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Nimipäivät

Päivän sana

n  HyviNkää

Hyvinkään Oloneuvokset: Marras-
kuun kristallitanssit Hyvinkääsalilla 
to 8., 15., 22. ja 29.11. klo 12–15. Li-
put osallistuvat kristalliarvontaan.
Hyvinkään seudun kilpirauhas-
yhdistys: Keskusteluryhmä ko-
koontuu Järjestökeskus Onnensil-
lassa to 8.11. klo 18.

Hyvinkään Seudun Pohjalaiset: 
Satavuotiaaseen Raittiustaloon tu-
tustuminen Pekka Tuiskun opastuk-
sella ja syyskokous, Vaiveronk. 24, to 
8.11. klo 18.15.
Hyvinkäänkylän Työväenyhdis-
tys: Syyskokous to 15.11. klo 18 Hy-
vinkäänkylän Työväentalolla. Johto-
kunnan kokoontuu klo 17.

Hyvinkään Hengitysyhdistys: 
Uniapneakerho to 8.11. klo 18 Le-
povilla, vesivoimistelu klo 13 uima-
la. Käsityökerho ke 14.11. klo 15. Va-
loviikolla olemme 7.11. klo 10–14 
potilasoppimiskeskus Sopessa.
Mannerheimin Lastensuojelulii-
ton Hyvinkään yhdistys: Syysko-
kous ke 14.11. klo 17.30 Kenttäka-
dun päiväkodilla.
Hyvinkään seudun Monikkoper-
heet: Kuukausitapaaminen to 8.11. 
Onnensillassa klo 18.30. Mukana 
myös kattojärjestömme järjestö-
sihteeri! Paikalla kahvitarjoilu. Kaik-
ki jäsenet mukaan.
Naiskuoro Solina: Ma 12.11. ei har-
joituksia. La 17.11. harjoitukset Ura-
kantalolla, alk. klo 10. Ma 19.11. syys-
kokous harjoitusten yhteydessä.
Hyvinkään Ruusu-Risti ryhmä: 
Yleisöluento su 11.11. klo 13–15 
Hyvinkään Taidemuseossa, Yrjön-
huone. Luennoitsijana Jukka Sarno, 

aiheena Viattomuus.
villa inkeri: Järjestää adventtimat-
kan 7.–9.12. Kikkerin palvelukeskuk-
seen. Tapaamme inkeriläisiä ystäviä, 
palvelutalon asukkaita, vierailu las-
tenkodissa. Majoituksena perhema-
joitus. Tied. ja ilm. 19.11. menn. Eva 
Kotiniitty 040-537 3243.
Hyvinkään kansalliset Seniorit: 
Atk-jatkokurssit Onnensillassa 12.–
14.11. klo 9–11. Ilm. mahd. pian p. 
040-731 6750. Kirjallisuus- ja kes-
kustelukerhon syysretki Keravalle 
13.11. klo 11.45–16.30 sekä kokous 
15.11. klo 15.30 Kehrääjänkadun 
päiväkeskuksessa.
Hyvinkään Demarit: Syyskokous 
ke 14.11. klo 18.30 ravintola Harle-
kiini. Johtokunta klo 18.
NvL:n Hyvinkään Siipi: Kirjoittaja-
piirit Urakantalolla la 10.11. klo 12 
alkaen. Paikalla myös Nuoret kir-
joittajat.

vanhanmyllyn Siirtolapuutar-
hayhdistys: Goa:n matkalaiset, 
matkaliput noudettavissa Uuden-
maan Seuramatkoista.
Hyvinkään kameraseura: Ke 14.11. 
klo 18 Hämeenkadun koululla syys-
kokous. Kuukausikilpailun aihe va-
paa. Sarjat mv ja värivedokset sekä 
projisoitavat diat ja digi. Digikuvat 
os. digikuvat@hyvinkaankamera-
seura.net viim. ma 12.11. Pikkujou-
lu la 8.12. klo 18 alk. Rav. Nelsonissa, 
jäsenkutsut saapuvat pian. Vuosikil-
pailuun voi jättää kuvia kerhoiltana 
tai viim. ma 19.11. valokuvausliikkei-
siin. Aihe vapaa. Sarjat: 1) mv-vedok-
set, 2) väri-vedokset ja 3) projisoita-
vat (diat ja digi). Digikuvat cd-levyl-
le. kork. 5 kuvaa/sarja/hlö.
Riihimäen seudun Omaishoitajat 
ja Läheiset: Omaishoitajien Hyvin-

