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Lastenkulttuuri
Miksi siihen kannattaa panostaa

www.lastenkulttuuri.fi

Lastenkulttuurilla tarkoitetaan 
ammattilaisten lapsille tuottamaa 
ja lasten kanssa yhdessä tekemää 
kulttuuria.

Se on myös lasten luomaa 
kulttuuria, joka perustuu 
esimerkiksi leikkiin. Laadukas 
lastenkulttuuri on lapsilähtöistä, 
saavutettavaa ja taiteellisesti 
korkeatasoista.

Suomen lastenkulttuurikeskusten 
liiton jäsenkeskukset ovat 
sitoutuneet näihin lastenkulttuurin 
laatuperiaatteisiin.

Jokaisella lapsella on oikeus 
kulttuuripalveluihin riippumatta 
asuinpaikastaan tai 
sosioekonomisesta taustastaan. 

Kulttuuritoiminnan merkitys 
lapsen hyvinvoinnille on laajasti 
tunnustettu asia, ja tutkimusten 
mukaan lasten tasa-arvoisia 
mahdollisuuksia osallistua taide- ja 
kulttuuriharrastuksiin tulee lisätä. 
Lisäksi kysyntä lasten ja perheiden 
kulttuuripalveluille on valtava. 

Lapsuus ei ole vain välivaihe kohti 
aikuisuutta. Se on täysipainoinen 
elämänjakso siinä missä 
aikuisuuskin. 

Kannen kuva: Oona Hännikäinen ja Teresa Kotilainen, Kotka



LastenkuLttuurin kuLta-aikaa 

– Lasten kuLttuuriviikot 
kymenLaaksossa ja Loviisassa

Kädessäsi on upouusi Lasten Kulttuuriviikkojen esite ja tarjolla on to-
della monipuolista ja laadukasta lastenkulttuuria. 

Kymenlaakson ja Loviisan alueella on järjestetty Lasten Kulttuuriviikkoja 
jo 38. kertaa. Tarjolla on konsertteja, teatteria, tanssia, sirkusta, näytte-
lyitä ja paljon erilaisia tapahtumia. Lasten Kulttuuriviikkojen ohjelmasta 
suurin osa järjestetään kouluissa ja päiväkodeissa. 

Suurelle yleisölle on tarjolla sekä maksullisia että ilmaistapahtumia. Toi-
vonkin, että lähdette rohkeasti tutustumaan tarjontaan ja kiertämään 
myös naapurikuntiin.

Lasten Kulttuuriviikkoja järjestää Koppa -lasten ja nuorten kulttuuri-
verkosto, johon kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Loviisa, Miehikkälä, 
Pyhtää ja Virolahti. Koppa on ollut jäsenenä valtakunnallisessa lasten-
kulttuurikeskusten verkostossa jo vuodesta 2009.

YK:n lapsen oikeuksien julistuksen artiklan 31 mukaan lapsella on oikeus 
osallistua kaikkeen kulttuuri- ja taide-elämään. Annetaan lapsille mah-
dollisuus iloita, oppia, oivaltaa ja vaikuttaa kulttuurin ja taiteen avulla.

Leena ruotsalainen
nuorisotoimenjohtaja
Kotkan kaupunki

Lasten kulttuuriviikkojen julisteen taiteilee aina joku alueemme ala-
koulujen oppilas tai oppilaspari. Tämän vuoden voittajatyön on teh-
nyt Oona Hännikäinen ja Teresa Kotilainen Korkeakosken koulusta 
Kotkasta. Onnittelut! 



 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.  



 ti 4.2. klo 18.00 red nose Company - 
keisarin uudet vaatteet, kulttuuritalo Ky-
minsuu. Klovniduo Tuukka Vasama ja Timo 
Ruuskanen esittävät H.C. Andersenin klassik-
kosadun, johon he ovat punoneet myös me-
nevää musiikkia Aviciista Abbaan. näyttelijät 
hyppäävät roolista toiseen ja huomioivat kai-
kenikäiset katsojat. Esitykseen sisältyy imp-
rovisaatiota ja se räätälöidään aina yleisön 
mukaan. Kesto n. 60 min. Ikäsuositus: 6-100 
-vuotiaat. Liput 8 € ovelta ja ennakkomyynti-
pisteistä.** Järj. Lasten kulttuurikeskus LAKU
 to 6.2. klo 18.00 kuorokimara Kotkan 
Kaupunginteatteri, Suuri näyttämö. Kuoro-
kimara on kahdeksatta kertaa järjestettävä 
kuorojen yhteinen esiinmarssi. Kesto n. 2h, 
sis. väliajan. Liput 8 € ovelta ja ennakkoon 
Kotkan Lasten kulttuurikeskuksesta.*
 La 8.2. klo 18 Heinähattu, vilttitossu ja 
rubensin veljekset, Kotkan Kaupunginte-
atteri. Sinikka ja Tiina nopolan lastenkirjasar-
jaan perustuvassa näytelmässä Kattilakosken 
perheen loma saa yllättävän käänteen, kun 
mökkinaapureiksi muuttavat kummalliset 
Rubensin veljekset. Lisätietoja: www.kot-
kanteatteri.fi. Järj. Kotkan Kaupunginteatteri 
 ke 12.2. klo 18 teatteri tuike - kreivi 
Hohoo, Aittakorven seurakuntatalo. Esi-
tyksessä käsitellään pelkoja lasten näkökul-
masta. näytelmässä tavataan peloton Kreivi 
Hohoo, joka on hirviönmetsästäjä. Hirviön 
metsästys ei sujukaan ihan ongelmitta, sil-

