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Pääkirjoitus
”Toivottavasti jatkossa panostetaan yhä 

enemmän siihen, että ihmiset voivat 
kohdata toisensa ja harrastaa yhdessä.”

Yksinäisyyskö Suomen suuri ongelma?

V iime vuosina yksinäisyys on noussut 
yhä vahvemmin yhteiskunnallisen 
keskustelun keskiöön. Yksinäisyys-
tutkija, professori Juho Saari on to-

dennut yksinäisyyden olevan keskeisin tekijä, 
joka huonontaa ihmisten terveyttä ja alentaa 
hyvinvointia. Saari on korostanut, että esimer-
kiksi monien terveydellisten oireiden takaa 
voi löytyä varsinaisena syynä yksinäisyys. Sen 
tähden ei tulisi keskittyä pelkästään oireisiin, 
vaan olisi hoidettava myös oireiden takana ole-
vaa syytä, yksinäisyyttä. Yksinäisyyden vai-
kutukset tulisi tunnistaa yhteiskunnalliseksi 
ongelmaksi, jonka ratkomiseen ja vähentämi-
seen olisi suunnattava riittävästi resursseja. 

Vaikka yksinäisyyden vaikutuksista käy-
dään yhä enemmän keskustelua, niin kuinka 
paljon tiedämme yksinäisyyden kokemukses-
ta. Uuden näkökulman iäkkäiden ihmisten 
kokemaan yksinäisyyteen toi valtiotieteiden 
tohtori, Elisa Tiilikaisen, väitöskirjatutki-
mus Yksinäisyys ja elämänkulku: Laadullinen 
seurantatutkimus ikääntyvien yksinäisyydestä. 
Tiilikaisen tutkimus osoitti, että ikääntyvien 
yksinäisyys ei ole niin yksioikoista ja kärsi-
mystä aiheuttavaa kuin julkisuudessa käytävä 
keskustelu antaisi olettaa. 

Tiilikainen kiinnitti yksinäisyyden käsitteen 
vahvasti elämänkulkuun, ja totesi, ettei yk-
sinäisyyden kokemusta voida tarkastella ym-
märtämättä ikääntyneen aiempia elämänko-
kemuksia. Yksinäisyydessä voi elämän aikana 
tapahtua monenlaisia muutoksia: se saattaa 
olla hyvinkin dynaamista ja aaltoilevaa. Yksi-
näisyyttä ei koeta pelkästään suhteessa mui-
hin ihmisiin, vaan myös suhteessa ympäröiviin 
yhteisöihin tai laajemmin yhteiskuntaan. Mer-
killepantavaa Tiilikaisen tutkimuksessa on 
se, että se osoittaa, ettei iäkkään yksinäisen 
elämä ole pelkkää yksinäisyyttä, vaan se voi 
sisältää myös merkityksellisiä ihmissuhteita 
ja tapahtumia sekä tulevaisuuden haaveita. 

Miksi yksinäisyydestä puhuminen on tärke-
ää? Me kaikki voimme olla osaltamme mukana 

ratkaisemassa yksinäisyyteen liitettyjä haas-
teita. Kysymys on minulle henkilökohtaisesti 
tärkeä, koska olen myötäelänyt ja seurannut 
jo pitkään yksinäisen, ikääntyneenä vammau-
tuneen setäni tilannetta. Joka päivä olen huo-
lissani,  miten yksin asuva setäni pärjää ja voi. 
Juttelemme hänen kanssaan useita kertoja 
päivittäin ja aistin selvästi, kuinka puhelum-
me tuovat hänen muuten yksinäiseen päivään-
sä iloa. Samaten kotihoidon työnteki-
jöiden päivittäiset käynnit tuovat 
hetkeksi juttuseuraa ja samalla 
varmistetaan setäni vointi. 

Viikon kohokohta sedälleni 
on paikallisessa päiväkeskuk-
sessa käynti. Siellä hän pääsee 
tapaamaan muita paikkakunnan 
ikääntyneitä ja he esimerkiksi 
jumppaavat yhdessä, järjestävät 
bingoja ja ulkoilevat lähiympä-
ristössä. Myös läheisen näkö-
kulmasta nämä päivät ovat 
erittäin tärkeitä, koska sil-
loin tiedän, että setäni saa 
arkipäiväänsä kaipaamaan-
sa ohjelmaa ja sosiaalisia 
kontakteja. Toivon, että 
jatkossa panostetaan yhä 
enemmän toimintaan ja 
paikkoihin, joissa ihmiset 
voivat kohdata toisensa ja 
harrastaa yhdessä. Näin 
päästään ainakin aske-
leen pidemmälle yksinäi-
syyden ratkaisemisessa. 
Yksinäisyyden vähentä-
mistalkoot voi aloittaa 
vaikka heti ja me kaikki 
voimme tehdä siinä 
osamme!
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Lyhyesti

Hallitus ohjeisti tammikuun kokouksessa toiminnanjohtajaa 
vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelman täsmentämises-
sä. Liittovaltuuston jäsenten tekemät evästykset ja aloitteet 
annettiin toiminnanjohtajalle valmisteluun. 

Hallitus hyväksyi strategian alustaviksi aihealueiksi seuraavat 
teemat: sote- ja maakuntauudistus, työikäisten ja opiskelijoi-
den palvelut sekä tekniikan ja digitaalisten palveluiden kehitys. 
Lisäksi hallitus hyväksyi jäsenjärjestöavustusten myöntämispe-
riaatteet. 

Liisa Sammalpenger valittiin Kuuloliiton edustajaksi ja 
Jaana Linna tarkkailijaksi EFHOH:n vuosikokoukseen 5.5.2017. 
VDNR:n seminaariin ja vuosikokoukseen 11.–14.5.2017 valit-
tiin edustajaksi Maria Smeds ja hänen varahenkilökseen Sari 
Hirvonen-Skarbö. Euro-CIU:n seminaariin ja vuosikokoukseen 

20.–22.4.2017 valittiin Niklas Wenman ja hänen varahenkilök-
seen Maria Smeds. 

Hallitus vahvisti liiton jäsenmaksuosuuden maksaneiden jäsen-
ten määrä: liitossa oli 31.12.2016 jäseniä kaikkiaan 16 028. 

Hallitus hyväksyi Suomen Tinnitusyhdistys ry:n sääntömuutok-
sen vuosikokousmallin muuttamisesta. Hallitus päätti säilyttää 
konserninyhtiöiden hallitusten kokoonpanot ennallaan. Naimi 
Päiwiön rahaston johtokunta ja Artturi Vuorimaan rahaston 
hoitokunta jatkavat samaten entisillä kokoonpanoillaan. Halli-
tus valtuutti myös toiminnanjohtajan ottamaan 250 000 euron 
velkakirjalainan. 

Hallituksen päätöksiä

Eurooppalainen huonokuuloisten kat-
tojärjestö (EFHOH), Audiologien Eu-
roopan järjestö (AEA) ja Kuulokojeval-
mistajien Euroopan järjestö (EHIMA) 
järjestivät yhdessä 1.3. keskusteluti-
laisuuden teemalla ”Kuulonkuntoutus 
on hyvä investointi”. 

Euroopan parlamentissa pidetty tilaisuus 
oli osa kansainvälisen kuulopäivän (3.3.) 
juhlintaa ja sitä isännöivät europarla-
mentaarikot Helga Stevens ja Roberta 
Metsola. 

Stevens korosti avauspuheenvuorossaan, 
etteivät nuoret ymmärrä riittävästi kuu-
lonsuojelun merkitystä. WHO:n Shelly 
Chadhan mukaan hoitamattomista 
kuulovammoista aiheutuu maailman-
laajuisesti merkittävät kustannukset, 
Euroopassa jopa 178 miljardia euroa vuo-
sitasolla. Chadha totesi, että tehokkaan 
seulonnan avulla kuulovammat voitaisiin 
havaita ajoissa. 

Mark Laureyns AEA:sta kertoi, että 
Euroopassa on 52 miljoonaa henkilöä, 
jotka arvioivat kuulonsa heikenneen. 
Alle 60 prosenttia kuulonkuntoutuksen 
tarpeessa olevista henkilöistä on tällä 
hetkellä jonkinlaisen hoidon piirissä. Ter-
veystaloustieteilijä Laurence Hartman 
totesi, että yksi kuulokojekuntoutukseen 

investoitu euro säästää kymmenen euroa 
johtuen seurauksista, jotka aiheutuvat 
kuntoutuksen puutteesta.

EFHOHin varapresidentti Lidia Best 
korosti ihmisoikeusnäkökulmaa: kustan-
nuskysymykset eivät saa rajata ihmisiä 
avun ulkopuolelle, vaan kaikilla tulisi olla 
oikeus saada apua tilanteeseensa.

Tilaisuuden päätti europarlamentaarikko 
Metsola, joka peräänkuulutti järjestöiltä 

entistä enemmän toimia kuulovammai-
suuteen liittyvien asioiden esille nosta-
miseksi. Metsola korosti, että Euroopan 
tulisi  olla eturintamassa haasteiden rat-
kaisemisessa, esimerkiksi seulontaa tulisi 
kehittää.

Kuuloliitosta tilaisuudesta olivat mukana 
kuuroutuneiden toimikunnan jäsen Liisa 
Sammalpenger sekä erityisasiantuntija 
Sami Virtanen.

TEKSTI JA KUVA: JUHA HIETALA

Lounaskeskustelu Euroopan parlamentissa 
kuulokojekuntoutuksen hyödyistä
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Puheenjohtaja
”Väärinymmärrys tai muu 

kommunikaation ongelma pussittaa 
ihmiset helposti eroon toisistaan.” 

Olen seurannut Facebookia sen al-
kuajoista lähtien. Tämä sosiaalisen 
median ensimmäinen näkyvä ilme-
nemismuoto on jo niin varttunut, 

että se pystyy tarjoilemaan muistoja vuosien 
takaa. Eräänä talvisena päivänä Facebook oli 
pyöräyttänyt uumenistaan esiin kuusi vuotta 
sitten kirjoittamani päivityksen. Siinä kerroin 
91-vuotiaasta äidistäni, joka kertoi olleensa 
vanhusten päiväkeskuksessa ilman kuulokojet-
taan. – Kuin olisin ollut pussissa, hän kuvaili 
olotilaansa. 

Muisto vavahdutti minua, koska neljä kuu-
kautta myöhemmin äitini siirtyi ajasta iäisyy-
teen. Hän eli pitkän, toisinaan raskaan, mutta 
myös hyvin antoisan elämän toisen maailman-
sodan ja sitä seuranneen uutteran rakennus-
vaiheen keskellä. Lapset kasvatettuaan hän 
leskeytyi ja eli loppuelämänsä yksin, tosin 
sukulaistensa ja ystäviensä ympäröimänä. 
Kuulokojekaan ei tuottanut hänelle ylivoimai-
sia vaikeuksia, koska perheessä oli muitakin 
kuulokojeiden käyttäjiä auttamassa pulmati-
lanteissa.

Kuvaus pussissa olemisesta on sattuva, kun 
ajatellaan huonokuuloisen elämää. Äitini en-
tisenä raitiovaunun rahastajana piti ihmisten 
kanssa turisemisesta, ja ilman kuulokojetta 
päiväkeskuksen ohjelma oli taatusti ollut 
raskas. Toiset kävijät olivat varmasti ihme-
telleet ja kääntäneet päänsä vähitellen pois, 
kun vastaukset poukkoilivat tai niitä ei tullut 
ollenkaan. Tuttu tilanne? Ihmisten toisilleen 
sanomat sanat ovat niin kallisarvoisia, etteivät 
ne saisi loppua. Ne on luotu vaihdettaviksi, 
suusta suuhun, korvasta korvaan. Kun menet 
toisen ihmisen luokse, puhut hänen kanssaan 
ja tunnet hänen läsnäolonsa, silloin saat vasta-
lääkkeen yksinäisyyteen ja tunnet eläväsi taas. 
Pienikin väärinymmärrys tai muu kommuni-

kaation ongelma pussittaa ihmiset helposti 
eroon toisistaan. On siis huolehdittava kuulos-
ta, että puhe voisi jatkua.

Kuuloliitto on aikoinaan perustettu kerää-
mään meidät huonokuuloiset ja kuuroutuneet 
yhteen. Se toimii joka päivä meidän puolestam-
me. Hyvinä esimerkkeinä tästä toiminnasta 
ovat erilaiset koulutukset, kurssit ja tapahtu-
mat. Olethan tutustunut niihin verkkosivuil-
lamme tai Kuuloviesti-lehden sivuilla? Tuleva 
kevät ja kesä ovat täynnä hienoja tapahtumia. 
Sisäkorvaistutekäyttäjien 
Euro-CIU-symposium pide-
tään 20.–21.4.2017 Valkeassa 
Talossa Helsingissä. Kuulo-
liiton valtakunnalliset kesä-
päivät pidetään Leppävirralla 
Vesileppiksen maisemissa 
16.–18.6.2017. Kuuloautokin 
starttaa taas kierrokselleen 
halki Suomen. Kuulolii-
ton tapahtumat ovat
hyvää vastalääkettä 
yksinäisyyteen! 
Tervetuloa 
joukkoon!

EIJA ISAKSSON

a tutustu ut ve os vu
Kuuloviesti-lehden sivuilla? Tuleva 

esä ovat täynnä hienoja tapahtumia.
stutekäyttäjien
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1.4.2017 Valkeassa 
elsingissä. Kuulo-
akunnalliset kesä-
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Terveydeksi-palsta
tarjoaa ajankohtaista

tietoa kuulosta ja terveydestä.
Kokonaisvaltainen hyvinvointi

on monen tekijän summa,
johon vaikuttavat muun

muassa ihmissuhteet, uni,
ravinto ja liikunta.

Terveydeksi
KOONTI: VIIVI KAAKINEN

Yleinen hätänumero 112 palvelee edelleen 
vain soittopalveluna. Marraskuussa 2016 
saatiin tieto, että suoraan numeroon 112 
voi lähettää hätätekstiviestin aikaisintaan 
joulukuussa 2017 jos silloinkaan. Siihen 
saakka alueelliset hätäkeskukset ottavat 
totuttuun tapaan hätäilmoituksia vastaan 
tekstiviestitse omiin tekstiviestinume-
roihinsa, jotka kuulovammaiselle henkilölle 
annetaan pyynnöstä Kuuloli itosta tai Kuu-
rojen Liitosta. Kehitteillä olevassa järjestel-
mässä valtakunnallinen hätänumero palve-
lee niin soittajia kuin tekstiviestitsekin asi-
oivia henkilöitä – hätätekstiviestit tulevat 
samaan jonoon hätäpuheluiden kanssa.

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia 
koskevassa yleissopimuksessa sanotaan, 
että valtion tulee toteuttaa kaikki tarvit-
tavat toimet varmistaakseen vammaisten 
henkilöiden suojelun ja turvallisuuden vaa-
ratilanteissa. 112-hätätekstiviestipalvelu 
toteuttaisi vaatimusta. Palvelun käyttöönot-
to on kuitenkin viivästynyt – ensimmäinen 
suunniteltu ajankohta sen käyttöönotolle oli 
yli kymmenen vuotta sitten, vuonna 2005. 

Tällä hetkellä hätätekstiviestin lähettämi-
nen alueelliseen hätätekstiviestinumeroon 
maksaa normaalin tekstiviestin hinnan. Yh-
teydenoton hintaa kasvattaa hätäkeskuk-
selta tuleviin lisäkysymyksiin vastaaminen. 
Tulevaisuudessa tekstiviesti numeroon 112 
on ilmainen. Suunnitteilla olevan palvelun 
käyttäjäksi on kuitenkin rekisteröidyttävä 
etukäteen. Lisäksi ruuhkat puhelinverkossa 
saattavat viivästyttää myös numeroon 112 
tulevaisuudessa lähetettävien tekstiviestien 
perille pääsemistä. Yleiseen hätänumeroon 
soitetut puhelut sen sijaan käsitellään jono-
jen ohi. 

Jo käytössä oleva mobiilisovellus 112 Suomi 
ei sekään palvele esimerkiksi kuulovamman 
takia kirjallisesti asioivaa henkilöä. 112 
Suomi -sovelluksen etuna hätänumeroon 
nähden on se, että soittajan tarkka sijainti-
tieto välittyy hätäkeskukseen automaatti-
sesti. 

Outi Alanko-Kahiluodon (vihr) kirjallinen 
kysymys ”Mihin toimiin ministeriö aikoo 
ryhtyä, jotta myös kuulovammaiset pääse-
vät yhdenvertaiseen asemaan hätätilanteis-
sa mahdollisimman nopeasti?” sai vasta-
uksen sisäministeri Paula Risikolta (kok). 
Kuuloliitto ja Kuurojen Liitto jatkavat toi-
mia kirjoittamiseen perustuvan hätäilmoi-
tuspalvelun käyttöön saattamiseksi.

Asiasta uutisoitiin myös Kuuloliiton verkko-
sivuilla

Hätäkeskus. 

