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Jäsenkirje 2/2010

Toukokuun tervehdys!
Kevät on vihdoinkin tullut ja kesään on enää hetki aikaa. Mielessä on jo loma ja monet mukavat kesäsuunnitelmat. Toivottavasti joku näistä Tukiyhdistyksen kesäpuuhista mahtuu vielä
kalenteriinne.
Hyvän tuulen päivä 29.5. Sorsapuistossa klo 12-15
Kaikille avoin ulkoilmatapahtuma järjestetään Sorsapuistossa klo 12-15. samanaikaisesti Kehitysvammaisten Tukiliiton liitokokouksen aikaan. Tukiliitto tuottaa puistoon liikunnallisen perheseikkailun, jossa lapset ja aikuiset voivat liikkua rastilta toiselle. Tapahtumassa on myös mahdollisuus
kokeilla Malikkeen toimintavälineitä (http://www.malike.fi/). Tämän lisäksi Tampereen yhdistys ja
Voimavirta-projekti ovat luvanneet olla mukana järjestämässä jotakin perheille sopivaa puuhaa
(esim. puistojumppaa) ja esittelemään toimintaansa. Kannattaa siis suunnata matka Tampereelle!
Kesäteatteriin 19.6. klo 14
Yhdistys myy lippuja Sappeen kesäteatteriin viimevuotiseen malliin. Satumaa tango-musikaali kertoo Unto Monosesta, esitys on 19.6.2010 klo 14.00. Viime vuoden kesäteatteriesitys sai monet kiitokset, joten luvassa on taas varmasti näkemisen arvoinen esitys. Musikaalin pääosissa ovat Ritva
Oksanen, Paavo Honkanen ja Pauliina Salonen. Lippujen hinta on 20 € kehitysvammaisille ja 22
€ muille. Järjestämme tarvitseville myös yhteiskuljetuksen sekä kahvitarjoilun näytännön jälkeen 4
euron lisähinnalla, tästä ilmoittautuminen Riitalle 20.5. mennessä. Teatterilippuja voi kysellä hallituksen jäseniltä.
Perinteinen kesäleiri Aitoossa 14.-16.7.
Aitoon Koulutuskeskuksessa järjestetään taas tänä kesänä kehitysvammaisten leiri. Yhteislähtö
keskiviikkona 14.7. klo 10 Kaarinankodeilta. Kotimatkalle Aitoosta lähdetään perjantaina 16.7. klo
14.00. Leirin hinta on 70 euroa sisältäen bussimatkat ja leiripäivät Aitoossa, täysihoidon sekä ohjaajat ja ohjelman talon puolesta. Leirille mahtuu mukaan enintään 20 henkilöä. Henkilökohtainen
avustaja on oltava mukana sitä tarvitsevalle. Ilmoittautumiset 10.6. mennessä Riitalle.
.
Kesäinen ilta Tähtirannassa keskiviikkona 28.7. klo 15-20
Tervetuloa Tähtirantaan viettämään perinteisesti mukavaa heinäkuista iltapäivää tiistaina 28.7. klo
15-20. Mukaan ovat tervetulleita niin isot kuin pienetkin. Sauna ja kylpytynnyri ovat lämpimänä,
grillituvassa nuotiokahvit ja muuta tarjoilua. Ilmoitathan tulostanne Markelle 25.7. mennessä p.
0505386662
Ylisfestarit 21.8.
Perinteiseen tapaan tänäkin vuonna lähdetään mukaan Ylis-festareille, jotka järjestetään Ylisellä jo
yhdettätoista kertaa. Ilmoittautua voi kesän aikana Riitalle, tarkemmat tiedot reissusta kerrotaan
mukaan lähteville elokuun alkupuolella.
Hyvää kesää ja lämpimiä aurinkoisia kesäpäiviä kaikille!
toivottelee Marke

