
Piipahda kirjastoon,  
kirjastossa tapahtuu!

LAHDEN KAUPUNGINKIRJASTO
KEVÄT 2023

Kirjastossa tapahtuu

Kirjailijavierailut, musiikki, lukupiirit, satutuokiot ja paljon muuta!



Aikuisten lukudiplomin 
julkistamisilta
ti 17.1. klo 18.00−19.00  STRIIMATAAN  
pääkirjaston aikuisten  
tapahtuma-alue

Aikuisten lukudiplomi täyttää 5 vuotta! 
Julkistamisillassa päästään kurkista-
maan lukudiplomin eri kategorioi-
den kirjoihin ja kukaties myös kuule-
maan pienimuotoinen kirjastolaisten 
musiikkiesitys. Tapahtumaa voi seu-
rata paikan päällä tai striimin välityk-
sellä Lahden kaupunginkirjaston You-
Tube-kanavalla osoitteessa youtube.
com/lahden-kirjasto.

Kirjailijavieraana Esa Sirén
ti 10.1. klo 17.00 
Mukkulan kirjasto 

Jo koulupoikana sotakirjallisuudesta 
kiinnostuneen Sirénin menestysro-
maaneja on myyty yhteensä yli 230 
000 kappaletta. Hän on vakiinnutta-
nut paikkansa sukupolvensa parhaana 
sotakirjailijana.

Sirénin uusin teos on jatkosodan tosi-
tapahtumiin vahvasti pohjautuva 
Aunuksen kaukopartio.

Paikkoja on rajoitetusti. 

Luentoja ja vierailijoita

Miten meitä huijataan? − Osta 
ja maksa turvallisesti verkossa
ke 8.2.  
Nastolan kirjasto klo 12.00−13.30 
pääkirjaston auditorio klo 17.30−19.00

Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beur-
ling-Pomoell kertoo, miten opit tunnista-
maan huijauksia ja tiedät mitä tehdä, jos 
joudut huijarin virittämään ansaan. Luen-
nolla käsitellään eri maksutapojen turval-
lisuutta, mutta ei perehdytä esimerkiksi 
verkkopankin käyttöön askel askeleelta 
tai pankkikohtaisiin ohjeistuksiin.

Kirjailijavieraana Pirjo Saarnia: 
Ravintotiedon viidakossa
ke 18.1. klo 17.00  STRIIMATAAN  
pääkirjaston auditorio

Laillistettu ravitsemusterapeutti ja ter-
veystieteiden maisteri Pirjo Saarnia 
on toiminut 20 vuoden ajan ravitse-
muksen alalla. Hän on työskennellyt 
ravitsemusterapeuttina, kirjailijana ja 
kouluttajana sekä tehnyt paljon valta-
kunnallista ravitsemusyhteistyötä. 

Vierailullaan Saarnia kertoo ravinto-
kirjoistaan ja tämän päivän ravitse-
mushaasteista. Saarnia on kirjoittanut 
kymmenen ravintokirjaa. Uusin teos 
Kevyemmin : Ratkaisu pysyvään pai-
nonhallintaan julkaistaan tammikuussa.

Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Suo-
men tietokirjailijoiden kanssa. Tilai-
suuden juontaa tietokirjailijoiden 
aluevastaava Annamari Saure. Yleisöky-
symyksille on varattu aikaa.

Esa Sirén.

Pirjo Saarnia. Juha Beurling-Pomoell
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Voit etäosallistua STRIIMATAAN  - 
merkittyihin tapahtumiin. Katso  
ohjeet tapahtuman Lastu-sivuilta 
osoitteessa lastu.finna.fi.



Kirjailijavieraana Pertti Kiira: 
Jatkosodan sairasjunat
ke 22.2. klo 17.00 
pääkirjaston auditorio

Ensihoidon historian tutkija Pertti Kiira 
on työskennellyt ensihoidossa sekä toi-
minut valtakunnallisissa ja kansainväli-
sissä kehitystehtävissä useiden vuo-
sikymmenten ajan. Vierailullaan Kiira 
kertoo ensihoidosta ja sairaankuljetuk-
sesta rautateillä. Esityksessä käsitellään 
alan historiaa ja esitellään jatkosodan 
kymmenen sairasjunan toiminta hyvin 
seikkaperäisesti tutkimustyön pohjalta.

Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Suo-
men tietokirjailijoiden kanssa. Tilai-
suuden juontaa tietokirjailijoiden 
aluevastaava Annamari Saure. Yleisöky-
symyksille on varattu aikaa.

Kirjailijavieraana Hanna Jensen
to 16.3. klo 17.30 
Ahtialan kirjasto

Kun Hanna Jensen saa vuonna 2015 
tietää äitinsä sairastuneen muistisai-
rauteen, on hänen muistisairaan isänsä 
kuolemasta ehtinyt kulua kolme vuotta. 
Alkaa omaishoitajan toinen kierros. 
Äitini muistina  -teos yhdistää henkilö-
kohtaisen tositarinan ja uusinta tietoa 
muistisairauksista.

Hanna Jensen on kirjoittanut kaksi kir-
jaa: Vuonna 2013 ilmestyneen 940 
päivää isäni muistina sekä vuonna 
2022 ilmestyneen Äitini muistina: Toi-
nen kierros.

Kirjailijavieraana Kai Myrberg: 
Kokemuksia ja pohdintaa 
Pohjois-Koreasta 
ke 29.3. klo 17.00 
pääkirjaston auditorio

FT ja tietokirjailija Kai Myrberg on ollut 
kiinnostunut Pohjois-Koreasta jo yli 20 
vuotta. Hän on kirjoittanut aiheesta 
kaksi tietokirjaa: Pohjois-Koreassa 
vain porsaat ovat onnellisia (Minerva, 
2021) ja Viimeinen paraati Pjong-
jangissa – luhistuuko Pohjois-Korea 
(Minerva, 2022).

Vierailullaan Myrberg käy läpi Poh-
jois-Korean historiaa, yhteiskunnan 
toimintaa ja ihmisten elämää dikta-
tuurin varjossa. Miten Pohjois-Korea 
on voinut säilyä näin outona valtiona 
näin pitkään? Myrberg pohtii myös 
Pohjois-Korean hajoamisskenaarioita. 
Matkakuviensa avulla hän tuo esille 
kokemuksiaan maailman suljetuim-
masta maasta.

Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Suo-
men tietokirjailijoiden kanssa. Tilai-

Luentoja ja vierailijoita

suuden juontaa tietokirjailijoiden 
aluevastaava Annamari Saure. Yleisö-
kysymyksille on varattu aikaa.

Kirjailijavieraana  
Olli Järvenkylä: 
Retkeilyvinkkejä  
Suomen luontoon
to 13.4. klo 17.00 
pääkirjaston auditorio

Eräopas, retkeilytoimittaja Olli Jär-
venkylällä on yli 30 vuoden koke-
mus retkeilystä. Vuosikymmenten 
kuluessa hän on kolunnut Suomen 
luontoa saaristosta pohjoisen peru-
koille. Järvenkylä on toimittanut 
vuonna 2022 ilmestyneen teok-
sen Reppuretki kansallispuistoon. 
Suuri retkeilyvinkki  -kirja julkaistaan 
keväällä  2023.

