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Kirjaston tapahtumat syksyllä 2019
Oulun kaupunginkirjasto järjestää suuria ja pieniä tapahtumia
satuhetkistä seminaareihin ympäri vuoden. Kirjaston
tapahtumat ovat maksuttomia ja niihin ovat kaikki tervetulleita.
Muutokset ovat mahdollisia. Ajantasaisen tiedon tapahtumista
lisätietoineen löydät kirjaston sivuilta: www.ouka.fi/kirjasto.
Tervetuloa kirjastoon!
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#oululukee
Kirjastoreitti ja Oulun koulukirjasto ovat täyttäneet 10 vuotta.
Vuosi 2019 on juhlavuosi, ja sen kunniaksi Oulun kaupunginkirjasto
ja Oulun koulukirjastot haastavat kaikki oululaiset lukemaan!
Mitä sinä luet? Jaa lukuvinkki, lempilukupaikka, kirjastokuvia tai
mitä tahansa lukemiseen liittyvää somessa tunnisteella #oululukee.
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Kirjallisuustapahtumat
Muusajuhlat

Oulun Muusajuhlilla riittää valinnanvaraa
kaikenikäisille sanataiteen ystäville. Kirjastoissa ja kuppiloissa kuullaan runoesityksiä,
kirjailijahaastatteluja ja kirjallisuuskeskusteluja, ja usein mukana on myös muun muassa
sarjakuvaa, elokuvaa ja musiikkia. Festivaali
esittelee kiinnostavia taiteilijoita Oulun
seudulta ja vähän kauempaakin.
Festivaalin tuottaa Huutomerkki ry.

Muusat laiturilla

Pääkirjasto, Tapahtumatila Laituri
ti 13.8. klo 17
Synnytyskertomuksia: Siipirikko
Oululaisen kirjailijan Eero Pokelan omaelämäkerrallinen teos Siipirikko kuvaa elämää sodan
jälkeisessä Suomessa, jossa leipä on tiukassa.
Pokela kertoo kirjansa tekemisestä ja taustoista
Anu Uusikylän jututtamana.
ti 13.8. klo 17.30
Synnytyskertomuksia:
Heinäpään ravisankarit
1950- ja 1960-luvulla Heinäpään kaupunginosassa Oulussa hevostallien suojissa varttui
useita raviurheilun sankareita. Nyt toimittaja
ja tietokirjailija Erkki Hujanen on tehnyt heistä
kirjan Heinäpään ravisankarit. Kirjan syntyprosessista Hujasta haastattelee Katariina
Vuori.
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ti 13.8. klo 18
Kirjallisuuskeskustelu:
Elämäni kustannustoimittajana
Mitä esikoisromaanilta vaaditaan? Mitä hän itse
tekisi, jos haluaisi kirjoittaa romaanin? Kokenut
kustannustoimittaja Samuli Knuuti tuo esille
omia näkökulmiaan siihen, miten esikoisteoksen kustannuskynnys ylitetään.
Kokemuksiaan ja ajatuksiaan esikoiskirjan
kirjoittamisesta esittää myös kirjailija,
kustantaja ja kustannustoimittaja Jarmo Stoor.
Keskustelua johdattelee päätoimittaja Matti A.
Kemi.
ti 13.8. klo 18.30
Kirjallisuuskeskustelu:
Dokumentaarinen fantasia
Dokumentaarisen fantasian käsitettä avaavat
Jarkko Korpua ja Matti A. Kemi. Keskustelua
inspiroi Aleksanteri Kovalaisen viime vuonna
ilmestynyt romaani Kansallinen herätys, jossa
tekijä käsittelee viime vuosien pakolaisaallon
synnyttämiä moraalisia kysymyksiä sekoittamalla todellisia tapahtumia ja henkilöitä
fiktioon.
ti 13.8. klo 19
Pienoispaneeli: Scifi-klassikoiden visiot
Useat scifi-klassikot sijoittuvat 2000-luvun
alkuvuosiin. Elämme siis scifin maailmassa!
Millaisena kuuluisat tieteiskirjailijat kuten
Arthur C. Clarke ja Philip K. Dick kuvasivat
meidän nykyaikaamme kirjoissaan? Riemastuttavien ja pelottavienkin tulevaisuus- ja
nykyisyyskuvitelmien äärellä ovat tähtitieteilijä
Pertti Rautiainen sekä kirjailijat Jenny
Kangasvuo ja Mia Myllymäki.

ti 13.8. klo 19.30
Kirjallisuuskeskustelu:
Antoisat anakronismit
Kirjailija Jaakko Markus Seppälä esittelee
omakohtaisiin kokemuksiinsa nojaten, miksi
nykypäiväisten elementtien sotkeminen
historialliseen tai kuvitteelliseen tarinaan
anakronismien avulla on paitsi erinomaisen
hauskaa, myös omalla tavallaan hirveätä.
Seppälää jututtaa itsekin anakronismeja
mielellään käyttävä näytelmäkirjailija Jussi
Moilanen.

ke 14.8. klo 17.30
Kirjallisuuskeskustelu: Mieli laboratoriona
Ari-Pekka Skarpin juuri ilmestynyt kirja Mielen
laboratorio esittelee mielen laboratoriona, jota
jokainen ihminen voi itse tutkia. Tietoisuustaidoista meditaation, mindfulnessin ja eri
maailmankuvien näkökulmista kirjalilijan
kanssa keskustelemassa meditaatiotutkija
Juha Lamminaho.
ke 14.8. klo 18
Synnytyskertomuksia: Tämänilmaiset
Miten kirjoittaa traagisimmasta mahdollisesta
kokemuksesta, oman lapsen kuolemasta?
Arkea on kuitenkin elettävä, ja juuri arjen
pienet yksityiskohdat tekevät näkyväksi surun
moninaiset vaiheet. Tämänilmaiset on Anna
Elina Isoaron kolmas runokokoelma. Häntä
haastattelee Katri Rauanjoki.
ke 14.8. klo 18.30
Pienoispaneeli: Merkityksellinen vanhuus
Viime vuonna edesmenneen sosiaalipsykologian professori Antti Eskolan teos Vanhuus
on harvinaisen suora ja positiivinen puheenvuoro vanhuuden merkityksellisyydestä. Kirjan
teemoista keskustelevat kokemusasiantuntija
Ritu-Tuuli Alatalo ja vanhustyöntekijä Mervi
Siljander. Keskustelua johdattelee Hannu
Tarvas.