lä kreivi joutuu kohtaamaan oman ainoan 
pelkonsa… Onneksi hänellä on apunaan 
uskollinen kätyrinsä ja koko yleisön täydel-
tä kavereita auttamassa pahassa paikassa! 
Kesto n. 40 min. Liput 6 € ovelta ja ennak-
koon Kotkan Lasten kulttuurikeskuksesta.* 
Ikäsuositus: 5-vuotiaista lähtien. Järj. Lasten 
kulttuurikeskus LAKU
 to 13.2. klo 10.15–10.45 ollaan ystäviä- 
satutunti, Kotkan pääkirjasto. Järj. Kotkan 
kaupunginkirjasto
 Pe 14.2. ystävänpäivän tapahtuma 
lapsille Kotkan Kaupunginteatterilla. Klo 9 
minidisco. Discoon on vapaa pääsy. Klo 10 
Heinähattu, vilttitossu ja rubensin vel-
jekset. Sinikka ja Tiina nopolan lastenkirja-
sarjaan perustuvassa näytelmässä Kattilakos-
ken perheen loma saa yllättävän käänteen, 
kun mökkinaapureiksi muuttavat kummal-
liset Rubensin veljekset. Liput ryhmille 8€/
lapsi. Lisätietoja: www.kotkanteatteri.fi Järj. 
Kotkan Kaupunginteatteri
 La 15.2. klo 10–14. megakiva perhepäi-
vä, Yhteisötalo Messi. Koko perheen tapah-
tumassa on tarjolla kivaa yhteistä puuhaa, 
kasvomaalausta, taikuutta ja muuta muka-
vaa. Tapahtuman aikana Messin salissa on 
megamuskari klo 10.15 ja 12.30 lapsille 
yhdessä aikuisen kanssa. Megamuskarissa 
lauletaan, leikitään, lorutellaan, liikutaan ja 
soitetaan ainakin kehosoittimia. Muskario-
pena toimii Tuuli Paasolainen ja pianistina 
Sergei Sokolov. Megamuskarin kesto 45 min. 
Vapaa pääsy. Järj. Ekamin matkailuopiskelijat 
ja Lasten kulttuurikeskus LAKU
ke 19.2. klo 18 minijousien ja rytmijou-
sien taika-konsertti, Vellamon venehalli.  
Kotkan seudun musiikkiopiston jousiorkes-
terit Rytmijouset ja Kotkan Minijouset esittä-
vät lasten musiikkisadun Taikaääni. Satu ker-
too Melinan seikkailuista taikametsässä, jossa 
hän kohtaa hassuja metsän eläimiä sekä tai-
kametsän satuolentoja. Musiikkina kuullaan 

kotka

Lasten kulttuurikeskus 
LAKU
040 688 3930
lasten.kulttuuri@kotka.fi
www.kotka.fi/
lastenkulttuuri

infoa



sekä tuttuja lastenlauluja että klassisen mu-
siikin teoksia. Yleisökin saa osallistua konsert-
tiin laulamalla tuttuja lastenlauluja. Kesto 45 
min. Vapaa pääsy. Järj. Kotkan seudun mu-
siikkiopisto ja Lasten kulttuurikeskus LAKU
 to 20.2. klo 15–18 Harry Potter -tapah-
tuma, Kotkan pääkirjasto. Luvassa mm. tai-
kasauvapaja sekä muuta askartelupuuhaa. 
Järj. Kotkan kaupunginkirjasto
 La 22.2. Lasten leffalauantai, Elokuva-
teatteri Kinopalatsi, Keskuskatu 23, Kotka. 
Tarkemmat tiedot elokuvista: www.kotkan-
leffat.fi

Lippujen ennakkomyynti (käteinen):
*Lasten kulttuurikeskus Laku/ 
yhteisötalo messi Kirkkokatu 22
** kulttuuritalo kyminsuu 
Eteläinen Karjalantie 3

nÄytteLy
3.2.–23.2. Lasten kulttuuriviikot 2020 ju-
listenäyttely Kotkan pääkirjastossa. Lasten 
Kulttuuriviikkojen julistekilpailuun osallistuu 
joka vuosi kymmeniä lapsia Kymenlaakson 
ja Loviisan kouluista. näistä kilpailutöistä 
valitaan tapahtumaviikon esitteeseen, julis-
teeseen ja muihin materiaaleihin kansikuva. 
Tervetuloa katsomaan ja äänestämään omaa 
suosikkianne.

oHjeLma kouLuiLLe ja 
PÄivÄkoDeiLLe
3.2.  Sirkuskoulu Rainbow
4.2.  Keisarin uudet vaatteet / 
 Red nose Company 
6.2.  Kuorokimara
7.2.  Taikuri Roope
11.2.  AITO / Konserttikeskus
12.2.  Kreivi Hohoo / Teatteri Tuike
13.2.  DOKKInO
13.2.  Sirkuskoulu Rainbow
17.2.  Höpinätötterö / Konserttikeskus
19.2.  Kulttuuriosuuskunta Uulu
Kirjailijoiden virtuaalivierailut ala- ja 
yläkouluille

Keisarin 
uudet vaatteet

Tiistai 4.2. klo 18 
kulTTuuRITalo kymInsuu

Liput 8 € ovelta ja ennakkomyyntipisteistä.**  
Järj. Lasten kulttuurikeskus LAKU

keskiviikko 12.2. klo 18 
AITTAKORVEn SEURAKUnTATALO

Liput 6 € ovelta ja ennakkomyyntipisteistä.* 
Järj. Lasten kulttuurikeskus LAKU



www.lastenmeripaivat.com24.-26.7.2020

www.lastenmeripaivat.com24.-26.7.2020
www.lastenmeripaivat.com24.-26.7.2020

www.lastenmeripaivat.com24.-26.7.2020
Sapokankatu 2, Kotka
www.maretarium.fi

Tervetuloa 

oppimaan ja 

viihtymään!

- suomalaisten kalojen 
luonnonmukainen akvaario

• Avoinna 
 ma, ti, to-su 10-17, 
 ke 12-19.

• Liput 
 14,50/12/8 €
 Liput verkko-
 kaupasta vähän
 edullisemmin.

Miten sinä 
suojelet 

Itämerta?

Koko perheen 
suosikkikohde
Kotkassa

Tule meille
Musiikkiopistoon!

INFO-TILAISUUDET JA ILMOITTAUTUMINEN
UUDEKSI OPPILAAKSI:

LA 18.4.2020 klo 11 – 14 Kotkan Srk-keskus
  (Mariankatu 14)
LA 9.5.2020 klo 11 – 14 Haminan Puistotalo
  (Fredrikinkatu 9)

Tervetuloa kokeilemaan soittimia
ja tutustumaan toimintaamme.
Ilmoittaudu opetukseen samalla.
Tule mukaan hyvän harrastuksen
pariin!

