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LAHDEN KAUPUNGINKIRJASTO
SYKSY 2022

Kirjastossa tapahtuu

Kirjailijavierailut, musiikki, lukupiirit, satutuokiot ja paljon muuta!



ti 16.8. klo 17  
pääkirjaston auditorio  STRIIMATAAN  
Mitkä ratkaisut ja elämän yllätykset 
ovat ottaneet koville, ja mitkä puo-
lestaan ovat tuoneet lisää vapautta ja 
vaihtoehtoja? Ina Ruokolainen, Nenne 
Hallman ja Suvi Ahola pohtivat näitä 
kysymyksiä teoksessa Kolmen naisen 
kirjeitä – Rakkaudesta, surusta ja luo-
pumisesta (Into 2022). Kirjailijavierai-
lulla teoksen tekijöistä kaksi kertoo  
kirjan synnystä ja sisällöstä. 
 

Luentoja ja kohtaamisia

Ina Ruokolainen on toimittaja, tietokir-
jailija, kriitikko ja kirjoittajakouluttaja. 
Hän toimii Salpausselän kirjailijoiden 
puheenjohtaja. 

Nenne Hallman työskentelee journalis-
min etiikan asiantuntijatehtävissä Jul-
kisen sanan neuvostossa. Hän on taus-
taltaan toimittaja ja käsikirjoittaja. 

Tilaisuus järjestetään yhteistyössä  
Suomen tietokirjailijoiden ja Lahden 
kaupunginkirjaston kanssa ja se  
striimataan Lahden kaupungin- 
kirjaston YouTube-kanavalle  
youtube.com/lahdenkirjasto.

Kolmen naisen kirjeitä – Rakkaudesta, surusta ja luopumisesta

Kirjailijavieraina  
Ina Ruokolainen & Nenne Hallman
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Kirjoitetaan!
Joka toinen torstai 18.8.–24.9.  
klo 17.30–19 
pääkirjaston Monitoimitila

Lähestytään kirjoittamista hieman eri 
näkökulmista, mutta aina rennossa 
ja hyväksyvässä ilmapiirissä. Valmista 
tekstiä tai aiempaa kokemusta kir-
joittajaryhmistä ei tarvitse olla. Voit 
osallistua kaikkiin tai vain valitse-
miisi tilaisuuksiin. Tervetuloa mukaan, 
ennakkoilmoittautumista ei tarvita! 

18.8. Luovaa kirjoittamista kaikille

1.9. Luovaa kirjoittamista kaikille

15.9. Luovaa kirjoittamista kaikille

29.9. Muistellaan ja kirjoitetaan

13.10.  Muistellaan ja kirjoitetaan

27.10.  Muistellaan ja kirjoitetaan

10.11.   Tekstinviilauspaja:  
palautetta ja tienviittoja

24.11.   Tekstinviilauspaja:  
palautetta ja tienviittoja

Lisätiedot ohjaajalta:  
Johanna Nurminen, p. 044 416 3523, 
johanna.nurminen@lahti.fi.

Puhu suomea  
– Speak Finnish with us!
Kokoontumiset 25.8., 8.9., 22.9., 6.10., 
20.10., 3.11., 17.11., 1.12., 15.12. 
Liipolan kirjasto

Tule keskustelemaan suomeksi ren-
nossa ympäristössä, kirjaston henkilö-
kunnan kanssa. Tutustut samalla myös 
kirjastoon! Ei ennakkoilmoittautumista.

Kokoonnumme kahden viikon välein 
torstaisin 25.8 – 15.12. klo 17 – 18.

Lisätiedot:  
sanna.vaariskoski-kaukanen@lahti.fi, 
044 416 4798

In english: Speak Finnish with us! 
Liipola library

Welcome to practice speaking Finnish 
in a safe place with library staff.

We meet every two weeks 25.8., 8.9., 
22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 17.11., 1.12. 
and 15.12. at 17:00 – 18:00.

You don’t need to register.

Ask more:  
sanna.vaariskoski-kaukanen@lahti.fi,  
p. 044 416 4798.



Puhu suomea  
– Speak Finnish with us!
Kokoontumiset 13.9., 11.10., 8.11., 
13.12. klo 18–19 
Mukkulan kirjasto

Tule harjoittelemaan suomeksi puhu-
mista rennossa ympäristössä, kirjas-
ton henkilökunnan kanssa. Tutustut 
samalla myös kirjastoon! Ei ennakkoil-
moittautumista.

Kokoonnumme kerran kuussa tiistai-
sin 13.9.–13.12. klo 18–19

Lisätiedot: jenna.salo@lahti.fi,  
p. 044 416 3230

In english: Speak Finnish with us!  
Mukkula library

Welcome to practice speaking Finnish 
in a safe place with library staff.

We meet once a month 13.9., 11.10., 
8.11 and 13.12. at 18:00–19:00

You don’t need to register.

Ask more: jenna.salo@lahti.fi,  
p. 044 416 3230. 