ke 14.8. klo 19
Kirjallisuuskeskustelu:
Yhteinäiskulttuuri - totta vai tarua?
Suomen väitetään muiden länsimaiden tavoin
siirtyneen yhtenäiskulttuurista keskenään
rinnakkaisten alakulttuurien todellisuuteen.
Dosentti Tomi Kiilakoski ja koko toisen
maailmansodan jälkeisen ns. äijä-kaanonin
Veijo Merestä Spedeen kahlannut Aapo Kukko
keskustelevat siitä, ovatko Suomessa kaikki
yhteisistä piirteistä huolimatta erilaisia vai
erilaisista piirteistä huolimatta samanlaisia.
ke 14.8. klo 19.30
Kirjallisuuskeskustelu:
Seksuaalisuus eri ikäkausina
Pitäisikö nuorelta kieltää pornon katselu?
Tekevätkö vaihdevuodet naisesta kuivalihaa?
Vieläkö poika saa ja tyttö antaa? Ihminen
tarvitsee kehdosta keinutuoliin hellyyttä,
rakkautta ja positiivisia kokemuksia itsestään
ja kehostaan. Keskustelemassa ovat kirjailija ja
seksuaalikasvattaja Nina Honkanen sekä
mielenterveyshoitaja ja seksuaalikasvattaja
Heidi Maria Huotari.

to 15.8. klo 17
Puheenvuoro:
Artistin muotokuvia nuoruuden vuosilta
Naiskirjailijat eivät ole olleet historian saatossa
itsestäänselvyys. Tämän ajan nainen pohtii
omaa asemaansa tässä jatkumossa: ”Tätä olen
lukenut, tätä olen kirjoittanut, tätä olen
maalannut ja tätä olen tahtonut, vaan kaikkea
ei saa”, sanoo Suvilehto. Suvilehdon esittelemät muotokuvat perustuvat hänen Pariisissa
pitämäänsä Naistenpäivän puheeseen.
to 15.8. klo 17.30
Synnytyskertomuksia:
Kääpiöistä kolosseihin
Kirjailija Ville-Juhani Sutinen paljastaa teoksensa Kääpiöistä kolosseihin syntyhistorian
aina siemenen kylvöstä ensiparkaisuun. Teos
kokoaa yhteen kummajaisina esiintyneiden
kiehtovia elämäntarinoita Suomessa. Olivatko
kummajaiset viihdeelämän tähtiä vai huvimaailman orjia? Haastattelijana filosofi Pekka
Peni.
Kirjasto Tapahtumat – syksy 2019
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to 15.8. klo 18.30
Kirjallisuuskeskustelu:
Pääseekö taiteella taivaaseen
Mikä saa kirjailijan kirjoittamaan, kuvataiteilijan
maalaamaan ja muusikon soittamaan, kun
vähemmälläkin selviäisi? Taiteen ja luovuuden
merkityksestä itseksitulemisen elontiellä
puhumassa psykoanalyytikko Hannu Sikkilän
jututtamana oululainen kirjailija, runoilija ja
musiikkiterapeutti Jukka Tervo.
to 15.8. klo 19
Synnytyskertomuksia: Loka
Edesmenneen Sentenced-yhtyeen kitaristi
Sami Lopakan toinen kirja Loka kertoo siitä,
millaisia arpia ja menneisyyden tahroja käytännössä jokainen aikuisikään ehtinyt kantaa
mukanaan. Loka on tarina kuiluun tuijottavista
miehistä, joista kukin käy omaa sotaansa maailmaa vastaan. Lopakka kertoo teoksestaan ja
sen synnytystuskista Juha Sutelan jututtamana.
to 15.8. klo 19.30
Kirjallisuuskeskustelu: Propagandan historia
Propagandan historiasta keskustelevat kirjailija
ja kääntäjä Ville-Juhani Sutinen ja kasvatustieteiden ylioppilas Perttu Brännare. Sutinen
on kirjoittanut yhdessä Silja Pitkäsen kanssa
teoksen Propagandan historia, joka käsittelee
manipulatiivista massavaikuttamista halki
vuosisatojen.

pe 16.8. klo 17
Kirjallisuuskeskustelu: Räppäävät naiset
Heini Strandin teos Hyvä verse kertoo Suomen
räppäävistä naisista valottaen monipuolisesti
räppäreiden haasteita miesvaltaisella kentällä.
6
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Isossa roolissa on sukupuoli ja naisiin kohdistuvat ennakkoluulot ja väheksyntä korostutetun maskuliinisessa rap-maailmassa. Strandia
haastattelee vakuutusasiamies Matti A. Kemi.
pe 16.8. klo 17.30
Kirjallisuuskeskustelu:
Aatteet Rosa Liksomin kirjoissa
Keskustelun aiheena on Rosa Liksomin tapa
tarkastella fasismia, kommunismia ja kapitalismia. Liksom ampuu satiirin, ironian, ivan ja
liioittelun keinoin alas nämä ideologiat, jotka
tuottivatkin ihanneyhteiskunnan sijaan valtavasti kärsimystä. Vieraana Rosa Liksom -tutkija
Kasimir Sandbacka, jota haastattelee Jaana
Märsynaho.
pe 16.8. klo 18
Kirjallisuuskeskustelu: Sopeutumattomat
Jokaisen tuttaviin kuuluu ihmisiä, jotka
vaikuttavat pelaavan eri säännöillä kuin muut.
Erilaisia, mutta eivät hulluja. Aiheesta keskustelemaan saapuu tieteenhistorioitsija Katariina
Parhi, jonka kirjassa Sopeutumattomat kuvataan tulkintoja psykopatiadiagnoosin saaneista potilaista suomalaisissa mielisairaaloissa.
Parhia jututtaa historioitsija Petri Laukka.

