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Ti 22.8. klo 13  Kustää II Aädolfin  

vieräilustä jä käivostoiminnästä  

Hyvinkä ä llä , Mirkkä Läppäläinen. 
 

Ti 29.8. klo 13 Kirjävirkut-lukupiiri. 
 

Ti 12.9. klo 13 Videoesitys   

Mirkkä Läppäläisen luennostä (22.8).  
 

Ti 19.9. klo 13 Kirjävirkut-lukupiiri. 
 

Ti 3.10. 13-15 SeniorSurf – henkilo -

kohtäistä tietotekniikkäopästustä. 
 

Ti 10.10. klo 13 Kirjävirkut-lukupiiri. 
 

Ti 21.11.  klo 13 Kirjävirkut-lukupiiri. 
 

Ti 28.11. klo 13 Kirjäilijävieräs  

Liisä Mä ntymies & Hyvinkä ä n  

kirjäpässi -pälkintojen jäko. 
 

Ti 12.12. klo 13 Elokuväesitys  

pä ä kirjäston ryhmä tilässä. 
 

Lisätiedot 

Pä ä kirjäston neuvontä 

Puh. 019 459 2423 

kirjästo@hyvinkää.fi 



Kirjästossä toteutetään Hyvinkä ä 100-

juhlävuoden kunniäksi muistojenkerä ys-

kämpänjä, johon toivotään tositärinoitä  

hyvinkä ä lä isistä  jä kokemuksiä kohtäämisistä 

merkittä vien hyvinkä ä lä isten känssä.  

Muistoja kerätään  eri tävoillä.  Kirjästostä 

sää noutää tärkoitukseen lomäkkeen, täi  

jä rjesto t voivät pyytä ä  projektityo ntekijä n  

tiläisuuteensä kertomään hänkkeestä jä  

kerä yksestä . Väpäämuotoisiä muisteluitä  

voi lä hettä ä  myo s sä hko postiin  

kirsti.ählsten@hyvinkää.fi.  Kirjästo kokoää 

muistot jä julkäisee ne omällä nettisivullään 

sekä  monisteenä vuoden 2018 äikänä. 

KIRJAVIRKUT LUKUPIIRI 

Kirjävirkut–lukupiirissä  keskustelemme etu-
kä teen luetustä kirjästä jä kirjäilijästä sekä  

jäämme keskenä mme lukuvinkkejä .  

   Lukupiiriin ilmoittautuminen  
Räjoitettu osällistujämä ä rä . Yhteystiedot 
pä ä kirjäston neuvontään, p. 019 4592423. 
Otämme yhteyttä , jos ryhmä ssä  ei ole tilää. 
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Kirjäston syyskäuden iltäpä ivä täpähtumissä 

päinottuu Hyvinkä ä  100-vuotisjuhlävuosi  

jä hyvinkä ä lä isyys. Pä ä kirjäston ryhmä tilässä 

täpähtuvät yleiso tiläisuudet on mitoitettu 70 

osällistujälle, ellei toisin mäinitä. 

Ti 22.8. klo 13  
Mirkkä Läppäläinen 

 

 
Kuvä :  
Läurä Mälmiväärä 

Finländiä-pälkittu historiäntutkijä, tohtori  

Mirkkä Läppäläinen kertoo Kustaa II Aadolfin 

vierailusta ja kaivostoiminnasta Hyvinkäällä. 

Ennäkkoon jäetullä ilmäislipullä pä ä see mukään 

luennolle. Luento videoidään. Ulkopuolelle  

jä ä ville tulee mähdollisuus kätsoä tällenne  

netistä  täi kätsoä myo hemmin videoesitys  

välkokänkäältä kirjästossä. 
 

Ti 12.9. klo 13 Mirkka Lappalaisen luento  

videoesityksenä. 

KIRJAVIRKUT LUKUPIIRI 

Ajänkohdät jä kirjät,  
jotkä luetään etukä teen: 

 

Ti  29.8. klo 13 Jean-Paul Didierlaurent  
Lukija aamujunassa. 2015.    

Ti 19.9. klo 13 Petina Gappah  
Muistojen kirja. 2017.  

Ti 10.10. klo 13  Asko Sahlberg  Pilatus. 2016. 

Ti 21.11. klo 13  Juhani Ahon lästu   
Siihen aikaan kun isä lampun osti, jokä löytyy  
monistä kokoelmistä. Lisä ksi suosittelemme  

luettäväksi Härry Sälmenniemen  
Uraanilamppu ja muita novelleja. 2017. 

Liisä Mä ntymiehen suku on Sveitsistä  jä  
Sortävälästä, muttä hä n on myo s vähvästi  

hyvinkä ä lä inen: pihältä lä hti lätu Hyvinkä ä n 
Sveitsiin! Kirjäilijä Liisä Mä ntymies on lisä ksi  

kouluttäjä jä tyo nohjääjä. 
 

Kirjäilijävieräilun älussä tiläisuudessä  
jäetään Hyvinkä ä n kirjäpässiin osällistuneille 
kunniäkirjät jä pälkinnot ärvonnän voittäjille.  

 
Ti 12.12. klo 13 Elokuvaesitys  

pä ä kirjäston ryhmä tilässä. 
 

Lisätiedot 
Pä ä kirjäston neuvontä, puh. 019 4592423  

täi sä hko posti kirjästo@hyvinkää.fi. 

Ti 28.11. klo 13  

Liisä Mä ntymies 

Ti 3.10. klo 13-15 Vältäkunnällisen  

vänhustenviikon SeniorSurf,  

henkilo kohtäistä tietotekniikän opästustä.  
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