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 Yhdistyksen hallitus  2018

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

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

Rahastonhoitaja
 Arja Niemelä Luhtitie 2 B as. 6
 puh. 044 981 5907 (vain tekstiviestit)  06400 Porvoo
 sähköposti: arja.niemela10@gmail.com

Jäsenkirjuri
 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)

Verkkosivut ja julkaisutoiminta
 Seppo Savolainen Pornaistentie 170 
 puh. 0400 801 293 07110 HINTHAARA
	 sähköposti:	 seppo.savolainen@pp9.inet.fi

Hallitukseen kuuluvat myös:
 1. varajäsen Eija-Liisa Haukijärvi,  2. varajäsen Lars Franzas 

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

 Lehden sisältö Taira Sarantila



Esteettömyyttä yhdessä!
Kuuloliiton tämän vuoden teema on esteettömyys. Nimenomaan kuulovammaisen 
näkökulmasta katsoen. Kuulovamma on näkymätön vamma. On vaikea sanoa 
nähdessään henkilön, että hänen kuulo on alentunut. Nykyiset kuulokojeet ovat 
hienoja, älykkäitä ja lähes huomaamattomia. Juttukumppani ei välttämättä 
hoksaa, että käytät kuulokojetta. Tarvitsemme rohkeutta kertoa asioidessamme 
esim. virastoissa, että kuulemistamme helpottaisi palvelupistesilmukka. Palve-
lupistesilmukasta on apua, kun kuulokojeeseen on asennettu T-asento. Vaikka 
asiointi ei kestäisi kuin hetken aikaa, meillä on oikeus pyytää esteettömyyttä 
kuulemiseen. Mitä useammin pyydämme sitä, sitä varmemmin saamme tämänkin 
esteettömyyden kaikkien saataville.

   Kuuloliiton jäsenkortti on oiva väline näyttää, että on kuulovammainen. Silloin 
keskustelukumppani ymmärtää katsoa sinuun päin, kun puhuu.

   Kannattaa hyväksyä se tosiasia, että kuulo on alentunut. Kuulokojeiden ja mui-
den kuulemista helpottavien apuvälineiden käyttö päivittäin parantaa huomatta-
vasti elämänlaatua. En ole vielä tavannut henkilöä, joka jättäisi käyttämättä esim. 
silmälaseja, jos on huono näkö. En ole tavannut myöskään henkilöä, joka jättäisi 
käyttämättä toisen linssin ja katselisi vain toisen linssin läpi. Kuulokojeet on hyvä 
olla molemmissa korvissa, jos se vain on mahdollista.

   Sitä parempi mitä varhaisemmassa vaiheessa kuulonalenema havaitaan ja sitä 
parempi mitä nopeammin totut käyttämään päivittäin kuulolaitteita.

   Mutta lohduttakoon vanha sanonta: Parempi myöhään kuin ei milloinkaan.

Tervetuloa tapahtumiin!
 Tv pj. Lea

PS. Huomioikaa Kuulumiset- lehden sivuilta 2018 Alennukset ja Kevätjuhla. 
Etuja jäsenille!

Tervetuloa jäseneksi myös kuulevat! pj. Lea

JÄSENTIEDOTE kevät 2018



 

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 9-16. 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 vapaaehtoistoimintaa, 
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

KLP vastaanotto keväällä 2018 Porvoossa
Hyvinvointikeskus: Tornipolku 10, Gammelbacka                                          
Omenamäen Palvelukeskus: Tulliportinkatu 4                                                             
WSOY-talon ”Sörkkä”:  Mannerheiminkatu 20 K (kellarikrs)  
                                   
ti 9.1.   klo 14.30 - 16.00 Omenamäki
ti 30.1. klo 13.00 - 17.00 Hyvinvointikeskus + Oticon Oy*)
ti 20.2. klo 14.30 - 16.00 Sörkkä
ti 13.3. klo 13.00 - 14.30 Hyvinvointikeskus
ti 3.4.   klo 14.30 - 16.00 Omenamäki
ti 24.4. klo 13.00 - 17.00 Hyvinvointikeskus + Oticon Oy *)
ti 15.5. klo 14.30 - 16.00 Sörkkä
ti 5.6.   klo 13.00 - 14.30 Hyvinvointikeskus

*) Paikalla on Oticon Oy:n audionomi, joka säätää mm. heiltä saatuja 
kuulokojeita, tekee niihin pikku 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.

kUUloläHiPAlVelU (klP)

klP VAstAAnotto keVäällä 2018



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 
sekä Omenamäen Palvelukeskus. 