erityisesti henkilötarinoiden kautta? kysyy kirjailijoilta keskustelun vetäjä Pauli Vepsäläinen.
pe 16.8. klo 19.30
Kirjallisuuskeskustelu:
Saako sotakirjoissa kuvata seksiä?
Aiheesta keskustelemaan saapuu Kauko
Röyhkä. Yhtenä keskustelun innoittajana on
Asko Sahlbergin teos Yhdyntä, joka käsitteli
varsin vaikeita teemoja, kuten sotaa, rakkautta
ja yksinäisyyttä. Röyhkänkin sotakirjoissa on
joissain lukijoissa enemmän tai vähemmän
nikottelua aiheuttaneita seksikohtauksia.
Röyhkää jututtaa toimittaja Petri Laukka.

la 17.8. klo 13
Kirjanjulkistamistilaisuus: Anne Roth
Kirjailijavieraaksi uutuusteoksineen saapuu
Anne Roth, jonka teos Tarunhohtoinen
Tankavaara – kultakylän tarinoita kertoo
suomalaisen kullanhuuhdontaperinteen
historian. Haastattelijana Antti Kaarlela.

pe 16.8. klo 18.30
Pienoispaneeli: Voiko kirjailija olla
yhteiskunnallinen vaikuttaja?
Minna Canth oli aikanaan kirjojensa kautta
merkittävä vaikuttaja, joka toi näkyväksi
yhteiskunnan eriarvoisuuden ja naisen huonon
aseman. Ovatko nykypäivän kirjailijat enää
vastaavanlaisia vaikuttajia? Vieraina tutkija
Tomi Kiilakoski ja kulttuuripersoona Alpo
Suhonen. Keskustelua johdattelee Heidi Karhu.
pe 16.8. klo 19
Pienoispaneeli:
Sotakuvaukset ja henkilötarinat
Mika Kuljun teos Kirjeitä Raatteentieltä –
Suomalaisen kersantin sotapolku Suomussalmelta Sallaan perustuu kirjailijan isoisän
rintamalta kotiin kirjoittamiin kirjeisiin. Robert
Brantberg on julkaissut lukuisia tietokirjoja,
elämäkertoja ja sotahistoriaa käsitteleviä teoksia. Miksi kirjailijat kuvaavat sotaa kirjoissaan

ydintä: valtaa. Historia jää vajaaksi ellemme
tiedä, mistä Paavo Väyrysen ja Jumalan välisessä kirjeenvaihdossa sovittiin tai mitä Esko
Aho vastasi Saatanalle, joka lupasi toteuttaa
hänen kolme toivettaan.
la 17.8. klo 14
Synnytyskertomuksia: Mrs. Milkyway
Laura Laakson hulvaton, ilmakuoppainen ja
kokeellisuudessaan huimaava esikoisromaani
Mrs. Milkyway sukeltaa lentoemännän sielun
syvyyksiin, hänen inhimillisiin pelkoihinsa ja
hurjiin fantasioihinsa. Laakso on toimittaja,
käsikirjoittaja ja luovan kirjoittamisen opettaja.
Kirjailijaa jututtaa Katariina Sarja.
la 17.8. klo 14.30
Synnytyskertomuksia: Kaunis maailma
Teoksessaan Suomen taivaan alla TaoLin
kuvasi Suomea vieraan silmin, kulttuurien
välisiä eroja ja rohkeaa naista, joka on päättänyt sopeutua ja pärjätä. Novellikokoelma
Kaunis maailma raaputtaa rikki tutun pinnan
ja paljastaa, millainen on ihminen vaihtuvien
roolien, nimien ja muistojen takana. TaoLiniä
haastattelee Lauri Ahtinen.
la 17.8. klo 15
Synnytyskertomuksia: Hiljaisuuden mestari
Miki Liukkonen on nykykirjallisuutemme
uudistuskykyisimpiä kirjailijoita. Hiljaisuuden
mestari on hauska ja riivattu romaani ihmisistä,
kohtaamisen vaikeudesta ja sanoista, jotka
ovat romahtamisalttiita siltoja. Liukkonen
kertoo romaaninsa synnyttämisestä Päivi
Jokisen jututtamana.

Kuva: Docendo

to 15.8. klo 18
Kirjallisuuskeskustelu: Paavo Rintala
Paavo Rintalan kuolemasta tulee tänä vuonna
kuluneeksi kaksikymmentä vuotta. Rintalan
tuotantoon kuuluu näytelmiä, kuunnelmia ja
romaaneja. Rintala pohtii kirjoissaan suuria
perusasioita: totuutta, pyhyyttä, kauneutta.
Rintalan tuotannosta ja sen merkityksestä
keskustelemassa Aapo Kukko ja Antti Viitala.

la 17.8. klo 13.30
Kirjallisuuskeskustelu: Vallan pakinaa
Keskustelijoina Jukka Ukkola ja Pauli
Vepsäläinen. Keskustelun innoittajana on
Eero Materon teos Jumalasta seuraava, jonka
sanomalehtipakinat käsittelevät politiikan

su 18.8. klo 13
Synnytyskertomuksia:
Tuulesta temmattu elämä
Raahelainen kirjailija Pauliina Vanhatalo kertoo
kirjastaan Tuulesta temmattu elämä. Romaanissa kahden nuoren aikuisen elämät risteävät.
Toinen on kasvanut teatterisuvun parissa ja
toinen vanhoillislestadiolaisessa perheessä.
Romaani tutkii uskonnon ja taiteen korkeita
pyrkimyksiä ja tarvetta tulla nähdyksi.
Vanhataloa haastattelee Jaana Märsynaho.
Kirjasto Tapahtumat – syksy 2019
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su 18.8. klo 13.30
Kirjallisuuskeskustelu: Eettinen lukeminen
Mitä on eettinen lukeminen? Tekstissä
esitettyyn toisen kokemukseen asettuminen
ei välttämättä ole jokaiselle lukijalle helppoa.
Kirjallisuuden professori Sanna Karkulehto on
pohtinut ilmiötä runouden kautta. Karkulehtoa
jututtaa kirjallisuudentutkija Ilmari Leppihalme.

