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13.12. – Katso tarkemmin 

joulukuun Tapahtumakalenterista 



 Yhdistyksen hallitus  2017

Puheenjohtaja
 Lea Höök Knaapaksentie 13
 puh. 050 349 5312 06400 Porvoo
 sähköposti: hook.lea@gmail.com

Varapuheenjohtaja/virkistystoimikunta
 Seppo Riste Rumpilantie 210
 puh. 050 379 0861 07880 LILJENDAL
 sähköposti: sepporiste1@hotmail.com

Sihteeri/virkistystoimikunta
 Seppo Savolainen Pornaistentie 170  *)
 puh. 0400 801 293 07110 HINTHAARA
	 sähköposti:	 seppo.savolainen@pp9.inet.fi

Rahastonhoitaja/varajäsen
 Arja Niemelä Luhtitie 2 B as. 6
 puh. 044 981 5907 (vain tekstiviestit)  06400 Porvoo
 sähköposti: arja.niemela1@gmail.com

Jäsenkirjuri/myyjäistoimikunta
 Ulla Virta-Rämö Kaunissaarentie 3
 puh. 040 7280 201 (vain tekstiviestit)  06650 HAMARI
	 sähköposti:	 ulla.virta-ramo@pp1.inet.fi

Kuulolähipalvelu
 Taira Sarantila Paimenpojantie 1
 puh. 040 7774 917 06400 Porvoo
	 sähköposti:	 taira.sarantila@pp.inet.fi	
  sarantilataira@gmail.com
Kokousemäntä
 Vuokko Rönnqvist Raatimiehenkatu 12 A 2
 puh. 040 770 3450 06100 Porvoo
 (miel. tekstiviesti)

Kokoustekniset asiat
 Seppo Savolainen *)

Hallituksen kuuluvat myös:
 Lars Franzas, varsinainen jäsen
 Arja Niemelä 1. varajäsen, Ingegerd Svensk 2. varajäsen,
 Rainer Svensk 3. varajäsen

Yhdistys netissä: http://porvoonskry.nettisivu.org/

 Lehden sisältö Taira Sarantila



KLP, KuuLoauto ja KuLttuuria! 
On ollut ilo tutustua teihin, jäsenet ja muut ystävämme, mm. luentotilaisuuksissa ja 
erityisesti Kuulolähipalvelussa (KLP) sekä Sörkässä että Gammelbackassa. Kiitos 
ahkeralle KLP-tiimille, Taira, Raija ja Arja , jotka tekevät arvokasta työtä jokaisen 
tietoa ja opastusta kuulokojeiden käytöstä ja kojeiden putsausta kaipaavan kans-
sa.  Parhaimmillaan ilmaista palvelua on saanut yhtenä KLP - päivänä lähemmäs 
50 henkilöä! Sanon miellelläni, että parhaimmillaan, koska kuulolähipalvelutyö on 
arvokasta vapaaehtoistyötä. 

   Tällä hetkellä palveluun pääsee jonotusnumerolla ja varsinkin KLP-päivän 
alkaessa jonoa kertyy.   Jos teillä on hyviä ideoita jonotuksen helpottamiseksi, 
otamme mielellämme vastaan ehdotuksia.  Kiinnostaisiko tulla mukaan mukavaan 
KLP -tiimiin? Lisätietoja saa Taira Sarantilalta. 

   Kuuloliiton Kuuloauto kävi Porvoon Lundinaukiolla 2.5.. Päivän aikana tehtiin 
58 kuuloseulaa eli noin 8 seulaa tunnissa! Enemmänkin olisi ollut halukkaita tutki-
mukseen, mutta aika seulojen tekemiseen oli rajallinen.   Kiitän kaikkia Kuuloau-
to-tapahtumaan osallistuneita sekä tapahtuman tukijaa Lions Club Porvoo/Borgo-
ensista!  – Järjestimme Kuuloauto-tapahtumassa Porvoo-sateenvarjon arvonnan.  
Sateenvarjon voitti Harriet Karlsson. Onnea! Sateenvarjo on toimitettu voittajalle.
 
