Kuopion kuulo ry
Jäsentiedote kevät 2022

KOKOUSKUTSU
Kuopion kuulo ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
maanantaina 28.2.2022 klo 14
Suokadun Toimintakeskuksen ruokasalissa (Suokatu 6, Kuopio ).
Käsitellään sääntöjen 12 § kevätkokoukselle kuuluvat asiat.
Esityslista on sivulla 14.
Hallitus
Yhdistys tarjoaa kokouskahvit ennen kokousta klo 13.30 - 14.
Kokoukseen toivotaan runsasta osanottoa päättämään yhteisistä asioista.
TERVETULOA!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kuopion kuulo ry:n jäsenille 10 % alennus
Data Floran kukkavälitys
2.

Toivorikasta kevättä
Syksyn jäsenkirjeessä puheenjohtaja haki uusia jäseniä tekemään
koronapandemian jälkeistä ”uutta normaalia” yhdistyksen toimintaan.
Toivorikkaana odotamme tilanteen normalisoitumista uuden
hallituskauden myötä.
Tulin valituksi hallitukseen uutena jäsenenä alkavalle kaudelle.
Kuuloliiton ja Kuopion kuulo ry:n toiminta on tullut tutuksi perheenjäsenen
kautta. Eläkkeelle jäin kuusi vuotta sitten ja olen tehnyt sen jälkeen
vapaaehtoistyötä ikääntyneiden parissa. Näissä yhteyksissä on tullut
esille viestinnän vaikeudet kuulevien ja huonokuuloisten välillä.
Iän myötä kuulo huononee vähitellen, nuorena menetetty kuulo voi
vaikeuttaa opiskelujen ja työuran kehitystä. Erityisesti, lähes kolme
vuotta kestäneen poikkeuksellisen vaikean pandemian keskellä
kuuleminen ja kuulluksi tuleminen on noussut entistä tärkeämmäksi.
Pandemian aikana lähikontakteja on pyritty välttämään ja
virtuaalipalveluista tullut arkipäivää. Nuorilla on jo hyvät valmiudet
omaksua ja hyödyntää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Suuri
joukko vammaisia ja ikääntyneitä on putoamassa yhteiskunnan palvelujen
ulottumattomiin digitaitojen ja laitteiden puuttuessa. Palvelut siirtyvät
digitaalisiksi, mutta riittävää tukea siirtymäkauteen on ollut vaikea löytää.
Digiprojekteja on järjestetty eri tahoilla, mutta kokonaisuuden hallinta on
puutteellista.
Uuden normaalin luominen yhdistyksen toimintaan vaatii aktiivisuutta
hallitukselta ja jäsenistöltä. Eri-ikäisten jäsenten aktivointi mukaan
toimintaan on tässä ajassa haaste, kilpailu vapaa-ajasta on kovaa.
Yhdistyksen toiminnan kehittäminen on yhteistyötä ja hallitus
kuuntelee herkällä korvalla toiveita ja vinkkejä jäseniltä.

Raili Lahti
Kuopion kuulo ry
hallituksen jäsen
jäsenasioiden hoitaja
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KUULOKERHOT
Kuulokerhot pidetään parittomien viikkojen maanantaisin iltapäivällä
klo 14 - 15.30 Suokadun toimintakeskuksen ruokasalissa, Suokatu 6, Kuopio.
Mahdollisuuksien mukaan tilaisuudessa on kahvi- ja teetarjoilua.
Kahvi/tee ja pulla on 3,00 € tai omantunnon mukaan enemmän.
Tilaisuuksissa on aina induktiosilmukka ja usein kirjoitustulkkaus.
Kevätkauden 2022 ohjelma:
31.1.

ei kuulokerhoa

14.2.
28.2.

Ystävänpäivä, runoja ja lauluja
Vuosikokous, katso sivu 2 kokouskutsu ja sivu 14 esityslista

14.3.
28.3.

ei kuulokerhoa
"Mikä vaikutus sote-uudistuksella on yksilölle ja yhdistykselle",
terveydenhuoltoneuvos Leena Rosenberg

11.4.

