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Hyvää alkanutta vuotta Killin yhdistyksen jäsenet.
Syksyllä tehtiin patikkaretki Haijaisissa, pidettiin yhdistyksen syyskokous Naantalissa, osallistuttiin Tukiliito
syyskonserttiin Tampereella ja kirkkopyhään Mynämäellä sekä juhlittiin Halloweenia. Karaoken
päättäjäisissä hallitus kiitti lahjakortein ja kunniakirjoin Teemu Karistoa ja Kimmo Markkasta karaokeiltojen
onnistumisesta. Olimme mukana järjestämässä joulumyyjäisiä Naantalin kaupungintalolla joulukuussa.
Joulujuhlissamme oli yli 130 juhlijaa. Ruokailun ja tanssin välissä muistettiin sähly-pelaaja Veli-Pekka
Miettistä Kommunikointipalvelut Kuuluville Oy:n lahjoittamalla lahjakortilla. Toinen osa lahjoituksesta
käytetään lahjoittajan toiveen mukaisesti keväällä Killin liikuntaryhmälle mm. curling-välineiden vuokraan.
Yhdistys on saanut Naantalin kulttuurilautakunnalta Suomi 100 v -juhlavuoteen liittyvän avustuksen
taideteoksen tekemiseen. Yhdistys pitää kevään aikana jäsenistölleen koulutusillan, jonka aiheena on
”Tiedä oikeutesi”.
Vuoden 2017 jäsenmaksu on 20 euroa. Jäsenmaksu sisältää Tukiviesti tai Leija-lehden vuosikerran.
Laskun Sinulle on lähettänyt Kehitysvammaisten Tukiliitto, joka tilittää jäsenmaksun Killin tilille.
Laskulomakkeessa on mukana jäsenkortti, ota se talteen. Jäsenkorttia näyttämällä Sinä ja avustajasi saatte
alennusta Naantalin Merisalin lounaasta.
Mikäli haluat olla vain yhdistyksemme kannatusjäsen, niin maksa 10 euroa suoraan Killin
Kehitysvammaisten Tuki ry:n tilille FI14 4309 1020 0560 55. Kannatusjäsenelle ei tule lehteä ei
jäsenkorttia, mutta tuki on yhdistykselle arvokasta. Kiitos tuestasi.
Löydät meidät myös Facebookista hakusanalla Killin Kehitysvammaisten Tuki ry.
Käythän tykkäämässä.

KILLIN LaKu-kerho eli pienten erityislasten perheille tarkoitettu
lastenkulttuurikerho. Kerhossa iloitaan lastenkulttuurista itse tehden sekä
erilaisista esityksistä nauttien. Kerho kokoontuu kerran kuussa viikonloppuisin ja
sen järjestää Killin yhdistys yhdessä Kaarinan Kehitysvammaisten tuki ry:n
kanssa. Kerho on saanut tukea lietolaiselta Margaretha-säätiöltä ja
Kehitysvammaisten Tukiliitolta.
Kerholla on profiili Facebookissa ja se löytyy nimellä Killin LaKu-kerho
erityslapsiperheille. Yhteyshenkilönä toimii Maria Järvinen ja hänet tavoitat
osoitteesta killin.lakukerho@gmail.com
Lähtekää koko perheen voimin mukaan kokeilemaan uusia asioita, nauttimaan luovan toiminnan
iloista sekä tapaamaan toisia perheitä!

KARAOKE joka keskiviikko klo 18 - 20
Aurinkosäätiön palvelutalolla, Myllynkiventie 5, Naantali.
Yhdistys hankkii kevään aikana lisää pelejä.
Karaokeilloissa aina maksuton kahvitarjoilu.
Opintokeskus-Sivis tukee toimintaa.
Kysymyksiin vastaa Jaana Engblom,
puhelin 044 0629 674 tai sähköposti jaana.engblom@hotmail.com.
Viimeinen karaoke ennen kesätaukoa on ke 24.5.17.
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SÄHLY joka maanantai klo 15.30 – 16.30 Kuparivuoren koululla,
Kuparivuorentie 2, Naantali.
Ma 23.1. vaihdamme sählyn neljäksi viikoksi curling-harjoituksiin.
Curlingia voi pelata myös istualtaan. Se on rauhallisempi urheilulaji
ja sopii kaikille kiinnostuneille liikkujille. Kokeile ja tule mukaan! Ilmoittaudu Eijalle.
Paikalla kaksi ohjaajaa. Kysymyksiin vastaa Eija Toivonen,
puhelin 050 5205344 tai eija.toivonen@pp5inet.fi.
Ota mukaan sisäpelikengät, vesipullo ja iloinen mieli.
Uudet pelaajat ovat myös tervetulleita! Viimeinen sähly ennen kesätaukoa on 22.5.17

YSTÄVÄNPÄIVÄJUHLA
lauantaina 11.2.17 klo 15 – 18
Naantalin Aurinkosäätiön palvelutalolla, Myllynkiventie 5, Naantali.
Ohjelmassa musiikkia ja tanssia sekä iloista kaveriseuraa. Puffetissa on
myynnissä kahvia/teetä, limua sekä donitseja. Pihagrilli on kuumana ja luvassa
on tuttuun tapaan myös arpajaiset.
TERVETULOA!

Lisää tapahtumia on tulossa ja niistä tiedotamme tarkemmin seuraavassa jäsenkirjeessä.
Vappukarkelot Naantalissa lauantaina 22.4.17
Patikkaretki Naantalissa lauantaina 20.5.17
Tanssit Ämyrillä lauantaina 10.6.17

ILMOITTAUDU KUNNALLISVAALIEN LIPASKERÄÄJÄKSI!
”Pieni Ele”-keräys kuntasi ennakkoäänestyspaikoilla 29.3. – 4.4. ja äänestyspaikoilla vaalipäivänä su 9.4.
Killin yhdistys saa osansa niissä kunnissa kerätyistä varoista, joissa olemme mukana (Rymättylä, Naantali,
Raisio, Nousiainen, Masku ja Mynämäki).
Istumatyö, huolehdit lippaasta, hymyilet ja kiität lahjoittajaa.
Ota yhteyttä Seppo Vainioon, puhelin 0400 829 150 tai Killinyhdistys@gmail.com.