Uutispiiri
Joka kuun ensimmäisenä perjantaina 
klo 11–12 Kärpäsen kirjasto 

Uutispiirissä keskustellaan ajankohtai-
sista asioista ja uutisista. Voit tuoda 
mukanasi aiheen, josta haluat keskus-
tella yhdessä.

Syksyn kokoontumiset ovat 2.9., 7.10., 
11.11. ja 2.12.

Uutispiiri
keskiviikkoisin klo 10–11 
Nastolan kirjasto

Mitä tapahtuu meillä ja muualla? 
Uutispiirissä keskustellaan ajankohtai-
sista asioista ja uutisista. Voit tuoda 
mukanasi aiheen, josta haluat keskus-
tella yhdessä. Syksyn kokoontumiset 
ovat 7.9., 5.10., 2.11., 30.11.

Uusien ilta
ti 13.9. klo 17.00–18.00 
pääkirjasto

Onko edellisestä kirjastovierailusta vie-
rähtänyt aikaa? Mietityttääkö auto-
maattien käyttö? Haluaisitko tuntea 
kirjaston palvelut paremmin?

Uusien illassa esitellään kirjaston 
monipuolisia palveluja. Tule tutustu-
maan matalalla kynnyksellä!

Luentoja ja kohtaamisia



Noitakirja – Nykynoidat  
ja noitien historiaa
ti 20.9. klo 17 
pääkirjaston auditorio  STRIIMATAAN  
Nykynoituudella on paljon yhtäläisyyk-
siä ikivanhan kansanperinteen kanssa. 
Noita on alun perin tarkoittanut yhtei-
sön kunnioittamaa tietäjää, parantajaa 
ja šamaania. 

Heikki Saureen ja Kupariketun kirjoit-
tama Noitakirja – Nykynoidat ja noi-
tien historiaa (Into 2021) on kerto-
mus noidista, tietäjistä, šamaaneista ja 
sosiaalisen median kanavia hyödyntä-
vistä nykynoidista. 

Kuparikettu on tunnettu sosiaalisen 
median vaikuttaja, meditaatio-ohjaaja, 
meedio ja nykynoita. 

Heikki Saure on lahtelainen kirjailija ja 
monitaiteilija, joka on erityisen kiin-
nostunut kansanperinteestä, taosta ja 
dadasta.

Tilaisuus järjestetään yhteistyössä 
Suomen tietokirjailijoiden ja Lahden 
kaupunginkirjaston kanssa ja se strii-
mataan Lahden kaupunginkirjaston 
YouTube-kanavalle  
youtube.com/lahdenkirjasto.
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Kirjailijavieraina Heikki Saure & Kuparikettu

Voit etäosallistua  
STRIIMATAAN  -merkittyihin  
tapahtumiin. Katso  
tapahtumakohtaiset ohjeet  
verkkosivuilta osoitteessa  
lastu.finna.fi.



Kirjavinkkejä aikuisille
ti 13.9. klo 10 Mukkulan kirjasto

to 13.10. klo 11.30 Nastolan kirjasto

ke 26.10. klo 12.30 Ahtialan kirjasto

ke 26.10. klo 16 Kärpäsen kirjasto

ke 16.11. klo 17 Jalkarannan kirjasto

to 17.11. klo 17 Launeen kirjasto

Mietitkö mitä lukisit seuraavaksi? Tule 
kuuntelemaan, kun kirjastovirkailija 
vinkkaa kirjoja eri aiheista. Mukana on 
sekä uutuuksia että vanhempia helmiä. 
Saat mielellään jakaa myös omia luku-
vinkkejä muille. Tervetuloa!

Katse sieneen!
ti 20.9. klo 17 Mukkulan kirjasto

to 22.9. klo 17 Kärpäsen kirjasto

Ruokasienistä kertomassa Keski-Lah-
den Marttojen puheenjohtaja Ulla 
Kaikkonen. Mukana lainattavia resepti-
kirjoja herkullisiin sieniruokiin.

Luentoja ja kohtaamisia

Ku
va

: O
ta

va
 / 

M
ar

jo
 T

yn
kk

yn
enEppu Nuotio

ke 19.10. klo 17.30 
Nastolan kirjasto

Eppu Nuotio on kirjoittanut yli 80 
kirjaa, minkä lisäksi hänet tunne-
taan näytelmä- ja televisiokäsikir-
joittajana sekä näyttelijänä.



Kirjavat rivit 
Vuoroviikoin ma ja ti 16.8.–28.11. 
klo 10–12 Liipolan kirjasto

Kokoontumispäivät ovat 16.8., 5.9., 
27.9., 17.10., 8.11. sekä 28.11.

Käsityökerho 
joka toinen keskiviikko 17.8.–21.12. 
klo 17–19.30 
Kärpäsen kirjasto 
Kokoontuminen kirjaston oma-
toimiajalla. Pääset sisään kirjas-
toon kirjautumalla kirjastokortilla 
ja pin-koodilla. Tervetuloa jaka-
maan käsityövinkkejä ja tutustu-
maan uusiin käsityölehtiin ja  -kirjoi-
hin. Syksyn kaikki kokoontumispäivät 
ovat 17.8., 31.8., 14.9., 28.9., 12.10., 
26.10., 9.11., 23.11., 7.12. ja 21.12.

