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

Paleface 
pääkirjastolla 22.9.

LAHDEN KAUPUNGINKIRJASTO
SYKSY 2021

Kirjastossa tapahtuu



Kielikahvila — Language Café
Kerran kuussa tiistaisin 21.9. – 14.12. 
kello 17.15 – 18.15  
Liipolan kirjasto

Osaatko jo vähän suomea? Haluat-
ko jutella suomea rennossa seuras-
sa? Haluatko tutustua uusiin ihmisiin? 
Tule Liipolan kirjaston kielikahvilaan! 
Kielikahvila kokoontuu kerran kuussa 
21.9, 19.10, 16.11, 14.12 tiistaina klo 
17.15 – 18.15. Lämpimästi tervetuloa!  
Lisätietoja saa Liipolan kirjastosta  
p. 044 416 3514.

Sanoista voimaa
9.9., 16.9., 30.9., 7.10.,  
11.11. ja 2.12. kello 18 
pääkirjaston monitoimitila

Voimauttavan kirjoittamisen ryhmä, 
jossa pysähdytään oman elämän ja 
luonnon äärelle. Sopii kaikille, 
erityistä osaamista ei tarvita.  
Tiedustelut ja ilmoittautumiset  
johanna.nurminen@lahti.fi,  
p. 044 4163523

Kirjailijatapaaminen:  
Maisku Myllymäki  
ja Jenna Salo
15.9. kello 18  STRIIMATAAN  
pääkirjastolla

Lahtelaiset kirjastonhoitajat Jenna Salo 
ja Maisku Myllymäki julkaisevat kum-
pikin tänä syksynä esikoisteoksensa. 
Maiskun Holly on tiheätunnelmainen 
romaani kahden erilaisen naisen koh-
taamisesta. Jennan Yllättävät yöjuhlat 
on lasten mielikuvitusta kutitteleva ku-
vakirja, joka johdattaa avaruusseikkai-
lun kautta unen äärelle.

Luentoja ja kohtaamisia



Puhetta pyhästä
23.9., 14.10., 3.11. ja 9.12. 
kello 18 – 19 
pääkirjaston auditorio

Kirjaston ja Lahden seurakuntien yh-
teiset Puhetta pyhästä -illat saavat jat-
koa. Keskusteluilloissa etsitään uusia ja 
yllättäviäkin näkökulmia  uskontoihin. 
Samalla pyritään luomaan avointa ja 
rakentavaa keskustelua eri tavoin ajat-
televien ihmisten välille. Marraskuun 
luontoteemaisessa tapaamisessa on 
vieraana kosmologi Kari Enqvist.

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

Jazztorin ohjelmaa: 
Saksofonisti Johannes 
Salomaa
21.9. kello 18  STRIIMATAAN  
pääkirjaston musiikkialue

Tule tutustumaan saksofonin maail-
maan! Saksofonisti Johannes Salomaa 
saapuu Lahden pääkirjastolle tutustut-
tamaan musiikin ja esittelyjen kautta 
kuulijat eri saksofoneihin. Tapahtuma 
on osa Lahden Jazztori 2021 -ohjel-
mistoa. Tapahtumaa voi seurata myös 
suorana Lahden kaupunginkirjaston 
Youtube-kanavalla:  
youtube.com/lahdenkirjasto.



Dekkari-ilta: Eija Piekkari  
ja Timo Sandberg
29.9. kello 17 
Nastolan kirjasto

Paikalliset dekkaristit kohtaavat.  
Pekka Harne haastattelee.

Miten digihuijarit toimivat? 
-luento
6.10. kello 17 – 18.30 
pääkirjaston auditorio

Kuluttajaliiton Huijarit kuriin - 
hankkeen luento digihuijauksista.  
Kuluttajaliiton asiantuntija Jaana  
Savolainen luennoi.

Luentoja ja kohtaamisia

Kirjailijavierailijana  
Mervi Koskinen
7.10. kello 17 – 18.30 
Launeen kirjasto

Hollolalainen esikoiskirjailija Mervi 
Koskinen: Piika. Romaani kuin 2020- 
luvun Suomi-filmi.

