Säilytä tiedote seuraavan tiedotteen tuloon saakka.

Osoitteet
Ilmoitathan osoitteenmuutokset jäsenkirjuri Anne Nummelle, jotta Kuuloviesti ja
yhdistyksestä tuleva posti löytää perille, anne.nummi@hotmail.fi , puh. 0400
672 007,

Salon Kuuloyhdistys ry

Palaute ja sähköpostiosoitteet
Jäsentiedotetta koskeva palaute ja toivomukset sen sisältöön tiedotteen laatijalle,
sihteeri Pentti Laitalalle, pentti.laitala@gmail.com tai 040 512 1760
Muutamien sähköpostitilien tultua maksulliseksi, niiden tilalle on otettu käyttöön
muita maksuttomia sähköpostitilejä. Jos näin on tapahtunut kohdallasi, ilmoita uusi
sähköpostiosoitteesi sihteerille: pentti.laitala@gmail.com tai jäsenasioidenhoitajalle:
anne.nummi@hotmail.fi .
Jos olet ottanut viime aikoina käyttöösi sähköpostin tai et ole sähköpostiosoitettasi
vielä ilmoittanut yhdistyksellemme, voit tehdä sen lähettämällä viestin jommallekummalle edellä mainituista. Tiedottaminen sähköpostitse on helpompaa ja nopeampaa.
Kuulolaitteen paristoista
Kuulolaitteen paristoja on myyty jo pitkään samaan hintaan; 6,50€/kiekko jäsenille
ja 8€/kiekko ei jäsenille.
Periaatteenamme on myydä jäsenille paristoja, jotka ovat tutkitusti tehokkaita ja
luotettavia. Myymme paristoja: Rayovac Extra Advanced, nämä paristot antavat
enemmän virtaa ja kestävät pidempään. Myytävät mallit ovat 10,13,312,675.
Olemme saaneet ”kylkiäisenä” muutamia 312 Mercury Free -paristoja. Niiden kestävyydessä voi olla ongelmia. Jos olet saanut sellaisen, voit vaihtaa sen veloituksetta
tuohon Extra Advanced-paristoon. Tämä koskee siis ainoastaan mallia 312. Muut
paristot ovat olleet ok. Valvomme, että meillä on myynnissä vain tehokkaita ja luotettavia paristoja.

Kuva syyskuiselta retkeltämme Pöytyän Enkelipuistoon

Pariston kesto on noin 1-3 viikkoa riippuen kojeesta ja paristotyypistä. Pariston päällä olevaa suojatarraa ei saa poistaa ennen pariston käyttöönottoa. Jos tarra poistetaan, paristo tyhjenee itsestään noin kuukaudessa.

Jäsentiedote 1/2015
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Toiminta keväällä 2015
Kuukausitapaamiset jatkuvat taas tammikuussa. Kevätkauden ensimmäinen kuukausitapaaminen on loppiaisesta johtuen maanantaina tammikuun 12. päivä alkaen klo
13. Kuukausitapaamiset pidetään edelleen Salon seurakuntatalossa, Kirkkokatu 6,
SALO
Kahvin hinta on 2 €. Kerhotilaisuuksissa on myös arvonta, johon arpajaisvoittoja
voi lahjoittaa entiseen tapaan.

Heinäkuun alussa vietetään perhepäivää Rantapirtillä. Ohjelmassa saunomista, tarjoilua, ulkopelejä, arpajaiset (tuokaa arpajaisvoittoja entiseen tapaan) ym. Päivä on
jäsenille perheineen maksuton. Päivästä tiedotetaan myöhemmin kerhotapaamisissa ja Salonjokilaakson Yhdistykset – palstalla sekä Kaupunkitiedotteessa.

Jäsenasioista voi kysyä tai tulla keskustelemaan jäsenkirjurin kanssa myös Salon seurakuntatalolla ennen kuukausitapaamisen ohjelman alkua.

Kuulolähipalvelu on kaikille avointa ja maksutonta. Toteutukseen osallistuvat keväälläkin hallituksen jäsenet. He pyrkivät tukemaan ja neuvomaan kuuloon liittyvissä kysymyksissä, ohjaamaan tarvittaessa eri palveluiden piiriin sekä avustamaan tarvittaessa kuulokojeen korvakappaleen puhdistamisessa ja letkun vaihdossa. Myynnissä on
kuulokojeen paristoja ja puhdistustarvikkeita sekä adresseja. Palvelu tarjotaan Salon
SYTY:n toimitiloissa olevassa Yhdistystoimistossa, Helsingintie 6. Tervetuloa!

