YSAA – HEINÄKUUN TIEDOTE 2018
Hyvää helteistä heinäkuuta!
On ehtinyt tovi vierähtää siitä, kun edellinen tiedote tuli kirjoitetuksi – ja monenlaista on tapahtunut
sen jälkeen. Ja monenlaista on myös vireillä.
Päällimmäiseksi on todettava, että Hossan retki ei siis tänä kesänä toteudu, koska emme saaneet
siihen riittävää rahoitusta. Yritämme uudestaan ensi vuonna. Mutta seuraavat asia ovat ilmeisesti
toteutumassa:
1. ÄITIEN TEATTERI-ILTA TO 26.7.
Kyseessä ”Täällä Pohjan tähden alla”-esitys Mansikkaniemessä. Asiasta on tiedotettu erikseen
äideille. Ilmoittautumiset Paulalle (p. 050 080 6511) viimeistään sunnuntaina 22.7., yhdistys
kustantaa liput.
2. ISIEN ILTA TUOMIRANNASSA MA 30.7. KLO 17
Mukaan uinti- ja saunomisvarusteet. Testailemme samalla kajakkeja ja polkuvenettä, uutta
frisbigolf – rataa ja muita pelivehkeitä, parannamme maailmaa ja nautimme sään salliessa
rantanuotion tunnelmasta ym. Yhdistys tarjoaa pientä purtavaa nuotion äärellä. Ilmoittautumiset
ja mahdolliset ruoka-ainerajoitukset Osmo Turkille (044 064 2704) sunnuntaihin 29.7.
mennessä. - Tuomirannan osoite on Salmenrannantie 93, Iisalmi.
3. ÄITIEN ILTA TUOMIRANNASSA PE 3.8.
Mukaan uinti- ja saunomisvarusteet. Isien illan tapaan mahdollisuus testailla kajakkeja ja
polkuvenettä, uutta frisbigolf – rataa ja muita pelivehkeitä, parantaa maailmaa ja nauttia sään
salliessa rantanuotion tunnelmasta ym. Yhdistys tarjoaa pientä purtavaa nuotion äärellä.
Ilmoittautumiset ja mahdolliset ruoka-ainerajoitukset Paulalle (p. 0500 806 6511) tiistaihin 31.7.
mennessä. - Tuomirannan osoite on Salmenrannantie 93, Iisalmi.
4. VIRKISTYSILTA KOKO JÄSENISTÖLLE TUOMIRANNASSA PE 10.8. KLO 16-21
Autismiyhdistyksen koko jäsenistö kutsutaan yhteiseen virkistysiltaan Tuomirannan
leirikeskukseen (Salmenrannantie 93, Iisalmi) perjantaina 10.8.klo 16-21. Mukana voi olla koko
ajan tai osan aikaa. Tutustumme Tuomirantaan ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin, paikkaa
voidaan käyttää myös kuntouttavaan toimintaan. Yhdistys tarjoaa pientä purtavaa ja
mahdollisuuden makkaranpaistoon yms. (katso isien illan ilmoitus!)
- Ilmoittautumiset ja ruoka-ainerajoitukset puhelimella tai sähköpostilla Osmo Turkille (p.
044 064 2704) ke 8.8.2018 mennessä.
5. METSÄKARTANON VIIKONLOPPU 24.-26.8.
Ilmoittautuneille lähetetään erillinen tiedote ohjelmasta ja aikatauluista.
6. SYKSYN UINTIVUOROISTA JA TANSSIKERHOISTA TULEE ILMOITUS ERIKSEEN.
Lisätietoja allekirjoittaneelta puhelimella, tekstiviestillä tai sähköpostilla.
Lämpimin kesäterveisin
Osmo Turkki, pj

