
RYHMILLE 2019



Lehmirannan lomakeskus
Lehmiranta on vanhempien aikuisten 
oma loma- ja virkistyspaikka puhdasve-
tisen Lehmijärven rannalla. Sijaitsemme 
otollisella paikalla Helsingin ja Turun 
välimaastossa Salossa, noin 15 km kau-
pungin keskustasta. 

Lehmiranta on mainio retkikohde erityi-
sesti eläkeläisryhmille. Lomakeskukses-
ta löytyy kaikki viihdyttävään lomaan 
tarvittava samasta paikasta. Tarjolla on 
virkistävää loma- ja kurssiohjelmaa, 
rauhallinen kylpylä, mukavat majoitus-
tilat, ystävällistä palvelua, värikkäitä 
tapahtumia, maittavaa ruokaa, kauniit 
luonnonläheiset maisemat ja ympärillä 
lukemattomia luonto- ja kulttuurikoh-
teita vain lyhyen päiväretken päässä. 
Lehmirannassa voi kokea elämyksiä 
ilman että ikä koetaan rajoitukseksi. 
Samanlaista kannustamisen ja yhdessä 
tekemisen tunnelmaa et löydä muista 
lomapaikoista.

Lomat Lehmirannassa ovat puolihoito-
lomia, joihin majoituksen, aamiaisen, 
ruokailun ja kylpylän käytön lisäksi 
kuuluu runsas lomaohjelma, esim. 
vesijumppaa, yhteislaulua, karaokea, 
tanssia, venyttelyä, aivojumppaa, ulkoi-
lua, luentoja/tietoiskuja tms. Jokaisella 

lomaviikolla (5 tai 6 vrk) on oma teema. 
Voitte valita niistä ryhmällenne sopi-
vimman. Eri lomaviikkojen kuvaukset 
löytyvät erillisestä lomaesitteestämme. 

Ohjelmallinen lomaviikko 6 vrk 
Hinta: 528 €/hlö 
Eläkeliiton jäsenet 408 €/hlö

• majoitus puolihoidolla 2 hh
• lomakeskuksen vapaa-ajan ohjelma
• kylpylän käyttö 

PALVELUJA RYHMILLE
Päiväretket
Ryhmät voivat tulla Lehmirannan ravin-
tolaan nauttimaan maukkaasta ruoasta. 
Tarjolla on myös päiväretkivaihtoehtoja, 
joihin ruoan lisäksi kuuluu vaihtuva 
tilaisuus/tapahtuma. Päiväretkistä tar-
kemmin jäljempänä tässä esitteessä.

Päiväretki linja-autoryhmälle 
Hinta alk. 22 €/hlö 

Ruokailu ma-la 17, 50 €

Sunnuntairuokailu 21 €



Pikkulomat
Pikkulomat (1–5 vrk) ovat lomaviikkoa 
lyhyempiä eläkeläisryhmille suunni-
teltuja kokonaisuuksia, joihin sisältyy 
yöpymisten lisäksi tietyt lomakeskuksen 
palvelut ja niille yhteinen kokonaishin-
ta. Pikkulomaa ei voi jakaa osiin eikä 
siitä voi poimia vain yksittäisiä palvelui-
ta. Pikkulomien hinnat ovat itsessään jo 
alennettuja ryhmähintoja. Mitä pitem-
pään ryhmä viipyy, sen edullisempi on 
yksittäisen vuorokauden hinta. 
Pikkuloman voi viettää kokonaan 
Lehmi rannan palveluista nauttien tai 
vaikkapa lähtemällä retkelle lähialueen 
kulttuurikohteisiin. Tutustu Lehmiran-
nan retki- ja matkapalveluihin tämän 
esitteen seuraavilla sivuilla.

