


MINIMAALLISTA ELÄMÄNMENOA 
Pieniä hetkiä nukkekotimaailmassa 
Kirjaston lasivitriini, 1. krs, Osmajoentie 1 
31.10. saakka

Kun Leenalta kysytään, miksi nukkekotoilu on hänen harrastuksensa, 
hän vastaa: ”Se on niin hauskaa. Saan käyttää luovuutta, ratkaista 
erilaisia pikkuongelmia, miettiä värejä, materiaaleja, selvitellä aika-
kausien sisustuksia ja elintapoja. Parasta lienee, että ei ole yhtä ai-
nutta tapaa tehdä nukkekoteja, vaan kaikki itselle sopivat tavat ovat 
oikeita. Aivan vastuutonta hommaa! 

Tämä “villitys” vei mukanaan ja monenlaisia taloja tyyliin sopivine 
yksityiskohtineen syntyi. Osa niistä on mukana Nukkekotiyhdistyk-
sen valtakunnallisissa näyttelyissä Tampereella ja Seinäjoella. Naa-
purissa Leppävirran kirjastolla olen ollut mukana kahdesti ja täällä 
Varkaudessa tämä on kolmas oma näyttely. Toivotan katsojille antoi-
sia hetkiä näyttelyssäni.”

Järj. Leena Asikainen 

HEIJASTAVA ILTAJUMPPA 
Luttilan koulun piha, Savontie 133 
Ma–su 18.–24.10. pimeän aikaan  

Heijastava iltajumppa on omatoiminen, liikunnallinen heijastinseik-
kailu Luttilan koulun pihamaalla. Nappaa iltalenkille taskulamppu 
mukaan, etsi rastit ja jumppaa niiden tahtiin.  

LISÄTIETOJA: luttilan.vanhempainyhdistys@gmail.com 

Järj. Luttilan koulun vanhempainyhdistys 

PELITTÄÄKÖ METSÄKANSA? 
Varkauden museot, Wredenkatu 5 A 
Ti–to 19.–21.10.     klo 10.00–17.00 nonstop   
Pe 22.10 ja su 23.10.  klo 10.00–16.00 nonstop 

Tässäpä ratkaisu, sillä Varkauden museoiden teollisuuden tekijät – 
METSÄKANSA -näyttelyn voit pelata lautapelinä koko perheen tai 
kaverien kanssa. Peliohjeet saat museon infosta. 

Pelin ikäsuositus: 7+ lukutaitoisille, lukutaidottomat isompien seu-
rassa. Pelaaminen on maksutonta. 

Näyttelyihin METSÄKANSA JA ELÄIMELLISTÄ MENOA on vapaa pää-
sy. Suosittelemme maskin käyttöä yli 12-vuotiaille. 

LISÄTIETOJA:  puh. 040 769 1010
         museot@varkaus.fi
         varkaus.fi/museot 

 Järj. Varkauden museot
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SOTURIKISSAT KIRJASTOLLA 
Kirjaston aikuisten-ja lasten osasto 1. krs, Osmajoentie 1 
Ma–to 18.–21.10.  klo 10.00–19.00 
Pe 22.10.       klo 10.00–17.00 
La 23.10.        klo 10.00–15.00 

Soturikissoista (Warrior Cats) on muutamassa vuodessa muodos-
tunut valtava kansainvälinen kirjailmiö. Syyslomalla voit osallistua 
kirjastossa Soturikissa-aiheiseen kirjastosuunnistukseen, jossa pal-
kintoja Sotukissa-tuotteita tai testata tietosi Soturikissa-tietokilpai-
lussa.  

Kirjaston facebook-sivuilla voit osallistua Soturikissa ”look a like - 
kilpailuun”, laita kuva omasta kissastasi kirjaston fb-postauksen alle 
kommentteihin ja kerro mitä Soturikissaa se mielestäsi muistuttaa. 

