
Kirjailijavierailut, lukupiirit, kirjoituspajat, musiikkia,  
lasten ja nuorten tapahtumat sekä paljon muuta!

Yeboyah 
pääkirjastolla 

17. helmikuuta

LAHDEN KAUPUNGINKIRJASTO
KEVÄT 2021

Kirjastossa tapahtuu



Sanoista kuvia
maanantaisin 11.1., 25.1., 8.2., 
22.2., 8.3. ja 22.3. 
kello 16.30 – 18.30  
pääkirjaston Monitoimitila
Luovan kirjoittamisen ryhmä  
aikuisille. Lisätiedot ryhmän  
vetäjältä Marja Weliniltä:  
mwelin@saunalahti.fi,  
puh. 050 534 4079.

Kielikahvila – Language Café
maanantaisin 18.1. 15.2., 15.3., 
19.4. ja 17.5. kello 17 – 18 
Mukkulan kirjasto

tiistaisin 19.1., 23.2., 23.3., 20.4. ja 
18.5. kello 17 – 18 
Liipolan kirjasto
Rentoa keskustelua jo vähän suo-
mea osaavien kanssa.

Puhetta pyhästä
keskiviikkoisin 20.1., 24.2.  
14.4. ja 26.5. kello 18 
pääkirjaston auditorio
Uskontokeskustelua avoimessa ilma-
piirissä. Keskusteluillat järjestetään 
yhteistyössä Keski-Lahden seura-
kunnan kanssa. Kevään tapaamisissa 
on teemana luonto ja ympäristö.

Sanoista voimaa
torstaisin 21.1., 4.2., 18.2., 4.3., 
18.3., 15.4., 29.4., 27.5. ja 10.6.  
kello 17.30 – 19.00 
pääkirjaston Monitoimitila
Voimauttavan kirjoittamisen ryh-
mässä pysähdytään kevätkaudella 
oman elämän ja luonnon äärelle. 
Sopii kaikille kirjoittamisesta kiin-
nostuneille, mitään erityistä osaa-
mista ei tarvitse olla.  
Ilmoittautumiset ja lisätiedot  
johanna.nurminen@lahti.fi,  
puh. 044 416 3523.

Matkoja muistoihin
tiistaisin  
2.2., 9.2., 16.2., 9.3., 16.3. ja 30.3.  
kello 13 – 14.30  
pääkirjaston Monitoimitila 
Tutkitaan omaa elämänkaarta pien-
ten kirjoitusharjoitusten avulla. 
Ryhmä sopii niin elämäkertansa 
kirjoittamista suunniteleville kuin 
muuten vain kirjoittamisesta kiin-
nostuneille. Erityisosaamista tai val-
mista tekstiä ei tarvitse olla. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset  
johanna.nurminen@lahti.fi,  
puh. 044 416 3523.

Luentoja ja kohtaamisia



Silmukka kiristyy 
-käsityöpiiri
keskiviikkoisin  
20.1. – 26.5. (paitsi ke 10.2.)  
kello 17 – 19 
Launeen kirjasto
Käsityömysteerejä.

Kärpäsen neulojat
keskiviikkoisin 20.1., 3.2., 
17.2., 3.3., 17.3., 31.3., 14.4., 
28.4. 12.5. ja 26.5.  
kello 17 – 19.30 
Kärpäsen kirjasto
Kärpäsen neulojat  -käsityöker-
ho kokoontuu Kärpäsen kirjas-
tossa omatoimiajalla.

Novellikoukku
maanantaisin 18.1., 15.2., 
15.3., 12.4., 10.5. ja 7.6.  
kello 10 – 12 
Liipolan kirjasto
Yhteinen käsityö- ja ääneen 
luettujen novellien kuuntelu-
hetki.

