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Pääkirjoitus
” Jotta pärjäisimme yhteiskunnallisessa
murroksessa, tarvitaan todellista
yhteistyötä eri toimijoiden kesken.”

Arvopohjainen vaikuttaminen ja yhdessä
tekeminen menestyksen avaimia

A

Ihmisläheisyys tarkoittaa minulle sitä, että
kohtaamme toinen toisemme ihmisinä. Avoin,
keskusteleva ja rakentava vuorovaikutus ja
toistemme arvostaminen ovat lähtökohtia
sille, että saamme toimintaan mukaan uusia
jäseniä ja uudistettua vapaaehtoistoimintaa
erilaisia kohderyhmiä palvelevaksi. Erilaisia
ihmisiä kunnioittavalla vaikuttamistyöllä saadaan parhaita tuloksia aikaiseksi.
Viestinnällä on suuri rooli Kuuloliiton ja
sen jäsenyhdistysten näkyvyyden kasvattamisessa. Viestintä ei saa jäädä vain kourallisen
ihmisiä vastuulle, vaan meidän kaikkien tulee
viestiä aktiivisesti ja uusilla tavoilla. Viestintä
on vuorovaikutusta, jossa luodaan uusia merkityksiä ja vaikutetaan päättäjiin, yhteiskunnan rakenteisiin ja suuren yleisön mielipiteiainen voi vaikuttaa siihen, milsiin. Meistä jokainen
liiton ja sen jäsenyhdistysten
lainen on Kuuloliiton
ettuus ja vaikuttavuus.
näkyvyys, tunnettuus
iminnan päämääränä
Kuuloliiton toiminnan
on yhteiskunta, joka on kuulovamn ja saavutettamaiselle esteetön
va. Päämäärän saavuttaminen
edellyttää, että olemme rohkea
devaikuttaja.
ja vahva mielipidevaikuttaja.
a ihan jokaista
Kuulo koskettaa
oiminnassa
suomalaista ja toiminnassa
udessa panosonkin tulevaisuudessa
naltaehkäitettava myös ennaltaehkäia kuulon
sevään työhön ja
suojelemiseen.

JUHA HIETALA

loitin työt Kuuloliitossa huhtikuun
alussa. Takana on kaksi kuukautta uutta ja ihmeellistä, mutta myös
tuttua ja turvallista. Järjestötyö on
pohjimmaltaan samanlaista arvopohjaista toimintaa, sisällöt tosin vaihtelevat. Alusta asti
pohdin, miten voisin edistää omia arvojani ja
hyödyntää kokemustani parhaalla mahdollisella tavalla Kuuloliiton hyväksi. Ilokseni
huomasin, että Kuuloliiton arvot kohtaavat
vahvasti omat arvoni, jotka ohjaavat niin työskentelyäni kuin vapaa-aikaani.
Kuuloliitto on uudistanut strategiaansa ja
luonut uudet arvot vanhoja kunnioittaen. Arvoina ovat yhdenvertaisuus, yhdessä tekeminen
ja ihmisläheisyys.
Yhdenvertaisuus tarkoittaa minulle sitä,
että olemme kaikki samanarvoisia ja meillä
kaikilla on samanlaiset oikeudet ja mahdollisuudet osallistua töihin, vapaaehtoistoimintaan ja yhteiskunnan palveluihin. Kuuloliitto
edistää yhdenvertaisuutta monin tavoin,
kuten vaikuttamalla erilaisten palvelujen saavutettavuuteen. Viimeisimpänä työvoittona on
vaikuttaminen valtioneuvoston vahvistamaan
asetukseen, joka lisää kotimaisten tv-ohjelmien tekstitystä ja kuulo- ja näkövammaisten
edellytyksiä moniarvoiseen viestintään.
Yhdessä tekeminen määrittelee, mihin
suuntaan Kuuloliiton laiva on tulevaisuudessa
seilaamassa. Jotta pärjäisimme yhteiskunnallisessa murroksessa, tarvitaan todellista
yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Yhteistyökumppaneita kannattaa etsiä oman kotipesän
ja verkostojen ulkopuolelta, ja olla avoin uusille ideoille. Yhteen hiileen puhaltamalla ja
yhteishengen kasvattamisella rakennamme
yhdessä sellaista Kuuloliittoa, johon kaikkien
kuulovammaisten ja kuulostaan kiinnostuneiden on helppo tulla.

än
Kerätään kesän
a
aikana voimaa ja
oivirtaa syksyn koian
toksiin ja vahvaan
vaikuttamiseen!
SANNA KAIJANEN
TOIMINNANJOHTAJA
A
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Lyhyesti
Uutta tietoa ikäkuuloisten ja
heidän läheistensä
kokemuksista kuulopolusta
Kuuloliiton julkaisusarjassa on ilmestynyt uusi julkaisu ”Ikäkuuloisten ja heidän läheistensä kokemukset – kuulopolku ja tuen
tarpeet”. Tutkimuksessa korostuu, että ikäkuulon ja sen arkeen
tuomien vaikutusten tunnistaminen on monesti pitkä prosessi.
Ikäkuuloisten läheisillä on iso merkitys kuulemisen ongelmien
tunnistamisessa ja avun hakemiseen kannustamisessa. Kuulonkuntoutuksen palvelut eivät kuitenkaan vielä täysin tunnista
läheisen merkitystä kuulopolun varrella.
Julkaisu on toteutettu osana Kuuloliiton kolmivuotista Ikäkuulo-projektia (2015–2017), jonka tavoitteena oli kehittää ikäkuuloisille soveltuvia vertaistuen muotoja sekä ohjaus- ja neuvontapalveluja. Julkaisuun haastateltiin yhteensä 24 ikäkuuloista
henkilöä ja heidän läheistään.
Julkaisu löytyy Kuuloliiton verkkosivuilta kuuloliitto.fi/palvelut/
julkaisut/

EU:n vammaiskortti
Vammaiskortti on vapaaehtoinen ja maksullinen kortti, joka
toimii vammaisten henkilöiden kommunikoinnin ja osallistumisen apuvälineenä Suomessa ja muissa EU-maissa. Korttia voi
hakea 4.6. alkaen.
Vammaiskortilla vammainen henkilö voi vaivattomasti osoittaa
vammaisuutensa tai avustajan tarpeensa esimerkiksi julkisissa
kulkuneuvoissa sekä liikunta- ja kulttuuritapahtumissa.
Korttihakemus lähetetään Kelaan. Kela tarkistaa, onko henkilöllä vammaiskorttiin oikeuttava päätös ja avaa oikeuden
kortin tilaamiseen. Kortti tilataan suoraan korttitoimittajan
tilausjärjestelmän kautta. Vammaiskortin voi saada henkilö,
joka on saanut myönteisen päätöksen jostakin etuudesta, esimerkiksi tulkkauspalvelusta tai vammaistuesta.
www.kela.fi/vammaiskortti

Parannuksia näkö- ja
kuulovammaisten
tekstityspalveluihin
televisiolähetyksissä
Eduskunta päätti tietoyhteiskuntakaaren käsittelyn yhteydessä
nostaa kaupallisten televisiotoimijoiden ääni- ja tekstitysvelvollisuuden määrää. Ääni- ja tekstityspalvelu on liitettävä julkisen
palvelun Yleisradion ohjelmistojen lisäksi myös valtakunnallisen ohjelmistotoimiluvan nojalla lähetettäviin, useita eri yleisöryhmiä palveleviin ohjelmistoihin.

Tuija Tuormaa & Anniina Lavikainen

IKÄKUULOISTEN JA HEIDÄN
LÄHEISTENSÄ KOKEMUKSET
͵<hh>KWK><h:dhEdZWd͘

Ääni- ja tekstityspalvelun osuus ohjelmista on julkisen palvelun Yleisradion osalta 100 prosenttia ja useita eri yleisöryhmiä
palvelevien ohjelmistojen osalta 75 prosenttia. Aiemmin jälkimmäisten kiintiö oli 50 prosenttia. Ääni- ja tekstityspalvelua
ei kuitenkaan tarvitse liittää suorana lähetyksenä lähetettäviin
musiikkiesityksiin eikä suorana lähetyksenä lähetettäviin urheiluohjelmiin.
Velvoitteen alaisia ohjelmistoja ovat Yleisradion lisäksi MTV3:n,
Nelosen sekä Alfa TV:n ohjelmistot. Liikenne- ja viestintäministeriö vahvistaa erillisellä päätöksellään ne ohjelmistot, joihin
ääni- ja tekstitysvelvollisuus on liitettävä..
Valtioneuvosto antoi asetuksen televisio- ja radiotoiminnasta
annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 31.5.2018
ja uusi asetus tuli voimaan 1.6.2018.
Lähde: liikenne- ja viestintäministeriö

4

Puheenjohtaja
”Talousasiat vaativat erityistä
huomiota koko tämän vuoden.”

Uusia henkilöitä luottamustehtäviin
iittovaltuuston kevätkokous pidettiin
21.4.2018. Kokouksessa valittiin liittovaltuustoon uudet puheenjohtajat. Puheenjohtajaksi valittiin Titta Väisänen
Kuopiosta sekä varapuheenjohtajaksi Marja
Antola Raumalta. Eronneiden liittohallitusjäsenten tilalle valittiin kaksi uutta jäsentä ja he
olivat Tuula Natunen sekä Aimo Lohilahti.
Uudeksi Liittohallituksen varapuheenjohtajaksi nousi Antero Penttinen, joten vielä jäi yksi
liittohallituspaikka täyttämättä ja se täytetään
syksyn valtuuston kokouksessa.
Kuuloliiton vastuutehtäviin on lyhyen ajan
sisällä valittu koko joukko uusia henkilöitä.
Monilla on jo taustaa menneiltä vuosilta, mutta myös aivan uusia kasvoja olemme riveihimme onnistuneet saamaan. Tämä on tervetullutta uudistumista; uusien henkilöiden kautta
tulee uutta ajattelua sekä ideoita toimintamme
edistämiseen. Myös liittohallituksen toimintaympäristössä on viime vuosina tapahtunut
paljon muutoksia. Kuntoutustoiminta on
kutistunut murto-osaan vuosikymmenen alkupuolen toiminnan volyymistä. Sitten on perustettu kaksi yhtiötä: KHL-Kuulokeskus Oy sekä
Kuulo Auris Oy. Lisäksi olemme olleet perustamassa VaTa Järjestöpalvelut Oy:tä, josta
omistamme puolet. Tässä yhteydessä myös talousosasto siirtyi kokonaisuudessaan perustettuun uuteen yhtiöön. Toimintaympäristömme
on siis liittohallituksen näkökulmasta monimutkaistunut huomattavasti. Nämä muutokset
pakottavat liittohallitusta kehittämään toimintatapojaan turvatakseen riittävän ja oikeaaikaisen tiedon saamisen päätöstensä tueksi.
Joitakin muutoksia on jo toteutettu edellisen
liittohallituksen aikana, mutta työ tällä saralla
tulee jatkumaan. Lisäksi talousasiat vaativat
aivan erityistä huomiota koko tämän vuoden ja
edellyttävät nykyisten talouden prosessien läpikäymistä ja tarvittavien korjausten ja suunnitelmien laatimista.

L

Kevätvaltuuston seminaarissa kuulimme
Kuulo Auris Oy:n toimitusjohtajan Tuomas
Mattilan katsauksen yhtiön tilasta ja tulevaisuudesta. Samoin Anniina Lavikainen esitteli SOTE:n senhetkistä tilannetta. Päällimmäiseksi ajatukseksi jäi iso epävarmuus tulevasta.
SOTE-mylly pyörii edelleenkin täysillä, eikä
sen pysähtymisestä ole vielä tietoa. Kuuloliiton
strategiaa tullaan tarkastelemaan kriittisesti
juuri SOTE:n osalta, koska siellä on useita
SOTE:en liittyviä tavoitteita. Miten kolmannen sektorin toimijoille tässä rytäkässä käy, ei
ää, joten odottavalla ja varautuole kovin selvää,
la tässä vielä ollaan. Kuitenkin
neella kannalla
lovammaispalveluja tarvitsevien
kaikkien kuulovammaispalveluja
oikeudet tulisii turvata ja huolehtia
kennyksiä kuulovamsiitä, että heikennyksiä
tsemiin etuuksiin
maisten tarvitsemiin
tamaan nykytilanei tulla toteuttamaan
en. Tämä koskee
teeseen nähden.
eiden saatavuutta
niin apuvälineiden
ntouttamista.
kuin myös kuntouttamista.
lut meille kaikille
Kevät on ollut
erinomaisen antava, lämmin
n. Toivotaan, että
ja aurinkoinen.
ki tuosta voimasaamme kaikki
n koitostemme
varoja tulevien
varalle.
KESÄTERVEISIN, JOUNI
OUNI AALTO
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TEKSTI: JUHA HIETALA
KUVAT: ERKKI AHONEN

Liittovaltuuston uudeksi
puheenjohtajaksi Titta Väisänen
Kevätvaltuusto valitsi uudeksi
puheenjohtajaksi Titta Väisäsen
Itä-Suomen kuulopiiristä ja
varapuheenjohtajaksi Marja Antolan
Lounais-Suomen kuulopiiristä.
Lisäksi valtuusto täydensi hallituksen
kokoonpanoa ja valitsi jäsenet
alkuvuodesta eronneiden tilalle.
Titta Väisäsen vastaehdokkaana valtuuston
puheenjohtajan vaalissa oli edellisen kauden
puheenjohtaja Eila Heinonen Itä-Suomen
kuulopiiristä. Väisänen valittiin valtuuston
puheenjohtajaksi äänin 18–17. Varapuheen-

Kukitetut valtuuston puheenjohtaja kuopiolainen Titta Väisänen
ja varapuheenjohtaja raumalainen Marja Antola.
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johtajaksi oli ehdolla kolme henkilöä: Marja
Antola ja Olavi Rantanen Lounais-Suomen
kuulopiiristä sekä Jaakko Alamommo Lapin
kuulopiiristä. Valituksi tullut Antola sai lähes
puolet annetuista äänistä.
Valtuusto vahvisti tilipäätöksen tilikaudelta
1.1.–31.12.2017 ja myönsi vastuuvapauden
edelliselle hallitukselle. Vuoden 2017 alijäämä
oli yhteensä -52 270 euroa.
Valtuusto päätti, että vuonna 2018 luottamushenkilöille maksettavat palkkiot pysyvät
ennallaan vuoden 2017 tasolla. Matkakorvauksissa noudatetaan voimassa olevaa luottamushenkilöiden matkustusohjetta.
Valtuusto hyväksyi liittohallituksen vastauksen Keski-Uudenmaan Kuulo ry:n aloitteeseen
koskien jäsenmaksuosuuksien tilittämiskäytäntöjen muutosta. Aloitteessa ehdotetaan, että
puolet jäsenmaksuosuudesta maksettaisiin
yhdistyksille heti tammi-helmikuussa edellisen
vuoden jäsenmäärän perusteella ja loppuosa
nykykäytännön mukaisesti kesällä.
ALKUVUODESTA ERONNEIDEN hallituksen
jäsenten tilalle valittiin kokouksessa uusia jäseniä. Liittohallituksen varapuheenjohtajaksi
olivat ehdolla Antero Penttinen Pieksämäen
Kuulosta, Aulis Veteläinen Hämeenlinnan
Seudun Kuulosta ja Irmeli Wilenius Tampereen Kuuloyhdistyksestä. Penttinen valittiin
varapuheenjohtajaksi toisella äänestyskierroksella äänin 18–16 vastaehdokkaanaan Veteläinen.
Liittovaltuusto päätti, että liittohallitukseen
valitaan yhteensä kaksi uutta jäsentä. Äänestyksen perusteella jäseniksi valittiin Tuula
Natunen Vantaan Kuuloyhdistyksestä ja
Aimo Lohilahti Oulun seudun Kuulosta. Varapuheenjohtajaksi siirtyneen Penttisen tilalle
ei valittu uutta jäsentä, vaan valinta tehdään
syysvaltuustossa.
Kokouksen lopussa valtuutetut tekivät aloitteita ja evästyksiä liittohallitukselle. Meria
Mäkinen Lounais-Suomen kuulopiiristä ehdotti, että vapaaehtoisille korvattaisiin jatkossa matkakuluja enintään 0,30 € kilometriltä.
Ville Myllymäki Uudenmaan kuulopiiristä
evästi liittohallitusta selvittämään Qlu Oy:n
kuunteluolosuhdetietokannan tietojen siirtämistä tarvittaessa Kuuloliitolle. Lisäksi Myllymäki ehdotti, että Kuuloliiton verkkosivuille
kehitetään intranet-palvelu, josta pöytäkirjat
ja muu kokousmateriaali löytyisivät jatkossa.

Jouni Aalto, liittohallituksen jäsen vantaalainen Tuula Natunen, oululainen Aimo Lohilahti ja Kuuloliiton
toiminnanjohtaja Sanna Kaijanen.

PJ Jouni Aalto, Titta Väisänen, liiton varapuheenjohtajaksi kukitettu pieksämäkeläinen Antero Penttinen,
Marja Antola ja liiton toiminnanjohtaja Sanna Kaijanen.
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TEKSTI JA KUVAT: ERKKI AHONEN

Taukopuhetta

1. Millä mielin katsot Kuuloliiton
tulevaisuuteen?
2. Mitkä asiat ovat sinulle Kuuloliiton
toiminnassa mielekkäitä?
3. Mitä kuuluu yhdistyksesi kesään?
yhdistysten välinen yhteistyö ja kuntoutusohjaajien aktiivinen panostus yhdistysten
toiminnan tukemiseen on kaikkein tärkeintä
ja parasta antia jäsenkunnalle. Ainakin täällä
Lapin piirissä on saanut apua aina tarvittaessa
ja se kannustaa toimimaan yhdistyksensä parhaaksi.
3. Me täällä Ylitornion Kuulossa panemme
pillit pussiin toukokuussa ja keskitytään syksyn synttäripäivien järjestelyyn. Voi olla, että
järkätään jotain pientä kesäkivaa, mutta ei ole
vielä päätetty että mitä. Täytyy vähän kuulostella mitä väki haluaa.