Matkoja muistoihin
19.10., 26.10., 2.11., 9.11. ja 16.11. 
kello 13 – 14.30 
pääkirjaston monitoimitila

Tutkitaan omaa elämänkaarta pien-
ten kirjoitusharjoitusten avulla.Ryhmä 
sopii niin elämäkertansa kirjoittamis-
ta suunnitteleville kuin muuten vain 
kirjoittamisesta ja muistelemisesta 
kiinnostuneille. Erityistä osaamista ei 
tarvitse olla. Tiedustelut ja ilmoittautu-
miset: johanna.nurminen@lahti.fi,  
p. 044 416 3523.



Silmukka kiristyy
Joka keskiviikko 25.8. alkaen 
kello 17 – 19 
Launeen kirjasto

Launeen kirjastossa selvitetään 
yhdessä käsityömysteerejä joka 
kuun viimeinen keskiviikko  
klo 17–19, 25.8. alkaen.

Novellikoukku
Kerran kuussa maanantaisin 
6.9 – 29.11. kello 10 – 12 
Liipolan kirjasto

Tervetuloa uudet ja vanhat yh-
dessä neulomaan, virkkaamaan 
ja kuuntelemaan ääneen luettu-
ja novelleja. Syksyn 2021 novelli-
koukut ovat kerran kuussa maa-
nantaisin klo 10–12, 6.9, 4.10, 
1.11. ja 29.11.

Kirjavat rivit
Kerran kuussa  
keskiviikkoisin 25.8 – 15.12. 
kello 18 – 19 
Pääkirjaston auditorio

Tervetuloa kuuntelemaan ää-
neen luettuja tarinoita ja tekste-
jä. Mukaan voit ottaa oman kes-
keneräisen käsityön tai väritää 
kirjaston tarjoamia värityskuvia. 
Voit myös istahtaa vain kuun-
telemaan. Syksyn tapaamisker-
rat keskiviikkoisin 25.8., 22.9., 
20.10., 17.11. ja 15.12.

Käsityöpiirit

Vaihteleva koronatilanne voi vaikuttaa tapahtumajärjestelyihin.  
Ajantasaiset tiedot löydät verkkosivuiltamme: lastu.finna.fi



Kirjailijavieraana Eva Frantz
15.11. klo 18  
pääkirjaston auditorio

Kirjastonhoitaja Johanna Nurminen 
haastattelee Pohjoismaisen kirjalli-
suusviikon avauksena toimittaja-kirjai-
lija Eva Frantzia. Frantz kirjoittaa sekä 
lapsille, että aikuisille. Hänen suosittu 
Anna Glad -dekkarisarjan romaani Kah-
deksas neito voitti Vuoden johtolanka 
-palkinnon 2019. Tilaisuus järjestetään 
yhdessä Pohjola-Norden ry:n kanssa.

Luentoja ja kohtaamisia

Parhaat käännösromaanit 
2021
24.11. kello 18 – 19   STRIIMATAAN  
pääkirjaston auditorio

Millaista käännettyä kaunokirjalli-
suutta on ilmestynyt tänä vuonna? 
Kirjastonhoitaja Maisku tarjoilee lu-
kutärppejä vuoden 2021 käännösro-
maaneihin.

Vuoden parhaat:  
musa, leffat ja pelit
25.11. kello 18 STRIIMATAAN

Mikä musiikkialbumi 
sykähdytti? Mitä 
mielenkiintoisia 
elokuvia ja pe-
lejä tänä vuon-
na on ilmesty-
nyt? Virtuaalisessa 
vinkkaustapahtumassa 
kirjaston henkilökunta jakaa vuoden 
kiinnostavimmat kuuntelu-, katselu- ja 
pelailuvinkit kirjaston kokoelmista. Ta-
pahtumaa voi seurata suorana Lahden 
kaupunginkirjaston Youtube-kanavalla 
osoitteessa youtube.com/ 
lahdenkirjasto.

Kuva: M
arica Rosengard



Päihteet ja 
päihteiden käyttäjät 
kaupunkikuvassa
29.9. kello 18 – 19.30 
pääkirjaston auditorio

Paneelikeskustelu. Millaista eh-
käisevää päihdetyötä kaupun-
gissa tehdään? Onko Lahti kaik-
kien kaupunki? Asiantuntijat 
kertovat havaintojaan kaupun-
gin huumeidenkäytön tilantees-
ta. Keskustelussa tarkastellaan 
päihdetilannetta muun muassa 
hoitoonohjauksen, poliisin, jal-
kautuvan nuorisotyön sekä koke-
musasiantuntijan näkökulmasta. 