Kirjavat rivit  
– ääneen lukua aikuisille 
Lahden pääkirjasto  
keskiviikkoisin 10.2., 10.3.,  
5.5., 2.6. auditoriossa  
ja 13.4. Monitoimitilassa 
kello 18 – 19
Tervetuloa kuuntelemaan ää-
neen luettuja tarinoita ja teks-
tejä. Mukaan voit ottaa oman 
keskeneräisen käsityön tai vä-
rittää kirjaston tarjoamia vä-
rityskuvia. Voit myös istahtaa 
vain kuuntelemaan.

Käsityöpiirit

Kuva: Riikka Juntti
la



Kirjailijavieraana Matti Vilkki
torstaina 4.2. kello 18.00  
pääkirjaston auditorio
Lahtelaislähtöinen kirjailija Matti 
Vilkki kertoo novellikokoelmastaan 
Suojattu elämä ja työstään kirjaili-
jana. Suojattu elämä on Vilkin esi-
koisteos.

Novelleissa liikutaan Lahdessa, kau-
pungin lähiöissä ja sen kaduilla. Elä-
mää tarkastellaan usein nuoren ih-
misen näkökulmasta.

Lavarunouden open mic
perjantaina 5.2. kello 18 
pääkirjaston auditorio 
Paukauta pöytälaatikkosi auki ja jaa 
tekstisi kanssamme - oli se sitten ru-
noa tai proosaa! Voit varata  
esiintymisvuorosi etukäteen  
johanna.nurminen@lahti.fi tai  
ilmoittautua mukaan paikan pääl-
lä. Voit tulla paikalle myös yleisök-
si. Tapahtuma järjestetään yhteis-
työssä Lahden Runomaraton ry:n 
kanssa. 

Luentoja ja kohtaamisia

Etäosallistuminen
Voit osallistua STRIIMATAAN  -merkittyihin tapahtumiin netissä.  
Katso ohjeet ja linkit etäosallistumiseen tapahtuman  
Lastu-sivuilta osoitteessa lastu.finna.fi

Luonnonlaki-
dokumenttielokuvan näytös
keskiviikkona 3.3. kello 17 
pääkirjaston auditorio
Maatilan sukupolvenvaihdokses-
ta kertovan dokumentin ikäraja on 
K-7, kesto 70 min. Dokumentin jäl-
keen keskustelutilaisuus.

Matti Vilkki.

STRIIMATAAN



Ruoka ja ympäristö
tiistaina 16.3. kello 18 – 19 STRIIMATAAN  
pääkirjaston auditorio
Tietokirjailija Mari Koistinen kertoo 
ruoantuotannon vaikutuksista ym-
päristöömme. Miten syö ilmastoa ja 
luonnon monimuotoisuutta ajattele-
va kuluttaja? Mistä eri ruokien ilmas-
to- ja monimuotoisuusvaikutukset 
syntyvät?  Mm. näihin kysymyksiin 
vastaa WWF:n suojeluasiantuntijana 
työskentelevä Koistinen.

Kirjoittamisesta:  
vieraina Matias Riikonen  
ja Jyri Vartiainen
torstaina 22.4.  
kello 18.00 – 19.30 STRIIMATAAN  
pääkirjaston auditorio
Kirjailijat Matias Riikonen ja Jyri Var-
tiainen ovat toistensa hovilukijoita: 
he lukevat toistensa käsikirjoituksia 
ja kommentoivat niitä. Tilaisuudessa 
keskustellaan kirjoittamisesta, kirjoi-
tusprosesseista, palautteesta ja yh-
teistyöstä. 

Aikuisten lukudiplomin miitti
keskiviikkona 28.4. kello 18 – 19 
pääkirjaston auditorio
Avoin tapaaminen lukudiplomia  
suorittavien kesken. Kirjavinkkejä, lu-
kukokemusten jakamista. 

Mari Koistinen.

Jyri Vartiainen. Kuva: Miika Alanen.

Matias Riikonen. Kuva: Liisa Takala.