KUULOLÄHIPALVELU ti 9.1. klo 14.30 – 16.00 Omenamäen 
Palvelukeskus, Tulliportinkatu 4.
Kuulokojeiden ja apuvälineiden käytön ja huollon opastusta, 
korvakappaleen puhdistusta ultraäänipesurilla ja väliletkun vaihtoa. Saat 
tietoa kuntoutuksesta, kuulokojeen ja muiden apuvälineiden hankinnasta 
sekä vertaistukea. Myytävänä paristoja, paristotestereitä, tippejä, 
suodattimia, korvaöljyä ja tärinällä herättäviä matkakelloja. 

APUVÄLINE-ESITTELY to 25.1. klo 18.00 WSOY-talon auditorio 
Sörkkä Mannerheiminkatu 20 K, kellarikrs. 
Jenna Junttila kertoo aluksi viime kesän kansainvälisestä 
kuulovammaisten nuorten leiristä Norjassa. – Kuulotekniikka Oy:stä 
Dick Lundmark kertoo kuulon uusista apuvälineistä ja niitä esittelee Kari 
Silvasti. Kirjoitustulkkaus. Tervetuloa!

KUULOLÄHIPALVELU ti 30.1. klo 13.00 – 17.00 Hyvinvointikeskus, 
Tornipolku 10, Gammelbacka.
Kuulokojeiden ja apuvälineiden käytön ja huollon opastusta, korvakappaleen 
puhdistusta ultraäänipesurilla ja väliletkun vaihtoa. Saat tietoa kuntoutuk-
sesta, kuulokojeen ja muiden apuvälineiden hankinnasta sekä vertaistukea. 
Paikalla on myös Oticon Oy:n audionomi, joka säätää heiltä saatuja kuulo-
kojeita ja tekee niihin pieniä korjauksia, ottaa korvakappalemalleja ja tarkis-
taa korvien vaikkutilanteen. Myytävänä paristoja, paristotestereitä, tippejä, 
suodattimia, korvaöljyä ja tärinällä herättäviä matkakelloja.

TA PA H T U M A K A L E N T E R I
t a m m i - e l o k u u  2 0 1 8

    
TAMMIKUU



KUULOLÄHIPALVELU ti 20.2. klo 14.30 – 16.00 Sörkkä, 
Mannerheiminkatu 20 K, kellarikrs.
Kuulokojeiden ja apuvälineiden käytön ja huollon opastusta, korvakappaleen 
puhdistusta ultraäänipesurilla ja väliletkun vaihtoa. Saat tietoa kuntoutuk-
sesta, kuulokojeen ja muiden apuvälineiden hankinnasta sekä vertaistukea. 
Myytävänä paristoja, paristotestereitä, tippejä, suodattimia, korvaöljyä ja 
tärinällä herättäviä matkakelloja.

KUULOON VAIKUTTAVAT LÄÄKKEET to 22.2. klo 18.00 WSOY-
talon auditorio Sörkkä Mannerheiminkatu 20 K, kellarikrs.   
Proviisori Lauri Itkonen Porvoon Uudesta Apteekista kertoo eri lääkkeistä 
ja niiden sivuvaikutuksista. Kirjoitustulkkaus. Tervetuloa!

KUULOLÄHIPALVELU ti 13.3. klo 13.00 – 14.30 Hyvinvointikeskus, 
Tornipolku 10, Gammelbacka.
Kuulokojeiden ja apuvälineiden käytön ja huollon opastusta, korvakappaleen 
puhdistusta ultraäänipesurilla ja väliletkun vaihtoa. Saat tietoa kuntoutuk-
sesta, kuulokojeen ja muiden apuvälineiden hankinnasta sekä vertaistukea. 
Myytävänä paristoja, paristotestereitä, tippejä, suodattimia, korvaöljyä ja 
tärinällä herättäviä matkakelloja.

KEVÄTKOKOUS to 15.3. Kahvitus 16 alkaen, kokous 16.30-
18.30 WSOY-talon Sörkän kokoushuoneessa, Mannerhei-
minkatu 20 K, kellarikrs.  Ennen kokousta kahvitarjoilu. Käsitellään 
sääntöjen kevätkokouksessa määrittelemät asiat. Esityslista on lehden 
lopussa. Kirjoitustulkkaus, kakkukahvitarjoilu. Tervetuloa jäsenet 
vaikuttamaan!

KUULOLÄHIPALVELU ti 3.4. klo 14.30 – 16.00 Omenamäen Palvelu-
keskus, Tulliportinkatu 4.
Kuulokojeiden ja apuvälineiden käytön ja huollon opastusta, korvakappaleen 
puhdistusta ultraäänipesurilla ja väliletkun vaihtoa. Saat tietoa kuntoutuk-
sesta, kuulokojeen ja muiden apuvälineiden hankinnasta sekä vertaistukea. 
Myytävänä paristoja, paristotestereitä, tippejä, suodattimia, korvaöljyä ja 
tärinällä herättäviä matkakelloja.

