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Kuva: Kimmo Lenkkeri

Kuuloliiton kesäpäivät 10.- 12.6. 2022 Kylpylähotelli
Peurunka, Laukaa 
Yhdistys järjestää jäsenille ilmaisen kuljetuksen lauantaina
11.6.2022 seuraavasti: 
kuljetus lähtee Jämsästä klo 8:00 - Korpilahti klo 8:30 –
Muurame ostoskeskus klo 8:45 - Jyväskylä Sepänkeskus,
Kyllikinkatu 1 - 3 klo 9:00 - Leppävesi - Vihtavuori – Laukaa –
Perunka n. klo 10:00.
Päivällä lounas Perungassa, josta osallistuja maksaa 10 €, mikä
kerätään linja-autossa kuljetuksen aikana.

Sitova ilmoittautuminen osallistumisesta viimeistään 6.5.2022.
Ilmoittautumisen yhteydessä pitää kertoa mistä nousee bussiin.

Ilmoittautuminen Ilkka Puhakka puh. 040 931 0283 
tai Alpo Pulkkanen puh. 040 720 5204.



Kuuloliiton kesäpäivät 10.- 12.6. 2022 Kylpylähotelli
Peurunka, Laukaa 
Alustava ohjelma. T=tulkkaus, KT=kirjoutustulkkaus
Perjantai
klo 15.00 Majoittuminen alkaa 
18:00 Tervetuloa Keski-Suomeen, Musiikkia ja laulua, Retro Ruusut, Peurunka Areena

Lauantai 11.6.
8.00 --                 Info-piste aukeaa 
                             Arpoja myynnissä Info-pisteessä, Arvan hinta 2€/ arpa 5€/ 3 arpaa. 
                             Arpajaisvoitot heti saatavana. 
Aamun vaihtoehtoista liikunta ym. ohjelmaa:
9.00--                  Opastettu kävely lähimaastossa. 
Petangue, frisbeegolf ja vuokrattavana keilarata, läskipyörä.
9.00 – 18.00    Kettinginheittokisa, vapaaehtoinen maksu, jolla osallistuu arvontaan.
9.00 – 17.00 Korsumuseo omatoiminen tutustuminen, opas paikalla 15.00 –  
 17.00,vapaaehtoinen maksu korsuveljesten hyväksi. 
9.30 – 11.00      Työpajat, ilmoittaudutaan erikseen 20 osallistujaa / työpaja 
13.00 – 16.00   Musiikki työpaja, tutustumista kanteleen soittoon, Pauliina Näsänen 
                          Hyvinvointi –työpaja, Kaija Latva-Koivisto T 
9.30 – 11.00      Nonstop- työpajat
13.00 – 16.00    Kädentaito ja tuunaus työpaja, Anna-Liisa Hakala
11.00 – 12.00   Tervetulotilaisuus Peurunka Areena T & KT
                          Tervetulosanat, Keski-Suomen kuulopiirin puheenjohtaja 
                          Laukaan kunnan tervehdys 
                          Kylpylähotelli Peurungan tervehdys 
                          Hanuristi Veeti Tarvainen, Äänekoski 
                          Kuuloliiton tervehdys, Kuuloliiton toiminnanjohtaja Sanna Kaijanen                          
11.00-13.00       Lounas buffetpöydästä ravintola Pata ja Pannu 
12.30-                Kulttuuriretki - Kiertoajelu Laukaan maisemissa, ennakkoilmoittuminen                       
16.00 – 17.00    Viestinnän muutokset vuosikymmenten kuluessa, Peurunka Areena
                           Pekka Mervola, päätoimittaja, Keskisuomalainen  T & KT

Sunnuntai 
klo 8:00 – 14:00 Info auki
Päivän aktiviteetit, ulkona liikuntaa ja pelejä
13.30 Pääjuhla, Perunka Areena
Puhe, Kuuloliiton puheenjohtaja
Kesäsiunaus ja suvivirsi. Rummun luovutus,
Keski-Suomen kotiseutulaulu
14:30 Kuuloliiton juhlakahvit



Hyvät kuuloyhdistyksen jäsenet
 

Vuosi on jälleen kerran vaihtunut ja edelleen meitä kiusaa korona. Nyt vielä
muuntautuneena. Mikäli on kaksi tai kolme rokotetta, uusi virus ei aiheuta vakavaa
sairautta. Aluehallintoviraston antamat rahoitukset koskevat myös yhdistyksen
tilaisuuksia. Sisällä ei saa olla yli 20 henkilöä. Seurataan tarkasti kuinka rajoituksia
muutetaan. Olisi kuitenkin mukava tavata toisiamme. Viime syksynä saatiin jo
yhdistyksen toiminta hyvin käyntiin. Oli mukava tavata marraskuun lopussa niin
suurilukuisena syyskokouksessa.