Hoitamattoman kuulon ja muistin yhteyksien tunnistaminen,
Tiina Ahonen , Kuule ja muista - hanke, Kuuloliitto ry

25.4.

TunneMusiikki - tuokio, musiikkisisältöistä toimintaa,
suunnittelija Heidi Oilimo, Eläkeliitto
Apteekin hyvinvointituotteet, apteekkari Hannele Taattola,
Kuopion Uusi apteekki

9.5.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Huomaa, että kuulokerhojen ohjelman muutokset ovat mahdollisia.
Seuraa ilmoittelua kuulokerhoista Savon Sanomien "Seurat ja järjestöt" palstalla sunnuntaisin ja mahdollisesti teksti-tv:n Kuuloliiton sivuilla
YLE 1 sivu 556.
Seuraa myös paikallisia rajoituksia koronaviruksesta, joka vaikuttaa myös
yhdistyksen toimintaan https://avi.fi/tiedotteet
----------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.2022 on WHO:n kansainvälinen Kuulopäivä
4.

Syksyn 2022 ensimmäinen kuulokerho on maanantaina 26.9.2022.
Merkkaa päivämäärä jo kalenteriisi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------KUULOKERHOJEN KAHVITARJOILU
Yhdistyksen toimintaan kerätään varoja myymällä kuulokerhoissa kahvia ja teetä
pullan kera. Varainhankintaryhmä toivoo pullantuojia. Voit tuoda itse leivottuja
leivonnaisia tai kaupasta ostettuja. Jos haluat osallistua yhdistystoiminnan
tukemiseen lahjoittamalla kahvileivät, niin ilmoita asiasta Kaukosen Maijalle
joko kuulokerhossa tai soittamalla puh 017 2631721.
☺ Kiitos tuestasi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------MYYJÄISET JA ARPAJAISET
Koronaepidemian takia kevään aikana ei järjestetä myyjäisiä.
Tulevia myyjäisiä ja arpajaisia varten voit tuoda käsitöitä ja arpajaispalkintoja
jäsentilaisuuksiin varainhankintaryhmän tai hallituksen jäsenille.
Varainhankintaryhmään kuuluvat Maija Kaukonen, Raija Ryhänen, Anneli
Turunen ja Tellervo Vesterinen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------LÄMPIMÄT KIITOKSET
Kuopion kuulo ry:n hallitus esittää lämpimät kiitokset kaikille vapaaehtoistoimijoille ja jäsenille yhdistystoimintaan ja varainhankintaan
osallistumisesta sekä kiittää erilaisista tavara- ja rahalahjoituksista
yhdistystoiminnan hyväksi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------LAHJOITUKSET
Kuopion kuulo ry:n hyväksi
Nordea pankin tilille FI54 1078 3000 2151 93
Käytä viitenumeroa 5005.
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KUULOLÄHIPALVELU
Neuvontaa, opastusta, vertaistukea ja kuulokojeen paristojen myyntiä
Kuulolähipalvelu perustuu vapaaehtoistoimintaan ja vertaistukeen. Kuopion
kuuloyhdistyksen koulutetut vapaaehtoiset opastavat kuulokojeen ja kuulon
apuvälineiden käytössä sekä tukevat ja neuvovat kuuloon liittyvissä
kysymyksissä.
Tarvittaessa toimijat tekevät pienet huoltotyöt kuulokojeelle esim. letkun
vaihdon sekä korvakappaleen puhdistuksen.
Kuulolähipalveluun tullessasi ota mukaasi oman kuulokojeen käyttöohje.
Kuulolähipalvelutoimijat toivovat, että jokainen kävijä antaisi heille
”työrauhan” palvella toimintapisteessä kävijöitä yhtä kerrallaan.
Kuulolähipalvelu on maksutonta ja kaikille avointa kuuloneuvontaa eikä
se edellytä kuuloyhdistyksen jäsenyyttä.
Suokadun Toimintakeskuksella ryhmätilassa (2.krs)
maanantaisin klo 13 - 14: 31.1., 28.2., 28.3., 11.4. ja 9.5.2022.
Samaan aikaan on ala-aulassa kuulokojeen paristojen myyntiä.
Päivystykset kesällä: maanantaisin klo 11 - 13: 6.6., 11.7. ja 15.8.2022
Yhteyshenkilö on Marjatta Vartiainen puh. 044 3173646
Männistö, Melankatu 10 B
keskiviikkoisin klo 15 – 16: 12.1., 9.2, 9.3., 6.4. ja 4.5.2022
Yhteyshenkilö on Marjatta Vartiainen puh. 044 3173646
Puijonlaakso, Puijon kirkon ryhmätila
torstaisin klo 10 - 11: 20.1., 17.2., 17.3., 21.4. ja 19.5.2022
Yhteyshenkilö on Mikko Roininen puh. 040 0469879
Karttulan yhteistoimintapisteellä, Asukastupa, Kissakuusentie 5
keskiviikkoisin klo 12 - 13: 16.2., 16.3., 20.4. ja 18.5.2022
Yhteyshenkilö on Heli Taarasti puh. 044 3831568
Siilinjärven seurakuntatalo, Haarahongantie 4
tiistaisin klo 12 - 13: 1.2., 1.3. ja 5.4. 2022
Yhteyshenkilö on Raija Hallikainen puh. 044 728 4641, raija.hallikainen@evl.fi
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PARISTOT
Paristoja myydään Suokadun Toimintakeskuksella ala-aulassa
maanantaisin ennen kuulokerhoa klo 13 - 14.
Ole valmis esittämään voimassa oleva jäsenkorttisi paristoja ostaessasi ja
ota mukaasi paristo-ostoksiin tasaraha.
Rayovac 13 paristoja on myytävänä klp-päivystyksen yhteydessä myös
Männistössä ja Karttulassa.
Paristojen hinnat ovat jäsenmaksun maksaneille jäsenille
Rayovac 13, 312 ja 675
4,50 € / 6 kpl pkt
Myytäviä muita tarvikkeita:
Magneettikynä
Puhdistus/kuivauspumppu
Paristotesteri

