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Pääkirjoitus
”Asioiden mieleen painaminen on vaikeaa,
jos kaikki energia menee sanojen arvuutteluun.”

Muistiongelmia vai kommunikaatiovaikeuksia?

V

iime vuosina mediassa on nostettu esiin
erilaisia tutkimustuloksia kuulon vaikutuksesta muistiin ja kognitiiviseen
suorituskykyyn. Tämän tyyppinen keskustelu varmasti ärsyttää monia huonokuuloisia, sillä se sisältää usein melko yksioikoisen
olettaman kuulon ja muistin heikkenemisen
automaattisesta syy-seuraussuhteesta.
Helsingin Sanomissa Markku Karppinen
kertoi kuulon heikentäneen vuosikymmeniä
hänen osallistumismahdollisuuksiaan, muttei
ajatteluaan. Kirjoitus oli kannanotto HS:n
julkaisemaan artikkeliin ”Huono kuulo yhdistyy älyllisen suorituskyvyn heikkenemiseen”.
Kuuloliitto korosti omassa vastineessaan, että
kuulokojekuntoutuksen on havaittu ehkäisevän monia kuuloon yhdistettyjä terveysongelmia.
Kuulovammaisuuden yhdistämisessä heikkoon älykkyyteen ei ole sinänsä mitään uutta.
Vielä 90-luvullakin nuorten toiminnassa keskusteltiin siitä, miten monet olivat kokeneet,
että heitä pidetään tyhminä huonon kuulon
takia, vaikka kyse oli käytännössä kommunikaatiovaikeuksista.
Huonokuuloisia, etenkin ikäihmisiä pidetään varmasti huonomuistisina osin syyttä
suotta. Jos ei kuule, ei voi mitenkään muistaa,
mitä sanottiin. Jos kuulee jotenkuten, voi ehkäpä hahmottaa mistä noin yleensä puhutaan,
mutta mieleen painaminen on vaikeaa kaiken
energian mennessä sanojen arvuutteluun.
Suomessa on todennäköisesti lukuisia ikäihmisiä, joita pidetään huonomuistisina, vaikka he
ovat todellisuudessa huonokuuloisia.
Huonokuuloisuuteen liittyvien ilmiöiden
käsittelyyn tulisi soveltaa sosiaalista näkökulmaa, jossa yksilöä tarkastellaan toimijana
suhteessa ympäristöön. Muistisairauksia
koskevissa tutkimuksissakin on havaittu, että
kuntouttamattoman kuulovamman ohella yksi
keskeinen riskitekijä on sosiaalisten kontaktien vähäisyys. Eristäytyminen kuulovamman
tai jonkin muun syyn takia saattaa altistaa
erilaisille muistiongelmille. Ympäristön esteettömyydellä voi käytännössä olla suuri merkitys siihen, millaiset toimintamahdollisuudet
ovat arjen ympäristössä.