112-HÄTÄTEKSTIVIESTIPALVELU KÄYTTÖÖN 
TODENNÄKÖISESTI ENSI VUONNA
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Huono-osaisuus on moniulotteinen käsite ja 
ilmiö. Se ei tarkoita samaa kuin ”köyhyys” tai 
”syrjäytyminen”. Huono-osaisuutta voidaan 
tarkastella terveyden, sosiaalisten suhteiden, 
sosioekonomisten tekijöiden ja riskikäyttäy-
tymisen näkökulmista. Se ei ole yksittäisen 
vastoinkäymisen seuraus vaan monen tekijän 
summa. Huono-osaisuuteen liittyy myös pysy-
vyyttä ja ylisukupolvisuutta – perheiden kuor-
mittuneisuus ja ongelmat saattavat siirtyä tai 
jatkua sukupolvelta toiselle. Toisaalta huono-
osaisuuden kasautuminen tai siirtyminen ei ole 
myöskään väistämätöntä.
 
Huono-osaisuuden kasautumisella viitataan 
siihen, että aiempi huono-osaisuus vaikuttaa 
myöhempään huono-osaisuuteen. Huono-
osaisuuden kasautumista nuoruudesta keski-
ikään on tutkittu osana Stressi, kehitys ja 
mielenterveys -tutkimusta (TAM-hanke) tehtyä 
väitöstutkimusta. Väitöksessä todetaan, että 
nuoruusiän huono-osaisuus – voimakkaimpana 
yksittäisenä riskitekijänä koulutussuunni-
telmien puuttuminen tai epävarmuus niistä 
16-vuotiaana – on yhteydessä kuolleisuuteen 
ennen keski-ikää. Myös nuoruudessa kohdatut, 
useat samanaikaiset vaikeudet sosiaalisissa 
suhteissa olivat yhteydessä kuolleisuuteen 
16-vuotiaista alkaneen ja 42 vuoden ikään 
päättyneen, yhden ikäluokan kattaneen tutki-
musjakson aikana. 

Nuoruusiän kasvuolosuhteet ovat yhteydessä 
aikuisuuden hyvinvointiin tai huono-osai-
suuteen. Vaikeat perhesuhteet nuoruusiässä 
voivat johtaa matalaan koulutukseen, mielen-
terveysongelmiin ja keski-iän taloudellisiin 
ongelmiin. Huono-osaisuuteen voidaan kui-
tenkin vaikuttaa ja sen kasautumista estää 
esimerkiksi perhesuhteita ja koulutuspolkuja 
tukemalla. 

Myös humalajuominen liittyy huono-osaisuu-
den kasautumiseen. Nuoruudesta keski-ikään 
jatkuva humalajuominen liittyy tutkimus-
tulosten mukaan naisilla huono-osaisuuden 
kokemiseen niin terveyden, sosiaalisten suh-
teiden kuin sosioekonomisten tekijöidenkin 
osa-alueilla. Miesten läpi ikäkausien jatkuva 
humalajuominen voi vaikuttaa terveydelliseen 
ja taloudelliseen huono-osaisuuteen. Nuoruus-
iän humalajuominen ei kuitenkaan vaikutta-
nut keski-iän huono-osaisuutena, jos juominen 
väheni nuoruusiän jälkeen.

Tam-hankkeen osana tehty väitöstutkimus: 
Noora Berg: ”Accumulation of disadvantage 
from adolescence to midlife - A 26-year follow-
up study of 16-year old adolescents” (Huono-
osaisuuden kasautuminen nuoruudesta keski-
ikään)

HUONO-OSAISUUDEN KASAUTUMINEN JA 
SEN ESTÄMINEN

Masennus oli 7.4. vietetyn maailman terveyspäivän 
tämänvuotinen teema. Maailmanlaajuisesti ma-
sennus koskettaa WHO:n arvion mukaan yli 300:a 
miljoonaa ihmistä, ja Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen mukaan joka viides suomalainen sairastuu 
elämänsä aikana masennukseen.

Masennus on erilaista kuin ohimenevät masennuk-
sen ja surun tai alakuloisuuden tunteet. Masennus-
tilaan liittyy yleensä masentunut mieliala, mielen-
kiinnon puute aiemmin kiinnostaneita tai mielihyvää 
tuottaneita asioita kohtaan ja poikkeuksellinen vä-
symys. Lisäksi masennuksen oireisiin saattaa kuulua 
muutoksia ruokahalussa ja unen tarpeessa, arvot-
tomuuden tai syyllisyyden tunteita, keskittymisvai-
keuksia, itsetuhoista käyttäytymistä ja itsemurhaan 
liittyviä ajatuksia. Masennus saattaa liittyä myös 
kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön. Siinä tapauksessa 
mieliala vaihtelee voimakkaasti ja masennusjaksot 
vuorottelevat huomattavan aktiivisten ja voimak-
kaan hyvän olon tunteen leimaamien maniajaksojen 
sekä oireettomien jaksojen kanssa.

Masennuksesta puhuminen on toipumisen tär-
keimpiä elementtejä. Mielenterveysongelmiin, 
kuten masennukseen, liittyvä stigma estää ihmisiä 
hakemasta apua ja puhumasta tilanteestaan, vaikka 
siihen olisi tarvetta. Masennuksen ehkäisyyn ja hoi-
toon on olemassa hyvin toimivia menetelmiä, kuten 
keskusteluterapia, mutta apu ja sen tarve kohtaavat 
huonosti. Mielenterveyden keskusliiton mukaan vain 
alle 25 % sairastuneista saa tehokasta hoitoa, vaikka 
masennuksen hoitomahdollisuudet ovat hyvät.

Masennuksen ymmärtäminen vähentää siihen liit-
tyvää stigmaa. Samalla yhä useampi ihminen, jota 
masennus koskettaa, voi myös saada tilanteeseensa 
tukea ja masennukseen hoitoa. 

Lähteet: WHO, Mielenterveyden keskusliitto

WHO:N KAMPANJA: PUHETTA MASENNUKSESTA
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Yksinäisyys

Kerro itsestäsi

– Olen 19-vuotias ja olen kuuroutunut. Lähi-
hoitajaopinnoista olen suorittanut kaksi en-
simmäistä vuotta Oulaisissa, koska olen sieltä 
kotoisin, osaamisalan perässä sitten muutin 
viime kesänä Ouluun, nyt olen Oulun seudun 
ammattiopisto OSAO:lla. Opiskelu on ollut 
erittäin mielenkiintoista ja aika on mennyt 
nopeasti. Vastapainoksi opiskelulle harrastan 
käsitöitä, lenkkeilyä ja kavereiden kanssa ole-
mista.

Miltä on tuntunut kohdata yksinäisiä ihmisiä?

– Aika paljon olen kohdannut yksinäisiä 
ihmisiä. Yksinäisyyttä olen huomannut kai-
kenikäisillä, mutta eniten minulla on koke-
musta ikääntyneistä yksinäisistä. Olen ollut 
harjoittelemassa monipuolisesti eri-ikäisten ja 
erilaisten asiakkaiden paikoissa. Kokemusta 
yksinäisyydestä minulla on myös paljon vapaa-
ajaltani, joten harjoittelun ja vapaa-ajan erot-
taminen on asiassa hieman vaikeaa. Yksinäi-
syys on tosi surullinen asia ja aina sitä toivoisi, 
että kenenkään ei tarvitse olla yksinäinen. Sitä 
toivoo, että ihminen saisi jotain seuraa ja teke-
mistä ja hän kokisi itsensä jollekin tärkeäksi.

Miksi ihminen on jäänyt yksin?

– Puoliso on voinut kuolla. Lapset voivat asua 
kaukana ja henkilö viettää aikaa paljon yksin 
kotona. Yksinäinen voi olla perheetön tai hä-

nellä ei ole sukua olemassa tai lähellä. Elinym-
päristö on muuttunut ja ystäväpiiri kaventu-
nut. Ystäviä on ehkä kuollut, muuttanut pois. 
Tällöin voi olla vaikea etsiä uutta seuraa. Syitä 
on ollut tosi monenlaisia.

– Kun on pääsyt ihmisten kanssa tutuksi ja 
saanut luottamuksen niin hän pystyy puhu-
maan monenlaisista asioista, vaikka yksinäi-
syydestä. Kukaan ei oikein väkipakolla puhu, 
pitää olla rauhallinen ja otollinen tilanne. 
Asiaa voidaan myös hävetä ja peitellä. Asioita 
ei myöskään aina välttämättä sanota suoraan, 
vaan se voidaan sanoa sivulauseessa.

– Yksinäiseksi voi tehdä myös olosuhteiden 
muutokset, kuten sairaudet, vammautuminen, 

Riitta lievittää yksinäisyyttä

Lähihoitajaopiskelija Riitta 

Tohola ei ole yksinäinen, mutta 

hän on opiskeluihin liittyvien 

harjoittelujaksojen aikana vieraillut 

yksinäisten luona ja antanut 

yksinäiselle aikaa. Riitta valmistuu 

loppukeväästä lähihoitajaksi ja hän 

erikoistuu vammaistyöhön.

TEKSTI JA KUVAT: ERKKI AHONEN
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työttömyys tai muutto uuteen paikkaan. Ih-
minen on voinut vain vetäytyä omiin oloihinsa 
eikä välttämättä halua osallistua mihinkään, 
kun ei ole sitä toista ihmistä, joka motivoi läh-
temään.

Yksinäisen arki ja arjen kohokohdat

– Jokaisellahan on omanlainen arki niin yksi-
näisellä kuin ei yksinäisellä. Ajattelisin, että 
yksinäisellä arjessa on voinut olla aika vähän 
kontakteja muihin ihmisiin tai ne ovat tosi 
pinnallisia ja yksinäinen ei ole puhunut syvim-
mistä asioista kenenkään kanssa. Tai on se 
tunne, vaikka olisi kavereita, niin kokee itsen-
sä yksinäiseksi. Ikääntyneellä yksinäisellä voi 
olla vain perustoimet ja jotain kotona tehtäviä 
harrastuksia esim. lukemista, TV:n katselua, 
neulomista.

– Arjen kohokohtia yksinäiselle voivat olla 
muiden ihmisten kontaktit, vieraat ja vierai-
lut, soittaminen ja jutteleminen. Säännöllinen 
toiminta ja osallistuminen vaikkapa harrastuk-
siin ja päivätoimintaan helpottaa yksinäisyyt-
tä. 

Yksinäisyyden hetkiä

– Olen kuullut monien sanovan, että juhlapy-
hien ja juhlapäivien aika koettelee yksinäistä. 
Esimerkiksi joulu on perhejuhla ja silloin tun-
tuu surulliselta viettää se yksin. Henkilö saat-
taa ajatella, että muut ovat nyt yhdessä, minä 

yksin.
– Pimeänä aikana voi olla turvaton olo ja ei 

uskalleta välttämättä lähteä ulos ja jäädään 
sisälle. Sisälläkin on voinut pelottaa.

– Olen kuullut yksinäisiltä yksin asuvilta 
ihmisiltä, joilla on vähän yhteydenpitoa mui-
hin, että heitä voi pelottaa ajatus siitä, että jos 
jotain tapahtuu eikä kerkeä soittaa apua - mil-
loin joku tulee auttamaan, joudunko kenties 
lattialla makaamaan monta päivää?

Miten yksinäiset suhtautuvat yksinäisyyteen?

– Ne yksinäiset henkilöt, joita olen tavannut 
haluaisivat seuraa tai jotain tekemistä, ettei 
joutuisi olemaan yksin. Tärkeäksi on koettu 
keskustelu asiasta ja vaihtoehtoisten ratkaisu-
jen pohtiminen. Joku tyytyy yksinäiseen elä-
mään ja henkilö elelee vain yksinään. 

Miten olet tukenut yksinäistä?

– Olen ollut seurana, ollut se jonka kanssa voi 
jutella. Olen kannustanut osallistumaan toi-
mintaan, järjestänyt virikettä kuten ulkoilua ja 
kannustanut osallistumaan eri kiinnostuksen 
kohteisiin/tapahtumiin/harrastuksiin.

– Tein vapaaehtoistyönä yksinäisten ikään-
tyneiden luona vierailua opintoihini liittyen 
ja koin olevani yksi kohokohta yksinäisen 
elämässä. Itse ajattelen, että paras lääke yk-
sinäisyyteen on muiden ihmisten seura ja aito 
hyväksyntä.

Kuuloliiton jäsenedut
Jäsenhintaiset Otavamedian lehtitilaukset

Erikoisalennukseen oikeuttavat uudet, laskuttamattomat 
kotimaan tilaukset. Voimassaolevaa tilausta ei voi vaihtaa 
alennustilaukseen eikä alennusta voi käyttää voimassa-
olevan tilauksen jatkoksi. Alennus lasketaan normaalista 
määräaikaisesta 12 kuukauden tilaushinnasta. Tilaajapalvelu 
on avoinna ma-pe 8-17, puhelin (09) 156 665, sähköposti 
asiakaspalvelu@otavamedia.fi 

Lehtivalikoima hintatietoineen löytyy oheisesta verkko-
osoitteesta:
http://lehdet.otavamedia.fi /web/kampanja/kuuloliitto

Instrumentariumin tuotteet

Kuuloliiton jäsenet saavat Instrumentariumin tuotteista seu-
raavat alennukset:
• Normaalihintaiset silmälasit - 20 %
• Optikon suorittama näöntarkastus ja silmälasimääräys 
 veloituksetta
• Normaalihintaiset aurinkolasit (Ei Oakley) - 15 % 

Alennusprosentit eivät koske kulloinkin voimassa olevia 
myymälöiden tarjouksia. Jäsenetu on saatavissa kaikista 
Instrumentariumin myymälöistä.
www.instrumentarium.fi 

Majoittuminen jäsenhintaan viikonloppuisin 
Kopolassa

Jäsenhintainen majoitus ja täysihoito 90 €/henkilö viikon-
loppuisin Kopolan kurssikeskuksessa Kuhmoisissa. Yhtey-
denotot ja varaukset: (03) 552 2111 tai 040 770 3803.
www.kopolakuhmoinen.fi 

Alennuksia Kuulo-Auriksen palveluista 

Hostel-Auris tarjoaa majoituspalveluja jäsenhintaan. Lisäksi 
Auriksen voi varata myös kokous- tai juhlakäyttöön jäsen-
hintaan. Tiedustelut: asiakaspalvelu@auris.fi 
www.auris.fi /hostel-auris

10 % alennus Kuuloliiton Kuulokeskuksen 
palveluista
Yhteydenotot: puh. (09) 580 3211 ma-pe klo 9-15
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Yksinäisyys

Ikääntyvien yksinäisyys palaa julkiseen kes-
kusteluun toistuvasti. Keskustelussa tuppaa 
toistumaan mustavalkoinen kuvaus maailmas-
ta, jossa on toisaalta ei-yksinäisiä ihmisiä ja 
toisaalta melko yhdenmukainen yksinäisten 
ryhmä. Yksinäisyyttä kokevien ihmisten tari-
nat yksinäisyydestään ovat kuitenkin monen-
laisia ja yksinäisyys voi merkitä montaa eri 
asiaa, toteaa tutkijatohtori Elisa Tiilikainen. 

Tiilikainen haastatteli väitöstutkimukseensa 
kymmentä Ikihyvä Päijät-Häme -seurantatut-
kimukseen osallistunutta ikääntyvää. 

– Olin kiinnostunut siitä, keitä ovat ne 3 % 
osallistuneista, jotka ovat yksinäisiä usein tai 
jatkuvasti, ja millaista heidän yksinäisyytensä 
on, Elisa Tiilikainen kertoo.

Yksi haastatelluista on Vilho, jonka yksinäi-
syys kumpuaa ennen kaikkea kuulon huono-
nemisesta. Kylällä käyminen ja baarissa istus-
kelu ovat jääneet: tilanteet, joissa ei kuule tai 
äänet ovat kovia, tuntuvat liian epämiellyttä-
viltä. Vilho jää mieluummin kotiin kuin lähtee 
”kirkolle”.

TOIMINTAKYVYN HUONONEMISEN tiedetään 
altistavan yksinäisyyden kokemuksille. Sopeu-
tuminen muuttuneeseen toimintakykyyn on 
riippuvaista esimerkiksi siitä, miten muut ih-
miset suhtautuvat siihen – miten muut ihmiset 
kohtelevat vaikkapa henkilöä, jonka kuulo on 
huonompi kuin aikaisemmin. 

– Yksinäisyydessä on kyse monista asioista, 
ei vain yksilöstä itsestään ja hänen rajoitteis-
taan, Elisa Tiilikainen muistuttaa.

Muut ihmiset eivät välttämättä ymmärrä, 
mitä huonokuuloisuus tarkoittaa ja miten 
se tulee näkyväksi. Muiden ymmärtämättö-
myys tai oletus siitä, että muut tulkitsevat 
huonokuuloisuuden väärin, saattaa aiheuttaa 
häpeää, joka edelleen synnyttää irrallisuuden 

kokemuksia ja vetäytymistä sosiaalisista tilan-
teista.