kään Pysäkki auki ke 7.11. klo 9–15 
Baptistilähetyksen tiloissa Kauppa-
lank. 2. Naisomaishoitajat, muistat-
tehan palauttaa Marin kyselylomak-
keen Pysäkille! Lisät. 019-732 752.
Hyvinkään invalidit: Vietämme 
pikkujoulua pe 30.11. klo 18 Martin 
srk-talolla, Niittymäenraitti 4. Muis-
ta pieni paketti pukinkonttiin. Sito-
vat ilm. viim. 15.11. menn. p. 040-
592 8551. Ota tarvittaessa yhteys 
invataksiin.
Rintamanaisten Liitto: Hyvinkään 
kerho: Vietämme sisariltapäivää to 
15.11. klo 14 Veteraanitalolla. Ilm. ja 
maksu joululounaalle kerätään täs-
sä kerhossa.

n  RiiHiMäki
Riihimäen Sotaveteraanit: Riihi-
mäen kaupungin veteraaneille tar-
joama teatteriesitys Tali-Ihantala 
1944 näytäntö on elokuvateatteri 
Gildassa ke 5.12. klo 14. Esitykseen 
halukkaat voivat noutaa vapaalip-
puja kaupungintalon alakerran Tie-
totuvasta.

kokoomuksen Riihimäen kunnal-
lisjärjestö: Kokoukset su 11.11. Ker-
hotalolla. Hallitus klo 18. Yleiskoko-
us klo 19.
Herajoen Työväenyhdistys: 
Eduskuntavierailulle to 15.11. 
lähtijät, muista ilm. 11.11. menn. Al-
lille 040-730 9075 saat tarkemmat 
ohjeet. Työväentalon myyjäisiin tar-
vitaan talkoolaisia.
Riihimäen Retkeilijät: Huomioikaa 
syysvuosikokous Heiskan majalla su 
18.11. klo 15 kaikki mukaan. Uima-
lan vuoro klo 8–10 peruttu samana 
päivänä kilpailujen vuoksi. Muis-
takaa ilm. pikkujouluun joka pide-
tään Herajoen työväentalolla 24.11. 

klo 17 alk., ilm. 19.11. menn. Luhdille 
p. 0400-465 229.
Riihimäen yrittäjänaiset: Ti 13.11. 
klo 19 kokous Elisan tiloissa, Maiste-
rink. 9. Anne Kotkavalkama kertoo 
yrittäjän puhelinratkaisuista ja Mi-
ka Herpiö vastaa keskustan liiketi-
lakysymyksiin.
vR:n Tanhukerho: Pidämme ”vei-
vausta” to 8.11. n. klo 12 Erkylänt. 60, 
kaikki mukaan.
Lyylit: Lounas Atomin Rosso 8.11. 
klo 13.
Hämeen allergia- ja astmayhdis-
tys: Syyskokous ma 19.11. klo 18.30 
Hämeen ammattikorkeakoulu, sosi-
aali- ja terveydenhuolto-oppilaitok-
sella, Lahdensivunt. 5, H:linna. Suo-
lahuonehoidon eduista kertoo Mat-
ti Heikkilä.

n  MuuT
kuparsaaren Nuorisoseura: Ku-
parsaaren nuorisoseuran kuusijuh-
laa vietetään 25.11. klo 13. Maksul-
linen jouluruokailu, arpajaiset ym. 
ohjelmaa. Ilm. Kertulle 16.11. menn. 
p. 019-440 255 tai 040-831 5521.

