1950–2020
Hyvinkäällä. Ääneen pääsevät myös
nykynuoret, jotka tuottavat yhden osion
näyttelyn kokonaisuuksista.
Lähetääks kylille?

Hyvinkääläisnuorisoa
Kauppalankadulla
1980-luvulla.

Lähetääks kylille?

- Nuoruus ja kapina 1950–2020
17.2.2021–4.12.2021
Kauppakeskus Willa, 3. taso, Hämeenkatu 9.
Avoinna ke–to klo 12–18, pe–su klo 11–17.
Vapaa pääsy.
> hyvinkaankaupunginmuseo.fi

TEKSTI: SUSANNA ESKOLA
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Tuokioita Pietarin radalta

KUVA: NINMA OY

RAUTATIEMUSEO

Museoesineistä
3D-malleja

Riihimäki–Pietari -radan 150-vuotisjuhlanäyttely

3D-hankkeessa mallinnettu
Milly Tojkanderin virkalakki.

Vuonna 2020 piti juhlia 150 vuotta täyttävää Helsinki-Pietari -rautatieyhteyttä,

Pl·ETAR'IHELSINKI
.-.:-= Helsingistä Moskovaan jo 45 vuotta kulkenutta Tolstoi-junaa sekä 10
vuotta Helsinki-Pietari -väliä kiirehtinyttä Allegroa. Juhlat kutistuivat, mutta
.-:srP.ETERSBURG~H
~ ELSINGfORS
-EI)HETEP6YJrb-rEn
MHr
tDPClbaCjuhlanäyttely löytyy sekä Rautatiemuseosta että netistä verkkonäyttelynä.
.
~

ata Riihimäeltä Pietariin saatiin
valmiiksi 150 vuotta sitten,
syyskuussa vuonna 1870.
Pietarin radan linjaus vaikutti
myös siihen, että Hyvinkäästä
tuli muutama vuosi myöhemmin risteysasema. Pietarin rata yhdisti suuriruhtinaskunnan ja emämaan pääkaupungit ja
tarjosi aiempaa nopeamman väylän kuljettaa ihmisiä, aatteita sekä tavaraa. Suomen
Rautatiemuseon näyttelyssä esitellään
radan historian monia vaiheita 1870-luvulta
aina nykypäivään.
Pietarin rata oli toinen Suomessa rakennettu rautatie. Vaikka se kulki myös Venäjän
puolella, oli se kokonaan suomalaisten rakentama ja liikennöimä. Pietarin radalla on
sen historian saatossa tapahtunut paljon:
se rakennettiin nälänhädän aikaan, se on
joutunut sotien keskiöön, sitä pitkin on matkustettu huviloille, markkinoille ja kaupunkeihin. Sillä on kuljetettu tavaraa valtavan
suuret määrät. Radasta tuli Suomen tärkein
ulkomaankaupan väylä 1800-luvun lopulla.

1900-luvun lopulla, liikematkustuksen
kasvaessa, saatiin yhteyttä ylläpitämään
myös suomalainen juna. Matka-ajan
lyhentämispyrkimykset toivat 2000-luvulla
reitille niin Lahti–Kerava oikoradan kuin
nopean Allegro-junankin. Pietarin rata on
yhä merkityksellinen sekä matkustaja- että tavaraliikenteelle, onhan se rata, joka
yhdistää Suomen rataverkon muuhun
eurooppalaiseen rataverkkoon.
Juhlanäyttelyssä esitellään Pietarin
radan vaiheita monipuolisesti piirroksin,
valokuvin, videoin ja esinein. Siinä tutustutaan sekä työskentelyyn että matkustamiseen radalla eri aikakausina. Kuvissa
näyttäytyvät työ, liikenne ja radan rakennukset. Keisarilliset esineet tavallisten
matkalippujen rinnalla kertovat niin arjesta
kuin luksuksestakin. Yli 150 vuotta vanha
kisko, huomattavasti tuoreempi kiskojousi, sylkykuppi ja veturinkuljettajan lakin
siipipyörämerkki konkretisoivat elämää
ja aherrusta radalla sen historian aikana.
Videoissa esitellään sekä junanvaunuja että