Ruumiin rajoitteet saattavat lisäksi vaikeut-
taa yksinäisyydestä kertomista. Esimerkiksi 
muistisairaiden henkilöiden tarinat jäävät 
usein pimentoon, samoin ihmisten, joilla on 
afasia. 

– Yksinäisyys paikantuu sitä kokevien tari-
noissa esimerkiksi puhe- tai keskustelukyvyn 
menettämiseen, Elisa Tiilikainen kommentoi 
toimintakyvyn muuttumisen ja yksinäisyyden 
välistä suhdetta. 

Toisaalta häpeää saattavat kokea ja muiden 
ihmisten pilkkaa vältellä myös rollaattorin 
kanssa liikkuvat.

Muutokset toimintakyvyssä, kuten kuulon 
huononeminen, voivat paitsi haurastuttaa 
siteitä ulkomaailmaan, myös haitata kotona 
touhuamista. Vilhon on ollut vaikeaa katsoa te-
levisiota: hän harmittelee sitä, että voi katsoa 
vain tekstitettyjä ohjelmia. 

– Televisio, radio ja sanomalehti ovat monel-
le linkkejä ulkomaailmaan, ne pitävät kiinni 
kodin ulkopuolella, Elisa Tiilikainen selittää 
joukkoviestinten merkitystä.

– Televisio ja radio muuttavat myös kodin 
äänimaailmaa, eikä siellä olla enää niin yksin. 
Erityisesti iltaisin, kun arkirutiinit on tehty, 
tv:n merkitys korostuu. Se tuo rauhallisuutta 
sinä päivän hetkenä, jona ikääntyvät kertovat 
yleisimmin kokevansa yksinäisyyttä.

Toimintamahdollisuuksien väheneminen 
saattaakin tehdä kodin arjesta ahdistavaa ja 
yksinolo alkaa aiheuttaa yksinäisyyden koke-
muksia. Vaikka yksinolo ei tarkoita yksinäi-
syyttä, ikääntyvillä yksinäisyys liittyy usein 
myös konkreettiseen yksinoloon.

– Nautinnolliseen yksinoloon liittyy sen va-
paaehtoisuus: mahdollisuus valita, onko yksin, 
Elisa Tiilikainen sanoo. 

Moninaisten ihmisten monenlainen 
yksinäisyys
Kun päivä on ollut täynnä tuttujen tapaamista, kerhoja tai vastuutehtäviä 

luottamusjohdossa, yksinolo on ihana helpotus. Ja jos ympärillä onkin kaikissa 

arkisissa paikoissa myös muita ihmisiä, helpotus ja vapautuminen voivat 

löytyä myös vetäytymällä omaan mielenmaisenmaan, omasta irrallisuudesta 

nauttimaan.  Vapauttavasta yksinolosta ja irrottautumisesta erilaisena 

nähdään yleensä yksinäisyys, kokemus, joka tuntuu tuskaiselta ja ahdistavalta. 

Arkikokemuksia tarkasteltaessa yksinäisyys sisältää kuitenkin monenkirjavan 

joukon tunteita, tunnelmia, merkityksiä ja tilanteita.

TEKSTI: VIIVI KAAKINEN
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Vapaaehtoisuus ja valinnaisuus on kuitenkin 
häilyvää eikä ole itsestään selvää, missä vai-
heessa sen menettää. Toimintamahdollisuuksi-
en vähentyminen ja rajoitteiden kohtaaminen 
ovat joka tapauksessa keskeisiä yksinäisyyden 
kokemuksille altistavia riskitekijöitä. Kotona 
yksinäisyyden kokemukset saattavat kiinnit-
tyä vaikkapa siihen, ettei ompelukonetta enää 
jaksakaan ottaa esiin.

– Monet haluavat olla kotona siihen saakka, 
kun se on mielekästä. Joillain haastattelemis-
tani ihmisistä oli kuitenkin vahva toive muut-
taa palvelutaloon, Tiilikainen kertoo.

Toive palveluasumisesta ei välttämättä liity 
pelkästään hoivan ja hoidon tarpeeseen vaan 
myös, ja joskus ennen kaikkea, siihen, etteivät 
odotukset naapurustoa ja siellä vietettävää 
sosiaalista elämää kohtaan ole toteutuneet.  
Toisaalta tiedetään, että myös palvelutalossa 
koetaan yksinäisyyttä.

– Palvelujen kohtaamattomuus elämänti-
lanteiden kanssa on ongelma. Esimerkiksi 
kuntoutuksessa kiinnitetään yhä hyvin vähän 
huomiota sosiaalisten suhteiden tukemiseen, 
Elisa Tiilikainen kommentoi.

Palveluissa ja tuessa pitäisi olla kyse muus-
takin kuin sairauden hoitamisesta.

POLARISAATIO on yksi aikamme ilmiöistä: iso 
osa ikääntyvistä ei koe yksinäisyyttä, mutta 
kaikkein heikoimmassa asemassa olevat jäävät 
helposti ilman palveluja sekä näkymättömiin, 
ja arvottomuuden ja merkityksettömyyden ko-
kemukset kasaantuvat heille. Normeista, ole-
tetuista elämänpoluista ja hyväksi arvotetusta 
toimintakyvystä poikkeaminen välkkyvät usein 
selityksinä yksinäisyyden kokemiselle. 

– Normit vaikuttavat kuitenkin myös laven-
tuvan esimerkiksi erilaisten perhemallien osal-
ta, Elisa Tiilikainen huomauttaa. 

 Jos ihmisten ja heidän elämänpolkujensa kir-
jo ja moninaisuus tulevat siis vähitellen näky-
väksi, kokevatko nykyiset kolmekymppiset sit-
ten tulevaisuudessa vähemmän yksinäisyyttä? 
Eivät välttämättä. Huolestuttavaa on, miten 
nuorempien aikuisten yksinäisyyden kokemuk-
set liittyvät esimerkiksi parisuhteettomuuteen 
tai parisuhteettomuuden tai lapsettomuuden 
myötä koettuun eriarvoisuuteen, työttömyy-
teen tai opiskelupaikan puuttumiseen.

– Erilaisuutta ymmärretään ehkä enemmän 
ulkoisissa asioissa, mutta elämänkulkuun liit-
tyy yhä normatiivisia oletuksia, Elisa Tiilikai-
nen selittää. 

Valitettavasti yleisesti ottaen normit tun-
tuvatkin laventumisen sijaan kaventuvan ja 
arvomaailma vaikuttaa kovenevan: arvokas ja 
tuottava ihmisyys liitetään kapenevaan jouk-
koon mahdollisia elämänkulkuja. 

On kuitenkin tunnettuja ja toimiviksi tiedet-
tyjä tapoja yksinäisyyden ehkäisyksi ja yksi-
näisyyden kokemuksissa tukemiseksi. Niitä 
ovat esimerkiksi vertaistuki ja vertaistoiminta. 
Vertaisuus saattaa luoda sosiaalisia suhteita 
tai vaikkapa keskustelutilanteita, joissa jaettu 
ymmärrys esimerkiksi muuttuneesta toiminta-
kyvystä tai elämäntilanteesta helpottaa paitsi 
siitä puhumista niin myös yhdessäoloa yleisesti 
ottaen. Yksinäisyyteen on lisäksi vaikutettava 
myös vertaisryhmien ulkopuolella: elämänkul-
kujen moninaisuuden arvostaminen voi tulla 
todeksi niin ihmistenvälisissä kohtaamisissa 
kuin poliittisessa päätöksenteossakin.

Kuuloliiton vertaistoiminnasta löydät tietoa 
verkkosivuiltamme: www.kuuloliitto.fi 
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Yksinäisyys
TEKSTI: JUHA HIETALA 

ArtsEqual-tutkimushankkeen toimen-

pidesuosituksessa kerrotaan, että Suo-

men aikuisväestöstä yksinäiseksi olonsa 

tuntee yli 400 000 henkilöä. Apua 

yksinäisyyteen voi saada osallistavasta 

taide- ja kulttuuritoiminnasta, kertoo 

Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija 

Pia Houni. 

Hounin mukaan yksinäisyydestä kärsivien 
tiedetään sairastuvan helposti masennukseen 
ja moniin fyysisiin sairauksiin. Hän korostaa, 
että yksinäisyys koskettaa kaikenikäisiä ihmi-
siä ja yksinäisen ihmisen arki saattaa muodos-
tua sosiaalisesti kapeaksi, jos osallistumisen 
esteet kasvavat. Kulttuuritoiminta voi vähen-
tää yksinäisyyden kokemusta, koska se on yh-
teisöllistä, osallistavaa ja yhdessä tekemistä. 

– Esimerkiksi kuoroista tehdyt tutkimukset 
osoittavat taiteen vahvistavan yhteisöllisyyttä 
ja osallisuuden kokemista. Kulttuurin kautta 
ihminen saa uusia kokemuksia, voi jakaa niitä 
toisten kanssa ja sitä kautta kokea merkityk-
sellistä elämää. 

Houni kertoo, että taiteen vaikutuksia on tut-
kittu jonkin verran ja tutkimusten perusteella 
tiedetään taiteen vaikuttavan myönteisesti 
terveyteen, sekä fyysiseen että psyykkiseen. 

– Taide lisää yhteisöllisyyttä, yhteistä toi-
mintaa toisten kanssa. Lisäksi tiedetään 
taiteen lisävään hyvinvointia. Koska taide 
on henkilökohtaista kokemusta, luovuutta ja 
oivallusta, se yleensä vahvistaa ihmisen itse-
tuntemusta ja sitä kautta hänen myönteistä 
maailmasuhdetta.

ArtsEqual-tutkimushankkeen suosituksen 
mukaan kuntien, seurakuntien ja kansalais-
järjestöjen tulisi lisätä matalan kynnyksen 
taide- ja kulttuuritoimintaa eri ikäryhmille. 
Kuulovammaisten kannalta taiteen ja kulttuu-
rin harrastaminen voi olla haasteellista esi-
merkiksi puutteellisten tilojen ja kouluttajien 
osaamattomuuden takia. Houni kertoo, että 
ArtsEqual-tutkimushankkeessa onkin mietitty 
paljon taiteen ja kulttuurin saavutettavuusky-
symyksiä. 

– Erilaisten palveluiden tarjoajien tulisi ot-
taa huomioon erityisryhmien tarpeet. Lisäksi 
taidetoimintaa voitaisiin erityisesti suunnata 
juuri kuulo-ongelmista kärsiville. Töitä on vielä 
tehtävä näiden raja-aitojen kaatamiseksi. Tai-
teen saavutettavuus on kaikkien yhteinen asia.

Houni korostaa, että jokaisen järjestön toi-
minta on tärkeää kulttuuriharrastusten edistä-
miseksi. Pienet liitot voivat tehdä esimerkiksi 
yhteistyötä keskenään ja edistää näin osallis-
tumismahdollisuuksia. Hounin mukaan yksi 
tärkeimmistä asioista on kuitenkin taide- ja 
kulttuurikentän toimijoiden tietoisuuden kas-
vattaminen.

– Olennaista on, miten alalla työskentelevät 
osaisivat tunnistaa erityisryhmien tarpeita ja 
miten yhteistyötä eri toimijoiden välillä voisi 
kehittää. Esimerkiksi Kuuloliitto voisi tehdä 
avauksia taidekentän suuntaan, käynnistää 
omaehtoisesti taideprojekteja kutsumalla vaik-
kapa taiteilijoita vetämään toimintaa ja akti-
voida jäsenistöään tulemaan mukaan näihin 
tapahtumiin.

Taideyliopiston koordinoima ArtsEqual-hanke 
tutkii, kuinka taide julkisena palveluna voisi li-
sätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvoin-
tia 2020-luvun Suomessa. Hanketta rahoittaa 
Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen 
neuvosto. Lisätietoa: www.artsequal.fi 

Taide- ja kulttuuriharrastukset 
vähentävät yksinäisyyttä

Pia Houni.
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Kuulokeskusmalli – Kuuloliiton 
historiallisia saavutuksia
Vuonna 1935 aloitti silloisen Huonokuuloisten 
Huoltoliiton perustama Kuulolaitepoliklinikka, 
joka sijoitettiin Helsingin yliopiston korvaklini-
kalle. Tämä keskus oli ensimmäinen laatuaan 
Suomessa ja sen toiminta kehittyi kahden seu-
raavan vuosikymmenen aikana. Vuonna 1956 
Kuuloliitto aloitti maassamme aivan uuden-
laisen toiminnan, kun se avasi kuulokeskuk-
sensa. Sen perustaminen vastasi hyvin liiton 
silloista uutta Kuulonhuoltoliitto-nimeä. Liiton 
kuulokeskukseen otettiin mallia Ruotsista. 
Kuulokeskuksen tehtävänä oli kuntoutukselli-
sesti huolehtia laaja-alaisesti maamme kuulo-
vammaisista. 

Kuulonhuoltoliitto perusti Ouluun kuu-
lokeskuksen 60-luvun lopulla, mutta joutui 
luopumaan toiminnasta ja se siirtyi Oulun 
yliopistolliselle keskussairaalalle. Vuonna 1971 
valmistui dosentti Tapani Jauhiaisen johdolla 
Kuulonhuoltoliitossa laadittu muistio kuulon-

huollon nykytilasta Suomessa ja sen kehittä-
misestä. Se esitti kuulokeskus- ja kuuloase-
maverkoston luomista maahamme. Muistiota 
kehiteltiin vielä 1972, jolloin se luovutettiin 
valtiovallalle.

Liitto jatkoi rohkeiden kuulonhuollon esi-
tysten tekoa valtiovallalle ja esitti 1973 kuulo-
keskustoiminnan käynnistämistä Tampereella 
Kelan tuella. Lisäksi liitto ehdotti audiologie-
rikoislääkärikoulutuksen aloittamista maas-
samme ja teknistä kuulonhuollon kehittämistä. 
Kuulokojeisiin liittynyt varallisuusharkinta 
poistui 80-luvun alussa liiton painostuksesta. 

Saavutuksemme palvelee kaikkia huono-
kuuloisia kansalaisiamme vastasyntyneestä 
vanhukseen. Yhä tänään yliopistollisten sai-
raaloiden kuulokeskukset sekä keskus- ja alue-
sairaaloiden kuuloasemat vastaavat kuulontut-
kimukseen ja kuulonkuntoutukseen liittyvistä 
julkisista palveluista.
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Reportteri Kiertävä reportteri kohtaa matkatessaan monia 
tuttuja kasvoja julkisuudesta ja kyselee mitä 
heille kuuluu ja kuinka he huoltavat kuuloaan.

  Susanna Haavisto on tehnyt huomattavan 
uran niin laulajana, näyttelijänä kuin käsikir-
joittajanakin.

Haavistolla on kaksi ”pyhää” suosikkipaik-
kaa, jossa hän antaa kuuloaistinsa levätä: oma 
sauna ja metsä. 

– Kumpaankin on helppoa mennä, hän hih-
kaisee.

– Vauhtia vaikka uuden käsikirjoituksen kir-
joittamiseen haen metsästä; metsän äänet ovat 
tärkeitä. Luovaa työtä inspiroi myös sauna ja 
kiukaassa pesässä pöhisevät koivuklapit.

Kansan tietoisuuteen Haavisto nousi jo 
lapsena televisiosarjasta Naapurilähiö, jota 
esitettiin 1970-luvulla. Monet muistavat hänet 
musiikkisketsisarja Soitinmenoista. Talvella 
Haavisto nähtiin esiintymässä televisiossa ys-
tävänsä ja esiintyjäkumppaninsa Eija Ahvon 
kanssa huippusuositussa Suomi LOVE-sarjas-
sa. Haavisto on Suomen ensimmäinen 
UNICEFin hyvän tahdon lähettiläs.

KUTEN MONIA muitakin myös Susannaa melu 
hermostuttaa ja tekee levottomaksi. Hänen 
korviinsa sattuu varsinkin metallinen kova me-
teli, tietyillä kireillä taajuuksilla liikkuva ääni.

– Yleinen ihmisistä ja liikenteestä johtuva 
epämääräinen häly on ärsyttävää. Monotoni-
nen teknomusiikki latistaa koko aivotoimin-
nan!

– Joskus ulkomailla jalkapallofanit ovat saa-
neet aikaan liki vastenmielisen hälyn, jonka 
ärsyttävin piirre on tyhmyyden kuuluminen. 
Diskot eivät ole koskaan olleet minun paikka-
ni. Pakottaminen diskoon tuntuisi kidutuskei-
nolta. Tässä iässä…

Susanna mainitsee uudelleen metsän. Hän 
kävelee siellä mielellään.

– Olen intohimoinen sienestäjä! Olen myös 
lomalukija. Ihanin taustaääni lukemiselle on 
meren kohina. Ruoanlaitto on terapeuttista: 
ruoan valmistumisen äänet ja tuoksut lepuut-
tavat aistejani.

SUSANNA EI OLE käynyt kuulontutkimuksissa 
aikoihin, mutta hän kertoo omaavansa hyvän 
kuulon.

– Apellani on kuulokoje. Kuuloasioista on 
kotona keskusteltu paljonkin. 

