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Kirjasto on
sinun olohuoneesi,

jossa pelastetaan maailma

K

irjastontädillä on tuikea katse ja
nuttura kireällä. Kirjastossa pitää
olla hiljaa. Kirjaston aineisto on
vanhaa, pölyistä ja tylsää. Kirjastovirkailijat istuvat vain takahuoneessa juomassa kahvia.
Kaikki tuo on puppua!
Jaa, no pieniä poikkeuksia on. Alakouluikäinen asiakas E. saa kyllä tuikean katseen,
jos hän murustelee sipsejä ympäri kirjastoa.
Samoin nuorisolle huomautetaan ylenpalttisesta mekkalasta, jos kirjastossa on lehtiä
lukevia aikuisia. Muuten kirjasto on nykyään
rento paikka.
Kirjasto on kuntalaisen olohuone. Voit
pelata lautapelejä, juoda pullakahvit Lehtikahvilassa, hoitaa asioita netissä ja pitää
yhdistyksesi kokouksen. Vuonna 2022 voit
tavata kirjastossa ihmisiä ja jutella heidän
kanssaan. Maksutta, ehdoitta, juuri sellaisena kuin olet.
Päättäjät eduskunnassa panevat kirjastolle paljon painoa. Tieto, sivistys ja lukutaito kaikelle kansalle ovat vasta alkua.

Painava mutta uljas tehtävämme on edistää
demokratiaa Suomessa. Vaalien alla meitä
kannustetaan äänestämään, kantamaan
oma kortemme demokratian kekoon. Siinä on vissi ero, onko keossa 4,5 miljoonaa
kortta vai puolta vähemmän. Kirjaston tulee pitää demokratiaa esillä myös vaalien
välissä.
Puhu poliitikolle -hankkeen Noora Tammilehto ja Ratamon kirjastonjohtajat ovat
kevään mittaan pähkäilleet, miten alueen
kuntalaisia saataisiin innostumaan demokratiasta. Mikä motivoi lähtemään vaaliuurnille, kun kutsu jälleen käy?
Ratkaisun avain on ihmisten kohtaamisissa. Lähdethän mukaan, kun kutsumme
sinut keskusteluun? Hyvä tulevaisuus syntyy
tasa-arvoisesta vuoropuhelusta demokraattisessa yhteiskunnassa. Me yhdessä teemme Hausjärven, Suomen ja Euroopan.
Anu Ylimäki
kirjastonjohtaja
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K u n n a n j o h taja n k atsau s

Kunnan tehtävä

on luoda elinvoimaa

TEKSTI: Anu Ylimäki | Kuva: Jenna Eklöf

K

unnanjohtaja Pekka Määttäsen
mukaan Hausjärvellä menee keskivertoa suomalaiskuntaa paremmin. Taseylijäämää on kymmenen
miljoonaa ja myös tulevat vuodet
ovat ylijäämäisiä.
– Ryttylän koulun rakentamisessa onnistuttiin hyvin, kustannukset menivät alle
suunnitellun, hän sanoo.
Onnistunut kouluinvestointi jättää varaa
kevyen liikenteen väylille, puistoille ja muihin elinvoimaa lisääviin hankkeisiin, kuten
osallistuvaan budjetointiin.
– Kunnan tehtävä on luoda elinvoimaa ja
pitää kiinni palveluista, Määttänen kiteyttää.
Hän kehottaa kuntalaisia antamaan ideoitaan osallistuvaan budjetointiin. Sen osuutta
voidaan lisätä tai jopa napata jokin hyvä hanke suoraan kunnan investointiohjelmaan.
Määttänen iloitsee tulevasta pääradan
toisesta raiteesta. Se lisää elinvoimaa mahdollistamalla matkustamisen Oitista Helsingin suuntaan ilman vaihtoa. Vuoroväli pohjoisen suuntaankin saattaa tihentyä.
Seuraava iso investointi on yhtenäiskoulun
rakentaminen. Se tehdään järkevästi vaiheittain noin kymmenen vuoden aikana. Ensin
alakoulu, sitten liikuntasali ja lopuksi yläkoulu.
Suurin haaste piilee ajattelutavassa. Jos
ei uskalla tehdä perusinvestointeja, tulee
vain junnanneeksi paikoillaan tai pahimmassa tapauksessa taantuu.
– Vuoden 2016 jälkeen Hausjärvellä ei
ole korotettu veroja. Muihin kuntiin verrattuna verotus on keskitasoa ja kiinteistövero alimmassa kolmanneksessa, Määttänen
huomauttaa.
Vastinetta veroille tulee saada: yksityistieavustuksia on esimerkiksi syytä nostaa.

KUNNAN TUOTTAVUUS NOUSEE

Kunnanjohtajan puhelin soi herkästi, kun
tiehen ilmaantuu kuoppa tai katulamppu
ei pala. Ihmiset eivät tule ajatelleeksi, että
suuri osa teistä on valtion vastuulla.

4

HAUSJÄRVI

Kunnanjohtajan kesäloma kuluu sokkelia
maalaten ja juoksuharrastusta herätellen.

Määttänen ennakoi puhelujen lisääntyvän myös soteuudistuksen edetessä. Sekin
kuuluu asioihin, joissa kunnanjohtajalla ei
juuri ole sanansijaa vaikka hän monista ongelmista onkin perillä.
– Lääkärien rekrytointi alueelle ei näytä
hyvältä. Tuhannesta lääkäristä yksikään ei
ole kiinnostunut Hausjärvestä tai Lopesta.
Tilanne on vielä heikompi syrjemmällä Suomessa, Määttänen suree.
Hyvinvointimaakunnan suurimpina
haasteina hän näkee tuottavuuden säilyttämisen ja johtamiskulttuurin, jonka tulisi
ehdottomasti olla henkilöstölähtöistä.
– Sotepuolen työ on kuormittavaa, siellä
on eniten sairaspoissaoloja. Kunnan tuottavuus tulee nousemaan kun 140 soten
ammattilaista siirtyy pois kunnan palkkalistoilta, Määttänen selittää tulevaa outoa
tilastomuutosta.
Kunnanjohtaja ennakoi sotekeskusta Riihimäelle. Toiveissa olisi, että terveydenhoitajan ja hammashoidon palvelut voitaisiin
säilyttää Hausjärvellä entisenlaisina.
– Veikkaan, että kuntalainen ei juuri huomaa soteuudistusta arjessaan, Määttänen
sanoo.

VARAUTUMISTA TARKISTETAAN

Viime aikoina kuntalaisia on puhuttanut
varautuminen. Määttänen on ollut mukana
kirjaston järjestämissä avoimissa kuntalaiskeskusteluissa. Niissä on tiedusteltu esimerkiksi väestönsuojista.
Kunnan valmiussuunnitelman yleinen
osa on tulossa päätökseen toukokuussa.
– Päivitetyn paperin pohjalta tulee sitten
käydä kohteet läpi, Määttänen sanoo.
Kunnanjohtaja ymmärtää kansalaisten
mietteitä mutta ei itse ole huolissaan. Pikemmin on niin, että suurista kaupungeista tuodaan ihmisiä maalle turvaan, jos tarvis on.
– Päärata, Hikiän sähköinfra ja Fortum
ovat meidän haasteitamme mutta niiden
turvaamista organisoivat kuntaa suurem-

mat tahot, Määttänen sanoo.
Kevät 2022 on paljastanut, että Suomi
on hyvin varautunut maa ja sen kunnissa
on perusvalmiudet myös poikkeusoloihin.
Niihin olemme saaneet hyvää valmennusta
kahden koronavuoden aikana.
– Parasta varautumista on se, että teemme perustyömme rauhallisesti, kuten tähänkin asti ja ylläpidämme nykytilannetta,
Määttänen vakuuttaa.

VOIMAA KESÄASUKKAISTA

Hausjärvellä on 700 kesäasuntoa, järvien
ja Puujoen rannoilta kuivan maan mökkeihin. Määttänen tahtoisi saada kesäasukkaat entistä enemmän kunnan toimintoihin
mukaan.
– Oitin markkinoille, Ryttylä-päivään ja
uusien kuntalaisten päivään, joka taas toivottavasti saadaan tauon jälkeen järjestettyä, Määttänen sanoo.
Tulevan kesän aikana kunnan matkailu
ja vapaa-ajan vietto ottavat ison askeleen.
Luontopolut ja patikkareitit saavat kunnon
merkinnät maastoon. Määttänen painottaa myös uimapaikkojen merkitystä kesän
valtteina.
Kunnanjohtajan oma kesä jakautuu Oitin ja Saarijärven kesken. Juuri kun hän oli
puolisolleen vannonut, että kesämökkiä
he eivät ainakaan ikinä hanki, tuli sellainen
iäkkään sukulaismiehen myötävaikutuksella
heille kuin puolivahingossa.
– Mökillä pitää teettää saunaremontti,
jossa yritän olla hanslankarina. Oitin talossa
olen suunnitellut maalata sokkelin, Määttänen kaavailee.
Elokuun lopulla on suunnitelmissa juosta taas pitkästä aikaa puolimaraton.
– Turun ajoilta tuttu Petteri Orpo näytti
olevan ilmoittautuneiden joukossa. Viimeksi
voitin hänet parilla minuutilla, Määttänen
nauraa ja tulee samalla asettaneeksi tavoitteensa juoksulle.

Hausjärven
kunta
somessa

Hausjärven
kunta uudistaa
kotisivujaan

H

ausjärven kunnan kotisivujen
taustalla on käynyt talven ja kevään ajan kova kuhina, sillä täysin uudistunut sivusto julkaistaan keskikesän tietämillä.
Uudella sivustolla on otettu huomioon sivustojen yhä lisääntynyt mobiilikäyttö sekä saavutettavuusdirektiivin
kriteerit. Saavutettavuus on olennainen
osa julkisten palveluiden digitalisointia,
sillä saavutettavaa verkkopalvelua pystyy
käyttämään, vaikka ei näkisi tai kuulisi tai
pystyisi käyttämään kahta kättä ja kymmentä sormea sujuvasti. Saavutettavan
sisällön myötä ketään ei jätetä verkkopalvelun ulkopuolelle.

Muitakin uudistuksia on luvassa.
Niiden joukkoon kuuluu mm. vanhasta,
kunnan omasta tapahtumakalenterista
luopuminen. Jatkossa alueellisista tapahtumista ilmoitetaan koko Kanta-Hämeen
kattavan hameevents.fi –sivuston kautta,
josta tapahtumatarjontaa voi myös selata. Uusi tapahtumakalenteri tullaan sisällyttämään Hausjärven omaan sisältökokonaisuuteen.
Hausjärven kunnan kotisivut palvelevat osoitteessa www.hausjarvi.fi. Uudistunut ulkoasu sisältöineen on nähtävillä
keskikesän jälkeen.

Visit Riihimäki
–verkkosivusto
kokoaa myös
Hausjärven
alueen helmet

H

ausjärven kunta jakaa tietoa
ajankohtaisasioista paitsi kunnan omilla kotisivuilla osoitteessa hausjarvi.fi, myös sosiaalisen
median kanavilla. Facebookissa
kunnan julkaisuja pääsee seuraamaan
Hausjärven kunta – keskellä Suomen kasvukäytävää –nimisen sivun kautta.
Instagramissa julkaisuja tuotetaan
nimimerkillä @hausjarvenkunta. Omien
sisältöjensä lisäksi Hausjärven kunta
jakaa kuntalaisten ottamia, paikallisia
kuvatunnelmia edelleen, joten jos ikuistit
kauniin auringonlaskun tai kävit metsäretkellä Hausjärvellä, merkitse julkaisuusi
@hausjarvenkunta. Jaamme parhaimpia
kuvatunnelmia myös tulevassa asukaslehdessä!

T

ammikuussa julkaistu Visit Riihimäki –sivusto kokoaa
yhteen Lopen, Riihimäen ja Hausjärven alueen matkailun helmet. Visit Riihimäki -sivusto kuuluu Hämeen
liitolta rahoituksensa saaneen Riihimäen seudun matkailuhankkeen hedelmiin.
Sivuston tarkoituksena on elvyttää pahoin koronapandemian vuoksi kärsinyttä matkailualaa auttamalla sivustolla
vierailijaa löytämään Riihimäen seudun parhaimmat kohteet.
Sivustolta löytyy niin luontokohteita, kuin myös museoita, tilamyymälöitä, aktiviteettejä sekä majoitusmahdollisuuksia.
Visit Riihimäki –sivusto löytyy netistä osoitteesta visitriihimaki.fi, mutta samalle sivustolle pääsee myös naputtelemalla
osoiteriville visithausjarvi.fi. Ota seurantaan myös Facebookissa ja Instagramissa (@visitriihimaki)!

HAUSJÄRVI
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Kiireellinen hoito

Kiireellisen hoidon yksikkö Pulssi77
Avoinna joka päivä klo 8-22
Kontiontie 77, 11120 Riihimäki,
puh. 019 758 5600
arkisin klo 8-15 puhelu ohjautuu takaisinsoittojärjestelmään
arkisin klo 15-22 ja viikonloppuisin klo 8-22 puhelimeen
vastaa sairaanhoitaja
Kanta-Hämeen keskussairaalaan ensiavun yöaikainen
päivystys on avoinna joka päivä 22-08
Ahvenistontie 20, 13530 Hämeenlinna
puh. 116 117

Hikiän neuvola, Hikiäntie 223, 12240 Hikiä
äitiysneuvola, lastenneuvola ja perhesuunnittelu,
puhelinaika ma – pe klo 8 – 12
Hanna Kaakinen puh. 019 758 5808 takaisinsoitto
Oitin neuvola, Kuusitie 10 – 18, 12100 Oitti
äitiysneuvola, lastenneuvola ja perhesuunnittelu,
puhelinaika ma – pe klo 8 – 12
Sanna Hedman puh. 019 758 5808 takaisinsoitto
Ryttylän neuvola, Ryttylän kylätalo, Kulmatie 14, 12310 Ryttylä
äitiysneuvola, lastenneuvola ja perhesuunnittelu,
puhelinaika ma – pe klo 8 – 12
Laura Heikkinen puh. 019 758 5808 takaisinsoitto

Kiireetön hoito

Päihde- ja mielenterveyspalvelut

Riihimäen seudun terveyskeskuksessa on käytössä joustava
tiimimalli, jossa seutu on jaettu neljään terveyskeskusalueeseen.
Takaisinsoittopalvelu on auki arkisin ma – to klo 8-15 ja pe klo 8-14.30.
Viikonloppuisin palvelu on kiinni.
Tiimi 2, puhelinnumero 019 758 5841
Alue: Haapahuhta, Harjukylä, Ilomäki, Juppala, Kirjaus, Otsola,
Petsamo, Riihiviita, Ryttylä, Sammalisto, Siirtola, Sipusaari, Suojala,
Suokylä (ei lounaiskulma, joka kuuluu tiimille 3) Uramo
Tiimi 4, puhelinnumero 019 758 5800
Alue: Kuru, Lavinto, Maitoinen, Metsäkulma, Mommila, Monni,
Nyry, Oitti, Patastenmäki, Peltosaaren pohjoisosa, Pohjankorpi,
Puujaa, Selänoja, Silakkamäki, Taipale, Tienhaara, Turkhauta,
Uhkola, Vahteristo.

