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Muistattehan ilmoitaa puheenjohtajalle tai rahastonhoitajalle tiedossanne olevat koulunsa päättävät kuulovammaiset lapset sekä mistä koulusta valmistuvat. Perus- ja
ammattikoulusta tai ylioppilaaksi valmistuvat!!!!!!!

Yhdestyksen kotisivu: http://www.waasa.fi/pklt

Nimen- ja osoitteenmuutokset, uudet jäsenet, eroilmoitukset ym. yhdistyksen/liiton jäsenrekisterin pitäjälle:
Riitta Ranta-Knuuttila-Mertala
Jokivarrentie 575, 63330 PAHAJOKI
0400-66 4917;
riitta.ranta-knuuttila-mertala@hotmail.com
tai Liiton toimistoon:
KLVL ry

PL 63 / Ilkantie 4, 00401 Helsinki

p: 09-5803700, tekstip: 09-5803702, fax: 095803701,
E-mail: klvl@valkeatalo.fi
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Hei yhdistyksemme jäsenet!
Oletteko koskaan ihmetelleet, kuinka erityislasten äidit valitaan?
Jostakin syystä kuvittelen Jumalan leijailevan maan päällä valikoiden hyvin huolellisesti ja
harkiten. Hän antaa enkeleilleen ohjeita tehdä merkintöjä suureen mustaan kirjaan:
- Aalto, Kaija, suojeluspyhimys Matteus. Metsä, Marja, tyttö, anna suojeluspyhimykseksi
vaikka Gerard. Hän on tottunut rienaamiseen.
Lopuksi Hän sanoo enkelille erään nimen ja hymyilee: "Anna hänelle vammainen lapsi."
Enkeli on utelias: "Miksi hänelle, Jumala? Hän on niin onnellinen." "Aivan niin", Jumala
hymyilee, "Voisinko antaa vammaisen lapsen sellaiselle äidille, joka ei osaa nauraa? Se
olisi julmaa." "Mutta onko hänellä kärsivällisyyttä?" kysyy enkeli. "En tahdo hänellä olevan
liikaa kärsivällisyyttä, muuten hän hukkuu itsesäälin ja epätoivon mereen. Kunhan shokki ja
paha mieli vaimenevat, hän kyllä selviytyy. Katselin häntä tänään. Hänellä on juuri sellainen
itsetunto ja itsenäisyys, joka on niin harvinainen ja niin tarpeellinen äidille. Katsohan, lapsella jonka hänelle annan, on oma maailmansa. Hänen on saatava se elämään hänen
maailmassaan, eikä se tule olemaan helppoa." "Mutta Herra, luulenpa, ettei hän edes usko
sinuun." Jumala hymyilee: "Ei haittaa, minä pystyn järjestämään sen. Hän on täydellinen.
Hän on juuri sopivan itsekäs." Enkeli henkäisee: "Itsekäs, onko se hyvä puoli?"
Jumala nyökkää. "Ellei hän silloin tällöin osaa erota lapsestaan, hän ei tule koskaan selviytymään. Tässä on nainen, jonka teen onnelliseksi vajavaisella lapsella. Hän ei vielä käsitä
sitä, mutta häntä tullaan kadehtimaan. Hän ei koskaan pidä ainoatakaan puhuttua sanaa
itsestään selvänä. Hän ei koskaan pidä yhtäkään askelta tavallisena. Kun hänen lapsensa
ensimmäisen kerran sanoo "Äiti", hän on ihmeen todistaja ja hän tietää sen. Kun hän kuvailee sokealle lapselleen puuta tai auringonlaskua, hän näkee sen niin kuin vain harvat ihmiset näkevät minun luomistöitäni. Sallin hänen nähdä selvästi asiat, jotka minä näen – annan hänen kohota niiden yläpuolelle. Hän ei koskaan tule olemaan yksin, minä olen hänen
vierellänsä hänen elämänsä jokaisena päivänä yhtä varmasti kuin hän on tässä vierelläni,
koska hän tekee minun työtäni." "Entäs hänen suojelupyhimyksensä?" enkeli kysyy heilutellen kynäänsä ilmassa.
Jumala hymyilee: "Peili riittää."

Katkelma englantilaisen E. Bomback:n kirjasta
"Motherhood"

Näillä mietteillä haluan toivottaa Sinulle oikein lämmintä ja aurinkoista kesää!