Kevätkausi 2015

Kuulolähipalveluajat kevätkaudella 2015

Tulkaa joukolla mukaan tapaamaan muita jäseniä ja kuulemaan hyödyllistä asiaa.
Seuratkaa Salonjokilaakson Yhdistykset - palstaa sekä Kaupunkitiedotetta, niistä löydät tietoa kerhoistamme ja muustakin toiminnastamme.

Pvm

klo

Paikka

Ohjelma

Ma
12.1.

13.00

Seurakuntatalo,
Kirkkokatu 6

Kerhokauden avaa kirkkoherra Timo Hukka.
Vierailija Edunvalvonta-valtuus ry:stä: ”Kuka
saa hoitaa asioitani, jos en itse pysty”.

Ma
2.2.

13.00

Seurakuntatalo,
Kirkkokatu 6

Matkapojat /Op-Pohjola vakuutukset.

Ma
2.3.

13.00

Seurakuntatalo,
Kirkkokatu 6

Senior Shop- muotiesitys.

Ma
16.3.

13.00

Salon SYTY:n toimi- Kevätkokous (huomioi pitopaikka),
tilat, Helsingintie 6 Kokouskutsu tämän julkaisun takakannessa.
Tervetuloa!

Ma
13.4.

13.00

Seurakuntatalo,
Kirkkokatu 6

Avustajakeskus esittelee toimintaansa (Krista Suosaari-Vihiniemi)

Ma
4.5.

13.00

Seurakuntatalo,
Kirkkokatu 6

Vieraana Salon Sairaalan korva-nenä- ja
kurkkutautien erikoislääkäri Kaisa Erjala
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Kuukausi

Päivä

Klo

Tammikuu

maanantai 19. päivä

13 – 15

Helmikuu

maanantai 16. päivä

13 – 15

Maaliskuu

maanantai 16. päivä

15 – 16

Huhtikuu

maanantai 20. päivä

13 – 15

Toukokuu

maanantai 18. päivä

13 – 15

Kesäkuu

maanantai 15. päivä

13 – 15

Syyskokouksessa päätettyä
Syyskokoukseen 17.11.2014 osallistui 27 jäsentä. Yhdistykselle valittiin uusi puheenjohtaja, koska Antti Nummi ei ollut enää käytettävissä puheenjohtajaksi työkiireidensä vuoksi. Puheenjohtajaksi valittiin varapuheenjohtajana toiminut Kari U.
Sainio.
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Hallitukseen valittiin erovuorossa olleet Anne Nummi, Pentti Laitala ja Irmeli Väinölä uudelleen. Hallituksessa jatkavat Seija Laakso ja Ulla Virtanen. Kari U. Sainion tultua valituksi puheenjohtajaksi, hänen tilalleen valittiin Eero Törmä. Eeron esittely on
toisaalla tiedotteessa. Varajäseninä jatkavat Senja Hussi ja Leila Lehtiniitty.
Kokouksessa päätettiin myös yhdistyksen nimen muuttamisesta. Hallituksen esitys
hyväksyttiin yksimielisesti, uusi nimi tulee olemaan Salon Kuuloyhdistys ry. Nimen
muutos joudutaan yhdistyksen sääntöjen mukaisesti viemään Kuuloliiton liittohallituksen vahvistettavaksi. Tämän jälkeen muutos merkitään yhdistysrekisteriin. Virallisesti nimenmuutos tullee voimaan ensi helmikuun aikana.
Kuulonliiton nostettua omaa osuuttaan jäsenmaksuista, syyskokous joutui päättämään jäsenmaksuista. Uudet jäsenmaksut 1.1.2015 alkaen ovat: varsinainen jäsen
20€ (yhdistyksemme osuus 5€), perhejäsen 10€ (2€), liitännäisjäsen (5€), nuorisojäsen 10€ (2€), kannatusjäsen 60€ (10€). Jäsenmaksu on pieni korvaus siitä, mitä kaikkea yhdistys tarjoaa jäsenilleen.
Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015. Niiden
toteuttaminen tuo jäsenille monipuolista toimintaa.
Uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Ulla Virtanen, sihteeriksi Pentti Laitala, jäsenasioidenhoitajaksi Anne Nummi ja
rahastonhoitajaksi Antti Nummi. Kerhoemännäksi ja – isännäksi valittiin Irmeli Väinölä ja Eero Törmä.
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Hallitus 2015
Nimi