Järj. Varkauden kirjasto

RYHMÄ MAU 
Satupäivän seikkailukierros
Koivikkopuisto, Osmajoentie 1, lähtö kirjaston pääoven luota
Ma 18.10. klo 17.00–19.00 nonstop

Ilta hämärtyy ja kissat heräilevät päiväuniltaan. Koivikkopuistossa on 
käynnissä pääsykokeet mystiseen kissakokoonpanoon. Koheloista ja 
hieman hassuista kissoista koostuva Ryhmä Mau suorittaa erikois-
tehtäviä öiseen aikaan ja he tarvitsevat lisää tarkka-aistisia jäseniä 
joukkoonsa. Kierrä toimintapisteet ja suorita kissojen laatimat teh-
tävät. Löydätkö piilotetut esineet, saatko hiiren kiinni ja onnistutko 
kokoamaan nälkäiselle kissalle oikeanlaisen ruoka-annoksen? Mikäli 
hyvin käy, sinut hyväksytään mukaan Ryhmä Mauhun. Kierroksella 
tapaat satukirjoista tuttuja hahmoja, kuten Saapasjalkakissan ja Pek-
ka Töpöhännän.

Säävaraus, pieni sade ei haittaa.

Järj. Vekara-Varkaus

Kirjaston ohjelm
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HEPPAHÖPERÖIDEN PUUHAPÄIVÄ 
Koivun Lumo Ky, Karjalankatu 71  
Ma 18.10. klo 10.00 

Heppapäivä sopii ala- ja yläkouluikäisille, hevosten kanssa puuhai-
lusta kiinnostuneille lapsille ja nuorille. Päivän aikana hoidamme 
hevosia, ajamme niillä, harrastamme poniagilitya ja askartelemme 
heppa-aiheisen muiston kotiin viemiseksi. Päivän päätteeksi järjes-
tämme heppojen kauneuskilpailut. Ota omat eväät mukaan. Mu-
kaan mahtuu enintään 8 lasta, kesto 4 t. 

LIPUT:           60 €  
ILMOITTAUTUMINEN:  15.10. mennessä tekstiviesti tai WhatsApp 
              puh. 040 846 0450 
LISÄTIETOJA:       koivunlumo.com/tapahtumat 

Järj. Koivun Lumo Ky 

VOIMANAUHAPAJA  
Kirjaston näyttelytila, 2. krs, Osmajoentie 1  
Ma 18.10. klo 10.00 ja 12.00  

Kirjaston näyttelytilan on vallannut ArtMyllyn POIKKEUS-näyttely, 
joka koostuu pohjoissavolaisten taiteilijoiden teoksista. Tekstiilitai-
teilija Tarja Wallius esittelee näyttelyn ja ohjaa työpajan, jonka aihe 
on hänen HILJAISUUS - SILENCE -installaationsa innoittama.  

Työpajassa tehdään nauhoja kierrätyskankaista ja silkkinauhoista. 
Mitkä sanat tai kuvat antavat sinulle voimaa? Piirrä tai kirjoita ne 
nauhaan tekstiilitussilla tai langalla kirjomalla. Lopuksi kangasnau-
han voi kääriä rullalle ja solmia kiinni silkkinauhalla. Kangasrullan 
saat mukaasi työpajan jälkeen. Paja soveltuu yli 3-vuotiaille, alle 
kouluikäiset vain aikuisen seurassa, kesto 1 t. Ryhmien ennakkoil-
moittautuminen: vekara@varkaus.fi  

Järj. Vekara-Varkaus 

HYVÄN MIELEN VAIHTOTORI 
Varkauden Perheentalo, Kauppakatu 32 
Ma 18.10. klo 10.00–15.00 nonstop

Tule tekemään lastenvaate ja -tarvikelöytöjä Perheentalon Hyvän 
mielen vaihtotorille. Vaihtotorin tuotteet ovat maksuttomia, vaihto-
välineenä ainoastaan hyvä mieli. Voit tuoda perheellenne tarpeetto-
mia, ehjiä, siistejä ja ajanmukaisia lastentarvikkeita ja -vaatteita (ei 
leluja) Perheentalolle edeltävällä viikolla aukioloaikojen puitteissa. 
Enintään 4 kestokassillista/lahjoittaja. 

LISÄTIETOJA: lapsenkengissa.fi  

Järj. Lapsen Kengissä ry, Varkauden Perheentalo  
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JÄÄSEIKKAILU 
Hurry Areena, Rehnströminkatu 10 
Ma 18.10.2021 klo 11.00–13.00 nonstop

Jääseikkailussa tehdään erilaisia tehtäviä jäällä luistellen. Omat luis-
timet ja kypärä mukaan. 