pe 13.9. klo 18
Pääkirjasto, Pakkalan sali
Mitä enemmän yksittäinen ihminen on
valloittanut, alistanut ja tappanut, sitä todennäköisemmin hänelle pystytetään patsas.
Oman maan suurmies ja sankari on yleensä
naapureidensa pahin rikollinen. Tietokirjailija
Ari Turunen kertoo Mulkerot-teoksestaan.

su 18.8. klo 14
Kirjallisuuskeskustelu: Häätanssia ja
humppahousuja – Elias-lastenkirjan
yhteiskuntakriittistä luentaa
Essi Kummun toukokuussa ilmestynyt romaani
Häätanssit on Puhelias Elias -trilogian lämmin
päätösosa. Tarina uusioperheen elämänmuutoksesta säteilee viisautta ja lempeää huumoria. Romaanista ja sen teemoista kirjailijan
kanssa keskustelee sukupuolentutkimuksen
dosentti Vappu Sunnari.

la 14.9. klo 11
Pääkirjasto, Pakkalan sali
Ruotsalainen kirjailija Kicki Sehlstedt kertoo
Älä silmä pieni -romaanistaan. Kyseessä on
monivivahteinen rikosromaani verkon vaaroista. Kirjailijaa haastattelee kirjallisuudentutkija
FT Kasimir Sandbacka Oulun yliopistosta.
Tilaisuus pidetään englanniksi.

ke 4.9. klo 18
Pääkirjasto, Pakkalan sali
Ihmiselämän muutoksen hetket toistavat
usein tiettyä kuviota. Aaro Löfin Rohkea elämä:
7 askelta todelliseen muutokseen tarjoaa
työkaluja suunnanvaihtoon. Aaro Löf on
inhimillisen henkisyyden opettaja ja Hidasta
elämää -sivuston pitkäaikainen kirjoittaja.

Uusi kirjallisuusfestivaali
pe 13.9. klo 17
Pääkirjasto, Sarjasto
Jeesuksen saappaanjälki -sarjakuvanäyttelyn
avajaiset. Näyttely koostuu Harri Filpan ja
Jarmo Stoorin sarjakuvaromaanin materiaaleista. Avajaisissa teoksen käsikirjoituksesta
vastaava Jarmo Stoor ja piirrokset loihtinut
Harri Filppa tarinoivat teoksen syntyyn
liittyneistä tunnelmista. Näyttely on esillä
Sarjastossa 17.11.2019 asti. Yhteistyössä Oulun
sarjakuvakeskus.

8

Kirjasto Tapahtumat – syksy 2019

ma 7.10. klo 18
Pääkirjasto, Tapahtumatila Laituri
Yrjö Kokko sai vuonna 1944 ilmestyneestä
Pessistä ja Illusiasta valtion kirjallisuuspalkinnon. Kokko tunnetaan myös laulujoutsenen pelastamisesta. Sukupuuton
partaalla sodan jälkeen olleen laulujoutsenen
tila sai huomiota Kokon kirjojen Laulujoutsen
ja Ne tulevat takaisin kautta. Esitelmässään
Ilkka Vaura kertoo Yrjö Kokon elämäntarinan ja
kuvaa miten hän on kulkenut Kokon jalanjäljillä Enontekiöllä vuodesta 1953 alkaen.

Kirjailijavieras: Soili Poijula

Kirjailijavieras: Tiina Piilola

ma 4.11. klo 18
Pääkirjasto, Pakkalan sali

ma 23.9. klo 18
Pääkirjasto, Pakkalan sali

Elämä ja arki yllättää meidät jatkuvasti. Pienet
ja suuret muutokset ja vastoinkäymiset
haastavat meitä ja mieltämme. Mitä parempi
on resilienssin kykymme, sitä mielekkäämmin
ja menestyksekkäämmin selviydymme ja
palaudumme muutoksista. Resilienssi on
ensimmäinen suomalainen tietoteos aiheesta.
Poijula on tehnyt Suomessa uraauurtavaa
työtä traumatisoituneiden ja surevien
auttamisen ja hoidon kehittäjänä.
Yhteistyössä Soroptimist International Oulu.

Onko Kalevalan naishahmoja tulkittu aina
väärin? ”Ehkäpä”, toteaa kirjailija ja kirjallisuudentutkija Tiina Piilola äskettäin julkaistussa
tietokirjassa Kalevalan naiset. Jos Kalevalaa
aiemmin tulkittiin Väinämöisen ja muiden
vahvojen miesten sankaritarinana, Piilola
näyttää, että myös naiset osasivat panna
maailmalla hanttiin. Yhteistyössä Oulun
Ympäristön Kalevalaiset Naiset ry, Kalevalaisten Naisten Liitto ry, Oulun Kalevalaiset ry ja
Oulun Kalevalaiset Naiset ry.

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden
Finlandia-palkintoehdokkaiden
esittely
Suomen Kirjasäätiö jakaa lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon marraskuussa. Onko voittaja tänä vuonna kuvakirja
vai nuortenromaani? Seuraa Finlandia-humua
kirjaston verkkosivuilla ja somessa.