Tiia
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Johtokunta 2010
Laamanen, Tiia

Haukkakallionkatu 5, 60320 SEINÄJOKI

puheenjohtaja

050-532 1514
tiia.laamanen@netikka.fi

Marttila, Tarja

Lylyntie 13, 60510 HYLLYKALLIO

varapj, KLVL-edustaja

0400-91 0360
tarja.marttila@netikka.fi

Vankka, Anne

Mäkikaivontie 15 E 22, 65100 VAASA

sihteeri

050-5233442, anne.vankka@uwasa.fi

Ranta-Knuuttila-Mertala, Riitta

Jokivarrentie 575, 63330 PAHAJOKI

Varainhoitaja, jäsenrekisteri

0400-66 4917
riitta.ranta-knuuttila-mertala@hotmail.com

Hanna Luoma

Koskikuja 13, 61410 YLISTARO AS
040-519 2302

Varajäsenet:
Rajala, Pirkko

Laihia
040-5512098
pirkko.rajala@jippii.fi

Mäki-Latvala, Tarja

Ampujantie 19, 65380 VAASA
040-716 9255
tml@waasa.fi
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Uusi jäsen johtokuntaan:
Hanna Luoma. Ammatiltani lähihoitaja, teen sijaisuuksia Lapuan kotihoitoon. Perheeseeni kuuluu
kaksi tyttöä, Karoliina 8v. ja Noora-Emilia 10v. joka
on syvästi kulovammainen, sekä avopuoliso Aki.
Kaikki ovat kuulevia paitsi Noora. Käytämme viittomakieltä. Harrastuksiimme kuuluu eläimet , varsinkin hevoset. On meillä muitakin eläimiä tai voisi sanoa eläintarha: pässi, vuohia, kaneja, kissoja, koira
ja tietysti 5 hevosta ja poni.
Noora-Emilia käy Marttilan koulun 2lk Seinäjoella.
Harrastuksiin kuuluu hevosten ja ponien MatchShow
eli näyttelyt ja taitoluistelu, jossa on tulkki aina mukana.

Johtokunnan muiden jäsenten esittelyt löytyvät Lastu 47 ja 48 numeroista

Loppuvuoden tapahtumat
1.8. Kesäretki Saarijärven Puuhapuisto Veijariin
syys-lokakuu Uusien perheiden tapaaminen: Joupin päiväkoti
27.11. lauantai Joulujuhla
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VERTAISPERHEET 2010
Kaustinen, Hannele

Tomi (-89) lievä dysfasia, kuuleva

Ostolantie 27 B 5, 63700 Ähtäri

Miisa (-91) huonokuuloinen

050-5450514

Aki (-94) kuuleva

émail: hannele.kaustinen@gmail.com

Jani (-95) huonokuuloinen

Kujanpää, Anu ja Taisto Kujanpää

Tiia-Maria (-96), kuuleva

Ohmerojärventie 555
61810 Luomankylä

Krista (-98), huonokuuloinen
Miika (-03) kuuleva

06-2313693, 040-7672432
émail: anu.kujanpaa@luukku.com
Laamanen Tiia ja Petteri

Helmi (-04) kuuleva

Haukkakallionkatu 5, 60320 Seinäjoki

Kerttu (-06) kuuro, 1. sisäkorvaistute 2007

050-5321514

2. sisäkorvaistute 4/2008

email: tiia.laamanen@netikka.fi
Ranta-Knuuttila-Mertala, Riitta

Hanna (-93) kuuleva

Mertala, Jukka-Pekka

Jussi (-95) huonokuuloinen

Jokivarrentie 575, 63330 Pahajoki

Joni (-01), kuuleva

06-5123643 (Riitta)
émail: riitta.ranta-knuuttila-mertala@hotmail.com
Ropponen, Mervi ja Jarmo

Annika (-93) kuuleva

Metsätähdentie 10, 60510 Hyllykallio

Antti (-95) huonokuuloinen, sisäkorvaistute

050-3545670 (Mervi)
émail: mervi.ropponen@netikka.fi
Tuomisto, Minna ja Petri

Emmi (-97) huonokuuloinen

Lustilantie 416, 61850 Kauhajoki

Juho (-99) kuuleva

0400-923912

Anni (-03) kuuleva

minna.tuomisto@netikka.fi
Viita Ritva ja Markku

Tuukka (-89) kuuleva

Soittajantie 13, 62100 Lapua

Topi (-98) kuuro, sisäkorvaistute, puhek., yleisopetus

050-5912611 (Ritva)

