
TOISIAMME
TUKIEN

Tässä
 lehdessä:

Tämä on lehti,
jonka tekemiseen 
sinä voit itse vaikuttaa.
Voit kirjoittaa juttuja,
lähettää valokuvia,
piirroksia, tehtäviä
ja ajatuksia meille
kaikille jaettavaksi. 
Toivomme, että lehti 
on meidän yhteinen
tapa pitää yhteyttä,
kun emme voi tavata.
 
Terveisin 
Anne, Saara, 
Aino, Risto ja Anna

 Lehti sai nimen

 Terveiset

keilahallilta

 Tuomaksen kirje

lehden lukijoille

 Lukijoiden

lähettämiä kuvia

 Tehtäviä

Kesäasiaa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Anne Vuorenpää
puhelin 040 6418025
anne.vuorenpaa@tukiliitto.fi
 
Saara Rask
puhelin 040 6233799
saara.rask@tukiliitto.fi
 
Aino Myöhänen
puhelin 040 5470702
aino.myohanen@tukiliitto.fi
 
Risto Räkköläinen
puhelin 040 6727013

----------------------



Terveisiä Annelta:
Kiitos ihanista kirjeistä, 
joita olen saanut.
Ne ovat päivän piristys!!!
Kirjeisiin on hyvä laittaa oma 
nimi, niin niihin voi vastata.

Huomasit varmaan,
että lehti on saanut 
viimein nimen!
Äänestys oli tiukka.
Voittajaksi selvisi ehdotus
Toisiamme tukien.
Kiitos kaikille äänestäjille
ja nimiä ehdottaneille!
 
 
Hallitus antoi 4.5.2020
uusia ohjeita
korona-rajoituksista.
Löydät uudet ohjeet
Valtioneuvoston sivuilta
osoitteesta
valtioneuvosto.fi
Jos sinulle herää 
niistä kysymyksiä,
voit olla meihin
yhteydessä.
Tuumaillaan yhdessä!
 
 
 
 
 

Lehti julkaistaan myös
Aarne ja Aune
-hankkeen nettisivuilla!

Lehti sai nimen



Terveiset keilahallista!
 
Akaa -Valkeakoski 
Aarne ja Aune ryhmä 
aloitti toimintansa vuosi sitten.
Ryhmässä oli mukana 12 henkilöä.
Aktiivinen yhdessäolo on 
muuttunut ajan kuluessa. 
 
Ryhmässä heräsi ajatus 
keilausharrastuksesta. 
Niinpä pyysimme ihmisiä mukaan 
ja aloitimme keilauksen
kahden kaupungin voimin.
 
Olemme keilanneet viime 
syksystä alkaen.
Olemme siinä aika hyviä!
Keilahallissa käy joka toinen viikko 
noin 30 henkeä.
Olemme sopineet 
keilahalliyrittäjän kanssa 
edullisen hinnan.



21.4.2020
 
Hei
 
Linnut tekevät pesää pönttöön 
ja karanteenissa ollaan 
vielä toistaiseksi. 
Oltiin verkkoja kokemassa 
ja saatiin lahna. 
Viikonloppuna oltiin mökillä. 
 
Aamuisin käyn lenkillä 
Reetun kanssa. 
(Reetu on suomenlapinkoira). 
Iltapäivällä haen postit. 
Toivon että korona 
ei iske kehenkään. 
Olen kotona enkä tee mitään. 
Järjestelin valokuvia. 
Vapuksi teen simaa. 
 
Tuomas

Tuomaksen kirje lehden lukijoille



Tanja lähettää 
keväisiä terveisiä
lehden lukijoille!

kuva:  Anna Kumpulainen

Lukijoiden lähettämiä kuvia

Eveliinan tekemä torkkupeitto



1..Mistä maasta Lumi ja Pyry pandat on tullut Suomeen?

Vastaus: _________________________________________________

2. Missä paikassa pandat asuu?

Vastaus: __________________________________________________

3. Mitä ne syö?

Vastaus: __________________________________________________

4. Onko isopanda uhanalainen?

Vastaus: __________________________________________________

5. Kuinka vanhaksi ne voi elää?

Vastaus: __________________________________________________

6. Pelkäävätkö ne ihmistä?

Vastaus: __________________________________________________

 
 

Tehtäviä

Panda-visa 
(tehnyt Emmi Huttunen)

kuva: Ähtäri Zoo

Löydät tehtävän vastaukset 
lehden viimeiseltä sivulta!



Ristikko
(Tehnyt Anna Valkama)

Ristikon vihjeet:

1.. Mikä vesipeto on saanut 
nimensä raitojensa mukaan?
(lisävihje: tämän niminen 
laulu on olemassa) 

2.  Missä kaupungissa
kokemusasiantuntija
Anna Valkama asuu?
(lisävihje: Haka on tämän
kaupungin jalkapallojoukkue.

3.  Tätä voi syödä hillon kanssa.
(lisävihje: Tämä syötävä
keitetään usein maidosta)

4.  Mitä juhlaa keväällä vietetään?
(lisävihje: Keltaiset tiput 
liittyvät tähän juhlaan.)

5. Missä pestään vaatteita? 



Palauta edellisen sivun ristikko
20.5.2020 mennessä, 
niin saat seuraavan lehden mukana
pienen yllätyksen!
 
Voit palauttaa sen valokuvana puhelimella tai kirjeellä!

6. Tämä kone muistuttaa
lentokonetta.
(lisävihje: Lääkäri voi tulla
tällaisella nopeasti
onnettomuuspaikalle.)

7. Missä kodinkoneessa
käytetään kupua?
(lisävihje: Tämä laite on oiva
apu ruoan lämmittämisessä.)

10. Missä kehon osassa ihmisessä
sijaitsee tasapainoelin?
(lisävihje: Laulun voi kuulla tällä)

8.  Millä voi puhdistaa matot?
(lisävihje: Pölykoirat eivät 
tykkää tästä koneesta.)

9.  Mikä eläin laulaa?
(lisävihje: Nyt laulua kuuluu
ulkona todella paljon.)

Saaran postivinkki:
Älä laita kirjekuoreen 
mitään kovin painavaa. 
Kirjeen postimerkillä 
saa lähetettyä 
noin viisi paperia.
Muista laittaa kirje myös kiinni. 
Kirjeen yläreunassa on tarra.



Kesä kolkuttelee jo ovella
ja lomat ovat
alkamassa.
Aarne ja Aune-hankkeen
työntekijät jäävät
heinäkuuksi lomalle.
Osa jää lomalle 
jo juhannuksen jälkeen.
Palaamme töihin takaisin
elokuun alussa.
 

 

Kesäasiaa

Ennen lomia
lehti ilmestyy
kaksi kertaa.



 Kiinasta
 Ähtärin eläintarhassa
 Bambua, eri bambulajeja
 Kyllä, se on luokiteltu uhanalaiseksi
 Noin 20-vuotiaaksi
 Kyllä

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Panda-visan vastaukset 
(käännä sivu ylösalaisin)

Anna Valkama kokosi muutaman sananlaskun:
 
Elämä on liian lyhyt muiden miellyttämiseen.
 
Suu valehtelee, mutta silmät puhuvat totta.
 
Yhteistyö on voimaa.
 
Päivä nauraa pimeyden töille, vesi viinan viisaudelle.
 
Joka pierun ilmaisee on pierun isä.

Kuulumisiin!


