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Poliisikoira löysi 25 000 euroa käteistä
Rahan etsimiseen koulutettu poliisikoira löysi 25 000 euroa 
käteistä rikostutkinnan yhteydessä Kemissä vuoden vaihteessa. 
Rahakätkö liittyy Peräpohjolan poliisilaitoksen tutkimaan tör-
keään kavallukseen, jossa asianomistajalta on maakauppojen 
yhteydessä kavallettu rahaa kauppasummasta. Rahakätkön löy-
tänyt poliisikoira on muiden kollegoidensa tavoin käynyt koulua 
Hämeenlinnassa sijaitsevassa poliisikoiralaitoksessa.

Juha Väätäinen
Olli Karhin kanssa sanalla
Saarnalupatutkinnonkin suorittaneesta juoksijalegen-
dasta Juha Väätäisestä (oik.) on kasvanut kansainvälisen 
tason taidemaalari, joka rukoilee päivittäin. Mutta mitä 
Liisa Väätäinen aikoinaan rukoili polvillaan yökerhon 
wc:ssä? Heidät tavataan hämeenlinnalaisen Olli Karhin 
toimittamassa Sanan silta -ohjelmassa TV7:ssä ke 13.1. klo 
21.55 (uusinta 15.1. klo 17).

9.–13.1.
Musiikki
SUISTO-KLUBI
la 23 Most Wanted: Stig Dogg & DJPP 
+ Dj Taste, Ke Suiston Jamit.
MESKU
la Duo Minna Vaittinen.
SATULINNA
la Tapani Kansa.
PALOKUNNANTALO
su 15 Seppo Mäkinen yhtyeineen.

Elokuvat
BIO REX 
LE CONSERT
la-su 12.30, ma 20.15, ti 16.15, ke 
20.15.
JOS RAKASTAT

la-su 12.30, 17.30, ma-ke 15, 17.30.
PLANEETTA 51 (PUH. SUOMEKSI)
la-su 12.45, ma-ke 15.
TÄÄLLÄ POHJANTÄHDEN ALLA
la-su 13, 16.45, ma 16.30, ti 18.30, 
ke 16.30.
TWILIGHT - UUSIKUU
la-su 14.45, ma-ke 15.
ALVIN JA PIKKUORAVAT 2 (PUHUM-
ME SUOMEA)
la-su 15, ma-ke 17.
PIENTÄ SÄÄTÖÄ
la-su 15, 20, ma-ke 17.45.
AVATAR 3D
la-su 17, 20.15, ma-ke 19.
PILVILINNA JOKA ROMAHTI
la-su 17.30, 20.30, ma-ke 20.
LAINKUULIAINEN KANSALAINEN
la-su 20.30, ma-ke 20.15.

MAXIM
ALVIN JA PIKKUORAVAT 2 (S)

la-su 13, 17.15, ma-ke 17.15.
TWILIGHT- UUSIKUU (K13/11)
la-su 13, ma-ke 16.30.
PLANEETTA 51 (K7/5)
la-su 14.30, ma-ke 16.45.
JOS RAKASTAT (K7/5)
la-su 14.30, 17, ma-ke 17.
PIENTÄ SÄÄTÖÄ (K11/9)
la-su 15, 19, ma-ke 19.
TÄÄLLÄ POHJANTÄHDEN ALLA 
(K13/11)
la-su 15.30, 19, ma-ke 19.
AVATAR 3D (K13/11)
la-su 16.15, 19.15, ma-ke 18.30.
PILVILINNA JOKA ROMAHTI 
(K15/13)
la-ke 19.30.

TERVAKOSKEN SEURATALO
TÄÄLLÄ POHJANTÄHDEN ALLA 
(K13)
su 17.

