
 

                                                                       JÄSENKIRJE 1/2020 

Tervehdys kaikille ja hyvää uutta vuotta 2020!  
  
Vuosi on vaihtunut ja on aika maksaa jäsenmaksu sekä ilmoittautua kevätkokoukseen. Ensi kesän 
tapaamiset vielä työn alla ja riippuvat saadaanko rahoitusta. Jos ehdotuksia tämän vuoden perhe-
tapaaamisen paikaksi tai ohjelmaksi tai syyskokouksen paikaksi , niin laittakaa viestiä. Mielelläni 
kuulisin myös, mitä kuuluu minnekin päin Suomea ja mikä mietityttää tällä hetkellä, mitkä asiat hy-
vin ja mille pitäisi jotain tehdä. Itse painiskelen Kallen tilapäishoitojen ja asumisasioiden kimpussa , 
koska hyvin haastavaa saada näitä järjestymään ja Kalle täyttää huhtikuussa 18-v. Melko haastava 
ja vaativa mies alkaa olemaan. Vaikeavammaisten asiat tuntuvat olevan rempallaan niin tilapäis-
hoitojen, asumisen kuin lakienkin puolesta. Katsotaan saadaanko jotain aikaiseksi asioiden tii-
moilta, mutta mielipiteitä ja ajatuksia kertokaa, koska niitä teiltä varmasti löytyy. 
 
Terveisin Tuija Kaivanto , pj  
tuija.kaivanto@angelman.fi puh.050-3835817  
  
JÄSENMAKSU VUODELLE 2020 ! Maksa viimeistään 15.2.   
 
Maksu Suomen Angelman-yhdistys ry tilille: Nordea FI25 1416 3000 1041 90.  Varsinainen jäsen-
maksu 30 euroa/ henkilö yhdelle perheen jäsenelle (viitteellä 9988) ja kannatusjäsenmaksu (viit-
teellä 9975) jos useampi perheestä tai joku sukulaisista/ystävistä haluaa liittyä. Yrityskannatus-
jäsenmaksu 100 e tai oma summa (viite 9962).  Tarvittaessa pyydä yritykselle lasku nimellä rahas-
tonhoitajalta henrigr@gmail.com . Kaikkien jäsenmaksun maksavien varsinaisten jäsenmaksun 
maksavien tulee rekisteröityä www. angelman.fi sivujen kautta jos ei ole sitä tehnyt. Kehitysvam-
maisten Tukiliiton jäsenlehdet valitaan siellä ja annetaan lupa yhteystietojen rekisteröintiin ja jä-
senkirjeiden lähettämiseen. Mikäli haluaa kannatusjäseneksi, voi maksaa vain kannatusmaksunkin 
rekisteröitymättä, mutta silloin ei jäsenposti saavuta. Vain varsinaisille jäsenille Tukiviesti tai Leija -
lehti mahdollisuus.  
 
 
KEVÄTKOKOUS Tampereella 7.3.2020 klo 14 Ravintola Astorin  Kabinetissa. Aleksis Kiven katu 26, 
Tampere. Tämä on virallinen kokouskutsu. 
 
Kokous ja ruokailu sekä yhteistä ohjelmaa illaksi, jos sellaista halutaan.  Ehdotuksia saa heittää al-
lekirjoittaneelle mitä toivotaan ohjelmaksi illalla. 
 MENU  
Tattikeittoa & timjamivaahto tai salaatti  * * *  Tournedos Rossini, madeirakastiketta tai Paistettua 
järvikuhaa, rapuhollandaise * * *  Konjakkimansikat  
  
Ilmoittautuminen 14.2. mennessä ruokavalintoineen ja erityisruokavalioineen. Ruokajuomat oma-
kustanteisesti. Omavastuu 10 e, maksetaan käteisellä kokouksessa. 


