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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. 



TAAS oN AiKA LASTEN KuLTTuuriviiKKojEN!
 
Kädessäsi on upouusi Lasten Kulttuuriviikkojen esite ja tarjolla on to-
della monipuolista ja laadukasta lastenkulttuuria. 

Kymenlaakson ja Loviisan alueella on järjestetty Lasten Kulttuuriviikkoja 
jo 37. kertaa. Tarjolla on konsertteja, teatteria, tanssia, sirkusta, näytte-
lyitä ja paljon erilaisia tapahtumia. Lasten Kulttuuriviikkojen ohjelmas-
ta suurin osa järjestetään kouluissa ja päiväkodeissa. Tänäkin vuonna 
yhteistyötä tehdään monen valtakunnallisesti tunnetun taiteilijan ja 
teatteriryhmän kanssa. Pitkäaikainen yhteistyökumppanimme Kon-
serttikeskus tuo myös useita ammattimuusikoita kiertueille alueemme 
kouluihin ja päiväkoteihin. 

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.

Lasten Kulttuuriviikkojen julisteen taiteilee aina joku alueemme ala-
koulujen oppilas tai oppilaspari. Tämän vuoden voittajatyön on tehnyt 
Ella Fehrenbach Kannusjärven koulusta Haminasta. Onnittelut Ellalle!

Lämpimät lastenkulttuuriterveiset ja hyvää kevättä!

Heli Toikka
Lasten kulttuurisihteeri
Kotkan kaupunki
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 Su 3.2. 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
  La 16.2. Värikylpy-työpajat, Linnoi-
tuksen päiväkoti, Kaarlonkatu 4. Kuvatai-
teellinen työpaja lapselle ja vanhemmalle. 
Maksuton.
klo 10.15–11 taaperot (12 – 24 kk) 
klo 12.15–13 vauvat (4 – 11 kk)
klo 15.15 – 16 viikarit (4 – 6-vuotiaat)
Ilmoittautumiset 14.2. mennessä: ohto.
maijakaisa@gmail.com. Järj. Hamina kult-
tuuripalvelut
 La 16.2. klo 13 Lastenpäivä, Raittiustalo, 
Isoympyräkatu 30. Mimi ja Kuku -konsertti 
ja elokuva: Onneli, Anneli ja nukutuskello 
(sallittu, kesto 78 min) . Liput 7 €, sis. konsertti, 
elokuva sekä pienet popcornit. Järj. Haminan 
kulttuuripalvelut
 Su 3.3. klo 10-14 Husulan laulumiesten 
laskiaisrieha, Vehkalinna, Sahatie 1. Maksu-
ton laskiaistapahtuma koko perheelle. Järj. 
Husulan laulumiehet

OHjeLMA KirjAStOiSSA:

ruiSSALOn KirjAStO - Vehkalahtisali

 Ma 4.2. klo 9.30 Potkuhousu-trubaduu-
ri Vesa Tuovinen laulattaa ja leikittää lapsia

Ilkka Muurman
Kulttuurituottaja 
040 722 3687
ilkka.muurman@hamina.fi
www.hamina.fi

Haminahamina
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La 16.2. klo 13 

Lastenpäivä
Raittiustalo, Isoympyräkatu 30

 Liput 7 €, sis. konsertti, elokuva 

sekä pienet popcornit.



HAMinAn KirjAStO - Kaspersali

 ti 5.2. klo 9.30 Potkuhousu-trubaduuri 
Vesa Tuovinen laulattaa ja leikittää lapsia
 Ke 13.2. klo 17 rodnik ry:n venäjänkie-
linen näytelmä ystävyydestä 

OHjeLMA MuSeOiSSA:

 La 2.2. klo 10–14 Lasten lauantai, Kaup-
piaantalomuseon Mattila, Kasarminkatu 
6 sisäpiha. Lasten kaupunki -projekti ja 
valon juhlaa. Ohjaaja Saga Taskinen ohjaa 
askartelua. Maksuton. Tiedustelut ohjaajalta: 
riihihiiri@gmail.com
 ti-to 19. – 21.2. Vanha kunnon villa 
-työpajat, Kauppiaantalomuseon Mattila, 
Kasarminkatu 6. Koululaistyöpajat 1–3 
luokkien oppilaille: tutustutaan villaan 
materiaalina, sen käytön historiaan ja käsit-
telyyn kehräten. Maksuton. Arkisin klo 8–12 
(työpajan kesto 90 min). Ennakkovaraus: 
museot@hamina.fi

tAPAHtuMiA 
HAMinAn KOuLuiLLe 
jA PÄiVÄKODeiLLe

Orffit
Bluesmies Jönsson
Taikuri Jari
Teatteri Hevosenkenkä
Runoesitysryhmä Pöntöt
Täti Sininen

Järj. Haminan kulttuuripalvelut

5

La 16.2. klo 13 

Lastenpäivä
Raittiustalo, Isoympyräkatu 30



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

  ti 5.2. klo 18 urkusatu Kotkan kirkko. 
Kultakutri ja kolme karhua -satuun poh-
jautuva koko perheen urkukonsertti. Kesto 
noin 20 min. Vapaa pääsy. Järj. Kotka-Kymin 
seurakunta
 Ke 6.2. klo 18.00 Kuorokimara Karhu-
vuoren Urheilutalo/Steveco Areena. Kuoro-
kimara on seitsemättä kertaa järjestettävä 
kuorojen yhteinen esiinmarssi. Kesto n. 2 h 
sis. väliajan. Liput 6 € ovelta ja ennakkomyyn-
tipisteistä *Järj. Lasten kulttuurikeskus LAKU
 to 7.2. klo 17.30 Muskattien muskarit 
esittävät talvilauluja Pääkirjaston 2. ker-
ros.  Kesto 30 min. Vapaa pääsy. Järj. Kotkan 
pääkirjasto
 Pe 8.2. klo 18.00 teatteri Kapsäkki: Mau-
kan ja Väykän hyvä päivä Kulttuuritalo Ky-
minsuu. Mitä voi tehdä sateisena päivänä, 
kun aikakin tuntuu eksyneen vesipisaroiden 
joukkoon? Vaikka mitä! Pikku Kakkosesta tu-
tut kaverukset Maukka-kissa ja Väykkä-koira 
muuttavat sateisenkin päivän auringon-
paisteeksi Kesto n. 45 min. Ikäsuositus 4 v. 
ylöspäin. Liput 8 € ovelta ja ennakkomyyn-
tipisteistä *Järj. Lasten kulttuurikeskus LAKU 
 Pe 8.2. klo 10.30 tarja Karell esittää 
paperinukketeatteria Karhulan kirjasto. 
Esityksen jälkeen tutustuminen näyttelyyn. 
Ryhmävaraukset p. 040 688 3587
 ti 12.2. klo 18.00 teatteri Hevosenken-

kä: Sotta Pyttynen Kulttuuritalo Kymin-
suu. Nelivuotias Iiro kokee elämänsä 
seikkailun, kun hän pääsee ensi kertaa 
Ukkinsa luo yökylään. Kesto 35 min. 

