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Introduktion 

 

I Kristinestad finns mångsidiga möjligheter för barn och ungdomar att delta  

i olika aktiviteter. Olika aktörer erbjuder verksamhet och ortens rika kultur- och  

föreningsliv ger fritidsmöjligheter inom många områden. 

Vi hoppas att denna aktivitetskalender ska hjälpa till att upptäcka de 

aktiviteter som finns!  

 

Kalendern uppdateras enligt behov. Senaste versionen finns på 

www.kristinestad.fi/fritid-och-kultur/kultur/aktiviteter-for-barn-och-unga 

 

Mera information kan fås från 

Kultur-, ungdoms- och fritidsbyrån Bildning- och fritid 

Besöksadress Lappfjärdsvägen 163 C 

Postadress PB 13, 

64 101 Kristinestad 

Telefon (06) 2216 200 

E-mail: fornamn.efternamn@krs.fi 

 

Verksamhets- och projektbidrag: 

 

Information 

 

Harriet Lindelöf-Sahl Riitta Raikio-Söderlund 

Ungdomssekreterare - Nuorisosihteeri Kultursekretare - Kulttuurisihteeri 

Kristinestad – Kristiinankaupunki Kristinestad – Kristiinankaupunki 

e-mail: harriet.lindelof-sahl@krs.fi e-mail: riitta.raikio-soderlund@krs.fi 

tel +358 40 508 5240 tel +358 40 508 5230 

 

Understöd och bidrag 

 

Idrotts - och ungdomsverksamhet Kulturverksamhet 
www.kristinestad.fi/fritid-och-kultur/idrott/understod  www.kristinestad.fi/fritid-och-kultur/kultur/understod 
 

 

 

 

http://www.kristinestad.fi/fritid-och-kultur/kultur/aktiviteter-for-barn-och-unga
javascript:top.openWin('%2FWorldClient.dll%3FSession%3DMOY9PCWLSCIGD%26View%3DCompose%26New%3DYes%26To%3Dfornamn.efternamn%2540krs.fi','Compose',800,600,'yes');
javascript:top.openWin('%2FWorldClient.dll%3FSession%3DMOY9PCWLSCIGD%26View%3DCompose%26New%3DYes%26To%3Dharriet.lindelof-sahl%2540krs.fi','Compose',800,600,'yes');
mailto:riitta.raikio-soderlund@krs.fi
http://www.kristinestad.fi/fritid-och-kultur/idrott/understod
http://www.kristinestad.fi/fritid-och-kultur/kultur/understod
http://www.facebook.com/Kristinestad-Bildning-Fritid-Kristiinankaupunki-Sivistys-Vapaa-aika-613152618707372/
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Kulturverksamhet 

Information  

om kulturverksamhet 
www.kristinestad.fi/fritid-och-kultur/kultur 

 

Evenemangskalender 

events.osterbotten.fi 

 

 

 

 

Händelser som lagts till i WEBBKALENDERN 

"Det händer i Österbotten” syns automa-

tiskt i Österbottens evenemangskalender 

på adressen events.osterbotten.fi men 

också lokala evenemang på Kristinestads 

webbsida www.kristinestad.fi/evenemang 

Lätt att använda, helt gratis och totalt fri 

från reklam. 

 

Inloggning till DET HÄNDER I ÖSTERBOTTEN 

-webbkalendern och registrering av eve-

nemangsarrangör: 

https://events.osterbotten.fi/inloggning-

registrera 

 

 

Kulturnyheter 

www.kristinestad.fi/fritid-och-

kultur/kultur/kulturnyheter 

 

Beställ kulturens elektroniska nyhetsbrev  

riitta.raikio-soderlund@krs.fi och få inform-

ation om vad som erbjuds inom konst och 

kultur.  

 

 

 

 

 

 

Kulturhuset Dux 

Sjögatan 21, 64100 Kristinestad 

Konst- och kulturupplevelser samt glädje 

för barn och unga i vardagen: konserter, 

teater, filmer, dans, föreläsningar och 

utbildningstillfällen. 

 

Genom Young artist-programmet stöder 

vi utställningsverksamhet för barn och 

unga i kulturhusets aula. Arrangera ditt 

eget evenemang i kulturhuset.  

 

Kulturhusets utrymmen ger ypperliga 

möjligheter att ordna fester, utbildningar, 

konserter och olika evenemang.  

 

Berätta för oss vad du behöver så 

skräddarsyr vi ett lämpligt paket. 

 

Hemsidor: www.kristinestad.fi/fritid-och-

kultur/kultur/kulturhuset-dux 

 

Utrymmesreservationer: 

Riitta Raikio-Söderlund, kultursekreterare 

tfn 040 508 5230 

riitta.raikio-soderlund@krs.fi 

 

Ordf. Marina Grindgärds, 

Tfn 06 222 1303, 040 820 2077 

marina.grindgards@krs.fi 

 

  

Biografen Bio Dux  
Sjögatan 21, 64100 Kristinestad 

 

Världspremiärer, finlandspremiärer, 

beställningsföreställningar...  

2-5 föreställningar per vecka.  

 

En modern biograf med digital teknik, 

bl.a. 3D-utrustning... 

 

Hemsidor: www.biodux.fi 
https://fi-fi.facebook.com/Elokuvateatteri-Bio-

Dux-111920325497570 

 

 

 

http://events.osterbotten.fi
http://events.osterbotten.fi/
http://www.events.österbotten.fi/
http://www.kristinestad.fi/evenemang
https://events.osterbotten.fi/inloggning-registrera/
https://events.osterbotten.fi/inloggning-registrera/
http://www.kristinestad.fi/fritid-och-kultur/kultur/kulturnyheter
http://www.kristinestad.fi/fritid-och-kultur/kultur/kulturnyheter
mailto:riitta.raikio-soderlund@krs.fi
http://www.kristinestad.fi/fritid-och-kultur/kultur/kulturhuset-dux/
http://www.kristinestad.fi/fritid-och-kultur/kultur/kulturhuset-dux/
mailto:riitta.raikio-soderlund@krs.fi
mailto:marina.grindgards@krs.fi
http://www.biodux.fi/
https://fi-fi.facebook.com/Elokuvateatteri-Bio-Dux-111920325497570
https://fi-fi.facebook.com/Elokuvateatteri-Bio-Dux-111920325497570
http://www.kristinestad.fi/fritid-och-kultur/kultur/kulturnyheter/
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Galleri Spectra 
Skolgatan 10, Kristinestad 

www.artspectra.pp.fi 

 

Erbjuder sina medlemmar 

arbetsutrymmen och utövar 

utställningsverksamhet i Galleri Spectra.  

 

Föreningen ordnar resor till aktuella 

utställningar, konstkurser för barn och 

unga samt konstutställningar av 

medlemmars verk på andra orter.  

 

Kontaktperson 

ordf. Pekka Latva, 050 359 4916 

latvapekka@gmail.com 

 

Grundläggande 

konstundervisning 
 

Grundläggande konstundervisning är 

målinriktad och går från nivå till nivå 

fortskridande undervisning inom olika 

områden av konsten. Den främsta 

målgruppen är barn och unga och 

undervisningen ger eleverna förmåga att 

uttrycka sig och söka sig till 

yrkesutbildning och utbildning på högre 

nivå inom konstområdet i fråga. 
 

Grundläggande konstundervisning 

för barn och unga/ Kristinestads 

medborgarinstitut 
Bildnings- och fritid,  

Lappfjärdsvägen 163 C, 

64100 Kristinestad  

 

Kontaktperson 

Ann-Christine Lundell, 040 737 2577 

ac.lundell@gmail.com 

 

BILDKONST 

Målet för den allmänna lärokursen i 

bildkonst är att utveckla elevens förmåga 

att uttrycka sig i bildform samt att tolka 

bilder och bedöma dem kritiskt. I 

bildkonstundervisningen handleds eleven 

att uttrycka sina tankar, föreställningar 

och känslor i bildform samt sätta ord på 

sitt arbetande och använda olika 

material och tekniker mångsidigt. 

HANTVERK  

Målet för undervisningen i hantverk är att 

eleven skall förstå handarbetets 

betydelse för människans välbefinnande.  

Eleven får öva sig i att planera arbeten 

och träna handarbetsfärdighet, 

kreativitet och uttrycksförmåga samt 

uppleva glädjen av händernas verk.  

Undervisningen i ämnet hantverk väljs så 

att den på ett mångsidigt sätt utvecklar 

elevernas kunskaper och färdigheter 

samt deras kännedom om och förmåga 

att använda olika tekniker, material och 

arbetsredskap. 
 

TEATERKONST 

Undervisningen i Teaterkonst grundar sig 

på dramapedagogiska metoder. Under  

grundstudierna i teaterkonst får barnet 

bl.a.  bekanta sig med teaterkonsten 

genom lek och spel, träna och utveckla 

fantasiförmågan, träna kropps- och 

röstutryck och träna gestaltande och 

berättande. 

 

Musik 
 

Axxell Lappfjärd 

Lappfjärdsvägen 765, 64300 Lappfjärd 

 

Casper Sahlström, 044 739 7208 

Sandra Hällbacka, 0290 01 7203 

 

Kolla vår hemsida www.axxell.fi/lappfjard 

för mera info. 

Pop/rockkurser för unga i regionen.  

Musikgrupper för unga. 