    MAALISKUU

    
HELMIKUU

    HUHTIKUU



KUULOLÄHIPALVELU ti 24.4. 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 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, tippejä, suodattimia, 
korvaöljyä ja tärinällä herättäviä matkakelloja.

KUULO JA KORVASAIRAUDET to 3.5. klo 18.00 WSOY-talon 
auditorio Sörkkä Mannerheiminkatu 20 K, kellarikrs.  
Korvatautien erikoislääkäri Elina Rytsölä luennoi kuulosta, tinnituksesta 
ym. Kirjoitustulkkaus. Tervetuloa!

KUULOLÄHIPALVELU ti 15.5. klo 14.30 – 16.00 Sörkkä, 
Mannerheiminkatu 20 K, kellarikrs.
Kuulokojeiden ja apuvälineiden käytön ja huollon opastusta, 
korvakappaleen puhdistusta ultraäänipesurilla ja väliletkun vaihtoa. Saat 
tietoa kuntoutuksesta, kuulokojeen ja muiden apuvälineiden hankinnasta 
sekä vertaistukea. Myytävänä paristoja, paristotestereitä, tippejä, 
suodattimia, korvaöljyä ja tärinällä herättäviä matkakelloja. 

KEVÄTJUHLA  ma 21.5. klo 10-12  Gammelbackan srk-
keskuksen Kartanosalissa, Viertotie 1 
Rovasti Aino Mäki-Punto järjestää juhlan, jonka jälkeen yhdistyksemme 
tarjoaa siellä lounaan. Kirjoitustulkkaus. Tervetuloa!

KUULOLÄHIPALVELU ti 5.6. 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 apuvälineiden hankinnasta sekä vertaistukea. Myytä-
vänä paristoja, paristotestereitä, tippejä, suodattimia, korvaöljyä ja tärinällä 
herättäviä matkakelloja.

    TOUKOKUU

    KESÄKUU



 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 Kuulokeskuksen kuntoutusohjaaja Riikka Huotariin 
(050 4287222). Hän kartoittaa apuvälineiden tarpeen. Apuvälineet 
myöntää Porvoon kaupungin sosiaalitoimi  hakemusten perusteella.

HYKS on kilpailuttanut myös yksityisiä palveluntuottajia kuulontutki-
muksia ja kojesovituksia varten. Paikat ovat  Oticon (Audmet); Hertto-
niemi, Myyrmäki ja Järvenpää, Gn ReSound: Helsinki ja Espoo,  
Kuulotekniikka Oy: Helsinki ja Porvoo, Lundinkatu 22 B, 2. krs, KHL- 
Kuulokeskus: 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 €. 



 KOPOLAN KURSSIKESKUKSEN TOIMINTA 2018 
SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT
Huonokuuloisten eläkeläisten kurssi  5.-9.3.2018
Kuuroutuneiden ja vaikeasti  huonokuuloisten kurssi 12.-16.3.2018
Huonokuuloisten eläkeläisten kurssi  19.-23.3.2018
Huonokuuloisten eläkeläisten kurssi  9.-13.4.2018
Huonokuuloisten eläkeläisten kurssi  23.-27.4.2018
Huonokuuloisten eläkeläisten kurssi  21.-25.5.2018
Huonokuuloisten eläkeläisten kurssi  20.-24.8.2018
Huonokuuloisten eläkeläisten kurssi  24.-28.9.2018
Huonokuuloisten eläkeläisten kurssi  22.-26.10.2018

Huonokuuloisten eläkeläisten kurssit rahoittaa STEA, sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus
Joidenkin kurssilaisten kohdalla kurssin kustantaa sosiaalitoimi, valtiokonttori tai vakuutusyhtiö. 
Hakemukset Kopolaan.
Joidenkin kurssilaisten kohdalla kurssin kustantaa sosiaalitoimi, valtiokonttori tai vakuutusyhtiö.  
Hakemukset Kopolaan.

Viitotun puheen ja kokonaiskommunikaation kehittämiskurssi  8.-12.10.2018
Kurssin rahoittaa STEA.

KUULOVAMMAISTEN TUETUT LOMAT
Huonokuuloisten ja kuuroutuneiden aikuisten tuetut lomat
Huonokuuloisten aikuisten tuettu loma 1  14.-19.5.2018
Huonokuuloisten aikuisten tuettu loma 2  13.-18.8.2018
Huonokuuloisten aikuisten tuettu loma 3  10.-15.9.2018
Huonokuuloisten aikuisten tuettu loma 4  1.-6-10.2018

Tuettuja lomia haetaan Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:stä, Ruoholahdenkatu 8, 4 krs
00180 Helsinki. Lomalaiselle jää vastattavaksi omavastuuosuus 50 euroa/lomapaketti/hlö. Tuetun loman voi 
saada kahden vuoden välein.