Tule meille
Musiikkiopistoon!

ksmo.fi



karHuLan kirjasto:
5.2. Karhula Heppu 17–18
19.2. Karhula judo 17–18
Varaa oma lukuaikasi Karhulan 
kirjastosta p. 040 688 3587

PÄÄkirjasto:
12.2. Pääkirjaston 
satuhuoneessa nasse 17–18
26.2. Pääkirjaston 
satuhuoneessa manu 17–18
Varaukset p. 040 688 3752

Lukukoirat kirjastoissa

värityskuva

liput 8 € ovelta ja ennakkomyyntipisteistä. Järj. lasten kulttuurikeskus laku
lippujen ennakkomyynti (käteinen):lasten kulttuurikeskus laku/ 

yhteisötalo messi ja kulttuuritalo kyminsuu

Torstaina 6.2. klo 18 
Kotkan 
Kaupunginteatteri,
               suuri näyttämö

Kuorojen yhteinen esiinmarssi



 to 6.2. klo 17.30 ”Lapsen silmin” pie-
noisnäytelmä Anjalankosken Teatterilla, 
Rautakorventie 17 Myllykoski.  Vapaa pääsy! 
www.anjalankoskenteatteri.fi n. 30 min. Järj. 
Kouvolan kaupungin kulttuuripalvelut/
kulttuurikasvatus 
 La 8.2. klo 14–15 Perhejooga, ohjaajana 
Jaana Laaksonen, Kouvolatalon tanssisalilla, 
Varuskuntakatu 11. Vapaa pääsy! Hetki jossa 
lapsi joogaa yhdessä tutun aikuisen kanssa, 
joogasadun saattelemana. Järj. Kouvolan 
kaupungin kulttuuripalvelut/kulttuurikas-
vatus
 su 9.2. klo 13–15 non-stop valotaide 
-työpajat, ohjaajana Jukka Laine, Kouvo-
latalon Tynnilä. Vapaa pääsy! Valopajassa 
tehdään minimalistisia varjoasetelmia sekä 
valomaalauksia. Pienillä led-valaisimilla ja 
läpikuultavilla esineillä pystyy luomaan 
kiehtovia varjoja, jotka voi kuvata, vaikka 
kännykkäkameralla. Valomaalaamisessa käy-
tetään kameran pitkää valotusaikaa jolloin 
valaisimilla pystyy piirtämään valojuovia. Järj. 
Kouvolan kaupungin kulttuuripalvelut/
kulttuurikasvatus
 6.–8.2. ja 13–15.2. 
”Luolamies ja minimajat” 
-työpajat, ohjaajana Piipa Toivo-
nen pääkirjasto/lastenosasto, 
Salpausselänkatu 33. Kesto 45 
min./työpaja. suositus 3–10 
vuotiaille. Ennakkoilmoit-
tautuminen p. 020 615 8591. 
Järj. Kouvolan kaupungin 
kulttuuripalvelut/kulttuuri-
kasvatus 

JAAnA VUORIO-PALMUMAA
kulttuurikasvatuskoordinaattori  
jaana.vuorio-palmumaa@kouvola.fi
p. 020 615 8591 
www.kouvola.fi

kouvola

infoa

 ma 10.2. värikylpypajat, ohjaajana 
Maija-Kaisa Pitkänen Kuusankosken 
kirjastolla, Kymenlaaksonkatu 1. klo 
10.15–11 taaperoille (12–24 kk) ja klo 
12.15–13 vauvoille (4–11 kk). Max. 12 
lasta vanhempineen/työpaja.Värikylpy 
on moniaistinen kuvataidetyöpaja 
vauva/taaperoikäiselle lapselle vanhem-
pineen tukien yhteistä vuorovaikutusta. 
Ennakkoilmoittautuminen p. 020 615 
8591. Järj. Kouvolan kaupungin kulttuu-
ripalvelut/kulttuurikasvatus



JAAnA VUORIO-PALMUMAA
kulttuurikasvatuskoordinaattori  
jaana.vuorio-palmumaa@kouvola.fi
p. 020 615 8591 
www.kouvola.fi

nÄytteLy
3.–23.2. Lasten kulttuuriviikot 2020 ju-
listenäyttely Kouvolatalolla 1 krs. aulassa, 
Varuskuntakatu 11 

oHjeLma kouLuiLLe 
3.2.–6.2. kässää ja hissaa –työpajat
ohjaajana Paula Eskola
3.2. ja 5.2. nuorisokeskus Anjalan ohjaajien 
arkkitehtuuri -työpajat 
6.2.–7.2. valotaide -työpajat
ohjaajana Jukka Laine
sirkuskoulu Bravuuri koulukierrokset, 
näytökset ja työpajat 

7.2.  Eskolanmäen koulu
10.2. Tähteenkadun koulu

10.2.–11.2. taikashow työpajoineen, 
Taikuri Timo Tiikkainen
17.2. ja 19.2. nuorisokeskus Anjalan ohjaa-
jien arkkitehtuuri -työpajat 
17.2.–18.2. taikashow työpajoineen, 
Taikuri Timo Tiikkainen 
18.2. koko perheen musiikkiseikkailu  ja 
Lastenooppera – aleksanteri ii aikaan 
koululaisnäytökset Kouvolatalo, Simelius 
musiikkisali 
sirkuskoulu Bravuuri koulukierrokset, 
näytökset ja työpajat 

20.2. Kaunisnurmen koulu
21.2. Voikkaan koulu

Vapaa pääsy! 

non-stop  

Valotaide 
-työpajat

sunnuntaina 9.2.  klo 13–15 
Kouvolatalon Tynnilä.



Varuskuntakatu 11,  Kouvolatalo
Avoinna ti-pe 11-18, , la-su 12-17 

vapaa pääsy alle 18-vuotiaille
www.poikilo.fi

Kouvolan kaupunginmuseo

Hei! Minä olen Jacobina 
Charlotta.Tervetuloa 
Kartanoiden Kouvola 

-näyttelyyn! 

Kulje kanssani, niin kerron 
puuhistani kartanonneitinä. 
Yhdessä keksimme varmasti 

hauskaa tekemistä ja 
löydämme paljon 

katsottavaa. 

PEHMOLELUJEN YÖ 
MUSEOSSA 25.2.

Tuo oma pehmolelusi 
seikkailemaan yöksi 

museoon 25.2. klo 17-18.