   Kysyimme arvontalipukkeessa minkälainen toiminta kiinnostaisi. Eniten kiinnosti 
kulttuuri- ja ulkoilutapahtumat sekä terveysluennot. Kulttuuria onkin tulossa. Olem-
me varanneet Rajaton Joulu -konserttiin lippuja 13.12. esitykseen. Lehdessä lisää 
tapahtumasta. Yhdistyksemme jäsenet saavat konserttilipun edullisesti!  

   Kiitän yhdistyksen mahtavaa huipputiimiä eli hallitusta siitä kaikesta opista ja 
avusta, jota olen saanut teiltä kevään aikana.  Saan kiittää teitä intoni lisäämises-
tä kuulovammaisten asian eteenpäin viemisessä! 

   Jäsenkirjuri Ullalle toivon vilkasta jäsenkirjausta loppuvuodeksi! 
   Puheen ymmärtäminen tavalla tai toisella on kaikkien oikeus.
   Tue toimintaamme liittymällä yhdistyksemme jäseneksi!

Aurinkoisin ajatuksin pj. Lea

JÄSENTIEDOTE syksy 2017



 

Jäsenetuna saatte edelleen kuulokojeen paristot kaikki 
koot 5.00 €/ 6 kpl:n kiekko. Muille kiekko maksaa 8 €. 
Korvantauskojeen väliletkun annamme maksutta.  

– Muista ottaa vihreä jäsenkorttisi mukaan ja esittää se 
ostotilanteessa.

Kuulokojeiden paristojen kotimyynti (sovi ensin aika):

– Länsi-Porvoo, Peippola:  Taira Sarantila, puh. 040 777 4917  
      Gammelbacka: Raija Mäkinen,  puh. 045 130 1748

Kuulokojeiden ja pienten apuvälineiden lähetyspalvelu korjaukseen toimii 
Taira Sarantilan toimesta. Perimme lähetyksestä 3 €/lähetys.

Porvoon Yhdistyskeskus myy paristojamme:
Sähköpostiosoite             porvoonyhdistyskeskus@gmail.com
Kotisivujen osoite            www.porvoonyhdistyskeskus.net

– Hyvinvointikeskus (Tornipolku 10, Gammelbacka) 
   ma-pe klo 10-16. Puh. 044 7770283
 
– Sörkkä (WSOY-talo, Mannerheiminkatu 20, K-rappu, kellarikerros) 
   ma-pe klo 9-17.   Puh. 044 7067141UU L

Jäsenille tiedoksi

JOS ET VIELÄ OLE JÄSEN, voit liittyä
– lähettämällä yhteystiedot jäsenkirjurille (s.2)
– täyttämällä Kuuloliiton jäsenkortin
– yhdistyksen nettisivujen kautta (osoite kannessa ja s.2)

Jäsenmaksut: 
 varsinainen jäsen   20 € 
 perheen- ja nuorisojäsen (alle 29v.)   10 € 
 liitännäisjäsen   5 €  (on jo muun kuuloyhdistyksen varsinainen jäsen)



O L € H I P A L V E L U 
Kuuloliitto kouluttaa kuulolähipalvelun neuvojat ja yhdistys maksaa koulutuksen 
omavastuuosuudet.

Kuulolähipalvelu on toimintaa, jossa yleensä itsekin kuulovammaiset neuvojat 
antavat maksutonta opastusta kuulokojeen käytössä, korvakappaleen 
pesussa, väliletkun vaihdossa ja neuvovat muidenkin kuulon apuvälineiden 
käytössä ja hankinnassa. Heiltä saa tietoa esim. hälytyskeskuksen saamisesta 
(palovaroitin, ovikello herätyskello) tai TV:n ja radion kuuntelun apuvälineen 
hankkimisesta.
Suoritamme väliletkun vaihtoa, korvakappaleen puhdistusta ultraäänipesurilla 
ja annamme vertaistukea.  OTA  KOJEEN  OHJEKIRJA  MUKAAN!