Suun terveydenhuolto

Ajanvaraus ja –peruutus puh. 019 758 5650
Oitin hammashoitola
Kuusitie 10 – 18
12100 Oitti
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Hausjärven neuvolaterveydenhoitajat
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Avoinna ma-to klo 8.00-15.30 ja pe klo 8.00-14.30 (kesä-heinäkuu
klo 14.00)
Puhelinpalvelu
Puh. 019 758 5960, käytössämme on takaisinsoittopalvelu.
Sairaanhoitajat soittavat takaisin ma – to klo 8-15.00 ja pe klo 8-14.00
Käyntiosoite: Penttilänkatu 5, J-ovi, 11100 Riihimäki
Sairaanhoitajan aamuvastaanotto
Mielenterveys- ja päihdeyksikön Riihimäen toimipisteessä
arkisin klo 9.00 – 10.30 ilman ajanvarausta. Muina aikoina
vastaanottotoiminta vain ajanvarauksella mielenterveys- ja
päihdeyksikössä Riihimäellä tai rajoitetusti lähiasemilla:

Leca.fi

Vuokraa Päällikön Pata!
Alk.

50€
/vrk

PaljuPäällikkö

Ota yhteyttä: 040 845 6178 tai roope@hati-yhtiot.fi
www.paljupaallikko.fi

HAUSJÄRVI
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Hausjärven
vikahälytys

K u n n a n y h t e yst i e d ot

Vesihuoltolaitoksen ja
kiinteistöjen
vikahälytysnumero
klo 16–07
044 554 5600

Hausjärven kunta
Keskustie 2–4
12100 Oitti
Kunnanvirasto avoinna ma–pe 9.00–15.00
Vaihde 019 758 6500
ma–to klo 8.00–16.00,
pe klo 8.00–15.00

hausjarvi@hausjarvi.fi tai etunimi.sukunimi@hausjarvi.fi

Kunnanjohtaja Pekka Määttänen
Palvelupiste Monikko
palvelusihteeri Jaana Laakso

019 758 6510

019 758 6505

Maaseutupalveluyksikkö Häme

Yksikön tehtävänä on muun muassa pinta-ala ja eläintukien käsittely,
myöntö ja neuvonta, vahinkoarvioinnit (peto- ja hirvieläinten sekä
lintujen aiheuttamat vahingot), hukkakauravalvonta, eläintenpito- ja
pitopaikkarekisteröinti.
Yhteystiedot
Maaseutupalveluyksikkö Häme
Harvialantie 7b 14200 Turenki
maataloustoimisto@janakkala.fi

Maanmittausinsinööri, Antti Säteri

YMPÄRISTÖTOIMI

Ympäristösihteeri, Toni Haavisto

Sivistystoimi

Joonas Riihimäki, sivistysjohtaja
Tuula Tamminen, vt. varhaiskasvatuspäällikkö
Heli Eklund, osastosihteeri
Aija Jokinen, toimistosihteeri
Irene Piipponen, koulukuraattori
Sinikka Heinonen, koulukuraattori
Koulupsykologi yhteys koulun rehtorin kautta
Nina Sillanpää, varhaiskasvatuksen erityisopettaja

019 758 6557

019 758 6561

019 758 6710
019 758 6691
019 758 6711
019 758 6507
019 758 6712
040 131 9348
019 758 6715

Puhelinnumerot
www.janakkala.fi/palvelut/maaseutupalvelut/
maaseutupalveluyksikko-hame/

PÄIVÄKODIT

Kirkonkylän päiväkoti
Kappalaisentie 55, 12210 Hausjärvi

019 758 6708

Asiamies paikalla Oitissa vain ajanvarauksella

Hikiän päiväkoti
Omenakummuntie 6, 12240 Hikiä

019 758 6701

Vuokra-asunnot – KAS-asunnot Oy

Oitin päiväkoti
Sykärintori 1-3, 12100 Oitti

019 758 6690

Ryttylän päiväkoti
Pajatie 3A, 12310 Ryttylä

019 758 6694

Kunnanvirastolla maanantaisin klo 9.00–15.00
Eemeli Astala, isännöitsijä
eemeli.astala@ilpi.fi

Tekninen toimi

Jouni Mattsson, tekninen johtaja
Olli-Petri Halme, talonrakennusmestari
Jukka Heikkilä, aluemestari
Niina Tuominen, vs. osastosihteeri
Taina Kanninen, toimistosihteeri, vesilaskut
Jorma Liljefors, varastonhoitaja
Sirpa Virta, toimistosihteeri

044 722 9299

019 758 6810
019 758 6815
019 758 6816
019 758 6811
019 758 6813
019 758 6831
019 758 6812

ELINKEINOT JA KEHITTÄMINEN
KAAVOITUS

Kaavoittaja, Tuula Vuorinen
Kaavavalmistelija, Sari Lehtiö

RAKENNUSVALVONTA

Rakennustarkastaja, Pertti Kähönen
Lupavalmistelija, Tuija Lohkovuori
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MITTAUSPALVELUT

HAUSJÄRVI

019 758 6560
019 758 6562

019 758 6860
019 758 6861

YKSITYISET PÄIVÄKODIT

Päiväkoti Seikkailuystävät
Vehkalukontie 1, 12240 Hikiä
Karoliina Ilomäki

050 466 4003

Päiväkoti Satumaa
Monninlinja 202, 05800 Hyvinkää
Satu Haukka

040 705 2867

Taikametsän Maahiset Oy
Kulmatie 7, 12310 Ryttylä
Tanja Huuskola

045 276 7019

YKSITYISET PERHEPÄIVÄHOITAJAT
Oitti
Kaisa Malin
Kari Malin

kaisan.maili@gmail.com, 040 578 4909
karimalin79@gmail.com, 040 738 5982

Ryttylä
Nina Långström
Kirsi Sorsa
Paula Mäkelä

ninakarinlongstrom@gmail.com, 0400 507 670
kirsi.sorsa@outlook.com, 040 500 2494
paula.luumi@hotmail.com, 050 406 5221

Hikiä
Sarita Mäkelä
Turkhauta
Leena Salonen

saritamckela@gmail.com, 0400 460 169

leena.a.salonen@gmail.com, 040 735 0577

KOULUT

Eskon koulu
Hikiäntie 223, 12240 Hikiä
Niina Arola, rehtori

019 758 6717

Monnin koulu
Rajalantie 140, 05800 Hyvinkää
Ari Mäkinen, rehtori

019 758 6754

Oitin koulu
Koulunraitti 5, 12100 Oitti
Anne Mäkelä, rehtori

019 758 6750

Ryttylän koulu
Pajatie 1-3, 12310 Ryttylä
Antti Niskanen, rehtori

050 571 8960

Yläkoulu ja lukio
Vartiomäentie 2, 12100 Oitti (yläkoulu)
Lukiotie 7, 12100 Oitti (lukio)
Maija Metsola, rehtori
Sanna Uotila, apulaisrehtori
Vuokko Kaunismäki, koulusihteeri

019 758 6720
019 758 6721
019 758 6722

KIRJASTO

Sykärintori, 12100 Oitti
Anu Ylimäki, kirjastonjohtaja 050 569 1981, anu.ylimaki@hausjarvi.fi
Pääkirjasto, 050 500 1585, kirjasto@hausjarvi.fi
Kirjastoauto, 040 330 6792, kirjastoauto@hausjarvi.fi

KANSALAISOPISTO

Mia Pätsi, rehtori, 019 758 6770, mia.patsi@hausjarvi.fi
Päivi Nurmi, opistosihteeri, 019 758 6771, paivi.nurmi@hausjarvi.fi
Jussi Ruuttunen, musiikinopettaja, 019 758 6772,
jussi.ruuttunen@hausjarvi.fi

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI

Jari Kovanen, liikuntasihteeri, 040 330 6780, jari.kovanen@hausjarvi.fi
Fanny Lasala, nuoriso-ohjaaja, 040 183 9144,
fanny.lasala@hausjarvi.fi
Tiina Tuominen, nuoriso-ohjaaja, 040 330 6781,
tiina.tuominen@hausjarvi.fi

Perusturvatoimi

Perusturvajohtaja, Teija Suorsa-Salonen

LASTENSUOJELU JA LAPSIPERHEPALVELUT

Johtava sosiaalityöntekijä, Tanja Kannonmaa
Lapsiperhepalvelujen palveluohjaus- ja neuvonta
ma-pe klo 9-15
Lastensuojelun virka-aikainen päivystys
ma-pe klo 8-16

019 758 6610

Kanta-Hämeen perheoikeudellinen yksikkö
Kasarmikatu 23, 1. krs, 13100 Hämeenlinna
ma-pe klo 10–12, ma-ti klo 13–14

TYÖIKÄISTEN PALVELUT

Johtava sosiaalityöntekijä, Arja Theis
Työikäisten palvelujen päivystys kiireellisissä
asioissa, ma-pe klo 9-15
Sosiaaliohjaaja (työllisyyden hoito)
Sosiaaliohjaaja (alle 29-vuotiaat nuoret)
Sosiaaliohjaaja (kuljetuspalvelut,
henkilökohtainen apu, asunnon muutostyöt)
Toimistosihteeri (täydentävä toimeentulotuki)

VAMMAISPALVELUT

03 621 5640

019 758 6616
040 484 5465
019 758 6628
019 758 6622
019 758 6635
019 758 6611

Sosiaaliohjaaja (SHL-kuljetuspalvelut)
Palveluohjaaja
Paavolantien ja Jelppilän asumispalvelut,
esimies Ria Hernesaho

019 758 6635
019 758 6671

Jelppilän asumispalvelut
Jelppilänkuja 1-3, 12310 Ryttylä

050 460 9064

Paavolantien asuinryhmä
Paavolantie 5 A 1, 12100 Oitti

050 463 8853

IKÄIHMISTEN PALVELUT

Vanhuspalvelupäällikkö, Sari Valaja-Jokinen
Iäkkäiden palvelujen virka-aikainen päivystys,
ma-pe klo 8-16
Palveluohjaaja (palveluohjaus, omaishoidon tuki)
Palveluohjaaja (asumispalveluhakemukset,
lyhytaikaishoito, intervallit, muistineuvonta)

019 758 6655

019 758 6660
019 758 6626
019 758 6626
019 758 6630

Kotihoito
Palveluesimies
Palveluvastaava

019 758 6660
019 758 6547

Koivumäen asumispalvelut
Kuusitie 10–18, 12100 Oitti
Palveluesimies, (Kivikolu, Koppeli)
Palveluesimies, (Nappala, Riiakka)

019 758 6642
019 758 6631

Helmikoti
Kuusitie 10–18, 12100 Oitti
Palveluesimies

019 758 6640

Dementiakoti Lasihelmi
Urheilukentäntie 6-8, 12310 Ryttylä
Palveluesimies

019 758 6679

KANTA-HÄMEEN SOSIAALI- JA KRIISIPÄIVYSTYS
Sosiaaliasiamies
Satu Loippo
ma klo 12–15, ti-to klo 9–12
Sähköposti: satu.loippo@pikassos.fi

(03) 621 7100
050 599 6413

019 758 6619
019 758 6638
019 758 6602

HAUSJÄRVI
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As u m i n e n

Mäenpäät arvostavat Ryttylän rauhaa ja palveluiden läheisyyttä
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Ryttylään muuttava
Mäenpään perhe:

”Kaikki tarpeellinen
on lähellä”
Teksti: Anu Ylimäki | Kuva: Jenna Eklöf

M

äenpään perheen taloa aletaan rakentaa kesällä Ryttylään. Aiemmin
perhe on asunut Riihimäellä niin
kerros- kuin rivitalossakin.
– Olemme etsineet oikeaa asumismuotoa ja sopivan kokoista kotia jo pitemmän aikaa, Suvi Mäenpää kertoo.
Suvi on yrittäjä ja tekee työtä liikuntavalmentajana Riihimäellä. Sebastian Mäenpää on kuljetusalalla tukikohtanaan Kerava,
josta auton keula kääntyy useimmiten pääkaupunkiseudun suuntaan.
– Mietimme hetken asuinpaikaksi myös
Mäntsälää. Siellä tonttien hinnat ovat kuitenkin aivan eri luokkaa kuin täällä, Sebastian sanoo.

LYHYT KOULUMATKA

Tiukempi kisa käytiin Riihimäen kanssa, jossa asuvat Suvin vanhemmat. Perheen lapset, nelivuotias Eea ja kesällä kaksi täyttävä
Elmo ovat tähän saakka olleet Suvin äidillä
hoidossa.
– Eea oli hetken vuoropäiväkodissa. Siellä hän oli suuren ryhmän kolmaskymmenes
lapsi. Hänelle ei löytynyt enää omaa kaappia ja meno vaikutti muutenkin hurjalta,
Suvi muistelee.
Riihimäen kouluverkkoa uudistetaan, eikä
kukaan tunnu tietävän mitkä koulut jatkavat
toimintaansa. Epäselvää on sekin miltä asuinalueelta mennään mihinkin kouluun.

– Koulumatka olisi venynyt vähintään
kahdeksi kilometriksi, jos kouluun nyt edes
olisi päässyt lähelle, Suvi arvelee.
Ryttylässä upouusi koulu sijaitsee 500
metrin päässä tulevasta kodista.
Nuoren perheen turvaverkko yltää tukevasti myös Ryttylään, jossa asuvat Sebastianin vanhemmat ja nuoremmat sisarukset.
– Kun Eea menee Ryttylässä kouluun, on
hänellä siellä turvanaan kaksi muutaman
vuoden vanhempaa setämiestä, Sebastian
nauraa.

