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Seuratkaa Salonjokilaakson kuukauden alussa ilmestyvää
Yhdistykset –palstaa, Salon Seudun Sanomien perjantaina
julkaistavaa tapahtumakalenteria ja Salon Kaupunkitiedotetta. Niistä
löytyy tietoa kuuloyhdistyksestä ja muustakin toiminnasta. Tietoa
löytyy myös yhdistyksen www-sivuilta
https://salonkuuloyhdistys.yhdistysavain.fi/ ja Facebook-sivuilta
https://www.facebook.com/salonkuuloyhdistys/

Halutessasi jäsentiedotteen vain nettiversiona
ilmoita sähköpostiosoitteesi, johon voimme lähettää linkin.
Sähköpostisoitteesi voit ilmoittaa tänne: juha.nyman@seutuposti.fi
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Annen Tuumailut
Arvoisat Salon Kuuloyhdistyksen jäsenet
On ilo saada tervehtiä Teitä, kun tunnelin
päässä pilkahtelee valoa. Pikapuoliin saadaan
ottaa uusi suunta eteenpäin. Meistä jokainen on
joskus ottanut uuden suunnan, mutta ei
koskaan tällaisen ajanjakson jälkeen, jonka
olemme nyt kokeneet.
Tänä vuonna ei pidetty uusien jäsenten (vuonna 2020
yhdistykseen liittyneet) tutustumisiltaa tai -päivää. Toimintaalueemme laajennuttua saimme paljon uusia jäseniä. Sen jälkeen
eniten jäseniä on liittynyt yhdistykseemme Somerolta. Te, jotka
olette tulleet jäseniksemme viime syksynä ja tänä vuonna, olette
lämpimästi tervetulleita, vaikka tämä toivotus julkaistaan vasta nyt.
Yhdistyksemme jäsenmäärä on nyt 337.
Viime vuoden lokakuussa Salon Kuuloyhdistyksen (ent. Salon
Kuulonhuoltoyhdistys ry) perustavasta kokouksesta tuli kuluneeksi
45v. Viiden vuoden välein yhdistys on anonut Kuuloliitolta
ansiomerkkejä yhdistysaktiiveille. Minulle myönnettiin pronssinen
merkki. Siitä lämmin kiitos yhdistykselle, liitolle ja teille jäsenet.
Ilman teitä ei yhdistystä olisi.
Elokuuksi on varattu lippuja kahteen teatteriesitykseen. Ensin
Salon Rikalanmäelle, jossa on myös ruokailu. Myöhemmin
elokuussa on Ypäjällä musiikkipitoinen esitys, joka on tarkoitettu
sekä Forssan alueen että Salon alueen jäsenille. Näistä retkistä on
tarkemmin toisaalla tässä tiedotteessa. Olimme suunnitelleet
ohjelmaa ja tapahtumia, sitten peruneet, suunnitelleet ja peruneet.
Nyt kun suunnittelemme, emme aio perua. Näin optimistinen olen.
Kuulolähipalvelua olemme pystyneet järjestämään
poikkeusaikanakin, erityisjärjestelyin, ainakin Salossa.
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Entä sitten syksyllä ja myöhemmin. Haluamme saada teiltä
ehdotuksia tapahtumista ja asiantuntijavieraista. Forssan seutu on
sen verran vieras, etten tiedä edes, mitä kaikkia mahdollisuuksia
teillä on. Sellainen yhteistyö olisi mainio, että te jäsenet ehdotatte
ja me yhdistysaktiivit toteutamme mahdollisuuksien mukaan.
Paras kiitos meille toteuttajille on, kun osallistutte suurella joukolla.
Silloin tiedämme, että olemme onnistuneet tässä toteutuksessa.
Palautetta toivotaan.
Taas on vetoomuksen paikka. Monia uusia vapaaehtoisia tarvitaan
mukaan toimintaamme koko toiminta-alueella ja varsinkin
Forssassa ja ympäristössä. Sitä vähemmän on tapahtumia, mitä
vähemmän on toteuttajia. Tiedän, että osaamista ja kokemusta
löytyy 350 jäseneltämme. Noin kymmenen jäsenen
vertaistukiryhmät ovat mukavia ja tarpeellisia. Salossa niitä on
kaksi. Toinen on suljettu ryhmä (10 osallistujaa). Kerrotaan
kuulumisia ja kahvitellaan. Toinen on avoin ryhmä ja tarkoitettu
huonosti kuuleville ja/tai kuuloasioista kiinnostuneille työikäisille.
Ota yhteyttä rohkeasti hallitusjäseniin. Me olemme semmoinen
normimukava porukka. Kuulo on välillä hakusessa, mutta se onkin
yksi meitä yhdistävä tekijä. Normaalikuuloisilla on tietenkin
osallistumislupa vapaaehtoistoimintaamme.
Pieni ele -keräys on alkamassa. Kiitos Teille vapaaehtoiset, jotka
toimitte lipashenkilöinä Salossa, Somerolla, Forssassa, Jokioisilla
ja Tammelassa.
Ihanaa kesää Teille kaikille!
Yhdistyspuheenjohtajanne 2021, Anne
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Kesäkauden toiminta 2021