Näyttelyt
ATELJEE-KOTI SIRKKU  
RAHUNEN-AHTILA
(Merven Kylät. 49) Auki la-ke.
PANSSARIMUSEO
(Hattulant. 334, Parolannummi). 
Auki la-ke klo 10-15.
LAMMIN KIRJASTO
(Linjat. 4) Teija Dahlgren: Enkeli-
tikapuut. Ilona Leppänen: Taatto ja 
taatontaatto, grafiikkaa. Auki la klo 
10-15, ma-ke klo 13-19.
GALLERIA  
HÄMEENLINNAN TAIDETALO
(Kasarmik. 11) Auki la klo 11-14, ti-ke 
klo 12-17.
MANNISEN TAIDEGALLERIA 
& ANTIIKKIKAMARI
(Arvi Kariston k. 9) Auki la klo 11-15, 
ma-ke klo 11-17.
GALLERIAKONE

(Paasikivent. 2) Samuli Laurinollin 
maalauksia. Auki la-su klo 11-17, 
ti-ke klo 11-18.
GALLERIA ARX
(Verkatehdas) ma alk. Hämeen nuo-
ret -näyttely. Auki ti-la klo 12-17.
HISTORIALLINEN MUSEO
(Kustaa III:n k. 8) Hämäläisten vuosi-
sadat. Peilisali-näyttely. Kerro, kerro 
kuvastin -näyttely. Auki la-su, ti-ke 
klo 11-17.
SUOMEN TYKISTÖMUSEO
(Linnankasarmi) Suomen tykistömu-
seo. Auki la-ke klo 11-17.
VANKILAMUSEO
(Kustaa III:n k. 8) Auki la-su, ti-ke 
klo 11-17.
HÄMEENLINNAN TAIDEMUSEO
(Viipurint. 2) Auki la-su klo 11-17, 
ti-ke klo 11-18.Taidemuseon omat 
kokoelmat. Su asti Leonhard Lapin – 
Merkit ja tyhjyys -näyttely, opastettu 

kierros su klo 14. Kaipaus ja harmo-
nia - uusimpia hankintoja Niemistö-
jen nykytaiteen kokoelmasta.
PALANDERIN TALO
(Linnank. 16) Kotimuseo. Auki la-su 
klo 12-15.
SIBELIUKSEN SYNTYMÄKOTI
(Hallitusk. 11) Auki la-su, ti-ke klo 
12-16.
PAROLAN MOOTTORIPYÖRÄ-
MUSEO
(Mervent. 451) Auki la-su klo 12-20.
KYYRÖLÄN SAVI
(Hangasmäentie 6) Jaana Uschanof-
fin keramiikkaa. Pitsiä ja patinaa 
-näyttely. Auki joka päivä klo 10-18.
GALLERIA VOP
(Verkatehdas) Katriina Kuhasen ja 
Anneli Vainosen taidetta.
HÄMEENLINNAN VERIPALVELU
(Palokunnank. 10) Petra Saras-
te-Savimäen ikoninäyttely. Auki 

ma-ti klo 12-18, ke klo 11-16.
CAFE R&R
(Hallitusk. 12) Utu Hämäläisen 
akryylitöitä.

Urheilu
HÄMEENKAARI
la klo 17 HPK - Pieksämäki.
IITTALAN URHEILUHALLI
la klo 17 Trackers - AC Haki.

METRITISKI-AREENA
su 14 HPK-Kärpät.
LAMMIN UIMAHALLI
ma Vauva- ja perheuinti.
BIRGER JAARLIN KATU 4 B
ti klo 10-11 Kimppakävely.
PATRIA AREENA
ti klo 18.30 HPK-SaiPa.

Tapahtumat
HÄMEENLINNAN TAIDEMUSEO
la klo 14 Teatteria museossa. Koodi 
A vai N.
NÄKÖVAMMAISTEN TOIMINTA-
KESKUS
su klo 16 yleisömeediotilaisuus, 
meedio Maila Marttinen.
KALVOLAN SEURAKUNTATALO
su klo 18 Ilkka Rytilahden luento 
Usko mitä tahansa?

RAATIHUONE
ti klo 18-20 keskustelutilaisuus 
kaupungin avustuksista, pj. tilaaja-
johtaja Markku Rimpelä.

Kuka on Tähti 2010?
Ilmoittautuminen Koululainen-lehden Tähti-kisaan 
on alkanut. Kisa on alakouluikäisten kykykilpailu, johon 
voi osallistua millä tahansa taidolla. Aiempina vuosina 
kisassa on nähty mm. tanssijoita ja laulajia, Rubikin 
kuution ratkojia sekä hulavanteen pyörittäjä. Kaikista 
kisaan 1.3. mennessä lähetetyistä videoista Koululaisen 
lukijat ja nettisivujen kävijät äänestävät kymmenen 
finalistia. Finaali käydään 12.4. Helsingissä.