LIIKUNNALLINEN PERHE

Sebastianin perhe muutti aikanaan Ryttylään, kun hän oli 11-vuotias. Ryttylään
tulon helppoutta kuvasi hyvin pojan vastaus, kun äiti oli kysynyt uusista kavereista
ensimmäisen koulupäivän jälkeen. ”Samat
tyypit mutta eri naamat”, oli nuori Sebastian
vastannut ja solahtanut siten saman tien
uuteen kaveripiiriin.
Lukion Sebastian kävi aikanaan Riihimäellä ja muutti armeijaiässä pois kotoa Ryttylästä. Muisto kylässä asumisesta jäi kuitenkin lämpimäksi.
Deittailu Suvin kanssa alkoi jo lukiossa.
Riihimäkeläistyttö ei ollut siihen asti uhrannut ajatustakaan Ryttylälle. Pian kumppanin
kotiseutu alkoi kuitenkin tulla hänellekin
rakkaaksi.

– Meidän perheemme ovat aika liikunnallisia. Olemme jo pitkään pelanneet
salibandya perhevuorolla Ryttylän koulun
liikuntasalissa, Suvi kertoo.
Ykslammi on perheelle kesällä mieluinen
uimapaikka ja talvisin loistava hiihtomaasto.
Heidän mukaansa Ryttylä tunnetaan kunnan ulkopuolella nimenomaan Ykslammin
maaston frisbeegolf-radasta ja avantouinnin mahdollisuudesta.

AVULIAS HAUSJÄRVEN KUNTA

Valinta Ryttylän hyväksi muodostui hitaasti mutta varmasti. Kunnassa kuunneltiin
perheen toiveet tarkasti ja oltiin valmiita
auttamaan.
– Ongelmatilanteissa vastaukset ovat
tulleet nopeasti ja muita ratkaisuja on aina
tarjottu kysymättä. Rakennuslupa tulee parissa kuukaudessa, kun esimerkiksi Mäntsälässä sen saaminen kestää puoli vuotta,
Sebastian sanoo.
Tukiverkoston läheisyys on Mäenpäille
suuri arvo, samoin lasten kasvuympäristön
rauha.
– Kaikki tarvittava on ihan lähellä mutta
silti ollaan aivan maalla, Sebastian tiivistää.

HAUSJÄRVI
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Hausjärvi
asuinpaikkana

kiinnostaa yhä enemmän

L

uonto, rauha ja rata. Näitä kolmea
asiaa Hausjärvelle muuttaneet tai
muuttoa suunnittelevat arvostavat.
Luontoa, rauhaa ja rataa pitävät
tärkeinä myös täällä syntyneet ja
pitkään asuneet.
Manassenpellon alueelta Oitista on
muutaman minuutin kävely pururadalle,
metsään, tai talvella muutama suksen mitta
Hausjärven kehutuille laduille. Luonto on
siis lähellä. Kuitenkin alue on turvallisesti
omassa rauhassa peltojen ympäröimänä.
Riihimäki-Lahti-rataa pitkin kaupungin syke
on nopeasti saavutettavissa.
Pihonkaarteen alue Monnissa tarjoaa
aktiiviselle ihmiselle täydellisen paikan
rauhoittua lähialueen tarjoamien vauhdikkaiden aktiviteettien jälkeen. Läheisen Ridasjärven luonto on lintubongarin
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unelma-apaja ja kalastajan on syytä pitää
vavastaan tiukasti kiinni. Vaikka alueella
ei ole syvää, ovat kalat sitäkin suurempia.
Hausjärvellä katsotaan tulevaisuuteen ja
tavoitteena on saada myös Monniin oma
seisake, kulkeehan päärata täälläkin päin
Hausjärveä.
Kun Monnista jatketaan päärataa pitkin
kohti pohjoista, tulee vastaan Ryttylän kylä.
Monelle ulkopaikkakuntalaiselle ja mökkiläiselle Ryttylä varmasti kuulostaa korvaan
tutulta, eikä ihan suotta, sillä löytyyhän kylästä monelle tanssimusiikin ystävälle tuttu
Kolmilammin lava. Täällä luonnon keskellä,
kolmen lammen ympäröimänä ei voi muuta
kuin viihtyä. Stressi ja kiire karisevat mielestä. Ykslammen uimapaikalla voi rauhoittua
vaikka kuutamouinnilla päivän kiireiden
jälkeen.

Hikiässä pärjäät myös ilman autoa. Uusi
kevyenliikenteenväylä Riihimäelle on juuri
valmistunut ja tarjoaa mahdollisuuden rauhalliseen liikkumiseen, jonka päämääränä voi
olla kaupungin tunnelma ja vilinä. Pidemmän matkan kohdalle sattuessa voit reissuun
lähteä junalla, rata kulkee täälläkin. Alueen
luonnon tarjoamia maastopyöräilymahdollisuuksia kehutaan laajasti ja harrastajia voi
alueella tavata pitkänkin matkan takaa.
Hausjärvi tarjoaa paljon muitakin mahdollisuuksia niin paikallisille, kuin uusille
asukkaille. Kun ajatukset uudesta kodista
heräävät, Hausjärven kunta on mielellään
kanssasi toteuttamassa suunnitelmiasi.
Hausjärven kunnan vapaat tontit unelmiesi toteuttamiseen löydät Oikotie -palvelusta osoitteesta www.asunnot.oikotie.fi/
yritys/hausjarven-kunta-6951037

Va pa a-a i k a

Frisbeegolf on
matalan kynnyksen laji,

jota voi harrastaa vaikka koko perheen voimin
Teksti: Venla Hatakka Kuvat: Venla Hatakka

F

risbeegolf on suorastaan hitiksi viime vuosina noussut matalan
kynnyksen liikuntalaji. Kaikessa
yksinkertaisuudessaan lajissa on
tarkoituksena heittää muovista frisbeetä metallikoreihin. Yksi lajin suosion selittävistä tekijöistä on se, että ulkoilmalajin
parissa on ollut mahdollista pitää turvavälit
myös koronavuosien aikana. Laji tarjoaa
myös mukavaa ulkona oleilua, sekä lukuisia
kuin huomaamatta kertyviä askelia.
Väylille on aina asetettu tietty tavoite,
kuinka monella heitolla kiekko tulisi koriin
saada. Ratoja löytyy Suomestakin jo useampi sata ja niitä kiertämällä tulee tutuksi
monenlaiset maisemat! Lajin voi sanoa sopivan kaikille aina lapsista mummoihin ja
vaareihin, niin kauan kun vain jalka nousee
ja kädellä kykenee heittämään.

Harrastaminen on edullista, sillä ainakin
lähes kaikki radat ovat ilmaisia ja vapaasti
käytettävissä, minkä lisäksi frisbeekiekkoja saa ostettua suurimmista tavarataloista
muutamilla euroilla.
Frisbeegolfratoja on pystytetty myös
Hausjärvelle jo kaksin kappalein. Vuonna
2013 perustettiin Ryttylän Ykslammi DiscGolfPark ja vuonna 2020 perustettiin Oittiin
Hausjärvi DiscGolfPark. Ryttylän 18-väyläinen rata sijaitsee Ykslammin alueella (Riihiviidantie 616, Ryttylä), joka on varmasti
tuttu paikka monille luonnossa liikkujille ja
kuntoilijoille. Rata on perustettu vanhalle
hiekkakuopalle, jossa väylien korkeuserot
ovat huomattavia.
Oitin 18-väyläinen frisbeegolfrata taas
on perustettu metsään, aivan Oitin keskustan nurkille (Umpistentie 86, Oitti). Lisäksi

yksittäisiä koreja löytyy mm. Eskon koulun
sekä Oitin yläkoulun piha-alueilta.

HAUSJÄRVI
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Kuva: Hikiän

Y r i t ys u u t isi a

JOKU KUVA

HIKIÄN hunaja

lähtee valloittamaan
maailman suurimpia superjahteja

H

ausjärvellä valmistettava korkealaatuinen HIKIÄN hunaja on solminut yhteistyösopimuksen Superyacht Foodien kanssa.
Superyacht Foodie on Business
Finlandin ja TUVYC Consultancyn perustama projekti, joka toimii erityisenä markkinointipaikkana luksusruoan ja -juomantuottajille, ja auttaa suomalaisia yrityksiä
viemään korkealaatuisia tuotteita superjahtimarkkinoille. Tämän yhteistyön kautta
HIKIÄN laajentaa liiketoimintaansa luksusjahtisektorille ja toimittaa ekslusiivista bio-
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dyynamista hämäläishunajaa ja propolista kansainvälisesti maailman suurimmille
superjahdeille.
Kansainvälisillä markkinoilla HIKIÄN on
toiminut jo aiemminkin. Pääsääntöisesti myyntiä on ollut Aasiaan ja Kauko-Itään,
mutta nyt HIKIÄN aikoo avata ovia myös Euroopan kapealle luksusmarkkinalle.
HIKIÄN on ensimmäinen ja ainoa biodynaamisen hunajan tuottaja Suomessa.
Kansainvälinen Demeter-sertifiointi takaa
sen, että tuote on varmasti puhdas ja luonnollinen.

Mehiläisten hyvinvointi ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ovat HIKIÄN
tiimille tärkeintä. Tästä syystä HIKIÄN hunajantuotannossa tarkkaillaan erityisesti mehiläisten hyvinvointia, minkä lisäksi yrityksellä on vahvasti kestävään elämäntapaan
ja liiketoimintaan nojaavat arvot. HIKIÄN
haluaakin olla suunnannäyttäjä luonnon
monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyvissä toiminnoissa.

Kuva: Al Elmes

Nyt saa
kokoontua
luvan kanssa!
Vuonna 2020 alkanut koronapandemia ajoi ihmiset eristäytymään koteihinsa. Samalla se opetti arvostamaan ihmissuhteita ja vähäisiäkin sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuuksia. Kaksi vuotta koronapandemian
puhkeamisen jälkeen on viimein lupa kokoontua – ja aika juhlia, vaikka
edelleen on syytä noudattaa suosituksia lähikontaktien välttämisestä,
hygieniakäytännöistä ja mahdollisesti maskin käyttämisestä.
Kokosimme tähän artikkeliin Hausjärven alueen kokoontumispaikat.
Kauniit ja perinteikkäät miljööt kutsuvat sinut nyt kokoontumaan ainutlaatuisen tunnelmansa syleilyyn!
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KESÄRANTA

ANSIONTIE 541, 12100 OITTI
Kesäranta on MTK-Hausjärven omistama
vuonna 2002 valmistunut juhla- ja kokoustila Valkjärven rannalla. Alueella on suuren
päärakennuksen lisäksi seitsemän kesäasuttavaa mökkiä sekä kaksi grillikatosta, neljä
sähkötolppaa asuntovaunuille, rantasauna ja
uimaranta. Kesäranta sopii hyvin perhejuhlien, kokousten sekä koulutustilaisuuksien
järjestämiseen ympäri vuoden. Lisätietoja ja
varaukset: Susanna Malinen, 040 5235 066

LEPOLAN TALO

KAPPALAISENTIE 49, 12210 HAUSJÄRVI
Idyllinen ravintola ja juhlatila, jonka viikoittaiset sunnuntaibrunssit ansaitsevat
maininnan! Lepolan Talolla on juhlatilana
useita tiloja, joissa voi kokoontua eri kokoisia ryhmiä jopa yhtä aikaa. Keittiö valmistaa
tilaisuuksiin maittavat ruoat ja leivonnaiset
rakkaudesta hyvään ruokaan. Puhtaat ja lähituotetut sesongin raaka-aineet viimeistelevät lupauksen. www.lepolantalo.fi

Kuva: Venla Hatakka

Kuva: Venla Hatakka

KOTISEUTUTALO KOSKELA

Hikiäntie 15, Hausjärven Kirkonkylä
Kotiseututalo Koskela on Hausjärvi-Seuran
omistama vanha, entisajan henkeen sisustettu maalaistalon päärakennus. Sen saliin
mahtuu mukavasti max 20 hlöä. Koskela
soveltuu pieniin kokouksiin ja perhejuhliin,
kuten muistotilaisuuksiin. Yhteydenotot:
Heikki Palkkimäki, 0400 999 280. hausjarviseura.nettisivu.org

MOMMILAN SEUROJENTALO

SUOSAARENTIE 21, 12170 HIETOINEN
Noin 200 henkilölle tilat tarjoava seurojentalo valmistui vuonna 1950 ja on siitä
saakka ollut koko kylän ahkerassa käytössä.
Kiinteä näyttämö esirippuineen sekä äänentoistolaitteet luovat puitteet onnistuneille
juhlatilaisuuksille. Lisätietoja ja varaukset:
019 784 720, 040 847 0481
mommilanseurojentalo.wordpress.com/

NUORISOSEURANTALO KOTIPIRTTI

POLLINTIE 13, 12130 MOMMILA/HAMINANKYLÄ
Vuonna 1925 rakennettu lämminhenkinen
Kotipirtti seisoo näyttävästi sijoillaan mäenharjanteella. Salissa tilaa on 80-100 henkilölle, kun taas pienempi kokoustila (ravintola) sopii hyvin 10 – 15 henkilölle. Lisätiedot
ja varaukset: Markku Juhola, Puheenjohtaja
ja Kotipirtin vuokraus, 0400 444 714,
markku.juhola@kolumbus.fi

OITIN JUHLATALO (ent. Urheilutalo)

URHEILUTIE 6, 12100 HAUSJÄRVI
Salpausselän harjumaisemassa sijaitsevat juhlatilat soveltuvat jopa 200 hengen
tilaisuuksille ja juuri tästä johtuen juuri
Oitin Juhlatalolla tanssitaan niin häitä, kuin
muitakin perhejuhlia. Yksittäisiä tiloja voi
vuokrata myös pienempiin tilaisuuksiin
kokouksiin, koulutustilaisuuksiin ja muihin
tapahtumiin. Lisätietoja: Pekka Lokinperä,
050 336 1342, www.oitinjuhlatalo.fi

OITIN TYÖVÄENTALO
(tunnetaan myös Oitin Torppana)
KUUSITIE 21, 12100 OITTI
Vuonna 1906 valmistunut Oitin Työväentalo
on puitteiltaan kaunis ja tilava, minkä lisäksi
pihassa on runsaasti paikoitustilaa autoille
sekä sisäänkäynti myös liikuntarajoitteisille.
Korkea sali, kiinteä näyttämö ja hyvä tanssilattia kuuluvat kohteen tunnusmerkkeihin. Talon astiasto tarjoaa juhlaherkut 150
henkilölle.
Varaukset: Maija Virtanen, 019 782 586.

