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 Kuuloliiton kesäpäivät Peurungassa 10-12.6.2022

 Perjantai 10.6
Kesäpäivät alkoivat yhteisellä tilaisuudella Peurungan areenalla. Retro Ruusut -
niminen neljän naisen yhtye soitti ja lauloi 18 laulua. Laulut toivat nuoruusvuodet
pintaan. Tämän jälkeen siirryimme laavulle Peurunkajärven rantaan. Ihastelimme
lämmintä kesäiltaa ja paistoimme makkaraa. Sisä-Suomen Kuulonhuolto ry oli
toimittanut 100 makkaraa ja puheenjohtaja Eero Hakonen toimi vaimonsa kanssa
makkaroiden paistajana. Laavulla nautti makkaroista noin 100 henkilöä.

Lauantai 11.6
Lauantaiaamuna saapuivat Peurunkaan ns. päiväkävijät lähikunnista Jämsästä ja Jyväskylästä.
Osallistujilla oli mahdollisuus etukäteen ilmoittautua eri toimintaryhmiin eli työpajoihin.
Kiertoajelu Laukaassa muodostui todella suosituksi, saimme kaksi linja-autolastillista lähtijöitä
kohti Laukaan kirkon mäkeä. Vierailimme Laukaassa 20 vuotta sitten pidetyllä
asuntomessualueella ja sieltä jatkoimme Lievestuoreelle, jossa oli päiväkahvit. Lievestuoreelta
ajoimme kylän kautta takaisin Laukaaseen ja Varjolaan ihastelemaan Kuusaan kuohuvia
koskia.
Iso osa kesäpäivien vierailijoista jäi Peurunkaan nauttimaan eri työpajojen monipuolisesta
ohjelmasta. Työpajoja löytyi monenlaisia ja moneen makuun. Työpajojen nimet valaisevat
hyvin millaisia asioita niissä tehtiin ja käsiteltiin: Hyvinvointi, Kuule ja Muista, Kädentaito ja
Tuunaus. 

Kuva: Kimmo Lenkkeri



Vesivoimistelu, kettinginheittokisa ja virtuaalivesijumppa edustivat lauantaiaamun
sporttisempaa ohjelmaa. Tämän lisäksi käytössä olivat kaikki kylpylähotellin liikunta-
aktiviteetit, joten jokainen löysi varmasti mielekästä puuhaa. 
Puolen päivän aikaan pidettiin Kesäpäivien virallinen tervetulotilaisuus.
Tervetulosanat esitti Jyvässeudun Kuulo ry:n pj. Alpo Pulkkanen ja Kuuloliiton
tervehdyksen toi toiminnanjohtaja Sanna Kaijanen. Tilaisuuden musisoinnista vastasi
hienosti nuori hanuristi Veeti Tarvainen. Tervetulotilaisuuden jälkeen oli lounas,
jonka jälkeen ohjelma jatkui siitä mihin aamupäivällä oli päästy. Illansuussa
maakuntavaltuuston jäsen Aila Paloniemi piti kattavan katsauksen sotesta: missä se
on tällä hetkellä menossa ja mitä se tulee vaikuttamaan sosiaali- ja
terveydenhuoltoon Keski-Suomessa. Lue Ailan juttu tästä lehdestä toisaalla. Lauantai
–ilta päättyi kevyen musiikin tahdissa karaokessa ja Joutsan kesäteatterin
musikaalitallenteeseen Peurunka–Areenassa. 

Sunnuntai 12.6
Sunnuntaiaamuna oli mahdollisuus mennä kirkkoon tai tutustua tähtitieteeseen alan
harrastajan Erik Rutasen johdolla. Taas tuli todistettua kuinka suuri on avaruus ja kuinka
paljon siinä on vielä tutkittavaa. 
Kaikki kiva loppuu aikanaan. Peurungan Kesäpäivät päättyivät Keskellä kesää-juhlaan
Peurunka–Areenassa. Puhujana juhlassa oli Kuuloliiton puheenjohtaja Jouni Aalto ja
musiikista vastasi Renamed Band.  Jyväskylän seurakunnan diakoni Tuija Emaus-Etindelle
siunasi kesän ja lauloimme yhdessä Suvivirren lisäksi Kesäpäivien perinteisiin kuuluvan
kotiseutulaulun, tällä kertaa siis Keski-Suomen kotiseutulaulun.  
Kesäpäivät päättäneen juhlakahvien aikana oli mukava muistella mennyttä virkistävää
viikonloppua ja toivotella hyvää kesää sekä vanhoille että uusille tuttaville ennen kotimatkaa.
 
