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Kirjaston syksy värittyy tapahtumilla, näyttelyillä ja 

kirjanjulkistuksilla. Kirjastot kutsuvat suojiinsa kirja-

ihmisiä sekä musiikinystäviä; tiedon- ja elämyksen-

nälkäisiä. 

 Kulttuuripääkaupunkivuoden ensi-iltaverho raot-

tuu jo 22.10.2010, jolloin Kulttuurit kuuluviin! -hanke 

marssittaa pääkirjaston Café Siriukseen afrikkalaisia 

tunnelmia. Pimeyden 876 sävyä taustoittavat Studi-

ossa järjestettävää kuolema-aiheista luentosarjaa, 

jossa lähestytään kuolemaa elämän parina odotta-

mattomistakin näkökulmista. 

 Lukemisen yönä 12.11. valot syttyvät marras-

kuun pimeyteen kirjojen ja musiikin puolesta pysäh-

tymistä ja synkkyyttä vastaan.

 Muistin ja muistamisen pimentoja tutkitaan Runo-

viikolla 8.–13.11. Mitä löytyykään Päivän runoilijoiden 

muistoista. Vai unohtuiko jotain?

Tervetuloa!

Bibliotekets höst färgas av evenemang, utställningar 

och bokpubliceringstillfällen. Huvudbibliotekets mång-

sidiga utrymmen bjuder in bokmänniskor samt musik-

vänner; de kunskapstörstande och de upplevelsehungriga.

 Kulturhuvudstadsåret gläntar på ridån redan 

22.10.2010, då projektet Kulturer ska höras! kör igång 

med afrikanska stämningar i Café Sirius i huvudbiblioteket. 

Mörkrets 876 nyanser skapar en bakgrund till en föreläs-

ningsserie om döden som ordnas i Studion. I föreläsning-

arna granskas döden ur överraskande synvinklar och som 

ett komplement till livet.

 Läsnatten i novembermörkret den 12.11 utgör ramarna 

för det kreativa tillstånd som skymningen skapar. Lampor 

tänds för böcker och musik, mot stagnation och dysterhet.

 Minnets mörka vrår ska synas under Poesiveckan 

8.–13.11. Vad gömmer Dagens poeter i sina minnen? 

Har man glömt någonting?

Välkommen! 

Mörker bara 
för våra ögon?

Pimeää vain 
meidän silmillemme?
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kulttuurit 
kuuluviin!
Mitä naapuristasi kuuluu? Ihmetyttääkö, 

kummastuttaako, kiinnostavatko tutut ja 

vieraat kulttuurit? Turun kulttuurien kirjo 

näkyy kirjaston elämyksellisissä tapah-

tumissa, näyttelyissä, tarinatuokioissa 

ja kirjavinkkauksissa. Tule tutustumaan 

eri kulttuureiden kirjallisuuteen, kieliin ja 

perinteisiin!

Kulturer ska höras! är bibliotekets 

mångkulturella evenemangsserie. 

Välkommen till Biblioteksklubben 

22.10. kl 18–22 i Café Sirius! 

Pysytkö Kartalla!? 
Afrikka Turussa tänään mm:
DJ Sundae Girl travels Africa
Nutcase ft pauli (rap-afrobeat-hiphop)
Afrikka -käsityöpaja

Kartalla!? -kirjastoklubi nuorille 
pääkirjaston Café Siriuksessa 
22.10.2010 klo 18–22. Myytävänä 
afrikkalaisia herkkuja. Sirius auki 
puoleen yöhön saakka. Tapahtuma 
on ikärajaton ja sinne on vapaa pääsy.

www.turku2011.fi/
kohtaamisia-kirjastossa
www.turku.fi/kirjasto
www.myspace.com/hustle176

Maailmanpyörä 
kiepauttaa kulttuurit 

kuuluviin vuonna 2011

Musiikki, tanssi ja ruokakulttuuri 

valtaavat kirjastopihan syksyn 2011 

monikulttuurisuustapahtumassa, 

jolloin Maailmanpyörä-tapahtuma-

sarja pyörähtää käyntiin ja 

lähtee lähikirjastoihin 

viihdyttämään ja 

tuomaan tietoa.
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                                 E
sko  Valtao ja

Miten tuoda valoa pitkään ja pimeään vuodenaikaan? Miten löytää humoristisiakin keinoja 

käsitellä erilaisia pimeiksi miellettyjä asioita? Miten tiede selittää pimeyttä ja miten sen itse koemme? 