Vierailullaan Järvenkylä esittelee kan-
sallispuistoja ja muita retkeilykohteita 
sekä kertoo vastuullisesta retkeilystä 
ja jokahenkilön oikeuksista. Lisäksi 
tarjolla on käytännön vinkkejä retkei-
lyyn ja luonnossa liikkumiseen.

Tilaisuuden juontaa informaatikko 
Virpi Romppanen. Yleisökysymyksille 
on varattu aikaa.
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Olli Järvenkylä.

Kai Myrberg.

Hanna Jensen.

Pertti Kiira.
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Kirjailijavieraana  
Anneli Kanto
ti 18.4. klo 17.30 
Renkomäen kirjasto

Historiallisia aikuisten romaaneja sekä 
lukuisia lasten ja nuorten kirjoja kirjoitta-
nut kirjailija ja käsikirjoittaja kertoo työs-
tään. Kanto näyttää yleisölle kuvia Hattu-
lan kirkosta, jonka maalausurakasta kirja 
Rottien pyhimys (2021) kertoo. 

Vaaralliset naiset  
− aikuisten satutunti
ke 3.5. klo 17.30 
pääkirjaston auditorio

Vaaran tuntua ilmassa! Jännityskir-
joja kirjoittavat Pauliina Susi, Virpi 
Hämeen-Anttila, Ansu Kivekäs ja Tiina 
Raevaara lukevat otteita kirjoistaan, 
haastattelevat toisiaan ja keskustelevat 
yleisön kanssa.

Kirjavinkkejä aikuisille
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!

ti 14.2. klo 10.00 Mukkulan kirjasto 
to 16.3. klo 11.30 Nastolan kirjasto 
ti 21.3. klo 17.30 Renkomäen kirjasto 
ke 26.4. klo 16.30 Kärpäsen kirjasto 
ti 9.5. klo 10.00 Liipolan kirjasto

Minun kuntani 
-keskustelutilaisuudet
Lahden pääkirjasto 
Tammi−toukokuu: päivät tarkentuvat 
− seuraa ilmoittelua!

Minun kuntani -demokratiahankkeen 
keskustelutilaisuudet jatkuvat keväällä. 

Tilaisuudet on tarkoitettu kaikille, jotka 
ovat kiinnostuneita keskustelemaan 
ajankohtaisista, paikallisista aiheista, 
rauhallisessa ja tasavertaisessa ilma-
piirissä. Erätauko-menetelmää hyö-
dyntävissä dialogeissa jokainen pääsee 
ääneen. Osallistujan ei tarvitse osata 
hienoja termejä tai hallita suomen 
kieltä täydellisesti, jotta voi osallistua.

Kirjailijavieraana Pepe Forsberg
ti 16.5. klo 17.30 
Launeen kirjasto

Luonnonperintösäätiön toiminnanjoh-
taja ja Kansallispuistot tutuiksi  -kirjasar-
jasta tuttu luontoasiantuntija Pepe Fors-
berg luennoi Launeen kirjastolla. 
Jos olet kiinnostunut luonnosta, retkei-
lystä ja luontokuvaamisesta, niin tätä 
vierasta kannattaa tulla tapaamaan!

Paikkoja on rajoitetusti. 

Keskusteluihin kutsutaan mukaan 
myös päättäjiä, virkamiehiä ja median 
edustajia. Keskustelujen tarkoituksena 
on tulla kuulluksi ja syventää ymmär-
rystä käsiteltävistä aiheista.

Lisätietoja hanketyöntekijältä:  
Kaisa Halme, kaisa.halme@lahti.fi tai  
p. 044 416 4139.

Nastolan kirjaston uutispiiri
perjantaisin klo 10.00−11.00 
Kevään kokoontumiset 3.2., 3.3., 
31.3. ja 28.4. 
Mitä tapahtuu meillä ja muualla? 
Uutispiirissä keskustellaan ajankohtai-
sista asioista ja uutisista.  
Voit myös tuoda mukanasi aiheen, 
josta haluat keskustella yhdessä.

Kärpäsen kirjaston uutispiiri
tiistaisin klo 10.00−11.00 
Kevään kokoontumiset 17.1., 14.2., 
14.3., 11.4. ja 9.5. 

Tule keskustelemaan ajankohtaisista 
aiheista rennolla otteella! Lähiseudun 
polttavista kysymyksistä ison maailman 
myllerryksiin, kaikesta voidaan keskus-
tella! 

Kirjaston omatoimiaikana sisäänpääsy 
kirjastoon kirjastokortilla.

Kohtaamisia ryhmässäLuentoja ja vierailijoita

Ansu Kivekäs, Virpi Hämeen-Anttila, Tiina Raevaara ja Pauliina Susi.

Ku
va

: L
ik

e 
Ku

st
an

nu
s

Ku
va

: T
am

m
i

Ku
va

: M
ill

a 
vo

n 
Ko

no
w

Ku
va

: O
ta

va

Ku
va

: S
tu

di
o 

Su
vi

 R
oi

ko



Uusien illat
Kaksi kertaa kuussa 8.2.−19.4.  
klo 17.00 
Lahden pääkirjasto

Onko edellisestä kirjastovierailustasi 
vierähtänyt aikaa? Tiedätkö kirjaston 
harrastetiloista, 3D-tulostimesta tai 
äänikirjoista? 

Kirjaston uusien illoissa tutustut kirjas-
toon. Kuulet, mitä kaikkea kirjasto tänä 
päivänä tarjoaa – aina lainattavista 
kausikorteista liikuntavälineisiin. 

Kirjaston palvelut – tätä tarjoamme 
juuri sinulle!

Ke 8.2. klo 17.00         
Ke 15.3. klo 17.00  
Ke 12.4. klo 17.00 

E-kirjat, -lehdet ja verkkokirjasto – 
kirjasto aina mukanasi!

Ke 22.2. klo 17.00 
Ke 22.3. klo 17.00 
Ke 19.4. klo 17.00 
Tapaaminen pääkirjaston ala-aulassa, 
lähellä palautusaluetta kello 17.00. Ei 
ennakkoilmoittautumista.

Library evening for 
newcomers 
Thu 16.2. at 17 pm 
Lahti main library

Are you new to Lahti? Would you like 
to know our library better?  
At the library evening we will give you 
tips about our materials ranging from 
physical training equipment to city 
theatre tickets!

We will meet at the main lobby at  
17 pm, welcome!

Библиотека - не лабиринт, 
она - источник
Четверг 9.3. 17.00–18.00 
Центральная библиотека Лахти

Что, если вы давно не заглядывали в 
библиотеку? Хотели бы вы узнать ее 
лучше? 