Kimmo Lenkkeri & Ilkka Puhakka

Jyvässeudun Kuulo ry tapahtumat syksy 2022
Sepänkeskus/Reaktorisali, Kyllikinkatu 1 – 3, 40100 Jyväskylä.
Maanantai 26.9. klo 14:00, huuliolukua, bingo, edunvalvonta ja hoitotahto
Maanantai 24.10. klo 14:00 Korvalääkäri Anna Hårdin luento ja keskustelu
Maanantai 28.11. klo 14:00 Soten tilannekatsaus, Aila Paloniemi, 
klo 14:30 sääntömäärinen syyskokous.
Tilaisuuksissa käytössä induktiosilmukka ja kahvitarjoilu.

Lauantai 10.12. klo 14:00 – 17;00 Pikkujoulut, hotelli Alba. Ilmoittautumiset joko
sähköpostiin toimisto@jyvasseudunkuulo.fi. tai Ilkka Puhakka puh. 040 931 0283
2.12.2022 mennessä
Osallistumismaksu 20 € jäsen ja 40 € ei jäsen, Jyvässeudun Kuulo ry tilille 
FI85 5089 0540 0169 07. 
Tervetuloa mukaan!

mailto:toimisto@jyvasseudunkuulo.ry


Hyvinvointialueuudistus kuulovammaisen arjessa

Hyvinvointialueuudistuksen yksi keskeisistä tavoitteista on palvelujen järjestäminen asiakkaan
näkökulmasta yhteensovitettuina kokonaisuuksina. Tämä toteutuu esimerkiksi siten, että
kuulovammainen voi yhdellä asioinnilla hoitaa ratkaisuun saakka kuulolaitteeseen liittyvät asiat ja
kodin induktiojärjestelmän.
Tällä hetkellä kuulolaite saadaan apuvälineenä sairaanhoitopiiriltä ja induktiojärjestelmä
kotikunnasta vammaispalvelulain mukaisena asunnon muutostyönä. Nämä palvelut siis
käsittelee nyt eri viranomainen.

Hyvinvointialueuudistuksen myötä myös lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisvastuu siirtyy
kunnilta ja sairaalalta hyvinvointialueelle. Sinänsä lait, joihin palvelujen järjestäminen perustuu,
eivät muutu, joten toimintakäytännötkään eivät suoraan järjestämisvastuun vaihtumisen vuoksi
muutu. Vammaispalvelulakia ollaan parasta aikaa uudistamassa mutta sitä ei vielä ole hyväksytty
eduskunnassa.

Tulevaisuuden sote-keskuksessa kuntoutus on kiinteä osa asiakkaan palvelupolkua.
Kehittämistyö pohjaa kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelmaan vuosille 2020-2022.
Hyviä toimintamalleja on jo saatu käyttöön mutta nyt kaivataan yhdyshenkilöitä jokaiselle
alueelle, jotta koordinaatio ja yhteistyö eri palvelujen toimijoiden kesken voisi tiivistyä.

Tulevaisuuden sote-keskuksen tehtävänä on tunnistaa eri-ikäisten asiakkaiden kuntoutustarpeet
ja ohjata asiakkaat oikeaan aikaan oikeaan palveluun. Tavoitteena on, että jokaiselle voitaisiin
taata oikeus tarpeenmukaiseen kuntoutukseen.
Kuntoutusta kehitetään yhteisten kansallisten tavoitteiden pohjalta mutta niiden painotuksesta
alueet päättävät omien tarpeidensa mukaisesti itse. Jollain alueella painotetaan iäkkäiden
kotikuntoutusta, jollain toisella kuntoutusammattilaisen roolin vahvistamista, jollain
etäkuntoutusta ja niin edelleen.

Kuntoutuksen kehittämisen yhteydessä myös kuntoutuksen toimintamallia ja siihen liittyviä
asiakokonaisuuksia yhtenäistetään. Perus- ja erikoistason palvelut nivotaan yhteen ja
rakennetaan saumaton yhteistyö Kelan, järjestöjen, yksityisten palveluntuottajien ja muiden
toimijoiden kesken.
Sote-uudistuksen asiakaslähtöinen ja kokonaisvaltainen työote sopii erittäin hyvin tähän
toimintaympäristöön.

