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KIRKKONUMMEN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY 

 
Nyt herää horroksista maa, 
nyt pääskyt, peipot palajaa, 

kun taittui talven valta. 
Nyt välkkyy vienot siniveet, 

ja elon uuden säveleet 
soi kirkkaat kaikkialta. 

 
-Immi Hellen- 

 

1

Tule mukaan iloiseen tyttöjen saunailtaan 
Hvittorpin rantasaunaan 11.5.2016 (kellonaika 
tarkentuu myöhemmin). 

Ohjelmassa on: 

v saunomista 
v syömistä 
v muita tyttöjen juttuja. 

Osallistumismaksu 5€ henkilöltä. 

2

Mukaan mahtuu 15 ensimmäisenä 
ilmoittautunutta. Sitovat ilmoittautumiset 2.5. 
mennessä sähköpostilla: 
kirkkonummenkehitysvammaiset@gmail.com 
otsikolla Tyttöjen saunailta. Ilmoitathan samalla, 
tuleeko avustaja/saattaja mukaan. 

Hvittorp, kokous- ja kurssikeskus 
Hvittorpintie 245 
02430 Masala, Kirkkonummi 
http://www.hvittorp.fi 

Tyttöjen saunailta Hvittorpin rantasaunassa 11.5.2016 

Uutiskirje kevät 2016 

Tulevia tapahtumia 

Tyttöjen saunailta 11.5.2016 
Hvittorpin rantasaunassa. 

Äitien virkistyspäivää vietetään 
14.5.2016 Siuntion kylpylässä 

Shrek-musikaali  2.9.2016 Peacock-
teatterissa. Ilmoittaudu mukaan nyt 
jo! 
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Äitien virkistyspäivä Siuntion kylpylässä 14.5.2016 

Lämpimästi tervetuloa Äitien virkistyspäivän 
viettoon Siuntion kylpylään lauantaina 
14.5.2016! 

Ohjelmassa on: 

v yhteinen kävelyretki kylpylän 
lähimaastossa 

v buffet-lounas klo 13:00 
v kylpyläosastolla rentoutumista. 

Osallistumismaksu 15€ henkilöltä. 

 

Sitovat ilmoittautumiset 27.4. mennessä 
sähköpostilla: 
kirkkonummenkehitysvammaiset@gmail.com 
otsikolla Äitien virkistyspäivä. 

Osallistujat voivat halutessaan varata ajan 
kosmetologille, jalkahoitoon tai hierojalle. 
Hoidot ovat omakustanteisia. Varaukset puh. 
09-26060511. Jalkahoidon ja hieronnan voit 
varata myös netistä siuntiodayspa.fi.   

 

Rantasipi Siuntion Kylpylä 
Lepopirtintie 80 
02570 SIUNTIO 
http://www.rantasipi.fi/hotellit-ja-
kylpylat/siuntion-kylpyla  

Koko perheen SHREK-musikaali Peacock-teatterissa 2.9.2016 

Koko perheen romanttinen 
musikaalikomedia on vastustamaton 
tarina ystävyydestä, rakkaudesta ja 

erilaisuuden hyväksymisestä. 

Ilmoittaudu jo nyt syksyn 
huipputapahtumaan eli katsomaan koko 
perheen SHREK-musikaalia Linnanmäen 
Peacock-teatteriin 2.9.2016 klo 18:30 alkaen. 

Lippujen hinnat: 
27€ - lapset (0 – 16 v.) 
54€ - aikuiset 

 
Yhdistys tukee sekä jäsenen että hänen 
avustajansa lippua 15€/lippu. 
 
 

Sitovat ilmoittautumiset 23.5.2016 mennessä 
sähköpostilla: 
kirkkonummenkehitysvammaiset@gmail.com 
otsikolla Shrek. 

Kirjoita viestiin, kuinka monta lippua varaatte 

v lasten (27€) 
v aikuisten (54€) 
v yhdistyksen tukema lasten (12€) 
v yhdistyksen tukema aikuisten (39€) 
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Donec 
interdum 

Pellentesque: 

Flickornas bastukväll i Hvittorp strandbastu 11.5.2016 

Kom med till flickornas bastukväll i 
Hvittorp strandbastu 11.5.2016 (Tiden 
meddelas senare). 

Program: 

v bastu 
v mat 
v annat roligt. 

Anmälning kostar 5€ per person. 

De 15 första anmälda ryms med. 
Anmälning senast 2.5. med e-post: 
kirkkonummenkehitysvammaiset@gm
ail.com under rubriken Flickornas 
bastukväll. Meddela också om assistent 
kommer med. 

Hvittorp, kokous- ja kurssikeskus 
Hvittorpintie 245 
02430 Masala, Kirkkonummi 
http://www.hvittorp.fi 

Varmt välkomna till mammornas 
avslappningsdag i Sjundeå spa på 
lördagen 14.5.2016! 

Program: 

v promenad 
v buffet-lunch klockan 13:00 
v avkoppling i spa-avdelningen. 

Anmälning kostar 15€ per person. 

Mammornas avslappningsdag i Sjundeå spa hotel 14.5.2016 

Anmälning  senast 27.4. med e-post: 
kirkkonummenkehitysvammaiset@gmai
l.com under rubriken Mammornas 
avslappningdag. 

De anmälda kan reservera tid till 
kosmetolog, pedikyr eller massage. 
Behandlingar betalas själv. Bokning: tel 
09-26060511 eller siuntiodayspa.fi.   

 

Rantasipi Siuntion Kylpylä 
Lepopirtintie 80 
02570 SIUNTIO 
http://www.rantasipi.fi/hotellit-ja-
kylpylat/siuntion-kylpyla  
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Hela familjens SHREK-musical i Peacock-teatern 2.9.2016 

Anmälning redan nu till hela familjens 
SHREK-musical i Borgbackens Peacock-
teater 2.9.2016 klockan 18:30. 

Biljetternas pris: 
27€ - barn (0 – 16 v.) 
54€ - vuxna 

 
Föreningen stödar både medlemmens och 
assistentens biljett med 15€/biljett. 
 

Anmälning senast 23.5. med e-post: 
kirkkonummenkehitysvammaiset@gmail.co
m under rubriken Shrek. 

Skriv i e-posten hur många biljetter du vill 
reservera: 

v barn (27€) 
v vuxna (54€) 
v barnbiljett med understöd av 

föreningen (12€) 
v vuxenbiljett med understöd av 

föreningen (39€) 