Tutkimusten perusteella näyttää siltä, että
vähäisten kuuloärsykkeiden määrä pitkällä
aikavälillä voi heikentää muistia. Tämä takia
on tärkeää, että mahdollisimman
monella huonokuuloisella
olisi kuulokojeet ja ne saataisiin myös aktiiviseen
käyttöön. Kuuloliittoon
on tullut tietoa siitä, ettei
hoivakodeissa ole aina riittävästi osaamista kuulokojeisiin liittyvissä asioissa.
Pahimmillaan ikäihmisen
tullessa asiakkaaksi hänen
henkilökohtaiset tavaransa
kerätään talteen ja samassa
yhteydessä viedään myös kuulokojeet.
Kuulovammaiset vastaanottavat informaatiota usein
korostetusti näköaistiin
perustuen. Puhetta luetaan
huulilta ja käytetään seuraamisen apuna esimerkiksi kirjoitustulkkausta.
Uudenlaiset mahdollisuudet kommunikoida
verkon välityksellä ovat
tehneet arjen kommunikaatiosta entistä
helpompaa. Voisiko
olla niin, että muistiongelmille altistuvat lopulta eniten
ne huonokuuloiset,
joiden on vaikeaa
syystä tai toisesta
hyödyntää visuaalisuuteen ja tekstiin
perustuvia kommunikaatiotapoja?
JUHA HIETALA
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Lyhyesti
Hallituksen päätöksiä
Tammikuun kokouksessa hallitus valmisteli vastauksen Savonlinnan Kuulo ry:lle koskien audionomien koulutuksen lisäämistä ja Kuuloliiton jäsenmaksulomakkeiden selkeyttämistä.
Hallitus hyväksyi jäsenjärjestöavustusten myöntämisperiaatteet ja vahvisti liiton jäsenmaksuosuuden maksaneiden jäsenten määräksi vuoden 2018
lopussa 15 829.
Hallitus päätti esittää Kiinteistö Oy Valkean talolle
ja Vata Järjestöpalvelu Oy:lle ylimääräisen yhtiökokouksen pitämistä hallituksen jäsenten vaihtamiseksi. Naimi Päiwiön rahaston johtokuntaan valittiin
vuodelle 2019 Aulis Veteläinen. Artturi Vuorimaan
rahaston hoitokuntaan valittiin vuodelle 2019 Hannele Löytty ja Heimo Haapanen.
Kuuloliiton edustajiksi EFHOH:n vuosikokoukseen
Kroatiassa valittiin Sanna Kaijanen ja Aulis Veteläinen. Robert Mandara valittiin Kuuloliiton edustajaksi Euro-CIU:n seminaariin ja vuosikokoukseen.
VDNR:n vuosikokoukseen valittiin edustajaksi Maria
Smeds.
Maaliskuun kokouksessa hallitus hyväksyi tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen esitettäväksi liittovaltuustolle. Vuoden 2018 tilinpäätös oli 246 220 euroa
ylijäämäinen. Lisäksi hyväksyttiin vuoden 2019
täsmennetty toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Hallitus päätti esittää liittovaltuustolle, että
Kuuloliiton jäsenmaksut vuodelle 2020 ja luottamushenkilöille maksettavat palkkiot säilyvät entisellä
tasollaan. Lisäksi hallitus valmisteli vastaukset liittovaltuuston syyskokouksessa antamiin evästyksiin ja
aloitteisiin.
Robert Mandara asetettiin ehdolle 1. varapuheenjohtajaksi Euro-CIU:n hallitukseen vuosille 2019–
2022.

Henkilökohtaisen
tulkkilistan käyttö
joustavammaksi
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Vammaisten tulkkauspalvelun asiakas, jolla on
henkilökohtainen tulkkilista, voi antaa Kelalle
pysyvän luvan etsiä tulkkia myös listan ulkopuolelta. Kela ilmoittaa asiakkaalle, jos tulkki
poistetaan asiakkaan listalta.
Kelan mukaan kaksi kolmesta tulkkauspalvelua
käyttävästä asiakkaasta on halunnut ottaa henkilökohtaisen tulkkilistan käyttöön. Joulukuusta lähtien
asiakas on voinut antaa Kelalle pysyvän luvan etsiä
muita tulkkeja, jos kukaan tulkkilistan tulkeista ei
ole vapaana. Aiemmin Kela on pyytänyt asiakkaalta
lupaa jokaista tilausta kohden. Luvan voi ilmoittaa
esimerkiksi oman alueen sähköpostiosoitteeseen.
Kela ilmoittaa asiakkaalle, jos tulkki on poistettu
asiakkaan listalta. Tulkki voidaan poistaa listalta
esimerkiksi tulkin omasta pyynnöstä tai jos tulkki ei
enää tee tulkkaustyötä Kelalle.
Lähde: Kela

Iida Heinämäki

Uusia työntekijöitä
liitossa
Iida Heinämäki aloitti tammikuussa kuntoutussihteeri Krista Heiniön sijaisena Tampereen toimipisteessä. Mielenkiintoisinta työssä on hänen mukaansa ollut vapaaehtoisten kohtaaminen ja auttaminen.
Digitaidot -projektin projektikoordinaattorina
on aloittanut huhtikuun puolessa välissä Hanna
Rantala. Hän on aiemmin työskennellyt muun
muassa Suomen Pakolaisavussa, Jade-projektissa
Käpyrinne ry:ssä sekä Satakunnan monikulttuuriyhdistyksessä.

Lukijakyselyn tulokset
kesäkuussa
Lukijakyselyn tulosten analysointi on viivästynyt
johtuen suuresta vastaajamäärästä. Tulokset tullaan
julkaisemaan kesäkuun Kuuloviestissä.