Erkylän Martat: Marttailta Aili Myl-
lyntaustalla 12.11. klo 18.30. Suo-
nummentie 5. Teemana Apupupu 
tapaaminen! Pikkujoulua vietäm-
me 11.12. klo 18 Upseerikerholla. 
Im. otetaan vastaan 5.12. asti! Senja 
0400-216 661, Mervi 040-761 0887.
Hausjärven Maa- ja kotitalous-
seura: Teatteriretki Lahden kaupun-
ginteatteriin katsomaan Cats-musi-
kaalia ke 5.12. klo 19 (maksullinen). 
Lähtö kirkon alaparkkipaikalta klo 
17.45. Ilm. pe 9.11. menn. Riitta Kur-
kelalle 050-375 9168 tai Essi-Noora 
Jylängille 050-530 0405.

Täytä ruudut 
niin, että 
numerot 1-9 
ovat mukana 
jokaisessa 
vaaka- ja 
pystyrivissä 
sekä kaikissa 
yhdeksän
ruudun 
neliöissä. 

Ratkaisu 
tämän sivun 
toisessa 
laidassa.

Lisää  
sudokuja 
osoitteessa

www.
aamuposti.fi

n SuDOku

Pimeä päättyy klo 7.12. Aurin-
ko nousee klo 8.00 ja laskee klo 
16.07. Pimeä alkaa klo 16.55. 
Lähde: Helsingin yliopiston al-
manakkatoimisto, havainto-
paikka Hyvinkää, 24.86 itään 
Greenwichistä, 60.63 pohjoista 
leveyttä.

Tänään: Taisto.
Huomenna: Aatos.

Onnellinen se kansa, joka rie-
muiten ylistää sinua, Herra! Se 
kansa saa vaeltaa sinun kasvo-
jesi valossa. Ps. 89:16.

7.7.
marraskuuta

keskiviikkona

Mietelmä

Ilman innostusta ei ole syntynyt 
mitään (Ralph Waldo Emerson).
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n  LOPPi

kuolleet: Elvi Mirjam Laurila 77 v, 
Mauri Olavi Tuominen 58 v.
kastetut: Cecilia Elisabeth Harjula, 
Nestori Oliver Myllykoski.
Jumalanpalvelukset ym. Lopen 
kirkossa: Su 11.11. klo 10 Isänpäi-
vän messu, Ilkka Juote, kantt. Tiina 
Metso. Sadonkorjuun kiitospyhä. 
Kirkkokahvit srk-salissa. Ke 14.11. 
klo 18.30 koko perheen taskulamp-
pukirkko, Riina Saastamoinen, Taina 
Sulkanen, lastenohjaajat. Salaisuuk-
sia tutkitaan taskulampun valossa 
hiippaillen ja seikkaillen. Tilaisuus 
kestää noin 45 minuuttia. Su 18.11. 
klo 10 messu, Riina Saastamoinen, 
Taina Sulkanen, Jorma Mikkola (sak-
sofoni). Marttojen kirkkopyhä. Kirk-
kokahvit srk-salissa.
Muut tilaisuudet: To 8.11. klo 18–
20 Isänpäivätapahtuma isille ja lap-
sille seurakunnan virastotalon ala-
kerrassa. Luvassa pelailua, askarte-
lua ja muuta touhua. Ilm. Saijalle p. 
050-359 8349 tai kirkkoherranviras-
toon 019-426 4100, klo 18.30 Oura-
joen srk-ilta Airi ja Erkki Siivosella, 
Siivostentie 176. Pe 9.11. klo 18.30 
Hirvijärven srk-ilta Marja Jokelalla, 
Hirvijärventie 1081. Ke 14.11. klo 13 
kirkonkylän srk-tilaisuus Kotikam-
mari Toivolassa.
Satunnaiset laulajat: Ensimmäiset 
harjoitukset ke 7.11. klo 14 kirkon 
musiikkisalissa, Pilpalantie 1. Lisät. 
Taina Sulkaselta p. 050-366 2246. 
Parisuhdela 17.11. klo 9.30–18 Ke-
sijärven leirikeskuksessa parisuh-
teen vuosihuoltona, jossa parit kes-
kustelevat erikseen ja yhdessä mie-
hen ja naisen välisen parisidoksen 
varusteista, ohjauksesta, polttoai-
neen syötöstä, pakoputkistosta, 
huoltoväleistä, sytytyksestä, sähkö-
järjestelmästä, jarruista, kytkimestä 
ja moottorista. Lastenhoito järjes-
tetty leirikeskuksessa. Vetäjinä Ilk-
ka ja Eija Juote. Hinta sis. päivälli-
sen ja iltapäivätarjottavat. Ilm. viim. 
to 15.11. kirkkoherranvirastoon p. 
019-426 4100. Lisät. Ilkalta p. 050-
307 5658.
kotikammari Toivola: To 8.11. klo 
12 käsityö-olo-rupattelupiiri. Pe 
9.11. klo 10–15 Omaishoitajien Py-
säkki. Ti 13.11. klo 10 sauvakävelijät. 
Ke 14.11. klo 13 kirkonkylän srk-ti-
laisuus. To 15.11. klo 12 käsityö-olo-
rupattelupiiri. Su 18.11. klo 18 lähe-
tysompeluseura.
Diakoniatyö: Diakonissa Auli Ko-

