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HEI KILLIN YHDISTYKSEN JÄSEN
JA HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA SINULLE!
Uusi toimintavuosi on jo alkanut, mutta ensiksi lyhyt katsaus loppuvuoden toimintaan.
Järjestimme joulukuun 2015 alussa taidenäyttelyn Naantalin kaupungintalolla. Näyttelyyn saimme
teiltä noin 55 talvi-aiheista piirustusta. Kiitos kaikille, jotka ottivat osaa taidenäyttelyyn toteutukseen!
Näyttelyn avajaisissa oli noin 40 vierasta, viulun soittoa sekä juhlapuhuja Kehitysvammaisten
Tukiliitosta. Lehdistö ja Turku TV sekä Naantalin kaupunginjohtaja johtoryhmineen olivat myös
paikalla. Kaikki saivat suunsa makeaksi Brunbergin Suukoista. Tammikuussa näyttely siirtyi Naantalin
seurakuntakeskukseen ja helmikuun alkuviikoilla näyttely on esillä Rymättylän seurakuntakodilla
osoitteessa Viluntie 2, Rymättylä. Ole meihin yhteydessä, jos haluat ”Minun Talveni”- piirustukset
esille kotikuntaasi.
Killin joulujuhlissa Tanssiorkesteri Kaivokatu tanssitti yli 130 juhlijaa. Ravintola Trapin valmistama
noutopöytä oli runsas ja herkullinen. Jokainen sai pienen paketin lähtiessään ja toivottavasti hyvän
joulumielen kotiin vietäväksi.

Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2016 hallitus painottaa toiminnassaan seuraavia asioita:
pieni jäsenmaksu, jotta kaikki voisivat ottaa osaa tapahtumiin. Pyrimme lisäämään nuorten
perheiden liittymistä jäseniksi ja nuorentamaan hallituksen keski-ikää. Yritämme uudistaa
toimintaamme ja aktivoida lähikuntiamme. Lisäksi teemme yhteistyötä eri yhdistysten ja
muiden toimijoiden kanssa.
Killin hallitukseen kuuluvat: pj Seppo Vainio Naantalista, vpj Seppo Jalovaara Raisiosta,
sihteeri/rahastonhoitaja Elina Leino Naantalista ja jäsenet Pirjo Nummelin Naantalista, Jaana
Engblom Naantalista, Riitta Varjonen Nousiaisista, Maarit Virkki Raisiosta, Eija Toivonen
Naantalista, Monika Eriksson Maskusta sekä varajäsenet Päivi Virta Raisiosta ja Kirsi
Laaksonen Naantalista. Toiminnantarkastajina toimivat Jorma Kauppila ja Tarja Karawatski
sekä varalla Veikko Rusanen ja Helena Viitanen.
Killin kehitysvammaisten Tuki ry:n jäsenmaksu vuonna 2016 on 20 e. Laskun postittaa
sinulle KehitysvammaistenTukiliitto, mutta maksamasi jäsenmaksu tulee silti Killin tilille.
Muistathan maksaa jäsenmaksusi eräpäivään mennessä!
Jos perheessäsi on muita jotka haluavat tukea toimintaamme, voivat he maksaa
vapaavalintaisen kannatusmaksun Killin tilille FI14 4309 1020 0560 55 ja laittaa viitteeksi
”kannatusjäsenmaksu”. Kannatusjäsenille ei tule Tukiliiton lehteä, mutta tuki on yhdistykselle
arvokasta. Kiitos siitä!
Yhdistyksen omia suruadresseja on myynnissä Seppo Vainiolla sekä Mynämäen-Nousiaisten
Osuuspankin Lemun konttorissa Kynttilöitä myyvät Seppo Vainio ja Seppo Jalovaara sekä joulun
aikaan niitä on myynnissä Naantalin kaupungin yhteispalvelupisteessä.

Yhdistyksen toimintaa tukemassa
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PERHESIRKUSKERHO jatkuu 23.1.16 alkaen joka toinen lauantai klo 14 – 15.30.
Paikka on Turun Steiner koulu. Kerhoon voi tulla uusia perheitä. Teemme yhteistyötä
Turun ja Paimion yhdistysten kanssa RAY:n tuella. Onko sinun tuttavapiirissä pienten
erityislasten perheitä, joille voisit kertoa kerhosta? Ota yhteyttä Jaana Engblomiin
puhelin 050 591 8167 tai sähköposti jaana.engblom@hotmail.com.

KARAOKE- JA PELI-ILLAT jatkuvat Naantalissa Aurinkosäätiön palvelutalolla
keskiviikkoisin klo 18 – 20. Tapaat kavereita, saat laulaa ja tanssia sekä
pelata lautapelejä. Kahviossa on tarjolla kahvia ja pullaa.
Karaoke-vastaava on Jaana Engblom puhelin 050 591 8167 tai sähköposti
jaana.engblom@hotmail.com

SÄHLYÄ pelataan Kuparivuoren koululla Naantalissa maanantaisin klo 15.30 – 16.30.
Paikalla on kaksi ohjaajaa. Pelitaitoja ei tarvita. Ota mukaan iloinen mieli, vesipullo ja
sisäpelikengät. Sählyvastaava Eija Toivonen 050 5205344 tai eija.toivonen@pp5.inet.fi

Tervetuloa myös uudet pelaajat!

YSTÄVÄNPÄIVÄÄ vietämme sunnuntaina 14.2.2016 klo 15 - 18 Naantalissa
Aurinkosäätiön palvelutalolla, Myllynkiventie 5. Ohjelmassa on mukavaa
yhdessäoloa, musiikkia ja tanssia. Puffetissa on myynnissä kahvia, teetä,
limua ja pullaa sekä pihagrillissä makkaraa. Ohjelmassa on tuttuun tapaan
myös arpajaiset. TERVETULOA!
Palvelutalon sisäpiha on rakennustöiden takia ahdas.
Kadunvarsipaikoitus omille autoille. Taksit pääsevät toistaiseksi
kääntymään pihassa.

VAPPUJUHLIA vietämme lauantaina 23.4.2016 klo 15 – 18 Naantalissa Aurinkosäätiön
palvelutalolla, Myllynkiventie 5. Ohjelmassa on mukavaa yhdessäoloa, musiikkia ja
tanssia. Puffetissa on myynnissä kahvia, teetä, simaa, limua ja pullaa sekä pihagrillissä
makkaraa. Ohjelmassa on tuttuun tapaan myös arpajaiset. TERVETULOA!
Huomioi rakennustyöt pihassa!

