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Yhdistyksemme 47 toimintavuotena jatkamme jo perinteeksi muodostuneita toimintatapoja, samalla 
kehittäen toimintaamme. 

Teemme vapaaehtoistyötä sekä jäsentemme, että muiden kuulovammaisten ja heidän läheistensä hyväksi. 
Yritämme edelleen parantaa ja laajentaa toimintamallejamme, jotta voisimme auttaa kuulovammaisia sekä 
heidän läheisiään kuulovammansa aiheuttamien ongelmien kanssa selviytymisessä. Lisäämme yhteistyötä 
muiden kuuloyhdistysten sekä eläkeläisjärjestöjen kanssa. Yritämme vaikuttaa viranomaisiin sekä 
verkostoitua alueen päättäjien kanssa ja siten lisätä heidän tietouttaan, mitä ongelmia kuulovamma 
aiheuttaa jokapäiväisessä elämässä, sekä kertoa heille mitä voidaan tehdä tilanteen parantamiseksi. 
Pyrimme myös tuomaan apuvälinetietoutta huonokuuloisille, sekä kuntien asioista vastaaville, jotta 
saataisiin julkisten tilojen kuunteluolosuhteet mahdollisimman esteettömiksi. Varaamme kuuloauton 
alueellemme myös ensi vuodeksi, joka kiertää toiminta-alueellamme. 

EDUNVALVONTA 

- Vaikutamme Kuntien vammaisneuvostojen kautta. Edustajamme ovat Järvenpään, Keravan sekä 
Tuusulan vammaisneuvostoissa. Saamme heidän kauttaan kuulovammaisten asiaa paremmin esille. 

- Viranomaisten ja jäsenten sekä muiden kuulovammaisten kuulovammaistietouden lisääminen. 
- Pyrimme saamaan alueemme julkisten tilojen induktiosilmukat asetusten mukaiseen kuntoon. 

KUNTOUTUS JA VIRKISTYSTOIMINTA 

- Kuulolähipalvelutoiminta ja sen kehittäminen: Pyrimme jatkamaan lähipalvelun ilta-aikaa Hyrylässä, 
myös muita paikkakuntia ilta-aikojen lisäämiseksi. Ajatuksenamme on, että kuulovammaisten tulisi 
olla mahdollisimman vaivatonta tulla saamaan apua ongelmaansa. Jatkamme edelleen 
lähipalvelua/vertaisiltaa vanhassa Sahan koulussa Järvenpäässä. 

- Kuulolähipalvelutuntien pitäminen alueemme kaikissa kunnissa resurssien mukaan, myös teemme 
kotikäyntejä tarvittaessa. 

- Sipoon kuulolähipalvelussa tavoitteenamme on jatkaa palvelua myös ruotsinkielisille. Jatkamme 
edelleen Kuulolähettitoimintaamme. 

- Jäsen ja kaikille avointen yleisötilaisuuksien järjestäminen, joissa on eri alojen asiantuntijoita 
vieraina. 

- Jatkamme Boccia -sekä keilailutoimintaa sekä kesäisin frisbeegolfia. Osallistumme alueen Boccia 
turnauksiin. Olemme todenneet ne hyviksi virkistäytymis- sekä kuntoilumuodoiksi. Myös jatkamme 
naapuriyhdistyksen Helsingin kuuloyhdistyksen ja oman yhdistyksemme välisiä keilausturnajaisia. 

- Vertaistuen antaminen ja syrjäytymisen estäminen: Kannustetaan jäseniämme osallistumaan 
Kuuloliiton, Uudenmaan kuulopiirin sekä yhdistysten järjestämään toimintaan. 

Kuulovammainen eristäytyy herkästi kuulo-ongelmiensa takia, siksi virkistäytymistoiminta on erityisen 
tärkeää.   

- Järjestämme virkistäytymistilaisuuksia, kesäretkiä joko kotimaahan tai ulkomaille, kylpyläretkiä, 
teatteriretkiä, mahdollisesti museoretken tms. pikkujoulut, tansseja ym. 

- Jatkamme Boccia -ja keilailutoimintaa, molemmat kerhot ovat Tuusulassa. Lisäksi jatkamme 
frisbeegolfia alueemme frisbeegolf-radoilla. Haastamme muita sekä kuulo -että muita vammais- 
sekä eläkeläisyhdistyksiä kisaamaan kanssamme, sekä otamme vastaan meille esitettyjä haasteita. 

- Kerromme liiton ja piirin järjestämistä tilaisuuksista sekä retkistä, kannustamme jäseniämme 
osallistumaan niihin. 



- Kehitämme edelleen erilaisia virkistysmuotoja. 

TIEDOTTAMINEN 

- Lähetämme jäsenillemme neljä kertaa vuodessa yhdistyksen Kuulolla nimisen jäsenlehden, joka 
jaetaan myös alueen sairaaloihin, terveyskeskuksiin, kirjastoihin, palvelutaloihin ym. vastaaviin 
paikkoihin. 

- Ilmoitamme tilaisuuksista ja tapahtumista Kuulolla jäsenlehdessä, Keski-Uusimaa lehden 
yhdistyspalstalla, Keski-Uusimaa Viikko ilmaisjakelulehdessä, Nurmijärven uutisissa, Sipoon 
Sanomien sekä Itäväylä lehtien yhdistyspalstoilla, Ylen teksti -tv:n kuulovammaissivulla s. 556 sekä 
omilla www–sivulla ja Fasebookissa. 

- Vuosikokouksista ilmoitamme oman Kuulolla lehden lisäksi myös Keski-Uusimaa lehden 
maksullisella ilmoituspalstalla sekä ylen teksti-tv:n sivulla 556 sekä omalla www sivullamme. 

- Toimitamme yhdistyksen info esitettä, joka on väripainettu, jossa kerrotaan yhdistyksestämme sekä 
sen toiminnasta, yhdistyksen toimihenkilöiden yhteystiedot, alueen kirjastoihin, terveyskeskuksiin, 
kuulon tutkijoille, tori ja muissa tapahtumissa sekä muihin sopiviin paikkoihin. 

- Uusille jäsenillemme lähetämme viimeisimmän Kuulolla lehden lisäksi Tervetuloa yhdistykseen -
infon yhdistyksestä sekä väliaikaisen jäsenkortin. 

- Omat nettisivut ovat käytössä osoitteessa: www.keskiuudenmaan kuulo.fi jossa linkki yhdistyksen 
omille Fasebook-sivulle: www.fasebook.com/keskiuudenmaan.kuulo. 

VARAINHANKINTA 

- Jäsenmaksut, paristo sekä tarvikemyynnin tuotto, vaalikeräys sekä joulumyyjäisten tuotto. 
- Kuntien, Saara Kivirannan säätiön, Kuulon tuki ry, sekä muut mahdolliset anomuksista myönnetyt 

avustukset. 

HALLINTO 

- Virallisia kokouksia on kaksi vuosittain. Hallitus kokoontuu 8–10 kertaa vuodessa. 

KOULUTUS JA KURSSIT 

- Avustamme/kustannamme aktiivisten vapaaehtoisten koulutusta kuulolähipalvelutoimintaan sekä 
järjestötyöhön, sekä muuhun tarvittavaan koulutukseen. 

HALLITUS 

      


