
Kirjastoketun aikamatkan ohje 

Kirjastoketun aikamatka on Hyvinkään kirjaston lastenosaston talvinen 

tervehdys 100-vuotiaan  Hyvinkään kunniaksi. Qr-koodien takaa löytyy kuvia ja 

videoita, joiden kautta pääsette paitsi sukeltamaan hauskasti Hyvinkään historiaan, myös 

oppimaan erilaisia asioita kirjastosta. 

 Lukeaksesi qr-koodeja tarvitset mobiililaitteen, jossa on qr-koodin lukija, tämän saat 

sovelluskaupasta lataamalla 

 Nämä qr-koodit voi lukea joko peräkkäin tai parhaaksi katsomallasi tavalla esim. 

joulukalenterina 1 qr-koodi ja keskustelu siitä päivässä. 

 Koodin skannaaminen: lataa qr-koodin lukija mobiililaitteellesi, avaa lukija, zoomaa 

skannausruutu kuvan viereen lähelle koodia ja liu’uta skannausruutu koodin päälle. Koodit 

ovat lähekkäin ja skannautuvat herkästi. Tarkista koodin kuvauksesta, että skannasit oikean 

kuvan 

 

Tervetuloa aikamatkalle Hyvinkäälle kirjastoketun kanssa!  

Onnea Hyvinkää 100 vuotta! 
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Hyvinkään kaupunginkirjasto 



Kirjastoketun aikamatka  

 

Koodi 1: Kaupunginmuseon valokuva: Intiaanileikki metsässä  

 Mitä lapset tekevät kuvassa? 

 Oletko leikkinyt metsässä? 

 

Koodi 2: Kettuvideo 1.: Kirjastoketun tarina, kesto 2:11  

 

Koodi 3: Kaupunginmuseon valokuva: Aikuiset ja lapset, matkustajakoti.  

 Mitä ihmiset tekevät kuvassa?  

 Mitkä asiat ovat kuvassa erilaisia kuin nykyään?  

 Mikä ihmisten vaatteissa kiinnittää huomiota? 

 

Koodi 4: Kaupunginmuseon valokuva: Ympäristö, poliisi ja Hopealyhty  

 Tunnistatko tapahtumapaikan?, Mikä on muuttunut? 

 

Koodi 5: Kettuvideo 2.: Kirjastokettu tutkii kuvakirjaa lastenosastolla kesto 2:16 

 

Koodi 6: Kaupunginmuseon valokuva: Uudenmaankadun silta  

 Tunnistatko tapahtumapaikan?  

 Mikä on muuttunut? 

 

Koodi 7: Kaupunginmuseon valokuva: lasten leikit ja aseman koulu 

 Tunnistatko tapahtumapaikan?  

 Miten lasten leikit ovat muuttuneet?  

 Ovatko ne muuttuneet? 
 



 

 

Koodi 8: Kaupunginmuseon valokuva: Aseman koulun piha 

  Tunnistatko paikan?  

 Mitä kaikkea kuvassa tapahtuu?  

 Mitä sinä teet välitunnilla/pihalla? 

 

Koodi 9: Kettuvideo 3: Kettu lasten tietokirjaosastolla, kesto 3:27  

 

Koodi 10: Kaupunginmuseon valokuva: Lapset töissä 

 Mitä kuvassa tapahtuu?  

 Miksi lapset joutuivat tekemään töitä?  

 Miltä sinusta tuntuisi tehdä töitä? Mitä sinun vanhempasi tekevät työkseen? Mikä sinusta tulee isona? 

 

Koodi 11: Kaupunginmuseon valokuva: Villatehdas 

 Mitä kuvassa tehdään?  

 Missä luulet että kuva on otettu?  

 Oletko koskaan miettinyt miksi villatehtaan nimi on villatehdas? 

 

Koodi 12: Kaupunginmuseon valokuva: Kauppa Kytäjällä 

 Mitä kuvassa tapahtuu?  

 Miten kauppa eroaa nykykaupasta?  

 Mitä kaupassa myydään?  

 

Koodi 13: Kettuvideo 4: Kirjaston pelit ja tapahtumat 

 

Koodi 14: Kettuvideo 5: Tervetuloa kirjastoon, kesto 1:03 

 

Koodi 15: Video: Kirjaston tarina, Kirjastokaista, kesto 28:17 
 

 