Pirjo Heino ja Irja Rantala 
Hyvinkäällä
Hämeenlinnalaiset kuvataiteilijat Pirjo Heino 
ja Irja Rantala ovat mukana Finroart XXI 2010 
-näyttelyssä Hyvinkäällä Tepa’s Galleriassa 19.1. 
asti. Muut taiteilijat ovat Katja Juhola Mustios-
ta, Eria Viertoma Hyvinkäältä sekä Maria Balea, 
Cris Ciobanu ja Corneliu Ionescu Romaniasta. 
Kuvassa Irja Rantalan työ Sand Box I.

Koulujen
ruokalista

Ma 11.1. broileripihvi,
perunasose, ananas-

salaatti, kasvisneliöpihvi.

Ti 12.1. ohrasuurimopuu-
ro, mustikkamehukeitto, 

salaatinlehti,
täysjyväsämpylä.

Ke 13.1. possusuikale-
kastike, peruna, kaali-
kurkku-retiisisalaatti, 

kasvislinssikastike.

To 14.1. kalakeitto, kurk-
kuviipale, ruisneppari, 

kasviskeitto.

Pe 15.1. liha-makaronilaa-
tikko, ketsuppi, tomaatti-

amerikansalaatti,
kasvis-makaronilaatikko.

”Ikonimaalaus hoitaa ihmistä”
Lea Karmala

Hämeenlinnalaisen Petra 
Saraste-Savimäen maalaa-
massa ikonissa Jeesus ojentaa 
kätensä Pietarille, kun tämä 
on hukkumassa. Maalaus on 
muutaman muun ikonin ohel-
la esillä Hämeenlinnan veripal-
velussa, missä sitä voivat ihailla 
verenluovuttajat. Ojenna kätesi 
on myös Suomen veripalvelun 
tunnuslause. 

Saraste-Savimäki on Pape-
rihuoneen porukkaan kuulu-
va graafikko ja kuvataiteilija, 
lisäksi hän toimii Vanajan kir-
kon suntiona. Ikonien maalaa-
misesta hän innostui nelisen 
vuotta sitten. Oppia hän on 
saanut Pasi-Mikael Huovisel-
ta ortodoksisen seurakunnan 
kurssilla.

Konevitsa-yhteys
Veripalvelussa esillä olevien 

töiden joukossa on Laatokalla 
sijaitsevaan Konevitsan luos-
tariin liittyvä ikoni. Siinä on 
kuvattuna luostarin perustaja 
Arseni  Konevitsalainen ja hä-
nen mukanaan tuoma Juma-
lanäiti-ikoni, jota pidetään 
ihmeitä tekevänä ikonina ja 
Suomen ortodoksisen kirkon 
kalleimpana hengellisenä aar-
teena.

Konevitsa on kuulunut Py-
häjärveen, Käkisalmen naapu-
ripitäjään.

– Isoisäni oli Käkisalmen 
kunnanlääkäri, ja hän hoiti 
myös luostarin munkkeja. 
Isoisäni kuoli jo 40 vuotta sit-
ten, joten yhteyteni suvun syn-
nyinseudulle on enää hyvin 

ohut. Arseni Konevitsalainen 
-ikoni on kuitenkin minulle se 
ikoni, joka on ikoninurkassa-
ni keskelllä, Saraste-Savimäki 
sanoo.

”Maalaaminen on 
rukousta” 
Viime vuosina Saraste-Savi-
mäki kertoo kokeneensa 
paljon menetyksiä ja joutu-
neensa näkemään kuolemaa.

– Valitsen alitajuisesti aihei-
ta, jotka  liittyvät elämän haas-
teisiin ja uskon kysymyksiin. 
Maalaaminen on rukousta, 

joka auttaa saattamaan oman 
itsen tasapainoon. Näin on 
tullut myös Maria-aihe lähei-
seksi.

Helmikuussa 
grafiikkaa

Helmikuussa Saraste-Savi-
mäki kokoaa Veripalveluun 
näyttelyn grafiikastaan, jota 
hän työstää ImageOn-teknii-
kalla. Hänen mukaansa taide-
grafiikka  ja ikonien tekemi-
nen eroavat toisistaan paitsi 
tekniikaltaan myös ajattelu-
tavaltaan.

