Säilytä tiedote seuraavan tiedotteen tuloon saakka.

Kuuloliiton juhlavuoden teemana on ”Kuulolla koko
iän”. Kuuloliitto haluaa vuoden aikana nostaa esiin
erityisesti ikääntyneiden oikeuden hyvään kuulemiseen.

Salon Kuuloyhdistys ry

Kuulonhuollon palvelujen saatavuuden ja laadun kehittäminen on yksi keskeisistä Kuuloliiton strategisista
tavoitteita vuosille 2015–2017. Kuuloliitto korostaa,
että sote-uudistuksesta päätettäessä on otettava
huomioon myös kuulovammaisten ikäihmisten tarpeet.
Juhlavuoden aikana yhdistykset järjestävät monenlaisia alueellisia tapahtumia, joista
suurin osa keskittyy ensimmäistä kertaa 2.6.2015 juhlittavan Kuulopäivän yhteyteen.
Kuulopäivän ajankohta on valittu Kuuloliiton perustamispäivän mukaan. Ruustinna
Naimi Päiwiö perusti Suomen Huonokuuloisten Huoltoliiton 2.6.1930. Järjestön nimi
muuttui vuonna 1956 Kuulonhuoltoliitoksi ja nykyinen nimi, Kuuloliitto otettiin käyttöön tammikuussa 2009. Vuoden 2014 lopussa Kuuloliitossa oli 16 400 jäsentä kaikkiaan 87 jäsen- ja toimialayhdistyksessä.
85-vuotisen historiansa aikana Kuuloliitto on kasvanut merkittäväksi yhteiskunnalliseksi toimijaksi. Ensimmäisinä vuosikymmeninään Kuuloliitto oli ratkaisevassa roolissa kuulovammaisten kuntoutuksen kehittäjänä ja palvelujen tuottajana Suomessa.
1970-luvulla syntyi runsaasti uusia yhdistyksiä ja toiminnassa alkoi korostua vaikuttamistoiminta: kuulonhuollon palvelut tuli saada kaikkien ulottuville. Kuulonsuojaustoiminta sai alkunsa 90-luvulla ja lisäsi yleistä tietoisuutta melun haitoista. 2000luvulla vaikuttamistoiminnan uudeksi teemaksi on noussut esteettömyys.

Salon Kuuloyhdistys esittelee toimintaansa

Salon torilla
tiistaina 2.6.2015 klo 10 – 14.

Jäsentiedote 2/2015
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Kuukausitapaamiset
Kuukausitapaamiset pidetään Salon seurakuntatalossa, Kirkkokatu 6, SALO
Kahvin hinta on 2 €. Kerhotilaisuuksissa on myös arvonta, johon arpajaisvoittoja
voi lahjoittaa entiseen tapaan.
Tulkaa joukolla mukaan tapaamaan muita jäseniä ja kuulemaan hyödyllistä asiaa.
Seuratkaa Salonjokilaakson Yhdistykset - palstaa sekä Kaupunkitiedotetta, niistä löydät tietoa kerhoistamme ja muustakin toiminnastamme.
Jäsenasioista voi kysyä tai tulla keskustelemaan jäsenkirjurin kanssa myös Salon seurakuntatalolla ennen kuukausitapaamisen ohjelman alkua.

Kuulolähipalvelu on kaikille avointa ja
maksutonta. Toteutukseen osallistuvat
hallituksen jäsenet. He pyrkivät tukemaan ja neuvomaan kuuloon liittyvissä
kysymyksissä, ohjaamaan tarvittaessa eri
palveluiden piiriin sekä avustamaan tarvittaessa kuulokojeen korvakappaleen
puhdistamisessa ja letkun vaihdossa. Myynnissä on kuulokojeen paristoja ja puhdistustarvikkeita sekä adresseja. Palvelu tarjotaan Salon SYTY:n toimitiloissa olevassa
Yhdistystoimistossa, Helsingintie 6. Tervetuloa!

Kuulolähipalveluajat loppuvuonna 2015
Pvm

klo

Paikka

Ohjelma

To
2.7.

