LAHDEN KAUPUNGIN KIRJASTON

lastukirjastot.fi

1/2014

Media- ja musiikkipalvelut uudistuvat
Salla Palmi-Felin
Pääkirjaston 2. kerroksen palvelut ja tilat uudistuvat tämän syksyn
ja ensi kevään aikana. Lehtisali ja
musiikkiosasto on yhdistetty media- ja musiikkipalveluiksi. Käytännön
toimivuuden ohella musiikkiosaston remontin tavoitteena on lisätä
asiakkaille viihtyisiä oleskelutiloja ja
musiikinkuuntelupisteitä.Vetovoimaa lisää, kun lainattava musiikki- ja
elokuva-aineisto saadaan entistä

houkuttelevammin esille. Atk-luokka
uudistuu monitoimitilaksi, jota käytetään atk- ja mediataitojen opetukseen ja harjoitteluun, kokouksiin sekä
musiikkitapahtumiin.
Mediapalvelut keskitetään musiikkiosaston puolelle, jonne saadaan
uudistuksessa lisätilaa koneille ja laitteille. Asiakkaiden käytössä ovat äänitysstudio, pelihuone, tv-huone, musiikin ja vhs-kasettien digitointilaitteet,

videoeditointi sekä 3D-tulostin.
Musiikinkuunteluhuoneet ja pianohuoneet kuuluvat edelleen palvelutarjontaan. Mikrofilmien luku
säilyy lehtisalissa. Internet-yhteydellä varustettuja asiakastietokoneita sähköposti- ja asiointikäyttöön
on tarjolla sekä lehtisalissa että
musiikkiosastolla.
Sisustuksessa hyödynnetään
olemassa olevia kalusteita: esimer-

kiksi kirjahyllyt sekä monet pöydistä ja tuoleista jatkavat elämäänsä
kunnostettuina.
Remontti ajoittuu loka-marraskuulle 2014, jolloin musiikkiosasto
on suljettuna atk-luokkaa lukuun ottamatta. Pienimuotoista elokuvien ja
musiikin lainausta järjestetään myös
remontin aikana. Uudistukset jatkuvat lehtisalin alueella vuodenvaihteen
jälkeen.

Pelihuoneessa onnistuu
hauskanpito yksin ja yhdessä.

Studiossa tehdään
tulevaisuuden tähtiä.

Tutustu pelien maailmaan Salla Palmi-Felin
Musiikkiosaston pelihuoneesta on muotoutunut varsin suosittu tila niin
lapsille kuin aikuisillekin. Pelihuoneessa asiakkaiden käytössä ovat Xbox
360, PlayStation 3 ja PlayStation 4 -pelikonsolit ja pelejä on kaikenikäisille.
Pelihuoneessa voi kurkistaa pelimaailmaan ja pelihuone tarjoaa perheille
mahdollisuuden tutustua eri konsoleihin ja peleihin myös omien
ostopäätösten tueksi. Pelihuoneessa noudatetaan pelien ikärajamerkintöjä:
peli valitaan aina nuorimman pelaajan iän mukaan. Jokainen pelaaja lainaa
peliohjaimen omalla kirjastokortillaan. Osa peleistä on lainausoikeuksista
johtuen hankittu ainoastaan kirjastossa pelattaviksi, osa on lainattavissa kotiin.
Pelihuone on käytettävissä kirjaston aukioloaikoina, ja sen voi varata joko
paikan päällä tai puhelimitse kahdeksi tunniksi kerrallaan.

Asiakasopastukset
pääkirjastossa
Innostu Internetistä
tai tutustu tablettiin.
■■ Nappaa omasta kirjastostasi mukaan kurssiesitteemme tai tutustu
kurssivalikoimaan verkkosivuillamme.
■■ Opettele käyttämään tietokonetta, ota tablettisi asetukset haltuun, tai
tutustu pilvipalveluihin. Kursseja on
tarjolla niin vasta-alkajille kuin hieman
pidemmälle ehtineillekin. Koko kurssiohjelman ja itsellesi sopivan kurssin
löydät syyskuussa ilmestyvästä kurssiesitteestämme. Kursseille voit ilmoittautua puhelimitse (044 416 3928)

tai henkilökohtaisesti musiikkiosaston asiakaspalvelussa. Kurssit pidetään
pääkirjaston atk-luokassa. Tervetuloa
oppimaan yhdessä!