Keskustelun vetäjänä Marja Mi-
kola, ehkäisevän mielenterveys- 
ja päihdetyön koordinaattori.

Elävä kirjasto – lainaa 
kirja ja keskustele 
asiantuntijan kanssa
27.9. kello 14 – 18 
pääkirjasto

Elävä kirjasto toimii kuten taval-
linenkin kirjasto, paitsi että pa-

peristen kirjojen sijaan Elävästä 
kirjastosta lainataan oikeita ih-
misiä keskustelua varten. Kaik-
kien kaupunki  -kampanjan Elävän 
kirjaston kirjat edustavat erilaisia 
ryhmiä, jotka kohtaavat syrjintää, 
ennakkoluuloja ja stereotypioi-
ta. Mukana on myös ehkäisevään 
päihdetyöhön liittyviä ”tietokir-
joja”.

Ehkäisevä päihdetyö 
Lahdessa  – toimijat 
esittäytyvät
29.9. kello 14 – 18 
pääkirjaston pop-up -alue

Millaista ehkäisevää päihdetyö-
tä kaupungissa tehdään? Miten 
päihteiden käyttäjiä tuetaan ja 
ohjataan hoitoon?  Pääkirjaston 
Pop Up -tilassa pääset kysymään 
ja keskustelemaan ehkäisevän 
päihde- ja mielenterveystyön 
asiantuntijoiden kanssa. Toimin-
taansa ovat esittelemässä muun 
muassa Lahden ensi- ja turvakoti, 
Elokolo, seurakunnan diakonia-
työ, Homebase ja monet muut. 

Kaikkien kaupunki -kampanja
Sama kaupunki. Monta käyttötapaa.



Pääkirjaston  
lukupiiri
4.10. – 29.11. kello 18 – 19 
pääkirjaston auditorio

Kaikille avoin lukupiiri kokoontuu pää-
kirjastossa kolmena maanantai-iltana 
syksyllä 2021. Keskustelemme lukuko-
kemuksistamme rennosti, aiempaa  
tietämystä kirjallisuudesta et tarvitse. 
Voit tulla kaikkiin tai vaikka vain yhteen 
tapaamiseen. Syyskauden kirjoina:

4.10.  Helena Sinervo:  Tytön huone 
1.11.  Jenny Offill: Ilmastoja 
29.11.  Juhani Karila:  
 Pienen hauen pyydystys

Ahtialan kirjasto
kerran kuukaudessa  
keskiviikkoisin 29.9. alkaen  
kello 10 – 11.30

Aikuisten lukupiiri.

Kärpäsen kirjasto
kerran kuukaudessa tiistaisin 14.9.  
alkaen kello 17 – 18.30. 
14.9, 12.10, 9.11., 7.12. 

14.9. Linda Olsson: Sisar talossani. 

Launeen kirjasto
kerran kuukaudessa maanantaisin  
20.9. alkaen kello 11 – 12.30.

Keskustellaan rennosti luetusta ja ai-
hepiiristä yleisellä tasolla. Lukupiirin 
vetäjä on kirjastonhoitaja Pyry Varjo-
nen. Syksyn kirjat:

20.9.  Mari Mörö: Hajavalo  
18.10.  Heidi Köngäs : Sandra  
15.11.  Helen Macdonald: H niin  
 kuin haukka  
13.12.  Tom Malmquist:  
 Joka hetki olemme yhä elossa 

Renkomäen kirjasto
kerran kuukaudessa keskiviikkoisin 
18.8. alkaen kello 17 – 18.30.  
8.9., 6.10., 10.11., 8.12.

18.8.  käsitellään peruuntuneiden  
 lukupiirien kirjat:  
 Järvelä: Klik  
 ja Jones: Käärmeet

8.9. Lisa Wingate:  
 Ennen kuin olimme sinun.

Loput lukupiirikirjat päätetään ensim-
mäisellä kerralla.

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

Lukupiirit



Nastolan kirjasto
kerran kuukaudessa torstaisin 23.9. 
alkaen kello 10 – 11.30.

Lukupiirin vetäjänä on 
kirjastonhoitaja Terhi Lehti. 