Ikäsuositus 3 v. ylöspäin. Liput 10 € 

ovelta ja ennakkomyyntipisteistä *Järj. Las-
ten kulttuurikeskus LAKU
 Ke 13.2. klo 10.15–10.45 Kyminmamman 
satutuokio rakkaudesta Karhulan kirjasto. 
Ryhmävaraukset p. 040 688 3587.
 La 16.2. klo 9.30–15 HAuska päivä Ko-
teko, Kymenlaaksonkatu 29. Koko perheen 
tapahtumassa vierailevat lasten suosikit 
ryhmä Haun Samppa ja Vainu. Esityk-
set klo 10, 11.30 ja 14 (esityksen kesto noin 
10 min). Lisäksi hahmot tulevat lasten ha-
lattavaksi esityksen jälkeen. Tapahtumassa 
temppurata, kasvomaalaista, puuhapistei-
tä ja muuta mukavaa. Koteko. Vapaa pääsy. 
Järj. Lasten kulttuurikeskus LAKU ja Ekamin 
matkaluoppilaat
 Ma 18.2. klo 9.30 ja ti 19.2. klo 9.30 ja 
12.30 ihme ja kumma -vauvateatteri Kot-
kan kaupunginteatteri. 0-1-vuotiaille lap-
sille ja heidän perheilleen suunnattu tans-
siteatteriesitys. Esitys on tarina ihmeistä ja 
ihmettelystä, hetkestä, jossa jokainen se-
kunti on tärkeä ja pysähtymisen arvoinen. 
Lipunmyynti puh. 05 234 4199. Järj. Kotkan 
kaupunginteatteri ja Lasten kulttuurikes-
kus LAKU
 ti 19.2. klo 10 ja 18 / Ke 20.2. klo 10 
Mimmi lehmä ja varis Kotkan kaupungin-
teatteri. Voivatko lehmä ja varis olla ystäviä? 
Molemmat ovat vahvatahtoisia eläimiä, mut-
ta niistä tulee kuitenkin erottamaton pari. 
Ruotsalaisista lastenkirjoista tutut eläinka-
verukset opettelevat yhdessä uusia asioita.
Lipunmyynti puh. 05 234 4199. Järj. Kotkan 
kaupunginteatteri
 ti 19.2. klo 18.00 Karhuvuoren kirjasto. Ke 
20.2. klo 18.00 Kotkan pääkirjasto Kulttuu-
riosuuskunta uulu: Aava - Veden kierto-
kulku-konsertti. Etnomusikologi Jutta Juu-
risävel seikkailee keihäänheittäjäystävänsä 
Teppo Läpyn kanssa hydrologisen kierto-
kulun, vesijalanjälkien ja muovipyörteiden 
maailmassa ihmettelemässä mitä kaikkea 
veteen liittyy! Konsertissa yleisö tutustuu 

Kotka
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veteen, kansoihin jotka elävät veden äärellä, 
ja etenkin näiden alueiden perinnesoittimiin. 
Kesto 45min. Vapaa pääsy.
 ti 12.2. Värikylvyt vauvoille ja taape-
roille, Merikeskus Vellamo. Klo 10 (taaperot 
13-24 kk), klo 12 (vauvat 4-12 kk) ja klo 14 
(vauvat 4-12 kk). Kesto n. 60 min. Ilmoittau-
tuminen osoitteessa www.eventilla.com/
varikylpy2019. Ilmoittautuminen alkaa 28.1. 
klo 9 ja päättyy 5.2. klo 21. Kylpymaksu 5 €/
hlö.  Järj. Merikeskus Vellamo
 Ke 20.2. klo 18 Vellamon venehalli soi- 
konsertti. Merikeskus Vellamo, Venehalli. 
Vapaa pääsy. Järj. Kotkan seudun musiikki-
opisto
 La 23.2. - su 3.3. joka päivä klo 14 Han-
na Hauki tervehtii lapsia ja klo 15 ruoki-
taan kaloja Maretarium. Liput: lapset alle 4 
v. maksutta, alle 15 v. 7,50 €, aikuiset 14,50/12 
€. Lisätietoja: maretarium.fi.
 La 23.2. Leffalauantai Elokuvateatte-
ri Kino-Palatsi, Keskuskatu 23, Kotka puh. 
044 517 5557. Tarkemmat tiedot elokuvista: 
www.kotkanleffat.fi 
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TeaTTeri KapsäKKi: 

Maukan ja Väykän 
hyvä päivä 

Mitä voi tehdä sateisena päivänä, 
kun aikakin tuntuu eksyneen 

vesipisaroiden joukkoon?

PerjAntAinA 8.2.
KuLttuuritALO KyMinSuu

Liput 8 € ovelta ja ennakkomyyntipisteistä 
Järj. Lasten kulttuurikeskus LAKU

Nelivuotias Iiro kokee elämänsä 
seikkailun, kun hän pääsee ensi kertaa 

Ukkinsa luo yökylään

tiiStAinA 12.2.
KuLttuuritALO KyMinSuu
Liput 10 € ovelta ja ennakkomyyntipisteistä 

Järj. Lasten kulttuurikeskus LAKU

TeaTTeri HevosenKenKä: 

Sotta 
Pyttynen

* Lippujen ennakkomyynti (käteinen):  
Lasten Kulttuurikeskus/
yhteisötalo Messi Kirkkokatu 22
Kulttuuritalo Kyminsuu Eteläinen Karjalantie 3

nÄytteLyitÄ
1.2..–22.3. tarja Karellin paperinukke-
näyttely: Prinsessa Ruususesta muumeihin. 
Nuket vuosilta 1800 - 2015. Karhulan kirjasto.
4.2.–1.3. jungle jungle. Piipa toivosen 
toiminnallinen ja leikittävä näyttely Kot-
kan pääkirjasto. Turun Taideakatemiasta 
vuonna 2001 valmistuneen Piipa Toivosen 
näyttely on toiminnallinen ja leikittävä. Kun 
kuumailmapallohattu eksyy kadonneeseen 
valtakuntaan, löytyy uusia tutkimattomia 
eliöitä ja kasvillisuutta. Lihansyöjäkasvien 
nappaillessa hyönteisiä ravinnokseen voi pii-
loutua jättiläiskasviin tai kokeilla metamor-
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HAUska päivä
KOTEKOLLA

16.2.2019

ASKARTELUA

KAHVILA

TEMPPURATA
KASVOMAALAUS

KYMENLAAKSONKATU  29, 48100 KOTKA

ARVAUSPELI

RYHMÄ HAU MASKOTIT 
ESIINTYY:

ARPAJAISET

KLO 10.00
KLO 11.30
KLO 14.00

9.30 - 15.00

foosia, koteloitua ja kuoriutua. Turvana 
on ruudullisen matkakassin uumenissa 
isän T-paita, jossa on vielä tuttu tuoksu.
4.2.–1.3. Lasten Kulttuuriviikot 

2019 julistenäyttely / Yhteisötalo Messi. 
Lasten Kulttuuriviikkojen julistekilpailuun 
osallistuu joka vuosi kymmeniä lapsia Ky-
menlaakson ja Loviisan kouluista. Näistä kil-
pailutöistä valitaan tapahtumaviikon esittee-
seen, julisteeseen ja muihin materiaaleihin 
kansikuva. Tervetuloa katsomaan ja äänes-
tämään omaa suosikkianne.
8.2.–28.4. Kehona/Merikeskus Vellamo.
Porin lastenkulttuurikeskuksen ja Porin tai-
demuseon tuottama, kuraattori Päivi Setä-
län kokoama näyttely pohtii kehollisen tie-
don ja aistien merkitystä. Näyttely ääntelee, 
tuoksuu ja tuntuu. Teokset ovat osa Porin 
kaupungin kokoelmia.