Silmukka kiristyy 
-käsityökerho
keskiviikkoisin 17.8. alkaen koko 
syksyn klo 17–19  
Launeen kirjasto

Tervetuloa jakamaan tietoa ja oppi-
maan uutta!

Novellikoukku
kerran kuussa tiistaisin klo 10–12 
30.8., 4.10., 25.10., 22.11. ja 20.12. 
Nastolan kirjasto

Tervetuloa neulomaan, virkkaamaan 
yhdessä ja kuuntelemaan ääneen 
luettuja novelleja.

Käsityökerho
kerran kuussa tiistaisin 13.9.–12.12. 
klo 10–11  
Mukkulan kirjasto 
Tule viettämään aikaa rennosti 
yhdessä jutellen ja omia käsitöitä 
tehden! Ota mukaan mikä tahansa 
oma käsityösi tai liity seuraan muu-
ten vain. Syksyn käsityökerhot ovat 
kerran kuussa tiistaisin 13.9., 11.10., 
8.11. ja ma 12.12. Huom. Syksyn vii-
meinen kerta poikkeuksellisesti maa-
nantaina!  

Kokoontuminen kirjaston  
omatoimiajalla. Pääset sisään  
kirjastoon kirjautumalla kirjasto- 
kortilla ja pin-koodilla. Lisätiedot:  
mukkula.kirjasto@lahti.fi tai  
p. 044 416 3529.

Käsityöpiirit



Yhteiset tarinat - vanhustenviikon roolipelit
ma 3.10. klo 12–16 
pääkirjaston Monitoimitila

Vanhustenviikolla tarjoamme mahdollisuuden päästä kokeilemaan 
roolipelaamista. Luomme yhteisen tarinan käyttäen mielikuvitus-
tamme. Aiempaa kokemusta roolipelaamisesta et tarvitse. Paikkoja 
rajoitetusti. Ilmoittautumiset ville.jolanki@lahti.fi tai p. 044 416 3518.

Tietoturva. Muistilista tietoturvalliseen digilaitteen 
käyttöön 
ke 5.10. klo 13 alkaen 
pääkirjaston Monitoimitila 
Keskustelua digilaitteiden turvallisesta käytöstä. Osallistujat voivat 
rohkeasti tuoda mukanaan omia aiheita ja kysymyksiä keskustelun 
tueksi. 

Mukkulan senioritreffit 
ke 5.10. klo 12–16

Keskiviikkona 5.10. alueen yhdistykset ja toimijat esittäytyvät  
Mukkulan Toimarilassa! Tervetuloa mukaan katsomaan ja kokemaan 
minkälaista toimintaa alueella on tarjolla. 

Mukana mm. Lahden Lähimmäispalvelu ry, Mukkulan puuhapirtti, 
Mukkulan seurakunta, Mukkulan kirjasto, Mukkulan Toimari ja  
Keski-Lahden Martat. Ohjelma tarkentuu myöhemmin.

Vanhusten viikon ohjelmaa 2.–9.10.



to 3.11. klo 17  STRIIMATAAN   
pääkirjaston auditorio

Voivatko lemmikitkin viettää 
nimipäiviä ihmisten tapaan? 
Entä millaiset nimet ovat 
tällä hetkellä trendikkäitä? 
Kissat ja koirat ovat monille 
suomalaisille rakkaita ja tär-
keitä perheenjäseniä. Siksi 
niiden nimiäkin pohditaan 
huolellisesti. Monesti nimi viittaa lem-
mikin ulkonäköön, luonteeseen tai 
rotuun. Usein nimet ovat myös kau-
niita, nokkelia tai hauskoja.

Minna Saarelma-Paukkala on lahte-
lainen nimistöntutkimuksen dosentti 

sekä almanakkatoimis-
ton johtaja. Hän on 
perehtynyt suomalaisten 
etunimien lisäksi lem-
mikkieläinten nimiin. 
Vierailullaan hän kertoo 
muun muassa teoksis-
taan Koirien nimipäivä-
kirja (Minerva 2011) sekä 
Kissojen nimipäiväkirja 
(Minerva 2012). 

Tilaisuus järjestetään yhteistyössä 
Suomen tietokirjailijoiden ja Lahden 
kaupunginkirjaston kanssa ja se strii-
mataan Lahden kaupungin- 
kirjaston YouTube-kanavalle  
youtube.com/lahdenkirjasto.
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Kirjailijavieraana Minna Saarelma-Paukkala
Nöpö ja Rekku, Catsy ja Picasso  
– kissojen ja koirien nimitrendit
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Järjestämme yhteistyössä kaupungin 
ehkäisevän mielenterveys- ja päih-
detyön kanssa EPT-viikon teeman 
mukaista ohjelmaa:

Kokemuskirjasto – lainaa 
elävä kirja ja keskustele 
hänen kanssaan
ti 8.11. klo 14–18  
pääkirjasto

Kokemuskirjastosta voit perinteisen 
kirjan sijasta lainata elävän ihmi-
sen ja keskustella hänen kanssaan 
tietystä aiheesta. Elävä kirja voi olla 
joko kokemusasiantuntija tai päihde- 
ja mielenterveysalan ammattilainen. 