valainen p. 019-426 4150 tai 050-
383 3480 ja diakoni Katri Kaitai-
nen p. 050-537 6074. Joululehtien 
näytenumerot ovat saapuneet ja 
ovat nähtävillä kirkkoherranviras-
tossa. Tilaukset tehtävä viim. 16.11. 
Ke 7.11. klo 12 Sirkun kerho van-
hustentalon kerhohuoneessa. Ma 
12.11. diakoni Katri Kaitaisen vas-
taanotto Läyliäisten Keitaassa klo 
9–11. Ti 13.11. klo 12 vanhemman 
väen kerho Launosten Apajassa. Ke 
14.11. klo 14 vanhemman väen ker-
ho Läyliäisten Keitaassa. Ma 19.11. 
klo 14.30 vanhemman väen kerho 
Vojakkalan koululla. Ti 4.12. klo 10–
13 kehitysvammaisten joulujuhla 
Kesijärven leirikeskuksessa. Omai-
set ja huoltajat myös tervetulleita 
mukaan! Pukinkonttiin pieni nime-
tön paketti. Tilaisuus maksullinen. 
Ilm. viim. 26.11. kirkkoherranviras-
toon p. 019-426 4100 tai Ritva Poló-
nille p. 040-330 6061.
Pyhäkoulut su 18.11.: Kirkonky-
lässä seurakunnan päiväkerhotilas-
sa klo 10–11, Launosten Apajassa 
klo 12–13 ja Läyliäisten Keitaassa 
klo 14–15.
Perhekerhot: Perhekerhot kokoon-
tuvat pe klo 9.30–11.30 seuraavas-
ti: Kirkonkylässä seurakunnan päi-
väkerhotilassa, Launosten Apajas-
sa, Läyliäisten Keitaassa ja Pilpalan 
Liitontalolla.
varhaisnuorisotyö: To 8.11. klo 
18-20 Isänpäivätapahtuma isille ja 
lapsille seurakunnan virastotalon 
alakerrassa. Luvassa pelailua, as-
kartelua ja muuta touhua. Ilm. Sai-
jalle p. 050-359 8349 tai kirkkoher-
ranvirastoon 019-426 4100. La 8.12. 
koko perheen jouluretki Vivamon 
raamattukylään. Lähtö klo 12.30 ja 
paluu n. klo 17.30. Maksullinen. Ilm. 
Saijalle p. 050-359 8349 tai kirkko-
herranvirastoon p. 019-426 4100.
Rippikoulutyö: Ensi vuoden rippi-
koulujen tutustumistilaisuudet kirk-
koherranviraston nuortentilassa: 2. 
rippikoulu (2.–10.6.) ti 6.11. klo 16–
17.30, 3. rippikoulu (23.6.–1.7.) ke 
7.11. klo 16–17.30, 4. rippikoulu (7.–
15.7.) to klo 16–17.30.
Nuorisotyö: To 15.11. klo 18–20 
nuortenilta kirkonkylässä seura-
kunnan nuortentilassa. La 17.11. 
Maata Näkyvissä –festarit Turussa. 
Maksullinen. Ilm. Kari Monoselle p. 
050-533 4813. 23.–25.11. nuorten 
leiri Kesijärvellä, maksullinen. Ilm. 
Kari Monoselle.