Yhdyshenkilöt:
Taira Sarantila, puh. 040 777 4917 Kuulolähipalveluvastaava
Raija Mäkinen, puh. 045 130 1748
Lea Höök,         puh. 050 349 5312

WSOY-talo, Sörkkä   Hyvinvointikeskus                                            
Mannerheiminkatu 20 K, kellarikrs  Tornipolku 10, Gammelbacka 
ti 29.08. klo 15.00 – 16.30  ti 19.09. klo 13.00 – 17.00*)
ti 10.10. klo 15.00 – 16.30  ti 31.10. klo 13.00 – 14.30
ti 12.12. klo 15.00 – 16.30  ti 21.11. klo 13.00 – 17.00*)
*) Paikalla on myös Oticon Oy:n audionomi, joka mm. säätää heiltä saatuja 
kuulokojeita, tekee niihin pieniä korjauksia, ottaa korvakappalemalleja ja 
tarkistaa korvien vaikkutilanteen.

Kuulolähipalvelun henkilöt myyvät edullisia kuulokojeen paristoja 
kuulopalvelutilaisuuksissa ja ottavat tarvittaessa yhteyttä Kuulokeskuksen 
kuntoutusohjaajaan. Palvelua saavat kaikki jäsenyyteen katsomatta. 
Kuulolähipalvelua rahoittaa Porvoon kaupunki vuosittain anottavalla 
kohdeavustuksella. Nämä palvelut täydentävät Kuulokeskuksen 
kuntoutusohjaajien Porvoossa tekemää työtä (Riikka Huotari 050 4287222). 
Neuvontatyötä tekevät ovat vaitiolovelvollisia!
Tule mukaan kuulolähipalvelutoimintaan, 
tarvitsemme apuvoimia!   Ota yhteyttä Taira Sarantilaan.
Neuvontatyö on vapaaehtoistyötä, toimijat pitävät tapahtumakirjanpitoa ja 
saavat kulukorvauksen auton käytöstä tapahtumakirjanpidon perusteella. 
Kulukorvaus on verotonta tuloa.  Vuoden lopussa kuulolähipalveluvastaava 
tekee tilaston tapahtumakirjanpidon perusteella, joka toimii tilastotietona 
Kuuloliitolle, yhdistykselle sekä Porvoon kaupungille anottaessa taas 
seuraavan vuoden kohdeavustusta.

kUUloläHiPAlVelU (klP)

klP VAstAAnotto syksyllä 2017



Kaikille avoimista tilaisuuksista ilmoitetaan Uusimaan, 
Itäväylän ja Östnylandin Toimintaa- tai Tapahtumat-palstoilla 
sekä kotisivuillamme (http://porvoonskry.nettisivu.org).
Kuulolähipalvelupaikkoina ovat Porvoon Yhdistyskeskuksen 
Sörkkä WSOY-talossa ja Hyvinvointikeskus Gammelbackassa. 

KUULOLÄHIPALVELU ti 29.8. klo 15.00 - 16.30 WSOY-talon 
Sörkkä Mannerheiminkatu 20 K, kellarikrs. 
Kuulokojeiden ja apuvälineiden käytön ja huollon opastusta, 
korvakappaleen puhdistusta ultraäänipesurilla ja väliletkun vaihtoa. Saat 
tietoa kuntoutuksesta, kuulokojeen ja muiden kuulon apuvälineiden 
hankinnasta sekä vertaistukea. Myytävänä paristoja, paristotestereitä, 
Oticonin tippejä ja suodattimia, korvaöljyä ja matkaherätyskelloja 
tärinällä.

APUVÄLINEMESSUT pe 1.9. klo 10 – 14 WSOY-talon Sörkkä 
Mannerheiminkatu 20 K, kellarikrs. 
Kuulon apuvälineitä on esittelemässä Marko Jäykkä Oticon/Audmet Oy. 
Paikalla edustaja Porvoon Seudun Kuulosta.

KUULOLÄHIPALVELU ti 19.9. klo 13.00 - 17.00 
Hyvinvointikeskus Tornipolku 10, Gammelbacka 
Kuulokojeiden ja apuvälineiden käytön ja huollon opastusta, 
korvakappaleen puhdistusta ultraäänipesurilla ja väliletkun vaihtoa. Saat 
tietoa kuntoutuksesta, kuulokojeen ja muiden kuulon apuvälineiden 
hankinnasta sekä vertaistukea. Paikalla on myös Oticon Oy:n audionomi, 
joka säätää heiltä saatuja kuulokojeita ja tekee niihin pieniä korjauksia, 
ottaa korvakappalemalleja ja tarkistaa korvien vaikkutilanteen. 
Myytävänä paristoja, paristotestereitä, Oticonin tippejä ja suodattimia, 
korvaöljyä ja matkaherätyskelloja tärinällä.

