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TEEMA: Yritys ja palvelut tutuksi 
 
HELMIKUU 2022 

➢ Hiihtolomaviikoilla vk:t 8-10 tilavierailuja makkaranpaiston, 
mäenlaskun ja eläimiin tutustumisen parissa. Tilavierailut ajan 
varauksella. 

➢ Laskiaissunnuntai viikonloppuna la 26.2 ja su 27.2 alpakkatila 
järjestää perhetapahtuman. Koronaturvallisuuden takia paikkoja rajoitetusti ja 
varauksella.  

➢ Alpakat esittäytyvät vuorollansa facebookissa ja Instagramissa 7-13.2 kummipalvelun 
käynnistämistä varten. 

 
MAALISKUU 2022 

➢ Lasten eläintenhoitokerho starttaa torstaina 16.3 klo: 17-18. 
➢ Vuohet esittäytyvät vuorollansa kummitoimintaa varten 7-13.3 somessa 
➢ Alpakka/vuohi kummitoiminta alkaa ja järjestetään tilalla ensimmäinen kummipäivä. 
➢ Järjestetään villanputsaus talkoot edellisvuosien villojen loppuputsauksen osalta,  

ainakin yhtenä viikonloppuna. Haetaan somen kautta osallistujia. 
 

HUHTIKUU 2022 
➢ Kehoa rentouttavat sointukylvyt starttaavat joko ulkona riippukeinuissa 
tai tilan asiakastilassa. Somen kautta tiedotetaan päivistä ja ajoista.  
➢ Pääsiäisenä Noita Vesiperän pääsiäistervehdys somessa ja tilan 
aukioloajat.  
➢ Aletaan jännittämään loppukuusta ensimmäisen alpakkavasan 
syntymää ja vuohien pikku kilien tuloa maailmaan. 
➢ Huhtikuun alpakka/vuohi kummipäivä. 
➢ Aikuisten päiväleirin kehittelyä ja some-kyselyä sisällöstä. 
 

TOUKOKUU 2022 
➢ Sointukylvyt jatkuvat ulkona tai sisällä, säästä riippuen 
➢ Alpakoiden kerintäkuukausi. Riippuen toteutuspäivästä, villanputsaus 
talkoot joko toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa.  
➢ Toukokuun alpakkakummipäivä. 

 
KESÄKUU 2022 

➢ Sointukylvyt jatkuvat ulkona riippukeinuissa 
➢ Kesäkuun alpakka/vuohi kummipäivä 
➢ Aikuisille suunnatun viikonlopun päiväleirin toteutusta  
➢ Jännitetään pikku kilien syntymää 

 
HEINÄKUU 2022 

➢ Sointukylvyt jatkuvat ulkona riippukeinuissa 
➢ Heinäkuun alpakka/vuohi kummipäivä 

➢ Lasten päiväleirien toteutusta 
➢ Tunnemaalauspäivien palvelu esitellään 

 

 



ELOKUU 2022 
➢ Sointukylvyt jatkuvat ulkona riippukeinuissa 
➢ Elokuun alpakka/vuohi kummipäivä 
➢ Tunnemaalauspäivä toteutetaan 
➢ Elokuun lasten leiriviikko 
➢ Jännitetään alpakkavasan syntymää 

 
SYYSKUU 2022 
➢ Sointukylvyt ulkona riippukeinuissa vielä syyskuussa, jos  
      sää sallii 
➢ Yksilölliset äänimaljahoidot starttaavat säännöllisesti  
➢ Syyskuun alpakka/vuohi kummipäivä 
➢ Syyskuun tunnemaalauspäivä 
➢ Aikuisten viikonlopun päiväleiri 
➢ Keskitetyt alpakkavaellusviikot/ tyhy-toiminnat 
 

 
 
LOKAKUU 2022 

➢ Sointukylvyt sisällä toteutuen 
➢ Yksilölliset äänimaljahoidot ajan varauksella 
➢ Lokakuun tunnemaalauspäivä 
➢ Lokakuun alpakka/vuohi kummipäivä 
➢ Ryhmien vierailuviikot keskitetysti 
➢ Tuotemyyntiesittelyä 

 
MARRASKUU 2022 

➢ Sointukylvyt sisällä toteutuen 

➢ Yksilölliset äänimaljahoidot ajan varauksella 
➢ Marraskuun tunnemaalauspäivä 
➢ Marraskuun alpakka/vuohi kummipäivä 
➢ Tuotemyyntiesittelyä 

 
JOULUKUU 2022 

➢ Sointukylvyt sisällä toteutuen 
➢ Yksilölliset äänimaljahoidot ajan varauksella 
➢ Joulukuun tunnemaalauspäivä 
➢ Joulukuun alpakka/vuohi kummipäivä 
➢ Joulukalenterin käynnistys 
➢ Joulutapahtuma tilalla 

 
 
 


