
Etelä-Pohjanmaan Aivovammayhdistys ry

JÄSENKtRJE

Kesä on tullut, hallituksen poiat tervehtii

Kesä ku u n kuukausitapaaminenontorstaina 5.5.2013, Niinistönjärven laavulla, kello 17.00.

Paikka sijaitsee Jurvantien varrella. Matkaa Kurikasta, Pentinkulman liikenneympyrästä n. 13 km ja

Jurvasta n. 11 km. Autolla pääsee perille saakka.

Viitassa lukee Niinistönjärvi, Reinon tupa ja Lautakankaan metsätie. Kurikasta tullessa vasemmal-

le ja näin ollen Jurvasta tullessa oikealle.

Lähde mukaan iloiseen porukkaan ja grillaamaan, yhdistys tarjoaa makkarat. Jos sataa ropisee niin

voimme mennä grillikotaan. Lämmintä ylle, hyttyskarkote eli"ohovit" ja iloinen mieli mukaan !

H ei n ä ku u n kuukausitapaaminen.Yhdistyksen jaVaasantoimintaryhmän yhteinen kokoon-

tu minen, keskiviikkona 10.7.2013.

Tehdään matka Raippaluotoon linja-autolla. Päivän aikana on ruokailu, kahvija makkaran paistoa

ja tietenkin mukavaa yhdessä oloa.

Matkan omavastuu hinta on 15,00 €/iäsen, joka kerätään matkan aikana.

Linja-autossa 50 paikkaa. llmoita tulostasiia paikka mistä nouset kyytiin 30.6.2013 mennessä,

Maunolle, numeroon O/tO0-861083. Voit nousta kyytiin myös matkan varrelta jos reitti kulkee ohi.

Linja-auto lähtee Kurikasta, Rannan tallilta kello 9.00. Osoitteesta Paulaharjuntie 35.

llmajoelta, Tokmannin pihasta kello 9.15.

Seinäjoelta, Joupin Cityma rketin parkkipa ika lta kello 9.45.

Ylistarosta, ST-1 pihasta kello 10.15.

Vaasasta, vanhasta matkahuollosta (Maasillan kupeesta) kello 11.00.

Nyt porukalla kohti Suomen aurinkoisinta kaupunkia, Vaasaa, ja siitä edelleen Raippaluotoon !

M u kaan kutsuttu osallistujia myös Sata kunnan Aivovammayhdistyksestä.
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E lo k u u n kuukausitapaaminen torstaina 1.8.2013, alkaen kello 17.00.

Vielä on kesää jä!jel!ä ja grillailemme silloin Ylistaron Malkakoskella, osoite: Malkakoskentie 225,

Ylistaro. Yhdistys tarjoaa makkarat.

Syyskuu n kuukausitapaaminen normaalistitorstaina 5.9.2013alkaen kello 17.00, Kurikassa,

lntolassa. Osoitteessa Seurapuistikko 5 C 27. Kurikka.

Viikonloppu Vetämäiärvellä !

Syyskuussa vietämme viikonloppua Alavuden Vetämäjärvellä, leirikeskuksessa 20. -22.9.2013.
Osoitteessa Sillintie 57O Alavus.

Kokoonnumme Vetämäjärven leirikeskukseen periantaina 20.9.2013 kello 13.00. Paluu sunnun-

taina.

Mukaan mahtuu 30 henkilöä.

Viikonlopun omavastuu hinta on 15,00 €fiäsen, joka sisältää ruokailut.

Omavastuu maksettava t.g.2}t3 mennessä yhdistyksen tilille Fl55 49241.420 OO3421..

liinavaatteet tai makuupussit, sauna- ja pesefimistarvikkeet ja "uikkarit" mukaan !

llmoittautuminen viikonlopun viettoon viimeistään 1.9.2013 mennessä. llmoittautumiset Mar-

kulle numeroon 040 - 910 llL2.llmoittautua voijo vaikka nyt heti.

Viikonlopun viettoon kutsutaan myös Keski-Suomen Aivovammayhdistyksen jäseniä.

Vaasan toimintaryhmän uusi kokoontumispaikka on Filantropia Center, Vaasanpuistikko 17,

9.krs, Vaasa.

Nautitaan kesästä, auringosta ja yhteisistä tapaamisista.
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Tervehtien Hallitus