OMA KOTI

OMANKODINTIE, ERKYLÄ, HAUSJÄRVI
Erkylässä vastassa on pienehkö, mutta kodikas juhlasali, jossa voi juhlia noin 150 henkilön vahvuudella. Lisätietoja ja varaukset:
Eija Mäkelä, 040 775 8163 sekä Arto Martikainen, 040 596 9931

RYTTYLÄN KOIVUPIRTTI

TURKHAUDAN SEUROJENTALO

HAUSJÄRVENTIE 1614, 12350 TURKHAUTA
Nuorisoseura Silmun ja Hausjärven Pohjoisen maa- ja kotitalousseuran omistama
v. 1916 rakennettu ja vuosina 1936 ja 1982
laajennettu seurojentalo Turkhaudan kylässä aivan tien vieressä. Kahviota voi vuokrata
erikseen kokoustilaksi. Talo sopii erityisesti
kesäisten perhejuhlien järjestämiseen ja järjestöjen tilaisuuksiin. Välittömässä läheisyydessä on kesäteatteri.
Lisätiedot ja varaukset: Tuula Varantola,
0400 250 851

VANHA PAPPILA

PAPPILANTIE 59, 12210 HAUSJÄRVI
Vanha Pappila soveltuu juhlien ja kokousten pitopaikaksi tarjoten 40 istumapaikkaa.
Tilat kuuluvat Hausjärven seurakunnalle ja
niiden varaus tapahtuu kirkkoherranvirastosta, 050 513 6610.

KIRKKOTIE 8, 12310 RYTTYLÄ
Ryttylän Työväenyhdistyksen omistama
Koivupirtti sijaitsee juna-seisakkeen tuntumassa ja on käytössä ympäri vuoden.
Rakennukseen pääsy ja siellä liikkuminen
onnistuu hyvin myös pyörätuolilla. Talo soveltuu perhe- ja yritysjuhlien pitopaikaksi,
erilaisten järjestöjen kurssi- ja koulutustilaksi sekä myyntitilaisuuksien järjestämiseen.
Istumapaikkoja on noin 60 hengelle. Lisätietoja ja varaukset: Kirsi Sorsa, 040 500 2494.
www.ryttylan-tyovaenyhdistys.org

WILLA VATKULAN YLISET

SEURANTALO MAISALA

KURUNTIE 550, 12240 HIKIÄ
Wintti550 on maalaistalon pihapiirissä sijaitseva navetan vintti, jossa on tilaa viettää
aikaa yhdessä pienen porukan kesken. Paikalla on mahdollista kisailla leikkimielisissä kilpailuissa tai viettää aikaa pelailemalla
sisällä tai ulkona. Samassa pihapiirissä sijaitsevalla laavulla voi nauttia nuotiomakkaroista ja nokipannukahvista tulen loimussa.
Avoinna pääasiassa viikonloppuisin.
wintti550.fi

KURUNTIE 483, HAUSJÄRVI
Nuorisoseuran taloksi vuonna 1922 valmistunut Maisala sijaitsee puustoisella mäellä
Kuruntien varressa. Perinteikäs seurantalo
on kyläläisten toimintakeskus, jossa on kokoonnuttu ja pidetty juhlia jo monen sukupolven ajan ja se soveltuukin niin tanssien,
näyttelyiden, pitojen kuin perhejuhlienkin
pitoon. www.kurunmaisala.fi

HUSUNTIE 15, KIRKONKYLÄ
Navetan ylisille rakennetussa juhlatilassa voi
järjestää juhlia aina huhtikuusta lokakuuhun saakka. Tila sopii erinomaisesti häihin
ja muihin juhliin, joihin odotettu osallistujamäärä on jopa 180 henkeä. Tila on helppo
somistaa upeaksi ja sen teknisiin ratkaisuihin kuuluu säädettävän valaistuksen lisäksi
bänditasoiset äänentoistolaitteet.
www.willavatkulanyliset.fi

WINTTI550
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HausjärviSeura ry

H

ausjärvi-Seura on vireä kotiseutuyhdistys, joka ylläpitää Hausjärven kotiseutumuseota ja kotiseututalo Koskelaa Hausjärven kirkonkylässä. Viime
aikojen isoja hankkeita ovat olleet museon perusnäyttelyn uudistaminen ja verkkonäyttelyn luominen Hausjärven koulujen opetuskäyttöön.
Kesäsunnuntaisin kotiseutumuseo ja Koskela ovat
avoinna klo 11-15. Kesän 2022 aikana järjestetään kolme
vaihtuvaa näyttelyä. Museolla on koko kesän esillä näyttely
kirjailija, maanviljelijä Kalle Kajanderin 150-vuotispäivän
merkeissä. Koskelassa on heinäkuussa esillä eri tavoin kirjailtuja käsitöitä ja elokuussa kootaan näytteille valokuvia
1900-luvun alkuvuosina kansanopistoissa opiskelleista
hausjärveläisistä sekä kerrotaan kansanopistolaitoksen
merkityksestä maaseudun sivistystyössä.
5.6. museokauden avajaisissa soittaa espoolainen puhallinsekstetti Aurora
19.6. tehdään Koskelan pihalla vihtoja juhannussaunaa
varten ja lapset pääsevät tekemään pajupillejä. Saat myös
vinkkejä juhannustaikoihin.
Hausjärvi-Seuralla on myynnissä useita kotiseutuaiheisia julkaisuja, niistä löytyy lisätietoa nettisivultamme.
Hausjärvi-Seura ottaa mielellään kotiseutuarkiston kokoelmiin vastaan vanhoja valokuvia elämästä eri puolilla
Hausjärveä. Toivomme myös saavamme valokuvia lainaksi
digitointia varten.
Tue kotiseututyötä liittymällä Hausjärvi-seuran jäseneksi ja tulemalla mukaan toimintaamme.
Lisätietoja hausjarviseura.nettisivu.org sekä paikallislehdissä ja Facebookissa

YHTEYSTIEDOT

Hannu Mäkelä
puheenjohtaja
0400 215 505
makelahannu@elisanet.fi
Tuula Pietilä
museo ja näyttelyt
0400 685048
tuula.oh.pietila@gmail.com

HAUSJÄRVI
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K i rjasto

Pirteänvärinen
kirjastoauto tarjoilee

sielunruokaa
neljälle pyörälle
katettuna
Teksti ja kuvat: Jenna Eklöf
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Kaarina Tikkamäki, Topi Mäenpää, Joona Mäenpää ja Jenna Mäenpää
nauttivat kirjastoauton vierailusta omalle kotipihalleen perustetulla
pysäkillä.

Verna Metsola (taustalla) on tullut etsimään kirjastoauton
valikoimista luettavaa yhdessä isosiskonsa Adele Metsolan
(etualalla) kanssa.

A

urinko paistaa miltei pilvettömältä
taivaalta, kun kirjastoauto Fanny
kömpii ulos tallistaan. Kirjastoautonkuljettaja-virkailija Timo Lähteenmäki käsittelee kookasta autoa tottuneesti ja aloittaa Hausjärven kyliä
kiertävän kierroksen iloisin mielin.
– Pisimmät asiakassuhteet ovat vuodelta
1969. Kun asiakas ei enää pääse käymään
kirjastolla, kirjasto käy asiakkaalla, Lähteenmäki kertoo.
Pitkät asiakassuhteet ja kirjastoauton
suosio kielivät siitä, miten tärkeä palvelu
ihmisten luokse taajamiin ja kyliin kulkeva
kirjastoauto on. Palvelun merkitys korostuu
eritoten Hausjärven kaltaisessa kunnassa,
jossa kylien väliset etäisyydet voivat olla
pitkiä. Kaikilla ei ole mahdollisuutta käydä
pääkirjastossa ja juuri siksi kirjastoauto
Fanny onkin kylillä paitsi tuttu, myös odotettu näky.
Kirjastoauto Fanny on saanut nimensä
vuosina 1925-1979 kunnanvaltuuston jäsenenä toimineen Fanny Nummisen mukaan.
Fanny tuli tunnetuksi paitsi pitkäaikaisesta,
yli 54 vuoden työstään kunnanvaltuustossa, myös määrätietoisesta työskentelystään
vähempiosaisten hyväksi. Elämänsä aikana
Fannylla oli noin 30 erilaista kunnallista luot-

Kirjastoautonkuljettaja-virkailija Timo Lähteenmäen työssä yhdistyvät itsenäinen
työskentely ja sen vastapainona vahva sosiaalinen puoli.

tamustointa ja talvi- ja jatkosodan aikana
hän toimi Vapaa Huollon tehtävissä.
Fanny on neljäs Hausjärven kirjastoauto.
Sitä edelsivät Aapeli (1969-1983), Kajanteri
(1983-1997) ja Oiva Aatos (1997-2009), joiden nimet olivat perua Aapeli Saarisalolta,
Kalle Kajanderilta ja Oiva Keskitalolta.
– Nykyisellä autolla on ajettu vuodesta
2009. Muutaman vuoden sisällä on ryhdyttävä suunnittelemaan uuden auton hankintaa, Timo Lähteenmäki toteaa.
– Uudet kirjastoautot ovat kehittyneempiä ja muunneltavissa esimerkiksi luokkahuoneeksi tai valkokankaan avulla elokuvateatteriksi. Niissä on tekniikkaa, jota
vanhemmissa autoissa ei ole, Timo lisää.
Vaikka kirjastoauto Fanny ei enää loistakaan uutuuttaan, on silläkin muuntautumiskykyä. Vaaliaikaan kirjastoauto toimi ennakkoäänestyspaikkana, mikä sai kuntalaisilta
paljon kiitosta. Palvelun suosion perusteella
samaa ajatusta aiotaan hyödyntää myös
tulevaisuudessa.

AIKA KULUU NOPEASTI, KUN ON MUKAVAA

Kyläkierrosten lisäksi kirjastoauto pysähtyy
myös päiväkodeilla ja kouluilla. Kirjastoauton merkitys eri-ikäisille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille on ilmeinen:

kirjastoautolta ei pelkästään lainata kirjoja,
vaan myös pelejä ja lehtiä. Sinne tullaan
myös vaihtamaan kuulumiset jo tutuksi käyneen kirjastoauton kuljettajan kanssa.
Aikoinaan vuorotteluvapaan sijaiseksi
ryhtynyt Timo Lähteenmäki on ajanut kirjastoautoa nyt jo yli 20 vuoden ajan. Sitä kautta myös asiakkaat ovat käyneet tutuiksi.
– En voi kuin ihmetellä, mihin nämä vuodet ovatkaan vierineet, Lähteenmäki toteaa.
Vaan niinhän sitä sanotaan, että aika kuluu nopeasti, kun on mukavaa. Ja mukavaa
kirjastoauton kuljettajan työ Timolle nimenomaan on. Työssä yhdistyvät itsenäinen,
omassa rauhassa soljuva työskentely, mutta myös vahva sosiaalinen puoli. Ihmisiä
on mukava tavata, ja näkymä ohjaamosta
tarjoaa kuljettajalle pitkin vuotta varsinaisen maisemakonttorin. Toisinaan kapeat
kylätiet ja haastavat sääolosuhteet luovat
työpäiviin myös jännitystä. Etenkin kevään
mittaan tulvivat tiet ja etenevä kelirikko voivat olla kirjastoautolle todellinen uhka. Reunuksilta pettävät tiet voivat olla turmiollisia,
sillä lähes 16 tonnia painavan kulkupelin
saaminen takaisin tien päälle ei ole mikään
pikku juttu. Vaan Timo ei pienestä hätkähdä: hän ja Fanny ovat selvinneet yhdessä
monenlaisista seikkailuista.

HAUSJÄRVI
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KIRJASTOLLA
TAPAHTUU!
Seuraa kirjaston tarjontaa
Facebookissa ”Hausjärven Kunnankirjasto.” Voit myös tilata
kirjaston oman uutiskirjeen!
Hausjärven kirjasto
Sykärintori
12100 Oitti
kirjasto@hausjarvi.fi
019 758 6791
Katso kesän ajan aukioloajat
kunnan kotisivuilta hausjarvi.fi
tai Facebookista: Hausjärven
Kunnankirjasto.

Mommilan Hietoisissa kirjastoauto pysähtyy Harri Tonterin kotirappujen eteen.

DIGITALISAATIO EI OLE
KIRJASTOLLE UHKA, VAAN MAHDOLLISUUS

Yksi pitkäaikaisimmista asiakassuhteista
kuuluu päivän ensimmäiselle pysäkille omalta kotipihaltaan saapuvalle rouvalle. Hän on
ollut kirjaston asiakas jo vuodesta 1969.
Samalla, kun kirjastoautolta haetaan
mielekästä lukemista, on mukava vaihtaa
havainnot kevään etenemisestä ja muista
ajankohtaisasioista. Kirjastoautolla vierailulla on lukuisille ihmisille myös vahva sosiaalinen puoli, puhumattakaan siitä, miten
tärkeää hengenravinnon hankkiminen erilaisten kirjojen kautta on.
Etenkin kirjastoauton uutuushylly vetää
väkeä puoleensa herätellen myös yllättäviin
herätelainauksiin. Nokkelimmat ovat varanneet uutuuskirjat järjestelmästä jo heti, kun
ne näkyvät verkossa eli jo silloin, kun niiden
fyysiset kappaleet eivät ole vielä edes saapuneet kirjastolle.
Yksi tällaisista teoksista on ”Nyt on
saumaa!” -nimeä kantava Tiina Kaarelan
aloitteleville ompelijoille kirjoittama teos,
joka julkaistiin samoihin aikoihin tämän
artikkelin kirjoittamisen aikoihin. Se lähti
ennakkovarauksen myötä lainaukseen heti
ilmestyttyään, kun kirjastoauto kuljetti sen
pääkirjastolta lähemmäksi lainaajaan omaa
kotia. Samalle teokselle oli ehtinyt jo syntyä
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jonoakin, joten suosittujen teoksien osalta
kärppänä verkkopalveluiden äärellä oleminen voi olla valttia.
Vuosien varrella kirjastojärjestelmä on
jatkanut kehittymistään ja nykyisin Ratamo
-kirjastojen verkkopalvelussa voi tavallisten
ja ennakkovarauksien lisäksi myös pidentää laina-aikaa siten, ettei poikkeamista
kirjastoautolla tai kirjastolla edes tarvita.
Tämän lisäksi laina-aikojen pidentäminen
onnistuu tietysti edelleen myös perinteisin
keinoin niin kirjastolla, kuin kirjastoautollakin.
Vaikka ajankuva muuttuu ja digitaaliset
viihdykkeet valtaavat ihmisten vapaa-aikaa yhä enemmän, Timo Lähteenmäki ei
ole työssään huomannut kirjojen suosion
hiipumista. Kirjastolla ja kirjastoautolla vierailijoita riittää ja onhan fyysiseen kirjaan
syventyminen edelleen omanlaistaan, rauhoittavaa ja tyydyttävää ajanvietettä, joka
vetää puoleensa vahvan perinteisten kirjojen kannattajajoukon.