TA PA H T U M A K A L E N T E R I
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ELOKUU

    
SYYSKUU



OIKEUS KUULLA OIKEIN -luento to 21.9. klo 18 -20 WSOY-talon 
Sörkkä Mannerheiminkatu 20 K, kellarikrs. auditorio
Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.  Kuulosta korvalääkärin näkökulmasta 
luennoi korvatautien erikoislääkäri, Kuuloliiton toiminnanjohtaja Pekka 
Lapinleimu. Kirjoitustulkkaus. Vapaa pääsy. Tervetuloa! 

KUULOLÄHIPALVELU ti 10.10. klo 15.00 - 16.30 WSOY-talon 
Sörkkä Mannerheiminkatu 20 K, kellarikrs 
Kuulokojeiden ja apuvälineiden käytön ja huollon opastusta, 
korvakappaleen puhdistusta ultraäänipesurilla ja väliletkun vaihtoa. Saat 
tietoa kuntoutuksesta, kuulokojeen ja muiden kuulon apuvälineiden 
hankinnasta sekä vertaistukea. 
Myytävänä paristoja, paristotestereitä, Oticonin tippejä ja suodattimia, 
korvaöljyä ja matkaherätyskelloja tärinällä.

IKÄIHMISEN VAIHTUVAT VUODET -luento to 19.10. klo 18 -20 
WSOY-talon Sörkkä Mannerheiminkatu 20 K, kellarikrs. 
Ikääntyminen - voimavara vai taakka?
Keskustelua aiheesta yllätysesiintyjän kanssa.

KUULOLÄHIPALVELU ti 31.10. klo 13.00 – 14.30 
Hyvinvointikeskus Tornipolku 10, Gammelbacka 
Kuulokojeiden ja apuvälineiden käytön ja huollon opastusta, 
korvakappaleen puhdistusta ultraäänipesurilla ja väliletkun vaihtoa. Saat 
tietoa kuntoutuksesta, kuulokojeen ja muiden kuulon apuvälineiden 
hankinnasta sekä vertaistukea. 
Myytävänä paristoja, paristotestereitä, Oticonin tippejä ja suodattimia, 
korvaöljyä ja matkaherätyskelloja tärinällä.

SYYSKOKOUS to 16.11. klo 14.00 – 16.00 Porvoon suomalaisen 
seurakuntakodin Pikkusalissa, Lundinkatu 5A
Käsitellään sääntöjen syyskokoukselle määrittelemät asiat. 
Kirjoitustulkkaus, kahvitarjoilu. Tervetuloa!

    LOKAKUU

    MARRASKUU



KUULOLÄHIPALVELU ti 21.11. klo 13.00 – 17.00 
Hyvinvointikeskus Tornipolku 10, Gammelbacka 
Kuulokojeiden ja apuvälineiden käytön ja huollon opastusta, 
korvakappaleen puhdistusta ultraäänipesurilla ja väliletkun vaihtoa. 
Saat tietoa kuntoutuksesta, kuulokojeen ja muiden kuulon apuvälineiden 
hankinnasta sekä vertaistukea. Paikalla on myös Oticon Oy:n audionomi, 
joka säätää heiltä saatuja kuulokojeita ja tekee niihin pieniä korjauksia, 
ottaa korvakappalemalleja ja tarkistaa korvien vaikkutilanteen. Myytävänä 
paristoja, paristotestereitä, Oticonin tippejä ja suodattimia, korvaöljyä ja 
matkaherätyskelloja tärinällä.

ADVENTTIJUHLA ma 27.11. klo 18.00-20.00 Porvoon 
Suomalaisen seurakuntakodin Pikkusalissa, Lundinkatu 5A
Rovasti Aino Mäki-Punto järjestää perinteisen juhlan. Pieni lahja mukaan! 
Joulupuuro ja torttukahvit. Kirjoitustulkkaus. Jäsenet tervetuloa!

