
SPORTLOV 2021 
Lovisa kultur- och fritidstjänsternas 

sportlovsprogram! I broschyren finns 

sammanställt aktiviteter för barn, unga och 

familjer. Även tilläggsinformation, 

anmälningsförfaranden samt arrangörer 

hittas nedan. Vänligen, endast friska 

deltagare! 
 
HUNDSPANN 
Hoppa i kälken och låt hundspannen föra dig runt 
Dunkahäll. I kälken ryms två vuxna eller 1-2 barn + 
vuxen. Start från ändan av Sågudden. Endast med 
förhandsreservering. 
När: Lö 20.2  
Starter: Kl. 10.30, 11, 11.30, 12, 12.30, 13, 

13.30, 14 och 14.30. 
Pris: 30€ vuxen., 15€ barn under 12 år. 

Betalning på plats. 
Reserveringar: vapaa-aika@loviisa.fi,tel. 044 450 5053. 
 
LÅNA SNÖSKOR 
Kom och prova på snöskor! Idrottsinstruktören visar 
hur man klär på skorna, vandringen sker på egen hand 
i närmiljön. Endast med förhandsreservering! 
Var: Ti 23.2 kl. 13-16.00 

Forsby, Agricolahallen  
Ons 24.2 kl. 10-16.30 
Lovisa centrum, Idrottspaviljongen 
To 25.2 kl. 13-16.00 
Bruket, sportplan 
Fre 26.2 kl. 10-12.00 
Liljendal, idrottshus 

Reserveringar: vapaa-aika@loviisa.fi,tel. 044 450 5053. 
 
PULKABUSS 
Åk till pulkabacken med buss! Ta med dig pulka/tefat 
och åk gratis med bussen.  
När: Ti 23.2 och to 25.2 
Rutten:  Märlax – Lovisa, busstation – Fredsby – 

Köpbacka – Valkom – Vårdö 
Tilläggsinfo:  vapaa-aika@loviisa.fi,tel. 044 450 5053. 
Arr.:  Fritidstjänsterna i samarbete med  

Ab J.Tidstrand. 

Pulkabussens Tidtabell: 
Från Märlax Från Vårdö 
10.00 10.30 
11.00 11.30 
12.00 12.30 
13.00 13.30 
14.00 14.30 

 
 
BARNENS KULTURVECKOR 
Barnens kulturveckor rullar på igen! I år ordnas kultur- 
och konstprogrammet huvudsakligen digitalt. På 
websidan www.lastenkulttuuriviikot.fi hittar du 
tilläggsinformation och länkar till mycket roligt! Under 
sportlovsveckan händer bl.a. följande:  
 
Huvudbiblioteket, Drottninggatan 3 
Rimstuga: ljudlandskap som skapats av Lovisabarns 
rim och ramsor. Du kan även läsa egna rim- och 
ramsböcker samt lämna hälsningar.  
Affischutställning: utställningen innefattar de fina 
affischerna som deltagit i kulturveckornas tävling.  
Mytiskt mysterium i huvudbiblioteket 22-27.2: kom 
och lös ett mysterium med hjälp av olika tips. Ett litet 
pris lottas ut bland dem som svarar rätt. 
Åldersrekommendation: Barn i lågstadieåldern, yngre 
barn i sällskap av vuxen. 
Tilläggsinfo.: biblioteket tel. 044 723 0242. 
Öppet:  Må, ti, to kl. 11-19, ons kl. 11-16, fre kl. 

10-16. Fritt inträde. 
 

Lovisa museum, Parkgatan 2 
Program för hela familjen! På museet gömmer sig 
museimöss att leta reda på, bekanta dig med 
utställningarna I Folkskolan och Hundra byars bygd 
eller spela äventyrsspelet Iverusmysteriet.  
Tilläggsinfo.: www.loviisa.fi/sv/museer eller Lovisa 

stads museums Facebooksidor  
Öppet: Ti-fre och sö kl. 12-16. Fritt inträde för 

under 18-åringar, inträde för vuxna 5/3 
euro. På tisdagar fritt inträde för alla. 
Museikortet gäller hos oss. 



Lysande Lovisa – utmaningen! 
Bygg, frysa, pussla ihop snölyktor, 
snöskulpturer, islyktor mm. för att 
lysa upp gårdar, balkonger och gator! 
Dela med dig goda tips och fina bilder 
i Facebookevenemanget Lysande 
Lovisa. Bland alla dem som delat en 
bild av sin lykta med hashtaggen #loistavaloviisa 
#lysandelovisa lottar vi ut ett litet pris efter 
sportlovet!   
 
