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HYVINKÄÄ | Hyvinkääläisten 
Toini Parkkosen, Olavi Kaner-
van,  Veikko Cederin  ja  Jouko 
Parkkosen pääosin eläkepäivi-
nä syntyneet teokset ovat esillä 
Villan Voimalassa sunnuntaihin 
saakka.

Taidetta eläkkeellä -nimises-
sä näyttelyssä on esillä miesten 
maalaamia  öljyväritöitä  sekä 
Toini Parkkosen tekemiä ikoni-
maalauksia.

Etenkin miesten töissä komei-
levat monet eri aiheet. Hyvin-
kään  Eläkeläiset  ry:n  puheen-
johtajana  toimiva  Kanerva  on 
harrastanut aiemmin eläinten 
täyttämistä ja nykyinen maala-
usharrastus onkin jatkoa aikai-
semmalle harrastukselle.

– Maalauksissa  esillä  on  eri 
eläimiä. Viimeksi taisin maala-
ta Kuukkelin, Kanerva kertoo.

Ceder on puolestaan keskit-
tynyt töissään eri puolella Suo-
mea  olevien  maisemien  maa-
laamiseen.  Tauluissa  voikin 
nähdä niin näkymän Oulussa, 
Vääksyn  kanavan  kuin  mum-
monmökin Haritussa.

Jouni Parkkosen maalauksis-
sa on puolestaan kuvattu ennen 
kaikkea  eri  puolella  Suomea 
sijaitsevia rakennuksia. Tauluis-
sa komeilevatkin muun muassa 
Hyvinkään Parantola, Vanajan 
linna ja Kallion kirkko.

” Mukava harrastus ja 
samalla myös todella 
terapeuttista.

Kaikki neljä  innokasta maa-
laria ovat aloittaneet harrastuk-
sen pitkälti eläkepäivinä. Heistä 
Ceder on tosin käynyt jo 70- ja 
80-lukujen  vaihteessa  Hyvin-
kään Taidekoulua. 

Toini  Parkkonen  on  käynyt 
Hyvinkään  Kansalaisopiston 
ikonimaalausryhmässä yli kym-
menen vuoden ajan ja Kanerva 
ja Jouko Parkkonen puolestaan 
ovat tuttu näky kansalaisopis-
ton maalauspiirissä.

– Olemme siis kaikki harras-
telijoita  emmekä  ammattitai-
teilijoita. Tämä on mukava elä-
kepäivien harrastus ja pääosin 
olemme itseoppineita.

– Tarkoitus  ei  olekaan  jää-
dä maailmanhistoriaan suure-
na  taiteilijana,  vaan  tämä  on 
mukava  harrastus  ja  samalla 
myös todella terapeuttista, Jou-
ko Parkkonen kertoo.

Vaikka maalausinnostus  on 
syntynyt  pitkälti  eläkepäivi-
nä, Ceder kuitenkin muistelee 
maalanneensa  innokkaasti  jo 
kansakouluaikoina.

– Muistan  kun  silloin  sain 
maalauksesta kympin. Kaikes-
ta muusta taisikin melkein tul-
la vain kolmonen tai nelonen, 
mies kertoo hymyillen.

Toini Parkkonen puolestaan 
innostui ikonimaalauksesta 90-
luvun lopulla.

– Näin silloisen Meritan ikku-
nassa ikoneita ja kävin niitä pari 
kertaa katsomassa kunnes kipi-
nä  syttyi  ja  aloin  itse  maalaa-
maan. Ihmisten kannattaa tul-
la katsomaan meidän töitä, niin 
ehkä jollain myös syttyy kipinä, 
Parkkonen vinkkaa.

Kaikki neljä eläkeläistä toimi-
vat maalaamisen lisäksi aktiivi-
sesti  Hyvinkään  Eläkeläisten 
toiminnassa.

Sunnuntaihin asti esillä ole-
vassa näyttelyssä on tauluja ja 
teoksia  koko  siltä  ajalta,  kun 
eläkeläiset  ovat  harrastaneet 
maalaamista.