KUULOLÄHIPALVELU ti 12.12. klo 15.00 - 16.30 WSOY-talon 
Sörkkä Mannerheiminkatu 20 K, kellarikrs 
Kuulokojeiden ja apuvälineiden käytön ja huollon opastusta, 
korvakappaleen puhdistusta ultraäänipesurilla ja väliletkun vaihtoa. Saat 
tietoa kuntoutuksesta, kuulokojeen ja muiden kuulon apuvälineiden 
hankinnasta sekä vertaistukea. Myytävänä paristoja, paristotestereitä, 
Oticonin tippejä ja suodattimia, korvaöljyä ja matkaherätyskelloja 
tärinällä. 

RAJATON JOULU -konsertti  ke 13.12. klo 19, Porvoon 
Taidetehdas Avanti-sali, Läntinen Aleksanterinkatu 1, Porvoo
Lauluyhtye Rajattoman a cappella-tulkinnat vanhoista tutuista joulu-
lauluista  saavat seurakseen myös uusia tulevaisuuden jouluklassikoita,  
ja kokonaisuutta tukee Pekka Martin upea visuaalinen suunnittelu.  
Konsertti on lauluyhtyeen 20-vuotisjuhlavuoden konserttien sarjaa. 
Esityksen kesto 2 h (sis. väliaika)
   Jäsenille lipun hinta 22,50 € (normaalihinta 42,50 €). Lippuja varattu 30 
kpl. Tervetuloa jäseneksi!

Rajaton Joulu -konserttiin ilmoittautuminen pe 15.9. mennessä
hook.lea@gmail.com tai 050-349 5312 Lea
Lippuvaraukset maksettava 25.9. mennessä 
       Op:n tili: FI 19 5358 0650 0381 25
       Saaja: Porvoon Seudun Kuulo ry
       Tiedonantoja: Rajaton konsertti. Osallistujan koko nimi/nimet.

    JOULUKUU



 Tärkeää tietoa kuulon-
tutkimukseen hakeutumisesta ja 
apuvälineiden hankinnasta

Kuulokojeet ja muut kuulon apuvälineet myöntää HYKS:in 
Kuulokeskus. Käyntiosoite Kirurginen sairaala, Kasarminkatu 11-13 
Helsinki. Postiosoite PL 263, 00029 HUS.

Ajanvaraus aikuiset: puh. (09) 471 75030 
 ma-to klo 9-11.30, 12-14, pe 9-11.30, 12-13.30 
Ajanvaraus lapset: puh. (09) 471 76060 
 ma-to klo 9-11.30, 12-14, pe 9-12.00

Korvakappaleasiat  (kuulokeskuksen asiakkaille)
(09) 4717 3694  ma-pe klo 9.00-14.00

Sähköposti kuulovammaisten yhteydenottoihin:
hyks.kuulokeskus@hus.fi

Kuulokeskuksen kuntoutusohjaaja Riikka Huotari 050 4287222 
toimii Porvoon ja Loviisan alueella.

Kuulontutkimukseen hakeutuminen
Tilaa ensin aika omalle terveyskeskuslääkärille, joka lähettää 
kuulontutkimukseen (tällä hetkellä Porvoon Lääkärikeskus), sieltä 
kuulokäyrä toimitetaan tapauskohtaisesti joko Porvoon sairaalan 
korvalääkärille tai suoraan Kuulokeskukseen HYKS:iin. On tärkeää 
kertoa lääkärille kuulon aiheuttamista ongelmista esim. TV:n ja radion 
kuuntelussa, yhteydenpidossa läheisiin ja ystäviin sekä erilaisiin 
harrastuksiin osallistumisesta. Lähettävä lääkäri arvioi kiireellisyyden. 
Aika ei saa kuitenkaan ylittää hoitotakuun edellyttämää puolta vuotta.