Kuulonkuntoutuksen osalta nykyiseen systeemiin ei ole tiedossa muutoksia. Haasteena on, että
kuntoutusta järjestäviä tahoja on uudistuksen jälkeenkin useita, eli hyvinvointialueen lisäksi myös
Kela, vakuutusyhtiöt, työeläkelaitokset, TE-toimistot ja valtiokonttori.

Terveydenhuoltolain mukaan valinnanvapaus koskee julkista terveydenhoitoa eikä siihen ole
tulossa muutosta.
Suomalaisilla on oikeus valita julkisen terveydenhuollon hoitopaikkansa erikoissairaanhoidossa ja
perusterveydenhuollossa tietyin edellytyksin. Erikoissairaanhoidon hoitopaikka valitaan yhdessä
lähetteen tekevän lääkärin tai hammaslääkärin kanssa. Perusterveydenhuollon hoitopaikka
valitaan vuodeksi kerrallaan.
Potilaan valinnanvapaus laajeni vuoden 2014 alussa. Erikoissairaanhoidon valinnanvapaus
koskee kiireetöntä tutkimusta tai hoitoa, ei päivystystilanteita. Päivystyspotilaat hoidetaan
asuinkunnasta riippumatta lähimmässä sairaalassa, jossa on asiantuntemus ja valmius potilaan
hoitamiseen.



Kuulokojeen hankinta yksityiseltä palveluntuottajalta on herättänyt kysymyksiä. Jos kuulokojeen
tai muita apuvälineitä hankkii yksityiseltä yritykseltä, asiakas maksaa ne itse.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakia sekä muita asiaan liittyviä lakeja on täsmennetty vastaamaan
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Uudet lait edellyttävät, että hyvinvointialueet
muodostavat alueellisen opiskeluhuollon yhteistyöryhmän koulutuksen järjestäjien kanssa.
Uudet opiskeluhuoltosuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8. 2023 alkaen.

Palveluiden ja etuuksien väliset yhteensovitukset ajankohtaistuvat monella tavoin. Valmisteilla
oleva sosiaaliturvauudistus saattaa luoda tarpeen arvioida uudelleen hyvinvointialueiden
rahoitusmallia esimerkiksi kuntoutuksen osalta. TE-palveluiden siirtyminen kuntien vastuulle
vuonna 2024 voi merkitä sitä, että työllistyminen ja työkyky sisällytetään osaksi
hyvinvointialueiden rahoitusmallia. On myös mahdollista, että toimeentulotukikustannukset
siirtyvät jatkossa kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle.

Lisähaasteita toiminnan ja talouden suunnittelulle tuovat koronan aiheuttama hoitovelka ja
Ukrainan kriisin pakolaisvirta. Osittain vaikeasti ennakoitava palvelutarpeen muutos tulee
huomioida erilaisten palvelujen tarjonnassa.

Aila Paloniemi
Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston varapj
Jyväskylä

Lähteet:
Heli Valkeinen, kehittämispäällikkö THL
Anu Niemi, ylilääkäri THL
Tuija Koivisto, sotepalvelut Keski-Suomen hyvinvointialue



Kuulolähipalvelua (KLP)

Lähipalveluvastaanotoilla saa kädestä käteen opastusta kuulokojeen ja apuvälineiden
käytössä sekä apua kuulokojeiden huoltamisessa, neuvoja kuuloon ja kuulonhuoltoon
liittyvissä kysymyksissä sekä ohjausta muihin kuulonhuollon palveluihin.
KLP tapahtumat: Keltimäki, Kylätalo Keidas.
Torstaina 18.8., Perjantaina 16.9., 14.10., 18.11. ja 9.12. klo 11 – 13.
Huhtasuon Kylätoimisto.
Perjantaina 19.8., 23.9., 21.10., 25.11. ja 16.12. klo 11 – 13.
Toimistolla Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1 - 3.
keskiviikkona 7.9., 5.10., 2.11., ja 7.12. klo 14 - 17.