Mediaohjaajat opastavat
ilman ajanvarausta
■■ Harjoittele tietokoneen tai tabletin
käyttöä mediaohjaajan opastuksessa
pääkirjaston atk-luokassa maanantaisin
klo 13-15 ja keskiviikkoisin klo 15-17.
Ohjatussa harjoittelussa mediaohjaajamme auttavat sinua ratkaisemaan
tietotekniikan ja internetin käytön
ongelmasi. Ota mukaan oma toimintakuntoinen laitteesi tai harjoittele atkluokan koneilla.

Pöytälaatikkosävellykset
biiseiksi äänitysstudiossa Janne Seppänen
Musiikkiosaston äänitysstudio tarjoaa käyttöön työkalut, joilla niin aloitteleva
kuin jo pidemmälle ehtinyt säveltäjä voi tallentaa omat ideansa kuunneltaviksi
kappaleiksi. Studion ohjelmistot taipuvat sekä akustisen että elektronisen
musiikin tuottamiseen. Studioon voi tulla tutustumaan myös ilman aikaisempaa
kokemusta aiheesta. Annamme studion käyttöön alkuopastuksen, joka
räätälöidään aina opastettavan kokemuksen mukaan ja jonka jälkeen studiota
voi käyttää omatoimisesti.Voit tulla siis vaikka vain kokeilemaan, miten
esimerkiksi radiosta kuultavat kappaleet voivat saada alkunsa! Äänitysstudio
on käytettävissä pääkirjaston musiikkiosaston aukioloaikoina, ja sen voi varata
musiikkiosaston asiakaspalvelusta tai puhelimitse numerosta 03 812 5531.

Ideoista tekstiksi

rennossa ja kannustavassa ilmapiirissä.
Tarkoituksena ei ole kritisoida teksteNuorten kirjoittajien
jä tai hioa niitä julkaisukuntoon, vaan
ryhmässä luodaan uutta
avata kirjoittamiseen liittyviä esteitä ja
■■ Lahden pääkirjastossa keväällä 2014 lukkoja yksinkertaisten harjoitusten
käynnistynyt nuorten kirjoittajien ryh- avulla. Mukaan voi tulla, vaikka mitään
omaa tekstiä ei vielä olisikaan valmiina.
mä jatkaa kokoontumisiaan ja kutsuu
mukaan myös uusia kirjoittajia. Ryhmä ■■ Tapaamiset kestävät osallistujien
lukumäärästä riippuen noin tunniskokoontuu pääkirjaston kokoushuoneessa joka toinen maanantai klo 17.00. ta puoleentoista tuntiin. Harjoitusten
Syyskautta on jo aloiteltu yhden tapaa- suunnittelussa on ajateltu noin yläkoumisen verran, mutta mukaan ehtii vielä. luikäisiä nuoria, mutta mitään tarkkaa
osallistumisikärajaa ei ole.
Seuraavat kokoontumiset ovat 15.9. ja
■■ Lisätietoja antaa ryhmän ohjaajana
29.9.
toimiva kirjastonhoitaja Johanna Nur■■ Ryhmä on avoin kaikille kirjoittaminen. johanna.nurminen@lahti.fi
misesta kiinnostuneille nuorille, jotka
(tai puhelimitse 044 416 3523)
haluavat etsiä omaa ilmaisutapaansa
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”Vaati pientä totuttelua, mutta sen jälkeen
toimii mukavasti.”
Päijät-Hämeen kirjastojen yhteinen verkkokirjasto LASTU otettiin Lahden osalta käyttöön vuoden alussa. Syksyn
aikana mukaan tulevat muutkin alueen kirjastot.
”Yhteinen verkkokirjasto helpottaa asiakkaiden asioimista eri kuntien kirjastoissa – kaikki tiedot löytyvät
samoilta sivuilta. Jatkossa voi esimerkiksi yhdellä haulla
tarkastaa missä Päijät-Hämeen kirjastossa tietty kirja on
paikalla”, kertoo verkko- ja viestintäkoordinaattori Tanja Ojakangas
Yhteisille sivuille voidaan tuottaa enemmän asiakkaita
kiinnostavia artikkeleita ja suosituksia nyt, kun tekijöitä on
enemmän. Sisältöjen avaamisella pyrimme helpottamaan
asiakkaiden valintoja ja esittelemään myös vähemmän
tunnettua aineistoa. Sivuilla on jo lähes viisisataa vinkkiä
kiinnostavista kirjoista, levyistä ja elokuvista kaikenikäisille. Sivusto myös suosittelee samankaltaista lainattavaa,
jos on jo löytänyt kiinnostavan teoksen.
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”En tiennyt, että kirjastossa on konsertteja.”
Verkkokirjastosta löytyy myös tieto kaikista seudun kirjastojen tapahtumista sekä näyttelyistä. ”Esimerkiksi Lahden
kaupunginkirjasto järjestää vuodessa satoja maksuttomia
tapahtumia, joten Ajankohtaista-sivua kannattaa todella
seurata”, vihjaa tapahtumia järjestävä informaatikko Riikka
Junttila. Jotta mitään kiinnostavaa ei jäisi huomaamatta,
voi tapahtumatiedot myös tilata RSS-syötteenä omalle
laitteelle. Syötteitä voi tilata lähes kaikesta muustakin sivujen sisällöstä, uusimmista vinkeistä, uutisista tai vaikka
uusista hankinnoista.