YKSI YHDISTÄVÄ TEKIJÄ

Kirjastoauto Fannyn matka jatkuu pitkin
kyliä. Pehmeästi liikkuva jättiläinen ylittää
kuljettajansa Timon johdolla niin vesiesteet
kuin kapeimmatkin sillat, päätyen jokaiselle
pysäkille ajallaan.

Parhaimmillaan kirjastoauton pysäkki
voi olla vaikka asiakkaan omalla kotipihalla,
kuten Mommilan Hietoisissa asuvan Harri
Tonterin tapauksessa kirjastoauton pysähtyessä aivan kotirappujen edustalle.
– Myös uusia pysäkkejä on mahdollista
tehdä tarpeen mukaan. Uusia asuinalueita
syntyy ja tottakai palvelemme niitäkin ilolla.
Esimerkiksi Monnin Pihonkaarre sai oman
pysäkkinsä reipas vuosi sitten.
Saman päivän aikana kirjastoautolla
poikkeavat niin ikäihmiset kuin perheetkin,
yksin liikkeellä olevat ja erilaiset seurueet
aina tarhalaisista koululaisiin.
Naispuolisten aikuislukijoiden lisäksi iso
asiakasryhmä on lapsiperheet. Kuvakirjojen lisäksi perheiden matkaan lähtee uusia
iltasatuja.
Aurinko alkaa painua mailleen, kun Fanny kierroksensa jälkeen saapuu takaisin
tutulle kotitallille pääkirjaston kupeeseen.
Lähteenmäki avaa tallin oven ja ajaa sitten
uskollisen työtoverinsa leposijoilleen odottamaan uutta päivää. Asiakkaita käy jokaisella kierroksella laidasta laitaan, mutta yksi
asia yhdistää niin asiakkaita, kuin myös kirjastoauton kuljettajaa. He kaikki poistuvat
kirjastoauton kyydistä vuorollaan hyväntuulisina, hymyissä suin.

Kirjastoauto Fanny
kulkee kylillä
Kirjastoauton tavoitat numerosta 040 330 6792 tai sähköpostitse kirjastoauto@hausjarvi.fi.
Voit mielihyvin ehdottaa kirjastoautolle uutta pysäkkiä.

MAANANTAI, PARITON VIIKKO

Haukantie, Koivisto
Apilisto, Karantie/Koivusaarentie
Ryttylä, Kylätie
Ryttylän koulu
Ryttylä, Saarisen kauppa
Ryttylä, Salen piha
Turkhauta, Mercarin piha
Hausjärventie/Kukkerintie
Hausjärventie/Lavinnontie
Oitti, Välikuja 4

MAANANTAI, PARILLINEN VIIKKO
Päivärinteentie
Erkyläntie 474
Hellämäentie, Tantinkuja
Koivulammintie
Rajalantie
Monninlinja 250
Pihonkaarre
Rahkosentie
Taavetinpolku
Kaskipellontie
Kotiharjuntie
Hikiä, Vehkalukontie
Hikiä, Hakahuhdintie
Hikiä, Karhinkulma
Hikiä, Karhinraitti
Kirkon parkkialue

TIISTAI, PARITON VIIKKO

Oitti, Vanha valtatie
Mommila, Poissintie/Rantakulmantie
Mommila, Lepistöntie/Mäki-Erkkiläntie
Mommila, Mommilantie 2206
Mommilan kyläpuoti
Mommila, Annilantie/Patakalliontie
Haminankylä, Lempiöntie 25
Haminankylä, Lempiöntie 389
Haminankylä, keskusta
Lammintie/Kiveläntie
Lammintie/Rajakalliontie
Järveläntie/Mommilanraitti 15
Pursijärventie 282 (kesäpysäkki!)

15.00-15.15
15.35-15.45
16.00-16.20
16.25-16.55
17.00-17.30
17.35-18.20
18.30-18.40
18.45-18.55
19.00-19.10
19.25-19.35

14.50-15.00
15.05-15.15
15.45-15.55
16.00-16.10
16.15-16.25
16.30-16.40
16.45-17.05
17.15-17.35
17.40-17.55
18.00-18.15
18.20-18.30
18.50-19.00
19.05-19.15
19.20-19.30
19.35-19.45
19.50-20.05

14.55-15.05
15.40-15.50
16.00-16.10
16.15-16.30
16.40-17.00
17.05-17.15
17.35-17.45
18.00-18.15
18.25-18.35
18.40-18.50
18.55-19.10
19.15-19.25
19.30-19.40

TIISTAI, PARILLINEN VIIKKO
Oitti, Vanha valtatie
Pekantie
Rutajärventie, Tuominen
Nyryntie 105
Sälinkääntie 800
Peuranpääntie 350
Peuranpääntie, Katajisto
Kuruntie 410
Urpontie 55
Kalliontie 479
Honkarinteentie
Mäntykankaantie

KESKIVIIKKO

Ryttylä, Salen parkkialue
Turkhauta, Silmu
Turkhaudantie 149
Saarentie 123
Saarentie 290
Uusitie 55,
Puujaantie 696
Puujaantie 495
Hongistontie
Eskon koulu
Hikiä, Kalkeentie
Kalliontie 869,
Kalliontie 1063
Halkomäentie, Keskitalo
Kalliontie/Tenkänmaantie
Kangasvuokontie

14.55-15.05
15.10-15.25
15.35-15.45
16.00-16.10
16.35-16.45
17.00-17.10
17.15-17.25
17.35-17.45
17.55-18.05
18.15-18.25
18.35-18.50
18.55-19.10

15.00-15.30
15.35-15.45
15.50-16.05
16.15-16.25
16.30-16.45
16.55-17.05
17.10-17.20
17.25-17.35
17.40-17.55
18.05-18.20
18.25-18.40
18.50-19.00
19.05-19.15
19.20-19.30
19.35-19.45
19.50-20.00

TORSTAI, AJETAAN VAIN KOULUPÄIVINÄ
Päiväkoti Seikkailunystävät
Hikiän päiväkoti
Kirkonkylän päiväkoti
Ryttylän koulu
Ryttylä kylätalo
Tiilitehtaantie 30

8.10-8.25
8.30-8.45
8.55-9.10
9.30-12.50
13.00-13.45
13.50-14.20

PERJANTAI, AJETAAN VAIN KOULUPÄIVINÄ
Huvijärventie 7
Eskon koulu
Päivähoito Satumaa
Monnin koulu
Oitti, Kaaritie

7.50-8.00
8.15-10.15
10.40-10.55
11.00-12.30
13.10-13.25
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Ulkoilupaikkoja Hausjärvellä
YKSLAMMIN JA KAKSLAMMIN ALUE

RIIHIVIIDANTIE 624, RYTTYLÄ
Ykslammin ja Kakslammin ulkoilualueita on
kehitetty viime vuosina Hausjärven kunnan,
Ryttylän Kirin, Vuokon luonnonsuojelusäätiön sekä kyläläisten yhteistyönä. Kesäisin
alueella on käytössä 18-väyläinen frisbeegolfrata, kuntoportaat, pururata, beach
volley- ja petanquekentät, uimaranta, laavu,
Kakslammin luontopolut sekä kuntoilulaitteet. Talvisin alueella voi harrastaa avantouintia ja hiihtoa.
Kakslammin luonnonsuojelualue on
rauhoitettu v. 2017 arvokkaana paahdealueena. Siellä esiintyy harvinaisia kasveja kuten masmalo, keltasauramo sekä
metsänätkelmä ja alueen hyönteislajisto
uhanalaisine lajeineen on arvokas. Luontopolun reittien varrella on opastauluja,
jotka kertovat alueen lajistosta ja luonnon
monimuotoisuudesta.
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VALKJÄRVEN UIMARANTA

TULIKALLIONTIE 58, OITTI
Puujaassa sijaitseva viihtyisä uimaranta
Valkjärven rannalla, jossa matala hiekkapohja ja laitureilla rajattu lasten uimapaikka. Alueella on myös pukukopit, puuceet
sekä grillikatos. Nuotion tekemistä varten
on tuotava omat polttopuut. Suosittu uimaranta, jonne tullaan myös kauempaa
uimaan sekä viettämään kesäpäivää!

OITIN UIMALA

RIIHIMÄENTIE 3471, OITTI
Puujoen hiekkaranta Oitissa on viihtyisä
alue, jossa matala lapsille sopiva hiekkaranta sekä laituri. Lasten uimapaikka on
erikseen rajattu. Alueella myös pukukopit,
puuceet sekä laavu.

ULKOKUNTOSALI

• Ykslammin ulkokuntosali, Riihiviidantie 616

ULKOILUALUEET

• Hikiän pururata (pituus 1,3 km), Hikiäntie
223, Hikiä
• Kirsikkapuisto (pituus 775 m), Oitti, kantatie 54 (taukokioski)
• Oitin pururata (2,4 km), Sahantie 12 ja Urheilutie 10, Oitti
• Ryttylän pururata (3,2 km), Riihiviidantie
616, Ryttylä
• Senioripuisto, Oitti, Lehtimajat, Kuusitie
10-18, Oitti
• Paukunharjun pururata, Monni, Paukunharju 23, 05800 Hyvinkää
• Suonummen pururata, Erkyläntie 395
Ulkoilualueilla myös ulkokuntoilulaitteita!

BEACH VOLLEY-KENTÄT

• Oitti, yläkoulu, Vartiomäentie 2, Oitti
• Ryttylä, Ykslampi, Riihiviidantie 616, Ryttylä
• Monni, Paukkuharju

KUNTOPORTAAT

LAAVUT JA GRILLIPAIKAT

FRISBEEGOLF-RADAT

MELONTAREITIT

• Hikiä, pururata (75+45 askelmaa),
Hikiäntie 223, Hikiä
• Monni, Paukunharju (91 askelmaa), Paukunharju 23, Hyvinkää
• Oitti, pururata (153 askelmaa),
Sahantie 12 tai Urheilutie 10, Oitti
• Ryttylä, Ykslammen frisbeegolfalue
(195 askelmaa), Riihiviidantie 616, Ryttylä

• Oitin frisbeegolfrata,
Umpistentie 86, Oitti
• Ykslammin frisbeegolfrata,
Riihiviidantie 616, Ryttylä
Lisäksi yksittäisiä koreja Eskon koulun sekä
Oitin yläkoulun piha-alueilla.
Lisätietoja: www.frisbeegolfradat.fi

MOBOSUUNNISTUSRADAT

• Oitin pururata, Sahantie 12 tai Urheilutie
10, Oitti
• Kakslammin alue, Ryttylä

• Mommilanjärven soutelustadion, Haminankylä, Saitantie 1, Mommila
• Hikiän pururata, Hikiäntie 223, Hikiä
• Puujoen uimapaikka, Riihimäentie 3471, Oitti
• Umpisen laavu, Umpistentie 86, Oitti
• Ykslammin laavu, Riihiviidantie 616, Ryttylä
• Valkjärven uimaranta, Tulikalliontie 58,
Oitti

KYSY LISÄÄ LIIKUNTATOIMISTOSTA

Liikuntasihteeri Jari Kovanen
019 758 6780, jari.kovanen@hausjarvi.fi

Puujoki. Lähtöpisteenä Oitin uimala, mistä
voi meloa Puujokea pitkin Ansiojärvelle ja
Mommilanjärvelle. Reitillä on taukolaavu,
wc ja tulentekopaikka. Melontareitti sopii
hyvin aloittelijoille ja lapsille, sillä virtaus on
vähäistä ja koskiosuuksia ei ole. Jokiuoma
on leveä ja syvä, joten vettä riittää myös kuivina kesinä. Melontakartan voit tilata maksutta liikuntatoimistosta. Reitiltä melontayhteys vastavirtaan Hämeenkoskelle ja
myötävirtaan Hämeenlinnaan. Lainakanootteja voi tiedustella mm. Teuronjoen Ladulta
tai Hyvinkään Ladulta.

Lisätietoja: mobo.suunnistus.fi

HAUSJÄRVI

25

Oitin markkinat
ja Markkinatanssit
Maalaishenkiset Oitin markkinat pidetään lauantaina 6.8.2022
klo 10 – 14 Hausjärven kunnanviraston ympäristössä osoitteessa Keskustie 2 – 4, Oitti. Luvassa on musiikkia, muikkuja ja
hernesoppaa, vanhoja traktoreita ja työkoneita sekä Taka-Hikiän Muori ja Taka-Hikiän Vaari –äänestykset sekä paljon muuta koko perheelle! Markkinatanssit tanssitaan samana päivänä
klo 18 – 22 Oitin torpalla (sisäänpääsymaksu).

Alueelliset
tapahtumat Häme
Events -palvelussa
Hausjärven alueen tapahtumatarjonnan löydät verkosta Hämeen liiton ylläpitämästä Häme Events –palvelusta. hameevents.fi –sivuston kautta tapahtumatarjontaa voi tarkastella
koko Kanta-Hämeen alueelta, mutta myös kuntakohtaisesti. Häme Events –tapahtumakalenteri tullaan sisällyttämään
myös Hausjärven kunnan uusien kotisivujen sisältökokonaisuuteen, jotta alueelliset tapahtumat on helppo löytää verkosta. Tutustu palveluun verkossa: www.hameevents.fi

Avoimet maatilat
– Taste of Häme
Avoimet maatilat – Taste of Häme! -tapahtuma avaa maatilojen ja maaseudun ovet jälleen 9.7.2022. Tapahtuman myötä
pääset tutustumaan maatilojen arkeen ja tekemään uniikkeja lähiruokaostoksia suoraan niitä tuottavilta tiloilta. Päivän
aikana voit vierailla niin lammastilalla rapsuttelemassa lampaita, luomuviljatilalla ostamassa tuoreita lähiruokaherkkuja,
pienpanimolla nauttimassa kylmiä virvokkeita tai nauttimassa oman pellon antimista valmistettuja leivonnaisia idyllisessä maalaismaisemassa sijaitsevassa kahvilassa.
Taste of Häme -sivuilta löydät tapahtuman kohdetiedot; laajan valikoiman hämäläisiä maatiloja, lähiruokapuoteja, elintarvikeyrityksiä, marjatiloja, pienpanimoita ja paljon muuta. Osa
kohteista on avoinna myös muina aikoina, lisätietoja kohdesivuilta. Katso lisää: www.kasvuahameessa.fi/taste-of-hame/

MATONPESUPAIKAT
HAUSJÄRVELLÄ
Avataan toukokuussa,
seuraa ajankohtaisia: www.hausjarvi.fi.
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Oitin matonpesupaikka

Riihimäentie 3472, Oitti

Hikiän matonpesupaikka

Itätie 15, Hikiä

Ryttylän matonpesupaikka

Pajutie 12, Ryttylä

Savion kirjapaino

PARTURI- JA KAMPAAMOPALVELUJA
MOMMILASSA
Paula Metsola
Pirttilä 110, 12170 Hietoinen

puh. 044-347 9698

www.facebook.com/pmhius

HAUSJÄRVI
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HAMINANKYLÄ
Lauantaina 21.5.2022 klo 16 alkaen Tango
del Norten konsertti Kotipirtillä.
Lauantaina 11.6.2022 Avoimet Kylät -tapahtuman yhteydessä järjestetään kolmas
asukasturvallisuustilaisuus Kotipirtillä, os.
Pollinmaantie 13, 12130 Haminankylä,
Hausjärvi. Tilaisuus on kaikille avoin ja siihen voi osallistua myös verkossa etäyhteydellä. Lue aiheesta lisää Hämeen Kylät
–sivustolta. www.hameenkylat.fi/kanta-hameen-kylaturvallisuuspilotti/
Lauantaina 16.7.2022 klo 14 alkaen Haminankylän Soiva Eväsretki Soutelurannassa.