23.9.  Olsson, Linda: Laulaisin sinulle 
 lempeitä lauluja 

21.10.  Svensson, Patrik:  
 Ankeriaan testamentti -  
 pojasta, isästä ja maailman  
 arvoituksellisimmasta kalasta 

18.11.  Hassinen, Pirjo: Parit

16.12.  Haahtela, Joel:  
 Hengittämisen taito 

Runomaraton-lukupiirit
2.9. kello 18 vieraana  
runoilija Kristina Wallin

Lahden Runomaratonin kanssa yhteis-
työssä järjestettävän lukupiirin vie-
raaksi saapuu runoilija Kristiina Wal-
lin. Lukupiirissä keskustellaan Wallinin 
uusimmasta teoksesta Meduusameri 
(2020). 

4.9. kello 13 vieraana  
runoilija Niklas Salmi

Lukupiirin vieraaksi saapuu runoilija 
Niklas Salmi. Lukupiirissä keskustellaan 
Salmen uusimmasta teoksesta Ihon si-
niset joet juoksevat keltaiseen met-
sään (2021).

Kannustamme tutustumaan lukupii-
rikirjaan etukäteen esimerkiksi varaa-
malla sen kirjastosta.

Lukupiiri on osa Runomaraton-fes-
tivaalia, joka järjestetään Lahdessa 
2. – 5.9.2021.

Litteraturklubben 
7.9., 12.10. ja 7.12 
kello 18

Kirjakeskustelua kahdella kielellä. Kir-
jat voi lukea ja keskusteluun osallistua 
joko suomeksi tai ruotsiksi. Myös huo-
no ruotsi kelpaa, tyylipisteitä ei jaeta! 
Yhteistyökumppanina Lahden Pohjo-
la-Norden.

Syyskauden kirjoina 
7.9.  Sally Salminen: Katrina 
12.10.   Anna Järvinen: Uni viime yönä 

/ Dröm natten till idag

7.12.   Susanna Alakoski:  
Pumpulienkeli / Bomullsängeln

Lisätiedot: pirjo.boman@lahti.fi,  
puh. 0503985950 



Sanataideyhdistys Yöstäjä: Sanoilla seikkailuun 
4.9. kello 11 pääkirjastolla  STRIIMATAAN  

Mistä sanat tulevat, ja mitä kaikkea niillä voi tehdä? Sanatai-
deyhdistys Yöstäjän lennokkaassa sanaseikkailussa löydetään 
yhdessä tarinan ainekset ja kerrotaan ainutkertainen tarina al-
kusanoista yllättävään loppuratkaisuun. Yleisö pääsee osallistu-
maan sanataiteilijan ja kuvittajan johdolla toteutettavaan moni-
taiteiseen esitykseen. Kotiinviemisiksi saa taskut täyteen ideoita 
omia tarinoita varten! Suositellaan 3–8-vuotiaille. Ennakkoil-
moittautuminen paikan päälle tulevalle yleisölle lasten ja nuor-
ten palveluihin tai puh. 044 018 7106, paikkoja rajoitetusti. 

Lapsille ja nuorille

1. – 4.9.



Sanataideyhdistys Yöstäjä: Sanoilla seikkailuun 
4.9. kello 11 pääkirjastolla  STRIIMATAAN  

Mistä sanat tulevat, ja mitä kaikkea niillä voi tehdä? Sanatai-
deyhdistys Yöstäjän lennokkaassa sanaseikkailussa löydetään 
yhdessä tarinan ainekset ja kerrotaan ainutkertainen tarina al-
kusanoista yllättävään loppuratkaisuun. Yleisö pääsee osallistu-
maan sanataiteilijan ja kuvittajan johdolla toteutettavaan moni-
taiteiseen esitykseen. Kotiinviemisiksi saa taskut täyteen ideoita 
omia tarinoita varten! Suositellaan 3–8-vuotiaille. Ennakkoil-
moittautuminen paikan päälle tulevalle yleisölle lasten ja nuor-
ten palveluihin tai puh. 044 018 7106, paikkoja rajoitetusti. 

Kuvitus: Anssi Vaalio

 
 
Pääkirjasto
joka viikko ti ja la klo 10.30 
21.12. asti 
pääkirjaston satuhuone

Satuja kahdesti viikossa, 
suositus ikä yli 3 v. Ryhmiä pyyde-
tään ilmoittautumaan etukäteen  
lasten ja nuorten palveluihin tai 
puh. 044 018 7106.