Salon Kuuloyhdistys Ry
PERINTEINEN
KESÄPÄIVÄ
RANTAPIRTILLÄ
PERJANTAINA 16.7.
KLO 12 ALKAEN

Yhteiskuljetus Salon torin retkipysäkiltä klo 11.30
Ohjelmassa
• kahvit
• muusikko Kari Nieminen soittaa, laulaa ja
laulattaa
• makkaranpaistoa
• mahdollisuus saunoa ja uida, tuo oma pyyhe
• leppoisaa yhdessäoloa ja seurustelua
• ketjunheittokisa
• kuljetuksen hinta 5 €, maksetaan menomatkalla
bussissa tai perillä.
Paluukuljetus lähtee klo 15.
Ilmoittautuminen 10.7. mennessä, kerro tuletko yhteiskuljetukseen
(maksu 5€).
Riitta Laajasuo
puh. (044)2854210
e-mail:riitta.laajasuo@hotmail.com
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Salon Kuuloyhdistys Ry.
KESÄTEATTERIRETKI JA ”YSTÄVÄNPÄIVÄLOUNAS”
Salon Kuuloyhdistys järjestää retken PROVinssi teatterin
Rikalanmäen näyttämölle katsomaan komedian

KAHDEN KAUPPA
Esitys sunnuntaina 1. 8. klo 14 (ruokailu klo 12)

Ennen esitystä käymme Rikalan Krouvissa syömässä helmikuussa
peruuntuneen Ystävänpäivälounaan. Menemme klo 12
kattaukseen.
Menuvaihtoehdot: broileri, kala tai kasvis
* Paahdettua maalaisbroileria, risottoa, yrttitomaattikastiketta
marjatartaletti, herukkasorbettia.
* Pintasavustettua lohta, risottoa, tillikastiketta marjatartaletti,
herkkusorbettia.
* Kasviscurrya, yrttikvinoa,
marjatartaletti, herkkusorbetti
Ruokajuomana vesi tai omakustanteinen muu juoma
Ilmoittautuminen 5.7. mennessä
Riitta Laajasuo, e-mail: riitta.laajasuo@hotmail.com tai puhelimitse
puh. (044) 2854210.
Ilmoittautumisen yhteydessä kerro ateriavalintasi ja mahdollinen
erikoisruokavaliosi.
Retken hinta 73 € sisältää teatterilipun, Rikalan Krouvin aterian ja
väliaikatarjoiluna kahvi/tee ja pulla.
Maksu 10.7.2021 mennessä Kuuloyhdistyksen retkitilille
FI 97 5152 0920 0257 51
Kuljetus Salon torin retkipysäkiltä lähtee klo 11.30. Paluumatkalla
pysähdymme Design Hillissä, jossa ostosmahdollisuus.
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Salon Kuuloyhdistys Ry
TEATTERIRETKI
21.8.2021 YPÄJÄN
MUSIIKKITEATTERIN
PUHELINLANGAT
LAULAA
vierailuesitykseen

