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Muutostöiden aikaa 
 

Mennyt helteinen kesä on merkinnyt Simpukalle suuria asioita. 
Alkuperäisessä kunnossa ollut todella tikkuinen parkettilattia 
saatiin viimein hiottua ja lakattua. Hallituksen jäsenen Raimo 
Härkösen ammattitaitoisilla suhteilla lattian kunnostajaksi löytyi 
pätevä tekijä, ja voimme aloittaa syyskauden ”puhtaalta 
lattialta”. Kiitos kaikille talkoissa mukana olleille! 
 
Lattian kunnostus paljasti ikäviäkin asioita. Toimistohyllyjen 
siirron myötä talon kulmanurkasta paljastui vesivaurioita, jotka 
olivat tulleet läpi sisäpuolelle asti. Onneksi parketti ei ollut 
kärsinyt. Taloyhtiö on korjannut julkisivua, mutta 
toimistohuoneen nurkan kunnostus värittänee syksyämme. 
Hallitus pahoittelee tilannetta. 
 
Elämme edelleen putkiremontin odotuksessa; tuleva syksy 
ehkä tuo viimein täsmälliset aikataulut ja talousarviot tälle 
suurelle koitokselle. Koska olen suhteellisen tuore yhdistyksen 
jäsen, haluaisin mielipiteitänne Simpukan merkityksestä teille, 
hyvät jäsenet! Koetamme edelleen tasapainoilla taloudellisesti 
säilyttääksemme toimitilamme. 
 
Muutamia muutoksia on tullut kerhojenkin toimintaan, niitä ei 
voine välttää. Kiitän lämpimästi kaikkia tämän lehden 
ilmoittajia ja pyydän jäsenistöä hyödyntämään myös heidän 
palveluitaan parhaansa mukaan. Lämmintä syksyä! 
 
Eija Isaksson 
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Turun Kuuloyhdistys ry:n hallitus vuonna 2014 
 

Eija Isaksson puh. 0400-794 376 
puheenjohtaja  
eija.isaksson@iki.fi 
 
Tuomo Seppälä puh. 0400-654318 
varapuheenjohtaja 
tuomoanteroseppala@gmail.com 
 
Leena Haaslahti puh. 040-900 1561 
sihteeri ja varajäsen  
leenahaaslahti@gmail.com 
 
Hallituksen jäsenet 
 
Raimo Härkönen puh. 050-586 2314 
raimondo@elisanet.fi 
 
Pirkko Lehtinen tekstiviestit 050-345 6641 
pirkko.lehtinen@pp3.inet.fi 
 
Paula Särmä puh. 044-543 5215 

paula.sarma@gmail.com 

Simpukka 
Turun Kuuloyhdistys ry:n jäsenlehti 2/2014 
Toimitus: Hallitus, Kauppiaskatu 21 A 1, 20100 Turku 
Vastaava päätoimittaja: Eija Isaksson 

Taitto: Eija Isaksson 
Kansikuva: Eija Isaksson 
Painos: 1 200 kpl  
Painopaikka: Paino-Kaarina Oy 

mailto:eija.isaksson@iki.fi
mailto:tuomoanteroseppala@gmail.com
mailto:leenahaaslahti@gmail.com
mailto:raimondo@elisanet.fi
mailto:pirkko.lehtinen@pp3.inet.fi
mailto:paula.sarma@gmail.com
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Turun Krt-kerhon toimintaa 
 
Vaikeasti huonokuuloisten ja kuuroutuneiden 
kerhotoimintaa niille, joilla on vaikeuksia saada selvää 
puheesta pelkästään kuulokojeen tai huulioluvun 
avulla. Kaikki muutkin kuuloon katsomatta ovat 
tervetulleita tutustumaan toimintaan.  
 
Kerhossa on kirjoitustulkkaus, eli puhuttu asia 
HEIJASTETAAN VIDEOTYKILLÄ KANKAALLE 
KAIKKIEN LUETTAVAKSI. 
 
