
Onnittelut

Elämä on päämäärien saavuttamista
olkoon se teille rakkaat

myös toiveiden täyttymistä.
Tuija sait omaksi Murkulan ja

Ismo vaimon rakkahan.
Onneksi olkoon yhteinen tie,

rakkaus aina perille vie.

Vihkiparia onnitellen
Sirkka ja Minna
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Perhetapahtumat

Ilmoituksen voit jättää myös sähköpostilla
ilmoitukset@hameensanomat.fi, puhelimitse (03) 6151 354 
tai tuoda Hämeen Sanomien asiakaspalveluun, Vanajantie 7, 
Hämeenlinna. Jättöaika seuraavan päivän lehteen on klo 13 
edellisenä päivänä, sunnuntain ja maanantain lehtiin perjantaina 
klo 13 mennessä.

Perhetapahtuma- 
ilmoituksen voit jättää  
verkkopalvelussamme

ilmoitus.hameensanomat.fi

Onnittele merkkipäivänä tai kutsu juhlimaan. Kiitä muistami-
sesta, kerro vihkimisestä tai kasteesta. Perhetapahtumat Hämeen 
Sanomissa joka päivä.
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Tänään   • Ilmoita tapahtumasta helposti ja nopeasti verkkolomakkeella: hameensanomat.menoinfo.fi. Tietoja  
ei oteta vastaan puhelimitse. Toimitus valitsee julkaistavan materiaalin. Lehdistötiedotteet ja juttuvinkit:  
ajastin@hameensanomat.fi. Menoinfon tekninen ylläpito ja käyttäjätunnukset: monimedia@hameensanomat.fi

Hämeen Sanomat
Hämeenlinna

Vanajaveden Rotaryklubi toteut-
taa yhteistyössä Hämeenlinnan 
kaupungin tilapalvelun ja Saaris-
ten koulun vanhempainyhdistyk-
sen kanssa aistihuoneen erityis-
tä tukea tarvitsevien oppilaiden 
tarpeisiin.

Yhteistyöhanke huomioitiin 
valtakunnallisesti ottamalla se 
osaksi Suomi 100 -juhlavuoden 
projekteja. 

Saaristen koulu antaa perusta-
son opetusta aistimonivammaisil-
le sekä suurta yksilöllistä tukea 
tarvitseville oppilaille.

Opetuksen tavoitteena on tu-
kea oppilaan kasvua ja kehitystä 
yksilöllisesti valittujen opetus-
menetelmien avulla. 

– Aistihuone 100 -projektin ta-
voitteena on toteuttaa Saaristen 
kouluun erilaisia aistikokemuksia 
opetuksessa mahdollistava aisti-
huone. Se koostuu muun muas-
sa värien, äänien, valojen, erilai-
sen tuntemusten ja tilojen koke-

muksista, toteaa projektivasta-
ava Unto Lindén Vanajaveden 
Rotareista

ValtioneuVoston kanslia on 
hyväksynyt Vanajaveden Rotary-
klubin hankkeen Aistihuone 100 
osaksi Suomen itsenäisyyden sata-
vuotisjuhlavuoden 2017 ohjelmaa. 

– Pääseminen osaksi tulevan 
juhlavuoden ohjelmaa antaa pai-
noarvoa ja näkyvyyttä tärkeälle 
asialle. Erityistä tukea vaativat 
oppijat, ja tässä tapauksessa eri-
tyisesti lapset, ovat lähellä jokai-
sen rotarin sydäntä, toteaa presi-
dentti Simo Hautala Vanavajave-
den Rotareista.

aistihuoneen sisustukseksi on 
alustavasti suunniteltu rakenteita 
tai laitteita, joita voidaan käyttää 
erityisenä opetusympäristönä. 

Huoneen kaikki seinät pääl-
lystetään erivärisillä materiaa-
leilla, joiden avulla huoneen vä-
ritys voidaan kokonaan muuttaa. 
Toteutus voisi tapahtua esimer-
kiksi verhoilla ja ylös sijoitetuil-
la verhokiskoilla. Tilaan halutaan 
myös vesisänky tai vastaava kel-
luva toiminto.

