Jäsenkirje 30.5.2018

Kesäterveiset!
Tänä vuonna kesä yllätti ainakin minut. En
millään meinannut uskoa, että toukokuussa
tosiaan voi ulkoilla lasten kanssa
hellevaatteissa. Toivottavasti lämpimistä
päivistä saadaan nauttia myös tulevina
kuukausina.
Tässä kirjeessä kerron yhdistyksen
kesäajan tapahtumista. Kesäkuun
tapahtuman yhteydessä pidetään myös
piirustuskilpailu, johon kannattaa
osallistua.
La 16.6. Kesätapahtuma
Tervetuloa yhdistyksen kesätapahtumaan Ouluun. Ohjelma järjestetään kahdessa paikassa:
Hietasaaren ponipiha klo 14-17 (Vaaskiventie 12). Tarjolla on monenlaista aktiviteettia:
talutusratsastusta (max. 40 kg), kärryajelua, kotieläinpiha, poninhoitoa, keppihevosia,
valokuvasuunnistusta ja hevosenkengän etsintää.
Oulun kiipeilykeskus klo 15-16 (Paakakatu 7). Kiipeilemään pääsevät yli 5-vuotiaat lapset.
Osallistujien paino tulee olla 25-125 kg. Alle 14-vuotiailla tulee olla mukana valvoja, joka
lukee kiipeilykeskuksen ohjeet ja allekirjoittaa ne. Lomakkeen saa ponipihalta ennen
kiipeilyä, tai sen voi myös tulostaa itse Oulun kiipeilykeskuksen nettisivuilta.
Lopuksi kokoonnutaan yhdessä makkaranpaistoon ponipihan kodalle klo 16-17.
Yhdistys tarjoaa makkaraa, mehua ja leipää. Pidetään samalla myös euron arpajaiset.
Kesätapahtuma on lapsille ilmainen, mutta aikuisilta perimme maksun. Ponipihalle
osallistuva aikuinen maksaa 10 e ja kiipeilyyn osallistuva aikuinen 15 e.
Ilmoittautuminen sähköpostilla viimeistään 8.6. Muistathan käyttää yhdistyksen uutta
sähköpostiosoitetta: oulunkuulovammaistenlastentuki@gmail.com .
Osallistu piirustuskilpailuun:
1) Piirrä valkoiselle paperille kuva valitsemastasi asiasta.
2) Tuo kuva kesätapahtumaan ponipihalle.
3) Äänestä muiden lasten ja nuorten kanssa 1-5 hienointa kuvaa.
4) Tilaa itsellesi tai lahjaksi vaate, juomapullo, kassi tai muu tuote, jossa on äänestämäsi
tai piirtämäsi kuva.
Lisää tietoa: www.hopeareunus.net

La 11.8. Piknik Ainolanpuistossa klo 14.00
Kokoonnutaan piknikin merkeissä Oulun Ainolanpuistoon Kahvila Kiikun läheisyyteen.
Yhdistys tarjoaa jäätelöt.
Kuulokerhot kokoontuvat Oulun keskustassa seurakuntatalolla (Isokatu 17). Kerhot ovat
kesätauolla, mutta voit merkitä syksyn aikataulut jo kalenteriisi. Kuulokerhossa on oma
ryhmä 7-12-vuotiaille ja yli 13-vuotiaille. Lisäksi alle kouluikäisille on perhekerho.
Syksyn aikataulut:
la 1.9. klo 13-16
la 29.9. klo 13-16
la 3.11. klo 13-16
la 1.12. klo 13-16.

Yhdistyksellä on uusi sähköpostiosoite
(oulunkuulovammaistenlastentuki@gmail.com).
Ota osoite talteen, sillä jatkossa tapahtumiin
ilmoittaudutaan tämän osoitteen kautta.
Muistathan liittyä myös Facebook-ryhmäämme!
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