Tekstitysvelvoitetta
laajennettava ja
tekstityksen laatu
turvattava
Liikenne- ja viestintäministeriö uudistaa sähköisen
viestinnän lakia. Uudistuksessa on tarkoitus panna
täytäntöön EU:n audiovisuaalisia mediapalveluja
koskeva direktiivin (ns. AVMS-direktiivi) ja
eurooppalaisen sähköisen viestinnän säännöstön
(ns. telepaketti-direktiivi) tuomat vaatimukset.
Samalla on mahdollista uudistaa myös muuta
sähköisen viestinnän sääntelyä. Kuuloliitto otti
laajasti kantaa tekstityksen kehittämistarpeisiin,
erityisesti televisioyhtiöiden kotimaisten ohjelmien
tekstitykseen ja tekstityksen laatuun sekä
suoratoisto-ohjelmien tekstitykseen.

Puheenjohtaja
”Ennaltaehkäisevään työhön
tulisi panostaa entistä enemmän.”

Kuntoutus tukee osallisuutta

K

evättä kohti mennään vauhdilla ja
grillikauttakin päästiin jo avaamaan.
Grillin kevätpuhdistus onkin jokakeväinen asia ja viimeistään siitä huomaa
taas yhden talven jääneen taakse. Kevät on
muutenkin mielenkiintoinen kaikkine sote- ja
vaalikuvioineen. Tätä kirjoittaessa ei eduskuntavaaleja vielä ole pidetty, mutta lipasvahdin
hommat kyllä odottavat Vanttilan koululla,
kunhan vaaleihin ehditään.
Kuuloliiton omistama Kuulo-Auris Oy on
tuottanut kuntoutusta nyt neljä vuotta. Yrityksen liiketoiminta on saatu hyvään vireeseen ja yhtiö tuottaa sen verran voittoa, että
sitä voidaan kehittää ja tulevaisuus näyttää
vakaalta. Asiakkaita on saatu mukavasti vastaamaan tarjontaa.
Nyt vaalivuotena olen käynyt kansanedustajaehdokkaita haastattelemassa kojuilla ja
kysellyt, millaisena he näkevät kuntoutuksen
tulevaisuuden. Useimmilla ehdokkailla on
varsin selkeä kuva siitä, että kuntoutukseen
kannattaa käyttää verovarojamme. Me Kuuloliitossakin ajattelemme niin, että ennalta
ehkäisevään työhön tulee panostaa ja nähdä
se investointina, joka tuottaa varmuudella
sijoituksensa takaisin.
Tutkittua tietoa on saatavilla kuntoutuksen
vaikuttavuudesta. Joissakin tutkimuksissa on
laskettu, että yksi kuntoutukseen sijoitettu
euro tulee kuusinkertaisena yhteiskunnalle takaisin erilaisten muiden myöhemmin vastaan
tulevien kustannusten pienentymisen kautta.
Hyvä kuntoutus parantaa kuntoutettavan
osallisuutta ympäristössään, elämänlaatua ja
omatoimisuutta. Näillä kaikilla on merkittävä
rooli silloin kun ikää tulee lisää ja erilaisten
palvelujen tarve tulee ajankohtaiseksi. Mitä
vähemmällä palvelujen määrällä voimme huolehtia ikääntyvien ja vammaisten tarpeista,
sitä vähemmän tarvitaan myös rahaa niiden
tuottamiseen. Tällä tavalla saisimme sosiaalipalveluihin kohdennetut varat mielekkäämpään käyttöön ja riittämään paremmin.
Kun eduskunnassa on uudet kansanedustajat ja uusi hallitus, olisi kovin suotavaa,

että ennaltaehkäisevään työhön
kiinnitetään entistä enemmän
huomiota. Kuuloliitto on tässä
antamassa oman panoksensa
kolmannen sektorin palvelujen tuottajana ja edunvalvojana. Olemme asiantuntijaorganisaatio, jolla on tietämystä
ja pitkä historia kuntoutuksen
tuottamisesta sekä sen vaikutusten seurannasta. Itsellänikin on hyviä esimerkkejä
siitä, miten varhain
aloitettu kuntoutus
voi dramaattisesti
parantaa avuntarvitsijan elämää ja
hänen elämänlaatuaan. Sanoisin, että panostukset ovat
olleet kaikkia
osapuolia
ajatellen
erinomaisen
kannattavia.
Toivottavasti
tähän samaan
tulemaan
päätyvät myös
uudet kansanedustajat.
TERVEISIN,
JOUNI
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Kuulo ja muisti
TEKSTI: ANNINA VIRTA

