1

Pohjanmaan Kuulovammaisten Lasten Tuki Österbottens Hörselskadade Barns Stöd ry
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Muista ehan ilmoitaa puheenjohtajalle tai rahastonhoitajalle edossanne olevat koulun‐
sa pää ävät kuulovammaiset lapset sekä mistä koulusta valmistuvat. Perus‐ ja amma ‐
koulusta tai ylioppilaaksi valmistuvat!!!!!!!

Yhdistyksen kotisivu: http://www.waasa.fi/pklt
Liiton KLVLn kotisivut: http://www.klvl.org
- liiton sivuilla sähköinen lomake jäseneksi liittymiseen

Nimen‐ ja osoi eenmuutokset, uudet jäsenet, ero‐ilmoitukset ym. yhdistyksen/liiton
jäsenrekisterin pitäjälle:

Rii a Ranta‐Knuu la‐Mertala
Jokivarren e 575, 63330 PAHAJOKI
0400‐66 4917;
rii a.ranta‐knuu la‐mertala@hotmail.com
tai Liiton toimistoon:
KLVL ry PL 63 / Ilkan e 4, 00401 Helsinki
p: 09‐5803700, teks p: 09‐5803702, fax: 09‐5803701,
E‐mail: klvl@valkeatalo.fi
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Hei!
Olen Paula Kola, Kokkolasta ja minulla on ilo ja kunnia toimia puheenjohtajana
tuleva vuosi.
Perheeseeni kuuluu aviomies Ma sekä neljä poikaa, joista yhdellä on toispuo‐
leinen mikro a.
Usein olen lapseni myötä sekä tukihenkilönä toimiessa törmännyt siihen, e ä
mikro aa pidetään lähinnä kosmee sena hai ana. Mu a kuinka paljon toisen
korvan ja suuntakuulon puu uminen hankaloi aa elämää? Äi nä olen ainakin
huomannut, e ä paikka, jossa on paljon ihmisiä, liikenteessä ym. vastaavia ‐
lanteita unohtama a on meidän Topias ainakin usein aika "hukassa". Lapsi ih‐
me elee, kun tu u ääni kuuluu, mu a ei edä mistä ääni tulee ennenkuin saa
katsekontak n puhujaan. Ja kouluun mentäessä liikenne ä on paljon ja vielä pi‐
täisi pysyä selvillä mistä päin autoja, mopoja ja muita pyöräilijöitä tulee. Aika
pyörällä on välillä pienen pojan pää tälläisessa äänien sekamelskassa.
Topias on yksi niistä onnekkaista mikro alapsista, joka on saanut avukseen ba‐
haruuvin. Meille sitä suorastaa tarjo in, koska bahapannasta katso in olevan
niin suuri hyöty. OYS:ssa ajatuksena ei tuntunut olevan se, e ä yhdelläkin kor‐
valla pärjää vaan, e ä lapsi saisi mahdollisuuden kuulla paremmin.
Kesäloma lähenee ja kaikenlaisia suunnitelmia kuhisee päässä. Kaikkien suunni‐
telmien lomassa koitetaan välillä rentoutua ja nau a vain arjen pienistäkin asi‐
oista. Aurinkoista kesää toivoen ja toivo aen
Paula Kola

PKLTn toimintapäivä Tohninmäen
Talolla 2.6.2011
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Uusi johtokunnan jäsen esittäytyy:

Hei! Olen Minna Tuomisto Kauhajoelta. Tulin johtokuntaan mukaan uutena jäsenenä keväällä.
Perheeseeni kuuluu mieheni Petri ja lapset Emmi 14 v., Juho 11 v., Anni 7 v. ja Elli 2 v. Olemme
liittyneet yhdistykseen vuonna 2001. Silloin Emmillä todettiin keskivaikea kuulovamma, muut lapsistamme ovat kuulevia. Emmillä on käytössä kuulokojeet molemmissa korvissa. Niiden avulla
hän pärjää hienosti koulussa ja muutenkin. Syksyllä Emmi aloittaa jo kahdeksannen luokan.
Alkuvuosina olimme ahkerasti mukana yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa. Petri oli myös
jonkin aikaa mukana johtokunnassa. Mielestäni muiden samassa tilanteessa olevien perheiden
tapaamisesta on paljon hyötyä sekä vanhemmille että lapsille. Vanhemmat saavat toisilta vanhemmilta käytännön tietoa ja vinkkejä, jota muualta ei saa. Lapsille on tärkeää nähdä ja huomata, että löytyy muitakin, joilla on samanlaisia ”vekottimia” korvissa. Yhdistyksen tapahtumissa on
myös monesti järjestetty kivaa puuhastelua koko perheelle Kannustaisinkin kaikkia rohkeasti
tulemaan mukaan yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin!

