
 su 2.2. klo 15 Pikkuväen katrilli, Veh-
kalahtisali. Liput 5 €, sis. pullakahvin ennen 
näytöstä. Alle 15-v. maksutta. Järj. Haminan 
karjalaiset nuoret, Haminan seudun tanssijat 
ja Kotkan seudun musiikkiopiston Haminan 
osasto ja Haminan kulttuuripalvelut.
  Pe 14.2. Lukurallin voittajaluokka 
Haminasta julkistetaan ystävänpäivänä. 
Luokka saa palkintoshekin luovutettavak-
si lukutaitotyöhön Taksvärkki ry:n kautta. 
https://www.lukuralli.fi/ Järj. Haminan kult-
tuuripalvelut
 La 15.2. klo 10–12 Lasten lauantai kir-
jastossa, Haminan kirjasto, Rautatienkatu 
8. non-stop askartelupaja kaikille, tule ja 
mene omalla aikataululla. Maksuton, ei en-
nakkoilmoittautumista. Muut kerrat: 14.3. ja 
18.4. Järj. Haminan kaupungin museot.
 La 15.2. klo 13 Lastenpäivä, Raittiustalo, 
Isoympyräkatu 30. Haminan teinisirkuksen 
näytös ja elokuva Heinähattu, Vilttitossu ja 
ärhäkkä koululainen (ensi-ilta 14.2.2020). Li-
put 7 €, sis. sirkusesitys, elokuva sekä pienet 
popcornit. Järj. Haminan kulttuuripalvelut
 su 16.2. klo 10–14 Perinteinen talvi-
rieha, Vehkalinna, Sahatie 1. Maksuton tal-
vitapahtuma koko perheelle. Järj. Husulan 
laulumiehet.

Hamina
 La 22.2. klo 11–14 Lasten talvitapahtu-
ma, Haminan kesäpuistossa. Talvista puuhaa 
koko perheelle: pulkkamäki, eläimiä, liikun-
tapisteitä. Lapsille ilmaiset tarjoilut. Järj. LC 
Hamina, LC Hamina Bastion, LC Vehkalahti, 
LC Hamina/Varvara

nÄytteLyt
3.–16.2. ”Luonnossa liikkuessasi mikä py-
säytti sinut?” - valokuvanäyttely Luonto 
lainassa -viikolla, Haminan kirjasto ja Ruissa-
lon kirjasto. Luonnossa liikkumiseen liittyvän 
lapsille ja nuorille suunnatun valokuvakil-
pailun osallistumisen ohjeet löytyvät kirjas-
toista ja https://www.sll.fi/kaakkois-kymi/  
Järj. Suomen luonnonsuojeluliiton Kaakkois-
Kymen yhdistys ja Haminan kirjastot ja kult-
tuuripalvelut.

oHjeLma kirjastoissa
ruissalon kirjasto 
Pe 7.2. klo 9-14. Vieraile Ruissalon kirjaston 
kirjavarastossa Lainan päivän seikkailussa.
Pe 14.2. klo 9 ja 10. kuutarhuri -runotyö-
pajat. Tuukka Sandströmin ja Varpu Erosen 
loru- ja kuvataidetyöpajat eskareille ja koulu-
laisille. Kesto n. 40 min. Vapaa pääsy. 
Ryhmävaraukset p. 040 199 1322.  
ti 18.2. klo 9–11. avoin askartelutuokio 
lapsille. Ryhmävaraukset p. 040 199 1322. 

Haminan kirjasto 
koko perheen kirjastosuunnistus pääkir-
jastolla lasten kulttuuriviikkojen 3.-23.2. 
ajan. Lähtö on kirjaston aulassa omatoimi-
sesti kirjaston aukioloaikana. Aulasta löytyy 
kartta, ja vihjeet löytyvät kartan osoittamista 
paikoista.
ti 4.2. klo 17. satukahvila lapsiperheille. 
Tervetuloa tutustumaan satujen maailmaan, 
juomaan kupponen kuumaa ja lainaamaan 
luettavaa kotiin. Tarinatuokio lasten osastolla 
klo 17 alkaen. Yllätysvierailuja! muut kerrat 

AInO SATAMA
Kulttuurituottaja
p. 040 721 5943
aino.satama@hamina.fiinfoa

Pehmolelujen 
yökyläily kirjastossa
torstaina 13.2. 



14.1. / 3.3. / 7.4. Järj. Avoin varhaiskasva-
tus, Haminan kirjasto ja kulttuuripalvelut

Pehmolelujen yökyläily. Pehmolelut toi-
votetaan tervetulleiksi yökyläilemään Ha-
minan pääkirjastoon - ne saavat seikkailla 
kirjastossa koko yön! Lelujen seikkailuista 
kirjastossa otetaan valokuvia kirjaston 
facebook-sivuille. Kotiin ne pääsevät ys-
tävänpäiväksi. to 13.2. Lelut voivat tulla 
yökylään klo 11 alkaen. Pe 14.2. Lelut 
haetaan omaan kotiin ystävänpäivänä 
klo 11–19.
to 13.2.2020 klo 17–18 ystävänpäivän 
tapahtuma: venäjänkielinen nukketeat-
teriesitys, Haminan kirjaston Kasper-sali. 
Leikkejä ja pientä purtavaa. Järj. Kaakon-
kulman Maahanmuuttajat Rodnik ry.

suunnattu villatyöpaja. Kauppiaantalomu-
seon Mattila, Kasarminkatu 6. Käsittelemme 
villaa, mistä se tulee, miten sitä työstetään ja 
mitä siitä valmistetaan. Mukaansa oppilaat 
saavat itse valmistamansa villatuotteen. En-
nakkovaraukset ja tiedustelut 7.2.2020 men-
nessä. saga.taskinen-pitkanen@hamina.fi

oHjeLma kouLuiLLe ja 
PÄivÄkoDeiLLe
12.2.  Pellekaija Pum
13.2.  Sulon päivä
13.2.  Klovni Sebastian
18.2. ja 19.2.   
 Höpinätötterö / Konserttikeskus
19.2.  Pim ja Pom / Tanssiteatteri Raatikko
 Sirkuskoulu Rainbow

Lastenpäivä lauantai 15.2. klo 13
Raittiustalo, Isoympyräkatu 30

oHjeLma museoissa
La 8.2. klo 9.30-12.30 Lasten lauantai: 
aikamatkalla - keskiaika sekä 22.2 
Lasten lauantai: villatyöpaja Kauppi-
aantalomuseon Mattila, Kasarminkatu 6. 
Ilmainen non-stop askartelupaja. Avoin 
kaikille, ei ennakkoilmoittautumisia. 15.2 
Lasten lauantai Haminan pääkirjastolla 
klo 10–12 Lukusali. Järj. Haminan museot 

ti-to 18.-20.2.2020 klo 8.15-9.00 sekä 
9.15-10.00. villaviikot, alakouluryhmille 

Pe 14.2. 
klo 12 ja 13. 
kuutarhuri 
-runotyöpajat. 
Tuukka Sand-
strömin ja Varpu 
Erosen loru- ja 
kuvataidetyöpa-
jat eskareille ja 
koululaisille. 

Kesto n. 40 min. Vapaa pääsy. 
Ryhmävaraukset p. 040 199 1310.  


