
 

HYVINKÄÄN PÄÄKIRJASTO           

50 VUOTTA 

JUHLAVIIKON OHJELMA: 

 

Ma 24.9. 
 Kakkukahvitus klo 12 alkaen ala-aulassa (300:lle ensimmäiselle) 
 Klo 14 Kirjastokävely (lähtö ala-aulasta) 
 Klo 18 Pääkirjasto 50v -juhla: lyhyet 
tervehdykset, Lauri Putkonen kertoo Val-
jakoiden arkkitehtuurista Hyvinkäällä, 
kirjastobändi Signum esiintyy, vapaa           
sana (max. 70 hlöä, kahvitus klo 17.30-18 
ryhmätila Olgassa) 
 
Ti 25.9. 
 Klo 13 Lauri Putkonen: Valjakoiden 
arkkitehtuuri Hyvinkäällä. Tutkija Lauri 
Putkonen tarkastelee Raimo ja Ilmo Val-
jakan ja erityisesti Hyvinkään kirjastora-
kennuksen arkkitehtuuria 1960-luvun hengen ilmentymänä.              
(Uusinta maanantai-illan juhlan esityksestä, max. 70 hlöä) 
 Klo 18 Satutunnilla kirjastoaiheisia satuja 
 Aamupäivällä ja illan satutunnilla jaetaan ilmapalloja lapsille 
 
Ke 26.9. 
 Klo 14-18 "Kadonneiden kirjojen metsästys" (aikuisille). Tule etsi-
mään vääriin paikkoihin eksyneitä kirjoja. Tarkoitettu ensisijaisesti kir-
jaston vakiasiakkaille, mutta muutkin ovat tervetulleita 
kokeilemaan. Lähtö neuvonnasta. Kirjat löytäneet saa-
vat palkinnoksi kankaiset Kirjastosta kestävät eväät -
kassit. 
 Klo 18 Roope Lipasti kirjailijavieraana ryhmätila An-
tonissa. Liedossa asuvan Lipastin esikoisromaani Ra-
janaapuri oli Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinto-
ehdokkaana vuonna 2012. Hänen uusin teoksensa on 
2017 ilmestynyt Ruotsinlaiva. Lipasti tunnetaan huu-
morintajuisena kirjailijana, jota on usein verrattu Tuo-
mas Kyröön. Lipasti kirjoittaa sekä lapsille että aikui-
sille ja on palkittu myös lastenkirjoistaan. Monipuoli-
nen Lipasti on kirjoittanut myös lehtikolumneja ja 
oopperalibrettoja. (Max. 70 hlöä) 

Roope Lipasti 

Kuvaaja: Timo                 

Jakonen, WSOY 

Hyvinkään kaupunginmuseon kokoelmat 



 

To 27.9. 
 Klo 18 Kirjastokävely (lähtö ala-aulasta) 
 
Pe 28.9. 
 Klo 18-19 Lukubileet. Kirjasto rauhoittuu luke-
miselle normaalin aukioloajan päätyttyä. Marko 
Suomi isännöi tilaisuutta ryhmätila Olgassa, joka 
on hiljaisen lukemisen tila. Musiikkiosastolla on 
rauhallisen taustamusiikillisen lukemisen tila. 
Lastenosastolla vanhemmat voivat lukea ääneen 
lapsilleen. Nuorten monttuun voi tulla kuuntele-
maan ääneen luettua tekstiä. Tarjolla myös pientä naposteltavaa 
osallistujille. Lainaus– ja palautusautomaatit ovat toiminnassa, muut 
kirjaston palvelut suljettu. 
 

La 29.9. 
 Klo 13 Mika ja Anssi soittavat lastenlauluja ryhmätila Antonissa
(kesto n. 30 min) 
 
Su 30.9. 
 Klo 13 Ukulele-työpaja. Työpaja kestää n. 2 
tuntia. Tuo oma soittimesi mukaan. Kirjastossa 
on tarjolla rajoitettu määrä soittimia. Ei sovi alle 
kouluikäisille. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita, 
sopii myös pidemmälle edistyneille. Tilaisuuden 
vetäjänä toimii ukuleleyhtye Uket. Ilmoittautumi-
set musiikkiosaston neuvonnassa tai kirjas-
to.musiikki@hyvinkaa.fi. 
 Pääkirjasto on juhlan kunniaksi auki tänä sunnuntaina klo 10-15, 
lehtisali klo 9-15. 
 
Lisäksi voit juhlaviikon ajan osallistua tietokilpailuun Hyvinkään pää-
kirjaston historiasta. Oikein vastanneiden kesken arvotaan kaksi lah-
jakorttia Suomalaiseen kirjakauppaan ja kaikkien vastanneiden kes-
ken vielä yksi lahjakortti. 
 
Tule myös tutustumaan näyttelyyn Hyvinkään uudesta kirjastoraken-

nuksesta 60-luvulla. Pääset myös näkemään, millaista kirjastossa on 

ollut 50 vuoden aikana. Nähtävillä on myös Kaupunginmuseolta lai-

nassa oleva pienoismalli Hyvinkään kirjastoaukion suunnittelukilpai-

lun voittajateoksesta vuodelta 2001. Näyttely on avoinna 24.9. - 4.10.  

Tutustu myös vuoteen 1968 liittyviin aineistonäyttelyihin. 

Marko Suomi 