Uutena varajäsenenä aloitti:
Olen Matti Kola Kokkolasta. Työskentelen koneistajana metalli-alalla. Perheeseeni kuuluu vaimo
Paula ja 4 vilkasta poikaa.

Johtokunta onnittelee kaikkia koulunsa
päättäneitä yhdistyksen jäsenperheiden jäseniä!
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Johtokunta 2011

Kola, Paula
puheenjohtaja

Jäsenet:
Laamanen, Tiia

Aittatie 10 67600 KOKKOLA
040-8255521
paula.kola@luukku.com

Haukkakallionkatu 5, 60320 SEINÄJOKI
050-532 1514
tiia.laamanen@netikka.fi

Luoma, Hanna

Koskikuja 13, 61410 YLISTARO AS
040-519 2302

Marttila, Tarja
KLVL-edustaja, varapj.

Lylyntie 13, 60510 HYLLYKALLIO
0400-91 0360
tarja.marttila@netikka.fi

Ranta-Knuuttila-Mertala, Riitta
Jokivarrentie 575, 63330 PAHAJOKI
Varainhoitaja/Jäsenrekisteri
0400-66 4917
riitta.ranta-knuuttila-mertala@hotmail.com
Tuomisto, Minna

Lustilantie 416 61850 KAUHAJOKI
040-8461378
minna.tuomisto@netikka.fi

Vankka, Anne
Sihteeri

Mäkikaivontie 15 E 22, 65100 VAASA
050-5233442
anne.vankka@uwasa.fi

Varajäsenet:
Mäki-Latvala, Tarja

Kola, Matti

Ampujantie 19, 65380 VAASA
040-716 9255
tml@waasa.fi
Aittatie 10 67600 KOKKOLA
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Loppuvuoden tapahtumia 2011:
3.9.

Perhetapaaminen Kokkola

24.9.

Perhetapaaminen Sjoki

26.11. Joulujuhla, Kokkola

Lai akaa päivämäärät muis in!
Tarkemmat edot myöhemmin sähköises .
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Pohjanmaan Kuulovammaisten Lasten Tuki - Österbottens Hörselskadade Barns Stöd ry

VERTAISPERHEET 2011

Paula ja Matti Kola
Aittatie 10, 67600 kokkola
040-8255521
paula.kola@luukku.com

Matias (-02) kuuleva
Topias (-03) oikeanpuoleinen mikrotia, baharuuvi, laitettu -09
Onni (-08) kuuleva
Tatu (-06) kuuleva

Kujanpää, Anu ja Taisto Kujanpää

Tiia-Maria (-96), kuuleva

Ohmerojärventie 555
61810 Luomankylä, Kauhajoki

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

Anu 0400 714 230, Taisto 040 58 34 650
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

Elli (-09) kuuleva

Viita Ritva ja Markku

Tuukka (-89) kuuleva

Soittajantie 13, 62100 Lapua

Topi (-98) ja Silja (-01)

050-5912611 (Ritva)

syntymäkuuroja, sisäkorvaistutteet, nyt puhekielisiä, yleisopetuksessa

émail: ritva.viita@netikka.fi

Susanna Välimäki ja Pasi Jokiniemi

Joona (-02) kuuleva

Kakkosvaltaus 13, 60320 Seinäjoki

Lotta (-04) huonokuuloinen, diplegia

050-3537622
susanna.valimaki@luukku.com
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Valokuvia vuoden varrelta