Niin sanotun kumurummun 
avulla rytmi saataisiin tuntumaan 
myös fyysisesti. Näköaistia voisi 
ruokkia erivärisiä valoja toistaval-
la tai tehostavalla lampulla, kuten 
korkealla laavalampulla.

Tuntoastia tukemaan voitai-
siin rakentaa eri materiaaleista 
koostuva seinän osa. Tärkeää on 
myös erilaisten äänien kuunte-
lu ja musiikki, mikä voitaisiin to-
teuttaa esimerkiksi kotiteatteri-
tyyppisesti.

Lisäksi tarvitaan pieni yksi-
tyinen tila, soppi, kankaasta tai 
muusta materiaalista.

Rotarit puuhaavat aistihuonetta 
Saaristen kouluun

”Aistihuone koostuu  
värien, äänien, valojen, 
erilaisen tuntemusten ja 
tilojen kokemuksista.”
UnTo Lindén
Projektivastaava  
Vanajaveden Rotaryklubi

Musiikki
seniorilaulaja sM-finaali 2016. Kylpy-
lähotelli Rantasipi Aulanko. Aulangontie 
93. Klo 17-20.30.

samuli edelmann. Verkatehdas, Vana-
ja-sali. Paasikiventie 2. Klo 19.

Relax trio. Rockabillya. Wanha pankki. 
Raatihuoneenkatu 10. Klo 23.

Plutonium 74. Suisto-klubi. Verkateh-
taankuja 7. Klo 23.

tanssit. Trio Herman’s. Kouvalan 
maamiesseurantalo. Hyrväläntie 771. 
Hattula. Klo 18-21.

TapahTuMaT
Pop up -lahjapuodin avajaiset. Entinen 
pankkitalo. Hauhontie 14, Hauho. Klo 9-14.

liikuntalauantai. Aulangon ulkoiluma-
ja. Linnanen 77. Klo 11 ja 12.15 alkaen.

sisu-leijonan kiekkokoulu. Hämeenlin-
nan harjoitusjäähalli. Klo 10. 

noora karma show. Kauppakeskus 
Goodman. Kaivokatu 7. Klo 13, 15.

taikuri alfred ja karkkitykki. Kauppa-
keskus Goodman. Kaivokatu 7. Klo 12, 16.

savenmuotoilua kaikenikäisille. 
Kyyrölän Savi Oy. Hangasmäentie 6. 
Klo 11-17.

teemaseminaari 2016. Aiheena: Va-
paus valita vai pakko sitoutua – Suomen 
mahdollisuudet Venäjän, EU:n, Naton ja 
USA:n ristiaallokossa? Museo Militaria. 
Vanhankaupunginkatu 19. Klo 12.30-16.

Pienpanimoilta. Esittelyssä Solmu 

Brewery. Albertin Kellari. Kirkkorinne 2. 
Klo 19.

kuntoilua. Parkinson-yhdistys. Keinu-
kamari, liikuntasali. Pikkujärventie 6. 
Klo 14-15.

halloween partyt & karaoke. Petäys 
Resort. Petäyksentie 35. Hattula. Klo 17.

kummitusviikonloppu. Napialan Wan-
ha koulu. Melkkolantie 242, Tervakoski. 
Janakkala. Klo 12-16.

Riihimäen työväenyhdistyksen soit-
tokunnan 110-vuotisjuhlakonsertti. 
Eteläisen koulu, Matinsali. Lopentie 1. 
Riihimäki. Klo 15. 

ElokuvaT
Bio Marilyn. Trolls 2D (suom.) klo 17.15, 
Neiti Peregrinen koti eriskummallisille 

lapsille 2D klo 17.15, Kanelia kainaloon, 
Tatu ja Patu! klo 17.30, Lemmikkien 
salainen elämä 2D (suom.) klo 17.45, 
Syysprinssi klo 19.15, Cheer Up klo 19.30, 
Tyttö nimeltä Varpu klo 19.45, Bridget 
Jones’s Baby klo 20.