LISÄTIETOJA: tarmontaitoluistelijat.fi 

Järj. Varkauden Tarmon taitoluistelijat 

LELUJEN YÖ KIRJASTOSSA 
Kirjaston lastenosasto, Osmajoentie 1
Ma 18.10.  klo 10.00–19.00 LELUJEN TUONTI 
Ti 19.10.   klo 12.00–19.00 ja ke 20.10. klo 10.00–19.00 NOUTO  

Tuo lempipehmosi viettämään yötä kirjastossa. Yökylässä olevat 
lelut tutustuvat toisiinsa, seikkailevat yhdessä kirjastossa ja niille 
tapahtuu kaikenlaista jännittävää. Lelujen toimia yön aikana valoku-
vataan, samalla paljastuu mitä lelut ovat yön aikana puuhailleet. Jo-
kainen lapsi saa dokumentoidun kuvan oman lelunsa touhuista yön 
aikana sekä diplomin siitä, että lelu on ollut rohkea ja viettänyt yön 
pimeässä kirjastossa. 

Järj. Varkauden kirjasto 

JUNIORI TAEKWONDO 
Taekwondosali, Ahlströminkatu 17
Ma 18.10. ja ke 20.10. klo 11.00

Tutustu korealaisen kamppailulajiin liikkuen ja leikkien. Liikuntahetki 
on suunnattu 7–11-vuotiaille, nuoremmat osallistuvat aikuisen seu-
rassa. Varaa verkkarit ja t-paita harjoitteluasuksi. Kesto 1 t.

LISÄTIETOJA: puh. 050 514 945

Järj. Varkauden Taekwondo 
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KLOVNI ELVIIRAN 
Satu- ja soittosoppa 
Kirjaston auditorio, 2. krs, Osmajoentie 1
Ti 19.10. klo 10.00 

Klovni Elviiran satutuokiossa voi sattua mitä vaan! Menevätkö senat 
sakaisin vai sukat sekaisin? Tuleeko sanasopasta selkoa? Tule hupsul-
le tuokiolle seikkailemaan sadun ja laulujen matkassa. 

Rajoitetun yleisömäärän vuoksi esitykseen on jaossa maksuttomia 
pääsylippuja, nouda omasi kirjaston lastenosastolla ma 11.10. klo 
10.00 alkaen. Kesto 45 min. 

LISÄTIETOJA: puh. 041 730 9555 

Järj. Lastenkulttuurikeskus Verso 

DISCO-TIISTAI 
Varkauden Perheentalo, Kauppakatu 32 
Ti 19.10. klo 12.00–14.00 nonstop

Varkauden Perheentalon Disco uudistuu – valojen välke ja disco-
musiikki valtaa koko Perheentalon! Tanssien lomassa voit vaikkapa 
onkia aarteen kotiin viemisiksi ja suunnitella oman koreografian yk-
sin tai yhdessä kavereiden kanssa. Huom! Discon suositusikä 7–10 
vuotta. Jokaisella lapsella tulee olla mukana nimetty vastuuaikuinen.   

LISÄTIETOJA: lapsenkengissa.fi  

Järj. Lapsen Kengissä ry, Varkauden Perheentalo  

LASTEN YLIOPISTON TIEDERATA 
Kirjaston kokoussali, pohjakerros, Osmajoentie 1 
Ti 19.10. klo 14.00–16.00 nonstop 

Tiedepajassa voit tulla tekemään erilaisia tiedetutkimuksia. Pääset 
tutkimaan mm. vanhoja tekstejä, kemiallisia reaktioita ja robottien 
ohjelmointia. Tiedetuumailua ja askareita on useammanlaisia. Teh-
täviä kierrellään tekemässä omassa tahdissa yksin tai yhdessä.  Pai-
kalle voi tulla ja olla ja lähteä oman aikataulun mukaisesti. Kohde-
ryhmänä on 6–12-vuotiaat, pienemmätkin ovat tervetulleita oman 
lähiaikuisen kanssa.

Järj. SnellmanEDUn Lasten yliopisto 
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PEUHAUINNIT  
Uimahalli Ilopisara, Ahlströminkatu 11
Ti–ke 19.–20.10. klo 12.00–14.00 nonstop 

Loiskis ja polskis! Syyslomaviikon tiistaina ja keskiviikkona peuha-
taan vedessä. Ilopisaran vesilelut, lautat ja kelluntavälineet ovat 
peuhaajien vapaassa käytössä. 