”Hienoa, että sivuilla on
asiakkaiden vinkkejä.”
Suurin muutos verkkokirjastossa on se, että myös asiakkaat
voivat osallistua sivujen tekemiseen kirjoittamalla vinkkejä, antamalla tähtiä ja arvioita tutustumistaan teoksista.
Asiakkaiden arvioimat teokset on koottu omalle sivulleen,
jossa niihin on helppo tutustua ja josta yhä uudet asiakkaat
ne löytävät. ”Palautushyllyt ovat kirjastojen suosituimpia
hyllyjä, verkkokirjastossa asiakkaiden arvioista koottu sivu
on tavallaan palautushylly sähköisessä muodossa”, vertaa
Ojakangas. (Jutun otsikot ovat poimintoja asiakaspalautteista.)

Hei, me vinkataan!

Vinkkaus, suosittelu, esittely – rakkaalla lapsella on monta nimeä, mutta ajatus on
sama eli vinkata valitulle kohderyhmälle hyviä kirjoja, elokuvia, pelejä tai musiikkia.

Vinkkarit

Kirjavinkkari Katja Niemi osaa
suositella kirjoja niin nuorille
kuin pienille lukijoille.

Lahden alueella kirjaston
omat vinkkarit kiertävät
säännöllisesti alakouluja.
Kirjasto on mukana Lahden kulttuurikasvatusohjelmassa, johon kuuluu
mm. kaikkien 3.-luokkalaisten vinkkaus omalla
koululla. Lukuvuoden
aikana vinkataan noin
1000 kolmasluokkalaista.
Myös yläkouluista etenkin 8.-luokkalaisille on
tarjottu vinkkausta.
Vinkkausta voi tehdä
monella tapaa, ja jokaisella vinkkarilla on oma tyylinsä. Yhteistäkin vinkkareilla on: vinkkari lukee
läjän kirjoja, valitsee niistä osan tai kaikki vinkki-

listalleen, kärrää itsensä ja vinkkikirjat kouluun luokan
eteen, esittelee jokaisen teoksen kertoen niistä pääkohdat
ja lukemalla hyvän pätkän tekstiä. Vinkkauksen aikana tai
jälkeen keskustellaan luokan kanssa vinkatuista kirjoista.
Oliko joku jo lukenut jonkin kirjoista? Mikä vaikuttaa
hyvältä tai itselle mielenkiintoiselta?
Kirjallisuuden vinkkauspaketti voi sisältää runokirjoja,
tietokirjoja, sarjakuvia ja satuja romaanien lisäksi. Paketin
voi kerätä myös jonkin teeman ympärille. Viihdyttävän
ja jännittävän teemapaketin voi koota melkeinpä aiheesta
kuin aiheesta: avaruus, ötökät, pelimaailma, klassikot jne.
Haastavan vinkkauksesta tekee se, että pakettiin on
osattava valita paljon erityyppisiä kirjoja, sillä kaikki lukijat ovat erilaisia eikä sama kirja voi mitenkään innostaa
kaikkia lukemaan. Kirjavinkkauksen idea onkin lukemaan
innostamisessa, mielikuvien tarjoamisessa ja mielenkiinnon
sytyttämisessä. Vinkkarit innostavat kuulijansa tarttumaan
kirjaan. Paljastuuko kansien välistä kepposia, arvoituksia
vai kummitustarinoita vai jotain aivan muuta ja yllättävää?
Vinkkaaja herättää kuulijan uteliaisuuden, ja pian on jo
saatava tietää kaikki itse.

