
Kuuloyhdistykset toimivat 
Sinua lähellä

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella

Ylä-Satakunnan Kuuloyhdistys ry
Toimialue:
Ikaalinen, Kihniö, Parkano

pj. Asko Reentie
puh. 040 543 5663

siht. Matti Taanila
puh. 050 320 2386
taanila.matti@gmail.com

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

Suomen Akustikusneurinooma-
yhdistys ry
www.akustikusneurinoomayhdistys.com

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

Päivitetty 3.5.2021

Suomen Tinnitusyhdistys ry    
www.tinnitusyhdistys.fi

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



Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella 
toimivat yhdistykset:

Akaan Seudun Kuulo ry

Toimialue:
Akaa, Urjala

Sastamalan Kuulo ry

Toimialue:
Sastamala, Huittinen ja Punkalaidun

Tampereen Kuuloyhdistys ry
www.tampereenkuuloyhdistys.fi
 
Toimialue:
Tampere, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, 
Vesilahti ja Ylöjärvi 

siht. Pirjo Uotila
puh. 040 596 5574 
seija.pirjo@gmail.com

siht. Meria Mäkinen
puh. 040 063 9470 
meria.makinen2312@gmail.com

siht. Arja Jänkävaara
puh. 044 3252 295
arja.jankavaara@gmail.com

pj. Irmeli Wilenius
puh. 050 384 7120 
irmeli.wilenius@pp.inet.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 yh-
dessäoloa. 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 tar-
joavat 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.

vpj. Pauli Rainio
puh. 040 052 5572
pakke57@gmail.com

pj. Riitta Suominen
puh. 040 561 3616
risuomi@gmail.com 