Silja (-01) kuuro, sisäkorvaistute, eskarissa yleisopetus

émail: ritva.viita@netikka.fi
Välimäki, Susanna ja Jokiniemi, Pasi

Joona (-02) kuuleva

Kakkosvaltaus 13, 60320 Seinäjoki

Lotta (-04) huonokuuloinen, diplegia

050-3537622
susanna.valimaki@luukku.com
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HEI!
Olemme Kolan perhe Kokkolasta. Perheeseemme kuuluu Matias 8-vuotta, Topias 6vuotta, Tatu 4-vuotta ja Onni 2-vuotta. Topiaksella huomattiin syntyessä suulakihalkio
sekä oikean puoleinen mikrotia. Aluksi meille kerrottiin näiden olevan ainoastaan kosmeettisia "vikoja". halkio korjattaisiin 9kk:n ikäisenä ja kun Topiaksella on toinen kuuleva korva, niin hän pärjää.
Hieman ennen 2-vuotissynttäreitä huomasimme, että Topias saa kummallisia raivareita.
Halusin keskustella asiasta lääkärin kanssa, koska epäilin itse että pojalla olisi asiaa
muttei pysty puhetta tuottamaan. Pian saimmekin lähetteen OYS:iin audiofoniatriselle
osastolle. Sieltä saimme kokeille baha-pannan.
Topiaksen puheenkehitys alkoikin tämän jälkeen edistyä. Hänen sanavarasto kasvoi
vauhdilla. Lääkäri oli myös sitä mieltä seuraavalla käynnillä, että Topias ehdottomasti
hyötyisi pannasta sekä puheterapiasta.
Syksyllä 2008 lääkärit OYS:ssa alkoivat puhua baharuuvin laitosta, koska katsoivat hyödyn kuulokojeesta olevan niin suuri ja varsinkin kun esikouluvuosi olisi seuraavana syksynä edessä. Pitkän harkinnan jälkeen suostuimme ruuvin laittoon. Kesällä 2009 Topias
sai sitten ruuvin ja joulukuussa se aktivoitiin eli otettiin kuulokoje käyttöön.
Baharuuvin ja sen aktivoinnin jälkeen Topias pian sanoikin kuulevansa paljon paremmin.
Topias on hyötynyt sekä kuulokojeesta että puheterapiasta. Kojeen käyttö jatkuu, mutta
puheterapia alkaa olla loppu suoralla. Lukemaankin meidän reipas eskarilainen on oppinut.
Ihanaa kesän odotusta kaikille!
Terveisin Kolan perhe kokkolasta