KuMuKi-vinkkaus
Mikä yhdistää kirjoja, elokuvia, musiikkia ja pelejä? Tarina tietysti. Tämä pyritään huomioimaan myös kirjaston
KuMuKi-vinkkauksessa, eli nimensä mukaisesti vinkkaukseen sisältyy vinkkejä niin elokuvista, musiikista, peleistä kuin kirjoistakin.
Useinhan formaattien taustalla saattaa olla sama tarina, eli ensin on syntynyt vaikkapa kirja, josta tehdään
elokuva, ja saattaapa tarina inspiroida musiikin- ja pelintekijöitäkin. Kirjasto haluaa KuMuKi-vinkkauksellaan
kaataa raja-aitoja eri formaattien välillä ja innostaa vaikkapa vähän lukevan nuoren tarttumaan kirjaan, joka on
inspiroinut hänen lempiartistiaan tai vinkata kirjafanille
aiheeseen liittyviä elokuvia.
Eri medioita käsittelevä vinkkaus tarjoaa myös luontevan väylän mediakasvatukseen ja esimerkiksi elokuvien
ja pelien ikärajoista tai tekijänoikeusasioista kertomiseen.
KuMuKi-vinkkauksessa voidaan myös hyödyntää vaikkapa lasten tai nuorten itsensä tekemiä vinkkausvideoita.

Ahtialan kirjasto kutsuu perheitä viihtymään
Päivi Partanen

Ahtialan kirjasto, Purorinteenkatu 4, 15320 Lahti Avoinna: ma, ti & to klo 13-19 ja ke & pe 10-17

Uudistunut Ahtialan kirjasto koulun vieressä juhlii tänä
syksynä 20-vuotista taivaltaan. Juhlavuoden syksy koostuu
kirjoista, koko perheen tapahtumista, kouluvierailuista
ja kirjavinkkauksesta.
Ahtialan kirjastopalveluille valmistui kirjastokäyttöön
suunniteltu rakennus koulun tontille elokuussa 1994.
Sitä ennen kirjasto toimi Kunnaksen koululla. Kirjaston
palvelukonseptia, tilojen käyttöä ja sisustusta uudistettiin
loppuvuodesta 2013. Ahtialan kirjasto on nyt moderni,
viihtyisä ja yhteisöllinen tila, joka tarjoaa sisältöjä elämyksiin ja lukemiseen, opiskeluun, harrastuksiin ja tiedon hankintaan. ”Ahtialan suuralue on Lahdessa ja koko
Suomessa erityisen lapsiperhevaltainen asuinalue. Alueella
toimii useita kouluja ja päiväkoteja. Kirjastossa käy päivittäin yli 200 asiakasta ja yli 60 % Ahtialan kirjastosta
lainatusta aineistosta on lasten kirjoja. Iltapäivisin kirjasto toimii lisäksi koululaisten ajanviettopaikkana”, toteaa
vastaava kirjastonhoitaja Marianne Honkala.

Kirjaston uusi ilme on nyt alueen
asukkaiden näköinen
Asiakkaiden näkemyksiä ja palveluodotuksia kartoitettiin
ennen uudistusta. ”Kysyimme asiakaskyselyllä, mitä ahtialalaiset toivovat kirjastoltaan. Monet toiveista voitiin
muutoksessa toteuttaa. Esimerkiksi lukupaikkoja on nyt
enemmän ja hyllyt ovat matalampia. Myös lasten toivoma
pelikonsoli hankittiin. Uutta kirjastossa on myös monitoimitila, joka on koulun ja alueen muiden toimijoiden

käytössä. Yhteisöt ja yhdistykset voivat varata tilaa maksutta ja muut käyttäjät edullisesti käyttöönsä”, Honkala
vinkkaa. Tilassa onkin aloittamassa toimintaansa tänä
syksynä mm. painonpudotusryhmä ja Mannerheimin
Lastensuojeluliiton perhekahvila. Keskiviikkoisin yhteisöllisyyttä Ahtialassa edistetään pelipäivillä, joihin perheet ja kaveriporukat voivat tulla pelaamaan konsoli- ja
lautapelejä yhdessä. Syyskaudelle 2014 on luvassa myös
satutunteja, nukketeatteri- ja elokuvaesityksiä sekä muuta
lasten ohjelmaa.

Kirjoja ja muuta aineistoa aikuisille
ja lapsille tarjolla yli 20 000 kpl
Vaikka hyllymetrejä kirjastotilassa on vähennetty, kirjat
eivät lopu kesken. ”Tarjonta vastaa asiakkaiden kysyntään
ja on ajantasaista ja houkuttelevaa. Vanhentunut ja varastomainen kokoelma on poistettu ja aineisto on hyllyissä paremmin esillä. Lainaustilastot todistavat, että kirjat
löytävät paremmin tiensä lainaajien koteihin”, Honkala
kertoo. Lahden kaupunginkirjaston kokoelmat ovat kaikkien asiakkaiden yhteiskäytössä. Jos asiakas kysyy teosta,
jota oman kirjaston hyllyssä ei sillä hetkellä ole, mutta
joka on vapaana jossakin toisessa Lahden kirjastossa, toimitetaan sen maksuttomana hyllyvarauksena asiakkaalle
parissa päivässä. Asiakkaat ovatkin löytäneet tämän palvelun hyvin. Myös sähköiseen asiointiin varatut tietokoneet
ovat aikuisten ja lasten vilkkaassa käytössä.