Ahtialan kirjasto
Alkaen 1.9.  kello 9.30

Vuorovaikutteinen satutuokio 
kuun ensimmäisenä  
keskiviikkona.

Kärpäsen kirjasto
10.9. – 10.12. kello 9.30 – 10

Ääneen luettuja tarinoita lapsille.
Kaikki syksyn kerrat 10.9., 8.10., 
12.11. ja 10.12.

Launeen kirjasto
Alkaen 8.9. kello 9.30 – 10

Satuja joka toinen parillinen  
ke 8.9. alkaen.

Liipolan kirjasto
Joka toinen torstai 
16.9. – 9.12. 
Kello 9.30 – 10.

Syksyn 2021 satutuokiot ovat 16.9., 
30.9., 14.10., 28.10., 11.11., 25.11., 
9.12. Ilmoittautumiset viimeistään 
edellisenä päivänä puh.  
044 4163514.

Mukkulan kirjasto
Alkaen 8.9. kello 9.30

Vuorovaikutteinen satutuokio kuun 
toisena keskiviikkona.

Nastolan kirjasto
1.9. – 8.12. kello 10

Ääneen luettuja tarinoita lapsille  
1.9, 6.10., 3.11., 8.12.

Storytime in English
9.9., 14.10., 11.11., 9.12. 10 am

Once a month, storytime at the  
Lahti city library is in English!  
Absolutely everyone is welcome,  
no matter what their mother  
tongue is or how good their English 
is. Groups are asked to reserve their 
places beforehand by calling  
044 018 7106.

Satutuokiot



katsottavissa Kirjastokino.fi -sivustol-
ta. Kirjastokinosta voit katsoa elokuvia 
ilmaiseksi kirjastokorttisi numerolla. 
Mukaan Teams-keskusteluun pääset 
tästä linkistä: bit.ly/etäleffakerho. 

Elokuvat ja päivämäärät:  
18.8.  Dating Amber K7  
16.9.  Kung Fu Yoga K12  
14.10.  Woman walks ahead K12  
18.11.  Your name K7  
16.12.  Joululeffa-spesiaali! Tule  
 mukaan oman joulunajan  
 suosikkisi kanssa.

Etäleffakerho
16.9. – 16.12. kello 18

Tule mukaan kirjaston etäleffaker-
hoon! Katso leffa etukäteen kirjasto-
kino.fi -sivustolta tai lainaa kirjastosta. 
Leffakerho kokoontuu syksyllä 2021 
kerran kuukaudessa Teams-alustalla. 
Leffakerhoon voit tulla juttelemaan va-
paasti ja rennosti kuukauden leffas-
ta muiden osallistujien kanssa. Leffa-
kerhoa vetävät kirjastonhoitajat Jenna 
Salo ja Maija Rauhamaa. Kuukauden 
leffat näet alta. Kaikki valitut eloku-
vat ovat lainattavissa kirjastosta sekä 

Lapsille ja nuorille

Syyslomalla pääkirjastossa järjestetään fa-
nikulttuurille omistettu teemaviikko, johon 
ovat tervetulleita kaikki fandomista ja fani-
kulttuurista kiinnostuneet! Luvassa on mm. 
fanifiktion kirjoittamista, esitelmä korealaisesta 
popista, Soturikissat-live ja fanitaidenäyttely. Lisätie-
toja ohjelmasta julkaistaan myöhemmin, seuraa ilmoittelua 
kirjastoissa ja kirjaston verkkosivuilla. 

Fanikulttuuriviikko  
25. – 30.10.  

Syys- 
lomalla!



Pride-etäsatutuokio
16.8. kello 10 
Kirjaston Youtube-kanavalla

Mitä kaikkea prinsessat voivatkaan tehdä ja keihin prinssit saa-
vat rakastua? Lahden kirjaston henkilökunta lukee Pride-hen-
keen sovitettuja klassikkosatuja. Satutuokio jää ensi-illan jäl-
keen katsottavaksi kirjaston Youtube-kanavalle.

