
Kuuloyhdistykset toimivat 
Sinua lähellä

Rauman Kuulo ry

Toimialue:
Rauma, Eura, Eurajoki, Pyhäranta, Säkylä  

pj. Leila Peltomaa
puh. 050 364 3585
leila.peltomaa37@gmail.com

Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella

siht. Pirjo Salminen
puh. 044 0879 310
ps.salminen@dnainternet.net

Suomen Akustikusneurinoomayhdistys ry
www.akustikusneurinoomayhdistys.com

Yhteyshenkilö. Erkki Kurtti 
puh. 0400 698 504
erkki.kurtti@kolumbus.fi

Kuuloliitto ry
Ilkantie 4, 00400 Helsinki
puh. 09 580 3830
www.kuuloliitto.fi

www.kuulosuoja.fi
www.kuulokynnys.fi

Päivitetty 20.5.2018

Suomen Tinnitusyhdistys ry    
www.tinnitusyhdistys.fi

pj. Leena Rekola
puh. 0500 323 357, 
leena.rekola@elisanet.fi 



Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella toimi-
vat seuraavat kuuloyhdistykset:

Harjavallan Seudun Kuulo ry

Toimialue:
Harjavalta, Kokemäki, Nakkila

pj. Jouko Halonen 
puh. 02 546 4794, 040 8275 250
jhalonen@iki.fi 

Kankaanpään Seudun 
Kuuloyhdistys ry

Toimialue:
Kankaanpää, Honkajoki, Jämijärvi, Karvia, Merikarvia, Pomarkku, 
Siikainen  

pj. Kirsti Santahuhta 
puh. 044 572 2 530
kirsti.santahuhta@gmail.com

siht. Ensio Asikainen
puh. 0500 765 331
honkiluoto@gmail.com

siht. Leena Kenola
puh. 02 545 1167

Porin Kuuloyhdistys ry
http://porinkuuloyhdistys.sivustot.fi
porinkuuloyhdistys@luukku.com

Toimialue:
Pori, Luvia, Ulvila

pj. Harri Salminen
puh. 040 529 3917
harrisalminen@suomi24.fi

Paikallisyhdistykset ovat Sinua lähellä
Eri puolilla Suomea toimivat kuuloyhdistykset ovat valtakunnallisen 
Kuuloliitto ry:n jäseniä. www.kuuloliitto.fi 

Yhdistyksissä virkistyt
Yhdistykset tarjoavat jäsenilleen virkistystä, vertaistukea ja ydessä-
oloa. Ne järjestävät kerhotoimintaa, retkiä, juhlia, illanviettoja ym 
tapahtumia. Tämä kaikki on mitä mainiointa vertaistukea. 

Yhdistys toimii edunvalvojana ja vaikuttajana
palvelujen saatavuudessa, apuväline- ja esteettömyysasioissa sekä 
kuulonsuojeluun ja meluun liittyvissä kysymyksissä. Yhdistykset 
vaikuttavat myös yleisiin asenteisiin niin, että päättäjät ja suuri yleisö 
ymmärtäisivät paremmin kuulovammaisten tilanteita. 

Yhdistykset opastavat
Yhdistysten koulutetut kuulolähipalvelijat opastavat kuulon apu-
välineiden käytössä, puhdistavat korvakappaleita, vaihtavat letkuja 
sekä ohjaavat tarvittaessa jatkopalveluihin. Kuulolähipalvelijat tarjoa-
vat myös vertaistukea arjessa selviytymiseen.
Yhdistykset järjestävät myös ns. kuulopalvelupäiviä ja  koulutusti-
laisuuksia esim. viitotun puheen - ja huulioluvun kursseja, asiantunti-
jaluentoja, vertaisopintokerhoja jne..  

Jäsenetuja
Jäsenhintaan sisältyy Kuuloviesti-lehti sekä alennuksia eri liikkeisiin  
ja lehtiin. Yhdistykset myyvät paristoja jäsenetuhintaan. 
Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus Kuuloiiton kuntoutus-, koulu-
tus- ja asiantuntijapalveluihin.   

Jos sinulla on kuuloosi ja apuvälineisiin liittyviä ongelmia, voit aina 
kääntyä oman paikkakuntasi kuuloyhdistyksen puoleen.
Liity oman paikkakuntasi kuuloyhdistyksen jäseneksi. Myös per-
heenjäsenet, ystävät ja kuulovammaistyöstä kiinnostuneet ovat 
tervetulleita alati kasvavaan joukkoomme.

siht. Ritva Salminen
puh. 040 0596252
ritvasalminen@suomi24.fi