Kun lapset viihtyvät,
viihtyvät vanhemmatkin.
Lastenosastolla voi myös
leikkiä, piirtää ja pelata
lautapelejä yhdessä.

Koululaiset ovat kirjastotyön
keskeinen kohderyhmä
”Lukemista ja tiedonhankintataitoja harjoitellaan koulun
ensimmäisestä luokasta lähtien. Alueen päiväkotien ja
koulujen kanssa tekemämme yhteistyön tavoitteena on,
että jokainen lapsi ja nuori löytää itselleen kiinnostavaa,
viihdyttävää, elämyksiä tuottavaa luettavaa, joka kehittää
kuin huomaamatta juuri sitä lukutaitoa, jota tarvitaan
koulussa ja myöhemmin elämässä”, Honkala sanoo. Lukukauden käynnistyttyä kirjaston henkilökunta suuntaakin taas pian Ahtialan alueen kouluille vinkkaamaan
koululaisille syksyn uutuuskirjoja.
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Tove Janssonin
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juhlavuosi

Tarja Rossi
Tove Janssonin (1914–2001) syntymästä tuli 9.8.
kuluneeksi sata vuotta. Hänen kirjojaan on käännetty jo yli neljällekymmenelle kielelle. Jansson oli
monilahjakkuus – kuvataiteilija, kirjailija, kuvittaja,
käsikirjoittaja sekä laulujen sanoittaja.

Parhaiten Tove Jansson tunnetaan muumiperheen luojana. Muumipeikon hahmo syntyi jo 1930-luvulla.
1930-luvun alkupuolella Janssonin akvarelleissa esiintyi mustia muumin kaltaisia olentoja, ja pian Jansson
alkoi käyttää hahmoa pilapiirroksissaan, joissa se toimi
tekijän tunnusmerkkinä yhdessä signeerauksen kanssa.
Aluksi hahmon nimi oli Snork (Niisku), mutta myöhemmin se sai Toven enon Einar Hammarstenin keksimän nimen Mumin tai Mumintroll (Muumi/Muumipeikko). Tämä oli kertonut ruokaa näpistelevälle
sisarentyttärelleen kauhutarinoita ruokakomerossa asuvasta ”Muumipeikosta”. Ensimmäisen muumikirjan-

Mediataitoja
opastamassa
Esittelyssä kirjaston mediaohjaajat ja
pedagogiset informaatikot

Pirjo Boman, mediaohjaaja
Työskentelen varsinaisesti
joko kirjaston atk-luokassa
tai yläkerran media- ja musiikkipalveluiden tai alakerran kirjallisuus- ja tietopalveluiden asiakaspalvelutiskeissä.
Neuvon asiakkaita kuin myös
henkilökuntaa tietotekniikkaan
liittyvissä kysymyksissä.
Toivon, että voimme kehittää
ja ylläpitää kirjastopalveluja
edelleen nyt ja tulevaisuudessa. Ja että niiden arvo, perintö
ja kokonaismerkitys tulisivat ymmärretyiksi myös niiden
keskuudessa, jotka päättävät kirjastojen kohtaloista.
Olavi Tamminen, mediaohjaaja
Työskentelen kirjallisuus- ja
tietopalveluissa eli minut löytää pääkirjaston ensimmäisestä
kerroksesta. Jos en ole näkösällä, niin minut voi aina pyytää
tulemaan avuksi esimerkiksi
pulmatilanteessa kirjaston tietokoneella. Asiakaspalvelutehtävien lisäksi päiväni koostuvat
mm. kirjaston sähköposteista, eKirjeistä ja ePalautteista
sekä verkkokirjaston ja intran
päivityksistä.
Kirjasto on muuttunut ajan
myötä. Monikaan asia ei hoidu enää ilman tietotekniikkaa. Mutta elämyksellisyys on ja pysyy, tuotetaan se sitten
millä tavalla tahansa.
Janne Seppänen, mediaohjaaja
Minut voi yleensä löytää pääkirjaston musiikkiosaston asiakaspalvelusta tai juoksemassa
ympäri taloa esimerkiksi tablettikurssien, musiikkitapahtumien tai asiakasopastuksien
parissa.
Niin nykyaikainen kuin tulevaisuudenkin kirjasto antaa
mahdollisuuden tutustua niin
vanhoihin kuin uusiin kulttuurista nauttimisen muotoihin ja
antaa rohkeasti uusia, rikkaita
elämyksiä käyttäjilleen.