Apuvälineiden hankkiminen
Jos tarvitset kuulon apuvälineitä (esim. palovaroitin, ovikello, herätys-
kello), ota yhteyttä kuntoutusohjaajaan. Hän tekee kotikäynnin ja 
kartoittaa apuvälineiden tarpeen. Apuvälineet myöntää Porvoon 
kaupunki hakemuksen perusteella (vammaispalvelu Maria Kuutschin, 
040 489 5773).
HYKS on kilpailuttanut myös yksityisiä palveluntuottajia kuulontutki-
muksia ja kojesovituksia varten. Paikat ovat  Oticon (Audmet); 
Herttoniemi, Myyrmäki ja Järvenpää, Gn ReSound: Helsinki ja Espoo,  
Kuulotekniikka Hakala: Haaga,   Kuuloliitto: Valkea Talo, Haaga,  Kuulo 
ja apuvälinepalvelu Eerikkilä Oy: Tikkurila, Leppävaara,
Kuulopiiri : Herttoniemi 



Kuulokoje myönnetään lääkinnällisenä kuntoutuksena ja koje on 
maksuton. Lääkärillä käynnistä maksat poliklinikkamaksun. Sieltä, 
mistä saat kuulokojeen, pysyt asiakkaana kolme seuraavaa vuotta.
Jos kojetta tarvitsee säätää, asioit aina samassa paikassa, mistä sait 
kuulokojeen. Tilaat vain ajan ensin. Pienet kojekorjaukset ja tarkistukset 
suoritetaan ko. paikassa odottaessa, soita kuitenkin aina ennakkoon. 
Mikäli kojeesi jää korjattavaksi sinulla on oikeus saada lainakoje tilalle 
(vain korvantauskojeet).

Epäkuntoinen koje lähetetään puolestasi korjattavaksi ( 3 €/koje) 
Kuulolähipalvelusta ja saat sen takaisin kotiosoitteeseesi.

Kaikki apuvälineet ovat ”lainassa” ja ne palautetaan Kuulokeskukseen 
mikäli tarve päättyy.

Yhdistyksellämme on lainattavissa jäsenille 

Palvelupistesilmukka 
kuulokojetta käyttävien avuksi sekä 

Kommunikaattoreita, 

jos koje on korjauksessa tai sitä ei vielä ole.

Yhdistyksellämme on myynnissä 

Suruadresseja á 8 €
myy Hyvinvointikeskus, Tornipolku 10, 
Gammelbacka ja  jäsenkirjuri Ulla Virta-Rämö
 

Matkaherätyskelloja tärinällä á 50 €, 
Otocur-korvaöljyä á 15 €. 



Alennukset vain jäsenkorttia 
näyttämällä

2017 Alennuksia 
Porvoon Seudun Kuulo ry:n jäsenille:

Parturi-Kampaamo Betty B.
Aleksanterinkatu 22, Porvoo (R-kioskin vieressä)

Kaikista Betty B:n palveluista -10% (ei peruukeista)
Varaa aika 050-528 7211
Avoinna ti-pe klo 10-17 ja la 9-12 sopimuksen mukaan

Porvoon Uimahallin 
Ravintola Acvario
-10%  syötävät ja juotavat
lounaslista www.porvoon-makuasia.fi

Porvoon Kukkapalvelu
Rauhankatu 25  puh. 019-524 7575
sekä Näsinmäentie 5 puh.019-585 060
alennus   - 5%



Vaikeasti kuulovammaisilla ja kuuroutuneilla on oikeus tulkkauspalve-
luun. Hakemukseen liitetään sosiaali- tai terveydenhuollon asiantuntijan 
tai muun asiantuntijan lausunto tulkkauspalvelun tarpeesta. Tulkkaus-
päätöstä haetaan Kelasta.

Päätöksen saatuaan palvelu on käyttäjälleen ilmainen. Tunteja annetaan 
normaalisti 180 tuntia ja kuulo-näkövammaiselle 360 tuntia vuodessa. Lisää 
tunteja voi anoa, jos se on perusteltua. Niiden myöntämisessä otetaan huo-
mioon käyttäjän yksilölliset tarpeet.

Täysipäiväiseen opiskeluun haetaan lisätunteja eri lomakkeella. Tulkkia voi 
käyttää kaupassa, pankissa, eri tilaisuuksissa, sukujuhlissa jne. Tulkki voi olla 
kirjoitus-, viitotun puheen- tai viittomakielen tulkki. Päätös oikeuttaa näihin 
kaikkiin ja samalla päätöksellä voit käyttää näitä kaikkia eri tilanteissa tarvi-
tessasi. Ulkomaan matkalle tulkkauspalvelua myönnetään yleensä kahden 
viikon ajalle ja sitä haetaan erikseen.