LIPUT: Uimahallin sisäänpääsymaksu 

Järj. Varkauden liikuntapalvelut 

TUTKIJAN TESTAMENTTI PAKOPELI 
Nuorten Talo, Osmajoentie 28 B 
Ti–to 19.–21.10. klo 10.00–17.00 
varaa oma peliaika ennakkoon netissä: vello.fi/tutkija 

Ambulanssi lähtee pillit vinkuen naapurinne pihasta. Mitä hänelle on 
käynyt? Ette tunteneet naapuria kovinkaan hyvin, mutta hän oli aina 
ollut hiljainen ja jollakin tavalla mystinen persoona. Päätätte käydä 
pienellä tutkimusretkellä naapurinne tiluksilla. Löydätte talon oven 
ja portaat jotka johtavat kellariin. Sieltä löytyykin kaikkea mielenkiin-
toista lukituista laatikoista lähtien. Selviääkö naapurin menneisyys 
teille nyt? Pakohuoneessa pääset käyttämään ongelmanratkaisu-
kykyjäsi, tiimityötaitojasi sekä pitämään hauskaa omalla porukalla. 
Tervetuloa ratkomaan tutkijan testamenttia! 

Ryhmän koko voi olla 2–5 henkilöä. Peliaika on 60 min, ohjeistus n. 
10 min. Saavu paikalle 10 min ennen varaamaasi aikaa. Peli on suun-
niteltu vaikeustasoltaan yläkoululaisille ja sitä vanhemmille.  

LISÄTIETOJA: puh. 044 444 2289, po1nt.fi/varkaus 

Järj. Varkauden nuorisopalvelut 

KYNTTILÄNKORISTELUPAJA 
Nuorten Talo, Osmajoentie 28 B, 2. krs, Ryhmätila.  
Ti–to 19.–21.10. klo 12.00

Tule koristelemaan vahaväreillä kynttilä, jolla voit somistaa pime-
neviä syysiltoja. Osallistujamäärä enintään 10 hlö/paja. Ohjaajina 
toimivat Maarit Tenhunen ja Suvi Mikkonen nuorisopalveluilta. Yli 
7-vuotiaille, kesto 1 t.

ILMOITTAUTUMINEN:  su 17.10. mennessä 
              maarit.tenhunen@varkaus.fi. 
              Ilmoita osallistujan nimi, ikä, 
              huoltajan yhteystiedot ja pajapäivä.  
LISÄTIETOJA:       puh. 040 766 5710 

Järj. Varkauden nuorisopalvelut 
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LAPSIPERHEIDEN RETKIPÄIVÄ 
Koivun Lumo Ky, Karjalankatu 71 
Ke 20.10. klo 10.00 

Päivän aikana pääset tutustumaan tilamme eläimiin, käymään poni-
ajelulla ja osallistumaan aarteenetsintään. Kotiin viemisiksi askar-
rellaan pieni muisto päivästä. Mukaan voit halutessasi ottaa omat 
eväät tai vaikka makkarat. Talo tarjoaa mehua ja kahvia. Kesto 2 t. 

LIPUT:           10 € aikuinen, 8 € lapsi (alle 2 v. maksutta) 
ILMOITTAUTUMINEN:  18.10. mennessä tekstiviesti tai WhatsApp 
              puh. 040 846 0450  
LISÄTIETOJA:       koivunlumo.com/tapahtumat 

Järj. Koivun Lumo Ky 

SATUJUMPPA: Intiaanien jäljillä 
Varkauden Perheentalo, Kauppakatu 32 
Ke 20.10. klo 10.00 ja 14.00 

Satujumppa kuljettaa meidät tällä kertaa intiaanien jäljille. Luvassa 
on laulua, liikettä ja leikkiä hauskan tarinan siivittelemänä. Kesto n. 
30 min.

LISÄTIETOJA: lapsenkengissa.fi 

Järj. Lapsen Kengissä ry, Varkauden Perheentalo  
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KEPPARIKIRKKO JA KAKKUTARJOILU 
Varkauden pääkirkko, Savontie 1 
Ke 20.10. klo 14.00 

Varkauden seurakunnassa vietetään tyttötyön 100-vuotisjuhlaa. 
Sata vuotta sitten alettiin järjestämään erityisesti tytöille omia ker-
hoja ja puuhaa Varkaudessa. Vietämme kirkkohetkeä yhdessä kep-
pariteemalla, jonka jälkeen herkuttelemme synttärikakulla. Tervetul-
leita ovat kaikki, ei vain tytöt. Kesto 1,5 t. 

