
ÅRSKURS 0-6 

ALLMÄNNA ISTIDER I KOMAROV ARENA 

MÅNDAG 27.2—SÖNDAG 5.3 

kl.10-12 utan klubba 

kl.12-14 med klubba 

SPORTLOV 2023 

SNÖGUBBSPARK VID KUDDNÄS  

Med väderreservation 

Utmana dina kompisar, vänner eller familjen och gör 

en alldeles egen och personlig snögubbe - stor eller  

liten, smal eller knubbig. 

#nykarlebykulturochfritid #kuddnas 

GENOM PORTALEN  

VID JEPPO OCH MUNSALA BIBLIOTEK 
 

Tipspromenad utomhus med tema 

Hämta svarsblankett från biblioteket eller ur plastfick-

orna utanför bibliotekens ytterdörrar. Tipspromenadens 

frågekort finns upphängda i träden vid biblioteken.  

Gå tipspromenaden och svara på frågorna. Lämna in 

svarsblanketten i bibliotekens returluckor eller inne i 

biblioteken. Alla som lämnar in svarsblankett är med i 

en utlottning.  

Arr: Biblioteken i Nykarleby 



GENOM PORTALEN I  

NYKARLEBY STADSBIBLIOTEK 

Tipspromenad med tema  

Hämta en svarsblankett från barnavdelningen och 

gå tipspromenaden i stadsbiblioteket. Tipspromena-

dens frågor finns placerade runt om i biblioteket. 

Lämna in svarsblanketten i lådan på barnavdelning-

en. Alla som lämnar in svarsblankett är med i en ut-

lottning. 

Arr: Biblioteken i Nykarleby 

SPORTLOVSPYSSEL VID BIBLIOTEKEN  

I NYKARLEBY 

Under bibliotekens öppettider kan du besöka våra 

bibliotek i centrum, Jeppo och Munsala och göra 

ditt eget, fantasifulla hörnbokmärke. Om du fotogra-

ferar och publicerar bilden av ditt bokmärke på  

instagram får du gärna tagga 

oss @bibliotekeninykarleby och  

använda hashtaggen 

#nykarlebyläser2023 
Arr: Biblioteken i Nykarleby 

BESÖK  

My little Pony-UTSTÄLLNINGEN I 

STADSBIBLIOTEKETS SAGORUM 

I år fyller My Little Pony 40 år! I 

stadsbibliotekets sagorum finns Lin-

das fantastiska samling med pon-

nyer till påseende. Kanske du kän-

ner igen någon av dem? 



SPORTLOVSDAG VID STALLET 

LÖRDAG 25.2 kl. 11-15  

Välkommen på sportlovsdag vid stallet lördag 25.2 kl. 

11-15 vid Nykarleby Ridklubb! Inget inträde till områ-

det. 

På området finns käpphästhoppning, möjlighet att 

prova på ridning och annat roligt. Nykarleby Häst-

vänner låter er också prova på körning. Ridning och 

körning kostar 2€/gång. I kiosken finns korv, våfflor, 

kaffe, saft och o’boy till försäljning. 

Adress: Kovjokivägen 87 

Föräldrar ansvarar över egna barn! Ta hand om din 

olycksfallsförsäkring! Arrangören håller rättigheter till 

ändringar. 

Arr: Nykarleby Ridklubb 

ONNIS RUNDA 2023 

SÖNDAG 26.2 kl.11 
Onnis Runda är ett skidjippo för hela familjen  
som skidas på sportlovet. 
Alla barn får en medalj och överraskningspåse direkt 
vid målgång!  
Vi bjuder på saft och bulla åt alla deltagare. 

Förhandsanmälningar till rabatterat pris senast torsdag 
23 februari. 
Pris: 10 € per barn eller högst 18 € per familj vid för-
handsanmälan. 
Pris vid efteranmälan: 15 €/barn eller högst 30 €/familj. 
Mera information finns på:  
www.minken.fi/2023/onnis-runda-2023/ 

Arr: IF Minken 

http://www.minken.fi/2023/onnis-runda-2023
https://www.minken.fi/


ÅRSKURS 0-9 

KLÄTTRING VID MUNSALAGÅRDEN 
MÅNDAG 27.2 kl.13-16  
Testa dina skills uppåt väggarna. 

För alla åldrar. Ingen anmälan, ingen avgift. 