Tulkkauspalvelut haetaan Kelalta tulkkauspäätöksen saatuasi.

Yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa

LAHJOITUKSIA
kuulovammaisten hyväksi tapahtuvaan toimintaan.

Mikäli katsot, että yhdistyksemme on auttanut Sinua kuulo-
vammaisuuden tukemisessa tai muuten haluat lahjoittaa 

esim. merkkipäivämuistamisesi tai jotain muuta 
yhdistykselle, ota yhteyttä hallituksen jäseniin. 

Tärkeää tietoa 
tulkkauspäätöksestä



Porvoon kaupungin	internetsivuilta	www.porvoo.fi	voit	klikata	Vammais-
neuvoston nimen alta kaikki Yhdistyskeskuksen jäsenten yhteystiedot ja 
mahdolliset kotisivut.

Porvoon Suomalainen seurakunta ilmoittaa säännöllisesti erilaisista 
tapahtumista jotka ovat tarkoitettu myös kuulovammaisille ja heidän per-
heilleen Seurakuntakodeilla ja Karijärvellä. Seurakunnan kaikissa tiloissa 
on induktiosilmukka.

Vammaisneuvoston puheenjohtaja on Maija Aatelo, jos haluat ottaa 
suoraan häneen yhteyttä. Yhteystiedot saat Yhdistyskeskuksesta.

Kuuloliitto ry (Valkea Talo), Ilkantie 4, 00400 HELSINKI, 
www.kuuloliitto.fi	sivuilta	löytyy	tietoja	eri	kursseista,	hakuohjeet	
sekä yhteyshenkilöt. Yksittäiselle liiton toimihenkilölle sähköposti: 
etunimi.sukunimi@kuuloliitto.fi

Kopolan kurssikeskus PL 11, 17801 KUHMOINEN Puh. 03 552 2111, 
telefax 03 552 2122.  Johtaja Satu Laitinen, s-posti: satu.laitinen@kuulo-
liitto.fi.	Hänen	työsuhde	päättyy	22.10.2017.	Ulla Saloselle voi lähettää 
sähköpostia	ulla.salonen@kuuloliitto.fi.	Kuuloliitto	hakee	osa-aikasuun-
nittelijaa Kopolaan.

Seuraa Kuuloviesti-lehdestä kurssitarjontaa!
Kelan vuoden 2017 kuntoutus ja sopeutumisvalmennuskurssilistan 
löydätte ao. linkin kautta
http://asiointi.kela.fi/kz_app/KZInternetApplication

 

Tärkeitä yhteystietoja:

PYK on poliittisesti sitoutumaton ja sen tarkoituksena on toimia Porvoon ja sen lähi-
kuntien vammais-, kansanterveys-, eläkeläis- ja veteraani- sekä hyväntekeväisyystyötä 
tekevien yhdistysten yhteiselimenä. Se järjestää mm. matkoja ja ylläpitää vertaiskahvi-
loita sekä tarjoaa kotiapupalveluja, jotka ovat myös kuuloyhdistyksemme pienitulois-
ten henkilöjäsenten käytettävissä. 
Palvelun voi tilata Yhdistyskeskuksesta arkisin klo 10 - 13 puh. 044 777 0282
Lisää tietoa Yhdistyskeskuksesta löytyy osoitteesta 
http://www.porvoonyhdistyskeskus.net/

Porvoon Seudun Kuulo ry on 
Porvoon Yhdistyskeskuksen jäsen.

JÄSENKIRJURI  TIEDOTTAA
Ilmoita yhteystietojesi muutos jäsenkirjurille (tekstiviesti tai s-posti) tai 
puheenjohtajalle. Toivomme saavamme mahdollisen sähköpostiosoitteesi 
tiedotusten perille saattamiseksi.



Kuuloliiton kuntoutus- ja kurssitoiminta

Huonokuuloisten eläkeläisten sopeutumisvalmennus-
kurssit Kopolan kurssikeskuksessa Kuhmoisissa  
Kurssi on tarkoitettu kuulokojetta käyttäville, kuulonkuntoutusta tarvitseville huonoluuloisil-
le eläkeläisille ja heidän perheenjäsenilleen. Kurssin kustantaa RAY/SVOL.
 