KUVAT: SUOMEN RAUTATIEMUSEO
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Tutustu verkkonäyttelyyn:
> helsinkipietari150.vayla.fi
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rafiikki-museot ovat hankkeessa opetelleet ja testanneet
museoesineiden 3D-kuvausta.
Kyseessä on suomalaisten museoiden laajin 3D-tallentamisen
yhteishanke, jossa ovat mukana Rautatiemuseo, Postimuseo, Forum Marinum,
Päivälehden museo, Mobilia ja Tekniikan
museo.
Kukin museo on kuvannut ja mallintanut opetus- ja näyttelykäyttöön museoesineitä ja tuottanut niistä tehdyistä 3D-malleista käyttösovelluksia. 3D-mallinnettuja
aineistoja voidaan käyttää opetuksessa,
tutkimuksessa ja harrastustoiminnassa.
Valmista 3D-aineistoa on myös tuotteistettu museokauppoihin myyntituotteeksi.
Suomalainen kulttuuriperintö pääsee näin
laajasti kansalaisten ulottuville.

jetoni, jotka ovat kaikki kiinteästi radan
historiaan liittyviä.
Juhlavuotta ja sen tapahtumia suunniteltiin yhteistyössä suomalaisten kumppanien ja Venäjän rautatiemuseon kanssa.
Yhteistapahtumat jouduttiin peruuttamaan, mutta niiden sijasta rakennettiin
näyttely jonka tekstit ovat sekä suomeksi
että venäjäksi. Myös Venäjän rautatiemuseo järjestää radan historiasta näyttelyn,
kun pandemiatilanne sen sallii.
Suomen Rautatiemuseon näyttely on
esillä 12.9.2021 saakka. Se perustuu Rautatiemuseon ja Väyläviraston yhteistyössä
tekemään verkkonäyttelyyn, joka julkaistiin
radan 150-vuotisjuhlapäivänä 11.9.2020.

____I
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ELINA HOLOPAINEN kokoelmapäällikkö Suomen Rautatiemuseossa

MARINA BERGSTRÖM näyttelypäällikkö Suomen Rautatiemuseossa

~
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Vaikka koronapandemia on sulkenut näyttelyitä, on monessa museossa toteutettu
mielenkiintoisia hankkeita ja kehitetty digitaalisia palveluja. Näin esimerkiksi Suomen
Rautatiemuseossa, joka on ollut mukana Trafiikki-museoiden yhteisessä 3D-hankkeessa.

Hankkeessa 3D-mallien tuottamistekniikaksi valittiin fotogrammetria, joka on
3D-skannausta työläämpi menetelmä,
mutta aidommin todellisuutta jäljittelevänä
museoesineille sopivampi. Esineiden valinnassa kiinnitettiin huomiota materiaaliin ja
teknisiin vaatimuksiin, mutta myös esineen
käyttöhistoriaan. 3D-mallinnukseen valittiin
esineitä, joilla on mielenkiintoinen tarina tai
ne liittyvät johonkin merkittävään ilmiöön.
Rautatiemuseon mallintamista esineistä voi
mainita esimerkiksi virkalakin, joka kuului
Milly Tojkanderille, Suomen ensimmäiselle
naisasemapäällikölle.
Mielenkiintoinen museoesine on myös
tuore hankinta kokoelmiin. Hyvinkään
konepajan lopettaessa toimintansa vuonna
2018 Rautatiemuseo tallensi kokoelmiin
konepajan työntekijöiden askarteleman nopan, joka kuvaa ajankohdan epävarmuutta
työntekijän näkökulmasta.
Trafiikin 3D-hankkeen päätteeksi
julkaistiin viitisenkymmentä 3D-mallia Sketchfab-julkaisualustalla. Kokonaisuutena ne
tarjoavat yllätyksellisen katsauksen kuuden
museon monipuolisiin kokoelmiin.
Hankemuseot päättivät yhdessä, että
kaikista 3D-malleista julkaistaan ladattavaksi vähintään niiden lowpoly-versiot
CC-BY-NC -lisenssillä. Lisenssi mahdollistaa
muun kuin kaupallisen käytön, kunhan
mallin tarjoaja mainitaan.

Rautatievaihteen kiinnitysjousi.

