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Kuuloauto on taas liikkeellä! Kevään aikana se on pysähtynyt 
jo 40 paikkakunnalla Kotkasta Toijalaan. Kuuloseuloja on tehty 
kymmenittäin ja tietoa kuulosta on jaettu sadoille autolla kävi-
jöille – kaikki vapaaehtoisin voimin. Jotta voisimme pitää auton 
liikkeellä jatkossakin, tarvitsemme myös sinut mukaan matkaan! 

Voin kertoa, että Suomi on pullollaan ikäihmisiä, jotka sinnittele-
vät huonon kuulonsa kanssa. Moni sanoo, ettei kaikkea tarvitse 
kuullakaan, eikä tiedä, mistä jää paitsi. Apua olisi tarjolla! Kun 
kuulee, ei tarvitse jäädä sivuun. Voi osallistua keskusteluihin ja 
olla mukana. Se on elämää!

Pisimmät jonot autolle syntyvät paikkakunnilla, mistä sairaalat 
ovat kaukana. Kuuloauto tuo palvelun lähelle! Sen seuloihin on 
helppo osallistua ja paikalla on ihmisiä, joilta voi kysyä lisää. 
Viime vuonna auto pysähtyi 77 paikkakunnalla ja kuuloseuloja 
tehtiin noin 2 400. Tänä vuonna pyrimme samaan, tai panemaan 
vielä paremmaksi.

Katso takaa auton pysähdyspaikat. Tule tapaamaan meitä! 

Olavi Taipale 
kuuloauton monitoimimies, Keski-Uudenmaan Kuulo ry:n puheenjohtaja

Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvä-
lityksen yleisten ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman 
tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas till mottagare endast i Finland enligt 
Almänna villkor för inrikes betalningsförmedling och endast till det 
kontonummer betalaren angivit.  PANKKI BANKEN

Kiitos lahjoituksesta!
Keräyslupa: POL-2015-8441, voimassa 1.1.2016-
31.12.2017 koko Suomen alueella Ahvenanmaata 
lukuun ottamatta. Kerättävät varat käytetään yhteen 
järjestötoimintaan liittyvään koulutukseen, lähipalvelutoi-
minnan koulutukseen ja ohjaukseen.

Toukokuu 2017

Eija Isaksson, puheenjohtaja
Kuuloliitto ry

Kuuloauto taas liikkeellä, tule mukaan!

Olemme kiitollisia tuestasi kuuloau-
tolle! Kahdella eurolla se liikkuu jo 25 
kilometriä, vitosella 50 ja kympillä reilut 
100. 

Tule mukaan, pidetään yhdessä Kuu-
loauto liikkeellä!



Kuuloauton pysähdyspaikat kesällä 2017
 Paikkakunta (ja paikka)     Päivämäärä  Kellonaika 
            (jos tiedossa)

Huittinen (Tori)      to 1.6.     9.00–14.00
Salo (Tori)       pe 2.6.   
Tampere (Vanhan kirjastotalon puisto)   ma 5.6.  10.00–14.30
Parkano (Kaupungintalon edusta)    ke 7.6.  10.00–16.00
Kihniö (Puumilan taitotalon parkkipaikka)  to 8.6.   10.00–16.00
Pori (Eetunaukio kävelykadulla)    pe 9.6.  10.00–13.00
Turku (Lehmusvalkaman hyvinvointikeskus)  ti 13.6.  11.00–17.00
Turku (Kotikunnas)      ke 14.6.    9.00–15.00
Rauma       to 15.6.
Loimaa       pe 16.6.
Uusikaupunki (Sakun kulma)    la 17.6.    9.00–15.00
Kauhajoki (Tori)      ma 19.6.
Jalasjärvi       ti 20.6.
Seinäjoki (Hotelli-ravintola Alma)    ke 21.6.  
Kauhava (Härmän kuntokeskus)    ma 26.6.
Kaustinen       ti 27.6.
Alajärvi (Maxi-market)     ke 28.6.
Tuuri (Kyläkauppa Veljekset Keskinen)   to 29.6.

Virrat        ma 3.7.
Ruovesi       ti 4.7.
Vilppula       ke 5.7.
Mänttä       to 6.7.
Leivonmäki       ma 10.7.
Joutsa        ti 11.7.
Jyväskylä       ke 12.7.
Hankasalmi       to 13.7.
Keuruu       la 15.7.
Saarijärvi       ma 17.7.
Karstula       ti 18.7.
Keitele       ke 19.7.
Pihtipudas       to 20.7.
Viitasaari       pe 21.7.
Kinnula       la 22.7.
Äänekoski       ma 24.7.
Suolahti       ti 25.7.
Konnevesi       ti 25.7.
Jämsä        ke 26. ja to 27.7. 
Pieksämäki (Tori)      pe 28. ja la 29.7.

Ylitornio       pe 11.8.
Pello        la 12.8.
Posio        ma 14.8.
Kemijärvi       ti 15.8.
Kemi        ke 16.8.
Sodankylä       pe 18.8.
Rovaniemi       la 19.8.

Kuuloauton yhteyshenkilö: Paula Hesso, paula.hesso@kuuloliitto.fi, p. 0400 844 600
Aikataulupäivitykset löytyvät Kuuloliiton tapahtumakalenterista: www.kuuloliitto.fi/ajankohtaista/tapahtumat