Salli Alahannu-Horneman,
Ylitornion Kuulo ry
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1. Näin niukan rahan aikana pitäisi keskittyä olennaiseen eikä heitellä rahaa maailman
tuuliin vain joidenkin mielipide-eroavaisuuksien vuoksi. Minusta vammaisjärjestöjen toiminta traditioista on tehty liian monimutkaisia,
joihin keskitytään liikaa ja varsinainen toiminta tarkoitus on jäänyt taka-alalle. Annetaan
vallanhalulle liikaa tilaa.
Pitäisi keskittyä enemmän koko maata koskevaan tasapuoliseen toimintaan kenttätasolla
ja vähentää päättäjätasojen byrokratiaa. Ei
tavallinen jäsen ole välttämättä kiinnostunut
kuka on puheenjohtaja vaan miten saisi mahdollisimman tehokkaasti apua ja tietoa omaan
ongelmaansa.

Heikki Niemi,
Helsingin Kuuloyhdistys ry

2. Pienessä kuulopiirissä työskentely esim.
piiritason toiminta on paljon lähempänä jäsenkuntaa ja palvelee kuulovammaisia kaikkein
tehokkaimmin ja käytännönläheisesti. Minusta

1. Katson liiton tulevaisuuteen pitkällä tähtäimellä positiivisesti ja liiton rooli vakavasti
otettavana toimina voisi lisääntyä entisestään.
Eli näkyvyyttä ja tunnettavuutta tarvitaan.

Edessä oleva sote-remontti ja mm. vanhuspalvelulaki asettavat haasteita kuulovammaisten
edunvalvonnan työn hallitsemiseen. Toivon,
että liitto pystyisi käyttämään hyväksi Yhdistyneiden Kansakuntien määräämää joka vuosi
3.3. vietettävää Kuulopäivää (Hearing Day). Se
tuo näkyvyyttä ja mahdollisesti tukijoita.
2. Liiton toiminnassa näen edunvalvonnan,
mm. esteettömyysasiat, kaikessa laajuudessaan erittäin tärkeäksi. Yksilötasolla koen, että
vertaistoiminta eri muodoissaan on vertaansa
vailla oleva ainutlaatuinen etu liiton ja sen
paikallisyhdistyksen jäsenenä.
3. Helsingin Kuuloyhdistyksen kesässä on
mm. Saaristoristeily, mutta tätä kirjoitettaessa
en ole vielä nähnyt yhdistyksen kesäohjelmaa.
Toivoakseni aikaisempina kesinä toiminut
Terassibeli kokoontuisi taas, mutta keilapallot
saavat kesän levätä. Varmaankin Helsingin
kesässä riittää tapahtumia, jonne voisi mennä.
Omasta puolestani toivotan kaikille mukavia
kesäpäiviä.

Kuuloauto on matalan kynnyksen paikka,
jonne on helppo mennä, kun se tulee syrjäseudullakin.
Alueelliset sopeutumisvalmennuskurssit sisältävät hyvän tiivistetyn asiatiedon. Parasta
tietysti on vertaistuki sielläkin ja kuulolaitteeseen liittyvät asiat. Tavallinen kuulolaitteen
käyttäjä toimii vertaistukena.
Tuetuilla lomilla on oma paikkansa kuntoutuksessa ja yhteistyö lomajärjestöjen kanssa on
hyvä.
Kuulokuntoutukseen ja apuvälineiden saatavuuteen tukea olisi hyvä saada, eivät ne
ilmaisia tarvitse olla vaan kohtuulliset kulut ja
vaikkapa verotuksessa otettava huomioon. Työikäisten työolot ja esteettömyys kaikin puolin
elämässä on saanut näkyvyyttä ja uskon että
saa lisääkin. Kulttuuritapahtumat ovat osa
rentoutumista ja kuntoutusta omaehtoisesti.
Vapaaehtoistyö, vertaistukiohjaajien koulutus ja kuulolähipalvelu on tärkeää ja koulutusta tarvitaan lisää ja etenkin innokkaita ihmisiä. Induktiosilmukat automaattisesti uusiin
rakennuksiin ja ne on jo suunnittelussa huomioitava. Julkisissa paikoissa olisi oltava koulutettu asiantuntija, jotka opastaisivat silmukan
käytössä ja tekisivät pieniä huoltoja. Nuoret
ovat ansainneet vertaistuen, leirit ym. kuntoutukset. Kuuloliiton rahoitus on kohdistettu
hyvin eri-ikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville. Työterveyshuollon määräaikaistarkastuksiin yli 50-vuotiaille kuulotesti automaattisesti,
jos asiakas niin haluaa ja jos työ on meluisaa.
2. Kuulolähipalvelussa toimiminen ja uusi
aluevaltaus vertaisohjaajana toimimiseen on
kiinnostanut minua ja pääsen lähiaikoina kokeilemaan sitäkin. Vertaistuen saaminen ja
kuulolaitteiden pienestä huollosta on vaikea
selviytyä, kun kädet jäykistyvät ja sorminäppäryys ei toimi kuin ennen. Myös näkö voi olla
huono. Koen todella tärkeänä roolini kuulolähipalvelussa. Olen myös innostunut toimimaan
Oulun Seudun Kuulo ry:n hallituksessa ja
edustajana liittovaltuuston varsinaisena jäsenenä. Pystyn vaikuttamaan asioihin Oulun
kuulopiirin puolesta ja viemään tarvittaessa
asioita eteenpäin kuuloasioissa. Ne ovat tuoneet uusia haasteita ja mielekästä tekemistä
elämääni.

Satu Savilaakso-Aho,
Oulun Seudun Kuulo ry
1. Olen hyvin positiivisella ja odottavalla
kannalla Kuuloliiton tulevaisuuden suhteen.
Uusia ihmisiä on tullut ja uskon heidän tuovan
uutta ja virkistävää toimintaa. Heitä on helppo
lähestyä ja kertoa mielipiteitä asioista. Rahoitus on kohdallaan ja vaikken Kopolaan tunnekaan, uskon sinnekin joskus meneväni.

3. Oulun yhdistyksen kesä on lomailua täynnä meillä kaikilla toimijoilla. Kuulolähipalvelu
hiljeni kesäkuulla ja jatkuu elokuulla. 18.7. on
Rokualle päivän kesäretki, joka perinteisesti
järjestetään Oulun Seudun Kotien Puolesta
ry:n kanssa. Koko kesäksi on tilattu sopivasti
aurinkoa, sadetta ja pientä viilentävää tuulenvirettä. Itse lomailen heinäkuun Suomea kiertäen ja Lapin mökillä nauttien.
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Esteettömyys ja vapaa-aika
TEKSTI JA KUVAT: ERKKI AHONEN

Esteettömyydessä on vielä tehtävää
Kansainvälistä esteettömyyspäivää vietettiin
17. toukokuuta. Monet kuuloyhdistykset toteuttivat tuolloin ja viikon aikana tempauksia,
joissa esteettömyysasiat pääsivät tapetille.
Haapaveden kaupungissa Pyhäjoen varrella
tapahtumaan tarttuivat vammais- ja vanhusneuvosto toripäivän merkeissä.
Pyhäjokilaakson Kuuloyhdistyksen puheenjohtaja Liisa Rytky ja sihteeri Anna-Liisa
Jokela ovat torilla kuin kotonaan. He vetävät
kuntalaisia hihasta, kun joku viilettää paikalle
polkupyörällä tai muulla menopelillä. Haapaveden-Siikalatvan Omaishoitajat- ja Läheiset
ry kahvittavat kansaa teltan alla.
Haapaveden Opisto 11 opiskelijan ryhmä
saapuu torille. He käyvät suomen kielen ja
kulttuurin koulutusta maahanmuuttajille.
Yhtenä opiskelun tavoitteena on antaa suomalaista yhteiskuntatietoutta ja kulttuurin tuntemusta. Vastuuopettaja Anne Pentinlehto

kertoo, että hän on koettanut esitellä opiskelijoille televisiotekstitystä, mutta nykynuorisolle
netti tuntuu olevan kiinnostavampi.
– Selkouutiset ovat heille vakio-ohjelmaa.
Olen itse suuri tekstitettyjen ohjelmien ystävä
ja seuraan paljon teksti-televisiota, hän kertoo.
Virosta saapunut Anna Vedenjapina on
äidinkieleltään venäläinen. Hän viihtyy rauhallisessa ympäristössä ja karttaa metakkaa.
Suomalaisten puhetahti on välillä hänelle liian
nopeaa ja se on joskus esteenä kuullun ymmärtämiselle.
– Suomen murteet hankaloittavat ymmärtämistä. Viesti menee perille, kun minulle puhutaan hidasta suomea.
Anna on tavannut kotikulmillaan Virossa
kuulokojeen käyttäjiä.
– Vaikka isoäitini ja isoisäni elivät pitkän
iän, he pärjäsivät ilman kuulolaitteita, hän
kertoo.

Haapaveden vanhus- ja vammaisneuvosto oli laatinut asukaskyselyn.
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PYHÄJOEN KUULOYHDISTYKSESSÄ on 104 jäsentä. Toimialueena on Oulainen, Merijärvi ja
Haapavesi.
Haapavedeltä löytyy neljästä paikkaa induktiosilmukka.
– Kulttuurikeskus Kirnu, joka sijaitsee remontoidussa vanhassa meijerissä kaipaisi
silmukkaa, sanoo yhdistyksen puuhanainen
Anna-Liisa Jokela.
Liisa Rytky toimii jäsenenä vanhus- ja vammaisneuvostossa. He olivat laatineet kyselykaavakkeen Haapaveden esteettömyydestä.
Liisa ja Anna-Liisa näyttivät torilla pistäytyneille induktiosilmukan T-merkkiä. Se oli monelle tuntematon: ”Onko niitä missään? En mä
tuommosta oo nähnyt. Joo, oonhan minä sen
nähnyt!”. Epätietoisuutta oli paljon.
- Ihmiset eivät ajattele näitä asioita. Jos se ei
millään lailla kosketa, siihen ei kiinnitetä huomiota, Liisa sanoo.
Kaupungin tekninen johtaja Risto Rautio
oli kuntalaisten tavattavissa. Hän toteaa,
että pääasiallisesti kuunteluolosuhteet ovat
kaupungilla kunnossa, mutta myöntää, että

laitteiston käyttäjillä ei ole aina tietoa induktiotekniikasta tai miten se laitetaan päälle.
– Olen ollut seitsemän vuotta tässä tehtävässä ja vasta viime talvena sain palautetta, kun
induktiosilmukka ei ollut päällä kaupungintalolla.
– Tämä on erikoisalaa ja vaatisi täsmäkoulutusta kuntien tekniselle toimelle ja rakennussuunnittelijoille, kun aletaan uutta hanketta
tai remontoitavaa kohdetta kehittelemään.
Muutaman vuoden kuluttua meillä on suunnitteilla koulun liikuntasali. Tulevaisuudessa
opetustilat myös muuttuvat, joten näissäkin
kuuloesteettömyydet tulee suunnitella, Rautio
kertoo.
LIISA OLI TYYTYVÄINEN päivän antiin, koska
ihmisiä kävi mukavasti ja aurinko paistoi heleästi.
– Kuuloesteettömyys ei näy. Se on huomaamaton ja helposti leimataan, kun ihminen
kuulee väärin ja vastaa mitä sattuu. Miten voi
kuuloesteettömyyden saada näkyväksi, Liisa
miettii.

Kaunis sää houkutteli väkeä Haapaveden torille
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Esteettömyys ja vapaa-aika
TEKSTI JA KUVAT: ERKKI AHONEN

Musiikki kuuluu kaikille

Oulun Musiikkijuhlat järjesti
esteettömän musiikkifestivaalin
Huolellinen suunnittelu ja esteettömyys
mahdollistavat kuulovammaisten
yhdenvertaisen osallistumisen kesän
musiikkitapahtumiin. Jonkinasteinen
kuulon alenema arvioidaan olevan
noin 800 000 suomalaisella.
Hyvä kuunteluympäristö tarjoaa
saavutettavat kuunteluolosuhteet
niin kuuleville kuin kuulovammaiselle.
Musiikista nauttiminen kuuluu
meille jokaiselle, joten kuulemisen
esteettömyys tulisi taata kaikille kesän
musiikkitapahtumissa.
Edelläkävijänä on toiminut Oulun Musiikkijuhlat, jotka järjestivät talvella yhteistyökumppaneiden kanssa kuuloesteettömän festivaalin.
Ohjelmistossa kuultiin mm. sinfonia- ja rytmimusiikkia juhlasalissa, musiikkisalissa ja ravintolassa. Palautetta Musiikkijuhlat keräsivät
kyselytutkimuksella, jonka tulokset kerrotaan
alkusyksystä. Palaute on ollut positiivista.
– Kokemuksistaan ovat tulleet kertomaan
erityisesti ne joiden tilannetta toimenpiteet
ovat parantaneet. Toivoisin, että tällaisilla
toimilla pystyisimme jatkossa saavuttamaan
festivaalille paljon enemmän kuulovammaista
yleisöä ja he osallistuisivat tapahtumiin, koska
monissa paikoissa löytyy induktiosilmukka.
Kokeilun myötä saatiin rakennettua kiinteästi
myös silmukat useaan paikkaan ja tutkittua
kuunteluympäristöjä erilaisissa konserteissa,
kertoo Oulun Musiikkijuhlien toiminnanjohtaja
Maija Perola.
Perola uskoo, että konserttipaikkojen remonttien yhteydessä tullaan varmasti jatkossa
Suomessa enemmän kiinnittämään huomiota
erilaisiin esteettömyyteen liittyviin seikkoihin.
Konserttipaikkaan voidaan asentaa kiinteä
tai väliaikaisesti asennettu induktiosilmukka12

Oululainen Leena Olsbo-Rusanen osallistui kolmeen kuuloesteettömään konserttiin Oulun kaupungintalolla ja Madetojan salilla.

järjestelmä. Ääni siirtyy esiintyjän mikrofonista suoraan kuulokojeeseen, jolloin ympäristön
hälyäänet ei kuulu. Moitteettomasti toimiessaan induktiosilmukka tarjoaa miellyttävän ja
laadukkaan kuulemiskokemuksen. Lisäksi on
olemassa uusia äänensiirtojärjestelmiä, joita
voidaan käyttää muunneltavissa tiloissa ja
ulkotiloissa. Oulun Musiikkijuhlilla paikat testattiin ja niihin tehtiin kartat, josta näkyi tilan
paras kuuluvuus.
Oululainen Leena Olsbo-Rusanen osallistui kolmeen kuuloesteettömään konserttiin
Oulun kaupungintalolla ja Madetojan salilla.

Hän testasi kuuluvuutta kuulokkeilla ensimmäistä kertaa.
– Kokemus oli mielenkiintoinen ja todella
positiivinen. Kuulokkeet toimivat vähän eri
tavoin eri konserttipaikoissa. Varsinkin Madetojan salissa pystyi itse vaikuttamaan kuunteluelämykseen ja tavallaan tuomaan eri soittimia esiin kuulokkeiden äänenvoimakkuutta
säätämällä. Häiritseviä taustaääniä ei ollut.
Lauri Porran sähköbassokonsertto Entropia
kuulosti todella hienolta. Kaupungintalon salissa muun muassa jousisoitinten ääni parani
kuulokkeilla. Jonkun verran oli häiriöääniä,
rätinää ja taustakohinaa, hän kertoo.
– Olin aiemmin aktiivinen konserteissa kä-

Juha Nikula esittelee kuuluvuuskarttoja.

vijä ja minulla oli mm. kausikortti kaupunginorkesterin esityksiin. Akustikusneurinoomaleikkauksessa toinen korvani kuuroutui täysin.
Kaikki äänet musiikki lukien kuulostivat
suuntakuulon puuttumisen vuoksi aluksi epämiellyttäviltä, joten harrastus loppui siihen.
Kun aikaa on kulunut ja tilanteeseen tottunut,
olen huomannut, että musiikista voi nauttia
myös vajaakuuloisena. Kuuntelen mielellään
kaikenlaista musiikkia, rockia, klassista, bluesia, jazzia, tunnelman ja mielialan mukaan.
Jatkossa kävisin konserteissa varmaan useamminkin, jos laadukkaita kuuntelulaitteita olisi
tarjolla, Olsbo-Rusanen kertoo.
LAINSÄÄDÄNTÖ VAATII, että sellaisissa julkisissa kokoontumistiloissa, kuten auditorioissa
tai suurissa kokoustiloissa, joissa on äänentoistojärjestelmä, tulee olla myös äänensiirtojärjestelmä (valtioneuvoston asetus rakennuksen
esteettömyydestä (241/2017). Merkittävä osa
maksukykyisistä asiakkaista on ikääntyvää
väestöä, jolla kuulemisen ongelmat ovat jokapäiväisiä.
– Kulttuuri kuuluu kaikille, ja mikään muu
kulttuurin laji ei perustu niin täydellisesti
kuulemiseen kuin musiikki, sanoo yrittäjä,
kuuloesteettömyyttä edistävä QLU Oy:n toimitusjohtaja Juha Nikula.
Kuuloesteettömyyden rooli tulee kasvamaan
eri tapahtumien onnistumisessa, koska kuulovammaisten määrä kasvaa. Nuoret altistuvat
yhä suuremmille äänenvoimakkuuksille ja ikäkuulo on yhä yleisempää.
Tavoitteena on löytää mahdollisimman toimivat ratkaisut kuuloesteettömyyden toteuttamiseksi erilaisissa konserttiympäristöissä.
– Valitse tilaisuuksien tapahtumapaikat
siten, että esteettömyys on tärkeällä sijalla
valintakriteerien joukossa. Ellei asiaa hoideta,
syrjäytetty yleisönosa äänestää jaloillaan ja voi
myös tehdä muistutuksen yhdenvertaisuusviranomaisille. Mikäli tilaisuuden järjestäjä
haluaa pysyä markkinoilla, tämä asia on huomioitava, Nikula kiteyttää.
Kuuloliiton esteettömyyden teemavuosi:
https://www.kuuloliitto.fi/esteettomyydenteemavuosi-2018/
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Reportteri

Kiertävä reportteri kohtaa matkatessaan monia
tuttuja kasvoja julkisuudesta ja kyselee mitä
heille kuuluu ja kuinka he huoltavat kuuloaan.

