Tulevia tapahtumia
Ma5.2.
Ti
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POEMS Course
Safety
OF J.L. RUNEBERG, our
National Poet

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos vastaa Trapesassa kysymyksiin kodin turvallisuudesta ja auttamisesta sairausja onnettomuustilanteissa.

To 4.4. klo 12.00
Ystävyysottelu biljardissa •
Ke
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Friendship
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Trapesa
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content
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5. of sorrow or anger. Yoiks can be dedicated to animals and birds in nature, special people or special occasions, and they can
be joyous, sad or melancholic.

Ti 5.2. klo 14
J.L RUNEBERGIN RUNOHETKI POEMS OF J.L. RUNEBERG, our
National Poet

Esineet, henkilöt, ideat, tarinat, kohtalot ja niiden symboliikka ja arkkityypit. Museolehtori Salla Tiainen esittelee Kalevala-eepoksen mm. taiteilija
To 7.2. klo 12
Akseli Gallen-Kallelan kuvituksen
Kohtaamispaikat
Askel
&
kautta.

Ma 8.4. klo 12.00-13.00

Trapesa aloittavat kisailut eri
lajeissa
Mrs.
Salla Tiainen from Gallen-Kalle-

la Museum will lecture by words and
Ensimmäinen
YSTÄVYYSOTTELU
paintings
on the
Finnish-KarelianotelKalaan koronapelissä, Pappilantie 6:ssa.
levala.
Tule pelaamaan tai kannustamaan!

Pe 5.4. klo 17.00
Meeting Point Askel and Trapesa
Nuorten kv. klubi • InternaCommunity will compete by table
tional Youth Club
game korona in Pappilantie 6.
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Huhtikuu

Safety professionals will educate on
safety at home and help in accidents
and attacks of disease.

Pe 5.4. klo 12.00
Tunnetko Kalevalan sanat ja
kuvat? • Familiar with Kalevala?

Romanien kansallispäivän juhla •
National Day of
Roma
People
Ke 6.2. klo 12
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Romanikulttuurista, sen perinteistä ja nykykuulumisista kertoPäivi Elomaa, os. Puljujärvi tuo
vat Carmen ja Jari Hedman. Juhlan
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Ti 9.4. klo 12.00

To 7.2. klo 12
Retki Tarvaspäähän
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Trapesa
aloittavat
kisailut
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•
Trip
to
Tarvaspää
lajeissa
Mikael Agricolan päivänä kunnioiEnsimmäinen YSTÄVYYSOTTELU oteltamme suomen kieltä retkellä Tarlaan koronapelissä, Pappilantie 6:ssa.
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ateljeelinnaan.
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FinTo 14.2. klo 12-13
nish language Mikael Agricola will
LAULUJA YSTÄVYYDESTÄ –
be honored by visiting in the exSONGS FOR VALENTINE’S DAY
hibition “The Kalevala, In Other
Words”. No fees. We’ll leave from
Tule ystävänpäivän kahville. TrubaTrapesa at 12.
duurina viihdyttää Vladimir Ischenko.

Tulevia tapahtumia
Ke 17.4. klo 17.00

Viherpeukalotilaisuus
Ideas for Green Thumbs
Kukoistavatko kasvit sinun kotonasi? Miten orvokit ja orkideat saadaan
kukkimaan? Miten vaihdat mullat kätevimmin? Huhtikuun ikkunataiteilija
on suomeniranilainen viherpeukalo Akbar Sepiddam. Jaa myös omia niksejäsi!

Huhtikuu

Does your home flourish with flowers? If not, maybe you need a piece of
advice from flower expert? Green thumb guru Akbar Sepiddam knows all
hints of growth.

To 7.2. klo 12
Kohtaamispaikat Askel &
Trapesa aloittavat kisailut eri
lajeissa

Ke 24.4. klo 18.00-20.00

Ensimmäinen YSTÄVYYSOTTELU otellaan koronapelissä, Pappilantie 6:ssa.
Tule pelaamaan tai kannustamaan!

Mielen ja kehon hyvinvointi
Meeting Point Askel and Trapesa
Community will compete by table
Well-being of Mindgame
and
koronaBody
in Pappilantie 6.

Keskustelemme asiantuntijoiden kanssaTo
ajankohtaisista
kehon että mielen
14.2. klo 12-13
hyvinvointiin liittyvistä aiheista. Voit mittauttaa
voinnistasi
kertovia
tunLAULUJA YSTÄVYYDESTÄ –
nuslukuja sekä saada hartiahierontaa. Yhteistyössä Laurea AMK kanssa.

SONGS FOR VALENTINE’S DAY

You’re welcome to discuss with several health experts on mind and body
Tule ystävänpäivän kahville. Trubawell-being and have some massage for your shoulders. In co-work with
duurina viihdyttää Vladimir Ischenko.
Laurea AMK.