Tehtävä

Puhelin

Sähköposti

Kari U. Sainio

Puheenjohtaja

0400 120 086

kari.sainio@outlook.com

Ulla Virtanen

Varapuheenjohtaja

040 573 2785

ullasti@msn.com

Seija Laakso

Hallituksen jäsen

040 849 3064

Pentti Laitala
Anne Nummi

Hallituksen jäsen,
sihteeri
Hallituksen jäsen,
jäsenasioiden
hoitaja

040 512 1760

pentti.laitala@gmail.com

0400 672 007

anne.nummi@hotmail.fi
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Eero Törmä

Hallituksen jäsen

050 527 5122

trmeero@gmail.com

Irmeli Väinölä

Hallituksen jäsen

040 545 6152

ivainola@hotmail.com

050 348 9141

senja.hussi@gmail.com

Hallituksen varajäsen
Hallituksen varajäLeila Lehtiniitty
sen
Senja Hussi

045 651 7488

Hallituksen ulkopuolinen
Antti Nummi

Rahastonhoitaja

050 357 9913

antti.nummi@manetipa.fi

Puheenjohtajan tervehdys!
Toivotan kaikille yhdistyksemme jäsenille oikein hyvää ja pirteää toimintavuotta
2015! Toivotan vuoden aikana yhdistykseemme liittyneet jäsenet tervetulleiksi toimintaamme. Kehittämiskeskustelussa, josta enemmän jäljempänä, on päätetty, että
edellisenä vuonna yhdistykseen liittyneet kutsutaan vuosittain tammi -helmikuussa
tutustumistilaisuuteen.
Tämä vuosi tulee olemaan tapahtumarikas, sillä kaiken muun lisäksi juhlimme lokakuussa yhdistyksen 40-vuotista toimintaamme.
Syyskokouksessa lyötiin lukkoon toimintasuunnitelma 2015. Siitä pääkohdat:
• Kuukausitapaamiset jatkuvat entiseen tapaan kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 13 Seurakuntatalolla paitsi kesä- heinä ja elokuussa. Kuukausitapaamisiin toivomme ja odotamme teiltä vinkkejä sopivista ohjelman esittäjistä
(alustajista), jos vaikka ystäväpiiristänne sellaisia löytyisi. Kuukausitilaisuus voisi olla myös joskus vähän “rennompaa”.?
• Heinäkuussa tapaamme virkistävässä kesätapahtumassa Lehmijärven Rantapirtillä.
• Retket ja matkat ovat tärkeänä osana yhdistyksen toimintaa. Kannattaa osallistua näihin Irmelin suunnittelemiin retkiin, joita yhdistys usein myös tukee.
Retkiä/matkoja on tehty keskimäärin joka toinen kuukausi.
• Kuulolähipalvelua jatketaan SYTY:ssä Helsingintie 6, myös entistä useammin.
Ajat ovat aina tiedotteissa. Avustamme ja neuvomme kykyjemme ja kokemustemme mukaan kuulokojeen käytön ja puhdistuksen asioissa, sekä myymme
edullisia paristoja. Pyrimme avustamaan myös muissa kuuloon liittyvien ongelmien ratkaisussa.
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• Yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset ovat luonnollisesti ohjelmassa. Näihin
olette tervetulleita päättämään ja ideoimaan toimintaamme resurssien puitteissa.

Eero Törmä
Olen Eero Antero Törmä. Synnyin Orivedellä
17.11.1941 seitsemänlapsisen perheen nuorimmaiseksi. Ylioppilaaksi pääsin Oriveden
Yhteiskoulusta vuonna 1962.