Tutkimustulokset kuulon
ja muistin yhteydestä
eivät kiistattomia
Tutkimusten mukaan huonon kuulon
ja heikentyneiden kognitiivisten
kykyjen, kuten muistin, ajattelun ja
kielellisten taitojen, välillä on yhteys.
Huonokuuloisella on kohonnut
riski sairastua dementiaan, mutta
tutkimustuloksissa on suurta vaihtelua,
eivätkä ne anna kiistattomia vastauksia.
Tutkimuksia on tehty pääasiassa yli
60-vuotiaiden keskuudessa.

V

ielä ei ole pystytty selittämään, mikä
on huonon kuulon ja heikon kognition
välinen syy-seuraussuhde. Vaikuttaako
huono kuulo kognition heikkenemiseen
vai johtaako heikko kognitio kuulon heikkenemiseen? Vai onko kenties jokin kolmas tekijä,
joka vaikuttaa sekä kuuloon että kognitioon?
Terveystieteiden tohtori Anne Viljasen
mukaan eniten vahvistusta syy-seuraussuhteesta on saanut käsitys, että huono kuulo
johtaa kognition heikkenemiseen.
– Tätä perustellaan muun muassa aivotason
muutosten kautta. Kun kuulon kautta ei tule
ärsykkeitä, kuuloaivokuori rapistuu.
– Tai sitten voi ajatella niin, että jos kuuleminen on kovin haastavaa ja joutuu koko ajan
pinnistelemään saadakseen selvää, ei kognitiiviselle puolelle jää enää resursseja painaa
asioita muistiin. Kaikki voimat ja resurssit
menevät kuulemiseen. Pinnistelystä johtuva
kognitiivinen kuormitus taas saattaa muokata
aivojen hermoverkkoja uusiksi.
Toisaalta asia voi mennä myös niin, että
kognitiivisten kykyjen heiketessä äänten käsittely aivoissa heikentyy. Saatetaan tulkita,
että kuulo on heikentynyt, vaikka kysymys on
ennemminkin ymmärtämisestä.
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IKÄÄNTYMISEEN LIITTYY sekä kuulon että muistin samanaikaista heikkenemistä,
rappeutumista. Sekä kuulo että kognitio
heikkenevät usein pikku hiljaa pitkän ajan
kuluessa. Ne molemmat ovat myös monisyisiä
ilmiöitä.
– Sekä kuuloon että aivoterveyteen vaikuttavat osittain samat tekijät. Näistä merkittävin on ehkä verenkiertoelimistön toiminta,
johon taas vaikuttavat esimerkiksi ruokavalio,
fyysinen kunto ja aktiivisuus, stressi, tupakka
ja alkoholi. Myös joillakin sairauksilla, kuten
esimerkiksi diabeteksella, lääkkeillä ja kemikaaleilla on vaikutuksia sekä kuuloon että
kognitioon.
– Iän myötä yleistyvillä neurologisilla sairauksilla ja rappeumilla sekä tietyillä geeneillä
on myös vaikutuksia sekä korvatasolla että
aivotasolla, selvittää Viljanen.
KUULON JA KOGNITION välisen yhteyden
tutkimusta ja niiden tulosten tulkintaa vaikeuttaa vaihtelevuus siinä, miten kuuloa ja
kognitiota on mitattu, millaisissa olosuhteissa
on mitattu ja millaisilla testeillä on mitattu.
– Kognitiivisilta kyvyiltään heikentyneelle
henkilölle voi olla hankalaa ymmärtää ohjeita
tai mitä kuulon tutkimuksissa haetaan. Kuuloelin on kunnossa, mutta kuullun ymmärtämisessä on ongelma ja kuulotestillä saadaan
väärä tulos. Toisaalta, jos et kuule ohjeita tai
kuulet ne väärin, on myös vaikea vastata oikein. Voidaan tulkita väärin, että ongelma on
ymmärtämisessä, vaikka kyse on kuulosta. Pitää ottaa huomioon, mikä vaikutus itse testillä
on tulokseen ja liittyykö tulos vain testitilanteeseen, pohtii Viljanen.
Tänä vuonna julkaistussa tieteellisessä artikkelissa todetaan myös, että huonon kuulon
ja kognition välistä yhteyttä saatetaan tutkimuksissa ylidiagnosoida, ja että kognitiivisilta
kyvyiltään normaali huonokuuloinen henkilö