– Kuulo on työssäni yhtä tärkeä kuin ääni, 
ne ovat oikeastaan yhtä. Työssäni laulajana on 
pahinta, jos mikrofonin ääni lähtee äkisti kier-
tämään monitoreissa. Melu voi olla vihlovan 
kova. Käytän isoissa konserteissa korvatulp-
pia.

– Äänen kierto eräässä salissa joitain vuosia 
sitten jätti minulle korvien soimisen. Tinnitus 
ei haittaa minua päivissäni, joskus aamuisin 
se saattaa kiusata ja pitää valveilla. Tulen toi-
meen sen kanssa, en ole käynyt lääkärissä asi-
an tiimoilta. Tinnitusääni on tasainen, kirkas 
vinkuna, joka on oikeassa korvassa voimak-
kaampi.

Miten pidät huolta äänestäsi?   
– Minulla on omat äänenhoitorutiinini, johon 
kuuluu resonaattoriputkella (lasinen putki 
ääniharjoitteluun) päryyttely ja inhalaattori-
piipulla kosteuttaminen. Lisäksi teen paljon 
lihasrentoutusharjoituksia. Äänihuuleni ovat 
kierot, joten ne vaativat lisätreeniä pysyäkseen 
kunnossa. Käheydyn normaalia herkemmin.

TEKSTI: ERKKI AHONEN
KUVA: TANJA AHOLA

Susanna Haavisto:

Kuulo on työssäni yhtä 
tärkeä kuin ääni
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– Äänenhuollossa on tärkeää tehdä hengitysharjoituk-
sia, joilla saa happea lihasten väleihin. Näin lihakset 
lämpenevät ja rentoutuvat, ja siten myös äänihuulet, 
nuo pienet ”voimalihakset”, ovat rennot äänen kulke-
miselle. Kielenkantaa pitää venyttää ja kasvolihaksia 
”aukoa”. Pärinät lämmittävät tehokkaasti äänihuulia. 
Ja tietty erilaisia skaaloja, eri vokaalein ym.

HELSINKILÄINEN TAITEILIJA on esiintynyt lukuisissa 
paikoissa ja tänä keväänä hän kiertää taas musiikkikes-
kuksissa.

– Käsikirjoittamani Sinivalkoinen ääni – Kari Tapio 
-konsertti lähtee kiertueelle huhtikuulla. Olen siinä 
myös laulajana mukana. Muut laulajat ovat Milana 
Misic, Amadeus Lundberg ja Teemu Roivainen. 
Konserttia säestää Juha Tikan orkesteri. Tulossa on 
muutama Piaf-esitys ja Eija Ahvon ja Esa Helasvuon 
kanssa Yhdessä 40-vuotta -konsertteja. Kevääseeni 
kuuluu kirjoittamista ja pari Laulunkieli-kurssia, joissa 
opetan laulunkieltä eli luonnollista ilmaisua.

– Muutamia mainitakseni, hyvä akustiikka on Ylivies-
kan Akustiikkasalissa, Kuopion Musiikkikeskuksessa ja 
Hämeenlinnan Verkatehtaalla.

Mieleen pälkähtää  - Susanna vastaa
Äänettömyys Ei ole olemassa äänettömyyttä. Hiljaisuudessakin kuuluu ääniä.
Tv-tekstitys Niin opittua, ettei sitä huomaa.
Korvatulehdus Nuorimmaisellani oli kolmen vuoden aikana 55 korvatulehdusta: 
 hänelle laitettiin viidet putket, tehtiin kaksi kitarisaleikkausta, 
 polyyppi korvassa ja palleatyrä. Sairaalat tulivat tutuiksi ja 
 poikani lääkäreille! Itselläni oli lapsena useita korvatulehduksia. 
 Niistä jäi traumaattiset muistot.
Vinkulelu Maailman ihanin tyttö - Valokuva soi –esityksemme. Siinä meillä 
 on ihastuttava pieni vinkuva pupu mukana.
Kuuloaisti Tärkeä työkalu ja arvokas aisti, joka mahdollistaa kaiken kauniin 
 kuulemisen, jos kohta rumankin. 
Kaikuminen  Lasten riemukiljunnat sillan alla.
Huuliltaluku   Olisi hyvä taito näyttelijälle. Tai on!
Moottorikelkka Paha käry ja kova meteli.
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TEKSTI: ANNETTE FAGERSTRÖM
KUVA: ESA KASKIMO

Eläkkeensaajien ääni kuuluville

Suomessa oli vuoden 2015 lopussa 

65 vuotta täyttäneitä henkilöitä 1 123 

103. Joka viides suomalainen on nyt 

vähintään 65-vuotias. Eläkkeensaajien 

Keskusliitto tuo ikäihmisen äänen 

kuuluviin yhteiskunnassa.

TARJA PAJUNEN TYÖSKENTELEE sosiaalipoliitti-
sena asiantuntijana Eläkkeensaajien Keskus-
liitto ry:ssä (EKL). Tehtäväkenttään kuuluvat 
valtakunnallinen vaikuttaminen, verkostotoi-
minta sekä yksittäisen eläkkeensaajan ja jäse-
nen tuki.

– Työ ikääntyneiden parissa sekä ikäänty-
neiden etujen ja oikeuksien edistäminen on 
haastavaa, mutta samalla palkitsevaa. Toivon 
osaavani avata ja neuvoa eläkkeensaajia ja 
heidän läheisiään niissä arjen kysymyksissä 
ja haasteissa, jotka liittyvät esimerkiksi eri 
etuuksien hakemiseen tai pohtiessa kuinka 
päästä eteenpäin toimintakyvyn heiketessä, 
Pajunen sanoo.

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU toteuttaa 
joka kolmas vuosi Huomisen kynnyksellä -kyse-
lyn 55–84-vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä. 
Tulosten mukaan suurimmat ikäihmisten on-
gelmat tämän päivän Suomessa ovat yksinäi-
syys, eläkkeiden pienuus sekä ja sosiaali- ja 
terveyspalveluiden saatavuus ja saavutetta-
vuus. 

– Ikääntyneiden luottamus tulevaisuuteen, 
palveluiden saatavuuteen ja pärjäämiseen elä-
mässä ei ole hyvällä tasolla, Pajunen lisää.

EKL:n tavoitteena on, että eläkkeensaajat 
voivat elää arkeaan mahdollisimman terveenä 
ja toimintakykynsä säilyttäen. Liitto seuraa 
aktiivisesti lainsäädännön valmistelua ja eri 
hankkeiden etenemistä. Se pyrkii vaikutta-
maan muun muassa verotukseen, toimeentu-
loon, kuntoutukseen, esteettömyyteen sekä 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saa-
tavuuteen ja saavutettavuuteen. 

ELÄKKEENSAAJIA KOSKEVIA UUDISTUKSIA on 
tehty viime vuosina paljon.

– Haluamme kertoa jäsenillemme miltä tule-
vaisuus näyttää eläkkeensaajan näkökulmasta. 
Kerromme myös olemassa olevista palveluista 
ja etuuksista, joista moni ikääntynyt ei aina 
ole tietoinen. Sosiaaliturvajärjestelmämme 
näyttäytyy monille hankalana, monimutkaise-
na ja sirpaleisena, mikä voi helposti lannistaa. 
Tietoa ei välttämättä osata hakea, eikä neuvoa 
kysyä. Neuvonnan tueksi EKL on tehnyt muis-
tilistan sosiaali- ja terveysturvan palveluista 
eläkkeensaajalle.

Verkostoituminen on yksi onnistuneen vai-
kuttamistyön keskeinen tekijä.

– Yhdistämällä voimia saadaan aina aikai-
seksi hyviä tuloksia. Yhtenä esimerkkinä toi-
miminen Kuluttajaparlamentissa, jossa olem-
me jo useampana vuonna vaikuttaneet yhdessä 
Kuuloliiton kanssa. Olemme eläkeläisliittojen 
etujärjestön EETUn jäsenjärjestö, ja toimim-
me myös muun muassa SOSTEn Vanhus 
verkostossa, Kuntoutuksen edistämisyhdistys 
KEY:ssä ja Suomen Potilasturvallisuusyhdis-
tyksessä. Verkostoissa mukana toimiminen 
antaa mahdollisuuden tuoda esiin eläkkeen-
saajan näkökulmaa.

ELÄKELÄISKÖYHYYDEN TORJUNTA on yksi 
EKL:n keskeisistä tavoitteista. Yhden hengen 
talouden pienituloisuusraja oli 1 190 euroa 
kuukaudessa. 

– Pienituloinen säästää helposti ruuasta 
ja lääkkeistä. Saatetaan esimerkiksi syödä 
määrättyä vähemmän lääkkeitä tai puolittaa 
annos. Köyhyys voi pakottaa jäämään kotiin. 
Iäkkäänä ja huonokuntoisena kotona asuminen 
sujuu hyvin, jos on mahdollisuus ostaa riittä-
västi tarvittavia palveluja. Palvelutaloon muut-
taminen on suuri taloudellinen kysymys, eikä 
kaikilla ole siihen varaa tai mahdollisuutta. 
Myös meneillään olevassa sote-uudistuksessa 
tulee muistaa turvata se, että eläkkeensaajat 
saavat tarvitsemansa avun ja palvelut oikea-
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aikaisesti, mahdollisimman läheltä ja kohtuul-
lisella hinnalla, Pajunen tähdentää.

Vuonna 2015 yli kolmasosa eläkkeensaajista 
sai eläketuloa alle 1200 euroa kuukaudessa. 
Alle 1500 euron eläkettä saavia oli yli puolet 
eläkkeensaajistamme. 

– Vuoden 2017 alusta sairastamisesta synty-
viä kustannuksia tasaa kolme eri maksukat-
toa: terveydenhuollon-, lääke-, ja matkakatto, 
jotka ovat yhteensä 1596,13 euroa kalenteri-
vuodessa. Takuueläke on puolestaan 760,26 
euroa kuukaudessa. Takuueläkeläisten käy-
tettävissä olevat tulot asumiskustannusten 
jälkeen laskivat 3–5 prosenttia vuodesta 2016, 
Pajunen sanoo.

HALLITUSOHJELMAN SÄÄSTÖTOIMET ovat koh-
distuneet erityisesti eläkkeensaajiin. 

– Leikkaukset terveydenhuollon asiakasmak-
suihin, Kelan matkojen ja lääkekustannusten 
omavastuuosuuksiin ja lääkekorvattavuuksiin 
ovat kohdistuneet erityisesti ikääntyneisiin. 
Kuluvan vuoden alusta tuli voimaan kansan-
eläkeindeksin jäädytys ja leikkaukset. Sääs-
töissä haettiin yli 80 miljoonan euron säästöä. 
Tämä heikensi entisestään eläkkeensaajan 
pärjäämistä ja selviytymistä arjessa. Vaiku-
tuksia oli erityisesti kansaneläkkeisiin ja ta-
kuueläkkeisiin sekä kaikkiin muihin etuuksiin, 
jotka on sidottu kansaneläkeindeksiin. Muita 
leikattuja etuuksia on lähes 30 kappaletta, 
muun muassa työttömyysturvalain mukainen 
peruspäiväraha, vammaistuki, työmarkkinatu-
ki ja lapsikorotus. 

Digitalisaation edistäminen on nostettu yh-
deksi hallitusohjelman keskeiseksi tavoitteek-
si.

– Tämä ei saa johtaa nettiä käyttämättö-
mien kansalaisten ja kuluttajien syrjimiseen 
ja syrjäytymiseen. Tilastokeskuksen mukaan 
meillä on noin puoli miljoonaa yli 65-vuotiasta, 
jotka eivät ole koskaan käyttäneet, eivätkä 
osaa käyttää internettiä (Väestön tieto- ja vies-
tintätekniikan käyttö 2015 -tutkimus). Näillä 
henkilöillä ei ole mitään mahdollisuutta hoitaa 
asioitaan, maksaa laskujaan tai lukea sano-
malehtiä sähköisesti. Kaikilla ei ole edes säh-
köiseen tunnistautumiseen riittäviä välineitä. 
Palvelut on kaikissa olosuhteissa turvattava 
myös niille ikääntyneille henkilöille, joilla ei 
ole valmiuksia verkkopalvelujen käyttöön, Pa-
junen painottaa.

ELÄKKEENSAAJIEN KESKUSLIITON KUNTAVAA-
LITEESIT perustuvat huomioihin siitä, millaista 
on elämä hyvinvoivassa kunnassa. 

– Samat asiat tulevat painottumaan myös 
sote- eli sosiaali- ja terveydenhuollon pal-
velurakenteen uudistuksessa. Tämä tulee 
muuttamaan rakenteita ja toimintatapoja 
merkittävästi. Uudistuksessa sote-palvelut 

siirtyvät kunnilta maakunnille 1.1.2019. On 
tärkeää, että kunnassa on vankka kuntalai-
sen arjen tuntemus ja mahdollisuus kehittää 
sote-palveluita uudistuksen jälkeenkin. EKL 
näkee merkityksellisenä sen, että kuntiin tulee 
ikääntyneiden kuntalaisten tarpeita tuntevia 
ja ymmärtäviä päättäjiä. Mikä tärkeintä hei-
dän tulee varmistaa tämän tiedon siirtyminen 
maakuntaan tulevassa uudistuksessa. Hyvin-
voivassa kunnassa ikääntynyt voi elää hyvää, 
täyttä elämää. 

Muistilista sosiaali- ja terveysturvan palveluis-
ta eläkkeensaajalle:
www.elakkeensaajat.fi /edunvalvonta/sosiaali-
turva/muistilista

EKL pähkinänkuoressa

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry on 
Suomen toiseksi suurin eläkeläisjärjestö 
lähes 85 000 jäsenellä. Se on tutkitusti 
tunnetuin eläkeläisjärjestö 55–84-vuoti-
aiden joukossa (TNS Gallup 2016). 

EKL on eläkkeensaajien vahva edunval-
voja. Liiton yli 200 kunnassa toimivat 
alueyhdistykset tarjoavat eväitä eläke-
vuosiin: monipuolista harrastetoimintaa, 
liikuntaa, kilpailuja, matkoja ja monen-
laista muuta yhdessä tekemistä ja viih-
tymistä. Jäsenet ovat aktiivisia toimi-
joita ja vaikuttajia. Jäsenet vaikuttavat 
paikallisesti muun muassa kuntien van-
husneuvostoissa kantaa ottaen, puuttu-
en epäkohtiin ja osallistuen kehittämi-
seen. Näin ikääntyneet kuntalaiset ja 
jäsenet osallistuvat ja edistävät kunnan 
ikääntyneiden henkilöiden hyvinvointia 
ja toimintakykyisyyttä.
EKL on 55-vuotias jäsenyhdistystensä 
muodostama valtakunnallinen keskus-
järjestö. Liittoon kuuluu 325 yhdistystä, 
joista valtaosa toimii yhden kunnan tai 
kunnanosan alueella. Lisäksi liitolla on 
lukuisia ammattialakohtaisia yhdistyk-
siä, joiden jäseniä yhdistää sama am-
mattiala tai työpaikka. Tällaisia yhdis-
tyksiä on mm. hotelli- ja ravintola-alalla, 
valtion työntekijöillä, metallityönteki-
jöillä ja kirjatyöntekijöillä. Alueellisella 
tasolla liitossa toimii 15 piirijärjestöä, 
joihin paikallisyhdistykset kuuluvat.

TARJA PAJUNEN
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TEKSTI JA KUVAT: EIJA ISAKSSON

APUA HUIMAUSOIREISIIN
Huimaako? Onko matkapahoinvointia? 

Onko vaiva alkanut salavihkaa? 

Lääkärintutkimukset tehty, mutta 

mitään ei ole löytynyt? Elimistön pitäisi 

olla kunnossa, mutta aina vain huimaa. 

Vaarattomasti mutta kiusallisesti. 

Vaivanasi voi olla hyvänlaatuinen 

asentohuimaus. 

Asiantuntijana tämän yllättävän yleisen vai-
van äärellä toimii lietolainen fysioterapeutti 
Marko Lindeman.

– Työskentelen päätyökseni julkisen tervey-
denhuollon fysioterapeuttina. Valmistuin am-
mattiini Turussa vuonna 1998. Työurani aloitin 
tammikuussa 2000 Göteborgissa, Sahlgrenskan 
yliopistollisessa sairaalassa. Siellä sain ensi-
kosketukseni ja koulutuksen hyvänlaatuisen 
asentohuimauksen hoitoon.

Markon päätehtävänä hänen koko 17 vuotta 
kestäneen työuransa ajan on ollut ikääntyvän 
väestön kuntouttaminen. Hän on erikoistunut 
hoitamaan erilaisten murtumien ja kaatumis-
ten jälkitiloja tasapaino- ja voimaharjoittei-
neen. 

– Kiinnostus hyvänlaatuisen asentohuima-
uksen hoitoon lähti ihmisten kaatumissyyn 
selvittelystä. Yhä useammin kaatumisen syyk-
si paljastui huimaus. Pikkuhiljaa huomasin 
hoitavani esimerkiksi lonkkamurtuman lisäksi 
myös hyvänlaatuista asentohuimausta, jotta 
uusia kaatumisia ei tapahtuisi. Aika kului, ja 
huomasin jo rutiininomaisesti kysyväni ikään-
tyneeltä ihmiseltä ensimmäiseksi huimaukses-
ta. Samaan aikaan myös kaveripiiristä alkoi 
löytyä huimausta, kun vaan asian otti esille. 