Joulu Tohninmäen talolla 2010

Vuosikokous 2011
Härmän Kuntokeskus

9
VIITTOMAKIELEN OHJAAJA

Koulutus
Vii omakielisen ohjauksen koulutus on alkanut vuonna 2001. Ensimmäiset vii omakielen ohjaajat valmistuivat
vuonna 2004. Opiskellakseen vii omakielen ohjaajaksi, ei tarvitse ennestään omata vii omakielen taitoa.
Vii omakielisen ohjauksen perustutkinnon voi suori aa toisella asteella kolmessa eri oppilaitoksessa: Turun Kris l‐
lisessä opistossa, Pohjois‐Savon Opistossa sekä Rovala‐Opistossa. Koulutus kuuluu humanis seen ja kasvatusalaan,
ja siinä tulee suori aa 120 opintoviikkoa. Koulutus kestää yleensä kolme vuo a. Lähialoja ovat vii omakielen tulk‐
kaus ja opetus sekä puhevammaisten tulkkityö, mu a näiden alojen vaa maa erityisosaamista vii omakielisen oh‐
jauksen perustutkinto ei tuota.

Työnkuva
Vii omakielen ohjaajan erikoisosaamiseen kuuluu erilaisten kommunikoin keinojen hallinta. Näitä kommunikoin ‐
keinoja ovat esimerkiksi suomalainen vii omakieli, viito u puhe, tukivii omat, kuvat, tak ili vii ominen eli kädestä
käteen vii ominen, sormiaakkosvies ntä, selkeä puhe, kirjoi aminen sekä erilaiset puhe a tukevat ja korvaavat
menetelmät joita kutsutaan kirjainlyhenteellä AAC. Puhe a tukevia ja korvaavia menetelmiä ovat esimerkiksi ke‐
holla kommunikoin , pistekirjoitus, esine‐ ja kuvavies ntä sekä BLISS‐kieli.
Vii omakielen ohjaajan asiakkaita ovat esimerkiksi eri‐ikäiset kuulo‐ ja näkövammaiset, kuurosokeat, kehitysvam‐
maiset, sisäkorvaistu een saaneet, au s set sekä ihmiset joilla on kielellisiä erityisvaikeuksia. Erikoisosaamisensa
vuoksi vii omakielen ohjaajat voivat toimia niin ohjaajina kuin avustajinakin sekä ryhmille e ä henkilökohtaises .
Työnkuvaan kuuluu asiakkaan avustaminen jokapäiväisen elämän eri toiminnoissa joista asiakas ei selviydy itse.
Näitä lanteita voivat olla esimerkiksi asioiminen kaupassa, kirjastossa, pankissa tai muissa virastoissa. Voi toimia
myös avustajana ulkoilussa, matkalla, opiskelussa ja niin edelleen. Myös erilaiset ohjaus lanteet joihin kuuluu esi‐
merkiksi erilaiset hoito, ‐ opetus ‐, arki ja vapaa‐ajan lanteet sekä harrastukset. Vii omakielen ohjaajan tulee työs‐
kennellä niin, e ä tukee asiakkaan kokonaisvaltaista kehitystä asiakkaan, ja hänen lähiympäristönsä toiveita kunni‐
oi aen.

Vii omakielen Ohjaajat ry
Vii omakielen Ohjaajat ry aloi toimintansa marraskuussa 2009 tavoi eenaan kerätä vii omakielen ohjaajat yhte‐
näiseksi ryhmäksi. Yhdistys tekee yhteistyötä Erityisalojen toimihenkilölii o (Erto) ja se alajärjestön yksityisten sosi‐
aali‐ ja terveysalojenlii o (Ystea) kanssa. Yhteistyökumppaneina ovat myös Kuurosokeat ry, Kuurojen lii o, Suomen
vii omakielen tulkit ry (SVT) sekä vii omakielen ohjaajia koulu avat opistot.
Amma yhdistyksenä pystytään vaiku amaan amma kunnan asioihin kuten palkkaukseen lii yviin asioihin. Yhdis‐
tyksenä saadaan paremmin vii omakielen ohjaajien amma kunnalle näkyvyy ä ja tunne avuu a työken llä. Yh‐
teistä asiaa aje aessa, joukossa on aina enemmän voimaa kuin yksi äisellä henkilöllä. Yhdistys antaa mahdollisuu‐
den yhteydenpitoon ja vertaistukeen ohjaajien välillä. Yhdistyksen kau a myös työnantajat tavoi avat vii omakie‐
len ohjaajia.
Yhdistykseen voi o aa yhtey ä osoi eeseen vkohjaaja@gmail.com.
‐‐