LASten KuLttuuriViiKOiLLA 
KOtKAn KOuLuiLLe jA 
PÄiVÄKODeiLLe
4.2.  Urkusatu / Kotkan kirkko
5.2.  Taikuri Timo Tiikkainen
6.2.  Kuorokimara
7.2.  Orffit / Konserttikeskus
8.2.  Maukan ja Väykän hyvä päivä / 
 Teatteri Kapsäkki
11.2.  Klovni Sebastian
12.2.  Sotta Pyttynen / 
 Teatteri Hevosenkenkä
13.2.  Urkusatu / Kotkan kirkko 
13.2.  Riesa-Pelle
14.2.  Bluesmies Jönsson / Konserttikeskus
15.2.  Hiirulainen sirkuksessa / 
 Teatteri Mukamas
19.2.  Aava - veden kiertokulku konsertti / 
 Kulttuuriosuuskunta Uulu
20.2.  Aava - veden kiertokulku konsertti / 
 Kulttuuriosuuskunta Uulu
21.2.  Lastenoppera Hopeinen lusikka / 
 Konserttikeskus

Huom! Muutokset mahdollisia

Sapokankatu 2, Kotka
www.maretarium.fi
040 3110 330
info@maretarium.fi

Nyt talvilomalla 
Maretariumiin!
 
• Maskotti Hanna Hauki 
 joka päivä klo 14.

• Kalojen ruokintaa 
 joka päivä klo 15.
 
Avoinna 
ma-ti ja to-su 
klo 10-17, ke 12-19.

Verkkokaupasta 
pääsyliput vähän 
edullisemmin.
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www.lastenmeripaivat.com

26.7. - 28.7.2019

KArHuLAn KirjAStO:
6.2. klo 17–18 Lukukoira Hepp-
pu. Varaa oma lukuaikasi Karhu-
lan kirjastosta p. 040 688 3587
20.2. klo 17–18 Lukukoira judo. 
Varaa oma lukuaikasi Karhulan 
kirjastosta p. 040 688 3587.
PÄÄKirjAStO:
13.2. klo 17–18 Lukukoira Piki. 
Varaukset p. 040 688 3752.

LuKuKOirAt KirjAStOiSSA



Kouvola

jaana Vuorio-Palmumaa
Kulttuurikasvatus/
kulttuurikasvatuskoordinaattori  
jaana.vuorio-palmumaa@kouvola.fi
puh. 020 615 8591  
www.kouvola.fi

 Värikylvyt . Kuvataiteellinen työpaja mm. 
materiaalien ja värien kokemista, tunnuste-
lua. Kesto n. 45 min., max 12 lasta/työpaja  
Vapaa pääsy! Ohjaajana on ohjaustoimin-
nan artesaani ja värikylpyohjaaja Maija-Kai-
sa Pitkänen.
Ma 4.2. Inkeroinen
Kymenlaakson opisto, sali 
(Marintie 9, Inkeroinen) 
Ma 11.2. Kuusankoski
Kouvolan seudun ammattiopiston sotekli-
nikka Helli (Valtakatu 36 L3, Kuusankoski)
Ma 18.2. Kouvola
Kouvola-talo, kuvataideluokka 1.kerros 
(Varuskuntakatu 11, Kouvola)
klo 10.15 - 11.00 taaperot (12 - 24 kk)
klo 12.15 - 13.00 vauvat (4 - 11 kk)
klo 15.15 - 16.00 viikarit (4 - 6-vuotiaat)
Ilmoittautuminen etukäteen, Maija-Kaisa 
Pitkänen, ohto.maijakaisa@gmail.com
 5.2.-21.2. Lasten Kulttuuriviikkojen ju-
listenäyttely Kouvolan kaupungin pääkirjas-
tossa, Salpausselänkatu 33. Avoinna kirjaston 
aukioloaikoina
 La 9.2. Musapajat pääkirjaston Media-
majassa. Klo 12-13 pienille, alle kouluikäisille 
lapsille . Klo 13.30-14.30 isommille, alakoulu-
ikäisille lapsille. Vapaa pääsy! Haluatko päästä 
osallistumaan musiikin tekoon ja katsomaan, 
kuinka musiikkia tehdään? Hyppää mukaan 
musiikin sävellystyöpajaan! Aikaisempaa 
soittotaitoa ei vaadita, asenne ratkaisee!

Työpajassa hyödynnetään tavallisia arkipäi-
väisiä ilmiöitä, joista saadaan luotua suurem-
pia kokonaisuuksia. Vetäjänä toimii musiikki-
alan moniosaaja Juho Lätti.
 ti 12.2. klo 19.00 Helmikuun duokon-
sertti. Musiikkiopiston oppilaiden duot kon-
sertoivat! Ohjelmassa kuullaan monia erilai-
sia kokoonpanoja ja monipuolista ohjelmaa. 
Konsertissa lapset ja nuoret soittavat lapsille. 
Vapaa pääsy! Musiikkiopiston tutkintosali 2, 
Kouvola-talo 
 Ke 13.2. klo 19.00 Kohti ystävänpäivää. 
Musiikkiopiston oppilaat konsertoivat ystä-
vänpäivä-teemalla. Konsertissa lapset ja nuo-
ret soittavat lapsille. Monipuolista ohjelmaa 
ja erilaisia esityksiä. Vapaa pääsy! Kuusankos-
ken opetuspisteen luokka 5, Lauttakatu 6
 Ke 13.2.  Koira ja kissa linturetkellä 
-esitys, runoryhmä Pöntöt 
klo 9.00 Haanojan kirjastossa päiväkotilapsil-
le, klo 10.30 Korian kirjastossa esikoululaisille.
Runoryhmä Pönttöjen Koira ja kissa linturet-
kellä -esityksessä mennään metsään katso-
maan lintuja. Eväät unohtuvat ja kohta kissan 
maha kurisee. Saako koira pidettyä kissan ku-
rissa? Saako koira pelastettua linnut vai me-
neekö homma kissamaiseksi? Ja sitten eksy-
tään. Tarjolla runollista menoa ja huumoria
 Suojellaan lintuja -esitys, runoryh-
mä Pöntöt klo 18 Kuusankosken kirjastossa 
avoin perhetapahtuma. Suojellaan lintuja 
-esityksessä kerrotaan lintujen elämästä ru-
nojen ja visertämisen tahdissa. Esitys naurat-
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taa ja tsirpityttää, mutta kertoo tosiseikkoja 
lintujen tavoista. Lintuasiantuntija Urpo Ko-
ponen on tarkistanut esityksen.
 Molemmat esitykset ovat noin 15 minuut-
tia pitkiä, ja niihin pääsee osallistumaan mu-
kaan. Runoryhmä Pöntöt ovat Jari Lippo, Si-
nikka Rautiainen ja Petri Pietiläinen. Esitykset 
on kirjoittanut Petri Pietiläinen.
Kirjastoissa lapsille piirustustuokio esityksen 
jälkeen esityksestä ja tehdyistä töistä näytte-
lyä kirjastoissa sekä esillä luontokirjoja. 
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 sirkuskoulu Bravuuri sirkusohjel-
mat työpajoineen 11.2. Elimäen koulu, 
12.2. Utin koulu, 21.2. Pilkanmaan kou-
lu, 22.2. Naukion koulu. Bravuurin esiin-
tyjäryhmän taidokas kaarti esiintyy 30 
min. ohjelmalla koko koulun oppilaille, 
jonka jälkeen koulun kaksi luokkaa pää-
sevät itse kokeilemaan sirkuksen saloja. 
Luvassa on tehopaketti akrobatiaa, jong-
leerausta ja tasapainoilua niin nuoralla 
kuin yksipyöräisillä. www.bravuuri.net