TEKSTI: ERKKI AHONEN
KUVA: ANDREAS AF ENEHJIELM

Jore Marjaranta:
Yritän saada tinnituksen pois mielestä
Muusikko Jore Marjaranta puhuu rauhallisesti ja osoittaa aitoa kiinnostusta kuuloteemaiseen haastatteluun. Hänestä huokuu seesteisyys ja tasapaino. Ehkä syynä on se, että
hän toimii myös joogaohjaajana.
Marjaranta tuli julkisuuteen 1990-luvun
alussa Leningrad Cowboysin jäsenenä. Useimmat meistä muistavat tuon rockyhtyeen, jolle
tunnusomaista olivat pitkät hiussarvet ja
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pitkänokkaiset kengät. He yhdistivät rockkappaleisiin venäläisiä kansanlauluja ja olivat
hyvin suosittuja maailmalla. Sooloartistin uraa
Marjaranta on tehnyt 18 ½ vuotta.
– Hälyllä on vaikutusta. Jos ravintolassa
taustamusiikki on kovalla, se vie mun huomion. Se johtuu ehkä ammatista, kun korvat
höröttävät silloin enemmän musiikin suuntaan
kuin keskusteluun.

Jore ottaa esille naapuritalon, jossa tehdään
parhaillaan remonttia. Hiekkoja perustuksista
imevä imuri ja ison kuorma-auton moottori on
matalataajuuksista ääntä, joka on sattunut
korviin.
– Kävin ehdottomassa, että he nostaisivat vähän kierroksia laitteeseen ja sen jälkeen ääni
on hiljentynyt hyvin.
– Huomasin melun vaarat kymmenen vuotta sitten keikalla. Silloin en vielä käyttänyt
vaimentavia tulppia. Keikoilla oli kova meteli.
Olin keikkojen jälkeen äärettömän poikki. Toki
kellokin oli välillä aika paljon. Tajusin ottaa
onneksi korvatulpat ja aloin käyttämään niitä.
Fyysinen väsymys katosi!
Muutama viikko sitten Jorelle tapahtui jotain aavistamattoman pahaa, kun hän oli studiolla äänittämässä uutta laulua.
– Lauloin luurit päässä. Mulla on se paha
vika, että kuuntelen liian kovaa sitä mitä laulan. Siitä jäi voimakas tinnitus vasempaan korvaan. Se on mua piinannut ja ollut kuukauden
kaverina. Ääni korvassa on mua myös pelästyttänyt. En ole ainut rock-muusikko tämän vaivan kanssa, en itsekään siis säästynyt… Nyt
mun täytyy keksiä studiolaulamiseen uudet
keinot ja hakea fiilis muulla tavalla, hän pohtii.
– Yritän olla ajattelematta, etten huomioisi
tinnitusta. Toivon, että saan sen vaimennettua
ja ettei se tule pahemmaksi. Oon varovaisempi.
En halua ottaa enää riskejä. Onneksi pystyn
nukkumaan ja olemaan. Oon yrittänyt uudelleenoppimista, etten ajattele sitä. Koetan saada
sen pois mielestä. Olen lukenut useita artikkeleita tinnituksesta.
– Oon myös joogaohjaaja ja yrittänyt miettiä
pään sisässä olevaa tahtotilaa. Oon kuullut
siitä, että jos tekee päällä seisontaa – en tiedä
sen todellista vaikutusta, mutta joogaa harrastavana aion kokeilla. Se täytyy tehdä turvallisesti. Siinä ei kirjaimellisesti olla ”päällään”
vaan omalla joogatekniikalla. Kehon painoa ei
saa tulla missään tapauksessa, Jore tähdentää.
JORE MARJARANNALLE melun vastavoimia ovat
metsäreissut, linnunlaulut ja häipyminen liikenteen äänten ulottumattomiin.
– Suomi on siitä upea maa, kun täältä löytyy
rauhallisia paikkoja. Viime kesänä olin Kolilla pari päivää aivan itsekseen vaeltamassa.
Siitä tuli uskomaton fiilis. Liikennettä ei ollut
lähelläkään. Olin mahdollisimman kaukana
kaikesta. Onneksi niitä mahdollisuuksia on
suomalaisilla muutaman sadan metrin päässä
kotoa, hän kuvailee.
Muutama vuosi sitten Jore katseli maailmaa
toiselta laidalta, kun hän asui perheensä kanssa muutaman vuoden Yhdysvalloissa, Coloradon osavaltiossa. Päivisin oli kotiaskareiden
ohella aikaa ja hän kouluttautui joogaohjaajaksi Eldorado Mountain Yoga Ashramissa. Heidän kotinsa sijaitsi 1 700 metrin korkeudessa.

– Alue oli vähän kuin lähiö. Kalliovuoret
olivat 15 minuutin ajomatkan päässä ja lähellä olivat sekä vaellusreitti ja kansallispuisto.
Pianonvirittäjä-ystävämme kertoi siellä, että
äänillä on eri taajuus kuin merenpinnalla. Siellä ei ollut meteliä. Amerikassa on miellyttävää
se, että monilla on autoissaan automaattivaihteet. Ei ole sitä suomalaista älytöntä kiihdyttämistä! Jos Suomessakin olisi kaikissa autoissa
automaattivaihteet, liikkeellelähdöt olisivat
joustavampia ja rauhallisempia. Uskon myös,
että suomalaiset myös herkemmin pysähtyisivät päästämään kävelijöitä suojatielle, kun ei
tarvitsisi kaasuttaa.
– Kävin Amerikassa katsomassa kerran
socceria, kun oli ystävyysottelu Uusi-Seelanti
– Meksiko. Siellä oli järjetön meteli, kun vuvuzela-torvet pärisivät. Takanani oli meksikolaisia ja he tööttäsivät niillä torvilla niin kovaa,
että piti mennä etsimään jotain mitä pystyi
tunkemaan korviin. Se oli piinaavaa ja meni
nautinto ottelusta. Onneksi ne pahamaineiset
torvet kiellettiin.
– En ole käynyt vuosiin kuulontutkimuksissa
ja suvussakaan ei ole kuulokojeen käyttäjiä.
Mun olisi kyllä tarpeen käydä tutkituttamassa,
koska pikkusen korvilla on eroa. Vieläkö se on
niin, kuten koulussa ennen, että nostat sormen
ylös, kun kuulet piippauksen? hän kysyy.
Kuuloauto innostaa Jorea.
– Mielenkiintoista. Käyttekö te jossain kesäfestareilla kuuloauton kanssa, hän kysyy yllättäen ja kertoo ymmärtävänsä, että kuuloseuloja ei voi tehdä festarikansalle melulähteiden
lähettyvillä.
Jore käy ohjaamassa joogaa pääkaupunkiseudulla liikuntakeskuksissa. Osa ryhmistä on
senioreiden ohjaamista.
– Kuulokojeet ovat niin näkymättömiä, etten
edes tiedä ketkä heistä ovat kojeenkäyttäjiä,
hän toteaa.
MARJARANNALLA ON takana tuhansia keikkoja. Hän on käyttänyt yksilöllisesti muotoiltuja
suojaimia nyt yli kymmenen vuotta. Jos äänen
voimakkuus häiritsee, hän työntää tulpat korviin. Tulpat ovat käytössä myös lentokoneessa.
– Lavalla työskentely on tuntuvasti muuttunut parempaan. Kaiuttimet paranevat koko
ajan. Solisti seisoo yleensä rumpalin edessä.
Kuulon kannalta pahin on äkillisesti pärähtävä
ääni. Soittajat käyttävät paljon korvamonitoreita. Soundi on hyvä ja sitä voi kuunnella yllättävän hiljaa ja musasta pääsee nauttimaan.
Jore Marjaranta toteaa, että on paikkoja,
joissa kaiulle ei voi mitään, kuten vanhoja konserttitaloja, jotka ovat suojeltuja ja kaiku on
mitä on. Uusissa saleissa on otettu huomioon
akustiset seikat.
– On kaksi puolta, oletko kuulijana vai lavalla. Tykkään itse olla lavalla ja kuulijana Helsingin Tavastialla. Se on monelle rock-bändille
suosikkipaikka. Minulla on paljon hyviä ko-
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kemuksia ympäri Suomea. Tilanne on silloin
hyvä, kun kukaan ei puhu siitä. En muista,
että missään olisi ylivoimaisen vaikeeta, kaikkeen löytyy tekninen ratkaisu.
– Äänimiksaaja yrittää aina korjata ja löytää
ideaalisoundin, että kuuntelunautinto olisi jokaisemme mahdollisimman miellyttävä.
JORELLA ON SANOMAA myös nuorille:
– Kun menette kesäfestareille, paras soundi
on, kun sijoitatte itsenne aika lähelle miksaajaa. Liian lähellä bändiä kokemus ei ole hyvä,
koska jos on liian edessä voivat kaiuttimet olla
korvan vieressä. Kannattaa siis löytää itselle
hyvä paikka. Ja jos tulee fiilis, että musa soi
liian kovaa, kantsii pitää tulpat AINA taskussa

ja ne on kiva laittaa sitten korviin!
Jore iloitsee, että hänellä riittää keikkoja ja
uusi laulu Mä aion elää ilmestyi juuri toukokuussa. Se päätyi radiosoittoon.
– Aina kun julkaisee uutta musaa, mietin,
miten se vaikuttaa kuulijoihin ja onko sillä
vaikutusta ihmisen tunteisiin. Sehän se on suosion mittarikin.
– Pyhä Unplugged -keikka tulee Pyhätunturin maisemiin elokuun ensimmäisenä
viikonloppuna. Pääsen samalla käymään kotiseudulla Kemijärvellä tätiä, setää ja serkkua
moikkaamassa samalla. Tarkoitus on myös
pistäytyä perheen kanssa ulkomailla.

Mitä mieleen pälkähtää - Jore vastaa
Kopina
Sireeni
Ruohonleikkuukone
Parkaisu
Korvakäytävä
Mumina
Jyrinä

- Täytyy ottaa selvää mistä toi kopina johtuu, koska se ärsyttää
- Hälytysajoneuvo tietenkin
- Onneksi meillä on sähköllä toimiva, ei pidä niin paljoa meteliä
- Tarvitseeko joku apua, mitä tapahtuu
- Täytyy pitää puhtaana, kuulee paremmin
- Kuulostaa ärsyttävältä ja epäselvältä, hankalaa,
kun joku keskustelija mumisee
- Ukkonen, suojaan! Coloradossa opin siihen. Siellä pitää mennä
heti oikeasti suojaan, kun pilvet ovat niin matalalla

Valitse sinäkin Kankaanpää!

Tervetuloa monipuoliseen hyvinvoinnin keskukseen KUULOsopeutumisvalmennuskursseille. Seuraavia alkavia kurssejamme ovat:

Aikuisille
72250
72251
72247
72249

vaikea kuulovamma tai kuurous
Menieren tauti
lievä tai keskivaikea kuulovamma
lievä tai keskivaikea kuulovamma

24.09.–28.09.
15.10.–19.10.
29.10.–02.11. alle 68-v.
03.12.–07.12. yli 68-v.

Yläkoululaisille ja peruskoulun päättäneille nuorille
72266

12.11.–16.11.2018

Kuulovammaisten lasten perheille
72272 alakoululaiset
72358 yli 1-vuotiaat ja alle kouluikäiset
72270 koulunsa aloittavat

aille

kk
vat asia
Kurssit o ia!
om
maksutt

30.07.–03.08.
19.11.–23.11.
10.12.–14.12.

Henkilökunnan
asiantuntemus,
luotettavuus ja
uskottavuus

4,9 / 5,0

- Soilikki Viljasen
kyselytutkimus
vaativan lääkinnällisen
yksilökuntoutuksen
asiakkaillemme 2017
(Eetti & Inno -hanke)

Kysy lisää kuntoutussihteeriltä: p. 050 394 7524
Kelankaari 4 | puh. 02 57 333 | kuntke.ﬁ
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Korvantauksia
40-vuotiaan keskivaikeasti
kuulovammaisen naisen
merkintöjä.
korvantauksia@suomi24.fi

PIENET ASIAT
ärikäs perhonen lepattelee metsätien
laidalla. Se on ruosteenpunainen niittyhopeatäplä. Kaunis väriläiskä vangitsee
hetkeksi kaiken huomion, koirakin yrittää
napata sen suuhunsa. On auringonpaahtama
iltapäivä ja vanhojen puiden pitkät varjot vilvoittavat kulkijaa. Vanhoja puita katsellessa
tulee ajatelleeksi kuinka kauan ne saavat olla,
ja miten maisema voi muuttua.
Yhdysvaltalainen meteorologi ja kaaosteoreetikko Edward Lorenz keksi vuonna 1961
alkuarvoherkkyyden, josta kehittynyt ajatusrakennelma on tullut tunnetuksi perhosvaikutuksena. Käsitteen taustalla on retorinen kysymys: voiko perhosen siipien heilahdus toisella
puolella maapalloa saada aikaan myrskyn sen
toisella puolella? Perhosvaikutuksessa pienet
muutokset kasvavat korkoa korolle, jolloin
pienikin vaihtelu tai häiriö voi saada aikaan
suuria vaikutuksia.
Kirjailija Eeva Kilpi on kirjoittanut perhosista hyvin tarkasti, kuvaillut niiden merkillistä
kestävyyttä ja samalla sitä, miten hauraita
ne ovat. Kilpi on merkittävä luonnon kuvaaja,
joka on jo vuosikymmeniä puhunut viisaita
sanoja ihmisen ja ympäristön suhteesta. Hän
on kiinnittänyt huomiota ihmisen toiminnan
kestämättömyyteen ja siihen, miten kaikilla
lajeilla tulisi olla oikeus elää. Perhonen on yksi
lajeista, joka on vähentynyt ja kärsinyt ihmisen ympäristölle aiheuttamista muutoksista.
Osa perhosista on vaeltajia, kuten esimerkiksi
ohdakeperhonen, joka ei pysty talvehtimaan
Suomessa. Nämä perhoset kulkevat ilmavirtojen avustamana Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta saakka. On selvää, että vaeltavat perhoset
ovat alttiita koko maapallon ilmaston ja ympäristön muutoksille. Mieluiten perhoset lentävät
puhtaassa ilmassa, jossa niiden lisääntyminen
onnistuu ja jossa on riittävästi ravintoa tarjolla. Perhoslajit ovat usein erikoistuneet aivan
tietynlaiseen elinpaikkaan ja ravintoon. Paikalliset lajit ovat riippuvaisia ympäristöstä,
johon ne ovat syntyneet.
Metsäluonnon köyhtyminen tehohakkuiden
seurauksena on Kilvelle surun aihe ja hän on

V

aiheellisesti osoittanut sormella ahneita maanomistajia. Iso hakkuu on katastrofi kaikille alueen kasvi- ja eläinlajeille. Jokaisella elollisella
olennolla: peuralla, myyrällä, linnulla ja perhosella on samanlainen yksilön arvo kuin meillä
ihmisillä. Samalla kun Kilpi kiinnittää huomiota pienimpiin, jokaiseen yksilöön, hän viittaa
myös kokonaisuuteen, joka osista muodostuu.
Tässäkin on kysymys eräänlaisesta perhosvaikutuksesta. Pienellä on iso merkitys.
Eeva Kilpi on ollut Suomessa edellä aikaansa. Hän on osallistunut ympäristökeskusteluun
jo silloin, kun nykyiset nelikymppiset ovat
olleet potkuhousuiässä. Nyt ympäristöasioista
puhutaan kenties enemmän, mutta siihen liittyvät huolet ovat myös lisääntyneet. Kilven
moraalinen ja kirkas ajattelu on juurtunut monien mieleen, sillä hän on rakastettu kirjailija,
jonka vahva eetos puhuttelee jo useampaa sukupolvea. Eeva Kilpi on ymmärtänyt tärkeän
asian: olemme yksi eläinlaji muiden joukossa.
Se mitä teemme muille, teemme itsellemme,
ennemmin tai myöhemmin. Kun kunnioitamme
elämää ja toimimme sen mukaan, vaikutukset
ovat laajat.
Edelliset sanat eivät ole uusia, niissä on vanhojen tekstien kaiku. Mutta ajatus on tarkentunut hieman, enää ei voi puhua vain ihmisistä, on otettava huomioon kaikki näkökulmat.
Ihmiskeskeisyyden ajasta mennään eteenpäin.
Paljon hyviä asioita on tapahtunut, keskustelua käydään ja ratkaisuja yritetään löytää
yhdessä. Tiede tuottaa hyödyllistä tutkimusta,
jonka kautta löytyy konkreettisia tapoja tehdä
asioita uusilla tavoilla. Nuoret ovat erittäin
hyvin selvillä ympäristöasioista, heille ei tarvitse vääntää rautalangasta. He ovat valmiita
tekemään kestäviä valintoja ja tinkimään sellaisista elintason ylilyönneistä, joita vielä viime vuosikymmeninä on haviteltu. Optimismi
ja halukkuus ongelmanratkaisuun on tärkeää.
Lopulta kysymys on vain meistä, ja sarjasta
toisiinsa vaikuttavia tapahtumia.
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TEKSTI JA KUVAT: ANNINA VIRTA