Paula ja Topias
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Pikku Prinsessa
Eräänä aurinkoisena maaliskuun päivänä syntyi pieni prinsessa, aivan
kuin nukke - nätti ja pieni. 50cm vaatteet oli isoja. Vauva oli kiltti, paitsi
vatsavaivat oli riesana. Vauva todettiin kuulevaksi ja kaikki oli ok pienestä koosta huolimatta.
Pikku prinsessa sai nimekseen Nooa-Emilia. Tästä on aikaa 10 vuotta.
Noora kehittyi ja kasvoi niin kuin pitikin. Oppi 1-vuotiaana kävelemään
ja oli muutama sanakin. Sanat oli epäselviä, mutta kuitenkin niistä sai
selvän. tette=koira, äiti, mumma jne. N. 2-vuotiaana sanat katosivat.
Neuvolasta käskettiin odottaa, että kyllä ne sanat sieltä vielä tulevat.
Kävin useasti lääkärissä ja kuuloakin tutkittiin. Lääkäri totesi 3vuotiaana että dysfasia sillä on.
Korvatulehduksia oli ollut kymmeniä joten putket laitettiin korviin ja
kitarisat poistettiin. Pääsimme jälleen kuulontutkimuksista puhtain paperein. Kuulontutkimus oli kuitenkin epätarkka, mutta Noora kuuli, sanoi lääkäri. Minä ihmettelin ettei Noora herää kun imuroin tai
kun koirat haukkuu sisällä. Minulle sanottiin että on niin sitkeäuninen vaan.
Sanoja ei ollut enää yhtään ja riitaa tuli useasti, Noora sai raivareita jostain syystä. Se meni uhmaiän
piikkiin. Leikkaava lääkäri laittoi meidät kuitenkin TAYSiin kuulokokeisiin, jossa sitten kävimme. Noora
oli silloin 4-vuotias. Istuin lasikopissa Noora sylissä vajaa 10min, kun meille selvisi että lapsi ei kuule.
Helpottuneena lähdimme kotiin – nyt oli syy raivareille ja ”sikiäunisuudelle”. Illalla sitä alkoi vasta
ajatella mitä se tarkoittaa – voi apua, se ei kuule, ei koskaan puhu??! jne. Muutaman päivän sulateltuani asiaa, aattelin että – no, alkaa kuulemaan kun mennään implantti-leikkaukseen, josta olimme
saaneet tietoa.
Leikkaus tehtiin Kesällä 2004. Noora oli 4-vuotias. Leikkaus onnistui hyvin ja nyt vaan säädetään ja
sovitellaan ja kuulo tulee tuosta nuon vaan. Kävimme säädöissä sovitusti ja odotimme kuulon palautuvan. Hakkasimme kansia yhteen, koluutin pöytiä ja odotin sanoja ”älä hakkaa”! Eipä tullu sanoja
eikä kuuloa.
Noora ei halunnut pitää kuulolaitetta, se oli hukassa kaiken aikaa. Hän heitteli ja huuti laitetta. Pakon
edessä vaan piti. Meille aloitettiin sitten jo viittoimien opetuskin. Opettaja kävi kotona.
Koska Noora oli erityisryhmässä hoidossa ja hoitajat osasivat perusviittoimia vähän, annoimme omista viittomatunneista hoitajille että saavat opetella viittomakieltä. Hoidossa oli paljon ongelmia, kun
Noora ainut kuuro. Oli yksikseen kaiket päivät, ei ollut halukas leikkimään muitten lasten kanssa.
Aikaa kului ja Noora kasvoi ja opetteli viittomakieltä, joka oli työlästä. Viittomat ei kiinnostanu. Meillä
oli hankaluuksia kotona ymmärtää Nooraa ja Nooran meitä.
Onneksi aika kului nopeaa ja Noora pääsi Seinäjoelle Marttilan kouluun eskariin. Siellä opeteltiin
viittomia ja ympäristö oli viittomakielinen. Oli ihanaa kun Noora oppii viittomia ja raivarit katosivat.
Minä ymmärrin ja Noora ymmärsi meitä. Koulu ja kaverit tuli tärkeiksi. Kaverit joita ei ennemmin ollut,
oli yhtäkkiä monia. Opettaja ja avustaja tuli tärkeiksi.
Nyt Noora on 2. luokalla ja viittomakieli sujuu kuin vettä vaan. Uuden kielen myötä on harrastuksia
tullut mukaan. Tulkki on mukana, minä äitinä pysyn äitin roolissa. Noora haluaa olla kuten muutkin
lapset. Harrastuksia pitäny vähän valita ja kokeilla. 2-vuotta on nyt aktiivisesti harrastettu taitoluistelua
sekä hevosten ja ponien Match Showta. Nooralla on oma pieni poni Roope, jonka hoitaa itse. Samoin
näyttelyissä putsaa ponin kisakuntoon. Tulkki tulkkaa kehässä mitä tehdään milloinkin ja hyvin se on
onnistunut.
