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Hyvä muistiyhdistyksen jäsen

Kevät on tulossa tänäkin vuonna, vaikka usko siihen on ollut koetuksella. On siis aika tiedottaa
kevään ja alkukesän tapahtumista.
Tämän vuoden kesäretkemme suuntaa Varsinais-Suomeen Somerolle. Kokopäivän retkelle
lähdemme lauantaina 9.6.2018. Tarkempi kuvaus retkestä ja ilmoittautumisohjeet ovat kirjeen
liitteenä.
Kevään perinteinen ulkoiluilta-tapahtuma Kuusjärvellä pidetään 17.5.2018 klo 18.00 – 20.30.
Erillinen esite ohjelmineen kirjeen liitteenä.

Ennakkotietoa tulevan syksyn ryhmistä ja tapahtumista:
-

Omaisten vertaisryhmä jatkaa kokoontumisia kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo
13.00 – 14.30 Muistiyhdistyksen tiloissa Hiekkaharjuntie 13 C. Aloituspäivä 3.9.2018
Kuntosaliryhmä jatkaa myöskin torstaisin klo 11.00 – 13.00 Koivukylän
vanhustenkeskuksen kuntosalilla. Syksyn aloituspäivä on 6.9.2018

Pyrimme järjestämään järjestyksessään neljännen omaishoitajille tarkoitetun virkistyspäivän.
Vaihtoehtona on konsertti. Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Valtakunnallista Muistiviikkoa vietetään viikolla 38. Yhdistyksemme perinteinen Muisti-ilta
Tiedekeskus Heurekassa on tiistaina 18.9.2018.
Tapahtumista tiedotamme tarkemmin elokuun jäsenkirjeessä.

Kaunista loppukevättä ja hyvää kesää!
Vantaan Muistiyhdistys ry
Hallitus

Kesäretki Somerolle 9.6.2018
Retken hinta on jäsenille 20 €, jos retkelle lähtevä jäsen tarvitsee saattajan, hinta saattajalle on 20 €,
jos bussiin jää tilaa niin matkaa tarjotaan ei jäsenille hintaan on 60 €.
Aikataulu:
Lähtö Tikkurilasta Museon edestä klo 9.00
Lähtö Myyrmäestä bussiasemalta klo 9.30
-

Aamukahvi ja ostosmahdollisuus Pellavakeskuksessa
Oppaan johdolla kierros Someron kirkonkylällä
Tutustuminen Härkälän kartanoon oman esittelijän johdolla sekä ruokailu
Lounaana on broilerilounas vihersalaatti sekä kastike, jälkiruokana marjarahka sekä kahvi
tai tee.
Ihamäen kartano kierros oppaan johdolla
Tutustuminen Nostalgia näyttelyyn Hovilan kartanon entisessä navetassa

Kotimatka alkaa n. klo16.30
Paluu Myyrmäkeen n. klo 18.00
Paluu Tikkurilaan n. klo 18.30

Ilmoittautumiset sähköpostilla vantaan.muistiyhdistys@kolumbus.fi 22.5 mennessä tai
puhelimella 040 747 8897 puhelinilmoittautumiset 14.5 ja 15.5 klo 18.00 – 20.00 sekä 21.5 ja 22.5
klo 18.00 – 20.00. Ilmoittautuessa kerrottava lähtöpaikka sekä mahdollinen liikuntaesteisyys sekä
ruoka-aine allergiat.

Tervetuloa Kuusijärvi-tapahtumaan
to 17.5.2018 klo 18.00 – n. 20.30.
Lions klubit järjestävät jo perinteisen ulkoilutapahtuman
Kuusijärvellä.
Ohjelmassa on mm.:
Kuusijärven ympärikävely, luonto-aiheisen kisan kera
Fortunapelin pelaamista
Tarjoiluna on grillimakkaraa ja pullakahvit
Lopuksi musiikkia ja yhteislaulua
Tule nauttimaan mukavasta illasta. Voit ottaa mukaan myös saattajan tai
ystävän, joka on tervetullut myös osallistumaan tähän iltaan.
Me Lionsit olemme vastaanottamassa teitä päärakennuksen edessä. Osoite
on Kuusijärventie 3, Vantaa.
Tapahtumaan osallistumisesta pyydetään ilmoittamaan 10.5.2018
mennessä, puh 050 4990 447/ Marja-Leena Colerus tai sähköpostilla:
marja-leena.colerus@jippii.fi

Sydämellisesti tervetuloa!
LIONS CLUB
Vantaa/Hakunila
Vantaa/Koivukylä
Vantaa/Komeetat
Vantaa/Korso