LuONNONTiLaSSa

MIA LAGSTRöM

HYVINKÄÄ | Kaksivuotiaasta asti 
Hyvinkäällä asunut Samppa 
Mustonen on tallentanut koti-
kaupunkiaan valokuvin nelisen 
vuotta.

– Sain ilmaisen digikameran ja 
ajattelin, että jotain täytyy kuva-
ta. Otin pari valokuvaa parvek-
keeltani, ja siitä se alkoi.

Sen kummempaa koulutusta 
tai kokemusta miehellä ei valo-
kuvaamisesta tuolloin ollut, 
mutta vuosien myötä taito on 
harjaantunut.

– Valokuvaamisen oppii vain 
kuvaamalla. Pikkuhiljaa sil-
mä kehittyy. Nyt kun katselee 
ensimmäisiä kuvia, vaikuttavat 
ne aika huonoilta.

Mutta miksi juuri Hyvinkää?
– Miksi ei. Hyvinkäällä on pal-

jon kaunista, vanhaa jäljellä. Ei 
sillä, ettei uusikin voisi olla kau-
nista. Hyvinkää on myös muka-
van pieni paikka. Jos asuisi Hel-
singissä, ei aika varmaan riittäi-
si kaiken kuvaamiseen, saati jos 
asuisi jossain Lontoossa.

Alkuun Mustonen kertoo 
kuvanneensa kaikkea, mikä 
näytti hyvältä, mielenkiintoi-
selta tai vanhalta. Nyt kuvaami-
nen on tullut järjestelmällisem-

mäksi. 
– Saatan ajatella, että lähden-

pä Hakalaan kuvaamaan. Kes-
kusta on jo aika hyvin kartoi-
tettu. Ei ole varmaan yhtäkään 
taloa, jota en olisi kuvannut. 

Kuvattavaa riittää kaverin 
mukaan tulevaisuudessakin.
– Kaupunki ja rakennukset 
muuttuvat koko ajan. Muuta-
man kymmenen vuoden pääs-
tä on hauska katsoa kuvia, kun 
huomaa, kuinka paljon kaikki on 
muuttunut. Sehän on juuri van-
hojen valokuvien viehätys. 
Kauneimmat rakennukset Mus-
tosen mielestä ovat ehdottomas-
ti keskustan vanhat funkkisra-
kennukset, kuten Vanha Ahjon-
talo, Musiikkiopisto ja Säästö-
pankin talo.
– Funktionalismi oli kaunis ja 
selkeä tyylisuuntaus.
Valokuvaamisen ohella Musto-
nen on kiinnostunut kotikau-
punkinsa historiasta.
– Harrastuksen myötä on selvin-
nyt mielenkiintoisia pikkujuttu-
ja, joita on kiva yhdistää omaan 
elämäänsä. Täälläkin on istu-
nut kaksi tsaaria sopalla 1862, 
vai oliko se 1863, hän esittelee 
Hyvinkään rautatieasemaa. 

Alkuun Mustonen keräsi kuvia 
omille kotisivuilleen, kunnes 

hän kolmisen viikkoa sitten 
perusti kokonaan oman netti-
sivuston kuville. Tällä hetkellä 
sivuilla on peräti seitsemänsa-
taa valokuvaa, jotka on otettu 
ympäri Hyvinkäätä. Palautetta-
kin on ehtinyt sivuista jo tulla.

– Eräs 46 vuotta sitten Hyvin-
käältä poismuuttanut nainen 
kirjoitti, että oli kiva katsella 
kuvia vanhasta kotiseudusta. 
Moni kertoo, että kotikaupungin 
näkee ihan toisella tavalla, kun 
katselee valokuvia. Harvoinhan 

sitä kaupungilla liikkuessa tulee 
rakennuksia katseltua.

Samppa Mustosen valokuvia 
löytyy osoitteesta www.hyvin-
kaakuvat.com.

Kotikaupunki uusin silmin

Mukavia pikkutietoja. Valokuvauksen myötä Samppa Mustonen on kiinnostunut kotikaupunkinsa his-
toriasta. - Täälläkin on kaksi tsaaria syönyt soppaa, Mustonen kertoo Hyvinkään rautatieasemasta.