Mitä kaikkea jännittävää 
yöllä voi tapahtua!

Lelut voi noutaa 
seuraavana päivänä 

26.2. klo 11-12.



Pohjois-Kymen musiikkiopisto

>> pkmo.fi <<

Hakuaika
25.3. - 30.4.2020
Musiikkileikkikouluun
voi ilmoittautua ympäri 
lukuvuoden!  

Pohjois-Kymen musiikkiopisto
Kouvolassa, Iitissä ja Luumäellä
#pkmo #pohjoiskymenmusiikkiopisto



kaikiLLe avoin oHjeLma
 ma 3.2. klo 9.30 Lasten kulttuuriviik-
kojen julistenäyttelyn avajaiset, Loviisan 
pääkirjasto (Kuningattarenkatu 3). Kaikille 
avoimet näyttelyavajaiset pääkirjastossa. 
Mehutarjoilu!
  ti 4.2. klo 11 Leijonadisko, Meijeri 
(Chiewitzinkatu 13, käynti takapihalta). Lei-
jonadisko on pehmeä ja sopivasti vauhdikas 
tanssiesitys vauvoille ja taaperoille. Esitykses-
sä ei ole katsomoa, vaan katsojat seikkailevat 
tanssimaailmassa yhdessä tanssitaiteilijoiden 
Satu Tuomiston ja Amandine Doatin sekä 
sellisti Aino Juutilaisen kanssa. Kesto: 35 
minuuttia. Ikäsuositus: 0-2-vuotiaat. Liput: 
lapsi + aikuinen 5 euroa. Ennakkoilmoittau-
tumiset: kulttuuri@loviisa.fi.
 to 6.2. klo 9–9.45 Hölmöläissatuja suo-
meksi Tesjoen kirjastolla (Keskustie 2, 07955 
Tesjoki)
 ma 10.2. klo 9–9.45 Hölmöläissatuja 
suomeksi Liljendalin kirjastolla (Kartanon-
tie 27, 07880 Liljendal)
 su 9.2. klo 13–15 moves etkot, Harju-
rinteen koulu (Ratakatu 1). nuori kulttuuri 
itä-uudenmaan aluetapahtuma moves 
järjestetään Loviisassa 4.–5.4.2020. Moves 
Etkot on avoin tilaisuus, jossa voi tutustua 
tanssilajeihin, musiikin tekemiseen sekä saa-
da lisätietoa huhtikuun Moves-aluetapahtu-
masta. Mukana Loviisan Tanssiopisto ja Call 
Out Suomi. Lapsille ja nuorille, vapaa pääsy!

PäIVI KARPPI
Kulttuurituottaja/
Kulturproducent
Puh./tfn 0407517449
paivi.karppi@loviisa.fi

 ke 12.2. klo 10.30 sirkuspaja vauvoille 
ja taaperoille, Meijeri (Chiewitzinkatu 13, 
käynti takapihalta). Lapsen ja aikuisen yh-
teinen sirkustanssituokio. Ohjaajana tans-
si- ja sirkustaiteilija Amandine Doat. Vapaa 
pääsy! Ennakkoilmoittautuminen kulttuu-
ri@loviisa.fi.
 ke 12.2. klo 15–18 azkabanin pako-
huone pääkirjastolla (Kuningattarenkatu 3). 
Maksuton, aika pakohuoneeseen on varatta-
va kirjastolta etukäteen, puh. 044 7230 242. 
Suositusikäraja 10-vuotiaista ylöspäin, tätä 
nuoremmat vanhemman tai vanhemman 
sisaruksen mukana.
 to 13.2. klo 9.00–9.45 Hölmöläissatu-
ja suomeksi Pernajan kirjastolla (Kiesitie 3, 
07930 Pernaja)
 su 16.2. klo 13 teatteri mukamas: Höl-
möläiset (suomeksi), Kino Marilyn (Kunin-
gattarenkatu 17). Koko perheen lämminhen-
kinen, elävän musiikin vauhdittama esitys! 
Hölmöläiset riemastuttavat hullunkurisilla 
käänteillään. Liput 7 euroa, ennakkoon Lo-
vinfo ja Kino Marilyn.
 ma 17.2. klo 10–12 vanhan ajan valo-
kuvat -työpaja, Loviisan kaupungin museo 
(Puistokatu 2). Miten kamera toimii? Miten 
on mahdollista, että kuvan saa tarttumaan 
paperille tai näytölle? Kokeilemalla itse opi-
taan, miten kamerat oikeasti toimivat ja ote-
taan itsestämme kuvia vanhan ajan tyyliin 
museon ateljeessa!  Ikäsuositus: 7-12-vuo-
tiaille. Maksuton, ennakkoilmoittautumi-
nen 10.2.2020 mennessä: museo@loviisa.
fi tai puh. 044 450 5009/Carina & 040 587 
4825/Ulrika.

HiiHtoLomaviikon 
oHjeLmaa
 17.–21.2. Hiihtolomaviikon mysteeri 
pääkirjastolla (Kuningattarenkatu 3). Kaikil-
le avoin aina kirjaston auki ollessa, palkinto 
arvotaan osallistujien kesken.

infoa

Loviisa



  ti 18.2. klo 10–15 representaatio-
työpaja, Almintalo (Brandensteininkatu 3)
Lapsille ja nuorille tarkoitettu työpaja. Työ-
pajassa keskustellaan representaatiosta, siitä 
mitä se tarkoittaa ja miten erilaiset ihmiset 
ovat edustettuna. Tavoitteena on edistää 
nuorten omaa ajattelua siitä, mitä repre-
sentaatio on. Työpajan pitäjä on aktivisti ja 
sosiologi Akunna Onwen. Työpaja sisältää 
lämpimän lounaan. Ohjauskieli suomi. Il-
moittautuminen 11.2. mennessä: kuckut-
ransfolk@gmail.com
 Pe 21.2. no ootteko kuulleet hassum-
paa? Hassuja juttuja kaupunginmuseolla, klo 
14 suomeksi ja klo 15 ruotsiksi (Puistokatu 2)
  La 22.2. Leffalauantai, Kino Marilyn 
(Kuningattarenkatu 17). Elokuvina nähdään 
Ella Bella Bingo sekä Vakoojat valepuvuissa. 
Liput 6 euroa, tarkemmat tiedot www.kin-
omarilyn.fi.
 su 23.2. klo 11–13 Lasten liikunnan 
ihmemaa, Liikuntahalli (Brandensteininka-
tu 27). Lasten liikunnan ihmemaassa lapset 
pääsevät kokeilemaan erilaisia liikuntaväli-
neitä oman aikuisen kanssa. Sopii 1-12-vuo-
tiaille. Lapset vain aikuisen seurassa saliin. 
Hinta: 2 euroa/lapsi. Buffetti. 
 