KANTA-HÄMEEN
KYLÄTURVALLISUUSPILOTTI PALVELEE
KAIKKIA KYLIÄ
Kanta-Hämeen kyläturvallisuuspilotissa kehitetään kyläyhteisöjen, järjestöjen ja viranomaisten yhteistyömuotoja. Tavoitteena on
luoda kyläturvallisuuteen työkalu, joka tulee
laajemmin kylien käyttöön koko Kanta-Hämeen alueella.
Hankkeen pilottikylänä toimii Hausjärvellä
sijaitseva Haminankylä, mutta kaikki kyläturvallisuudesta kiinnostuneet kylät ovat
tervetulleita mukaan hankkeeseen, joka
tulevaisuudessa hyödyttää kylien toimintaa
koko Kanta-Hämeen alueella.
Kanta-Hämeen kyläturvallisuuspilotti on
osa Suomen Kylät ry:n valtakunnallista kyläturvallisuus 2025 -hanketta.

OSALLISTUMINEN ON
MAHDOLLISTA MYÖS ETÄYHTEYKSIN

Seuraava Kyläturvallisuusilta on 11.6.2022.
Haminankylän Kotipirtillä (Pollinmaantie 13,
12130 Haminankylä, Hausjärvi) järjestettäviin turvallisuusiltoihin voi osallistua myös
verkossa Teams -yhteydellä.
Lue aiheesta lisää Hämeen Kylät –sivustolta.
www.hameenkylat.fi/kanta-hameen-kylaturvallisuuspilotti/
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RYTTYLÄ
Ryttylän kyläyhdistys toivottaa kaikki tervetulleiksi Ryttylän raitille ja reiteille!
Poikkea Ykslammin ulkoilualueella, Kakslammin luontopolulla tai Kolmilammin kierroksella!
Tutustu myös Ryttylän kyläyhdistyksen blogiin osoitteessa www.ryttyla.net/
blogi

HIKIÄ
Hikiässä on aktiivista toimintaa mm. Hikiän seudun kyläyhdistyksen, Eskon
koulun vanhempainyhdistyksen sekä Hausjärven Urheilijoiden järjestämänä. Lapsille ja aikuisille on järjestetty ohjattuja liikuntavuoroja viikottain aina
sählystä ryhmäliikuntaan ja pikkulasten liikkaryhmiin. Jos yhdistystoimintaan
mukaan lähtö ja oman kylän asioihin vaikuttaminen kiinnostaa, voit olla yhteydessä Miia Palmuun miia.palmu@nic.fi

TURKHAUTA,
LAVINTO JA KARA
PIIRIVUOREN KYLÄYHDISTYS

Taidetoimintaa 5-14v lapsille! Lasten taidelauantai kerran kuussa, lauantaisin klo
10–14. Touhua kuvataiteen, musiikin ja ilmaisutaidon parissa. Syyskaudella ensimmäisen kerran 27.8.2022, muut kerhopäivät
ilmoitamme Facebook -sivuilla: Lasten luova
lauantai tai mari@varttina.com Huom. Etukäteisilmoittautuminen! Turkhaudan seurojentalo, os. Hausjärventie 1614, Hausjärvi.
Turkaset kuoro kokoontuu Silmulla joka toinen torstai muusikko Mari Kaasinen-Paason
ohjaamana. Kaikki lauleloista kiinnostuneet;
tervetuloa iloiseen joukkoon! Tarkemmat
tiedustelut mari@varttina.com. Turkhaudan seurojentalo, os. Hausjärventie 1614,
Hausjärvi.

AVOIMET KYLÄT –PÄIVÄ
JÄRJESTETÄÄN 11.6.2022
Avoimet kylät -päivä on tapahtuma, joka järjestetään 11.6.2022 valtakunnallisesti jo 8. kertaa. Päivän tavoitteena on lisätä kylätoiminnan tunnettuutta ja
esitellä kylien monipuolista toimintaa. Avoimet kylät -päivänä kylät avaavat
ovensa ja järjestävät vierailijoille omannäköistään ohjelmaa. Kyseessä on valtakunnallinen tapahtumapäivä, johon osallistuvat sadat kylät ympäri Suomen.
Avoimet kylät –päivänä 11.6.2022 kylät esittelevät vetovoimatekijöitään myös
verkossa. Kylät julkaisevat esimerkiksi videoita, kuvagallerian tai tarinoita, ulkoilureittejään ja retkikohteitaan. Somekanavilla käytetään tunnisteita #avoimetkylät #TeeSeKylillä
Katso alueellinen ohjelma tai ilmoita kyläsi mukaan: www.avoimetkylat.fi

MIELITKÖ MUKAAN SEURAAVAAN
NUMEROON, HALUAISITKO KERTOA
MITÄ TEIDÄN KYLÄLLÄ TAPAHTUU?
Ota yhteyttä Hausjärven kunnan markkinointisihteeriin:
jenna.eklof@hausjarvi.fi

Kuntojumppaa kaikenikäisille ja -kuntoisille tiistaisin klo 18–19. Lisätietoa Facebook
–sivulla Piirivuoren kyläyhdistys. Turkhaudan seurojentalo, os. Hausjärventie 1614,
Hausjärvi.
Käsitöistä kiinnostuneet kokoontuvat Silmulla torstaisin klo 17.30 alkaen. Lisätietoa
Facebook –sivuille Piirivuoren kyläyhdistys.
Turkhaudan seurojentalo, os. Hausjärventie
1614, Hausjärvi.
Huoltavaa joogaa sunnuntai-iltaisin Silmulla. Suositusta joogan jatkumisesta
kerrotaan Facebook –sivuilla Piirivuoren
kyläyhdistys. Turkhaudan seurojentalo, os.
Hausjärventie 1614, Hausjärvi.

LISÄÄ KÄSIPAREJA KAIVATAAN
PERINTEIKKÄÄLLE MIINAN MONTULLE!

Hausjärven Turkhaudalla sijaitseva katettu
kesäinen kulttuuriareena ottaa mieluusti
vastaan lisätyövoimaa kesäteatterin buffaan, liikenteenohjaukseen sekä järjestyksenvalvontatehtäviin. Mikäli kiinnostuit,
saavu paikan päälle esityspäivinä tunti ennen esityksen alkua. Puuhaa kyllä löytyy ja
asioista kerrotaan paikan päällä mieluusti
lisää!

HALUATKO MUKAAN
PIIRIVUOREN KYLÄYHDISTYKSEEN?

Piirivuoren kyläyhdistys toimii Turkhaudan,
Lavinnon ja Kara-Apiliston alueella ja ottaa
toimintaansa mieluusti lisää toiminnasta kiinnostuneita jäseniä. Kyläyhdistyksen
tavoitteena on kehittää ja tarjota alueellisia
sisältöjä ja harrastusmahdollisuuksia mm.
tapahtumin ja harrastekurssein. Ota yhteyttä sähköpostitse: piirivuorenky@gmail.com

HAUSJÄRVI
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Pa i k a l l i n e n

Mommilan Kyläpuodin

kesä täyttyy tapahtumista
Mommilan Kyläpuodissa tapahtuu läpi kesän samalla, kun kyläkauppa, kahvila sekä kyläkauppamuseo ja viime
vuonna avattu Myymäläautomuseo-Martti palvelevat tuttuun tapaan. Hausjärven Mommila-Hietoisissa sijaitseva,
vuonna 2016 avattu kesäkahvila ja kyläkauppamuseo Mommilan Kyläpuoti, sekä viime kesänä avattu Myymäläautomuseo-Martti ovat avoinna vapunpäivästä aina elokuun loppuun saakka.

H

ausjärven Mommila-Hietoisissa sijaitseva, vuonna 2016 avattu
kesäkahvila ja kyläkauppamuseo
Mommilan Kyläpuoti on nostalgiannälkäisten aarreaitta. Mommilan kartanon liepeillä vuodesta 1898
vuoteen 2005 sijainneen kyläkaupan tiloihin
sekä pihamaalle on rakennettu mielenkiintoinen kokonaisuus, joka houkuttelee
uppoutumaan lähihistoriasta tuttujen tuotteiden myötä entisaikojen tunnelmiin ja
muistoihin. Tuhansia vanhoja esineitä käsittävä ainutlaatuinen kokonaisuus pitää sisällään mm. Suomen ensimmäisen ja ainoan
Myymäläautomuseon, 60-luvun Retro-kioskin, Kyläkauppamuseon ja nostalgiaa tihkuvan Kahvila-baarin, joka on kuin suoraan
Kaurismäen elokuvista.
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Suosituksi vierailukohteeksi nousseen
Mommilan Kyläpuodin uusin vetonaula on viime kesänä avattu Myymäläautomuseo-Martti, jonka uumenista löytyy mm. J. Karjalaisen
lahjoittama korillinen yli 50-vuotista limonadia. Vanhasta kaupparakennuksesta löytyy
retrotyyliin sisustettu Kahvila-baari, joka on
kuin suoraan TV:stä tutusta Tankki täyteen
-sarjasta tai Aki Kaurismäen elokuvista. Kahvila-baarin nurkassa seisoo tiettävästi Suomen
vanhin flipperi, vinyylijukeboksi ja aidot Uuno
Turhapuron roolivaatteet vitriineissään.
Entisen maitohuoneen täyttää ainutlaatuinen Kyläkauppamuseo tuhansine
nostalgisine pakkauksineen ja purkkeineen.
Museon valikoimista löytyy rekvisiittaa ja
tuotepakkauksia lähes sadan vuoden ajalta.
Kokoelmia ja yksittäisiä esineitä on ostettu

ja saatu lahjoituksina ympäri Suomea Hangosta Kittilään. Museossa voi tehdä aikamatkan 1900-luvun alun sekatavaraliikkeistä aina viivakoodiajan alkuun, 1980-luvulle.
Kyläpuodissa myydään mm. tuoreita leivonnaisia, jäätelöä ja kahvia sekä nostalgiamakeisia, joiden valikoima tulee tulevana kesänä
kasvamaan. Jatkossa Mommilan Kyläpuodista
tulee löytymään myös perinnevaatevalmistaja
Ritva Niskasen tuotesarjan tuotteita.
Mommilan Kyläpuodin takaa löytyy Samppa Hartikainen, jonka päätyö on musiikkialalla,
mutta kesäisestä Kyläpuodista on tullut tärkeä
ja rakas harrastus. Vuosi vuodelta suosiotaan
kasvattaneen kokonaisuuden päivittäisestä
toiminnasta vastaa myymälänhoitaja Hanna Nyholm, jonka lapsuudenkoti sijaitsi vain
muutaman kilometrin päässä Kyläpuodista.

MOMMILAN KYLÄPUODISSA TAPAHTUU

KAUNISHEHKU

La 11.6. KYLÄKAUPPAPÄIVÄ klo 11-18
Valtakunnallinen Avoimet kylät ja Kyläkauppapäivä.
Puoti täyttää samalla komeat 7 vuotta! Gramofoni-DJ Ville
Löyttyniemi soittaa ajatonta musiikkia.

KAUNEUTTA JA HYVINVOINTIA

Terveydelliset jalkahoidot, kosmetologiset
hoidot, ripsienpidennykset ja paljon muuta!

Ti 28.6. VANHOJEN AJONEUVOJEN ILTA klo 17-21
Vanhat ajoneuvot saapuvat kylään. Viime vuosina kartanonmäki on täyttynyt sadoista museo- ja harrasteajoneuvoista
sekä vanhoista työkoneista. Musiikista vastaa The Sleepwalkers & Jani Forsman

Timma.fi/kaunishehku
p. 045 2185861
Vaahteratie 13 L6, 12100 Oitti

To 7.7. MAITOLAITURIN LAULUT klo 18-20
Heinäkuisessa kesäillassa soi jälleen tutut yhteislaulut koivun
ja maitolaiturin luona.
La 13.8. NAISTEN JUHLA klo 12-16
Paljon toivottu ja odotettu Naisten ilta tapahtuma palaa kesäkalenteriin nyt Naisten juhlana! Onko vintage, pin-up tai
fiftarihenki lähellä sydäntä tai haluatko muuten vaan tulla
viettämään rentoa elokuista lauantaipäivää Kyläpuodille?
Tuote-esittelyjä, kirpparipöytiä, kuohuvaa ja iloista tunnelmaa!

Huonekalujen entisöinnit sekä korjaus- ja
verhoilupalvelut, myös matkailuajoneuvot ja veneet.
Kauttamme saat myös verhoilukankaat.

La 27.8. VENETSIALAISET JA ELOTANSSIT klo 18-23
Tutut kesän päätösjuhlat puodilla Venetsialais-teemalla. Pihatansseista vastaa Kaisa-Mari & Foxpop.

p. 050 521 1245 | viljakainen@kolumbus.fi
Sorakuja 1, 12100 Oitti

PUOTIVISA JOKA KESÄKUUKAUDEN ENSIMMÄINEN PERJANTAI 3.6. / 1.7. / 5.8. / 2.9.
Leikkimielistä visailua kesäillassa aina joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina alkaen klo 19.00. 2-4:n hengen
joukkueet ja jo vähälläkin tiedolla ja paljolla arvailulla pääsee
pitkälle!