Kalevaladagens fest 
Barnens kulturveckor avslutas med den finska 
kulturens och Kalevalas dag. 28.2.2021 blir det 
Kalevaladagens fest: Väinämöinen, Mäinämöinen och 
Zäinämöinen - eftermiddagsklubb för alla åldrar! 
Kati Rapia, musik: Kalle Katz. Virtuellt evenemang. 
Länken publiceras 28.2.2021. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

(Arr. Ungdomstjänsterna; tilläggsinfo. IG: 
loviisan_nuoret) 
 

UNGDOMSKVÄLLAR I FORUM 
När:  Må 22.2, ons 24.2 och fre 26.2 
Kl.: 17.00-20.00 
Var:  Brandensteinsgatan 13, 2 vån. 
För vem: högstadieålder+ 
 

POP UP –UNGDOMSKVÄLL I VALKOM 
När:  Ti 23.2 
Kl.: 17.00-19.00 
Var: Valkom allaktivitetshus gård 
För vem: högstadieålder+ 
Vad: Chilla kring grillen på vintern! 
 

POP UP –UNGDOMSKVÄLL I FORSBY 
När:  To 25.2  
Kl.: 17.00-19.00 
Var: Agricolahallens gård 
För vem: högstadieålder+ 
Vad: Chilla kring grillen på vintern! 

När:  Må 22.2, ons 24.2 och fre 26.2 
Kl.: 14.00-16.00 
Var:  Forum, Brandensteinsgatan 13, 2 vån. 
För vem: Åk 5-6 
 

När:  Ti 23.2 
Kl.: 14.00-16.00 
Var: Valkom allaktivitetshus gård 
För vem: Åk 5-6 
Vad: Pyssla och spela enligt eget önskemål! 
 

OBS: Max 10 deltagare inomhus. Vi använder 

ansiktsmask inomhus och följer 

coronarestriktionerna. 

DISKOBOWLING 
Diskobowling varje fredag i Lovisa bowlinghall. 
Reservera din plats på bowlinghallens hemsida.  
Var: Lovisa bowlinghall, Smedjevägen 19 
När: Fredagar kl. 19.00-22.00 
Pris: 26€/bana/timme (inkl. bana samt 

utrustning för 1-4 personer)  
Kontaktuppg.: tel. 019 532 076, 

loviisan.keilahalli@sulo.fi  
http://kotisivu.sulo.fi/keilahal/  

 
KINO MARILYN 
På sportlovet filmer för barn, unga och familjer i Kino 
Marilyn. Max. 10 personer/föreställning. Resrevera 
biljett genom nätsidan eller per telefon 050-3064196.  
Visningstider och priser: www.kinomarilyn.fi.  
Åtminstone följande filmer visas:   

För barn: Risto Räppääjä ja Väärä Vincent (S) och 
förhandsvisning Flummelit (dubbad till 
finska, K7/4) 

För unga: premiär Kuka Pelkää Noitia (K12/9) och 
förhandsvisning Babyteeth (K12/9) 
samt Bodies at Rest (K16/13) 

För familjer: förhandsvisning Tunturin Tarina (S) 
 
Vill du prova på 
att spela med 
spelconsol på en 
stor screen? 
Man kan hyra 
filmsalen även 
för spel. Att 
spela lyckas med 
vilken som helst spelkonsol som har en HDMI-
anslutning. Spela med kompisarna på en stor screen 
säkert i ett stort utymme! Max. 10 personer.  
Hyra 50€/h. Reserveringar: 050-3064196. 
 
 

 



SPORTLOVS-

UTMANING 2.1 

   Åkte i pulkabacke

 Tittade på film 

     Skrinnade med 

kompis 

Såg harspår i snön

 Snöbollskrig 

Telefonfri dag 

   Gick med snöskor 

Läste bok 

 Skidutfärd 

med vägkost 

Åkte sparkkälke 

     Spelade sällskapsspel 

Gjorde snöängel 

         Bakade bulla/ 

bröd  

 Tittade på VM-

vinteridrott på tv 

Njöt av en dag i 

slalombacken 

      Gick med hunden 

Snurrade i snön 

efter bastun 

Grillade på öppen eld 

Byggde en snögubbe 

Prövade på 

vinterfiske  

Med familjen på 

promenad  

Ringde mor-/farförälder 

           Vinterbadade 

Gjorde snö/islykta 

     Ritade/pysslade 

             Vinterfiskade 
 