5,- € kpl
9,- € kpl
12,- € kpl

Hintojen muutokset voivat olla mahdollisia kevään aikana.
Paristojen hinnat ei-jäsenille ovat kaksinkertaiset, maksu käteisellä.
Jäsenmaksun maksanut jäsen voi tilata paristoja postilähetyksenä
joko
1. kirjeitse tai postikortilla osoitteeseen
Titta Väisänen, Särkiniementie 16 A 1, 70700 Kuopio
tai
2. puhelimen tekstiviestillä numeroon 040 5137697 tai voit jättää vastaajaan
viestin ja yhteystietosi, siis kerro nimi, osoite, puhelinnumero sekä pariston
koko ja tilauksen määrä
tai
3. sähköpostilla osoitteeseen titta.v@dnainternet.net
Postilähetys tulee kotiin ja siinä on mukana lasku, jolla voit suorittaa maksun
pankkiin. Postitilaukseen lisätään toimitusmaksu 2,20 – 6,50 €.
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TULE MUKAAN KUULOLÄHIPALVELUTOIMINTAAN
Kuulolähipalvelu on opastusta ja neuvontaa kuulokojeen ja muiden kuulon
apuvälineiden käytöstä sekä niiden hankkimisesta, ohjausta kuntoutuskurssille
hakeutumisesta sekä neuvontaa kuulo-ongelmiin liittyvissä asioissa.
Haluatko tulla mukaan kasvavaan kuulolähipalvelutoimintaamme?
Saat Kuuloliitosta koulutuksen tehtävään ja toisten vapaaehtoisten tuen sekä
lämpimän kiitoksen ja hyvän mielen.
Kerro kiinnostuksestasi yhdistyksen kuulolähipalveluvastaavalle Marjatta
Vartiaisella tai jollekin hallituksen jäsenelle (yhteystiedot ovat tämän
tiedotteen sivulla 15).
Tervetuloa mukaan vapaaehtoistyöhön!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------OLKA - TOIMINTA
OLKA® on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa.
Tarjoamme potilaille ja heidän läheisilleen kiireetöntä kohtaamista sekä tukea
sairauteen sopeutumisessa. OLKA-toimintaa koordinoivat Kuopiossa KYS ja
Tukipilari. OLKA-pisteellä voit saada tietoa järjestöjen potilaille tarjoamasta
tuesta ja toiminnasta.
OLKA-pisteet ovat avoinna arkisin 10-14. OLKA-piste sijaitsee sairaalan
päärakennuksen ensimmäisen kerroksen pääaulassa.
OLKA-pisteellä on tarjolla:
- kiireetöntä kohtaamista kasvokkain
- tavoitat OLKAn sekä sairaalan työntekijöitä ja potilasjärjestöjen työntekijöitä ja
vapaaehtoisia
- saat tietoa järjestöjen toiminnasta ja vertaistuesta
Tuemme sinua – kiireettömästi
Lähde: https://www.tukipilari.fi/olka-toiminta