Anne Viljanen

voidaan tulkita väärin kognitiivisilta kyvyiltään heikentyneeksi.
SOSIAALINEN AKTIIVISUUS aktivoi muistia ja
edistää aivoterveyttä. Viljasen tutkimusryhmän mukaan huonokuuloisilla on normaalikuuloisiin verrattuna keskimääräisesti pienempi elinpiiri ja he osallistuvat vähemmän
sosiaalisiin aktiviteetteihin. Tätä selitetään
usein sillä, että huonokuuloiselle vuorovaikutus ryhmässä ja monesti hälyisissä ympäristöissä on niin raskasta, että mieluummin
vetäytyy sosiaalisesta toiminnasta kuin
osallistuu. Myös jatkuva puuttuvien kirjaimien ja sanojen arvailu väsyttää ja stressaa – on
rentouttavampaa olla itsekseen kuin seurassa.
– Mökkiytyminen ja eristäytyminen kuitenkin lisää riskiä masennukseen. Näillä molemmilla taas on yhteys dementiariskiin, toteaa
Viljanen.
MUISTIN HARJOITTAMINEN on hyväksi kaikille, oli sitten huono kuulo tai ei. Viljasen
mukaan huonokuuloisen muistin tukeminen
on erityisesti kommunikaation onnistumisen
varmistamista.

– Kommunikaation onnistumiseen vaikuttavat henkilöön itseensä, vuorovaikutuskumppaniin ja ympäristöön liittyvät asiat.
Henkilöllä pitää olla ajantasaiset apuvälineet, ja jos kuuloon perustuva vuorovaikutus ei onnistu, otetaan käyttöön visuaaliset
kanavat. Jotta keskustelukumppanit voisivat huomioida kuulovamman, on siitä hyvä
kertoa avoimesti.
– Keskustelukumppanin pitäisi puhua
selkeästi katsekontaktissa ja varmistaa
esimerkiksi kysymyksin tai toistamalla, että
viesti on tullut ymmärretyksi. Ympäristön
tulisi olla vähäkaikuinen ja mahdollisimman
hälytön. Radiot ja televisiot kiinni, valot
päälle, jotta huulio näkyy, opastaa Viljanen
arjen pieniin kuulotekoihin.
Joidenkin tutkimusten mukaan kuulokojeen
käyttö vähentää riskiä sairastua muistisairauteen. Tätä niin kuin monia muitakaan
kuuloon ja muistiin liittyviä tuloksia ei ole
kuitenkaan vielä pystytty osoittamaan täysin
kiistattomasti.
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Ajattele
aivojasi –
huolehdi
muististasi
• Ihmissuhteet pitävät aivot terävinä. Sosiaalinen
kanssakäyminen aktivoi muistin toimintaa ja
edistää aivojen terveyttä.
• Älylliset haasteet, uuden oppiminen ja harrastukset luovat uusia hermosolujen välisiä yhteyksiä.
Hyvin verkottuneet aivot ovat vastustuskykyisemmät muistisairauksien aiheuttamille muutoksille.
Aivot rakastavat kulttuuria, palapelejä, musiikkia,
opiskelua, lukemista ja rutiineista poikkeamista – kaikkea, missä ne joutuvat jumppaamaan
hermosolujaan.
• Liikunta ja liike ovat aivoterveyden kulmakiviä.
Fyysinen aktiivisuus on aivojen aktivointia siinä
missä sosiaalinen kanssakäyminen, ristikot ja musisointikin. Aivoille kelpaavat kaikki liikuntalajit,
mutta erityisen tehokasta on tanssi.