12.00

Rantapirtti, joka
sijaitsee Lehmijärven rannalla, aivan
kaupungin uimarannan vieressä
osoitteessa Lehmirannantie 118

Ohjelmassa saunomista, tarjoilua, ulkopelejä, arpajaiset (tuokaa arpajaisvoittoja entiseen tapaan) ym. Päivä on jäsenille perheineen maksuton. Päivästä tiedotetaan Salonjokilaakson Yhdistykset – palstalla sekä Kaupunkitiedotteessa. Linja-autokuljetus torilta, lähtö klo 11.30, paluulähtö klo 15.00,
maksu 5€ (sis. meno- ja paluukuljetukset)

Ennakkotietoa syksyn kuukaustitapaamisista
Ma
7.9.

13.00

Ma
5.10.

13:00

Ma
2.11.

13.00

Kuukausi

Päivä

Klo

Toukokuu

maanantai 18. päivä

13 – 15

Kesäkuu

maanantai 15. päivä

13 – 15

Elokuu

maanantai 17. päivä

13 – 15

Syyskuu

maanantai 21. päivä

13 – 15

Lokakuu

maanantai 19. päivä

13 – 15

Marraskuu

maanantai 16. päivä

15 - 16

Jäsenasioissa voit ottaa yhteyttä Anne Nummeen, puhelin 0400 672 007, s-posti:
anne.nummi@hotmail.fi

Seurakuntatalo,
Kirkkokatu 6

Syyskausi alkaa
Vieraana Erik Virtanen Pelastuslaitokselta,
aihe Kodin turvallisuus.

Seurakuntatalo,
Kirkkokatu 6

Vieraana Salon sairaalan kuulontutkijat (audionomit)

Seurakuntatalo,
Kirkkokatu 6

Vieraana muistikoordinaattori Kaisa Niinistö
(Salon kaupunki)

Jäsentiedotetta koskevaa palautetta ja toivomuksia voit toimittaa yhdistyksen sihteerille Pentti Laitalalle, puhelinnumero 040 512 1760, s-posti:
pentti.laitala@gmail.com
Salon Kuuloyhdistys netissä: www.salonkuuloyhdistys.yhdistysavain.fi ja
www.facebook.com/salonkuuloyhdistys

Tarkemmat tiedot syksyn kaikista tapahtumista jäsentiedotteessa 3/2015, joka
postitetaan jäsenille elokuun lopussa.
Yhdistyksemme nimi on nyt virallisestikin Salon Kuuloyhdistys ry.
Muutos on rekisteröity yhdistysrekisteriin.
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Salon Kuuloyhdistyksen retkiä
Lounais–Suomen kuulopiirin virkistyspäivä lauantaina 13.6.2015
Lounais-Suomen piirin virkistyspäivä la
13.6.2015 alkaen klo 10.00. Lautsian Lomakeskukseen Hauholle. Päivän ohjelmassa on
kivaa tekemistä, näkemistä ja kokemista –
toimintaa sisällä ja ulkona upeassa ympäristössä.
Päivän hinta 25 e sisältää ruokailun noutopöydästä ja kahdet kahvit. Allasalueen
käyttö 4 e / henkilö.

Lappohjasta matka jatkuu Saaritoursin oppaan Leena Immosen johdolla
Hankoniemen satamaan, jossa ruokailemme klo 12.30 ”På Kroken ”kalaravintolassa. Runsas ja herkullinen kalabuffet, myös lämmin ruoka- ja
lihavaihtoehto.
Klo 13.30 – 15 opastettu kierros Hangossa ja sen
jälkeen ”vapaa hetki”, jolloin voi tutustua
vapaamuotoisesti toriin, jossa kesäinen iltatori on
alkamassa.
n. klo 16.30 kokoonnumme Hangon kirkkoon, jossa
meille on luvattu luenta- ja musiikkihetki, onhan
oppaamme Leena Immonen konsertoiva pianisti.
KotoSalossa takaisin olemme n. klo 18.

Lasten hinnat: alle 4-vuotiaat maksutta sekä ruokapöytään että altaaseen, 4 - 11vuotiaista päivän hinta 12 e, allasmaksu 2 e

Jäsenhinta 50 €, muilta 65 €, perheenjäsenet ja
ystävät ovat myös tervetulleita retkelle. Varaukset:
ivainola@hotmail.com, t. puhelimitse 040 545 6152 Irmeli Väinölä ja maksu
yhdistyksen matkatilille, OP: FI97 5152 0920 0257 51 viimeistään 10.7.

