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■  HYVINKÄÄ | ”Olen Hyvin-
käällä asuva, vuonna 1979 syn-
tynyt tyyppi, joka eräänä päi-
vänä päätti ottaa ikkunastaan 
muutaman valokuvan”, aloittaa 
Samppa Mustonen itsensä esit-
telyn verkkosivuillaan (www.hy-
vinkaakuvat.com).

Mustonen on koonnut yli sa-
dan sivun ja 700 kuvan laajuisen 
nettisivuston Hyvinkäästä otta-
mistaan valokuvista.

Jotkut tuttavat ovat pitäneet 
Hyvinkäätä rumana, mutta ovat 
huomanneet Sampan näpsi-
mistä kuvista, että eihän se pi-
dä paikkaansa. Hyvinkäällä on 
kaunista, ainakin toistaiseksi.

Samppa Mustosella on huoli 
keskustan tulevasta muutokses-
ta. Postitalon, kaupungintalon 
ja paloaseman paikalle suunni-
tellaan uusia rakennuksia.

– En vastusta muutosta, mut-
ta minulla on huoli siitä, että 
uudet rakennukset eivät ole ko-
vin kauniita. Pelkään, että niis-
tä tulee tyypillisiä jättimarketin 
kaltaisia eli rumia. Toivon, että 
kaupunkia rakennetaan harki-
ten.

– Olen huomannut, että jo-
pa kolmessa vuodessa paikat 
muuttuvat. Vuonna 2004 otin 
valokuvan Kenttäkadun ja Kou-
lukadun kulmassa olleesta Las-
tentalosta, se paloi heinäkuussa 
2006. Ehdin ottaa talosta useita 

valokuvia.
Valokuvaharrastusta hän pi-

tää palkitsevana, vaikka se on 
pelkkä harrastus, josta ei tule 
rahaa, mutta iloa se antaa. Lei-
pä tulee mainostoimiston töis-
tä.

Samppa Mustonen sai ensim-
mäisen digikameransa kännyk-
käliittymän kylkiäisenä kolmi-
sen vuotta sitten.

– Olin ottanut aikaisemmin-
kin kuvia kinokameralla asun-
toni ikkunasta. Ajattelin teh-
dä samaa digikameralla. Otin 

kuvia ikkunastani avautuvasta 
kaupunkinäkymästä. Siitä lähti 
ajatus kuvata Hyvinkäätä.

Ei betoni-
laatikoille
Ensin Samppa kuvasi keskustan 
vanhoja rakennuksia, Vanhaa 
kirkkoa ja funkkisrakennuksia. 
Digikameran muistiin ja sieltä 
tietokoneen kautta internetiin 
päätyivät muun muassa Ahjon 
talo, Musiikkiopisto ja Vanha 
Shell, jossa on nyt hampurilais-
ravintola.

Samppa Mustonen on lähinnä 
kaupunkikuvaaja, mutta luon-
tokuviakin on, esimerkiksi Suo-
miehessä olevasta pirunpellos-
ta, joka on kivikautista rantaa. 
Sivustonsa kuviin Mustonen on 
liittänyt lyhyesti historiallista 
tietoa, jota hän on kerännyt lu-
kemalla kaupungin historiasta 
kertovaa kirjallisuutta.

Kuvaajan mielestä Hyvinkääl-
lä on paljon hyvän näköisiä ra-
kennuksia, joihin hän laskee 
molemmat kirkot ja jo mainitut 
keskustan funkkisrakennukset.

– Betonisia laatikkomarkette-
ja ei pitäisi rakentaa keskustaan. 
Jos arkkitehtuuriin ei ole varaa, 
niin on parempi sijoittaa raken-
nukset automatkan päähän kes-
kustasta, hän yhtyy useiden hy-
vinkääläisten mielipiteeseen.

Kotikaupunkinsa kuvaamista 
Samppa Mustonen aikoo jatkaa 
edelleenkin. Hänen tavoittee-
naan on käydä läpi kaikki kau-
punginosat ja saada kattava ku-
vasto.

– Kun lähden kuvaamaan vaik-
kapa Marttia, tarkoitus ei ole ku-
vata kaikkia kohteita vaan saada 
hyvännäköisiä kuvia. Hyvinkää-
läiset haukkuvat kaupunkiaan 
ja täällä on vähän kotiseutuyl-
peyttä. Minä haluan tehdä Hy-
vinkäästä hyvännäköisen.

Seppo Ylönen

Samppa ei halua rumia 
rakennuksia keskustaan

Kotikaupunkiaan vasta kolmisen vuotta kuvannut Samppa Mustonen antaa ottamansa kaupunkikuvat kaikkien halukkaiden ihailtaviksi nettiosoit-
teessa www.hyvinkaakuvat.com.