Normaalihinta/hlö | Eläkeliitto ry:n jäsenhinta/hlö

Pikkuloma 1 yö 90 € |  75,50 €
• tulopäivä: päivällinen,  

yöpyminen (2 hh) ja kylpylän käyttö
• lähtöpäivä: aamu-uinti altaalla ja 

aamiainen

Pikkuloma 2 yötä 177 € |  149 €
• tulopäivä: päivällinen ja yöpyminen (2 hh)
• 1 x aamu-uinti altaalla, aamiainen,  

ruokailu ja yöpyminen (2 hh)
• lähtöpäivä: aamu-uinti altaalla ja 

aamiainen
• hintaan sisältyvät lomatoiminnan palvelut 

sekä kylpylän ja kuntosalin käyttö

Pikkuloma 2 yötä + Lehmirannan 
retkipalvelu 184 € |  155 €
• kaikki edellisessä kohdassa mainitut 

palvelut
• retken suunnittelu & Lehmirannan opas 

linja-autossa 

Pikkuloma 3 yötä 265 € |  220 €
• tulopäivä: päivällinen, yöpyminen (2 hh)
• 2 x aamu-uinti altaalla, aamiainen,  

ruokailu ja yöpyminen (2 hh)
• lähtöpäivä: aamu-uinti altaalla, aamiainen
• hintaan sisältyvät lomatoiminnan palvelut 

sekä kylpylän ja kuntosalin käyttö

Pikkuloma 3 yötä + Lehmirannan
retkipalvelu 272 € |  226 €
• kaikki edellisessä kohdassa mainitut 

palvelut
• retken suunnittelu & Lehmirannan opas 

linja-autossa

Valikoimasta löytyy myös muita eri mit-
taisia majoitusvaihtoehtoja.  
Kysy tarjousta.

Ryhmäedut
Vapaapaikat: Ryhmäetuna joka 16. 
ryhmän jäsen lomailee Lehmirannassa 
veloituksetta. Näin ollen vähintään 32 
henkilön ryhmä saa kaksi vapaapaikkaa 
ja vähintään 48 henkilön ryhmä kol-
me vapaapaikkaa. Lisäetuna täydelle 
linja-autoryhmälle (48 paikkaa) myön-
netään kolmannen lisäksi vielä neljäskin 
vapaapaikka.
Lomalahjakortti arvottavaksi: Mikäli 
yöpyviä osallistujia on ryhmässä vähin-
tään 40, Lehmiranta lahjoittaa ryhmälle 
arvottavaksi yhden ko. lomaa vastaavan 
lahjakortin. Lahjakortti on henkilökoh-
tainen ja sen voi käyttää heti tai vuoden 
sisällä arvonnasta.



LEHMIRANNAN RETKIPALVELUT 
RYHMILLE
Lehmirannan sijainti Varsinais-Suomen 
ja Uudenmaan matkailukohteiden 
tuntumassa on mitä parhain. Saaristo-
meren ainutlaatuiset merimaisemat, 
kuvaukselliset pikkukaupungit, hyvin 
säilyneet ruukkikylät ja näyttävät 
kartanomiljööt kutsuvat viihtymään ja 
viipymään. Mat kalla avautuvat hoidetut 
perinnemaisemat ja vehreä lounais-
suomalainen luonto. Retken jälkeen on 
hyvä palata lomakeskuksen maukkaa-
seen ruokapöytään ja nauttia muusta 
ohjelmatarjonnasta.

Valmiit retkiohjelmat
Lehmiranta on kartoittanut valmiiksi 
eläkeläisryhmille sopivia kohteita ja 
toi mivia retkiohjelmia. Retkioppaina 
toimivat Suomen Opasliiton auktorisoi-
mat, kohteensa ja seutunsa tuntevat 
matkailuoppaat. Ryhmä voi valita 
jonkin alla esitellyn retkivaihtoehdon 
tai teille voidaan räätälöidä jotain aivan 
muuta ja yllättävää.