– Aihe alkoi siis kiinnostaa yhä enemmän, 
ja huomasin pystyväni tekemään myös ”pie-
niä ihmeitä”. Ihmisten ilmeet ovat näkemisen 
arvoisia, kun jopa vuosikymmeniä kestänyt 
huimaus katoaa.  Täytyy muistaa, että vaikka 

18



hyvänlaatuinen asentohuimaus on erittäin 
yleistä, voi huimausta aiheuttaa lukematon 
määrä muitakin tekijöitä, esim. lääkeaineet, 
muut korvaperäiset sairaudet, aivoverenkier-
tohäiriöt jne. Huimausta helposti vähätellään, 
vaikka se on kuudenneksi yleisin syy yleislää-
kärikäyntiin. Kynnys kokeilla hyvänlaatuisen 
asentohuimauksen hoitoa on lisäksi varsin 
korkea. Mutta ne lukuisat ihmiset, jotka ovat 
huimauksestaan eroon päässeet, ovat ihmetel-
leet, miksei heille ole tarjottu aiemmin tällais-
ta hoitoa.

HYVÄNLAATUINEN ASENTOHUIMAUS ei ole 
sairaus. Kyseessä ei ole esimerkiksi kasvain. 
Huimaus on periaatteessa vaaratonta, mutta 
epämiellyttävää, ja voi pahimmillaan johtaa 
kaatumisiin. Marko käyttääkin mieluummin 
vaivasta termiä tasapainoelimen toimintahäi-
riö.

– Olen satoja kertoja toistanut ihmisille, että 
normaaliin ikääntymiseen ei pääsääntöisesti 
kuulu huimaus, mutta se saattaa lisääntyä ih-
misen ikääntyessä. Hyvänlaatuisen asentohui-
mauksen esiintyvyys lisääntyy huomattavasti 
30 ikävuoden jälkeen, joissakin tutkimuksissa 
on arveltu jopa yli puolella ikäihmisistä esiin-
tyvän hyvänlaatuista asentohuimausta. Kun 
työikäinen ei enää halua mennä karusellilait-
teeseen, herää itselläni aina halu tutkia, onko 
hänellä hyvänlaatuinen asentohuimaus.

– Klassisia esimerkkitapauksia hyvänlaa-
tuisesta asentohuimauksesta ovat vuoteessa 
kyljelle kääntyessä tai aamulla vuoteesta nous-
tessa esiintyvä kiertohuimauksen tunne. Kaik-
kien asiakkaiden tuntemukset eivät ole näin 
päivänselviä asentohuimauksia, vaan asiakas 
saattaa kuvailla epävarmuuden tunnetta, mat-
kapahoinvointia, merisairautta, ”jonkunlaista 
tunnetta” jne. 

Tarkka haastattelu ja huolellinen testaami-
nen paljastavat mahdollisen tasapainoelimen 
toimintahäiriön asiakkaan kokeman ongelman 
takana. Jos huimaus on jatkuvaa eikä lopu 
minuutissa pään liikkeen pysähtyessä, esiintyy 
”silmissä pimenemistä” tai tajunnan hämär-
tymistä, ei kyseessä todennäköisimmin ole 
hyvänlaatuinen asentohuimaus. Nyrkkisään-
tönä onkin, että ensin lääkäriin sulkemaan 
vakavammat vaivat pois, sitten vasta Markon 
pakeille. 

Hän kertoo mielessään kyteneen oman fysio-
terapiayrityksen perustamisen, koska useat 
onnistuneet asiakaskokemukset toivat hänelle 
varmuutta asentohuimauksen hoitokäytäntei-
siin. Oma yritys, T:mi FysioVertigo toteutuikin 
joulukuussa 2015. 

– Yrittäjänä olen siis varsin nuori, mutta fy-
sioterapeuttina erittäin kokenut. Päätyötäni en 

ole kuitenkaan lopettanut, vaan toimin sivutoi-
misena yrittäjänä, tämän vuoksi tarjoan aikoja 
vain iltaisin ja viikonloppuisin. Huimauksen 
hoidon ohella tarjoan muitakin fysioterapiapal-
veluja klassista hierontaa lukuun ottamatta. 
Teen yksityisyrittäjänä ainoastaan kotikäyn-
tejä, hyvänlaatuisen asentohuimauksen hoito-
toimenpiteet suoritetaan omalla kotivuoteella. 
Lääkärin lähetettä ei tarvita. FysioVertigon 
toiminta-alueena on Turun seutu.

– Asentohuimauksen hoito on täysin turval-
lista. Otoliittejä kaarikäytävistä poistavien 
liikesarjojen tekoon tarvitaan vain luonnolli-
nen pään liikkuvuus. Hoitotoimenpiteet suo-
ritetaan kotivuoteella pääasiassa makuulla 
tehtävissä liikesarjoissa, mutta käytän myös 
istuma-asennossa tehtäviä hoitosarjoja. Päätä 
ei liikesarjoissa esimerkiksi pakoteta mihin-
kään asentoon, niskanikamia ei manipuloida 
yms. Hoitotoimenpiteissä, nk. manöövereissä, 
kaarikäytäviin joutuneet otoliitit palautetaan 
takaisin oikeaan paikkaansa painovoiman 
avulla. Parhaimmillaan tarvitaan vain yksi 
hoitokerta, toisinaan enemmän, erityisesti jos 
hyvänlaatuinen asentohuimaus on molemmis-
sa korvissa yhtä aikaa. Hoitotoimenpiteiden 
aikana saattaa esiintyä huimausta ja jopa pa-
hoinvointia, joka liittyy otoliittien liikkeeseen. 
Seuraan aina asiakkaan tilannetta puhelimitse 
hoitotoimenpiteiden jälkeen ja ohjaan jopa pi-
tämään huimauspäiväkirjaa. Asiakkaan oltua 
kaksi viikkoa oireeton voidaan hoito päättää, 
tällaisen ”takuun” annan hoidoille. Asentohui-
maus voi uusiutua, jolloin hoitotoimenpiteet 
pitää suorittaa uudelleen.

MARKON ASIAKKAIDEN IKÄHAITARI on varsin 
laaja, nuorin on ollut 5- ja vanhin 98-vuotias. 
Hän on ehtinyt pitkän työuransa aikana arvi-
oida ja hoitaa tuhansia korvia. Kokemuksen ja 
tutkimusten perusteella vaiva on naisilla noin 
kaksi kertaa yleisempi kuin miehillä. 

– Mieleenpainuvia tapauksia on ollut lukui-
sia, esimerkiksi yli 60 vuotta huimauksesta 
kärsinyt nainen, jonka oireet lakkasivat yh-
dellä käsittelyllä, ja reipas 30 -vuotias nuori 
nainen, joka kärsi hyvin pahasta hyvänlaa-
tuisesta asentohuimauksesta. Oireiden kirjo 
voi olla lievästä epätasapainon kokemuksesta 
voimakkaaseen karusellimaiseen huimaukseen 
ja kaikkeen tältä väliltä. Onpa asiakas kerran 
todennut ”musta tuntuu, että korvien välissä 
on jotain vikaa” vaikka varsinaisia huimaus-
oireita ei ollutkaan. Testeissä asentohuimaus 
sitten paljas tui ja ”korvien väli” tuli kuntoon. 

Hankalimpien tapauksien joukkoon kuuluvat 
useista eri syistä huimauksesta kärsivät, jol-
loin syiden selvittely kestää kauan. Menieren 
tautia ja samanaikaisesti asentohuimausta 
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sairastavilla kaarikäytävien hoitaminen vaatii 
toisinaan useita käsittelykertoja.  Huimausta 
voidaan hoitaa monin eri keinoin, mutta hy-
vänlaatuista asentohuimausta hoidetaan aino-
astaan edellä kuvatuin asentohoidoin. Markon 
yrityksellä on omat facebook-sivut, joille hän 
kerää tietoa hyvänlaatuisesta asentohuima-

uksesta sekä kaikkea muutakin kiinnostavaa 
tietoa fysioterapiasta. 

Lisätietoja ja tiedustelut:
www.facebook.com/fysiovertigo
Puhelin 040-5149957

Marko selittämässä hoidon saloja Shayne Byrnelle.

Hyvänlaatuinen asentohuimaus johtuu syvällä sisäkorvassa olevan tasapainoelimen eli ves-
tibulaarielimen toimintahäiriöstä. Hyvänlaatuisen asentohuimauksen kuvasi ensimmäisenä 
itävaltalainen tohtori Robert Bárány vuonna 1921. Tasapainoelimen tehtävä on aistia pään 
asentoa ja liikettä. Hyvänlaatuisessa asentohuimauksessa korvan tasapainoelimen toimintaan 
normaalisti kuuluvia mikroskooppisen pieniä otoliittejä (sakkaa, tasapainokiviä jne) on pää-
tynyt yhteen tai useampaan kaarikäytävään. Normaalitilanteessa molempien korvien tasapai-
noelimistä tulisi tulla samanlainen viesti keskushermostolle, mutta kaarikäytäviin päätyneet 
otoliitit vääristävät tiedon ja aivot tulkitsevat tämän huimauksena. Syytä siihen, miksi otolii-
tit irtoavat luonnollisesta paikastaan ja päätyvät kaarikäytäviin, ei tiedetä. Syyksi on arvioitu 
esimerkiksi tasapainoelimen luonnollista rappeutumista, päähän kohdistunutta iskua, stressiä 
jne. Esimerkiksi migreeniä sairastavilla on joissakin tutkimuksissa todettu olevan enemmän tai-
pumusta hyvänlaatuiseen asentohuimaukseen. Hyvänlaatuisessa asentohuimauksessa huimaus 
liittyy aina pään liikkeeseen ja pään liikkeen pysähtyessä huimauksen tulee loppua viimeistään 
minuutissa. Vaivaan saattaa liittyvä myös nk. nystagmus eli silmävärve. Hyvänlaatuiseen asen-
tohuimaukseen ei ole lääkettä, vaan hoito tapahtuu nk. manööveri- eli asentohoidon avulla, jolla 
otoliitit palautetaan alkuperäiseen paikkaansa. 
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Teknoviesti Tällä palstalla esittelemme kuulemista helpottavia apuvälineitä, keksintöjä, 
ideoita ja teknologioita. Testaamme kaikki tuotteet, joista kirjoitamme. 
Palaute, juttuideat ja vinkit apuvälineuutuuksista ovat tervetulleita! 
Osoite: Teknoviesti, Kuuloviesti, Ilkantie 4, 00400 Helsinki, kuuloviesti@kuuloliitto.fi 

Induktiosilmukka 
moottoripyöräkypärässä

TEKSTI: JOUNI AALTO

Oli jälleen jokavuotisen, perinteeksi muodostuneen 
moottoripyöränäyttelyn aika Helsingissä. Suuntasimme 
sinne vaimoni kanssa katsomaan toinen toistaan kiiltä-
vämpiä ja komeampia moottoripyöriä ja ajovarusteita. 
Uudet ajosaappaat olivat mielessä - yhdet sellaiset löy-
tyivätkin. 

Sitten saavuimme FinFonic Oy:n osastolle, jossa esitel-
tiin erilaisia ratkaisuja motoristeja vaivaavan ajomelun 
hallintaan ja kypärän sisällä käytettäviin kuulokkeisiin. 
Keskustelu siirtyi omien kuulolaitteideni käyttämiseen 
ja nimenomaan T-silmukan soveltamiseen siten, että 
asennettaisiin silmukka suoraan kypärään ja kypärässä 
olevaan puhelimeen. Tavallisesti kypäräpuhelinsarjaan 
kuuluvat mikrofoni ja pienet kaiuttimet, jotka asenne-
taan kypärän sisälle. FinFonic Oy:n Joona Hokkanen 
totesi, että tuossa voidaan kokeilla silmukkaa kaiutti-
mien sijaan ja hän voisi toteuttaa asennustyön. Lyhyen 
keskustelumme jälkeen päätin, että nyt tämä toteute-
taan, sillä olen tällaista ratkaisua jo jonkin aikaa mieles-
säni pyöritellyt.  

Messuilta löytyi myös kypäräpuhelimien edustajia ja 
sieltä valikoitui hyvälaatuinen Sena 20S-kypäräpuhe-
linpuhelinsarja, joka lähti mukaan. Toimitin kypärät 
ja puhelinsarjan Joonalle Vaasaan asennusta varten. 
Aikaa meni noin viikon verran, kunnes sain tiedon, että 
asennus on valmis. Ennen kun sain kypärät takaisin 
muutama viikko sitten, oli jännitys kohonnut aika kor-
kealle: kuinkahan tuo paketti käytännössä toimisi? Sil-
mukoiden asennus kypäriin oli tehty erinomaisen hyvin. 
Silmukoita ei päällepäin havaitse ollenkaan, koska ne oli 
upotettu taitavasti kypärien toppauksiin.  

Vaimon kanssa tutkimme uusia välineitämme ja lata-
simme kypäräpuhelimien akut kokeilua varten. Jonkun 
verran piti Sena-puhelimien käyttöohjeita opiskella ja 
niin sanotusti parittaa puhelimet eli yhdistää nuo kaksi 

puhelinta kommuni-
koimaan keskenään. 
Kun nämä asiat olivat 
kunnossa, koitti testien 
aika. Laitoimme kuu-
lolaitteet T-asentoon 
ja painoimme kypärät 
päähän. Ensin oli ai-
van hiljaista ja ihmeissäni siinä mutisin, että mitään ei 
kuulu. Sitten kuulin vaimoni sanovan, että mikä nyt on 
pielessä. Eli laitteet toimivat ennen kuin ehdimme huo-
matakaan! Kaiken lisäksi kuuluvuus oli erinomainen. 
Kävelin yläkertaan ja sieltäkin kuuluvu us oli oikein 
mainio. Kantamaa Senan puhelimilla tosin on yli kilo-
metrin verran, joten jos vaikka sattuisi unohtamaan vai-
mon taukopaikalle, ehtii hän hyvin kutsua kääntymään 
takaisin… 

Kesän kynnyksellä alkavat ajonaikaiset testit. Vie-
lä ei ole kokemusta siitä, miten ajossa pyörivät tuulet 
ja muut äänet hankaloittavat kuulemista. Sen verran 
kokeilin etukäteen, että moottoripyöräni on hyvin sovel-
tuva induktiiviseen tiedonsiirtoon, eikä pyörästä lähde 
minkäänlaisia häiritseviä signaaleja, jotka kuuluisivat 
T-silmukassa. Tämän testasin Nokian LPS-5 silmukalla. 

Nyt sitten odotellaan malttamattomana katujen kui-
vumista ja huhtikuussa on aika suunnata Eurooppaan. 
Tänä vuonna kohteenamme on Ranska. Tästä reissusta 
kuulette myöhemmin! 
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Digitaalinen tekstitys:

Valitse television tai digiboksin asetuksista tekstityskieleksi hollanti. Tallentavat di-
giboksit mahdollistavat tallennuksen tekstityksen kanssa. Tämä koskettaa erityisesti 
seuraavia kanavia:
- YLE 1 (myös YLE Uutisten tekstitys klo 15.00, 
  17.00, 19.10, 20.30 ja 21.50)
- YLE 2
- YLE Teema
- YLE FEM (ruotsinkieliset ohjelmat ruotsiksi)
- MTV3
 
Perinteinen teksti-tv:n tekstitys:
Valitse tällöin tekstitys seuraavilta sivuilta: 
- YLE 1 sivu 333
- YLE 2 sivu 334
- Yle Teema sivu 336
- NELONEN sivu 333

Tekstityksestä kertovat tiedot näkyvät:

YLE: Oikeassa yläkulmassa näkyvä teksti. Suomenkielisillä kanavilla YLE 1, YLE 2 ja 
YLE Teema teksti on: Tekstitetty suomeksi ja ruotsinkielisellä YLE FEM –kanavalla: 
Svensk textning. 

Tulevat suomenkieliset tekstitetyt ohjelmat voi tarkistaa tästä osoitteesta: http://yle.
fi /ohjelmaopas/tekstitys/

NELONEN: Ohjelman alkaessa ja mainoskatkon jälkeen näkyy ilmoitus: ”Ohjelma on 
nähtävissä tekstitettynä sivulla 333”.

NETTI-TV:
Yle AREENAssa mahdollisen ohjelmatekstityksen saa näkyviin, kun vie ohjelman 
alettua hiiren kuvan päälle, klikkaa ruutuun ilmestyvää TXT-ikonia ja valitsee kieleksi 
”suomi (ohjelmatekstitys)”.

LISÄTIETOJA TEKSTITYKSESTÄ:
YLE: www.yle.fi /ohjelmatekstitys ja 
Facebookista:  www.facebook.com/yleohjelmatekstitys.