HAUSJÄRVEN KESÄRANTA

MOTO-TIISTAIT JOKA KESÄTIISTAI 31.5.-30.8.
Motoristikahvila puodilla joka kesätiistai säiden salliessa. Paikallisen yhdistyksen maakunnan parhaita vohveleita ja grilli
kuumana.
Lue lisää: www.mommilankylapuoti.fi



Juhlat tulossa? Yhdistyksen tai
seuran saunailta tai kokous? 
Tyopaikan virkistysǦ tai
koulutuspaiva?
Vuokraa idyllinen Kesaranta
Hausjarven Valkjarven rannalta
maaseudun rauhasta.


Vuokrattavissa paarakennus 70 henkilolle, rantasauna ja pienia
mokkeja majoittumiseen. Tiloja voi vuokrata myos erikseen.

Kaytossa oma ranta seka grillikatos.

Lisatietoa, varauskalenterin ja hinnaston loydat kesarannan sivuilta
www.hausjarvenkesaranta.fi tai kysy suoraan kesarannan isannalta
Eerolta, puh. 0500 745 439 tai sahkopostilla
asiakaspalvelu@hausjarvenkesaranta.fi
Osoite: Ansiontie 541, 
12100 Hausjarvi
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P u h u p o l i i t i ko lle

Puhu poliitikolle -hanke
vastaa vallitsevaan
demokratiavajeeseen

Yhdessä kohti hyvää tulevaisuutta,
Noora Tammilehto
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KUVA: MIKAELA HOLMBERG

M

aailmanlaajuisesti katsoen demokratian tila on heikentynyt viimeiset viisitoista vuotta. Suomessakin äänestysprosentit ja puolueiden jäsenmäärät ovat tasaisesti laskeneet
vuosi vuodelta. On tiedossa, että luottamus demokratiaan
horjuu etenkin nuorten keskuudessa. Pystyykö demokratia
vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin? Demokratia toimii vain, jos
ihmiset luottavat toisiinsa, yhteiskunnallisiin instituutioihin ja päätöksentekijöihin.
Työskentelen Puhu poliitikolle –demokratiahankkeen parissa
Ratamo-kirjastoissa. Hausjärven lisäksi siihen kuuluu Riihimäen, Lopen, Hyvinkään ja Nurmijärven kirjastot. Olen kotoisin Hausjärveltä,
joten tunnen kunnan toimintaympäristön hyvin. Valmistun loppuvuodesta hallintotieteiden maisteriksi. Olen Janakkalan kunnanvaltuutettu, sote-lautakunnan puheenjohtaja, maakuntavaltuutettu,
aluevaltuutettu ja aluevaltuuston tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja. Näin ollen edistän demokratiaa ja osallisuutta yhteiskunnassamme sekä työtehtäväni että luottamustoimieni kautta.
Tavoitteeni tässä hankkeessa on tehdä kuntalaisille helpoksi
osallistua ja vaikuttaa innostavan tulevaisuuden rakentamiseen.
Mielestäni kuntalaisilta puuttuu tällä hetkellä mahdollisuus tavoittaa päättäjiä kasvotusten, ja siten olen luonut uuden toimintamallin Ratamo-alueen kirjastoihin: Politiikan päiväkahvit. Tilaisuudessa kuntalaisilla on mahdollisuus keskustella päättäjien kanssa ja
kysyä heitä askarruttavia asioita - myös vaalien ulkopuolella. Tämä
keskusteluyhteys parantaa päättäjien tietoa kuntalaisten asioista
ja toisaalta kuntalaiset saavat äänensä kuuluviin. Osallistuvien kuntalaisten ei tarvitse tietää politiikasta mitään, sillä pääasia on, että
kuntalaisten kokemukset kuntalaisena tulevat esiin. Näin poliitikot
saavat arvokasta tietoa työnsä tueksi. Hausjärven kirjastolla Politiikan päiväkahvit - tapahtuma järjestettiin 25.2.2022, johon osallistui
Hausjärvellä asuva aluevaltuutettu Heini Ristavaara ja Hausjärven
kunnanjohtaja Pekka Määttänen. Tapahtumaan osallistui lisäksi 10
aktiivista keskustelijaa.
Kannustan jokaista äänestämään vaaleissa, osallistumaan Hausjärven kirjaston Politiikan päiväkahveihin ja lähtemään itse ehdolle
vaaleissa. Luottamustehtävät ovat antoisia ja lisäävät paljon omaa
tietovarantoa oman kunnan asioista. Asioihin voi ja pystyy vaikuttamaan.

NOORA TAMMILEHTO
Kotoisin Hausjärven Ryttylästä
Asuu Tervakoskella Janakkalassa
Opiskelee Vaasan yliopistossa hallintotieteiden maisteriksi
Työskentelee Puhu poliitikolle-hankkeessa Ratamo-kirjastoissa (31.1-31.7.2022 välisen ajan)
Toimii eri luottamustehtävissä kunnanvaltuutettuna ja aluevaltuutettuna
Kirjoittaa pro gradu –tutkielmaa osallisuudesta ja demokratiasta
Harrastaa koiranäyttelyitä ja lenkkeilyä
Puolustaa maaseudun ja kylien merkitystä yhteiskunnassamme

KUNNAN VIRASTON YMPÄRISTÖSSÄ
Keskustie 2 - 4, OITTI, Hausjärvi

Maalaishenkiset

lauantaina

6.8.2022
klo 10 - 14

n
i
MARKKINAT
t
i
O
Musiikkia

muikkuja ja hernesoppaa
vanhat traktorit ja työkoneet
MT K- M H YY - o s a s to t
Taka-Hikiän Muori / Vaari äänestys
. . . ja paljon muuta koko perheelle . . .
LIONS CLUB HAUSJÄRVI
LIONS CLUB HAUSJÄRVI / LUKOT
LIONS CLUB HAUSJÄRVI / HELMI

Markkinatanssit
Oitin Torpalla
klo 18-22
RAIMO TURTIAINEN
& POJAT

sisäänpääsymaksu

Markkina- ja kirpputoripaikkojen varaukset:

040 585 8961 / Ari Koskinen
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K a n sa l a is o p isto

Hausjärven Kansalaisopisto
kannustaa harrastamaan,
innostumaan, oppimaan ja
kehittymään!
120701 Espanjan alkeet, verkkokurssi
7.9.–30.11.2022, 11.1.–19.4.2023
Keskiviikkoisin 18.40–20.10, sosiologi Iliana Pérez
55 €
120801 Matkailuitaliaa (perustaso A1),
verkkokurssi
5.9.–29.11.2022, 10.1.–18.4.2023
Tiistaisin 19.40–21.10, VTM, HuK Antti Tapaninaho
55 €
110114 Haluaisin laulaa, mutta en osaa
enkä uskalla (Oitti)
18.9.–9.10.2022
Sunnuntaisin 14.00–15.30, FM, musiikinopettaja Jussi Ruuttunen
20 €
110115 Laulamme yhdessä (Oitti)
6.10.–10.11.2022, 16.2.–20.4.2023
Torstaisin 11.00–12.00, FM, musiikinopettaja Jussi Ruuttunen
Kurssi on maksuton, mutta edellyttää ennakkoilmoittautumisen!
110118 Rock- ja hevilaulukurssi (Oitti)
10.9.–1.10.2022
Lauantaisin 11.00–14.15, Muusikko Aleksi
Parviainen
30 €
110603 Kehitä itseäsi luovan kirjoittamisen voimin, verkkokurssi
5.9.–28.11.2022
Maanantaisin 9.00–10.30, Hum. kand. Ulla
Korhonen
40 €
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110608 Olemassaolon riemu ja luova kirjoittaminen, verkkokurssi
7.–28.11.2022
Maanantaisin 10.30–12.45, Hum. kand. Ulla
Korhonen
25 €
110303 Maalauskurssi (Ryttylä)
5.9.–28.11.2022, 9.1.–24.4.2023
Maanantaisin 18.00–20.45, kuvataiteilija
Marjo Akkanen
90 €
830114 Joogaa päivän päätteeksi (Oitti)
6.9.–29.11.2022, 10.1.–18.4.2023
Tiistaisin 17.30–19.00, SJL-jooganopettaja
Jaana Silvennoinen
70 €
830115 Kehonhuolto (Hikiä)
6.9.–29.11.2022, 10.1.–18.4.2023
Tiistaisin 18.05–19.05, fysioterapeutti Satu
Suomi
75 €
830124 Taukojumppa työikäisille ja senioreille (Oitti)
7.9.–1.12.2022, 10.1.–19.4.2023
Keskiviikkoisin 12.30–13.00, liikuntaneuvoja
Hanna Vilhunen
35 €
830136 Virkisty liikunnasta (Ryttylä)
5.9.–28.11.2022, 9.1.–24.4.2023
Maanantaisin 17.15–18.15, liikuntaneuvoja
Tiina Kuusela
55 €

830151 Pilates, verkkokurssi
6.9.–29.11.2022, 10.1.–18.4.2023
Tiistaisin 8.00–9.00, liikuntaneuvoja Hanna
Vilhunen
55 €
830154 Joogan perusteet, verkkokurssi
29.8.–14.10.2022
Perjantaisin 18.00–18.45, joogaopettaja RYT
500 Hanna Liikka
35 €
830156 Lempeä Flow jooga, verkkokurssi
13.1.–3.3.2023
Perjantaisin 18.00–18.45, joogaopettaja
RYT500 Hanna Liikka
35 €
110432 Ompelemme farkuista ja tekstiiliaarteista (Ryttylä)
16.–18.9.2022
La 9.00–15.30, Su 9.00–15.30, Pe 17.00–
21.00, tekstiilialan artesaani Katri Eskelinen
60 €
810201 Karjalanpiirakoita (Oitti)
17.9.2022
Lauantaina 10.00–14.00, Liisa Mäkelä
25 €
810205 Sushin valmistuksen salaisuudet
(Oitti)
12.10.2022
Keskiviikkona 17.00–21.00, KM, kotitalousopettaja Arja Elina Laine
30 €

netistä osoitteesta
uusi.opistopalvelut.fi/hausjarvi/fi/
– mukana on monipuolinen
valikoima arkea ja
eloa rikastuttavia
harrastuksia!

810210 Salaattien matkassa maailman
ympäri (Oitti)
24.9.2022
Lauantaina 10.00–14.00, KM, kotitalousopettaja Auli Pulli
30 €
810211 Helposti hyvää halvalla (Oitti)
26.10.2022
Keskiviikkona 17.45–20.45, kokki Lassi Tudeer
30 €
610401 Kansalaisen varautumiskoulutus
(Oitti)
7.–21.9.2022
Keskiviikkoisin 17.30–20.30, FM, johtava
asiantuntija Jarkko Stråhle ja OTM, poliisitarkastaja, ammatillinen opettaja Mika
Koponen
Kurssi on maksuton, mutta edellyttää
ennakkoilmoittautumisen

HAUSJÄRVEN
KANSALAISOPISTON
YHTEYSTIEDOT
Päivi Nurmi, opintosihteeri
019 758 6771, paivi.nurmi@hausjarvi.fi
Jussi Ruuttunen, päätoiminen musiikinopettaja
019 758 6772, jussi.ruuttunen@hausjarvi.fi

Kansalaisopiston
rehtorin tervehdys

H

ausjärven kansalaisopistossa on nyt tarjolla aiempia
vuosia enemmän verkkokursseja! Verkkokurssien
avulla on mahdollista säästää niin matkakuluja, kuin
aikaakin, sillä kodista ei tarvitse siirtyä kurssipaikalle.
Verkkokurssien avulla saamme opistoomme
tuntiopettajia pitkienkin matkojen takaa. Olemme myös huomanneet, että verkkokursseillemme on myös osallistuttu eri
puolilta Suomea!
Koska opetus on verkkokursseilla paikasta riippumatonta,
Hausjärven kansalaisopistolla ja Lopen opistolla on ensimmäistä kertaa myös yhteisiä kursseja.
Nykyaikaiset verkkokurssit eivät enää ole opettajan yksinpuhelua, vaan tuntiopettajat osallistuttavat opiskelijoita
kunkin ainealueen tehtävien mukaisesti. Hausjärven kansalaisopiston verkkokurssien opettajat ovatkin saaneet valtavan
hyvää palautetta opiskelijoiltamme.
Kansalaisopistossa on mahdollista suunnitella ja toteuttaa
myös osaamisperusteisia kursseja. Tällaisia kursseja ovat verkkokurssit ”italian alkeet” ja ”italia 2” sekä ”Kirjoita pienoisnäytelmiä eri aikakausien tyyleillä.” Opiskelija voi halutessaan saada
tällaisen kurssin suorittamisesta merkinnän Koski -tietovarantoon. Tällaisten kurssien suorittamisella on mahdollista hyväksi
lukea opintojaan. Tietyn kielen tai jonkin muun taidon osaamisella onkin myönteinen vaikutus esimerkiksi työnhaussa! Toki
osaamisperusteisille kursseille voi osallistua, kuten aiemminkin:
omaksi huviksi ja hyödyksi ilman osaamisperusteista opiskelua.
Verkkokurssien eduista ja suosiosta huolimatta myös lähiopetuksena järjestettäville kursseille on edelleen tarvetta
ja niitäkin on tarjolla: sekä tuttuja kursseja, että aivan uusia.
Valikoimissa on sekä koko lukuvuoden kestäviä kursseja, että
lyhytkursseja. Erityisen suosittuja ovat olleet yhden illan kestävät kotitalouskurssit!
Hausjärven kunnankirjaston kanssa toteutetut kirjailijavierailut saavat myös jatkoa. Tulevana lukuvuonna kirjailijavieraaksemme saapuvat Hannu Niklander ja Kristiina Vuori.
Opinto-ohjelmaan on merkitty erikseen hybridi-, verkko- ja
lähiopetuskurssit. Hybridikurssille opiskelija voi osallistua oman
valintansa mukaan pelkästään lähi- tai etäopetukseen. Lisäksi
hybridikursseilla voi oman elämäntilanteen mukaisesti osallistua vuorotellen lähi- tai verkko-opetukseen. Tämä tarkoittaa
myös sitä, että jatkossa loma- tai työmatkalla ei tarvitse jättää
kokoontumiskertoja väliin, sillä nettiyhteyden avulla kurssille
voi osallistua etänä.
Löydä siis itsesi Hausjärven kansalaisopistosta – jopa mistä maailmankolkasta tahansa!
Mia Pätsi
Kuva: Johanna Kasanen

Katso koko kurssitarjonta
ja ilmoittautumisohjeet

Löydät Hausjärven kansalaisopiston Facebookista nimellä
Hausjärven kansalaisopisto ja
Instagramista hausjarven_kansalaisopisto.

