Kirkkonummen kehitysvammaisten TUKI ry
Jäsentiedote II / 2014
Johtokunta 2014
Tuula Sjölund puheenjohtaja 0400-688555
Eira Palenius varapuheenjohtaja 041-4384588
Anu Harttunen-Rytkönen sihteeri 050-3835646
Leena Rinkinen rahastonhoitaja 040-5403249
Carita Qvickman jäsenrekisteri 040-7000808
Inkeri Fagerlund syntymäpäivävastaava 040-7295706
Iris Lönnqvist jäsen 040-7762032

Johtokunnan lisäksi toimivat:
Brita Romsi emäntänä 050-4130168
ja vertaistukiryhmän edustajat
osallistuvat johtokunnankokouksiin

SPECIAL OLYMPICS 2014 Salibandyturnaus 22 – 23.3.2013 Vantaalla mukaan
Kirkkonummelta lähtee 1 joukkue kilpasarjaan. Tarkemmat ohjeet jaetaan osallistujille
myöhemmin.
Äitien hemmottelupäivä 5.4.2014 Kaisan Kodissa Espoossa kello 12.00 – 18.00
Aloitamme lounaalla, jonka jälkeen osallistumme stressinpoisto-luennolle. Allasosasto on
käytössämme kello 17.00 asti jolloin kahvitarjoilu. Omavastuu osuus 20 euroa. Erilaisia hoitoja on
mahdollisuus varata omakustannushintaan, tiedot Kaisan Kodin palveluista löytyvät netistä.
Sitova ilmoittautuminen viimeistään 10.3.2014 mennessä Tuulalle sähköpostilla tai puhelimella.
Intti tutuksi leiri Syndalenissa 16 – 28.5.2014
”Armeija leiri” järjestetään 12. kerran Maanpuolustuskoulutuksen kanssa yhteistyössä. Leirin
johtajana toimii ”Totte” Thorolf Sjölund ja samat ryhmienvetäjät kuin aikaisemminkin.
Telttamajoitus, armeijan vetimet ja paljon toimintaa.
Ilmoittaudu viimeistään 30.3.2013 mennessä Tuulalle joko sähköpostilla taa puhelimella.
Amandantien asumisyksikön omaistenvertaistukiryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran
11.3.2014 kello 17.30. YSTÄVÄN KODISSA mukana myös Anne Arkonaho ja Hannele Laine.
Ilmoittautuminen 1.3.2014 mennessä Tuulalle sähköpostilla tai puhelimella TERVETULOA
Vertaistukiryhmä kokoontuu kevätkaudella 29.1, 26.2, 19.3, 16.4 ja 14.5.2014 tiedustelut Sanna
Olkkonen 040-5644250. Äitien hemmottelu päivään voi ilmoittautua myös Sannalle
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
Kehitysvammaisten kirkkopyhän 6.4.2014 kello 10.00
Kirkkonummen kirkossa jumalanpalvelus, jonka jälkeen lounas ja juhla seurakuntatalolla.
Järjestäjänä Kirkkonummen seurakunnat
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.fi

Kirkkonummen kehitysvammaisten TUKI ry
Medlemsinfo II / 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
Födelsedagsregister Inkeri Fagerlund 040-7295706
Medlem Iris Lönnqvist 0407762032

Uppdrag utanför styrelsen
Värdinna Brita Romsi 050-4130168
Medlemmar ur stödgruppen för
småbarnsföräldrar

Innebandy turnering 22 – 23.3.2014 i Vanda. Vi ställer upp med 1 lag i tävlingsklassen.
Närmare instruktioner till spelarna delas ut senare.
Mammornas avkopplingsdag den 5.4. på Kaisan Koti i Esbo kl 12-18.00
Vi börjar med lunch, sen deltar vi i en föreläsning om hur man kan motverka stress. Vi kan använda
badavdelningen till kl 17.00 efter det blir det kaffe med både saltigt och sött. Det kostar 20 euro att
delta. Det finns möjlighet att boka olika behandlingar som man betalar själv. Uppgifter om vad
Kaisan koti erbjuder hittar du på nätet. Bindande anmälningar senast den 10.3.2014 till Tuula
endera per telefon eller e-post.
Bli bekant med försvaret i Syndalen 24-26.5.2013
”armelägret” ordnas för 12 gången i samarbete med Försvarsmaktens skolningscentral. Som
lägerledare verkar ”Totte” Sjölund och samma gruppledare som tidigare. Inkvartering i tält, armens
kläder och mycket aktiviteter. Anmäl dig senast den 30.3.2013 till Tuula endera per telefon eller epost.
En stödgrupp av anhöringa för Amandavägens boende samlas första gången den 11.3.2013 kl
17.30 i YSTÄVYYDEN KOTI. Anne Arkonaho och Hannele Laine deltar. Anmäl dig före den 1.3.
till Tuula per telefon eller e-post.
Referensstödgruppen för små barn samlas under vår perioden 26.2, 19.3, 16.4 och 14.5.2014.
Vidare information av Sanna Olkkonen 040-5644250. Du kan också anmäla dig till Sanna om du
vill delta i mammornas avkopplingsdag.
Frivillig medlemsavgift 5 euro åt Kirkkonummen kehitysvammaisten Tuki’s konto
FI0640552020153583. Denna medlemsavgift är mycket viktig för på detta sätt räknas även
alla familjemedlemmar som föreningens officiella medlemmar.
Kyrkhelg för utvecklingsstörda den 6.4.2014 kl 10.00
Gudstjänst i Kyrkslätt kyrka varefter luch och fest på församlingshemmet. Dagen arrangeras av
Kyrkslätt församlingar.
Var vänlig och skicka din e-post adress till ordförande på nedanstående adress
tuula.sjolund@tsproducts.inet.fi så får du alla medlemsbrev snabbt hemskickade
Föreningens e-post adress är. kirkkonummenkehitysvammaiset@gmail.com
Hemsidan kirkkonummenkehitysvammaistentuki.palvelee.fi