Kattava TV-opas, jossa kerrotaan kaikkien pääkanavien kotimaisten ohjelmien teks-
tityksestä löytyy verkko-osoitteesta: http://www.ampparit.com/tv-opas --> klikkaa 
hiirellä ohjelman kohdalle, niin avautuu ohjelmatiedosta kertova ikkuna ja samalla 
kertoo, onko ohjelma tekstitetty.

TV-teks  tys kuntoon! 
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Kirjat
TEKSTI: SINIKKA PIHLAMAA

Perhe aatteen 
puristuksessa
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TURUN YLIOPISTOSSA vuosina 1929 -30 kir-
jallisuustiedettä ja suomea opiskeleva Raakel 
haaveilee itsenäisen, koulutetun naisen urasta. 
Hän ihailee Suomen ensimmäistä naisprofesso-
ria Alma Söderhjelmiä, joka kirjoittaa tieteelli-
siä teoksia ja artikkeleita.

Toisin käy. Raakel tutustuu näyttelyn avajai-
sissa taiteilija Aksel Korkeakorpeen ja rakas-
tuu. Häät vietetään lyhyen ajan sisällä. Raakel 
päätyy taiteilijan hirsilinnaan sadan kilomet-
rin päähän Turusta. Hänestä ei tulisikaan 
vanhapiikalehtoria, vaan taiteilijan vaimo ja 
muusa.

Turku juhlii kesällä 700-vuotisjuhlaansa 
urheilukilpailuin ja musiikkiesityksin. Ajassa 
on liikkeellä vastakkaisia voimia: Tulenkanta-
jat avaavat ovia Eurooppaan, lehdet kertovat 
Olavi Paavolaisen Kivennavan huvilasta ja sen 
egyptiläisestä salongista. Raakel lukee Katri 
Valan runoja. Samalla yhteiskunnassa nousee 
yhä yltyvä kansallismielisyys. New Yorkin 
pörssi romahtaa, ja lama leviää Eurooppaan. 
Työttömät kuljeskelevat kaduilla, Lapuan liik-
keen miehet muiluttavat entisen presidentti 
Ståhlbergin Joensuuhun. Aksel on fanaattisesti 
mukana aatteessa, hän todistelee suomen kie-
len olevan kantakieli maailman sivistyskielille.  
Yliopistossa Akselin teorioille naureskellaan. 
Akselia innostavat Mussolinin Italia ja Hitlerin 
Saksa; hänen hahmonsa on oletettavasti koottu 
useista historian henkilöistä.

Ennen pitkää Raakel on yksin hirsihuvilas-
sa keskellä korpea. Hän hoitaa kasvimaata ja 
hankkii lampaita ja kanoja. Niistä on hyötyä 
sitten, kun lama todella iskee; Akselin maa-

lauksia ei oste-
ta. Mies on yhä 
enemmän poissa, 
neuvotteluissa kau-
pungissa, eikä hän 
kerro, mitä asioita 
ne koskevat.

Raakel päätyy 
tarinan alkuvai-
heen Turun idyl-
listä hirsilinnan 
vangiksi. Paris-
kunnalle syntyy  
Leea-tytär ja 
Raakelin avuksi 
palkataan Selma-
piika. Kolme 
naista elää kes-
kenään, kun mies 
on lähtenyt Sak-
saan. Huvilan elämää pitää koossa Selma, 
jolla on jalat maassa ja silmät päässä.

Elämä Turussa porvarisperheen suojissa 
on mennyttä, kun pula-aika, Euroopan kaa-
os, Suomen talvisota ja jatkosota vaikuttavat 
kaikkiin, myös syrjäiseen taloon. Idylli muut-
tuu tragediaksi. Kerronnan rytmi kiihtyy ta-
pahtumien vyöryessä. 

Tarinan tekee ajankohtaiseksi äärioikeiston 
ja populististen liikkeiden nousu Euroopassa. 
Sokeus ja hurmio, Akselin tempautuminen 
mukaan natsiaatteeseen ja Raakelin rakastu-
minen tuntemattomaan mieheen johtavat vaa-
rallisiin ratkaisuihin. Tapahtumat kuvataan 
moniäänisesti, Raakelin, Leean ja Selman nä-
kökulmasta. Tekstissä vilahtavat vanhahtavat 
sanat ja ajan tunnetut nimet vievät lukijan 
menneeseen aikaan. Kuten usein nykyromaa-
neissa, sota-aikaa kuvataan naisten ja lasten 
kokemana. Miehet ajattelevat muuttavansa 
maailmaa, naiset kantavat seuraukset ja jatka-
vat elämää.  

Joensuussa asuva Tuula-Liina Varis on työs-
kennellyt toimittajana ja kirjailijana; Huvila 
on uusin teos hänen laajassa tuotannossaan. 
Hän toimi Suomen Kirjailijaliiton puheenjohta-
jana vuosina 2009 -2014.

Tuula-Liina Varis: Huvila. WSOY 2016
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Kentältä

TEKSTI JA KUVA: ERKKI AHONEN

TEKSTI JA KUVA: ARJA TAPANINEN

Tällä palstalla julkaistaan kirjoituksia yhdistysten tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista. 
Lähetä kirjoitus ja kuvat toimitukseen aineistopäivään mennessä. Aineiston tulee olla sähköisessä 
muodossa. Kuuloviesti pidättää oikeuden muokata ja lyhentää tekstejä tarvittaessa.

Vuorovaikutusta kuulolähipalvelu-
kurssilla

Kuulolähipalvelua Sisä-Savo ssa

Peruskurssin toisella osalla 
vapaaehtoisia valmennettiin 
neuvomaan ja ohjaamaan asi-
akkaita ja heidän läheisiään. 
Tilanteita suunniteltiin ja har-
joiteltiin etukäteen pienryh-
missä, jotka sitten videoitiin. 
Kouluttajina toimivat kuntou-
tussihteerit Tiina-Maija Lei-
nonen ja Tuija Vuori.

Oulussa järjestetylle helmi-
kuun kurssille osallistujia oli 
saapunut 11 henkilöä akselilta 
Helsinki – Kemijärvi. Kurssi 
on osa Kuuloliiton valtakun-
nallista järjestökoulutusta.

Osmo Anttila Reisjärveltä ja Terttu Salo Ilmajoelta harjoittelevat asiakkaan kohtaa-
mista.

Tuula Aavamäki Suomen 
Akustikusneurinoomayh-
distyksestä oli Sisä-Savon 
Kuulo ry:n vierailijana. 
Reipas pakkanen ei kui-
tenkaan estänyt kiinnostu-
neita kuulijoita saapumas-
ta paikalle, paikalla oli n. 
20 henkilöä. Mielenkiin-
toinen asia herätti keskus-
telua. Tilaisuuden jälkeen 
oli kahvittelua ja vapaata 
keskustelua. Lämmin kii-
tos Tuulalle !
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TEKSTI JA KUVA: ERKKI AHONEN

Kommunikointia tutuksi
Evantia kutsui kuuloalan Oulun alueen järjes-
tötyöntekijöitä tutustumaan kommunikoinnin 
palveluihin. Pohjois-Suomen aluepäällikkö 
Mari Halonen ja palvelupäällikkö Päivi Ho-
manen esittelivät uusia kommunikoinnin ja 
ympäristöhallinnan apuvälineitä. 

– Evantialla on neljä palvelukokonaisuutta: 
Juniori, Teini, Seniori ja Pro. Valikoimissa on 
erilaisia kommunikointikansioita ja eri ikäryh-
mille soveltuvia kommunikointialustoja, tau-
lustoja ja iPadin käytön apuvälineitä. 

Evantia on valtakunnallinen konserni, jonka 
omistavat Terveysrahasto-konserni ja Honka-
lampi-säätiö. Konserni tuottaa kirjoitustulk-
kausta, viittomakielentulkkausta, tulkkausta 
puhevammaisille asiakkaille ja tulkkausta 
kuulonäkövammaisille asiakkaille.

Mari Halonen (vas.) ja Päivi Homanen 
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Kuntoutuskurssit 2017
www.kuuloliitto.fi /fi n/kuntoutus

Lasten ja nuorten 
kuntoutus
Sopeutumisvalmennuskurssit, 
perhekurssit/ Kela
 
Kuulovammaisten koulunsa aloitta-
vien lasten perhekurssi, sopeutumis-
valmennuskurssi (5 vrk) Kelan kurs-
si nro 61903, jakso 12.–16.6.2017

Kuulovammaisten alakoululaisten 
lasten perhekurssi, sopeutumisval-
mennuskurssi (5 vrk) Kelan kurssi 
nro 61904, jakso 24.- 28.7.2017 

Kuulovammaisten alle kouluikäis-
ten lasten perhekurssi, sopeutumis-
valmennuskurssi (5 vrk) Kelan kurs-
si nro 61902, jakso 6.- 10.11.2017   

Kuntoutuskurssit, perhekurssit/ 
Kela

Kuulovammaisten lasten perhekurs-
si, kuntoutuskurssi Kelan kurssi nro 
60888 (5+5+5 vrk) jaksot: 3. jakso 
24.–28.4.2017 

Kuulovammaisten lasten perhekurs-
si, kuntoutuskurssi Kelan kurssi nro 
60889 (5+5+5 vrk) jaksot: 3. jakso 
18.–23.9.2017

Kuulovammaisten lasten perhekurs-
si, kuntoutuskurssi Kelan kurssi 
nro 61886 (5+5+5 vrk) jaksot: 2. 
jakso 28.8.- 1.9.2017 ja 3. jakso 19.- 
23.3.2018

Kuulovammaisten lasten perhekurs-
si, kuntoutuskurssi Kelan kurssi nro 
61888 (5+5+5 vrk) jaksot: 1. jakso 
15.- 19.5.2017, 2. jakso 2.- 6.10.2017 
ja 3. jakso 14.–18.5.2018    
 
Kuulovammaisten lasten perhekurs-
si, kuntoutuskurssi Kelan kurssi nro 
61889 (5+5+5 vrk) jaksot: 1. jakso 
5.- 9.6.2017, 2. jakso 20.–24.11.2017 
ja 3. jakso 4.- 8.6.2018  

Kuulovammaisten lasten perhekurs-
si, kuntoutuskurssi Kelan kurssi 
nro 61890 (5+5+5 vrk) jaksot: 1. 
jakso 23.–27.10.2017, 2. jakso 26.2.- 
2.3.2018 ja 3. jakso 8.-12.10.2018

Yksilölliset kuntoutusjaksot koko 
perheelle: Perheet voivat hakea Ke-
lalta myös harkinnanvaraisen tai 
vaikeavammaisen kuntoutujan yksi-
löllisiä kuntoutusjaksoja. Kela tekee 
harkinnanvaraisen tai vaativan 
kuntoutuksen päätöksen vuodeksi 
eteenpäin ja Kuulo-Auris räätälöi 
jaksojen ajankohdat perheen kans-
sa. 

Monimuotoryhmäterapia: Kyseessä 
ryhmämuotoinen avoterapia, jota 
puheterapeutti + musiikkiterapeutti 
ohjaavat yhdessä Kelan kuntoutuk-
sena. Yli 4-vuotiaat kuulovammaiset 
lapset, joilla on Kelan vaativan kun-
toutuksen status. Ryhmä kootaan 
eri lasten kuntoutuspäätöksistä. 
Ryhmässä on 4-6 lasta 10 - 40 ker-
taa á 60–90 min. Kuntoutukseen 
haetaan Kelan päätös kuntoutusvas-
tuutahon suosittelemana kuntoutus-
suunnitelman ja kuntoutustarpeen 
mukaan. Kuntoutuksen aikana kun-
toutujille on tarjolla puhe-musiikki-
kuntoutusta kuuntelun ja kielellis-
ten taitojen tueksi sekä vertaistukea 
ja vanhemmille omaa ohjausta. 

Aikuisten kuntoutus
Aikuisten yksilölliset kuntoutus-
jaksot kuulo- ja kuulonäkövam-
maisille kuntoutujille: Asiakkaat 
voivat hakea Kelalta harkinnan-
varaisen kuntoutujan moniamma-
tillisia yksilökuntoutusjaksoja. Kela 
tekee kuntoutuspäätöksen vuodeksi 
eteenpäin. Jaksojen ajankohdat so-
vitaan asiakkaan ja Kuulo-Auriksen 
kanssa yhdessä siten, että Kuulo-
Auris kokoaa harkinnanvaraisista 
aikuisista kuntoutujista ryhmiä, 

jotta vertaistuki jaksoilla toteutuu. 
Omainen/ omaiset voivat osittain 
osallistua kuntoutukseen. Omaisen 
nimi ja perusteet omaisen osallistu-
miselle tulee mainita Kelan hake-
muslomakkeessa.

Vuonna 2017 alkavat aikuisten yksi-
lölliset kuntoutusjaksot:
2. jakso 14.–18.8.2017 ja 3. jakso 
ilmoitetaan myöhemmin
1.jakso 29.5. -2.6.2017, 2. jakso ja 3. 
jakso ilmoitetaan myöhemmin

1.jakso 11. -15.9.2017, 2. jakso 11.–
15.12.2017 ja 3. jakso ilmoitetaan 
myöhemmin

1.jakso 9. -13.10.2017, 2. jakso ja 3. 
jakso ilmoitetaan myöhemmin

Lomatoimintaa
Kuulo-Auris järjestää vuoden 2017 
aikana 9 MTHL:n tuettua lomajak-
soa Helsingissä. Lomat ovat yleis-
lomia, jotka on suunnattu eri ikä-
ryhmille: lapsiperheille, työikäisille 
sekä eläkeikäisille.
http://www.auris.fi /mtlhn-lomat

Koulutus
Kuulo-Auris kouluttaa ammatti-
henkilöitä tilauksesta. Koulutuksen 
sisältö suunnitellaan yhdessä tilaa-
jan kanssa.

Lisätietoja: Kristiina Laakso
p. 050 5118 046, 
Leena Krohn 040 5908 293 
kristiina.laakso@auris.fi , 
leena.krohn@auris.fi  
Kuulo-Auris Oy 
Ilkantie 4, 00400 Helsinki 
http://www.auris.fi  
Kelan sivut: www.kela.fi 
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Kopolan kurssikeskus

Huonokuuloisten eläkeläisten 
sopeutumisvalmennuskurssit
* 24.–28.4.2017
* 8.–12.5.2017
* 21.–25.8.2017
* 25.–29.9.2017
* 16.–20.10.2017
* 30.10.–3.11.2017

Kurssi on tarkoitettu kuulokojetta 
käyttäville kuulonkuntoutusta tar-
vitseville huonokuuloisille eläkeläi-
sille ja heidän perheenjäsenilleen. 
Kurssi pyrkii edistämään huonokuu-
loisen toimintakykyä ja kuulovam-
man huomioimista jokapäiväisessä 
elämässä. Ohjelma sisältää kojeen-
käytön opetusta, apuväline-esitte-
lyä, kommunikaatio-opetusta, ryh-
mäkeskusteluja ja kuulovammaan 
liittyviä luentoja. Valinnassa etusi-
jalla ovat ensikertalaiset. Kurssille 
haetaan Kopolan omalla
hakemuslomakkeella. Kurssin kus-
tantaa STEA/SVOL 

Viitotun puheen ja kokonais-
kommunikaation kehittämis-
kurssi.
* 13.-17.11.2017
Kurssi on tarkoitettu vaikeasti huo-
nokuuloisille ja kuuroutuneille ja 
heidän omaiselleen, jotka tahtovat 
oppia viitottua puhetta huuliltalu-
vun tueksi. Kurssille haetaan Kopo-
lan omalla
hakemuslomakkeella. Kurssin kus-
tantaa STEA. 

Lomatoimintaa Kopolassa

Tuetut lomat teemalla: Virkis-
tystä, vertaistukea ja elämänvoi-
maa
* 15.–20.5.2017
* 7.–12.8.2017
* 11.–16.9.2017
* 2.–7.10.2017
Tuetut lomat on tarkoitettu huo-
nokuuloisille aikuisille ja heidän 
omaisilleen. Tavoitteena on kuulo-
vammaan liittyvän tiedon ja ver-
taistuen tarjoaminen, liikunnallinen 
aktivointi, virkistys, retket, käden-
taidot ja lepo. Omavastuuosuus on 
50 euroa/hlö/lomapaketti. Hintaan 
kuuluu täysihoito ja ohjelma. Mat-
kat omakustanteisesti. Tuetulle 
lomalle haetaan Maaseudun Ter-
veys- ja Lomahuolto ry:n kautta 
(Mannerheimintie 31 B 20, 00250 
Helsinki), p. 010 2193 460, lomat@
mtlh.fi  Hakemuksen tulee olla pe-
rillä kolme kuukautta ennen loman 
alkua ja omavastuuosuus tulee olla 
maksettuna eräpäivän mukaan. 

