Killin Kehitysvammaisten Tuki ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

Yleistä
Killin Kehitysvammaisten Tuki ry toimii Naantalissa ja sen ympäristökunnissa. Jäseniä on vuonna
2016 n 250. Yhdistystä johtaa hallitus, joka kokoontuu vuodessa noin 8-10 kertaa. Yhdistyksen
varsinaiset sääntömääräiset kokoukset pidetään keväällä ja syksyllä. Niissä päätetään
kalenterivuoden toiminnasta ja taloudenpidosta.
Edunvalvonta
Yhdistyksen tehtävänä on kehittää ja turvata jäsenistönsä etuja eri yhteyksissä. Vuonna 2017
painotetaan seuraavia asioita:
 pieni jäsenmaksu jotta kaikki voisivat ottaa osaa tapahtumiin.
 Pyritään lisäämään toimintaa kehitysvammaislapsille ja saamaan perheitä mukaan
yhdistystoimintaan. Vuonna 2017 alkava uusi toiminta on alleviivattu.
Yhdistyksen järjestämä, 20 € jäsenmaksuun sisältyvä, toiminta
-

Sähly Naantalissa, n 20 – 30 kertaa /vuosi
Karaoke-illat Naantalissa, n 20 -30 kertaa/vuosi
jalkapallo Naantalissa, n 12 kertaa/kesässä
Killin Sakki- elämäntaito-kerho yhdessä Naantalin Opiston kanssa lukukaudella 2017
ikääntyneiden kehitysvammaisten ”Aikuis-pyhäkoulu” Naantalissa yhdessä
seurakuntayhtymän kanssa, n 10 kertaa vuodessa
yhteistyö avustajakeskusten kanssa: edistetään avustajien perehdyttämistä
kehitysvammatyöhön
Latotanssit Killin nuorisoleirin yhteydessä
pieni patikkaretki lähiseudulla / 2 x vuosi
turva polkupyörien käytön lisääminen, aluksi alueen palvelutaloissa

Matkat ja tapahtumat (maksullinen)
-

Tukiliiton järjestämä konsertti syksyllä. Killin yhdistys järjestää kuljetuksen ja ruokailun.
Tukipiirin järjestämä lavatanssit. Killin yhdistys järjestää kuljetuksen ja ruokailun.
Pyynikin kesäteatteri . Killin yhdistys järjestää kuljetuksen ja ruokailun.
Tukipiirin laivaseminaari omaisille ja asiasta kiinnostuneille. Killin yhdistyksen edustus.

Muuta toimintaa
-

kierrätetään kehitysvammaisten ”Minun Talveni” taidetta lähikuntien näyttelytiloissa
järjestetään Kesä-aiheinen taidenäyttely, jossa kehitysvammaiset ovat taiteilijoina.

Leirit (maksullinen)
-

nuorten kehitysvammaisten 5 vrk leiri kesällä
aikuisten kehitysvammaisten 5 vrk leiri kesällä
Tukipiirin Intti Tutuksi-varuskuntapäivästä tiedoitetaan jäsenistölle

Juhlat
-

Ystävänpäivä, n 50 – 70 hengelle
vappu, n 50 – 70 hengelle
Halloween, n 50 – 70 hengelle
Joulujuhla, n 180 hengelle (maksullinen)

Yhteistyössä Turun- ja Kaarinan yhdistysten kanssa: (Tukiliiton/RAY:n tukema)
-

syksyllä 2016 alkoi pienten lasten ja heidän vanhempiensa kanssa Lasten Kulttuurikerho.
Toiminta jatkuu vuonna 2017. Kokoontumisia n 10/2017. Yhdistys osallistuu osaan
kustannuksista.

Muu toiminta
Olemme yhteistyössä Kehitysvammaisten Tukiliiton ja Kehitysvammaisten Tukipiirin
kanssa. Pyrimme 2017 osallistumaan YK:n Vammaisten Viikon toimintaan. Muiden
yhdistysten kanssa osallistumme joulumyyjäisiin Raisiossa ja Naantalissa. Lähetämme
jäsenistölle vuosittain 3 – 4 paperista jäsenkirjettä. Päivitämme kotisivujamme osoitteessa
www. killinkvtuki.net. Hallituksen jäsenet kirjoittavat noin 5 Blogi-kirjoitusta/vuosi. Pyrimme
hakemaan jäsenistölle jäsenetuja paikallisilta yrityksiltä.

Yhteistyötahot
Turun läntiset kunnat: Naantali, Raisio, Masku, Nousiainen, Mynämäki.
Naantalin Opisto
Naantalin Seurakuntayhtymä
Naantalin Eläkeläiset
OK-Opintokeskus
Kehitysvammaisten Tukiliitto
Kehitysvammaisten V-S Tukipiiri
Tanssiorkesteri Kaivokatu
Ravintola Merisali
Naantalin Aurinkosäätiön Palvelutalo

