
Ajat ovat noin-aikoja. 
Muutokset ja virheetkin ovat mahdollisia! 

 
 

Tällä viikolla nn tapahtuu 
 
Ma ..                    
 10 Altto asukaskokous ja sanomalehtikatsaus 
 11 Sävel musiikkia ja jutustelua vuodenkierron m. 
 15 Oodi ulkoilua tai istumajumppaa 
    
Ti .. 
 10 Oodi asukaskokous ja sanomalehtikatsaus 
 11 Altto musiikkia 
 14:30 Sävel Laaksolahden Martat ryhmään 1x/kk  
 15 Sävel ulkoilua tai istumajumppaa 
    
Ke .. 
 10 Sävel asukaskokous ja sanomalehtikatsaus 
 11 Oodi musiikkia 
 15 Altto ulkoilua tai istumajumppaa 
    
To .. 
 10 Altto asukaskokous ja sanomalehtikatsaus 
 11 Sävel musiikkia 
 15 Oodi ulkoilua tai istumajumppaa 
 15 1.-2. halibernit kerran kuukaudessa alk. 16.1. 
    
Pe .. 
 10 Oodi asukaskokous ja sanomalehtikatsaus 
 11 Altto musiikkia 
 14 Sävel ulkoilua tai istumajumppaa 
 13:30 

14 
Oodi 
Sävel 

Liesikappelin Laulajat kerran/kk alk 17.1. 



Ajat ovat noin-aikoja. 
Muutokset ja virheetkin ovat mahdollisia! 

 
 
Muina aikoina yksilöohjauksia, omatuokioita ja ulkoilua 

 
 
 
Kevätkauden tapahtumia (päivitetty 13.1.): 
 

vko teema/ tapahtumat 

  2 joulun purku, Laaksolahden lauluryhmä ja Kari Jutila to 9.1. 

  3 talvilaulut ja lumisanat, halibernit, Liesikappelin Laulajat 

  4 Tapio Rautavaaran laulelmia, Laaksolahden Martat, kotimuseo = kapineita 

  6 Runebergia sanoin ja sävelin 

  7 lauluja lemmestä ja ystävyydestä; 
ystävänpäiväkonsertti, Susanna Eronen, laulu, pe 14.2. 

  8 eläinlauluja ja juttuja, halibernit, Liesikappelin Laulajat 

  9 Kalevalanpäivää sanoin ja sävelin, omaisten ilta 25.2.,  
ehtoollishartaus pe 28.2. 

10 lauluja naisista ja naisille; naistenp. konsertti, Sami Majamäki, hanuri, pe 6.3. 

11 tikusta asiaa – puulauluja ja –juttuja 

12 Juha Vainion laulelmia; halibernit, Liesikappelin Laulajat 

13 slaavilaisia säveliä ja tietovisa 

14 kukkalauluja ja sanavisoja, pääsiäiskylvöt 

15 hiljaisen viikon lauluja, pitkäperjantain hartaus 10.5. 
pääsiäiskoristeita Viherlaakson koulun oppilaiden kanssa 

16 halibernit, Liesikappelin laulajat 9.4. 

17 lintulauluja ja -juttuja 

18 veteraanipäivän laulut ja vappuohjelmaa 

19 äitilaulut; äitienpäiväkonsertit, Janne Maarala, piano, pe 8.5. 

20  ulkomaa-aiheiset musiikkituokiot ja tietovisat, hartaus 

21 kevätlauluja 

22 iskelmiä vanhaan malliin; halibernit, Liesikappelin laulajat, 

23 isänmaallista musiikkia lippujuhlan kunniaksi, piha kuntoon 

24 kesäjuhla ti 9.6., luontorastit 

25  kesälauluja ja juhannusjuttuja 

26 kotimaiset paikkakuntalaulut ja tietovisa 

28 Eino Leinoa sanoin ja sävelin, kuvataidetuokiot 

 