Koukku & Kerä

Tapahtumassa kuunnellaan tarinoita ja
neulotaan ja virkataan itselle ja
hyväntekeväisyyteen. Mukaan voi tulla
kuuntelemaan myös ilman käsityötä.
to 26.9., 24.10., 21.11. ja 19.12 klo 17.30
Myllyojan kirjasto

Teetä ja sympatiaa –
aikuisten satutuokio

Kaikki tarvitsevat välillä vähän teetä ja
sympatiaa. Ota irtiotto arjen kiireistä ja tule
kuuntelemaan runoja, satuja ja tarinoita.
Rentoudu kirjastossa teekupin ääressä
ääneenlukua kuunnellen.
ke 9.10. klo 17.30
Kaijonharjun kirjasto
ke 21.11. klo 18
Oulunsalon kirjasto

Kalle Päätalon
100-vuotismatinea

Kuva: Miikka Piiroinen

Kirjailijavieras: Aaro Löf

Laulujoutsenen siivin: Yrjö Kokon
jalanjäljillä

la 9.11. klo 12–15
Pääkirjasto, Pakkalan sali

Keskiviikon kirjailija

FT Sari Keskimaa kertoo Kalle Päätalon
suhteesta Ouluun otsikolla ”Kalle Päätalon
Oulu – Kaupungin vilinää ja merimaitten levijää”. FT Ritva Ylösen aiheena on ”Rakennusmestarista möllärimestariksi”. Hän kertoo Ihmisiä
telineillä -kirjan synnystä ja merkityksestä.
Kirjailija Teemu Keskisarja puhuu omasta
suhteestaan Kalle Päätalon tuotantoon.

Haluatko tulla esittelemään kirjallista
tuotantoasi kirjastoon?
www.ouka.fi/oulu/kirjasto/
keskiviikon-kirjailija

Kirjasto Tapahtumat – syksy 2019
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Kaukovainion kirjaston lukupiiri

Rajakylän kirjaston lukupiiri

26.8.
30.9.
28.10.
25.11.
16.12.

27.8.
24. 9.
29.10.
26.11.

Kerran kuukaudessa maanantaisin klo 17.30.

Lukupiirit

Verkkolukupiiri

Verkkolukupiiri kokoontuu kerran kuussa keskiviikkoisin klo 18. Se on uudenlainen lukupiiri,
johon voi osallistua etänä Internetin kautta.
Kirjastonhoitajat keskustelevat kirjasta ja osallistujat kirjoittavat chattiin. Verkkolukupiiriin
voi osallistua myös pelkästään kuuntelemalla,
esimerkiksi lenkillä tai kotiaskareiden lomassa.
Verkkolukupiiriin voi osallistua asuinpaikasta
riippumatta osoitteessa https://kirjasto.
adobeconnect.com/verkkolukupiiri/.
Mobiililaitteilla osallistuttaessa suositellaan
asennettavaksi Adobe connect -ohjelma,
jonka voi ladata ilmaiseksi oman laitteen
sovelluskaupasta.
4.9.
9.10.
6.11.

Gail Honeyman:
Eleanorille kuuluu ihan hyvää
Ryan Gattis: Vihan kadut
Kazuo Ishiguro: Ole luonani aina

Pääkirjaston lukupiiri

Kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo 18
Tapahtumatila Laiturissa
18.9.
16.10.
20.11.
18.12.

Tim Walker: Lost in Suomi
Olli Jalonen: Poikakirja
Jennifer Clement: Rakkaudesta aseisiin
Lukupiiriläisten toivekirja

Dekkarilukupiiri

Kerran kuukaudessa tiistaisin klo 18
pääkirjaston aikuisten osaston Pysäkillä.
10.9.
8.10.
12.11.
10.12.

Sue Grafton: T niin kuin tappaja
Dashiell Hammett: Maltan haukka
P. D. James: Syystanssiaiset
Mika Waltari: Komisario Palmun
erehdys: salapoliisiromaani
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Haukiputaan kirjaston
lukuvinkkipiiri

Kerran kuukaudessa torstaisin klo 17.30.
Tule jakamaan omia kirjavinkkejäsi ja
kuuntelemaan toisten suosituksia.
12.9.

Taiteilijaelämää
– kaunokirjallisuutta ja elämäkertoja
10.10. Keltainen kirjasto
– maailmankirjallisuutta
14.11. Lappi ja saame – kirjoja ja kirjailijoita
12.12. Joulu – joulumieltä ja joulutarinoita

Karjasillan kirjaston lukupiiri
Kerran kuukaudessa torstaisin klo 13.
26.9.
31.10.
28.11.
19.12.

Domenico Starnone: Kepponen
Mikael Niemi: Karhun keitto
Peter Høeg: Nainen ja apina
A. S. Byatt: Ragnarök: jumalten tuho

Kiimingin kirjaston lukupiiri
Kerran kuukaudessa tiistaisin klo 18.
27.8.

Lena Andersson: Omavaltaista
menettelyä: romaani rakkaudesta
24.9. Erlend Loe: Niin loppuu maailma:
sellaisena kuin me sen tunnemme
22.10. Peter Høeg: Susanin vaikutus

Myllyojan kirjaston lukupiiri

Starnone, Domenico: Kepponen
Hermanson, Marie: Laakso
Manninen, Laura: Kaikki anteeksi
Erdrich, Louise: Pyöreä talo

Tuiran kirjaston lukupiiri

Kerran kuukaudessa perjantaisin klo 13.
20.9.

Eeva-Kaarina Aronen:
Maria Renforsin totuus
18.10. Tove Jansson: Kunniallinen petkuttaja
15.11. Paulo Coelho: Vakooja
13.12. Prosper Merimée: Carmen ja Jukka
Pakkanen: Elena Damienin kirjeet

Ylikiimingin kirjaston lukupiiri

Kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo 18.

Kerran kuukaudessa maanantaisin klo 18.

4.9.
2.10.
6.11.
4.12.

9.9.
7.10.
4.11.
2.12.

