Kangasalan Seudun Kehitysvammaisten Tuki Ry
Puheenjohtaja Jaana Kilpiä, Hölkkäsuora 6 B 19,36220 Kangasala, p. 3792472, 0400 890422
Sihteeri Riitta Helenius Lomatie 2 B 5, 36600 Pälkäne, p. 040 8274434
Tiedottaja Marketta Nieminen, Kaarina Mtt 103,36200 Kangasala, p. 050 5386662
www.kimppa.me/tukiyhdistys
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Jäsenkirje 2/ 2011

Kevätsää lämmittää,
luonnon kaiken herättää…
Kevät on vihdoinkin tullut ja kesään on enää hetki aikaa. Mielessä on jo loma ja monet mukavat kesäsuunnitelmat. Tässä muistutuksena ja tarkennuksena monenlaista Tukiyhdistyksen
järjestämää kesäpuuhaa:
Kesä alkaa Tähtirannassa
Tervetuloa Tähtirantaan aloittamaan kesää lauantaina 28.5. klo 14 alkaen. Mukaan ovat tervetulleita
niin isot kuin pienetkin. Sauna ja kylpytynnyri ovat lämpimänä, grillituvassa nautitaan nuotiokahvit
ja grilliherkkuja saunan jälkeen. Vielä ehdit ilmoittautua Markelle p. 0505386662
Ja jatkuu teatteriretkellä…
Yhdistys myy lippuja Sappeen kesäteatteriin la 2.7.2011 klo 14.00 musiikkinäytelmään ”Tankki
täyteen”. Sulo Vilén on ostanut pikitieltä syrjään jääneen huoltoaseman, " kun halvalla sai". Mukana nähdään kaikki tutut Tankki täyteen- hahmot Juhanaa ja Reinikaista myöten. Myymme lippuja
erikseen sekä Kostian kievarin päivällisen ja kuljetuksen kanssa. Teatteriliput ovat hinnaltaan 23 €.
Teatteriesitys ja ruokailu maksaa 35 €. Teatteriesitys, ruokailu ja bussikuljetus maksaa 40 €.
Ruokailuun ja bussikuljetukseen ilmoittautumiset Riitalle p. 0408274434 Lippuja voi kysellä hallituksen jäseniltä. Bussi lähtee Kaarinankodeilta klo 12.30 ja ajaa linja-autoaseman ja Pälkäneen
kautta. Paluu illalla klo 19.30 mennessä.
Ja sitten perinteinen kesäleiri Aitoossa 26.-28.7
Aitoon Koulutuskeskuksessa järjestetään taas tänä kesänä kehitysvammaisten leiri. Yhteislähtö
tiistaina 26.7. klo 10 Kaarinankodeilta. Kotimatkalle Aitoosta lähdetään torstaina 28.7. klo 14.00.
Leirin hinta on 70 euroa sisältäen bussimatkat ja leiripäivät Aitoossa, täysihoidon sekä ohjaajat ja
ohjelman. Leirille mahtuu mukaan enintään 20 henkilöä. Henkilökohtainen avustaja on oltava
mukana sitä tarvitsevalle. Ilmoittautumiset 10.6. mennessä Riitalle.
… ja lopuksi vielä Ylisfestarit 20.8.
Perinteiseen tapaan tänäkin vuonna lähdetään mukaan Ylis-festareille, jotka järjestetään Ylisellä
jo kahdettatoista kertaa. Festarilippu ja kuljetus maksaa 20 €. Lähtö Kaarinankodeilta klo.13.00.
Ilmoittautua voi kesän aikana Riitalle.
Yhdistyksemme nettisivujen osoite on hieman muuttunut. Sivut löytyvät osoitteesta
www.kimppa.me/tukiyhdistys . Lisäksi yhdistys löytyy nyt myös Facebookista.
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Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. on avannut oman verkkokaupan nimeltä ”Ystävänkauppa”. Valikoimista löytyy paljon upeita, pääosin kotimaisia laatutuotteita, jotka ovat pääosin kehitysvammaisten valmistamia tai
ne on suunniteltu kehitysvammaisten taiteilijoiden taideteoksista. Ostaessasi tuotteita Ystävänkaupasta, tuet Kehitysvammaisten Tukiliiton
toimintaa. Kauppa löytyy osoitteesta http://ystavankauppa.fi/
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