Näihin kaikkiin löydät vastauksen Pimeyden 876 sävyä -hankkeen lähes 20 tapahtumakokonaisuudesta.

Pimeyden poikki 
-yleisöluentosarja
25.10.–29.11.2010 pääkirjaston 
Studiossa. Eri alojen asiantuntijat 
avaavat näkökulmia pimeyteen. 
Luentojen ajat löytyvät seuraavan 
aukeaman tapahtumakalenterista.

• Simo Saarijärvi • Markku Ojanen 
• Esko Valtaoja • Tomi Humalisto 
• Jari Lyytimäki • Kaarina Koski

Pimeyden 876 sävyä

Tunnelmoi 
tulen loisteessa

Pimeyden kodat – 
”Terrastella”  

8.10.–8.12.2010 
kirjastopihalla 

Avoinna pääkirjaston 
aukioloaikoina.

näkökulmia 
kuolemisen kulttuuriin
Kuolema kanssamme -luentosarja
Tiistaisin 26.10–14.12.2010 klo 18–20  pääkirjaston Studiossa

Turun kaupunginkirjaston luentosarja rikastaa Wäinö 

Aaltosen museon Kuolema ja sen monet kasvot -näyttelyä. 

Luentosarjaan liittyen pääkirjaston osastoille levittäytyy loka-

marraskuussa myös kuolema-aiheisia aineistonäyttelyitä.

26.10. klo 18–20  Arkkipiispa Kari Mäkinen: 
 Elämänpalvojan matka hautausmaalle. 
 Olavi Paavolaisen katse kuolemaan.

2.11. klo 18–20  Tutkija Nina Kokkinen: Taiteilijoiden 
 unikuvia matkasta tuonpuoleiseen – ja takaisin

16.11. klo 18–20  Kalevan Nainen Helena Nuutinen: 
 Itkuvirret surun äänenä 

23.11. klo 18–20  FT Tapani Tuovinen: Kuolemankulttuurista 
 Turunmaan saaristossa 1000–3000 vuotta sitten

30.11. klo 18–20  FT Terhi Utriainen: Elämän ja kuoleman rajalla:
 näkökulmia saattohoitoon

7.12. klo 18–20  Kirjailija Elina Hirvonen: Kauimpana kuolemasta 
 – elämää maailmassa, jossa ajan rajallisuus 
 on jatkuvasti läsnä

14.12. klo 18–20  Tekstiilitaiteilija Helbe Pajari: Viimeisen 
 matkan vaatteet – paratiisipuvussa yli rajan
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Kääriydy 
kaamokseen 
vuonna 2011

Kaamosviikonloppuna 
11.–12.11.2011 harhaillaan 

unettomuuden kokemuksissa, 
katsellaan unia, kauhistellaan 

enteitä sekä nautitaan taitelija-
vieraiden ja muiden esiintyjien 

tarjoamasta annista 
pitkälle yöhön.

lukulampun 
valossa
Lukulampun valossa on lukemisen, kirjoittamisen ja 

musiikin kuuntelemisen monitaiteinen tapahtumasarja. 

Miten valo ja varjot muuttavat lukemisen tilaa ja 

merkitystä, millaisena näyttäytyy pimeän melankolian 

valoisa puoli? 

Seuraa lyhtyrivejä Turun pääkirjastoon ja tule tapaa-

maan kirjailijoita, kirjoittamaan ja nauttimaan musiikista 

Lukemisen yöhön 12.11.2010. Kaikki pääkirjaston 

osastot ovat avoinna yömyöhään.

Hur finna humoristiska sätt att 

hantera saker som upplevs 

som mörka? Hur förklarar 

vetenskapen mörkret 

och hur upplever vi 

själva det? Läsnatten 

på huvud biblioteket 

12.11. kl 15–24.

lukemisen yö 
12.11.2010 klo 15–24

Syyspimeän juhla Turun pääkirjastossa. 