Kokoonnumme Simpukassa, Kauppiaskatu 21 A 1, 
Turku klo 14.00 – 16.00 seuraavina lauantaipäivinä: 
 
13.9. Syksyn avaus Fredrika Runebergin 

hengessä. Alustus Liisa Vainio. 
11.10. Turun kaupungin liikuntavastaava Johanna 

Friman vierailee ja kertoo liikunnasta. 
Kokeillaan tuolijumppaa! 

8.11. Tapaamisen aihe vielä auki 
13.12. Kerhon pikkujoulu. Mennään yhdessä 

syömään ulos. Paikka ei  vielä tiedossa. 
 
Liisa Vainio 040 – 595 8813 (vain tekstiviestit) 
 

Simpukan ovisummeri 
 
Kun tulet kerhotiloihimme Simpukkaan, paina yhdistyksen 
ovisummeria ja odota merkkivalon syttymistä. Ulko-ovea 
pitää vetää reippaasti, niin se aukeaa. Muutaman portaan 
jälkeen olet perillä.  
 

Tervetuloa! 
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Pieni Ele-keräys – tule lipasvahdiksi! 
 
Yhdistyksemme on jälleen mukana Pieni Ele-keräyksessä, tällä 
kertaa EU-vaalien yhteydessä. 
 
Lipaskeräys on käynnissä ennakkoäänestyksen aikaan 14.-
20.5.2014 ja vaalipäivänä 25.5.2014. Nyt on oiva tilaisuus kerätä 
varoja mm. yhdistyksen kerhotoimintaan! 
 
Ilmoittaudu kerääjäksi: 
   
Tuomo Seppälä 
puh 040-065 4318   
tuomoanteroseppala@gmail.com 
 
Eija Isaksson 
puh. 0400-794376 
eija.isaksson@iki.fi 

 

    
  

Tiistaikerho 
 
Tiistaikerho kokoontuu Turun seurakuntakeskuksen  
kokoussalissa, Eerikinkatu 3, 2. kerros. 
tiistaisin klo 13.30 - 16.00 syyskaudella 2014 seuraavasti: 
 
 
16.9. Kesämuistelot 
14.10. Ennalta ehkäisevän vanhuspalvelun ohjaaja Päivi 

Sorsa-Entala vierailee 
11.11. Ritun syysrunot (Ritva Aro) 
9.12. Pikkujoululounas seurakuntakeskuksessa 
 
 
Mahdolliset muutokset ja lisäykset YLE teksti-TV:n sivulla 
556 ja maanantaisin Turun Sanomien mielipidesivun 
alareunassa kohdassa yhdistykset. 
 
 
Yhteystiedot: 
 
Pirkko Lehtinen, puh. 050 345 6641 / tekstiviestit, 
pirkko.lehtinen@pp3.inet.fi 
 
Aino Rantala, puh. 050 539 3766, ainran@netti.fi 
 

Kuuloliitto ry:n LIITTOKOKOUS  

pidetään Valkeassa Talossa Helsingissä 25.-26.10.2014. 

Liittokokous on Kuuloliiton korkein päättävä elin, ja siinä 

mm. valitaan Kuuloliitolle puheenjohtajat sekä liittohallitus 

seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Liittokokouksesta ja 

valinnoista tarkemmin Kuuloviesti-lehdessä. 

../Simpukka-lehti%202012%20uudelleen/pirkko.lehtinen@pp3.inet.fi
mailto:ainran@netti.fi
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Pieni Ele-keräys – kiitos!   
 
Sydämellinen kiitos kaikille EU-vaalien lipaskerääjille!  
Saimme yhdistykselle käyttövaroja näistä vaaleista 305,41 
euroa.  

 
Seuraavat vaalit ovat eduskuntavaalit 
sunnuntaina 19.4.2015.  
Ennakkoäänestys kotimaassa on 8.-14.4.2015. 
 
