30.8.2018
YSAA – ELOKUUN TIEDOTE
Tervehdys!
Kesä on jo pitkälle kulunut, mutta se ei vielä osoita isompia loppumisen merkkejä.
Vähän on viivästynyt tämä syksyn tapahtumista tiedottaminen, mutta nyt alkavat
olennaiset palikat olla koossa.
TANSSIKERHO
Tanssikerho jatkuu Edvin Laineen puukoulun salissa (Savonkatu 8, Iisalmi) alkaen
perjantaina 7.9. klo 14.30 ja jatkuen joka toinen viikko parillisilla viikoilla, ellei toisin
ilmoiteta. Kokoontumiskerta on 45 minuuttia.
Vetäjänä on edelleen Sari (p. 045 643 7400) ja yhdistyksen yhteyshenkilönä Kristiina
Turkki (p. 044 364 2704). Avustaja on jokaiselle tarpeen (avustaja tai vanhempi tms.)
Mukaan tulosta voi ilmoittaa esim. tekstiviestillä Kristiinalle. Lisätietoja saa asian
luonteesta riippuen joko Sarilta tai Kristiinalta. Joudumme pitämään tilastoa tanssikerhon
kokoontumisista, sillä saamme siihen Autismiliitolta avustusta. Tanssikerho on tarkoitettu
yhdistyksen jäsenille ja on maksuton.
UINTIVUORO
Uintivuoromme (”Korallit”) jatkuu lauantaina 15.9. klo 10-11 Iisalmen Uimahallissa
(Joukolankatu 15, Iisalmi) entisen tapaan. Tämäkin kokoontuu joka toinen viikko,
parittomilla viikoilla. Poikkeukset ilmoitetaan erikseen. Uintivuoro on tarkoitettu koko
perheelle, tarvittaessa avustaja mukaan. Tilaussauna on käytettävissä, jos pukuhuoneen
meteli on häiritsevää.
Vetäjänä on tuttu Sari Kautto, yhdistyksen yhteyshenkilönä Kristiina Turkki
(puhelinnumerot yllä). Tilastointi ja maksuttomuus kuten tanssikerhossa.
TUOMIRANTA ESITTÄYTYY JÄSENYHDISTYKSILLE
La 22.9. klo 10-13 on Tuomirannassa (Salmenrannantie 93, Iisalmi) uusien
toimintamahdollisuuksien esittelytilaisuus Vanuli ry:n jäsenyhdistyksille. Kannattaa lähteä
tutustumaan mm. uusiin av-valmiuksiin! Ilmoittautuminen Osmolle, p. 044 064 2704.
SYYSTALKOOT TUOMIRANNASSA 6.10.
Vanuli ry:n jäsenyhdistyksenä ja Tuomirannan maksuttomaan käyttöön oikeutettuna
yhdistyksemme osallistuu myös Tuomirannan ylläpitämisen vaatimiin talkoisiin.
Syystalkoot on suunniteltu pidettäväksi tänä syksynä lauantaina 6.10. klo 10 alkaen ja
jatkunevat n. klo 14 tai 15 asti. Tavoitteena on haravoida lehtiä, siirtää polttopuita suojaan
ja hoitaa muitakin talveen valmistautumisen vaatimia askareita. Mukana voi olla koko ajan
tai vain osan aikaa. Tarjoilujen ja ruokailurajoitusten huomioon ottamiseksi
ilmoittautuminen Osmolle. Paikalle voi tulla myös ilman ilmoittautumista.

PERINTEINEN KEILAILUTAPAHTUMA 9.11.
Jo perinteeksi vakiintunut keilailutapahtuma pidetään Liike-keilahallissa (entinen Pelixir)
Iisalmessa (Untamonkatu 8) perjantaina 9.11. klo 16 alkaen. Tunnin keilailun jälkeen
yhteinen ruokailu. Lisätietoja myöhemmin, organisoijana Merja, p. 040 534 2285.
YHTEYDENPITO JA MUUTOKSET
Kaikista YSAA:n tapahtumia koskevista muutoksista tulee ajantasaista tietoa yhdistyksen
WhatsApp –yhteyden kautta. Sitä toivotaan käytettävän apuna myös muussa yhdistyksen
toimintaa koskevassa viestittelyssä. Koetetaan kuitenkin pitäytyä viestienvaihdossa
kellonaikojen 8-21 välillä. – Olethan jo liittynyt WhatsApp-ryhmään? Jos haluat liittyä
siihen, ota yhteys esim. Kristiinaan.
Vanhat ja uudet jäsenet ovat tervetulleita kaikkiin yllä esitettyihin yhdistyksen tapahtumiin!
Lisätietoja mm. allekirjoittaneelta.
Terveisin
Osmo Turkki
pj