Keski-Suomen kuulopiirin toiminta
Sunnuntaina 28.8.2022 Kirkkopyhä ja Jämsän Seudun Kuulo ry:n 40v. juhlat. 
Matkan hinta 20 € sisältäen kuljetuksen ja tarjoilut. 
Lähtö Jyväskylä, Sepänkeskus Kyllinkatu 1 - 3 ,klo 9:00.
Yhteiskuljetus K-S-kuulopiirin yhdistyksien kanssa. 
Ilmoittautuminen 12.8. mennessä Alpo Pulkkaselle, puh. 040 720 5204.
Tervetuloa!

Jyväskylän seurakunnan RYHMÄTOIMINTA 
 
Näkövammaisten ja huonokuuloisten kerho. Päivystys 15.8. alkaen ma ja ke klo 9-11.
Toivon sinulle Jumalamme siunausta ja varjelusta tähän vuoteen.

Tuija Emaus-Etindelle, diakoniatyöntekijä, puh. 050-549 7023.



JÄSENETUHINTAISIA PARISTOJA SEURAAVISTA APTEEKEISTA:
 

HOVI APTEEKKI
Kylmälahdentie 8, 40500 Jyväskylä (Keljon Prisma)

 
KEURUUN TERVEYSKESKUS

Kahvio, Kantolantie 7 ,42700 Keuruu
 

LIEVESTUOREEN APTEEKKI
Liepeentie 9, 41400 Lievestuore

 
MUURAMEN APTEEKKI

Setäläntie 2, 40950 Muurame
 

SÄYNÄTSALON APTEEKKI
Parviaisentie 6, 40900 Säynätsalo

 
TOIVAKAN APTEEKKI

Toivakantie 41, 41660 Toivakka
 

UURAISTEN APTEEKKI
Virastotie 2, 41230 Uurainen

 
 

MUITA JÄSENETUJA:
 

INSTRUMENTARIUM
Kauppakatu 20 ja Puistokatu 4, Jyväskylä

Normaalihintaiset kehykset ja linssit -20 %
Optikon suorittama näöntarkastus 0 €.

 



Vierailu Kuuloliiton kesäpäivillä Perungalla

Keväällä Keski-Suomen kuulopiiristä otettiin yhteyttä ja tiedusteltiin, haluaisimmeko tulla pitämään
ständiä Kuuloliiton kesäpäiville Kylpylähotelli Peurunkaan 10-12.6.2022.

Mikä ettei! Tiedossa oli kaunis ja helteinen viikonloppu upeassa ympäristössä mukavien ihmisten
seurassa. Kuka sellaisesta kutsusta nyt kieltäytyisi! Pakkasin autooni esitteitä, kyniä,
kuuluvuuskarttoja, aktiivisen T-merkin ja läppärin sekä runsaasti reipasta mieltä.
Myyntipäällikkönä olen tottunut pitkiin matkoihin ja perjantaina hurautin Mazdallani 400 km
paikan päälle poppi radiossa soiden.

Hotellilla Kuuloliiton henkilökunta oli ottamassa osallistujia vastaan ja kaikkialta kuului iloinen
puheensorina. Kirjautuessani sisään sain todeta, että pari viikkoa aiemmin asentamamme
palvelupistesilmukka sisäpuhelimella tuli tarpeeseen myös minulle normaalikuuloiselle.
Palvelupistesilmukan avulla kuulolaitteen käyttäjät voivat kuunnella virkailijan puhetta
induktiosilmukan kautta. Peurungan vastaanoton palvelupistesilmukkaan lisäsimme
sisäpuhelimen, jolloin hälyisessä tilassa voivat ”luomukorvat” kuunnella virkailijan ääntä kaiuttimen
kautta. Luomukorva on kuuloliiton käyttämä termi henkilöistä, jotka kuulevat ilman apuvälineitä.
Ilta alkoi yhteisellä tilaisuudella ja ohjelman esittelyllä. Laavulla ihastelimme kesäiltaa ja
paistoimme makkaraa ja hotellin baarissa kuuntelimme karaokea ja tutustuimme toisiimme.
Muistuttelin itseäni tämän tästä, että katso kasvoihin ja puhu selkeästi ja rauhallisesti.
Kuulolaitteen käyttäjän on muuten vaikea seurata keskustelua hälyisessä ravintolassa tai aulassa.
Silloin kun karaoke soi on turha edes yrittää vaan kannattaa jättää jutut myöhemmäksi.