Retkipalvelun sisältö ja hinta
Retkipalveluina lomakeskus suunnitte-
lee retken ryhmän puolesta, sopii ja va-
raa vierailukohteet valintanne mukaan. 
Hintaan sisältyy myös lomakeskuksesta 
matkaan tulevan matkailuoppaan 
palvelut. 

Ryhmät voivat valita joko retken sisäl-
tävän Pikkuloman (ks. edellinen sivu), 
jossa retkisuunnittelu ja opastus on 
mukana hinnassa, tai lisätä palvelun 
muuhun lomakokonaisuuteen seuraa-
van hinnaston mukaisesti.

Retkisuunnittelu ja opastus:
7 euroa / henkilö
6 euroa / henkilö / Eläkeliitto ry:n jäsen
Hinta ei sisällä tilausajon kuluja, retki-
kohteiden pääsymaksuja, kohdeopas-
tuksia, kahvituksia tai muita mahdollisia 
retkikuluja, jotka maksetaan erikseen 
kohteisiin heidän kanssaan sovituin ta-
voin. Retkikohteet ja muut toimijat vas-
taavat kukin tuottamistaan palveluista.



Varaukset
Retkistä ja retkipalveluista kannattaa 
sopia hyvissä ajoin, noin kaksi kuukaut-
ta ennen Lehmirantaan tuloa.
Retkipalvelutiedustelut ja varaukset:
puh. 040 7275 446 tai 040 7275 500.

Opastetut retkivaihtoehdot  
ryhmille vuonna 2019
Alla olevien vaihtoehtojen lisäksi 
räätälöimme myös muita eripituisia 
vaihtoehtoja.
Kysy myös suosittuja Sokkoretkiä.

Salo – Kurkistus Nokian kulisseihin
Ainutlaatuinen retki Suomen elek-
troniikka- ja matkapuhelinteollisuu-
den juurille. Opastettu kierros Nokian 
entisissä toimitiloissa ja Salon Elek-
troniikkamuseossa. Yhdistettävissä 
esim. Wiurilan kartano / Salon taidemu-
seo Veturitalli / Salokierros.

Kemiönsaaren kierros
Sisältää lossimatkan, vierailun Taalin-
tehtaalla ja ruukinmuseossa, Westersin 
puutarhassa ja idyllisessä Angelniemen 
kirkossa meren äärellä.

Kesäpaikoista parhaimmat: Naantali ja 
Kultaranta
Sisältää esim. kierrokset Naantalin 
vanhassa kaupungissa, keskiaikaisessa 
Pyhälle Birgitalle omistetussa harmaaki-
vi kirkossa ja/tai tasavallan pre si dentin  
kesäasunnon puutarhassa Kultarannassa.

Suomen Eteläkärjen helmet:  
Raasepori, Fiskars ja Hanko
Raaseporin vanhakaupunki, Fiskarsin 
ruukkikylä ja merellinen Hanko 
pitsihuviloineen.

Merimaisemia Turun saariston 
pikkurengastiellä
Saaristotie siltoineen, laivoineen ja 
losseineen vie halki huikeiden merellis-
ten luontomaisemien (Parainen, Nauvo, 
Rymättylä ja Naantali).



Somero – Maalle meidän landelle
Härkätien varrella sijaitseva Somero on 
tunnettu kartanoistaan (Härkälä ja Ho-
vila) sekä kulttuuripersoonistaan Rauli 
Badding Somerjoesta Kaari Utrioon. 
Myös Pellavakeskus ja traktorimuseo 
ovat tutustumisen arvoisia.

Lohja
Länsi-Uudenmaan omenakaupungin 
erikoisuus on Tytyrin Elämyskaivos 
syvällä maan alla. Retkeen sisältyy myös 
vierailu keskiaikaisessa Pyhän Laurin 
kirkossa. Yhdisteltävissä mm. Mustion 
linna, Kaarteen sotamuseo ja syyskesäl-
lä omenatarhat.