Löydät kaikki mallit Trafiikin Sketchfab-tililtä. Mallien tekniset tiedot ovat
tarkasteltavissa Sketchfabin valikoissa ja
kuvailutiedoista löytyvät myös mallinnettujen museoesineiden tarinat.
Hankkeessa tuotettiin myös kuusi
erilaista AR-tekniikkaa, eli lisättyä todellisuutta, hyödyntävää postikorttia. Postikortit ovat myynnissä museokaupoissa ja
Trafiikin verkkokaupassa.

Tutustu Rautatiemuseon
malleihin:
> sketchfab.com/
TrafficMuseumsAssociation/
collections/finnish-railway-museum
Lue lisää hankkeesta ja
3D-kuvauksien sujumisesta
Trafiikki-museoiden blogista:
> trafiikki.fi/blogi
Trafiikin verkkokauppa:

Hyvinkään konepajalla askarreltu
noppa pääsi myös 3D-malliksi.

> webshop.trafiikki.fi
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KUVA: NINA LAAKSONEN

VILLA ARTTU

Luonnonväripaletti

Näyttelyä
sponsoroi Uula Color
lahjoittamalla gallerian
maalauksessa käytetyt
luonnonmukaiset ja
muovittomat maalit.

Villa Artun
tapahtumia
Luonnonväripaletti 26.1.–26.3.
Villa Artun galleria
Elämyksellisessä ja toiminnallisessa
näyttelyssä tutustutaan luonnon
tarjoamiin väreihin ja -materiaaleihin
taidetyöskentelyssä. Näyttelyssä on
teoksia kansainvälisestä lasten ja
nuorten taiteen arkistosta sekä Artun
Kuviksen ja Taito käsityö- ja muotoilukoulun oppilaiden töitä. Aihetta
avataan myös videoiden, valokuvien
ja kasviväriskaalojen kautta. Näyttely
teemoja ovat ekologisuus, kestävä
kehitys ja tulevaisuusajattelu.

-näyttely kannustaa
luontoyhteyteen
Kevään ja kesän kasvien väriloisto sekä innostus
kokeilla kasviväreillä värjäämistä synnytti idean
Luonnonväripaletti-näyttelyyn. Villa Artussa
26.1.–26.3.2021 esillä oleva näyttely tuo esille
luonnonvärejä ja -materiaaleja
taidetyöskentelyssä.

N

äyttely rakentuu kansainvälisestä lasten ja nuorten
taiteen arkistosta kootun
kokonaisuuden ympärille.
Yhteensä 76 teoksessa teemoina ovat ekosysteemille elintärkeät asiat
kuten vesi, valo ja pimeys, metsät, hyönteiset, sienet ja mikrobit. Puhdasta vettä
ja sopivasti auringon valoa, kuten pieniä
hyönteisiäkin tarvitaan, jotta kasvit pystyvät
tuottamaan happea, muokkaamaan maata
ja tuottamaan väriaineita myös ihmisten
käyttöön. Ilmastonmuutoksella on suoraan
vaikutuksia kasveihin ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Näyttelyssä
pohditaan muun muassa sitä, mitä jos kasvit kierrättäisivät tulevaisuudessa ihmisten
kuluttamat tekstiilien värit.

ja luontoarvojen vaalimiseen. Näyttelyn
Tulevaisuus-nurkkauksessa saa jokainen
jättää oman viestinsä kasvien ja luonnon
puolesta Entä jos? -seinälle! Näyttelyn
tulevaisuusosuutta on tehty yhteistyössä
Annantalon ja Tulevaisuuskoulun kanssa.
Näyttely on askel kestävämpään kehitykseen Villa Artussa. Suuntana on kestävämpi
tulevaisuus lapsille ja nuorille.