Kohtaamispaikat 
esittäytyvät
ke 9.11. klo 14–18  
pääkirjaston Pop up -alue

Lahdessa toimii useita ehkäisevän 
päihdetyön tahoja, joiden toimin-
taan voi lähteä mukaan. Kohtaamis-
paikat esittäytyvät pääkirjaston Pop 
up  -alueella, ja asiantuntijoilta voi 
käydä kysymässä esimerkiksi, mil-
laista toimintaa he järjestävät, kuka 
voi osallistua toimintaan ja miten 
päihteidenkäyttäjiä tuetaan.

Luento ikäihmisten 
päihteiden käytöstä
ke 9.11. klo 17–18.30  
pääkirjaston auditorio  STRIIMATAAN

Ohjelma tarkentuu myöhemmin.

Mahdolliset muutokset tapahtumien 
ajankohtiin ja tarkemmat tiedot jul-
kaistaan verkkosivuilla: lastu.finna.fi.

Ehkäisevän päihdetyön viikko 7.–13.11.2022  
– Teemana lääkkeiden väärinkäyttö 

Luentoja ja kohtaamisia



Vaaralliset naiset – aikuisten satutunti
to 10.11. klo 17.30 Kärpäsen kirjasto 
Vaaralliset naiset eli dekkaristit Pauliina Susi, Virpi Hämeen-Anttila, 
Ansu Kivekäs ja Tiina Raevaara lukevat otteita kirjoistaan,  
haastattelevat toisiaan ja keskustelevat yleisön kanssa.

Virpi Hämeen-Anttila. Tiina Raevaara.Ansu Kivekäs. Pauliiina Susi. 

Vieraana toimittaja  
Kerstin Kronvall
ke 16.11. klo 17 
pääkirjaston auditorio

Toimittaja ja Ylen Mos-
kovan kirjeenvaihtaja-
nakin toiminut Kerstin 
Kronvall vierailee Lah-
den pääkirjastolla. Kron-
vallilla on pitkä kokemus 
Venäjän ja Ukrainan 
tapahtumien raportoin-
nista. Yhteistyössä  
Pohjola-Norden ry.

Kirjailijahaastattelussa  
Pasi Virtanen
to 24.11. klo 18 
pääkirjaston auditorio

Pasi Virtanen on kivun-
hallinnan kokemus-
asiantuntija, joka tulee 
kertomaan tarinansa 
ja suhtautumisensa yli 
20 vuotta kestäneeseen 
kipuun.
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Nastolan bluespojat
la 3.9. klo 11  
pääkirjaston musiikkialueella

Ohjelma sisältää musiikkia laajalta 
bluesgenrealueelta, puuvillapelloilta 
Englannin kautta Villähteen Pensuolle. 

Instrumentteina Jykä Kantoluoto: 
kitara, Jarski Poutiainen: slidekitara, 
huuliharppu, stomp box, basso ja 
laulu. 

Musiikkiesitysten lomassa Poutiainen 
ja Kantoluoto puhuvat suomibluesin 
historiasta ja esittelevät viime vuonna 
julkaistua Nastolan bluespojat -kirjaa.

Musiikki

Kirjailijavieraana  
Tommi Liimatta 
ke 21.9. klo 18–19  
pääkirjaston auditorio

Kirjailija, muusikko, sar-
jakuvapiirtäjä ja monessa 
muussa mukana ollut 
Tommi Liimatta haasta-
teltavana.

Kuva: Toni Härkönen



Syksyn musiikin 
genrevinkkaukset
to 6.10. ja 3.11. 
pääkirjaston Monitoimitila 2. krs.  
klo 18

Genrevinkkauksessa syvennytään 
musiikin eri tyylilajeihin vinkkauksen 
teeman mukaisesti. Aiheesta kuun-
nellaan esimerkkejä ja käydään läpi 
lyhyesti genren historiaa sekä merkit-
täviä säveltäjiä ja teoksia.

6.10.   Suomalaisen elektronisen 
musiikin edelläkävijät Erkki 
Kureniemestä Mika Vainioon.

3.11.   Brittipop osa 2: Mitä brittipo-
pille kuuluu 2000-luvun puo-
lella? Tutustutaan 1990-luvun 
klassikkobändien ja artistien 
uudempaan tuotantoon.

Lahden 
laulajat – kuoromusiikkia
la 8.10. klo 13 
pääkirjaston musiikkialueella

Lahden laulajat- kuoro luo kaupunki-
laisille virkistävän ja kevyen musiik-
kituokion. Konsertin kesto n. 20 
minuuttia.