sa Småtrollen och den stora översvämningen (suom.
Muumit ja suuri tuhotulva) Jansson kirjoitti vuosina
1939–1940, ja se ilmestyi syksyllä 1945.
Muumien rakastettavista hahmoista löytyy suosikkeja monenikäisille faneille, kuten seuraavasta kirjastolla
tehdystä pikagallupista ilmenee.
Mikä on paras muumihahmo ja miksi?
”Nipsu. En tiedä miksi.” Joona Airola 3 v
”Pikku Myy. Pieni, mutta hirmu rohkea ja välillä täpäkkä niin kuin pitääkin olla.” Äiti Tina Shukla
”Vaikea valita, kun hahmot ovat toinen toistaan parempia… Muumipappa! Hän muistuttaa niin elävästi
miesvainajaani, joka aina syventyi tutkimuksiinsa.” Tuula
”Niiskuneiti. No kun sillä on nilkkarengas ja kun se
on aina halunnut olla prinsessa.” Ilona 4 v
”Hemuli. Kun kerää kasveja ja postimerkkejä.” Tytti 2 v
Anna-Maria Hyrkäs, mediaohjaaja
Olen Lahden pääkirjaston
uusin mediaohjaaja. Opastan
lapsia ja nuoria turvalliseen
mediakäyttäytymiseen. Työskentelen myös perinteisissä
kirjastovirkailijan tehtävissä
lasten- ja nuortenosastolla.
Koen kirjaston nyt, vuonna
2014, olevan ennen kaikkea
virikkeitä tarjoava, innostava
ympäristö, jonka palvelut ovat
jokaisen saatavilla.

Katja Niemi, mediaohjaaja
Työskentelen Renkomäen
kirjastossa mediaohjaajana.
Työhöni kuuluu muun muassa lasten mediakasvatustuntien suunnittelu ja toteutus
sekä Renkomäen kirjaston
some-päivittely.
Tämän päivän kirjastoon voi
tulla oleskelemaan, pelailemaan,
tekemään läksyjä, viihtymään
ja tapaamaan kavereita – perinteistä lainaamista unohtamatta. Mielestäni tämä muutos on
oikein tervetullut ja toivoisin,
että tulevaisuudessa nuoretkin viihtyisivät palveluidemme
parissa enemmän.
Marko Akkanen, pedagoginen informaatikko
Työskentelen aikuisväestön
pedagogisena informaatikkona pääkirjaston media- ja
musiikkipalveluissa. Opastan
asiakkaitamme toimimaan nykyajan tietoyhteiskunnassa. Päivän mittaan saatan löytää itseni
opettamasta tabletin käyttöä ja
sähköisen asioinnin taitoja tai
neuvomasta verkkokirjaston ja
e-aineistojen käytössä.
Kirjaston aineistot, tilat ja laitteet ovat yhteistä omaisuuttamme. Uskonkin, että tulevaisuuden kirjasto kehittyy vuorovaikutuksessa asiakkaidemme
kanssa. Perinteisten aineistojen ja palvelujen rinnalle tulee
uutta. Sähköiset aineistot voivat olla esillä virtuaalihyllyissä. Asiakkaan oma älylaite auttaa suunnistamaan hyllyjen
välissä ja suosittelee samalla uutuuksia. Ohimennen voi
vilkaista, mikä on tilanne elektronisen urheilun eli kilpapelaamisen karsintaturnauksessa. Kirjasto elää!

”Paras hahmo on Nuuskamuikkunen. Rauhallinen ja viisas. Myös Taneli
Mäkelän ääni tekee sen
hyväksi. Nuuskamuikkunen on lapsiakin ajatellen rauhoittava hahmo,
jolla on hyvät opit niin
lapsille kuin aikuisille.”
Katri Nivala