Yhdistyksen hallitus on käynyt kehittämiskeskustelun Kuuloliiton edustajien kanssa.
Keskustelujen pohjalta tuli esille samoja asioita, kuin muissakin yhdistyksissä.
Yhdistyksellemme nimettiin seuraavat neljä kehittämiskohdetta:
1. Vapaaehtoisten toimijoiden esiin saaminen jäsenistöstä, sekä uusien jäsenten hankinta. (Nämä ovat haasteena Teille kaikille. Pyytäkää ystäviänne mukaan yhdistykseen, vaikka ei kuulossa olisikaan vikaa. )
2. Esteettömyyden parantaminen ympäristössämme. Eli kuuluvuuden parantaminen eri tilaisuuksissa ja tilanteissa. Esim. induktiosilmukan avulla.
3. Yhteistyön lisääminen, esimerkiksi SYTY:n muiden jäsenyhdistysten, muiden
lähistöllä olevien kuuloyhdistysten sekä eläkeliiton yhdistysten kanssa, unohtamatta Kuuloliittoa ja sen Lounais-Suomen kuulopiiriä.
4. Kuulolähipalvelun laajentaminen, kehittäminen ja koulutus.

Opiskeluni jatkui armeijan jälkeen Turun
Kauppakorkeakoulussa, josta valmistuin ekonomiksi vuonna 1966 ja kauppatieteen maisteriksi vuonna 1975. Opettajan ammattihaave toteutui Salon Kauppaoppilaitoksessa vv.
1966–2004.
Opiskeluaikana Turussa tapaamani Riitan
kanssa muutimme Saloon vuonna 1966. Perheen vanhempi tytär Tuula on perustanut
perheen Saksassa. Nuorempi tytär Hanna asuu Perttelissä. Hänen perheensä eläinharrastus on myöskin minun harrastukseni. Eläkeläiskotimme on Salossa Kirkkokadulla. Kesänviettopaikka löytyy Kiikalan Johannislundista.

Tiedotus on tärkeää. Yhdistyksen sihteeri laatii jäsenille postitettavan jäsentiedotteen 2-3 kertaa vuodessa. Lisäksi tapahtumista tiedotetaan Salonjokilaaksossa ja
Kaupunkitiedotteessa sekä kuukausitapaamisissa. Hallitus on päättänyt, että tiedotusta parannetaan myös luomalla yhdistykselle omat www-sivut.
Jäsenistön edunvalvonta ja vaikuttamismahdollisuus kuuluvat myös yhdistyksen toimintaan tärkeänä osana. Nämä + kuulolähipalvelu ovat minulle henkilökohtaisesti
hyvin tärkeitä kehittämisen kohteita.

Isäni oli sodan aikana kansanhuollon johtaja. Tästä juontaa kunnioitukseni sotaveteraaneja kohtaan ja olenkin sotaveteraaniyhdistyksen jäsen. Sotilasarvoltani olen reservin kapteeni.

Palvelupuolella olemme olleet vaikuttamassa, että joulukuussa on saatu Salon Sairaalan kuulo-osastolle koulutuksesta valmistuneet kaksi kuulontutkijaa kaikiksi arkipäiviksi, aikaisemman 2 pv /viikko.

Kirjoittelen vuosittain Ruoveden ja Oriveden Sanomiin sekä näiden paikkakuntien
Joululehtiin vanhoista tapahtumista. Eläkeläispäiviini kuuluu vielä senioritanssi, kuntoilu, matkustelu, jäsenyys Eläkeliitossa ja Suomi-Saksa seurassa. Riitta-vaimoni on
ollut jo pitkään Kuulonhuoltoyhdistyksen jäsen ja nyt myös minä olen liittynyt mukaan, vaikka minulla ei kuulo-ongelmaa vielä ole.

Seuraavana on tavoitteissani yhdessä Turun Kuuloyhdistyksen ja Kuuloliiton hallituksen puheenjohtajan Eija Isakssonin (turkulainen) kanssa saada TYKS-Turun kuulolaitekorjaamon toimintaa ripeämmäksi. Ehkä myös koulutettu lisähenkilö?
Näin alkuvuoden kirjoituksena tämän sisältö on vähän “kuivaa” tiedotusasiaa.
Yritän jatkossa löytää jotain “mehukkaampaa” kerrottavaa.

Oikein hyvää alkanutta vuotta kaikille!
Terveisin: Kari U. Sainio
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Salon Kuuloyhdistyksen kevätkauden retkiä

Varaukset samoin kuin ystävänpäiväretkelle.

Salon Kuuloyhdistys ry:n ystävänpäivänretki 14.2. Mathildedaliin.

