
Kirkkonummen kehitysvammaisten TUKI ry 

Jäsentiedote V / 2014 

 
Johtokunta 2014 

Tuula Sjölund puheenjohtaja  0400-688555  

Eira Palenius varapuheenjohtaja 041-4384588 

Anu Harttunen-Rytkönen sihteeri 050-3835646 

Leena Rinkinen rahastonhoitaja 040-5403249                        Johtokunnan lisäksi toimivat:  

Carita Qvickman jäsenrekisteri 040-7000808                          Brita Romsi  emäntänä 050-4130168 

Inkeri Fagerlund syntymäpäivävastaava 040-7295706            ja vertaistukiryhmän edustajat 

Iris Lönnqvist jäsen 040-7762032                                           osallistuvat johtokunnankokouksiin 

                                                                                      

Syysmyyjäiset 20.9.2014 työkeskuksessa 10:00 -14:00 

Myyjäisillä kerätään varoja ensi vuonna suunnitteilla olevaa ulkomaanmatkaa varten. Tarvitaan 

arpajaisvoittoja ja myytäväksi kirpputoritavaroita, leivonnaisia ym. Järjestetään lapsille ongintaan  

ja mahdollisesti muutakin ohjelmaa. Tarvitsemme myös aktiivisia jäseniä auttamaan 

myyjäisjärjestelyissä. Toivomme, matkasta kiinnostuneiden osallistuvat tapahtumaan. 

Talkoot ovat 19.9.2014 kello 18:00 alkaen työkeskuksessa. TERVETULOA 

 

Syyskokous 30.10.kello 18:00 Työkeskus Hietapellontie 7 

Kokouksen virallisten asioiden lisäksi Kehitysvammaisten Tukiliitto lakiasioiden neuvonnasta 

aluekoordinaattori Salla Pyykkönen tulee kertomaan mm. perintöasioista ja sosiaalilain tämän 

hetkisestä tilanteesta käytännön läheisesti. Tule mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan 

kiinnostavista asioista.  

 

Itsenäisyyspäivän juhla seurakuntatalolla 6.12.2014 kello 14:00 -17:00 

Luvassa on sekä juhlallista että hauskaa ohjelmaa. Tarjolla on salaattibuffet. 

Ilmoittautuminen 30.11.2014 mennessä puhelin 0400-688555 tai tuula.sjolund@tsproducts.inet.fi 

 

Tanssikouluryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 5.9.2014 työkeskuksessa. Seuraavat tunnit ovat 

3.10, 7.11 ja 5.12.2014 kello 18:00 opettajana Sari Paajanen. 

 

Salibandy ryhmä on saanut uuden joukkueenjohtajan. Valmentajien kokouksessa 2.9.2014 

valittiin päävalmentaja ”Cride” Krister Kalving joukkueenjohtajaksi/päävalmentajaksi. 

    

Perhekoti Vipusella on avointen ovien päivä 19.10.2014 kello 11:00 – 15:00 TERVETULOA 

Tiedustelut Leena Rinkinen 040-5403249 

 

Seurakuntien joulujuhla 8.12.2014 kello 18:00 seurakuntatalolla. 

Osoite: Seurakunnantie 1. 

 

Lähetä sähköpostiosoitteesi puheenjohtajalle suoraan seuraavaan sähköpostiin 

tuula.sjolund@tsproducts.inet.fi niin saat jäsentiedotteet nopeasti käyttöösi. 

