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IKINUORTEN ILTAPÄIVÄT SYKSY 2019  
 

Kirjasto järjestää monenlaista iltapäivä-

ohjelmaa aikuisille ryhmätila Antonissa. 

Osaan tilaisuuksista on vapaa pääsy. 

Kirjailijavierailuihin jaetaan etukäteen 

ilmaislippuja. Lukupiiriin ja muistelu-

tuokioon on ennakkoilmoittautuminen. 

KIRJAVIRKUT –LUKUPIIRI 

Ti 3.9. klo 13 Haahtela, Joel : 

Adèlen kysymys (2019). 

Ti 1.10. klo 13 Ulitskaja, Ljudmila : 

Daniel Stein (2016). 

Ti 29.10. klo 13 Puikkonen, Emma : 

Lupaus (2019). 

Ti 26.11. klo 13 Eskola, Antti : 

Vanhanakin voi ajatella –mielikuvista ja 

niiden voimasta (2019). 

Keskustelemme etukäteen sovitusta  

kirjasta ja kirjailijasta sekä jaamme luku-

vinkkejä. Jätäthän yhteystietosi pääkirjas-

ton neuvontaan, jos olet kiinnostunut  

tulemaan mukaan. Kirsti Ahlsten ottaa 

yhteyttä tietonsa jättäneisiin. 

Tiistai 10.9. klo 13  

Kirjailija Olli Jalonen 

ILMAISLIPUT jaossa  

alkaen 3.9. klo 12 pää-

kirjaston neuvonnassa. 

Kuva: Pekka Nieminen / 

Otava 

Keskiviikko 23.10.  

klo 13    Kirjailija  

Emma Puikkonen 

 

ILMAISLIPUT jaossa  

alkaen 16.10. klo 12 

pääkirjaston  

neuvonnassa. 

Kuva: Pertti Nisonen / Wsoy 

Taiteilijaprofessorinakin työskennellyt 

Olli Jalonen on pitkän linjan kirjailija ja 

kirjallisuustieteilijä. Kaunokirjallisuutta 

hän on julkaissut runsaasti alkaen vuo-

desta 1978. Olli Jalonen on voittanut 

kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon 

kahdesti, romaaneista Isäksi ja tyttä-

reksi (1990) sekä Taivaanpallo (2018). 

Jatkoa Taivaanpallo-romaanille ilmes-

tyy syksyllä 2019 (Merenpeitto). 

Tiistai 5.11. klo 13 Kirjastoja maailmalta 

Millaisia kirjastoja on esim. Singaporessa 

tai Ranskassa? Runsaan valokuva-

aineiston kera kirjastonhoitaja Sari Piiro-

nen kertoo muun maailman kirjastoista, 

ja siitä, miten niitä käytetään. Tilaisuus 

uusitaan maanantaina 11.11. klo 18. 

Tiistai 12.11. klo 13 Kotona ja työssä  

- Suuret ikäluokat muistelevat osa 2.  

Ryhmässä muistellaan omaa elämää 

Kirsti Ahlstenin johdattelemana. Ilmoit-

tautua voi alkaen 5.11. pääkirjaston 

neuvonnassa tai sähköpostilla  

kirsti.ahlsten@hyvinkaa.fi. 

Kirjailijan työn lisäksi Emma Puikkonen 

opettaa sanataidetta ja teatteria.  

Puikkosen romaani Lupaus (2019) sijoit-

tuu lähitulevaisuuteen, jossa tavalliset 

ihmiset kokevat ilmastoahdistusta.  

Romaani on kauniisti kirjoitettu, herkkä ja 

koskettava tarina lastaan rakastavasta 

äidistä, joka tuntee liian suurta vastuuta. 

Finlandia-ehdokkaanakin ollut Euroop-

palaiset unet (2016) on teemaltaan 

ajankohtainen episodiromaani, ja oikein 

suositeltava lukukokemus. Emma Puikko-

nen on kirjoittanut yhdessä Arja Puikko-

sen kanssa lastenfantasian Äänihäkki. 

LISÄTIEDOT 

Pääkirjaston neuvonta puh. 019 4592423 

tai sähköposti kirsti.ahlsten@hyvinkaa.fi. 

Tiistai 8.10. klo 13-15 SeniorSurf  

Tietotekniikkaopastusta, jossa aiheena  

pankkipalvelut netissä ja kännykässä. 

Pankkivirkailijat opastavat. 