Molempien edellä mainittujen retkien osanottomaksujen eräpäivä on 2.2.2015.
Maksu yhdistyksen tilille, OP: FI90 5410 78400 14672. Maksajan lisäksi on mainittava myös retken nimi.

Bussi lähtee Salon Torilta klo 12.30, paluu
klo 16.30 mennessä. Ruukin Kehräämö ja
Puoti, joka on alpakkatuotteiden erikoismyymälä sekä antiikkiliike Huldan Puoti
ovat tutustumis- ja ostosmahdollisuuskohteina. Alpakkavillan erityisominaisuuksista
ja terveydellisistä vaikutuksista saamme
kuulla asiantuntijatietoa.

Tervetuloa jäsenet perheineen, ystävineen yhdessä tai yksin.
Ennakkotieto ensi kesän virkistyspäivästä
Lounais-Suomen piirin virkistyspäivä la
13.6.2015 alkaen klo 10.00. Lautsian Lomakeskukseen Hauholle. Päivän ohjelmassa on
kivaa tekemistä, näkemistä ja kokemista –
toimintaa sisällä ja ulkona upeassa ympäristössä. Alueelle voi jäädä viettämään iltaa.

Klo 14.30 on Ruukin Krouvissa noutopöydän lounas, yhteinen ohjelmahetkemme ja ystävänpäivän täytekakkukahvit.

Päivän hinta 25 e sisältää ruokailun noutopöydästä ja kahdet kahvit. Allasalueen
käyttö 4 e / hlö.

Retken hinta kaikkineen jäseniltä 25 € ja ei-jäsenet 30 €. 40 paikkaa ilmoittautumisjärjestyksessä joko puhelimitse 040 545 6152 Irmeli Väinölä t. e-mail:
ivainola@hotmail.com t. yhdistyksen kerhossa 12.1 ja 2.2.2015

Lasten hinnat: alle 4-vuotiaat maksutta sekä ruokapöytään että altaaseen, 4-11vuotiaista päivän hinta 12 e, allasmaksu 2 e

Turun Kaupunginteatterin esitys ”Kvartetti” 13.3.2015 Turun Logomossa klo 19.

Lounais-Suomen kuulopiirin virkistystyöryhmä

Lämminhenkinen teatterielämys tuo mestarit lavalle: Marja-Leena Soinne, Risto
Salmi, Leena Takala, Jarmo Alonen.. Sydämellinen komedia itsepäisistä ihmisistä,
jotka eivät anna iän määrätä itseään.
Lippuja varattu 40 kappaletta katsomon
keskiöstä riveiltä 1, 3 ja 14. Logomon teatterissa on 320 paikkaa ja siellä kerrotaan olevan hyvä akustiikka ja kuuluvuus.

Yhdistyksen hallitus on alustavasti päättänyt, että osallistumme virkistyspäivään.
Tarkemmat tiedot päiväretken kokonaishinnasta (matka + 25€) ja ilmoittautumisajasta kerrotaan myöhemmin.
Muitakin retkiä/matkoja on suunnitteilla, niistä viestitään myöhemmin.

Tuettu loma
Maaseudun terveys- ja lomahuolto
ry:ltä (MTLH) on tullut vahvistus tuetusta lomasta, joka järjestetään yhteistyössä MTLH:n ja RAY:n tuella.

Bussi lähtee Salon Torilta klo 17.45. Näytöksen pituus on 2 t 10 min. sisältäen väliajan.
Teatterilipun ja matkan hinta yhteensä
jäseniltä 45 € ja muilta 50 €. Väliaikatarjoilu tilattavissa erikseen á 7,50 € (esim. kahvi/ tee ja kahvileipä)

Paikka ja aika:

Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä, 20.–25.9.2015.

Hakuaika: 3 kk ennen loman alkua
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Henkilömäärä:

30 henkilöä (minimi 16 hlöä, määrän jäädessä tämän alle, loma peruuntuu).

Omavastuuosuudet:

Loman omavastuuosuus on 20€/vrk, alle 17-vuotiailta ei peritä omavastuuta.

Loman sisältö:

Lomaan sisältyy täysihoito, majoitus kahden hengen huoneessa, lomapaikan allasosaston ja kuntosalin käyttö, yleinen
vapaa-ajan ohjelma ja ryhmän ohjelma.