LISÄTIETOJA: puh. 040 556 8506

Järj. Varkauden seurakunnan kasvatustyö   

KEPPAREIDEN 
varustepaja ja esterata  
Varkauden pääkirkko, Savontie 1 
Ke 20.10. klo 12.00–14.00 nonstop 

Tule ompelemaan ja rakentamaan omalle keppihevosellesi päitset, 
riimunnarut, loimi tai mitä ikinä keksit. Voit myös testata ratsusi tai-
toja upealla sisäesteradalla. Paikalla myös lainaheppoja saatavilla.   

LISÄTIETOJA: puh. 040 556 8506 

Järj. Varkauden seurakunnan kasvatustyö 
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TAIKASHOW 
Kirjaston auditorio, 2. krs, Osmajoentie 1 
Ke 20.10. klo 15.00 

Tervetuloa nauttimaan taikuuden ja sirkuksen lumoavasta maail-
masta. Taikashown ohjelmisto kattaa erilaisia taikatemppuja sekä 
vanne- ja jongleerausnäytöksiä.  Esiintyjinä ovat Nuorisosirkusliiton 
kunniapuheenjohtaja Mohamed Hamed sekä hänen taikastudion 
oppilaitaan, iältään alkaen 6 v. 

Rajoitetun yleisömäärän vuoksi esitykseen on jaossa maksuttomia 
pääsylippuja, nouda omasi kirjaston lastenosastolla ma 11.10. klo 
10.00 alkaen.  

Järj. Vekara-Varkaus 

KESKIVIIKKO
N
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NEON-DISCO
Waltterin koulun ruokasali, Järvelänkatu 16
Ke 20.10. klo 18.00–21.00 nonstop

Discovaloja, rytmikkäitä biittejä, kirkkaita neonvärejä ja livemusiik-
kia! Sitä kaikkea sisältää Neon-Disco, joka järjestetään uudenkar-
heassa Waltterin ruokalarakennuksessa. DJ soittaa listahittejä ja bii-
sitoiveita, joten tanssimusaa löytyy moneen makuun.

Illan kruunaa live-esiintyjä. Pukukilpailussa palkitaan parhaiten illan 
teemaan, neonväreihin, pukeutunut. Buffetista löytyy pikkurahalla 
juotavaa ja syötävää. Tapahtuma on suunnattu nuorille, alaikäraja 
10 vuotta.

Järj.  Varkauden nuorisopalvelut 
   ja Vekara-Varkaus



KISSOJEN VALTAKUNTA -työpajamaailma 
Kirjaston kokoussali, pohjakerros, Osmajoentie 1
Ke–pe 20.–22.10. klo 10.00–15.00  

Tervetuloa kissojen valtakuntaan kaikenlaisen kissamaisen puuhan pariin! Voit kuvata itsesi Photo booth -valokuvauspisteellä ja pelata kissa 
ja hiiri -peliä. Lekottelunurkassa voit ottaa päivänokoset kissojen tapaan tai lueskella kissa-aiheista kirjallisuutta. Työpajatilan somistukseen 
ja kädentaitotöihin on haettu inspiraatiota Soturikissat-fantasiakirjasarjasta. Saapuessasi paikalle saat oman Soturikissa-nimen ja voit testata 
mihin klaaniin kuulut. Työpajassa on joka päivälle vaihtuva kädentaitotyö. Kissojen valtakunnassa riittää tekemistä kouluikäisille ja nuorem-
millekin. Alle kouluikäiset vain aikuisen seurassa. 

KESKIVIIKKO
N

A
, TO

RSTA
IN

A
 ja PERJA

N
TA

IN
A

Ke 20.10. klo 10.00–15.00 KISSAKIRJANMERKIT JA -AVAIMENPERÄT
Työpajassa tehdään avaimenperä, reppumaskotti tai kaulakoru 
jännittävästä kutistemuovista. Kissa hahmo piirretään ja värite-
tään muovikalvolle, jonka jälkeen se laitetaan uuniin, jossa muovi 
taianomaisesti kutistuu! Voit myös valmistaa ihanan kissan kurkista-
maan kirjan välistä. Kissakirjanmerkki voi olla vaikka lempihahmosi 
Soturikissoista. Pienemmille askartelijoille on valmiita malleja väri-
tettäväksi. 

