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Aurinkoista kevättä ja kesän odotusta Sinulle hyvä jäsen. Vatsataudit on sairastettu ja Naantalin 

palvelutalolla jatkuvat taas keskiviikon karaoke & peli-illat. Viimeinen karaoke ennen kesätaukoa 

on ke 25.5. Maanantaisin pelataan sählyä Kuparivuoren koululla ja viimeinen sähly ennen 

kesätaukoa on 30.5. Perhesirkuskerho päättyy Turun Steiner-koululla lauantaina 28.5. klo 14 

toteutettavaan kevätesitykseen. 

Ystävän Juhlassa Naantalin palvelutalolla vieraita oli noin 50 ja mukana tietysti Risto Lehtilän 

Solo-ryhmä. Meillä kaikilla oli mukavaa ja tässä on seuraavia mukavia tapahtumia tiedossa. 

Muista ilmoittautua niihin ajoissa! 

 

Iloiset VAPPUJUHLAT järjestetään Naantalissa Aurinkosäätiön palvelutalolla 

lauantaina 23.4. klo 15 – 18.00. Ohjelmassa musiikkia ja tanssia sekä iloista 

kaveriseuraa. Puffetissa myynnissä kahvia/teetä, simaa/limua ja donitseja. Pihagrilli 

on kuumana ja luvassa on tuttuun tapaan myös arpajaiset.  

 

Killin yhdistyksen KEVÄTKOKOUS pidetään torstaina 19.5. kello 18.00 
Paikka on Naantalin keltaisin talo, entinen paloasema, osoitteessa Kaivo- 
katu 4. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Esitelmöitsijänä Palvelu- ja Kehittämisjohtaja Marika Metsähonkala KTO:sta. KTO tänään. 
Kokoukseen ovat saaneet kutsun myös Special Olympic mitalistimme. Lopuksi tarjotaan 
mitalikahvit kaikille. Tervetuloa! 

 
 

PATIKKARETKI lauantaina 21.5. klo 14-18.00 Naantalin Luonnonmaalla. Kuljetaan 

yhdessä laavulle, jonne on matkaa n. 800 m. Perillä pelataan pihaleikkejä, paistetaan 

makkaraa ja juodaan pullakahvit. Yhteiset eväät 3 € / hlö, mutta voit ottaa myös omat 

eväät mukaasi. Tavataan Haijaisten toimintakeskuksen pihassa (Suutarintie 5, 

Naantali) klo 14. Ilmoittautumiset (viimeistään 19.5.) ja tiedustelut Eija Toivoselle 

puhelin 050 520 5344 tai eija.toivonen@pp5inet.fi. Tervetuloa! 

 

 

JALKAPALLOA pelataan 6.6. alkaen maanantaisin klo 15.30 - 17 Naantalissa, 

Teljentien kentällä (6.6., 20.6., 27.6., heinäkuussa lomaillaan ja 1.8., 8.8., 15.8., 22.8. sekä 29.8.) 

Mukaan vesipullo, urheiluvarusteet sekä reipas pelihenki. Ilmoittaudu Eija Toivoselle 

puhelin 050 520 5344 tai eija.toivonen@pp5.inet.fi. Katso erillinen ilmoitus nettistä. 

Tervetuloa joukkoon mukaan! 

 

Ämyrin LAVATANSSIT lauantaina 11.6. klo 13-16.00 Matkan hinta on 20 €  

ja se sisältää bussimatkat, noutopöytälounaan Salossa sekä tanssilipun.  

Ilmoittautumiset 1.6. mennessä Sepolle puh. 0400 829 150 tai sähköposti 

killinyhdistys@gmail.com. 
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JARI SILLANPÄÄ GOES PICNIC koko perheen 

puistokonsertti lauantaina 9.7. klo 18.00 Tampereella 

Kaupin pesäpallostadinolla. Konsertti kestää n. 2 tuntia. 

Konserttilipun hinta on 30 euroa ja se sisältää T-paidan + 

matka 15 € = 45 €.  Avustajan lippu on ilmainen. Teepaita 

+ matka = 25 € 

Kaikille lipunostajille on tarjolla numeroimaton istumapaikka joko katetusta pääkatsomosta tai 

kenttäkatsomosta. Voit tuoda mukanasi omat piknik-varusteet ja eväät (ei alkoholia) ja alueelta 

löytyy kahvilapalvelujen lisäksi makkaranmyyntipisteitä. Aikataulu ilmoittautuneille, ilmoittaudu 

Sepolle viimeistään 30.5. Ilmoittautuminen on sitova. 

 

 

TEATTERIMATKA Tampereelle Pyynikin kesäteatteriin lauantaina 30.7. kello 14.00.  

Näytelmänä on ”Taivaan tulet”. Matkan hinta on 60 € ja se sisältää bussikuljetuksen, 

keittolounaan Humppilassa, pääsylipun sekä paluumatkalla kahvin ja pullan  

Humppilassa. Ilmoittautumiset 15.6. mennessä Sepolla puh. 0400 829 150 tai  

sähköposti killinyhdistys@gmail.com.   

 

Tukiliiton SYYSKONSERTTI Tampere-talossa lauantaina 8.10. klo 14.00.     

Esiintyjinä Pertti Kurikan Nimipäivät ja Elina Vettenranta yhtyeineen. Konserttimatkan 

hinta on 70 e ja se sisältää bussikuljetuksen, noutopöytälounaan Humppilassa, 

konserttilipun sekä paluumatkalla kahvin ja pullan. Avustajat saavat ilmaisen 

konserttilipun. Ilmoittautumiset 20.5. mennessä Sepolle puh. 0400 829 150 tai 

sähköposti killinyhdistys@gmail.com.  

 

KESÄLEIRIT 
Aikuisten leiri 4. – 8.7.16 Salorannassa. Vastaavana ohjaajana Pia Haapamäki. 
Nuorten leiri 11. – 16.7.16 Salorannassa Vastaavana ohjaajana Riikka Karonen. 
Vastaavat ohjaajat valitsevat leiriläiset. 
Ilmoittautumiset Sepolle 30.5 mennessä. Leirin hinta 260 € 
 

 

Kehitysvammaisten Tukiliitto on lähettänyt sinulle laskun Killin jäsenmaksusta. Maksa lasku ja 

säästä yläkulmassa oleva jäsenkortti. Pyrimme vuoden aikana sopimaan paikallisten liikkeiden 

kanssa, että jäsenkortin esittämällä saat hieman alennusta ostoksista. Tästä ilmoitamme 

tarkemmin seuraavassa kirjeessämme. 

Kannattajajäsenet eivät saa omaa laskua vaan he maksavat oman valintansa mukaisen summan 

Killin tilille FI14 4309 1020 0560 55.  
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