Vastuuhenkilö yhdistyksessämme on Anne Nummi. Tarkemmat tiedot ja hakuohjeet
ilmoitetaan jäsenistölle hyvissä ajoin kevään aikana. Lomatuen hakeminen ei edellytä järjestön tai yhdistyksen jäsenyyttä.

9.30 ja 13–14
Puhelin: 02 313 0087 kuulokojeasiat: ma–pe klo 9–10.30
Puhelin: 02 313 2531 korvakappale- ja apuvälineongelmat:
ma–pe klo 9–10.30
Kuurojen tekstiviestipalvelu: Numerossa 050 573 0826
Postiosoite: PL 52, 20521 Turku
Kuuloliitto

Aluetyöntekijä Lounais-Suomessa:
Krista Heiniö, kuntoutussihteeri
Hämeenkatu 13 B, 33100 Tampere,
p. (03) 214 7146, 0400 844 600

Hyödyllisiä yhteystietoja
TYKS

Ajanvaraus Salon
aluesairaala

Tyks, U-sairaala (rakennus 3), A-sisäänkäynti, K-kerros, Kiinamyllynkatu 4–8, Turku
Kuulovammaiset ja kuurot aikuiset: Kuntoutusohjaaja
Oona Saine,
puh. 02 313 2535 ja 040 739 0162
Salon aluesairaala, Ensiavun sisäänkäynti, 2. krs, Sairaalantie 9,
Salo. Aukioloajat: Ma–pe klo 8–15.30
Puhelin: 02 314 4536, 02 314 4801, 02 314 4934 poliklinikka
02 314 4602 ajanvaraus (ma-pe klo 8-9.30)
Postiosoite: Sairaalantie 9, 24130 Salo

SALON ALUESAIRAALAN KUULONHUOLTOPALVELUT:
kuulontutkimus, kuulokojesovitus, kuulokojehuolto, korvakappalemallinotto, neuvonta ja ohjaus, kuulonapuvälineiden järjestäminen
Puhelinaika maanantaista torstaihin klo 12.30 -13.30, Puhelinnumero: 02-3144327

Neuvontapuhelin, (09) 580 3370 tai info@kuuloliitto.fi
Palvelee maanantaisin klo 9-15

Mehiläinen Salo

Ajanvaraus 010 414 00 Mehiläinen Salo
Mehiläisessä pitää vastaanottoa kuulontutkija Päivi Matti

Sallab Salo

Ajanvaraus (02) 727 4100

Terveystalo Salo

Ajanvaraus 030 6000

Sairaala Neo Salo

Ajanvaraus 010 235 3535

PieniEle-keräys
Pieni ele (ent. Vaalikeräys) on keräys kotimaisen vammais- ja terveystyön hyväksi. Se
järjestetään äänestyspaikoilla lipaskeräyksenä. Vuonna 2015 järjestetään eduskuntavaalit, ennakkoäänestys kotimaassa 8.-14.4.2015, varsinainen vaalipäivä päivä sunnuntai 19.4.2015.
18 vammais- ja terveysjärjestöä paikallisyhdistyksineen ovat mukana keräyksessä,
mukana myös Kuuloliitto. Jokaisessa kunnassa järjestöjen paikallisyhdistykset toteuttavat keräyksen vapaaehtoisvoimin. Vapaaehtoisia on mukana yli 12 000 ympäri
Suomen. Keräystuotto jaetaan Pienessä eleessä mukana olevien 18 kotimaan vammais- ja terveysjärjestön kesken. Kussakin kunnassa lahjoitetusta lipaskeräystuotosta
50 prosenttia jää ruohonjuuritasolle kuntaan keräykseen osallistuville yhdistyksille.

TYKS/Kuulokeskus Tyks, U-sairaala (rakennus 3), A-sisäänkäynti, K-kerros, Kiinamyllynkatu 4–8, Turku
Aukioloajat: Ma–to klo 7.30–15.45, Pe klo 7.30–14.45
Puhelin: 02 313 1526 ajanvaraus ja tiedustelut: ma–pe klo 8–
11