Inkoo ja Fagervik
Inkoo voi ylpeillä maamme ainoalla me-
renkulkijoiden suojelijalle nimikoidulla 
kirkolla, Kuolemantanssi-maalauksella 
sekä Fagervikin hienolla ruukkimiljööllä.

Muita retkivaihtoehtoja
• Aatelissukujen Halikko
• Bengtskärin majakka
• Hiidenlinna Somerolla
• Mustion linna
• Kartanoretki Teijolle
• Louhisaaren linna ja Askaisten Ritaripuisto
• Perniön lähikohteet: Kalliolaakson linna, 

Galleria Levola, Kosken kartanon kirkko & 
Here for D -kahvila tai Yliskylän kirkko

• Salokierros ja iltatori
• Salo – presidentillinen pikkukaupunki
• Teijon kansallispuisto ja ruukkikylät
• Turku

Salon kesäinen iltatori omatoimisesti
Salon suosituinta kesätapahtumasarjaa, 
iltatoreja, järjestetään kesäkuusta elo-
kuun loppuun joka torstai. Iltatoritors-
tait keräävät yhteensä jopa 50 000 kävi-
jää ja tunnelma on leppoisan kesäinen. 
Salon iltatorilla on sekä aikuisten että 
lasten kirpputori, torikauppiaita ja lavan 
ilmaiskonserteissa laaja kattaus tunnet-
tuja esiintyjiä. www.saloniltatori.fi.



LEHMIRANNAN MATKAPALVELUT 
RYHMILLE
Lehmirannan lomakeskus on hakeu-
tu nut matkan järjestäjä rekiste riin 
ke säl lä 2018. Se tarkoittaa, että loma-
kes kus voi jatkossa toimia vastuul-
li se na matkanjärjestäjänä ja sillä on 
matka toi misto-oik eu det.

Yöpyvät ryhmät voivat tilata Lehmiran-
nan loman tai pikkuloman yhteyteen 
erilaisia täydentäviä palveluita, myös 
sellaisia, joita tuotetaan yhteistyökump-
paneiden kanssa ja muuallakin kuin 
lomakeskuksen tiloissa.

Vierailuun voidaan liittää esimerkiksi:
• pääsymaksut retkikohteissa
• kohdeopastukset retkikohteissa
• kahvitukset ja ruokailut retkikohteissa tai 

matkalla Lehmirantaan/-rannasta
• kuljetus kotipaikkakunnalta Lehmirantaan 

ja takaisin
• teatteri- tai konserttiliput
• hoitopalvelut lomakeskuksen 

hoito-osastolla
• muut mahdolliset matkailupalvelut.
Matkanteko ei koskaan ole ollut näin 
helppoa ja riskitöntä.

Matkapalveluiden hinnoittelu
Lehmirannan matkapalveluissa ryhmän 
tilaamat palvelut kootaan yhteishintaan 
yhdelle laskulle. Summaan on sisälly-
tetty myös matkapalvelujen järjestely-
kustannukset. Ryhmän laskun suuruus 
riippuu tilauksen sisällöstä.

Vapaapaikkojen edellytyksenä on ryh-
mälaskutus. Huom! Lehmiranta voi taa-
ta ryhmävapaat vain itse tuottamistaan 
palveluista. Ennakkomaksut erääntyvät 
2 kk ennen saapumista.

Tilaukset ja tiedustelut
Lehmirannan myyntipalvelu:  
puh. 02 7275 200
Ryhmämyynti:  
puh. 02 7275 320 tai 040 7275 377



TAMMIKUU
Pe 18.1. klo 16 Pelimannisoitot ja päivätanssit.
To 24.1. klo 18 Ohjelmallinen kreikkalainen ilta ruokineen ja musiikkeineen.  

Hinta: 31 € / hlö
Pe 25.1. klo 16 Imitaattori Sami Vuori viihdyttää.

