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Korpilahti - pikkukylien priimaa
Kylien vahvan yhteishengen ansioista tarjolla on lukuisia 
tapahtumia, joihin kannattaa osallistua: Leustun lenkki, 
hevostapahtumia, yhteislaulua, rantakalailtaa jne.

Päijänteen Palvipäivillä nähdään liikuntaa monessa muo- 
dossa: palvitriathlon, palvibiitsipainia, beachvolleytä - 
kannustettavaa ja osallistumismahdollisuuksia on siis 
runsaasti. 

Oletko jo käynyt tutustumassa Korpilahden helmiin? Van-
haan Myllyyn, kotiseutumuseoon ja kirkkoon? Upeassa, 
täysin remontoidussa kirkossa järjestetään useita kon-
sertteja ja kesäaikaan kirkko on vierailijoille auki arkisin. 
Myllylle pääset nyt myös kunnostettua polkua pitkin, joka 
seuraa Korpijokea. Tämä reitti sopii niin isoimmille kuin 
pienimmillekin.

Korpilahden lähiliikuntapaikat ja luontopolut ovat vertaan-
sa vailla. Käy valloittamassa Korpilahden kolme vuorta: 
Vaarunvuoret, Haukka- ja Oravivuori. Nämä kaikki ovat mai-
nioita päiväretkikohteita. Haukankierrokseen voi yhdistää 
Kiviönniemessä laavu- tai telttayöpymisen ja palata seu-
raavana päivänä takaisin virkistyneenä ja nuorentuneena.

Tervetuloa löytöretkelle Korpilahden tapahtumiin ja lähi-
luontoon!
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#gallery 
 #art  #craft  

#design
Päijänteen rannalla, Korpilahden satamassa 
sijaitseva Höyry-galleria on pieni rakennus, 
jolla on suuri sisältö. Se kätkee sisäänsä poik-
kitaiteellisen taide-gallerian ja galleria-kaupan, 
josta löydät lahjan vaativampaankin makuun.

Höyry -galleria
Korpilahden satama 
Korpilahdentie 10, 41800 Korpilahti-Jyväskylä

info@hoyrygalleria.fi 
www.hoyrygalleria.fi

Lisätietoja: 
Ulla Huttunen, +358(0)50 412 1611, 
Arto Salminen +358(0)40 528 9076.

Seuraa Höyry-galleriaa 
SOMEssa!

Galleria-kauppa
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Höyry-galleria

Käsityöläiset emaloija Ulla Huttunen ja puuseppä Arto Salminen ovat luoneet galleriasta hienon py-
sähtymispaikan jota kannattaa tulla katsomaan kauempaakin. He huolehtivat siitä, että heidän oman 
Emalipuu -tuotantonsa lisäksi kaupan puolelta löytyy korkeatasoista kotimaista käsi-ja taideteolli-
suutta sekä kuvataidetta.

Galleriassa on ympäri vuoden esillä toinen toistaan kiinnostavampia kuukausittain vaihtuvia näytte-
lyitä, Menneet ja tulevat näyttelyt on nähtävissä gallerian verkkosivuilla.

Avoinna ympäri vuoden. Ilmainen sisäänpääsy, tervetuloa!

www.hoyrygalleria.fi
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Vanhan Korpilahden  
          Kotiseutuyhdistys ry

Muita tapahtumia
• Lettubaari Vanhalla Myllyllä 

25.5. klo 15-17 lettubaarissa on myynnissä lettuja suo-
laisella tai makealla täytteellä sekä mehua, kaakaota tai 
kahvia.

• Vanhan Hämeentien vaellus 
9.6. lähdemme historiallisen Vanhan Hämeentien vael-
lukselle ja nousemme Lahenvuoren jylhiin maisemiin.

• Perinteinen Korpilahti-päivä 14.7. 
Ryijy-teema.

• Retki Oravivuorelle 9.8. 
Soitannollinen retki, jolloin kiipeämme Struven pisteelle 
Oravivuorelle. Korpilahden Pelimannit esiintyvät vuoren 
laella.

• Itsenäisyyspäivän ”etkot” 5.12. 
Juhlakartano Tähtiniemi. Ohjelman muodostavat pieni 
puhe Suomelle ja suomalainen juhlaillallinen.

• Itsenäisyyspäivä 6.12. 
Itsenäisyyspäivän messu, juhlakahvit ja seppeleenlasku.