    

 to 21.2. Aava -veden kiertokulku esitys 
klo 18 pääkirjastossa, Vapaa pääsy! Sukella 
seikkailuun! Aava vie ulapalle, jäätikölle, sä-
demetsään, suolle ja joen varrelle! Konsertis-
sa tutustutaan veteen ja sen kiertokulkuun, 
ja mikä parasta, myös veden äärellä asuvien 
kansojen soittimiin ja musiikkiin. Simpukka-
trumpetit, kalannahkaiset rummut, kilpikon-
nankuorinen helistin ja lukuisat muut Uulun 
soittimet ovat yleisön testattavana konser-
tin aikana. Sopii kaikille vauvoista vaareihin! 
 Kesto 45 min. Kulttuuriosuuskunta Uulu 
yhteistyössä Maailman musiikin keskuksen 
kanssa. www.uulu.fi 
 

LiSÄKSi KAuPungin 
PeruSKOuLuiLLe 
Kouluvierailut, ilmoittautuminen etukä-
teen kulttuurikasvatuskoordinaattorille!

  Vokki-Myyrät: Suunnistus Satujen 
metsään. Vokki-Myyrät vievät suunnistus-
retkelle Satujen metsään, jossa tavataan 



tapahtuvat tavallisilla esineillä. Taikatyöpajas-
sa oppilaat oppivat yhden oppitunnin aikana 
3-5 taikatemppua ja saavat käytettävät taiku-
rivälineet itselleen muistoksi. Taikuriesityksen 
lumon kokeminen yhdessä on elämys ja tai-
kapajassa yhdessä oppiminen antaa onnis-
tumisen iloa. www.timotiikkainen.fi

 Kässää ja hissaa – kädentaidon 
työpajat koulun 1-4 luokkien op-
pilaille ohjaajana artesaaniohjaa-
ja Paula Eskola. Tutustutaan oppi-
laat menneiden vuosikymmenten 
koulukäsityöoppiaineiseen. Tavoitteena on 
kädentaitojen ja ryhmähengen kehittämi-
nen. Koulu saa käyttöönsä Suomen kansa- 
ja peruskoulun käsityöoppiaineen historiaa 
esittelevän materiaalin. Työpajoissa suunni-
tellaan, valmistetaan viiri perinteisiä materi-
aaleja käyttäen. Viirit jäävät koululle nauhal-
la kiinnitettynä somistamaan omaa luokkaa. 
Osuuskunta IteTehty
”tanssi ja yhteisöllisyys” työpajat pe-
ruskoulujen 3-luokkien oppilaille 7.–8.2, 
14.–15.2, 21.–22.2. Kansanmusiikin- ja tans-
sin ystävät Lempo ry tanssittaa ja laulattaa. 
Työpajoilla opitaan yhdessä Kymenlaaksosta 
peräisin olevia tansseja ja lauluja. Vierailun 
kesto yksi oppitunti. Opettajana Maiju Lau-
rilla. www.lempofest.net
 Arkkitehtuurityöpaja kouluilla 4-6
-luokkalaisille. Hahmotetaan rakentamisen 
kolmiulotteisuutta, tutustutaan esimerkkien 
kautta arkkitehtuuriin hauskalla tavalla ja ra-
kennetaan oma ”katos”-pienoismalli. Kesto 3 
tuntia/paja. Ohjaajina Nuorisokeskus Anjalan 
ohjaajat. www.nuorisokeskusanjala.fi

TapaHTumiin 
ilmoiTTauTuminen 
2019 alusta lukien. Tarkemmat tiedot 
jaettavassa esitteessä sekä Kouvolan 
kaupungin www.kouvola.fi
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eläimiä ja muita metsän asukkeja. 
Rasteilla käväistään mm. metsä-
lammelle, noitavuorella, Hannun 

ja Kertun karkkitalossa ja jopa karhun pe-
sällä. Ja kaikki tämä tehdään myyrän töiden 
merkeissä. Vokki-Myyrien tutuksi tulleiden 
laulujen lisäksi ohjelmistossa on upouusi 
Suunnistuslaulu. Retkellä oppaina toimivat 
lastenmusiikin laulavat taiturit Leena ja Jouni 
Sjöblom. Soittimina ovat viulu, piano, kitara 
ja tietenkin Vokki-rukki, jolla kehrätään mu-
siikin moniväristä villalankaa. Leena ja Jouni 
leikittävät, laulattavat ja tanssittavat, joten 
lähtekääpäs kaikki mukaan elämysretkelle. 
 taikuri Alfrendo ja taika-Avain esitys ja 
työpajat kouluilla ti 12.2. ja ke 13.2. Taiku-
ri Alfrendon esityksessä on liikenneturvalli-
suutta, huumoria ja taikuutta. Naurutakuulla. 
Kesto 35 min. sopii alakoululaisille. Alfren-
don työpajassa opetellaan korttitaikuutta, 
jongleerausta ja ilmapallokoiran tekemistä. 
Työpajan kesto 45 min. max. osall. määrä 30 
oppilasta. www.alfrendo.fi
 taikuri timo tiikkainen ja työpajat kou-
luilla ke 20.2. ja to 21.2. Taikashow kouluille 
ja taikatyöpajat 3-6-luokan oppilaille. Häm-
mästyttävä, hillityllä huumorilla höystetty 
alakoululaisille suunnattu esitys, jossa taiat 



13

Rakastettu tarina perheen  
pikkuväelle! Esittäjänä nukke-
teatteritaituri Juha Laukkanen.
 
[klubi]näyttämö:
ke 10.4. klo 9.15 ja klo 10.15 
ke 10.4. klo  18
to 11.4. klo 9.15 & 10.15

 
Liput 10 €

Ikäsuositus 2-6+
Kesto n. 25 min.