nÄytteLyt / koko 
kuLttuuriviikkojen ajan 
3.–23.2.2020 Lasten kulttuuriviikkojen 
julistenäyttely, Loviisan pääkirjasto (Kunin-
gattarenkatu 3). Vapaa pääsy!
iveruksen arvoitus – seikkailupeli Loviisan 
kaupungin museossa (Puistokatu 2). Voit pe-
lata milloin tahansa museon aukioloaikana: 
ti–pe ja su klo 12–16. Loviisan kaupungin 
museon ensimmäisenä intendenttinä toimi-
nut omaperäinen Dr Jedvard D:sson Iverus 
on piilotellut arvoituksia museon näyttelyyn. 
Arvoitusten ratkaisemiseksi ei tarvita fakta-
tietoa, mutta sitäkin enemmän yhteistyö-, 
havainnointi- ja päättelykykyä. Peli on tehty 
yhteistyössä Room Escape Running Rabbit 
-yrityksen kanssa.  Sopii yli 12-vuotiaille, nuo-
remmatkin pärjäävät, jos ryhmässä on mu-
kana aikuisia. Pulmia ratkaistaan vähintään 
kahden hengen porukoissa.

oHjeLma kouLuiLLe ja 
PÄivÄkoDeiLLe
Kouluryhmille museossa (Puistokatu 2)
valokuvat, esineet ja muisti. Opastus näyt-
telyssä kuolemattomat – esineiden muis-
ti 5.11.2019–29.3.2020. Tällä opastuksella 
tutkimme, kuinka voimme säilyttää muiston 
siitä, mitä on tapahtunut. Katselemme esi-
neitä, kuuntelemme tarinoita niiden takaa 
ja pohdimme, miksi jotkin tavarat päätyvät 
museoon. Työpajatilassa juttelemme valo-
kuvista ja testaamme kameran toimintaa. 
Muistoksi opastuksesta voimme ottaa van-
hanaikaisia valokuvia ateljeessamme.
Ennakkoilmoittautuminen. Opastus kestää 
45–60 minuuttia ja sopii kaikenikäisille. Ryh-
miä otetaan vastaan arkisin klo 8.30 alkaen. 
Vierailut ja opastukset ovat kouluryhmille 
aina ilmaisia, mutta etukäteisvaraus on vält-
tämätön: museo@loviisa.fi tai puh. 044 450 
5009/Carina & 040 587 4825/Ulrika.

Ti 4.2. klo 11 /  Tis. 4.2 kl. 11
Meijeri (Chiewitzinkatu 13)
Mejeriet (Chiewitzgatan 13)

Pehmeä ja sopivasti vauhdikas tanssi-
esitys vauvoille ja taaperoille Pikkuväki 
pääsee myös tanssimaan leijonien kans-
sa. / En mjuk och lagom fartfylld dans-
föreställning för bebisar och småbarn, 
småfolket får också dansa med lejonen.

Leijonadisko
Lejondisko



Lovisa
ÖPPet ProGram FÖr aLLa
 må  3.2 kl. 9.30 vernissage för Barnens 
kulturveckors affischutställning, Lovisa 
huvudbibliotek (Drottninggatan 3). Vernis-
sagen på huvudbiblioteket är öppen för alla. 
Saftservering!
 ti 4.2 kl. 11 Lejondisko, Mejeriet (Chie-
witzgatan 13, ingång via bakgården). Lejon-
disko är en mjuk och lagom fartfylld dans-
föreställning för bebisar och småbarn. Det 
finns ingen salong i föreställningen, utan 
åskådarna går ut i dansvärlden tillsam-
mans med dansartisterna Satu Tuomisto 
och Amandine Doat samt med cellist Aino 
Juutilainen. Längd: 35 minuter. Åldersre-
kommendation: 0-2-åringar. Biljetter: barn 
+ vuxen 5 euro. Förhandsanmälningar: kult-
tuuri@loviisa.fi.
 on 5.2 kl. 9.–9.45 Diasagor om bem-
bölingarna på svenska på Pernå bibliotek 
(Schäsvägen 3, 07930 Pernå)
 ti 11.2 kl. 9–9.45 Diasagor om bem-
bölingarna på svenska på Tessjö bibliotek 
(Centralvägen 2, 07955 Tessjö)
 sö 9.2 kl. 13–15 moves etkot, Harjurin-
teen koulu (Bangatan 1. Ung Kultur Östra 
nylands regionala evenemang moves ord-
nas i Lovisa 4–5.4.2020. Moves Etkot är ett 
öppet evenemang där man kan bekanta sig 
med dansstilar och med att göra musik. Man 
får också mer information om det regionala 

evenemanget Moves i april. Lovisa dansinsti-
tut och Call Out Suomi deltar i evenemanget. 
För barn och unga, fritt inträde!
 on 12.2 kl. 10.30 Cirkusverkstad för be-
bisar och småbarn, Mejeriet (Chiewitzga-
tan 13, ingång via bakgården). En gemen-
sam cirkusdansstund för barn och vuxen.  
Instruktören Amandine Doat. Fritt inträde! 
Förhandsanmälningar: kulttuuri@loviisa.fi.
 on 12.2 kl. 15–18 azkabans escape 
room på huvudbiblioteket (Drottninggatan 
3). Kostnadsfritt, en tid för escape room ska 
bokas på förhand på biblioteket, tfn 044 723 
0242. Åldersrekommendation: för 10-åringar 
och äldre, yngre än 10-åringar i sällskap av 
en vuxen eller ett äldre syskon.
 sö 16.2 kl 15 teatern mukamas: Bem-
böle (på svenska), Kino Marilyn (Drottning-
gatan 17). Hela familjens hjärtliga föreställ-
ning till levande musik! Teatern Mukamas 
gläder med sin lustiga berättelse om bem-
bölingarna. Biljetter 7 euro, på förhand på 
Lovinfo och Kino Marilyn.
 må 17.2 kl.10–12 Gammaldags fotogra-
fier-verkstad, Lovisa stads museum (Park-
gatan 2). Hur funkar en kamera? Hur kom-
mer det sig att man kan få en bild att fastna 
på ett papper eller en skärm? Vi undersöker 
hur en kamera egentligen funkar och vi tar 
gammaldags porträtt i museets ateljé. Ål-
dersrekommendation: för 7-12-åringar. Verk-
staden är gratis, anmälningar senast 10.2 på 
museo@loviisa.fi eller 044 450 50 09/Carina 
& 040 587 48 25/Ulrika.
 må 17.2 kl. 9–9.45 Diasagor om bembö-
lingarna på svenska på Liljendal bibliotek 
(Herrgårdsvägen 27, 07880 Liljendal)