Taidetta eläkkeellä -näyttely 
Villan Voimalassa os. Kankurin-
katu 4–6 sunnuntaihin 21. elo-
kuuta saakka. Näyttely avoinna 
ma–la kello 11–17 ja su 10–12.

anna BRotkin

HYVINKÄÄ | – Kuluvan  vuoden 
aikana Hyvinkään katukuvassa 
on  tapahtunut  enemmän  kuin 
viimeisen viiden vuoden aikana, 
sanoo hyvinkääläinen Samppa 
Mustonen. 

Hän  tietää  mistä  puhuu,  sil-
lä takana on kuusi vuotta koti-
kaupungin tallentamista kame-
ran linssin läpi. Valokuvauspro-
jekti alkoi hetken mielijohtees-
ta,  mutta  tällä  hetkellä  Musto-
sen  kokoamalla  internetsivulla 
on jo yli 1 700 valokuvaa Hyvin-
käästä. 

Hyvinkäätä  lähietäisyydel-
tä lähes koko ikänsä seurannut 
mies suhtautuu keskustan katu-
kuvan  muutokseen  kaksijakoi-
sesta. 

– Se on kaksipiippuinen juttu. 
Joidenkin mielestä mitään ei sai-
si purkaa, ja onhan se purettujen 
rakennusten kannalta sääli. Toi-
saalta taas on hyvä että keskus-
ta keskustamaistuu. Enemmän 
olen muutoksen kannalla.

Ainoa asia, joka häntä kauhis-
tuttaa,  on  arkkitehtuurin  köy-
hyys: kauppakeskukset kun har-
voin rakennetaan betonikuutioi-
ta kummemmiksi.

”Vain joka 15. kuva 
päätyy sivuille.

Mustosen  sivuilla  on  kuvia 
myös  jo  tuhoutuneista  raken-
nuksista. Muun muassa postita-
lon häviämistä voi seurata use-
assa vaiheessa.

Yksi kohde Mustoselta jäi kui-
tenkin  kuvaamatta,  ja  sekös 
miestä harmittaa.

– Ottaa päähän tosi paljon, ett-
en ehtinyt kuvata Nummenkär-
jessä ollutta tiilitehdasta, ennen 
kuin  se  purettiin  kolme  vuotta 
sitten.

Mainososastolla  graafisena 
suunnittelijana  työskentelevä 
mies käy kuvaamassa Hyvinkää-
tä  viikoittain.  Otetuista  kuvis-
ta arvioilta vain joka 15. päätyy 
sivuille.

Samppa Mustonen  ei  ainoas-
taan kuvaa, vaan tutustuu myös 
kuvattavien  kohteiden  histori-
aan.

– Kiinnostuin Hyvinkään his-
toriasta  kun  aloin  kirjoittaa 
kuvatekstejä  ottamiini  kuviin. 
Ensin  tuli  kuvaaminen,  sitten 
kiinnostus historiaan.

Yksi  syy  kuvaamiseen  löytyy 
suhteesta omaan kaupunkiin.

– Minua ärsyttää se, kun aina 
Hyvinkäätä haukutaan. Ei tämä 
ole yhtään sen huonompi paikka 

asua kuin muutkaan. En muu-
ta  täältä  ikinä  pois,  Mustonen 
vakuuttaa.

Kuviensa  avulla  hän  uskoo 
saaneensa  muutettua  joiden-
kin  ihmisten  ahtaita  käsityksiä 
Hyvinkäästä.

Monet  ovat  kuvat  nähtyään 
sanoneet, etteivät ole huoman-
neetkaan miten hieno kaupunki 
Hyvinkää on. Moni on bongan-
nut sivuilta myös kuvan omasta 
kotitalostaan. Yksityisten ihmis-
ten  taloja  kuvatessaan  Musto-
nen on päässyt  juttusille myös 
talojen omistajien kanssa.

