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Tornedalens museum 
tis-tor kl 10-17 fre-sön 10-14
- Utställning av Osmo Santamäki, ritnin-
   gar av gamla Torneå.
- Struve med VR. Dyk ner i virtuell värld
   med VR-glas. (Kostnadsfritt)
- Museumbingo. Hittar du alla intre-
  santa bingoföremålen i  grundutställ-
  ningen?
-Kulturorientering. Hämta med dig 
  en karta från museet och bekanta dig  
  med Torneås sevärdheter med hjälp av  
  QR-koder!

Midvintersagan/Karungi, Sakarigården 
1/3 kl. 18.00 Gratis buss från torget 17.10 
- först till kvarn

Station 2.0 Ungdomens Hus ordnar en 
resa till Pullinki 11/3 Storgatan 82 B,
tel. 092226000

Midvintersagan/Karungi, Sakarigården 
6/3 kl. 18.00 Gratis buss från torget 17.10 
först till kvarn

Snökonst på torget 8/3 
Skapa snökonst på torget under tis-fre– 
låna verktyg från kommunhusets reception 
under öppettider

Bokpromenad för hela familjen - gå en 
tipsrunda i Haparanda med chans att 
vinna böcker.

Escape room för barn - lös gåtan med 
rummet. Varje dag.

Lästips - och vinn en bok!

Klassiskt skidspår 
Vuono vandringsstig 13,1km, Nikkala 
3km och Seskarö 1,5km

Skridskobana 
Nikkala, Karungi, Seskarö, Närsta,
Grankullen, Marielund, Aspstranden

Skoterleder cirka 25 mil

Fritidsbanken öppet tis-tor 11-19

Kuben med bl a bandyplan har generöst 
med tider, boka: www.haparanda.se/
fritid-och-kultur/boka-lokaler

Pulkabacken i stranden och Riekkola, 
möjlighet till korvgrillning

Klassisk/skate Kukkola/Riekkola se 
aktuell info: www.skidspår.se

Torneås simhall, ordinarie öppettider

Poesitävling för ungdomar - lämna in 
din dikt via ord och bild och var med och 
tävla om priser. Varje dag.

Minun kaipuussa olet sie – poesi- och 
musikafton 10/3 kl. 18.00
På finska och meänkieli. Haparanda kyr-
ka. Arr: Minoritetsspråksdelegation

Happis tipspromenad 2-13/3
Frågor/karta från/till kommunhusets 
reception under öppettider. 
Prisutdelning v. 11

Filmvisning - kl.14.00  måndag till fredag

Inehmot dans- och dockteater 
2/3 kl. 18.00 
Idrottshuset, A-hallen. Barn och ungdom 
gratis, vuxna 100kr Arr: Haparanda 
Teaterförening. Från 4 år

Konst av snö 3/3 kl. 13.00 
Över 20 skulpturer att beskåda i EU-par-
ken och vid Green Line. Snöskulpturerna 
är skapade av studerande från båda sidor 
av gränsen.

Skapa din egen islykta! Fota och skicka 
till kulturen@haparanda.se och få din bild 
publicerad under v. 11. Tips: www.ica.se/
buffe/artikel/islykta/ För dekorering 
finns det kottar att hämta från kommun-
husets reception under öppettider. 

Studio Jala  tis-fre 12–17, lör 12-15
Konstutställning Face me V pågår i Stu-
dio Jala under hela Vinterglöd. 

Tornedal & co tis-fre 12-17, lör 12-15
Spansk vecka i caféet, fika, mat och 
konst. 

Art Walk upptäck våra utomhuskons-
tverk i HaparandaTornio Länk till karta:
www.haparanda.se/fritid-och-kultur/
offentlig-konst

Tilsammans -Yhdessä 3/3 kl. 13.00
Korvgrillning, musik och varm saft bjuds 
på Victoriatorget. Haparandas kommu-
nalråd och Torneås stadsdirektör är på 
plats. Konst av snö prisutdelning.

Vinterglöd  2-13/3

ändringar är möjliga              haparanda.se/fritid-och-kultur              facebook.com/vinterglod

se hela programmet: facebook.com/vinterglod

Galleria Tila ti-pe klo 13-17, la klo 12-15
Charlotte Eder: Mina japanska trädgrdar 
- blommor 