 

 

Musikinstitutet Legato - 

Musiikkiopisto Legato 
Kontaktperson: Ronnie Jaakkola 

Tfn 040 160 0624 

kansli@legato.fi 

 

Undervisning i dans och musik. 

Nya elever kan inleda sina studier i början 

av år 2017. 

 

 

http://www.artspectra.pp.fi/
mailto:latvapekka@gmail.com
mailto:ac.lundell@gmail.com
http://www.axxell.fi/lappfjard
mailto:kansli@legato.fi
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Kulturundervisning 
 

Målet med kulturplanen är att ge elever-

na/studerandena en kulturell allmänbild-

ning som utvecklas gradvis under små-

barnsfostran, grundskolan och gymnasiet, 

stöda skapandet av en kulturidentitet 

och skapa förståelse för kulturell mång-

fald.  

 

Vår kulturella tvåspråkighet och nätverks-

samarbete över språkgränserna ger ett 

stort mervärde. Kulturundervisningen stär-

ker kunskapen om den egna kulturen och 

utvecklar också elevens/studerandens 

uttrycksförmåga, kreativitet och själv-

känsla.  

En arbetsgrupp utarbetar en arbetsplan 

för kulturundervisningen på våren. 

 

 

K U L T U R P A S S 

KRISTINESTADS GYMNASIUM 

Ulrika Eleonoravägen 3, 

Kristinestad  

 

 

Kulturpasset är en prestation som 

motsvarar en temastudiehelhet (en 

gymnasiekurs). Studierna kan avläggas 

under tre gymnasieår eller under en 

kortare tid beroende på studerandens 

egen aktivitet.  

 

Kursen avläggs genom att delta i olika 

kulturevenemang. Studeranden måste 

delta i totalt 20 evenemang och göra en 

egen portfölj över deltagandet. 

 

Muséer och gallerier 
 

Muséerna som besöksobjekt 
 

Kristinestads stora och unika utbud  

av muséer erbjuder också mycket 

roligt, aktivt och intressant program  

för barn och unga. 

 

 

 

 

Carlsro museum 
Carlsrovägen 181, 64100 Kristinestad 

Carlsro understödsförening 
Lars Nisula, 044 915 1191 

lars.nisula@gmail.com 

 

Öppet: juni-augusti tis. - sön. kl.12-16.  

Övriga tider enligt överenskommelse. 

 

Carlsro är ett unikt museum där en 

bevarad herrskapsvilla från 1800-talet 

sammansmälter med ett personligt 

museum med en mångskiftande 

föremålssamling.  

I villan förnimmer man känslan av hur 

herrskapet levde om somrarna vid 

sekelskiftet 1900, hur huset användes som 

hotell på 1900-talet och hur en samlares 

vision att bevara den lokala historien tar 

sig i uttryck.  

 

Hemsida 

www.kristinestad.fi/fritid-och-

kultur/museivasendet/kristinestads-

museer/carlsro 
 

 

Kristinestads Sjöfartsmuseum  
Salutorget 1, 64100 Kristinestad 

 

Öppet: 15.6 - 31.8 kl. 12-16 alla dagar 

utom måndagar.  

Övriga tider enligt överenskommelse. 

 

Sjöfartsmagasinet vid Badhusparken 

Strandgatan 62, 64100 Kristinestad 

 

Öppet: juli alla dagar kl. 12-16 utom 

tisdagar. Övriga tider enligt 

överenskommelse. 

 

Kontaktperson 

Christer Norrvik, 040 359 0450 

cnorrvik@gmail.com 

 

Skeppsbyggande och sjöfarten är en 

viktig del av Kristinestads historia.  

I Sjöfartsmuseet i Kristinestad finns föremål, 

fotografier och berättelser som har 

anknytning till sjöfart, skeppsbyggeri och 

rederiverksamhet i staden.  

mailto:lars.nisula@gmail.com
http://www.kristinestad.fi/fritid-och-kultur/museivasendet/kristinestads-museer/carlsro
http://www.kristinestad.fi/fritid-och-kultur/museivasendet/kristinestads-museer/carlsro
http://www.kristinestad.fi/fritid-och-kultur/museivasendet/kristinestads-museer/carlsro
mailto:cnorrvik@gmail.com
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De otroliga seglatserna som man gjorde 

förr kommer till liv i den mångsidiga 

utställningen. 

 

I sjöfartsmagasinet finns båtar, motorer 

och skalenliga miniatyrmodeller av 

skeppsvarv, tjärhov och ångbåtsbrygga. 

 

Hemsida 

www.mermus.fi 

 

 

Lebellska köpmansgården och 

Felénska huset 
Strandgatan 51-53, 64100 Kristinestad 

 

Kontaktperson 

Carl-Anders Lundberg, 040 508 5251 

canne.lundberg@pp.inet.fi  

Ines Sjöblom, 0400 722 248 

ines.sjoblom@gmail.com 

 

Öppet: juni-augusti mån.-fre.  

kl. 11-17 och lör.-sön. kl. 11-14.  

Övriga tider enligt överenskommelse. 

 

I den stämningsfulla Lebellska 

köpmansgården kan besökaren utforska 

stilhistoriska interiörer från 1700-1800-talen 

och en viktig del av Kristinestads historia.  

 

Ursprungliga detaljer finns kvar i huset och 

ger museet tillsammans med möbler, 

bruksföremål och prydnader en autentisk 

atmosfär. 

 

Till museihelheten hör numera också den 

intilliggande empirebyggnaden, Felénska 

huset, som byggts år 1841. I Felénska 

huset byggs så småningom upp interiörer 

från senare 1800-tal. Huset används som 

samlingslokal och utrymme för 

specialutställningar av olika slag. 

 

Hemsida 

www.kristinestad.fi/fritid-och-

kultur/museivasendet/kristinestads-

museer/lebell-och-felenska-huset 
 

 

Kilens hembygdsgård 
Kilvägen 90, 64490 Sideby 

Kontaktperson 

Susanne Sandvik-Hannuksela,  

040 684 5080, info@kilen.fi 

 

Öppet: juni-mitten av augusti tis.-sön. kl. 

11-18. Övriga tider enligt 

överenskommelse. 

 

Kilens hembygdsgård är ett omfattande 

musei- och fritidsområde på ett 

naturskönt område invid kusten.  

Museet berättar om den bonde-, fiske- 

och allmogekulturen som präglar 

kustbyarna i svenska Österbotten.  
 

Hemsidor: www.kilen.fi/pa_svenska/start 

www.kristinestad.fi/fritid-och-

kultur/museivasendet/kristinestads-

museer/kilen 

 

 

Soldattorpet 
Sandviksvägen 180, Uttermossa 

 

Kontaktpersoner 

Riitta och Raimo Nummela 

0400 433 656 och 0400 433 655 

 

Soldattorpet ligger i ett naturskönt 

område vid sjön Tönijärvi i Uttermossa. 

Rierestaurangen med 150 platser är ett 

unikt ställe för familjefester eller möten, 

företag och grupper. Området är ett 

historiskt soldattorp-område från 1800-

talet med gamla byggnader och 

vandringsleder. 

 

 

Korsumuseum 

Bötomberget (vid Restaurang 

Lokalgrottan), 64300 Lappfjärd 

 

Kontaktperson 

Hans Ingvesgård, 0400 269 381 

hansb.ingvesgard@gmail.com 

Besök enligt överenskommelse. 

 

En samling som berättar om krigstida 

händelser, 61:a infanteriregementets 

truppförband och dess insatser. 

 

http://www.mermus.fi/?page_id=2&lang=sv
mailto:canne.lundberg@pp.inet.fi
mailto:ines.sjoblom@gmail.com
http://www.kristinestad.fi/fritid-och-kultur/museivasendet/kristinestads-museer/lebell-och-felenska-huset
http://www.kristinestad.fi/fritid-och-kultur/museivasendet/kristinestads-museer/lebell-och-felenska-huset
http://www.kristinestad.fi/fritid-och-kultur/museivasendet/kristinestads-museer/lebell-och-felenska-huset
mailto:info@kilen.fi
http://www.kilen.fi/pa_svenska/start
http://www.kristinestad.fi/fritid-och-kultur/museivasendet/kristinestads-museer/kilen
http://www.kristinestad.fi/fritid-och-kultur/museivasendet/kristinestads-museer/kilen
http://www.kristinestad.fi/fritid-och-kultur/museivasendet/kristinestads-museer/kilen
mailto:hansb.ingvesgard@gmail.com
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Natalia Art Studio  

Östra långgatan 53, 64100 Kristinestad 

(Handelshuset Corner) 

Natalia Kaleva, 045 609 0880 

natalia.kaleva@gmail.com 

Öppet på torsdagar kl. 18-21 under vå-

ren. Hemsidor: www.nataliart.fi 

www.facebook.com/ArtistNataliaKaleva 

 

Galleri Gottorp 

Skrattnäsvägen 353, 64100 Kristinestad  

Stina Engvall, 040 509 4733, stina@gottorp.fi 

 

Hemsidor: www.gottorp.fi 

www.facebook.com/gallerigottorp 

 

KeramiikkaStudio 

Päivi Vesterbacka, 045 124 6586 

Strandgatan 18 (Hemslöjdsgården) 

64100 Kristinestad 

 

Öppet torsdagar kl. 17-20. 

