
Ikinuorten iltapäivät  
Kevät 2017 

Ti 31.1. klo 13 Kirjavirkut-lukupiiri. 
 

Ti 7.2. klo 13  

Hyvinka a 100 –tiedotustilaisuus. 
 Hyvinka a n kaupungin kulttuuri- ja  

tapahtumapa a llikko  Outi Raatikainen  

ja kirjaston edustaja.   
 

Ti 28.2. klo 13 Kirjavirkut-lukupiiri. 
 

Ti 14.3.  klo 13 Koulupoikia ja kartanon- 
herroja. Hyvinka a n seutu 1700-luvulla.  

Historioitsija Anu Lahtinen. 
 

Ti 21.3. klo 13 Kirjavirkut-lukupiiri. 
 

Ti 18.4. klo 13 Kirjavirkut-lukupiiri. 
 

Ti 25.4. klo 13  

Kirjailijavieras  Riitta Jalonen. 
 

Ti 9.5. klo 13  
Junan tuomia ja junan viemia .  

Suomen Rautatiemuseon edustaja.  
Muistelijana Risto Nihtila . 

 

Ti 22.5. klo 18 Hyvinka a la inen runo -ilta.  
Runokera yksen satoa tulkitsevat Nuoren  

Voiman Liiton Hyvinka a n Siipi ry:n lausujat.  
 

 
Lisätiedot 

Pa a kirjaston neuvonta, 
puh. 019 459 2423  ja sa hko postilla  

kirjasto@hyvinkaa.fi tai  
kirsti.ahlsten@hyvinkaa.fi. 
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Ikinuorten iltapäivät  
 

Keva tkauden ohjelmalliset iltapa iva t alkavat 
tammikuun 31. pa iva , kun Kirjavirkut-
lukupiiri kokoontuu pa a kirjastossa.  

Ikinuorten iltapa iva t -tilaisuuksiin on VAPAA 
PÄÄSY, rajoituksena ainoastaan ryhmäti-

lan mitoitus 70 osallistujalle. 
 

Kohtaamisia Hyvinkäällä 
Kirjastossa toteutetaan Hyvinka a 100-

Juhlavuoden kunniaksi muistojen kera a mis-
kampanja, jossa toivotaan ihmisten kertovan 

tositarinoita hyvinka a la isista  tai omia  
kokemuksia kohtaamisistaan merkitta vien  

hyvinka a la isten kanssa. 
Muistoja kerätään  monilla eri tavoilla.  
Lisa tietoja pa a kirjaston neuvonnasta tai  
sa hko postilla: kirsti.ahlsten@hyvinkaa.fi.  

Tiistai 9.5. klo 13  
Junan tuomia ja junan viemiä.  

Mita  rautatie on Hyvinka a lle merkinnyt?  
Marina Bergstro m Suomen Rautatiemuseosta 
kertoo ja junan tuoma Risto Nihtila  muistelee. 

 
Ennakkotietoa  

Hyvinka a n juhlaviikolla elokuussa pa a kirjaston 
ryhma tilassa tiistaina 22.8. klo 13 Kustaa II 
Aadolfin vierailusta ja kaivostoiminnasta 

Hyvinkäällä. Finlandia-palkittu historioitsija 
Mirkka Lappalainen kertoo. Pa a kirjaston  
ryhma tilaan vapaa pa a sy 70 osallistujalle. 

Riitta Jalonen on valmistunut filosofian maiste-
riksi vuonna 1978.  Ha n tyo skenteli  toimittaja-
na 1981–1992.  Jalosen esikoinen on nuorten-
romaani Enkeliyö t 1990. Vapaaksi kirjailijaksi 
ha n siirtyi 1992, mista  on seurannut runsas ja 

monipuolinen julkaisutuotanto. Palkittu  
kirjailija toimi taiteilijaprofessorina vuosina 
2012–2016, ja ha nen teoksiaan on ka a nnetty 
ainakin 14 kielelle. Kiitetty uusin teos Kirkkaus  
on Runeberg-palkintoehdokkaana (voittaja julki 
5.2.17). Kirkkaudessa sanallistuu hienosti toisen  

kirjailijan, Janet Framen, sisa inen maailma.  

 

Kirjavirkut-lukupiiri 
 

Kirjavirkut-lukupiiri kokoontuu pa a kirjaston 
ryhma tilassa, ja ennakkoilmoittautumista  

toivotaan. Mukaan voi ilmoittautua ensim-
ma isella  tapaamiskerralla tai ja tta ma lla   
yhteystiedot pa a kirjaston neuvontaan.   

Kirjavirkkujen kokoontumisaika on klo 13 
seuraavina tiistai-iltapa ivina . Keskustelussa 
kullakin kerralla yksi romaani. Lisa ksi vaih-
damme lukuvinkkeja  osallistujien kesken. 

  

31.1.  Yann Martel  Piin elämä   

28.2.   Tiina Laitila Ka lvemark  Karkulahti 

21.3.  Jukka Viikila   Akvarelleja Engelin  
kaupungista 

18.4.  Riitta Jalonen  Kirkkaus    

 

Tiistai 7.2. klo 13  
Hyvinkää100 –tiedotustilaisuus 

 Juhlavuoden ja juhlaviikkojen (20.–28.5. ja  
19.–27.8.) ohjelmasta. Hyvinka a n kaupungin 

kulttuuri- ja tapahtumapa a llikko  Outi  
Raatikainen ja kirjaston edustaja. 

  

Tiistai 14.3.2017 klo 13 
Koulupoikia ja kartanonherroja - Hyvinkään 

seutu 1700-luvulla. Prof. Anu Lahtinen.  
Linderien aristokraattinen kartanoela ma  on 

monille tuttua, mutta miten Hyvinka a n seudun 
kartanot ja sa a tyla isperheet saivat alkunsa?  
Luennolla kuullaan muun muassa kapteeni 
Wulfcronasta, joka perheineen loi 1700- 
luvulla perustan Kyta ja n suuruudelle.  

Miten Hyvinka a n seutu vaurastui isonvihan 
ka rsimysten ja lkeen ja millaisia koulutus- ja 

vaurastumistoiveita 1700-l. hyvinka a la isilla  oli? 
Ja mita  Mutilan isa nta  Jaakko Matinpoika teki 
vuoden 1771 valtiopa ivilla  Tukholmassa?   

Maanantai 22.5. klo 18 Runo-ilta 
 Nuoren Voiman Liiton Hyvinka a n Siipi ry:n  
lausujat tulkitsevat hyvinka a la ista  runoutta.  

Kirjasto kera a  Hyvinka a -aiheisia runoja yleiso l-
ta  seka  toiveita hyvinka a la isten runoilijoiden 
tuotannosta. Runokera yslaatikko ja ohjeet ru-
nojen palauttamiseen on pa a kirjaston aulassa 

huhtikuun loppuun asti.  

 

Tiistai 25.4. klo 13 
Riitta Jalonen 

 
 
 
 

MAX 70 
 

Kuva :  Karoliina Ek  

https://fi.wikipedia.org/wiki/Yann_Martel
https://fi.wikipedia.org/wiki/Piin_el%C3%A4m%C3%A4

