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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

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

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

Lukijoiden kirjeitä

Vilin sarjakuva

Terveisiä

Siilinjärveltä

Tehtäviä

1.

2.

3.
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Hei kaikille,
 
ja kiitos taas postista ja viesteistä, 
joita olette meille lähettäneet.
Niitä on tosi kiva saada!
 
Tämän lehden kansikuvan
on tehnyt Vili Ohra-Aho.
Vili teki myös tässä lehdessä
julkaistavan sarjakuvan.
 
Jos palautit meille ristikon,
niin tämän lehden mukana on 
sinulle pieni yllätys.
 
Muutamia ristikkoja palautui 
ilman nimeä, joten emme
tiedä keneltä ne ovat.
Jos palautit ristikon,
mutta et saanut yllätystä,
ota meihin yhteyttä,
niin postitamme sen sinulle.
 
Lehti kannattaa silmäillä tarkkaan.
Jossakin kuvassa on jotain hassua
ja piikikästä, mutta suloista.
Löydätkö sen?
Jos löydät, niin kerro meille
12.6.2020 mennessä.
 
Löytäjille luvassa jotain
kivaa seuraavan lehden
mukana!
 

Kun kirjoitat meille kirjeen
tai lähetät lehteen materiaalia,
muista laittaa mukaan
oma nimesi.
Näin tiedämme,
kuka kirjeen lähetti
ja voimme vastata siihen.



Helin kirje 
 
Menemme siskon kanssa 
Lempäälän Ideaparkkiin viikonloppuna 
ostamaan trenssitakin ja ilmapallon,
oikein kaasuinen. 
 
Sitten kun koittaa äitienpäivä 
laitamme parvekelaatikkoon kukkia. 
Viimeiset kukat ostetaan 
puutarhureilta vasta juhannuksena. 
 
Vietän riemukasta kesää
Hausalon mökillä. 
Mökkejä on eripuolilla Laajasalmea, 
muuten kaksi. 
Ne ovat siskojen mökkejä. 
 
Luin nimiehdotuksia. 
Mielestäni paras on 
Aarnen ja Aunen sanomat. 
 
Kun tulee tapaaminen 
täällä Valkeakoskella, 
koitan esitellä valokuviani 
Aarnessa ja Aunessa. 
Kaikki kuvat eivät päädy
valokuva-albumiin. 
Myös osa kehitetään tietokoneelle. 
Varsinkin maisemakuvat.  
 
Terveisin Heli

Lukijoiden kirjeitä



Raimon kirje 
 
Minä olen Raimo Valtonen. 
Olen täysin vapaa 54- vuotias 
sinkkumies, jolta puuttuu tyttöystävä. 
Olen etsinyt itselleni 
sitä tyttöystävää monta vuotta, 
mutta vielä ei ole löytynyt sitä naista,
 joka olisi kiinnostunut minusta. 
 
Asun Toijalassa. 
Jos siis Aarne ja Aune ryhmässä 
on joku sellainen nainen, 
joka kiinnostuu minusta niin 
anna nimesi ja osoitteesi tähän lehteen.  
 
Terveisin, Raimo
 
 
 

Raimo on innokas ja
taitava karaokelaulaja.
Muutenkin mukava mies,
kertoo Anne. Jos haluat
olla häneen yhteydessä
niin lähetä osoite 
viestillä tai kirjeellä 
Saaralle tai Annelle.
Toimitamme osoitteen
ja mahdollisen kirjeen
eteenpäin Raimolle.

kukkien kuvat ja tausta: Canva



Samuel Leander 
lähettää lehden lukijoille
kesäterveisiä Kangasalta!

Tanjan kirje:

pilvi, aurinko ja tausta: Canva



Vili Ohra-Ahon sarjakuva



 Kaunis luonto
 Asioita, joita tykkään

Tee oma sarjakuva.
Ota 3-5 valokuvaa 
valitsemastasi aiheesta.
 
Aihe voi olla esimerkiksi:
1.
2.

tehdä kotona
 3. Jännittävä päivä
 
 

Jos sinulla ei ole kameraa,
voit piirtää sarjakuvan.
Lähetä valmis sarjakuva 
Annelle tai Saaralle.
Julkaisemme sarjakuvia
tulevissa lehdissä.

Tee oma sarjakuva ja lähetä se meille! 



Terveisiä Siilinjärven
Arki haltuun -ryhmästä!
 
Siilinjärven ryhmässä on 
yhteensä kuusi jäsentä.
Olemme tavanneet Semppiksellä
eli Siilinjärven nuorisotalolla.
Siellä on paljon eri pelejä
ja hauska, katosta roikkuva
joogaliina, jossa voi välillä
vaikka pötkötellä.
 
Viimeksi, kun keväällä tapasimme,
olimme mukavien asioiden äärellä. 
Kävimme keilaamassa
ja pelaamassa biljardia 
Kuopion keilahallilla. 
Paikalla piipahti myös pari
Kuopion Arki haltuun -ryhmäläistä.
 
Toivottavasti pääsisimme pian
tapaamaan Semppiksellä
ja pelaamaan pleikkaria.
Ja testaamaan VR-virtuaalilaseja.

Susannan runo
Elämässä nousee seinä 
välillä vastaan
älä pysähdy, vaan etsi
vaihtoehtoja on,
jos päätät niin
ja hyväksyt muutoksen.



 

Ratkaise ristikko ja löydä yllätyssana!

1.
2.

3.
4.

1. 2.

3. 4.

Tehnyt Tuija Uusitalo

Oikeat vastaukset löydät 
lehden viimeiseltä sivulta!

Tehtäviä



Värityskuva sivulta www.mieli.fi

Värityskuva



 kukka
 perhonen
 sieni
 jäätelöt
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2.
3.
4.

yllätyssana: kesä

Ristikon oikeat vastaukset:
(käännä sivu ylösalaisin)