Yhteistyöterveisin,
Vii omakielen Ohjaajat ry
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Marsu
Marsu on Etelä‐Amerikasta kotoisin oleva jyrsijä, josta on tullut suosi u lemmikki ympäri maailmaa.
Marsua luullaan yleensä useimpien jyrsijöiden tavoin helpoksi lemmikiksi, mu a sitä se ei ole. Kynnet on
leika ava säännöllises , pitkäkarvaisen turkki on harja ava päivi äin, lyhytkarvaisella rii ää karvanläh‐
töaikaan. Rasvarauhanen tulee puhdistaa säännöllises , korvat ja silmät puhdistetaan tarvi aessa. Marsu
tarvitsee myös päivi äistä liikuntaa ainakin tunnin verran, mieluus enemmänkin.
Häkki siivotaan kerran viikossa. Siivouksen yhteydessä olisi hyvä pestä muutkin tavarat kuten ruokakippo
ja juomapullo.
Toisin kuin muut jyrsijät marsu tarvitsee c‐vitamiinia vähintään 25mg vuorokaudessa, sillä se ei pysty itse
sitä tuo amaan. C‐vitamiinin puutos voi aiheu aa marsulle vakavia sairauksia joihin se voi menehtyä. C‐
vitamiini on hyvä antaa esimerkiksi kurkunviipaleen päällä tai juomaveden mukana.
Marsu on laumaeläin ja sen yksin pitäminen ei ole suotavaa. Yksinäinen marsu masentuu ja ikävystyy hel‐
pos ja saa aa kuolla yksinäisyyteen. Tästä syystä marsuja tulisi olla vähintään kaksi.
Marsuja on monen värisiä ja rotuisia. Useimmat eläinkaupasta ostetut marsut ovat risteytyksiä ja puhdas‐
rotuisia marsuja saa suoraan kasva ajilta. Marsurodut jaetaan viiteen ryhmään karvan laadun ja pituu‐
den perusteella: sileäkarvaiset, cres t eli ruse marsut, sa init, karkeakarvaiset ja pitkäkarvaiset. Itselläni
on kolme peruaania jotka siis kuuluvat pitkäkarvaisiin marsuihin ja kaksi lyhytkarvaista risteytysmarsua.
Jos suunnitelmissasi on hankkia marsu, kehotan sinua lukemaan niistä ennen hankintaa mahdollisimman
paljon! Käythän vielä osoi eessa www.bawl.suntuubi.com siellä on lisää etoa marsuistani ja niiden hoi‐
dosta ja kuviakin löytyy!

‐ Elina Peltoniemi
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KOKKI-PALSTA
Miehet kokkaavat - kauha siirtyy haasteviestinä
jäsenperheiden isännältä toiselle
Viimevuonna Kauha Siirtyi Esa Mäki-Latvalallta Kosti Hyväriselle Vaasaan

kei okirjasta "21 miestä kei össä":

Kos n sipuliräpylä

‐2‐4 sipulia paistetaan nelisen muinuu a
‐ siihen lisätään lenkkimakkaraa nelisen (miehekästä) siivua
ja paistetaan yhdessä hetki
‐ otetaan ranskaleipä, joka halkaistaan melkein kokonaan,
kaiverretaan hiukan leipää pois, e ä täyte (makkara ja sipuli
mahtuvat väliin)
‐ leivän väliin voi makkara sipulitäy een lisäksi lai aa juuto‐
raaste a ja koko pake laitetaan uuniin 200 asteeseen 10
minuu ksi ‐lopuksi laitetaan ketsuppia ja
sinappia ja kurkkusalaa a

Miehekäs annos on näin valmis syötäväksi.