• Terveellinen ja monipuolinen ravinto vaikuttaa
aivoterveyteen. Aivot rakastavat kasviöljyjä,
kalaa, pähkinöitä, siemeniä ja avokadoa. Kasviksista aivoille parhaiksi mainitaan usein parsakaali,
kukkakaali, tomaatti ja selleri.
• Monet marjat ja hedelmät auttavat pitämään aivot virkeinä päivän aikana. Tästä hyvinä esimerkkeinä ovat puolukka, mustikka, mustaherukka
ja granaattiomena. Myös täysjyvätuotteet sekä
juomista esimerkiksi kahvi, vihreä tee ja kaakao
ovat aivoystävällisiä.
• Positiivinen stressi on hyväksi, mutta jatkuva
stressi ylikuormittaa ja altistaa muistioireille.
• Uni, lepo ja palautuminen ovat aivojen elinehto.
Riittävän unen vaikutukset huomaa arjessaan
nopeasti: jaksat, muistat ja opit helpommin ja
elämässä on enemmän iloa ja valoa.
• Runsas alkoholinkäyttö lisää aivoverenkiertohäiriöiden vaaraa. Pitkään jatkuneesta käytöstä
seuraa aivosolujen kuolemaa ja älylliset toiminnat
alkavat heiketä.
• Myös tupakka vaikuttaa aivokemiaan. Nikotiini
ja häkä supistavat verisuonia, mikä voi pahimmillaan aiheuttaa sydäninfarktin tai aivoverenkiertohäiriön. Tupakka myös moninkertaistaa kohonneen verenpaineen haittavaikutukset.
• Sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisy ja hyvä
hoito suojaavat aivoja.
• Huonokuuloisen kannattaa käyttää kuulokojetta
ja pysyä mukana sosiaalisissa riennoissa – aivot
tarvitsevat ärsykkeitä ja haasteita.
Lähteet: www.muistiliitto.fi, www.aivoliitto.fi ja
www.thl.fi/kansantaudit/muistisairaudet
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Korvantauksia
40-vuotiaan keskivaikeasti
kuulovammaisen naisen
merkintöjä.
korvantauksia@suomi24.ﬁ

Haluamme kuulla myös jatkossa!

N

ormaalikuuloisella äidilläni aleni viime vuonna kuulo toisesta korvasta.
Kyse on iän tuomasta muutoksesta.
Lääkäri piti asiaa ihan tavanomaisena: väestö ikääntyy ja kuulo heikkenee yhdellä jos toisellakin. Äiti puolestaan summasi
menneen vuoden olleen erityisen raskas.
Toisen korvan heikkeneminen on tehnyt
olemisesta toispuolista ja keskustelutilanteissa kuulemisesta epävarmempaa. Syntymästä
saakka huonokuuloisena huomasin olevani
kokemusasiantuntija, joka hymähti äidille:
”Niinpä niin, tervetuloa joukkoon. Nyt näet
miten väsyttävää on, kun ei kuule.” Oikeasti
olen tietenkin huolissani, sillä asia on äidille uusi. Miten hän sopeutuu ja joutuuko
hän vaaratilanteisiin vaikkapa liikenteessä?
Muistaako hän ettei kuule toiselta puolelta
tulevia ääniä?
Äiti valittaa, että huonontunut kuulo eristää, sulkee asioita pois. Teki mieli taas sanoa,
että sellaista se on. Mutta tottahan se on. Itse
olen vuosien aikana sopeutunut ja tottunut.
Osa asioista jää kuulon ulkopuolelle. Sitä oppii valitsemaan asioita ja jopa ihmisiä, joiden
puhe kulkee kunnolla ja joiden ääni kuuluu.
Äiti on valmis hankkimaan kuulokojeen.
Totuttelu jännittää etukäteen – kaipa hän
muistaa minun tuskailuni sopimattomien
kojeiden kanssa ja niiden loputtomat testailut. Minä puolestani mietin miten hankalaa
mahtaa olla kuulokojeisiin totuttelu, kun on
koko elämänsä kuullut hyvin. Onneksi äiti on
halukas ottamaan haasteen vastaan. Turhan
monet säilövät kuuloaan lipaston laatikossa.
Miten kuulon heikkenemiseen voi varautua? Voiko siihen varautua? Me olemme
selvästi sukua, jossa ikäkuulo on enemmän
sääntö kuin poikkeus. Tuleeko minullekin iso