Hemsidor: www.acka.fi 

www.facebook.com/Keramiikkataide  

 

Kulturmiljö/ 

Fornlämningar/ 

Arkeologiska föremål 
http://kulttuuriymparisto.nba.fi 

Registerportal där du hittar information 

om fornlämningar och den bebyggda 

miljön,  

 

Parker 

 

Badhusparken, i Söderstan vid 

Strandgatan i Kristinestad 

Frans Henriksons park, Närpesvägen 2, 

Kristinestad 

Rådhusparken vid Rådhusgatan 

Kristinestad 

Nya torgets park, Nytorget i Kristinestad 

Broparken vid Lappfjärdsån i Lappfjärd 

Utescen 
 

Gula paviljongen med utescen, 

Badhusparken i Kristinestad 

Broparkens utescen, Lappfjärd 

Lekparker för barn 
www.kristinestad.fi/allmanna-omraden 

 

Badhusparken, Kristinestad 

Tullgatan, Kristinestad 

Tjärhovsvägen, Kristinestad 

Bockholmens simstrand, Kristinestad 
Åsändan, på Södra Lappfjärdsvägen 

Klockaregatan, Lappfjärd 

 

Husdjursgård 
 

Bondgårdsturism Wanha Tupa 
Lillsundsvägen 39, 64300 Lappfjärd 

 

Kom och beundra ponnyn, hästar och får 

på ängen vid Wanha Tupa från maj till 

september. 040 566 6489 / Marjo  

 

Hemsidor: www.wanhatupa.fi 

www.facebook.com/Maatilamatkailu-

Wanha-Tupa-198204483555095 

 

 

Fias Lantgård 
Skaftungvägen 334, 64480 Skaftung 

050 341 3715, fiaslantgard@gmail.com 
 

Fias Lantgård är en djurgård 

i Skaftung som erbjuder 

ridlektioner, ridläger och 

djurkurser.  

 

På vår gård finns hästar, kor, får, getter, 

minigris, kanin och gäss. Ridlektioner 

ordnas från vecka 47 och hålls tisdag-

söndag.  

Fias Lantgård ordnar också klubbar och 

läger i samarbete med Kristinestads 4H.  

Håll utkik på hemsidan och Facebook för 

mera information. 

 

Hemsidor: http://fias-lantgard.webnode.fi 

www.facebook.com/fiaslantgard 

mailto:natalia.kaleva@gmail.com
http://www.nataliart.fi/
http://www.facebook.com/ArtistNataliaKaleva
mailto:stina@gottorp.fi
http://www.gottorp.fi/
http://www.facebook.com/gallerigottorp
http://www.facebook.com/gallerigottorp
http://www.facebook.com/Keramiikkataide
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/
http://www.kristinestad.fi/allmanna-omraden
http://www.wanhatupa.fi/
http://www.facebook.com/Maatilamatkailu-Wanha-Tupa-198204483555095
http://www.facebook.com/Maatilamatkailu-Wanha-Tupa-198204483555095
http://pop.krs.fi/WorldClient.dll?Session=YGYN98K79WP7I&View=Compose&New=Yes&To=fiaslantgard%40gmail.com
http://fias-lantgard.webnode.fi/
http://www.facebook.com/fiaslantgard
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Högnäs Farmin 
Nyskiftanvägen 178, 64300 Lappfjärd 

Husdjursgård i Lappfjärd. 

 

Öppet året runt enligt överenskommelse,  

040 596 7840 / Tarja 

Gruppen, familjer, tyky-dagar m.m. 

Du kan också beställa farmins djur  

till olika evenemang! 

Hemsida 

www.facebook.com/HognasFarmin 

 

Övrigt 

i Sydösterbotten  

Sjögatan 8, 64100 Kristinestad 

Informatör  

Hanna-Mari Kamppikoski, 044 750 3231 

hannamari.kamppikoski@kulturosterbotten.fi 

Luckan arrangerar barnevenemang 

(konserter, filmer, pjäser, workshops, sago-

stunder o.s.v.) året runt. Hela Luckan-

nätverket är medlem i Förbundet för 

barnkulturcenter i Finland. Luckan är verk-

sam på tolv orter i landet. 

Luckans öppettider i Kristinestad: mån-

dagar, onsdagar och fredagar kl. 10-16, 

torsdagar kl. 11-17. Varje tisdag har Luck-

an öppet i Kaskö eller Närpes. 

 

Brandkårens juniorverksamhet 
 

Samling och övningar varje torsdag i 

Lappfjärds brandstation,  

Södra Lappfjärdsvägen 77. 

Övningar för barn i årskurs 5 och äldre. 

Operativa alarmgruppen, 16 år och äldre. 

  

Kontaktperson  

Mårten Kortell, 0400 216 997 

e-post: lappfjärd_fbk@krs.fi 

www.facebook.com/Lappfjärd-

Brandklubb-Lappfjärd-FBK-

158436367565467 

Stadsrundturer  

för barn och unga 

 

Kristinestads 

turistinformation  
Östra långgatan 49  

(Pop Bankens hus) 

64100 Kristinestad 

tfn +358 (0)40 740 2311, 040 569 3796 

turism.matkailu@krs.fi 

 

Öppet: 

juni: vardagar 10–16 

juli: vardagar 10–17 

augusti: vardagar 10-16 

september-maj: vardagar 10–16 

 

Staden runt med skeppsmusen Lassi  
"Hejsan! Får jag 

presentera: Lassi 

Ludvig Wendelin, 

den berömda 

skeppsmusen. För 

mer än hundra år 

sedan gungade 

träskutor på 

Stadsfjärden. Jag kilade över lyftbron på 

många skepp och var med om flera tuffa 

resor på havet. Därför är min päls så 

utsliten och mina mustascher spretar. 

Men mitt mod, det har jag kvar."  

 

Stadsrundtur på egen hand med hjälp av 

en guidebok, som kan lösas ut från 

turistinfon. Planerade rundturer för barn, 

unga och familjer på beställning.  

En grupp minst 10 personer. 

 

 

Inblickar i Kristinestads historia 

Handboken Inblickar i 

Kristinestads historia 

innehåller fem olika 

vandringsrutter. Med 

hjälp av guideboken 

är det nu möjligt att 

under egna strövtåg 

fördjupa sig i Kristinestads sjöfarts- och 

byggnadshistoria och i köpmännens liv. 

 

 

http://www.facebook.com/HognasFarmin
mailto:hannamari.kamppikoski@kulturosterbotten.fi
http://pop.krs.fi/WorldClient.dll?Session=O8BMRDEDPULPM&View=Compose&New=Yes&To=lappfj%C3%A4rd_fbk%40krs.fi
http://www.facebook.com/Lappfjärd-Brandklubb-Lappfjärd-FBK-158436367565467
http://www.facebook.com/Lappfjärd-Brandklubb-Lappfjärd-FBK-158436367565467
http://www.facebook.com/Lappfjärd-Brandklubb-Lappfjärd-FBK-158436367565467
mailto:turism.matkailu@krs.fi
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Idrottsverksamhet 

 

Positive Gym, 050 590 3132 

Repslagaregatan 16, 64100 Kristinestad 

 

Det ljusa gymmet hittar du vid simhallen i 

Kristinestad.  Gymmet har bra 

luftkonditionering. 

 

Handledning och program! Kom och 

fråga efter ett eget konditionsprogram 

eller träningstips t.ex. för axlarna.  

På hösten och våren ordnas medborgar-

institutets kurser på gymmet: 

konditionscirklar för pensionerade, kvinnor 

och män. 

 

Hemsidor 

www.positivegym.fi 

www.facebook.com/positivegymkrs 

 

 

JTS Fitness Club, 046 645 8856 
Salutorget 3, 64100 Kristinestad 

Jtsfitnessclub@gmail.com 

 

Gruppgymnastik. Stryrketräning. 

Barnhörna. 

 

Hemsida 

www.facebook.com/jtsfitnessclub 

 

 

Old Steel Gym 
Tjöckvägen 4, 64100 Kristinestad 

info@oldsteelgym.com 

 

Kettlebell, fria vikter, konditionsboxning, 

personlig träning och massage. 

 

Kim Hautaviita - 044 257 8069 

Ille Johansson - 040 553 5046 

 

Hemsidor 

www.oldsteelgym.com 

www.facebook.com/groups/1023911064

73253 

 

 

 

 

 

 

 

Simhallen 

 

 
 
Morgonsimning                       

Måndag och Onsdag 6.30 - 9.00 

 
Allmän öppethållning 

Måndag - Fredag   15.30 - 21.00 

Lördag                      12.00 - 16.00  

Söndagar öppet mellan  

2 oktober 2016 - 2 april 2017  

 

Vuxenkväll från 18 år  

Onsdag 18.00 - 21.00 

 

Simlärare finns att beställa.  

Vattengymnastikgrupper.   

 

Kontaktuppgifter:  

Simhallen tfn 040 675 5068 

kassa/övervakare 

Repslagaregatan 16, 64100 Kristinestad 

Bokningar: 040 524 4418 

 

www.kristinestad.fi/fritid-och-

kultur/simhallen 

 

 

 

 

 

Kristinahallen 

 

 

 

http://www.positivegym.fi/
http://www.facebook.com/positivegymkrs
mailto:Jtsfitnessclub@gmail.com
http://www.facebook.com/jtsfitnessclub
mailto:info@oldsteelgym.com
http://www.oldsteelgym.com/
http://www.facebook.com/groups/102391106473253
http://www.facebook.com/groups/102391106473253
http://www.kristinestad.fi/fritid-och-kultur/simhallen
http://www.kristinestad.fi/fritid-och-kultur/simhallen
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Kristinahallen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kristinahallen uppfyller de Internationella 

måtten 23 x 36,4 m vilket gör det möjligt 

att spela turneringar på nationell nivå 

inom olika sporter. Hallen kan delas i tre 

sektioner. Basutrustning finns för t.ex. 

tennis, volleyboll, basketboll, innebandy 

och handboll. Innefotboll och 

friidrottsträningar samt träningar i 

redskapsgymnastik och rytmisk gymnastik 

kan ordnas i hallen.  