Yhdistyksen sähköpostiosoite on: kirkkonummenkehitysvammaiset@gmail.com  

Kotisivut: kirkkonummenkehitysvammaistentuki.palvelee 

 

Jos et vielä ole maksanut jäsenmaksua maksa vapaaehtoinen jäsenmaksun 5 euroa suoraan 

Kirkkonummen kehitysvammaisten tukiyhdistyksen tilille FI0640552020153583 viestiin teksti 

jäsenmaksu 2014. Tämä jäsenmaksu on erittäin tärkeä sillä näin tulevat kaikki 

perheenjäsenetkin mukaan yhdistyksen viralliseen jäsenmäärään 
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Kirkkonummen kehitysvammaisten TUKI ry 

Medlemsinfo V / 2014 

 

Direktionen 2014 

Ordförande Tuula Sjölund 0400-688555 

Viceordförande Eira Palenius 041-4384588 

Sekreterare Anu Harttunen-Rytkönen 050-3835646 

Kassör Leena Rinkinen 040-5403249 

Medlemsregister Carita Qvickman 040-7000808                  Uppdrag utanför styrelsen 

Födelsedagsregister Inkeri Fagerlund 040-7295706              Värdinna Brita Romsi 050-4130168 

Medlem Iris Lönnqvist 0407762032                                       Medlemmar ur stödgruppen för                                                        

                                                                                                 småbarnsföräldrar 

 

Höstbasar den 20.9.2014 på arbetscentralen klockan 10:00 -14:00 

Basarens intäckter går till den planerade utlandsresan i nästa år. Vi behöver lotterivinster och 

lopptorgsvaror till försäljning, bakverk och annat som går att förtjäna pengar på. Vi ordnar mete för 

barn och eventuellt annat program. Vi behöver också aktiva medlemmar som hjälper till att ordna 

basaren. Vi hoppas att de som tänker delta i resan ställer upp. Basarens talkokväll på samma ställe 

den 19.9. kl 18.00.VÄLKOMNA 

 

Höstmöte den 30.10 klockan 18.00 Arbetscentralen Sandåkervägen 7 

Förutom stagenliga ärenden kommer Kehitysvammaisten Tukiliittos områdeskoordinator som 

svarar för juridiska frågor Salla Pyykkönen att berätta om bla arvsfrågor och sosialsektornans 

situation just nu . Kom med och diskutera intressanta frågor. 

  

Självständighetsdagsfest på församlingshemmet den 6.12.2014 kl 14.00-17.00 

Vi bjuder på både högtidligt och roligt program. Vi äter salladsbuffee. Anmälningar senast den 

30.11.2014 telefon 0400-688555 eller tuula.sjolund@tsproducts.inet.fi 

 

Danskolan samlades första gången den 5.9.2014 på arbetscentralen. Nästa gång samlas de den 

3.10, 7.11 och 5.12 klockan 18.00.Lärarinnan heter Sari Paajanen.. 

 

Innebandy gruppen  har fått en ny lagledare. På tränarmötet den 2.9.2014 valdes ”Cride” Krister 

Kalving till lagledare/huvudtränare.. 

 

Familjehemmet Vipunen har öppna dörrars dag den  19.10.2014 klockan 11:00 – 15:00 

VÄLKOMNA Tilläggsuppgifter av Leena Rinkinen 040-5403249 

 

Församlingen julfest är den 8.12.2014 kl 18.00 på församlingshemmet. Adress: 

Församlingsvägen 1 

 

Skicka din e-post adress till ordförande  tuula.sjolund@tsproducts.inet.fi så får du 

medlemsinfot snabbt. 

Föreningens e-postadress är : kirkkonummenkehitysvammaiset@gmail.com  

Hemsidans adress: kirkkonummenkehitysvammaistentuki.palvelee 

 

Om  du ännu inte har betalt din familjemedlemsavgift på 5 euro  direkt till Kirkkonummen 

kehitysvammaisten tukiyhdistyks konto  FI0640552020153583 så gör det så fort som möjligt. 

Referenstext: medlemsavgift 2014 Denna medlemsavgift är mycket viktig för då kommer alla 

familjemedlemmar också med i vårt officiella medlemsregister 

 

mailto:tuula.sjolund@tsproducts.inet.fi
mailto:tuula.sjolund@tsproducts.inet.fi