Kypsät sitruunat, Oleg Kondratjev,
Soviet Union (Kansainvälinen lasten
ja nuorten taiteen arkisto)

PEHMEITÄ VÄRISKAALOJA

Kankaalle, silkille ja villalle syntyneet
toisiinsa sointuvat värit valmistettiin viime
kesän ja syksyn kasvivärjäyskokeiluissa.
Kokeiluja tehtiin Villa Artun ulkotiloissa
tuottaja Nina Laaksosen ja käsityönopettaja Niina Vyyryläisen toimesta. Värjäysprosessista kerrotaan videon, valokuvien
ja värjäysmallien avulla. Hyvinkään kuva-

taidekoulun oppilaat tutkivat syksyisessä
luonnossa vedenpinnan liikkeitä. Maalaukset muodostavat näyttelyssä virtaavan
puron, joka saa alkunsa valokuvaaja Tero
Makkosen videokuvaamasta oikeasta
metsäpurosta. Näyttelyssä on myös Makkosen valokuvia värjäyksissä käytetyistä
luonnonkasveista.
Näyttelyyn on varattavissa opaskierroksia kaikille aiheesta kiinnostuneille sekä
työpajoja päiväkoti- ja kouluikäisille sekä
yläkoulun ja toisen asteen ryhmille. Työpajoissa maalataan luonnonaineilla ja lisätään
elämää metsäpuroon vesikasvien ja -eläimien muodossa. Yläkouluille ja 5.-luokkalaisista ylöspäin suunnatuissa työpajoissa
tehdään soittimia Japanintatar-kasvista taiteilija-muusikko Katri Oikarisen vetämissä
työpajoissa.

Lasten ja nuorten taiteen arkisto paljastaa,
että luonnosta huolehtiminen on ollut
lasten ja nuorten mielissä tärkeää jo useilla
edellisillä vuosikymmenillä. Luonnonväripaletti-näyttelyssä keskitytään kestävän
tulevaisuuden visiointiin luonnonsuojelun, tulevaisuusajattelun ja ekologisten
teemojen kautta. Luonnonvärien tutkiminen voi innostaa katsojia kierrättämiseen
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KUVA: ANU HAIKONEN

EKOLOGISIA TEEMOJA JA
TULEVAISUUDEN VISIOINTIA

Kasvivärjäyksiä tekemässä käsityönopettaja Niina Vyyryläinen ja tuottaja Nina Laaksonen.

Lisää tietoa työpajoista löytyy Villa Artun
nettisivuilta > villaarttu.fi. Näyttely on auki
ma–pe klo 12–16. Ryhmille myös aamupäivisin. Varaukset p. 050 467 8308.
TEKSTI: NINA LAAKSONEN

Interflora – kasvitutkielmia maailmalta, Villa Artun käytävägalleria
26.1.–31.5.
Käytävägallerian seinät täyttyvät lasten ja nuorten tekemillä kasvitutkielmilla eri puolilta maailmaa. Esillä on
kukkaniittyjä, kukkivia asetelmia sekä
tutkielmia yksittäisistä kasveista.
Hyvinkään Lasten ja nuorten
kuvataidekoulun lopputyö- ja
työpajanäyttely 6.4.–23.4.
Villa Artun galleria
Näyttely esittelee Hyvinkään lasten ja
nuorten kuvataidekoulun vanhimpien
oppilaiden taidetta.
Käsillä taitoa – iloa – muotoa
3.5.–28.5. Villa Artun galleria
Näyttely esittelee Taito käsityö- ja
muotoilukoulu Etelä-Suomen Hyvinkään toimipisteessä lukuvuoden
aikana syntyneitä töitä.
Taidematka luontoon -tapahtumapäivä Villa Artussa
Lauantai 13.2. klo 10-15
Villa Artun tapahtumapäivässä pääsee
tutustumaan luonnon materiaaleihin
ja väriaineisiin taiteen tekemisessä.
Luonnonväripaletti-näyttelyssä on
paljon katseltavaa ja työpajoissa voi
itse taiteilla. Muusikko Katri Oikari-