Во время вечеров для новичков 
вы узнаете, чтó современная 
библиотека может предложить 
– от аудиокниг до спортивного 
инвентаря.

Увидимся в фойе библиотеки 
рядом с зоной возврата в 17.00.

Kirjoitetaan!
Kerran kuussa torstaisin 12.1.−8.6. 
klo 17.30−19.00 
pääkirjaston Monitoimitila

Luovaa kirjoittamista rennossa ilma-
piirissä. Valmista tekstiä tai kokemusta 
kirjoittajaryhmistä ei tarvitse olla. Voit 
tulla mukaan kaikkiin tapaamisiin tai 
käydä vaikka vain kerran kokeilemassa.

Kevään kokoontumiset 12.1., 9.2., 
9.3., 13.4., 11.5. ja 8.6. 

Ohjaajana kaikilla kerroilla Johanna 
Nurminen. Ei tarvitse ilmoittua-
tua ennakkoon, mutta lisätietoja voi 
kysellä: johanna.nurminen@lahti.fi,  
p. 044 416 3523.

Sanojen suojassa 
-kirjoitusryhmä helposti 
särkyville
Joka toinen keskiviikko 1.2.−3.5.  
klo 17.30−19.00 
pääkirjaston Tuohi-kokoushuone

Turvallisempi kirjoitusryhmä sinulle, 
joka haluat tutkia itseäsi ja omaa elä-
määsi kirjoittamalla. Ryhmää ohjaa 
kirjastonhoitaja, kirjallisuusterapiaoh-
jaaja Johanna Nurminen. 

Kokoonnumme kevätkaudella seitse-
män kertaa: 1.2., 15.2., 1.3., 15.3., 
5.4., 19.4. ja 3.5. Huomioithan, että 
tämän ryhmän osallistujamäärä on 
rajallinen ja mukaan voi tulla vain 
ennakkoon ilmoittautumalla. Ilmoit-
tautumiset 30.1. mennessä sähköpos-
titse tai soittamalla: johanna.nurmi-
nen@lahti.fi, p. 044 416 3523.

Open mic
to 23.2. klo 17.30  
pääkirjasto 

Tervetuloa tustustumaan lavaru-
nouteen! Tilaisuus järjestetään 
yhteistyössä Wellamo-opiston lava-
runouskurssilaisten kanssa. Tiedot tar-
kentuvat myöhemmin, seuraa kirjas-
ton ilmoittelua!

Kohtaamisia ryhmässä
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Silmukka kiristyy -käsityöpiiri
Keskiviikkoisin 11.1.−31.5.  
(HUOM. Helatorstain aattona aloitus klo 16.) 
klo 17.00−19.00 
Launeen kirjasto  
Silmukka kiristyy  -käsityöpiiri kokoon-
tuu omatoimisesti kirjaston sulkemi-
sen jälkeen. Piiriä vetää Tuula Parkkola. 
Täällä saat vinkkejä ja opastusta omien 
neuleiden tekemiseen!

Kärpäsen neulojat
Joka toinen keskiviikko 4.1.−24.5.  
klo 17.00−19.30 
Kärpäsen kirjasto

Kokoontuminen kirjaston oma-
toimiajalla. Pääset sisään kirjas-
toon kirjautumalla kirjastokortilla ja 
pin-koodilla. Tervetuloa jakamaan käsi-
työvinkkejä ja tutustumaan uusiin käsi-
työlehtiin ja  -kirjoihin.

Kevään kokoontumiskerrat 4.1., 
18.1., 1.2., 15.2., 1.3., 15.3., 29.3., 
12.4., 26.4., 10.5. ja 24.5.

Kirjavat rivit
Tiistaisin klo 10.00−12.00 
Liipolan kirjasto

Tervetuloa tekemään omia käsitöitä ja 
kuuntelemaan novelleja!

Kevään kokoontumiskerrat 10.1., 
14.2., 14.3., 18.4. ja 9.5.

Kirjavat rivit goes Malski
Maanantaisin 9.1.−8.5.  
klo 17.00−18.00 
Kahiwa Malski (Päijänteenkatu 9)
Kevään kokoontumiskerrat 
9.1., 6.2., 6.3., 3.4. ja 8.5.

Pääkirjaston Kirjavat rivit jalkautuu 
kevään myötä Malskille. Kokoon-
numme kahvila Kahiwaan nauttimaan 
ääneen luetuista novelleista. Voit tulla 
mukaan oman käsityön kanssa tai 
vain kuuntelemaan ääneen luettuja 
tekstejä.

Kirjavat rivit goes Malski toteutuu 
yhteistyössä Kahiwa Malskin kanssa. 
Osallistujille on luvassa kahvitarjouk-
sia mutta paikalle voi tulla myös vain 
nauttimaan novelleista. 

Lisätietoja novellikoukun vetäjältä: 
Tuija Jerndahl, tuija.jerndahl@lahti.fi.

Novellikoukku
kerran kuussa tiistaisin klo 10−12 
24.1., 21.2., 21.3., 18.4. ja 16.5. 
Nastolan kirjasto

Tervetuloa kutomaan, juttelemaan 
mukavia ja kuuntelemaan ääneen 
luettuja novelleja. 

Käsityöpiirit

Vieraana Osmo Tapio Räihälä
ti 24.1. klo 17.00–18.00  STRIIMATAAN   
pääkirjaston auditorio

Haastattelussa säveltäjä Osmo Tapio 
Räihälä, joka voitti vuonna 2021 tieto-
kirjallisuuden Finlandia-palkinnon kirjal-
laan Miksi nykymusiikki on niin vaikeaa.

Kahvia ja lauluntekijöitä 
-kiertue: AWA ja Emmy June
ke 15.3. klo 18.00–19.00 
pääkirjaston musiikkialue

Kahvia ja lauluntekijöitä on vuonna 
2022 alkunsa saanut neljän erilaisen 
laulaja-lauluntekijän akustinen yhteis-
kiertue. Artistit esittävät riisuttuja 
versioita omista kappaleistaan tun-
nelmallisissa keikkapaikoissa ympäri 
Etelä-Suomea. Pääkirjastolla esiintyy 
kollektiivin kaksi lauluntekijää: AWA ja 
Emmy June.

Bongaa oma lähikonserttisi! 
-kiertue kirjastoissa keväällä 
Sinfonia Lahden pienryhmät eri 
kokoonpanoissa jalkautuvat kirjastoi-
hin konsertoimaan kevään aikana. Seu-
raa tarkempien päivämäärien ilmoit-
tamista sekä kirjaston että Sinfonia 
Lahden verkkosivustoilta. 
Tammi-Helmikuu: Lahden pääkirjasto, 
Nastolan kirjasto  
Maaliskuu: Renkomäen, Kärpäsen  
ja Launeen kirjastot  
Huhtikuu: Mukkulan ja Ahtialan  
kirjastot 
Toukokuu: Kirjastoauton pysäkeillä 
sekä Liipolan kirjastossa

Musiikki
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Osmo Tapio Räihälä. AWA ja Emmy June.