ITSEMAKSETTAVA LOMATOIMINTA JA TEEMALLISET VIIKONLOPUT
KKY:n Elokuvapäivät 8.-12.8.2018
Viitotun puheen kesäpäivät 27.-30.8.2018   200 €
Kädentaitokesäpäivät 4.-7.9.2018   200 €

Lomalainen voi anoa kunnalta avustusta kesäpäiviin osallistumista varten.  Ilmoittautuminen Kopolaan.

Kopolan teemalliset viikonloput 
Lentopalloviikonloppu   110 €  19.-21.1.2018
Kädentaito-/Neulontaviikonloppu 110 €  4.-6.5.2018
CI-viikonloppu  27.-29.4.2018   110 €
Viitotun puheen viikonloppu  25.-27.5.2018  110 €
Frisbee ja retkeilyviikonloppu  7.-9.9.2018  110 €
50 + viikonloppu    28.-30.9.2018  110 €
Neulontaviikonloppu  26.-28.10.2018  110 €

TALKOOT
12.-14.1.2018
23.-25.3.2018
11.-13.5.2018
21.-23.9.2018



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 
kuulovammaisuuden tukemisessa tai muuten 

haluat lahjoittaa esim. merkkipäivämuistamisesi 
tai jotain muuta yhdistykselle, 

ota yhteyttä hallituksen jäseniin. 
Tiedot pysyvät luottamuksellisina.

Tärkeää tietoa 
tulkkauspäätöksestä

Alennuksia Kuuloliiton jäsenille:
– 10-20% Instrumentariumin tuotteista
– 10% KHL-Kuulokeskuksen palveluista
– Alennusta Kuulo-Auriksen palveluista, esim. Hostel-Auris
– Kuuloverkon verkkokaupan tuotteista -10% ( koodi )



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.   Yhteydenotot:  toimistosihteeri Ulla Salonen 03 
5522111	tai	ulla.salonen@kuuloliitto.fi

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.



KAR-FOTO
Piispankatu 28, Porvoo

019-580 001
040- 557 2648 Kim Karlsson

  –5% (alennus lasketaan normaalihinnoista): 
    – valokuva-albumit, liimat ja tarrat  – valokuvakehykset

filmit,	pikafilmit	ja	kertakäyttökamerat
– paristot ja akut

– tulostinpaperit ja musteet
– Canvas-sisustustaulut

– Fotomukit, Fotopaidat, Kuvapalapelit

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

 –5 % 

 Alennukset vain jäsenkorttia näyttämällä

2018 Alennuksia Porvoon Seudun 
Kuulo ry:n jäsenille



Porvoon Seudun Kuulo ry
Sääntömääräinen kevätkokous 

Esityslista
Aika:      15.3.2018 klo 16.30-18.30
Paikka:  WSOY  Yhdistyskeskus Kokoustila, Mannerheiminkatu 20 K-porras, kellarikrs.
Läsnä:   Osallistujalistan mukaan

1.  Kokouksen avaus 

2.  Kokouksen järjestäytyminen
  - kokouksen puheenjohtajan valinta
  - kokouksen sihteerin valinta
  - kahden ääntenlaskijan valinta
  - muiden tarvittavien toimihenkilöiden valinta 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.  Hyväksytään kokouksen esityslista

Päätösasiat:
5.  Käsitellään ja vahvistetaan hallituksen laatima toimintakertomus vuodelta 2017

6.  Käsitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien kertomus vuodelta 2017

7.  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

8.  Käsitellään mahdolliset jäsenaloitteet ja esitykset yhdistyksen aloitteiksi

9.  Valitaan edustajat liittokokoukseen tai ylimääräisiin kokouksiin liiton sääntöjen 
 mukaisesti ja määrätään heidän matka- ja majoituskorvauksensa

10.  Nimetään yhdistyksen ehdokkaat liittovaltuuston varsinaisiksi ja varajäseniksi 
 liiton sääntöjen mukaisesti
 - Liittovaltuuston jäsenet on valittu liittokokouksen yhteydessä vuosiksi 2018-2020.
 
11.  Nimetään yhdistyksen ehdokkaat liittohallitukseen liiton sääntöjen mukaisesti
 – Liittohallituksen jäsenet on valittu liittokokouksen yhteydessä vuosiksi 2018-2020.

12.  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13.  Merkitään pöytäkirjaan jäsenten hallitukselle antamat evästykset ja toivomukset

14.  Kokouksen päättäminen
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