Yhdistyksemme PieniEle-keräysvastaava on Anne Nummi. Jos Sinua kiinnostaa toiminta lipasvahtina, ilmoita tästä Annelle: anne.nummi@hotmail.fi , 0400 672 007
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Yhdistyksemme esillä Salohallissa
Vilpas Vikings on antanut Salon SYTYlle ja sen jäsenyhdistyksille mahdollisuuden
esitellä toimintaansa kotiotteluissaan. Esitteiden lisäksi on mahdollisuus myös
myyntiin oman yhdistyksen toiminnan tukemiseksi. Yhdistyksemme vuoro on koripallo-ottelussa: Salon Vilpas - Bisons Loimaa, Salohalli, keskiviikko 18.2.2015
klo 18.30. Yhdistyksemme esite- ja pika-arpapöytä on silloin hallin sisäänkäyntiaulassa tuntia ennen ottelua ja ottelun väliajalla. Arpajaisilla tuetaan yhdistyksemme toimintaa. Voittoja voit tuoda tammi- ja helmikuun kuukausitapaamisiin)

Miten hoidan kuulokojettani?
Kun käsittelet kuulokojetta varovasti, se pysyy käyttökunnossa useita vuosia ja päivittäisessä käytössä mahdollisesti esiintyvien ongelmien määrä vähenee. Kuulokojeet ovat lujatekoisia, mutta ne eivät silti kestä vääränlaista hoitoa tai käsittelyä. Alla
on muutamia hyödyllisiä hoitovinkkejä:
1.
Suojaa kuulokoje lialta
Varmista, että sormesi ovat puhtaat ja kuivat, ennen kuin kosket kuulokojeeseen.
Mikrofonitulo on erittäin pieni, ja se voi tukkeutua vääränlaisen käsittelyn johdosta.
2.
Vältä iskuja
Älä pudota kuulokojetta kovalle pinnalle. Näin voi tapahtua, kun puhdistat kojetta
tai vaihdat paristoja. Ole varovainen, kun asetat tai poistat kuulokojeen.
3.
Suojaa kuulokoje korkeilta lämpötiloilta
Älä koskaan altista kuulokojetta kuumuudelle. Älä jätä kojetta suoraan auringonpaisteeseen (kotona tai pysäköidyssä autossa) tai lämmittimen viereen.
4.
Suojaa kuulokoje kosteudelta
Poista kuulokoje korvasta, ennen kuin menet suihkuun, kylpyyn tai uimaan. Älä jätä
kojetta kylpyhuoneeseen, sillä siellä on liian kosteaa. Puhdista korvat ajoittain ennen
kuulokojeen asettamista. Kosteus voi vahingoittaa kuulokojeen elektroniikkaa. Suosittelemme, että poistat kuulokojeen pariston yöksi ja jätät paristokotelon auki. Voit
käyttää kuulonhuollon ammattilaiselta saatavaa erityistä kuivausvälinettä.
5.
Pidä poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta
Säilytä kuulokojetta poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta. Korvasta poistettu
mutta edelleen päällä oleva kuulokoje lähettää korkeita ääniä, jotka voivat ärsyttää
koiria. Tämän vuoksi lemmikkikoirat joskus tuhoavat kuulokojeita.
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6.
Vältä kosketusta hiuslakan tai meikkien kanssa
Hiuslakan ja puuterimaisten meikkien hienot hiukkaset voivat tukkia mikrofonitulon
ja jumiuttaa äänenvoimakkuuden säätökytkimen. Poista kuulokoje, ennen kuin käytät hoitotuotteita tai kosmetiikkaa.
7.
Puhdistus
Puhdista kuulokoje varovasti pehmeällä, kuivalla liinalla. Alkoholi, liuottimet ja puhdistusaineet vahingoittavat kojetta.
8.
Korvahygienia
Kiinnitä aina huomiota oikeanlaiseen korvahygieniaan. Kuulokoje toimii parhaalla
mahdollisella tavalla, kun korvissa ei ole vahaa tai likaa (esimerkiksi kuivunutta ihoa
tai infektioita). Sama koskee myös korvantauskojeen korvakappaletta. Kuulonhuollon ammattilaiselta saat tuotteita, joiden avulla voit pitää korvat ja korvakappaleet
puhtaina. Kuulonhuollon ammattilainen voi myös tarkistaa, onko korvissasi tai kuulokojeessasi korvavahan aiheuttamia tukoksia tai likaa ja toimiiko kuulokojeesi kunnolla.
9.
Säilytä kuulokojetta turvallisessa paikassa
Kun et käytä kuulokojetta, säilytä sitä kuivassa liinassa. Kuljeta kuulo-kojetta aina
säilytyskotelossaan. Poista paristot, jos et käytä kuulokojetta vähään aikaan.
10.
Korjauta kuulokoje ammattilaisella.
Ruuvimeisselit ja öljyt eivät sovi yhteen kuulokojeiden kanssa. Jos kosketat kojeen
elektronisia tai hienomekaanisia osia, voit aiheuttaa korjaamattomia vahinkoja.