MIA LAGSTRöM

PENTTI HALENIUS

AAMUPOSTI| Olin sunnuntai-ilta-
na katsomassa syklaamin kukkaa 
oikein läheltä, kun puhelin soi ja 
Arto Rantanen ilmoitti, että Hol-
mesin komeetta on hyvin näky-
vissä itätaivaalla, lähellä Perse-
uksen tähtikuviota.

Minä siitä sitten pihalle kiika-
reiden kanssa, vaikka kokemuk-
set tähtikuvioiden tunnistami-
sesta ovat huonot. 

Idän kyllä löysin, eikä sillä 
suunnalla mitään komeettaa 
näkynyt. 

Soitin Artolle ja kysyin että jot-
ta onko se korkeallakin. Korke-
alla kuului olevan ja niinpä oli 
pantava pää kenolleen: siinä  
kannoillani pyöriessäni rupesi 
pyörryttämään. En ole koskaan  
tuntenut oloani kotoisaksi sil-
mätyksin tähtien kanssa. Olen 
enemmän näitä syklaamimie-
hiä.

No sittenpä löytyi sumuisen 
näköinen komeetta ja rupesi 
kirjan tähtikartan avulla hah-
mottumaan Perseuskin ja sen 
kirkkain tähti Mirfak. Tietävät 
sen olevan niin sanottu keltai-

nen jättiläinen 590 valovuoden 
päässä, valoisuus 5000 auringon 
veroinen.

Siis noin vuonna 1417 Mirfa-
kista lähtivät muutamat valon-
säteet reissulleen ja saapui-
vat perille Nurmijärven Palo-
joelle 4.11.2007 kello 21.20.22. 
Hyödyttikö matka? Sitä ei tiedä 
kukaan.

Aamulla sitten Venus oli ihan 
lähellä kuuta ja kohta sen jäl-
keen auringosta nousi suoraan 
ylöspäin valosuihku, joka laa-
jeni pikarimaisesti. Valosuihku 
johtui ilmassa leijuvista jäähi-
leistä - kai.

Näin se universumi mei-
tä moikkailee, vähän kylmästi, 
mutta moikkailee kumminkin.

Vaihtakaa väriä. Sain kokojy-
vävehnästä leivottua rusehta-
vaa pullaa ja puolukkapiirak-
kaa. Mikä vitsi käyttää muuta 
kuin kokojyvävehnää? Maku on 
jees, jees jees ja ravintoarvokin 
valkovehnää parempi.

Kirjoittaja on biologi, luonto-
harrastaja ja Aamupostin toi-
mittaja. Luonnontilassa palsta 
ilmestyy kuin viesti avaruudesta 
joka keskiviikko Päivyri-sivulle.

Ilta Holmesin ja Mirfakin kanssa

Taivaan valoja. Vasemmalla oleva Holmesin komeetta saa valon-
sa auringosta, muut pisteet ovat itsenäisiä tähtiä, siis aurinkoja. 
Kirkkain tähti kuvan ylälaidassa on Mirfak.

PENTTI HALENIUS

MIA LAGSTRöM

HYVINKÄÄ | Hyvinkään kaupun-
gin Martat ovat jakaneet kodin-
hoitoneuvoja ja -ohjeita jo seit-
semänkymmenen vuoden ajan. 
Yhdistyksen syntymäpäiväjuh-
lia vietettiin jäsenistön voimal-
la Paavolan seurakuntakodis-

sa, jossa juhlallisuudet alkoivat 
osuvasti pienellä hartaushetkel-
lä ja kannelmusiikilla.

– Kantele, kansallispuvut ja 
Martat sopivat hyvin yhteen. 
Ovathan Martat tunnettuja 
perinteiden vaalijoita, Martto-
jen puheenjohtaja Eila Piiroi-
nen esitteli juhlan ohjelmaa.

Hyvinkään kaupungin Martat 
perustettiin pula-aikana, joulu-
kuussa 1937 silloisessa suojelus-
kunnan talossa. Jäseniä yhdis-
tykseen liittyi heti 30. 

– Alkuinnostus oli niin val-
tava, että jäsenet kokoontuivat 
joka viikko, yhdistyksen histo-

riaa muistellut Kaija Salonen 
kertoi.