Peukaloisen 
retket

Huhtikuussa suurella näyttämöllä: 
PETER PAN 
Valloittava seikkailu vie  
mielikuvitusmaailmaan! 
la 6.4. klo 13 ensi-ilta
Liput 16 €. Ikäsuositus 6+

05 7400 330 ti-la 11-15 & 3 h ennen 
iltaesityksiä. Koulu- ja pk-ryhmille 

etuhinnat aamuisin klo 10.

TEATTERIELÄMYKSIÄ
KOKO PERHEELLE!

Kirkontie 448,
Virolahti
p. 040 7120401

- Kahvila
- Satumetsä 
- Nukketeatteri
- Tilausretkiä

info@satumatka.fi

KOKO PERHEEN KESÄKOHDE !
www.metsanportti.fi

Pohjois-Kymen musiikkiopisto

HAKU27.3. - 3.5.

>> www.pkmo.fi <<



 Su 3.2. Kultaiset satunäytelmäni Pu-
nahilkka klo 12 Elokuvateatteri Kino Mari-
lyn (Kuningattarenkatu 17) Esityksen kesto: 
30-40min Liput 5 € Sopii kaikenikäisille. Kul-
taiset satunäytelmäni – sarjan Punahilkka vie 
pienet ja isot katsojat takaisin perinteisten 
satujen maailmaan. Yleisölläkin on roolinsa 
ja he pääsevät auttelemaan. Esitys tuotetaan 
yhteistyössä Kino Marilynin ja Teatteri Soit-
torasian kanssa. www.teatterisoittorasia.com 
  Su 3.2. Viiru jA PeSOnen Viirun 
syntymäpäivä klo 15 Elokuvateatteri Kino 
Marilyn (Kuningattarenkatu 17) Esityksen 
kesto: 40min liput 5 € Sopii kaikenikäiseille.
Esitys perustuu Sven Nordqvistin suosittui-
hin kirjoihin ukko-Pesosesta ja hänen Viiru-
kissastaan. Tule mukaan juhlimaan Viirun 
syntymäpäiviä!  Esitys tuotetaan yhteistyössä 
Kino Marilynin ja Teatteri Soittorasian kanssa. 
www.teatterisoittorasia.com

KOKO LASten 
KuLttuuriViiKKOjen AjAn:
 3.2.-24.2. Lasten Kulttuuriviikkojen 
julistenäyttely Loviisan pääkirjasto (Ku-
ningattarenkatu 3) ma-to 11-19, pe 10-17 
la 10-14  Vapaa pääsy.
 3.2.–24.2.2019 Barnens kulturveckor-
nas affischutställning mån-tors 11-19, fre 
10-17, lör 10-14 Huvudbiblioteket (Drott-
ninggatan 3, 07900 Lovisa) Fritt inträde.

Jaana laaksonen
Kulttuurituottaja/
Kulturproducent
Loviisan kaupungin 
kulttuuripalvelut/ 
Lovisa stads kulturtjänster 
puh./tfn 044 055 5499 
jaana.laaksonen@loviisa.fi
www.loviisa.fi
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 3.2.–24.2. Komendantin vintillä
Komendantintalon kolmannessa kerrokses-
sa pääsee itse kokeilemaan ja tutustumaan 
historiaan kaikilla aistilla. Avoinna ti–pe & su 
12–16. Vapaa pääsy. Loviisan kaupunginmu-
seo (Puistokatu 2) www.loviisa.fi 
 3.2.–24.2 Kommendantens vind På 
Kommendantshusets tredje våning får man 
röra, känna och uppleva historien med alla 
sinnen. Fritt inträde. Lovisa stadsmuseum 
(Parkgatan 2) Öppet ti–fre & sö 12–16 www.
loviisa.fi

Muu OHjeLMA:
to 7.2. Vauvojen värikylpy-työ-

pajat klo 10.15–11taaperot (12–24 
kk) klo 12.15–13.00 vauvat (4–11 

kk) Loviisan neuvola (Öhmaninkatu 4, 
Loviisa, käynti ovesta A1) Ilmoittautumiset 
5.2. mennessä: ohto.maijakaisa@gmail.com 
Osallistumismaksu 5 € / vauva, maksu kätei-
sellä.Vauvojen värikylpy on kuvataiteellinen 
työpaja vauvalle ja vanhemmalle
 to 7.2. Mysteriesagostund på svenska 
klo 10–11 Huvudbiblioteket (Drottning-
gatan 3, 07900 Lovisa) Fritt inträde. Ingen 
anm. behövs.
 Pe 8.2. Satutunti suomeksi klo 9.30 
Tesjoen kirjastolla (Keskustie 2, 07955 Tesjoki) 
Vapaa pääsy. Ei ennakkoilmoittaumista.
Fre 8.2. Sagostund på svenska kl 10 
i Pernå bibliotek Fritt inträde. Ingen anm. 
behövs. (Schäsvägen 3, 07930 Pernå)
Ma 11.2. Satutunti suomeksi klo 10 
Liljendalin kirjastolla. Vapaa pääsy. Ei ennak-
koilmoittaumista. (Kartanontie 27, 07880 
Liljendal) 
 to 14.2. ystävänpäivän satutunti su-
omeksi klo 10–11 pääkirjastolla Vapaa pääsy. 
Ei ennakkoilmoittautumista. Kuningattaren-
katu 3, 07900 Loviisa
Fre 15.2. Sagostund på svenska. Fritt 
inträde. Ingen anm. behövs. kl 10 i Tessjö 
bibliotek (Centralvägen 2, 07955 Tessjö) kl 

10 i Liljendal bibliotek (Herrgårdsvägen 27, 
07880 Liljendal)
Pe 15.2. Satutunti suomeksi klo 10 
Pernajan kirjastolla. Vapaa pääsy. Ei ennak-
koilmoittaumista. (Kiesitie 3, 07930 Pernaja)
 Su 17.12. Lasten liikunnan ihmemaa 
klo 11–13 (Liikuntahalli, Brandensteininkatu 
29) Lasten liikunnan ihmemaassa lapset 
pääsevät kokeilemaan erilaisia liikuntaväl-
ineitä oman aikuisen kanssa. sopii 1-12-vuo-
tiaille. Lapset vain aikuisen seurassa saliin. 
 2€ / lapsi. Puffetti
 Sö 17.2 idrottsunderlad för barn kl. 11 
– 13 (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.2€ /
barn Buffé
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  Sun 17.2.2019 alkaen: iveruksen 
arvoitus – seikkailupeli Loviisan kau-
pungin museossa Tule perheen tai kave-
riporukan kanssa museoon ratkaisemaan 
Iveruksen arvoituksia! Sopii 2–6 hengen 
porukoille, n. 12-vuotiaasta ylöspäin, ja jos 
on aikuisia mukana myös nuoremmille. To-
teutuksen takana on helsinkiläinen Room 
escape Rabbit -pakohuoneyritys. Peliä voi 
pelata aina museon aukioloaikana: ti–pe, 
su 12–16. Komendantintalo, Puistokatu 2, 
Loviisa www.loviisa.fi
 Från och med 17.2: iveriusmysteriet 
– äventyrsspel på Lovisa stads museum
Kom med familjen eller kompisgänget 
och lös Iverius mysterium! För grupper 
på 2–6 personer. Lämpligt för ca. 12 år 
uppåt, finns det vuxna med i gruppen 
kan också yngre vara med. Företaget 
Room escape rabbit från Helsingfors står 
bakom förverkligandet. Spela när som 
helst under museets öppettider: ti–fre, sö 
12–16. Kommendantshuset, Parkgatan 2, 
Lovisa.www.loviisa.fi