Nastolan kirjasto
torstaisin klo 10–11.30

Syksyn ohjelma:

18.8.   Lewycka, Marina: Traktorien 
lyhyt historia ukrainaksi (2006)

15.9.   Mercier, Pascal:  
Sanojen paino (2021)

13.10.   Ogawa, Yoko:  
Muistipoliisi (2021)

10.11.   Stonex, Emma:  
Majakanvartijat (2022)

8.12.   Berlin, Lucia: Siivoojan käsikirja 
ja muita kertomuksia (2017)

Lukupiirit ovat kaikille avoimia 
tilaisuuksia, joissa  
keskustellaan rennoissa 
merkeissä lukukokemuksista. 
Mukaan ovat tervelulleita kaikki 
uudet ja vanhat piiriläiset.  
Lainaa siis kirja, lue se ja  
tule mukaan juttelemaan!

Lukupiirit

Litteraturklubben
Kerran kuussa maanantaisin  
5.9.–12.12. klo 18 
pääkirjaston Päijät-Häme -huone 
(2.krs)

Kirjakeskustelua kahdella kielellä. Kir-
jan voi lukea ja keskusteluun osallis-
tua joko suomen tai ruotsin kielellä. 
Arvosanoja ja tyylipisteitä kielitaidosta 
ei jaeta, tervetuloa vaikkapa virkistä-
mään ruosteista kouluruotsia! Ruotsin-
kielisestä kirjasta voi jättää maksutto-
man kaukolainapyynnön.

Syksyn ohjelma:

5.9.   Ann-Luise Bertell:  
Oma maa / Heiman

3.10.   Karin Smirnoff: Lähdin veljen 
luo / Jag for ner till bror

14.11.   Alex Schulman: Polta nämä  
kirjeet / Bränn alla mina brev

12.12.   Kerstin Ekman:  
Suden jälki / Löpa varg

Piiriä vetävät Pirjo Boman ja Johanna 
Nurminen, yhteistyökumppanina Lah-
den Pohjola-Norden.

Lisätiedot: Johanna Nurminen, 
johanna.nurminen@lahti.fi,  
p. 044 416 3523.



Renkomäen kirjasto
Kerran kuussa keskiviikkoisin  
7.9.–7.12. klo 17

Keskustelemme rennosti luetuista kir-
joista ja mukaan voi tulla sillä lukupiiri-
kerralla, joka kiinnostaa itseä eniten tai 
vaikka joka kerta. Kuuntelemme myös 
mielellämme toistemme lukuvinkkejä. 

 

Syksyn ohjelma:

7.9.   Petina Gappah:  
Pimeydestä loistaa valo

5.10.   Tommy Orange: Ei enää mitään

2.11.  Julia Phillips: Katoava maa

7.12.   Kristiina Wallin:  
Vaikeampaa on olla  
näkemättä unia



Kärpäsen kirjasto
Kerran kuussa tiistaisin 23.8.–13.12. 
klo 17–18.30

Syksyn ohjelma: 

23.8.   Maisku Myllymäki: Holly

20.9.   Matt Haig:  
Kuinka aika pysäytetään

18.10.   Ann-Luise Bertell: Oma maa

15.11.   Jari Porttila:  
Äitee – Siiri Rantasen tarina

13.12.   Emma Stonex: Majakanvartijat

Lukupiirit

Ahtialan kirjasto
Kerran kuussa keskiviikkoisin  
28.9.–28.12. klo 10–11.30

Syksyn ohjelma: 

28.9.   McConaghy:  
Viimeinen muuttolintu 

26.10.  Lykke: Kohonnut riski 

30.11.  Koskinen: Haukansilmä 

28.12.  Bennett: Mikä meidät erottaa 

Launeen kirjasto
Kerran kuussa torstaisin  
29.9.–29.12. klo 11– 12.30

Syksyn ohjelma:

29.9. Shin: Pidä huolta äidistä

Muut tapaamiset ovat 27.10., 24.11. 
ja 29.12. 

Kirjat sovitaan erikseen ensimmäisellä 
tapaamiskerralla.



Mukkulan kirjaston  
kävelevä lukupiiri
Kerran kuussa keskiviikkoisin 7.9.–
9.11. klo 11.30–13

Kävelevä lukupiiri tarjoaa mahdollisuu-
den tutustua uusiin ihmisiin yhteisen 
aiheen äärellä – lukemisen! Kävelevä 
lukupiiri ei kiirehdi vaan kuljemme 
hitaimman ehdoilla – kaiken kuntoiset 
ovat siis tervetulleita mukaan. Ensim-
mäisellä kerralla keskustellaan lukutot-
tumuksista, lempi- sekä inhokkilukemi-
sesta. Huonon kelin sattuessa jäämme 
jutustelemaan kirjaston Monitoimiti-
laan.

Kävelevä lukupiiri kokoontuu kerran 
kuussa keskiviikkoisin 7.9., 12.10 sekä 
9.11.

Kysy lisää: jenna.salo@lahti.fi,  
p. 044 416 3230.

Jalkarannan kirjaston  
kävelevä lukupiiri
Kerran kuussa keskiviikkoisin 
7.9.– 9.11. klo 17–18

Kävelevä lukupiiri tarjoaa mahdollisuu-
den tutustua uusiin ihmisiin yhteisen 
aiheen äärellä – lukemisen! Kävelevä 
lukupiiri ei kiirehdi vaan kuljemme 
hitaimman ehdoilla – kaiken kuntoiset 
ovat siis tervetulleita mukaan. Ensim-
mäisellä kerralla keskustellaan lukutot-
tumuksista, lempi- sekä inhokkilukemi-
sesta. Huonon kelin sattuessa jäämme 
jutustelemaan kirjaston Monitoimiti-
laan.