Edes rahapula ei haitannut 
yhdistyksen alkutaivalta, vaan 
jäsenet lahjoittivat tekemiään 
käsitöitään yhdistykselle. 

– Tomerat rouvat kävivät villa-
tehtaan johtajan puheilla pyytä-
mässä käsityötarvikkeita yhdis-
tykselle. Ja tokihan matka tuot-
ti tulosta. Niistä sitten ahkerat 
kädet valmistivat monenlaisia 
kudonnaisia myyjäisiin, Salo-
nen kertoi.

Perustetun yhdistyksen tavoit-
teena oli aineellisen ja henkisen 
hyvinvoinnin lisääminen. Sota-
aikana Martat keskittyivätkin 
erilaiseen avustustyöhön. Apua 

jaettiin muun muassa reservi-
läisille, pommituksessa kärsi-
neille, siirtolaisperheille ja sota-
orvoille. 

– Sota-aika vaati kekseliäi-
syyttä ja venymistä. Piirre, joka 
on säilynyt Martta-toiminnassa 
myöhemminkin. 

Kekseliäisyyttä ja osaamista 
on lisätty vuosien saatossa eri-
laisella kurssitoiminnalla, joka 
kuuluu olennaisena osana Mart-
tojen toimintaan. 

– On kudottu kankaita, 
ommeltu vanhasta uutta, tikat-
tu tallukoita ja kudottu sukkia. 
Olemme pitäneet  lukemattomia 
ruokatalouskursseja, opetelleet 
pariloimista, kasvis- ja kalaruo-

kien ja hapankaalin valmistusta 
sekä leivottu piirakoita ja tort-
tuja. Toiminta on ollut rikasta 
ja vaihtelevaa, Piiroinen kertoo 
ja vakuuttaa, että Marttojen toi-
minnalle on sijaa nykyaikana-
kin. – Kodinhoitotaitoja tarvi-
taan aina. Toivoisin, että nuoret 
oppisivat laittamaan itse ruokaa. 
Alusta asti valmistettu ruoka on 
terveellisempää, sillä siinä ei ole 
niin paljon lisä- ja säilytysainei-
ta, jotka voivat aiheuttaa erilai-
sia allergioita.

Vaikka uuden oppiminen on 
Piiroisen mukaan iso osa Mart-
tojen toimintaa, tärkeintä on 
kuitenkin yhdessäolo ja yhdes-
sä tekeminen.

– Kokoonnumme kahden vii-
kon välein. Tapaamisissa on aina 
mukavaa ja yhdistyksessä vallit-
see valtavan hyvä henki.

Juhlissa muistettiin useita hen-
kilöitä erilaisin ansiomerkein. 
Hopeisen ansiomerkin saivat 
Orvokki Happonen, Terttu Les-
kinen, Varpu Lampinen, Tuulikki 
Paajanen, Hilkka Piiroinen, Aili 
Tuominen ja Rauha Repo. Prons-
sisen ansiomerkin saivat Mai-
re Koivisto ja Terttu Tuominen. 
Kymmenvuotismerkki ojennet-
tiin Siiri Väisäselle, Martta Kajo-
selle ja Anja Koivulalle. Kolman-
nen tason taitoavaimen saivat 
Anneli Salonen, Eila Piiroinen, 
Kaija Salonen, Maija Penger, 
Mirja Jokivalli, Terttu Tuominen 
ja Sirpa Linnaluoma. 
Ykköstason taitoavaimet saivat 
Airi Heino, Ritva Härkönen ja 
Tuula Suominen. Sienimartat 
Diplomi 2007 luovutettiin Sir-
pa Linnaluomalle ja Maija Pen-
gerille.

Sukankudontaa ja hapankaalin valmistusta
Hyvinkään 
kaupungin 
Marttojen 
toiminta on 
ollut rikasta ja 
vaihtelevaa

n RaTkaiSu

Perinteitä kunnioittaen. Hyvinkään kaupungin Marttojen 70-vuotisjuhlat alkoivat Kanteleyhtye Käen-
piikojen kauniilla kannelmusiikilla ja kirkkoherra Ilkka Järvisen hartaushetkellä.

MIA LAGSTRöM


