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Nauti uusia perunoita ja voita
mansikoita ja makkaroita,
Tee saunaan tuore vasta
varpaat veteen kasta.
Muista paljon lekotella
laiturilla elämää hekotella,
Mieti kivoja juttuja
tapaa ystäviä ja tuttuja!
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Toukokuinen yhdistysseminaari
Tukiyhdistys on kutsunut 10 kehitysvammaista henkilöä mukaan risteilylle miettimään tulevaa toimintaa ja muita tärkeitä yhdistysasioita. Seminaarimatka toteutetaan
26.5.-27.5. Mukaan lähtee myös neljä ohjaajaa. Seminaariterveisiä kuullaan tältä joukolta myöhemmin.
Musiikkia ja grillailua Juhanankartanon pihalla la 28.5. klo 14-16
Tukiyhdistys on mukana järjestämässä kesäistä iltapäivähetkeä Juhanankartanon väelle ja omaisille lauantaina 28.5.
Kesäkisat 9.6.2016 Kyötikkälän kentällä kokoavat paikalle 400-500 osallistujaa
ympäri Pirkanmaan. Tukiyhdistys on mukana järjestelemässä kisatapahtumaa. Kannattaa poiketa katsomaan kesän iloisinta liikuntapäivää Kangasalla.
Ramppi-teatterin näytelmä Ilmonien arvoitus 12.6. klo 15
Ramppi-teatteri tarjoaa Tukiyhdistykselle 50 lippua Kisarannan kesäteatteriin sunnuntaina 12.6. ”Ilmonien arvoitus” -näytelmä kertoo Kangasalla eläneestä omalaatuisesta Ilmonien kulttuuriperheestä. Lippuja on jaossa toimintakeskusten ja asuntoloiden kautta. Niitä voi kysellä voi myös Riitalta tai Tapiolta.
Teatteriristeily Tampereelta Myllykolun Kesäteatteriin Hämeenkyröön lauantaina 23.7.
klo 11.30 lähtö Kangasalta Kaarinan kodeilta bussilla Siuroon
klo 13.15. Siuron satama, josta risteillään m/s Purimolla Hämeenkyröön. Lounas
syödään laivalla.
klo 14.45 Saapuminen Frantsilan Kehäkukkaan, jossa tutustutaan yrttituotteisiin ja
pihapiirin puoteihin ja sieltä siirrytään Kesäteatteriin bussilla. Musiikkiteatteriesitys
”Satulinna” alkaa klo 16.
Kotimatkalla pysähdytään iltapalalle Urkin Piilopirttiin, jossa meille kerrotaan lyhyesti paikan historiasta. Takaisin Kangasalla ollaan n. klo 21.

Jäsenhinta 50 € sisältää kuljetukset, teatterilipun, risteilyn, ruokailun sekä iltapalan.
Muille kuin Tukiyhdistyksen jäsenille retki maksaa 80 €. Ilmoittautumiset Riitalle
20.6. mennessä. Mukaan mahtuu 50 henkeä.
Ylis-festarit järjestetään tänä vuonna toista kertaa Nokian
Pitkäniemessä lauantaina 13.8. Tukiyhdistys järjestää perinteisesti matkan tapahtumaan.
Ylis-festareille lähtijä voi ilmoittautua Riitalle.
Tarkemmat tiedot aikataulusta ja hinnasta myöhemmin.

TÄRKEÄÄ TIETOA YHDISTYKSEN JÄSENYYDESTÄ
Tämän vuoden aikana on tavoitteenamme saada Tukiyhdistyksen jäsenasiat sääntöjen mukaiseen malliin. Ajatuksena on, että leireille ja
retkille osallistuva kehitysvammainen henkilö on varsinainen jäsen, joka osallistuessaan tapahtumiin saa yhdistyksen tarjoamat edut. Kehitysvammaisen omainen voi olla yhdistyksessä kannatusjäsenenä. Nyt edelleen on monta perhettä, joissa
jäsenenä on omainen. Jos kehitysvammainen henkilö ilmoittautuu yhdistyksen tapahtumaan, edellytetään hänen itsensä olevan yhdistyksen jäsenenä. Jäsenilmoittautumiset tai muutokset voi tehdä Riitalle tai Tapiolle tai Markelle sähköpostiin marke.nieminen@gmail.com. Uusien jäsenien jäsenmaksu tulee maksettavaksi vasta
vuoden 2017 aikana, mutta jäsen saa heti yhdistyksen edut kuten jäsenhintaiset matkat ja leirit. Suunnitelmissa on myös, että jäsenmaksu on seuraavana vuonna pienempi kuin nyt.
Tukiyhdistys ei tarjoa retkille tai leireille osallistuvan avustajan matka- tai lippukuluja vaan niistä huolehtii avun tilannut kehitysvammainen tai hänen edustajansa. Ritva
Ahteneva Kangasalan kunnasta on luvannut, että kun häneen ottaa yhteyttä, avustajan
palkkaamiseen saa apua kunnalta.
Jäsenkirjeet myös sähköpostiin
Jos haluat jatkossa saada Tukiyhdistyksen jäsenkirjeet ja muut tiedotteet suoraan sähköpostiisi, 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
Lämpimiä kesäpäiviä kaikille!
tapaamisiin Tukiyhdistyksen hallitus/ puolesta tiedottaja Marke