Vinkkejä
Mitä minun pitää tehdä, jos kuulokoje kuulostaa normaalia hiljaisemmalta tai en
kuule ääntä lainkaan?
Tarkista ensin, toimiiko äänenvoimakkuuden säätö ja voitko lisätä äänenvoimakkuutta. Tee tämä ottamalla kuulokoje käteesi ja puristamalla sitä. Kuulokojeesta tulisi kuulua viheltävä ääni. Tarkista, onko korvakappaleeseen tai letkuun kertynyt korvavahaa tai kosteutta, ja puhdista tarvittaessa.
Tarkista, onko paristo asetettu oikein kojeeseen. Jos tilanne ei parane, vaihda paristo. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä kuulonhuollon ammattilaiseen.

Miten korvakäytäväkoje puhdistetaan ja miten sitä hoidetaan oikein?
1. Kuulonhuollon ammattilainen antaa sinulle yksityiskohtaisia neuvoja kuulokojeen puhdistamiseen.
2. Vesi ja liuottimet voivat vahingoittaa herkkiä elektronisia osia. Kun olet poistanut kojeen korvasta, pyyhi se pehmeällä, kuivalla liinalla. (Jos kuulokoje
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pääsee kosketuksiin veden tai liuottimien kanssa, pyyhi se välittömästi pehmeällä, kuivalla liinalla.)
3. Tarkista päivittäin, onko kuulokojeeseen tai sen korvakappaleeseen kertynyt
vahaa tai kosteutta. Puhdista tarvittaessa. Käytä tähän tarkoitettua erityistä
harjaa. Puhdista kuulokoje aina kauttaaltaan, jotta sen sisään ei kerry korvavahaa tai pölyhiukkasia.
4. Jos kuulokojeen äänenvoimakkuus heikkenee, korvavahasuodatin voi olla tukossa. Vaihda korvavahasuodatin tai kysy neuvoa kuulonhuollon ammattilaiselta.
(Lähde: http://www.phonak.com)

Miten saan tekstityksen näkyviin?

Salon Kuuloyhdistys ry

Valitse television tai digiboksin asetuksista tekstityskieleksi hollanti (DVBtekstitys). Tallentavat digiboksit mahdollistavat tallennuksen tekstityksen kanssa.
Tämä koskee YLE:ä ja MTV3-kanavaa (Ei Nelonen). YLE:n FST5-kanavan ruotsinkieliset ohjelmatekstitykset välitetään vain digitaalisina DVB-tekstityksinä. Tällöin
tekstityskieleksi valitaan hollanti.

Sääntömääräinen kevätkokous pidetään
SYTY:n toimitiloissa, Helsingintie 6, Salo
(huomioi paikka)
maanantaina 16.3.2015 klo 13.00.

YLE:n ohjelmatekstitys näkyy myös teksti-tv:n kautta, mutta muutaman sekunnin
viiveellä. Valitse tällöin tekstitys seuraavilta sivuilta: TV1 sivu 333, TV2 sivu 334,
Yle Teema sivu 336. Uutislähetysten tekstitys näkyy ainoastaan Teksti tv:n kautta
sivulla 335. Nelosen ohjelmia on mahdollista seurata toistaiseksi ohjelmatekstityksellä, kun valitsee teksti-tv:n sivun 333.

Kokouksessa käsitellään
sääntöjen 12 § määräämät asiat.
Kahvitarjoilu.

Ylen kanavilla ohjelmatekstityksestä kertoo televisioruudun oikeassa yläkulmassa
näkyvä teksti. Suomenkielisillä kanavilla teksti on: Tekstitetty suomeksi ja ruotsinkielisellä Yle Fem -kanavalla: Svensk textning. Ilmoitus näkyy ohjelman alkaessa
silloin kun ohjelmassa on ohjelmatekstitys

TERVETULOA!
Hallitus
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