Tuomelan uusi avoin ja muuntuva
oppimisympäristö
Hämeenlinnan Yhteiskoulun 1-6
luokkien Tuomela peruskorjattiin
uuden opetussuunnitelman
tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden
mukaisesti. Peruskorjauksen
lähtökohtina olivat tiimiopettajuus,
monialaiset oppimiskokonaisuudet,
ilmiölähtöisyys ja oppilaskeskeisyys.
Nämä taas edellyttivät muuntuvia
ja avoimia oppimistiloja, joissa voi
toimia erikokoisina ryhminä, ja joissa
on mahdollisuus myös yksilö- ja
parityöskentelyyn.
Toiminta uusituissa tiloissa ja uudistetuilla
opetustavoilla alkoi 2016. Esikouluopetus sekä
1. ja 2. luokkien opetus yhdistettiin samoihin
tiloihin ja siirryttiin samanaikaisopetukseen.
Neljännen luokan luokanopettaja Reetta Horila toimii ryhmässä, jossa hänen lisäkseen on
erityisluokanopettaja ja ohjaaja sekä 61 oppilasta. Ryhmään on integroitu tukea tarvitsevia
oppilaita. Luokanopettaja Reetta Heinonen
vetää 2. luokkaa ryhmässä, johon kuuluvat
myös esikoululaiset, lastentarhanopettaja ja
lastenhoitaja. Lapsia on yhteensä 31.
Horila kertoo, että aluksi hän suhtautui
muutokseen hieman skeptisesti, mutta kahden
vuoden kokemuksen jälkeen hän on tyytyväinen toimintatapaan ja -ympäristöön. Myös Heinonen pitää muutoksesta:
– Muutos on ollut tosi positiivinen, en enää
lähtisi takaisin vanhaan. Tämä vaatii enemmän yhteissuunnittelua ja sitoutumista sekä
eri toimintojen yhteensovittamista, mutta samalla apua voi jakaa puolin ja toisin ja pystyy
hyödyntämään toisten vahvuuksia – tehtäviä
voi jakaa monipuolisesti.
SUURET RYHMÄKOOT JA ISOT AVOIMET TILAT
ovat synnyttäneet julkisuudessa myös paljon
huolta: eikö siitä väistämättä seuraa äänten
sekamelska ja melua, joka taas synnyttää rauhattomuutta, keskittymisvaikeuksia ja stressiä? Akustiikkasuunnitteluyritys Akukonin
akustiikkakonsultti Tarja Lahti kehottaakin
avoimia opetustiloja suunniteltaessa kuunte18

lemaan myös ”varoittavaa järjen ääntä: liian
avoimet ja korkeat tilat eivät toimi”.
– Kun jo suunnitteluvaiheessa tiedetään,
mitä ja millaista toimintaa tiloihin halutaan,
ja kun akustiikkasuunnittelu on mukana jo
hankesuunnittelu- ja rakennuslupavaiheessa,
päästään myös ääniympäristön kannalta hyviin tuloksiin. Esimerkiksi tilasijoittelusta ja
pintamateriaaleista päätetään jo suunnittelun
alkuvaiheessa ja niillä on iso merkitys koko
rakennuksen akustiseen toimivuuteen.
– Suunnitteluvaiheessa akustiikan huomiointi on myös helpompaa ja edullisempaa kuin sen
korjailu jälkikäteen.
Aistinvaraisesti Tuomelan ääniympäristö
on miellyttävä ja vähän erilainen riippuen siitä, missä tilassa ollaan. Horilan ja Heinosen
mukaan tiloissa on melua vain hetkittäin esimerkiksi naulakkotilanteissa ja joskus esikoululaisten leikkihetkissä. Ruokala on turhan
hälyisä.
– Yleensä pärjää normaalilla äänen käytöllä.
Kun koko iso ryhmä on koolla, ääntä joutuu
ehkä korottamaan. Useimmiten ollaan pienemmissä ryhmissä, osa Kodassa, toiset ympäri
tilaa eri toiminnoissa. Välillä on hiljaisen työn
hetkiä. Lapsilla on hyvin hanskassa äänen
käyttö ja he voivat myös valita, milloin työs-

Reetta Heinonen, Reetta Horila, Tarja Lahti

kentelevät hiljaisesti tai hiljaisessa tilassa,
toteavat opettajat.
TUOMELAN KOULUSSA ei ole siirtoseiniä tai
liukuovia. Sen sijaan tilaa jaetaan kaapeilla,
portailla ja Kota-rakennelmilla. Kota muodostuu neljästä siirrettävästä osasta, joita voi
ryhmitellä haluamallaan tavalla. Kodan osat
toimivat koko tilassa myös ääntä vaimentavina
ja katkaisevina elementteinä. Yhdessä ne muodostavat pyöreän pehmeän lähes kaiuttoman
pesän, johon mahtuu parisenkymmentä henkilöä. Äänimaailma kodassa on pumpulinen, se
ohjaa rauhalliseen äänen käyttöön ja luo intiimin tunnelman.
Tiloissa on paljon tyynyjä ja pehmeitä penkkejä, kalusteet liikkuvat pyörillä. Lattiat ovat
rappukäytävää lukuun ottamatta pehmeää
muovimattoa ja lähes kaikki katot ovat laskettuja ja vaimennettuja. Koulussa liikutaan
sukkasillaan tai sisäkengissä. Oppimistilojen
yhteydessä on muutamalle hengelle ovella suljettava hiljainen tila.
Pöytiä ja tuolejakin Tuomelasta löytyy,
muttei enää pulpetteja ja yhtä vakiopaikkaa
jokaiselle oppilaalle. Omista oppimistiloista
voi myös siirtyä käytäville ja rappuihin porisemaan ja oppimaan. Koulun vinttikerroksessa
on kaikille yhteinen kuvataiteiden ja käsitöiden paja. Sieltä löytyy muun muassa ompelukoneita, keramiikkauuni, kangaspuut, painopaikka sekä erilaisia värejä ja materiaaleja.
Instrumenttimusisoinnille on oma äänieristetty
huone.
– Tuomelassa on käytetty oivallisesti sekä
ääntä katkaisevia ja rajaavia että vaimentavia
pintoja. Siellä on monenlaista vaimennusta,
sitä on riittävästi ja se on tasaisesti tilassa –
siis ei vain katossa vaan myös vertikaalisessa
tasossa. Kokonaisuudessaan tilaa on tarpeeksi
ja ryhmät voivat toimia riittävän kaukana
toisistaan. Kodat, varsinkin kun niissä on korkeat seinät, tarjoavat suojaisia hetkiä. Ehkä
eriyttämistiloja, joissa oven voi vetää kiinni,
voisi olla enemmän, toteaa Lahti.
Jotta ääniympäristö olisi miellyttävä, sopivan akustiikan lisäksi tarvitaan sopiva toimintakulttuuri.
– Akustiikka ei pelasta mitään, jos toimintatavat eivät ole kohdallaan. Akustiikka ei tee
ihmeitä, se ei voi poistaa äänekästä puhetta tai
kattilan kansien paukutusta tai …, korostaa
Lahti
Käyntihetkellä koulupäivä oli vasta alkamassa ja tiloissa oli vain osa lapsista. Kaikki
kuitenkin puhuivat normaalilla äänellä ja tunnelma oli rauhallinen.

TOIMIVATKO AVOIMET OPPIMISYMPÄRISTÖT,
joissa on samanaikaisesti kuusikymmentäkin
lasta, myös kuulovammaiselle opettajalle tai
lapselle? Kuntoutuspalveluja tuottavan KuuloAuriksen psykologi Kristiina Laakso ei ole
vieraillut Tuomelassa, mutta pohtii asiaa yleisellä tasolla.
– Oppimisympäristöissä visuaalinen ja
auditiivinen häly ovat suurimmat ongelmat
sekä kuulovammaisen lapsen että opettajan
kohdalla. Jos kuitenkin äänitasot pystytään
pitämään sellaisina, että puheenerotettavuus
on hyvä ja kaiunta vähäistä, pärjäävät tiloissa
helpommin myös kuulovammaiset. Toki pärjääminen riippuu myös kuulovamman asteesta
ja siitä, miten kuulovammainen ryhmässä huomioidaan.
– Suurissa ryhmissä hälyä ja häiritsevää
liikehdintää syntyy helposti – se askarruttaa.
Toisaalta kun oppiminen tapahtuu pitkälti
pienryhmissä – lähellä opettajaa ja opittavaa
asiaa – se helpottaa myös kuulovammaista.
Kuulokojeen lisäksi kuulovammainen hyötyy
äänensiirtolaitteiden käytöstä pienryhmässä
ryhmäkuuntelulaitteita on helpompi käyttää.
Haasteita tulee kuitenkin siitä, jos samassa
tilassa on useampi ryhmä ja monta erilaista
toimintaa samanaikaisesti.
– Kun ryhmässä on kuulovammainen, pitäisi
koko ryhmän huomioida se toimintatavoissaan
esimerkiksi niin, että vain yksi puhuu kerrallaan, ei puhuta selän takaa, vaan suorassa
kasvokontaktissa ja varmistetaan, että huonokuuloisen huomio on puhujassa. Opetuksessa
kannattaa käyttää paljon havainnollistamista
ja visualisointia. Myös huonokuuloisen paikkaa
ryhmässä kannattaa miettiä. Kuulon kuntoutusohjaajat ohjaavat akustiikka-asioissa ja
apuvälineiden käytössä mm. kouluissa, muistuttaa Laakso.
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Terveydeksi
KOONTI: JUHA HIETALA

Terveydeksi-palsta
tarjoaa ajankohtaista
tietoa kuulosta ja terveydestä.
Kokonaisvaltainen hyvinvointi
on monen tekijän summa,
johon vaikuttavat muun
muassa ihmissuhteet, uni,
ravinto ja liikunta.

Näkövammaisuus yleistymässä Suomessa
Yhä useampi suomalainen on näkövammainen ja yli 170 000 suomalaisella
on voimakkaasti alentunut näkökyky.
Moni näköön vaikuttava sairaus voidaan hoitaa sitä paremmin, mitä varhaisemmassa vaiheessa se havaitaan.
Vuodenvaihteessa julkaistun silmäterveysraportin mukaan Suomessa asuu vähintään
55 000 heikkonäköistä tai sokeaa ihmistä.
Lisäksi 170 000 suomalaisella on voimakkaasti alentunut näkökyky. Specsaversin
teettämän ja Näkövammaisten liiton kommentoiman raportin mukaan näkövammaisten määrä tulee väestön ikääntyessä vain
kasvamaan: vuoteen 2030 mennessä jopa
noin 67 000 suomalaisella ennustetaan olevan jonkinasteinen näkövamma.
– Monet näkövammat ja -ongelmat olisivat ennaltaehkäistävissä varhaisella havainnoinnilla. Siksi haluamme rohkaista
suomalaisia tarkastuttamaan silmänsä
säännöllisesti. Sokeita tai heikkonäköisiä
on Suomessa paljon, ja ennaltaehkäisevän
työn lisäksi koemme tärkeäksi tukea heidän
mahdollisuuksiaan selvitä erilaisissa arjen
toiminnoissa, sanoo Specsaversin maajohtaja
Erkki Tala.
Specsavers käynnisti toukokuussa kampanjan, jossa muistutetaan suomalaisia pitämään huolta näöstään ja kerätään samalla
varoja näkövammaistyön hyväksi. 8.7.2018
saakka kestävän kampanjan aikana näöntutkimukseen pääsee Specsaversin liikkeis-
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sä veloituksetta, ja Specsavers lahjoittaa
jokaista tehtyä näöntutkimusta kohden 50
senttiä Näkövammaisten liitolle. Kampanjan
keulakuvana on koko Suomen suosikkiurheilija, ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräinen.
– Ampumahiihtäjänä hyvä näkö on minulle
kaikki kaikessa, ja itselleni onkin tärkeää
huolehtia silmieni terveydestä säännöllisesti. Hyvää näköä tulee helposti arvostaneeksi
vasta, kun sen menettää. Nyt haluan rohkaista myös muita huolehtimaan näöstään
ja tekemään samalla hyvää, Mäkäräinen
kertoo.
Näkövammaisten liitto ry edistää sokeiden
ja heikkonäköisten ihmisten oikeuksien toteutumista, tuottaa erityispalveluja ja toimii
Suomessa asiantuntijana näkövammaisuuteen ja näkemiseen liittyvissä asioissa.
– Näkövammaisia huolestuttaa esimerkiksi
työelämässä ja opiskelussa mukana pysyminen sekä selviytyminen digitalisoituvassa
maailmassa. Näkövammaisten liitto tarjoaa
tukea ja neuvontaa muun muassa näissä asioissa. Onkin todella hienoa, että tekemäämme työtä halutaan tukea – lahjoituksen
turvin alueyhdistyksemme voivat järjestää
useampia tapahtumia, joissa näkövammaiset kohtaavat ja saavat vertaistukea, sanoo
hallituksen puheenjohtaja Sari Loijas Näkövammaisten liitto ry:stä.
Lähde: Specsavers Finland Oy

Lasten silmät suojattava auringolta
Kesällä lapset viihtyvät pitkiä aikoja ulkona, ja silmien
valolta suojaamisen tarve kasvaa. Lasten silmät ovat
aikuisen silmiä alttiimpia valon haitoille. Aurinkolasien
lisäksi lippis tai lierihattu on hyvä lisävaruste.
Keväällä ja kesällä auringon UV-säteily on voimakasta, joten silmien suojaamisesta on hyötyä myös pilvisellä säällä tai varjossa,
kun ulkona ollaan pitkään. Eri asiantuntija-arvioiden mukaan
ihmisen elinikänään saamasta UV-säteilystä saadaan 25 prosentista jopa puoleen ennen 18 ikävuotta, koska lapset viettävät
merkittävästi aikuisia enemmän aikaa ulkona.
Mitä nuorempana lapsi tottuu aurinkolasien käyttöön, sen parempi. Menevälle leikki-ikäiselle voi olla vaikeaa vakuutella lasien tärkeyttä, jos ne tuntuvat ylimääräiseltä, hankalalta lisävarusteelta. Vauvasta lähtien aurinkolaseja käyttänyt ei huomaa
kyseenalaistaa suojavarustetta samalla tavoin. Optikkoliikkeissä on laadukkaita aurinkolaseja kaiken ikäisille ja kokoisille, ja
myös tyylivalikoima kasvaa kokoajan.
Silmälaseja käyttävällä lapsella tulee olla omilla voimakkuuksillaan olevat aurinkolasit, tai vaihtoehtoisesti sekä piilolasit että aurinkolasit.
Lähde: Näkemisen ja silmäterveyden toimiala

RUNSASPROTEIININEN RUOKAVALIO VOI LISÄTÄ
SYDÄMEN VAJAATOIMINNAN RISKIÄ
Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa havaittiin, että
paljon proteiinia ruokavaliostaan saavilla henkilöillä
oli suurempi riski sairastua sydämen vajaatoimintaan
kuin muilla. Aiemmin runsas proteiinin ja etenkin
eläinproteiinin määrä ruokavaliossa on yhdistetty
esimerkiksi suurempaan tyypin 2 diabeteksen ja
kuolleisuuden riskiin, mutta proteiinin saannin merkitystä sydämen vajaatoiminnan riskin kannalta ei
ole ennen selvitetty.

ryhmään. Ylimmässä käyttöryhmässä tutkittavat
käyttivät proteiinia keskimäärin 112 grammaa päivässä, mikä vastasi 19 prosenttia kokonaisenergiansaannista. Vastaavan suuntainen yhteys havaittiin
useimmista lähteistä saatavalla proteiinilla, lukuun
ottamatta kalasta ja kanamunasta tulevaa proteiinia.
Kokonaisuudessaan eläinproteiinin yhteys suurempaan sydämen vajaatoiminnan riskiin oli kuitenkin
selvempi kuin kasviproteiinin.

Ruokavalion kokonaisproteiinin ja eri lähteistä saatavien proteiinien yhteyksiä sydämen vajaatoiminnan
kehittymisen riskiin tutkittiin Itä-Suomen yliopistossa
Sepelvaltimotaudin vaaratekijätutkimuksessa. Ravitsemustottumukset selvitettiin tutkimuksen alussa
2441 mieheltä. Rekisteritietojen avulla voitiin selvittää, ketkä heistä sairastuivat 22 vuoden seurannan
aikana sydämen vajaatoimintaan. Seurannan aikana
334 miehelle kehittyi sydämen vajaatoiminta.

Tutkijoiden mukaan lisää tutkimusta tarvitaan siitä,
voivatko ruokavalion proteiinit tai niiden sisältämät
aminohapot vaikuttaa sydämen vajaatoiminnan
riskitekijöihin tai sydämen toimintaan vai selittyykö
tulos muilla elintapa- tai ravitsemustekijöillä. Aiempien tutkimusten perusteella sillä, mistä lähteestä proteiini saadaan, voi olla merkitystä sydämen vajaatoiminnan riskin kannalta: erityisesti prosessoidun lihan
runsas käyttö on yhdistetty suurempaan sydämen
vajaatoiminnan riskiin, kun taas kalan syönnillä on
havaittu yhteys pienempään riskiin. Tätä eroa voivat
kuitenkin selittää proteiinin ohella myös proteiininlähteiden sisältämät muut ravintoaineet.