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Viime kesänä 2009 totesi TAYSin lääkäri, että Nooralla on kuulohermossa vika tai oikeastaan se on
laiska. Noora kuuli vain korkeita ääniä yhden kerran, toistaessa ei kuulu enää. Kuulolaite jätettiin
TAYSiin ja aloitettiin suunnitella implantin poisto-leikkausta. Nooralla on harvinainen kuulohermovaurio eli 10:stä implantoiduista lapsesta yhdellä voi olla tämä vika. Minulla on harvinainen lapsi jolla on
harvinainen vika.
Me käytämme viittomakieltä joka päivä ja se on meidän jokapäiväistä elämäämme, johon on jo tottunut. Viittomakielen on opetellu myös mummu ja paappa. Vaikka on ollut paljon vaikeita tilanteita ja
asioita käsiteltäväna ja selvitettävänä, en vaihtaisi päivääkään pois. Osaa antaa ja ajatella asioita
toiselta kantilta. Olen monesti todennu, että minulla on kaikesta huolimatta ihana prinsessa, joka on
kasvanut jo isoksi neitiksi, jolle on tullut oma tahto ja tietämys mitä hän haluaa ja tahtoo. Harmi vaan
kun karvat osaa viittoa ja ymmärtää Nooraa, tai voi keskustella hänen kanssa.
Töitä kuulovammainen lapsi teettää, kun pitää miettiä mm. kuka voi hoitaa kun pitää jonkun osata
viittoakkin ja ymmärtää. Pitää hankkia ajoissa tulkki jnk. Minä äitinä olen kuitenkin ylpeä Prinsessastani!
Noora-Emilian äitee Hanna
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Esteetön asuinrakennus
Esteeton.fi > Tieto-osio > Yleisiä lähtökohtia > Kuulovammat
Kuulovammaisia ovat huonokuuloiset, kuuroutuneet ja kuurot. Kaikille kuulovammaisille näköaisti korvaa puuttuvaa kuuloa. Erityisen tärkeä se on täysin kuuroille,
kun taas hyvä akustiikka on tärkeä huonokuuloisille. Kaikille on tärkeä hyvä, häikäisemätön valaistus erityisesti kommunikaatiotilanteessa.
Huonokuuloiset käyttävät usein kuulolaitetta ja huuliltalukua. Heidän äidinkielensä
on puhuttu kieli. Se on myös kuuroutuneiden äidinkieli. He käyttävät apuna viitottua
puhekieltä ja huulilta lukua tai viittomakieltä.
Syntymästä tai varhaislapsuudesta saakka kuurojen äidinkieli on viittomakieli. Puhekieli on heille vieras kieli, jonka he oppivat myöhemmin. Opasteiden kielenkäytön
tulisi olla selkeää ja helppotajuista.
Kuulovammainen voi yleensä asua normaalisti rakennetussa asunnossa. Asukkaan
omat kalusteet, tekstiilit yms. vaimentavat yleensä riittävästi kaikuisuutta, joten erityisiin akustisiin ratkaisuihin on tarvetta vain erikoistapauksissa. Porrashuoneissa on
liiallista kaikua vaimennettava.
Kuulovammainen tarvitsee asunnon varustelussa usein kuunteluun liittyviä erikoisratkaisuja. Tällaisia ovat esimerkiksi tele-/induktiosilmukka TV:n tai radion kuunteluun, ovikelloon ja puhelimeen liitetty valosignaali tai kuvaruudulla varustettu ovipuhelin. Hälytyssignaali voidaan antaa myös mukana kannettavalla tai tyynyn alle sijoitettavalla täristimellä. Apuvälineiden hankinta tulee ratkaista aina tapauskohtaisesti
kunkin asukkaan kuulovamman laatu ja toimintamahdollisuudet huomioon ottaen.
Tele/induktiosilmukkaa käytetään kuuntelun apuvälineenä myös mm. kokoontumistiloissa ja palvelupisteissä. Induktiojärjestelmän olemassaolosta kertoo selkeästi esillä
oleva T-opaste. Rakennuksiin tulee suunnittelu- ja rakennusvaiheessa varata riittävät
johtotiet ja tilavaraukset apuvälineiden asennusta varten. Rakennuksessa ei saa olla
sellaisia betoniraudoituksia, valomainoksia tai muita häiriölähteitä, jotka hankaloittavat tele-/induktiosilmukan käyttöä.
Kaikille tarkoitetuissa opasteissa ja merkinantolaitteissa tulee voida käyttää kuuloaistin lisäksi näköaistia. Summerissa tulee olla valo äänimerkin lisäksi. Palohälytys tulee äänimerkin lisäksi antaa vilkkuvan yleisvalon avulla.
(teksti: Esteetön asuinrakennus, VYP)
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YHTEINEN KESÄRETKI HUVIPUISTO VEIJARIIN
SAARIJÄRVELLE