Minna Lindgren: Vihainen leski
Mikael Niemi: Karhun keitto
Joni Skiftesvik: Finlandia city
Tommi Kinnunen: Pintti

Eeva Litmanen: Surun suitsima suku
Pekka Hiltunen: Sysipimeä
Arne Nevanlinna: Heta
Carlos Ruiz Zafón: Taivasten vanki

Oulunsalon kirjaston lukupiiri
Kerran kuukaudessa tiistaisin klo 18.

Kastellin kirjaston lukupiiri
Kerran kuukaudessa tiistaisin klo 15.
3.9.
1.10.
5.11.
3.12.

Khaled Hosseini: Tuhat loistavaa
aurinkoa
Anne Tyler: Elämän tikapuilla
Kjell Westö: Rikinkeltainen taivas
Kazuo Ishiguro: Ole luonani aina

10.9.
8.10.
12.11.
10.12.

Kate Atkinson: Elämä elämältä
Minna Rytisalo: Rouva C
Yann Martel: Piin elämä
Elizabeth Strout: Nimeni on Lucy Barton

Kastellin kirjaston
tietokirjalukupiiri

Kerran kuukaudessa maanantaisin klo 18.
Peter Wohlleben: Puiden salattu elämä:
kasvimaailman kuninkaiden tunteista
ja viestinnästä
28.10. Jenni Räinä & Vesa Ranta: Reunalla :
tarinoita Suomen tyhjeneviltä sivukyliltä
25.11. Kimmo Oksanen, Heidi Piiroinen:
Ohikuljetut : erään kerjäläisperheen tarina

Kuva: josealbafotos/Pixabay

Lisätiedot: www.ouka.fi/oulu/kirjasto/lukupiirit

Ayòbámi Adébáyò: Älä mene pois
Kyung-Sook Shin: Pidä huolta äidistä
Neil Gaiman: Tähtisumua
Noora Vallinkoski: Perno Mega City
Lars Sund: Missä musiikki alkoi

Kerran kuukaudessa tiistaisin klo 17.30.

30.9.
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Halloween-tarinatuokio
to 31.10. klo 14
Oulunsalon kirjasto

Lasten tapahtumat
Muusajuhlat:
Lasten runolautakunta

Merten kuohuja, merirosvoja,
autioita saaria ja laivaseikkailuja

ti 13.8. klo 18
Pääkirjasto, lastenosasto

la 26.10. klo 13
Tapahtumatila Laituri

Lasten runolautakunnassa lapset arvioivat
kotimaisia lastenrunoja. Lautakunnan jäsenet
kertovat oman mielipiteensä ääneen lausutuista runoista ja antavat niille makunsa
mukaiset pisteet. Tilaisuus sopii kaikenikäisille!

Kuka kumma on Sally Jones? Kuinka tulla
meriseikkailijaksi? Miten pysytellä rohkeana,
vaikka välillä pelottaa? Lähde mukaan Jakob
Wegeliuksen Merten gorilla -romaanin
siivittämälle tarinamatkalle. Ikäsuositus 8+,
kesto n. 30 min.

Täpläturkkeja, koirien tassuja ja
huiskivia häntiä
la 5.10. klo 13
Tapahtumatila Laituri
Apua! Kammottava Cruella De Vil on päättänyt
teetättää itselleen koirannahkaturkin ja
varastaa koko joukon koiranpentuja. Mikä
neuvoksi? Esityksen lopuksi kuuntelijat saavat
tutustua oikeaan koiraan ja oppia, kuinka sen
kanssa käyttäydytään. Kesto n. 45 min.

Syksyn sävel lapsille: Ananias
Rummukainen
ke 16.10. klo 18
Oulunsalon kirjasto
Ananias Rummukaisen laulut vievät sinut
kurkistamaan, mitä kuuluu Batmanille ja missä
luuraa Robin Hood. Hän kertoo, minne menee
päivällä kuu, ja mikä on se lintu, joka sanoo
Hu-huu! Tarinoiden siivittämä musahetki
lapsille ja koko perheelle.
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Tule kuuntelemaan pikkupelottavia
kummitustarinoita ja puuhaamaan
Halloweenin tunnelmassa. Tapahtuma on
suunnattu alakoululaisille.

Disney-taikaa, satujen lumoa ja
musiikkia
la 23.11. klo 13
Tapahtumatila Laituri
Lähde mukaan lumoavalle saturetkelle
tutustumaan teoksiin Disney-elokuvien takana.
Saturetkeä rytmittävät esitykset Disneyelokuvien rakastetuimmista lauluista.
Ihasteltavana on myös pop-up-näyttely
Disney-aiheisista vanhoista leluista.
Kesto n. 60 min.

Suzukikoulun joulukonsertti
la 30.11. klo 13
Pääkirjasto, Tapahtumatila Laituri
Suzukikoulu Oktaavian kitaristit esittävät joululauluja ja laulattavat yleisöä. Konsertissa
kuullaan myös tonttutarina.

International Parent & Baby Club

The group is open for everyone. The meetings
include discussions, play sessions for kids and
peer support.
Every Wednesday 14.8.–18.12. 9–11
Main library, Children’s Department,
story corner (2nd floor)

Satutuokiot

Kirjastoissa järjestetään satutuokioita,
joissa kerrotaan, luetaan tai esitetään satuja
ja tarinoita. Noin 20 minuuttia kestävät
tuokiot ovat kaikille avoimia.
Suositusikäraja on kolme vuotta.
Satutuokioita pidetään myös pyynnöstä.
Lisätietoa ja satutuokioajat:
www.ouka.fi/oulu/kirjasto/satutuokiot

Vauvojen lorutuokiot

Vanhemmat leikittävät vauvojaan vanhojen
ja uusien lorujen tahdissa ohjaajan
opastuksella. Tuokiot kestävät noin
20 minuuttia ja niihin mahtuu mukaan
16 vauvaa vanhemman kanssa.
tiistaisin 10.9., 15.10. ja 26.11. klo 10
Pääkirjasto, lasten osasto, satusoppi (2. krs)
perjantaisin 13.9., 11.10., 8.11. ja 13.12. klo 10
Kaijonharjun kirjasto
keskiviikkoisin 25.9. ja 16.10. klo 10
Tuiran kirjasto