Pride-kirjoituspaja
17.8. kello 16.30 – 18 
Pääkirjaston monitoimitila

Tutkitaan omaa elämää ja etsitään aarteita itsestämme pien-
ten kirjoitusharjoitusten avulla. Tekstejä voi halutessaan jakaa 
ryhmässä, mutta niitä ei arvostella. Sopii kaikille, mitään eri-
tyistä osaamista ei tarvitse olla. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
pajan vetäjälle johanna.nurminen@lahti.fi, puh. 044 4163523.

Etäleffakerho: Dating Amber
18.8. kello 18

Tule mukaan kirjaston etäleffakerhoon! Katso leffa etukäteen 
kirjastokino.fi -sivustolta tai lainaa kirjastosta. Leffakerho ko-
koontuu syksyllä 2021 kerran kuukaudessa Teams-alustalla. 
Leffakerhoon voit tulla juttelemaan vapaasti ja rennosti kuu-
kauden leffasta muiden osallistujien kanssa. Leffakerhoa vetä-
vät kirjastonhoitajat Jenna Salo ja Maija Rauhamaa. Mukaan 
Teams-keskusteluun pääset tästä linkistä: bit.ly/etäleffakerho. 



Yllättävät yöjuhlat 
-satukiertue
ti 21.9. kello 10.30  
pääkirjasto

ke 22.9. kello 10  
Nastolan kirjasto

to 23.9. kello 9.30  
Launeen kirjasto

to 30.9. kello 10  
Mukkulan kirjasto

pe 1.10. kello 10  
Kärpäsen kirjasto

Revontulimäkiä ja linnunradalla luis-
telua. Satutuokiossa luetaan Yllättä-
vät yöjuhlat -kirja, jossa Arttu-nalle 
päätyy avaruudessa järjestettäviin juh-
liin. Tuokiossa lapset pääsevät myös 
näkemään eläviä tähtikuvioita ja ko-
koamaan omia pimeässä hohtavia täh-
tikuvioita kotiin vietäväksi. Kesto n. 45 
min. Suositellaan yli 3-vuotiaille. Paik-
koja rajoitetusti, tiedustele kirjastosta.

Lapsille ja nuorille

Nuorten kirjailijavieras:  
Karri ”Paleface” Miettinen
22.9. kello 10 
pääkirjaston auditorio

Ilmastonmuutos tulee, oletko valmis? 
-Ei, en ole valmis, ahdistaa, mitä voin 
tehdä? Karri ”Paleface” Miettinen ker-
too nuorille ilmastonmuutoksen fak-
toista, aktivismista ja Kaisa Happosen 
kanssa julkaisemastaan Ilmastotekokir-
jasta.

Kaikkiin kirjaston  
tapahtumiin on  
vapaa pääsy!

 
Ympäristö- 

viikon  
ohjelmaa!
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Tuuli Paasolainen: Hinni Hiiren 
Omaomapäivä -esitys
13.10. kello 10 
Mukkulan kirjasto 

Hinni-Hiiri soittaa kavereilleen ja toivoo saavansa 
leikkiseuraa. Kukaan ei ehdi kuitenkaan leikkimään 
hänen kanssaan! Tulossa siis tylsä päivä... Vai onko 
sittenkään? Vuorovaikutteinen, vähäsanainen  mu-
siikkiteatteriesitys Hinni-Hiiren omaoma-päivästä 
ja siitä kuinka yksinkin voi keksiä kaikenlaista haus-
kaa. Esityksen kesto n. 40 minuuttia, suositellaan 
0–7-vuotiaille. Vapaa pääsy. Paikkoja rajoitetusti. Il-
moittautuminen etukäteen Mukkulan kirjastoon tai 
puh. 044 4163529.

13.10. kello 18 
pääkirjaston auditorio 

Ilmoittautuminen etukäteen lasten ja nuorten palve-
luihin tai puh. 044 018 7106.
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8. – 14.11.pääkirjasto ja lähikirjastot

Peliviikko on kirjastoista lähtenyt pelikasvatuksen 
teemaviikko, jonka tavoitteena on rakentaa positii-
vista pelikulttuuria ja vähentää pelaamiseen ja pe-
laajiin liittyviä ennakkoluuloja. Ohjelma täydentyy 
syksyn mittaan, seuraa siis ilmoittelua! 