Kävelevä lukupiiri kokoontuu kerran 
kuussa keskiviikkoisin 7.9., 12.10 sekä 
9.11.

Kysy lisää: jenna.salo@lahti.fi,  
p. 044 416 3230.



Digitaitopiirit

Lahden pääkirjaston 
digitaitopiiri
kokoontuu 14.9., 12.10., 
9.11. ja 7.12. klo 14  
Päijät-Häme-huoneessa (2. krs) 

Digitaitopiirissä käydään keskustellen 
läpi erilaisia digilaitteisiin ja digimaail-
maan liittyviä asioita ja ilmiöitä. 

Osallistujat voivat rohkeasti tuoda 
mukanaan omia aiheita ja kokemuksia 
keskustelun pohjaksi. 

Tervetuloa mukaan tekemään  
Digitaitopiiriä!

Sovellukset haltuun
Nastolan kirjasto 
ma 3.10. klo 10–12

Tutustutaan arjessa hyödyllisiin sovel-
luksiin esim. LSL-karttapalvelu,  
VR matkalla, MobilePay ja kirjaston 
sähköiset palvelut.

Voit myös ehdottaa etukäteen kirjas-
toon mistä haluat tietoa  
p. 044 482 6429.

Launeen digitaitopiiri 
ti 11.10. ja 8.11. klo 10–11.00

Keskustellaan yhdessä digitaidoista ja 
-tiedoista. Tervetuloa!

Renkomäen digitaitopiiri 
kerran kuussa tiistaisin 4.10., 1.11. ja 
13.12. klo 12 – 13

Renkomäen digitaitopiirissä tutustu-
taan yhdessä keskustellen erilaisiin 
käytännöllisiin sähköisiin  palveluihin 
ja ilmiöihin. Voit esittää toiveita käsi-
teltävistä asioista ensimmäisellä ker-
ralla. Ota oma älypuhelin tai tabletti 
mukaan, niin voit halutessasi tutustua 
käytännössä käsiteltäviin asioihin.
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Lisäksi kirjastot tarjoavat myös kaikenikäisten digiopastusta, 
kysy lisää kirjastostasi!



Lehdet
PressReader-palvelussa voi lukea ulko-
maisia sanoma- ja aikakauslehtiä. Pal-
velua voi käyttää etänä. 

ePress-palvelusta löytyy kotimaisia 
sanomalehtiä näköisversioina. Palvelu 
on käytettävissä vain kirjastossa.

Elokuvat
Kirjastokinosta löytyy katsottavaa 
aikuisille ja lapsille. Painopiste on koti-
maisissa elokuvissa, mutta palvelusta 
löytyy myös ulkomaisia elokuvia, lyhy-
telokuvia sekä dokumentteja.

Musiikki
Rockway on soitonopetuspalvelu, josta 
löytyy soiton- ja laulunopetusvideoita. 
Palvelua voi käyttää Lahden kirjasto-
kortilla.

Naxos Music Library tarjoaa laajan 
valikoiman pääosin klassista musiik-
kia. Palvelua voi käyttää myös erillisellä 
sovelluksella. 

Kirjat ja äänikirjat
Ellibs-palvelusta voi lainata kirjoja ja 
äänikirjoja. Palveluun kirjaudutaan 
kirjastokortin numerolla. Kirjoja voi 
lukea tai kuunnella myös Ellibs-sovel-
luksella.  

Celia 
on asiantuntijakeskus, joka tuottaa 
ja välittää kirjallisuutta saavutetta-
vassa muodossa, mm. äänikirjoina 
ja pistekirjoina. Celian kirjoja voivat 
käyttää kaikki, joille tavallisen kirjan 
lukeminen on sairauden tai vamman 
tai vastaavan syyn vuoksi vaikeaa. 
Celian käyttäjiksi asiakkaita rekisteröi-
vät Lahden kirjastossa henkilökunnan 
Celia-oppaat. Lisätietoja ja opastusta 
palvelun käyttöönottoon saat kirjas-
tosta sekä verkkosivuiltamme.

Oletko jo tutustunut LASTU-kirjastojen e-aineistoihin? E-aineistot 
ovat kirjoja, äänikirjoja, lehtiä, elokuvia ja musiikkia, joita voi käyttää 
esimerkiksi älylaitteilla. Lisää tietoa sekä linkit palveluihin löydät 
kirjaston verkkosivuilta lastu.finna.fi → E-aineistot. 

Kirjaston e-aineistot
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Legotuokiot
Kerran kuukaudessa  
torstaisin klo 18–19 
pääkirjaston lasten alue 
25.8., 29.9., 27.10. ja 24.11.

Luovuus irti! Tule keksimään yhdessä 
tarinaa ja kuvittamaan se legoilla 
rakentaen. Teokset ja tarina jäävät 
muiden kirjaston asiakkaiden näh-
täviksi. Legotuokiot on suunnattu 
5 – 12-vuotiaille. Tarina jatkuu aina 
seuraavalla kerralla, mutta voit osallis-
tua myös vain yhteen tuokioon.