Lauantaiaamu valkeni aurinkoisena ja työt kutsuivat. Oli aika pystyttää ständi ja asetella
materiaalini nähtäville. Hyvin pian selvisi, että kesäpäivien kävijät olivat ympäri Suomea ja he
kertoivat kuulemiskokemuksistaan auliisti. Vieraskirjani täyttyi terveisistä muille Qlu:n työntekijöille
sekä kohteista, joihin toivoivat meidän ottavan yhteyttä. Jonoa syntyi, kun kaikki halusivat tutkia
kuulokuvat.fi sivustoamme ja selvittää missä heidän kotipaikkakunnallaan kuulee hyvin
induktiosilmukalla. He olivat todella tyytyväisiä kuulokuvat palveluumme ja kiitollisia kuulokuvien
”Ehdotus” palvelusta. Kuulokuvissahan voi ehdottaa meille tiloja, joihin tulisi saada
induktiosilmukkajärjestelmä ja kuuluvuuskartta.

Kahdeksan tuntia ständillä antoi kattavan kuvan kuulolaitekäyttäjien toiveista. Varsin selväksi tuli,
että kuulolaitteen käyttäjät eivät pidä infrapuna- eli IR-äänensiirtojärjestelmistä. Heidän mielestään
ne eivät toimineet koskaan hyvin ja kaulasilmukat olivat ahdistavia. Induktiosilmukkajärjestelmiä
sen sijaan toivottiin huomattavasti enemmän. ja nimenomaan oikein säädettyjä. Muusikkomies
kertoili, että eräässä musiikkisalissa on induktiosilmukkajärjestelmän säädöt niin pielessä, että
viulunsoitto kuulostaa Marimbalta. Siis työkenttää meillä riittää.

Kuulolaitekäyttäjät kertoilivat myös kotikuntiensa suhtautumisesta kuulolaitekäyttäjiin. Oli kuntia,
joissa kuulolaitteenkäyttäjät ja vammaisneuvosto olivat toivoneet yhdenvertaista kohtelua ja
induktiosilmukkajärjestelmiä kunnan tiloihin. Pyynnöistä huolimatta niitä ei ollut saatu eikä edes
äänentoistoa tarvittaviin tiloihin hommattu. Otetaan haaste vastaan. Qlu kouluttaa ja kertoo
kuulolaitekäyttäjien huolia myös asiakaskäynneillään. Kuuntelemme siis herkällä korvalla ja
tuomme kunnillekin oikeaa tietoa kuulemisen ongelmista.



Kotikuntien kuuluvuuskarttoja selatessamme Kuulokuvissa moni ilahtui, että heidän lempiteatterinsa tai
auditorionsa on laittanut kuuloesteettömyyden kuntoon korona-aikana. Nyt kun tapahtumiin taas
pääsee, voidaan kuuluvuuskartoista etsiä parhaat paikat.

Ansaittua mielenkiintoa herätti myös mukanani ollut aktiivinen T-merkki. Moni kuulolaitteen käyttäjistä
oli ollut tilaisuuksissa, joissa induktiosilmukkajärjestelmä oli kytketty pois päältä, ja kukaan ei ollut
muistanut kytkeä sitä takaisin päälle ennen tilaisuutta. Pahimmillaan kyseessä oli ollut kallis tapahtuma ja
kuulemisen vaikeuduttua oli koettu, että pääsylippurahat olivat menneet hukkaan. Aktiivinen T-merkki
kertoo, milloin äänisignaali menee induktiosilmukkaan. Se osoittaa, että induktiosilmukkajärjestelmä on
päällä ja puhuja puhuu oikein mikrofoniin. Merkistä hyötyy niin kuulolaitekäyttäjät kuin luomukorvatkin.

Sunnuntain pääjuhlassa oli Peurunka Areena täynnä kuulijoita. Lopuksi me 220 osallistujaa lauloimme
yhdessä Suvivirren ja Keski-Suomen maakuntalaulun. Viikonlopusta jäi hyvä mieli. Varmasti opimme
toisiltamme paljon. Minä kuulemisen ongelmista ja kuulolaitteenkäyttäjät kuulemisen apuvälineistä.

Nähdään Saimaalla 2 vuoden kuluttua!

Terveisin, Myyntipäällikkö Pia Laakso, www.qlu.fi

Kuva: Taulunmäen kirkon kuuluvuuskartta.