Yhdistys on varannut 40 lippua, puolet ensisijaisesti
forssalaisille ja puolet salolaisille.
Retken hinta Salosta lähteville 42€, Somerolta, Forssan
seudulta 36€. Hintaan sisältyy teatterilippu, kuljetus ja
väliaikakahvi/tee + pulla.
Aikataulu
15.30 Salon tori
16.15 Someron tori
16.45 Forssan tori
17.00 Jokioinen
18.00–20.00 Näytös ja paluukuljetus lähtee näytöksen
jälkeen. Paluu arviolta klo 20.30 Forssassa, klo 21
Somerolla ja Salossa klo 22.15.
Ilmoittautuminen 11.7. mennessä Riitta Laajasuolle
e-mail:riitta.laajasuo@hotmail.com tai
puh(044) 2854210.
Maksu 17.7 mennessä yhdistyksen retkitilille
FI 97 5152 0920 0257 51
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Kuuloyhdistyksen harrastustoimintaa
Harrastustoimintaa voidaan järjestää, jos suunnitteluvaiheessa on tiedossa
yhteyshenkilö tai -henkilöt eli ns. ryhmänvetäjä. Mikä tahansa jäsentemme
yhteinen toiminta on omalla tavallaan vertaistukea. Kun tiedämme, mitä on
olla huonosti kuuleva, ei kenenkään tarvitse jäädä pois siksi, ettei ole
normaalikuuloinen. Nyt ideoimaan ja toimimaan toinen toistemme kanssa.
Tarvittaessa ottakaa yhteyttä minuun tai muihin hallitusjäseniin.
Terveisin Anne
SALONKILEIDIT suljettu keskusteluryhmä
Salon Kuuloyhdistyksen vertaistuki- ja keskusteluryhmä Salonkileidit
kokoontuu syyskuusta huhtikuuhun kerran kuukaudessa pääasiassa Salon
Sytyssä. Tällä hetkellä ryhmään ei voida ottaa uusia henkilöitä. Olen ryhmän
yhteyshenkilö.
Kokoontuu SYTY:ssä kerran kuukaudessa. Osoitteessa: Helsingintie 6. Salo.
Tiedustelut Anne Nummi, anne.nummi@hotmail.fi puh. 0400 672007
YHDISTYKSEN KERHOT
TYÖIKÄISTEN KERHO vertaistukiryhmä
Ryhmään voi liittyä ilman ennakkoilmoittautumista ja se kokoontuu Salon
SYTY:ssä Helsingintie 6, kuukauden viimeinen keskiviikko.
Klo 17.30-19.30.
Tiedustelut: Marjut Sampinen puh. 044 2632499
marjut.sampinen@gmail.com
SOMERON KUULOKERHO Somerolla Turuntie 14, kuukauden toisena
maanantaina. Klo 12.30-14.30 Luentoja ja keskustelua eri aiheista.
Kahvitus ja Kuulolähipalvelu.
Tapahtumista tiedotetaan erikseen paikallisesti.
Tiedustelut: Matti Ryyppö, puh. 0400 223293 mattikryyppo@gmail.com
FORSSAN KUULOKERHO kokoontuu Ystävän kammarilla joka
kuukauden toinen torstai klo 14 syyskuun ja toukokuun välisenä aikana.
Hämeentie 5, 30100 Forssa.
Kuulolähipalvelu.
Tapahtumista ilmoitetaan paikallisesti Forssan lehdessä.
Tiedustelut: Matti Ryyppö, puh. 0400 223293 mattikryyppo@gmail.com
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Hallitus 2021

Salon Kuuloyhdistys ry:n hallitus 2021
Nimi

Asema/tehtävä

Anne Nummi

Hallituksen
puheenjohtaja

Riitta
Laajasuo

Hallituksen jäsen,
sihteeri

Matti Ryyppö

Tauno
Nikander

Juha Nyman
Pirjo Wiksten
Marjut
Sampinen
Sisko Helena
Määttänen
Jouko Nygren

Puhelin

0400 672007
Mielellään
tekstiviesti

044 2854210

Hallituksen
0400 223293
varapuheenjohtaja,
Someron kuulokerhon
vetäjä
Hallituksen jäsen,
kuulolähipalveluvastaava
Hallituksen jäsen,
tiedottaja