Päivän hinta jäsenille 35 € ja kaikille muille 45 € sis. bussikuljetuksen, em. ohjelman,
noutopöydän ruokailun ja kahdet kahvit. Lisänä allasalueen käyttö 4€
Tiedustele mahdollisia peruutuspaikkoja: Irmeli Väinölä, p.040 545 6152

Yhdistyksen syntymäpäiväristeily 8. – 9.9.2015
Risteily 8 – 9.9.2015 laivayhtiö TallinkSiljan m/s Baltic Princess' illä

Hangon retki 12.8.2015 / Salon Kuuloyhdistys ry
Lähtö bussilla Salon Torilta klo 9.

Klo 18.30 bussi lähtee Torilta ja laiva klo 20.15 Turun satamasta, paluuaika
Turussa 9.9 klo 19.45 ja bussilla Saloon.

Matkalla, n.15 km ennen Tammisaarta, Tenholassa,
tutustumme hunajatila Mellangårdiin. Kuulemme
kiehtovan kertomuksen mehiläisten elämästä ja
tilan tuotteista ja nautimme hunajatorttukahvit.
Mahdollisuus ostaa tilan tuotteita.

Hintaan 50 € jäsen, muilta 55 € sisältyy bussikuljetus, A-lkn ikkunallinen , 2 h
hyttipaikka, merellä olopäivänä klo 11 – 12 ohjelmahetki ryhmätilassa ja klo 14
buffetruokailu juomineen sekä kahvi-wienerlipuke vapaasti käytettävissä.

Matka jatkuu Lappohjaan.

Lisämaksusta mahdollisuus ennakkovarauksella varata esim. aamiainen á 10,50€
tai menomatkan buffet-illallinen á 33 €, - 10 % molemmista.

Opastettu tutustuminen Rintamamuseoon,
jossa vierailee 10 000 ihmistä vuosittain,
museo on kahden miehen, isän ja pojan
elämäntyö. Se sijaitsee aidolla paikalla
siinä, mihin raja vedettiin kun Hanko
vuokrattiin Neuvostoliitolle v. 1940.

Varaukset heinäkuun loppuun mennessä ja samalla ilmoitettava nimi, syntymäaika
ja mahdollinen ClubOne-kortin numero puhelimitse 040 545 6152 tai
ivainola@hotmail.com ja maksu yhdistyksen matkatilille
OP: FI97 5152 0920 0257 51.
Risteilyn onnistuminen edellyttää vähintään 30 osallistujaa.
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Jäsenyys

Tuettu loma

Lomatuen hakemiseen ei saa edellyttää järjestön tai yhdistyksen
jäsenyyttä!

Lomatukihakemukset/ Hakemuksen tiedot
Hakulomakkeita saa kuulolähipalvelun yhteydessä toukokuussa
tai pyytämällä yhdyshenkilö Anne Nummea (puh. 0400 672 007)
lähettämään se. Lomakkeen voi myös tulostaa MTLH –sivustoilta:
www.mtlh.fi/fi/Lomatuen haku

.

Jokainen lomatuen hakija täyttää henkilökohtaisesti lomajärjestön lomatukihakemuksen. Hakemukset palautetaan lomajärjestöön hakuajan loppuun mennessä.
Suositeltavaa on, että lomahakija lähettää hakemuksen suoraan Maaseudun Terveys- ja Lomahuoltoon.

Salon Kuuloyhdistys ry
Tuettu loma syksyllä 2015
Lomapaikka ja aika

•

Yyterin Kylpylä, Pori, 20.–
25.9.2015, Voimaa vertaisuudesta, omatoimisille aikuisille

Hakemus täytetään huolellisesti. Puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitellä.
o Henkilötunnus ilmoitetaan täydellisenä sekä
muut henkilö- ja osoitetiedot.
o Tulotiedot on merkittävä myös puolison osalta,
vaikka lomaa anoisikin yksinään.
o Lomatuen tarpeen perustelut ovat välttämättömät.

Kuinka usein voi olla lomalla?
•

Tuettua lomaa ei myönnetä henkilölle, joka on ollut jollain muulla
tuetulla lomalla vuonna 2014. Lomatukea voidaan myöntää korkeintaan kahden kalenterivuoden välein.