Hallen har fem omklädningsrum och en 

bastu. Hallen rymmer 800 personer och 

den kan med fördel användas till 

konserter, mässor och andra större 

evenemang. 

 

Enligt överenskommelse med 

Kantakaupungin koulu kan kök och 

klassrum bokas för olika ändamål i 

anslutning till Kristinahallen. 

 

Bokningar och förfrågningar Kristinahallen 

Anders Wahlberg 040 524 4418 

 

 

Idrottssektorn arrangerar:  

 

Motionskampanjer 

Turneringar 

Kristinestads mästerskap i olika 

idrottsgrenar 

Föreningsträffar / utbildningar 

Val av årets idrottare 

Beviljar bidrag till idrottsföreningar 

 

Information om idrottssektorn 

www.kristinestad.fi/fritid-och-kultur/idrott 

Ungdomsverksamhet 

Kristinestads Ungdomsgård 

Strandgatan 37, 64100 Kristinestad 

 

Datorer, biljard, bordtennis, spel. 

Temakvällar, film, musik m.m. Lämplig 

lokal för veckoslutskurser, möten och 

dylikt. Har du önskemål och synpunkter 

om ungdomsgården eller behöver du 

utrymmen för barn- och 

ungdomsverksamhet?  

Kontakta fritidsbyrån tfn 040 508 5240 

ungdomssekreterare Harriet Lindelöf-Sahl. 

 

Ungdomskväll måndagar och torsdagar 

kl 18-21, från 12 år och uppåt (inte under 

sommaren).  

 

 

 

Kristinestads Ungdomsfullmäktige 

 

Kontaktpersoner 

Ungdomssekretare 

Harriet Lindelöf-Sahl, 040 508 5240 

Jenna Ingves, tfn 045 3520 995 

jennaingves@gmail.com 

 

 

Ungdomskanalen 

En mötesplats för ungdomar, vill 

uppmuntra ungdomar att lära sig 

påverka lokalt och globalt genom media.  

Erbjuder seminarier, utbildning och 

workshops med professionell 

medieutrustning. Samarbetar med 

europeiska och nordiska nätverk.  

Kontaktperson 

Harriet Lindelöf-Sahl 

040 508 5240 

 

Decibel – Ungdomsinformation  

och rådgivningsservice 
Info: www.decibel.fi 

 

 

 

 

http://www.kristinestad.fi/fritid-och-kultur/idrott
file:///C:/Users/susanna/Desktop/Toimintaa%20lapsille%20ja%20nuorille%20-esite/Päivitykset/jennaingves@gmail.com
http://www.decibel.fi/
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Internationell ungdomsverksamhet 

YEPP 

Internationella ungdomsprojektet YEPP 

(Youth Empowerment Partnership 

Program) – projektet arbetar för att 

främja ungas delaktighet och möjligheter 

till att påverka lokalt och globalt. 

Projektet strävar efter att motverka 

främlingsfientlighet och utanförskap 

bland unga. Hemsida: 

www.yepp-community.org 

 

Vänorter i Norden och Italien 

samt Cittaslownätverket 

 

Bildning- och fritids 

integrationsverksamhet 

Idrott 
 

Volleyboll för män, två gånger per vecka 

 

Futsal, två gånger per vecka 

 

Simkurser 

 

Motionsverksamhet för damer 

 

Caféverksamhet 
 

Mångkulturellt café 

Strandgatan 37 (Internet Café) 

64100 Kristinestad 

 

Naiscafé och handarbetsgrupp för 

kvinnor 

 

Ungdomscafé på Ungdomsgården  

 

Mer information: 

Harriet Lindelöf-Sahl, ungdomssekreterare, 

040 508 5240 

 

 

 

 

 

 

Övrigt 

 
Julfest, midsommarfest, mångkulturella 

evenemang och fester, workshops, 

föreläsningar och kurser. 

 

Info: Harriet Lindelöf-Sahl, 040 508 5240 

Integrationsprojekten 

 

 

 

Kurser 

 

Medborgarinstitutet erbjuder i samarbete 

med Kristinestads Idrotts-, fritids- och 

kulturförvaltning invandrare möjligheter 

att fördjupa sina praktiska språk- och 

samhällskunskaper. Nya kurser arrangeras 

enligt behov. 

 

Info 

ungdomssekreterare Harriet Lindelöf-Sahl 

harriet.lindelof-sahl@krs.fi 

 

Adress:  

Bildnings- och fritid i Kristinestad/ 

Medborgarinstitutet 

Lappfjärdsvägen 163C 

64100 Kristinestad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yepp-community.org/
mailto:harriet.lindelof-sahl@krs.fi
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Medborgarinstitut 

Kristinestads Medborgarinstitut 

Lappfjärdsvägen 163 C, 64100 Kristinestad 

 

Rektor Anette Norrgrann  

tfn 040 776 6530 (06-221 6253) 

kanslist Leena Bergvik 

tfn 040 154 4805 (06-2216254) 

e-post: mi@krs.fi 

 

MI ordnar kurser, studiecirklar och 

föredrag samt grundundervisning i konst 

och hantverk för barn och unga.  I 

kursprogrammet finns kurser i bl.a. språk, 

gymnastik, dans och musik. Läs mer om 

kursutbudet eller ge kursförslag på 

www.kristinestad.fi/fritid-och-

kultur/medborgarinstitutet 

 

 

Bibliotek 

Stadsbiblioteket i Kristinestad 

Salutorget 1 

64100 Kristinestad 

06 2216287 

bibl@krs.fi 

 

Välkommen till biblioteket! 

Hit kan du komma för att tillbringa tid. 

 

I biblioteket kan du göra många olika 

saker: 

 

– läsa tidningar och böcker 

– spela brädspel 

– söka information, förbereda föredrag 

– använda Internet 

– söka material i FREDRIKAbibliotekens    

   webbibliotek på våra kundterminaler 

– bekanta dig med bokutställningar 

– få undervisning för klasser i hur man  

   använder biblioteket 
 

Öppettider 

mån.-tors. 12-19 

fre.  10-17  
lör.    10-14 

Föreningar 

Ungdomsföreningar  

& övriga 

Mannerheims barnskyddsförbund  

Kristinestads avdelning  

Kontaktperson 

Anniina Teräs-Kuja-Halkola, 040 846 6145 

anniina.tkh@gmail.com 

Regelbunden verksamhet: 

Varje onsdag gratis barnjumpa i Kristina-

hallen för barn under skolålder. 

Familjecafé varannan torsdag kl. 10-12 

på Ungdomsgården, Strandgatan 37. 

Övrig verksamhet för barn, ungdomar 

och familjer, info: 

www.facebook.com/mllkristiinankaupunki 

 

FRK Lappfjärd-Härkmeri sv.avd. 

Kontaktperson 

Britta Hedman, 0400 325 093 

 

Terhokerho-klubben 

onsdagar kl. 13-14:30 

Mötesplats för barn, pensionärer och 

andra vuxna. Program, servering m.m. 
 

 

SPR Kristiinankaupungin finsk. avd. 
Kontaktperson 

ordf. Marjo-Riitta Sevón, 050 572 3409 

 

FRK Kristinestads sv. avd. 
Kontaktperson 

Carina Grannas, 040 7005644 

 

FRK Tjöck sv. avd.  
Kontaktperson  

Sonja Sundnäs, 0400 820 775 

 

 

 

 

mailto:mi@krs.fi
http://www.kristinestad.fi/fritid-och-kultur/medborgarinstitutet
http://www.kristinestad.fi/fritid-och-kultur/medborgarinstitutet
mailto:bibl@krs.fi
mailto:anniina.tkh@gmail.com
http://www.facebook.com/mllkristiinankaupunki
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Kristinestads 4H  

 
Kontaktperson 

Viktoria Vikstrand, 0400 696 238 
 

 

Kristinestads Nybyggare 

Kårlokalen i Ungdomsgården, 

Skolgatan 3, 64100 Kristinestad 

 

Kontaktperson 

Nina Ekblad, 050 563 3883 

nekblad@gmail.com 

 
Läs mer om vår verksamhet på vår hemsida 

www.kristinestadsnybyggare.scout.fi  

Vi träffas regelbundet varje eller 

varannan vecka. 

 

 

Uttermossa ungdomsförening 

Bergtået 35, Uttermossa,  

64100 Kristinestad 

 

Ordf. Johan Aittamäki 

040 750 0016 

johan@koneaittamaki.fi 

 

Sommartid spelkvällar 1 kväll/vecka.  

Ute- och innespel t.ex. volleyboll, 

innebandy, biljard och pingis. 

Hemsida: www.uttermossauf.sou.fi 

 

 

Skaftung ungdomsförening 

Frivilasvägen 1, 64480 Skaftung 

 

Ordförande Alexia Sahl, 0400 893 610 

SkaftungUF@hotmail.com 

Sofia Rönn, sofia.ronn@fs4h.fi 

 

Skaftung ungdomsförening ordnar olika 

tillställningar och evenemang, byafester, 

loppis, Skaftungdagen, danser mm.  