Tulosten perusteella runsaampaan proteiinin saantiin
liittyi suurempi sydämen vajaatoiminnan riski. Kun
tutkittavat jaettiin neljään ryhmään, eniten proteiinia
saaneiden ryhmässä vajaatoiminnan kehittymisen
riski oli kolmanneksen suurempi verrattuna alimpaan

Lähde: Itä-Suomen yliopisto
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TEKSTII: JUHA HIETALA JA HEIKKI NIEMI
KUVA: HEIKKI NIEMI

Kuulovammaisalan järjestöt
kokoontuivat Sloveniassa
Kuulovammaisalan kansainvälisen
kattojärjestön, IFHOHin (International
Federation of Hard of Hearing People)
konferenssi järjestettiin Ljubljanassa
Sloveniassa toukokuun alkupuolella.
Samassa yhteydessä pidettiin IFHOHin
ja eurooppalaisen sisarjärjestön
EFHOHin (European Federation of Hard
of Hearing People) vuosikokoukset.
Perjantaina 11.5. pidetyssä konferenssissa käsiteltiin pääasiassa kuulonhuollon palvelujen
ja kuntoutuksen tilannetta sekä rakennetun
ympäristön toimivuutta Sloveniassa. Konferenssin lopussa allekirjoitettiin kuulonhuoltoon
liittyvä aloite, jossa korostetaan maailman terveysjärjestö WHO:n esille nostamia haasteita
kuulovammojen ennaltaehkäisyssä ja kuntoutuksessa.
EFHOHin vuosikokouksessa lauantaina
valittiin viisijäseniseen hallitukseen vuosille
2018–2020 yksi jäsen ja varapuheenjohtaja.
Lidia Best Iso-Britanniasta jatkaa edelleen
EFHOHin varapuheenjohtajana. Uudeksi
hallituksen jäseneksi valittiin äänestyksen
perusteella Morten Buan Norjasta. Suomesta
tehtävään oli ehdolla Kuuloliiton hallituksen
jäsen Aulis Veteläinen. Lisäksi ehdolla olivat
Hendrik Istvan Unkarista ja Claire SablerLandesmann Itävallasta.
EFHOHin jäsenten määrä on säilynyt pääosin ennallaan. Ruotsalainen kuuroutuneiden
järjestö, VIS on eronnut jäsenyydestä.
Kokouksessa julkistettiin EFHOHin vii-
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meistelty raportti kuuroutuneiden tilanteesta
Euroopassa. Tietoisuus aikuisiällä kuuroutuneista on vielä heikkoa, eikä kuuroutumisen
vaikutuksia oteta huomioon riittävän vakavasti. Kuuroutuneet tarvitsisivat välittömästi
ammattilaisten, esimerkiksi tulkkien tukea, ja
lisäksi kuuroutuneille tulisi kehittää omat tukiverkostonsa.
IFHOHIN VUOSIKOKOUS pidetään kahden
vuoden välein. Nyt hyväksyttiin toiminta- ja
talousraportit vuosilta 2016–2017 sekä vuosien
2018–2019 toiminta- ja taloussuunnitelmat.
Kokouksessa valittiin kaikki hallituksen
jäsenet vuosille 2018–2019. Puheenjohtajana
jatkaa Ruth Warick Kanadasta ja varapuheenjohtajana Avi Blau Israelista. Heikki
Niemi Suomesta valittiin rahastonhoitajaksi ja
Hanh Duong Phuong Vietnamista sihteeriksi. Patrick Gift Egessa Ugandasta valittiin
hallituksen jäseneksi äänestyksen perusteella,
vastaehdokkaana oli Sue Giddens Uudesta Seelannista. Lisäksi hallitukseen kuuluu
EFHOHin puheenjohtaja Marcel Bobeldijk
Alankomaista.
Historiaa tehtiin, kun Aasian ja Tyynenmeren kuulovammaisalan kattojärjestö Asia
Pacific Federation of the Hard of Hearing and
Deafened (APFHD) hyväksyttiin IFHOHin alueelliseksi jäseneksi. Lisäksi hyväksyttiin aloite
jäsenmaksujen alentamisesta pieniltä jäsenjärjestöiltä, jotka toimivat erityisesti köyhissä
maissa.
IFHOHin hallituksen aloitetta sääntömuutoksista ei ollut ehditty hyväksyttää Saksan
rekisteriviranomaisilla, joten asiaan palataan
uudestaan kahden vuoden kuluttua seuraavassa vuosikokouksessa.

Kirjat
TEKSTI: SINIKKA PIHLAMAA

Hetki kerrallaan
TOINEN ELÄMÄ alkaa, kun nuoruus on ohi; kun
valinnat on tehty, ammatti, puoliso, perhe ja
kotipaikka vakiintuneet. Neljääkymppiä lähenevä nainen elää keskellä arkea, kymmenen
vuotta kestänyttä avioliittoa, lastenhoitoa, vanhan hirsitalon remonttia, kirjailijalle asetettuja dead line -päiviä. Häneen iskee ahdistus:
ovatko valinnat oikeita? Näinkö on elettävä
loppuun asti? Voisiko hän olla kiinnostava
päähenkilö? Nainen kaipaa elämäänsä juonta,
tarinaa, mutta päivät koostuvat hetkistä, tilanteista, joihin on reagoitava.
Nainen toteaa: ”Olen luomani maailman
sisällä, loin sen valitsemalla kaiken.”
Pauliina Vanhatalolta on ilmestynyt kymmenen romaania, joista suurin osa omalla nimellä
julkaistua, pohtivaa taideproosaa ja viisi viihdekirjaa Veera Vaahtera -nimellä. Toinen elämä jatkaa tunnustuskirjallisuuden linjaa. Pari
vuotta sitten ilmestynyt Keskivaikea vuosi –
Muistiinpanoja masennuksesta kertoi henkisen
kaamoksen läpikäymisestä.
Uusi teos kuvaa keski-ikäistymisen kriisiä
ja epävarmuutta. Parisuhteessa koetaan läheisyyden ja etäisyyden vuorottelua, lastenhoito
väsyttää. Kuin vertailukohtana henkilöiden
vuorovaikutukselle perhe siirtyy remontoitavasta hirsitalosta väistötilaan pihamökkiin,
siirtää vuodevaatteitaan huoneesta toiseen.
Sisäiseen maailmaansa vajoava, introvertti
nainen tarvitsee paljon tilaa ja rauhaa. Mies
jää rakennuspuuhiin, kun nainen lähtee aurinkomatkalle lasten kanssa ja myöhemmin
yksin. Välillä käydään Tornionjokilaaksossa

naisen vanhempien
luona. Aikuisuuden,
koulutuksen ja elämäntavan aiheuttama etääntyminen
lapsuuden perheestä
on haikeaa, mutta
väistämätöntä.
TEOKSEN ALAOTSIKKONA on Muistiinpanoja. Teksti on
kirjailijan omaan
elämään pohjautuvaa, mutta kuitenkin kuvitteellista
autofiktiota. Se
muistuttaa päiväkirjaa ja esseetä.
Fragmentaarista,
lyhyistä luvuista ja kohtauksista koostuvaa kirjaa on helppo lukea. Konkreettinen, yksinkertainen kieli korostaa tekstin
avoimuutta.
Minäkertojan itseironia taittaa vierauden kokemusta. Kun nainen lähenee perhettään, hän
janoaa etäisyyttä. Kun hän on ulkopuolella,
hän kaipaa takaisin sisälle. Espanjan-matkalla
hän yrittää olla itsenäinen nainen, sankarimatkailija, mutta ikävöi perhettään. Keski-iän
kynnyksellä hän joutuu luopumaan kokemastaan nuoruudesta – ja myös siitä nuoruudesta,
jota hän ei ole elänyt. Hän miettii, mitä kaikkea on jäänyt kokeilematta. Mielen valtaa outo
vaaran kaipuu, mutta tositilanteessa on helpottavaa, että mitään pahaa ei tapahdu.
Aikanaan taloremontti valmistuu. Avara talo
hurmaa pihamökin ahtauden jälkeen. Lapset
juoksevat puulattioilla, valo leviää ikkunoista.
Nainen toteaa olevansa ilman tarinaa: hän
tietää vain hetken, pari kerrallaan, mitä hänelle tapahtuu. Kaakeliuuni, kirjahylly ja vaarin
tekemä kaappikello tuottavat hänelle iloa. Yksinkertainen elämä. Ja hän toteaa: ”Valitsen
tämän elämän taas.”

S & S/ SARA AHDE

Vapaana kirjailijana toimiva Pauliina Vanhatalo (s. Oulussa 1979) asuu Raahessa.
Pauliina Vanhatalo: Toinen elämä. S & S
2018
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Kentältä

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.

TEKSTI JA KUVA: LEILA LIIKAVAINIO

Lapin kuuloasioista ajankohtaista
ja tulevaa
Sodankylän Kuulo ry järjesti jo perinteiseksi
tulleen kaikille kuuloasioista kiinnostuneille
Kuulopäivän 16.4.2018 seurakuntatalolla.
Osallistujia tuli runsaasti kuulemaan LKS:n
kuulokuntoutusohjaaja, audionomi Tuulikki
Aholan mielenkiintoista esitelmää kuuloasioista, ajankohtaisista ja tulevaisuuden tavoitteista. Hän toi esille huolensa, että Lapissa
kuuloasioita on hoitamassa riittämätön henkilökunta. Tästä johtuen on luvattoman pitkiä
jonoja kuulopalveluihin. Kysymysmerkkinä on
myös nk. sote-uudistus, josta ei kukaan tiedä
mitään varmaa. Luentonsa päätteeksi Ahola
kutsui osallistujia henkilökohtaiseen neuvotteluun mieltä painavista kuuloon liittyvistä
asioista. Kiinnostus näyttikin olevan runsasta
ja sehän oli tarkoituskin.
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Lähinnä taiteilija Andreas Alarieston Sompion elämästä kertovia lauluja esitti Ahti Korvanen, jonka johdolla lopuksi yhteislauluna
muisteltiin ”Kultaista nuoruutta”.
Tilaisuuden päätteeksi yhdistyksen puheenjohtaja Viljo Poikela kiitti ohjelman esittäjiä,
yleisöä ja kirjoitustulkkeja sekä kutsui kaikki
osanottajat maukkaalle lohikeitolle ja piirakkakahville. Yhtenäinen puheensorina täytti
juhlapaikan, sillä oli jälleen aika tavata tuttuja
ja vaihtaa kuulumisia sekä mielipiteitä kuuloasioista. Tervetuloa ensi vuonna!

TEKSTI JA KUVA: ERKKI AHONEN

Kun kuulokoje ei riitä -infokiertue
saapui Ouluun
Kiertue saapui huhtikuun lopulla keväiseen Ouluun. Tilaisuuksien tarkoituksena on muun muassa lisätä kuulokojekäyttäjien sisäkorvaistutetietoisuutta sekä saada tietoa istutearvioon hakeutumisesta.
CI-tukihenkilöksi kouluttautunut Kirsi Pulkkinen Kuhmosta kertoi tilaisuudessa oman kokemuksen.
Hän sai ensimmäisen sisäkorvaistutteen vuonna 2011 ja
toisen 2016. Pulkkinen toimii CI-tukihenkilönä Kainuun ja
Pohjois-Savon alueella.
– Minulla avautui uusi maailma. Olin töissä Kuhmon Kamarimusiikkijuhlien toimistossa. Nykyisin työskentelen
asiakaspalvelutyössä. Työympäristö on hälyisä ja paljon puhetta, mutta hyvin olen pärjännyt.
– Kerran vuodessa tapaamme muiden CI-tukihenkilöiden
kanssa. Facebook on ollut hyvä kontakti muihin kanssaihmisiin, Kirsi kertoo.
Karoliina Toivonen kertoi tilaisuudessa toisen kokemuspuheenvuoron.
– Toukokuuhun 2017 mennessä oli maassamme 1 900 sisä- Kirsi Pulkkinen saapui Ouluun
korvaistuteleikattua. Vuosittain noin 190 istutetta leikataan Kuhmosta.
noin 130 henkilölle, esitelmöi Mika Teivainen Cochlear
Nordic AB:lta. Hän kertoi tarkemmin sisäkorvaistutteen toiminnasta.
Tilaisuuden avasi projektisuunnittelija Anna-Maija Tolonen Kuuloliitosta. Tilaisuudessa esittäytyivät myös Oulun Seudun Kuulo ry:n puheenjohtaja Aimo Lohilahti ja Kuuloliiton kuntoutussihteeri Tiina-Maija Leinonen. Sisäkorvaistutteen hoitokriteereistä ja hoitopolusta luennoi
OYS:n audiologian erikoislääkäri Jaakko Laitakari.
Syksyllä kiertue suuntaa Jyväskylään, Poriin, Lahteen ja Lappeenrantaan. Infokiertueen päätöstilaisuus on pääkaupunkiseudulla vuoden loppupuolella.

TEKSTI: RAIJA OLKKOLA

Oivalluksia ja Ahaa-elämyksiä…
Näitä pääsee kokemaan ainakin Kuhmoisten
Kopolassa. Siellä vietettiin taas yksi antoisa
viikonloppu 27.-29.4.2018 viitotun puheen
parissa. Ottaen huomioon miten paljon meitä
kuulo-ongelmaisia on Suomessa, soisi heidän
löytävän tämän hienon kommunikaatiolajin,
viitotun puheen. Kokemukseni asiassa on
osoittanut, että sen opiskelu on yhtä hauskaa
ja innostavaa kuin minkä tahansa uuden opiskelu. Sitä paitsi se haastaa aivomme työskentelemään ja siten ylläpitämään niitten hyvinvointia, kuten eräät kurssilaisemme totesivat.

Ensisijaisesti viitotun puheen vähäinenkin
oppiminen helpottaa omaa kanssakäymistä
muiden kuulovammaisten kanssa. Ja voihan se
olla uusi harrastus muiden joukossa! Kopolassa voimme tavata uusia ystäviä ja saamme sitä
tervetullutta vertaistukea, mutta ennen kaikkea saamme pätevää, innostavaa ja mukaansatempaavaa opetusta ja ohjausta. Mainitsematta ei voi jättää myöskään Kopolaa ympäröivää
luontoa, jossa tällä kertaa saimme ihastella
valtoimenaan kukkivaa sinivuokkokenttää.
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TEKSTI JA KUVA: EILA REPO

Vireä 100 -vuotias
Elma Kinnunen (os. Huotari) on syntynyt Suomussalmella 7.4.1918 yhdeksän lapsisen perheen toiseksi
vanhimpana lapsena. Elma on nyt ainoa sisarusparven
elossa oleva jäsen. Kodin syrjäisen sijainnin takia koulunkäynti jäi vähäiseksi lukuun ottamatta muutamaa
vuotta kiertokoulua. Rippikoulu sen sijaan tuli käytyä.
Muutettuaan Ristijärvelle 1940 hän avioitui Eino
Kinnusen kanssa. He saivat seitsemän lasta, seitsemän
lastenlasta ja 12 lapsen lapsenlasta. Lasten varttuessa
Elma aloitti työt koulun keittolanhoitajana. Työsuhde
kesti 22 vuotta.
Elma jäi leskeksi 1979, työstään hän jäi eläkkeelle
1981. Eläkkeelle jäämisen jälkeen hänellä on ollut aikaa erilaisiin harrastuksiin, joihin työssäolo aikana ja
perheen pyörityksessä ei aiemmin liiemmälti ollutkaan
tilaisuutta. Elma on korkeasta iästään huolimatta nykyisinkin aktiivinen kerhoissa kävijä. Vuosittain hän
osallistuu Ristijärvellä järjestettävälle Kunniakierrokselle, kiertäen kenttää rollaattorilla.
Kuulolaitteen hän sai parikymmentä vuotta sitten.
Myöskin korvakuulokkeet ovat tulleet tutuksi televisiota
katsoessa. Suosikkiohjelmia ovat asiaohjelmat kuten
uutiset ja eduskunnan kyselytunti ja viihdepuolella Kadonneen jäljillä.
Korkeasta iästään huolimatta hän asustelee yksin huolehtien pitkältä osin ruuanlaitostaan ja siisteydestään.