Illan teemana Pimeyden 876 sävyä. 

Varjoteatteria lapsille, aikuisille kirjallisuus-

keskusteluja suomeksi ja ruotsiksi, kirjailija- 

ja runoilijavieraita kaikenikäisille. 

Jazzia, laulelmia ja instrumentaalimusiikkia

3Nainen – taiteilijaryhmä: lauluja ja tekstejä 

kuolemasta, pimeydestä ja luopumisesta. 

Esko Valtaoja puhuu maailmankaikkeuden 

pimeydestä.

Esiintymässä 

• Sirkka Turkka • Nalle Valtiala • Bodil 

Lindfors • Kaskelotti • Star Dust Quartet

Tervetuloa maksuttomaan, 

kaikille avoimeen 

tapahtumaan! 

Myös koululaisryhmät ovat 
tervetulleita. Tapahtuman 
ohjelma löytyy osoitteista 
www.turku.fi/kirjasto sekä 
www.facebook.com/
turunkaupunginkirjasto

Tutustu hankkeen muihin tapahtumiin ja 
tekijöihin osoitteessa www.pimeys.fi

                                            S irkk a Turk ka

         
                             kuva P

ertti N
isonen
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tapahtumakalenteri 
loka-joulukuu 2010

6

pe 1.10. 10–11 Satupimiö – satutunti kaikenikäisille Maarian kirjasto

la 2.10. 10–12 Kirjastokaruselli-lastentapahtuma Hirvensalon kirjasto

ma 4.10. 9–10 Satupimiö – satutunti kaikenikäisille Saaga (pääkirjasto)

 15–18 Taiteilija naapurina -kaupunginosatyöpaja Pansion kirjasto

ti 5.10. 15–17 SanaPaja nuorten kerho Runosmäen kirjasto

 16–19.30 Lautapelikerho Stoori (pääkirjasto)

 18–19.30 Juutalaista musiikkia -musiikinkuuntelupiiri  Musiikkiosasto (pääkirjasto)

  (15 osanottajaa) 

ke 6.10. 10–11 Satupimiö – satutunti kaikenikäisille Moision kirjasto

 15–17 SanaPaja nuorten kerho Stoori (pääkirjasto)

 15–18 Taiteilija naapurina -kaupunginosatyöpaja Pansion kirjasto

to 7.10. 15–17 SanaPaja nuorten kerho Nummen kirjasto

la 9.10. 10–12 Kirjastokaruselli-lastentapahtuma Runosmäen kirjasto

ti 12.10. 15–17 SanaPaja nuorten kerho Runosmäen kirjasto

 12–13.30 Studia generalia -luento: Miten ehkäisen lonkka- Studio (pääkirjasto)

  murtumia ja miten kuntoudun murtuman jälkeen 

 16–19.30 Lautapelikerho Stoori (pääkirjasto)

 16–18 Taiteilija naapurina -kaupunginosatyöpaja  Nummen kirjasto

ke 13.10. 10–11 Satupimiö – satutunti kaikenikäisille Hirvensalon kirjasto

 12–13.30 Lue lounaaksi – avoin lukupiiri Lukusalonki (pääkirjasto)

 13–14.30 Vieras kirja -luento: Maahanmuuttajien  Studio (pääkirjasto)

  kirjallisuus Suomessa, FL Eila Rantonen 

 15–17 SanaPaja nuorten kerho Stoori (pääkirjasto)

 16–18 Taiteilija naapurina -kaupunginosatyöpaja Nummen kirjasto

pvm kello tapahtuma  paikka tyyppi

loKaKUU
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Konsolipelikerho 
lapsille ja nuorille 

pääkirjaston Stoorissa 
4.10.–16.12. 

ma klo 14–16
ke klo 14–16

to klo 14–16, 17–19
pe klo 14–16, 17–19

pvm kello tapahtuma  paikka tyyppi

to 14.10. 15–17 SanaPaja nuorten kerho Nummen kirjasto

 18 Pervo parrasvaloissa: queer-draamaa  Rotunda (pääkirjasto)

  käsittelevän kirjan esittely 

ma 18.10. 9–10 Satupimiö – satutunti kaikenikäisille Saaga (pääkirjasto)

ti 19.10. 16–19.30 Lautapelikerho Stoori (pääkirjasto)

