
Kyrkslättsdagarna på huvudbiblioteket

28–29.8.2015

Lördag 29.8 kl. 10–15

kl. 10– Försäljning av avskrivna böcker, 

tidningar och CD-skivor på torget.

kl. 10–12 Kirkkonummen Seudun sukututkijat

ry ger handledning i släktforskning och 

presenterar sin verksamhet på bibliotekets 

musikavdelning.

kl. 10–13 På hälsotorget i bibliotekets

tidningssal kan du mäta ditt blodtryck och

blodsocker samt låta göra en PEF-mätning. 

Arr. Kyrkslätt-Sjundeå Hjärtförening rf, 

Pääkaupunkiseudun diabetesyhdistys 

Kirkkonummen alueosasto och

Kirkkonummen Hengitysyhdistys ry. 

kl. 19 I dokumentären Bror får vi se en glimt av 

båtbyggarbröderna Eriks och Elmers liv. De har 

bott i Porkala i snart 80 år. Vad händer när man 

inte längre kommer i båten som man färdats 

med hela livet? Dokumentären är gjord av 

Hankyeol Lee, Vuyokazi Kadalie, Marika Hill 

och Titus Poutanen i samband med 

Yrkeshögskolan Arcadas utbytesprogram 

Documentary and Diversity. För kl. 19 

föreställningen är Titus Poutanen och berättar 

om dokumentären, varefter den visas 

non-stop. Längd 12 min.

kl. 19–21 Ordverkstad (finskspråkig) för vuxna. 

Arr. Bibliotekets Vänner i Kyrkslätt rf.

kl. 19.30 Kultursektorns hederspris delas ut. 

Priset går i år till någon som förtjänstfullt 

främjat kulturverksamhet bland äldre.

kl. 20

Finsk rockmusik 

med bandet 

Kreivin aikaan. 

Söta och salta delikatesser finns till salu.

Fredag 28.8 kl. 17-21 

Konstens natt

kl. 17 Öppningsmusik med Kyrkslätts

musikinstitut. 

kl. 17–20 Bokbussen Ella på torget. 

kl. 17–20 Herr Nilsson har just vaknat och 

märker att han är ensam hemma. Var är Pippi? 

Lyckligtvis är hon inte spårlöst försvunnen. Följ 

spåren och hjälp Herr Nilsson att hitta Pippi.

kl. 17.30 Raka Bananer - barnmusikgruppen 

uppträder med världsmusik som sätter sprätt 

på benen. Kom med på ett rytmiskt äventyr där 

vi får träffa allt från tigerballerinor till raka 

bananer. Arr. Luckan.

. 

kl. 18–20 Ansiktsmålning för barn. 

Arr. Kyrkslätts bildkonstskola. 

kl. 18–20 Pysselverkstad för barn. 

Arr. Kyrkslätts bildkonstskola.

kl. 18–21 Läscoachens mottagning. Har du 

svårt att hitta något att läsa, eller längtar du 

efter nya synvinklar i ditt läsande, bekanta dig 

då med läscoachingen som startar i höst. 

Läscoachen ger rådgivning på finska. 

kl. 18–21 Datordoktorn hjälper dig i mindre 

problem med datorer eller pekplattor. Bekanta 

dig också med bibliotekets senaste projekt 

Digicoaching och kom med dina egna 

önskemål!



kl. 10–14 Bokbussen Ella på torget. 

kl. 10–14 Herr Nilsson har just vaknat och 

märker att han är ensam hemma. Var är 

Pippi? Lyckligtvis är hon inte spårlöst 

försvunnen. Följ spåren och hjälp Herr Nilsson 

att hitta Pippi.

klo 10–14 Boktipskiosken och läscoaching för 

barn och unga. 

kl. 10–14 Läscoachens mottagning. Har du 

svårt att hitta något att läsa, eller längtar du 

efter nya synvinklar i ditt läsande, bekanta dig 

då med läscoachingen som startar i höst. 

Läscoachen ger rådgivning på finska.

kl. 10–14 Datordoktorn hjälper dig i mindre 

problem med datorer eller pekplattor. Bekanta 

dig också med bibliotekets nya projekt 

Digicoaching och kom med dina egna 

önskemål!

kl. 10–14 Kyrkslätts Filatelister rf.  

presenterar sin verksamhet. Olika 

frimärken finns utställda. Du kan hämta 

egna frimärken för värdering.

kl. 10.15 Veikkola biblioteks ungdomsteater 

framför pjäsen Punahilkan kahdet kasvot

del 1 i Porkalasalen (föreställningen är 

finskspråkig).

kl. 11 Veikkola biblioteks ungsdomsteater

framför pjäsen Punahilkan kahdet kasvot

del 2 i Porkalasalen (föreställningen är

finskspråkig).  

kl. 11–12 Kyrkslätts kammarorkester 

presenterar sig. Presentation av instrument 

och möjlighet att musicera.

kl. 11–13 Garderoben, stilsmartha idéer för en 

hållbar klädkonsumtion. Arr. Kirkkonummen 

Heikkilän Martat ry.

Välkommen!

kl. 12 Satu Sopanen och Tuttiorkesteri. 

Matkustan ympäri maailmaa konsert för hela 

familjen.

kl. 12–14 I dokumentären Bror får vi se en 

glimt av båtbyggarbröderna Eriks och Elmers 

liv. De har bott i Porkala i snart 80 år. Vad 

händer när man inte längre kommer i båten 

som man färdats med hela livet? 

Dokumentären är gjord av Hankyeol Lee, 

Vuyokazi Kadalie, Marika Hill och Titus 

Poutanen i samband med Yrkeshögskolan 

Arcadas utbytesprogram Documentary and 

Diversity. Non-stop föreställning. 

Längd 12 min.

kl. 13–14 och 14–15 Ordverkstad 

(finskspråkig) för barn. Arr. Bibliotekets Vänner 

i Kyrkslätt rf.

kl. 13.30–14.30

The Teasers 

uppträder med 

musik som försätter 

oss i äkta 60-tals 

stämning.

Söta och salta delikatesser finns till salu.
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