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Kesäkuussa pelto kukkii, ruoho vihertää.  Jäsenkirje 2/2015 

Neljän seinän sisälle ei kukaan silloin jää. 

Ihmetellään ötököitä, sirkan sirinää. 

Peippo laulaa, aurinko taas selkää lämmittää. 

 

Kesätervehdys teille kaikille! Tässä tarkempaa tietoa kesän ja syksyn tapahtumista: 
 

Elokuussa Ylisfestarit 15.8. 

Ylisfestarit järjestetään ensimmäistä kertaa Pitkäniemessä lauantaina 15.8. Yhteiskuljetus 

lähtee Kaarinan kodeilta klo 13 ja paluumatkalle lähdetään klo 19, Kaarinan kodeille bussi 

on palannut klo 20 mennessä. Festari-lippu maksaa 20 € ja matkat edestakaisin 5 €.  Ilmoit-

tautumiset Riitalle 31.7. mennessä. 

Eräretki Laipanmaahan sunnuntaina 

23.8. 
Kesän lopulla lähdetään viettämään päivää 

Sahalahdella. Aluksi ohjelmassa on muuta-

man kilometrin vaellus Laipanmaan erämaa-

alueella ja makkaranpaisto laavulla. Päivän 

päätteeksi vietetään ohjelmallista saunailtaa 

Sahalahdella kunnan rantasaunalla.  Linja-

auto lähtee Kaarinan kodeilta klo 13 ja pa-

luumatkalle lähdetään klo 20. Linja-autossa 

kerättävä retkimaksu 10 € sisältää matkat 

sekä tarjoilut.  Ilmoittautumiset Riitalle 31.7. mennessä. Omilla kyydeillä voi tulla myös suo-

raan Sahalahden saunalle klo 17, Rantasauna sijaitsee kauniilla ja rauhallisella paikalla Haa-

pasaaren kylässä Längelmäveden rannalla, osoite Saunatie 59. 

 

Lokakuussa leiriviikonloppu Lautsiassa 17.-18.10. 

Leiriviikonloppu järjestetään Lautsian lomakeskuksessa Hauholla la-su 17.-18.10. Leirillä 

majoitus on kahden hengen huoneissa, mukaan voi lähteä myös kehitysvammaisen omainen. 

Majoitus on kahden hengen huoneissa. Ohjelmassa ulkoilua, yhdessäoloa ja musiikkia, sau-

nomaan pääsee sekä rantasaunassa että sisällä, jolloin käytössä on myös uima-allas.  Lautsian 

ravintola tarjoaa meille herkulliset ruoat. Mukaan mahtuu 40 leiriläistä. Leirin hinta tulee 

olemaan noin 80 € sisältäen matkat, majoituksen, ruokailut sekä ohjelman.  Ilmoittautumiset 

Riitalle 31.7. mennessä. 

 

Jäsenkirjeet myös sähköpostiin 

Jos haluat jatkossa saada Tukiyhdistyksen jäsenkirjeet ja muut tiedotteet suoraan sähköpos-

tiisi, lähetä sähköpostiosoitteesi Markelle marke.nieminen@gmail.com.  Jäsenkirjettä jaetaan 

edelleen toimintakeskusten kautta sekä lähetetään postitse.  Jäsenkirje on luettavissa myös 

Tukiyhdistyksen nettisivuilla www.kimppa.me/tukiyhdistys sekä Facebookissa 

www.facebook.com/kangasalakvtuki  Muistathan, että myös Tukiliiton sivuilta netistä löytyy 

paljon ajankohtaista asiaa http://www.kvtl.fi/. 
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