Itsemaksettavat lomat ja 
viikonloput

Nämä on tarkoitettu kaikille kiin-
nostuneille. Lomatapahtumien hin-
taan kuuluvat ruokailut, majoitus ja 
opetus. Hinta vaihtelee 100 ja 200 
euron välillä riippuen tapahtuman 
kestosta ja tyypistä. Ilmoittautumi-
nen Kopolaan. Kesäpäivät sisältävät 

liinavaatteet. Viikonloppuihin ei 
sisälly liinavaatteita mutta ne voi 
saada 15 euron lisähintaan Kopolas-
ta tai tuoda itse. Viikonloput alkavat 
perjantai-iltana, jolloin on iltapala ja 
saunominen. 
    
Viitotun puheen viikonloppu
21.–23.4.2017 100 €
Vetäjänä Sanna Lehtoväre.

CI viikonloppu
26.-28.5.2017

KKY:n elokuvaviikko
Varaus ajalle 31.7.–6.8.2017

Tinnitus tutuksi ja turvalliseksi 
koulutus
18.–20.8.2017 200 €
Kouluttajana korvalääkäri Elina 
Rytsölä.

Frisbee golf viikonloppu
18.–20.8.2017 100 €
Vetäjänä Jorma Räikkönen. 
 
  
Retkeilyviikonloppu
8.–10.9.2017 100 €
Vetäjinä Kaija ja Pentti Latva-
Koivisto.

Kekri (Sadonkorjuun juhla) 
24.–26.11.2017 100 € 
Vetäjänä Kaija Latva-Koivisto. 
  
Jouluaskarteluviikonloppu 
8.–10.12.2017 100 €
Vetäjinä Pirjo Hakanen.

Yhteystiedot:

Kuuloliitto ry, 
Kopolan kurssikeskus, 
johtaja Satu Laitinen
Velisjärventie 50, PL 11, 
17801 Kuhmoinen, 
03 5522 111, 040 7703803, 
ulla.salonen@kuuloliitto.fi  
satu.laitinen@kuuloliitto.fi 
Kotisivut: www.kopolakuhmoinen.fi 
Facebook sivut: Kopola Kuhmoinen
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Alueelliset sopeutumisvalmennuskurssit 2017
Kuuloliitto järjestää vuonna 2017 ikääntyneille 
kuulokojeen käyttäjille ja heidän läheisilleen kuusi 
alueellista sopeutumisvalmennuskurssia ja yhden 
tinnituspainotteisen kurssin. Kurssipaikkakunnat 
ovat:
• 7.- 8.3.2017 Pieksämäki, Partaharju
• 25.- 26.4.2017 Sodankylä, Hotelli Karhu & Seura-
kuntatalo
• 16.- 17.5.2017 Lappeenranta, Scandic Patria
• 12.- 13.9.2017 Turku, Linnasmäki
• 17.- 18.10.2017 Kalajoki, Kylpylähotelli Sani
• 7.- 8.11.2017 Järvenpää, Scandic Järvenpää
• 29.- 30.11.2017 Vantaa, Original Sokos Hotelli 
Vantaa (Tinnituskurssi)

Kurssilla käsitellään kuuloa ja sen vaikutuksesta 
toimintakykyyn. Osallistujat saavat valmiuksia 
kuulokojeen käyttöön ja tietoa kuulon apuväli-
neistä sekä tietoa kommunikaatiomenetelmistä 
ja tulkkauspalvelusta. Vertaiskeskustelut huono-
kuuloisuudesta, läheisten kokemuksista ja arjessa 
selviytymisen keinoista ovat olennainen osa kurs-
siohjelmaa.

Kurssit sisältävät kahden päivän kurssiohjelman 
ja puolen vuoden kuluttua järjestettävän jatkota-
paamisen, jonka ajankohta sovitaan kurssilla. Ma-
joitus on kahden hengen huoneessa täysihoidolla. 
Kurssit järjestetään Raha-automaattiyhdistyksen 
tuella ja ne ovat osallistujille maksuttomia. Matka-
kuluista osallistujat vastaavat itse. 

Lisätietoa ja hakemukset: 
Kuuloliiton verkkosivut: www.kuuloliitto.fi /fi n/kun-
toutus/
Kuuloliiton aluetyöntekijät: www.kuuloliitto.fi /fi n/
kuuloliitto/yhteystiedot/aluetyontekijat/
kuntoutussihteeri Maria Timonen p. 0400 903 407, 
maria.timonen@kuuloliitto.fi 

Hakemukset tulee lähettää viimeistään kolme 
viikkoa ennen kurssin ajankohtaa osoitteella: 
Kuuloliitto ry, PL 1188, 70211 Kuopio.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan kurssivalinnasta 
kirjeellä. Valinnassa etusijalla ovat hakijat, jotka 
eivät aikaisemmin ole osallistuneet kuulon sopeu-
tumisvalmennukseen.
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Pian Kopolankoski kuohuu vapaana ja Kopolan kurs-
sikeskus on herännyt virkeään kevääseen hieman hil-
jaisen talven jälkeen. Johtaja Satu Laitisen mukaan 
kurssit vetävät hyvin ja kesän täyttävät toistamiseen 
rippileirit. Hyvää kertoo myös tieto, että Vantaan Tik-
kurilan seurakunta on jo varannut 10 rippileiriä vuo-
delle 2018. Jos siis aikoo osallistua kursseille tai varata 
yhdistykselle retkiajan tai itselle omatoimisen loman, 
kannattaa olla ajoissa liikkeellä.

Ajankohtaista talkoista

Huolimatta virkeästä toiminnasta Kopola on edelleen 
suuresti riippuvainen vapaaehtoistoiminnasta. Par-
haimmillaan Kopolaa autetaan talkootoiminnalla. Tal-
koot järjestää Kuuloliiton pyynnöstä Kopolan Kannatus-
yhdistys yhteistoimin Kopolan henkilökunnan kanssa. 
Talkooyhteyshenkilönä on Maire Paltare ja talkootoi-
minnan vastaavana Marja Antola.

Tämän lehden ilmestyessä keväällä on jo pidetty sii-
voustalkoot 24.–26.3. ja viikolla 13 on ahkeroitu remont-
titalkoissa ja ehostettu ruokasalin ilmettä. Perinteiset 
suuret kevättalkoot ovat toukokuussa 12.–14. päivinä. 
Tavoite on silloin jatkaa ympäristön raivausta ja sii-
vousta ja maisemointia, poistaa tarpeeton roju jätelaval-
le, tehdä pienremonttia, maalata joitakin kohteita sekä 

ehkä suurimpana työnä pystyttää puuvaja. Työtä riittää 
monelle osaajalle mutta myös ahkeralle pihatyöläiselle. 
Talkoolaiselle tarjotaan majoitus ja ylöspito ja kanna-
tusyhdistyksen jäsenille pieni matkakorvaus. Ilmoittau-
tua voi perinteiseen tapaan Satu Laitiselle Kopolaan, 
mutta myös Maire Paltareelle (maire.paltare@gmail.
com; 0440 500974 tekstiviesti) tai Marja Antolalle (mar-
ja.antola@dnainternet.net; 0400 723884 tekstiviesti).

Kesän suuryritys

Elokuun 1.-6. päivinä on Kopolan Kannatusyhdistyksen 
suuryritys, kaksiosainen elokuvafestivaali. Tapahtuma 
on päässyt Suomi 100 -ohjelmaksi. Ensimmäinen kolmi-
päiväinen on elokuvan tekoon keskittyvä Elokuvapaja. 
Toinen osa on elokuvaseminaari viime vuoden elokuva-
päivien malliin, ja silloin mietitään elokuvan merkitystä 
Suomen historiassa kolmen merkittävän ohjaajan töiden 
kautta. Viime kesän tapaan elokuvafestivaali on myös 
merkittävä vertaistapaaminen kauniissa suomalaisessa 
maisemassa vanhassa kulttuuriympäristössä. Kummas-
sakin osassa huolehditaan myös esteetön kuuleminen 
induktiosilmukkajärjestelmän ja kirjoitustulkkauksen 
avulla. Elokuvafestivaalista kerrotaan enemmän ilmoi-
tuksessa tässä lehdessä. Lisätietoja saa myös Maire 
Paltareelta.

tiedottaa

TEKSTI: MAIRE PALTARE
KUVA: SEIJA TANNINEN
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Ilmoitustaulu

 CI-viikonloppu Kopolassa  
26.5.-28.5.2017

 Teema: stressinpurku
 Hinta: 100 /115 euroa

 Ohjelmassa mukavaa, stressitöntä yhdessäoloa, kokemusten 
vaihtoa, ohjattua toimintaa, virkistävää saunomista ja uimis-
ta.

 Näyttelijä, tetatteritaiteen maisteri, Eero Enqvistin johdolla 
opettelemme sterssitöntä esiintymistä ja itsemme ilmaisua. 

 Viikonloppu alkaa perjantaina kello 18.00 ja päättyy sunnun-
taina iltapäiväkahviin. Viikonlopun hinta on 100 euroa omilla 
liinavaatteilla tai 115 euroa Kopolan liinavaatteilla. Matkat 
korvataan Kuuloliiton jäsenille julkisen kulkuneuvon mu-
kaan 30 euroa ylittävältä osalta. 

 Mukaan mahtuu 25 osallistujaa. Kirjoitustulkkaus on järjes-
tetty.
 Tule rohkeasti hankkimaan työelämässäkin yhä enemmän 
vaadittavia taitoja:  esiintymisvarmuutta ja jouhevaa itsen-
sä ilmaisua. Tule pitämään hauskaa mukavassa porukassa 
ihanana toukokuisena viikonloppuna! 

 Lisätiedot
 CIton tapahtumatyöryhmä
 mari.myllymaki@iki.fi 
 
 Ilmoittautumiset ja erikoisruokavaliot 
 Kopolan kurssikeskus
 puh: 03 5522 123
 040 7703803
 satu.laitinen@kuuloliitto.fi 
 ulla.salonen@kuuloliitto.fi 

Tule mukaan nauttimaan yhteisestä hauskanpidosta mo-
nipuolisen ohjelman merkeissä, savolaisesta kesästä ja ta-
paamaan tuttuja ja tuntemattomia ystäviä ympäri Suomen! 
Myös läheiset ovat lämpimästi tervetulleita.  

Päivien tarkempi ohjelma on nähtävillä liiton verkkosivul-
le www.kuuloliitto.fi /fi n/etusivu/ > kesäpäivät. Viimeisin 
ohjelman päivitys on tehty 15.3.17. Ohjelmakartassa on 
tiedot myös kirjoitustulkatuista tilanteista ja tiloista, joissa 
induktiosilmukka on käytettävissä. Tutustu myös lisäohjeisiin 
harrastemyyntinäyttelyn, Ukulele-workshopin ja kelkkakisan 
osalta. 

Hinnat 
Osallistumispaketti pe-su 16.-18.6.2017 (sis. majoitus, ohjel-
ma + 2x päivällinen, 2x lounas):
165 € 2hh/2vrk/1hlö 
260 € 1hh/2vrk/1hlö 
144 € 4hh superior/2vrk/1hlö 
Osallistumispaketti la-su 17.-18.6.2017 (sis. majoitus, ohjel-
ma + 1x päivällinen, 2x lounas):
105 € 2hh/1vrk/1hlö 
145 € 1hh/1vrk/1hlö 
77 € 4hh/1vrk/1hlö 
Päiväpaketit la 40 € ja su 20 €/hlö (sis ohjelman ja ruokailut)

Ilmoittautuminen 
Ilmoittautuminen tapahtuu Killan kautta ja
 ilmoittautuminen on avoinna 1.4.-21.5: 
www.kilta.kuuloliitto.fi /kotisivut

tai Maria Timoselle maria.timonen@kuuloliitto.fi , 
p. 0400 903 407 (tiedustelut)

VESILEPPIS sijaitsee 5-tien varrella 55km Kuopiosta etelään. 

Ajo-ohjeet ja lisätietoa Vesileppiksestä: www.vesileppis.fi 
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Lisäohjeita kesäpäivien osallistujille  

Piirien väliset potkukelkkakisat
Piirien välinen potkukelkkakisa järjestetään lauantaina hiih-
toareenalla. Kisajoukkueeksi ilmoittautuvat kolmen hengen 
ryhmät piireittäin, samasta piiristä saa olla useita joukkueita. 
Joukkueet ilmoittautuvat heti lounaan jälkeen suoraan hiih-
toareenalla järjestäjille klo 12.30. Kisajoukkueiden toivotaan 
olevan paikalla koko ajan kannustajineen! Huomioikaa riittä-
vä, lämmin vaatetus!

Harrastemyyntinäyttely
Osallistujien toivotaan tuovan harrastemyyntinäyttelyyn itse 
tekemiään kädentuotoksia näyttelyyn ja myytäväksi. Työt 
voiva olla mitä vain, kuten kudonnat, puutyöt, askartelutyöt, 
veistokset ym. Tuotteet tulee merkitä tuojan tunnuksilla 
ja mikäli tekijä on valmis myymään tuotteitaan, myös hin-
noittelemaan tuotteet valmiiksi. Tuotteet tuodaan paikalle 
lauantaina aamupäivällä ja haetaan pois sunnuntain lounaa-
seen mennessä. Järjestäjien taholta näyttelytilassa on henki-
löitä koko ajan näyttelyn ollessa avoinna. 

Ukulele-ryhmä
Ukulele-ryhmään saa tulla mukaan kaikki ukulelen soitosta 
kiinnostuneet. Mukana kannattaa tuoda oma soitin. Ohjaajil-
la on tarjota kymmenkunta soitinta niille osallistujille, joilla ei 
omaa soitinta ole. Ryhmään ilmoittautuminen paikan päällä 
la klo 15. 

Kuuloliiton valtakunnalliset kesäpäivät 16.-18.6. 2017 Leppävirralla
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Kesäpäivät 16.-18.6. 2017 Leppävirta 
OHJELMAKARTTA

31



Seuraa Kuuloliittoa
Facebookissa

KOPOLAN ELOKUVAFESTIVAALI 
1. - 6.8.2017

Suomi 100 vuotta - elokuva osana kansallisen 
kulttuurin, historian ja muistin perintöä

Kaksiosainen kulttuuritapahtuma kauniissa 
perinteikkäässä ympäristössä, Kopolan kurssikeskuk-
sessa, os. Velisjärventie 50, Kuhmoinen

I ELOKUVAPAJA 1.-3.8.2017
ohj. elokuvaohjaaja Jorma K. Lehtonen

Opettele vaikka videoelokuvan teko! Kurssilla käydään lävit-
se elokuvan tekemisen periaatteita käytännön harjoituksin. 
Kurssin opettaajana kokenut elokuvaohjaaja Jorma K. Leh-
tonen, legendaarisen Mikko Niskasen työtoveri.

Osallistujat asuvat Kopolassa, osa kurssista pidetään Pihlaja-
kosken elokuvakylässä, entisessä Mikko Niskasen studiossa.

Osallistumismaksu 230 e / hlö, sisältää majoituksen kahden 
hengen huoneessa, täysihoidon ja opetuksen. Mukaan ote-
taan 25 osallistujaa.  

II ELOKUVASEMINAARI 4.-6.8.

Kolmen päivän aikana perehdytään luennoin ja elokuvaesi-
tyksin suomalaisen elokuvan piirteisiin erityisesti kolmen 
huomattavan ohjaajan töiden kautta. Perjantaina 4.8. aihee-
na on vanhan suomalaisen elokuvan vaikutus 100-vuotiaan 
Suomen historiaan. Lauantaina 5.8. katsotaan Teuvo Tulion 
ja Aki Kaurismäen ja sunnuntaina 6.8. Mikko Niskasen 
tuotantoa. Sunnuntaina tavataan myös Niskasen elokuvien 
teossa mukana olleita.

Osallistumismaksu 230 e /hlo, sisältää majoituksen kahden 
hengen huoneessa, täysihoidon ja ohjelman. Yhden päivän 
osallistuminen 50 e täysihoito, pelkkä ohjelma 25 e.

 Kuuloliiton CI-toimikunta järjestää 
CI-viikonlopun Helsingissä, Valkeassa 
talossa 25.-27.8.2017

 Viikonlopussa on luvassa paljon mukavaa ja hyödyllistä oh-
jelmaa sekä vertaisseuraa.

 Tarkemmin ohjelmasta, käytännön järjestelyistä ja ilmoit-
tautumisesta kerrotaan Kuuloviestissä 3/2017, Kuuloliiton 
verkkosivuilla www.kuuloliitto.fi  ja Facebookissa.

 Sisäkorvaistutemaahantuojat MED-EL, Cochlear ja Advanced 
Bionics ovat mukana tilaisuudessa.  

Lounais-Suomen piirin 
virkistyspäivä Kiikoisissa
Aika: la 10.6.2017 klo  10–17

Paikka: Kiikoisten Nuorisoseurantalo, Kiikoistentie 47, 
38360 Sastamala

Päivän hinta: 25 e, sisältää lounaan ja kahdet kahvit

Ohjelmassa karaokea, rivitanssia, kädentaitojen näytöksiä 
ja paljon muuta mukavaa toimintaa myös pihapiirissä. Oh-
jelman lomassa on mahdollisuus pieneen hemmotteluhet-
keen, niska-hartiahierontaan.   