HELMIKUU
To 7.2. klo 18 Ohjelmalliset Riistapeijaiset , joissa nautitaan maukkaasta riista-

ruoasta iloisten ohjelmaisäntien johdolla. Tarjolla on hulvattomia 
tarinoita miel lyttävällä musiikilla höystettynä. Hinta: 31 € / hlö

Pe 8.2. klo 16 Eila Pienimäen 60-vuotistaiteilijajuhlakonsertti ja päivätanssit.
To 14.2. klo 16 Ystävänpäiväohjelmaa ja yhteislaulua sekä  

päivätanssit Maruzzella -orkesterin tahdissa.
Pe 15.2. klo 16 Kauneimmat rakkauslaulut -konsertti ja päivätanssit /  

Essi Leppäkoski Duo.
Pe 22.2. klo 16 Pelimannisoitot ja päivätanssit.
Su 24.2. klo 16 Pelimannisoitot ja päivätanssit.  

Tämä on myös kukkamekkopäivä (voit pukeutua halutessasi).
To 28.2. klo 18 Ohjelmallinen karibialainen ilta ruokineen ja ohjelmineen.  

Hinta: 31 € / hlö

MAALISKUU
Pe 1.3. klo 16 Roope Pelon konsertti, jossa kuullaan mm. eteläpohjalaisia 

kansanlauluja.

ILTAPÄIVÄOHJELMAT RYHMILLE
Iltapäivätapahtumien hinta on  
22 euroa/hlö. 
Ohjelmallisissa ruokatapahtumissa ja 
tietyissä iltatapahtumissa eri hinnat, 
jotka mainitaan erikseen kunkin tapah-
tuman yhteydessä. 
Ryhmäetuna joka 16. henkilö = vapaa.
Hinta sisältää:
• ruokailun noutopöydästä 
• ohjelmatapahtuman mahdollisine 

tansseineen 
• talon esittelyn 
• mahdollisuuden tutustua asenäyttelyyn. 

Hintaan sisältyvä ruokailu on ennen 
ohjelmaa ja päätteeksi pidettävien 
päivätanssien arvioitu päättymisaika on 
noin 19.30. Varatessasi mainitse erik-
seen jos haluatte talon esittelyn ja/tai 
asenäyttelyyn tutustumisen. 
Varaukset ja tiedustelut, 
puh. 02 727 5200,  
lehmiranta@elakeliitto.fi.
Vierailijoilla on mahdollisuus käydä 
myös kylpylässä: 11 euroa / hlö tai  
7,50 euroa / Eläkeliitto ry:n jäsen.  
Varmistathan kylpylän aukioloajat jo 
tilausvaiheessa.



Pe 8.3. klo 16 Naistenpäivän konsertti ”Iskelmien aarteita, lauluja elämästä” ja  
 päivätanssit / Raija Bernitz.

To 14.3. klo 16 Yhteislaulut 50-luvulta. Voit pukeutua kellohameeseen tai muu-
ten ajan hengen mukaan. Päälle päivätanssit Maruzzella-orkeste-
rin tahdissa.

Pe 15.3. klo 16 Sota-ajan laulut ja Jääkärin morsian -konsertti sekä päivätanssit /
Essi Leppäkoski Duo.

Pe 22.3. klo 16 Pelimannisoitot ja päivätanssit.
Su 24.3. klo 16 Pelimannisoitot ja päivätanssit.
To 28.3. klo 18 Ohjelmallinen italialainen Mafioso-ilta. Ravintola on koristeltu 

pizzeriaksi ja Pelottomat-orkesteri tulkitsee koskettavia lauluja. 
Hinta: 31 € / hlö

Pe 29.3. klo 16 Jarkko Salmi ja Sunset-orkesteri ”Tanssimusiikin helmiä” -konsertti 
ja päivätanssit.