ProGram unDer 
sPortLovsveCkan
 17–21.2 sportlovsveckans mysteri-
um på huvudbiblioteket (Drottninggatan 3)
Öppet för alla alltid under bibliotekets öp-
pettider, ett pris lottas ut bland deltagarna.
 ti 18.2 kl. 10–15 representationsverk-
stad, Almska gården (Brandensteinsgatan 3)
Verkstaden är avsedd för barn och unga. I 
verkstaden diskuteras representation, vad 

LOVIISA 
4–5.4.2020
I LOVIISA



teatteri mukamas: Hölmöläiset 
Kino Marilyn (Kuningattarenkatu 17). 
Liput 7 euroa, 
ennakkoon Lovinfo ja Kino Marilyn.

teatern mukamas: Bemböle 
Kino Marilyn (Drottninggatan 17). 
Biljetter 7 euro, på förhand 
på Lovinfo och Kino Marilyn.

su 16.2.  klo 13 (suomeksi)
sö 16.2 kl 15 (ruotsiksi)

begreppet betyder och hur olika männis-
kor är representerade. Syftet är att främja de 
ungas eget tänkande om vad representation 
är. Verkstaden leds av aktivist och sociolog 
Akunna Onwen. I verkstaden ingår en varm 
lunch. Verkstadens språk är finska. Anmäl-
ning senast 11.2: kuckutransfolk@gmail.com
 Fre 21.2 nå, har ni hört nåt tokigare? 
Tokiga historier på stadsmuseet, kl. 14 på 
finska och kl. 15 på svenska (Parkgatan 2)
 Lö 22.2 Filmlördag, Kino Marilyn (Drott-
ninggatan 17). Filmer som visas är Ella Bella 
Bingo och Spies in Disguise. Biljetter 6 euro, 
mer information www.kinomarilyn.fi
 sö 23.2 kl. 11–13 idrottsunderland för 
barn, Idrottshallen (Brandensteinsgatan 27)
I barnens idrottsunderland får barnen pröva 
på olika idrottsredskap med en egen vuxen. 
Verksamheten lämpar sig för 1-12-åringar. 
Barnen i salen endast i vuxet sällskap. Pris: 2 
euro/barn. Buffé. 

utstÄLLninGar 
unDer kuLturveCkorna
3.–23.2.2020 Barnens kulturveckors af-
fischutställning, Lovisa huvudbibliotek 
(Drottninggatan 3). Fritt inträde!
iverusmysteriet – ett äventyrsspel på Lo-
visa stads museum (Parkgatan 2). Kan spelas 
när som helst under museets öppettid: tis–
fre och sö kl. 12–16. Lovisa stads museums 
första intendent, den originella Dr Jedvard 
D:sson Iverus, har gömt gåtor i museets ut-
ställning. För att lösa gåtorna krävs ingen 
faktakunskap, men desto mer samarbets-, 
iakttagelse- och slutledningsförmåga. Spelet 
är gjort i samarbete med företaget Room Es-
cape Running Rabbit.  Passar 12-åringar och 
äldre, yngre kan vara med om det finns vux-
na i gruppen. För att lösa mysterierna måste 
man jobba i par eller i grupp.

ProGram FÖr 
skoLor oCH DaGHem
För skolgrupper på museet (Parkgatan 2)
Fotografier, föremål och minnet
Guidning i utställningen De odödliga – tin-
gens minne 5.11.2019–29.3.2020. På den 

här guidningen undersöker vi hur vi kan spa-
ra minnet av det som hänt. Vi tittar på före-
mål, lyssnar på historierna bakom dem och 
funderar på varför vissa föremål hamnar på 
museum. I verkstaden pratar vi om fotogra-
fier och testar hur en kamera funkar. Som 
minne av museibesöket kan vi ta gammal-
dags fotografier i vår ateljé.
Guidningen tar 45–60 minuter och passar 
alla åldrar. Grupper tas emot vardagar från 
kl. 8.30. Besök och guidningar är alltid gratis 
för skolgrupper, men förhandsbokning är 
nödvändig: museo@loviisa.fi eller 044 450 
5009/Carina & 040 587 4825 /Ulrika.



 su 2.2. klo 11 mahdollisuuksien ikkuna 
-messu Siltakylän srk-talossa. Koko perheen 
yhteinen juhlahetki ja samalla yhteisvastuu-
keräyksen aloitus.
  3.2.–2.3. Lasten kulttuuriviikkojen 
julistenäyttely Pyhtään kirjastossa.
 ke 5.2. klo 10.30 satumummon luku-
hetki Pyhtään kirjastossa.
 Pe 7.2. Lähdöt klo 18.30 ja 19.30 Lasten 
iltaseikkailu kirjastolla. ”Kissat vastaan 
koirat” - Kadonneen Kanasen arvoitus. Kat-
tilaakso ja Koirakorpi ovat naapuripitäjiä. 
Pitäjien rauhaa vartioi Kana Kananen. nyt 
on käynyt niin, että Kananen on kadonnut 
ja rauha on rikkoutunut. Tule auttamaan 
kadonneen Kanasen etsinnöissä. Rasteilla 
tehdään kissamaisia ja koiramaisia juttuja. 