• Vanhan Myllyn jouluvalot syttyvät 8.12. klo 15-17.

Tervetuloa tutustumaan kotiseutuyhdistyksen historialli-
siin kulttuurikohteisiin, museoon ja myllyyn sekä osallis-
tumaan kesätapahtumiin.

Kotiseutumuseo sijaitsee vuonna 1777 valmistuneessa enti-
sessä kellotapulissa Sankarihautausmaan vieressä. Museo 
on avoinna heinäkuussa keskiviikkoisin klo 12-15, torstaisin 
klo 15-18 ja sunnuntaisin klo 12-15. Lisäksi museo on avoin-
na Palvipäivälauantaina 13.7. sekä tilauksesta erikseen 
sovittaessa. Tiedustelut Tuula Liukko, puh. 040 064 6993. 

Korpijoen varrella, Kannelkosken partaalla sijaitseva, vuon- 
na 1874 rakennettu mylly jauhoi vuoteen 1958 saakka, jol-
loin se luovutettiin kotiseutuyhdistyksen hoitoon. Kauniisti 
entisöity mylly ympäristöineen on osa kauneinta Korpilah-
tea. 

Myllykahvio ja myllyn esittelyä heinäkuussa sunnuntaisin 
klo 14-16. Myllyn esittely muina aikoina ja myllyn vuokraus, 
tiedustelut Satu Pakkalén puh. 044 288 2143. 

www.korpilahdenkotiseutu.fi
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www.jyvaskylanseurakunta.fi/korpilahden-alueseurakunta

Kesän saunaillat Mutasella
Tule viettämään kesäiltaa yhdessä Mutasen leirikeskuksen 
rantasaunalle. Tarjolla sauna, uintimahdollisuus ja iltapala. 
Lopuksi hartaushetki. Kyytiä tarvitessasi ota yhteys seura-
kuntaan.

Naiset saunoo klo 18-20  Miehet saunoo klo 18-20

ke 12.6. to 13.6. 
ke 26.6. to 27.6. 
ke 7.8. to 8.8.

Lähetysnuotioillat
Istahda nuotion ääreen yhdessä juttelemaan, laulamaan ja 
lähetysasian äärelle. Tarjolla kahvia, makkaraa ja arpajaiset.

• ma 3.6. klo 18 Moksi.
• ti 11.6. klo 18 Taipaleenharju.
• to 18.7. klo 18 Saakoski.
• pe 2.8. klo 18 Särkijoki. 

www.korpilahdenkotiseutu.fi

Jumalanpalveluksia Korpilahden kirkossa sunnuntaisin klo 
10 ja kuukauden viimeisenä sunnuntaina klo 16.

Unten ja unelmien rajamailla -konsertti su 16.6. klo 18, 
Korpilahden kirkko. Riikka Strandman ja Tuuli Nurmesviita- 
Lyytinen, laulu, Jonas Hirvelä, viulu, Marko Kupari, piano. 
Luvassa kauniita sävellyksiä ja kehtolauluja, mm. Bach, 
Brahms, Merikanto. Liput 10 €.

Juhannusaamun jumalanpalvelus la 22.6 klo 10. Jumalan-
palvelus radioidaan valtakunnallisesti Yle Radio 1:n kautta. 
Mukana Ihmisen ääni -kuoro.

Suven ääniä su 23.6. klo 15, Korpilahden kirkko. Kamari-
kuoro Ihmisen ääni, johtaa Matias Lahti. Ohjelma 10 €.

Luontokirkko Pappilanniemessä su 30.6. Klo 16. Jumalan-
palvelus luonnon helmassa (Valanteentie 1) Päijänteen ran-
tamaisemissa. Kirkon jälkeen kahvit ja makkarat nuotiolla.

Wanhan ajan perinnekirkko Korpilahden kirkossa su 21.7. 
Klo 10. Jumalanpalvelus toteutetaan vanhan kaavan mu-
kaan. Voit tulla jumalanpalvelukseen vanhanajan vaattei-
siin pukeutuneena. Kirkkokahvit kirkonmäellä.

Kantelekonsertti ”Mitä soivat kirkonkellot?” ke 24.7. klo 
18, Korpilahden kirkko. Makiko Oba ja Marja Nevankallio, 
konserttikanteleet. Kirkonkelloaiheinen konserttikokonai-
suus. Liput 10 €.