HUHTIKUU
Pe 5.4. klo 16 Suulaiden savottamiesten humoristinen harmonikkakonsertti ja 

päivätanssit / Sepot Soittila ja Lankinen.
To 11.4. klo 18 Itämainen ilta ohjelmineen ja ruokineen. Tarjotaan itämainen 

illallinen alkupaloineen eli mezeineen. Ohjelmasta vastaa kansan-
musiikkiryhmä taitavine tanssijoineen. Hinta: 31 € / hlö

Pe 12.4. klo 16 Viihdetaiteilija ja koomikko Päivi Mäkinen tulkitsee Edith Piafin 
kappaleita ja tarinoi tämän elämästä. Säestys ja tanssimusiikki 
Veli-Matti Friman.

To 25.4. klo 16 Rakkautta ja romantiikkaa -konsertti ja päivätanssit /  
Taina Laihon yhtye.

Pe 26.4. klo 16 Sävelmiä Mozartin ja Salierin oopperoista,  
tulkitsemassa Riku ja Roope Pelo.

Ti 30.4. klo 18 Vapunaaton karkelot ja pelimannien tahdittamat tanssit.  
Hinta: 26 € / hlö

TOUKOKUU
Pe 3.5. klo 16 Pelimannisoitot ja päivätanssit.
To 9.5. klo 16 Leinoa Lehmirannassa sanoin ja sävelin -ohjelma.  

Lausunta Eila Mamia, musiikki Janne Kuusinen ja Aki Toivoniemi.
Pe 10.5. klo 16 Leikkimielinen Napakymppi itsensä Kari Salmelaisen vetämänä. 

Musiikista ja tanssisoitosta vastaa Veli-Matti Friman.
To 16.5. klo 16 Laila Kinnusen ja Olavi Virran tunnelmissa konsertti ja päivätanssit 

/ Roope Pelo ja Sanna Takatalo-Heinonen.
Pe 17.5. klo 16 Elokuvasävelmiä-konsertti / Antti Saarinen Duo.
Pe 24.5. klo 16 Kevään helmiä -konsertti ja päivätanssit – iskelmiä, kansanlauluja 

ja lauluja äideille /Essi Leppäkoski Duo.



KESÄKUU
Ke 5.6. klo 18 Itämainen ilta ohjelmineen ja ruokineen: vatsatanssia, musiikkia 

sekä itämaista ruokaa. Mukana roolihahmo sheikki Mustafa sekä 
haareminaiset. Hinta: 31 € / hlö

Pe 14.6. klo 16 Pelimannisoitot ja päivätanssit.
Pe 21.6. klo 18 Juhannuskarkelot orkesteritansseineen. Hinta: 26 € / hlö

ELOKUU
Pe 2.8. klo 16 Olavi Virran ja Laila Kinnusen tunnelmissa -konsertti ja  

päivätanssit / Roope Pelo ja Sanna Takatalo-Heinonen.
Pe 9.8. klo 18 Ohjelmallinen kreikkalainen ilta, jossa maistellaan sikäläisiä  

makuja ja nähdään kansantanssiesityksiä kreikkalaiseen tyyliin.  
Hinta: 31 € / hlö

Pe 16.8. klo 16 Iloa ja huumoria -konsertti – Matti Jurvasta Anita Hirvoseen ja 
päivätanssit /Essi Leppäkoski Duo.

Pe 23.8. klo 16 Pelimannisoitot ja päivätanssit.
Su 25.8. klo 16 Kansallispukukavalkadi ja päivätanssit.
Ke 28.8. klo 19 Imitaattori Sami Vuoren Mestareita matkimassa -show.  

Hinta: 15 € / hlö. Sis. ohjelma + kahvi ja makea kahvileipä.
Pe 30.8. klo 16 The Senior Vois of Lehmiranta -karsinta  

(osallistujat samannimiseltä kurssilta).

