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      Jäsenkirje 3/2017 
Kesäretki Vesilahteen su 30.7. 
Teemme retken Rämsöön kesäteatteriin Vesilahteen su 30.7. 
Näytelmänä on intiaanitarina ”Sanansaattaja ja päällikön 
sulka” klo 15. Ennen kesäteatteri-esitystä käymme Laukon 
Kartanossa, jossa syömme lounaan Juhlatallin ravintolassa 
klo 12.30.  
Lähtö on klo 11.00 Kaarinan kodeilta ja klo 11.15 Kuussalon-
gista. Retken hinta on jäsenille 40 €, joka sisältää matkan, 
ruokailun ja teatterilipun sekä väliaikatarjoilun.  Linja-autoon 
mahtuu 50 henkilöä. Retki sopii myös pyörätuolissa liikkuvil-
le, jolloin yhdistys osallistuu Sote-kuljetuksen kustannuksiin 
kymmenellä eurolla. Ilmoittaudu Riitalle 30.6. mennessä.  
 
Ylis´festarit Nokialla 12.8.2017 klo 13 – 19 
Yhdistys järjestää retken festareille.  Osallistumishinta 15 
€/jäsen sisältää kuljetuksen ja lipun. Muilta 25 € / jäsen (va-
rauksella) mikäli linja-autoon mahtuu. Jäsenelle, joka käyttää 
Sote-kuljetusta yhdistys laskuttaa lipun hinnasta 10 € (muis-
ta ilmoittautua, jotta saat lipun).   
Lähtö klo 12 Kaarinakodeilta ja siitä Kuussalongin eteen ja sitten Kangasalantietä pitkin kohti Nokiaa. 
Paluu klo 19.15 Nokialta kohti Kangasalaa. 
Ilmoittautumiset Riitalle 31.7.2017 mennessä 
 
 
Valkeakoski-opisto järjestää Tukiyhdistykselle 
oman Some-kurssin 
Kurssi-illat ovat 22.8., 29.8., ja 5.9. klo 17.30-
20.00 kirjaston atk-tilassa. Kurssilla tutustutaan ja 
harjoitellaan Facebookin ja muiden sosiaalisen 
median sovellusten käyttöä. Kurssi on suunniteltu 
niin, että aikaisempaa kokemusta ei tarvita. 
Mukaan mahtuu 10 henkeä ja mukaan voi tulla 
myös avustajan kanssa. 
Ilmoittaudu Räfstenin Tapiolle 1.8. mennessä 
sähköpostilla tapio.rafsten@elisanet.fi.  
 

Valkeakosken Tukiyhdistys kutsuu yhdistyksemme 
jäseniä mukaan tansseihin 
Jalalla koreasti…tanssit Kirjaslammen lavalla 
Valkeakoskella la 8.7. klo 20-00.30 (Valtikan ta-
kana) 
Ari Nylundin orkesteri, Kalle Jussila ja Iskelmä 
Tähti v. 2011 Carita, liput 12 €.  Kangasalan Tuki-
yhdistys ei järjestä tapahtumaan yhteiskuljetusta. 
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Sinikanpäivä pe 1.9. ja näyttely kirjastossa 
Tukiyhdistys järjestää Kehitysvammaisten ”Sinikanpäivä”-kulttuuritapahtuman 
toista kertaa syyskuun ensimmäisenä päivänä Kangasala-talossa yhteistyössä 
mm. toimintakeskusten ja koulujen kanssa.  Aamupäivällä klo 9-12 tapahtu-
maan on kutsuttu koululaiset ja iltapäivällä klo 12-15 aikuiset kehitysvammai-
set. Lisätietoja tapahtumasta saa Markelta. 
Kangasalan kirjaston näyttelytiloissa on tapahtuman aikoihin kolmen viikon ajan 
näyttely, jossa on esillä valokuvaaja Reetta Murasen viime vuoden tapahtumas-
sa otettuja muotokuvia sekä kehitysvammaisten tekemää taidetta (Vatialan 
koulu ja toimintakeskukset). 
 

”Viihteen vuosisata” -konsertti Kangasala-talossa la 2.9. klo 15 
Sinikanpäivä-tapahtumaan liittyen olemme varanneet yhdistykselle lippuja Kangasala-talon konserttiin 
”Viihteen vuosisata – suomalaisten suosikit” la 2.9. klo 15.  Lähde suomalaisten suosikki-iskelmien ja viih-
demusiikin siivittämälle matkalle läpi Suomen itsenäisten vuosikym-
menten. Oppaina toimivat sopraano Mari Palo, pianisti Seppo Hovi ja 
laulaja-saksofonisti Hannu Lehtonen. Lipun hinta yhdistyksen jäsenille 
on 15 € ja muille 25 €. Pyörätuoliavustaja pääsee maksutta konsert-
tiin. 
Ilmoittautumiset Riitalle 15.8. mennessä. 

 
Metsäretki-partioleiripäivä 30.6. 
Tukiyhdistys on mukana toteuttamassa metsäretki-partioleiripäivää 
Kangasalla Vallitussa ja Santasaaressa.  Kangasalan partiolippukuntien 
Harjun Poikien ja Roineen Tyttöjen kesäleirille osallistuu yhden päivän 
ajan myös ryhmä kehitysvammaisia lapsia ja aikuisia.  Lisätietoja ta-
pahtumasta saa Markelta. 
 
Turvakursseja kehitysvammaisille  
MPK (Maanpuolustuskoulutus) järjestää Pirkkalassa maanpuolustukseen ja arjen turvallisuuteen perehdyt-
täviä kursseja. Loppuvuoden kurssit ovat: 

- Erityisryhmien turvakurssi kehitysvammaisille, jatkokurssi 25.-27.8. 
- Erityisryhmien turvakurssi 3(jatkokurssi) 11.-12.11. 

Tarkemmat tiedot kursseista ja ilmoittautumisohjeet löytyvät linkeistä: 
https://mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/90344 
https://mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/90345 

 
 
Aurinkoista kesää! 
Tukiyhdistyksen hallitus /tiedottaja Marke 
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