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KIRJAVIRKUT-LUKUPIIRI 
Lukupiirissä  keskustellään etukä teen sovitustä  

kirjästä jä kirjäilijästä.  Uusien osällistujien ilmoit-

täutuminen on suotävää, yhteystietonsä voi jä ttä ä  

pä ä kirjäston neuvontään. 

Ajänkohdät jä luettävät teokset: 

Ti 15.1. klo 13 Jälonen, Olli : Taivaanpallo (2018). 

Ti 12.2. klo 13 Skiftesvik, Joni : Finlandia City  

(2018). 

Ti 12.3. klo 13 Sälminen, Sälly : Katrina  

(suomentäjä Juhä Hurme, 2018). 

Ti 9.4. klo 13  Kilpi, Volter : Albatrossin tarina 

(Alästälon sälissä, 13. luku) jä lisä ksi yksi väpäästi 

välittävä kertomus. 

Ti 7.5. klo 13 Doctorow, E. L. : Homer ja Langley 

(2009). 

IKINUORTEN ILTAPÄIVÄT  

KEVÄT 2019 
Ikinuorten iltäpä ivä t ovät pä ä äsiässä  

iltäpä ivä täpähtumiä äikuisille. Tiläisuuksiin 

on joko väpää pä ä sy täi ilmäislippujen jäko 

äloitetään pä ä kirjästossä viikkoä ennen. 

Kirjävirkut-lukupiiriin pä ä see mukään, kun 

ryhmä ssä  väpäutuu päikkojä. 

Lisätiedot: 

Pä ä kirjäston neuvontä puh. 019 4592423 täi 

sä hko posti kirsti.ählsten@hyvinkää.fi. 

Kulkuriteätterissä esitetä ä n nä ytelmä ä  Armfel-

tien aikaan (ensi-iltä 9.2.), jotä Anu Lähtinen oli 

mukänä kä sikirjoittämässä. Nä ytelmä  perustuu 

Kätri Lehdon teokseen Kyta ja n mamsellin muis-

telmat (1994). 

Ti 5.3. klo 13  Sotien jälkeen syntynyt  

ikäluokka muistelee  

Ns. suuret ikä luokät syntyivä t 40-luvullä, jä hei-

tä  nyt kutsumme muistelemään elä mä ä nsä  eri 

väiheissä, sekä  jäkämään kokemuksiä muutok-

sestä. Kirsti Ahlsten johdättelee. 

 

Ti 19.3. klo 13-15 Kuva-sanataidepaja ja  

kirjavinkkausta Hyvinkään taidemuseolla 

Minnä Cänthin pä ivä n hengessä  Kirsti Ahlsten 

vinkkää täiteilijoistä jä kirjäilijoistä käunokirjäl-

lisuudessä jä museolehtori Läurä Wiio-von  

Konow ohjää kuvä-sänätäidepäjän. Päjään osäl-

listuminen ei väädi erityisosäämistä, väin uteli-

ästä mieltä . Väpää pä ä sy, tyo päjäosuudessä  

2 euron mäteriäälimäksu. Täidemuseon osoite: 

Hä meenkätu 3 D, 05800 Hyvinkä ä . 

Ti 22.1. klo 18 Rakkaudesta kirjaan  

Seppo Puttonen kertoo hyvästä suomäläi-

sestä uudestä jä vänhästä käunokirjällisuudes-

tä. Puttonen tyo skenteli pitkä ä n television jä 

rädion kirjällisuustoimittäjänä. Hä n oli 2018 

käunokirjällisuuden Finländiä-pälkinnon  

voittäjän (Olli Jälonen) välitsijä. 

Ti 5.2. klo 13  

Kytäjän Armfeltit  

Anu Lahtinen 

Ilmäisliput jäossä älkäen  

29.1. klo 12 pä ä kirjäston  

neuvonnässä.  
 

Kuvä: Hännä Tärkiäinen 

Professori Anu Lähtinen kertoo Armfeltin  

suvustä, jonkä hällussä Kytä jä n kärtäno oli 

1700-luvun puolivä listä  1860-luvulle. 

Ti 26.2. klo 13  Veturipajalta raiteille!  

Suomen Räutätiemuseon nä yttelypä ä llikko   

Märinä Bergstro m kertoo VR-konepäjän historiän 

väiheistä. Räutätiemuseon nä yttely konepäjoistä 

jä värikoistä 1860-luvultä nykypä ivä ä n esillä   

sämään äikään. 

Ilmäisliput jäkoon 19.2. klo 12, jäossä pä ä kirjäs-

ton neuvonnässä niin käuän kuin riittä ä ! 

Ma 29.4 klo 18 

Katja Kettu  

 

Ilmäisliput jäossä 

pä ä kirjästossä  

älkäen 23.4. klo 12. 

 

Kuvä: Ofer Amir 

Kirjäilijä jä änimäätio-ohjääjä Kätjä Kettu on 

pälkittu useästi, jo Ka tilo -novellikokoelmästä 

älkäen (Kälevi Jä ntti pälkinto 2011). Kätjä  

Kettu oli Finländiä-pälkintoehdokäs 2018  

romäänistä Rose on poissa. 

Tutustu lisä ä  www.kätjäkettu.com.  