Lautapeli-iltapäivät lapsille
Joka toinen keskiviikko 31.8. alkaen 
klo 14–16 
pääkirjaston lasten alue 
Opetellaan ja pelataan uusia ja van-
hoja lautapelejä. Valikoimassa ala-
koululaisille sopivia pelejä.

Pelipäivät: 
31.8., 14.9., 28.9., 12.10., 26.10., 
9.11., 23.11., 7.12.

Salasaaren salapajat
to 1.9. klo 17.30 Ahtialan kirjasto 
to 8.9. klo 17.30 pääkirjasto

Salasaaren salapaja kutkuttaa mieliku-
vitusta ja kutsuu seikkailemaan! Sala-
pajassa kokeillaan yhdessä mitä seik-
kailija ehtii tehdä tiimalasillisen aikana, 
kootaan karttoja, kuunnellaan simpu-
koita sekä tallennetaan tarinoita Seik-
kailijoiden talon kirjastoon. Salapajoja 
vetää Silja Sillanpää.

Työpaja kestää 45 minuuttia, suositel-
laan 4–9-vuotiaille. Ilmoittautuminen 
etukäteen kirjastoon, jossa työpaja jär-
jestetään.

Lapsille ja nuorille



Mukkulan kirjasto  
ma 19.9. klo 13

pääkirjaston auditorio  
ma 19.9. klo 17

Somesta tuttu Konstaapeli Daniel Kalejaiye 
kertoo nuorille rikoksista ja rangaistuksista ja 
antaa ajattelemisen aihetta erilaisiin nuorten 
elämässä ajankohtaisiin tilanteisiin. 
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Konstaapeli Daniel tässä, moro!



Lapsille ja nuorille

Instagram-lukupiirit
Maanantaina 12.9. alkaa nuorille 
suunnattu lukupiiri. Lukupiirissä lue-
taan kaksi kirjaa, ja jutellaan niistä 
yhdessä. Lukutahdista sovitaan luku-
piirin alussa.

Lukupiiriin osallistutaan kirjoittamalla 
Instagramin ryhmäkeskusteluun. Voit 
osallistua keskusteluun juuri niin pal-
jon kuin haluat.

Ilmoittautuminen Instagramissa  
@lahtikirjasto-tilillä 29.8. alkaen. 
Lukupiiri kestää noin kaksi kuukautta.

Lauluhaitarin Ötökkäjamit
Lahtelaisen Lauluhaitari duon osallis-
tava lastenlaulukonsertti tarjoaa tuu-
lahduksen kesää ötökkäjamien muo-
dossa. 

Ke 21.09. klo 10 
Mukkulan kirjasto 

Ennakkoilmoittautuminen  
p. 044 416 3529 tai  
mukkula.kirjasto@lahti.fi

Ke 28.09. klo 9.30 
Launeen kirjasto

Ennakkoilmoittautuminen  
p. 044 416 3513 tai  
laune.kirjasto@lahti.fi

19.10. klo 9.30 
Jalkarannan kirjasto

Vapaa pääsy, paikkoja rajoitetusti.
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Lukukoira
Mukkulan kirjasto 
ti 27.9. klo 10–11 
ti 18.10.  klo 10–11  
ti 22.11. klo 10–11  
ti 13.12. klo 10–11

Mukkulan kirjastossa vierailee luku-
koira Arttu. Lukukoiratapaaminen tar-
joaa lapselle rauhallisen ja turvallisen 
tilaisuuden lukea ääneen. 

Yhden lukijan lukuhetki kestää 10–15 
minuuttia, ennakkovaraukset  
mukkula.kirjasto@lahti.fi tai  
p. 044 416 3529

Tilaisuus on maksuton.

Lukijoita otetaan neljä per lukukoira-
kerta, peruthan varauksesi, jos et pää-
sekään!

Tervetuloa lukemaan lukukoiralle! 

Kirjailijavieraana  
Metsämarja Aittokoski
Kärpäsen kirjasto 
ti 11.10. klo 10

Nastolan kirjasto 
ti 11.10. klo 17.30

Pikkuli-kirjoistaan tunnettu kirjailija 
kertoo lapsiyleisölle sopivalla tavalla 
työstään sekä lukee ja laulaa ääneen. 
Hurmaava pikkulintu Pikkuli tunnetaan 
myös Pikku Kakkosen samannimisestä 
animaatiosarjasta. Kirjojen ja TV:n 
lisäksi Pikkuli ja muut Aurinkonummen 
metsän asukkaat seikkailevat mobiili-
peleissä ja erilaisissa oppimisympäris-
töissä.
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Lapsille ja nuorille

Pehmojen yökyläily
ke 26.10. klo 17– to 27.10. klo 16 
pääkirjasto

Kansainvälisen nallepäivän kunniaksi 
lasten pehmot pääsevät yökyläilemään 
kirjastoon. Tarkemmat tiedot julkais-
taan myöhemmin kirjaston verkkosi-
vuilla.