Pääkirjasto
kerran kuukaudessa maanantaisin 
kello 18 – 19 
pääkirjaston auditorio
Kaikille avoin lukupiiri kokoontuu 
pääkirjastossa neljänä maanan-
tai-iltana keväällä 2021. Keskus-
telemme lukukokemuksistamme 
rennosti, aiempaa tietämystä kir-
jallisuudesta et tarvitse. Voit tulla 
kaikkiin tai vaikka vain yhteen ta-
paamiseen.  

18.1. Emma Puikkonen: Lupaus

15.2.  Juhani Karila: Pienen hauen 
pyydystys

15.3. Helena Sinervo: Tytön huone
19.4. Maja Lunde: Viimeiset

Ahtialan kirjasto
kerran kuukaudessa  
keskiviikkoisin 27.1., 24.2., 24.3., 
28.4. ja 26.5. kello 10 – 11.30
Aikuisten lukupiiri.

Renkomäen kirjasto
kerran kuukaudessa  
keskiviikkoisin kello 17 – 18.30
13.1.  Jari Järvelä: Klik. 
10.2.  Kirja valitaan tammikuussa.
10.3.  Kirja valitaan tammikuussa.
14.4. Kirja valitaan tammikuussa.
19.5.  Kirja valitaan tammikuussa. 

Lukupiirin alussa kirjavinkkejä 
aikuisille.

Mukkulan kirjasto
Kerran kuukaudessa torstaisin 
28.1., 25.2., 25.3., 29.4. ja 27.5.  
kello 10 – 11.30
Aikuisten lukupiiri.

Nastolan kirjasto
kerran kuukaudessa torstaisin  
kello 10 – 11.30
21.1.  Linda Olsson: Laulaisin sinulle 

lempeitä lauluja
18.2.  Patrik Svensson: Ankeriaan 

testamentti - pojasta, isästä 
ja maailman arvoituksellisim-
masta kalasta

18.3.  Pirjo Hassinen: Parit
15.4.  Joel Haahtela: Hengittämisen 

taito

Lukupiirit

Lukupiirit ovat  
avoimia tilaisuuksia,  
joissa keskustellaan  
lukukokemuksista.  
Lainaa siis kirja, lue se ja  
tule mukaan juttelemaan!



Launeen kirjasto
kerran kuukaudessa maanantaisin 
kello 11 – 12.30
18.1.  Joel Haahtela: Perhoskerääjä

15.2.  Herman Koch: Illallinen
15.3.  Sadie Jones: Kutsumattomat 

vieraat
19.4.  Kazuo Ishiguro: Pitkän päivän 

ilta
17.5.  Astrid Lindgren: Veljeni  

Leijonamieli

Kärpäsen kirjasto
kerran kuukaudessa tiistaisin  
kello 17 – 18.30 
26.1. JP Koskinen: Tulisiipi
23.2. Marko Kilpi: Kuolemantuomio
23.3. Linda Olsson: Sisar talossani
20.4.  Kyung-sook Shin: Pidä huolta 

äidistä
18.5. Sadie Jones: Kotiinpaluu

Englanninkielinen lukupiiri
kerran kuukaudessa torstaisin 
28.1, 25.2., 25.3., 28.4. 31.5. ja 
29.6. kello 18 – 19 
pääkirjaston Monitoimitila
28.1.  Rutkoski, Marie:  

The Midnight lie

Ilmastolukupiiri
kerran kuukaudessa maanantaisin  
25.1., 22.2., 22.3., 26.4., 24.5.  
kello 18 – 19 
pääkirjaston auditorio
Kaikille avoin lukupiiri, jossa keskus-
tellaan luettujen ympäristöaiheisten 
tietokirjojen herättämistä ajatuksista.

25.1.  Saukkonen: Sään ääri-ilmiöt ja 
ilmastonmuutos

22.2.  Haapkylä: Meren tarina

22.3.  Pihkala: Mieli maassa?

26.4.  Ernman: Sydämen asioita

24.5. Foer: Me olemme ilmasto

Litteraturklubben
kerran kuukaudessa tiistaisin  
26.1., 23.2., 23.4., 27.4., 1.6.  
kello 18 – 19 
pääkirjaston auditorio 
Lukupiirissä tutustutaan suomen-
ruotsalaiseen kirjallisuuteen. Kirjat 
voi lukea ja keskusteluun osallistua 
joko suomeksi tai ruotsiksi. Tammi-
kuun kirjana Merete Mazzarella: Ei 
kaipuuta, ei surua / Ingen saknad, 
ingen sorg. Huom! Ruotsinkieliset 
lukupiirikirjat voi tilata maksutta kau-
kolainaksi.