Föreningshuset kan hyras för privata 

tillställningar. I föreningshuset finns även 

ett klubbrum för ungdomar.  

Hemsida: www.skaftunguf.sou.fi 

 

 

 

 

Korsbäck ungdomsförening 

Korsbäckvägen 560, 64320 Dagsmark 

 

Kontaktperson 

Kjell Kankaanpää, 040 836 0740 

kjell.kankaanpää@gmail.com 

Verksamhet: uf-verksamhet 

 

Hemsida 

www.korsbackuf.sou.webbhuset.fi 

 

 

Lappfjärds ungdomsförening 
Finngärdsstået 11, 64300 Lappfjärd 

 

Ordförande 

Sofia Dahlroos, 040 732 1199 

sofiadahlroos@gmail.com 

Vaktmästare 

Sandra Toivonen, 040 567 0602 

sandra_toivonen@hotmail.com 

 

Klubbrummet är öppet på vardagar och 

helger. Nyrenoverad bollhall för 

bollsporter och klättervägg. 

Lektioner inom klättring kan erbjudas.  

 
Hemsida: www.lappfjarduf.sou.fi 
 

 

Härkmeri ungdomsförening 

Lokalvägen 22, 64460 Härkmeri 

 

Kontaktperson 

Emilie Lassfolk, 040 582 0344 

emilie.lassfolk@gmail.com 

 

Ungdomarna har ett eget rum som de får 

använda. Både lokalen och paviljongen 

kan hyras för privata tillställningar. 

 

Hemsida: www.harkmeriuf.sou.fi 

 

 

Dagsmark Ungdomsförening 
Åbackvägen 4, 64320 Dagsmark 

 

Kontaktpersoner 

Sofie Lundell, 0400 978 081 

sofielundell@hotmail.com 

 

 

mailto:nekblad@gmail.com
http://www.kristinestadsnybyggare.scout.fi/
mailto:johan@koneaittamaki.fi
http://www.uttermossauf.sou.fi/
mailto:SkaftungUF@hotmail.com
mailto:sofia.ronn@fs4h.fi
http://www.skaftunguf.sou.fi/
mailto:kjell.kankaanpää@gmail.com
http://www.korsbackuf.sou.webbhuset.fi/
mailto:sofiadahlroos@gmail.com
mailto:sandra_toivonen@hotmail.com
http://www.lappfjarduf.sou.fi/
mailto:emilie.lassfolk@gmail.com
http://www.harkmeriuf.sou.fi/
mailto:sofielundell@hotmail.com
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Aktiviteter 

Onsdagar: Majbo Café 

Torsdagar: Lekstund med olika  

aktiviteter för barn 

 

Innebandy, kontaktperson:  

Niclas Lundell, 0400 818 033 

 

Majbo Loppis, julbasar, barnprogram mm. 

Hemsida: www.dagsmark.fi 

 

 

Ömossa svenska ungdomsförening 
 

Kontaktpersoner 

Ann-Sofi Strandberg, 040 715 6890 

annsofi.strandberg@gmail.com 

Tiina Öström, 040 717 2966 

tiinaaijo@gmail.com 

Sari Viertola, 044 531 8073 

sari.viertola@gmail.com 

 

 

Tjöck & Påskmark Ungdomsförening 
 

Kontaktperson 

Ann-Marie Ahlkulla, 040 551 8023 

ann-marie.ahlkulla@pp.inet.fi 

 

Hemsida: www.tjockpaskmarkuf.sou.fi 

 

 

Kallträskin nuorisoseura 

 

Kontaktperson 

Eeva Kangasniemi, 050 066 0279 

eevakangasniemi1@luukku.com 

 

 

Svenska föreningen Brahegården 
Östra långgatan 45, 64100 Kristinestad 

 

Ordförande 

Peter Kamlin, 0400 562 683 

Maarit Rosengård, 0400 562 980 

maarit.rosengard@pp.inet.fi 

Uthyrning via tfn 0400 383 030 

 

Loppmarknad, traditionell barnfest, 

julbasar, revyverksamhet mm. 

 

 

Mera information om kommande 

evenemang på www.brahegården.com 

Idrotts, motions och 

friskvårdsföreningar 
 

Kalakerho SALAR Fiskeklubb 

 

Kontaktpersoner: 

Jani Kirveskangas, ordf., 040 536 1280 

kirves81@hotmail.com 

Heleena Vattula, sekr., 040 732 8771 

salar.krs@gmail.com 

 

För ungdomar pilk- och metetävlingar, 

information via medlemsbrev och i 

Suupohjan Sanomat och SÖ 

föreningsspalter och på medlemssidan 

www.salar.fi 

 

FISKEKORT            
Stadens fiskekort kan köpas på 

bankkontoren i stamstaden 

Storträsket har egna fiskekort som kan 

köpas vid Storträsket (självbetjäning).  

 

Mera information: 

www.kalapaikka.net/kristiinankaupunki 

www.kristinestad.fi/fiskesektionen 

 

 

IF Länken Ski 

 
Kontaktperson 

Micael Gröndahl, 040 834 4606 

micael.grondahl@gmail.com 

Länken Ski, skilanken@gmail.com 

Hemsida: www.lankenski.sporttisaitti.com 

 

Verksamhet i hela Kristinestad och 

Bötombergen.  

 

Skidskolor, sportskola, träningar, 

lägerverksamhet, skidåkning och slalom 

(alpint), juniortävlingar… 

 

Vargrotteloppet, Bötombergspelen samt 

övriga tävlingar (snöläge avgör) 

 

 

 

http://www.dagsmark.fi/
mailto:annsofi.strandberg@gmail.com
mailto:tiinaaijo@gmail.com
mailto:sari.viertola@gmail.com
mailto:ann-marie.ahlkulla@pp.inet.fi
http://www.tjockpaskmarkuf.sou.fi/
mailto:eevakangasniemi1@luukku.com
mailto:maarit.rosengard@pp.inet.fi
http://www.brahegården.com/
javascript:top.openWin('%2FWorldClient.dll%3FSession%3DRPR4DDF21DP6A%26View%3DCompose%26New%3DYes%26To%3Dkirves81%2540hotmail.com','Compose',800,600,'yes');
javascript:top.openWin('%2FWorldClient.dll%3FSession%3DRPR4DDF21DP6A%26View%3DCompose%26New%3DYes%26To%3Dsalar.krs%2540gmail.com','Compose',800,600,'yes');
http://www.salar.fi/
http://www.kalapaikka.net/kristiinankaupunki
http://www.kristinestad.fi/boende-and-miljo/krs-gatu/fiskesektionen/
mailto:micael.grondahl@gmail.com
mailto:skilanken@gmail.com
http://www.lankenski.sporttisaitti.com/


13 

 

IF Länken Friidrott 
 

Kontaktperson  

Henrik Ådjers, 050 305 9469 

 

Friidrott för barn, unga och vuxna. 

Träningar och tävlingsverksamhet. 

Info: www.iflanken-friidrott.com 

 

 

Tjöck Idrottsklubb 

 

Kontaktpersoner 

Nina Hagback, 050 364 4687 

nhagback@gmail.com 

Niklas Thomasfolk, 050 3536 122 

niklas.thomasfolk@krsnet.fi 

 

Friidrott, skidning. Mera information: 

www.sites.google.com/site/tikidrottsklubb 

 

 

Kristiinan Urheilijat 
 

Kontaktpersoner 

John Rajasalo, ordf., 050 591 9281, 

john.rajasalo@batru.fi 

Reijo Jokela, ordf. friidr.sektionen,  

040 583 0016, reijo.jokela@gmail.com 

Ilpo Kaukoranta, tränare, 0400 737 325, 

ilpo.kaukoranta@gmail.com  

 

Verksamhetsplatser är Kristinahallen, 

sportplan och spånbanan. 

Friidrottsträningar året om 3 ggr i veckan 

för 11+. Simskoleaktiviteter/simsektionen, 

se hemsidorna: 

www.kristiinanurheilijat.sporttisaitti.com 

 

Serietävlingar sommartid, 

terrängtävlingar vår och höst för barn, 

friidrottsskola för barn 7-10 år 

Egna läger, träningsresor till Björneborg, 

Kuortane... 

 

 

Kristiinan KHT – Kärpäset 

 
Kontaktpersoner 

Ari Talas, 0400 668 081 

Christer Malinen, 040 755 2030 

christermalinen@gmail.com 

Ishockeyförening som spelar i Närpes 

ishall och vintertid på rinken i Kristinestad. 

 

Alla åldersgrupper välkomna. 

 

 

Kristiinan Naisvoimistelijat 
 

Kontaktperson 

Anne Haavisto, 040 558 4020 

annehaavisto@hotmail.com 

 

Verksamhetsställen 

Kristinahallen och simhallen 

 

Barn: Vipinä Vimpulat 5-6 år  

(gruppstorlek max 15) 

Vuxna: KuntoJUMPPARIT + 

vattengymnastik 

 

 

Lappfjärds gymnastikförening 

 

Kontaktperson  

Patricia Bergkulla, 040 556 7521 

pbergkulla@hotmail.com 

 
Aktivitet 

Erbjuder dans samt trupp-, redskaps- och 

motionsgymnastik i olika former för barn 

och ungdomar. 