 21.8.- 25.8.2017
 25.9. - 29.9.2017
 16.10. - 20.10.2017
 30.10. - 3.11.2017
 

Viitotun puheen ja kokonaiskommunikaation 
kehittämiskurssi Kopolan kurssikeskuksessa 
Kuhmoisissa 13.11. - 17.11.2017
Kurssi on tarkoitettu vaikeasti huonokuuloisille ja kuuroutuneille ja heidän omaisilleen, jotka 
tahtovat oppia viitottua puhetta huuliltaluvun tueksi. Kurssin kustantaa RAY.      

Kopolan kursseille haetaan Kopolan omalla hakemuslomakkeella, joka löytyy Kuuloliiton 
verkkosivuilta.
 
 

Kuuloliiton alueelliset sopeutumisvalmennuskurssit
Kuuloliitto järjestää syksyllä neljä ikääntyneille kuulokojeen käyttäjille ja heidän läheisilleen 
tarkoitettua kurssia, joista yksi on tinnituspainotteinen. Kurssien tavoitteena on toiminta-
kyvyn edistäminen vertaisseurassa. Kurssit ovat osallistujille maksuttomia. Matkakuluista 
osallistujat vastaavat itse.
 
 12.9. - 13.9.2017 Turku, Linnasmäki
 17.10. - 18.10. 2017 Kalajoki, Kylpylähotelli Sani
 7.11. - 8.11.2017 Järvenpää, Scandic Järvenpää
 28.11. - 29.11.2017  Vantaa, Original Sokos Hotelli Vantaa (tinnituskurssi)
 
Hakemukset löytyy Kuuloliiton verkkosivuilta: www.kuuloliitto.fi/fin/kuntoutus  
Ne tulee lähettää viimeistään kolme viikkoa ennen kurssia osoitteella:
Kuuloliitto ry, PL 1188, 70211 Kuopio
 
 

Muita kuuloon liittyviä (Kuulo-Auris) kursseja löytyy:
www.auris.fi



Porvoon Seudun Kuulo ry
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Esityslista 
Aika:  16.11.2017 klo 14-16  
Paikka:  Porvoon Suomalainen seurakuntakoti, Pikkusali, Lundinkatu 5A
Läsnä:  Osanottajaluettelo liitteenä

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen:
  - kokouksen puheenjohtajan valinta 
  - kokouksen sihteerin valinta
  - kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
  - kahden ääntenlaskijan valinta
  - muiden kokouksessa tarvittavien toimihenkilöiden valinta 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen esityslista 
 
 Päätösasiat:
5. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja 
6. Vahvistetaan hallituksen muiden jäsenten ja varajäsenten lukumäärä 17 §:n   
 mukaisesti 
7. Valitaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi yhdistyksen hallitukseen jäsenet   
 erovuoroisten tilalle                                                                                                                                      
8 Valitaan seuraavaksi vuodeksi hallituksen varajäsenet                                                                                                
9. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi 
 varatoiminnantarkastajaa                                 
10. Käsitellään hallituksen ehdotus seuraavan toimintavuoden toiminta-
 suunnitelmaksi 
11. Valitaan yhdistyksen edustajat (2 kpl) piirin neuvottelukuntaan liiton sääntöjen  
 mukaisesti seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi
12. Asetetaan tarvittavat toimikunnat ja valitaan niihin jäsenet 
13. Määrätään jäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimintavuodelle
14. Käsitellään hallituksen ehdotus seuraavan toimintavuoden talousarvioksi 
15. Käsitellään esitykset yhdistyksen aloitteiksi: 
 liittohallitukselle, piirille, liittovaltuustolle, liittokokoukselle, muille yhdistyksen   
 tarpeelliseksi katsomille tahoille
16. Päätetään seuraavan vuoden kokousten koollekutsumistavasta 15 §:n 
 määräämissä rajoissa 
17. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
18. Merkitään pöytäkirjaan jäsenten hallitukselle antamat evästykset ja 
 toivomukset

19. Kokouksen päättäminen 
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