Sunnuntaina 1.8.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut Tiia Laamanen:
tiia.laamanen@netikka.fi / 050-5321514
Mikäli halukkaita löytyy, tutkimme mahdollisuutta varata bussi yhteistä kuljetusta varten (kyytimaksu)
AVOINNA joka päivä klo 11–18






Aikuiset 11 €
3–14 v. ja eläkeläiset 9 €
0–2 v. maksutta
Erillismaksut: –Mönkijäajelu 2 € –Ponitalutus 2 €
Mönkijäajelu ja ponitalustusratsastus klo 12–13 ja 15–-16,
säävaraus (kova sade).
Ranneke voimassa myös ostopäivää seuraavana päivänä (ranneke
ehjänä ranteessa).
Lemmikkieläinten tuonti Puuhapuistoon on sallittua. Pidäthän
koirasi kytkettynä!
Puuhapuisto Veijari
Puistotie 1, 43100 Saarijärvi
Tiedustelut 0400 621 663
www.veijari.net
Kokkola 171 km
Seinäjoki 153 km
Vaasa 212 km

niitti

HINNAT 5.6.–8.8.2010
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Kuulovammaisen apuvälineet (2005)
Terveydenhuolto järjestää ja kustantaa kuulovammaisten apuvälineitä lääkinnällisenä
kuntoutuksena. Tämä tarkoittaa sellaisia apuvälineitä kuin kuulolaite, herätyskello tai
puhelinvahvistin. Keskussairaaloiden kuuloasemilta ja kuulokeskuksista voidaan
kuulovammaiselle luovuttaa erilaisia apuvälineitä.
Sosiaalihuolto kustantaa vaikeasti kuulovammaiselle apuvälineitä. Sosiaalihuolto
kustantaa sellaisia apuvälineitä, joita kuulovammainen tarvitsee, jotta hän voi asua
kotonaan turvallisesti. Tämä tarkoittaa esim. kuulovammaisten palovaroitinta ja tekstipuhelinta. Kun palvelua haetaan, tarvitaan lääkärinlausunto.
Kela järjestää ja kustantaa vaikeasti kuulovammaisille apuvälineitä, joita he tarvitsevat työssä tai opiskelussa. Apuvälineitä voi saada henkilö, joka ei selviydy työstä tai
opiskelusta ilman apuvälinettä. Apuvälineitä voi myös saada, jos työ tai opiskelu on
ilman apuvälinettä hyvin vaikeaa. Opiskelun täytyy tähdätä työhön.
Vaikeasti kuulovammaisella on lain mukaan oikeus käyttää tulkkia. Jotta voisi käyttää tulkkipalvelua, sitä täytyy anoa asuinkunnan sosiaalitoimistosta. Kun on saanut
hyväksyvän päätöksen, voi alkaa käyttää tulkkia.
______________________________________________________________________

Johtokunta onnittelee kaikkia koulunsa
päättäneitä yhdistyksen jäseniä!
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KOKKI-PALSTA
Miehet kokkaavat - kauha siirtyy haasteviestinä
jäsenperheiden isännältä toiselle
Viimevuonna Kauha Siirtyi Petri Laamaselta Esa Mäki-Latvalalle Vaasaan

Hei,
Kiitän Petteriä kokkausvuorosta.
Tässä Kotoisan ruishampurilaisen resepti,
joka on sopiva mm. miehiseksi
välipalaksi
Ruispalat
Jauhelihapihvi
Sinappia (väkevää) tai Voileipäpikkelssiä
Salaatinlehtiä ja tomaatti
Kurkkusalaattia Punasipuli (raakana) Juustoa
Valmistaminen:
Lämmitä jauhelihapihvi ja leipä pöytägrillillä
Avaa leipä. Levitä yläpuoliskolle sinappi ja alapuolelle
kurkkusalaatti
Leikkaa sipulista suikaleita ja aseta ne kurkkusalaatin päälle
tämän jälkeen iske jauhelihapihvi sipulien päälle
sitten onkin juuston ja tomaatin siivujen sekä salaatin vuoro, laita
ne jauhelihapihvin päälle
laita sinapilla voideltu kansi salaattien päälle ja ala
herkuttelemaan.
Kyytipojaksi sopii hyvin maito tai vaikka Pepsi Maxi.

