
SAARIJÄRVEN INVALIDIT RY:N JÄSENTIEDOTE 2022 

Yhdistys on kaikille avoin järjestö, jonka arvoina ovat ihmisarvo, avoimuus, uudistuminen, rohkeus ja 

luotettavuus. Sen tavoitteena on edistää fyysisesti vammaisten ja toimintakyvyltään erilaisten ihmisten 

mahdollisuuksia elää yhdenvertaista, täysipainoista elämää. 

Koronatilanne voi vaikuttaa jäljempänä esitettyihin tapahtumiin ja asioihin. 

Jäsenille 

Kevät- ja syyskokouksiin ovat kaikki jäsenet tervetulleita. Yhteislaulutilaisuuksia järjestetään Saarijärven 

Työväentalolla noin kerran kuukaudessa. Niiden yhteydessä on sisäliikuntaa, pelejä ja mahdollisuuksien 

mukaan atk-koulutusta. 

Yhdistys tukee rahallisesti keilaukseen ja uimahallikäynteihin osallistumista. Suosittuja kylätapahtumia 

jatketaan. Kysy lisää meiltä.  

Kuntokuukampanja on helmi- ja syyskuussa. Siihen osallistuneiden kesken arvotaan palkintoja. 

Kuntokortteja saa Kehrän alakerran postilaatikosta ennen Kuntokuun alkua.  

Siivouspalvelua tarvitessasi ota yhteys Kehrään puh: 045-2766211 tai 045-2766210. 

Retket ja tapahtumat 

Järjestetään teatteri-, ostosretki tms. lähialueelle. Järjestetään kylpyläretki. Ehdotuksia otetaan vastaan.                                     

Suosituksi tulleita kyläkierroksia jatketaan.          

Yksi pitempi retki toteutetaan joko naapurimaahan tai kotimaassa. Ehdotuksia otetaan vastaan.           

Syksyllä on invalidien kirkkopyhä.                               

Joulun alla on perinteinen pikkujoulu.                      

Perinteisesti yhdistys on esillä Yhdessä Enemmän messuilla Monitoimihallilla.             

Kesämarkkinoilla keskustassa on yhdistyksen oma kahvi-, makkara- sekä lettukoju. 

 Esteettömyys 

Yhdistyksellä on oma esteettömyysvastaava, joka tekee työtä esteiden poistamiseksi. Ota yhteys Tuija 

Laitiseen esteettömyysasioissa.  

Tiedotus  

Sampo-lehden Saarijärven Invalidit-palstalla ilmoitetaan ajankohtaisista asioista.  

Kotisivut: www.saarijarveninvalidit.fi. 

Jäsenhakemuksia saa hallituksen jäseniltä ja Kehrän toimistosta, Kauppakatu 8, 2.kerros, käynti sisäpihan 

puolelta. Hakemuksen ja muut viestit voi jättää saman talon ala-aulan postilaatikkoon. Jäsenhakemuksen 

voi tehdä myös verkossa: https://www.invalidiliitto.fi/kilta-form.  

Jäsenedut 

Jäsenmaksu on 13 euroa ja se sisältää IT-lehden, mistä saat paljon tietoa. Myös liiton neuvontapalvelu on 

jäsenten käytettävissä. Puhelinneuvonta tiistaisin ja torstaisin klo 13–17, 0200 1234, tai sähköposti: 

neuvot@invalidiliitto.fi. 

Jäsenmaksun maksaneet ovat myös liiton vakuutuksen piirissä yhdistyksen omissa tapahtumissa. Eri 

tapahtumiin tarvitaan talkoolaisia. Yhdessä on mukavaa touhuta, eivätkä vaatimukset ole mahdottomia.  

Toivomme aktiivista osallistumista. Tulkaa rohkeasti mukaan.  

Saarijärven Invalidit ry:n hallitus, jonka yhteystiedot näet kääntöpuolella

https://www.invalidiliitto.fi/kilta-form
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Marjut Pollari (puheenjohtaja) 

Puh. 040-5756992 

marjut.pollari@pp.inet.fi 

 

Jussi Rantala (varapuheenjohtaja) 

Puh: 040 5710484 

jussirantalaa@gmail.com 

 

 

 

Ville Rautiainen (sihteeri, 

liittovaltuutettu) 

Puh: 040-8348161   

ville.rautiainen@saarijarvi.fi 

 

Ritva Sneck-Ruotsalainen (hallituksen 

jäsen, jäsenasiainsihteeri) 

Puh. 040-834 1878 

ritva.sneck-ruotsalainen@pp1.inet.fi 

 

Kaija-Liisa Laitinen (hallituksen jäsen) 

Puh. 0400-533 710 

laitinenkaijaliisa@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOTISIVUT  

www.saarijarveninvalidit.fi 

 

 

 

 

Arvo Kuhmonen (hallituksen jäsen) 

Puh: 0400-926279 

arvomatias.kuhmonen@gmail.com 

 

Tuija Laitinen (hallituksen jäsen, 

esteettömyysvastaava, 

vammaisneuvoston jäsen) 

Puh. 040-821 4976 

tuijalaitinen2@gmail.com 

 

Pirjo Leppämäki (hallituksen jäsen) 

Puh. 040-822 7761 

pirjo.leppamaki@saarijarvi.fi 
 

 

Juhani Salmela (hallituksen jäsen)  

Puh. 040-750 0327 

kaijamaijasalmela@hotmail.com 

 

Pirjo Hakala (hallituksen jäsen)       

Puh. 040 769 8170 