För schema se föreningens hem-

sida www.lgf.idrott.fi 

  

Arrangerar och deltar i olika evenemang, 

t.ex. Lappfjärdsdagen, läger, julshow, 

ljusmässa, vårfest, olika temadagar och 

uppvisningar. 

 

 

OK Kristina 
 

Kontaktperson 

Rune Bergström, 050 4210 492 

rune.bergstrom@nordautomation.fi 

 

Orientering 

Info: www.okkristina.idrott.fi 

 

 

 

 

http://www.iflanken-friidrott.com/
mailto:nhagback@gmail.com
mailto:niklas.thomasfolk@krsnet.fi
http://www.sites.google.com/site/tikidrottsklubb
mailto:john.rajasalo@batru.fi
mailto:reijo.jokela@gmail.com
mailto:ilpo.kaukoranta@gmail.com
http://www.kristiinanurheilijat.sporttisaitti.com/
mailto:christermalinen@gmail.com
javascript:top.openWin('%2FWorldClient.dll%3FSession%3DI5IRJ8E54NEEV%26View%3DCompose%26New%3DYes%26To%3Dannehaavisto%2540hotmail.com','Compose',800,600,'yes');
mailto:pbergkulla@hotmail.com
http://www.lgf.idrott.fi/
mailto:rune.bergstrom@nordautomation.fi
http://www.okkristina.idrott.fi/
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SC Saragoza 
 

Kontaktperson 

Mats Backlund, 040 517 6278, 

scsaragoza@scsaragoza.fi 

 

Innebandyverksamhet 

För mera info, se vår hemsida 

www.scsaragoza.fi 

 

 

KRS Judo 

Hästhagsvägen 3, 64100 Kristinestad 

 

Kontaktperson 

Julia Teir, 050 309 1610 

info@krsjudo.com 

 

Hemsidor: www.krsjudo.com 

www.facebook.com/KRS.Judo 

 

 

Folkhälsan i Kristinestad 
 

Kontaktperson: 

Carina Mäkiharju-Appel, 044 333 0027 

carina.appel_71@hotmail.com 

  

Aktiviteter 

Mångkulturellt familjecafé varje tisdag, 

på adressen Strandgatan 13.  

Alla hjärtligt välkomna med! 

 

Babysim, start våren 2017. 

Simlekskola för yngre barn, start  

våren 2017. Sommarsimskola 2017.   

 

Friskvårdscentral 

Uthyrning av bl.a. bilbarnstolar, flytvästar, 

resesäng, hjälmar, bärsele och gråtalarm. 

Kontakta rådgivningen för närmare 

information. 

  

För mera info, se vår hemsida;  

www.folkhalsan.fi/kristinestad 

 

 

 

 

 

 

 

Folkhälsan i Tjöck 
 

Kontaktperson 

Annica Eklund, 0400 898 024 

 

Simskolor, gymnastik, motionsgrupper, 

friskvård. Läs mera på vår hemsida 

www.folkhalsan.fi/tjock 

 

 

Folkhälsan i Lappfjärd 
 

Kontaktperson 

Åsa Norrvik, 040 590 5846 

 

Simskola, motionskampanjer, friskvård 

 

Läs mera på vår hemsida 

www.folkhalsan.fi/lappfjard 

 

 

Folkhälsan i Sideby 
 

Kontaktperson 

Britt-Inger Hanses, 040 593 1433 

bihanses@gmail.com 

  

Sommarsimskola, friskvård 

Läs mera på vår hemsida 

www.folkhalsan.fi/sideby 

 

 

Kristiinanseudun Koiraharrastajat 

Kristinestadsnejdens Hundklubb 

 
Kontaktperson 

Meri Markkanen, 040 702 8803 

meri.markkanen@pp.inet.fi 

 

Hemsidor: 

www.kristiinanseudunkoiraharrastajat.blo

gspot.fi 

https://www.facebook.com/groups/1078

06785925525/ 

  
Träningsplan för hundsport vid Högåsen 

adr: Lappfjärdsvägen 163, KRS 

Träningar, utbildningar och övriga aktivi-

teter. Information via fb-sidor och med-

lemsbrev. 

 

 

mailto:scsaragoza@scsaragoza.fi
http://www.scsaragoza.fi/
mailto:info@krsjudo.com
http://www.krsjudo.com/
http://www.facebook.com/KRS.Judo
mailto:carina.appel_71@hotmail.com
http://www.folkhalsan.fi/kristinestad
http://www.folkhalsan.fi/tjock
http://www.folkhalsan.fi/lappfjard
mailto:bihanses@gmail.com
http://www.folkhalsan.fi/sideby
mailto:meri.markkanen@pp.inet.fi%0d
http://www.kristiinanseudunkoiraharrastajat.blogspot.fi/
http://www.kristiinanseudunkoiraharrastajat.blogspot.fi/
https://www.facebook.com/groups/107806785925525/
https://www.facebook.com/groups/107806785925525/
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Kristiinanseudun Ratsastajat 

 
Kontaktpersoner 

Anne Ohlgren, 040 7372466 

anneohlgren@gmail.com  

 

www.facebook.com/Kristiinanseudun-

Ratsastajat-216255821733495 

 

 

Kristinestads segelförening 

  
Kontaktperson 

Ingvar Smeds, 040 743 3055 
 

 

KSF/Paddlingssektion 

  
Kontaktperson 

Kirsi Wahlroos, 041 447 1693 

kipanboxi@gmail.com 

 

Paddlingskurser 

 

 

Sporting Kristina 
 

Ordf. Kjell Kankaanpää, 040 836 0740 

kjell.kankaanpaa@gmail.com 

Juniorer & Web 

Camilla Stenholm, 040 702 8180 

camilla.stenholm@gmail.com 

Ekonomi 

Tom Heinonen, 040 847 1440 

tom.heinonen@gmail.com 

 

Verksamhet 

Fotbollsverksamhet för juniorer och 

seniorer. Mera information: 

www.sportingkristina.com 

 

 

Kristinestads sportdykarklubb 

Aquanaut 

 
Kontaktperson 
Patrik Haapamäki, 040 821 3945 

patrik.haapamaki@luukku.com 

 

Mera information: www.aquanautry.fi 

 

Kristinestads Tennisklubb 
 

Kontaktperson 

Harri Lehto, harrieskoaleksi@gmail.com 

Kulturföreningar 
 

Konstföreningen Spectra 

Skolgatan 10, 64100 Kristinestad 

ordf. Pekka Latva, 050 359 4916 

latvapekka@gmail.com 

Erbjuder sina medlemmar arbetsutrym-

men och utövar utställningsverksamhet i 

Galleri Spectra.  

Föreningen ordnar resor till aktuella ut-

ställningar, konstkurser för barn och unga 

samt konstutställningar av medlemmars 

verk på andra orter.  

 

 

Kristiinankaupungin Teatteriyhdistys 

Sjögatan 21, 64100 Kristinestad 

www.kristiinankaupunginteatteriyhdistys.n

ettisivu.org 

 

ordf. Markku Auronen, 045 650 9447 

markku.auronen@pp.inet.fi 

 

Kristiinankaupungin Teatteriyhdistys är en 

aktiv amatörteater som verkar i den 

gamla slottsliknande byggnaden vid 

stranden, Kulturhuset Dux, Sjögatan 21. 

Kristiinankaupungin teatteriyhdistys sam-

arbetar med andra amatörteatrar i land-

skapet.  

 

 

Svenska Odlingens Vänner 
Felénska huset  

Strandgatan 53, 64100 Kristinestad 

 

ordf. Carl-Anders Lundberg   

040 508 5251, canne.lundberg@pp.inet.fi 

 

För att väcka intresse för svenska språket 

och bevara finlandssvenska kulturtradit-

ioner. Ordnar fester under Svenska da-

gen, litteraturaftnar, musikevenemang, 

exkursioner, Luciakaffe. 

 

mailto:anneohlgren@gmail.com
http://www.facebook.com/Kristiinanseudun-Ratsastajat-216255821733495
http://www.facebook.com/Kristiinanseudun-Ratsastajat-216255821733495
file:///C:/Users/susanna/Desktop/kipanboxi@gmail.com
mailto:kjell.kankaanpaa@gmail.com
mailto:camilla.stenholm@gmail.com
mailto:tom.heinonen@gmail.com
http://www.sportingkristina.com/
mailto:patrik.haapamaki@luukku.com
http://www.aquanautry.fi/
mailto:harrieskoaleksi@gmail.com
mailto:latvapekka@gmail.com
http://www.kristiinankaupunginteatteriyhdistys.nettisivu.org/
http://www.kristiinankaupunginteatteriyhdistys.nettisivu.org/
mailto:markku.auronen@pp.inet.fi
mailto:canne.lundberg@pp.inet.fi
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Kristinestads sjöhistoriska förening 

Kontaktperson 
Christer Norrvik, 040 359 0450 

cnorrvik@gmail.com 

Sjöhistoriska föreningen i Kristinestad 

strävar efter att utveckla sjöfartsmuseets 

verksamhetsförutsättningar och ordna 

bl.a. temaresor varje år för sina 

medlemmar.  

 

 

Sydbottens Natur och Miljö 

 
Kontaktperson 
Sonja Grönholm, 050 309 8925 

sonja.gronholm@korsholm.fi 

 

Naturskyddsföreningen i Sydösterbotten. 