”Miks niitten pitää laulaa?”  
Inkeri Jaakkolan 
oopperaluento
19.1. kello 18  STRIIMATAAN  
pääkirjaston auditorio 
Lahtelainen, klassisen musiikin am-
mattilainen Inkeri Jaakkola luen-
noi oopperan kerronnallisuudes-
ta. Ooppera on näyttämötaidetta, 
jossa tarina kerrotaan sekä teatte-
rin että musiikin keinoin. Oopperoi-
hin sisältyy herkkää tunnelmointia 
ja dramaattisia hetkiä: rakkautta, 
kostonhalua ja kuolemaa. Miten 
oopperan teksti, musiikki ja näyttä-
mötoteutus yhdessä ilmentävät ta-
rinaa? Millaisiin traditioihin ooppe-
ran kerronta perustuu?

Musiikkia

Kaikkiin kirjaston  
tapahtumiin on  
vapaa pääsy!

Musiikin genrevinkkaus:  
Riot grrrl
16.3. kello 17 – 18 
pääkirjaston Monitoimitila
Musiikin genrevinkkauksessa sy-
vennytään musiikin eri tyylilajeihin 
vinkkauksen teeman mukaisesti. Ai-
heesta kuunnellaan esimerkkejä ja 
käydään läpi lyhyesti genren histo-
riaa sekä merkittäviä artisteja ja le-
vyjä. 

Tadeu Passarellin konsertti
17.3. kello 16  STRIIMATAAN  
pääkirjaston auditorio
Brasilialainen orkesterin johtaja ja 
säveltäjä Tadeu Passarelli soittaa 
flyygelillä ja kitaralla brasialaisia sä-
vellyksiä sekä kappaleita säveltäjil-
tä  J. S. Bach, F. Couperin, E. Satie, 
C. Debussy.

Kuva: Inkeri Jaakkola.



17.2. kello 17 – 18  STRIIMATAAN  
pääkirjaston musiikkialue 
Yeboyah tunnetaan kantaaotta-
vana räppärinä ja DJ:nä. Vuon-
na 2019 ilmestynyt Elovena-EP 
toi artistille Emma-ehdokkuuden 
�Vuoden tulokas� -kategoriassa. 
D.R.E.A.M.G.I.R.L.S -kollektiivissakin 
vaikuttava artisti lukeutuu suoma-
laisen hip hop -kentän kiinnostavim-
piin tekijöihin. 

Haastattelussa Yeboyah kertoo aja-
tuksia musiikista ja biisinteosta. 
Haastattelussa päästään myös kur-
kistamaan tarinoihin biisien takaa. 
Artistia haastattelee kirjastonhoi-
taja Maija Rauhamaa. Esitys strii-
mataan eli sitä voi seurata suorana 
verkossa. Linkki esityksen etäkat-
seluun tapahtuman Lastu-sivuilta 
osoitteessa lastu.finna.fi.

Haastattelussa Yeboyah
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Kirjoituskilpailu  
Lahden ja luonnon ystäville
torstaina 7.1. kello 14
Kilpailun suoritusohjeet ja palkin-
not julkaistaan to 7.1. kello 14  
Lahden kaupunginkirjaston Youtu-
be-kanavalla. Kirjoituskilpailun pää-
töstilaisuus järjestetään 21.4. pää-
kirjaston auditoriossa.