Jaakonpäivän riihikirkko to 25.7. klo 18. Sarvenperän 
Marjomäessä (Konttimyllyntie 141). Jumalanpalvelus riihi-
kirkossa ja kirkkokahvit idyllisessä Marjomäen vanhassa 
pihapiirissä.

Hautausmaakävely su 30.7 klo 14. Tule tutustumaan 
Korpilahden hautausmaiden historiaan oppaan seurassa. 
Kävely alkaa hautausmaalta (Korpiahontie 6-8) ja päättyy 
Kirkonmäelle kahveihin ja klo 16 alkavaan iltakirkkoon.

Korpilahden  
   alueseurakunta

Korpilahden kirkko avoinna 
17.6.-16.8. ma-pe klo 11-18. Paikalla opas.

Lisätietoa kesän muusta toiminnasta 
nettisivuiltamme ja Facebookista.



Seuraa Korpilahden 
Teatteria SOMEssa!
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50-vuotista taivaltaan juhlistava Korpilah-
den Teatteri tarjoaa tänäkin kesänä huikean 
kattauksen! Parastaan esittävät niin Korpilah-
den ilmaisutaidon ryhmä kuin Korpilahden 
Teatterikin.

 
Korpilahden ilmaisutaidon ryhmä esittää:

RONJA RYÖVÄRINTYTÄR 
(ensi-ilta 3.5.) 
Lindgren - Enckell - Antikainen, Hakanen, 
Toikkanen.

 
Korpilahden Teatteri esittää:

TUPLAKUPLA 
(ensi-ilta kesäkuussa) 
Chapman - Freeman - Viitamäki.

PEPPI PITKÄTOSSU 
(ensi-ilta elokuussa) 
Lindgren - Götestam - Riedel - Hakaset.

 
PIMENNOSTA VALKEUTEEN 
Valon kaupunki -tapahtuma 28.9.2019.

Vierailemassa:

Loiskis-orkesteri 24.7. klo 18. 
Lasten lysti -elokuvaesitys 20.8.

 
Sisätila ja pehmeät penkit!

Korpilahden teatteri 
  
41800 Korpilahti 
Puh. 040 544 0551

Korpilahden teatteri

                                           www.korpilahdenteatteri.fi



Loiskis-orkesterin kesäkiertue
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Raparperin alla -kesäkiertue
Lastenmusiikkiorkesteri Loiskis konsertoi ja kiertää keik-
ka-autollaan ympäri Suomea usealla eri ohjelmistolla. 
Lastina on lasten musiikkia sekä teatteria, satuja ja taikaa! 
Loiskis esittää elävää musiikkia ja ohjaa työpajoja. Lisäksi 
se järjestää Musamaatiokilpailuja.

Kiertueaikataulu:

• ke 24.7. klo 18 Korpilahden kesäteatteri.
• to 25.7. Venekoski.
• pe 26.7. Jämsä.
• la 27.7. klo 13 Villa Cavén, Oittila.

Liput kesäkiertueen konsertteihin 8 €/hlö tai 25 €/4 hlö. 
Ennakkoon lippuja voi ostaa www.lastenlevykauppa.fi 
-verkkokaupasta.

Varaukset ja tiedustelut: orkesteri@loiskis.fi tai 
puh. 040 539 9459.

www.loiskis.fi                                           www.korpilahdenteatteri.fi



Palvattua huumoria! 
Kuplettihöpelö Timo Munne.

10

Päijänteen Palvipäivät

32. Päijänteen Palvipäivät 12.-13.7.2019 Korpilah-
den Satamassa tarjoaa viihdettä koko perheelle 
perjantaina klo 12 alkaen.

Satama-alueelta löytyy Suomen kaunein mark-
kinapaikka noin sadalle kauppiaalle. Plussana 
voitaneen pitää myös helppoa saavutettavuutta 
niin maitse kuin vesitse.

Palvipäivillä esiintyvät mm. Mölyapinat, Mimi 
ja Kuku sekä Timo Munne. Luvassa myös pal-
vibiitsipainia, musiikkia, kysyttyä, herkullista 
palvilihaa suoraan yrittäjien palvisaunasta.

Tule ja viihdy koko perheen kanssa, vapaa 
pääsy!

                      www.paijanteenpalvipaivat.fi
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Päijänteen Palvipäivät
Maalaismarkkinat Suojakalliolla
Lauantai 7.9.2019 klo 11-15, maamiesseurantalo Suojakallio, Leustuntie 
15, 41820 Saakoski.