Itselleni vuodenvaihteen aika tuo suuren elämänmuutoksen. Sellaisen josta
jokainen työelämässä haaveilee. Jään tammikuussa pois työelämästä;
sosiaalityöntekijän ja potilasasiamiehen tehtävät jäävät nuoremmille. Varsinaisesti
jään eläkkeelle huhtikuun ensimmäinen päivä ja tämä ei ole aprillia. Aikaa jää
muuhunkin. Minulla on tarkoitus osallistua Kuuloliiton kuuloauton koulutukseen,
mikäli se tänä vuonna järjestetään.

Olin Alpon ja Tuija Emaus-Etindelen kanssa diakoni Leena Lehdon eläkkeelle
lähtöjuhlassa Laukaan seurakuntatalossa 11.1.2022. Lämminhenkisessä juhlassa
saimme kiittää Leenaa hyvästä yhteistyöstä yhdistyksemme kanssa. Olemme
kuitenkin huolissaan, kuinka näkö-kuulokerho jatkossa Laukaassa toimii.

Sosiaali- ja terveyspalveluihin on tulossa tänä vuonna isoja muutoksia.
Tarkoituksena on, että palvelut yhdistyisivät. Joissakin sairaanhoitopiireissä näin
on jo toimittu kuten Mikkelissä. On mielenkiintoista nähdä, miten palvelujen
yhdistyminen käytännössä onnistuu. Juuri valitut aluevaltuustot käyttävät ylintä
päätösvaltaa. Tarkoituksena on, että palvelut olisivat joustavia, eikä ihmisiä
pompotella eri yksiköiden välillä kuten nyt tapahtuu. Miten kuulovammaisten
palvelut kehittyvät? Päästäänkö vihdoin eroon sairaala Novan  ja 
 perusterveydenhuollon pitkistä jonoista? Nopeutuuko ensimmäistä kertaa
kuulokojeen hakeminen? Nämä tullaan näkemään ihan tämän ja ensi vuoden
aikana.

Nyt kuitenkin ajatukset ovat keväässä ja kesässä. Suunnittelu on jo kesäkuussa,
jolloin Kuuloliitolla on kesäpäivät Peurungassa 10-12.6.2022. Toivottavasti
tavataan suurilukuisena viimeistään siellä.

Ilkka Puhakka



Jyvässeudun Kuulo ry tapahtumat kevät 2022

Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1 – 3 40100 Jyväskylä
1.3.2022 klo 11:00 - 13:00 Kuulolähipalvelua toimistolla.

29.3.2022 klo 14:00 Kuulo&muisti-hanke, Tiina Ahonen,
Sepänkeskus/Reaktorisali, Kyllikinkatu 1 – 3 40100 Jyväskylä. 
Yhdistyksen kevätkokous klo 16:00.

26.4.2022 klo 11:00 esteetön Lutakonaukion ulko kuntoilupaikka,
tutustuminen. Kaija Latva-Koivisto toimii vetäjänä.

Tervetuloa!

Kuva: Ilkka Puhakka



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.

Keltimäellä, Kylätalo Keidas
Torstai 17.2.2022 klo 10 - 12
Torstai 10.03.2022 klo 10 - 12
Torstai 21.04.2022 klo 10 - 12
Torstai 17.03.2022 klo 11.00 Keuruun lähimmäisentupa, 
 seurakuntakeskus

28.8.2022 Kirkkopyhä ja Jämsän Seudun Kuulo ry:n 40v. juhlat.
Ruokailun hinta selviää myöhemmin. Yhteiskuljetus K-S-piirin
yhdistyksien kanssa (maksuton kuljetus). Ilmoittautuminen 12.8.
mennessä Alpo Pulkkaselle, puh. 040 7205204.
Maanantai 26.9.2022 Sepänkeskus/Reaktorisali varattu
Maanantai 24.10.2022Sepänkeskus/Reaktorisali varattu

Maanantai 28.11.2022 klo 14.30 Yhdistyksen syyskokous. Paikka:  
Sepänkeskus/Reaktorisali. 
Pikkujoulut: paikka ilmoitetaan myöhemmin nettisivuilla ja
paikallislehdessä. 
Ilmoittautuminen 15.11.2021 mennessä toimiston sähköpostiin tai
puhelin numeroon 050 3490286. 
Osallistumismaksu pikkujouluun jäsen 10 € ja ei jäsen 20 €,
Jyvässeudun Kuulo ry tilinro FI85 5089 0540 016907.

Tervetuloa!