Pelidiplomin julkistaminen
keskiviikkona 20.1. kello 14
Lahden kaupunginkirjasto on laa-
tinut ensimmäisenä Suomessa 
pelidiplomin. Pelidiplomin voivat 
suorittaa kaikki ikään tai taitoon 
katsomatta. Tutustu uusiin peleihin, 
genreihin ja ennen kaikkea - koe pe-
laamisen riemua. Pelidiplomi jul-
kaistaan kirjaston Youtube-kanaval-
la 20.1. kello 14.

Aikuisten lukudiplomin 
julkistamisilta
keskiviikkona 13.1.  
kello 18 – 19
Aikuisten lukudiplomin 2021 jul-
kistamisiltaa vietetään verkossa. Il-
lan aikana kirjaston henkilökunta 
avaa diplomin taustoja ja tarjoilee 
kirjamaistiaisia. Kerromme myös, 
keitä arpaonni suosi vuoden 2020 
diplomiarvonnassa. Julkistamisil-
taa voi seurata suorana Lahden 
kaupunginkirjaston Facebook-sivu-
jen kautta. Uusi diplomi julkaistaan 
Lastu-verkkokirjastossa heti tilai-
suuden jälkeen kello 19.

Verkkotapahtumat

Katso tarkemmat ohjeet verkkotapahtumiin 
osallistumisesta: lastu.finna.fi



Lasten ja nuorten verkkotapahtumat

Kansainvälinen 
ääneenlukupäivä:  
Arttu Unkari  
ja Kai Vaalio
3.2. kello 18   
Kirjailija Arttu Unkari ja ku-
vittaja Kai Vaalio tarjoavat 
ennakkomaistiaisia pian il-
mestyvästä Isämies ja paha 
pikkuveli  -kirjasta.

Lasten Talvikarnevaali 30.1. – 14.2.  
Ohjelma päivittyy nettiin: lastu.finna.fi

Harry Potter Book Night
4.2. 
Kansainvälistä Harry Potter-iltaa viete-
tään tänä vuonna verkossa! Klikkaa itsesi 
mukaan kaupunginkirjaston taianomai-
seen striimiin, jossa tarjotaan ohjelmaa 
kaikenikäisille Potter-faneille. Seuraa il-
moittelua: lastu.finna.fi.

Arttu Unkari ja Kai Vaalio. 
Kuvat: kirjailijoiden  
äitien kotialbumeista.
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Kuva: Bloomsbury Publishing



Bakteerien elämää 
-etätyöpaja 6–9-vuotiaille
keskiviikkona 7.4. kello 17 – 18

Bakteerien elämää 
-etätyöpaja 10–13-vuotiaille
torstaina 8.4. kello 17 – 18
Millaisia bakteerit ovat ja mitä ne 
tekevät? Miten bakteereja tutki-
taan? Työpajassa tutustutaan näi-
hin maapallon pienimpiin mutta 
tärkeisiin asukkaisiin. Päijät-Hä-
meen LUMA-keskus ja kirjasto 
järjestävät työpajan yhteistyössä 
täysin etänä. Osallistujille jaetaan 
ennakkoon maksuton tarvike- ja 
lukupaketti. Ilmoittautuminen vii-
meistään 31.3. lasten ja nuorten 
palveluihin tai puh. 044 018 7106.

Ensitreffit pleikkarilla
perjantaisin  
22.1., 19.2., 26.3. ja 23.4.   
kello 14 
Videosarjassa kirjastonhoitajat Jen-
na ja Maija vinkkaavat ja testailevat 
kirjaston valikoimista löytyviä konso-
lipelejä. Videoita julkaistaan kerran 
kuussa Lahden kaupunginkirjaston 
Youtube-kanavalla.

Ensitreffit pleikkarilla  
– Spesiaalijakso! 
maanantaina 3.5. kello 14 
Kevään viimeisessä jaksossa vinkkail-
laan ja testaillaan pelejä Game Öve-
rin merkeissä. Youtube-kanavalla.

Game Över
lauantaina 8.5.
Ensimmäistä kertaa kokonaan ver-
kossa järjestettävä Game Över -pe-
litapahtuma laajenee tänä vuonna 
useamman päivän mittaiseksi pelaa-
misen riemujuhlaksi. Seuraa ilmoit-
telua kevään aikana.