– Grafiikassa ilmaisen itseäni 
ja omia tuntojani. Ikoneita saa 
tehdä vapaana luomisen pakos-
ta; oma itse ei ole siinä samalla 
tavalla subjektina kuin muussa 
taiteessa. Joskus on terveellistä 
tehdä sellaista, joka ohjautuu 
itsen ulkopuolelta.

– Minulle on vierasta, että 
taide olisi vain sisästä tulevan 
purkamista suodattamatta 
ulos. Kauheinta olisi, jos tai-
teeni olisi oksentamista. En 
halua, että kuvani ahdistavat 
ketään.

Ikonimaalausta Saraste-Sa-

vimäki kuvailee matkaksi, jo-
ka hoitaa ja rakentaa ja myös 
muuttaa ihmistä.

– Ikoneita maalataan ryh-
mässä, niitä ei pidäkään tehdä 
yksin. Koko tekemisen ajan 
saa ohjausta ja vuorovaiku-
tusta. Aloittelevan maalaajan 
ei myöskään pidä tehdä ikonin 
mallia itse.

 Petra Saraste-Savimäen iko-
neita esillä Hämeenlinnan veri-
palvelussa, Palokunnankatu 
10, tammikuun ajan, grafiikkaa 
helmikuun ajan.

KUIN RUKOUKSIA. Petra Saraste-Savimäki sanoo ikonien maalaamisen auttavan saavuttamaan telämässä asapainoa. Kuvassa oikealla Arseni Konevit-
salainen ja Jumalanäiti-ikoni, vasemmalla Jaroslavin Jumalanäiti.

Yhteis-
kuljetus
kaupungin
synttäreille

Kaupunki järjestää 
371-vuotissyntymäpäivä-
juhlaansa ilmaisen bussi-
kuljetuksen kaikista kunta-
keskuksista Verkatehtaalle 
reilun viikon päästä.

Juhlat alkavat 19.1. kello 
19 Verkatehtaan lasipihalla, 
missä kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Iisakki Kie-
munki lausuu tervehdyssa-
nat, Ilkka P. Laurila julkistaa 
Hämeenlinna-Wanaja-seu-
ran kotiseutujulkaisu ja elä-
mänlaatulautakunnan pu-
heenjohtaja Ulla Appelroth 
jakaa kaupungin kulttuuri-
palkinnon.

Ohjelma jatkuu kello 20 
Vanaja-salissa Bleu Metronin 
konsertilla. Progressiivista 
rockia soittava hämeenlin-
nalaisyhtye esittää visuaali-
sen kokonaisuuden, joka on 
valmistettu yhdessä valoku-
vaaja Terho Aallon ja valo-
suunnittelija Tiiti Hynnisen 
kanssa.

 Konsertin teemana on elä-
mänvirta. Kaikki esitettävät 
kappaleet on säveltänyt, sa-
noittanut ja sovittanut Antti 
Paranko. Esitys pohjautuu 
Bleu Metronin The Stream 
-levyyn, joka julkaistiin alku-
vuodesta 2009.

 Yhteiskuljetukseen tulee il-
moittautua kaupungin palvelu-
pisteissä 12.1. mennessä.

TANSSIKSI. Neil Harwickin ohjaa-
massa Jos rakastat -elokuvassa 
jammaillaan muun muassa edus-
kuntatalon portailla. Elokuva pyörii 
sekä Bio Rexissä että Maximissa.

Langenneet enkelit – nuo 
salaperäiset naiset, jotka teke-
vät hyväntekeväisyyttä autta-
malla muita ihmisiä erilaisis-
sa askareissa – kertovat Neiti 
U:n suulla, että ryhmä on yhä 
kasassa ja valmis toimimaan. 
”Kaikennäköistä on reilun 
puolen vuoden aikana tou-
huttu. Olemme muun muas-
sa tehneet sairaalaan vasta-
syntyneille sukkia, tumppuja 
ja peittoja. Ne luovutettiin 
osastolle ennen joulua. Koti-
apua, kuten kaupassa käyntiä 
ja siivousta, on annettu eri-
ikäisille ihmisille. Periaattee-
na on, että apu ei maksa mi-
tään. Olemme myös saaneet 
muutamia ihmisiä, jotka ovat 
tarjonneet kauttamme omaa 
apuaan. Näin löytyi esimer-
kiksi kissojen hoitaja”, neiti 
U luettelee. ”Avuntarjouksia 
otetaan vastaan, ja meille voi 
kertoa omasta avun tarpeesta 
(langenneetenkelit@hotmail.
com). Lahjoituksiakin otam-
me mielellämme vastaan, 
mutta ei kuitenkaan rahaa.”