----------------------------------------------------------------------------------------------------------JÄSENTIEDOTE KEVÄT 2022
Tämän tiedotteen kokosi Titta Väisänen.
Hallitus ei vastaa tiedotteen mahdollisista kirjoitus- eikä asiavirheistä.
Painos vähintään 500 kpl.
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KYS KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA
Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka
yhteydenotot arkisin klo 9 - 12, puh 017 172820.
"Kuulokeskus" on avoinna arkisin klo 7.30 - 15.30
Puijon sairaala, rak.1, A1 käytävä, 1.krs.
Korvapoliklinikka sovittaa kuulolaitteet (ensisijaisesti korvantauskojeet)
huonokuuloisille ja antaa vaikeavammaisille (60 db) tarvittaessa suositukset
kodin hälytysjärjestelmästä sosiaalitoimea varten.
Kuulokojeen uusimisen yhteydessä ei ole välttämättä lääkärin vastaanottoa, jos
ei ole erityistä syytä. Muistathan, että korvat tulee olla puhdistettu ennen
korvapoliklinikalle menoa (oma terveydenhoitaja).
Kuulolaitehuolto Istekki Oy
Kuulolaitehuolto ja korjaus ilman ajanvarausta arkisin klo 8 - 15
Puijon sairaala, Puijonlaaksontie 2, rak. 12, T-käytävä, 1 krs., puh 017 6180934
(mene Kysin "punaisesta" pääovesta sisään ja seuraa T-käytävän opasteita)
Viallinen tai huoltoa kaipaava kuulolaite toimitetaan
Istekki Oy:n huoltopalveluiden KYS:n toimipisteeseen.
Laitteen mukaan liitetään henkilötiedot (nimi ja syntymäaika), osoite ja
kuulolaitteen vikakuvaus.
Postiosoite on Istekki Oy, PL 2200, 70211 Kuopio.
Jos mahdollista tulosta korjauslähete netistä osoitteesta
https://www.istekki.fi/web/guest/ota-yhteytta
----------------------------------------------------------------------------------------------------------KUULOLIITTO Itä-Suomi
Maria Timonen, asiantuntija, järjestötyö
Kuuloliitto ry
Microkatu 1, M-talo
70210 Kuopio
Puh. 0400 903 407
maria.timonen @ kuuloliitto.fi
www.kuuloliitto.fi
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Ennakkotietoa: (merkkaa jo kalenteriisi)
KUULOLIITON VALTAKUNNALLISET KESÄPÄIVÄT 10.-12.6.2022
LAUKAASSA, PEURUNGAN KYLPYLÄHOTELLISSA
Kesäpäivillä tapaat vanhoja tuttuja ja tutustut uusiin ystäviin yhdessäolon,
pihapelien ja tekemisen merkeissä. Kokeilisitko jotakin uutta? Vuokraa
läskipyörä, keilarata ja osallistu illan karaokelauluihin!
Hotellin läheisyydessä on Korsumuseo ja tarjolla mielenkiintoisia kokemuksia
kuten koskenlaskua tai tutustumista perinnekylä Tupaswillaan ja paljon, paljon
muuta. Lisäksi voit nauttia kylpylähotelli Peurungan monipuolisesta kylpylästä
ja kuntosalista.
Matkan hinta majoituksineen ja ruokailuineen on noin 150 - 190 euroa Kuopion
kuulo ry:n jäsenmaksun maksaneelle jäsenelle. Hinta tarkentuu kevään aikana.
Ilmoittaudu heti mukaan, viimeistään 30.4.2022. Lue lisää Kuuloviesti-lehdestä.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot saat puheenjohtajalta (katso sivu 15).
Lisätietoja saat kuulokerhoissa kevään aikana.
Tervetuloa Keski-Suomeen Kuuloliiton perinteisille Kesäpäiville!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