Kerääjäksi voi ilmoittautua jo nyt Tuomolle,  
puh. 0400-654318 ja sähköposti 
tuomoanteroseppala@gmail.com 
    
  

Vertaisystävä 
 
Yhdistys tarjoaa vertaisystävätapaamisia kerhoissa ja 
halutessasi Seija Holmila tapaa sinut kotona tai 
kaupungilla. Pääosassa on keskustelu, tarjoilua ei tarvitse 
järjestää.  
 
Ota yhteyttä!  
Seija Holmila 
puh. 040-543 9829 
seija.holmila@pp2.inet.fi 
 

mailto:tuomoanteroseppala@gmail.com
mailto:seija.holmila@pp2.inet.fi
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Taidepiirin syksy 2014 
 
 
Piirin pitkäaikainen vetäjä Sirpa Nurminen on ilmoittanut 
lopettavansa Taidepiirin vetämisen, mutta jatkamme 
toimintaa piirin jäsenten toivomuksesta! Kiitämme Sirpaa ja 
toivomme hänelle kaikkea hyvää. Sirpan sanoin, ilon kautta! 
 
Taidepiirin aloitusaika on aikaistunut, muutoin ryhmä jatkaa 
samoin eväin ja ideoin kuin aiemmin Simpukassa. 
Kerhopäivät ja –ajat ovat.  
 
Torstaisin klo 13.00 – 16.00  
 

11.9.2014 
9.10.2014 

13.11.2014 
11.12.2014 

 
  
Uusia kiinnostuneita mahtuu mukaan! Jos sinulla on uusia 
ideoita, tule ja tuo ne mukanasi.  
Tervetuloa tutut ja uudet aiheesta kiinnostuneet!  
 

Tutustu yhdistyksemme internetsivuihin osoitteessa: 
 
http://www.turunkuuloyhdistys.fi/ 
 
Olemme myös Facebookissa, etsi meidät hakusanalla 
Turun Kuuloyhdistys 
 
Yle teksti-tv:stä löydymme Kuuloliiton sivulta 556 
 

http://www.turunkuuloyhdistys.fi/
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Jäsenillat syksy 2014 
 
Jäsenillat pidetään Simpukassa 
keskiviikkoisin klo 17.00 alkaen. 
Jäsenilloissa on kirjoitustulkkaus.  
 
10.9. Hyvinvointia keholle ja mielelle – luento katso 

erillinen esittely sivun alalaidasta 
8.10. Jäsenilta "Kodin ja henkilövakuutukset" 

OP-Pohjolan vakuutusasiamies vierailee 
22.10. Syyskokous, katso kutsu toisaalla lehdessä 
5.11. Valtakunnallisen kuulolähipalvelutyöryhmän 

puheenjohtaja Irmeli Wilenius kertoo Kuuloliiton 
kuulolähipalvelusta 

3.12. Joulujuhla srk-keskuksessa 
 
Kiristääkö kuuleminen hartioita? Tule ohjattuun ryhmään 
tekemään rentouttavaa liikettä omaa kehoa kuunnellen. 
Harjoitteet tehdään siten, että kirjoitustulkkauksen 
seuraaminen on mahdollista, esimerkiksi pariharjoituksina. 
Ohjaajana kehotietoisuusvalmentaja Pirjo Salo. Tule 
kuuntelemaan Pirjon luento jäseniltaan  
10.9.2014 klo 17.00.  
 
Jos innostuit, järjestämme ohjatun Hyvinvointia keholle ja 
mielelle-ryhmän Simpukassa neljänä kurssikertana:  
pe 19.9. * ti 30.9. * pe 17.10. * ti 28.10.  
 
Jos ryhmä saadaan kokoon, kurssikerroilta peritään 
jäsenillassa sovittava kurssimaksu. 
Tutustumisluento on maksuton. 
 