Hämeenlinnalainen NHK-
keskus oy palkittiin Clinet of 
the Year -palkinnolla yrityksen 
ja henkilöstön kehittämiseen 
liittyvien valmennusmuu-
tosten ansiosta yli sadan yri-
tyksen joukosta joulukuussa. 

Palkinnon jakoi Leadership 
Management International. 
NHK-keskus myös edustaa 
vuoden alussa Suomea maail-
manlaajuisessa kilpailussa, jos-
sa on mukana lähes 70 maata. 
Yrityksen valmennukseen 
osallistui hämeenlinnalaisen 
yritysvalmennusyhtiön Me-
nestyksen mitta oy:n toimitus-
johtaja ja yritysvalmentaja Jari 
Kortesoja. NHK-keskus on 
yksi johtavista karjatilojen ja 
urakoitsijoiden palveluyrityk-
sistä. Se kehittää menetelmiä 
laadukkaaseen ja kannatta-
vaan maidon- ja rehuntuotan-
toon. Vuonna 1982 toimitus-

johtaja Onni Korhonen lähti 
kehittämään nurmenkorjuuta 
niin, että työtä voidaan tehdä 
yhden henkilön koneketjulla 
kaikissa säissä. Nykyisin yritys 
on erikoistunut pyöröpaalisäi-
liörehun korjuuseen ja karja-
talouden palveluihin.

Tervakosken Willaklubilai-
set lahjoittivat keskussairaalan 

vauvalan teho-osastolle neule-
peittoja, neuletakkeja ja villa-
sukkia ennen joulua. Osastolta 
lähetetään lämpimiä kiitoksia 
klubilaisille.

Hämeenlinnan, Hattulan ja 
Janakkalan kirjastojen järjes-
tämä neljäsluokkalaisten ru-
nonkirjoitus- ja kuvituskisa on 
ratkennut. Kisaan osallistui yli 
140 työtä. Luolajan, Alvettulan, 

Iittalan, Kataloisten, Kirkon-
seudun, Tuuloksen, Parolan 
ja Tervakosken koulut saivat 
tunnustuspalkinnoksi kirjailija 
Kaija Pispan vierailun omaan 
kouluun. Kisan sato on esillä 
Hämeenlinnan kirjaston koti-
sivuilla: http://hameenlinna.
verkkokirjasto.fi/.

Kokonaista 50 viikkoa ihan 
muulla alalla työskennellyt 
Jukka Sirén on palannut tut-
tuun työhön, kiinteistönvä-
littäjäksi. Sirén aloitti viime 
maanantaina Autiotalot Lkv 
oy -yrityksessä. Sirén ehti 
myydä kodin aika monelle 
hämeenlinnalaiselle työsken-
nellessään Kotimökin yrit-
täjänä paria kuukautta vaille 
20 vuotta. Viimeisen vuoden 
ajan hän myi kiinteistötek-
niikkaa, mutta totesi veren 
vetävän kokonaisten kotien 
kauppaamiseen. Tammikuu 
on perinteisesti asuntokau-
passa hiljaiseloa, mutta Sirén 
uskoo asuntokaupan virkis-
tyvän taas muutaman viikon 
kuluttua. ”Kohteita saisi tulla 
enemmän myyntiin. Ostajia 
on kyllä”, hän vinkkaa.

PUUHAJOUKKO. Langenneet enkelit tekevät hyväntekeväisyyttä kertomat-
ta omaa henkilöllisyyttään.

JUHO PELTONIEMI/ ARKISTO

PALKINTO. Oskari Korhonen, Onni Korhonen ja Jari Kortesoja saivat tunnustusta henkilöstön kehittämiseen liit-
tyvistä asioista NHK-keskuksessa.

TUTTUUN TYÖHÖN. ”Veri veti takaisin”, Jukka Sirén toteaa paluustaan kiinteistönvälittäjäksi.

JUHO PELTONIEMI
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