KUOPION KUULO RY:N NETTISIVUT
http://www.kuopionkuulo.yhdistysavain.fi
Kommentteja, vinkkejä tai parannusehdotuksia sivuista tai yhdistyksen
toiminnasta voit jättää etusivulla olevaan palautelaatikkoon.
Mikäli sinulla on ehdotuksia kuulotilaisuuksien aiheeksi, niin laita ehdotuksesi
"Jäsenillat ja jäsenyys" - sivulla olevaan kyselyyn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Käy tutustumassa myös Kuuloliiton sivuihin www.kuuloliitto.fi
Vinkki digitaitojen kehittämiseen, tutustu https://yle.fi/aihe/digitreenit
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JÄSENASIAA
Kuopion kuulo ry:n jäsenasioiden hoitajana toimii Raili Lahti.
Railin yhteystiedot ovat puh 044 5388054, lahtirailia@gmail.com
Osoitteen ja/tai puhelinnumeron vaihtuessa muista tehdä ilmoitus myös
yhdistyksen jäsenasioiden hoitajalle. Näin varmistat. että saat Kuuloviestilehden ja yhdistyksen jäsentiedotteen ajoissa oikeaan osoitteeseen.
Kuopion kuulo ry:n jäsenmaksut vuonna 2022 ovat
varsinainen jäsen 18 €, nuoriso- /perheenjäsen 12 € ja sodassa kuulovamman
saanut jäsen 2 €.
Nuorisojäsen on henkilö, joka on alle 29-vuotias sen kalenterivuoden alkaessa,
jolta jäsenmaksu peritään. Perheenjäsen on henkilö, joka asuu samassa
taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa.
Jäsenmaksua maksaessa muista käyttää tilisiirrossa olevaa viitenumeroa ja
maksaa jokainen maksu erillisellä maksulomakkeella (huom. perheen-jäsenet).
Jos samalla viitenumerolla maksaa useampia maksuja, niin ne eivät kohdistu
oikein ja vaikeuttavat maksujen seurantaa.
Jäsenmaksulomakkeet tulevat Kuuloliitosta huhtikuun - toukokuun aikana.
Maksumuistutukset tulevat syksyn aikana.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------JÄSENREKISTERIN PÄIVITYS JA JÄSENTIEDOTE OMAAN SÄHKÖPOSTIIN
Päivitämme kevään aikana yhdistyksen jäsenrekisteriä.
Ilmoitathan aina muuttuneet tietosi (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) jäsenasioiden hoitajalle.
Lisäksi ilmoita kevään aikana voimassa oleva sähköpostiosoitteesi joko Railille
lahtirailia@gmail.com tai Titalle titta.v@dnainternet.net
Jäsenrekisterissä on paljon vanhentuneita sähköpostiosoitteita, jotka haluamme
korjata ja näin tavoittaa jäseniä nopeammin sähköpostilla.
Ilmoita, jos haluat yhdistyksen jäsentiedotteen sähköpostiisi, niin sinulle ei
postiteta tiedotetta paperille tulostettuna vihkosena.
Kiitos jo etukäteen!
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KUULO JA MUISTI
Ihminen ei kykene painamaan muistiin puheen sisältöä, jos hän kuulee
epäselvästi. Epäselvästi kuuleminen on tavallista huonokuuloiselle. Muistia on
olemassa kahdenlaista, on lyhytmuisti eli ns. työmuisti ja pitkäaikainen muisti.
Jos kuulee hyvin, tärkeänä pidetty tieto menee salamanopeasti pitkäaikaiseen
muistiin. Jos kuulee epäselvästi, ihminen joutuu käyttämään kaiken energiansa,
näkönsä ja muutkin aistit kuullakseen oikein eli käyttää vain työmuistia. Hän ei
enää ehdi painaa kuulemaansa pitkäaikaiseen muistiin. Myöhemmin hän
muistaa, että asiasta oli kyllä puhetta, mutta ei muista tarkalleen mitä. Moni
epäilee, että muisti meni, kun meni kuulokin. Kyse on kuitenkin ensin vain
huonosta kuulosta. Pitkäaikainen muisti rappeutuu vähitellen, kun sitä ei käytä
säännöllisesti. Kuulokojeiden käytön alkamisen jälkeen moni huomaa
muistinsakin parantuneen. Myös muistisairauden puhkeamiseen vaikuttaa