KUULOLIITTO ry
  KESKI-SUOMEN ALUETOIMISTO

  Matarankatu 6 A 1, 40100 Jyväskylä
  puh.0400 802 669 

    
  KUULOLIITTO ry

   Ilkantie 4, 00400 HELSINKI
   Puh. (09)580 3830 vaihde 

   Kotisivu: https://www.kuuloliitto.fi/
 

KOPOLAN KURSSIKESKUS
  Velisjärventie 48, 17800 KUHMOINEN

  Puhelin: 03-552 2111 tai 040 770 3803 
  Sähköposti: sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi tai 

 ulla.salonen@kuuloliitto.fi
 

Sairaala Nova
Kuulokeskus, Hoitajantie 3, 40620 Jyväskylä

puh. 014 2691811
Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikan yhteydessä toimii myös

kuulokeskus, joka palvelee kuulontutkimusta tai -kuntoutusta tarvitsevia
asiakkaita. Keski-Suomen keskussairaalan kuulokeskus tutkii

kaikenikäisten asiakkaiden, siis myös lasten, kuulo- ja tasapainoelinten
häiriöitä ja tarjoaa niihin tarpeenmukaista kuntoutusta, mm.

kuulolaitteilla.

https://www.kuuloliitto.fi/
mailto:sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi
mailto:ulla.salonen@kuuloliitto.fi


Kalajoella sijaitsevan viikko-osakkeen käyttö v.2023

Viikko 7: 10.2.2023-17.2.2023 

Jäsenen tulee ilmoittautua Jyvässeudun kuulon hallitukselle lokakuun 2022 loppuun mennessä
halukkuudesta vuokrata viikko-osake Röllipolku 1 B 2 Kalajoki, viikko 7 v.2023. 
Vuosikokouksessa marraskuussa 2022 suoritetaan arvonta, jossa valitaan viikko-osakkeen
käyttäjä ja varalle käyttäjät. 
Viikosta peritään 420 euroa. Maksu tulee suorittaa yhdistyksen tilille joulukuun 2022 loppuun
mennessä. Viikko-osake oikeuttaa hallinnoimaan 68 m2:n suurista huoneistoa, jossa on
olohuone, 2 makuuhuonetta, keittiö, sauna, parvi, terassi sekä kaksi erillistä varastoa. Huoneiston
varustetaso: Huoneisto on kalustettu, sisältäen liinavaatteet, astiaston, jääkaapin, pakastimen,
television, radion, kahvin- ja vedenkeittimen, pyykinpesu- ja astianpesukoneen sekä
kuivauskaapin. Lisäksi varastoissa on kaksi polkupyörää sekä sähkögrilli. 
Loppusiivous kuuluu vuokran hintaan. Mökkiin ei saa tuoda lemmikkieläimiä. 
Viikko-osakkeen käyttö alkaa viikon 6 perjantaina klo 16.00 ja päättyy viikon 7 perjantaina klo
12.00.

Kuva: Ilkka Puhakka. Kesäpäivällä esiintyneet Retro Ruusut 



Jyvässeudun Kuulo ry:n hallitus 2022
 

Puheenjohtaja, jäsenkirjuri Alpo Pulkkanen, 040 720 5204,
apulkkanen@gmail.com
Varapuheenjohtaja, Ilkka Puhakka, 040 931 0283,
ilkkapuhakka07@gmail.com
Sihteeri, Esa Myöhänen, 040 734 2644,
esa.myohanen@omanion.fi
Rahastonhoitaja, paristoasiat, Kimmo Lenkkeri, 050 384 7057,
kimmo.lenkkeri@gmail.com
Jäsen Satu Alten, 050 327 3144, satu.alten@jyvaskyla.fi
Jäsen Kauko Tuupainen, 050 512 1107,
kauko.tuupainen@gmail.com
Jäsen Pirjo Sara-aho, 050 371 5480, pirjo.saraaho@gmail.com
1. varajäsen, Sirkka Taipale, 050 361 8349, sotaipale@gmail.com

 
 

Jyvässeudun Kuulo ry
Kyllikinkatu 1 - 3, 40100 Jyväskylä

puh. 050 3490 286
toimisto@jyvasseudunkuulory.fi

Säilytä tämä tiedote

mailto:sotaipale@gmail.com