Eija Isaksson, puh. 0400-794376, eija.isaksson@iki.fi 

mailto:eija.isaksson@iki.fi
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Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän 
vammaistyö syksyllä 2014 
 
Ohjelmaa ei saatu lehden painoon mennessä! Seuraa 
ilmoittelua Kirkko ja Me-lehdessä!  
 
 

Hengellinen piiri syksyllä 2014 
 
 
Piiri kokoontuu Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän 
seurakuntakeskuksen Yläsalissa Turussa, osoite 
Eerikinkatu 3, 2.kerros.  
 
Kokoontumisaika on klo 15.30-17.00, aloitetaan 
kahvituksella. Syksyn teemat ovat seuraavat: 
 
10.9. Kuka on minun lähimmäiseni? 
22.10. Ihmisoikeudet ja kansainvälinen vastuu 
12.11. Rukous ja valvominen 
10.12. Kuningas saapuu 

 
Tapaamisiin syksyisissä merkeissä 
 
Pete Hokkanen 
pete.hokkanen@evl.fi 

mailto:pete.hokkanen@evl.fi
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Kädentaidot-kerho syksyllä 2014 
 

kokoonnumme entiseen malliin Simpukassa 
seuraavina maanantaina klo 16-18:  
 
8.9.2014 
6.10.2014 
3.11.2014 
1.12.2014. 
 
Kokoontumiskerran teema mietitään aina edellisellä kerralla! 
 
Tervetuloa! 
 
toivottavat Hannele ja Raija 

Syyskokouskutsu 2014 
 
Turun Kuuloyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous  
pidetään keskiviikkona 22.10.2014 klo 17.00 
Simpukassa, Kauppiaskatu 21 A 1, Turku. 
 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 13§ määrätyt asiat. 
Kirjoitustulkkaus. 
 
Tervetuloa!  
Hallitus 
 
Paristonmyynti ennen kokousta klo 16.30 – 17.00 
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TERVEISIÄ MERI-KARINASTA 
 

Ensimmäinen Meri-Karinassa järjestetty kuulovammaisten 

sopeutumisvalmennuskurssi pidettiin 28.7.-1.8 2014.  

Oli helteinen heinäkuun viimeinen viikko. Meitä kurssilaisia oli 

seitsemän, TuKusta viisi ja loput muualta Suomesta. Ryhmä 

oli pieni, koska järjestäjillä oli ollut liian lyhyt aika valmistautua. 

Kurssiohjelma koostui pienryhmä- ja yksilökeskusteluista, 

ohjatusta liikunnasta sekä vapaa-ajan ohjelmasta. 

Korvakääkäri antoi tietoa korvasairauksista, erilaisista 

hoitomuodoista ja vastasi meidän kysymyksiimme. Sosionomi 

antoi tietoa sosiaalietuuksista ja verkostoitumisesta. 

Psykologin ja erikoissairaanhoitajan ohjaamissa 

keskusteluissa käsiteltiin asioita, joita kuulemisen ongelmat 

ovat tuoneet ja siihen sopeutumisesta. Musiikkiterapeutti teetti 

rentouttavan äänenkäytön harjoituksia. Meille esiteltiin 

kuulovammaisille tarkoitettuja apuvälineitä (KL-Support Oy)  

Fysioterapeutti ohjasi liikuntaa mm. tasapainoharjoittelua, 

vesijumppaa ja sauvakävelyä ja rentoutusharjoitteluja. Hän 

kartoitti myös fyysisen kuntomme ja jokaiselle oli tarjolla yksi 

hoitokerta kunkin tarpeen mukaan. Meillä oli myös 

mahdollisuus käyttää päivittäin kuntosalia, uima-allasta ja 

saunaa, mutta kuumuus taisi vähentää niiden käyttöä. 

Kevennystä ohjelmaan toivat opastettu Turku-kierros, Zumba 

Gold, grilli-ilta ja iltahartaus ekumeenisessa taidekappelissa. 

