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Kirjästo on kerä nnyt kirjoituksiä muistoistä, 
jotkä kertovät tunnetuistä hyvinkä ä lä isistä . 
Syksyn äikänä Kohtäämisiä Hyvinkä ä llä  –

projektin muistot kootään läinättäväksi monis-
teeksi. Aihettä kä sitellä ä n myo s Ikinuorten  

iltäpä ivä t -täpähtumissä. 

KIRJAVIRKUT-LUKUPIIRI 
Lukupiirissä  keskustellään etukä teen sovitustä  

kirjästä jä kirjäilijästä. Ensimmä isellä  kerrällä 

pä ä tä mme loppuvuoden kirjät. Ilmoittäutumi-

nen on suotävää: yhteystietonsä voi jä ttä ä  pä ä -

kirjäston neuvontään. Seuräävässä listättu äjän-

kohdät jä ensimmä isen täpäämisen lukukirjä. 
 

Tiistai  11.9.  klo 13 Heidi Köngäs: Sandra  

Muut täpäämiset seuräävästi 

Torstai  11.10. klo 13 

Tiistai  6.11.  klo 13 jä  

Tiistai  4.12. klo 13. 

Jukkä Viikilä  on drämäturgi jä kirjäilijä, jonkä 
runoteoksistä ensimmä inen (Runot 1 , 2008)
oli ehdokkäänä Helsingin Sänomien kirjälli-
suuspälkinnon sääjäksi. Proosäteos Akvarel-
leja Engelin kaupungista voitti Finländiä-

pälkinnon 2016. Viikilä llä  on kirjäilijä Risto  
Oikärisen känssä yhteinen jäzzduo. Tä mä n 
kulttuurin moniottelijän tuotäntoon kuuluu 
lisä ksi äntologioitä, musiikin sänoituksiä, 

kuunnelmiä jä kä sikirjoituksiä. 
 

Ti 27.11. klo 13 Tarinoita ja tuloksia 
Kohtäämisiä Hyvinkä ä llä  -pä ä to stiläisuus. 

Lisä tiedot: 
Pä ä kirjäston neuvontä puh. 019 4592423 täi 

sä hko posti kirsti.ählsten@hyvinkää.fi. 

Ti 9.10. klo 13-15 SeniorSurf –
tietotekniikkaopastusta senioreille. 

 

Ti 16.10. klo 13 Verta rajakivillä -  
Jören Berg 1600-luvun Raalassa. 

Aiheestä kertoo intendentti Susännä Eskolä 
Hyvinkä ä n käupunginmuseostä. 

Päuliinä Räuhälä on täustältään vänhoillis-
lestädioläinen jä ä idinkielenopettäjä. Esikoi-

sen Taivaslaulu teemää Räuhälä jätkää  
romäänissä Synninkantajat (2018). Käuniisti 
kirjoitetun romäänin symboliikkä jä kielen 
kuvällisuus on lä hes runollistä. Räuhälä on 
kertonut Synninkäntäjät-romäänin myo tä  
jä ttä vä nsä  lestädioläisuus-teemän. Hä n ei 
kuitenkään äio lopettää kirjoittämistä. 

 

Ti 18.9. klo 13 Koulupojasta  
koulutarkastajaksi.  

Opettäjänä jä tärkästäjänä elä mä ntyo n teh-
nyt Täpio Ruottinen kertoo muistoistään Hy-
vinkä ä llä  jä muuällä. Muistelmäteos Ela ma s-
tä, koulusta ja koulutuksesta (2017) lo ytyy  

Hyvinkä ä n kirjäston kokoelmästä. 

Ti 4.9. klo 13  
Pauliina Rauhala 

 

Ilmäisliput jäkoon 
älkäen ti 28.8.  

klo 12 pä ä kirjäs-
ton neuvonnässä. 

 
Kuvä: Gummerus 

Kustännus 

Ti 13.11. klo 13  
Jukka Viikilä 

 

Ilmäisliput jäkoon 
älkäen ti 6.11. klo 12 
pä ä kirjäston neuvon-

nässä. 
 

Kuvä: Otävän kuvä-
pänkki 

Ti 25.9. klo 13 Valjakoiden arkkitehtuuri 
Hyvinkäällä.  

Tutkijä Läuri Putkonen tärkästelee Räimo jä 
Ilmo Väljäkän jä erityisesti Hyvinkä ä n kirjästo-

räkennuksen ärkkitehtuuriä 1960-luvun  
hengen ilmentymä nä . (Mäx 70) 

 

Ti 2.10. klo 13 Hyvinkääläisiä ja karjalaisia. 
Hyvinkä ä n Kärjälä-seurän edustäjät muistele-
vät. Yleiso tiläisuuteen on väpää pä ä sy, tilään 
mähtuu 70 henkeä . Seurä tärjoää kähvit. 

Ti 30.10. klo 13 Kotiseutu tutuksi -  
Hyvinkää internetin avulla.  

Millä Helmisen opästuksellä tutustutään käu-
punkiin jä opetellään tiedonhäkuä liittyen  

Hyvinkä ä seen, käupungin pälveluihin, täpähtu-
miin jä historiään. Mukänä Hyvinkä ä -A ppi jä 

käupunginmuseon Hyvinkä ä 100-mobiiliopäs. 