Arr: Nykarleby Kultur & Fritid 

FÅGELHOLKSBYGGE FÖR ALLA 
MÅNDAG 27.2 kl. 13-15  

VID STJÄRNHALLEN   

Vi spikar och bygger ihop fågelholkar och målar dem 
i härliga färger. 
Vi bygger på utsidan bakom Stjärnhallen och målar 
på insidan, vid cafeterian. 
För alla åldrar. Ingen anmälan, ingen avgift.  
Det finns möjlighet att grilla. Ta med egen korv. 

Arr: Nykarleby stad, Miljövården, Kultur & Fritid och 
Konstis 

NYKARLEBY 4 H:s SPORTLOVS-SKOJ 

MÅNDAG 27.2 kl 9.00-14.00 
Vi lagar mat, bakar, umgås, spelar spel o.s.v 

Plats: Pepparkakshuset 

Avgift: Gratis för medlemmar,  

    10 euro för icke medlemmar 

Arr: Nykarleby 4H 

LÄSUTMANING 2023  

Biblioteken i Nykarlebys läsutmaning för alla är 

igång! Tema i februari: FANTASY 



HOPPBORGSLAND I STJÄRNHALLEN 
TISDAG 28.2 kl. 12-16  
Inget inträde! 

Stjärnhallscaféet öppet 12-15 

Försäljning av saft, kaffe, minidonitsar och knackkorv. 

Dino slide, Rock-n-Roll, Piraternas land, Hinderbanan 

och Svävande bollarna. Pröva på Hopsis bungy-

trampolin och hoppa högre än nånsin tidigare.  

OBS! Avgift för bungytrampolin 5€/per gång (ca 5min.) 

Arr: Hopsis och Nykarleby Kultur & Fritid 

HOCKEYSKOLAN — KOM TI BYIN 
MÅNDAG 27.2 kl.18:30 vid Ishallen (Komarov Arena) 
Grande finale av ”hockey i byarna” – projektet. 
Muik-Hockey kör hockeyskolan konceptet och under  
kvällen bjuds på grillad korv mm. 
Lekar, spel, fri åkning enligt barnens önskemål. 
Hjärtligt välkomna med och lek! Kontaktperson Muik-
Hockey Jan- Peter Lassila 0442828090 
Arr: Hem & skola föreningen i samarbete med Muik-Hockey 

FRILUFTSDAG VID MUNSALA SKIDSTUGA  
ONSDAG 1.3 kl. 11.00 - 14.00  
Vi bjuder alla på sportlovsaktivitet vid skidstugan i 

Munsala. Skidning, pulkbacke o snöskoterkörning. Vi 

bjuder på varm saft, kaffe, te och munkar samt korv-

grillning. Köldgräns -15ᵒC. Allt gratis!  

Arr: Munsala Lions club  

SAGOSTUND MED BRANDMAN I STADSBIBLIOTEKET  

ONSDAG 1.3 kl. 10:00  

Kom och hör brandmannen Anders Fors läsa en eldig 

saga. Om vi har tur är brandbilen också på plats! 



STJÄRNHALLEN ÖPPET HUS 
ONSDAG 1.3 kl. 14-16 
Du kan spela innebandy, badminton, futsal och pingis. 

För alla åldrar. Ingen anmälan, ingen avgift. 

Arr: Nykarleby Kultur & Fritid 

NYKARLEBY 4 H:s SPORTLOVS-SKOJ 
TORSDAG 2.3 kl 9.00-14.00 
Vi lagar mat, bakar, umgås, spelar spel o.s.v 

Plats: Pepparkakshuset 

Avgift: Gratis för medlemmar 

    10 euro för icke medlemmar 

Arr: Nykarleby 4H 

STJÄRNHALLEN ÖPPET HUS 
TORSDAG 2.3 kl. 14-16 
Du kan spela innebandy, badminton, futsal och pingis. 

För alla åldrar. Ingen anmälan, ingen avgift. 

Arr: Nykarleby Kultur & Fritid 

LÄSUTMANING 2023  

- Biblioteken i Nykarlebys läsutmaning för alla är igång! 

Varje månad har ett eget tema och i våra bibliotek hittar 

du förslag på böcker inom temaområdena. Februaris 

tema är fantasy!  

Gör så här: Hämta en läsutmaningslapp från ett av våra 

bibliotek. Låna och läs böcker som passar in på månader-

nas teman. Anteckna böckernas titlar på utmaningslapp-

en. Lämna in hela lappen till ditt närbibliotek senast 4.5 så 

deltar du i en utlottning. Läsutmaningen är för alla barn, 

unga och vuxna. Välkommen med! 