Lisäksi Meri-Karina tarjosi muita palveluja: kampaaja, 

jalkojenhoito ja kasvojenhoito, ehtiköhän joku niitä käyttää. 

Iltaisin käytiin myös sauvakävelyllä omaksi iloksemme.(jatkuu) 
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(jatkoa) 

Ohjelma oli tiivis, toki pieniä lepotaukoja mahtui väliin, ja 

keskustelut mielenkiintoisia ja antoisia. Tämä oli minulle 

ensimmäinen sopeutumisvalmennuskurssi, joten en tiennyt 

mitä odottaa. Palvelu oli hyvää, ruoka oli hyvää, vetäjät olivat 

sympaattisia ja osaavia. Kurssilla oli kivaa. Olisi siellä 

pitempäänkin viihtynyt.   

Jäsenet, hakekaa ihmeessä kursseille Meri-Karinaan! 

 

Pirkko Lehtinen 
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Viitotun puheen kurssi syksyllä 2014  
 
 
Viitotun puheen kurssi vaikeasti huonokuuloisille ja heidän 
lähiomaisilleen järjestetään tuttuun tapaan Simpukassa 
viikon välein  
 

keskiviikkoisin 
 ajalla 3.9. – 26.11.2014 

klo 15.00 - 16.00  
(13 opetuskertaa) 

 
 
Yllättävien peruutusten tai muiden sattumusten varalta on 
varattu pari ylimääräistä opetuskertaa joulukuun puolelta 
(huom! ei tapahtumakalenterissa, ilmoitetaan kurssilla jos 
varakertoja tarvitaan!) 
  
Katso päivät tarkemmin tapahtumakalenterista 
sivuilta 12-13!   
 
Kurssilla peritään sarjahoitomaksuna 3 euroa / kerta.  
Perheenjäsenet ilmaiseksi.  
 
Opettajana toimii Ilona Spiliotopoulos. 
 
Tervetuloa! 
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Kuulokojeen käytön opetusta Simpukassa 
 
seuraavina torstai-iltoina klo 17.00 - 18.30 
 
Syksyllä 2014 
 
4.9.2014 
18.9.2014 
2.10.2014 
16.10.2014 
30.10.2014 
4.12.2014 
18.12.2014 
 
Opettajana ja kuulolähipalveluvastaavana toimii Tuomo 
Seppälä. Opetus on ilmaista ja paikalla on myös 
kirjoitustulkkaus. Tule kysymään yksilöllistä neuvoa ja 
opastusta! Tarvittaessa vaihdan myös kuulokojeen letkun 
sekä autan korvakappaleen puhdistuksessa.  
 
Samaan aikaan on myös kuulon apuvälineiden esittely- ja 
kokeilutilaisuus. Kuuletko puhelimen, ovikellon, 
herätyskellon soitot - tunnetko radion- ja television 
kuuntelua helpottavat laitteet - osaatko hyödyntää 
yleisötiloissa olevia kuulon apuvälineitä? 
  
Tule tutustumaan, kokeilemaan, kyselemään! Muista ottaa 
kuulokojeesi (ja sen käyttöohje) mukaan, sillä useat kuulon 
apuvälineet edellyttävät omaa kuulokojetta, jossa on T-
asennon käyttömahdollisuus. 
 
Tiedustelut: Tuomo Seppälä, puh. 040 065 4318, 
tuomoanteroseppala@gmail.com 
  
 

mailto:tuomoanteroseppala@gmail.com
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Tervetuloa Happy Houseen! 

