TERVETULOA
ERITYISLAPSI -PERHEIDEN KESÄTEATTERIRETKELLE
LAUANTAINA 27.6.2015 KLO 15.00 ALKAVAAN ESITYKSEEN
SOMEROLLE VAAHTERAMÄEN TILALLE
Kisällikerho on Somerolla toimiva alle 12-vuotiaiden lasten näytelmäkerho, jonka
toiminta-ajatuksena on lasten ilmaisun ja henkilökohtaisten vahvuuksien tukeminen
ryhmässä. Kerholaisten ensiesitys ”Tällainen lapsi oli Eemeli!” nähtiin kesällä 2012
Vaahteramäen pihapiirissä. Viime kesänä oli vuorossa ”Merenneidot pulassa” ja
tänä kesänä lapset ja eläimet seikkailevat niin kuin vain lapset ja eläimet voivat 
OmaisOiva Loimaan seutu järjestää yhteistyössä Loimaan seurakunnan nuorisotyön
kanssa teatteriretken ja matkaan lähdetään yhteisellä bussikuljetuksella Loimaan
Kaupunginkirkon parkkipaikalta (Turuntie 32, Loimaa) klo 13.45.

Retken kustannus on osallistujalta vain esityksen lipun hinta seuraavasti:
alle 6-vuotiaat pääsevät maksutta, 6-12 -vuotiaat 5 € ja yli 12 -vuotiaat 10 €
Olemme varanneet esitykseen 50 lippua ja matkaamme 50-paikkaisella bussilla.
Paikan päälle Vaahteramäen tilalle, osoitteeseen Jaatilantie 42 Somero, voi toki tulla
omallakin kyydillä, mikäli se tuntuu perheelle paremmalta vaihtoehdolta.
Esityksen kesto on puolisen tuntia ja sen jälkeen kruunaten päivän, nautimme
omakustanteisesti talon antimista; letuista, makkarasta, mehusta, kahvista…
Paluukuljetus lähtee sen jälkeen, kun kaikki ovat nauttineet kesäpicnikin.
Pyydämme ystävällisesti sitovat ilmoittautumiset
juhannusviikolla keskiviikkoon 17.6. mennessä
Jaana Boström puh. 044 9747 883 tai jaanabostrom.omaisoiva@gmail.com

JÄSENTIEDOTE
2/2015

17.4.2015

KESÄRETKI

HYVÄ JÄSENEMME!

TUUSULANJÄRVEN
KULTTUURIMAISEMIIN

Kevättä kohti mennään kovaa vauhtia ja aurinko paistelee aina enemmän ja
enemmän, toivottavasti myös tulevissa tapahtumissammekin.

TORSTAINA 06.08.2015

Saat tällä kertaa tiedotteen, joka on vain yhdistyksemme jäsenille.
Lähiaikoina postitetaan tiedote, joka menee laajempaan jakeluun.
Tässä tiedotteessa kutsumme jäsenet yhdistyksen sääntömääräisen
kokoukseen.
Sokerina pohjalla saat ennakkotietoa kesäretkestä ja erityislapsiperheiden
teatteriretkestä.

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
TIISTAINA 28.4.2015 KLO 18.00 OLOHUONEESSA
OSOITTEESSA PEKANKUJA 4 LOIMAA
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- kokouksen avaus
- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- hyväksytään kokouksen työjärjestys
- esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä
- valitaan yhdistyksen edustaja/edustajat liiton virallisiin kokouksiin
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Kokouksen virallisen osuuden jälkeen Maila ja Marja Sawisormista esittävät
haitarimusiikkia.

Kutsujana hallitus
Puheenjohtaja Leena Seppä
Rahastonhoitaja Antti Koivunen
Jäsen Tuula Kullanmäki
Jäsen Jukka Boström
Jäsen Fiinu Seppä
Jäsen Seppo Paldanius

Varapuheenjohtaja, sihteeri Oili Saarikko
Varapuheenjohtaja Pirjo-Liisa Nuotio
Jäsen Hannu Mäkelä
Jäsen Pirkko Kössi
Jäsen Marja Lankinen

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Tuusulan Rantatie on aktiivinen kulttuurimaisema Järvenpään ja Tuusulan syleilyssä.
Tuusulanjärven ympäristössä vaikutti 1800 -1900 -lukujen vaihteessa monia erialojen taiteilijoita tämä tekee tiestä ainutlaatuisen. Rantatien taiteilijayhteisö on vaikuttanut merkittävästi Suomen
kulttuurihistoriaan.
Vuonna 2015 Jean Sibeliuksen, Pekka Halosen ja Akseli Gallen-Kallelan syntymästä tulee
kuluneeksi 150 vuotta. Juhlavuoden sankarit olivat "aika poikia" - heitä yhdisti taide, ystävyys ja
elämä!
Kaikki juhlavuoden sankarit rakensivat itselleen ja perheelleen kodin, jossa oli hyvä tehdä myös
taiteellista työtä.
Jannen ja Pekan taiteilijakoteihin tutustumme päivän aikana. Kuulemme myös muista
taiteilijapersoonallisuuksista retkemme aikana.
Kesäretkemme ohjelma:
- aamupäiväkahvit Riihimäen ABC:llä
- Ainola, säveltäjämestari Jean Sibeliuksen kotimuseo
- Halosenniemi, taiteilija Pekka Halosen erämaa-taiteilijakoti
- kesälounas Krapin ravintola Mankelissa
- Lottamuseo
- iltapäiväkahvit Lottamuseon kanttiinissa
- kotimatka alkaa noin klo 16.45
Bussireitti:
- klo 7.25 Kyrön tori
- klo 7.40 ysitien pysäkki Mellilän kohdalla
- klo 7.50 Hirvikosken apteekin pysäkki
- klo 8 Kelan puoleinen pysäkki
Retken hinta: jäsenet 70 € ja muut osallistujat 80 €. Hintaan
sisältyy ruokailu, kahdet kahvit, sisäänpääsymaksut
opastuksineen, yleisopastus bussissa ja kuljetus. Maksu
kerätään retken aikana.

Sitovat ilmoittautumiset ma 27.07. mennessä Leenalle puh. 044-2968003 tai
leena@fiinu.net. Muista kertoa ruokarajoitteista.

