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Kauniina nauhana vuosien päivät, 
helminä muistoksi kaikki jäivät. 
Elämän päivien ketju on kallis, 
ei niiden yhdenkään kadota sallis.       Jäsenkirje 1/2014 
 

40-vuotisjuhlat sunnuntaina 13.4.2014 
 
Kangasalan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry täyttää tänä vuonna 40 vuotta.  Syksyllä 1973 Kan-
gasalle perustettiin Kehitysvammaisten Tukikerho tehtävänään miettiä, miten edistää kehitysvam-
maisten hyväksi tehtävää työtä.  27.1.1974 Tukikerhon tilalle perustettiin paikallinenTukiyhdistys, 
jonka ensimmäisenä toimintamuotona alettiin Kangasalan seurakunnan kanssa järjestää kehitys-
vammaisille tarkoitettua päiväkerhotoimintaa. Yhdistyksemme lisäksi siis myös Perjantaikerho täyt-
tää tänä vuonna 40-vuotta. 
Juhlavuoden kunniaksi vietämme Palmusunnuntaina 13.4. yhdessä Kangasalan seurakunnan kanssa 
Perjantaikerhon sekä Tukiyhdistyksen 40-vuotisjuhlaa.  Juhlapäivä alkaa Kangasalan kirkossa klo 10 
Kehitysvammaisten kirkkopyhän jumalanpalveluksella, jonka jälkeen siirrytään Suoraman seurakun-
takotiin juhlalounaalle ja 40-vuotisjuhlille. Jumalanpalveluksen jälkeen on järjestetty ilmainen bussi-
kuljetus Suoramalle, samoin kuin paluukuljetus kirkonkylälle juhlan päätyttyä.  
 

TERVETULOA MUKAAN YHTEISEEN, MUISTORIKKAASEEN JUHLAAN 
JA TAPAAMAAN TUTTUJA MENNEIDEN VUOSIEN VARRELTA! 

 

Tukiyhdistyksen ylimääräinen kokous su 30.3. klo 15 
Tukiyhdistyksen hallitus on päättänyt kutsua koolle Kangasalan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry:n ylimääräisen 
kokouksen, joka pidetään sunnuntaina 30.3.2014 klo 15.00 Pälkäneellä Paloaseman kerhotiloissa.  Kokouksen 
aiheena on uusien sääntöjen hyväksyminen.  40-vuotta täyttävän yhdistyksemme säännöt ovat päivittämisen tar-
peessa mm. yhdistyslain sekä kuntaliitosten tuomien muutosten takia.  Tervetuloa mukaan kokoukseen! Samalla 
keskustellaan juhlavuoden tulevista tapahtumista kuten leireistä. 
  
 
Sappeen kesäteatterissa lauantaina 28.6. klo 14.00 

Sappeen Kesäteatteri esittää kesällä 2014 musiikkikomedian 
Yhden Tähden Hotelli. Käsikirjoitus ja ohjaus Heikki Vihinen. 
Esityksen aikana tullaan kuulemaan tunnettuja suomalaisia 
klassikkohittejä vuosien varrelta tanssiorkesterin ja taitavien 
solistien esittämänä. 
Varaa oma lippusi kesäteatteriin Riitalta toukokuun loppuun 
mennessä. Lippujen hinta 30 €/ kpl sisältää myös kahvin ja 
pullan väliajalla.  Jos lähdet teatterimatkalle yhteisellä kyydillä, 
linja-automatka maksaa lisäksi 5 €.  Bussi lähtee Kaarinanko-
deilta klo 12.30 ja ajaa Pälkäneen kautta Sappeeseen. 
 

 

 



Kesän 2014 leirisuunnitelmat  
1) Perinteinen Aitoon leiri pidetään ma - ke 21-23.7. Leiriläisille hinta on 100 €. Leirille mahtuu 20 henkeä. 
2) Leirimatka Viroon Põltsamaalle tehdään to 31.7. – su 3.8.  Tällekin leirille mahtuu mukaan 20 leiriläistä. Leiri-
matkan hinta tulee olemaan noin 200 €. Alla on vielä tarkempaa ennakkotietoa tästä Viroon suunnitellusta leirimat-
kasta. 
Yhdistyksemme jäseninä olevat kehitysvammaiset voivat ilmoittautua jommallekummalle leirille. Ilmoittautumis-
aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. 
  

Juhlaterveisin tiedottaja-Marke 

 
 
 
TIEDOTE LEIRIMATKASTA VIRON PÖLTSAMAALLE
   
  
Kangasalan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry yhdessä 
Kangasalan seurakunnan kanssa järjestää leirimatkan 
Viron Pöltsamaalle. Leirimatkan kohderyhmänä ovat 
hyväkuntoiset kehitysvammaiset. Teemme tutustumisia 
myös kävellen Pöltsamaan kaupungin kohteisiin. 
Lähtö on torstaina 31.7.2014 klo (aamusta) Kaarinan 
kodeilta (Pälkäneeltä matkalle mukaan) ja paluu sunnun-
taina 3.8.2014 illalla. Tarkempi matka-aikataulu valmis-
tuu ennen matkaa. 
Virossa majoitumme Kangasalan seurakunnan ystävyys-
seurakunnan (Pöltsamaan srk) entiseen pappilaan.    
Matkan hinta on n. 200 € sisältäen matkat, majoituksen ja ruokailut. Matkalle kannattaa varata myös taskurahaa. 
Leirimatkalle mukaan halukkaiden on huomioitava mm.    

 mukaan virallinen henkilötodistus    
 päivittäinen lääkitys sovittava erikseen ohjaajan kanssa (ilmoitetaan myöhemmin) 
 erityisruokavaliosta sovittava myös erikseen  
 majoitus tapahtuu seuraavasti: tytöt omiin huoneisiin ja pojat omiin huoneisiin, majoitustilat sijaitsevat ra-

kennuksen yläkerrassa, joten leiriläisten täytyy päivittäin kiivetä useita kertoja portaissa.  WC- ja suihkutiloja 
leiripaikassa on rajoitetusti.  

 majoitustiloista johtuen leirimatkalle pääsee n. 20 tukiyhdistyksen jäsentä + lisäksi ohjaajat 
 mukaan lähtevät ohjaajat tekevät valinnan leirimatkalle lähtijöistä ja valinnoista tiedotetaan kaikille ilmoittau-

tuneille 
 tarkempi matkaohjelma lähtijöille jaetaan lähempänä ko. ajankohtaa    

 
Tarvittavat lisätiedot: Tapio Räfsten 050 558 2762, sähköpostilla: tapio.rafsten@elisanet.fi tai Jaana Röno 040 865 
5928. 
 
Mukaan lähtijät täyttävät hakulomakkeen (jaetaan myöhemmin) joka palautetaan Rönön Jaanalle. 
 
 