Lue koiralle
Lukukoirille ja lukulemmikeille
pääsevät lukemaan kouluikäiset
lapset.
Yhteistyössä Suomen Karva-Kaverit.
Lisätietoja:
www.ouka.fi/oulu/kirjasto/lukukoira

Satuja tukiviittomin

Tukiviitotuissa satutuokioissa satujen
ydinkohdat viitotaan, toistetaan ja puhutaan
hitaammin ja selkokielellä, jolloin lasten on
helpompi seurata satua.
Lisätietoa:
www.ouka.fi/oulu/kirjasto/satutuokiot
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Nuorten tapahtumat
Harry Potter -tapahtuma
la 21.9. klo 11–15
Pääkirjasto
Taikuus valtaa pääkirjaston syyskuussa. Harry
Potter -tapahtumassa voit testata taikajuomataitosi, kuulla ennustuksen ja osallistua tietokilpailuun. Matami Prilli on luvannut kertoa
parhaat fantasiakirjavinkkinsä, ja luvassa on
myös muuta taianomaista ohjelmaa.
Pukeudu siis parhaisiin velhovaatteisiisi ja
sukella Harry Potter -maailmaan! Myös
jästiasussa voi osallistua.

Nuorten leffailta

Esitettävät elokuvat tarkentuvat
myöhemmin, seuraa ilmoittelua!
ke 23.10. klo 17.30
Pääkirjasto, Tapahtumatila Laituri
pe 13.12. klo 17.30
Pääkirjasto, Tapahtumatila Laituri
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Pääkirjasto
la 21.9. klo 11–15
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Kuva: javipolinario/Pixabay

kuva: Juha Kinnunen

Harry Potter
-tapahtuma

Pop up -kirjasto
Terwaturnaus
la 10.8. klo 11–15
Heinäpään nurmi- ja tekonurmikentät
Kirjastoauto vie lukemisen iloa jalkapalloilun
keskelle.

Koiteli elää lapsille
la 31.8.
Koitelinkoski, Kiiminki
Kirjastoauto Onneli vierailee Koitelin
perhefestivaalilla.

Onnelin yllätys
Syyslomaviikko 43
Kirjastoauto Onneli yllättää syyslomalla
jossain päin Oulua. Seuraa ilmoittelua!

Muut tapahtumat
Lasten oikeuksien tapahtuma –
LOS 30V
la 16.11. klo 10–15
Ainolan puisto
Useat järjestöt, seurakunta ja Oulun kaupunki
järjestävät yhteistyössä Lapsen oikeuksien
tapahtuman lasten oikeuksien 30-vuotisjuhlan
kunniaksi. Tapahtuma aloittaa Lapsen
oikeuksien viikon, jonka teemana on tänä
vuonna ”Lapsen oikeus olla oma itsensä.”

Kansallispuvun tuuletus
la 3.8. klo 13
Pääkirjasto, Tapahtumatila Laituri
Kansallispuvun syntymäpäivä on 5.8. ja sitä
juhlistetaan jo lauantaina 3.8. Tule mukaan!
Pukeudu kansallispukuun, muinaispukuun,
kansanpukuun tai muuhun perinneasuun. Voit
yhdistää puvun osia nykyvaatteisiin. Olet tervetullut myös arkivaatteissa. Tuulettajien kansallispuvut esitellään klo 13.30. Yhteistyössä
Oulun Kalevalaiset ry ja Oulu-opisto.

Joulupolku Hupisaarilla

Taiteiden yö

la 14.12.
Hupisaaret

to 15.8.
Pääkirjasto

Perinteinen Joulupolku kutsuu perheitä
Hupisaarille Joulupolun varrella on jouluun ja
talveen liittyviä toimintapisteitä.

klo 17-22
Maakuntakokoelmahuone (3. krs)
Amiga-peliluola.
klo 17-22
Opetustila Kartta (3. krs)
Amiga-demoscenen parhaimmistoa.
klo 17.30-20
Tapahtumatila Laituri
Muusat Laiturilla. Yhteistyössä Oulun
Muusajuhlat.

Asianajajapäivystys
Maksutonta neuvontaa oikeudellisissa
asioissa pääkirjastossa.
Lisätiedot kirjastosta tai osoitteesta
www.ouka.fi/oulu/kirjasto/
muut-palvelut.
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klo 17.30
Sarjasto
Duo Anne-Mari Kanniainen (acc) &
Heikki Ruokangas (g). Suomalaista juurimusiikkia ja omia sävellyksiä haitarilla ja kitaralla
free jazzin, kansanmusiikin ja avantgarden
välimaastossa.
klo 18-19.30
Pakkalan sali
Linssilude-luontoelokuvakilpailun parhaita
elokuvia vuosien varralta. Yhteistyössä Oulun
elokuvakeskus ja Valveen elokuvakoulu.
klo 19
Piazza (2. krs)
Eero Blomberg: Huilumusiikkia - eurooppalaista modernismia 1900-luvun alkupuolelta.

Yksinlaulua
ke 21.8. klo 18–18.30
Pääkirjasto, Tapahtumatila Laituri
Heikki Hänninen, laulu; Tetiana Kushniruk,
piano. Liedejä ja chansoneita pianon
säestyksellä.

Hallituksen kirjastokiertue
ma 26.8. klo 17–18
Pääkirjasto, Tapahtumatila Laituri
Pääministeri Antti Rinteen hallitus kiertää
keskustelemassa hallitusohjelmasta suomalaisten kanssa. Tapaamiset järjestetään kirjastoissa ympäri Suomen. Oulussa vierailevat
sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen
ja kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.
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Koulutus nuorten
seksuaaliterveydestä
to 5.9. klo 12–16
Pääkirjasto, Pakkalan sali
Avoin koulutustilaisuus, joka on suunnattu
nuorten parissa työskenteleville. Luennoitsijoina seksuaaliväkivaltatyön vastaava ohjaaja
Tommi P. Pesonen Helsingin Poikien Talosta
sekä henkilökuntaa Oulun Tyttöjen talosta ja
Poikien talosta.