Sympaattiset vanhan ajan maalaismarkkinat maamiesseurantalo Suo-
jakalliolla. Uutispuuroa ruisjauhoista sekä kahvio. Myytävänä käsitöitä, 
leivonnaisia sekä syksyn satoa kyliltä. Vuosittain vaihtuvaa ohjelmaa, 
näytillä kotieläimiä, lapsille puuhapisteitä, poniratsastusta ja tietenkin 
ainut oikea pahnapomppu.

Tanssit Suojakalliolla
Maamiesseurantalo Suojakallio, Leustuntie 15, 41820 Saakoski. Tanssit 
alkavat klo 20, liput 10 €. Järjestäjä Suojakallion MSS.

14.9.   Kisällit 
5.10.   Euroset 
26.10. Metsound 
30.10. Euroset

Tule ja koe leppoisa maalaismeininki eteläisten kylien 
tapahtumissa.

Eteläisten kylien alue sijoittuu 9-tien molemmin puolin 40 
km Jyväskylästä etelään. Kumpuilevat perinnemaisemat ja 
hevostilat ovat alueen tunnusmerkkejä. Hienoja näkö-
alapaikkoja ja puitteet patikointiin tarjoaa mm. Unescon 
maailmanperintökohteisiin kuuluva Oravivuoren kolmio-
mittauspiste, jonne on rakennettu näkölatorni. Alueen 
kolme kyläseuraa järjestävät tapahtumia ympäri vuoden. 
Seutu tunnetaan myös 9-tien varren veikeän ajankohtaisis-
ta vaihtuvista hahmoista.

Leustun Lenkki 
Helatorstai 30.5.2019, Horkan kylätupa, 
Hirvimäentie 443, 41800 Korpilahti.

Koko perheen hyvän mielen ulkoilutapahtuma. Lähtö Hor-
kan kylätuvalta klo 11. Opastetut lenkit 3 km, 5 km ja 10 km. 
Voit kiertää juosten, kävellen, pyörällä tai vaikka hevosen 
kanssa. Osallistumismaksu sisältää mehu- ja lettutarjoilun. 

EK Leustu lauantai 3.8.2019

Perinteikäs ja vauhdikas rallipätkä ajetaan jälleen Leus-
tussa. Kyläyhdistykset järjestävät grillejä erikoiskokeen 
varrella.

Suojakallion Hevosurheilukeskus
26.-28.7.2019 Päijänne Jumping Days. 
9.-11.8.2019 Päijänne Dressage Days. 
31.8. Keski-Suomen alueen estemestaruus. 
1.9. Keski-Suomen alueen koulumestaruus.

Eteläiset kylät

                      www.paijanteenpalvipaivat.fi
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Luonnon rauhaa keskellä Jyväskylää.

Hangasjärven ulkoilualue tarjoaa kesäisiä saunailtoja, 
yöpymismahdollisuutta, leiripaikkaa retkeilijöille, kokoon-
tumistilaa kaveri- tai työporukoille sekä erilaisille juhlille. 
Kämpästä löytyy neljä kamaria ja tilava tupa, vuodepaik-
koja on 24 yöpyjälle. Pihapiirissä on kaksi nuotiopaikkaa 
sekä kesäkeittiö ja maakellari. 

Hangasjärveltä voi poiketa metsien halki Myllyjoen luon-
nonsuojelualueen laavulle Saukkolan kylään. Läheiselle 
Myllyvuoren Natura-alueelle on viitoitettu luontopolku.

Saunavuorot kesäaikana keskiviikkoisin alkaen 5.6. 
miehille klo 17-19 ja naisille klo 19-21. Juhannusviikolla 
saunotaan juhannusaattona 21.6. klo 15-18 (yhteissauna). 
Juhannuskokko syttyy Patalaiturilla klo 19. 10.7. ei saunaa, 
saunavuorot jatkuvat elokuun loppuun saakka.

Osoite: Hangasjärventie 106, 41860 Tikkala. Lisätietoja An-
neli Kuusinen-Laukkala, kuusianne@gmail.com tai iltaisin 
puh. 050 339 9898.

www.pokokorpilahti.fi

Hangasjärvi
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Moksi
Moksin vireässä maalaiskylässä on useita toimivia maa-
tiloja ja kylällä asuu kaikenikäisiä. Myös kesäasukkaita 
on kylällä runsaasti. Moksin vanha koulu ja seurojentalo 
ovat kyläläisten käytettävissä ja myös vuokrattavissa kylän 
ulkopuolisille.