 16–18 Taiteilija naapurina -kaupunginosatyöpaja Nummen kirjasto

 18–19.30 Keskiajan musiikkia -musiikinkuuntelupiiri 

  (15 osanottajaa) 

ke 20.10. 10–11 Satupimiö – satutunti kaikenikäisille Nummen kirjasto

 16–18 Taiteilija naapurina -kaupunginosatyöpaja Nummen kirjasto

 18–19.30 Vieras kirja -kirjailijavieras Rotunda (pääkirjasto)

to 21.10. 17 Stoorin lukupiiri nuorille Stoori (pääkirjasto)

pe 22.10. 18–22  Kartalla?! – Monikulttuurinen kirjastoklubi Café Sirius (pääkirjasto)

ma 25.10. 10–11 Satupimiö – satutunti kaikenikäisille Runosmäen kirjasto

 18–19.30 Pimeyden poikki -luento Studio (pääkirjasto)

ti 26.10. 15–17 SanaPaja nuorten kerho Runosmäen kirjasto

 16–19.30 Lautapelikerho Stoori (pääkirjasto)

 18–20 Kuolema kanssamme -luento Studio (pääkirjasto)

ke 27.10. 10–11 Satupimiö – satutunti kaikenikäisille Nummen kirjasto

 12–13.30 Lue lounaaksi – avoin lukupiiri Lukusalonki (pääkirjasto)

 13–14.30 Vieras kirja -luento Studio (pääkirjasto)

 15–17 SanaPaja nuorten kerho Stoori (pääkirjasto)

to 28.10. 15–17 SanaPaja nuorten kerho Nummen kirjasto

pe 29.10. 9–10 Satupimiö – satutunti kaikenikäisille Pansion kirjasto



pvm kello tapahtuma  paikka tyyppi

marraSkuu

ma 1.11. 18–19.30 Pimeyden poikki -luento Studio (pääkirjasto)

 9–10 Viisautta saduista – satutunti kaikenikäisille Saaga (pääkirjasto)

ti 2.11. 15–17 SanaPaja nuorten kerho Runosmäen kirjasto

 16–19.30 Lautapelikerho Stoori (pääkirjasto)

 18–19.30 Lauantain toivotut levyt musiikinkuuntelupiiri  Musiikkiosasto  (pääkirjasto)

  (15 osanottajaa) 

 18–20 Kuolema kanssamme -luento Studio (pääkirjasto)

ke 3.11. 10–11 Viisautta saduista – satutunti kaikenikäisille Varissuon kirjasto

 15–17 SanaPaja nuorten kerho Stoori (pääkirjasto)

 18–19.30 Vieras kirja -kirjailijavieras Rotunda (pääkirjasto)

to 4.11. 15–17 SanaPaja nuorten kerho Nummen kirjasto

ma 8.11. 9–10 Viisautta saduista – satutunti kaikenikäisille Saaga (pääkirjasto)

 17.30, 18 Runoviikko: klo 17.30 avajaiset,  Studio (pääkirjasto)

  klo 18 Päivän runoilija Henry Lehtonen 

ti 9.11. 9, 15, 18 Runoviikko: klo 9–10 Supervinkkaus, klo 15   Studio (pääkirjasto)

  Sirkus/runo, 18 Päivän runoilija Juuli Niemi 

 12–13.30 Studia generalia -luento: Hyvä uni iäkkäänä Studio (pääkirjasto)

 15–17 SanaPaja nuorten kerho Runosmäen kirjasto

 16–19.30 Lautapelikerho Stoori (pääkirjasto)

ke 10.11. 10–11 Viisautta saduista – satutunti kaikenikäisille Hirvensalon kirjasto

 12–13.30 Lue lounaaksi – avoin lukupiiri Lukusalonki (pääkirjasto)

 13–14 Kirjastokaruselli-lastentapahtuma Moision kirjasto

 15–17 SanaPaja nuorten kerho Stoori (pääkirjasto)