Hyvinkäätä kuvanneella mie-
hellä on ehdotuksia kaupunki-
kuvan parantamiseksi: suihku-
lähde kirjastoaukiolle, höyryve-
turi keskustaan ja hyppytornin 
purkuaikeet seis.

Höyryveturin  saamisesta 

näkyvälle  paikalle  Mustonen 
teki jopa aloitteen kaupungille, 
mutta se ei mennyt läpi.

– Vedottiin  siihen,  että  sen 
ylläpito  on  kallista  ja  ilkivallan 
uhka suuri. Mutta onhan höyry-
vetureita ympäri Suomea julki-
silla paikoilla. Ilmeisesti niiden 
pitäminen muualla paitsi Hyvin-
käällä  on  mahdollista,  Musto-
nen päivittelee.

Kotikaupunki  tuntuu  ole-
van harvinaisen lähellä miehen 
sydäntä.  Kunnallispolitiikkaan 
mukaan lähteminen ei häntä sil-
ti kiinnosta, kosiskeluista huoli-
matta.

Mustonen  aikoo  pysytellä 
visusti kameran toisella puolel-
la.

Samppa Mustosen Hyvinkää-
kuvasivusto osoitteessa www.
hyvinkaakuvat.com
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näyttelyt

samppa mustosen top 5

Muutamasta otoksesta kasvoi  
1 700 valokuvan kokoelma nettiin
Samppa Mustosen 
kuvissa näkyy  
Hyvinkään 
muutos ja 
muuttumattomuus

Arkkitehtuurista rikkautta. Samppa Mustonen on kuvannut myös Hyvinkään keskustakuvan muutosta. Hän peräänkuuluttaa kauniin arkkitehtuurin perään betonilaatikoiden 
sijaan.

Kirjastoaukio ennen kauppakeskusta.

SaMppa MuStonen

Talvinen maitolaituri Ahdenkalliontien varressa.

Jussintori curling-joukkueen paluujuhlien aikaan.

Jätinlinna   alueella on yksi Mustosen lempikohteita.

Keskusaukio

anna BRotkin

HYVINKÄÄ | – Moni sivuilla käy-
nyt on ihmetellyt kuvia katso-
essaan, että ”onko Hyvinkääl-
lä tällainenkin paikka”, Samp-
pa Mustonen kertoo.

Eniten  mielenkiintoa  ja 
ihmetystä on herättänyt Mus-
tosen  kuvaama  Usminkallion 
tutka-asema. 

Mies kertoo sen olevan peräi-
sin kylmän sodan ajoilta.

– Siitä  kiinnostuneet  ihmi-
set ovat ihmetelleet, että onko 
Hyvinkäälläkin  muka  soti-
lasalue  ja  miten  sinne  pää-
see.  Moni  ei  ole  tiennyt  siitä 
mitään.

Mustosen  tietojen  mukaan 
tutka-asema on edelleen soti-
las-aluetta.

– Asema  on  pidetty  melko 
salassa: se on louhittu kallioon 
ja aidattu piikkilangalla.

Sivustolla on yli 500 kävijää 
kuukaudessa. Määrä on pysy-
nyt melko tasaisena jo muuta-
man vuoden ajan.

– Mielestäni  voi  sanoa, 
että Hyvinkää  ja  sen  historia 
kyllä  kiinnostavat  kaupunki-
laisia.

Kylmän 
sodan 
aikainen 
tutka-asema 
kiinnostaa

1. Hanko-radan asema
– Vuonna 1873 rakennettu asemarakennus al-
kuperäisessä rautatieläismiljöössä Rautatie-
museon alueella on aivan upea. paikkaan liit-
tyy myös mukava henkilökohtainen muisto.
2. Hyvinkään kirkko
– 1950-luvun lopun kirkolliset päättäjät ovat 
olleet rohkeita miehiä, kun näin modernin 
ja poikkeuksellisen kirkon ovat kaupunkiin 

päättäneet rakennuttaa. Yhtä kunnianhimois-
ta arkkitehtuuria on turha toivoa tämän päi-
vän rakentamiselta.
3. Jätinlinna
– Vuonna 1929 rakennettu komea ja massiivi-
nen maamiesseuran talo Suomiehen alueella. 
en ole itse käynyt viime aikoina tarkistamas-
sa, mutta luin, että kunnostustyöt olisivat al-
kamassa. toivon todella niin.

