Kuurot taysilla mukana
kaikessa urheilussa
Kuusankoskella pelattiin
lauantaina sulkapallon
kuurojen SM-mitaleista.
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- Yhteistyota tahdomme tehostaa muihin urheiluseuroihin ja saada omia lahjakkuuksiamme kasvamaan ja kehittymaan kuulevien piireissa.
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