
Vanhusten viikon  
3.–8.10.2022 ohjelma
“Yhdessä luontoon”

Maanantai 3.10.
Yhteisen tarinan  
iltapäivä – vanhusten-
viikon roolipelit klo 
12–16
PAIKKA Pääkirjaston  
Monitoimitila
Mahdollisuus kokeilla rooli- 
pelaamista. Luodaan yhteinen 
tarina mielikuvitusta käyttäen. 
Aiempaa kokemusta rooli- 
pelaamisesta ei tarvita.  
Paikkoja rajoitetusti. 

ILMOITTAUTUMINEN  
ville.jolanki@lahti.fi tai  
puh. 044 4163518

Sovellukset haltuun  
klo 10–12
PAIKKA Nastolan kirjasto
Tutustutaan arjessa  
hyödyllisiin sovelluksiin esim. 
LSL-karttapalvelu, VR matkalla 
ja kirjaston sähköiset palvelut.

Tiistai 4.10.
Digitaitopiiri klo 12–13
PAIKKA Renkomäen kirjasto
Tutusturaan kirjaston omiin 
internetin kautta saavutettaviin 
palveluihin, sekä keskustellaan 
tulevien kertojen ohjelmasta ja 
toiveista.

Novellikoukku klo 10–11
PAIKKA Nastolan kirjasto
Kuunnellaan tarinaa ja  
kudotaan yhdessä.  
Oma käsityö mukaan.  

Nastolan laajan taiteen 
perusopetuksen oppilas-
konsertti klo 18.30
PAIKKA Nastolan  
seurakuntasali. Maksuton. 

Pop-up tapahtuma  
Palvelutorilla klo 10–14
Tervetuloa tutustumaan  
eri järjestöjen toimintaan ja 
nauttimaan loistavasta  
ohjelmasta! Lavalla tarjolla 
mm. erilaisia kevyitä jumppia, 
ikäihmisten muotinäytös ja 
musiikkiesitystä!

Keskiviikko 5.10.
Ajankohtaista asiaa  
ja keskustelua digi- 
laitteiden tietoturvasta 
klo 13 alkaen
PAIKKA Pääkirjaston  
monitoimitila

Uutispiiri klo 10–11
PAIKKA Nastolan kirjasto 
Mitä tapahtuu meillä ja  
muualla? Keskustellaan  
ajankohtaisista asioista.

Senioritreffit klo 12–16
PAIKKA Mukkulan Toimarila
Mukkulan alueen yhdistykset 
ja toimijat esittäytyvät.  
Tervetuloa mukaan katsomaan 
ja kokemaan, minkälaista
toimintaa alueella on tarjolla. 
Musiikillinen ja maistuva 
illanvietto klo 16–18 
(ruoka maksullinen)

Silmukka kiristyy  
-käsityökerho klo 17–19
PAIKKA: Launeen kirjasto
Käsityökerhossa selvitetään 
yhdessä käsityömysteerejä.

Pidätämme oikeudet muutoksiin.



Vanhusten viikon  
3.–8.10.2022 ohjelma
“Yhdessä luontoon”

Torstai 6.10.
Vanhustenviikon juhla  
klo 12–15
PAIKKA Sibeliustalon 
Puusepän Sali
Tervetuloa viettämään yhteistä 
juhlaa ja nauttimaan kuppi 
kahvia! Ohjelmassa mm. 
musiikki- ja lausuntaesityksiä, 
juhlapuheen pitää Päijät-Soten 
ikääntyneiden palvelujen ja 
kuntoutuksen toimialajohtaja 
Anu Olkkonen-Nikula. Juhlassa 
palkitaan vuoden vanhusteko. 

HUOM! 180 ensimmäisenä 
paikalle saapunutta mahtuu 
juhlaan mukaan.

Lahden kaupungin- 
teatterin näytelmät  
klo 19.00
Kostonkierre – tarina  
jakautuneesta kaupungista
Rouva C 

Eläkeläislipun hinnalla.

Perjantai 7.10.
Avoimet ovet klo 9–11
PAIKKA Paavolan kampus – 
Lahden lukio Gaudia ja  
Wellamo-opisto
Tule tutustumaan uusiin tiloi-
hin! Lukion toiminnan esitte-
lyä, kampuskierros sekä mah-
dollisuus seurata oppitunteja.
Yhteislaulua klo 9.15–9.45 ja  
10.00–10.30 (Wellamo-opiston  
luokka 014 musiikki, Terijoenkatu 2)
Kevyttä liikuntaa klo 9.15–9.45 ja 
klo 10.00–10.30 (Wellamo-opiston 
liikuntatila, Terijoenkatu 2)

Äitee-elokuvan ilmais- 
näytökset klo 12.00,  
klo 13.30
PAIKKA Kino Iiris
Ilmaisia lippuja näytöksiin saa 
Palvelutorin pop-up tapahtu-
masta 4.10. vanhusneuvoston 
jäseniltä sekä vanhustenviikon 
juhlasta 6.10.

Lahden kaupungin- 
teatterin näytelmät  
klo 19.00
Kostonkierre – tarina  
jakautuneesta kaupungista  
(puhenäytelmä)
Rouva C (puhenäytelmä) 

Eläkeläislipun hinnalla.

Lauantai 8.10.
Lahden kaupungin- 
teatterin tarjonta klo 13 
ja klo 19
Something Rotten,  
Jotain mätää! (musikaali)
Kaaos

Eläkeläislipun hinnalla.

Lahden kaupungin- 
teatterin tarjonta klo 13
Tiltu ja Lettu ja leikkimökin 
asukas (lastennäytelmä)

Eläkeläislipun hinnalla.

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Reunanpalsta- 
näyttely
on auki koko vanhus-
viikon ajan Lahden  
kaupunginteatterin  
Ainon aulassa Koston- 
kierteen tapahtuma- 
paikkoihinpohjautuva 
näyttely yhteistyössä 
Lahden kaupungin- 
museon kanssa on 
maksuton.