 16–18 Taiteilija naapurina -kaupunginosatyöpaja Varissuon kirjasto

 18 Runoviikko: klo 18 Päivän runoilija Sinikka Vuola Studio (pääkirjasto)

to 11.11. 9, 15, 18 Runoviikko: klo 9–10 Supervinkkaus, klo 15 

  Sirkus/runo, klo 18 Päivän runoilija Ilpo Tiihonen Studio (pääkirjasto)

 15–17 SanaPaja nuorten kerho Nummen kirjasto

 16–18 Taiteilija naapurina -kaupunginosatyöpaja Varissuon kirjasto

pe 12.11. 10–11 Viisautta saduista – satutunti kaikenikäisille Maarian kirjasto

 12–16, 16.30, 18 Runoviikko: klo 12–16 Runoseminaari,  Studio (pääkirjasto)

  klo 16.30 Portilla -esitys (3Nainen), 

  klo 18 Päivän runoilija Sirkka Turkka 

 20–21.30 Pimeyden poikki -luento Studio (pääkirjasto)

 15–24 Lukemisen yö koko pääkirjasto

la 13.11. 13, 14.30 Runoviikko: klo 13 “Vihreet tähystimet”:   Studio (pääkirjasto)

  Riitta Vasenkari, 14.30–15.30 Kaikkien kielten 

  runoklubi: vetäjänä Vilja-Tuulia Huotarinen 

8 2011-tapahtuma Nuorten tapahtumaLasten tapahtuma Luentosarjat Kirjailijavieras Musiikki



pvm kello tapahtuma  paikka tyyppi

la 13.11. 13–15 Isänpäiväkorttipaja Saaga (pääkirjasto)

su 14.11. 14–15.30 Runoviikko: klo 14 Runoraati ikäihmisille: 

  lukuesitykset Riitta Vasenkari Studio (pääkirjasto)

ma 15.11. 9–10 Viisautta saduista – satutunti kaikenikäisille Saaga (pääkirjasto)

 18–19.30 Pimeyden poikki -luento Studio (pääkirjasto)

ti 16.11. 15–17 SanaPaja nuorten kerho Runosmäen kirjasto

 16–19.30 Lautapelikerho Stoori (pääkirjasto)

 18–20 Kuolema kanssamme -luento Studio (pääkirjasto)

 18–19.30 Sävelsilta-konsertin esittely:  Musiikkiosasto (pääkirjasto)

  Kaikuja Välimereltä uuteen maailmaan 

ke 17.11. 9–10 Viisautta saduista – satutunti kaikenikäisille Nummen kirjasto

 15–17 SanaPaja nuorten kerho Stoori (pääkirjasto)

 16–18 Taiteilija naapurina -kaupunginosatyöpaja Varissuon kirjasto

 18–19.30 Vieras kirja -kirjailijavieras Rotunda (pääkirjasto)

to 18.11. 15–17 SanaPaja nuorten kerho Nummen kirjasto

 16–18 Taiteilija naapurina -kaupunginosatyöpaja Varissuon kirjasto

la 20.11. 12–15.30 Japani pelaa ja piirtää Saaga ja Stoori (pääkirjasto)

 17.30–19.30 Kirjastokaruselli-lastentapahtuma Maarian kirjasto

ma 22.11. 10–11 Viisautta saduista – satutunti kaikenikäisille Runosmäen kirjasto

 18–19.30 Pimeyden poikki -luento Studio (pääkirjasto)

ti 23.11. 15–17 SanaPaja nuorten kerho Runosmäen kirjasto

 16–19.30 Lautapelikerho Stoori (pääkirjasto)

 18–20 Kuolema kanssamme -luento Studio (pääkirjasto)

ke 24.11. 10–11 Viisautta saduista – satutunti kaikenikäisille Moision kirjasto

 13–14.30 Vieras kirja -luento Studio (pääkirjasto)

 15–17 SanaPaja nuorten kerho Stoori (pääkirjasto)

to 25.11. 10–12 Kirjastokaruselli-lastentapahtuma Vasaramäki

 15–17 SanaPaja nuorten kerho Nummen kirjasto

 17 Stoorin lukupiiri nuorille Stoori (pääkirjasto)

la 27.11. koko päivän  Kirjasto pelaa -lautapelitapahtuma Stoori (pääkirjasto)