Bio Rex Verkatehdas. Lemmikkien 
salainen elämä 3D (suom.) klo 12.45, 
Kanelia kainaloon, Tatu ja Patu! klo 
13.15, 15, 16.45, Rölli ja kaikkien aiko-
jen salaisuus klo 13.30, Haikarat 3D 
(suom.) klo 13.45, Trolls 2D (suom.) klo 
14.45, Inferno klo 15.30, 20.45, Pete ja 
lohikäärme Elliot 3D (suom.) klo 15.45, 
Trolls 3D (suom.) klo 16.45, Bridget 
Jones’s Baby klo 18, Nainen junassa 
klo 18.15, Doctor Strange 2D klo 18.30, 
Sausage Party klo 18.45, Ouija: Origin 
of Evil klo 20.30, Jack Reacher: Paluu 

päämajaan klo 20.45, Doctor Strange 
3D klo 21.

TEaTTEriT
hämeenlinnan teatteri. Finnhits klo 13, 
Herra Hakkarainen harrastaa klo 13.30, 
16. Keinusaarentie 5.

Riihimäen nuorisoteatteri. Ella ja 
Paterock klo 15. Kino-Sampo, Suokatu 9. 
Riihimäki.

NäyTTElyT
kasvot kertovat. Kalervo Puskalan 
muotovalokuvanäyttely. Athos-Säätiön 
Luostarikeskus. Kaunisniementie 415. 
Klo 10-17.

elina autio: entäs tämä? Piirustuksia, 
maalauksia ja kollaaseja. Galleria Kone. 
Paasikiventie 2. Klo 11-16.

Hämeen Sanomat
Riihimäki

Riihimäen työväenyhdistyksen 
soittokunnan perustamisesta on 
kulunut 110 vuotta. 

Sen kunniaksi soittokunta jär-
jestää juhlakonsertin tänään kel-
lo 15 Riihimäellä Eteläisen koulun 
Matinsalissa. Kapellimestarina on 
Tuomo Komonen ja  vierailevana 
solistina Stefan Stanciu, panhui-
lu. Konsertin juontaa Ilpo Rop-
ponen.

soittokunta PeRustettiin 
10.6.1906. Soittokunta on van-
hin harrastuspohjalla toimiva, 
omalla alkuperäisellä nimellään 
esiintyvä soittokunta.

Sysäyksen soittokunnan perus-
tamiseen antoi yhdistyksen hel-

luntaina 1906 järjestämä kävely-
retki. Helsingistä kävelyretkelle 
tahdittajaksi lupautunut soitto-
kunta perui tulonsa, mikä syn-
nytti ajatuksen omasta soitto-
kunnasta. 

Ensimmäiset instrumentit saa-
tiin hankittua yhdistyksen ja eräi-
den ammattiosastojen jäsenten 
lahjoittaessa torvirahastoon yh-

den päivän palkkansa. Ensimmäi-
nen esiintyminen tapahtui hei-
näkuussa 1906 pidetyssä kansan-
juhlassa. 

kansalaissota vaikutti lamaan-
nuttavasti soittokunnan toimin-
taan, mutta heti sodan jälkeen 
saatiin rivit kuitenkin nopeasti 
kuntoon. Esiintymiset alkoivat 
uudelleen jo kesäkuussa 1919.

Myös sotavuodet 1939–1944 
vaikuttivat soittokunnan toimin-
taan. Työväentalo oli silloin osan 
aikaa sotilaiden majoituskäytös-
sä ja soittimet maalla turvassa. 
Sotien jälkeen toiminta on jat-
kunut aktiivisesti näihin päiviin 
asti.

Alusta asti toimintaan on kuu-
lunut säännöllisesti vuosittain 
omien konserttien järjestäminen. 

Riihimäen työväenyhdistyksen 
soittokunnalla juhlakonsertti 

Ensimmäiset  
instrumentit saatiin  
hankittua yhdistyksen  
ja eräitten ammatti
osastojen jäsenten  
lahjoittaessa torvi
rahastoon yhden  
päivän palkkansa.