Lasten ja nuorten verkkotapahtumat



Laune
keskiviikkoisin 13.1., 27.1., 
10.2., 24.2., 10.3., 24.3., 14.4., 
21.4., 5.5. ja 19.5.  
kello 9.30 – 10 
Ääneen luettuja tarinoita  
lapsille.

Ahtiala
keskiviikkoisin 13.1., 3.2., 3.3. 
7.4. ja 5.5. kello 9.30 – 10
Ääneen luettuja tarinoita  
lapsille.

Liipola
torstaisin 14.1., 28.1., 11.2., 
25.2., 11.3., 25.3., 8.4., 22.4., 
6.5. ja 20.5. kello 10 – 10.30
Toiminnallinen satutuokio  
lapsille.

Mukkula
torstaisin 14.1., 4.2., 3.3., 8.4. 
ja 6.5. kello 9.30 – 10
Ääneen luettuja tarinoita  
lapsille.

Lapsille ja nuorille

Satutuokiot
Roolipelikerho
tiistaisin 12.1., 26.1., 9.2. , 23.2., 
9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5. ja 18.5. 
kello 17 – 20 
pääkirjaston Monitoimitila
Kokeile pöytäroolipelejä. 
Suunnattu n. 13–19-vuotiaille.

Koululaisten iltapäiväkerho 
Mukkulassa
Maanantaisin kello 14 – 15  
1.2., 8.2., 15.2., 22.2., 1.3., 8.3., 
15.3., 22.3., 29.3., 12.4., 19.4., 
26.4., 3.5., 10.5., 17.5. 24.5.  
Mukkulan kirjasto
Tekemistä koululaisille koulun jäl-
keen, mm. lautapelaamista ja tieto-
visaa. 

Salasanat
Keskiviikkoisin 3.2., 10.2., 3.3., 
17.3., 31.3., 21.4. ja 5.5 
kello 18 – 19.30 
pääkirjaston Monitoimitila
Rento kirjoittajaryhmä nuorille kir-
joittajille, noin 13–19 -vuotiaille. 
Sopii myös aloittelijoille, valmista 
tekstiä tai erityistä osaamista ei tar-
vita. Ilmoittautumiset ja tiedustelut 
johanna.nurminen@lahti.fi,  
puh. 044 416 3523.



Malla ja Lempi:  
Salaperäinen kirje 
10.2. klo 18 STRIIMATAAN  
Launeen kirjasto
Kun Kuoma on lähtenyt opiskele-
maan, muut metsän eläimet ym-
märtävät miten tärkeää on osata 
lukea. Paikkoja on rajoitetusti. Il-
moittautuminen etukäteen Lau-
neen kirjastoon puh. 044 416 3513.

Vieraana  
Ville Mäkipelto
torstaina 4.3. kello 18 
pääkirjaston auditorio
Haastateltavana tietovideoita tu-
bettava tohtori Ville Mäkipelto.

HUOM! 2.3. kello 14  
Lahden kaupunginkirjaston  
Youtube-kanavalla Ville Mäkipellon 
video, teemalla Tietovideot & luo-
tettavat lähteet.  
Youtube.com/user/lahdenkirjasto

Kirjailijavieraana  
Joonas Riekkola
11.3. kello 10 – 11  STRIIMATAAN  
pääkirjaston auditorio
Nuortenkirjailija Joonas Riekkola 
kertoo kirjastaan Silkkomaahan  
kadonneet.

Lapsille ja nuorille

Ville Mäkipelto. 

Joonas Riekkola. Kuva: Hanna Hakulinen.

Kuva: Karisto / Karin N
iem

i. 



