Someron Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry

Jäsenkirje 1/2010
Talvenselkä alkaa taittua, päivät pitenevät ja toiminnallista kevättä ja kesää tiedossa.
Päivämääriä on lyöty lukkoon, mutta osasta puuttuvat vielä hintatiedot.

Erityistä tukea tarvitsevan nuoren polku perusopetuksen jälkeen
lauantai 6.2.2010 klo 10-15 Lounasravintola Pippuri, Loimaa (Mellilä)
Vanhemmuus ja itsenäistyvä nuori, ajankohtaista vammaispalvelulaista ja mikä
muuttuu, kun nuori täyttää 16 vuotta? Opiskelupolut erityistä tukea tarvitsevalla
nuorella sekä vanhemman kokemuksia opiskelusta ja itsenäistymisestä.
Päivän hinta 20 euroa, sisältää kahvin, lounaan ja materiaalit.
Ilmoittautumiset Jaanalle 29.1.2010 mennessä
Vaikeavammaisen palvelusuunnitelma ja henkilökohtainen apu
torstai 11.2.2010 klo 17.30 Kiiruun koulun auditorio, Somero
Kehitysvammaisten Tukiliiton aluekoordinaattori Salla Pyykkönen kertoo uudistuneen
vammaispalvelulain mukaisesta palvelusuunnitelmasta sekä henkilökohtaisen avun
saamisen edellytyksistä, hakemuksista ja järjestämisestä.
Mieltä askarruttavia kysymyksiä voi lähettää Sallalle etukäteen:
salla.pyykkonen@kvtl.fi tai puh 0207 718250.
Tilaisuus on maksuton, Tukiyhdistys tarjoaa kahvin ennen tilaisuuden alkua
Ulkoilupäivä
lauantai 13.3.2010 klo 13 alkaen Partiokolo, Somero
Päivää vietetään ulkoilun, makkaran- ja lettujen paiston merkeissä
Pääsiäiskonsertti
maanantai 5.4.2010 klo 14 alkaen Seurakuntasali, Somero
mukana: Rytmiorkesteri Apollo, Lauluryhmä Huopikas, Jaana Viitamäki, Jouko
Palmunen sekä muita mahdollisia yllätysesiintyjiä.
Hinta 5 euroa, sisältää kahvi ja leivonnaisen
Vuosikokous
maanantai 12.4.2010 klo 18.00 Someron Toimintakeskus, Somero
Esillä ovat sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu
Liittokokous
lauantai 29.5.2010 klo 9 alkaen Tampereella
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Someron Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry
Ämyrin-tanssit
lauantai 12.6.2010 klo 14 alkaen Ämyrillä
Esiintyjiä ei olla vielä lyöty lukkoon.
Linja-autokuljetus monitoimihallin parkkipaikalta klo 13
Liput 10 euroa
Kesäretki Turku-Tukholma-Turku m/s Amorella
tiistai-keskiviikko 6.-7.7.2010
Lippuja on alustavasti varattu 50 henkilölle, hinnat eivät ole vahvistuneet:
Lähtö Someron torilta klo 7.00 ja takaisin keskiviikkona
Laivan lähtö klo 8.45
Buffet-aamiainen klo 8.30 eteenpäin
Buffet-päivällinen klo 14.45
Alustavasti hyttejä on varattu seuraavasti: 1 kpl invalidihytti, 14 kpl A-hyttiä, 11 kpl Bhyttiä.
Lisää tietoa lähetetään hintojen varmistuttua.
Sitovat ilmoittautumiset 28.5.2010 mennessä Jaanalle tai toimintakeskuksen
ilmoitustaululle.
Kesäteatteri
lauantai 31.7.2010 paikka vielä avoin, joko Turku Samppalinna jossa esitetään West
Side Story tai Hämeenlinna.
Urheilukisat
lauantai 21.8.2010 klo 11.00 alkaen Someron urheilukentällä
Lisä informaatiota saatte tapahtumista kevään aikana: toimintakeskuksen
ilmoitustaululta, soittamalla Jaanalle tai kotisivuiltamme
http://somero.kvtl-yhdistykset.net
Kesää odotellessa
Jaana Latva-Äijö
gsm 050 5852705
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