SEPPO YLÖNEN

Samppa Mustonen nappasi tämän Hyvinkään keskustakuvan kymppitalon 
katolta. Tulevina vuosina alueelle rakennetaan useita uudisrakennuksia, 
ja maisema muuttuu.

SAMPPA MUSTONEN

■  VIIKKOUUTISET | Hannu-Pek-
ka Björkmanin lapsuudenkodissa 
vieraili erikoinen joulupukki.

– Yhtenä jouluna meillä kävi puk-
ki, jolla oli häntä ja joka löyhytteli 
itseään variksensulalla. Olen aina 
epäillyt, että pukkina esiintyivät äi-
tini veljet, mutta en koskaan saanut 
heitä kiinni itse teosta.

Nyt Björkman astuu itse joulupu-
kin kirjaimellisesti suuriin saappai-
siin, tosin vain valkokankaalla. Hän 
esittää 16.11. ensi-iltansa saavassa 
Joulutarinassa Nikolasta, orpopoi-
kaa, josta kasvaa joulupukki.

Björkman epäröi ensin roolia, 
mutta vakuuttui kuitenkin käsikir-
joituksesta. Lahjaperinteen aloit-
tajan tarina liikutti hänet ensiluke-
malla kyyneliin.

– Minulla oli iso kynnys ottaa 
rooli vastaan, onhan kyseessä to-
della tunnettu hahmo. Tarina oli 
kuitenkin hieno ja halusin olla mu-
kana siirtämässä sen empatiaa ja 
herkkyyttä valkokankaalle.

Painajainen
ennen joulua
Joulutarina on sisällöltään pe-
rinteinen, mutta toteutukseltaan 

moderni satu. Vaikka elokuva ker-
too siitä, kuinka joulupukki löytää 
kutsumuksensa antamisen ilos-
ta, ei kankaalla nähdä tonttuja tai 
kuusipuita.

Joulutarina on miellyttävällä ta-
valla vanhanaikainen.

– Katsojia ei kosiskella erikois-
efektisirkuksella, vaan tärkeintä 
on tarina ja se, mitä ihmisten vä-
lillä tapahtuu, Björkman sanoo.

Joulutarina esittelee ensimmäis-
tä kertaa joulupukin kotimaisessa 
elokuvassa. Aika näyttää kasvaako 
elokuva koko perheen jouluklassi-
koksi, joka katsotaan vuosittain. Se 
sopisi mainiosti Björkmanille. To-
sin hänen oma jouluelokuvansa 
on toisesta ääripäästä.

– Katson joka joulu nukkeani-

maation Painajainen ennen jou-
lua, se on aivan loistava elokuva.

Lapsuuden
maagiset joulut
Hannu-Pekka Björkman muistelee 
omia lapsuuden joulujaan maa-
gisina hetkinä. Erityisen tarkas-
ti näyttelijän mieleen ovat piirty-
neet kuusenhakureissut talviseen 
metsään.

– Ne hetket olivat tavattoman 
hienoja, vaikka ymmärsinkin nii-
den arvon vasta aikuisena.

Nykyisin Björkman löytää par-
haan joulutunnelman kolmevuo-
tiaan poikansa seurassa.

– Lasten kanssa on tärkeää teh-
dä asioita yhdessä. Haluan valmis-
tella poikani kanssa yhdessä jou-

lua, leipoa pipareita ja hakea jou-
lukuusen kaikessa rauhassa.

Joulukiireelle Björkman laittaa 
tiukan kurin jo hyvissä ajoin. Hän 
kertoo tehneensä lahjaostoksia lo-
kakuun alusta lähtien.

Lahjojen suhteen Björkman on 
oppinut saman, minkä elokuvan 
Nikolaskin havaitsee: on muka-
vampi antaa kuin saada. Yhdessä 
vietettyä aikaa lahjaröykkiöt eivät 
kuitenkaan korvaa.

– Haluan jatkaa omia rakkaita 
jouluperinteitä poikani kanssa. Yh-
dessä vietetyt hetket ovat paljon ar-
vokkaampia kuin lahjat, eikä pois-
saoloa voi korvata tavaroilla, Han-
nu-Pekka Björkman sanoo.

Tarja Kovanen

Joulupukin 
kotimainen
valkokangas-
debyytti nosti
kyyneleet
näyttelijän
silmiin

Hannu-Pekka Björkmanin
ihannejoulu syntyy yhdessäolosta

Hannu-Pekka Björkman astuu joulupukin suurin saappaisiin elokuvassa Joulutarina.
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