Kansallinen peliviikko
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Pehmojen yökyläily
27.10. 
pääkirjasto
Kansainvälisen nallepäivän kunniaksi 
lasten pehmot pääsevät yökyläilemään 
kirjastoon. Mukaan mahtuu 40 ensim-
mäiseksi paikkansa varannutta peh-
moa. Ilmoittautuminen tapahtuu säh-
köisesti, 13.10. klo 10 alkaen:  
bit.ly/pehmojenyolahti. 

Pehmot tuodaan lasten ja nuorten pal-
velupisteelle keskiviikkona 27.10. klo 
17.00 mennessä. Kotiin pehmo pääsee 
seuraavana päivänä klo 16.00 alkaen.

Pehmojen seikkailuja voi seurata kir-
jaston somekanavilla.

Nuorten mangalukupiiri 
1.11., 8.11., 15.11. ja 22.11. kello 17 
pääkirjaston nuorten tila

Tahdotko keskustella lempisarjastasi 
tai saada lukuvinkkejä? Tule mukaan 
mangalukupiiriin, jossa jutustelemme 
mukavasti yhdessä mangasta kirjaston 
viihtyisissä tiloissa.

Svenska veckan: Bokbio
3.11. kello 10 
pääkirjaston satuhuone

Bokbio är ett projekt som bygger på 
ett antal utvalda animationsfilmer, 
som alla baserar sig på bilderböcker 
samt ett unikt pedagogiskt material 
till varje film. Med hjälp av Bokbio kan 
biblioteket bjuda sina minsta kunder 
på en timme långa, kostnadsfria, film- 
och prat/lek/pyssel -stunder. Bokbio 
riktar sig till barn i åldern 2–6 år. Gratis 
inträde. Begränsat antal platser, säker-
hetsavstånd beaktas. Anmälan senast 
1.11. till bibliotekets barn- och ung-
domsavdelning eller tel.  
044 018 7106. 

Ruotsinkielisessä Bokbiossa esitetään 
kuvakirjaan perustuva lasten animaa-
tio jota käsitellään leikkien ja jutellen. 
Vapaa pääsy. Paikkoja rajoitetusti, tur-
vavälit huomioidaan. Ilmoittautuminen 
1.11. mennessä lasten ja nuorten pal-
veluihin tai puh. 044 018 7106. 

Lapsille ja nuorille



Lukusankarit
Maanantaina 13.9. starttaavat Lahden kaupunginkirjaston jär-
jestämät, pienten lasten ja vanhempien yhteiset IG-lukupiirit. 
Lukupiireissä luetaan lyhyitä tarinoita ja tehdään tarinan in-
noittamana hauskoja tehtäviä. Osallistumista ja ilmoittautumis-
ta varten tarvitset Instagram-tilin. Ryhmiä on neljä: 0–1-, 1–2-, 
2–3- ja 4–5-vuotiaille. Ilmoittautuminen Instagramissa  
@lahtikirjasto-tilillä 30.8. alkaen. Lukupiirit kestävät kaksi  
viikkoa.

Lasten ja vanhempien 
yhteinen lukupiiri Instagramissa
Maanantaina 4.10. alkaa 3–4 -luokkalaisille vanhempineen 
suunnattu lasten lukupiiri. Lukupiirissä luetaan kaksi lyhyttä  
kirjaa ja tehdään tarinoiden innoittamana hauskoja tehtäviä  
yhdessä perheen kesken. Ilmoittautuminen Instagramissa 
@lahtikirjasto-tilillä 20.9. alkaen.

Nuorten IG-lukupiirit
Maanantaina 1.11. alkaa kolme nuorille suunnattua 
lukupiiriä. Lukupiireissä jutellaan kirjasta, jota lue-
taan samaan tahtiin. Voit osallistua yhteen tai use-
ampaan, jokaisessa luetaan eri kirjaa.

Lukupiireihin osallistutaan kirjoittamalla Instagra-
min ryhmäkeskusteluun. Voit osallistua keskuste-
luun juuri niin paljon kuin haluat. Ilmoittautuminen 
Instagramissa @lahtikirjasto-tilillä 18.10. alkaen.