•

Yhteyshenkilö yhdistyksessämme
•

Anne Nummi, anne.nummi@hotmail.fi tai puhelin 0400 672 007,
häneltä saat apua hakemuksen täytössä kuten myös muilta hallituksen jäseniltä.
Hakuaika

3 kk ennen loman alkua, lähetä hakemus 15.6.2015 mennessä.

Henkilömäärä

30 henkilöä (minimi osallistujamäärä 16hlöä)

Omavastuuosuudet

Loman omavastuuosuus on 20 €/vrk aikuisilta, alle 17-vuotiailta ei
peritä omavastuuta.

Loman sisältö

Lomaan sisältyy täysihoito, majoitus kahden hengen huoneessa,
lomapaikan allasosaston ja kuntosalin käyttö, yleinen vapaa-ajan
ohjelma ja ryhmän ohjelma.

Myönteisistä lomatukipäätöksistä ilmoitetaan lomatuen saajalle n
2 kk ennen loman alkamispäivää. Peruutukset myönnetystä lomatuesta tehdään henkilökohtaisesti suoraan lomajärjestöön.
Kuljetus
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Avio-/avoparia kohden riittää 1 hakemus, jos lomaa
anotaan yhdessä samalle loma-ajankohdalle.
Lomatukihakemukseen merkitään sille varattuun kohtaan
tieto järjestöstä/yhdistyksestä, jonka varaamaa lomajaksoa
anotaan. Lomalle hakeminen ei kuitenkaan edellytä järjestön/yhdistyksen jäsenyyttä!
Hakemus palautetaan viimeistään 15.6.2015 osoitteella:
Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry
Mannerheimintie 31 B 20
00250 HELSINKI

Yhteiskuljetus Salosta Yyteriin ja takaisin hintaan 850 euroa. Mikäli osallistujia on enimmäismäärä eli 30, kustannus osallistujaa
kohden on 28,50 euroa ja mikäli osallistujia on vähimmäismäärä
eli 16, kustannus osallistujaa kohden on 53,50 euroa. Mikäli osallistujien määrä on joku muu välillä 16 – 30, matkakustannus osal8

listujaa kohden määräytyy jakamalla matkan kokonaiskustannus
850 euroa osallistujien lukumäärällä.

Mehiläinen Salo

Ajanvaraus 010 414 00 Mehiläinen Salo
Mehiläisessä pitää vastaanottoa kuulontutkija Päivi Matti

Hyödyllisiä yhteystietoja

Sallab Salo

Ajanvaraus (02) 727 4100

TYKS

Terveystalo Salo

Ajanvaraus 030 6000

Sairaala Neo Salo

Ajanvaraus 010 235 3535

Ajanvaraus Salon
aluesairaala

Tyks, U-sairaala (rakennus 3), A-sisäänkäynti, K-kerros, Kiinamyllynkatu 4–8, Turku
Kuulovammaiset ja kuurot aikuiset: Kuntoutusohjaaja
Oona Saine,
puh. 02 313 2535 ja 040 739 0162
Salon aluesairaala, Ensiavun sisäänkäynti, 2. krs, Sairaalantie 9,
Salo. Aukioloajat: Ma–pe klo 8–15.30
Puhelin: 02 314 4536, 02 314 4801, 02 314 4934 poliklinikka
02 314 4602 ajanvaraus (ma - pe klo 8-9.30)
Postiosoite: Sairaalantie 9, 24130 Salo

Svenska hörselförbundet rf on kehittänyt symbolin, jolla voi viestiä siitä että teatteriesitys tai elokuva on tekstitetty.
Symboli on vapaasti ladattavissa Svenska hörselförbundetin verkkosivuilta http://www.horsel.fi ja Kulttuuria kaikille
-palvelun symbolipankista. Symbolin käytön yhteydessä on
tärkeää kertoa, mikä näytös tekstitetään ja milloin sekä
millä kielellä tekstitys on.