Seuraavaksi Kauha‐haaste lähtee
Puuskamäen Hannulle Vaasaan
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www.kela.fi ‐> Henkilöasiakkaat ‐>
Vammaistuet
Oikeus tulkkauspalveluun
Sinulla on oikeus käy ää vammaisten
henkilöiden tulkkauspalvelua, jos sinulla on
• kuulovamma tai
• kuulonäkövamma tai
• puhevamma
ja jos vammasi vuoksi tarvitset tulkkausta

Voit tehdä lauksen välityskeskukseen


teks vies llä



sähköpos lla



puhelimella



3G‐puhelimella



kuvapuhelulla, jota varten tarvitset web‐
kameran sekä internet‐yhteyden



käymällä välityskeskuksessa



kirjeellä



faksilla.

• työssä käymiseen

Ilmoita lauksessasi

• opiskeluun



asiakasnumerosi, nimesi tai henkilötunnuksesi

• asioin in



tulkkauksen päivämäärä sekä tulkkauksen al‐
kamis‐ ja pää ymisaika



tulkkauspaikan tarkka osoite ja kunta, jonka
alueella tulkkaus tapahtuu



paikka, jossa tapaat tulkin



mihin lanteeseen tarvitset tulkkia: onko ky‐
seessä esimerkiksi kokous tai lääkärissä käyn



mistä tulkki saa tulkkaus lanteeseen lii yvää
materiaalia, jos sitä on saatavillamuut lauk‐
seen lii yvät lisä edot, esimerkiksi tulkkaus ‐
laisuuden kieli.

• yhteiskunnalliseen osallistumiseen
• harrastamiseen tai virkistykseen.
Tulkkauspalvelun käy ö edelly ää myös, e ä
pystyt ilmaisemaan itseäsi tulkkauksen avulla ja
käytät jotain toimivaa kommunikoin menetelmää.
Kuulo‐ tai puhevammaisella henkilöllä on oikeus
käy ää tulkkauspalvelua vähintään 180 tun a
vuodessa.
Kuulonäkövammaisella henkilöllä on oikeus käy ää
tulkkauspalvelua vähintään 360 tun a vuodessa.

Saat vahvistusvies n lauksestasi

Kun välityskeskus on vastaano anut lauksesi, saat
vahvistusvies n. Vies lähetetään sinulle mahdolli‐
Päätöksessä otetaan huomioon yksilölliset tarpeesi. simman pian lauksen jälkeen sillä yhteydeno ota‐
valla, jonka olet ilmoi anut asiakasprofiilissasi.
Opiskelutulkkausta voit hakea perusopetuksen
Välityskeskus pyrkii ilmoi amaan sinulle tulkin löy‐
jälkeisiin opintoihin.
tymisestä viiden päivän kuluessa siitä, kun se on
Voit saada tulkkausta myös ulkomaanmatkalle.
o anut lauksen vastaan, tai viimeistään kolme päi‐
vää ennen kuin tarvitset tulkkia.
Voit saada lisätunteja, jos se on perusteltua.

Tilaa tulkki aina omasta välityskeskuksestasi!

Tulkin laaminen
Tulkki lataan Kelan välityskeskuksesta 1.9.2010
alkaen. Välityskeskus määräytyy tulkkauspalvelun
käy äjän ko kunnan perusteella.

Ilmoita väli ömäs välityskeskukseen, jos olet ‐
lannut tulkin, mu a et tarvitsekaan häntä.
Peruu ama omat tunnit vähentävät tulkkaustun‐
tejasi.
Mitä nopeammin teet peruutuksen, sitä paremmin
välityskeskus pystyy palvelemaan kaikkia tulkkaus‐
palvelun käy äjiä.
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Kelan Länsi‐Suomen välityskeskus
Keskus väli ää tulkkeja
ma‐ , to‐pe 8.00–16.00 ja ke 8.00–18.00
Väinönkatu 26 B, 4.krs, 40100 Jyväskylä
puh. 020 6345 540
teks puhelin 020 634 5541