 18.2. Lasten joogaa – sukella joogaan 
sadun kautta!  klo 11-11.45 Agricolahalli, 
aerobic-sali (Forsöntie 3) 7–11 vuotiaille. 
Ilmoittautuminen: jaana.laaksonen@loviisa.fi
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 to 21.2 tiny Heroes - Pikkuruiset San-
karit klo 12–18 residenssitaiteilija Vera työ-
paja nuorille (13-17v). Loviisan Vierasateljee, 
Forum-talo, (Brandensteininkatu 13). Tarjolla 
välipalaa. Yhteistyössä TransFolk Kucku 2018-
19 ja Loviisan Taidekeskuksen Tukiyhdistys ry
Vapaa pääsy. Ilmoittautumiset: kuckutrans-
folk@gmail.com. ilmoita myös allergiat.
 to 21.2. tiny Heroes - Pyttesmå Hjältar 
kl 12–18 residenskonstnär Vera Boicovas 
verkstad för ungdomar (13–17 år). Lovisa 
Gästatelje, Forum (Brandensteinsgatan 13),
Serveras mellanmål. I samarbete med Trans-
Folk Kucku 2018–19 och Stödföreningen 
för Lovisa Konstcentrum rf. Fritt inträde. 
Anmälningar: kuckutransfolk@gmail.com. 
Anmäl allergien.
 to 21.2. Salakirjoitus työpaja klo 
17–18.30 pääkirjastolla (Kuningattarenkatu 
3).  Vapaa pääsy. Ei ennakkoilmoittautumista.
 to 21.2. Verkstad för hemlig skrift klo 
17-18.30 Huvudbiblioteket (Drottninggatan 
3). Fritt inträde. Ingen anm. behövs.
 La 23.2. Leffalauantai Lasten elokuvia 
esitetään alennettuun hintaan!  Elokuvateat-
teri Kino Marilyn (Kuningattarenkatu 17).
 Lö 23.2. Filmlördag Barnfilmer visas till 
nedsatt pris! Biograf Kino Marilyn (Drottning-
gatan 17).

18.–22.2. Hiihtolomaviikon mysteeri 
pääkirjastolla ma–to 11–19, pe 10–17. 
(Kuningattarenkatu 3, 07900 Loviisa) 
oikein vastanneiden kesken arvotaan 
palkinto. Vapaa pääsy. Ei ennakkoilmoit-
tautumista. 
18.–22.2. Sportlovsveckans myste-
rium Huvudbiblioteket (Drottninggatan 
3, 07900 Lovisa) ma-to 11-19, pe 10-17. 
Vinstutlottning bland de som svarat rätt.  
Fritt inträde. Ingen anm. behövs.

ti 19.2. tiny Visitors - Pikkuruiset Vie-
railijat klo 10-16 residenssitaiteilija Vera 
Boicovan työpaja kaikenikäisille. Loviisan 
vierasateljee, Forum (Brandensteininkatu 
13). Tarjolla välipalaa. Yhteistyössä TransFolk 
Kucku 2018-19 ja Loviisan Taidekeskuksen 
Tukiyhdistys ry.  Vapaa pääsy. Ilmoittautu-
miset: kuckutransfolk@gmail.com. ilmoita 
myös allergiat.
 ti 19.2. tiny Visitors – Pyttesmå Be-
sökare kl 10–16 residenskonstnär Vera 
Boicovas verkstad för alla åldrar. Lovisa 
Gästatelje, Forum (Brandensteinsgatan 13). 
Serveras mellanmål. I samarbete med Trans-
Folk Kucku 2018–19 och Stödföreningen 
för Lovisa Konstcentrum rf. Fritt inträde. 
Anmälningar: kuckutransfolk@gmail.com. 
Anmäl allergien.
 Ke 20.2. Lasten joogaa – sukella joo-
gaan sadun kautta!  klo 11–11.45 Forum, 2 
krs. (Brandensteininkatu 13) 7–11 vuotiaille. 
Ilmoittautuminen: jaana.laaksonen@loviisa.fi
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KEHONA
Näyttely, joka ääntelee,  
tuoksuu ja tuntuu.
8.2.–28.4.2019

Avoinna ti, to-su 10-17,  
ke 10-20, ma suljettu 
Tornatorintie 99, Kotka
merikeskusvellamo.fi

Karhuvuoren 
urheilutalo / 

Steveco Areena
Konsertin kesto 

n. 2 h sis. väliajan. 

Liput  6 € ovelta
ja ennakkomyyntipisteistä

Järj. Lasten kulttuurikeskus LAKU

Kuoro-
Kimara

Ke 6.2. klo 18.00



pauliina sakki
Kulttuuri- ja matkailusihteeri
p. 0400 587 911
pauliina.sakki@pyhtaa.fi
www.pyhtaa.fi/
lastenkulttuuriviikoti

 La 2.2. tommi Kaleniuksen ja ninni 
Poijärven konsertti ”Matkalauluja - ei 
polkua, joka ei veisi kotiin. Huutjärven 
koululla klo 16, vapaa pääsy. Järjestää Pyh-
tään seurakunta.
 3.– 28.2. Lasten Kulttuuriviikkojen ju-
listenäyttely Pyhtään kirjastolla, Huutjär-
ventie 30.
 Su 3.2. talvinen luontoretki, jonka aika-
na leikitään talvileikkejä ja syödään eväät lin-
tutornilla klo 11-13/14. Kävellen, pulkan voi 
ottaa mukaan. Mukaan säänmukainen va-
rustus, eväät, juotava. Lähtöpaikka Valkmus-
an Simonsaaren P-paikka, Vastilantie 886. Ve-
täjänä Kirsi Kallio, tiedustelut 050 303 3168.
 Ke 6.2. runoryhmä Pöntöt (Jari Lippo, 
Sinikka Rautiainen ja Petri Pietiläinen) esittä-
vät ”Koira ja kissa linturetkellä” ja ”Suojellaan 
lintuja” Siltakylän seurakuntatalolla klo 17.30 
alkaen. Esitysten välillä on väliaika. Suositu-
sikäraja 4v ylöspäin.
 La 9.2. Perheretki, jonka aikana tutus-
tutaan Hirvikosken historiallisiin paikkoi-
hin, mahdollisuus evästelyyn kosken par-
taalla. Klo 11-13. Kävellen, pulkan voi ottaa 
mukaan. Mukaan säänmukainen varustus, 
eväät, juotava. Lähtöpaikka Seurantalo, Vas-
tilantie 1632. Vetäjänä Kirsi Kallio, tiedustelut 
050 303 3168.
 Ma 11.2. työpaja kirjastolla klo 17 - 
18.30. Sukella vatsastapuhumisen ih-