TEKSTI: JOHANNES LAINE JA MARIKA RAJALA

Mitä? -kahvila nuorille
Kuuloliiton Nuorisotoimikunta järjesti ensimmäistä kertaa Mitä? –kahvilatapahtuman
28.4.2018 Helsingin Kuuloyhdistyksen Helkan
tuvalla. Tapahtuma oli ensimmäinen neljästä
tänä vuonna. Mitä? –kahviloita järjestetään
tänä vuonna kokeiluluontoisesti pääkaupunkiseudulla keväällä kaksi ja syksyllä seuraavat
kaksi. Mitä? –kahvilan tarkoituksena on tarjota matalan kynnyksen vertaistukitoimintaa
huonokuuloisille nuorille aikuisille.
Ensimmäinen kahvilatapahtuma onnistui
loistavasti. Paikalle saapui jopa 17 nuorta
aikuista! Tapahtuman avasi Nuton puheenjohtaja Johannes Laine, joka kertoi Mitä?-kahvilan ideasta ja tarkoitusperästä. Nuto valmisti
myös vohveleita ja kahvia halukkaille, pelasimme kortti- ja lautapelejä ja vaihdoimme kuulumisia. Vedimme myös yhden tutustumisleikin,
kun paikalla oli uusia kasvoja. Kahvilassa oli
mukava ja rento meininki, muutama lupailikin
jo tulevansa mukaan seuraavaan kahvilatapahtumaan.
Seuraava kahvilakerta järjestetään yhteistyössä Svenska Hörselförbundet rf kanssa.
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Seuraa Moottorikorvia Facebookissa, niin pysyt kuulolla uusista Mitä? –kahvilakerroista.
Mitä? –kahvilan päivämäärät ovat seuraavat:
keväällä 28.4. ja 26.5. Syksyllä puolestaan
15.9. sekä 8.12.
Kuuloliiton Nuorisotoimikunnan toiminta on
valtakunnallista toimintaa, jonka tavoitteena
on toimia huonokuuloisten nuorten tukena.
Tämän tavoitteen tukemiseksi lähetimme paikallisyhdistyksille kirjeen, jonka tarkoituksena
on vahvistaa nuorten vertaistuen löytymistä
omasta kaupungistaan, mahdollistaa paikallisten tapahtumien järjestämisen sekä tarjota
yhdistyksille mahdollisuutta tukea nuorten
matkoja nuorisotoimikunnan järjestämiin tapahtumiin.
Jos olet kiinnostunut Moottorikorvien tapahtumista ja toiminnasta, niin ota meihin yhteyttä!
Nuorisosihteeri Taneli Ojala
taneli.ojala@kuuloliitto.fi
p. 050 5670748

TEKSTI JA KUVAT: PIRJO WIKSTEN

Keväistä esteettömyyttä Salossa
Salon kuuloyhdistys järjesti kaksi tapahtumaa Esteettömyyttä yhdessä -teemalla, toisen
Särkisalossa ja toisen Salon keskustassa. Särkisaloon tuli kuuloauto ensimmäistä kertaa.
Paikka löytyi kylän keskustasta. Lakkautettu
vanhainkoti toimii kyläläisten olohuoneena, ja
talon sydän on entinen vanhainkodin oleskelutila. Kuuloyhdistyksen tilaisuus 25.4. toi paikalle kylän kokoon nähden paljon väkeä.
Kuuloasiantuntijoita oli paikalla monta, samoin tiedon tarvitsijoita. Entisessä pienessä
saaristokunnassa on jo ikärakenteen kannalta
paljon kuuloasioista kiinnostuneita. Kuuloautossa kävi 16 ajan varannutta ihmistä tutkituttamassa kuulonsa. Sisälle taloon tuli yli 30
ihmistä kuuntelemaan asiantuntijoita, joten
tapahtuma saavutti kohderyhmänsä.
Audionomi Noora Kultarinta esitteli toimintaansa ja kuuloapuvälineitä. Nooran oma
isoäiti oli kuuntelemassa ja muutkin kylän
mummut saavat kuulla yksityisen yrittäjän
mahdollisuuksista auttaa kuuloapuvälineiden
hankinnassa. Noora esitteli kysyjille eri yritysten laitteita ja havainnollisti niiden eroja.
Harri Wallenius puolestaan rakentaa
toimivia kuuloympäristöjä. Hän kertoi induktiosilmukoista, esteettömyydestä, uusista asetuksista ja tilojen testauksesta. AV-Apaja on
salolainen asiantuntijayritys, joka tarjoaa kiinteiden, kannettavien ja palvelupistesilmukoiden toteutusta suunnittelusta ylläpitoon. Kannettava induktiosilmukkajärjestelmä on helppo
ottaa käyttöön ja poistaa käytön jälkeen, joten
se sopii tiloihin, joissa induktiosilmukan tarve
ei ole jatkuvaa. AV-Apaja on tehnyt vuoden
päivät kartoituksia Salon kaupungin julkisissa
tiloissa. Kartoitusten perusteella voidaan antaa ehdotuksia sellaisten kokoontumistilojen
korjaamiseen, joista äänensiirtojärjestelmä
vielä puuttuu.

Salon kuuloyhdistyksen aktiiveja.

Kuulolähipalvelulla oli esittely- ja toimipiste
Särkisalokodin erillisessä kokoushuoneessa.
Kuuloauto taas seisoi Särkisalokodin pihalla,
tuuli puhalsi mereltä ja väkeä kiipesi mäkeä
ylös hiukan ihmetellen. Jos kuulon heikkenemistä todettiin, tuli kehotus mennä tarkempiin
tutkimuksiin. Moni jatkoi tietoa saamaan Särkisalokotiin, sisälle lämpimään kahvintuoksuun.
Keskiviikkokahvit on perinne sinänsä, joten
sen yhteyteen oli kuuloyhdistyksen tiedottajan
Juha Nymanin helppo ideoida kuulotapahtuma. Puheensorina paikalla todisti kuulosta
puhumisen tärkeäksi ja toi mielenkiinnon
etsiä jatkossa esteettömiä kohtaamisia.
Viikkoa myöhemmin kuuloyhdistys järjesti
Esteettömyyttä yhdessä -tapahtuman kauppakeskus Plazassa. Eniten mielenkiintoa herätti
kuulokoira. Kuulokoirayhdistyksen Tiina
Vanhanen näytti ja kertoi, kuinka Liisa Ylisen pieni Käpy-koira oppi ilmoittamaan emännälleen kännykän äänen.
Myös Plazassa oli paikalla Kuulolähipalvelu,
induktiosilmukan esittelyä ja audionomi. Paikalle tuli ihmisiä, joilla oli todellinen tarve saada tietoa kuuloasioista. Suomen Tinnitusyhdistyksen puheenjohtaja Leena Rekola kertoi
tinnitusta helpottavista asioista ja apuvälineistä. Tinnitusyhdistys on tuonut asiaa esille ja
ihmiset uskaltavat tulla kysymään.
Kirjoitustulkkien apu laulun sanojen ymmärtämisessä tuli konkreettiseksi monelle ensimmäistä kertaa, kun paikalla esiintyi salolainen
lauluduo Iäni, Rauni Rokka ja Esa Lehtinen. Monet lauluista ovat Rauni Rokan itse
tekemiä ja siten kuulijoille uusia. Tällaisessa
tilaisuudessa kannattaa ottaa kaikki irti –
kuunnella täydellä sielulla, lukea sanat, antaa
ajatusten vaeltaa.

Salossa Esteettömyystapahtuma Särkisalokodissa
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TEKSTI JA KUVAT: EEVA KYKKÄNEN

Imatran Kuulon matka Emmerdalen
maisemiin 14.–25.4.2018
Lauantaina 14.4 lähdimme Imatralta kohti
uusia seikkailuja. Ensimmäinen yö vietettiin
laivalla ja seuraava jo Saksassa. Bremenistä
matka jatkui kohti Rotterdamia. Siellä tutustuimme merimieskirkkoon, joka oli avoinna
ainoastaan meille. Kyllä oli pöytä laitettu koreaksi ja herkuttelimme erilaisilla pikkupurtavilla. Tulli oli tosi tarkka, tavarat ”pengottiin” ja
passikin tarkastettiin kaksi kertaa.
Harwichin satamassa saimme joukkoomme
suomalaisen oppaan Jarin. Bietchley Parkissa
tutustuimme laitteisiin, joilla purettiin koodeja
toisen maailmansodan aikana. Uskomattomia
laitteita!
Straford Upon Avonissa tutustuimme William Shakespearen syntymäkotiin. Se oli
kiehtova talo, joka tarjosi houkuttelevan kurkistuksen Shakespearen aikaiseen maailmaan.
Keskiviikkona tutustuimme Liverpoolin nähtävyyksiin. Paljon oli katseltavaa, mutta parasta oli tutustuminen Beatles-museoon. Siellä
näkyi ja kuului Beatlesin musiikki.
Yorkiin matkalla pysähdyimme RHS HARLOW CARR -puutarhassa. Kyllähän siellä jo
kukat kukkivat ja puissa oli lehdet, mutta ei
vielä sitä loistoa nähty, mikä on myöhemmin
kesällä.
Yorkin kaupunkia ympäröi 1300-luvulla rakennettu muuri. Kävelimme siellä ja ihastelimme valtavaa narsissien paljoutta ja kauneutta.
Näimme myös viehättävät Shambles-ostoskujat pikkukauppoineen. Olimme Yorkissa kolme
yötä, joten aikaa oli tutustumiseen monissa eri
historiallisissa kohteissa.
Tulipa todistettua sekin väite vääräksi, että
Englannissa aina sataa. Meidän matkan aikana ei satanut ollenkaan ja lämpökin kohosi
korkeimmillaan + 29 asteeseen. Saimme todella nauttia kesästä siellä.
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Opas kertoi perinteisestä kello viiden teestä
ja sitä piti tietysti kokeilla. Teehuoneeseen oli
tunkua, mutta aikanaan pääsimme pöytään.
Ensiksi tuli samppanja, sitten teetä haudutettuna. Leivostarjotin oli kolmikerroksinen.
Alalautasella oli neljä erilaista kolmioleipää,
toisella lautasella oli iso pulla halkaistu ja
siihen hilloa ja kermavaahtoa eri kupeissa.
Kolmannessa kerroksessa oli kolme ihanaa leivosta. Mikä parasta, kaikki saivat ihan ikiomat
kolmikerrostarjottimet!! Arvatkaa, olimmeko
täysiä??
Lauantaina lähdimme kohti Pohjois-Yorkshiren kansallispuistossa sijaitsevaa Goathlandia
kohti. Maisemat olivat niin upeat, että ei voi
sanoin kuvata.
Vuonna 1952 perustettu kansallispuisto
sijaitsee nummialueella. Siellä on 1400 maalaistaloa, joissa kasvatetaan lampaita sekä
metsästetään jäniksiä ja lintuja. Turisteille järjestetään myös metsästysretkiä. Kanervikoissa
asustaa paljon kyykäärmeitä.
Aidensfied oli Sydämen Asialla TV-sarjan
kuvauspaikkana lähes 20 vuotta. Tutustuimme
pubiin, hotelliin, postitoimistoon, autokorjaamoon, lääkärin vastaanottoon, yms. Kylän juna-asemaa on käytetty kuvauspaikkana myös
Harry Potter -filmissä. Matkaa jatkoimme kohti viehättävää Whitbyn rantakaupunkia, jossa
myös on sarjoja kuvattu.
Päällimmäisen jäi mieleen tosiaan upeat maisemat. Oli kukkuloita ja laaksoja, kanervikkoja
silmänkantamiin. Opas kertoi Cambridgen yliopistokaupungista, jossa hän oli opiskellut.
Paljon on muistoja, eikä niitä kerralla muista, mutta valokuvia katselemalla palautuvat
mieleen. Haikein mielin palasimme Koti-Suomeen.

TEKSTI JA KUVAT: ERKKI AHONEN

Päivä Raisiossa kaikilla aisteilla
Aistipäivä Raisiossa keräsi suuren osallistujajoukon huhtikuun lopulla. Samalla
päivä oli lähtöstartti Kuuloliiton kuuloautolle, joka lähti kolmatta vuotta kiertämään. Auto kulkee 80 paikkakunnalla,
joista pohjoisin päätepiste on Utsjoella.
Aamun luennon Hulvelan Helmessä aloitti korvalääkäri Elina Rytsölä.
– Väärinkuuleminen rasittaa itsetuntoa.
Puutteellisella kuulolla kuunteleminen on raskasta. Huono kuulo erakoittaa, syrjäyttää ja
masentaa.
– Varoitan teitä ostamasta kuulokojeita
netistä. Kuulokoje sovitetaan jokaiselle henkilökohtaisesti ja otetaan audiogrammi. Koje on
siis yksilöllinen ja juuri teidän kuulokäyrän
mukaan säädetty.
– Kojeen käytölle on ennakkoluuloja, joita ei
silmälaseille ole. Tosin ennakkoluulot ovat vähentyneet viime vuosina. Koje harjaannuttaa
kuuloa eikä kuluta sitä, joten koje kannattaa
hankkia mieluummin aikaisemmin kuin myöhemmin, Rytsölä valisti.
Tapahtuman organisoija Olavi Rantanen
kertoi, että päivän idea lähti liikkeelle kuuloautosta. Tapahtuma päätettiin laajentaa aistipäiväksi ja ikäihmisten virkistyspäiväksi, jossa
on erilaista toimintaa.
– Järjestöjen yhteistyön merkitys tulee kasvamaan. Raisio on virikkeellinen ja kasvava
ikäihmisten alue. Se oli yksi lähtökohta, miksi
tänne myös haluttiin, toteaa 400 jäsenisen
Turun kuuloyhdistyksen varapuheenjohtaja
Rantanen.
Kuuloautossa kuuloseuloja tekivät Raija
Tuomisto ja Paula Hesso.
– Nyt on kaksi hyvää vuotta takana ja auto
on tullut tutummaksi kentällä. Kuuloyhdistyksillekin ovat käytänteet tarkentuneet.
– Olemme kouluttaneet uusia vapaaehtoisia
ja kaikkiaan heitä on 30. Aktiiviset vapaaehtoiset tekevät kuuloseuloja, tulkitsevat kuulokäyriä ja osa toimii kuuloauton kuljettajina.
Kuulotietouttakin jaetaan tapahtumien yhteydessä, kertoo kuuloautokierroksia koordinoinut
Paula Hesso Kuuloliitosta. Kuuloliiton aluetyöntekijät ovat tiiviisti tapahtumissa mukana
useilla paikkakunnilla.
Sairaanhoitaja Aija Laakkonen antaa
ikäneuvontaa Hulvelan palvelukeskuksessa.
25 000 asukkaan Raisiossa ihmisiä käy paljon
hänen luonaan ja puhelin soi välillä tauotta.
– Meillä käy paljon huonokuuloisia. Tämä on
matalan kynnyksen neuvontaa, jossa annetaan
tietoa ikäihmisten palveluista, etuuksista,
ryhmistä, liikuntapalveluista, luettelee Laakkonen.

Turun Kuuloyhdistyksen varapuheenjohtaja Olavi
Rantanen kuuloauton edustalla yhdistyksen rahastonhoitajan Leena Haaslahden kanssa.

Voimaa vanhuuteen -hankkeen liikuntasuunnittelija Anne Suominen käy usein myös talossa. Hän vetää mm. tasapainoryhmiä, joissa
on mukana useita huonokuuloisia.
Kari Sainiolle oli varattu tila kuulolähipalvelua varten, joka olikin tarpeen. Jonoja kertyi
ja se yllätti järjestäjät.
Aistipäivässä oli mahdollisuus kokeilla haittalaseja ja saada tuntumaa näön ongelmiin.
Tinnitusyhdistys jakoi tietoa. Osallistujille
oli rakennettu tasapainorata ja elämyspolulla riitti kävijöitä. Tapahtumassa oli mukana
myös Kela, joka käy säännöllisesti paikalla
palvelukeskuksessa parin viikon välein. Tällöin
henkilöt voivat tulla hoitamaan asioita tai tulla
kysymään Kela-asioista. Tämä on Hulvelan
palvelukeskuksen uutta toimintaa.
Tapahtumassa olivat mukana Akustineuroomayhdistys, Hulvelan Helmi, Kela, Kuuloliitto,
Raision liikuntapalvelut, Suomen Tinnitusyhdistys, Turun ammatti-instituutti, Turun Kuuloyhdistys, Varsinais-Suomen näkövammaiset
ja Voimaa Vanhuuteen -hanke.
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TEKSTI: OUTI LIUSKA

Eesti vaegkuuljate liit täytti 25 vuotta
Eesti vaegkuuljate liit (Viron huonokuuloisten
liitto) vietti 25-vuotisjuhlaa 18.5.2018 Viljandissa. Juhlaan osallistui Virolaisia toimijoita
ja yhteistyökumppaneita pääasiassa ympäri
Viroa yhteensä reilu sata henkeä. Suomesta
oli mukana yhdeksän henkeä, joista suurin
osa on osallistunut Viron liiton toimintaan eri
tavoilla. Juhlassa oli lyhyitä esitelmiä, joissa
kerrottiin induktiosilmukoista, kirjoitustulkkauksen tilanteesta (tulkkeja on vasta 5 kpl),
suunnitelmissa olevasta kuuloautosta ja EVL:n
historiasta. Juhlan tervehdyspuheen piti Viron
sosiaaliministeri Kaia Iva. Onnittelupuheenvuoron pitivät muun muassa Tuula Natunen
Kuuloliitosta ja Ville Myllymäki Helsingin
kuuloyhdistyksestä. Juhlassa oli myös haitarimusiikkia. Lopuksi näimme EVL:n Kökuklubin tanssiryhmän esityksen.
Juhlassa jaettiin ensimmäistä kertaa ansiomerkkejä 25 vuoden aikana merkittävästä
toiminnasta ansioituneille henkilöille. Näi-
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tä merkkejä jaettiin yhteensä 40 henkilölle.
Suomalaisista virolaisen ansiomerkin ja kunniakirjan saivat Kalle Tervaskari, Keijo
Lehtinen ja Sari Hirvonen-Skarbö. He
kaikki ovat olleet merkittävänä apuna EVL:n
perustamiseen liittyvissä asioissa 1992–1993.
Virpi Koivistoinen sai ansiomerkin avustaan
kuulolähipalvelutyöstä Virossa. Kunniakirjoja
jaettiin muille aktiivisille toimijoille. Kuuloliitosta kunniakirjat saivat Outi Liuska, Pertti
Köyste ja Liisa Sammalpenger. Hyvästä
yhteistyöstä myönnettiin kunniakirjat Kuuloliitolle ja Helsingin Kuuloyhdistykselle.
Kaksi vuotta sitten on perustettu Uno Taimla
Found. Rahaston tarkoituksena on tukea toimintaa ja kehittää yhteistyötä. Yksi merkittävä asia suunnitelmissa on kuuloauto, joka kulkee ympäri Viroa neuvomassa ja auttamassa
huonokuuloisia.