Sanataideyhdistys Yöstäjä: 
Sanoilla seikkailuun
19.5. kello 18  STRIIMATAAN  
pääkirjaston auditorio
Mistä sanat tulevat, ja mitä kaik-
kea niillä voi tehdä? Sanataideyh-
distys Yöstäjän lennokkaassa san-
aseikkailussa löydetään yhdessä 
tarinan ainekset ja kerrotaan ai-
nutkertainen tarina alkusanoista 
yllättävään loppuratkaisuun. Yleisö 
pääsee osallistumaan sanataiteili-
jan ja kuvittajan johdolla toteutet-
tavaan monitaiteiseen esitykseen. 
Kotiinviemisiksi saa taskut täyteen 
ideoita omia tarinoita varten! Suo-
sitellaan 3–8-vuotiaille. Ennakkoil-
moittautuminen paikan päälle tu-
levalle yleisölle lasten ja nuorten 
palveluihin tai puh. 044 018 7106, 
paikkoja rajoitetusti.

Sanataideyhdistys Yöstäjä. Kuva: Yöstäjä

Lukusankarilukupiirit
1.2. – 15.2.
Pienten lasten ja vanhempien yh-
teiset lukupiirit starttaavat! Ryhmiä 
on kolme: 0–1-, 2–3- ja 4–5-vuo-
tiaille. Lukupiireissä luetaan ly-
hyitä tarinoita ja tehdään tarinan 
innoittamana hauskoja tehtäviä. 
Osallistumista varten tarvitset Ins-
tagram-tilin. Ilmoittautumis- 
mahdollisuus Instagramissa  
@lahtikirjasto-tilillä 18.1. alkaen.

Lasten lukupiiri
6.4. alkaen
Lasten ja vanhempien yhteinen lu-
kupiiri. Lukupiireissä luetaan kaksi 
lyhyttä kirjaa ja tehdään tarinoiden 
innoittamana hauskoja tehtäviä. Lu-
kupiiri on suunnattu 3–4-luokkalai-
sille. 

Nuorten lukupiirit 
6.4. alkaen
Kolme yläkouluikäisille suunnat-
tua lukupiiriä, jotka kestävät vap-
puun saakka. Luetaan yhdessä kirja 
ja keskustellaan luetusta. Lukupiirit 
järjestetään kokonaan kirjoittamal-
la Instagramin keskustelussa, ei siis 
sisällä livekeskustelua.

Instagram-lukupiirit  
@lahtikirjasto



Yhteystiedot
Ahtialan kirjasto
Alasenkatu 2 
puh. 044 416 3525
ahtiala.kirjasto@lahti.fi

Jalkarannan kirjastopiste
Sarvikuja 1
Monitoimitalo Jalo
puh. 044 416 3527
jalkaranta.kirjasto@lahti.fi

Kärpäsen kirjasto
Kasakkamäentie 16
puh. 044 416 3512
karpanen.kirjasto@lahti.fi

Launeen kirjasto
Aurakatu 11
puh. 044 416 3513
laune.kirjasto@lahti.fi

Liipolan kirjastopiste
Ostoskatu 3
Monitoimitalo Onni
puh. 044 416 3514
liipola.kirjasto@lahti.fi

Mukkulan kirjasto
Tuhtokatu 2
Mukkulan koulu
puh. 044 416 3529
mukkula.kirjasto@lahti.fi

Nastolan kirjasto
Laturintie 1
puh. 044 790 9336
nastola.kirjasto@lahti.fi

Pääkirjasto
Kirkkokatu 31
asiakaspalvelu puh. 044 416 3519
lasten- ja nuortenpalvelut
puh. 044 018 7106
kaupunginkirjasto@lahti.fi

Renkomäen kirjasto
Orimattilankatu 93
puh. 044 416 3515
renkomaki.kirjasto@lahti.fi

Aukioloajat ja lisätietoja sivulla
lastu.finna.fi 

Muutokset ja lisäykset  
mahdollisia. Seuraa  

ilmoittelua: lastu.finna.fi

Tapahtumiin ilmoittautuneiden tietoja ei kerätä pysyvään rekisteriin, vaan tallennetaan 
ainoastaan ko. tapahtumaa varten. Tiedot hävitetään tapahtuman jälkeen.
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