To 21.10. klo 10.00–15.00 KISSAN KORVAT JA KISSANAAMIO 
Valmista suloinen, pörröisillä kissankorvilla varustettu hiuspanta tai 
Soturikissa naamio.  

Pe 22.10. klo 10.00–15.00 ELÄINPOTRETTI MAALAUSPAJA 
Työpajassa maalataan eläinten muotokuvia akryyliväreillä canvas-
taululle. Maalaa oma lempieläimesi tai Soturikissan muotokuva. 
Paikalla on myös eläviä malleja, pörröisiä kaninpoikasia, joita saa 
silitellä ja sylitellä silloin kun kaneille itselleen sopii. Huomioittehan 
allergiset, että paikalla on eläviä kaninpoikasia. 

Järj.  Vekara-Varkaus ja 
   Taito Shop Varkaus, 
   Taito Itä-Suomi



SATUSEIKKAILU 
Intiaanikylän arvoitus 
Varkauden Perheentalo, Kauppakatu 32 
To 21.10. klo 10.00, 12.00, 14.00

Intiaanikylässä tapahtuu kummia! Minne intiaanipäähineiden sulat 
katoavat? Kuka on kaatanut ruokakorit? Missä kummassa on yksi 
tiipii? Tule mukaan selvittämään arvoitusta. Toiminnallinen satuseik-
kailu on tarkoitettu yli 4-vuotiaille, kesto n. 1 t.

ILMOITTAUTUMINEN:  bit.ly/intiaanikylänarvoitus
LISÄTIETOJA:       lapsenkengissa.fi 

Järj. Lapsen Kengissä ry, Varkauden Perheentalo  

VARTA:N TEMPPURATA 
Liikuntatalo, Järvelänkatu 12  
To 21.10.  klo 10.00–11.00 nonstop, 5–8-vuotiaat  
      klo 11.00–12.00 nonstop, 8–12-vuotiaat 

Varkauden Tarmon salibandyseura järjestää jälleen temppuradan 
vekaratapahtumaan! Temppurata sisältää kehonhallintaa ja parkou-
ria. Ota mukaan sisäpelikengät ja liikuntavarusteet. 

Järj. Varkauden Tarmo ry

ERITYISVEKAROINTIA 
Satuseikkailu-perheily 
Varkauden Perheentalo, Kauppakatu 32 
To 21.10. klo 17.00

Toiminnallinen satuseikkailu johdattelee lapset intiaanikylän arvoi-
tuksen äärelle – mitä kummaa kylässä on meneillään? Esteettömän 
ja aistiystävällisen seikkailun lomassa liikutaan, leikitään sekä askar-
rellaan. Perheilyillan aikana tarjolla on kahvia ja pientä purtavaa. 
Perheily on tarkoitettu erityistä tukea tarvitsevien lasten perheille yli 
diagnoosirajojen, kesto 2 t.

ILMOITTAUTUMINEN:  bit.ly/erityisvekarointiperheily
LISÄTIETOJA:       lapsenkengissa.fi 

Järj.  Lapsen Kengissä ry, 
   Varkauden Perheentalo 
   ja Vauhti! -hanke 
   (TaTu ry) 
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TEATTERI HEVOSENKENKÄ: 
Koirakampaamo villa koiranen      
Kirjaston auditorio, 2. krs, Osmajoentie 1 
To 21.10. klo 10.00 ja 17.00 

Koirakampaaja Gilbert Geeli on kaikkien koirien suosikki. Syynä on 
salainen eliksiiri, jollaista muilla koirakampaajilla ei ole. Kuinka olla-
kaan, ketku kilpaileva kampaaja Käkkäräinen haluaa eliksiirin resep-
tin ja keksii ovelan juonen saadakseen sen itselleen. Onneksi herra 
Geeli saa avukseen pienen orpokoiran, joka neuvokkuudellaan aut-
taa saamaan asiat kuntoon. 

Mukaansatempaava esitys koko perheelle. Näyttelijät ja hauskat 
nukkehahmot takaavat hellyttäviä ja hullunkurisia hetkiä. 

LIPUT:   10 € 
MYYNTI:  Lippu.fi/vekara-varkaus (+ toimitusmaksu alkaen 1 €), 
      tuntia ennen ovelta. 

