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Kirjaston 
tapahtumat 
kevät 2021

TAMMIKUUSSA NEULOTAAN
Kouvolan kaupunginkirjaston tapahtu-
mavuosi aloitetaan osallistamalla neu-
lomisesta kiinnostuneita kirjaston käyt-
täjiä yhteisessä neuletapahtumassa. 
Koko Kouvola Neuloo -tapahtumas-

sa voit neuloa muiden neulontaharrastajien 
kanssa samalla kun kuuntelet haastattelua ja 
esittelyjä, kenties oppia jotakin uutta mukana 
olevilta asiantuntijoilta.

Voit osallistua tapahtumaan etäyhteydellä 
useammassa kirjastossa kirjaston tarjoamien 
yhteyksien välityksellä. Koko Kouvola Neu-
loo –tapahtumaan olemme saaneet yhteis-
työkumppaniksi Novitan, joka tuo neuleiltaan 
omaa sävyään neulomisen ilosanomaan liit-
tyen. 

Tarkemmat tiedot tapahtumasta julkaistaan 
tammikuussa, seuraa kirjaston tapahtumia 
facebookissa #kouvolankaupunginkirjasto.

HELMIKUUSSA HERKUTELLAAN
Tule pääkirjastoon kuuntelemaan 
kertomusta japanilaisesta ruokakult-
tuurista. Kirjailijavieras Marjo Seki 
saapuu vieraaksemme perjantai-

na 25.2. kello 18. Seki on asunut Japanissa 
20 vuotta ja toiminut siellä ravintoloitsijana ja 
opettajana. Siten japanilainen ruokakulttuu-
ri on tullut hänelle hyvin tutuksi. Marjo Sekiltä 
on ilmestynyt kirjoja, jotka tuovat japanilaista 
kulttuuria kirjojen ystäville. Hän julkaisi oma-
kustanteena lasten sushisatukirjan, joka on ai-
noa laatuaan; edes Japanissa ei ole julkaistu 
sushisatukirjaa. Japanin vuosiensa aikana Seki 
kirjoitti kirjan Kurkistus viuhkan taakse, kirja 
kuvaa japanilaista yhteiskuntaa monesta eri 
näkökulmasta. Tällä hetkellä Seki kirjoittaa kir-
jaa, jonka aiheena on temppeliruoka. 

Toinen helmikuun kirjailijavieras on hapanjuu-
rileivonnan guru Eliisa Kuusela, joka saapuu 
vieraaksemme perjantaina 12.2. kello 18. Eliisa 
Kuusela on kirjoittanut useita tietokirjoja vaalean 
leivän hapanjuurileivonnasta ja hänellä on mm. 
oma Hapanjuurileipojat –sivusto Facebookissa. 
Tule kuuntelemaan, mistä oikein on kysymys, kun 
puhutaan maukkaasta leivästä.

MAALISKUUN RETKEILYTREFFIT
Kirjasto keskittyy maaliskuussa 
luontoon ja retkeilyyn. Kirjaili-
javieraaksi saamme retkeilyn 
aktiiviharrastajan, kirjailija Har-
ri Ahosen, joka on kirjoittanut 

useita retkeily- ja vaellusreitteihin liittyviä 
tietokirjoja. Viimeisin kirja, Pyhän Olavin ret-
keilyreitit, on ilmestynyt vuonna 2020. Ahonen 
tulee Kouvolan pääkirjastoon perjantaina 
19.3. kello 18 kertomaan runsaan kuvituksen 
kera Olavinlinnan kupeesta lähtevästä Pyhän 
Olavin retkeilyreitistä.

Luonto ja retkeily –teema jatkuu myös 
muussa toiminnassa. Kirjasto järjestää koko 
maaliskuun ajalle tasaisesti eri kirjastoihin 
tapahtumia ja esittelijöitä luontoon ja retkei-
lyyn liittyen. Näihin tapahtumiin ja esittelyihin 
toivomme yhteistyökumppaneiksi paikallisia 
latu- ja partiojärjestöjä, joihin kirjasto tulee 
ottamaan yhteyttä alkuvuoden aikana.
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KORONARAJOITUKSISTA
Mikäli koronatilanne pysyy ennallaan tai vaikeutuu lisää, kirjasto joutuu perumaan osan ta-
pahtumista ja osa järjestetään etätapahtumana. Ensisijaisesti tilaisuudet etänäkin jaetaan vain 
kirjastoihin, mutta varaudumme muutoksiin etätapahtumien järjestelyissä koronatilanteen niin 
vaatiessa. Seuraa ilmoitteluamme facebookissa ja kyyti.finna.fi –sivustolla.
Turvallisesti yhdessä!

LASTEN KULTTUURIVIIKKOJEN 

2021 OHJELMAA KOUVOLASSA

Su 7.2. klo 14 
Taikasirkus, 
Kouvolatalo. 
Sirkus Bravuuri, Taikuri Elmo Huovila. 
Juontaja Aatu Itkonen. 
Liput 22,50 €.  Lapset 10 €. 
 
La 13.2. klo 14 
Kansantanssikonsertti – Hetkessä, 
Kouvolatalo. 
Aitomäen Nuorisoseuran kansantanssijat 
ja Lohtutorttu -yhtye 
Liput 22,50 €. Lapset 10 €. 
 
La 20.2. ja su 21.2 klo 13-14 
Perhejooga sadun siivin. 
Kouvolatalo, tanssisali. 
Joogaopettajana Jaana Laaksonen 
Satujoogaa yhdessä leikkien ja satuillen! 
Satujoogassa lapsi joogaa yhdessä tutun 
aikuisen kanssa, joogasadun saattelema-
na. Soveltuu 3-11 vuotiaille lapsille ja 
kaikenikäisille aikuisille. Aiempaa koke-
musta ei tarvita. Satujoogan harjoitteet 
kehittävät keskittymiskykyä, vahvistavat 
kehotietoisuutta, lisäävät lapsen ja aikui-
sen välistä luottamusta.
Vapaa pääsy! 

Järj. Kouvolan kaupunki, Kulttuuripalvelut

Toteutetaan viranomaisohjeiden turva-
järjestelyillä.