Sähköposti
anne.nummi@hotmail.fi

riitta.laajasuo@hotmail.com
mattikryyppo@gmail.com

040 7304 870 tauno.nikander@seutuposti.fi

044 9278572

juha.nyman@seutuposti.fi

Hallituksen jäsen

041 5067432 pirjwiks@gmail.com

Hallituksen jäsen,
työikäisten
vertaistukiryhmän
vetäjä.
Hallituksen
varajäsen

044 2632499

Hallituksen
varajäsen

marjut.sampinen@gmail.com

sihemaattanen@gmail.com
jouko2@iki.fi
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Tuettu loma huonokuuloisille aikuisille ja lapsille läheisineen
LEHMIRANNASSA SALOSSA!!
Aloituspäivä: 27.09.2021
Päättymispäivä: 02.10.2021
Paikka: LEHMIRANNAN LOMAKESKUS
Osoite: Lehmirannantie 12, Salo, Suomi
Hakuaika päättyy 27.06.2021
Omavastuuosuudet:
Loman omavastuuosuus on 20 €/hlö/vrk, alle 17-vuotiaat veloituksetta. Matkakuluista lomalaiset
vastaavat itse.
Loman sisältö:
Lomaan sisältyy täysihoito, majoitus kahden hengen huoneessa tai perhekoon mukaisissa
huoneissa/huoneistoissa, ryhmäkohtainen lomaohjelma, johon osallistuminen on vapaaehtoista,
sekä lomapaikan allasosaston ja kuntosalin käyttö. Kuuloliitosta on mahdollisuuksien mukaan
lomilla mukana vapaaehtoinen vertaisohjaaja järjestäen pienimuotoisia ohjelmatuokioita.
Kuuloliitto järjestää pääsääntöisesti yhden kuuloaiheisen keskusteluluennon lomaviikolla. Loma
alkaa tulopäivän päivällisellä ja päättyy lähtöpäivän lounaaseen.
Loman tavoite:
Tavoitteena on, että osallistujat tapaavat muita huonokuuloisia ja saavat vertaisseuran kautta
tukea ja voimavaroja. Lomalla tulee selviytyä itsenäisesti tai oman avustavan henkilön kanssa.
Hakemuksen täyttäminen:
Samassa taloudessa asuvat (puoliso ja lapset) täyttävät yhden yhteisen hakemuksen, muutoin
jokainen hakee lomalle henkilökohtaisesti. Puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitellä.
Henkilötunnus ilmoitetaan täydellisenä, sekä muut henkilö- ja osoitetiedot. Tulotiedot on
merkittävä myös puolison osalta, vaikka lomaa anoisikin yksinään. Lomatuen tarpeen perustelut
ovat välttämättömät, koska MTLH tekee lomavalinnat niiden perusteiden mukaan, jotka hakija
on hakemuksellaan ilmoittanut lomatuen tarpeelleen. Perusteluja-kohtaan on syytä kirjoittaa
sosiaaliset, taloudelliset ja terveydelliset, erityisesti kuuloon liittyvät asiat, esim. kuulokoje ja
huonon kuulon aiheuttamat vaikeudet.
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Hakemukseen on merkittävä sille varattuun kohtaan tieto järjestöstä ja kohderyhmästä, jonka
varaamaa lomajaksoa anotaan ”Kuuloliitto/Aluetyö”. Hakemuksessa voi ilmoittaa 3
lomatoivetta. Lomatuen hakeminen ei edellytä Kuuloliiton paikallisyhdistyksen jäsenyyttä.
Tuetun loman voi saada korkeintaan joka toinen vuosi. Myönteisistä lomatukipäätöksistä
ilmoitetaan lomatuen saajalle noin 2 kk ennen loman alkamispäivää. Hakemuksia ei palauteta.
Peruutukset myönnetystä lomatuesta on tehtävä henkilökohtaisesti MTLH:oon.
Kaikkien lomien hakuaika loppuu 3 kk ennen loman alkua. Hakemus tulee tehdä mieluiten
sähköisenä, linkki sähköiseen hakemukseen:
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/MTLH/calendar/list. Hakemuksen voi myös tulostaa MTLH:n
sivuilta.
Lomahakemukset palautetaan osoitteella: Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry,
Ruoholahdenkatu 8, 4. krs, 00180 Helsinki.
Lisätietoja: www.mtlh.fi sekä MTLH ry p. 010 2193 460, arkisin klo 9-13, tai Mia Kalpa, p.
040 455 7067, mia.kalpa@mtlh.fi
Kuuloliitto ry: Sanna Lehtoväre p. 040 7703803, sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi
Paperilomakkeita on Sytyssä Kuuloyhdistyksen lokerossa. To 17.6. klo 10-12 on
Kuuloyhdistyksen edustaja paikalla Sytyssä, jos tarvitset apua lomaketäytössä.
Muista kuitenkin hakea omat (ja puolison) tulotiedot valmiiksi.