hoitamaton kuulo, lisäksi perimä ja elämäntavat. On todettu, että varhainen
säännöllinen kuulokojeiden käyttö siirtää perinnöllisen muistisairauden
puhkeamista jopa viidellä vuodella.
Lähde: prof. Jerker Rönnberg, Linköpingin yliopisto, Ruotsi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------"Parempi yksi kuulokoje korvassa kuin kymmenen kaupassa"
(Underground-bulletin, Korvapuusti 1972 / Kuuloset 3/2014)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------DIGITAIDOT - PELI
Älylaite toimii vähän kuin moderni työkalupakki. Se sisältää erilaisia työkaluja,
joiden avulla voimme tehdä mitä moninaisempia asioita ja tutustua
digitaaliseen maailmaan. Digitaidot-peli toimii keinona tutustua käsillämme
olevaan älylaitteeseen.
Kuopion kuulo ry on saanut Kuuloliitosta Digitaidot-pelin.
Kysy peliä lainaan puheenjohtajalta.
Kuuloliitto toivottaa mukavia hetkiä oppimisen parissa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Mitä voisi lahjoittaa sille, joka omistaa jo kissankellon, vanamon, säteet
kevätauringon, jolla on talvi ja syys – kävisikö ystävyys?
-Elina Karjalainen
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KUULE JA MUISTA – kun kuulet, pystyt myös muistamaan
Huono kuulo ja muistisairaudet ovat merkittäviä ikääntyneen arkeen ja
elämänlaatuun vaikuttavia riskitekijöitä, jotka hoitamattomana aiheuttavat
kustannuksia yhteiskunnalle. Tutkimukset ovat osoittaneet, että huono kuulo on
yksi muistisairauden riskitekijöistä. On kuitenkin todettu, että kuulon kuntoutus
tukee kognitiota, muistia ja tiedonkäsittelyä, ja siten siirtää muistisairauden
puhkeamista.
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen STEA:n rahoittamassa Kuule ja
muista (2021-2023) - hankkeessa tavoitteena on lisätä ikääntyneiden huonon
kuulon ja muistin yhteyksien sekä ikääntyneen hoitamattoman kuulon aleneman
aivoterveysvaikutusten tunnistamista.
Hankkeessa luodaan keinoja tukea ikääntyneen kuuloa muistiongelmista
huolimatta ja edistetään ikäkuuloisen mahdollisuuksia ylläpitää muistiaan.
Lisäksi hanke tuottaa materiaalia ja koulutusta kuulon ja muistin yhteydestä sekä
kuulon apuvälineiden käytön tukemisesta vapaaehtoisille sekä ikääntyneiden
kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Hankkeessa
kehitetään myös kuulo- ja muistiystävällistä vapaaehtois- ja vertaistoimintaa
kuulo- ja muistiyhdistyksille sekä muille ikääntyneiden kanssa toimiville
järjestöille.
Hankkeen pilottialueina toimivat Uusimaa, Varsinais-Suomi, Keski-Suomi ja
Pohjois-Savo. Yhteistyökumppaneina hankkeessa toimivat Miina Sillanpään
Säätiö, Muistiliitto, Ikäinstituutti, Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry, Espoon ja
Kauniaisten Muistiyhdistys ry, Keski-Suomen Muistiyhdistys ry, Jyväskylän
yliopisto Gerontologian tutkimuskeskus, Pohjois-Savon Muisti ry,
Audionomiyhdistys ry sekä Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry.
Lähde: www.kuuloliitto.fi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ystävällisyys on kieli, jonka kuuro voi kuulla ja sokea lukea.
-Mark TwainJos tahtoo oppia elämästä, ei riitä, että kulkee silmät ja korvat avoimina.
Myös sydämen tulee olla avoin.
Ei sillä ole merkitystä mitä sanot, vaan mitä toiset kuulevat.
Kukin kuulee vain sen minkä ymmärtää.
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Kuopion kuulo ry

