Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry,
Tampereen osasto
ORIVEDELLÄ 02.05.2017

Keväinen tervehdys
Kevät on jo pitkällä ja pian kääntymässä kesäksi joten on aika ilmoitella osaston tapaamisia kesälle ja
loppuvuodelle. Kevään viimeinen kuukausikokoontuminen on lauantaina 20.5.2017 klo 12, Tampereella
Voimisteluopiston kerhohuoneella, osoitteessa Väinölänkatu 2 (käynti pihalta). Tervetuloa!
Syksyllä kokoonnumme samassa paikassa, samaan aikaan lauantaisin 23.9.2017 21.10.2017 18.11.2017
_______________________________________________________________________________________
KESÄRETKI VESILAHDELLE,
VESILAHDEL LE, LAUKON KARTANOLLE
KARTANOLL E SUNNUNTAINA 11.6.2017
11.6.2 017
Lähtö linjalinja-autolla keskustorilta, Tampereen Vanhalta
Vanhalta kirkolta klo 11.30
”Laukko mainitaan ensimmäisen kerran historiallisissa asiakirjoissa vuonna 1416, jolloin arkkidiakoni Johannes Anundi lahjoitti Laukon
kylässä sijainneita tiluksiaan Turun tuomiokirkolle Johannes Kastajalle alttarin ylläpitämiseksi. Seuraavien kuuden vuosisadan varrella
Laukon kylästä on kasvanut mahtava tarujen ja kertomusten Laukon kartano. Laukon kartano on suuri suomalainen historiakartano,
joka elää väkevästi niin historiassa kuin nykyisyydessä. Vuonna 2017 Laukko on yhä elävä kartano ja koti. Uuden vuosituhannen
Laukko on korkeatasoinen kulttuurikartano, yhteisöllinen kartanokylä ja perinteikäs suurmaatila.”

Aloitamme laadukkaalla kartanolounaalla n. klo 12.45. Lounas tarjoillaan noutopöydästä joka sisältää alkuruoan,
pääruoan, jälkiruoan ja kahvin/teen. Kartanon rouvan juhlakierroksella tutustumme Laukon historiaan ja nykyisyyteen –
taidetta, antiikkia ja arkeologiaa unohtamatta. Suomi-filmin tunnelmissa liikkuva juhlakierros sisältää kuvien siivittämän
esitelmätuokion kartanon salissa. Juhlakierroksen kesto n. 1,5 tuntia ja opastajana kartanon rouva FT Liisa Lagerstam.
Opastetun kierroksen jälkeen voi vapaasti tutustua Laukon pihapiiriin ja puistoalueen näyttelyihin sekä tehdä ostoksia
kartanon rouvan omassa puodissa. Lähtö paluumatkalle n. klo 17.
Osallistumismaksu aikuiset 43€/hlö
alle 16v 30€/hlö, alle 12v 15€/hlö, alle 7v 10€/hlö, alle 4v veloituksetta)
43€/hlö (Lapset
(
Maksu käteisellä linja-autossa, varauduthan tasarahaan.
SITOVAT ILMOITTAUTUMISET 26.5.2017 MENNESSÄ
MENNESSÄ
Irmeli Tervas p. 0400 699 795 tai irmeli.tervas@gmail.com
(TAI Marja-Liisa Pekkanen p. 050 351 2983 mliisapekkanen@gmail.com)
Kerrothan ilmoittautuessasi mahdollisen erityisruokavaliosi ja mukaan tulevien lasten iän.
LinjaLinja-auton reitti voidaan valita joko ajaen Lempäälän tai Nokian kautta, ilmoita jos haluat tulla kyytiin matkan varrelta.
________________________________________________________________________________________________

TAMPEREEN PUHETERAPIARYHMÄT
Kevään viimeinen kokoontuminen on 10.5.2017, paikkana TAYS:n FM 6-7, 3.krs Foniatrian poliklinikka. (Sama rakennus
kuin potilashotelli ja silmäkeskus) kello 10.30 – 11.30, tervetuloa
Paikalla puheterapeutti ja/tai syöpäsairaanhoitaja, mahdollisuus kysymyksille ja kokemusten jakamiselle.
Kokoontumisissa on mukana myös vierailevia asiantuntijoita. Läheiset ovat myös tervetulleita ja ryhmään voi tulla ilman
ennakkoilmoittautumista.
Tiedustelut syöpähoitaja Anne Ollgren puh. 03 3116 5395 (kello 8:00 - 15:00) tai anne.ollgren@pshp.fi
Syksyn puheryhmät kokoontuvat keskiviikkoisin 13.9.2017 11.10.2017 8.11.2017 ja 13.12.2017, samassa
paikassa ja samaan aikaan kuin keväällä.

Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry,
Tampereen osasto
Yhdistyksen potilasjäsenille maksetaan Tampereen puheterapiakäynneistä matkakorvaus, 5€/kerta lyhyt matkaisille ja
10€/kerta pitkämatkalaisille. Valmiita matkakorvaushakemuksia saat kokoontumisissa, tai halutessasi voit lähettää
oman vapaamuotoisen matkakorvaushakemuksen josta käy ilmi hakijan tiedot, osallistumispäivä ja tilitiedot.
Kuittaathan itsesi myös nimilistalle, joka on maksun edellytys.
Matkakorvaushakemukset toimitettava 22.12.2017 mennessä rahastonhoitajalle:
Marja)Liisa Pekkanen, Lehdistöntie 6, 35300 Orivesi tai mliisapekkanen@gmail.com
________________________________________________________________________________________________
HÄMEENLINNAN PUHETERAPIARYHMÄT
PUHETERAPIARYHMÄT
Hämeenlinnan puheterapiaryhmä kokoontuu Voutilakeskuksen ruokasalissa ennalta ilmoitettuina tiistaipäivinä kello
13:00. Kevään viimeinen kokoontuminen on 16.5, syksyn kokoontumiset ilmoitetaan Ystävän tuki-lehdessä ja
nettisivuilla www.le-invalidit.fi. Lisätietoja antaa Tarja Suominen puh. 040 584 4232 tai tarja_suominen@netti.fi
________________________________________________________________________________________________
SYKSYN TEATTERI 1.11.2017 KLO 19.00 TYÖVÄENTEATTERI, VIULUNSOITTAJA KATOLLA.
”Viulunsoittaja katolla on suurmusikaali, joka kiehtoo ja puhuttelee ajankohtaisuudellaan. Se sykkii iloa, väriä ja toivoa. ”Koska
musikaalin sanoma osuu meidän aikaamme, haluamme tehdä siitä oman aikamme näköisen. Puvustus tulee olemaan näyttävä, eri
aikakausien ja kulttuurien sulatusuuni. Musiikki sovitetaan uusiksi. Tutut melodiat säilyvät, mutta haemme esiin sielukkaan
maailmanmusiikin. Tansseihin haetaan rytmiä ja monipuolisuutta. Lavastus tulee olemaan hätkähdyttävän komea.”, kertoo ohjaaja
Miika Muranen. ”Viulunsoittaja katolla suurmusikaali on rakkautta, huumoria ja lämpöä.” TTT:n taitava musikaaliensemble puhaltaa
sielun tarinan lukuisiin hahmoihin ja heidän lisäkseen näyttämöllä vierailevat rakastetut tähdet Ola Tuominen, Maria Lund ja Juha
Junttu. Tevjen nuorimpien tyttärien rooleissa vierailevat Idalija Raipia/Helmi Hollström ja Ansa Ahola/Karolina Tapala.”

Olemme tilanneet ennakkoon 30kpl lippuja, varaa omasi tapaamisissa tai suoraan Sirkalta.
Sirkka Verälä p. 0400 739 727 (vastaaja ja tekstiviesti myös) tai sähköpostitse sirkka_m.verala@luukku.com
Lippujen hinta tarkentuu myöhemmin (norm.51€/kpl).
______________________________________________________________________________________
Perinteinen joulujuhla pidetään lauantaina 9.12.2017 klo 12 Kalaravintola Kalaxissa, osoitteessa Kuntokatu 5 33520
Tampere. Luvassa runsas joululounas, hyvää seuraa ja joulun tunnelmaa.
Ilmoittautumiset 30.11.2017 mennessä, kerrothan samalla mahdollisen erityisruokavaliosi.
Marja-Liisa Pekkanen, Lehdistöntie 6 35300 Orivesi p. 050 351 2983 mliisapekkanen@gmail.com

Toivomme entistäkin runsaampaa osallistumista tapaamisiin ja kokouksiin, tulkaa rohkeasti mukaan!
Keväisin terveisin

Marja-Liisa Pekkanen
Suomen Kurkku- ja suusyöpäyhdistys ry, Tampereen osasto
Sihteeri, rahastonhoitaja

ps. Mikäli käytössäsi on sähköpostiosoite ja haluat jatkossa siihen vastaanottaa jäsenkirjeet,
laitathan sähköpostiosoitteesi minulle: mliisapekkanen@gmail.com