Ilmoittautuminen ja maksut omaan yhdistykseen, joka 
välittää tiedot viimeistään pe 12.5. Kaisa Saarelle, 
040 842 8131, kasari3@gmail.com. Ilmoittautumisen yhte-
ydessä kerro mahdollisista ruokarajoituksista ja varaa aika 
hierontaan (10 min - 5 e). Ota mukaan käteistä myös arpojen 
ostoon. 

Tervetuloa maalle, satakuntalaiseen kansanperinnemiljöö-
seen!

Lounais-Suomen kuulopiirin virkistystyöryhmä
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Kuulolaiteparistokauppa.fi
 – asiantuntijasi kuulolaiteparistoissa!

Ei laskutusmaksua!

30 päivän avokauppa/
vaihto-oikeus!
Toimituskulut 1,95 €

Nopea toimitus! 
3-4 päivää.

1 Ilmoita montako pakkausta kutakin mallia haluat tilata. Hinnat sisältävät alv:n.
(1 pakkaus = 6 paristoa)

2 Täytä nimi, osoite ja henkilötunnus.
Henkilötunnus vaaditaan laskulla ostamiseen.
Jos tilaat sivustoltamme, valittavanasi on eri maksuvaihtoehtoja.

Malli:  A10
Värikoodi: keltainen

2,95 € 

Lkm: _____ pakk

Malli:  A312
Värikoodi: ruskea

2,95 €
Lkm: _____ pakk

Malli:  A13
Värikoodi: oranssi

2,95 €
Lkm: _____ pakk

Malli:  A675
Värikoodi: sininen

2,95 €
Lkm: _____ pakk

Malli:  A675P
(implantti)

3,95 €
Lkm: _____ pakk

Henkilötunnus: -

Nimi: _______________________ Puh.      ________________________________

Osoite: ___________________________________________________________  

Postinumero ja -toimipaikka:          _________________________________________

TILAA NÄIN: Täytä tämän sivun lomake. Leikkaa se irti ja postita. Et tarvitse kirjekuorta. 
Voi tehdä tilauksen myös sivulla www.kuulolaiteparistokauppa.fi  

batterier

A PRIORITERT
PRIORITAIRE

NE PAS AFFRANCHIR 

NO STAMP REQUIRED

REPLY PAID/RÉSPONSE PAYÉE
SWEDEN/SUÈDE

Accessory Line International Sweden AB
SE-802 08 Gävle
Sweden

IBRS/CCRI NO: 20444882

Eivät
sisällä

elohopeaa

Sähköposti:
info@kuulolaiteparistokauppa.fi 

www.kuulolaiteparistokauppa.fi 
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Arki sisältää monia tekstejä, joiden takana on 

puhetta: tekstitys vähintään tukee tekstitetty-

jen televisio-ohjelmien ja elokuvien puheen 

ymmärtämistä, lehtihaastatteluissa saamme 

puheesta tai ääneen sanotusta nähtäväksem-

me vain tekstiksi muokatun version ja kauno-

kirjallisuuden piirissä tunnetaan erilaisia keinoja 

tekstin puheenomaistamiseksi. Liisa Tiittulan 

ja Pirkko Nuolijärven toimittama artikkeliko-

koelma Puheesta tekstiksi - puheen kirjallisen 

esittämisen alueita, keinoja ja rajoja (SKS 2016) 

valottaa problematiikkaa ja tekniikoita puheen 

tekstiksi siirtämisen takana. 

Kaikessa arkipäiväisyydessäänkin puheen esittämiseen 
tekstinä tai sen kääntämiseen tekstiksi liittyy paljon 
kysymyksiä, joihin ei ole itsestään selvää vastausta. 
Monet kysymyksistä kytkeytyvät olemukselliseen eroon 
puheen ja kirjoituksen välillä: puhe on äänellistä ja het-
kellistä kun taas kirjoitus on visuaalista ja ajassa liik-
kuvaa sekä kirjoitushetkeen kiinnittymätöntä. Puheen 
siirtäminen tekstiksi ja siihen liittyvät kysymykset ovat 
olennaisessa osassa monille kuulovammaisille henkilöil-
le tärkeitä palveluja: puheesta tehdyillä tekstikäännök-
sillä on useiden arjessa erityinen osuus ohjelmatekstei-
nä ja kirjoitustulkkauksena. 

Vammaisten tulkkauspalveluun kuuluvat viitto-
makielisten tulkkaus, puhevammaisten tulkkaus ja 
kirjoitustulkkaus. Kirjoitustulkkausprosessissa 
kuulonvaraisesti, tyypillisimmin puheessa, välittyvä 
tieto muunnetaan puhuttua kieltä toistavaksi tekstiksi. 
Tukipalveluna kirjoitustulkkausta käyttävät pääasias-
sa ne huonokuuloiset ja kuuroutuneet henkilöt, joille 
viittomakieli ei ole ensisijainen kieli eikä viittomin 
tuettu puhe ensisijainen kommunikaatiomuoto. Tulkki 
voidaan tilata ”esimerkiksi vierailulle, vesivoimisteluun, 
teatteriin, hartaustilaisuuteen, työmaakokoukseen ja 
luennolle”, kuten Päivi Rainò ja Sirpa Laurén ar-
tikkelissaan listaavat. Työtehtäviä kirjoitustulkeille 
tarjoavat pääasiassa kokoukset sekä terveydenhuoltoon, 
vapaa-aikaan ja opiskeluun liittyvä toiminta. 

Kirjoitustulkkausprosessissa puhe tiivistyy: siitä jää 
pois noin 30–45 %. Poisjätöt tekevät puheen tekstivasti-
neesta kuitenkin usein luettavampaa kuin mitä se olisi, 
jos kaikki puheen elementit toistettaisiin. Tiivistyksissä 
uhrataan useimmiten partikkeleja, suunnittelun tai 
epävarmuuden ilmauksia ja toistoja. Poistojen lisäk-
si tekstiin ilmestyy puheesta poikkeavia elementtejä: 
synonyymejä tai merkitykseltään läheisiä sanoja, ly-

Puhe tekstinä: 
arkea ja saavutettavuutta

henteitä (vakiintuneita, omia ja asiakaskunnan kanssa 
sovittuja kuten) sekä virheitä ja niiden korjauksia. 
Lisäksi tulkkeessa voi olla tilassa kuultavia signaaleja 
eli esimerkiksi tieto aplodeista, hälinästä tai soivista 
kännyköistä.

Ohjelmatekstitys on suomenkielisten televisio-
ohjelmien suomenkielistä ja ruotsinkielisten ohjelmien 
ruotsinkielistä ruututekstitystä. Tekstitys tehdään 
ohjelmaan useimmiten etukäteen, mutta myös suoria 
lähetyksiä tekstitetään. Ohjelmatekstitykset palvelevat 
huonokuuloisten ja kuurojen televisiokatsojien lisäksi 
esimerkiksi suomea ja ruotsia vieraana kielenä käyttä-
viä. Niitä voi käyttää itse asiassa kuka vain vaihtele-
vissa tilanteissa, joissa vastaanottimen äänestä ei saa 
selvää tai se ei voi olla päällä. Toisaalta ohjelmateksti-
tyksestä hyötyvien joukon moninaisuus tekee tekstittä-
misestä vaikeampaa: tekstityksen sovittaminen erilai-
siin tilanteisiin, tarpeisiin ja vaikkapa lukunopeuksiin 
on hankalaa.

Kun televisiopuhe muutetaan – mukautetaan – kir-
joitetuiksi repliikeiksi, ”teksti tuo esiin ne viestit, jotka 
kuulevaa saa äänimaiseman kautta,” kirjoittaa Minna 
Pöntys artikkelissaan. Ohjelmatekstityksen tila (ruu-
dun alareuna) ja aika (ennen seuraavaa repliikkiä) ovat 
rajalliset, joten tekstitys ei voi toistaa puhuttua sisältöä 
sellaisenaan. Tärkeämpää onkin äänimaisemaan si-
sältyvän vaikutelman siirtäminen. Keinoja siihen ovat 
esimerkiksi toisin, lyhyemmin sanoin ilmaiseminen 
sekä puheen elementtejä, kuten taukoja ja painotuksia, 
tekstiin tuovat välimerkit. Toisaalta esimerkiksi pu-
heenomaisuuden välittämiseen liittyy monia valinnan-
mahdollisuuksia, joista osa toimii joissain ja osa toisissa 
tilanteissa. Valinnoilla pyritään siihen, että ääni tulee 
silmin nähtäväksi, kuten Pöntys kirjoittaa.

Puheesta tekstiksi: Puheen kirjallisen esittämisen 
alueita, keinoja ja rajoja, ( toim.) Liisa Tiittula ja 
Pirkko Nuolijärvi, SKS 2016.

TEKSTI: VIIVI KAAKINEN
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Kuun kumotus
                                       S

                                       i

                                       e

                                       l

                                      lä

                                   tänään

                     Mikä kiehtova ympäristö

 lumiset puut

  lähes taivaisiin ulottuvat ikikuuset

          kuuma saunahöyry purjehtii järven jäälle

koskessa kohisee.

  Lepäät lämpimän, pehmeän ihon kosketuksessa

                                    hiukset kieppuvat sormissa

kuitenkin olet

     vain hyväntekijä tässä elähdyttävässä yhteisössä.

                  Mitä ihminen tarvitsee eniten?

Vertaisensa kanssakulkijan kaikkine käsimerkkeineen

sielua lohduttavassa historiassa.

                 Mikä ihmisen kuolettaa hitaasti?

      Niin, mikä se onkaan?

   

       Yksinäisyys, empatian puute, ekonomiat

                                    AI

                                    KA

                               kaikkineen.

Sirkka-Liisa Sandelin-Nertamo
Kuhmoisissa, Kopolassa  13.11.2016, kuu lähenee lyhimpään etäisyyteensä suhteessa maapalloon
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 KUN MUSTA HAUTAA SINUT
 Osaat puhua,

 itkeä ja ulvoa sudenkolloa.

 Olet jäänyt yksin,

 täydelliseen autiuteen.

 Ympärillä ei ole ketään, 

 ei kosketusta.

 Miten olet tähän joutunut.

 Miten itsesi kadottanut.

 Hääräät ja ulvot itseäsi kiertäen..

 Karjut pulpahtavaa tuskaa ja

 huuppaset huoneesi matolla.

 Kello, kaappi, kukka, pöytä.

 Huudat tuskaasi.

 Herää sieluni! Armahda hymyilemään!

 Ole nöyrä. Ole tuhkan ryvettämä.

 Ei haittaa mitään.

 Taivas seestyy, ota vastaan.

 Taivaan kirkastuminen on merkki.

 Sateenkaari myös. Ota vastaan.

 

 Kalastaja Kukkola
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RISTIKON 6/2016 RATKAISU

Palautetta Kuuloviesti-

lehdestä voit antaa 

verkossa osoitteessa: 

www.kuuloliitto.fi  ->

 Yhteystiedot. 

Toimituksen yhteystiedot 

löytyvät lisäksi lehden 

sisäkannesta.

Keskustele 
luottamuksellisesti 
kirjoittaen
Viittomakielisille,
kirjoittaen kommunikoiville
ja omaisille

Päivystysajat
ma, ke, pe
klo 19 - 22Tekstiviestit 050 575 2266

Chat http://aidtools.com/auttavalinja/
Sähköposti auttavalinja.paivystys@gmail.com

RAY tukee toimintaamme

Seuraa Kuuloliittoa
Facebookissa

Kuuloauto valmistautuu 
kierrokselle
Pian on aika lähettää kuuloauto matkaan vuoden 2017 kier-
rokselle ympäri Suomea levittämään tietoisuutta kuulosta 
sekä tarjoamaan matalan kynnyksen kuuloseulontaa. 

Viime vuonna 46 Kuuloliiton yhdistystä järjestivät yhteensä 
79 kuuloautotapahtumaa ympäri Suomea. Kuuloseuloja 
tehtiin huikea määrä, reilut 2400! Tänä vuonna noin 30 va-
paaehtoista kierrättää kuuloautoa yhteistyössä paikallisyh-
distysten kanssa huhtikuusta lokakuuhun.  Kuuloauto herät-
ti viime vuoden k ierroksellaan paljon positiivista huomiota. 
Tehdään yhdessä kuuloautotapahtumista yhtä mukaansa-
tempaavia kuin viime vuonna.

Lisätietoja:
Järjestösihteeri, kuuloautokierroksen koordinaattori
Paula Hesso, paula.hesso @ kuuloliitto.fi 
p. 044 3350760

Kuuloauton paikkakuntakohtainen reitti tulee päivittymään 
liiton uusille verkkosivuille.
www.kuuloliitto.fi 
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Ristikko 2 •  2017
Lähetä ristikon ratkaisu 8.5.2017 m

ennessä 
Kuuloviestin toim

itukseen os. Ilkantie 4, 00400 H
elsinki. 

Liitä m
ukaan nim

esi ja osoitteesi.

O
ikein vastanneiden kesken arvotaan O

tavam
edian 

lehtilahjakortti. Edelliskerran ristikon voittaja oli
Tarm

o N
enonen Tam

pereelta.

38



Ledaren
”Förhoppningen är att det framöver 
satsas allt mer på att människor ska 

kunna möta varandra och göra saker 
tillsammans.”

Är ensamheten Finlands största problem?

Under de senaste åren har ensamheten 
kommit att inta en allt större roll i 
fokus för samhällsdebatten. Ensam-
hetsforskaren, professor Juho Saari 

har konstaterat att ensamheten är den vikti-
gaste enskilda faktor som försämrar hälsan 
hos människor och minskar välbefi nnandet. 
Saari har betonat att den egentliga orsaken 
till många hälsomässiga symptom kan vara 
ensamhet. Därför borde man aldrig enbart 
koncentrera sig på symptomen utan också åt-
gärda den orsak som ligger bakom symptomen, 
ensamheten. Ensamhetens verkningar borde 
identifi eras som ett samhällsproblem och til-
lräckligt med resurser anvisas för att få bukt 
med ensamheten.
   Även om vi allt mer debatterar ensamhetens 
verkningar så hur kan vi på riktigt veta hur 
ensamheten upplevs. En ny infallsvinkel på 
äldre människors ensamhet har förts fram 
genom Politices Doktor Elisa Tiilikainens dok-
torsavhandling Yksinäisyys ja elämänkulku: 
Laadullinen seurantatutkimus ikääntyvien 
yksinäisyydestä (Ensamheten och livets gång: 
en kvalitativ uppföljningsundersökning av 
äldre personers ensamhet). Tiilikainens forsk-
ning påvisade att äldre människors ensamhet 
inte är alldeles så nyanslös och jobbig som den 
debatt som förs i offentligheten vill göra gäl-
lande.
   Tiilikainen har kopplat ensamheten som 
begrepp till livscykeln och konstaterar att 
upplevelsen av ensamhet inte kan granskas 
utan att förstå den äldre personens tidigare 
levnadserfarenheter.  I ensamheten kan det 
ske många olika slags förändringar under li-
vets gång: den kan vara mycket dynamisk och 
varierande. Ensamheten upplevs inte enbart 
i relation till andra människor, utan också i 
relation till olika omgivande samfund eller i 
en ännu vidare omfattning i förhållande till 
samhället i stort. Det frapperande med Tiili-
kainens forskningsarbete är att det påvisar att 
en ensamstående äldre persons liv inte enbart 
består av ensamhet, utan tillvaron kan också 
omfatta viktiga mänskliga relationer och hän-
delser samt framtidsdrömmar. 
   Varför är det viktigt att tala om ensamhet? 
Alla kan vi vara en del av processen för att 
lösa problem förknippade med ensamhet. För 

mig personligen är frågan viktig eftersom 
jag redan en längre tid levt mig in i min en-
samstående och på äldre dagar handikappade 
farbrors situation. Dagligen oroar jag mig för 
hur min ensamboende farbror mår. Vi talar 
med honom fl era gånger om dagen och jag kän-
ner alldeles tydligt hur våra samtal bringar 
glädje till hans annars ensamma dag. På sam-
ma vis ger de dagliga besöken av hemvårdens 
personal någon att tala med för stunden och 
på samma gång ser man till att han mår bra. 
   Veckans höjdpunkt för min farbror är be-
söket på den lokala dagcentralen. 
Där får han möjlighet att träffa 
andra äldre ortsbor och de 
gymnastiserar tillsammans, 
ordnar med bingo och kom-
mer ut i den närmaste om-
givningen. Även för mig som 
närstående är de här dagarna 
väldigt viktiga, för då vet jag 
att min farbror får det pro-
gram och de sociala kontakter 
han saknar i sin vardag. 
Jag hoppas att man fra-
möver allt mer satsar på 
verksamhet och platser 
av detta slag, där män-
niskor kan möta va-
randra och göra saker 
tillsammans. På det 
viset kommer vi åt-
minstone ett steg fra-
måt när det gäller att 
lösa ensamhetsproble-
met. Talkoarbetet för 
att minska ensamhe-
ten kunde påbörjas i 
detta nu och vi kan 
alla göra vår del av 
jobbet!

ANNIINA LAVIKAINEN 
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Kuuloviesti toivottaa
lukijoilleen

hyvää kevättä!
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