*Kuuloliiton Kuulokursseja alueilla ja Kopolan kurssikeskuksessa.
Tapahtuma:

Kuulokurssi, Turku

Ajankohta: 20.10.2021 - 21.10.2021
Paikka:
Turku, Ruissalon Kylpylä
Lisätietoja: Kuntoutussihteeri Maria Timonen p. 0400 903 407,
maria.timonen@kuuloliitto.fi

Kopolan kurssit. Tiedustelut: Suunnittelija Sanna Lehtoväre p. 040 770 3803,
sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi
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Kuulolähipalveluajat SYTY:SSÄ kesällä 2021
Kuukausi

Päivä

Klo

Kesäkuu

Ma 21.6.

13-15

Elokuu

Ma 16.8.

13-15

Paristoja ja muita tarvikkeita voi ostaa näinä päivinä palvelusta. Lisäksi
kuulolähipalvelu myy niitä myös Lehmirannan kesäpäivän aikana 16.7.

*Salon ja Forssan seudun induktiosilmukalla varustettuja ja esteettömän
kuuloympäristön mahdollistavia paikkoja.
Forssa: Feeniks; eturivissä keskiosassa 4 tuolia. Tieto, missä silmukat toimivat, tulisi laittaa aulaan.
Valtuustosali (tieto silmukan olemassaolosta on valtuustosaliin mentäessä). Korkeavahan
terveysasema. Osaamiskeskuksen ruokailutilassa. Lyseon liikuntasalissa (valmius äänentoistodekissä
olemassa). Forssan kirkko. Seurakuntatalon Sali. Koijärven kirkko. Koijärven koulu (valmius ottaa
käyttöön). Humppila: Kirkossa ja seurakuntatalossa. Attendon ikäihmisten palveluasumisyksikössä.
Ukko-Pekassa. Jokioinen: Kunnanviraston valtuustosali. Tietotalo; auditorio Kordelin. Kirjasto;
huoneet 104,108,119. Palvelukeskus Intalankartanon ruokasali. Paanan koulu; auditorio ja
juhla/liikuntasali. Tammela: Kunnantalolla. Kirkossa. Ypäjä: Kirkossa.
Induktiosilmukka Salon kaupungin tiloissa.
Kiinteä induktiosilmukka löytyy seuraavista Salon kaupungin kohteista:
•
•
•
•
•
•

Kaupungintalo (valtuustosali Tammi ja Tuomi sekä infopiste)
Pääkirjasto, Vilhonkatu 2 (Hilkansali ja Laurinsali)
Salon lukio, Kaherinkatu 2 (auditorio ja pieni auditorio)
Ylhäistentie 2 (iso ja pieni auditorio)
Ikäkeskus Majakka
Sairaalan ja terveyskeskuksen yhteispäivystyksen ilmoittautumispiste

Kannettava induktiosilmukkasalkku.

Kannettava induktiosilmukkajärjestelmä on tilapäiseen
käyttöön tarkoitettu ratkaisu, joka soveltuu käytettäväksi kokoontumistiloissa, joihin ei ole asennettu kiinteää
induktiosilmukkaa.
Halikon virastotalon, Hornintie 2-4, infosta voi lainata kannettavan induktiosilmukkasalkun (tarvikkeet ovat
kahdessa salkussa). Salkuista löytyy kaikki tarvikkeet sekä selkeät ohjeet, miten silmukka asennetaan
kohteeseen.
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