 

Happy House on Turun Seudun Vammaisjärjestöt TVJ 

ry:n ylläpitämä kaikille avoin ja esteetön 

kohtaamispaikka Ursininkadulla, ihan Turun 

keskustassa. Toimintaa rahoittavat Turun kaupunki ja 

RAY. Happy Houseen ovat kaikki tervetulleita: ei 

tarvitse olla vammaa, sairautta tai diagnoosia eikä 

tarvitse kuulua mihinkään yhdistykseen, vaikka 

kaikkea edellä mainittua saakin olla. Riittää, että on 

rohkeutta astua sisälle. Happy Housessa on joka 

päivä erilaista ohjattua toimintaa.  
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Päivittäisten teemojen mukaisten ohjelmien lisäksi 

meillä kokoontuu mm.  ATC-korttipiiri, Kirjallisuuspiiri, 

Tuolijumppa- ja kuntoutusryhmä, Piirustus- ja 

värityskerho sekä Taideryhmä. 

Syyskaudella järjestetään Nuortenryhmä, 

Kokkikursseja, ATK-kurssi sekä Tavaranvaihtotoreja.  

Lisäksi Happy Housessa on mahdollista saada kerran 

kuussa Liikunnan Palveluohjausta. Kursseista ja 

Kädentaidoista perimme maksua, muuten ohjelma on 

maksutonta. Päivittäiseen ohjelmaan ei tarvitse 

ilmoittautua.  

Happy Houseen voit tulla juttelemaan kaverin kanssa, 

lukemaan lehtiä, hakemaan vammais- ja 

pitkäaikaissairausjärjestöjen esitteitä, nauttimaan 

edullisen kahvion tuotteista, tutustumaan vaihtuviin 

taidenäyttelyihin tai käyttämään tietokoneita. Iltaisin 

Happy Housea vuokrataan yhdistyksille ja yksityisille 

omia tilaisuuksia varten. Tietoja Happy Housen 

päivittäisestä ohjelmasta ja aukioloajoista löydät 

omista tiedotteistamme, jotka löydät Happy Housesta, 

nettisivuilta www.happyhouseturku.fi tai Facebookista 

osoitteesta www.facebook.com/HappyHouse.Turku. 

Tavataan Happy Housessa! 

 
Katariina Ottosson, vastaava ohjaaja 

Happy House 
Ursininkatu 11 
20100 Turku 
p. 02-2518 421 
www.happyhouseturku.fi 

 

http://www.happyhouseturku.fi/
http://www.facebook.com/HappyHouse.Turku
http://www.happyhouseturku.fi/
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Tallinnaan kesällä 2015? 
 
Sisarjärjestömme Eesti Vaegkuuljate Liit teki vierailun Suomeen 
10.-12.6.2014. Noin 50 hengen ryhmä kierteli Suomea käyden 
ensin Helsingissä, sitten tuli vieraaksemme tänne Turkuun ja 
jatkoi matkaansa Tampereelle. Saimme lahjaksi korva-aiheisen 
mukin (kts. kansikuva) sekä kutsun saapua vastavierailulle 
Tallinnaan ensi kesänä. Tallinnassa on monia kohtuuhintaisia 
kylpylöitä.  
 
Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Eijaan: puh. 0400-794376 tai 
eija.isaksson@iki.fi 
 
 
 
 

HUOMIO! HUOMIO!HUOMIO! HUOMIO! HUOMIO! HUOMIO! HUOMIO! 

 
 

 

CI-KERHO ON TAUOLLA SYKSYN 2014 
 
….ja etsii ainakin toista vetäjää. Jos sinulla on sisäkorvaistute 
(-istutteet) ja haluat keskustella sekä vertailla kokemuksiasi 
turvallisessa ja tutussa piirissä vertaisten kanssa, ota yhteyttä 
Eva Löfmaniin puh. 050 585 5000 ja sähköposti 
eva.lofman@vaestoliitto.fi 
 

HUOMIO! HUOMIO!HUOMIO! HUOMIO! HUOMIO! HUOMIO! HUOMIO! 
 