Ikäkuulo ja äänentoisto
Yleisöluentotilaisuudet ovat yleensä väkimäärältään sellaisia, että tarvitaan äänentoistolaitteisto. Kuuloliiton tämän vuoden teema on
esteettömyys. Se tarkoittaa sitä, että kaikkialla
pitäisi olla kuulon apuvälineitä, joilla voitaisiin
taata mahdollisimman monelle hyvä kuuleminen. Kuulokojeen käyttäjille se tarkoittaa
sitä, että on yhden hengen käyttöön tarkoitettu
apulaite, joka on ilmoitettu asianomaisessa
tilassa olevalla taululla. Täällä Saarijärvellä
on ainakin kirjastossa ja apteekissa kyseinen
laitteisto. Sitä saatetaan säilyttää hyllyssä,
mutta jos on laitteesta ilmoittava T-merkki
seinässä, niin henkilökunnalta sitä pitää pyytää käyttöön. Se on siis apuväline kuulokojeen
käyttäjille yksityisesti. Sitten on induktiojärjestelmä, joka on asennettu asianomaisen
tilan lattiaan. Kirkko, Saarijärvisali ja seurakuntasali ovat täällä Saarijärvellä oikein
hyvä ja toimivien laitteiden esimerkki. Ne ovat
nimenomaan kuulokojeen käyttäjiä varten olevat laitteet. Henkilökunnan täytyy napsauttaa
nämä laitteet päälle, jolloin saadaan mikrofonit
käyttöön. Nyt tämä käyttöön kytketty laitteisto
palvelee normaalikuuloisia sekä kuulokojeen
käyttäjiä, jotka laittavat oman kuulokojeensa
ns. T-asennolle, niin homma toimii. Toki on
välttämätöntä, että kuulokojeessa on paristot
ja muutenkin laite kunnossa.
Meitä ilman kuulokojetta olevia ikääntyneitä
ihmisiä on yhä enemmän suhteessa nuorempiin. Meille on tyypillistä, että kuulosta osa on
menetetty. Ensimmäiseksi katoavat konsonantit (s,r,k,l,m,n,t,g), kuullun puheen erottami-

nen kärsii. Puhe muuttuu mössöksi ja hälinä
ja melu sotkee sen puuroksi. Joutuu kysymään
yhtenään, mitä, mitä? Me, joilla ei ole kuulokojetta emme voi tietää omakohtaisesti miten
paljon huonommin kuulokojeen käyttäjä kuulee. Kenenkään kuulemista ei sanottavasti voi
korjata äänenvoimakkuutta lisäämällä. Parempi keino on hiukan hidastaa puheen nopeutta ja katsoa puhekumppania silmiin pienen
matkan päästä. Se saattaa auttaa kuulemista
paremmin.
Niissä tiloissa, joissa on induktiojärjestelmät,
on automaattisesti äänentoistolaitteisto päällä.
Näissä tiloissa pitäisi ehdottomasti osata käyttää mikrofoneja. Mikrofoni ei pure. Tottunut
ammattilainen ottaa mikrofonin neljän sormen
otteeseen ja nostaa mikrofonin pystyasennossa
suun lähelle, niin ettei suu peity. Oma peukalo
nojaa oman leuan kärkeen ja käsi on vakaasti
siinä asennossa. Pään kääntäminen ei katkaise
kuuluvuutta. Kaikki kuulee, mitä puhuja sanoo – onpa henkilöllä sitten kuulokojetta tai ei.
Tämän laatuisen kuulon esteettömyyteen Kuuloliitto siis tähtää teemavuotena erityisesti.
Toukokuulla kirjailija, toimittaja Aino Suhola
saapui puhumaan kuulokerhon tilaisuuteen
Saarijärven seurakuntasalille. Mielenkiintoista
kuultavaa oli tarjolla. Tervetuloa kaikki Saarijärven seudun Kuulon tilaisuuksiin ja matkoille!
Kyösti Kauppinen
Saarijärven seudun Kuulo ry:n puheenjohtaja

TEKSTI: MAIRE PALTARE

Kopolan kannatusyhdistys täyttää 35 vuotta
Kopolan Kannatusyhdistys järjesti tutut kevään yleistalkoot toukokuussa yhteistyössä Kopolan kanssa. Seuraavat yleistalkoot ovat
elo-syyskuun vaihteessa 31.8.–2.9. (aika
muuttunut). Jos haluat mukaan reippaaseen
joukkoon, ilmoittaudu talkoovastaava Marja
Antolalle.
Kannatusyhdistyksen vuosikokous pidettiin
Kopolassa 20. toukokuuta juhlavissa merkeissä: yhdistys täyttää tänä vuonna 35 vuotta.
Yhdistyksen perustajajäsenistä paikalla olivat
Leila Penttilä ja Risto Ojala. Kopolan Kannatusyhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin
Antero Penttinen. Hallitukseen valittiin
Kirsi Mikkanen, Sirkka Taipale ja Kari
Kanerva uudelleen ja uutena Maire Paltare.
Hallituksessa jatkavat Elina Rytsölä, Mar-

ja Antola, Arja Niemelä ja Risto Ojala. Heti
vuosikokousta seuranneessa järjestäytymiskokouksessa valittiin Kari Kanerva varapuheenjohtajaksi.
Vuosijuhlaa juhlisti edellisenä kesänä Elokuvapajassa alkunsa saaneen Kopolan historiasta
ja toiminnasta kertovan elokuvan ensiesitys.
Elokuva näytetään yleisölle Kuhmoisten elokuvateatterissa Kuhmolassa 2. heinäkuuta alkavalla Kuhmoinen kuhtuu -viikolla.
Vuosikokouksessa vahvistetun toimintasuunnitelman mukaan kannatusyhdistys järjestää
talkoiden lisäksi syksyn aikana hyvinvointiviikon tai viikonlopun, älylaitekurssin ja Kopolan
joulun 2018. Niistä tarkemmin tulevissa Kuuloviesteissä.
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Kurssit 2018
www.kuuloliitto.fi/ajankohtaista/tapahtumat/

Lasten ja nuorten
kuntoutus
Moniammatillinen
yksilökuntoutus, perheet/ Kela

Kuulo- ja kuulonäkövammaisten
lasten ja nuorten yksilölliset harkinnanvaraisen tai vaativan kuntoutujan kuntoutusjaksot. Yksilökuntoutus toteutetaan laitos- tai avomuotoisesti Kuulo-Auriksen tiloissa.
Kuntoutus kestää enintään 15–20
vrk kolmena tai neljänä viiden vuorokauden jaksona, mutta voidaan
toteuttaa myös yhtenä tai kahtena
viiden vuorokauden jaksona riippuen Kelan päätöksestä. Yksilökuntoutuksen jaksot toteutetaan perheelle
sopivina ajankohtina ja kuntoutuspäätöksen voimassaolon aikana.
Kuulo-Auris kokoaa kuntoutujista
ja heidän perheistään ryhmiä, jotta
vertaistuki jaksoilla toteutuu.
Alkavien ryhmien ajankohdat ja
suositukset ikäluokittain
• Lokakuu (alakouluikäiset)
1.10.–5.10.
• Marraskuu (alle kouluikäiset)
26.11.–30.11.
Muodostamme tarvittaessa lisää
alkavia ryhmiä. Alkavien ryhmien
lisäksi Kuulo-Auriksessa toteutuu
jatkuvasti jo alkaneita ryhmiä, joihin voitte liittyä tarpeenne mukaan,
kunhan ryhmään mahtuu. Lisätietoa on ajantasaisesti nettisivuillamme. Voitte myös aina soittaa!
Näin haet lasten kuntoutukseen:
Lasten/perheiden kuntoutukseen
voitte hakea täyttämällä Kelan
hakulomakkeen KU132 harkinnanvarainen TAI KU104 vaativa kuntoutus
Liittäkää hakemukseenne lääkärin
B-lausunto (harkinnanvarainen
kuntoutus) TAI kuntoutussuunnitelmaan lisätty suositus (vaativa)
Lähettäkää hakemuksenne liitteineen Kelaan

Monimuotoryhmäterapia

Kyseessä on ryhmämuotoinen avoterapia, jota puheterapeutti ja musiikkiterapeutti ohjaavat yhdessä
Kelan kuntoutuksena. Kohderyhmä
vähintään 4-vuotiaat kuulovammaiset lapset, joilla on Kelan vaativan
kuntoutuksen status. Ryhmässä
on 4-6 lasta 10–40 terapiakertaa á
60–90 min. Kuntoutukseen haetaan
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Kelan päätös kuntoutusvastuutahon
suosittelemana kuntoutussuunnitelman ja kuntoutustarpeen mukaan.
Kuntoutuksen aikana kuntoutujille
on tarjolla puhe-musiikkikuntoutusta kuuntelun ja kielellisten taitojen
tueksi sekä vertaistukea ja vanhemmille omaa ohjausta. Ryhmään mahtuu mukaan!

Aikuisten kuntoutus
Moniammatillinen
yksilökuntoutus/ Kela:

Kuulo- ja kuulonäkövammaiset
aikuiset voivat hakea Kelalta harkinnanvaraisen kuntoutujan moniammatillisia yksilökuntoutusjaksoja.
Kela tekee kuntoutuspäätöksen
yleensä vuodeksi eteenpäin. Jaksojen ajankohdat sovitaan asiakkaan
ja Kuulo-Auriksen kanssa yhdessä siten, että Kuulo-Auris kokoaa
harkinnanvaraisista aikuisista
kuntoutujista ryhmiä, jotta vertaistuki jaksoilla toteutuu. Omaisen tai
omaisten osallistuminen jaksoille
on tärkeää. Perusteet omaisen osallistumiselle tulee mainita Kelan
hakemuslomakkeessa sekä lääkärin
suosituksessa (B-lausunto).
Vuonna 2018 alkavat ryhmät aikuisille
Elokuu 2018:
jakso 13.–17.8.2018
Jatkojaksot sovitaan erikseen kuntoutujan kanssa
Syyskuu 2018:
1. jakso 3.-7.9.2018
2. jakso 7.-11.1.2019
3. jakso 8.-12.4.2019
Meniere-kuntoutujille suunnattu ryhmä
Marraskuu 2018:
1. jakso 5.-9.11.2018
2. jakso 28.1.–1.2.2019
3. jakso 13.–17.5.2019
Näin haet aikuisten kuntoutukseen:
• Täyttäkää Kelan hakulomakkeen
KU132. Mainitkaa hakemuksessa
koko vuorokausimäärä eli 15 vrk
• Liittäkää hakemukseenne lääkärin B-lausunto.
• Lähettäkää hakemuksenne liitteineen Kelaan.
• Kuulo-Auris Oy toteuttaa lisää
kuntoutusjaksoja sekä lapsille että
aikuisille tarpeen mukaan. Kysy

vaihtoehdoista henkilökunnalta.
• Kuulo-Auris Oy:n kuntoutukseen
on mahdollista ottaa myös muiden
tahojen lähettämiä tai itse maksavia
kuntoutujia.

Tinnitusvalmennus
Yksilöllisen tinnitusvalmennuksen
voi aloittaa kuka tahansa, jolla
tinnitusoireet tai ääniyliherkkyys
vaikuttavat arkeen ja jaksamiseen.
Tinnitusvalmennus sovitaan yksilöllisesti Kuulo-Auris Oy:n moniammatillisen työryhmän kanssa. Valmentajinasi voivat toimia psykologi,
sairaanhoitaja, fysioterapeutti sekä
muita moniammatillisen työryhmämme ammattilaisia.
Suosittelemme, että valmennus
aloitetaan tinnitusvalmennukseen
erikoistuneen psykologimme lähitai etäkonsultaatiolla, jonka jälkeen
valmennusta voidaan jatkaa moniammatillisen työryhmämme tuella
joko lähitapaamisin tai etävalmennuksemme avulla. Etävalmennuksen saa ladattua omalle tietokoneelle tai mobiiliin.
Psykologin tinnituskonsultaatioon
voi osallistua maksusitoumuksella
(sairaala tai työterveyshuolto) tai
omakustanteisesti. Kysy lisää: kristiina.laakso@auris.fi

Koulutus
Kuulo-Auriksen työryhmä räätälöi
kuuloalan ammattilaiskoulutuksia
opetushenkilöstölle, työterveydelle
ja perheiden palveluille toteutettavaksi ympäri maata joustavasti.
Sekä ohjelma että keskustelijat
ja esiintyjät valitaan kuulijoiden
tarpeiden mukaan. Kysy lisää koulutuspaketeistamme! www.auris.fi/
koulutus
Lisätietoja:
Kristiina Laakso
kristiina.laakso@auris.fi
p. 050 5118046
Marianne Montonen
marianne.montonen@auris.fi
p. 044 752 5568
Marjaniementie 74, 00930 Helsinki
www.auris.fi
www.facebook.com/kuuloauris
Kelan sivut: www.kela.fi

Kopolan kurssikeskus
Huonokuuloisten eläkeläisten
sopeutumisvalmennuskurssit
* 24.–28.9. & 22.–26.10.
Kurssi on tarkoitettu kuulokojetta käyttäville, kuulonkuntoutusta tarvitseville huonokuuloisille eläkeläisille
ja heidän perheenjäsenilleen. Kurssi pyrkii edistämään
huonokuuloisen toimintakykyä ja kuulovamman huomioimista jokapäiväisessä elämässä. Ohjelma sisältää
kojeenkäytön opetusta, apuväline-esittelyä, kommunikaatio-opetusta, ryhmäkeskusteluja ja kuulovammaan
liittyviä luentoja. Valinnassa etusijalla ovat ensikertalaiset. Kurssin kustantaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustuskeskus (STEA).
MTLH ry:n lomat Kopolan kurssikeskuksessa
Virkistystä, vertaistukea ja elämänvoimaa.
* 1.–6.10., hakuaika päättyy 1.7.
Lomat on tarkoitettu huonokuuloisille aikuisille ja heidän omaisilleen. Tavoitteena on kuulovammaan liittyvän tiedon ja vertaistuen tarjoaminen, liikunnallinen
aktivointi, virkistys, retket ja lepo. Omavastuuosuus on
50 euroa/hlö/lomapaketti ja sen tulee olla maksettu eräpäivään mennessä. Hintaan kuuluu täysihoito ja ohjelma. Matkakuluista lomalaiset vastaavat itse.
Hakemuksen on oltava perillä kolme kuukautta ennen
loman alkua.

Itsemaksettavat lomat ja viikonloput
Omakustanteiset loma- ja viikonlopputapahtumat on
tarkoitettu kaikille kiinnostuneille. Lomatapahtumien
hintaan kuuluvat ruokailut, majoitus ja ohjelma. Viikonloppuihin ei sisälly liinavaatteita mutta ne voi saada
15 euron lisähintaan Kopolasta tai tuoda itse. Viikonloput alkavat perjantai-iltana, jolloin tarjolla on iltapalaa
ja sauna.
Viitotun puheen kurssi 8.-12.10.
Viitotun puheen kesäpäivät 27.–30.8. 200 €
Kädentaitokesäpäivät 4.-7.9. 200 €
Frisbeegolf-ja retkeilyviikonloppu 7.-9.9. 110 €
+50-viikonloppu 28.–29.9. 110 €
Neulontaviikonloppu 26.–28.10. 110 €
Yhteystiedot:
Kuuloliitto ry, Kopolan kurssikeskus
Velisjärventie 50, PL 11, 17801 Kuhmoinen
Sanna Lehtoväre
sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi
p. 040 7703803 / 03 5522 111
Kotisivut: www.kopolakuhmoinen.fi
Facebook sivut: Kopola Kuhmoinen

Alueelliset sopeutumisvalmennuskurssit 2018
Kuuloliitto järjestää kahdeksan alueellista sopeutumisvalmennuskurssia vuonna 2018. Kuusi kurssia on
tarkoitettu ikääntyneille kuulokojeen käyttäjille ja heidän läheisilleen ja yksi kurssi on tinnituspainotteinen.
Vuonna 2018 järjestetään lisäksi yksi kurssi, joka on
suunnattu työikäisille.
Ajankohdat ja paikkakunnat ovat:
• 18.–19.9.2018 Rovaniemi, Scandic Rovaniemi
• 6.-7.10.2018 Järvenpää, Scandic Järvenpää (työikäiset)
• 6.-7.11.2018 Lappajärvi, Hotelli Kivitippu
• 14.–15.11.2018 Järvenpää, Scandic Järvenpää (tinnituskurssi)
Kurssien aiheina ovat kuulo ja sen vaikutukset toimintakykyyn. Osallistujat saavat valmiuksia kuulokojeen
käyttöön sekä tietoa kuulon apuvälineistä, kommunikaatiomenetelmistä ja tulkkauspalvelusta. Vertaiskeskustelut huonokuuloisuudesta, läheisten kokemuksista
ja arjessa toimimisen keinoista ovat olennainen osa
kurssiohjelmaa. Lisäksi työikäisten kurssilla käsitellään
työelämään liittyviä asioita ja tinnituskurssilla tinnituksen poisoppimishoitoa.
Kurssit sisältävät kahden päivän kurssiohjelman ja
puolen vuoden kuluttua järjestettävän jatkotapaamisen,
jonka ajankohta sovitaan kurssilla. Majoitus on kahden
hengen huoneissa täysihoidolla. Kurssit järjestetään
Veikkauksen tuella ja ne ovat osallistujille maksuttomia. Matkakuluista osallistujat vastaavat itse.
Lisätietoa ja hakemukset:
Kuuloliiton verkkosivut: kuuloliitto.fi/palvelut/koulutukset-ja-kurssit
Kuuloliiton aluetyöntekijät: kuuloliitto.fi/yhteystiedot/
toimihenkilot
Kuntoutussihteeri Maria Timonen p. 0400 903 407, maria.timonen@kuuloliitto.fi
Suunnittelija Anna-Maija Tolonen p. 044 752 5574,
anna-maija.tolonen@kuuloliitto.fi
Hakemukset tulee lähettää viimeistään kuukautta
ennen kurssin ajankohtaa, joko sähköpostilla (osoitteet yllä) tai maapostina seuraavasti: Järvenpään kurssien hakemukset Anna-Maija Tolonen, Puutarhakatu 8
b F 607, 20100 Turku. Rovaniemi ja Lappajärvi hakemukset Maria Timonen, Kuuloliitto ry, PL 1188, 70211
Kuopio.
Kaikille hakijoille ilmoitetaan kurssivalinnasta kirjeellä
noin kolme viikkoa ennen kurssia. Valinnassa etusijalla
ovat hakijat, jotka eivät aikaisemmin ole osallistuneet
kuulon sopeutumisvalmennukseen.
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Kuuloliiton CI-toimikunta järjestää