4. Kytäjän kartano
– Sisälläkin olisi joskus hienoa käydä.
5. sveitsin hyppyrimäki
– Jos hyppyrimäki kunnostetaan, on se nä-
kötornina arvokas perintö tuleville polville. 
ajatelkaa Sveitsin puistoa ilman hyppyrimä-
keä: sehän on vain mäntyjä, mäkiä ja monttu-
ja. Hyppyrimäki on erinomainen Hyvinkään 
symboli.

Hyvinkään kauneimmat paikat

aRi peltonen

Usminkallion tutka-asema 
on Kylmän sodan aikaisia pe-
ruja.

SaMppa MuStonen

”Hyvinkää ja sen 
historia kyllä 
kiinnostavat 
kaupunkilaisia.

Eläkeläiset innostuivat 
maalaamaan

Maisemia tauluissa. Villan voimalan Taidetta eläkkeellä -näytte-
lyssä on esillä myös Veikko Cederin töitä. Mies on ikuistanut tau-
luihinsa maisemia.

AAMUPOSTI |  Ankkarock  kerä-
si viikonlopun aikana Vantaan 
Korsoon yhteensä 17000 juhli-
jaa.

Odotetusti viikonlopun suu-
rinta  suosiota  nauttivat  koti-
maiset  yhtyeet.  Lauantai-illan 
huipentanut Don Huonot kerä-
si ylivoimaisesti festivaalin suu-
rimman yleisön lyhyen paluu-
kiertueensa viimeiselle keikal-
le.

Tunnetuimpia  kappaleitaan 
koko menestyksekkään uransa 
varrelta tarjoillut yhtye oli maa-
lattu ”Kaksoisolento”-albumin 
teeman  mukaisesti  mustaval-
koisella  vartalomaalilla  var-
paista  päälakeen.  Festivaalin 
muita  kokokohtia  olivat  esi-

merkiksi PMMP:n, Children of 
Bodomin sekä kolmen entisen 
Hanoi Rocks -muusikon tähdit-
tämän  Michael Monroen esiin-
tymiset.

Ulkomaisista  bändeistä  eri-
tyisesti ruotsalaisen The Sound-
sin suosio näyttää vain kasva-
van. 

Ensimmäistä kertaa Suomes-
sa esiintyneen brittiläisen laula-
ja-lauluntekijä Amy Macdonal-
din konsertti osoitti, että maas-
samme löytyy runsaasti nuoren 
naisartistin ihailijoita.

Nuorempaa yleisöä villitsivät 
punkpop-yhtye  All  Time  Low 
USA:sta  sekä  konerytmejä  ja 
punkia  sekoitellut  brittiläinen 
Enter Shikari.

Ankkarock veti 
17 000 kuulijaa

AAMUPOSTI |  Suomen  ainoa 
nykytaiteen  messutapahtuma 
ArtHelsinki  10  esittäytyy  suu-
rempana  ja  kansainvälisem-
pänä  kuin  aiempina  vuosina. 
Tapahtuma järjestetään Helsin-
gin Messukeskuksessa saman-
aikaisesti Habitare huonekalu-
,  sisustus-  ja  designmessujen 
kanssa. Kolmatta kertaa avautu-
vassa ArtHelsingissä on muka-

na 46 galleriaa seitsemästä eri 
maasta, mikä tekee ArtHelsin-
gistä Skandinavian kansainväli-
simmän taidemessun. Galleriat 
esittelevät 272 valikoidun taitei-
lijan teoksia.

ArtHelsinki, Helsingin nyky-
taidemessut 1.–5.9.2010, Hel-
singin Messukeskus. Järjestäjä: 
EventFlame Oy ja Suomen Mes-
sut.

Nykytaiteesta 
messutapahtuma

Riikka Jokinen