Ilona 4 v ja Tytti 2 v

Päivi Penna, mediaohjaaja
Työni koostuu perinteisestä
kirjastotyöstä pääkirjaston eri
osastojen asiakaspalvelutiskeillä sekä varsinaisesta mediaohjaajan työstä. Mediaohjaajana
avustan asiakkaita asiakaskoneilla erilaisissa tietoteknisissä ongelmissa. Lisäksi toimin
Ohjatun harjoittelun yhtenä
ohjaajana sekä pidän Tutustu
tablettiin -kurssia.
Toivon, että kirjastoala pysyy
yhteiskunnallisen kehityksen
mukana ja että mahdollisimman
moni sellainen kuntalainen, jolle kirjastopalvelut ovat jääneet vähän vieraammiksi, saisi kipinän tulla tutustumaan
kirjaston monipuoliseen tarjontaan. Tavataan kirjastossa!
Jenna Ojala, pedagoginen informaatikko
Aloitin tänä syksynä nuorten
pedagogisena informaatikkona.
Hihaan saa tulla tarttumaan ja
kysymään vaikkapa hyviä luku-,
musiikki-, tai pelivinkkejä! Päätehtäviäni ovat nuorten kirjastonkäytön opetus, mediakasvatus sekä mm. tapahtumien
suunnittelu yhteistyössä muiden kanssa.
Tahtoisin oman toimeni puolesta varsinkin nuorten löytävän kirjaston tarjoamat palvelut ja mahdollisuudet. Kirjasto
on kaikkien yhteinen paikka. Tervetuloa maistelemaan
tunnelmaa!
Mediaohjaajana työskentelee kirjastossa myös Sirpa
Saareke.

Mediaohjaajat ja pedagogiset informaatikot ehtivät harvoin
yhteiskuvaan, sillä jokaisella on yleensä monta rautaa tulessa.

lastukirjastot.fi
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Kirjastoauto Pegasokselle syksyllä viisi uutta pysäkkiä
Sanna Kuosa

Kirjastoauto Pegasos palvelee syksystä lähtien uusia asiakkaita Kaarlaaksossa, Kiveriössä, Patomäessä ja
Viuhassa.

■ Pääkirjasto - Kirkkokatu 31,
PL 91, 15141 Lahti. p. 812 511.
Avoinna: ma-pe 10-20 la, su 10-16
■ Ahtialan kirjasto
Purorinteenkatu 4, 15320 Lahti
p. 812 5402. Avoinna: ma, ti, to 13-19,
ke, pe 10-17
■ Jalkarannan kirjasto
Tarjantie 78, Jalkarannan sairaalan aula
p. 812 5407. Avoinna: ma 12-19, ti, to 9-15
■ Kärpäsen kirjasto
Kasakkamäentie 16, 15800 Lahti
p. 812 5403. Avoinna: ma, ti, to 13-19,
ke, pe 10-17, la 10-15
■ Launeen kirjasto
Aurakatu 11, 15610 Lahti
p. 812 5404. Avoinna: ma, ti, to 13-19,
ke, pe 10-17
■ Liipolan kirjasto
Ostoskatu 3, Liipolan srk-keskus
p. 812 5405. Avoinna: ma,13-19,
ti, to 12-19, ke, pe 10-17
■ Mukkulan kirjasto
Tuhtokatu 2, 15240 Lahti
p. 812 5408. Avoinna: ma, ti, to 13-19,
ke, pe 10-17
■ Renkomäen kirjasto
Orimattilankatu 103, 15680 Lahti
p. 812 5406. Avoinna: ma, ti, to 13-19,
ke, pe 10-17
■ Kirjastoautot
p. 812 5562

Kirjastoauto Pegasoksen uudet pysäkit 11.8. alkaen
Kaarlaakso: Kaarlaaksonkatu/Myrttikuja
Kiveriö:
Hirsimetsäntie/Viherlaaksontie
		
Metsäpellontie 41
Patomäki:
Porvoonjoentie/Puotikatu
Viuha:
Hakaportinkatu/Veräjänkatu

keskiviikko
parillinen vk.
torstai		
perjantai
parillinen vk.
perjantai
pariton vk.
perjantai
pariton vk.
keskiviikko
pariton vk.

Tapahtumia lapsille

Tapahtumia aikuisille

Pääkirjasto
Vihannesmusikaali Aikasoppa 16.9. klo 18.00
Sadunpäivä 18.10.
Kansallinen pelipäivä 15.11.
Nukketeatteri Poiju: Peikonhäntä 20.11.
klo 10.30 ja 18.00
Musiikkileikkikoulu Musiikkimarakatti laulaa
ja laulattaa joululauluja 8.12. klo 18.00
Satutunnit ti klo 10.00, la klo 11.00

Pääkirjasto
Matti Halmeaho esittää Tapio
Rautavaaran musiikkia ja
kertoo Rautavaarasta 25.9. klo
18.00-19.30
YTT Katri Karkinen kertoo
aiheesta Voiko suvun löytää
internetistä 9.10. klo 18.00
Sisko Ojanperän runollinen esitys
Aleksis Kivi ja Anian impi 10.10.
klo 14.00
Kirjailija Irmelin Sandman-Lilius Matti Halmeaho
kertoo Tove Janssonista10.11.
klo 17.30
Sanoista kuvia – luovan
kirjoittamisen piiri 29.9., 20.10.,
10.11. ja 1.12. klo 15.30

