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KIRKKONUMMEN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY 

 
 

 

Taas koitti päivä kesäinen, 
on mieli kevyt, iloinen. 

Nyt avaan luontoon ikkunat, 
päivänkakkarat siel kukkivat. 

Oi kesäaamun autuutta 
en ajattele murheita 

vaan nautin, nautin kaikesta 
kesäaamun onnesta. � 

-Birgit Ahokas- 

Uutiskirje kesä 2017 
Nyhetsbrev sommar 2017  
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Puutarhajuhlat 14.8.2017 
Trädgårdsfest 14.8.2017 
 

Harrastukset jatkuvat taas 
syksyllä 
Hobbyna fortsätter igen på 
hösten 

 

Kotisivut/hemsida: 
http://www.kirkkonummenkehitysvam
maistentuki.palvelee.fi 

https://www.facebook.com/kir
kkonummenkehitysvammaistent
uki/?fref=ts 
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Sisältö 
Innehåll 
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Donec 
interdum 

Pellentesque: 

Puutarhajuhlat 14.8.2017 
 

Jäsenmaksut  

Harrastukset jatkuvat taas syksyllä  

Muistuttaisimme ystävällisesti yhdistyksen jäsenmaksujen maksamisesta. Maksun voi 
maksaa tilille FI0640552020153583. Viesti: jäsenmaksu 2016. Lue lisää jäsenmaksuista: 
http://www.kirkkonummenkehitysvammaistentuki.palvelee.fi.  

 

Kaikki harrastukset ovat 
kesätauolla ja jatkuvat taas 
syksyllä. 

Muistutuksena jo nyt: jos 
tarvitset harrastuksiin 
taksikyytiä, niin olethan 
yhteydessä 
eira.palenius@gmail.com.  

Lue lisää harrastuksista: 
https://kotisivukone.fi/app/
www/kirkkonummenkehitys
vammaistentuki.palvelee.fi/4  

Perinteiset puutarhajuhlat 
järjestetään  
14.8.2017 klo 17-19 
Työkeskuksella. 
 

 
Tervetuloa! 
 
 

 
Ohjelmassa on syömistä, tanssia ja 
mukavaa yhdessäoloa. 
 
Tapahtuma on ilmainen.  
 
Yhdistys tarjoaa makkarat, juomat ja 
kahvit. Muuten mennään 
nyyttärihengessä. 

Syksyllä jatkuu: 

• Sähly 
• Aikuisten tanssi 
• Erityisryhmien uinti 
• Kaverikerho 
• Partio 
• Erityislasten vanhempien 

vertaistukiryhmä 
• Kansalaisopiston toiminta 

o Musiikkikerho 
o Judo 
o ATK 
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Sisältö 

 

Donec 
interdum 

Pellentesque: 

Hobbyna fortsätter igen på hösten 

Trädgårdsfest 14.8.2017 
 
 
 

 

Medlemsavgifter  

Vi vill vänligen påminna om betalning av föreningens avgifter. Betalning 
FI0640552020153583. Meddelande: medlemsavgiften för 2016.  

Info: http://www.kirkkonummenkehitysvammaistentuki.palvelee.fi. 

 

Traditionell trädgårdsfest 
ordnas den 
14.8.2017 kl 17-19  
i arbetscentralen. 
 

 
Välkommen! 

Till programmet hör mat, dans 
och trevligt 
sällskap. 
 
Festen är gratis. 
 
Föreningen bjuder på korv, saft 
och kaffe. Annars fungerar det 
enligt principen knytkalas. 
 

Alla hobbyna är på 
sommarsemester och fortsätter 
igen på hösten. 

Som påminnelse redan nu: om du 
behöver taxi till din hobby, så ta 
kontakt eira.palenius@gmail.com.  

Läs mera om hobbyverksamheten 
https://kotisivukone.fi/app/ww
w/kirkkonummenkehitysvammai
stentuki.palvelee.fi/4 

På hösten fortsätter 

• Salibandy 
• Vuxen dans 
• Simning för specialgrupper 
• Kamratgrupp 
• Scouting 
• Specialbarns föräldrars 

grupp 
• Medborgarinstitutets 

verksamhet 
o Musik 
o Judo 
o ATK 