Mia Pätsi, rehtori
019 758 6770, mia.patsi@hausjarvi.fi
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D esig n

Kutomo Rasinmäki

(Kutomontie 1, Oitti, Hausjärvi)
on avoinna kesäkuussa lauantaina
11.6 klo 12-15 ja 13.-17.6 klo 11-17.
Katso heinäkuun aukioloajat
www.eijarasinmaki.fi
Ryhmävierailut
sopimuksen mukaan.

Tekstiilitaiteilija Eija Rasinmäen 50-vuotista uraa juhlistettiin muun
muassa viime marraskuussa julkaistulla Design Eija Rasinmäki –
Käsinkudottu elämä -kirjalla, jota on saatavilla Oitin kutomolta.
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Rasinmäen upea elämäntyö on esillä Kutomo
Rasinmäessä. Samalla voi nauttia kutomon
inspiroivasta miljööstä.

Punos by Eija Rasinmäki -matot on valmistettu
Suomessa ja maton punosmateriaali
valmistetaan Oitin Tekstiilistudiolla.

Eija Rasinmäken suunnittelutyö lähtee värien
sommittelusta. Itse malli syntyy kutoen.

Eija Rasinmäen matoissa näkyy

sydämen ja käden yhteistyö
Teksti: Susanna Kortström | Kuvat: Jenna Eklöf

T

ekstiilitaiteilija Eija Rasinmäki
istuu työpöytänsä äärellä ja sommittelee paperille teipillä värikkäitä
matonkuteita. Värit kuiskuttelevat
hänelle uuden luomuksen ideasta
ja mattoon tulevasta piilotetusta tarinasta.
Tällä kertaa mattoon on hahmottumassa
väriliukuma, joka huipentuu kevyestä vaaleasta sävystä punaiseen.
– Minulla on semmoinen tunne, että tähän mattoon tulee silmukoita, mutta miten,
sitä en vielä tässä vaiheessa osaa sanoa.
Harvoin suunnittelen piirtämällä, sillä minä
luon mallin kutoessa, Rasinmäki sanoo.
Eija Rasinmäki on eturivin tunnettu suomalainen suunnittelija, jonka design-mattoja löytyy tuhansien kotien lattioilta ympäri
maailmaa. Rasinmäen rakkaus käsitöihin on
verenperintöä hänen äidiltään. 1970-luvulla
Rasinmäen ura lähti liikkeelle visiosta uudistaa suomalainen räsymatto ja puhaltaa siihen henki, joka puhuttelee maton käyttäjiä
vuosikymmenten ajan. Rasinmäen mattojen tunnuspiirteenä on värien rohkea käyttö

ja se, että tummastakin matosta löytyy aina
valonpilkahdus.
– Käsi on suoraan yhteydessä sydämeen
ja se kuljettaa virtaa maton sisään. Siitä syntyy mattoon voima, Rasinmäki esittelee.
Oitin kutomon huippuvuodet sijoittuvat
1980-luvun puoliväliin, jolloin kutomolla oli
20 työntekijää.
Vuodesta 1985 Rasinmäen perheyrityksellä
oli mattokutomo myös Portugalissa. 1990-luvun laman myötä kutomotoiminta Oitissa väheni, ja Rasinmäki sai mahdollisuuden suunnitella mattoja Intiassa, jossa hänellä oli 1000
kutojaa. Intiassa hän toimi yhteensä 27 vuotta,
asuen myös joitain vuosia itsekin siellä.
Viime vuonna mattotaiteilijan 50-vuotista upeaa uraa juhlittiin Design Eija Rasinmäki – Käsinkudottu elämä -näyttelyllä Käsityön museolla Jyväskylässä. Marraskuussa
ilmestyi myös samalla nimellä kulkeva kirja,
joka kertoo Rasinmäen pitkästä ja ainutlaatuisesta elämäntyöstä.
– Tekstiilialan pioneerina oleminen ei ole
ollut helppoa, mutta todellinen rikkaus on

sitä, että on saanut tehdä uutta ja työllistää
muita, Rasinmäki kiteyttää.
Vuodesta 1978 Oitissa toiminut Kutomo
Rasinmäki (Kutomotie 1, Oitti) tarjoaa kävijöilleen huikean taide-elämyksen, jossa
voi tutustua taiteilijan uran vaiheisiin ja
tekstiileihin eri vuosikymmeniltä. Jo rasvan
tuoksuiset historialliset kutomokoneet luovat inspiroivan ja kiehtovan ympäristön.
Kutomo Rasinmäen kokoelmista ja tehtaanmyymälästä löytyy kotimaisia puuvilla- ja
punosmattoja sekä Rasinmäen suunnittelemia ja Intiassa käsinkudottuja design-räsymattoja, joiden maahantuojana toimii Rasinmäen nuorimmaisen tyttären luotsaama
Finarte. Kutomo on myös käsityöntekijöiden aarreaitta, sillä sieltä löytyy harvinaisia
matonkuteita ja muuta kudontamateriaalia.
Kutomo Rasinmäki on avoinna keskiviikkoisin kello 11-17. Sopimuksen mukaan Oitin
Tekstiilistudion kutomokoneet ovat käytettävissä kutomolla järjestettävillä kudontakursseilla. Eija Rasinmäki toivoo, että kutomolle tulisi jatkaja lähialueelta.
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N u o r is ot yö

Nuorisotoimen kesästartti
Nuorisotoimen kesätoiminta startataan perjantaina 27.5.2022
kello 12 – 16! Paikan päällä Oitin nuopparilla jaetaan kesäkiertuepasseja (joilla voi osallistua pizzalahjakorttien arvontaan!) ja
hengaillaan nuopparin pihassa kesäisten ajanvietteiden äärellä
– paitsi jos sataa. Jos sataa, ollaan sisällä.

Nuorisotoimen
kesäiset valkkipäivät
Yli 13-vuotiaille suunnatut valkkipäivät pidetään nimensä mukaisesti Valkjärven leirikeskuksessa, osoitteessa Tulikalliontie
80, 12100 Oitti. Luvassa on uintia, grillaamista, hengailua ja ihania kesäpäiviä hyvällä porukalla!
Osallistuminen ei edellytä ennakkoilmoittautumista ja on täysin
maksutonta. Nuorisotoimi ilmoittaa somessa lisätietoja kunkin
valkkipäivän tarkemmasta sisällöstä. Tervetuloa!
7.6.2022 (tiistai) klo 15 -21
8.6.2022 (keskiviikko) klo 15 - 21
14.6.2022 (tiistai) klo 15 - 21
15.6.2022 (keskiviikko) klo 15 - 21
22.6.2022 (keskiviikko) klo 15 - 21
23.6.2022 (torstai) klo 15 - 21
6.9.2022 (tiistai) klo 15 - 20
7.9.2022 (keskiviikko) klo 15 - 20
13.9.2022 (tiistai) klo 15 – 20
14.9.2022 (keskiviikko) klo 15 -20

Nuorisotoimen
kesäkiertue
8-18 –vuotiaille suunnatulla kesäkiertueella on kullekin päivälle
vaihtuva teema, jonka voit tarkastaa Nuorisotoimen somesta!
9.6.2022
13.6.2022
21.6.2022
1.7.2022
6.7.2022
7.7.2022
18.7.2022
21.7.2022
27.7.2022
28.7.2022
3.8.2022
4.8.2022

Oitin nuoppari, klo 12 - 16
Ryttylän nuoppari, klo 12 - 16
Hikiän nuoppari, klo 12 - 16
Monnin koulun piha, klo 12 - 16
Valkjärven uimaranta, klo 12 - 16
Puujoen uimapaikka, klo 12 - 16
Haminankylän uimaranta, klo 12 - 16
Umpisen laavu, klo 12 - 16
Oitin kirjasto, klo 12 - 16
Paukunharjun maja, klo 12 - 16
Ykslammin laavu, klo 12 - 16
Eskon koulun kenttä, klo 12 – 16

Näissä säävaraus eli jos sattuu kurja sää esimerkiksi
uimarannalla hengailuun, niin sitten Oitin nuoppari palvelee!
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LÖYDÄT HAUSJÄRVEN NUORISOTOIMEN
JA SEN UUSIMMAT KÄÄNTEET SOMESTA
Facebook: Hausjärven nuorisotoimi
Instagram: hausjarvennuorisotoimi
Tiktok: hausjarvennuorisotoimi
Snapchat: hausjarvinuori

Koulunuorisotyö
Koulunuorisotyö starttaa säännöllisesti syyskuusta lähtien jokaisella Hausjärven koululla. Nuoriso-ohjaaja työskentelee kouluilla
viikoittain. Koulutyöskentelyn kulmakivinä ovat aito kohtaaminen,
yhteisöllisyyden kasvattaminen, kiusaamisen ehkäisy sekä kouluviihtyvyyden parantaminen. Alakouluilla tulee työskentelemään
nuoriso-ohjaaja Fanny Lasala ja yläkoulun ja toisen asteen nuoriso-ohjaajana työskentelee Tiina Tuominen.

Nuopparitoiminta
Nuopparit avaa ovensa taas innokkaalle nuorisolle maanantaina
5.9. ja tilatoiminta jatkuu syyskauden osalta aina 9.12. saakka!

TÄYDELLÄ KESÄKIERTUEPASSILLA OSALLISTUT
PIZZALAHJAKORTTIEN
ARVONTAAN!
Hausjärven nuorisotoimen kesäajan tapahtumissa käytössä on Kesäkiertuepassi, johon voi kerätä leimoja osallistumalla kesästarttiin ja kesäkiertuepäiviin. Leimojen saaminen ei edellytä osallistumista varsinaiseen päiväkohtaiseen
toimintaan, vaan riittää, että tulet paikan päälle nauttimaan ja tunnelmoimaan kesästä ja hyvästä seurasta!
Kun palautat täyden passin nuoriso-ohjaajille elokuun aikana, osallistut pizzalahjakorttien arvontaan! Kesäkiertuepasseja jaetaan Kesästartissa 27.5.2022 kaikille halukkaille 8-18 -vuotiaille klo 12-16 välisenä aikana. Passeja saa
myös kiertueen alettua, eli pääset keräilemään leimoja,
vaikka et pääsisikään juuri Kesästarttiin.

Ystäväkirja

– nuorisotoimi esittelyssä!

FANNY, 29V

TIINA, 35

Horoskooppi: Neitsyt

Horoskooppi: Jousimies

Suosikki vuodenaika: Kesä ja talvi… Ja kevät!

Suosikki vuodenaika: Vaikea sanoa suosikkia! Kaikilla on hyvät
ja huonot puolet, mutta sanotaan kuitenkin kevät!

Inhottavin kotityö: Imurointi
Tykkään vapaa-ajallani: harrastaa! Lähimpänä sydäntä crossfit, maastopyöräily ja koiranäyttelyt.

Inhottavin kotityö: lattioiden pesu
Tykkään vapaa-ajallani: olla perheen kanssa

En ole koskaan uskaltanut: maistaa sushia

En ole koskaan uskaltanut: hypätä benjihyppyä

Uskaliainta mitä olen tehnyt: Osallistuin Redbull400 -kilpailuun viime kesänä ja ilmoittauduin heti kisan päätyttyä seuraavallekin vuodelle!

Uskaliainta mitä olen tehnyt: menin köysiseikkailuradalle,
vaikka pelkään korkeita paikkoja!

Koulussa suosikkiaineeni oli: liikunta
Rentoudun kauhean päivän jälkeen: Syömällä hyvin ja rientämällä crossfitsalille.
Kahta en vaihda, ja ne ovat: Jumppatrikoot ja adidaksen sukat
Epäsuosittu mielipiteeni: Kahvi haisee kamalalle.
Nämä kolme asiaa aion toteuttaa kesällä: Ehdottomasti haluan mennä ekaa kertaa elämässäni köysiseikkailuradalle, toivottavasti ulkoilen paljon sekä syön paljon hyvää grilliruokaa.

OLEN VIIMEISEN VUODEN AIKANA KÄYTTÄNYT:
þ kottikärryjä
þ Disney+
¨ ompelukonetta
þ skuuttia
¨ suppilautaa
¨ järkeä
þ polkupyörää
¨ skeittilautaa
þ piparkakkumuottia
¨ uimapatjaa

¨ ruohonleikkuria
þ sydäntäni
þ kirjastokorttia
þ sahaa
¨ korkokenkiä
þ virkkuukoukkua
¨ porakonetta
þ lainavaatteita tai –asusteita
þ villasukkia
þ grilliä

Koulussa suosikkiaineeni oli: liikunta
Rentoudun kauhean päivän jälkeen: Ulkoillen tai sitten huonolla säällä tv:tä katsellen
Kahta en vaihda, ja ne ovat: suklaa ja villasukat!
Epäsuosittu mielipiteeni: ”kun tulet tähän ikään niin ymmärrät”
Nämä kolme asiaa aion toteuttaa kesällä: lomailla, syödä
jäätelöä ja mansikoita

OLEN VIIMEISEN VUODEN AIKANA KÄYTTÄNYT:
þ kottikärryjä
¨ Disney+
¨ ompelukonetta
¨ skuuttia
¨ suppilautaa
þ järkeä
þ polkypyörää
¨ skeittilautaa
þ piparkakkumuottia
¨ uimapatjaa

þ ruohonleikkuria
þ sydäntäni
þ kirjastokorttia
¨ sahaa
þ korkokenkiä
þ virkkuukoukkua
þ porakonetta
þ lainavaatteita tai –asusteita
þ villasukkia
þ grilliä
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Tutustu & ihastu!
•
•
•
•
•
•
•

Nostalgiseen Mommilan Kyläpuotiin
Huikeaan Melkuttimeen
Pirteeks – Hyvän olon mestäkuntosaliin
Idylliseen Hyttikortteliin
Viehättävään Suomen lasimuseoon
Historialliseen Marskin Majaan
Rakastettavaan Riihimäen
Pieneen Lelukauppaan

Kesä täynnä kulttuuria!
Lisätietoja tapahtumista
sekä matkailukohteista
löydät osoitteesta:

visitriihimaki.fi

•
•
•
•
•

Riihimäen kesäkonsertit, 7.–12.6.
Tankki täyteen, Miinan Monttu, 10.6. alk.
Rakkautta ilmassa, Lopen kesäteatteri, 2.7. alk.
Supermarsu, Riihimäen kesäteatteri, 10.7. alk.
Valkeavesi Soi, Jalolautta Loppi, 3.8.