Ahtialan kirjasto
Pelipäivä (PS4) keskiviikkoisin klo
12.00-16.30
Kino - elokuvia ja piirrettyjä lapsille
2.9., 7.10., 4.11. ja 2.12. klo 18.00-18.30
MLL:n Perhekahvila kokoontuu maanantaisin
klo 9.30-11.00
Nukketeatteri PikkuKulkuri: Siilin joulu
10.12. klo 18.00

Nukketeatteri Capelle

DVD-esitykset 1.9., 6.10., 3.11. ja 1.12.
klo 18.00-19.00
Mukkulan kirjasto
Nukketeatteri Pinokkio: Akselin taksissa
18.9. klo 9.30 ja 10.30
Lauluhaitarin konsertti 25.11. klo 10.00

Kärpäsen kirjasto
Lukupiiri 24.9., 22.10., 19.11.,
17.12. klo 17.30-19.00
Käsityöpiiri 23.9., 7.10., 21.10.,
4.11., 18.11., 2.12., 16.12. klo
18.00-20.00
Lauluhaitari

Siilin joulu

Satutunti tiistaisin klo 9.30–10.00
Iltasatutunti parillisten viikkojen torstaisin
klo 18.00-18.30
Kärpäsen kirjasto
Nukketeatteri Ofelia : Pihlajan lasten
seikkailu 15.10. klo 18.00
Nukketeatteri PikkuKulkuri : Siilin joulu
3.12. klo 18.00
Launeen kirjasto
Nukketeatteri Capelle: Mirja ja ihmekirjat
8.10. klo 10.00 ja 18.00

Renkomäen kirjasto
MLL:n perhekahvila maanantaisin
klo 9.30-11.00
Pelipäivät perjantaisin klo 12.00-17.00
(PS3-pelikonsoli, iPadit, lautapelit)
Iltasatuhetket 30.9. ja 25.11. klo 18.00
Nukketeatteri PikkuKulkuri: Satusafari
29.10. klo 18.00

Launeen kirjasto
Lukupiiri 1.10., 5.11. ja 3.12. klo
17.00-19.00
Liipolan kirjasto
Venäjänkielinen kirjallisuuspiiri
Multi-Cultin tilassa 25.9. ja
20.11. klo 17.30

Sisko Ojanperä

Renkomäen kirjasto
Lukupiiri joka kuukauden
viimeinen tiistai klo 18.30
Irmelin Sandman Lilius
Poistokirja-askartelua 29.9. klo
17.30 (10 ensin ilmoittautunutta)
Lisää tapahtumatietoja osoitteesta:
http://www.lastukirjastot.fi/ajankohtaista

Satusafari

Joulun taikaa –satupäivä 15.12.

16.20-16.40
17.15-17.45
13.30-14.00
13.30-14.00
17.00-17.20
16.20-16.40

Lastuja – Lahden kaupunginkirjaston tiedotelehti 1/2014 Päätoimittaja: Eija Eskola | Taitto: Ready Ky | Valokuvat: Juha Tanhua, Jenna Ojala.

Kiveriöön perustettiin kirjaston sulkemisen vuoksi kolme pysäkkiaikaa kahteen
eri paikkaan. Aikatauluja on uusittu jokavuotiseen tapaan: joitakin hiljaisia pysäkkejä on lopetettu, ja joidenkin pysäkkien
aikataulu on muuttunut.
Tämä syksy tuo muutoksen kirjastoauton toimintaan, sillä toinen kirjastoautoista, 24 vuotta vanha Wilhelmiina, jäi
kesällä eläkkeelle. Tästä lähtien Lahdessa
toimitaan yhdellä kirjastoautolla, vuonna 2007 käyttöönotetulla Pegasoksella.
Muutos ei kuitenkaan vaikuta kirjastoautopalveluihin, sillä Pegasos on suunniteltu toimimaan ainoana autona. Siihen on
rakennettu vaihdettavia kirjavaunuja, joiden ansiosta auton aineisto on nopeasti
vaihdettavissa koulu- ja päiväkotipainotteisesta iltareiteille sopivaksi. Myös pysäkkimäärät ja pysäkilläoloajat pystytään
pitämään ennallaan.
Kirjastoauton aikatauluja saa kirjastoauton lisäksi kaikista Lahden kaupunginkirjaston toimipisteistä. Pysäkit ja niiden
aikataulut ovat näkyvillä myös kirjaston
verkkosivuilla lastukirjastot.fi/kirjastoautot. Uusia kirjastoauton pysäkkipaikkoja voi ehdottaa ympäri vuoden kirjaston
verkkosivujen kautta tai sähköpostitse
kirjastoautot@lahti.fi

