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Liity jäseneksi
Et ole yksin; Suomessa on yli puoli miljoonaa huonokuuloista.
Tule mukaan Kuuloliiton jäseneksi!
Jäsenenä saat monia etuja mm.
u 6 kertaa vuodessa ilmestyvän Kuuloviesti-lehden
u alennuksia mm. yhtyneiden Kuvalehtien lehdistä, Instrumentariumin
ja Nissenin tuotteista
u alle 30-vuotiaat jäsenet saavat eurooppalaisen nuorisokortin, jolla
saa etuja ja alennuksia Suomessa ja Euroopassa.
Jäsenmaksun hinta on 14–25 euroa yhdistyksestä riippuen.

u Päämääränä esteetön ja
saavutettava yhteiskunta
kuulovammaisille.
Kuuloliitto
Kaikilla kuulovammaisilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua yhteiskunnan toimintaan ja saada
tarvitsemansa palvelut. Kuuloliiton toiminnan pitkäaikaisena päämääränä on yhteiskunta, joka on kuulovammaiselle esteetön ja saavutettava.
Kuuloliitolla on 86 jäsenyhdistystä ympäri Suomea.
Yhdessä jäsenyhdistystensä kanssa Kuuloliitto edistää
kuulovammaisten asemaa, tuottaa tietoa kuulosta ja
kuulovammaisuudesta sekä järjestää monipuolista toimintaa kaiken ikäisille. Kuuloliiton jäsenyhdistyksissä on
yhteensä noin 16 000 jäsentä.

Oikeus hyvään kuulemiseen
Hyvällä kuulemisella on suuri merkitys vuorovaikutusen sujumiseen ja toimintakyvyn säilymiseen. Eläkeikäsistä joka kolmannella arvioidaan olevan jonkin asteinen kuulnalenema, ja suurimmalla
osalla 75-vuotiaista kuulo on heikentynyt. Kuuloliitto pyrkii vaikuttamaan siihen, että työikäisten ohella myös ikäihmisille turvataan kuulonkuntoutuksen ja tarvittavien apuvälineiden saanti.
Kuuloliiton paikallisyhdistysten vapaaehtoiset tarjoavat kaikille avointa kuuloneuvontaa palvelutaloissa ja muissa palvelupisteissä. He opastavat kuulokojeen ja
apuvälineiden käytössä sekä tukevat ja neuvovat kuuloon liittyvissä kysymyksissä.
Kuuloasioissa voi soittaa myös liiton neuvontapuhelimeen tai ottaa yhteyttä aluetyöntekijöihin.

2

3

Kohti esteetöntä
yhteiskuntaa
Kuuloliitto on vaikuttanut jo vuosia kuunteluympäristön ja viestinnän esteettömyyteen. Kuulovammaisille esteetön kuunteluympäristö tarkoittaa
hyvää akustiikkaa, taustamelun vähäisyyttä, kuuntelemista
helpottavia äänensiirtojärjestelmiä sekä tietoa myös visuaalisessa
muodossa. Esteettömän kuunteluympäristön rakentaminen ei vaadi mittavia investointeja, vaan uudenlaista ajattelutapaa.

Tulkkauspalvelut asiakkaiden
tarpeiden mukaisiksi
Toimintaympäristön esteettömyys ei aina riitä, vaan kuulemisen
tueksi ja vuorovaikutuksen onnistumiseksi tarvitaan tulkkia. Kuuloliitto vaikuttaa kuulovammaisten tulkkauspalvelujen tuottajiin,
jotta palvelut toimisivat joustavasti ja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Kuuloliitto osallistuu myös erilaisten tulkkausmenetelmien tutkimus- ja kehittämistyöhön.

Vertaistoimintaa kaiken ikäisille
Kuuloliitto ja sen jäsenyhdistykset järjestävät jäsenilleen monenlaista toimintaa ja tapahtumia, joihin ovat tervetulleita myös omaiset ja
4

läheiset. Yhdistysten tapahtumisssa on mahdollisuus tutustua samassa
elämäntilanteessa oleviin ihmisiin ja perheisiin. Vertaisseurassa saat
tukea ja tietoa arkipäivän tilanteisiin.
Kuuroutuneille, sisäkorvaistutetta käyttäville sekä harvinaisille
kuulovammaryhmille Kuuloliitto järjestää omaa vertaistoimintaa. Kuulovammaisille lapsille ja nuorille järjestetään kesäleirejä ja viikonlopputapahtumia eri puolilla Suomea.