ESITYSLISTA

YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS
Aika
Paikka

tiistai 28.2.2022 klo 14
Suokadun Toimintakeskus, Suokatu 6, 70100 Kuopio

Järjestäytyminen
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen:
- kokouksen puheenjohtajan
- kokouksen sihteerin
- kahden pöytäkirjantarkastajan
- kahden ääntenlaskijan ja
- muiden kokouksessa tarvittavien toimihenkilöiden valitseminen
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
Päätösasiat
5. Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta
ja päätetään siitä
6. Käsitellään tilinpäätös ja toiminnan-/tilintarkastajien kertomus edelliseltä
toimintavuodelta
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle
8. Käsitellään esitykset yhdistyksen aloitteiksi liittohallitukselle, piirille,
liittokokoukselle ja/tai muille yhdistyksen tarpeelliseksi katsomille tahoille
9. Valitaan tarvittaessa edustajat liittokokoukseen tai ylimääräisiin kokouksiin
liiton sääntöjen mukaisesti ja määrätään heidän matka- ja majoituskorvauksensa
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. Merkitään pöytäkirjaan jäsenten hallitukselle antamat evästykset ja
toivomukset
12. Kokouksen päättäminen

14.

Kuopion kuulo ry

Hallitus 2022

Puheenjohtaja Titta Väisänen
Särkiniementie 16 A 1, 70700 Kuopio
puh 040 5137697 (mielellään tekstiviestit)
titta.v@dnainternet.net
Varapuheenjohtaja Riitta Huittinen
Kuninkaankatu 36 A 9, 70100 KUOPIO
puh 040 5370031, rihuitti@gmail.com
Sihteeri Vilma Tirronen
puh 044 3499343, vilma.tirronen@gmail.com
Jäsenasioidenhoitaja Raili Lahti
puh 044 5388054, lahtirailia@gmail.com
Muut hallituksen jäsenet:
Marjatta Crivaro, puh 045 3212228
Irja Harju, puh 0400 938928, harju.irja@gmail.com
Maija Kaukonen puh 017 2631721
Hallituksen varajäsenet
Anneli Korhonen puh 050 5449116, korhonenanneli66@gmail.com
Marjatta Vartiainen puh 044 3173646, marjattavartiainen3@gmail.com
Varainhankintaryhmä:
Maija Kaukonen, puh 017 2631721, Raija Ryhänen, Anneli Turunen ja Tellervo
Vesterinen
Esteettömyysryhmä: Seppo Ryhänen ja Juhani Vartiainen
Kuulolähipalveluvastaava Marjatta Vartiainen puh 044 3173646,
marjattavartiainen3@gmail.com
Toiminnantarkastajat: Tarja Mikkonen
Kuuloliitto ry hallitus Titta Väisänen (varajäsen)
Kuopion Vammaisneuvosto: Irja Harju (varajäsen)
15.

Osoitetarra

POSTINKANTAJA
mikäli et tavoita vastaanottajaa, palauta tämä tiedote osoitteeseen
Väisänen
Särkiniementie 16 A 1
70700 Kuopio
KIITOS JA AURINKOISTA KEVÄTTÄ !
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