Järj. Vekara-Varkaus 

VESIDISCO 
Uimahalli Ilopisara, Ahlströminkatu 11 
To 21.10. klo 17.30–19.00 

Tiistaina Ilopisaran allasosasto muuttuu diskoksi, kun DJ ja listojen 
kuumimmat hitit kutsuvat juniorit tanssimaan vesilelujen kera. 

LIPUT: uimahallin sisäänpääsymaksu 

Järj. Varkauden liikuntapalvelut 
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KUVA Riitta Vähävihu

KUVA Pekka Elomaa



LIIKU JA LEIKI 
Avoimet ovet seurakuntakeskuksella 
Kuoppakankaan seurakuntakeskus, Kuoppakankaankatu 11 
Pe 22.10. klo 9.30–12.00 nonstop 

Poikkea liikuntasalin temppuradalle, lelujen ja leikkien sekä tar-
joilujen ääreen. Tervetulleita ovat kaikki pienet aikuisen seurassa 
perhekerhojen tyyliin. Kouluikäiset voivat tulla ilman huoltajaa. 
Koululaisille on tarjolla pelaamista, lautapelejä ja askartelua Olkka-
ri-toiminnon tapaan.    

Puffetissa myynnissä edullista pikkupurtavaa.

LISÄTIETOJA: puh. 040 524 3330

Järj. Varkauden seurakunnan kasvatustyö 

LAITURIKALASTUS 
Käärmeniemen venesatama, Pyykkärinkuja, Joutenlahti
Pe 22.10. klo 12.00–16.00 nonstop 

Tule kokeilemaan ongintaa! VaPa Varkauden ohjaaja opastaa, kuinka 
kaloja narrataan. Kalastus on hurjan kivaa ja suosittua ajanvietettä. 
Kalastus on myös hyödyllistä, sillä kalasta saa erinomaista ruokaa. 
Paikan päällä on tarjolla ongintavälineitä ja syöttejä. Omat onginta-
välineet voit myös ottaa mukaan. Muista pukeutua sään mukaan. 
Uimataidottomille suosittelemme ottamaan kelluntaliivit mukaan. 

LISÄTIETOJA: puh. 040 835 2928 

Järj. VaPa Varkaus ry 

LASTEN HEPPAPÄIVÄ 
Varkauden ratsastuskeskus, Jäppiläntie 743
Pe 22.10. klo 12.30

Heppapäivän ohjelma kestää 3 tuntia sisältäen ratsastusta yhden 
tunnin. Lisäksi hoidetaan hevosia, harjoitellaan varustamista ja puu-
haillaan tallilla. Ota omat eväät mukaan.  

Tarvittaessa otetaan käyttöön tasoryhmät, ohjelma sopii niin aloit-
telijoille kuin jo muutaman vuoden ratsastaneille. Osallistujien ala-
ikäraja on 7 v. 

LIPUT:           50 € 
ILMOITTAUTUMINEN:  bit.ly/heppapäivä

Järj. Varkauden ratsastuskeskus 
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PIENOKAISTEN LUONTORETKI
Vaaputtajien majan pihapiiri, Tyyskänniemi
Pysäköinti Navitaksen parkkipaikalla, Wredenkatu 2
La 23.10. klo 12.00

Vekara-Varkaus kutsuu vauva- ja taaperoperheet luontoon retkei-
lemään. Jo ihan pieni voi nauttia luonnossa liikkumisesta aikuisen 
matkassa. Koetaan luonto kaikin aistein, katsellen, tunnustellen, 
kuunnellen, haistellen ja maistellen. Harjoitamme metsäkellintää 
koko perheen voimin ja kodalla ihastellaan tulen loimuamista ja nau-
titaan nuotiobanaania ja maissinaksuja. Paikanpäältä löytyy kanto-
välineitä lainaksi ja saat tarvittaessa Kantoliinayhdistyksen tukihen-
kilöltä opastusta niiden käyttöön. Myös oman kantoliinan tai -repun 
voi tuoda mukanaan. Vaaputtajien majalle pääsee vaipanvaihto- tai 
syöttöpuuhiin. Kesto 1–2 t. Huonolla säällä oleskelemme säältä suo-
jassa sisätiloissa tai katoksen alla.