Seuraavaksi Kauha-haaste lähtee
Kosti Hyväriselle Vaasaan !
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POHJANMAAN KUULOVAMMAISTEN LASTEN TUKI - ÖSTERBOTTENS HÖRSELSKADADE BARNS STÖD RY

1§
Yhdistyksen nimi on Pohjanmaan Kuulovammaisten Lasten
Tuki -Österbottens Hörselskadade Barns Stöd ry. Kotipaikkana Vaasan kaupunki ja toimialueena Etelä-Pohjanmaa,
Keski- Pohjanmaa ja Pohjanmaa.
2§
Yhdistyksen tarkoitus:
a) edistää kuulovammaisten lasten opetus- ja kuntoutustoimintaa.
b) tukea käytännöllisillä toimenpiteillä jo käynnissä olevaa
opetushuoltoa.
c) tutustuttaa kuulovammaisten lasten vanhemmat kaikkeen
saatavilla olevaan julkaistuun ja kokemusperäiseen tietoon
kuulovammaisuudesta.
3§
Tarkoituksensa saavuttamiseksi yhdistys toimeenpanee
neuvottelutilaisuuksia, lasten leirejä ja perhetapahtumia.
4§
Toimintansa tukemiseksi on yhdistys oikeutettu jäsentensä
suorittamien jäsenmaksujen lisäksi vastaanottamaan lahjoituksia, lahjoitussitoumuksia, testamentteja ja perustamaan
erityisiä rahastoja. Asianomaisen luvan saatuaan yhdistys voi
järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä ja myyjäisiä.
5§
Yhdistyksen jäseneksi pääsee yhdistyksen toimialueella tai
muualla asuva henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Jäseneksi hyväksymisestä päättää johtokunta. Jäsenen
tulee suorittaa vuosikokouksen vahvistama jäsenmaksu.
6§
Kunniajäseneksi voi vuosikokous kutsua henkilön, joka
erikoisesti on ansioitunut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamisessa. Jäsen, joka jättää 2 perättäisenä vuotena maksamatta jäsenmaksunsa, toimii yhdistyksen sääntöjen ja hengen
vastaisesti taikka rikkoo kokouksen päätöksiä, voidaan
johtokunnan päätöksellä merkitä erotetuksi yhdistyksestä.
7§
Yhdistyksen asiat hoitaa johtokunta, johon kuuluu vuodeksi
valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valittuna vähintään neljä ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä ja kaksi
varajäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan vuosittain
varapuheenjohtajan, sihteerin ja varainhoitajan. Johtokunnan
varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä on puolet vuosittain
erovuorossa. Ensimmäisenä vuotena erovuoro ratkaistaan
arvalla. Johtokunta on kokonaisuudessaan vastuussa yhdistyksen omaisuuden hoidosta ja toiminnasta.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä
ollessa varapuheenjohtajankutsusta ja se on päätösvaltainen,
jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään
kolme johtokunnan jäsentä on saapuvilla. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

8§
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Päätetyt tilit
ja vuosikertomus jätetään tilintarkastajille tarkastettaviksi
tammikuun kuluessa
9§
Vuosikokous pidetään maaliskuun aikana johtokunnan
määräämänä päivänä. Ylimääräisiä kokouksia pidetään ,
jos johtokunta katsoo ne tarpeelliseksi tai jos vähintään
kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä nimetyn asian käsittelyä varten sitä vaatii kirjallisesti. Ilmoitus kirjeitse vuosi- ja
ylimääräisen kokouksen ajasta ja paikasta sekä siinä käsiteltävistä asioista on toimitettava yhdistyksen jäsenille
viikkoa ennen kokousta.
10 §
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Kokouksen avaus.
2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3) Valitaan kokouksen toimihenkilöt: puheenjohtaja,
sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka samalla
toimivat ääntenlaskijoina.
4) Esityslista.
5) Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus
päättyneeltä vuodelta.
6) Esitellään tilit ja tilintarkastajien lausunnot.
7) Päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen
vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle.
8) Toimintasuunnitelma
9) Talousarvio.
10) Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.
11) Valitaan yhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja.
12) Valitaan yhdistyksen johtokuntaan jäsenet 7§:n
mukaisesti.
13) Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä näille kaksi
varamiestä.
14) Käsitellään muut esille tulevat asiat.
15) Kokouksen päättäminen.
11 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompi kumpi yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa.
12 §
Muutoksia sääntöihin voidaan tehdä kun vuosi- tai ylimääräinen kokous niin päättää ja kokouskutsussa siitä mainitaan ja muutosehdotusta puoltaa 2/3 enemmistö annetuista
äänistä.
13 §
Kysymys yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kuten
sääntöjen muuttamisesta §:ssä 12 mainitaan. Yhdistyksen
purkautuessa tai tultua lakkautetuksi joutuvat varat Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto - Hörselskadade
Barns Föräldraförbund ry:lle.
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