Instagram-lukupiirit @lahtikirjasto

Kuvitus: Anssi Vaalio



Lapsille ja nuorille

Lasten kirjailijavieras:  
Laura Ertimo
18.11. kello 10 
pääkirjaston auditorio STRIIMATAAN   

Tule kuulemaan, miten tietokirja syn-
tyy! Laura Ertimon koko perheen tieto-
kirjat kertovat luonnosta ja sen ilmiöis-
tä kuten ilmastonmuutoksesta. Vapaa 
pääsy. Paikkoja rajoitetusti, huomioi-
daan turvavälit. Ilmoittautuminen etu-
käteen lasten ja nuorten palveluihin tai 
puh. 044 018 7106. Ryhmiä pyydetään 
ilmoittautumaan etukäteen myös etä-
osallistumiseen. 

Nukketeatteri PikkuKulkuri: 
Leppäkerttu Pilkuton
16.11. kello 10 Kärpäsen kirjasto 
Ryhmät ilmoittautuvat etukäteen Kär-
päsen kirjastoon, p. 044 416 3512

16.11. kello 18  
pääkirjaston auditorio  STRIIMATAAN    
Paikkoja rajoitetusti, huomioidaan tur-
vavälit. Ilmoittautuminen etukäteen 
lasten ja nuorten palveluihin tai puh. 
044 018 7106.

Interaktiivinen sing along -tyyppinen 
nukketeatteriesitys, joka pohjautuu 
Niina Bell’in Leppäkerttu ilman pilk-
kuja –nimiseen kuvakirjaan. Esityksen 
teemana on erilaisuuden kokemus: 
miksi erilaisuutta vieroksutaan ja kuin-
ka jokainen ihminen on ainutkertainen 
ja arvokas vammaan, sukupuoleen, ro-
tuun, väriin, kansallisuuteen tai muu-
hun tekijään katsomatta. Sopii parhai-
ten 2–8-vuotiaille lapsille. 



Kiehtovaa kemiaa - 
etätyöpajat
5 – 7-vuotiaille 
23.11. kello 17 
Teams-etätyöpaja

8 – 10-vuotiaille 
24.11. kello 17 
Teams-etätyöpaja

Tiesitkö, että kemiaa on joka puolella 
ympärillämme? Jokainen voi olla pieni 
tutkija, sillä kotoa löytyvillä aineilla ja 
yksinkertaisilla tarvikkeilla pystymme 
tekemään kotona hauskoja ja kiehtovia 
kokeita. Tervetuloa työpajaan tutustu-
maan luonnonilmiöihin ja kiehtovaan 
kemiaan! Päijät-Hämeen LUMA-keskus 
ja kirjasto järjestävät työpajan yhteis-
työssä täysin etänä.  Osallistujille jae-
taan ennakkoon maksuton tarvike- ja 
lukupaketti. Ilmoittautuminen lasten ja 
nuorten palveluihin tai puh.  
044 018 7106.

Klassikkosatujen huurteinen 
seikkailu
30.11. kello 18 
Nastolan kirjasto

Satujen maailmassa liikkuva esitys, 
joka koostuu näyttävistä pariakrobatia-
numeroista, vauhdikkaista tempuista, 
musisoinnista, interaktiivisista etälei-
keistä ja mahtavasta tunnelmasta.

Teatteri Kurnuttava 
Sammakko: Mollistavia 
mietteitä
14.12. kello 10 
Ahtialan kirjasto

Molli on pieni, karvainen otus, jolla on 
tärkeä tehtävä. Tehtävä, joka liittyy sen 
ystävään Pikku Sisuun. Tehtävä ei ole 
ihan helppo suorittaa, sillä Molli ek-
syy kerran jos toisenkin mietteisiinsä. 
Mikä on hännänpään vastakohta? Te-
keekö suurten ajatusten ajatteleminen 
kiukkuiseksi? Mikä neuvoksi, jos mai-
nio murjotus katkeaa kikatukseen kip-
purassa? Ja mistä rohkeutta tehtävän 
suorittamiseen, kun jännitys on tehnyt 
vatsaan tiukan solmun? Vapaa pääsy. 
Paikkoja rajoitetusti. Ilmoittautuminen 
etukäteen Ahtialan kirjastoon tai puh. 
044 416 3525. 

14.12. kello 18  STRIIMATAAN  
pääkirjasto

Ilmoittautuminen etukäteen  
lasten ja nuorten palveluihin tai  
puh. 044 018 7106. 



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
Toritie 6 
Monitoimitalo Loisto
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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