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uuloliitto ry:n lahjoitusrekisteri, Ilkantie 4, 00400 H
elsinki. Puh. 09 5803 830.Työikäisistä 11 prosentilla, yli 65-vuotiaista reilulla kolmanneksella ja 

75-vuotiaista suurimmalla osalla on jonkinasteinen kuulonalenema. Kuulo-
kojeita käytetään kuitenkin vähän. Yhtäältä moni ei tunnista kuulonalene-
maansa ja hakeudu hoitoon. Toisaalta liian usein myönnetyt kojeet jäävät 
laatikon pohjalle – niitä ei osata käyttää ja huoltaa.

Kojetta käyttämättömällä huonokuuloisella on riski vetäytyä sosiaalisesta 
elämästä ja syrjäytyä. Myös kognitiiviset taidot – muisti, ajattelu, kieli ja 
oppiminen – heikkenevät nopeammin huonokuuloisilla, jotka eivät käytä 
kuulokojetta.

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 kuulovam-
maisten lasten leiritoimintaan.
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 – vertaisen apua parhaimmillaan

Yli 50 kuuloyhdistyksessä noin 260 koulutettua 
vapaaehtoista tukee ja neuvoo kuuloon liitty-
vissä kysymyksissä. He kannustavat ja opas-
tavat apuvälineiden käytössä, avustavat kuu-
lokojeen ja korvakappaleen puhdistamisessa 
sekä letkun ja pariston vaihdossa. Tarvittaessa 
he myös ohjaavat eri kuntoutuspalvelujen piiriin. 
Vuosittain tämä ns. kuulolähipalvelu opastaa yli 
11 500:aa huonokuuloista.

– Kuulolähipalveluun on helppo tulla. Ei tarvitse 
varata aikaa, apua saa usein lähellä kotia ja 
vertaisen kanssa on monesti helpompi keskus-
tella kuin ”kiireisen ammattilaisen”. Lähes kaikki 
kuulolähipalvelutoimijat ovat itse kuulovammai-
sia, ja näin meidän kannustus ja keskusteluapu 
– vertaistuki – tulee lähelle ja on uskottavaa, 
kertoo Tampereen Kuuloyhdistyksen kuulolähi-
palveluvastaava Irmeli Wilenius.
– Kuulolähipalvelu on myös monelle mieluista 
vapaaehtoistyötä. Positiivinen palaute tulee 
yleensä heti ja spontaanisti.  Itselle tulee hyvä 
mieli, kun osaa ohjata eteenpäin ja asiakas kiit-
telee. Voimavaroja ja jaksamista jakaa muille ja 
samalla niitä saa myös itselle, jatkaa Wilenius.

Kuuloliitto järjestää vuosittain yhdistysten 
vapaaehtoisille yhteensä neljän päivän Kuu-
lolähipalvelu-peruskurssin. Kuulolähipalvelu-
vastaaville on kaksi koulutuspäivää ja lisäksi 
järjestetään alueellisia toiminnanohjauspäiviä 
kuulolähipalvelua tekeville.

Varmista kuulolähipalvelutoiminnan jatkuminen, 
tue haluamallasi summalla uusien vapaaeh-
toisten kouluttamista ja toiminnanohjauksia! 
Lämmin kiitos tuestasi!
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