Kirjailijavieraana  
Liisa Ukkola-Vuoti:  
Milloin ja miten musiikki 
vaikuttaa terveyteen?
ke 19.4. klo 18.00−19.00 
pääkirjaston auditorio

Musiikkia hyödynnetään aivojen nor-
maalin kehityksen ja toiminnan tuke-
miseen sekä perinteistä hoitoa täyden-
tävänä terapiana erilaisten oireiden 
lievittämiseen. Tämä luento ker-
too mitä terapeuttinen musiikki on 
sekä kenelle, milloin ja miten se toi-
mii. Luennoitsijana toimii Liisa Ukko-
la-Vuoti, joka on kirjoittanut aiheesta 
kirjan Musikaaliset geenit - hyvinvoin-
tia musiikista.

Renkomäen digitaitopiiri
Renkomäen kirjaston digitaitopiirissä 
tutustutaan yhdessä keskustellen 
erilaisiin käytännöllisiin sähköisiin  
palveluihin ja ilmiöihin. 

Kevään kokoontumiskerrat tiistaisin 
24.1., 28.2., 4.4. ja 2.5.  
klo 12.00–13.00

Pääkirjaston digitaitopiiri
Päijät-Häme-huone, 2. kerros

Digitaitopiirissä käydään keskustel-
len läpi erilaisia digilaitteisiin ja digi-
maailmaan liittyviä asioita ja ilmiöitä.  
Piirin vetäjillä on valmiita aiheita, 
mutta toivomme, että piiriin osallis-
tuvat toisivat rohkeasti mukanaan 
omia mieltä askarruttavia asioita 
keskustelun pohjaksi. Tervetuloa 
mukaan tekemään Digitaitopiiriä!

Kevään kokoontumiskerrat keskiviik-
koisin 25.1., 22.2., 22.3., 19.4.  
klo 14.00.

Digitaidot

Jalkarannan kävelevä lukupiiri
Jalkarannan kirjasto

Kävelevä lukupiiri tarjoaa mahdollisuu-
den tutustua uusiin ihmisiin yhteisen 
aiheen äärellä − lukemisen! Kävelevä 
lukupiiri ei kiirehdi vaan kuljemme 
hitaimman ehdoilla. Kaikenkuntoiset 
ovat siis tervetulleita mukaan. Huonon 
kelin sattuessa jäämme jutustelemaan 
kirjastolle.

Kävelevä lukupiiri kokoontuu kerran 
kuussa keskiviikkoisin klo 17.00−18.00 
Kevään kokoontumiskerrat 8.2., 8.3., 
12.4. ja 10.5. 

Lisätietoja: Noora Oluikpe,  
noora.oluikpe@lahti.fi.

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

Lukupiirit

Nastolan lukupiiri
torstaisin klo 10.00−11.30  
Nastolan kirjasto

Kevään ohjelma: 
19.1.   Gurnah, Abdulrazak:  

Loppuelämät

16.2.   Kanto, Anneli: Rottien pyhimys

16.3.   Sahlberg, Asko: Marraskuun 
mies

13.4.   Cummins, Jeanine:  
Amerikan maa

11.5.   Eger, Edith: Auschwitzin tanssija

Ku
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Liisa Ukkola-Vuoti.



Pääkirjaston lukupiiri:  
Matka maailman ympäri
Kerran kuussa maanantaisin 
23.1.−22.5. klo 18.00−19.00 
pääkirjaston Päijät-Häme-huone

Kevään ohjelma: 
23.1.   Emma Hooper: Koti-ikävän  

laulut (pohjois-amerikka)

20.2.   Cecilia Samartin: Nora & Alicia 
(etelä-amerikka)

20.3.   Trevor Noah: Laiton lapsi 
(afrikka)

7.4.   Kim Thuy: Vi (aasia)

22.5.   Lizzie Pook: Helmenkalastajan 
tytär (australia)

Jatkamme syksyllä alkanutta avoimen 
lukupiirin maailmanympärysmatkaa eri 
mantereille sijoittuvien kirjojen kautta. 
Mukaan voi hypätä myös kesken mat-
kan. Lainaa kirja, lue se ja tule mukaan 
keskustelemaan!

Lisätietoja lukupiirin vetäjältä: Anniina 
Ylinen, anniina.ylinen@lahti.fi.

Kärpäsen kirjaston lukupiiri
Kerran kuussa tiistaisin 24.1.−16.5. 
klo 17.00−18.30 
Kärpäsen kirjasto

Tervetuloa mukaan vaihtamaan aja-
tuksia luetusta. Voit osallistua joka ker-
ralle tai vain haluamallesi. Lukupiirikir-
jan voit hankkia itsenäisesti tai kysyä 
kirjaa Kärpäsen kirjastosta.

Kevään ohjelma: 
24.1.   Karin Smirnoff: Lähdin veljen luo

21.2.   Milla Peltonen: Erakot: omin- 
takeisten suomalaisten elämän-
tarinoita

21.3.   Terhi Kokkonen: Rajamaa

18.4.   Piia Leino: Aarteidesi aikakirjat

16.5.   Joni Pyysalo: Putoamispaikka

Ahtialan kirjaston lukupiiri
Kerran kuussa keskiviikkoisin 
25.1.−31.5. klo 10.00−11.30   
Ahtialan kirjasto, monitoimitila

Kevään ohjelma:   
25.1.   Ardone: Lasten juna

22.2.   Lewycka: Traktorien lyhyt  
historia ukrainaksi

29.3.   Raudaskoski: Kuudennen  
kerroksen nainen

26.4.   Sandgren: Läpileikkaus

31.5.   Ulitskaja: Sielun ruumis

Lukupiirit

Launeen kirjaston lukupiiri
Kerran kuussa torstaisin  
26.1.−25.5. klo 11.00−12.30  
Launeen kirjasto

Kevään ohjelma:   
26.1.   Pohjola: Lintu pieni

23.2.   Sandgren: Läpileikkaus

30.3.   Ulitskaja: Sielun ruumis

27.4.   Ardone: Lasten juna

25.5.   Lewycka:  
Traktorien lyhyt historia  
ukrainaksi



Litteraturklubben − 
kirjakeskustelua kahdella 
kielellä
Kerran kuussa maanantaisin 
30.1.−29.5. klo 18.00−19.00 
pääkirjaston Päijät-Häme-huone

Kevätkaudella teemana on pohjoismai-
nen kirjallisuus: 
30.1.   Patrik Svensson: Ankeriaan  

testamentti / Ålevangeliet 

27.2.   Maja Lunde: Mehiläisten histo-
ria / Binas historia 

27.3.   Tove Ditlevsen: Lapsuus /  
Barndom

24.4.   Jón Kalman Stefánsson: Kaloilla 
ei ole jalkoja / Fiskarna har inga 
fötter

29.5.   Karin Erlandsson: Koti / Hem

Kirjat voi lukea ja keskusteluun osal-
listua joko suomen tai ruotsin kielellä. 
Ruotsinkieliset kirjat voi tilata mak-
sutta kaukolainaksi. Piiriä vetävät Pirjo 
Boman ja Johanna Nurminen, yhteis-
työkumppanina Lahden Pohjola-Nor-
den. Tervetuloa vaikkapa virkistämään 
ruosteista kouluruotsia!