Taskulampun valossa
Lasten alue pimenee viimeisiksi 
aukiolotunneiksi. Tervetuloa seikkai-
lemaan hyllyjen väliin ja lainaamaan 
kammottavia kirjoja pimeässä. Ota 
oma taskulamppu mukaan!

Tapahtuma on osa Päijät-Hämeen 
Valofestivaalia.

ti 1.11. klo 17–19 
Renkomäen kirjasto

Kauhutarinatuokio koululaisille klo 18.

ke 2.11. klo 19–20 
pääkirjaston lasten ja nuorten alue

to 3.11. klo 17–19 
Launeen kirjasto

to 3.11. klo 17–19 
Nastolan kirjasto

Jännittävä tarinatuokio yli 3-vuotiaille 
klo 18 ja kauhutarinatuokio koululai-
sille klo 18.30.

Cosplay-luento ja pukukilpailu 
pe 28.10. pääkirjaston nuorten alueella  
Tarkempi ohjelma ilmoitetaan myöhemmin. Seuraa 
ilmoittelua verkkosivuillamme: lastu.finna.fi!
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Joulu tarttuu käpälään  
– Siina & Taikaradio
to 15.12.  
klo 10.15 Liipolan kirjastopiste

to 15.12.  
klo 18 pääkirjasto

Joulun alla pihamaalta löytyy lumi-
hangesta jälkiä. Kenelle ne kuuluvat? 
Kuka on käynyt kurkkimassa ikkunan 
takana? Onko se ollut tonttu? 
Siina & Taikaradio -Orkesterin DUO 
kutsuu koko perheen mukaansa leik-
kimään ja laulamaan jouluisia sävel-
miä. Konsertti kestää n. 40 minuuttia.

Game Över
la 12.11. klo 10–15 
pääkirjasto

Game Överissä pelaa kaikki! Game 
Över on koko perheen tapahtuma kai-
kille peleistä ja pelikulttuurista kiin-
nostuneille. Pääset mm. pelaamaan 
konsolipelejä ja lautapelejä, kuunte-
lemaan pelimusiikkia ja tutustumaan 
e-urheiluun. Lahden kaupunginkirjas-
tossa kansallinen Peliviikko huipen-
tuu Game Överiin. Tapahtuma järjes-
tetään yhteistyössä Lahden kaupungin 
nuorisopalveluiden kanssa. Tarkempi 
ohjelma julkaistaan syksyn aikana, seu-
raa siis ilmoittelua!



Ahtialan kirjasto
Kuukauden ensimmäinen keskiviikko 
7.9., 5.10., 2.11. ja 7.12.  
klo 9.30–10.

Jalkarannan kirjasto
Kuukauden viimeinen keskiviikko 
31.8., 28.9., 26.10., 30.11. ja 14.12. 
klo 10–10.30.

 
Lukumummon satuhetki  
joka toinen lauantai 
4.9. alkaen klo 11–12. 

Kärpäsen kirjasto
Kuukauden ensimmäinen perjantai 
2.9., 7.10., 11.11. ja 2.12.  
klo 10–10.30.

Launeen kirjasto
Parittomien viikkojen keskiviikkona 
17.8.–21.12.  
klo 9.30.

Mukkulan kirjasto
Kuukauden ensimmäinen keskiviikko 
7.9., 5.10., 2.11. ja 7.12.  
klo 10 – 10.30. 

Nastolan kirjasto
Kerran kuussa keskiviikkoisin 
24.8., 21.9., 19.10., 16.11. ja 14.12. 
klo 10–10.30.

Liipolan kirjasto
Parillisten viikkojen keskiviikkona 
24.8.–14.12.  
klo 10.00.

Pääkirjasto
Joka viikko ti ja la 6.9.–20.12.2022 
klo 10.30. 
pääkirjaston satuhuone

Satuja kahdesti viikossa, suositellaan 
yli 3-vuotiaille.

Satutuokiot



Renkomäen kirjasto
Tiistaisin 4.10., 1.11., 13.12.  
klo 10–10.30.

Storytime in English
Lahti main library children’s area 
Thursdays 8.9., 13.10., 10.11., 8.12. 
at 10am

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. Recommended for 
ages 3 and up. Groups are asked to 
reserve their places beforehand by 
calling 044 018 7106 or in person at 
the library’s children’s info desk.

Kauhutarinatuokio
ti 25.10. klo 17.30 
pääkirjaston satuhuone

Lähestyvän Halloweenin 
kunniaksi illan satutuoki-
ossa kuullaan kauhuta-

rinoita. Saavu paikalle naamiaisasussa 
ja karjaise ilmoille oma hirviöäänesi! 
Suositellaan 3–6-vuotiaille.

Jouluinen satutuokio 
pääkirjastolla
ti 20.12. klo 17.30 
pääkirjaston satuhuone

Tarinoidaan jouluisissa tunnelmissa. 
Ota mukaan joulumieltä ja halutessasi 
tonttulakki, ja tule nauttimaan vuoden 
viimeisestä satutuokiosta!
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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 A 
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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