 su 9.2. Klo 10–13 talvleikkejä ja retkei-
lyä simonsaaressa. Mukaan pulkka ja lapio 
sekä evästä voi ottaa mukaan. Lähtöpaikka 
Valkmusan Simonsaaren P-paikka, Vastilantie 
886. Vetäjänä Kirsi Kallio.
 ti 11.2. ja ke 12.2. klo 18.30 Mysteeri-ilta 
Böhlstrandin kartanolla (Patruunantalolla)
Böhlstrandin kartano – mysteerinen 
salakuljettajien kätkö. Stockforsin Pat-
ruunantalolla, Harjuntie 111, kirkonkylä. 
Böhlstrandin maaseutukartanolla tapahtu-
nutta: kartanon väki on päässyt palaamaan 
takaisin kartanoonsa ja heille on käynyt 
ilmi, että salakuljetuskopla on tänä aikana 
käyttänyt kartanoa hyväkseen. Osa koplan 
aarteista on vielä kadoksissa ja nämä pitäisi 
löytää ja palauttaa oikeille omistajilleen. Tule 
auttamaan aarteiden etsinnässä ennen kuin 
ne päätyvät vääriin käsiin!  Ilmoittaudu etsi-
jöiden joukkoon sähköisesti www.pyhtaa.
fi/lastenkulttuuriviikot. Lopuksi nautitaan 
yhdessä iltatee juhlasalissa kartanon väen 
kanssa. Suositusikä 10v ylöspäin. Yhteistyös-
sä Pyhtään kulttuuri, nuorisotoimi, kirjasto, 
Pyhtään seurakunta ja Pyhtään Harrastaja-
teatteri.
 La 15.2. Lähtö klo 20 Pimeähiihtoretkel-
le Valkmusan Simonsaaren P-paikalta, Vasti-
lantie 886. Mukaan otsalamppu, kompassi, 
kuumaa juotavaa ja lämmintä vaatetta sekä 
evästä voi ottaa mukaan. Vetäjänä Kirsi Kallio.
 ti 18.2. Klo 17.30 – 19 askarteluilta Pyh-
tään kirjastossa. Tule askartelemaan itsellesi 
maskotti tai koruja. Ohjaamassa artesaani 
Merja Koskenkorva käsityöliike Kissanviik-
sestä. Osallistujille maksuton.

Pyhtää

PAULIInA SAKKI
Kulttuuri- ja matkailusihteeri
pauliina.sakki@pyhtaa.fi 
p. 0400 587 911
www.pyhtaa.fi

infoa

Voit pukeutua halutessasi kissaksi tai koiraksi.
Ilmoittaudu etsintäpartioon sähköisesti 
www.pyhtaa.fi/lastenkulttuuriviikot Suo-
situsikä 7v ylöspäin. Yhteistyössä Pyhtään 
kirjasto, kulttuuri, nuorisotoimi, Pyhtään 
seurakunta, Pyhtään Harrastajateatteri ja 
yksityishenkilöt.



 to 20.2. Klo 17–17.30 Laululautta. Pyh-
tään seurakunta kutsuu lapsia Laululautan 
kyytiin kirkonkylän seurakuntasaliin, alle 6 
v (aikuinen voi olla mukana). Laululautta 
on musiikillinen leikkihetki, jossa lauletaan, 
leikitään ja liikutaan. Lautalle ennakkoilmoit-
tautuminen laura.honkala@evl.fi. Lautan 
kapteeneina toimivat Pyhtään srk kanttori 
Marjo Kaijansinkko sekä lastenohjaaja Laura 
Honkala.

kouLuiLLa taPaHtuvaa 
oHjeLmaa
maarit miettinen kiertää 1. luokilla kouluis-
sa Kulttuuriviikkojen aikana.
sirkuskoulu rainbow kiertää pikkukouluilla 
ja 3.–5. luokilla Huutjärvellä.
riku rantala saapuu puhumaan Huutjär-
ven koululle Pyhtään 5.–9. luokille.

MYSTEERI-ILTA

   11.2.   ja    12.2.  
klo18.30      klo18.30

Patruunantalo, Harjuntie 111, kk

Perhe on 
      palannut 

takaisin                    
sukukartanoonsa 
ja taas tapahtuu...

Böhlstrandin 
kartanolla



 ti 4.2. klo 18 Pikkulin Laululeikkishow, 
Virojoen alakoulu (Rantatie 9, 49900 Virolah-
ti). Pikku Kakkosesta tuttu Pikkuli viihdyttää 
yleisöä mukaansatempaavalla ja vuorovai-
kutteisella esityksellään. Laulusta ja leiki-
tyksestä vastaavat Pikkuli -animaatiosarjan 
tekijät, pitkänlinjan lastenviihteen ammatti-
laiset Metsämarja ja Antti Aittokoski. Kesto n. 
30 min. Järj. Kaakon kaksikon kulttuuritoimi

  Pe 14.2. klo 15 klovni sebastian & 
ystävänpäivän show, Villinrannan pal-
velukeskus (Rantatie 22, 49900 Virolahti). 
Sekoitus taikuutta, klovneriaa ja vatsasta-
puhumista. Tarjolla iloista mieltä vauvasta 
vaariin. Kesto n. 30 min. Järj. Kaakon kaksikon 
kulttuuritoimi
 La 15.2. klo 10–14 Pop up-kulttuurikah-
vila, Rajasali Virojoki (Itätie 1, 49900 Virolahti). 
Herkullisia leivonnaisia, oppilaiden taide-
näyttely ja arpajaiset. Järj. Virojoen koulun 
5.lk ja vanhemmat
 La 15.2. klo 16 urkutaiteilija joni tilli: 
musiikkia elokuvista ja tv-sarjoista, Viro-
lahden kirkko (Kirkontie 500, 49900 Virolahti). 
Koko perheen kirkkokonsertti, jossa kuullaan 
taidokkaita urkusovituksia tunnetuista tv-
ohjelmista ja elokuvista esim. Muumit, Harry 
Potter, Disney, Taru Sormusten herrasta. 
Kesto 45 minuuttia. Järj. Kaakon kaksikon 
kulttuuritoimi ja Haminan seurakunta