Lisätietoja vetäjiltä:  
pirjo.boman@lahti.fi tai  
johanna.nurminen@lahti.fi,  
p. 044 416 3523.

Renkomäen kirjaston lukupiiri
Kerran kuussa keskiviikkoisin 
11.1.−10.5. klo 17.00−18.30 
Renkomäen kirjasto

Luvassa rentoa keskustelua ja mielipi-
teiden jakamista, kaikkia ajatuksia lue-
tusta kuunnellaan. Voit osallistua yksit-
täiseen lukupiiritapaamiseen tai joka 
kerralle oman mielesi mukaan. Terve-
tuloa uudet ja vanhat! Kokoonnumme 
Renkomäen monitoimitalon uudessa 
kirjastossa. 

Kevään ohjelma: 
11.1.   Taylor Jenkins Reid: Daisy Jones 

& The Six

8.2.   Vanessa Springora: Suostumus

8.3.   Ann Patchet: Hollantilainen talo 

5.4.   Petra Rautiainen: Meren muisti

10.5.   Brit Bennett: Mikä meidät  
erottaa

Lukupiirit

Lukuhetki lukukoiralle tarjoaa lapselle 
rauhallisen ja turvallisen tilaisuuden 
lukea ääneen kenenkään tuomitse-
matta tai häiritsemättä. Yhden lukijan 
lukuhetki kestää 10–15 minuuttia.

Lukulemmikki Vieno
Lukulemmikki Vienon vierailut  
Launeen kirjastossa  
ti 10.1., 14.2., 14.3., 11.4.  
klo 17.30−18.30

Lukulemmikki Vienon  
vierailut pääkirjastossa  
31.1., 28.2., 28.3.,  
25.4. ja 30.5.  
klo 17.30−18.30

Lukulemmikki Vieno jatkaa vierai-
luja Launeen kirjastolla ja valloittaa 
keväällä myös pääkirjaston!

Vieno on 4-vuotias iloinen ja ihmisra-
kas cockerspanieli. 

Varaa oma lukuaika Launeen kirjastolla 
paikan päällä tai puhelimitse  
p. 044 416 3513.

Pääkirjaston lukuhetkiin ennakkoil-
moittautuminen lasten ja nuorten pal-
veluihin paikan päällä tai puhelimitse 
p. 044 018 7106.

Lukukoira Arttu
Lukukoira Artun vierailut Mukkulan 
kirjastossa 10.1., 7.2., 7.3. ja 11.4. klo 
10.00−11.00

Ennakkovaraukset mukkula.kirjasto@
lahti.fi tai p. 044 416 3529. Lukijoita 
otetaan neljä per kerta, peruthan 
varauksesi, jos et pääsekään!

Lukulemmikki Hilla
Lukulemmikki Hillan vierailut  
Jalkarannan kirjastossa 27.1.,  
24.2., 31.3. ja 28.4. klo 9.00−10.00

Ennakkovaraukset jalkaranta.kirjasto@
lahti.fi tai p. 044 416 3527. Lukijoita 
otetaan neljä per kerta, peruthan 
varauksesi, jos et pääsekään!

Lapsille ja nuorille

Arttu.

Vieno.



Mukkulan kirjaston 
pelitoimintatorstait
Rentoa pelitoimintaa lapsille ja 
nuorille joka toinen torstai klo 
13.00−15.00 

Pelitoimintatorstait: 12.1, 26.1., 9.2., 
23.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4. ja 4.5. 

Tule oleskelemaan ja pelailemaan kon-
soli-tai lautapelejä kirjaston henkilö-
kunnan kanssa. 

Kärpäsen kirjaston 
pelitoimintatorstait
Rentoa pelitoimintaa lapsille ja 
nuorille joka toinen torstai klo 
13.00−15.00 

Pelitoimintatorstait: 19.1., 2.2., 16.2., 
2.3., 16.3., 30.3., 13.4., 27.4. ja 11.5.

Tule oleskelemaan ja pelailemaan kon-
soli-tai lautapelejä kirjaston henkilö-
kunnan kanssa. 

Lautapeli-iltapäivät lapsille
Joka toinen keskiviikko  
18.1.−24.5. klo 15.00–17.00 
pääkirjaston lasten alue

Opetellaan ja pelataan uusia ja van-
hoja lautapelejä. Valikoimassa ala-
koululaisille sopivia pelejä.

Lapsille ja nuorille

Pehmojen yökyläily Ahtialan 
kirjastossa
ke 8.2. klo 17.00 – to 9.2. klo 15.00  
Ahtialan kirjasto 

Lasten pehmot pääsevät yökyläile-
mään Ahtialan kirjastoon. Tarkemmat 
tiedot julkaistaan myöhemmin kirjas-
ton verkkosivuilla.

Pehmojen työkyläily 
Jalkarannan kirjastossa
ke 1.3. – to 2.3.

Lasten pehmot pääsevät tutustumaan 
kirjastotyöhön Jalkarannan kirjastoon. 
Tarkemmat tiedot julkaistaan myö-
hemmin kirjaston verkkosivuilla.

SUPER teatteri:  
Pumpuli-vauvateatteriesitys
pe 13.1. klo 10.00 ja 11.00 
pääkirjaston Monitoimitila

ke 15.2. klo 10.00  
Jalkarannan kirjasto

Tervetuloa katsomaan ja ihmette-
lemään, mitä pumpulinpehmeässä 
maailmassa tapahtuu! 

PUMPULI on aisteja hivelevä, rauhal-
linen ja lempeä vauvateatteriesitys, 
jossa tunnelmat syntyvät musiikin, 
äänien, valojen, sanojen ja liikkeen 
kautta. Esityksen kesto on noin 20 
min, jonka jälkeen vau-
vat saavat vapaasti 
ihmetellen tutus-
tua teoksessa käy-
tettyihin materiaa-
leihin. Suositusikä 
4−18 kk.

Ennakkoilmoittautuminen  
pääkirjastolla lasten ja nuorten  
palveluihin paikan päällä tai  
p. 044 018 7106 (ei tekstiviestejä).

Ennakkoilmoittautuminen  
Jalkarannan kirjastoon: 
jalkaranta.kirjasto@lahti.fi tai  
p. 044 416 3527.