Tervehdys!
Vuosi 2022 on lähtenyt Jyväskylän seurakunnassa hiljaisesti
käyntiin. Esimerkiksi aikuisten ryhmät ovat tammikuussa vielä
tauolla ja kokoontua voi pääsääntöisesti 20 henkilöä kerrallaan.
Näkövammaisten ja huonokuuloisten kerho aloittaa toivottavasti
ke 9. helmikuuta klo 13-14:30. Kokoonnumme nykyisin
Valtiontalon toisessa kerroksessa, jonne käynti on Kilpisenkatu 8
kohdalta. Aloitamme yhteisellä kahvihetkellä ja jatkamme
hiljentymällä hetkeksi Sanan äärelle. Sen jälkeen ohjelma
vaihtelee tilanteen mukaan. Maaliskuussa kokoontuminen on
myös ke 9. päivä. Huhtikuussa kerhon sijaan on ehtoollishetki
hiljaisella viikolla. Tarkemmat tiedot löytyvät Jyväskylän
seurakunnan lehden tiedotussivuilta ’Yhteiset’ alta sekä
nettisivuilta. Toukokuussa suunnitelmissa on retkipäivä
Koivuniemessä 16. tai 17.5. Jos leiri toteutuu, se olisi tuossa
16.-18.5. eli, jos olet kiinnostunut leiristä, ota yhteyttä😊 Muutenkin
voit soitella, vaikka ei niin asiaa olisikaan. Tavoitat minut parhaiten
ma ja ke klo 9-11.

Toivon sinulle Jumalamme siunausta ja varjelusta tähän
alkaneeseen 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 €.

 



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.



Digiasiaa
Kaikille tarjottava digituki. 
Netissä on Keski-Suomen digitukihanke (https://keskisuomi.fi/elinvoima-ja-
kehittaminen/digitalous/digituki-hanke/). Digituki kaikkien keskisuomalaisten saatavilla.

Mitä on digituki?
Digituki tarkoittaa opastamista laitteiden, sähköisten palveluiden tai sovellusten käytössä.
Digituki auttaa sinua esimerkiksi käyttämään älylaitteita ja asioimaan internetissä
itsenäisesti ja turvallisesti. Voit saada digitukea kasvokkain, etänä esimerkiksi
puhelimessa, tai erilaisilla kursseilla tai koulutuksissa. 
Digitukea on tarjolla sekä ilmaiseksi että maksullisena palveluna.

Me kaikki kohtaamme välillä ongelmia laitteiden ja erilaisten sähköisten palveluiden
kanssa. Apua voi tarvita esimerkiksi sovelluksen lataamisen tai veroilmoituksen
täyttämisen kanssa. Viranomaisten kanssa asioidessa viranomaisen oma asiakaspalvelu
on aina ensisijainen tuen antaja.

Mistä saan apua digipulmissa?

Paikalliset palvelut, esimerkki: 
Kirjastot
Kirjastot tarjoavat opastusta kirjaston e-palveluiden käytössä sekä muiden sähköisten
laitteiden ja palveluiden peruskäytössä. Digitukea saa paikan päällä ilman ajanvarausta.
Kirjastoissa saattaa päivystää myös vapaaehtoisia digitutoreita, jotka auttavat sinua
erilaisissa digipulmissa.
Kirjastoissa on usein asiakastietokone, jota voit käyttää, jos sinulla ei ole omaa laitetta.
Opastus on maksutonta.
Lisätietoja saat kysymällä kirjastosta tai kirjaston nettisivuilta.

Testaa oma digiprofiilisi!
Millainen on sinun profiilisi? 
Siirry testiin > (tämä linkki löytyy Keski-Suomen digitukihankkeen sivulta).
Digiprofiilitesti on julkaistu 2.9.2021 testiversiona. 
Otamme mielellämme vastaan palautetta testistä. 
Lähetä meille palautetta osoitteella digituki[at]dvv.fi.



Tein oman testini, tässä tulokseni. 
Digiprofiilini on:
Kokeilunhaluinen Sinä olet digimaailman rento löytöretkeilijä.
Suhtaudut avoimesti ja kiinnostuksella erilaisiin digityövälineisiin ja sovelluksiin.
Digimaailma on täynnä mahdollisuuksia. Et välttämättä näe aina tarpeelliseksi perehtyä
kaikkeen juurta jaksain, mutta toisaalta kokeilet rohkeasti ja osaat etsiä neuvoja tai
digitukea aina tarvittaessa – välillä tutuilta, joskus chatistä, toisinaan välillä ehkä
manuaaleista.
Koska luultavasti olet digikäyttäjänä jo melko kokenut, osaamisesi on jo hyvällä tasolla ja
pystyt hyödyntämään monenlaisia alustoja ja kanavia niin digipalveluiden kuin digituenkin
kohdalla. Poimit niiden joukosta itsellesi sopivimmat ja porskutat iloisesti eteenpäin. 
Mikä olemisen sietämätön keveys!
Muistathan jakaa digioivalluksiasi ja rentoa rohkeuttasi muillekin? 

Alpo Pulkkanen

Kalajoella sijaitsevan viikko-osakkeen käyttö v.2023

Viikko 7: 11.2.2022-18.2.2023 

Jäsenen tulee ilmoittautua Jyvässeudun kuulon hallitukselle lokakuun
2021 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.



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