 

 

Elevföreningen vid Lappfjärds  

Folkhögskola  

Lappfjärds Folkhögskola  

64300 Lappfjärd, (06) 22 21 144 

 

Kontaktperson 

Casper Sahlström, 040 533 5771 

casper.sahlstrom@axxell.fi  

 

 

Krs Jazz  
 
Kontaktperson  

Tomas Karlsson, 050 558 6942 
tomas.karlsson@pp.inet.fi 

Krs Jazz är en ideellt fungerande grupp, 

vars mission är att erbjuda högklassig live 

jazzmusik i Kristinestadstrakten.  

Hemsidor: www.krsjazz.fi 
www.facebook.com/groups/270881521377 
 

 

Konsertgarantiföreningen 

i Sydösterbotten 

Kontaktperson 

Tomas Karlsson, 050 558 6942, 

tomas.karlsson@pp.inet.fi 

 

Föreningens uppgift är att stödja och själv 

ordna konserter för att garantera ett rikt 

konsertutbud i Sydösterbotten.  

 

Ursprungligen fokuserade föreningen på 

klassisk musik, men den på nytt aktiva 

föreningen satsar också på att stödja 

andra typer av konserter, som jazz, blues 

och pop. 

 

 

Suupohjan Puhallinorkesteri 
http://portaali.suupohja.fi/site?node_id=1080 

 

Kontaktperson 

Leo Lappalainen, 046 681 8488  

leo.lappalainen@gmail.com 

 

Orkestern inledde sin verksamhet i början 

av år 2007 och har medlemmar från olika 

delar av Sydösterbotten.  

 

Orkesterns repertoar är mycket diger och 

mångsidig med både traditionell och ny 

blåsmusik. 

 

 

Kristinestads Damkör 
http://krsdamkor.sangochmusik.fi 

 

Kontaktperson 

Vivan Haapamäki, 050 324 6423 

vivan.haapamaki@gmail.com 

Förutom traditionella damkörsånger och 

folkvisor sjunger kören också modern mu-

sik, även rock'n’roll. 

 

 

Kristinestads Manskör 
http://kmk.sangochmusik.fi 

 
Kontaktperson 

Kent Rosenback, 0400 868 580 

h-k.rosenback@pp.inet.fi 

  
Kom med på en övning, du blir 

garanterat smittad av sångarglädjen! 

  

Förutom att sjunga har vi också andra 

trevliga aktiviteter. Nämnas kan t.ex. 

manskörens återkommande resor ut i 

världen, den årliga "hemliga resan" inför 

säsongstart, Irländsk afton i oktober, julfest, 

majkonsert m.m. 

mailto:cnorrvik@gmail.com
mailto:sonja.gronholm@korsholm.fi
mailto:casper.sahlstrom@axxell.fi
mailto:tomas.karlsson@pp.inet.fi
http://www.krsjazz.fi/
http://www.facebook.com/groups/270881521377
mailto:tomas.karlsson@pp.inet.fi
http://portaali.suupohja.fi/site?node_id=1080
mailto:leo.lappalainen@gmail.com
http://krsdamkor.sangochmusik.fi/
mailto:vivan.haapamaki@gmail.com
http://kmk.sangochmusik.fi/
mailto:h-k.rosenback@pp.inet.fi
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Lappfjärds Damkör 
www.facebook.com/lappfjardsdamkor 

 

Kontaktperson 

Lena Wissander, 0400 560 403 

westerback.lena@gmail.com 

Nya sångare är hjärtligt mycket 

välkomna med i vår sångarsysterskara, vi 

har inga krav utan brukar säga "Vi sjunger 

hellre än bra"! 

 

 

Lappfjärds Manskör 
www.facebook.com/Lappfjärds-Manskör-rf-

966041893461976 
 

Kontaktperson 

Tony Westerlund, 050 325 2343 

tony.westerlund@geritrim.fi 

 

Lappfjärds manskör består av ett trettiotal 

glada amatörer, som samlas varje vecka 

för att sjunga och umgås.  

Vi övar traditionell kvartettsång. 

 

Är just du intresserad av manskörssång 

i glada sångares lag, kom då med i 

Lappfjärds manskör, kören där det aldrig 

är tråkigt!  
 

 

Lappfjärds Spelmanslag 

 
Kontaktperson 
Jan Norrvik, 0400 868 570 

svess.jan@gmail.com 

 

 

Tjöck Spelmanslag 

 
Kontaktperson 
Thure Hinds, (06) 222 3506 

 

 

 

Hoilarit-kuoro 
www.hoilaritkuoro.fi 

 

Kontaktperson 

Juha Köykkäneva, 040 745 7068 

koukkis@gmail.com 

 

Blandad kör med verksamhet i 

Suupohjaområdet. 

 

 

Understödsförening för Carlsro 

 
Kontaktperson 
Lars Nisula, (06) 221 1973 

 
Föreningen ordnar bl.a. evenemang och 

talkotillställningar i Carlsro.  

Målet med verksamheten är att stöda 

och utveckla Carlsro museum. 

 

 

Stiftelsen Kilens Hembygdsgård 
Kilvägen 90, 64490 Sideby 

 

Kontaktperson 
Ulf Grindgärds, 0443206566 

grindgards@gmail.com 

Susanne Sandvik-Hannuksela 
0406845080, info@kilen.fi 

 

Kulturell samlingsplats. Kurs- och läger- 

centrum. Resmål. Konst & hantverk. 

Ett omfattande musei- och fritidsområde. 

 

Kilen ligger på en naturskön plats i anslut- 

ning till ett gammalt fiskeläge invid 

Bottenhavets kust. Museerna på området 

representerar bonde-, fiske- och allmoge- 

kultur och de förmedlar kunskap om  

tidigare generationers liv och levnadssätt. 

Kan hyras för fester samt för inkvartering. 

Läsa mera: www.kilen.fi 

 

 

Kolibri Tanssin Tuki 
 

Kontaktperson 

Reija Backlund, 0456711864 

reija.backlund@gmail.com 

 

 

Kristinestadsnejdens 

hemsljödsförening 

 
Kontaktperson 

Helena Lundman-Evars, 040 770 4118 

helena.lundman-evars@krs.fi 

http://www.facebook.com/lappfjardsdamkor
mailto:westerback.lena@gmail.com
http://www.facebook.com/Lappfjärds-Manskör-rf-966041893461976
http://www.facebook.com/Lappfjärds-Manskör-rf-966041893461976
mailto:tony.westerlund@geritrim.fi
mailto:svess.jan@gmail.com
http://www.hoilaritkuoro.fi/
http://pop.krs.fi/WorldClient.dll?Session=H991A3DW1V7ED&View=Compose&New=Yes&To=koukkis%40gmail.com
mailto:grindgards@gmail.com
mailto:info@kilen.fi
http://www.kilen.fi/
mailto:reija.backlund@gmail.com
mailto:helena.lundman-evars@krs.fi
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Bedriver hemslöjd och hantverk i olika 

former. 

 

 

Lappfjärd byaförening 
 

Kontaktperson 
Ida Träskvik, 0400 645 119 

 

Föreningen jobbar för ett bättre 

Lappfjärd. Det ordnas evenemang, 

tillställningar och programaftnar. 

Byborna får komma med förslag om hur 

Lappfjärd skall bli bättre och 

byaföreningen jobbar för att förverkliga 

förslagen verkliga.  

 

 

Perus Byaförening 
 

Kontaktperson 
Allan Nyholm, 0400 261 440 

allan@krsnet.fi 

 

Hemsidor 

www.perus.fi 

www.facebook.com/PerusByaforening 

 

 

Skrattnäsnejdens Hembygdsförening 
 

Kontaktperson 

Linnèa Mattfolk, 040 846 5746      

 

 

Henriksdals byförening 

 

Kontaktperson  

Erik Tasanko, 050 5720 424 

etasanko@saunalahti.fi 

 

Hemsidor 

www.henriksdal.fi 

www.facebook.com/Henriksdal-

217280687661 

 

 

Sideby byförening 
Sidebyvägen 640, 64490 Sideby 

 
Kontaktperson 

Bror Eriksson, 0400 846 732 

Verksamhetslokal 

Sideby byacenter med minigolfbana 

och kiosk.  

 

 

Härkmeri Byaråd 

 
Kontaktperson 
Leif Teir, 0400 844 075 

 

 

Påskmark hembygdsförening 
 

Kontaktperson 

Helena Rosenholm, (06) 221 5208             

helena.rosenholm@krs.fi 

 

Byagården används som samlingsplats 

för många tillställningar. 

 

 

Yttreby hembygdsförening 

 
Kontaktperson 
Birgitta Erlands, 040 861 1202 

 

 

Hed-Vestervik Hembygdsförening  

 
Kontaktperson 
Folke Hed, 0400 366 606 

 

 

Rotary International  

 
Kontaktperson 
Tuomo Huuhka 

tuomo.huuhka@gmail.com 

 

Rotaryorganisationen har i första hand 

blivit känt för sina gärningar och särskilt  

ungdomsutbytet, stipendierna och 

världsomfattande humanitära projekt. 

 

 

Pohjola – Norden i Kristinestad 
 

Kontaktpersoner 

Lisbeth Saxberg-Blomkvist, 040 840 8585 

Jessica Bårdsnes, 040 527 2760 

 

mailto:allan@krsnet.fi
http://www.perus.fi/
http://www.facebook.com/PerusByaforening
mailto:minnaandtfolk@hotmail.com
http://www.henriksdal.fi/
http://www.facebook.com/Henriksdal-217280687661
http://www.facebook.com/Henriksdal-217280687661
mailto:helena.rosenholm@krs.fi
mailto:tuomo.huuhka@gmail.com
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Vänortsutbyte och nordjobb,  

övrig nordisk information, 

skolungdomsverksamhet. 