Lasten 
talvikarnevaalit 
kirjastoissa 
Hassun hauskat kirjaston maskotit 
Malla Mesikämmen ja Kuoma Repolai-
nen seikkailevat talvisessa LÄHISmet-
sässä. Nukkuukohan karhu talviunta 
tänä talvena? Esityksen kesto noin 30 
minuuttia. Näytelmä tarkoitettu päivä-
koti- ja alakouluikäisille.

to 19.1. klo 18.00   
Renkomäen kirjasto

pe 3.2. klo 10.00  
Launeen kirjasto
Launeen kirjastolle ennakkoilmoittautumi-
nen: laune.kirjasto@lahti.fi tai 044 416 3513

ti 7.2. klo 18.00 
Nastolan kirjasto

ke 8.2. klo 10.00  STRIIMATAAN   
pääkirjaston auditorio



Sinfonia Lahti esittää 
Katri Kirkkopellon  
Molli ja maan ääri - 
musiikkisatu
la 11.2. klo 10.30 ja 13.00  
pääkirjaston Auditorio

Mollin maailmaan kuuluu oma tuttu 
talo ja puutarha sekä kiviaita, joka 
erottaa puutarhan Suuresta metsästä. 
Viime aikoina Molli on kuitenkin usein 
unohtunut katsomaan aidan takana 
siintävää metsää. Olo on kumma: var-
paissa kutittelee ja häntäkin viuhtoo 
villisti. Mollilla on matkakuume! Ystä-
vänsä Pikku Sisun kannustamana Molli 
uskaltautuu ensi kertaa kotipihansa 
ulkopuolelle. Seikkailuun tarvitaan kar-
van verran rohkeutta, hännänmitalli-
nen sisukkuutta sekä viisaat jalat, jotka 
löytävät tien takaisin kotiin.

Sinfonia Lahden jousikvartetti 
Mikaela Palmu, viulu 
Eveliina Sipilä, viulu 
Jaakko Laivuori, alttoviulu 
Antero Manninen, sello 
Sadun lukija Elina Simes 
Konsertin kesto noin 20 min.

Kun kohtaat avaruusolennon
Oletko joskus kohdannut avaruusolen-
non? 

Nyt siihen on mahdollisuus! Kun koh-
taat avaruusolennon  -kuvakirja astuu 
ulos kansistaan vuorovaikutteisessa 
KAUK-näyttelyssä.

13.2.−5.3. Kärpäsen kirjasto 
30.3.−2.4. Ahtialan kirjasto 
3.−23.4. Renkomäen kirjasto 
24.4.−7.5. Mukkulan kirjasto 
8.−24.5. Nastolan kirjasto

Lapsille ja nuorille

Legoklubi Liipolan kirjastossa
ma 20.3., 17.4. ja 15.5.  
klo 13.00−14.00 
Liipolan kirjasto

Legoklubissa rakennellaan yhdessä 
kullakin kokoontumiskerralla annet-
tuun aiheeseen liittyen ja tarinoita luo-
den. Kirjasto tarjoaa legot rakentelua 
varten. Valmiista töistä kootaan näyt-
tely kirjastolle.

Suositusikä 5–12 -vuotiaat. Ennakkoil-
moittautuminen Liipolan kirjastoon p. 
044 416 3514. 

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

ke 22.3. klo 10.15  Liipolan kirjasto 
ke 5.4. klo 10.00 Ahtialan kirjasto 
to 20.4. klo 10.00  Kärpäsen kirjasto

Huom. Tapahtumiin ennakkoilmoittau-
tuminen! 
Liipola: liipola.kirjasto@lahti.fi tai  
p. 044 416 3514 
Ahtiala: ahtiala.kirjasto@lahti.fi tai  
p. 044 416 3525 
Kärpänen: karpanen.kirjasto@lahti.fi 
tai p. 044 416 3512

Kirjaston maskottien vaalit
Lahden kirjaston omat lasten maskotit Malla, Kuoma, Lempi ja Tirppa 
lähtevät ehdokkaiksi satuvaaleihin! Seuraa maskottien vaalikampan-
jointia kevään aikana. Satuvaalien äänestys järjestetään Lahden kir-
jastoissa samaan aikaan eduskuntavaalien 
ennakkoäänestyksen kanssa.



Lukusankaripiirit 
Instagramissa
ma 17.4.

Pikkulapsiperheille suunnatut Luku-
sankaripiirit alkavat 17.4. ja ne kestä-
vät kolme viikkoa. Lukusankaripiireissä 
luetaan lyhyitä kirjoja ja tehdään tari-
noiden innoittamana kivoja tehtäviä 
perheen kesken.

Ryhmiä on neljä:  
0−1-vuotiaille, 1−2-vuotiaille, 
2−3-vuotiaille ja 4−5-vuotiaille.

Lukusankaripiirit järjestetään koko-
naan Instagramissa. Jokaiselle ryh-
mälle luodaan oma ryhmäkeskustelu, 
jonne ilmoittautuneet lisätään. Kes-
kusteluun voi osallistua itselleen sopi-
vana hetkenä. Tehtävien tekemisestä 
ei tarvitse ottaa stressiä, sillä pää-
asiana on mukava perheenkeskeinen 
yhdessäolo ja kivoihin kirjoihin tutus-
tuminen. Tahtikin on rauhallinen, yksi 
kirja per viikko.

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköi-
sesti 3.4. alkaen osoitteessa  
bit.ly/lukusankaripiirit.

Kirjailijavieraana Anneli Kanto
ti 18.4. klo 9.30 
Renkomäen kirjasto

Muun muassa Viisi villiä Virtasta -kir-
joistaan tunnettu kirjailija ja käsi-
kirjoittaja kertoo lastenkirjoistaan. 
Tilaisuus on vuorovaikutteinen ja ete-
nee lapsiyleisön kanssa keskustellen. 
Puhumme myös lukutaidon tärkey-
destä ja hyödyllisyydestä.

LUMA-paja: Kiviä tutkimaan!
to 4.5. klo 17.00−19.00 
pääkirjaston lasten alue

Oletko joskus löytänyt hienon kiven? 
Suomessa on todella kauniita ja ainut-
laatuisia kivimineraaleja, joita pääset 
tässä työpajassa tutkimaan lähietäi-
syydeltä muun muassa mikroskoopilla, 
UV-valolla ja magneetilla. Opit myös, 
miten kivimineraaleja voi luokitella ja 
tunnistaa. Kiviharrastus vie helposti 
mukanaan niin lapset kuin aikuisetkin, 
lähdetään yhdessä tutkimaan kiviä!

Paja on suunnattu alakouluikäisille, 
mutta kaikenikäiset ovat tervetulleita. 
Yhteistyössä Päijät-Hämeen LUMA-kes-
kus. Varmista paikkasi ilmoittautumalla 
ennakkoon lasten ja nuorten palvelui-
hin paikan päällä tai  
p. 044 018 7106 (ei tekstiviestejä).

Lapsille ja nuorille

Teatteri Siperia:  
Apo Apponen
to 11.5. klo 10.00 Mukkulan kirjasto 
to 11.5. klo 18.00 Nastolan kirjasto

Esitys perustuu Juhani Känkäsen 
samannimiseen kirjasarjaan. Näy-
telmäsovituksessa arkisista asioista 
kehittyy suuria seikkailuja ja haus-
koja tilanteita, jotka pitävät yleisön 
hymyissä suin läpi esityksen. Esityksen 
kesto 45 min. Ikäsuositus 4−7 vuotta.