Vammaisten tulkkauspalvelukeskus
Avoinna ma–pe klo klo 10–15
Tulkkauspalveluhakemukset käsitellään Kelan Vam‐
maisten tulkkauspalvelukeskuksessa (Vatu‐keskus).
Keskuksessa tehdään myös tulkkauspalvelupäätök‐
set.
Lisäksi Vatu‐keskus ohjaa ja neuvoo Kelan toimisto‐
ja, tulkkauspalvelun käy äjiä, välityskeskuksia ja
muita yhteistyötahoja tulkkauspalveluun lii yvissä
kysymyksissä. Vammaisten tulkkauspalvelukeskuk‐
sessa työskentelee yhdeksän henkilöä.

teks vies 020 634 5542
fax 020 634 5543
3G‐puhelu 020 634 5544
sähköpos lansi‐suomi@tulkki laus.fi

Päivystävä välityskeskus

Yhteys edot:
Kela / Vammaisten tulkkauspalvelukeskus
Peltolan e 3, 20720 Turku
puhelin 020 634 2802
teks vies 020 634 2900
faksi 020 634 2801
sähköpos vatu@kela.fi
teks puhelin 020 634 2813, 020 634 2814
Kuvayhteys

Päivystysaikana vastaanotetaan ja välitetään kiireel‐
lisiä tulkkaus lauksia. Tilaus on kiireellinen, jos ky‐ Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen
seessä on tervey ä tai turvallisuu a uhkaava lan‐ johtaja Ou Ollila
ne.
Johtajan sijainen, suunni elija Sanna Johansson
Kuvayhteys:
Voit o aa kuvayhteyden Vammaisten tulkkauspal‐
velukeskukseen. Kuvayhteyden avulla tulkkauspal‐
velukeskuksen asiaakaat voivat kysyä vii omakielel‐
lä, viitotulla puheella ja puhevammaiset omalla
kommunikoin tavallaan tulkin kanssa omaan tulk‐
kauspäätökseen lii yvistä asioista.
Yhteys edot ja aukioloajat
Vara avia kuvayhteysaikoja on
maanantai klo 14.00 – 14.30 / 14.45 – 15.15 / 15.30
Ota yhtey ä päivystävään välityskeskukseen joko
– 16.00
puhelimitse, teks vies llä tai sähköpos tse:
keskiviikko klo 9.00 – 9.30 / 9.45–10.15 / 10.30 –
puhelin 020 634 5598
11.00
Näin varaat kuvayhteyden
teks vies t 020 634 5599
Varaa aika osoi eesta vatu@kela.fi.
sähköpos paivystys@tulkki laus.fi
Kirjoita vies n otsikoksi kuvayhteys.
Ilmoita vies ssä toivomasi yhteydenoton päivä‐
Juhlapyhinä (esim. pitkäperjantai) päivystävä välitys‐
määrä, kellonaika sekä asioinnin aihe.
keskus nouda aa sunnuntain aukioloaikoja.

Voit o aa yhtey ä päivystävään välityskeskukseen
myös muuten äkillisissä lanteissa, jos tarvitset tul‐
kin samalle illalle tai seuraavalle päivälle. Päivystä‐
vään välityskeskukseen voit ilmoi aa myös saman
illan tai seuraavan päivän tulkkaus lauksia koske‐
vat muutokset ja peruutukset.
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POHJANMAAN KUULOVAMMAISTEN LASTEN TUKI - ÖSTERBOTTENS HÖRSELSKADADE BARNS STÖD RY

Yhdistyssäännöt
1§

8§

Yhdistyksen nimi on Pohjanmaan Kuulovammaisten
Lasten Tuki -Österbottens Hörselskadade Barns Stöd ry.
Kotipaikkana Vaasan kaupunki ja toimialueena EteläPohjanmaa, Keski- Pohjanmaa ja Pohjanmaa.

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Päätetyt tilit
ja vuosikertomus jätetään tilintarkastajille tarkastettaviksi
tammikuun kuluessa

2§

9§

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§

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.

Tarkoituksensa saavuttamiseksi yhdistys toimeenpanee
neuvottelutilaisuuksia, lasten leirejä ja perhetapahtumia.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

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.

10 §
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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