ESTEETTÖMÄSTI ARJESSA
CI-VIIKONLOPUN 7.- 9.9.2018
Viikonloppu on tarkoitettu aikuisille sisäkorvaistutekäyttäjille tai sitä harkitseville sekä heidän läheisilleen, ja se järjestetään hienossa järvimaisemassa, Karstulan Evankelisella
Opistolla, Kokkolantie 12, 43500 Karstula.
Tilaisuudessa Kuopion yliopistollisen sairaalan kuulo- ja
tasapainokeskuksen ylilääkäri Antti Hyvärinen luennoi sisäkorvaistutteen käytänteistä ja HTM, psykiatrinen sairaanhoitaja Mervi Ropponen aiheesta mieli arjessa ja hyvinvoinnin
perustana. Paikalla on myös sisäkorvaistutteiden maahantuojia.
Ohjelmassa on lisäksi keskusteluryhmiä eri elämän tilanteista, myös läheisille on oma keskusteluryhmä.
Osallistumismaksu sisältää ohjelman, ruokailun ja majoituksen: (Hinta vaihtelee majoitustasosta riippuen.)
• Pe - su 110–126€ hlö/2-3 hh
• La - su 76–84€/hlö/2-3 hh
• Pe - su 150€/hlö /1hh
• La - su 96€/hlö/1hh (1 hh ovat Kuuselassa)
• Päiväkävijöiden hinnat: lauantai 25 € ja sunnuntai 20 €,
sisältää ohjelman, lounaan ja kahvin
Alle 29-vuotiaat sekä työelämän ulkopuolella oleville (työttömät, eläkeläiset) saavat 25 % alennuksen viikonlopun
perushinnasta.
Alle 4 vuotiaat lapset osallistuvat maksutta ja 4-12 vuotiaat
50 % alennuksella aikuisen hinnasta. Ohjelman ajaksi järjestetään tarvittaessa osin omakustanteista lastenhoitoa, joten
kerro ilmoittautumisen yhteydessä mahdollisesta lastenhoitotarpeestasi ja lasten iät yhteydessä.
Lisätietoja majoituksesta löytyy osoitteesta: www.koekarstula.fi / kokous-ja matkailupalvelu / majoitus
Sitovat ilmoittautumiset 15.8.2018 mennessä ensisijaisesti osoitteessa: kilta.kuuloliitto.fi/kotisivut/ Ilmoittautumissivu on auki 23.7–15.8.2018
Kuuloliiton yhdistysten jäsenille matkoista korvataan 30 euron ylittävä osuus julkisten kulkuneuvojen taksan mukaan.
Osallistumismaksu laskutetaan jälkikäteen. Ilmoittautuneille
lähetetään tarkempaa tietoa lähempänä tilaisuutta.
Lisätietoja: Sami Lehtonen samilehtonen74@gmail.com
tai Margit Hassinen, margit.hassinen@ kuuloliitto.fi
p. 0400 802 669.
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virkistysviikonloppu Kopolassa
Hei 70- ja 80-luvulla aktiivisesti
Kuuloliiton toiminnassa mukana olleet
ikinuoret!
Tervetuloa viihtymään ja viettämään rentoa viikonloppua
kauniiseen ja tuttuun Kopolaan. Muistelemme hyviä aikoja
vanhojen tuttujen seurassa. Keskustelemme myös, miten
maailma on muuttunut. Rentoudumme päivän aikana myös
liikuntaa, esimerkiksi frisbeegolfia tms. Virkistysviikonloppu
sopii kaikille niille, jotka nauttivat keskustelusta, rennosta
liikunnasta, saunomisesta, makkaran paistosta ja mukavasta
oleilusta.
Aika

Paikka
Osoite
Hinta

28. - 30.9.2018
Perjantaina 28.9.2018 saavumme iltapäivällä
Kopolaan. Tarjolla iltapalaa.
Sunnuntaina 30.9.2018 klo 12 päätämme
viikonlopun lounaaseen.
Kopolan kurssikeskus
Velisjärventie 50, 17800 Kuhmoinen
110 euroa omilla lakanoilla
125 euroa Kopolan lakanoilla

Ilmoittautumiset viimeistään 17.9.2018 Kopolaan
Ulla Saloselle / Sanna Lehtovärelle.
Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä, haluatko käyttää
omia vai Kopolan lakanoita ja eritysruokavaliosta. Ilmoita
myös halukkuudestasi majoittua esteettömään huoneeseen.
Ilmoittautuminen
Ulla Salonen (ulla.salonen@kuuloliitto.fi) p. 03 5522111
Sanna Lehtoväre (sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi)
p. 0407703803
Lisätiedustelut
Päivi Pöntys paivi.pontys@kolumbus.fi tai
tekstiviestillä 040 56 323 71

Seuraa
Kuuloliittoa
Facebookissa

KOPOLAN ELOKUVAFESTIVAALI 8. - 11.8.2018 Kuhmoisissa
Kulttuuritapahtuma kauniissa perinteikkäässä ympäristössä, Kuuloliiton Kopolan kurssikeskuksessa.
Elokuvaesityksiä, elokuvakurssi, elokuvaseminaari
Paljon elämyksiä ja mukavaa yhdessäoloa elokuvan parissa
Kulttuuritapahtuman kuuntelun esteettömyys takaa erityisryhmälle, huonosti kuuleville ja kuuroutuneille, kulttuuritapahtumaan osallistumisen kuulovamman tuomasta rajoituksesta
huolimatta.
Elokuvafestivaalin avaus
keskiviikkona 8.8. klo 18
Yleisötapahtuma: elokuvailta Kuhmolassa. Kuhmoisista
kertovien elokuvien kavalkadi osana Kuhmoisten 150-vuotisjuhlavuotta
Elokuvapaja 2
torstaina 9.8. klo 9-17 ja perjantaina 10.8. klo 9-17
Kesällä 2017 järjestettiin ensimmäisen kerran elokuvapaja, jossa
opeteltiin elokuvan tekoa. Kurssilla käytiin lävitse elokuvan tekemisen periaatteita käytännön
harjoituksin. Kurssin opettajana
toimi kokenut elokuvaohjaaja
Jorma K. Lehtonen, legendaarisen Mikko Niskasen työtoveri.
Elokuvapajaan pyydettiin jatkoa.
Elokuvapaja 2 jatkaa ja syventää
ensimmäisen kurssin antia, mutta osallistuminen ei edellytä aikaisempaa mukanaoloa. Kurssilla voi aidosti kokea, millaista on ohjata, kuvata tai leikata
elokuvaa; tutustua ilmaisukeinoihin aidon elokuvakameran
edessä (ohjaus, esiintyminen. rekvisiitta), kameran mahdollisuuksiin (kuvakoot ja niiden merkitys, kameraliikkeet,
äänitys) ja ilmaisukeinoihin kuvauksen jälkeen (leikkaus,
siirtymät, äänenmuokkaus). Elokuvaa tehdään myös nykyajan tekniikoin.
Kurssipaikka Kopolan kurssikeskus, mutta osa opetuksesta
tapahtuu Pihlajakosken elokuvakylässä, entisessä Mikko
Niskasen studiossa.
Lisätietoja antaa Jorma K. Lehtonen (riuttala@sci.fi)

Elokuvaseminaari
lauantaina 11.8. Kopolan kurssikeskuksessa
Teemana Kohtalon vuodet elokuvassa
Päivän aikana perehdytään luennoin ja elokuvaesityksin
festivaalin teemaan Elokuva ja kirjallisuus. Tutustumisessa
ohjaavat professori Jarmo Valkola, Tallinnan yliopistonelokuvainstituutista, elokuvafestivaalin taiteellinen johtaja sekä
professori Tuomo Lahdelma Jyväskylän yliopistosta.
9.00 Luento Miten 1918 näkyy suomalaisessa elokuvassa
11.00 kahvitauko
11.15 esimerkkielokuva Mies ja hänen omatuntonsa
katkelmia ja keskustelu
12.00 Lounastauko
13.00 Luento Tuntemattoman sotilaan elokuvaversiot
15.00 Kahvitauko
15.15 Tekijöiden puheenvuoro jos ei saada tekijöitä,
paneelikeskustelu
17.30 Seminaarin päätös
Yleisöelokuvat
Kuhmolassa klo 18.00
torstaina 9.8.
Mies ja hänen omatuntonsa, ohjaus Toivo Särkkä 1957
perjantaina 10.8.
Tuntematon sotilas, ohjaus Aku Louhimies 2017
Majoitus ja osallistumismaksut
Majoitus on Kopolan kurssikeskuksessa 2 hengen huoneissa
• Elokuvapaja (2 vrk,) täysihoito (sis. yhden yön majoituksen,
4 ateriaa,1 aamiaisen; opetuksen) 120 € / henk
• 2 päivän osallistuminen ilman majoitusta (ruoka ja opetus)
80 € / henk
• Seminaari täysihoito (päivän ohjelma ja 2 ruokailua,
1 kahvi) 50 € / henk. .
• päiväkävijät, vain päivän ohjelma 25 € / henk
• Elokuva osallistuminen vain elokuvaan 5 € / henk
• Osallistuminen koko festivaaliin (täyspaketti ke-su)
sis. ohjelman elokuvineen, täysihoidon ja majoituksen
neljänä yönä kahden hengen huoneessa 250 € / henk
• Yhden hengen huoneessa majoituslisä 20 € yöltä
• Majoitus yhdeltä yöltä kahden hengen huoneessa,
sis. aamiaisen 50 € / huone
Ilmoittautuminen 1.8. mennessä
Kopola/Sanna Lehtoväre, puh. 040-7703803;
sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi
tai Kopolan kurssikeskus/Sanna Lehtoväre,
Velisjärventie 50, 17800 Kuhmoinen
Elokuvaesityksiin ei ole ennakkoilmoittautumista,
liput kassalta.
Järjestää Kuuloliitto yhteistyössä Kuhmoisten kunnan, Kopolan Kannatusyhdistys ry:n, Kuhmoisten Kulttuuriyhdistys ry:n
ja Kuhmoisten Kotiseutuyhdistys ry:n kanssa.
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Kun kuulokoje ei enää riitä -infokiertue
jatkuu syksyllä 2018
Kuuloliiton yksi tärkeimmistä tavoitteista on lisätä tietoa
kuulosta ja kuulonkuntoutusratkaisuista. Vuonna 2018 järjestämme valtakunnallisen Kun kuulokoje ei enää riitä -infokiertueen. Kiertueen tilaisuudet on suunnattu vaikeasti huonokuuloisille henkilöille, joilla on kuulovaikeuksia käytössä
olevasta kuulokojeesta huolimatta. Myös heidän läheisensä
ovat tervetulleita tilaisuuksiin.
Infotilaisuuksien tarkoituksena on lisätä kuulokojekäyttäjien
sisäkorvaistutetietoisuutta sekä vähentää kuulo-ongelmista
johtuvia haittoja tukemalla oikea-aikaista istutearvioon hakeutumista. Ohjelmassa on kuuloon ja kuulemiseen liittyviä
asiantuntijapuheenvuoroja ja Kuuloliiton kouluttamien CItukihenkilöiden kokemuspuheenvuoroja.

Kuuloauto kiertää kentällä
Kuuloliiton kuuloautossa testataan kuuloja matalan kynnyksen periaatteella. Kuuloseula on tarkoitettu henkilöille, jotka
epäilevät kuulonsa heikentyneen, mutta jotka eivät vielä
käytä kuulokojetta. Kuuloauton liikkeitä voit seurata liiton
verkkosivuilla osoitteessa www.kuuloliitto.fi/ajankohtaista/
tapahtumat/.
Kesän ja loppusyksyn aikataulut eivät ole vielä täysin selvillä.
Päivitämme uusia kuuloautotapahtumia verkkosivuille sitä
mukaa, kun ne tulevat tietoomme.
Tarvittaessa voit olla yhteydessä järjestösihteeri
Paula Hessoon, paula.hesso@kuuloliitto.fi, p. 0443350760.

Infokiertue on vieraillut kevään aikana yliopistosairaalapaikkakunnilla Helsingissä, Tampereella, Oulussa, Turussa ja Kuopiossa. Syksyllä kiertue jatkaa Poriin, Jyväskylään, Lahteen ja Lappeenrantaan. Infokiertue päättyy Helsingissä
joulukuussa 2018 järjestettävään tilaisuuteen.
Tapahtumapaikka
Pori,
pääkirjaston kokoussali,
Gallen-Kallelank. 12

Ajankohta
Tiistai 28.8.2018 klo 17 - 19.30

Jyväskylä,
toimintakeskus
Matara Tourujokisali,
Matarank. 6

Keskiviikko 12.9.2018 Kansalaisklo 17 - 19.30

Lahti,
pääkirjaston auditorio,
Kirkkokatu 31

Keskiviikko 17.10.2018
klo 17 - 19.30

Lappeenranta,
pääkirjaston Tarinasali,
Valtakatu 47

Torstai 1.11.2018 klo 17 - 19.30

Helsinki,
Valkea talo, auditorio,
llkantie 4

Lauantai 1.12.2018
(kellonaika ilmoitetaan
myöhemmin)

verkossa osoitteessa: www.kuuloliitto.fi ->
Yhteystiedot. Toimituksen yhteystiedot löytyvät

Tilaisuuksiin on ennakkoilmoittautuminen:
http://www.cochlearevents.com/Infotilaisuudet-Suomi
Kun kuulokoje ei enää riitä -infokiertue toteutetaan Kuuloliiton CI-tukiverkostoprojektin ja Cochlear Nordic AB:n yhteistyönä.
Lisätietoja saa projektisuunnittelija Anna-Maija Toloselta:
anna-maija.tolonen@kuuloliitto.fi
p. 044-7525574
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Palautetta Kuuloviesti-lehdestä voit antaa

lisäksi lehden sisäkannesta.

RISTIKON 2/2018 RATKAISU
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Ristikko 3 • 2018

Lähetä ristikon ratkaisu 27.8.2018 mennessä Kuuloviestin toimitukseen os. Ilkantie 4, 00400 Helsinki. Liitä mukaan nimesi ja osoitteesi.
Oikein vastanneiden kesken arvotaan Otavamedian lehtilahjakortti. Edelliskerran ristikon voittaja oli
Raija Pelttari Kokkolasta.

38

Ledaren
”Om vi ska klara oss i denna
brytningstid i samhället, krävs ett
reellt samarbete mellan olika aktörer.”

Värdegrundat inflytande och samarbete som
framgångsnycklar
ag började arbeta i Finska Hörselförbundet i början av april. Två månader har
gått med mycket nytt och överraskande,
men även bekant och tryggt. Arbete inom
organisationer är i grund och botten samma
slags värdegrundad verksamhet, innehållet
skiljer sig dock åt. Redan från start funderade
jag på hur jag på bästa sätt skulle synliggöra
mina värderingar och dra nytta av tidigare erfarenheter för Finska Hörselförbundets bästa.
Till min glädje upptäckte jag att värderingarna i Finska Hörselförbundet överensstämmer
med mina värderingar, som leder mig i arbetet
och även privat.
Finska Hörselförbundet har förnyat sin strategi, och med respekt för de gamla värderingarna, skapat nya sådana. Värdena är jämställdhet, samarbete och människonärhet.
För mig innebär jämställdhet att vi är alla
lika mycket värda och att vi har alla samma
rättigheter och möjligheter att delta i arbete,
frivilligverksamhet och samhällstjänster. Finska Hörselförbundet främjar jämställdhet på
flera olika sätt, till exempel genom att påverka
tillgängligheten till olika tjänster. Den senaste
arbetssegern är att ha kunnat påverka förordningen som statsrådet fastställt, som kommer
att öka textningen av inhemska tv-program
och främja hörsel- och synskadades variationsrika kommunikation.
Samarbete definierar riktningen som Finska
Hörselförbundets skepp seglar mot i framtiden. Om vi ska klara oss i denna brytningstid
i samhället, krävs ett reellt samarbete mellan
olika aktörer. Samarbetspartners bör sökas
utanför det egna boet och nätverken, och vi
måste vara öppna för nya idéer. Genom att arbeta mot samma mål och utveckla lagkänslan,
bygger vi tillsammans ett sådant Hörselförbund, dit alla hörselskadade och intresserade
av hörselfrågor, ska ha lätt att komma.
För mig innebär människonärhet att vi möter varandra som människor. En öppen, samtalande och konstruktiv interaktion och ett
värdesättande av varandra är utgångspunkter

J

för att vi ska få nya medlemmar till vår verksamhet och en förnyad frivilligverksamhet,
som betjänar olika slags målgrupper. Med ett
påverkansarbete som respekterar olika slags
människor når vi de bästa resultaten.
Kommunikation har en stor roll i Finska
Hörselförbundet och i att öka synliggörandet
av dess medlemsförening. Kommunikationen
får inte hamna på endast några få människors
bord, utan vi bör alla kommunicera aktivt
och på nya sätt. Kommunikation är interaktion där nya betydelser skapas och där vi kan
ha inflytande på de som bestämmer, samhällsstrukturer och på den stora publikens
åsikter. Var och en av oss kan påverka hur
Finska Hörselförbundet och dess medlemsförening ska göras synligt, känt och inflytelserikt.
nska Hörselförbundets verksamMålet för Finska
ängligt samhälle utan hinder. En
het är ett tillgängligt
förutsättning för att nå vårt mål är att
ch starka opinionsbilvi är modiga och
dare. Hörseln påverkar varenda
finländare och i verksamheten
i framtiden börr också förebygch skydd av hörgande arbete och
seln betonas.
a kraft och
Låt oss samla
ommaren inför
energi under sommaren
ngar och utöhöstens prövningar
vandet av vårt starka
inflytande!
SANNA KAIJANEN
VERKSTÄLLANDE
DIREKTÖR
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Kuuloviesti
toivottaa
lukijoilleen
kaunista
kesää!