Oulun sieniseuran sieninäyttely
su 8.9. klo 12–15
Pääkirjasto, Tapahtumatila Laituri ja ala-aula
Näyttelyssä on esillä Oulun seudun sienilajistoa
ja kävijöillä on mahdollisuus tuoda omia
löytöjään asiantuntijoiden tunnistettavaksi.
Samalla voit tutustua mm. sienikuivureihin ja
saada tietoa Oulun sieniseuran toiminnasta.

to 21.11. klo 14
Oulunsalon kirjasto
Pitkäaikaissairauksia ehkäisevä ja terveyttä
edistävä liikunta – minkä verran ja millaista?

Muistellaan vanhaa Oulua:
Karjasilta
ti 17.9. klo 18
Pääkirjasto, Pakkalan sali
Karjasilta on kulttuurihistoriallisesti arvokas
kaupunginosa ja yksi laajimmista jälleenrakennuskauden asuinalueista. Tule kertomaan omat
muistosi Karjasillasta ja kuulemaan muiden tarinoita. Karjasillan asukasyhdistyksen puheenjohtaja Emmi Kaivanto alustaa tapahtuman.

Vauvakino

Vauvakinoon ovat tervetulleita vanhemmat
vauvoineen. Elokuvat paljastetaan myöhemmin. Omat vaipat ja maissinaksut mukaan!

Oulu palaa -paneelikeskustelu

ti 24.9. klo 12
Pääkirjasto, Tapahtumatila Laituri

la 14.9. klo 16–17
Pääkirjasto, Pakkalan sali

ti 19.11. klo 12
Pääkirjasto, Tapahtumatila Laituri

Sara Wacklinin Oulu palaa on koskettava,
pysäyttävä ja ajatuksia herättävä tarina luokkaeroista, sukupuolieroista ja vallasta. Paikalla
ohjaaja Hanna Ojala sekä kaksi panelistia.
Paneelin vetää kirjastopalvelupäällikkö Heidi
Karhu. Yhteistyössä Oulun teatteri.

Pro Terveys -luennot

Tule seuraamaan kirjastoon etäyhteydellä
liikuntaan ja ravitsemukseen liittyviä,
maksuttomia ja kaikille avoimia luentoja.
Yhteistyössä ODL ja Oulun kaupunki.
to 12.9. klo 14
Oulunsalon kirjasto
Osteoporoosi ja liikunta
to 10.10. klo 13
Oulunsalon kirjasto
Lihaskunto ja ikääntyminen – teoriaa ja
käytäntöä lihaskuntoharjoittelusta
18 Kirjasto Tapahtumat – syksy 2019

Kurssit ja opastukset

#kirjastoklubi

Digitorstait Laiturissa

Digiopastukset

Tervetuloa kuuntelemaan tietoiskuja ja
harjoittelemaan digitaitoja. Ei ennakkoilmoittautumista. Oma digilaite mukaan.
Yhteistyössä Vuolle-opisto ja Digitaito-hanke.

Kirjasto tarjoaa maksutonta ja kaikille
avointa digiopastusta syksyllä 2019.
Opastuksia järjestetään muun muassa viranomaisten ja pankkien palveluista, sähköpostista, e-aineistoista ja sosiaalisesta mediasta.
Opastuksista tiedotetaan lisää syksyn aikana.

torstaisin 29.8.–5.12. klo 13–15
Pääkirjasto, Tapahtumatila Laituri
29.8.
5.9.
12.9.
19.9.
26.9.
3.10.
10.10.
24.10.
31.10.
7.11.
14.11.
28.11.
5.12.

Älypuhelin, tabletti vai läppäri?
Digitreffit
Älylaitteen sovellukset
Digitreffit
Älylaitteen tietoturva
Digitreffit
Sähköposti
Pilvipalvelut
Digitreffit
Viranomaispalvelut netissä
Digitreffit
OUTI-verkkokirjasto ja eKirjasto
Digitreffit

to 17.10.
Pääkirjasto, Tapahtumatila Laituri

2.10.
9.10.
16.10.

Tutustu tablettiin
Verkkokirjasto ja e-aineistot
Karttapalvelut netissä

keskiviikkoisin 6.11.–20.11. klo 12–13
Haukiputaan kirjasto
6.11.
13.11.
20.11.

Tutustu tablettiin
Verkkokirjasto ja e-aineistot
Karttapalvelut netissä

Opastuksia järjestetään myös muissa
kirjastoissa. Ajankohtaiset tiedot kirjaston
kotisivuilla: https://www.ouka.fi/oulu/
kirjasto/kurssit-ja-opastukset.

Yhteistyössä Kummacon.

Kielikahvila – Language café
Tule oppimaan ja opettamaan suomen kieltä.
Kielikahvila on kaikille avoin. Yhteistyössä SPR.

Digitalkkari

torstaisin 29.8.–19.12. klo 18–19.30
Pääkirjasto, maakuntakokoelmahuone (3. krs)

Digitalkkari auttaa digipulmissa.
Voit myös varata ajan digitalkkarille
osoitteessa varaamo.ouka.fi

Learn and teach Finnish. The Language Café is
open for everyone. In cooperation with SRP.

keskiviikkoisin 2.10.–16.10. klo 17–18
Oulunsalon kirjasto

Digilaituri
ti 8.10. klo 12–15
Pääkirjasto, Tapahtumatila Laituri, ala-aula
Kaikille avoin digitapahtuma. Tervetuloa
tutustumaan digitaalisiin palveluihin ja
digitukeen.

every Thursday 29.8.–19.12. 18–19.30
Main library, maakuntakokoelmahuone (3rd floor)
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Kaikki kirjaston tapahtumat
osoitteessa
www.ouka.fi/kirjasto