virolahti
Miehikkälä

SATU LIIKKAnEn Kulttuurituottaja
p. 040 712 0401, info@satumatka.fi

SARI RASI Vapaa-aikapalvelupäällikkö
p. 050 389 2125, sari.rasi@virolahti.fi

 su 9.2. klo 15 taikuri robert jäger-
horn, Miehikkälän koulukeskus (Keskus-
tie 9, 49700 Miehikkälä). Tule mukaan 
ja hämmästy! Tarjolla ainutlaatuista 
taikuutta ja viihdettä koko perheelle 
kansainvälisen huipputaikurin taitu-
roimana. Kesto n. 40 min. Järj. Kaakon 
kaksikon kulttuuritoimi

infoa

www.kulttuurikaakko.fi
Virolahden ja Miehikkälän kunnat



 ma 17.2. klo 9.30 ja 10 satutunti, Viro-
lahden kirjasto (Rantatie 9, 49900 Virolahti). 
Ryhmien varaukset ennakkoon kirjastosta. 
Järj. Virolahden kirjasto
 ti 18.2. klo 10 vauvojen värikylpy, Ra-
jasali Virojoki (Itätie 1, 49900 Virolahti). Kuva-
taiteellinen työpaja lapselle (4-24kk) ja van-
hemmalle. Ilmoittautumiset 14.2. mennessä 
ohto.maijakaisa@gmail.com. Järj. Kaakon 
kaksikon kulttuuritoimi
 ke 19.2. klo 9.30 ja 10 satutunti, Miehik-
kälän kirjasto (Keskustie 9, 49700 Miehikkälä). 
Ryhmien varaukset ennakkoon kirjastosta. 
Järj. Miehikkälän kirjasto
 su 23.2. klo 11 koko perheen laskiais-
rieha, Miehikkälän moottorirata (Pulakor-
ventie 57, 49700 Miehikkälä). Ohjelmassa 
mäenlaskua, poniratsastusta, moottorikelk-
ka-ajelua ja erilaisia toimintapisteitä. Järj. 
Miehikkälän moottorikerho, Kaakon kaksi-
kon vapaa-aikatoimi ja paikalliset yhdistykset

avoin kerHotoiminta
to 6.2., 13.2. ja 20.2. klo 10-10.30 vauvasta 
vaariin muskari, Palveluyhdistys Rateva ry 
(Keskustie 5 A, 49700 Miehikkälä) Järj. Viro-
lahden ja Miehikkälän kappeliseurakunnat

SATU LIIKKAnEn Kulttuurituottaja
p. 040 712 0401, info@satumatka.fi

SARI RASI Vapaa-aikapalvelupäällikkö
p. 050 389 2125, sari.rasi@virolahti.fi

nÄytteLyt
ma 3.–29.2.2020 ihmekone - kaakon 
kaksikon varhaiskasvatuksen ja esi-
opetuksen yhteisnäyttely: 
Päänäyttely Virolahden kirjasto 
(Rantatie 9, 49900 Virolahti). 
Mininäyttely Miehikkälän kirjasto 
(Keskustie 9, 49700 Miehikkälä). 
Avoinna kirjaston aukioloaikoina. näyttely-
suunnittelu ja taidepajojen ohjaus Piipa Toi-
vonen. Järj.  Kaakon kaksikon kulttuuritoimi

oHjeLma kouLuiLLe ja 
PÄivÄkoDeiLLe
vko 6 Lukukeskuksen kirjailijavierailut 
yläkouluissa ja lukiossa.
ti 11.2.-13.2. tanssiteatteri raatikko: 
moonika mekaniks päiväkodeille ja 
esikouluille.
to 14.2. klovni sebastian & ystävän-
päivän show alakouluille.
ti 18.2.-21.2. ympäristösoturit-pakopeli 
3.-6. luokkalaisille alakouluissa.
Järj. Kaakon kaksikon kulttuuritoimi

Järj. Kaakon kaksikon kulttuuritoimi

Tiiistai 4.2. klo 18
Virojoen alakoulu 

(Rantatie 9, 49900 Virolahti)

Pikkulin 
laululeikkishow

Pikku Kakkosesta tuttu Pikkuli 
viihdyttää yleisöä esityksellään.

kaikkiin 
taPaHtumiin 
vaPaa PÄÄsy

www.kulttuurikaakko.fi
Virolahden ja Miehikkälän kunnat

!



TAPAHTUMAPÄIVÄ LAPSILLE 14.2.

TAPAHTUMAPÄIVÄ LAPSILLE 14.2.

TAPAHTUMAPÄIVÄ LAPSILLE 14.2.

MINIDISCO 
Lastenkulttuuriviikkojen kunniaksi minidisco

perjantaina 14.2. alkaen klo 9. Maksuton tapahtuma!

Päivänäytös
HEINÄHATTU, VILTTITOSSU JA RUBENSIN VELJEKSET

14.2. klo 10, liput ryhmille 8 €/lapsi

Lisätiedot: kaisa.rannanjarvi@kotka.fi 

Lippuvaraukset näytökseen: puh. 05 234 4199/
teatteriliput@kotka.fi 

www. kotkanteatteri.fi 

Kaupunginteatteri natisee 
liitoksissaan, kun Heinähattu 
ja Vilttitossu pistävät 
riemukkaasti ranttaliksi!

Kattilakosken perheen 
mökkiloma saa odottamatto-
man käänteen, kun naapureiksi 
muuttavat kummalliset Rubensin 
veljekset. Perheen äiti ihastuu 
veljesten taiteellisuuteen, mutta 
salapoliisityötä tekevät Heinähat-
tu ja Vilttitossu huomaavat, että 
veljeksillä on jotain salattavaa.

Heinähattu, Vilttitossu ja Ruben-
sin veljekset perustuu Sinikka ja 
Tiina Nopolan huippusuosittuun 
lastenkirjasarjaan. 

Esitys sopii koko perheelle. 
Vilttitossu ja Heinähattu, 
Annuska Hannula ja Mirka
Mylläri. Ohjaus Juho Mantere



KANSALLISMUSEO.FI 
MERIKESKUSVELLAMO.FI

Tornatorintie 99, 48100 Kotka
Avoinna: ti, to-su 10-17, ke 10-20
Liput: 12/6/0€ 
Kaikki alle 18-vuotiaat maksutta.
MeiMeillä käy myös museokortti! 

Meri-
monsterit 

12.4.2019-17.1.2021 

SUKELLA SEIKKAILUUN 
MERIKESKUS VELLAMOSSA




