JÄSENKIRJE 1/2019

Tervehdys kaikille!
Uusi vuosi on vaihtunut ja kiirettä pitää kotirintamalla kuten varmaan teillä muillakin . Tämän vuoden tapahtumia on ainakin kevätkokous ja syyskokous vanhempaintapaamisiin. Työn alla päiväseltään perhetapaaminen, mahdollisesti koulutuspäivä angelman -asioista ja tuettu perheloma MTLH:n
(Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto) kanssa. Näihin liittyen toivoisin ehdotuksia luennoitsijoista,
paikoista ja ajankohdista , jos jotain tulee mieleen.

-

Ajankohtaista!
jäsenmaksun maksaminen – päiväyksenä 15.2. , mutta viimeistään tämän kuun aikanaLiitteenä pankkisiirtolomakkeet ja alla ohjeet lisäksi.
kevätkokous 30.3. klo 14 lauantaina Tampereella – ilmoittautukaa!
vanhempaintapaaminen ja syyskokous 2-3.11
perhetapaaminen kesäkuussa tai elokuussa päiväseltään ?

Tsemppiä kevääseen ja olkaa yhteyksissä!
Tuija Kaivanto, pj
puhelin 050-3835817
tuija.kaivanto@angelman.fi

JÄSENMAKSU VUODELLE 2019
Maksu 28.2.2019 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 . Kaikkien jäsenmaksun maksavien
varsinaisten jäsenmaksun maksavien tulee rekisteröityä www. angelman.fi sivujen kautta jos ei ole
sitä tehnyt. Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenlehdet valitaan siellä ja annetaan lupa yhteystietojen
rekisteröintiin ja jäsenkirjeiden lähettämiseen. Mikäli haluaa kannatusjäseneksi, voi maksaa vain
kannatusmaksunkin rekisteröitymättä, mutta silloin ei jäsenposti saavuta. Vain varsinaisille jäsenille
Tukiviesti tai Leija -lehti mahdollisuus.

KEVÄTKOKOUS lauantaina 30.3. klo 14 ravintola Astorin Kabinetissa. Aleksis Kiven
katu 26, Tampere. Tämä on virallinen kokouskutsu. Kokous ja ruokailu sekä yhteistä
ohjelmaa illaksi, jos sellaista halutaan.
MENU
Maa- artisokkakeittoa & friteerattuja juureslastuja
tai Vuohenjuustosalaatti
***
Paistettua järvikuhaa, beurre blanc tai Pippurihärkää - naudan ulkofileetä, pippurikastiketta sekä
provencen perunaa
***
Talon suklaakakkua
kahvi/tee

Ilmoittautuminen 20.3. mennessä ruokavalintoineen ja erityisruokavalioineen Tuijalle .
Ruokajuomat omakustanteisesti. Omavastuu 10 e, maksetaan käteisellä kokouksessa.

Vanhempaintapaaminen ja syyskokous 2-3.11.2019
Laittakaa päivämäärät ylös ja lastenhoidot kuntoon. Lisäinfoa ja ilmoittautuminen alkusyksystä.
Tavataan jossakin päin Suomea mukavan yhdessäolon merkeissä yön yli. Ehdotuksia otetaan
vastaan. Mahdollista myös, että koulutustilaisuus angelman -asioista päiväseltään
vanhempaintapaamisen yhteydessä perjantaina 1.11. mikäli sopivat luennoitsijat ja paikka
löydetään.

