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Maaliskuun tienoissa kevään jo haistaa,
nietokset sulavat, aurinko paistaa.

Jäsenkirje 1/2013
MITALIONNEA!
Kangasalta oli hieno edustus Special Olympics –talvikisoissa EteläKoreassa 26.1. – 6.2.2013
Onnea Veli-Matti Putilalle, joka sai
hiihdossa hopeaa sekä pronssia
sekä Ville Putilalle, joka sijoittui
taitoluistelussa viidenneksi! Kuvassa Varala team –taitoluistelijat
mitalikahveilla kukitettuina.

Elokuvaprojekti ja yläasteille suunnattu suvaitsevaisuuskiertue
Alkuvuonna Tukiyhdistys on ollut mukana toteuttamassa Kangasalan toimintakeskuksissa tehtävää lyhytelokuvaprojektia. Elokuvaa on tehty Taideverstas Wärjäämön elokuvaprojekteista vastanneen tamperelaisen Jarmo Skönin
johdolla alkaen käsikirjoituksesta ja roolijaosta. Nyt monta mielenkiintoista kuvauspäivää on takana ja elokuva valmistuu kevään aikana niin, että sitä esitetään Kangasalan ja Pälkäneen yläasteilla Suvaitsevaisuuskiertueella, jonka
toteuttavat yhdessä Tukiyhdistys, Toimintakeskukset ja Kangasalan seurakunta. Luvassa on elokuvan esityksiä myös
meille muille kiinnostuneille ja jatkossa elokuvan voi katsoa myös netistä.

RISTEILY

Baltic Princess 27.-28.4.2013

Suosittu Baltic Princess on siirtynyt Turku-Tukholma reitille. Hyppää Sirpan Bussimatkojen kyytiin ja nauti Tukiyhdistyksen perinteisestä risteilyreissusta! Lauantaina 27.4. klo 17.00 Lähtö Kangasalta, paluu sunnuntaina 28.4. noin
klo 21.30. Meritanssit laivalla tahdittaa Marko Maunuksela & Fantasia.
Huom! Risteilyllä täytyy olla virallinen henkilökortti eli passi tai kuvalla varustettu henkilökortti. Tukiyhdistyksen
puolesta matkaan lähtee tuttuun tapaan useampia avustajia, mutta jos lähtijä tarvitsee henkilökohtaisen avustajan,
hän huolehtii asian itse ja myös maksaa matkan.
Risteilyn hinta on 70 €. Se sisältää matkojen ja hyttimajoituksen lisäksi sunnuntain buffet-lounaan. Risteilylle onkin
syytä varata mukaan rahaa muihin ruokailuihin.
Ilmoittautumiset risteilylle Riitalle 3. huhtikuuta mennessä p. 040 8274434

Sappeen kesäteatterissa lauantaina 29.6. klo 14.00
Sappeen kesäteatterissa saa tänä kesänä laulaa mukana Musta aurinko nousee,
Viidestoista yö, Marilyn ja 18 muuta Juicen hittibiisiä! Musikaali sukeltaa legendaarisen taiteilijan Juhani ”Juice” Leskisen sielunmaisemaan, rocklyriikan helmien
syntysijoille ja Manse-rockin luojan elämään. Käsikirjoitus ja ohjaus Heikki Vihinen, pääosassa Otto Kanerva.
Varaa oma lippusi kesäteatteriin Riitalta toukokuun loppuun mennessä, lippujen hinta 25 €/ kpl.
Mahdollinen kesäleiri tai leiripäivät varmistuvat lähiaikoina, joten niistä tiedotetaan myöhemmin.
Kevätaurinkoisin terveisin tiedottaja-Marke
PS. Yhdistys on myös Facebookissa. Jos sinäkin olet, käy liittymässä Kangasalan Seudun Kehitysvammaisten Tuki
ry:n tykkääjäksi!