meelliseen maailmaan vatsastapuhu-
ja Sari Aallon ja hänen hullunkurisen 
ystävänsä Simpanssi Anssin kanssa. Tuo 
mukanasi parittomaksi jäänyt sukka, joka on 
omaa kokoasi (ja puhdas!) Yhdessä askarte-
lemme hauskat sukkanuket, joiden kanssa 
opettelemme vatsastapuhumisen alkeita. 
Pienten harjotteiden avulla tutustumme 
mm. äänenmuodostukseen, nukketekniik-
kaan ja hahmon luomiseen. Lisäksi opette-
lemme ”vatsastapuhujan aakkoset”. Työpaja 
huipentuu pieneen loppunäytökseen, jossa 
nuket esittäytyvät toisilleen. Ikäsuositus 4-12 
v. Alle kouluikäiset vain aikuisen seurassa, 
jolloin myös aikuinen varaa itselleen paikan 
ja osallistuu työpajaan. Jokainen osallistu-
ja tuo työpajaan mukanaan yhden paritto-
maksi jääneen sukan, joka on hänen omaa 
kokoaan. Työpajan kesto 1,5 h.. Ilmoittaudu 
työpajaan sähköisesti www.pyhtaa.fi/lasten-
kulttuuriviikot 
 ti 12.2. Mysteeri-ilta Pyhtään kunnan-
virastolla, Siltakyläntie 175, Siltakylä, lähdöt 
klo 18 ja klo 19.30. Böhlstrandin maaseutu-
kartanolla tapahtunutta: aarre on kadonnut 
ja kartanosta on löydetty kirja. Kirjassa näyt-
täisi olevan vihjeitä, mutta tärkeitä sivuja on 
revitty irti... Onko sinulla salaisuuksien ratkai-
sijan aivot ja rohkeus! Ilmoittaudu etsijöiden 
joukkoon sähköisesti www.pyhtaa.fi/lasten-
kulttuuriviikot. Suositusikä 10v ylöspäin. Yh-
teistyössä Pyhtään kulttuuri, nuorisotoimi, 
kirjasto, Pyhtään seurakunta ja Pyhtään Har-
rastajateatteri.

 Pe 15.2. Lasten iltaseik-
kailu ”Monsteritehdas” 
kirjastolla, lähdöt klo 18.30 
ja 19.30. Tehtaassa sinusta 
muokataan hyvä hirviö. Pu-
keudu monsteriksi tullessasi 

ja vastaanota tehtaan kellokortti.  Ilmoittau-
du tehtaalle töihin sähköisesti www.pyhtaa.
fi/lastenkulttuuriviikot. Suositusikä 7v ylös-
päin. Yhteistyössä Pyhtään kulttuuri, nuori-
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                                       Meillä voit opiskella: 
 Soitin- ja laulu-   
     valmennuksessa 
 Soitto- ja laulu- 
     opinnoissa 
     perusasteella ja  
     musiikkiopistotasolla 
 Aikuisosastolla  
 Avoimella osastolla  
 Musiikkileikkikoulussa  
 

Hae opiskelemaan 
toukokuussa 2019! 
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sotoimi, kirjasto, Pyhtään seurakunta ja Pyh-
tään Harrastajateatteri.
 to 21.2. Laululautta -musiikkituokiot 
kirkonkylän srk-talossa. Klo 16.30 0-3 vuoti-
aat aikuisen kanssa ja klo 17.15 4-6 vuotiaat 
(isompien ryhmään ennakkoilmoittautumi-
nen, laura.honkala@evl.fi). 

Lasten Kulttuuriviikkojen aikana seu-
rakunnan perhekerhot seuraavasti: 
tiistaina klo 9-11 kirkonkylän seurakunta-
talolla (Pappilantie 5) ja keskiviikkona klo 
9-11 Siltakylän seurakuntatalolla (Ilvestie 1). 
Päiväkerhot Siltakylässä, kirkonkylällä ja Hir-
vikoskella. Kerhopaikkoja voi kysellä laura.
honkala@evl.fi 

KOuLuiLLe 
jÄrjeStettÄVÄÄ 
OHjeLMAA:

Lastenkirjailija Maarit Miettinen kiertää 
koulujen 1. luokilla. Miettinen lukee satu-
lorujaan ja opettaa lorujen rakentamista lap-
sille. Satujen eläinten kautta käsitellään ystä-
vyyttä ja erilaisuuden hyväksymistä. 
 Ke 6.2. taikuri timo tiikkainen
 Ma 11.2. Vatsastapuhuja Sari Aallon 
työpajat
 Pe 15.2. Kummituskekkerit Teatteri He-
vosenkengän lastennäytelmä

RunoRyhmä Pöntöt
Keskiviikko  6.2.  klo 17.30

Koira ja Kissa linturetKellä ja 
suojellaan lintuja -esityKset

siltakylän seurakuntatalolla
 Suositusikäraja 4 v ylöspäin.
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 Ke 6.2. tiedepäivä Virojoen yläkoulun 
sali, Rantatie 5. Tutkija Piin tiede-esitys ja 
työpajapäivä Kaakon kaksikon päiväkodeil-
le ja esikouluille, yli 3-vuotiaille.. Esitys klo 
10–10.30. Työpajat klo 9.15–9.45 ja 10.30–11 
(päiväkodit) 11-11.30 (esikoulut). Järj. Kaakon 
kaksikon kulttuuritoimi
 Ke 6.2. nukketeatteri reaktorin vau-
va- ja taaperoteatteriesitys unipuu, Vi-
rojoen Rajasali, Itätie 1 Näytökset klo 9.15 ja 
10.15, kesto 25 minuuttia. Lumoava pape-
riteatteriesitys kertoo mistä unet tulevat ja 
minne ne menevät. Esitys alle 3-vuotiaille, 
6kk ja siitä vanhemmille. Järj. Kaakon kaksi-
kon kulttuuritoimi
 Ma 11.2. ja ti 12.2. klo 9.15 ja 10.15 Sa-
tuja valkokankaalta Virolahden kirjasto, 
Rantatie 9. Ennakkovaraus ryhmille suoraan 
kirjastosta. Ikäsuositus 2–8v. Järj. Virolahden 
kirjasto
 to 14.2. klo 9.30 ja 10 Satuja valkokan-
kaalta Miehikkälän kirjasto, Keskustie 9. 
Ennakkovaraus ryhmille suoraan kirjastosta. 
Ikäsuositus 2–8v. Järj. Miehikkälän kirjasto
 to 14.2. ystävänpäivän Kummituskek-
kerit Miehikkälän koulukeskus, Keskustie 

satu liikkanen
Kulttuurituottaja
p. 040 712 0401, 
info@satumatka.fi
sari rasi
Vapaa-aikapalvelupäällikkö
p. 050 389 2125
sari.rasi@virolahti.fi
Virolahden ja
Miehikkälän kunnat