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

Nastolan kirjaston esitykseen ei tar-
vitse ennakkoilmoittautua.

Kevätkarnevaalit  
Launeen kirjastossa
la 27.5. klo 10−14 
Launeen kirjasto

Perinteinen koko perheen kevätkar-
nevaali järjestetään jälleen Launeen 
omakotitaloyhdistyksen sekä kirjaston 
yhteistyönä. Riemukas ohjelma julkais-
taan myöhemmin keväällä. 

Lukuviikko
Lukuviikkoa vietetään taas huhti-
kuussa. Tänä vuonna teemana on 
lukemisen uudet muodot. Viikon 
ohjelma täydentyy myöhemmin, 
seuraa kirjaston verkkosivuja.

Apo Apponen.



Launeen kirjaston satutuokiot
Parittomina keskiviikkoina  
4.1.−24.5. klo 9.30 
Launeen kirjasto.

Tervetuloa pysähtymään tarinoiden 
äärelle! Sopii yli 3-vuotiaille.

Satutuokiopäivät 4.1., 18.1., 1.2., 
15.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4., 
10.5., 24.5.

Mukkulan kirjaston 
satutuokiot
Kerran kuukaudessa keskiviikkoisin 
klo 10.00−10.30.  

Satutuokiopäivät  
4.1., 1.2., 1.3., 5.4. ja 3.5. 

Pääkirjaston satutuokiot
Joka viikko ti ja la klo 10.30 
10.1.−3.6. 
pääkirjaston satuhuone.

Satuja kahdesti viikossa. Suositellaan 
yli 3-vuotiaille.

Storytime in English
Lahti main library play room 
Thursdays 12.1., 9.2., 9.3., 13.4., 
11.5. 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.

Kärpäsen kirjaston 
satutuokiot
kerran kuukaudessa perjantaisin  
klo 10−10.30.

Satuokiopäivät:  
13.1., 3.2., 3.3., 14.4. ja 5.5. 

Jalkarannan kirjaston 
satutuokiot
Kerran kuukaudessa kuun viimeisenä 
keskiviikkona klo 10.00−10.30.  

Satuokiopäivät 25.1., 22.2., 29.3., 
26.4. ja 31.5. 

Satutuokiot

Renkomäen kirjaston 
satutuokiot
keskiviikkoisin  
18.1., 1.2. (kirjaston maskotti 
Kuoma Repolaisen satutuokio), 15.2., 
15.3., 19.4. ja 10.5.  
klo 9.30. 

Mukkulan kirjaston 
satutuokiot
Kerran kuukaudessa kuun  
ensimmäisenä keskiviikkona  
klo 10.00−10.30.  
Satutuokiopäivät:  
4.1., 1.2., 1.3., 5.4. ja 3.5. 

Liipolan kirjaston satutuokiot
Tiistaina 14.2.  
klo 10.00 teemalla ystävänpäivä  
ja keskiviikkona 19.4. klo 10.00  
teemalla pääsiäinen.

Tervetuloa pysähtymään tarinoiden 
äärelle! Sopii yli 3-vuotiaille.

Ahtialan kirjaston satutuokiot
Kuukauden ensimmäinen keskiviikko 
4.1.−3.5. klo 10.00−10.30. 

Sopii yli 3-vuotiaille. Tervetuloa pysäh-
tymään tarinoiden äärelle! 

Satutuokiopäivät: 4.1., 1.2., 1.3. ja 3.5.

Nastolan kirjaston satutuokiot
Kerran kuussa keskiviikkona  
klo 10.00.

Satutuokiopäivät: 4.1., 1.2., 1.3., 29.3., 
26.4. ja 24.5.
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Aikuisten tapahtumat

Tapahtumakalenteri

Lasten ja nuorten tapahtumat

Luentoja ja vierailijoita
 
Aikuisten lukudiplomin julkis-
tamisilta ti 17.1.  
klo 18.00−19.00  pääkirjaston 
tapahtuma-alue

Kirjailijavieraana Esa Sirén  
ti 10.1. klo 17.00 
Mukkulan kirjasto

Kirjailijavieraana Pirjo Saar-
nia: Ravintotiedon viidakossa 
ke 18.1. klo 17.00 pääkirjaston 
auditorio

Miten meitä huijataan? − 
Osta ja maksa turvallisesti 
verkossa  
ke 8.2. Nastolan kirjasto  
klo 12.00−13.30 
ke 8.2. pääkirjaston auditorio 
klo 17.30−19.00

Kirjailijavieraana Pertti Kiira: 
Jatkosodan sairasjunat  
ke 22.2. klo 17.00 pääkirjaston 
auditorio

Kirjailijavieraana  
Hanna Jensen to 16.3.  
klo 17.30 Ahtialan kirjasto

Kirjailijavieraana Kai Myrberg: 
Kokemuksia ja pohdintaa 
Pohjois-Koreasta ke 29.3. klo 
17.00 pääkirjaston auditorio

Kirjailijavieraana  
Olli Järvenkylä: Retkeilyvink-
kejä Suomen luontoon  
to 13.4. klo 17.00 pääkirjaston 
auditorio

Kirjailijavieraana  
Anneli Kanto 
ti 18.4. klo 17.30 
Renkomäen kirjasto

Vaaralliset naiset − aikuisten 
satutunti ti 3.5. klo 17.30  
pääkirjaston auditorio

Kirjailijavieraana Pepe Fors-
berg ti 16.5. klo 17.30 
Launeen kirjasto

Kohtaamisia ryhmässä
 
Kirjavinkkejä aikuisille  
ti 14.2. klo 10.00  
Mukkulan kirjasto

to 16.3. klo 11.30  
Nastolan kirjasto

ti 21.3. klo 17.30  
Renkomäen kirjasto

ke 26.4. klo 16.30  
Kärpäsen kirjasto

ti 9.5. klo 10.00  
Liipolan kirjasto 

Minun kuntani -keskusteluti-
laisuudet Lahden pääkirjasto 
Tammi−toukokuu: päivät tar-
kentuvat − seuraa ilmoittelua!

Nastolan kirjaston uutispiiri 
perjantaisin klo 10.00−11.00 
Kevään kokoontumiset 3.2., 
3.3., 31.3. ja 28.4.

Kärpäsen kirjaston uutispiiri 
tiistaisin klo 10.00−11.00 
Kevään kokoontumiset 17.1., 
14.2., 14.3., 11.4. ja 9.5. 