sen Luonnontaajuuksilla-konsertissa
kuunnellaan luonnon materiaaleista
rakennetujen soittimien yllättäviä ja
hypnoottisia äänimaailmoja. Tapahtuma on maksuton.
Tarkempi ohjelma päivittyy sivulle:
> villaarttu.fi/tapahtumat/tapahtumapaiva/
Villa Artun satutunnit
Keskiviikkoisin 27.1., 24.2. ja 17.3.
Osallistu vanhemman kanssa tai
ryhmänä avoimeen satuhetkeen.
Luemme satuja värikkäistä kasveista
ja ruoasta sekä jännittävistä seikkailuista luonnossa. Ryhmän max koko
20 lasta ja satutunnin kesto noin 3045 min. Satutunnit ovat masuttomia.
Etu-käteisilmoittautuminen p. 050
467 8308.
Lue lisää: > villaarttu.fi/lapsille-ja-perheille/satutunnit/
Esitys Hulivili ja oikkuileva ilmasto
Lauantai 27.2. klo 10.30 ja 13.30
Kaupungintalon aula, Villatehdas
Tanssiteatteri Raatikko esittää Tiina
Nygårdin lastenkirjaan perustuvan
teoksen, jonka teemana on ilmastonmuutos. Pääosassa on touhukas tyttö
nimeltään Hulivili, joka on innokas
puutarhanhoitaja. Mutta voiko kalapuikkoja kasvattaa puutarhassa? Esityksen yhteyteen kuuluu käynti Villa
Artussa esillä olevaan Luonnonväripaletti -näyttelyyn. Ikäsuositus: yli 3-vuotiaat, kesto 50 min.Tapahtumaan on
lipunmyynti. Tiedot tarkentuvat.

Villa Arttu

Villatehdas O-rappu
Kankurinkatu 4–6, 05800 Hyvinkää
Avoinna ma–pe klo 12–16,
ryhmille myös aamupäivisin.
Varaukset p. 050 467 8308.
> villaarttu.fi
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KUVA: TEEMU HEIKKILÄ

KUVA: SHUTTERSTOCK

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI

Tapahtumakalenteri
Ilmoita omat tapahtumasi
Hyvinkääläisillä toimijoilla on mahdollisuus syöttää
tapahtumat maksutta tapahtumakalenteriin.
Palvelun käyttöönotto edellyttää rekisteröintiä.

KUVA: SAMI LAMBERG

KUVA: TEEMU HEIKKILÄ

Löydä kaikki
Hyvinkään
tapahtumat:

> tapahtumat.
hyvinkaa.fi

Lisätietoja tapahtumien lisäämisestä:
Outi Raatikainen,
outi.raatikainen@hyvinkaa.fi
p. 0400 929 846
Tykkää meistä Facebookissa,
ja pysyt ajan tasalla tapahtumista!
visithyvinkaa

Uudistunut Visit Hyvinkää
kertoo kaupungista kuvin
Hyvinkään kaupungin tapahtumakalenterin ja matkailusivusto Visithyvinkaa.fi verkkosivut on
uudistettu siten, että kokonaisuus palvelee jatkossa sekä tapahtumakävijöitä että matkailijoita.
Molemmille sivustoille löytää nyt saman verkkosivunäkymän kautta.

TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄT JA
MATKAILUYRITTÄJÄT TERVETULLEITA
MUKAAN
Jo aiemmin Hyvinkään tapahtumakalenteri
on mahdollistanut sen, että tapahtumajär-
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jestäjät ilmoittavat tapahtumistaan suoraan
kalenteriin. Jatkossa myös ravintola- ja matkailualalle tarjotaan samaa mahdollisuutta.
- Paikalliset toimijat voivat lisätä uusia
tapahtumia ja matkailukohteita helposti ja
sitä kautta saada lisää näkyvyyttä palveluilleen. Samalla sivuston hyödyt käyttäjille
kasvavat, kun yhdestä osoitteessa löytyy
selkeät tiedot eri vaihtoehdoista. Tapahtumajärjestäjien käyttämä tapahtumat.
hyvinkaa.fi -verkko-osoite toimii myös
jatkossa visithyvinkaa.fi -osoitteen rinnalla,
sanoo kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö
Outi Raatikainen.
- Tulevaisuudessa on myös tarkoitus
lisätä yhteistyötä alueellisen matkailuyhdistyksen HelsinkiNorthin kanssa, jonka sivuille on jo nyt linkki Visit Hyvinkään sivuilta.

Matkailuyhdistyksen sivuilla voi mm. varata
ja ostaa eri matkailuyritysten palveluja ja
elämyksiä, valottaa liiketoimintajohtaja
Annukka Lehtonen.