Luontopolulla luontoon
Moksissa pääsee nauttimaan rauhasta ja hiljaisuudes-
ta vaikkapa Matkailutila Surkeenjärven uudistetuilla 
luontopoluilla, jonne ovat tervetulleita kaikki luonnossa 
liikkuvat.

Tapahtumia
• Perinteinen juhannuskokko syttyy 21.6. Pohjolan pellol-

la (Varrasperäntie 80). 

Katso lisätietoja verkkosivuiltamme tai facebookista haku-
sanalla moksinkylä.

 

Moksi Ry 
Moksintie 602 
41840 Moksi 
Puh. 040 7748 410 
moksi.ry@gmail.com 

 

Neste Rally Finland Moksissa
2.8.2019 on vauhdikasta menoa luvassa koko päiväk-
si. Moksin erikoiskoe ajetaan tänäkin vuonna kahteen 
kertaan, EK 3 & 7. Järjestelyt tapahtuvat vahvalla, usean 
vuoden kokemuksella ja Moksin risteyksen katselualuetta 
onkin kehuttu yhdeksi Suomen MM-rallin kruunupaikaksi.

Tänä vuonna luvassa:

• to 1.8. aukeavat yöparkki ja yögrilli, parkkialue EK:n vie-
ressä ja huomioitu rauhallinen yöpymis mahdollisuus.

• pe 2.8. klo 6 aukeaa grillikahvio, jossa tarjolla aamusta 
asti lämmintä ruokaa.

• laaja katselualue, jossa myös VIP-alue.
• ravintola Kanttari mukana menossa.

facebookissa: moksinkylä
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Sarvenperä
Sarvenperän Säntäys
Sarvenperän Säntäys on leppoisa juoksutapahtuma aivan 
Sarvenperän ytimessä. Sarvenperän kyläseura järjestää 
kolmatta kertaa 10 kilometrin juoksukilpailun lauantaina 
15.6.2019. Lähtölaukaus pamahtaa klo 12. Kisan lähtö ja 
maali sijaitsevat Sarvenperän entisen koulun pihapiirissä 
(osoite Löytänäntie 10, 41930 Kuohu).

Matkat ja sarjat:

• 10 km naiset ja miehet (ei erillisiä ikäsarjoja).
• noin 7 km kävelijät ilman ajanottoa (matkan pituus 

tarkentuu toukokuun aikana).

Ennakkoilmoittautuminen 9.6. mennessä Johannalle. Jälki- 
ilmoittautuminen ja juoksunumeroiden jako paikan päällä 
klo 10.30-11.30. Osallistumismaksu 15 € (JK 12 €), kävely 5 € 
maksetaan käteisellä kilpailupaikalla. Kyläläisiltä ei osallis-
tumismaksua.

Ilmottautuminen ja lisätiedot: Johanna Niilivuo, johanna.
niilivuo@elisanet.fi tai puh. 040 4132 516. 

XVII Saunamaraton 3.7.2019 
Huippusuosion saavuttanut, legendaarinen Sarvenperän 
Saunamaraton on kesäinen tapahtuma Sarvenperän ja 
Saukkolan rantamaisemissa, jossa yhdistyvät suomalaiset 
perusarvot: luonto, sauna ja liikkuminen. Osallistujille 
pyrimme tarjoamaan vaihtelevaa ohjelmaa koko päiväksi, 
tutustumista erilaisiin ihmisiin sekä paikallishistoriaa ja 
kasvillisuuden esittelyä.

Saunamaraton ei ole kilpailu, vaan saunan ystävistä koo-
taan joukkueet, jotka yhden päivän aikana saunovat noin 
20 eri saunassa. Matkaa kävellen kertyy noin 10 kilometriä. 
Saunat ovat pääosin rantasaunoja. 

Saunojen välimatkat kuljetaan kyläteitä ja metsäpolkuja 
pitkin kävellen ja / tai uiden. Joka saunassa heitetään 
ainakin yhdet kunnon löylyt. Kiireellä ei kuljeta. Aikaa pitää 
varata noin 10 tuntia.

Osanottajien alaikäraja on 13 vuotta. Järjestäjät jakavat 
ryhmät ja laativat aikataulut. Saunoille varataan juotavaa 
ja ruokailut järjestetään sopivin välein. Ruokailut ja juomat 
sisältyvät ilmoittautumismaksuun.