Uusien illat Kaksi kertaa 
kuussa 8.2.−19.4.  
klo 17.00 Lahden pääkirjasto

Library evening for newco-
mers Thu 16.2. at 17 pm 
Lahti main library

Библиотека - не лабиринт, 
она - источник Четверг  
9.3. 17.00 – 18.00 
Центральная библиотека 
Лахти

Kirjoitetaan! Kerran kuussa 
torstaisin 12.1.−8.6.  
klo 17.30−19.00 
pääkirjaston Monitoimitila

Sanojen suojassa -kirjoitus-
ryhmä Joka toinen keskiviikko 
1.2.−3.5. klo 17.30−19.00 pää-
kirjaston Tuohi-kokoushuone

Open mic to 23.2. klo 17.30  
pääkirjasto

Musiikki
 
Vieraana Osmo Tapio Räihälä 
ti 24.1. klo 17.00–18.00 
pääkirjaston auditorio

Kahvia ja lauluntekijöitä - 
kiertue: AWA ja Emmy June  
ke 15.3. klo 18.00–19.00 
pääkirjaston musiikkialue

Bongaa oma lähikonserttisi! 
-kiertue kirjastoissa keväällä 
Sinfonia Lahden pienryhmät 
eri kokoonpanoissa jalkautu-
vat kirjastoihin konsertoimaan 
kevään aikana. 

Kirjailijavieraana Liisa  
Ukkola-Vuoti: Milloin ja miten 
musiikki vaikuttaa tervey-
teen? ke 19.4. klo 18.00−19.00 
pääkirjaston auditorio 

Digitaidot
 
Renkomäen digitaitopiiri  
24.1., 28.2., 4.4. ja 2.5.  
klo 12.00–13.00

Pääkirjaston digitaitopiiri  
keskiviikkoisin 25.1., 22.2., 
22.3., 19.4.  
klo 14.00.

Muista myös lukupiirit 
ja käsityöpiirit! 
Löydät kokoontumisajat ja  
-paikat tapahtumaesitteestä tai 
verkosta: lastu.finna.fi.

Lukulemmikki Vienon vierailut  
Launeen kirjastossa  
ti 10.1., 14.2., 14.3., 11.4.  
klo 17.30−18.30 

Lukulemmikki Vienon  
vierailut pääkirjastossa  
31.1., 28.2., 28.3., 25.4. ja 30.5.  
klo 17.30−18.30 

Lukukoira Artun vierailut Muk-
kulan kirjastossa 10.1., 7.2., 
7.3. ja 11.4. klo 10.00−11.00 

Lukulemmikki Hillan vierai-
lut Jalkarannan kirjastossa 
27.1., 24.2., 31.3. ja 28.4. klo 
9.00−10.00 

Mukkulan kirjaston pelitoimin-
tatorstait joka toinen torstai  
klo 13.00−15.00

Kärpäsen kirjaston pelitoimin-
tatorstait joka toinen torstai klo 
13.00−15.00

Lautapeli-iltapäivät lapsille 
Joka toinen keskiviikko  
18.1.−24.5. klo 15.00–17.00 
pääkirjaston lasten alue 

Lasten talvikarnevaalit  
kirjastoissa 
to 19.1. klo 18.00  
Renkomäen kirjasto

pe 3.2. klo 10.00  
Launeen kirjasto 

ti 7.2. klo 18.00 
Nastolan kirjasto

ke 8.2. klo 10.00  
pääkirjaston auditorio 

SUPER teatteri:  
Pumpuli-vauvateatteriesitys  
pe 13.1. klo 10.00 ja 11.00 pää-
kirjaston Monitoimitila 

ke 15.2. klo 10.00 
Jalkarannan kirjasto 

Pehmojen yökyläily Ahtialan 
kirjastossa ke 8.2. klo 17.00 – 
to 9.2. klo 15.00  

Pehmojen työkyläily Jalkaran-
nan kirjastossa ke 1.3. – to 2.3.

Sinfonia Lahti esittää Katri 
Kirkkopellon Molli ja maan 
ääri -musiikkisatu la 11.2.  
klo 10.30 ja 13.00  
pääkirjaston Auditorio 

Kun kohtaat avaruusolennon 
13.2.−5.3. Kärpäsen kirjasto 
30.3.−2.4. Ahtialan kirjasto 
3.−23.4. Renkomäen kirjasto 
24.4.−7.5. Mukkulan kirjasto 
8.−24.5. Nastolan kirjasto 

Legoklubi Liipolan kirjastossa 
ma 20.3., 17.4. ja 15.5.  
klo 13.00−14.00  

Lauluhaitarin Ötökkäjamit  
ke 22.3. klo 10.15  
Liipolan kirjasto 

ke 5.4. klo 10.00  
Ahtialan kirjasto 

to 20.4. klo 10.00  
Kärpäsen kirjasto 

 
Lukusankaripiirit Instagramissa 
ma 17.4. alkaen 

Kirjailijavieraana Anneli Kanto 
ti 18.4. klo 9.30 
Renkomäen kirjasto

LUMA-paja: Kiviä tutkimaan! 
to 4.5. klo 17.00−19.00 
pääkirjaston lasten alue 

Teatteri Siperia: Apo Apponen 
to 11.5. klo 10.00  
Mukkulan kirjasto 

to 11.5. klo 18.00  
Nastolan kirjasto

Kevätkarnevaalit  
Launeen kirjastossa la 27.5.  
klo 10.00−14.00 

Satutuokiot
 
Launeen kirjaston satutuokiot 
Parittomina keskiviikkoina  
4.1.−24.5. klo 9.30

Satutuokioita Mukkulan kirjas-
tossa kerran kuukaudessa keski-
viikkoisin klo 10.00−10.30.  

Pääkirjaston satutuokiot 
Joka viikko ti ja la klo 10.30, 
10.1.−3.6.

Storytime in English  
Lahti main library play room 
Thursdays 12.1., 9.2., 9.3., 
13.4., 11.5. at 10am

Kärpäsen kirjaston satutuokiot 
kerran kuukaudessa perjantai-
sin klo 10.00−10.30.

Satutuokioita Jalkarannan kir-
jastossa kerran kuukaudessa 
kuun viimeisenä keskiviikkona 
klo 10.00−10.30.  

Renkomäen kirjaston satutuo-
kiot keskiviikkoisin 18.1., 1.2. 

Mukkulan kirjaston satutuo-
kiot Kerran kuukaudessa kuun 
ensimmäisenä keskiviikkona  
klo 10.00−10.30

Liipolan kirjaston satutuokiot 
Tiistaina 14.2. klo 10.00 tee-
malla ystävänpäivä ja keskiviik-
kona 19.4. klo 10.00 teemalla 
pääsiäinen.

Ahtialan kirjaston satutuokiot 
Kuukauden ensimmäinen keski-
viikko 4.1.−3.5. klo 10.00−10.30

Nastolan kirjaston satutuokiot 
Kerran kuussa keskiviikkona klo 
10.00

 Ennakkoilmoittautuminen. 
Katso tarkemmat tiedot  
tapahtumaesitteestä tai  
verkosta: lastu.finna.fi.



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 nuorten palvelut
puh. 044 018 7106
kaupunginkirjasto@lahti.fi

Renkomäen kirjasto
Orimattilankatu 103 
Monitoimitalo Aura
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.