Kuulovammojen ehkäisy
Vapaa-ajan lisääntynyt melualtistus uhkaa erityisesti nuorten
kuuloa. Kuuloliitto tekee ennaltaehkäisevää työtä, jotta vapaaajan melusta ei aiheutuisi kuulovammoja. Kuulonsuojelutoiminnalla liitto pyrkii tavoittamaan erityisesti nuoria, jotta heillä olisi
tietoa ja halua suojata kuuloaan.
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Kuntoutusta ja kuulopalveluja
Kuuloliiton kurssikeskus, Kopola on keskittynyt huonokuuloisten eläkeläisten,
kuuroutuneiden ja vaikeasti huonokuuloisten työikäisten ja eläkeläisten sopeutumisvalmennuskursseihin. Kopolassa järjestetään myös kuulovammaisten virkistystapahtumia ja erilaisia lomaviikkoja sekä järjestötoimintaa. Kopola sijaitsee keskellä idyllistä
keskisuomalaista maisemaa Kuhmoisissa.

¨ Kyllä, olen jo varsinainen jäsen, mutta haluan kuulua
liitännäisjäsenenä johonkin edellisistä yhdistyksistä.
Mihin?

¨ Kyllä, liityn perheenjäseneksi, koska perheessäni on
kuuloyhdistyksen/toimialayhdistyksen varsinainen jäsen.
Nimi

Kuulo-Auris ja Kuulokeskus sijaitsevat Valkeassa
talossa, Helsingissä.

u Lounais-Suomi
p. 0400 844 600

Kuuloliitto ry
Ilkantie 4
00400 Helsinki
p. (09) 580 3830
info@kuuloliitto.ﬁ
www.kuuloliitto.ﬁ
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¨ paikkakuntani kuuloyhdistykseen
¨ muuhun kuin paikkakuntani kuuloyhdistykseen
¨ Suomen Tinnitusyhdistykseen
¨ Suomen Akustikusneurinoomayhdistykseen

Kuulokeskus tarjoaa monipuolisia kuulopalveluja yksityisille sekä vakuutusyhtiöiden maksamille asiakkaille. Keskuksessa
tehdään kuulontutkimuksia, valitaan sopiva
kuulokoje ja opastetaan sen käyttöön.

u Uusimaa
p. 0400 802 66,
050 572 3490

Tulen mukaan, liityn

Mihin?

Kuulo-Auris tuottaa kuntoutus ja sopeutumisvalmennuspalveluja, vertaistukea, koulutusta ja konsultaatiota. Tavoitteena on tukea arjessa selviytymistä, aktiivista osallisuutta ja ihmisten välistä vuorovaikutusta.

Aluetyöntekijät

Liity Kuuloliiton jäseneksi!

Lähiosoite
Postinumeroja paikka

u Länsi-Suomi
p. 0400 802 668

u Itä-Suomi
p. 0400 903 407

u Kaakkois-Suomi
p. 0400 750 566

u Oulun seutu
p. 0400 168 164, 040 717 4632

u Keski-Suomi
p. 0400 802 669

u Lappi
p. 0400 394 135

Kuulo-Auris: www.auris.ﬁ
Kopolan kurssikeskus: www.kopolakuhmoinen.ﬁ
Nuorten toiminta: www.moottorikorvat.net
Kuulonsuojaus: www.kuulosuoja.ﬁ
Neuvontapuhelin: (09) 580 3370 ma klo 9-15

Syntymäaika (pv/kk/v)
Puhelin
Sähköposti

¨ Jäsenrekisteriin tallennettuja tietojani ei saa käyttää
Kuuloliiton toiminnassa.
Olen kiinnostunut saamaan lisätietoja
¨ Kuuroutuneiden toiminnasta
¨ Sisäkorvaistutteen käyttäjien toiminnasta
¨ Nuorten toiminnasta
¨ Harvinaisista kuulovammoista
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