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Ratamo-kirjastojen uuden  

kirjastokortin visuaalisen ilmeen on 

suunnitellut Intro Design.  



Keskiviikko 6.10. klo 13-15 SeniorSurf  

Timo Tuomainen Hyvinkään Ladusta kertoo ja 

näyttää mitä geokätköily on. Geokätköily on 

ulkoiluharrastus, jossa piilotetaan ja etsitään 

geokätköiksi kutsuttuja rasioita. Geokätköilyn 

aloittamiseen tarvitaan gps-paikannukseen  

soveltuva laite tai älypuhelin. Geokätköjä voi 

etsiä myös pelkän kartan avulla. Henkilökoh-

taista opastusta tilaisuuden lopussa. 

Tiistai 12.10. klo 13 Tarinat kartalla - Hyvinkään 

museot verkossa  

Museolehtori Laura Wiio- von Konow esittelee 

Hyvinkään museoiden ja Finna-palveluiden 

virtuaalisia aineistoja. Esittelyssä tarinakartta 

"Kadonnutta Hyvinkäätä etsimässä", Rilli-

tutkijapiste, Finna Street -palvelu ja Hyvinkään 

museoiden mobiilioppaita. Henkilökohtaista 

opastusta tilaisuuden lopussa.  

KIRJAVIRKUT-LUKUPIIRI 

Tapaamme pääkirjaston ryhmätila Antonissa 

sekä Teams-etäyhteydellä koronatilanne huo-

mioon ottaen. Yhdessä valitut syyskauden  

kirjailijat ja kirjat: 

Ti 7.9. klo 13 Jenny Erpenbeck : Mennä, meni, 

mennyt. 

Ti 5.10. klo 13 Indrek Harglan Apteekkari Mel-

chior -sarjasta yksi oma valintainen teos. 

Ti 2.11. klo 13 Ville Eerola : Nuori Waltari.  

Ti 30.11. klo 13 Toivo Pekkanen : Tehtaan 

varjossa tai joku muu Pekkasen teos. 
 

Jos et ole Kirjavirkut-ryhmän jäsen, mutta olet 

kiinnostunut osallistumaan, lisätietoja ja ilmoit-

tautuminen suoraan sähköpostiin kirs-

ti.ahlsten@hyvinkaa.fi tai pääkirjaston neuvon-

nan välityksellä, p. 019 4592423. Korona-

aikana osallistuva tarvitsee toimivan sähkö-

postiosoitteen. 

Tiistai 28.9. klo 13  

Kansalaistiedettä  

rautatieharrastajille – 

osallistavaa tallennus-

ta Suomen Rautatie-

museossa.  

 

 

Tiistai 9.11. klo 13 Suukkoja ja säröjä sukupol-

visuhteissa  -luento -ja keskustelutilaisuus iso-

vanhemmille ja kaikille lähisuhteista kiinnostu-

neille. Minna Oulasmaa Väestöliitosta kertoo. 

Hän on tehnyt aiheesta samannimisen tieto-

kirjan, joka löytyy kirjastosta. Väestöliiton sivul-

ta kirja löytyy myös e-kirjana. 

Isovanhemman ja lapsiperheen aikuisten toi-

veet ja odotukset eivät aina kohtaa.  

Monesti ongelmavyyhtien takaa paljastuu  

inhimillinen puhumisen vaikeus.  
 

Lisätiedot : Kirsti Ahlsten Hyvinkään  

kaupunginkirjasto, kirsti.ahlsten@hyvinkaa.fi 

IKINUORTEN ILTAPÄIVÄT  

SYKSY 2021 
Kokoonnumme kirjaston Anton-ryhmätilassa 

niin kauan kuin koronatilanne sallii. Jos muu-

tosta tulee, siitä ilmoitetaan kirjaston etusivulla 

https://www.hyvinkaa.fi/kirjasto. 

Ennakkoilmoittautuminen Webropolissa, mis-

sä Events-sovellus mahdollistaa jonotuksen. 

Tarkemmat ohjeet näkyy kirjaston etusivulla 

lähempänä kutakin tapahtumaa. 

Yhteisökoordinaattori Sonja Leppänen  

Suomen Rautatiemuseosta esittelee. 

Lopuksi keskustelua vapaaehtoistyöstä  

museoissa sekä omakohtaisista rautateihin 

liittyvistä muistoista ja kokemuksista. 

luullusta entisajan rakkauselämästä pitää 

paikkansa, mikä ei. Lahtinen kuvaa ko. aikaa 

yhden aatelisnaisen välityksellä teoksessa 

Ebba - kuningattaren sisar (2021). 

Tiistai 19.10. klo 13 Kunnossa kaiken ikää —

ennalta ehkäisevää itsehoitoa. Liikunnan-

ohjaaja Hyvinkään liikuntapalveluilta opastaa 

eläkeiän hyvinvoinnin ylläpitämiseen. 

Tiistai 26.10. klo 13 

Rakkaus aatelisper-

heissä Ruotsin ajalla. 

Suomen ja Pohjois-

maiden historian apu-

laisprofessori Anu 

Lahtinen Helsingin 

yliopistosta kertoo, 

mikä totuudeksi 