 

mailto:eija.isaksson@iki.fi
mailto:eva.lofman@vaestoliitto.fi
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Paristonmyynti syksyllä 2014:  
 
Pvm Klo Viikonpvä Paikka 

10.9.2014 16.30 - 17.00 keskiviikko Simpukka 

16.9.2014 16.30 - 17.30 tiistai Simpukka 

7.10.2014 12.00 - 13.00 tiistai Simpukka 

8.10.2014 16.30 - 17.00 keskiviikko Simpukka 

14.10.2014 16.30 - 17.30 tiistai Simpukka 

22.10.2014 16.30 - 17.00 keskiviikko Simpukka 

5.11.2014 16.30 - 17.00 keskiviikko Simpukka 

6.11.2014 17.00 - 18.30 torstai Simpukka 

11.11.2014 16.30 - 17.30 tiistai Simpukka 

18.11.2014 12.00 - 13.00 tiistai Simpukka 

20.11.2014 17.00 - 18.30 torstai Simpukka 

3.12.2014 16.30 - 17.00 keskiviikko Srk-keskus 

9.12.2014 16.30 - 17.30 tiistai Simpukka 

16.12.2014 12.00 - 13.00 tiistai Simpukka 

 

Paristojen myyjät: 
Terttu Lehto, tertle2@dnainternet.net 
Marjaana Raudaskoski, puh. 040 571 2153 
 
Paristorasia (sis. 6 paristoa), hinta 6,50 eur 
Myynnissä yleisimmät paristokoot ja myös kokoa 10. 
 
Paristonmyyntiä myös kuulokojeen käytön 
opetuksen yhteydessä, kts. sivu 17 ja 
tapahtumakalenteri! 
 

mailto:tertle2@dnainternet.net
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TYKS Kuulokeskus 
 
Kiinanmyllynkatu 4-8, 20520 Turku. 
 
Ajanvaraus kuulokoje-, korvakappale- ja apuvälineongelmissa  
puhelimitse ma-pe klo 9.00 - 10.30 
 
• Korvakappaleasiat puh. (02) 313 2531 
 
• Kuulokojeasiat puh: (02) 313 0087 
 
Jos et tiedä, kumpaa ongelmasi lähinnä koskee, käytä 
kuulokojeiden ajanvarausnumeroa. 
 
• Kuuroille / kuuroutuneille tarkoitettu tekstiviestinumero:  
050 5730826.  
 
 
Tekstiviestissä ilmoitettava nimi, sotu ja asia. Viestiin vastataan 
myöhemmin, ei heti. 
 

 Tue yhdistyksemme toimintaa vapaaehtoisella 
tukimaksulla!  
 

Saajan tilinumero: FI37 5710 7020 0057 03 
Saaja: Turun Kuuloyhdistys ry 
Viite: 20145  
 

Lämmin kiitos tuestasi! 
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Lähettäjä: 
Turun Kuuloyhdistys ry 
Kauppiaskatu 21 A 1 
20101 TURKU 

Turun Kuuloyhdistys ry  
 
Kuuloliitto ry:n jäsenyhdistys, jäsenmäärä 468 
henkeä.  
 
Toimitila Simpukka, osoite 
Kauppiaskatu 21 A 1, 
20100 Turku 
 
Tärkeimmät jäsenmaksut vuonna 2014: 
Varsinainen jäsen 22 euroa, perheenjäsen 15 euroa, 
liitännäisjäsen 8 euroa. Maksuun sisältyy 
valtakunnallinen Kuuloviesti-lehti sekä yhdistyksen 
oma Simpukka-lehti. 
 
Liity jäseneksi kirjeitse, sähköpostitse tai 
Simpukassa: 
Yhdistyksen jäsenkirjuri Tuomo Seppälä, 
Seuravuorenkatu 34, 21330 Paattinen, 
tuomoanteroseppala@gmail.com  
 
Kuuloliiton jäsenkirjuri Kaisu Ritari, Ilkantie 4,  
00400 Helsinki, kaisu.ritari@kuuloliitto.fi 