9. Jännittävää ohjelmaa yli 3-vuotiaille. Klo 
17–19 taskulamppuseikkailu kirjastossa. 
Tule ratkaisemaan arvoitus. Ota oma tasku-
lamppu mukaan.  Klo 18 teatteri Hevosen-
kengän Kummituskekkerit-teatteriesitys 

koulukeskuksen salissa, kesto 
noin 45 min. Kakku kateissa! Ys-
tävä kiipelissä! Pupu pöksyissä? 
Rohkeus ja rehellisyys  – siinä 
tämän hauskan ja  jännittävän 
näytelmän teemat. Järj. Kaakon 

kaksikon kulttuuritoimi
 La 16.2. klo 10-15 Pop up-kulttuuri-
kahvila Virojoen Rajasali, Itätie 1. Suolaisia ja 
makeita herkkuja. Oppilaiden taidenäyttely. 
Arpajaiset. Järj. Virojoen koulun 5.lk
 Su 17.2. klo 14-16 talven taikaa – koko 
perheen talvirieha Miehikkälän Salpalinja-
museolla, Säästöpirtintie 70. Klo 14 Vatsas-
tapuhuja Sari Aallon hauskaa hauskempi 
talven taikaa-Show. Mukana monta uutta 
hahmoa! Lisäksi makkaranpaistoa, mäenlas-
kua ym. Järj. Kaakon kaksikon kulttuuritoimi 
ja Miehikkälän museotoimi

virolahti
miehikkälä

i
KummitusKeKKerit

-teatteriesitys
torstaina 14.2. klo 18 

Koulukeskuksen salissa

teatteri Hevosenkenkä

time escape – Pakohuone 
 Ma 18.2. Virojoen nuorisotalo Pleississä, 
Virojoentie 7
 ti 19.2. Miehikkälän nuorisotalo Kiwissä, 
Keskustie 21
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mintakeskus, Miehikkälä, Keskustie 5A  Järj. Vi-
rolahden ja Miehikkälän kappeliseurakunnat
 
KOuLuKiertueet
Ke 6.2. Lauri Schrek - konserttikiertue 
Virolahden ja Miehikkälän ala- ja yläkouluille
Järj. Kaakon kaksikon kulttuuritoimi

nÄytteLy
3.–24.2. tehtäväkirja-näyttely koko 
perheelle Virolahden kirjasto, Rantatie 9. 
Olet ehkä jo harjoitellut labyrintin tekoa 
tehtäväkirjaan. Oletko löytänyt parit tai 
etsinyt seitsemän eroavaisuutta kuvista? 
Tuttuja juttuja! Tehtäväkirja-näyttelyssä 
tehtävät ovat ottaneet ohjat omiin käsiinsä 
ja hypänneet ulos kirjan sivuilta. Hyppää 
pulmien sekaan ja pidä hauskaa! Näyttelyn 
on suunnitellut ja toteuttanut Piipa 
Toivonen. Järj. Kaakon 
kaksikon kulttuuritoimi

Lisätietoja:
www.kulttuurikaakko.fi

Osaavatko aikamatkaajamme korjata aikako-
neen uuden robottiystävänsä kanssa, ja pää-
sevätkö he vielä kotiin ennen kuin on liian 
myöhäistä? Ma–ti klo 9–14 ryhmäaikoja 3.–6. 
luokkalaisille ja klo 14–18 yläkoululaisille . Pe-
liaikoja rajoitetusti. Pelin kesto n. 20–25 min/ 
ryhmä.Toteutus Karelia amk. Aikavaraukset 
ennakkoon www.kulttuurikaakko.fi. Järj. 
Kaakon kaksikon kulttuuri- ja nuorisotoimet. 
 Ke 20.2. klo 10.00 Värikylpy-työpajat 
vauvoille ja taaperoille (4–24kk) Rajasali 
Virojoki, Itätie 1. Kuvataiteellinen työpaja 
lapselle ja vanhemmalle. Ilmoittautumiset 
14.2. mennessä ohto.maijakaisa@gmail.com. 
Järj. Kaakon kaksikon kulttuuritoimi
 Su 24.2. klo 11–16 Lasten Lystisunnun-
tai, Zsar Outlet Village, Vaalimaa, Rouvanmä-
entie 3. Laulua, leikkiä, teatteria ja taikuutta. 
Ohjelmassa Maddaleenan show klo 11 ja 
14, Klovni Mutteri & ihmekeksinnöt klo 
12 ja 15, katuteatteria, taikailmapalloja 
ja muuta mukavaa. Järj. Kaakon kaksikon 
kulttuuritoimi ja Zsar Outlet Village
 
MuSKArit VAuVAStA VAAriin
Ke 6.2. ja 20.2. klo 9.45 Villinrannan pal-
velukeskus,Virojoki, Rantatie 22 
Ke 6.2.,13.2. ja 20.2. klo 14.30 Ratevan toi-

Lasten Lystisunnuntai
24.2.  ZSAr OUtLEt VILLAgE

Maddaleenan show 
klo 11 ja 14

Klovni Mutteri 
& ihmekeksinnöt
klo 12 ja 15

Vatsastapuhuja Sari Aallon 
hauskaa hauskempi Talven Taikaa-Show

Sunnuntai 17.2. klo 14
Miehikkälän Salpalinjamuseolla

KaiKKiin 

tapahtumiin 

vapaa 

pääsy!
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Varuskuntakatu 11,  Kouvola-talo
Avoinna ti-pe 11-18, , la-su 12-17 

vapaa pääsy alle 18-vuotiaille
www.poikilo.fi

28.11.2019 – lokakuu 2021

Kouvolan kaupunginmuseo

13.10.2019 asti 

IHOLLA
tekstiilitaidetta

AINO KAJANIEMI, 
AURA KAJANIEMI 
RIITTA JÄRVELÄ
7.2.–18.4.2019 

Näin olen nähnyt

SIRKKA-LIISA LONKA
Kouvolan kuvataiteilija 2017–2019
16.5.–25.8.2019 

Sirkka-Liisa Lonka, Heliconiat                              Kuva : Jussi Tiainen      

                   Kuva: Aino Kajaniemi, Taivun
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Asuntomme probleemina
ALVAR AALTO
4.6.–22.9.2019

Arkkitehti Alvar Aallon tuotantoa 
asuntosuunnittelun näkökulmasta. 

Kouvolan taidemuseo



23

TULOSSA SYKSYLLÄ 2019:

Voivatko lehmä ja 

varis olla ystäviä? 

Molemmat ovat 

vahvatahtoisia 

eläimiä, mutta niistä 

tulee kuitenkin

erottamaton pari. 

Ruotsalaisista 

lastenkirjoista tutut 

eläinkaverukset 

opettelevat yhdessä 

uusia asioita. 

Mimmi haluaa 

kokeilla polku-

pyöräilyä ja 

balettitanssia. 

Varis ei tahdo 

kastua 

kalareissulla.

Mimmi Lehmä

Anne Niilola

Varis
Neil Owens

MIMMI LEHMÄ JA VARIS
TI 19.2. KLO 10
TI 19.2. KLO 18
KE 20.2. KLO 10
MA 25.3. KLO 10
TI 26.3. KLO 16
KE 27.3. KLO 10

8€

www.lippu.fi  | 05 234 4199




