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    Jäsenkirje 2/ 2012 
Jo joutui armas aika ja suvi suloinen… 
 
Kesä on vihdoinkin tullut ja muutaman päivän päästä kouluissa lauletaan taas tuttua suvivirttä. Mieles-
sä on jo loma ja monet mukavat kesäsuunnitelmat.  Toivottavasti kalenteriinne vielä mahtuu Tukiyh-
distyksen tarjoamat kesäpuuhat: 
 
Kesä alkaa teatterissa 10.6.2012 
Kehitysvammaiset ja heidät omaisensa / hoitajansa sekä tu-
kiyhdistysväki ovat saaneet kutsun Kangasalan kesäteatteriin 
Kisarantaan sunnuntaina 10.6. klo 19.00.   Ramppi-teatterin 
esitys ”Poika varjoisalta kujalta” sisältää paljon 50-luvun 
tanssimusiikkia ja muistoja nuoruudesta.  Se kertoo Suomen 
ja Kangasalan historiaa sotien jälkeiseltä jälleenrakentamisen 
ajalta.  Lahjoituksena saatuja lippuja esitykseen jaetaan ha-
lukkaille Pähkinäkallion, Siniwillan ja Kaarinankotien kautta.  
Muuten lippuja voi kysellä Markelta p. 0505386662.  
 
Leirit Aitoossa 24.-26.7. ja 16.-18.10. 
Aitoon Koulutuskeskuksessa järjestetään kehitysvammaisten 
leirejä seuraavasti: 
24.-26.7. on Liikunnallinen kesäleiri.  Leirin hinta on 70 €/ 
henkilö sisältäen yhteiskuljetuksen ja leiripäivät Aitoossa, 
täysihoidon sekä ohjaajat ja liikuntapainotteisen ohjelman. 
Leirille mahtuu mukaan enintään 20 henkilöä, etusija on niil-
lä, jotka eivät viime kesänä mahtuneet mukaan leirille.  
16.-18.10. on Senioreiden oma leiri ja myös sen hinta on 70 € /henkilö. Tälle leirille mahtuu myös 20 leiri-
läistä.  Leirille voivat ilmoittautua ne, jotka eivät mahdu kesäleirille tai eivät voi sinne osallistua liikuntara-
joitteidensa takia. Leirien ilmoittautumiset 15.6. mennessä Riitalle p. 0408274434. Henkilökohtainen avus-
taja on oltava leirillä mukana sitä tarvitsevalle. 

 
Ylisfestarit 18.8.  
Ylis-festarit järjestetään Ylisellä jo kolmattatoista kertaa lauantaina 18.8. Tar-
kempia tietoja tapahtumasta saa Riitalta. 
 
Kesän lopuksi  Tähtirannassa 
Tervetuloa Tähtirantaan kesänlopetustunnelmissa lauantaina 1.9. klo 14 alkaen. 
Mukaan ovat tervetulleita niin isot kuin pienetkin. Sauna ja kylpytynnyri ovat 
lämpimänä, grillituvassa nautitaan nuotiokahvit ja grilliherkkuja saunan jälkeen.  
Ilmoita tulostasi Markelle elokuun loppuun mennessä. 
 
Jos olet Facebookissa, käy liittymässä myös Kangasalan Seudun Kehitysvam-
maisten Tukiyhdistyksen tykkääjäksi! 
 
Aurinkoista kesää toivotellen 
tiedottaja-Marke 
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