SYYSKUU
Su 1.9. klo 16 The Senior Vois of Lehmiranta -finaali.
To 5.9. klo 16 Kirjeitä sieltä jostain sekä vanhoja iskelmiä. Tulkitsijana viihdetai-

teilija Päivi Mäkinen. Säestys ja tanssisoitto Veli-Matti Friman.
Pe 6.9. klo 16 Suomalaisia säkeitä lausuttuna ja laulettuna esitys. Lausunta Eila 

Mamia. Musiikki Janne Kuusinen ja Aki Toivoniemi. Sadonkorjuu-
lounas ennen ohjelmaa.

To 12.9. klo 16 Iskelmien aarteita, lauluja elämästä / Raija Bernitz.
Pe 13.9. klo 16 Unto Monosen ja Baddingin tunnelmissa / Jarkko Salmi & Sunset.
Pe 20.9. klo 16 Pelimannisoitot ja päivätanssit.
Su 22.9. klo 16 Pelimannisoitot ja päivä tanssit.
To 26.9. klo 16 Yhteislaulut 50-luvulta. Voit pukeutua kellohameeseen tai muu-

ten ajan hengen mukaan. Päälle päivätanssit Maruzzella-orkeste-
rin tahdissa.

Pe 27.9. klo 16 Muistoissamme Malmstén -konsertti ja päivätanssit /  
Essi Leppäkoski Duo.



LOKAKUU
To 3.10. klo 18 Ohjelmallinen italialainen Mafioso-ilta. Ravintola on koristeltu 

pizzeriaksi ja Pelottomat -orkesteri tulkitsee koskettavia lauluja. 
Hinta: 31 € / hlö

Pe 4.10. klo 16 Trubaduuri Juhani Viidan tulkitsema Suomen kuplettimestarit 
-konsertti ja päivätanssit.

Pe 11.10. klo 16 Suulaiden savottamiesten humoristinen harmonikkakonsertti ja 
päivätanssit / Sepot Soittila ja Lankinen.

Pe 18.10. klo 16 Pelimannisoitot ja päivätanssit.
Su 20.10. klo 16 Pelimannisoitot ja päivätanssit.
To 24.10. klo 16 Yhteislaulut 50-luvulta. Voit pukeutua kellohameeseen tai muu-

ten ajan hengen mukaan. Päälle päivätanssit Maruzzella-orkeste-
rin tahdissa.

Pe 25.10. klo 16 Hienoimmat elokuvasävelmät -konsertti ja päivätanssit / Essi 
Leppäkoski Duo.

To 31.10. klo 18 Riistapeijaiset, joissa nautitaan maukkaasta riistaruoasta iloisten 
ohjelmaisäntien johdolla. Tarjolla on hulvattomia tarinoita miel-
lyttävällä musiikilla höystettynä. Hinta: 31 € / hlö

MARRASKUU 
Pe 1.11. klo 16 Eila Pienimäen 60-vuotistaiteilijajuhlakonsertti ja päivätanssit.
Pe 8.11. klo 16 Pelimannisoitot ja päivätanssit.
To 14.11. klo 16 Matka maailman ympäri -konsertti ja päivätanssit / Taina Laiho 

yhtyeineen.
Pe 29.11. Jouluruoka ja -konsertti sekä päivätanssit (esiintyjä avoin). Tilai-

suuden hinta ja kellonaika ilmoitetaan myöhemmin.

JOULUKUU
La 7.12. klo 16 Jouluiset pelimannisoitot, jouluruoka ja päivätanssit. Tilaisuuden 

hinta ilmoitetaan myöhemmin.

Muutokset mahdollisia. Kalenteri täydentyy ajan kuluessa. Ajantasainen kalenteri 
verkkosivuillamme www.lehmiranta.fi.
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www.lehmiranta.fi
puh. (02) 727 5200
lehmiranta@elakeliitto.fi
Lehmirannantie 12, 25170 Kotalato (Salo)

Rytmiä
Riemua

Rentoutumista
www.lehmiranta.fi