TYKS/Kuulokeskus Tyks, U-sairaala (rakennus 3), A-sisäänkäynti, K-kerros, Kiinamyllynkatu 4–8, Turku
Aukioloajat: Ma–to klo 7.30–15.45, Pe klo 7.30–14.45
Puhelin: 02 313 1526 ajanvaraus ja tiedustelut: ma–pe klo 8–
9.30 ja 13–14

Tekstitys voi olla näkyvillä kaikille katsojille, jolloin kuka
tahansa voi hyötyä siitä. Tekstitys voi olla seurattavissa
myös henkilökohtaisilla päätelaitteilla tai vastaavilla. Tekstityssymbolilla voidaan viitata kumpaan tahansa tapaan järjestää tekstitys. Symbolin
yhteydessä on kuitenkin hyvä tarkentaa, kummalla tavalla tekstitys esitetään katsojille.

Puhelin: 02 313 0087 kuulokojeasiat: ma–pe klo 9–10.30
Puhelin: 02 313 2531 korvakappale- ja apuvälineongelmat:
ma–pe klo 9–10.30
Kuurojen tekstiviestipalvelu: Numerossa 050 573 0826

Tekstitys voi olla kielensisäistä tai kieltenvälistä. Kielensisäinen tekstittäminen tarkoittaa sitä, että tekstitys tehdään ohjelman alkuperäisellä kielellä (esimerkiksi suomenkieliseen esitykseen suomenkielinen tekstitys). Kielensisäisestä tekstityksestä
hyötyvät esimerkiksi huonokuuloiset ja kuuroutuneet henkilöt sekä kieltä opettelevat henkilöt. Kieltenvälinen tekstitys tarkoittaa sitä, että tekstitys on eri kielellä kuin
teoksen alkuperäinen kieli on (esimerkiksi ruotsinkieliseen ohjelmaan suomenkielinen tekstitys).

Postiosoite: PL 52, 20521 Turku
Kuuloliitto

Neuvontapuhelin, (09) 580 3370 tai info@kuuloliitto.fi
Palvelee maanantaisin klo 9-15
Aluetyöntekijä Lounais-Suomessa:
Krista Heiniö, kuntoutussihteeri
Hämeenkatu 13 B, 33100 Tampere,
p. (03) 214 7146, 0400 844 600

Lähde: www.kuuloliitto.fi
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8 seniorineuvoa kuulosta:
1. Mitä aikaisemmin kuulo-ongelmat huomaa ja niiden hoitamiseen ryhtyy, sitä
parempi on loppuelämä.
2. Kuulo-ongelma on myös lähimmäisten ongelma; he sen usein ensimmäisenä
huomaavatkin.
3. Huonontunut kuulo johtaa hiljalleen eristäytymiseen, virikkeiden puutteeseen
ja passiivisuuteen.
4. Kuulonedistämislaitteiden käyttö hidastaa korvakäytävien rappeutumista.
5. Kuulokojeen käyttämiseen tottuu sitä helpommin, mitä aikaisemmin sen on
aloittanut. Laatikossa makaava käyttämätön koje ei hyödytä ketään.
6. Koska maksuttomin perustein myönnettäviä apuvälineitä on yhä vaikeampi
saada, monen on mietittävä kuulokojetta samanlaisena investointina kuin silmälaseja. Tai ajateltava, että yhden etelänmatkan vaihtaminen kuulokojeeseen on erinomainen sijoitus.
7. Ota selvää tavallisen kuulokojeen lisäksi muista (halvemmista) apuvälineistä.
Esimerkiksi television katseluun ja hälytilanteissa kuulemisiin on ulkoisia laitteita.
8. Omaisille: Kun huomaatte vanhempienne kuulon huonontuneen, suositelkaa
tutkimuksia sekä esitelkää nykyisiä upeita, pieniä kuulolaitteita.

Salon Kuuloyhdistys ry
Ylimääräinen yleinen kokous pidetään
Salon Syty ry:n Salissa, Helsingintie 6, Salo

tiistaina 9.6.2015 alkaen klo 13.00.
Kokouksessa valitaan yhdistyksen
hallituksen puheenjohtaja jäljellä olevaksi
toimintavuodeksi 2015.

Lähde: http://seniorinfo.fi/kuulo/

Kahvitarjoilu
TERVETULOA!
Hallitus

Salon Kuuloyhdistys netissä:
www.salonkuuloyhdistys.yhdistysavain.fi
www.facebook.fi/salonkuuloyhdistys
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