Mitä pidit tästä lehdestä?
Kerro mielipiteesi ja kehitysehdotuksesi osoitteessa:
> hyvinkaa.fi/lehtipalaute

> visithyvinkaa.fi
tarjoaa tietoa Hyvinkäästä
suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi.

Kaikkien 15.3.2021 mennessä
vastanneiden kesken arvomme
2 kpl 50 euron lahjakorttia
Hyvinkääsaliin. Voittajille
ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
KUVA: HYVINKÄÄSALI

"S

ivustokokonaisuus palvelee niin
hyvinkääläisiä kuin paikkakunnalla
vierailevia. Teemme kaupunkia
tutuksi aiempaa enemmän valokuvien kautta, jotta matkailijat voivat entistä
paremmin hahmottaa, mitä Hyvinkäällä
on tarjota. Reitit eri paikkoihin löytyvät
kohdekohtaisten karttojen avulla, eli tavoitteena on kaikin puolin helppokäyttöinen
käyttökokemus myös mobiilissa, taustoittaa
Hyvinkään kaupungin viestintäpäällikkö Pi
Krogell-Magni.

Anna palautetta lehdestä
ja voita lahjakortti
Hyvinkääsaliin!
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HYVINKÄÄ-LEHTI 1/2021 JULKINEN TIEDOTE

Poimintoja Hyvinkääsalin
kevään ohjelmistosta
Kulttuuriyhdistys
Vilkastus: Lumikuningatar
15.1.2021 klo 18 (ensi-ilta)
17.1.2021 klo 14 ja 17
21.1.2021 klo 15 ja 18
23.1.2021 klo 14 ja 17
Liput 15 eur, lapset (alle 18 v)
ja eläkeläiset 10 eur

Costello Hautamäki &
Hämeenlinna Big Band:
”Rock ’n’ Roll ’n’ Blues ’n’ Jazz”
La 17.4.2021 klo 19
Liput 35,50 eur

The Manhattan Transfer
La 11.12.2021 klo 19.
Liput alk. 49,50 eur

Show Must Go On
La 13.3.2021 klo 14 ja 19
Liput alkaen 45 eur

Jari Sillanpää 25-vuotisjuhlakonsertti To 4.3.2021
klo 19. Liput 52 eur
Anna Eriksson
- Jos mulla olisi sydän
La 3.4.2021 klo 19.
Liput 34,50 eur

Johanna Iivanainen
& Johanna Kurkela ALTAMULLAN ROAD
Pe 19.2.2021 klo 19.
Liput 43 eur

Mamba
La 20.3.2020 klo 19.
Liput 32 eur

Laura Voutilainen
Pe 19.3.2020 klo 19.
Liput 36,50 eur

Vanhoja poikia
– Miehet, unelmat ja
Junnu Vainion laulut
Su 18.4.2021 klo 16.
Rooleissa Esko Roine,
Taneli Mäkelä, Tuomas
Uusitalo ja Puntti Valtonen.
Liput 42,50 eur

Tuure Kilpeläinen:
Paluu Paratiisin 2021
To 11.3.2021 klo 19.
Liput 39 eur

Tanssien Tähtiin Show -2021
La 27.03.2021 klo 19.
Liput 38,50 eur

Benny Törnroos & Muumit
Su 7.3.2021 klo 14.
Liput 19,50 eur

ILTA
Pe 26.3.2021 klo 19.
Liput 25 eur

Jarkko Tamminen
- Kuuleeko Hyvinkää?
-imitaatioshow
La 10.4.2021 klo 15 ja
19. Liput 35 eur

Hyvinkääsali

Vasara ja Nauloja
Pe 16.4.2021 klo 19
Liput alkaen 32 eur

Saikkua, kiitos! OSA 3
To 8.4.2021 klo 19.
Liput 32 eur

Naurua kolmannella
Su 25.4.2021 klo 18.
Liput 34,50 eur

Sami Hedberg
15-vuotisjuhlakiertue
To 18.3.2021 klo 18 ja 21.
Liput alkaen 35 eur, K-15

Kauppatori 1, 05800 Hyvinkää
Lisätietoja ohjelmistosta:
> hyvinkaasali.fi , > facebook.com/hyvinkaasali

