
 

                                                                       JÄSENKIRJE 2/2017 
    

Tervehdys kaikille! 
 

 Ajankohtaista! 
- 20-vuotisjuhlaperhetapaaminen lauantaina 26.8. Tampereella – ilmoittautuminen käynnis-

sä nyt 30.6 .mennessä ja myös hotellivaraus! 
- vanhempaintapaaminen ja syyskokous 4-5.11 Viking Grace Turusta – lisäinfoa syksyllä 
- Olethan maksanut jäsenmaksun! 

 
Tsemppiä kaikille ja olkaa yhteyksissä!  

  
Tuija Kaivanto, pj  
puhelin 050-3835817 
tuija.kaivanto@angelman.fi 

 
 

20  -VUOTISJUHLAPERHETAPAAMINEN  lauantaina 26.8. Tampereella Tulppaanita-
lossa, Pinninkatu 51. klo 12 -18. 

 
OHJELMA: klo 12-15 yhteistä ohjelmaa ja 20vee kakkua, vanhemmilla ja lapsilla omaa ohjelmaa klo 
15-18. Lapsilla ja sisaruksilla eriytettyä ohjelmaa ja ruokailut . 
 
Angelmaneille avustajat vanhempien ruokailun ajan ja sisaruksille omaa ohjelmaa ja valvojat. Vie-
ressä Sorsapuisto, jossa voi ulkoilla mikäli keliä. Sisaruksille tiedossa seinäkiipeilyä, lasersotaa ym. 
riippuen osallistujamäärästä.  Toiveita voi esittää vielä. 
  
Ohjelmaa / esityksiä kaivattaisiin  kovasti oman porukan tekemänä eli löytyisikö lapsistamme laula-
jia, soittajia, näyttelijöitä ? Mitä vain mikä kiinnostaisi meitä kaikkia  Joten viestiä Tuijalle jos 
ehdotuksia ohjelmaan kaikille , sisaruksille tai angelmaneille.  
 
Vanhemmilla ruokailu  klo 15-18 ravintola Myllärit  
Alkuruokana: Mustajuurikeittoa juureslastuja ja pähkinäöljyä 
Pääruokana: Lähivesien kuhaa sitruunaruohokastiketta sekä juurespyreetä tai helmikananrintaa 
pihlajanmarjakastikkeella ja palsternakkarisottoa, kasvisvaihtoehtona: kanttarellirisottoa 
Jälkiruokana: Valkosuklaa-pannacotta tähtianiksella ja omena-kanelihilloketta, kahvi tai haudutet-
tu tee. Ruokajuomat omakustanteisesti. 
 
 
 



Majoitustiedot : Hotelli  Scandic Tampere Station 
Standardi huone:  Kahden hengen huone 111 euroa,  Kolmen hengen huone 121.00 euroa .Voit 
varata joko pe-su tai la-su yöpymisen . Majoittuminen omakustanteisesti. 
Jokainen varaa huoneensa itse suoraan hotellista hotellin alla olevia yhteystietoja sekä varaustun-
nusta SUO250817_002 käyttämällä 30.06.2017 mennessä, johon asti kiintiöt tällä hintaa käytettä-
vissä. Tampereen hotellit täynnä tuona viikonloppuna johtuen tapahtumista.  Hotellin alakerrassa 
parkkihalli. Hotellin yhteystiedot Osoite  Ratapihankatu 37, puhelin 03-33980 111 . 
 

ILMOITTAUTUMINEN 30.6. MENNESSÄ SÄHKÖPOSTILLA TAI TEKSTARILLA TUIJALLE.  
– osallistuminen maksuton, majoitus omakustanteisesti ja varattava itse.  .  
Ilmoita allergiat/ruokavaliot, osallistuvien aikuisten ,lasten ja angelmanien  nimet ja iät sekä osal-
listuuko oma avustaja (KVTL voi maksaa palkan osalta aikaa ainakin) tai olisiko sisaruksia joita voisi 
muiden sisaruksien ohjelmassa/valvonnassa käyttää –auttaisi järjestelyissä. 
 
 
JÄSENMAKSU VUODELLE 2017  

Maksu mennessä Suomen Angelman-yhdistys ry tilille: Nordea FI25 1416 3000 1041 90.  
Varsinainen jäsenmaksu 30 euroa/ henkilö yhdelle perheen jäsenelle (viitteellä 9988) ja 
kannatusjäsenmaksu (viitteellä 9975) jos useampi perheestä tai joku sukulaisista/ystävistä haluaa 
liittyä. Yrityskannatusjäsenmaksu 60 e tai oma summa (viite 9962).  

 

Angelman lasten perheille sopeutumisvalmennuskursseja vuonna 2017 Norio-
keskuksessa Helsingissä. lisätietoja:  

 
07.-11.8.2017 Alle kouluikäiset lapset perheineen 61771 

28.8.-1.9.2017 Alle kouluikäiset lapset perheineen 61769 

02.-06.10.2017 Alakouluikäiset lapset perheineen 61776 

13.-17.11.2017 
Koulunsa aloittavat lapset perhei-

neen   
61773 

11.-

15.12.2017      
Alle kouluikäiset lapset perheineen 66426 

 

Vanhempaintapaaminen ja syyskokous 4-5.11.2017 Viking Grace Turusta risteillen, 
lähtö klo 20.55 ja paluu klo 19.50. 

- ohjelmassa mukavaa yhdessä oloa, puffetillallinen, meriaamiainen ja syyskokous 
sunnuntaina.  Kahden hengen ikkunallisissa hyteissä majoittuminen. Hinta max. 50 euroa 
per henkilö – jäsenmaksu tulee olla kaikilla osallistuvilla maksettuna  Laittakaa 
päivämäärät ylös ja lastenhoidot kuntoon. Lisäinfoa ja ilmoittautuminen alkusyksystä.   

http://www.noriokeskus.fi/palvelut/sopeutumisvalmennuskurssit/kehitysvamma-kehityshairio-monivamma.html
http://www.noriokeskus.fi/palvelut/sopeutumisvalmennuskurssit/kehitysvamma-kehityshairio-monivamma.html

