
 

                                                                       JÄSENKIRJE 1/2018 
    

Tervehdys kaikille! 
20 –juhlavuosi on nyt takana ja eteenpäin mennään. Perhetapaaminen kesäkuussa lähestyy ja sii-
hen otetaan vastaan ohjelmaehdotuksia. Ja jos jollakulla intoa kutsua pienempi porukkakin ta-
paamaan toisiaan kesällä kotiinsa tai vaikka mökille niin saa ehdottaa  
 
 Ajankohtaista! 

-      jäsenmaksun maksaminen – alla ohjeet maksa helmikuun loppuun mennessä!  Liitteenä 
pankkisiirtolomakkeet.  
-     kevätkokous 24.3. klo 14 lauantaina Tampereella 
- perhetapaaminen lauantaista sunnuntaihin 9-10.6. Kangasalla kuntoutuskeskus Apilassa  
- vanhempaintapaaminen ja syyskokous 4-5.11 

 
Tsemppiä kevääseen ja olkaa yhteyksissä!  

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

 
JÄSENMAKSU VUODELLE 2018  

Maksu 28.2.2018 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 100 e tai oma summa (viite 9962). Tarvittaessa pyydä yritykselle 
lasku nimellä rahastonhoitajalta henrigr@gmail.com . 

 

KEVÄTKOKOUS lauantaina 24.3. klo 14 Pinninkatu 51, Tampere: Tulppaanitalo. Ilmoittautuminen 
Tuijalle viimeistään 18.3. sähköpostilla tai tekstiviestillä.  Ruokailu kokouksen jälkeen. Kokouksessa 
käsitellään sääntömääräiset asiat. Tämä on virallinen kokouskutsu.  

 

PERHETAPAAMINEN  Kangasalla kuntoutuskeskus Apilassa 9-10.6.2018 

Tapaamiseen mahtuu majoittumaan 15 perhettä. Majoittujilta osallistumismaksu on 

50 euroa/perhe. Osallistumismaksu veloitetaan tapaamisen jälkeen kotiosoitteeseen 

tulevalla laskulla. 



Tapaamiseen voi osallistua hyvin myös päiväkävijänä lauantaina tai/ja sunnuntaina. 

Päiväkävijät voivat osallistua kaikkiin ruokailuihin ja kaikkeen ohjelmaa. Päiväkävi-

jöiltä ei peritä osallistumismaksua. 

Tapaaminen alkaa lauantaina klo 12 lounaalla ja loppuu sunnuntaina klo 12.00 lou-

naaseen. 

Lauantaina vanhemmilla on mahdollisuus vertaiskeskusteluihin ja kokemusten vaih-

toon vetäjän johdolla. Illalla vanhemmilla on yhteinen illanvietto. Lapsilla ja nuorilla 

on vanhempien ohjelman ajan omaa iänmukaista ohjelmaa ja omat ohjaajat. 

10.6. sunnuntaina järjestetään kaikille perheille yhteistä ohjelmaa. Perheiden osalli s-

tumisen tukena on vetäjä ja muutama lastenohjaajaa. Tapaaminen loppuu lounaa-

seen klo 12. 

Osallistujien on mahdollista majoittua sopimushintaan 8.-9.6 Kuntoutumiskeskus 

Apilassa. Perheiden yöpyminen pe-la: aikuinen 45,00 €, 4-12 -vuotias 20,00 € , alle 

4-vuotiaat veloituksetta. Yöpymisen hinta sisältää aamiaisen, uinnin talon yleisellä 

vuorolla sekä vapaan kuntosalin käytön. Osallistujat varaavat lisäyön majoituksen 

itse Apilasta .   

Ohjelma tarkentuu kevään aikana. 

 

Hakemukset 27.4. mennessä! Hakulomake 
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1456075&SID=d9863bb2-
2763-474a-afa1-82f73fee17f7&dy=721102576 

lisätietoa https://www.tukiliitto.fi/toiminta/harvinaiset/toimintaa-perheille/ 

 
Angelman lasten perheille sopeutumisvalmennuskursseja ei järjestetä vuonna 2018 Norio-
keskuksessa Helsingissä. Lisätietoja:  http://www.norio-keskus.fi/ajankohtaista/artikkeli/norio-
keskuksen-kela-sopeutumisvalmennuskurssit-paattyvat.html 
Kela on tiukentanut linjaansa kuntoutusasisissa ja se näkyy tarjottavissa kursseissakin. Asiaa selvi-
tellään. 
 

Vanhempaintapaaminen ja syyskokous 3-4.11.2018  

Laittakaa päivämäärät ylös ja lastenhoidot kuntoon. Lisäinfoa ja ilmoittautuminen alkusyksystä.  
Tavataan jossakin päin Suomea mukavan yhdessäolon merkeissä yön yli. Ehdotuksia otetaan 
vastaan.  
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