 10–12 Kirjastokaruselli-lastentapahtuma Nummi

 13–15 Kirjastokaruselli-lastentapahtuma Pansio

ma 29.11. 18–19.30 Pimeyden poikki -luento Studio (pääkirjasto)

ti 30.11. 13 Naisten Turku: kirjanjulkistus Studio (pääkirjasto)

 15–18 SanaPaja nuorten kerho Runosmäen kirjasto

 16–19.30 Lautapelikerho Stoori (pääkirjasto)

 18–20 Kuolema kanssamme -luento Studio (pääkirjasto)

 18 Sävelsilta – konsertin esittely:  Musiikkiosasto (pääkirjasto)

  Kollegiaalista kilvoittelua Mozartin kanssa 
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Näyttelyt ja 
lisää tapahtumia 

osoitteessa 
www.turku.fi/kirjasto

Utställningar och 
mera händelser 
www.turku.fi/

bibliotek

ke 1.12. 15–17 SanaPaja nuorten kerho Stoori (pääkirjasto)

 16–18 Taiteilija naapurina -kaupunginosatyöpaja Runosmäen kirjasto

 18–19.30 Vieras kirja -kirjailijavieras Rotunda (pääkirjasto)

to 2.12. 15–17 SanaPaja nuorten kerho Nummen kirjasto

 16–18 Taiteilija naapurina -kaupunginosatyöpaja Runosmäen kirjasto

 18 Tähden hetki: kirjasta näytelmäksi Rotunda (pääkirjasto)

ti 7.12. 15–17 SanaPaja nuorten kerho Runosmäen kirjasto

 16–19.30 Lautapelikerho Stoori (pääkirjasto)

 18–20 Kuolema kanssamme -luento Studio (pääkirjasto)

ke 8.12. 13–14.30 Vieras kirja -luento Studio (pääkirjasto)

 15–17 SanaPaja nuorten kerho Stoori (pääkirjasto)

 16–19.30 Lautapelikerho Stoori (pääkirjasto)

 16–18 Taiteilija naapurina -kaupunginosatyöpaja Runosmäen kirjasto

to 9.12. 15–17 SanaPaja nuorten kerho Nummen kirjasto

 16–18 Taiteilija naapurina -kaupunginosatyöpaja Runosmäen kirjasto

 18–19  Los Mussukados  Stoori (pääkirjasto)

  – teatterikoululaiset joulutunnelmissa 

la 11.12. 13–15 Joulukorttipaja Saaga (pääkirjasto)

ti 14.12. 12–13.30 Studia generalia -luento: Ikääntyminen ja aistit Studio (pääkirjasto)

 16–19.30 Lautapelikerho Stoori (pääkirjasto)

 18–20 Kuolema kanssamme -luento Studio (pääkirjasto)

ke 15.12. 18–19.30 Vieras kirja -kirjailijavieras Rotunda (pääkirjasto)

to 16.12. 17 Stoorin lukupiiri nuorille Stoori (pääkirjasto)

pvm kello tapahtuma  paikka tyyppi

JoUlUKUU
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tervetuloa kirjastoon 
viihtymään jo aamusta 
– pääkirjasto avaa 
ovensa arkisin klo 9. 

välkommen att trivas på 
biblioteket redan från 
morgonen – huvud-
biblioteket öppnar 
vardagsmorgnar kl 9.

Näyttelyt ja 
lisää tapahtumia 

osoitteessa 
www.turku.fi/kirjasto
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www.turku.fi/kirjasto
turun pääkirjasto

ma–pe 9–20 | la 10–16 | su 12–18
linnankatu 2, 20100 turku

turun 12 lähikirjaston osoitetiedot 
löydät kirjaston verkkosivuilta. 

www.turku.fi/bibliotek
Åbo huvudbibliotek

må–fr 9–20 | lö 10–16 | sö 12–18
Slottsgatan 2, 20100 Åbo

adresserna till Åbos 12 närbibliotek 
hittar du på bibliotekets webbsidor.