Ilmoittauminen ajalla 6.-12.5.  
saunamaraton@sarvenpera.fi 
sähköpostiviestitse. Lisätietoa 
löydät verkkosivuiltamme. 

sarvenpera.fi
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Talvella lämmin, 
Kesällä cool

Villa Cawén on Oittilan maamiesseuran ylläpitämä kylä-
talo, joka on Oittilan hermokeskus ja kohtaamispaikka. 
Se tarjoaa läpi vuoden kyläläisille, kesäasukkaille ja vie-
raille kaupan ja kahvilan palvelut, kirjastoa unohtamatta. 
Villa Cawénissa voit järjestää myös juhlat, kesäaikana 
käytössä laaja piha-alue ja terassi.

Tapahtumia:

• 12.7. Miljoonasade, ulkoilmakonsertti. Pesuhuonees-
ta Keittiöön, Gagarinista Karkumorsiameen. Ennakko-
liput 18 € / ovelta 22 €.

• Rantakalailta 27.7. Klo 18. Klo 20 soittaa ja tanssittaa 
Heikki Olavi & orkestra, myös päiväohjelmaa.

• Neste Rally Finland 2.8., Oittila.
• Kylässä kylätiellä 7.9., Alwar Cawénin jalanjäljissä.

Oittila

villacawen.suntuubi.com
Raidanlahdentie 783 
41880 Oittila 
Puh. 043 214 0020

Katso kesän tapahtumat kotisivuiltamme
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visitjyvaskyla.fi 
Jyväskylän seudun matkailuneuvonta, 
puh. 014 266 0113, matkailu@jkl.fi

3.5. Ronja Ryövärintytär, ensi-ilta.
25.5. Lettubaari, Vanhalla Myllyllä.
30.5. Leustun Lenkki, Horkan kylätupa.
9.6. Vanhan Hämeentien vaellus.
15.6. Sarvenperän säntäys, Sarvenperä.
16.6. Konsertti, Unten ja unelmien rajamailla,  
 Korpilahden kirkko.
21.6. Juhannuskokko, Moksi, Pohjolan pelto.
  Juhannuskokko, Patalaituri.
23.6. Kamarikuoro Ihmisen ääni, Korpilahden kirkko.
3.7. Sarvenperän saunamaraton, Sarvenperä.
12.7. Miljoonasateen ulkoilmakonsertti, Villa Cawen.
12.-13.7. Päijänteen Palvipäivät.
13.7. Palvitriathlon.
14.7. Korpilahti-Päivä.
18.7. Putkilahden kesäkisat.
24.7. Kantelekonsertti, Korpilahden kirkko.
24.7. Loiskis orkesteri, Korpilahden teatteri.
27.7. Rantakalailta, Villa Cawen, Oittila.
26.-28.7. Päijänne Jumping Days, Suojakallion  
 Hevosurheilukeskus.
30.7. Hautausmaakävelyt, Korpilahden hautausmaa.
2.8. Neste Rally Finland, Moksi, Oittila.

3.8. Neste Rally Finland, Leustu.
9.-11.8. Päijänne Dressage Days, Suojakallion  
 Hevosurheilukeskus.
9.8. Soitannollinen retki Oravivuorelle.
20.8. Lastenlysti -elokuvaesitys.
30.8. Makumatka Korpilahdella.
31.8. Keski-Suomen alue-estemestaruus, Suojakallion  
 Hevosurheilukeskus.
31.8. Satamablues, Korpilahden satama.
1.9. Keski-Suomen alue kouluratsastusmestaruus, 
 Suojakallion Hevosurheilukeskus.
7.9. Kylässä kylätiellä, Oittila.
7.9. Maalaismarkkinat, Suojakallio, Saakoski.
14.9. Tanssit Suojakalliolla, Kisällit.
28.9. Valon kaupunki Korpilahdella, mm. Pimennosta  
 Valkeuteen.
5.10. Tanssit Suojakalliolla, Euroset.
26.10. Tanssit Suojakalliolla, Metsound.
30.10. Tanssit Suojakalliolla, Euroset.
5.12. Itsenäisyyspäivän ”etkot”, Juhlakartano Tähtiniemi.
6.12. Itsenäisyyspäivän messu, seppelepartio 
 ja juhlakahvit.
8.12. Jouluvalot syttyvät, Vanha Mylly.