Järj.  Vekara-Varkaus  
   ja Kantoliinayhdistys, Pohjois-Savon jaosto

HÄRKÄMÄEN TIEDEPOLKU 
Härkämäen Observatorio, Härkämäentie 88, Kangaslampi
La 23.10. klo 12.00

Tule nauttimaan raittiista ulkoilmasta ja tieteen ällistyttävistä ilmiöis-
tä Härkämäen tiedepolulle. Opastetulla kierroksella näytetään erilai-
sia tiedeilmiöitä ja kerrotaan luontopolun tehtävärasteista. Pääset 
myös tutustumaan Härkämäen observatorion katselutasanteen lait-
teisiin ja kuulemaan havaintotoiminnasta. Sään salliessa katsellaan 
aurinkoa aurinkokaukoputkella. Kierrokselle otetaan enintään 20 
hlö/ryhmä, ryhmiä lähtee samanaikaisesti kaksi. Opastetun kierrok-
sen kesto n. 45 min, jonka jälkeen herkutellaan letuilla ja mehulla.
Nuotiopaikka on käytössä makkaranpaistoon. Voit keittää myös no-
kipannukahvia. Kerhotalossa WC ja käsienpesumahdollisuus. 

LIPUT:      5 €, sisältää letun ja mehun
Muina aikoina omatoiminen vierailu, nuotiopaikka ja luontopolku.
LISÄTIETOJA:  puh. 040 701 1625, kassiopeia.net 

Järj. Warkauden Kassiopeia ry 

LASTENKONSERTTI 
Varkauden Teatteri, Laivalinnankatu 29 
La 23.10. klo 13.00 

Vain parasta koko perheelle! Varkauden teatteri on valmistanut 
Syys-Vekara viikolle mittatilaustyönä riemullisen ja osallistavan las-
tenkonsertin. Lavalla sinua viihdyttämässä on koko loistava näyt-
telijäkaarti vahvistettuna teatterin monipuolisella henkilökunnalla 
– kapellimestari Sami Ruutiaisen johdolla. Kesto 1,5 t, sis. väliaika 
20 min. 

LIPUT:      5 €  
MYYNTI:     myynti@varkaudenteatteri.fi, puh. 044 364 8830 
LISÄTIETOJA:  varkaudenteatteri.fi

Järj. Varkauden Teatteri 

MINIHAAMUT JA PEHMOHAHMOT 
-betonityöpaja  
Varkauden Wanha-asema, Asemakatu 3 
Su 24.10. klo 12.00–15.00 nonstop 

Tervetuloa tekemään pieni betonityö Warkauden veisto ry:n ohjauk-
sessa. Työpajassa tehdään joko haamu kangaspalasta tai käytetystä 
pehmolelusta jalustalle. Paikanpäällä on tarjolla kertakäyttökäsineet 
sekä tarvikkeet. Pukeudu sään mukaisesti ja sellaisiin vaatteisiin, 
joissa ei haittaa vaikka rapatessa roiskuu. 

LISÄTIETOJA: puh. 050 357 1705  

Järj. Warkauden veisto ry 
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Syyslomaviikko täynnä tekemistä!
SYYS-VEKARA tarjoilee värikkään kattauksen puuhaa syyslomaviikolla. 
Erilaisia ohjelmasisältöjä on vauvaikäisistä yläkoululaisiin. Kissateema toistuu 
monessa Syys-Vekaran ohjelmassa ja erilaisia discoja on tarjolla kaikenikäisille. 
Nyt onkin aika juhlia, kun jälleen pääsemme nauttimaan kulttuuritapahtumista 
aiempaa vapaammin. Tapahtumaviikkoa kanssamme on järjestämässä 
laaja yhteistyöverkosto. Tervetuloa viihtymään Varkauteen! 

      Terveisin 
      Vekara-Varkaus

YHTEYSTIEDOT puh. 040 575 0536 | vekara@varkaus.fi | www.vekara-varkaus.fi

YLEISÖLUISTELU
Hurry Areena, Rehnströminkatu 10
Su 17.10.  ja su 24.10. klo 11.30–12.30 nonstop 

Yleisöluisteluun on tervetullut ihan jokainen vapaasti 
luistelemaan, omaan tahtiin. Mailoja ei saa ottaa 
mukaan jäälle.  

Järj.  Varkauden kaupunki yhteistyössä 
   Varkauden Tarmon taitoluistelijat 