 

 

KRS-TV 
 

Benjamin Kalliomäki, 0400 261 876 

krstv.info@gmail.com 

 

Hemsidor: www.kristinestad.tv/sv/live 

www.facebook.com/krstv 

 

 

Lions Club, Kristinestad 

 

Kontaktperson 

Håkan Andtfolk, 0400 569 426 

hakan.antfolk@hotmail.com 

 

 

Lions Club, Lappfjärd 

 

Kontaktperson 

Age Teir, 0400 668 788 

lclappfjard@gmail.com 
 

En ideell välgörenhetsorganisation.  

Lions Clubs International är världens 

största serviceklubborganisation. 

 

 

Zonta Närpes Area 

 
Kontaktperson 
Barbro Lundberg, 040 579 8521 

barbro.lundberg@krs.fi 

 

Zonta ordnar inspirerande frivilligarbete, 

serviceverksamhet och arbetar för att 

förbättra kvinnors och flickors ställning.  

Vill du påverka kvinnors och flickors liv på 

det globala och lokala planet?  

 

Kom med, Zontaverksamheten kan vara 

just ditt sätt att påverka! 

 

 

 

 

 

 

Pro Kirkkokatu 1 B 
 

Kontaktperson 

Liisukka Oksa, 050 375 6403 

liisukka.oksa@gmail.com 

 

 

Kristinasällskapet – Kristiinaseura 

 

Kontaktperson 

Lennart Lassfolkh, 0405020145 

lassfolkhlennart@hotmail.com 

 

Lokal förening som värnar om den gamla 

kultur- och byggnadsmiljön i Kristinestad. 

 

 

Christina Nova 

Kontaktperson 

Seija Hurskainen, 0400 463 426 

seija.hurskainen@gmail.com 

 

Föreningen som stöder den lokala 

kulturverksamheten. 

 

 

Historiska föreningen Stella Polaris 

Historiallisyhdistys Stella Polaris 

 
Kontaktperson 
Per-Elof Boström, 040 708 8030 

per-elof.bostrom@hotmail.com 

 

 

Helmimarthorna (unga marthor) 

 
Kontaktperson 

Inga-Lene af Hällström, 040 725 6561 

 

 

Dustaneh Marthakrets  

 
Kontaktperson  

Catarina Rikala, 0400 807 744 

 

Arbete bland asylsökande och 

invandrarkvinnor. 

 

 

 

mailto:krstv.info@gmail.com
mailto:krstv.info@gmail.com
mailto:krstv.info@gmail.com
mailto:krstv.info@gmail.com
mailto:krstv.info@gmail.com
http://www.facebook.com/krstv
mailto:hakan.antfolk@hotmail.com
mailto:lclappfjard@gmail.com
mailto:barbro.lundberg@krs.fi
mailto:liisukka.oksa@gmail.com
mailto:lassfolkhlennart@hotmail.com
mailto:seija.hurskainen@gmail.com
mailto:per-elof.bostrom@hotmail.com
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Församlingar/ 

religiösa samfund 
 

 

Kristinestads svenska församling 

 
Kontaktpersoner 

Christina Caldén-Back, 0400 218 199 

christina.calden-back@evl.fi 

Jeanette Ribacka-Berg, 040 504 0139 

jeanette.ribacka-berg@evl.fi 

 

Kristinestads församlingshem: 

Minior-, junior- och tonårsverksamhet 

(måndagar) 

 

Lappfjärd, magasinet: 

Miniorverksamhet, (tisdagar) 

Café Magasinet, (fredagar) 

Gitarr- och kantelegrupper för barn, 

Kontaktperson: Anna Karin Martikainen 

 

Tjöck skola: 

Minior- och juniorverksamhet, (tisdagar) 

 

Internationella kvällar i 

församlingshemmet i Kristinestad 

 

Diskussionsgrupp för äldre ungdomar och 

musik- och sånggrupp för ungdomar. 

 

Mera information: 

www.kristinestadssvenskaforsamling.fi 
 

 

Kristiinankaupungin  

suomenkielinen seurakunta 

 
Kontaktpersoner 
Siv Peltoniemi, 040 750 4068 

Kirsti Vainio, 040 415 6251 

 
Barnklubb för flickor och pojkar 7-12 år, 

(tisdagar) 

 

Plats Makasiini, finska församlingens 

utrymme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salem 
Västra långgatan 23, 64100 Kristinestad 

 

Barnklubb 

Saija Saarenlaita, 044 284 7052 

 

Ungdomsverksamhet 

Maria Lankoski, 0400 799 513 

Juha Välisalo, 040 507 5802 

 

Barn- och ungdomsverksamhet (finskspr.) 

Lasten Ankkuri 

Barn i lågstadieåldern, (tisdagar) 

 

Nuorten Ankkuri 

högstadie-/gymnasieungdomar,  

(lördagar) 

 

Samvaro, diskussioner, kvällsbit och 

mycket annat trevligt. Julfest mm. 
 

 

Metodistkyrkan 
Metodistkyrkan, Staketgatan 5 

 

Kontaktperson 

Bengt Lindblad, 040 550 6870 

 

Varje måndag kl. 15-17       

Friendshouse för barn och kvinnor 

Undervisning i finska m.m. 

 

Varje torsdag kl. 18-21 

Friendshouse för pojkar och män 

Biljard, samvaro, servering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:christina.calden-back@evl.fi
mailto:jeanette.ribacka-berg@evl.fi
http://www.kristinestadssvenskaforsamling.fi/
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Anläggningar och 

områden 

Idrottsplaner 
 

Kristinaplan 
 

 
(Foto: Janne Smeds) 

 

Modern idrottsplan med 400 m:s 

löpbanor, fotbollsplan, två läktare, 

omklädningsrum och dusch, tennisplan, 

ishockeyrink samt grusplan. I närheten av 

Kristinahallen. 
 

 

Lappfjärdsplan 

 

 
(Foto: Janne Smeds) 
 

Fotbollsplan med stor gräsplan och 

gruslöpbana. Omklädningsrum och 

dusch. Nära till Lappfjärds 

ungdomsföreningslokal. 

Vintersportcentrum 
 

Bötombergen 

 

 
(Foto: Janne Smeds) 
 

Berget är 129 meter högt. På 

Bötombergen finns en restaurang, bastu, 

två slombackar, skidcentrum med 

upplysta skidspår, vandringsleder samt 

simstrand. På området finns också 

sevärdheterna Bastuväggen, djävulsåkrar

na, sipprankan och Varggrottan mm. 

http://retkipaikka.fi/vapaa/pyhavuoren-

salaisuudet-lapvaartti-kristiinankaupunki 

 

Övriga områden 
 

Disc Golf 
 

Disc Golf bana med 18 hål vid 

sportplanen på Östra sidan i Kristinestad. 
 

Info: Anders Wahlberg, 040 524 4418 
 

 

https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Bastuv%C3%A4ggen&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Dj%C3%A4vuls%C3%A5krarna&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Dj%C3%A4vuls%C3%A5krarna&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Sipprankan&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Varggrottan
http://retkipaikka.fi/vapaa/pyhavuoren-salaisuudet-lapvaartti-kristiinankaupunki
http://retkipaikka.fi/vapaa/pyhavuoren-salaisuudet-lapvaartti-kristiinankaupunki
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   Det goda livet                       Elämä maistuu 
 

 

Kristinestad - Kristiinankaupunki 
 

 

CITTASLOW är ett internationellt nätverk av småstäder där livskvalitet är viktigt.  

Cittaslow grundades år 1999 i Italien och Kristinestad godkändes som medlem i detta 

internationella nätverk med över 200 medlemmar som första stad i Finland år 2011.  

Idén med Cittaslow är att lyfta fram småstadens kvaliteter och visa på dess styrkor och 

lyfta fram det unika. Cittaslow vill frångå stress och jäkt, betonar originalitet och värde-

sätter såväl det lokala som mänskliga, miljövänliga och hållbara lösningar. 

Kännetecknande för en Cittaslow-stad är att invånarna känner starkt för sin kommun - 

har stark identitet och bra VI-anda. 

 

CITTASLOW on kansainvälinen, elämänlaatua korostava pikkukaupunkiverkosto. 

Cittaslow perustettiin Italiassa vuonna 1999 ja Kristiinankaupunki hyväksyttiin vuonna 

2011 ensimmäisenä Suomen kaupungeista. Kansainvälisessä pikkukaupunkien verkos-

tossa on yli 200 jäsentä. 

Cittaslown ideana on tuoda esiin pikkukaupungin hyvät puolet ja korostaa sen omia 

vahvuuksia ja ainutkertaisuutta. Cittaslow korostaa kiireetöntä elämää, ainutlaatuisuut-

ta ja paikallisuuden kunnioittamista sekä inhimillisiä, ympäristöystävällisiä ja kestäviä 

ratkaisuja. 

 

Cittaslow -kaupungille on tunnusomaista, että asukkaat ovat hyvin kiintyneitä kun-

taansa, heillä on vahva identiteetti ja Me -henki. 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kristinestad.fi/fritid-och-kultur/kultur/kulturnyheter/