notkahdus vanhana – miten se vaikuttaa jo
valmiiksi huonoon kuuloon? En ole varma haluanko ajatella tätä asiaa vielä kovin pitkälle.
Joka tapauksessa toivon, että Suomessa
hoidetaan huonokuuloisten asioita hyvin ja
ammattitaitoisesti. Hyvää ammattitaitoa ja
resursseja tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa.
Sekä nuorten, keski-ikäisten että vanhojen
etuja pitää valvoa.
Tämän vuoden aikana etenkin vanhojen
ihmisten asioiden hoidosta on paljastunut
valtavia puutteita. Tarkoitan vanhustenhoidon uutiskynnyksen ylittäneitä skandaaleja.
On selvää, että paikoitellen on katsottu liikaa
vain sitä, mitä jää viivan alle. Sen sanelemana
varsinainen asia, eli hyvä hoito, on unohdettu.
Koska jotkut tahot ovat yrittäneet lakaista
ongelmia pois näkyvistä, se osoittaa, että
vanhusten etuja ja jopa perusoikeuksia pitää
todellakin valvoa.
Valvomisen tarve koskee paitsi perushoitoa,
myös pienempiä osa-alueita. Yksi monista tärkeistä hyvinvoinnin alueista on kuuleminen.
Jos vanhuksia makuutetaan märissä vaipoissa
ja pidetään nälässä, miten mahtaa olla kuulokojeiden paristonvaihdon laita? On sanomattakin selvää, että kuulon heikentyessä iän
myötä, tietoa ja apua pitäisi olla kaikille tasapuolisesti tarjolla. Lisäksi huollon, neuvonnan
ja palvelun pitää toimia. Vanhuksia hoitavalla
henkilökunnalla pitää olla tietoa siitä, miten
kuuloasioissa voidaan ja pitää auttaa.
Meidän, jotka olemme toimintakykyisiä,
täytyy pitää ääntä hyvän hoidon ja asiallisten palveluiden puolesta. On valvottava myös
sellaisten henkilöiden etua, jotka eivät pysty
itse pitämään puoliaan. Kuuleminen ja/tai
kuulluksi tuleminen ovat tärkeitä asioita. Ne
koskettavat konkreettisesti meitä kaikkia.
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Kuulo ja muisti
TEKSTI JA KUVAT: ERKKI AHONEN

Koje
korvassa
auttaa
muistamaan

O

ululainen Satu Savilaakso-Aho
saapuu haastatteluun suoraan koulutuspäiviltä. Hän työskentelee lähihoitajana vanhustyössä Oulun Diakonissalaitoksella sotainvalidien parissa.
Satu on varttunut Kiiminkijokivarressa
lähellä Haukiputaan rajaa. Rakkaus on tuonut
hänet Ouluun.
Perheeseen kuuluvat aviomies ja kaksi
aikuista poikaa.
– Olen 5- ja 10-vuotiaiden Satu-mummo.
Sydämestäni olen maalaistyttö lopun elämääni, hän toteaa.
Sadun kuulonalenema todettiin työterveystarkastuksessa parikymmentä vuotta sitten. Satu
työskenteli siihen aikaan sotilassairaalassa
sairaala-apulaisena. Hänellä todettiin sisäkorvan sairaus otoskleroosi. Leikkaus onnistui,
mutta kuulo heikkeni vuosien saatossa.
– Minulle alettiin miettiä kuulokojetta
2000-luvun vaihteessa. Toisessa korvassa oli
vielä normaali kuulo. Muutama vuosi sitten
alkoi tuntua, että niskani ovat jumissa ja en
meinannut saada puheesta selvää. Minulle
suositeltiin kuulokojeita molempiin korviin.
Kuulokojeet on uusittu uuden teknologian
mukaisiksi.
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Satu on vankasti sitä mieltä, että kojeet
tukevat muistamista ja edistävät ajattelua.
Väsyneenä ollessaan ja monia asioita samanaikaisesti tehdessään hänestä tuntuu, että
sanoja ei löydy tai hän ei pysty selkeästi puhumaan ja tuottamaan kieltä, lukihäiriöitäkin esiintyy. Jos mukana on ollut oudompaa
porukkaa, hän on saattanut jännittää.
– Jos muut läsnäolijat ovat normaalikuuloisia, mitä-sanan käyttöön turtuu. En viitsi
aina kysyä. Sosiaaliset hetket voivat mennä
ohi.
– Minulla on viikkopäivyri kotona, johon
laitan kaikki menoni. Kirjoitan paljon pikkulappuja. Kaikki eivät varmaan ole tottunut
sellaisia käyttämään, mutta kynä on ollut
minulle aina kaveri!
– Kuulokojeet auttavat lisäksi havaitsemisessa. Ennen kuulokojeita kaaduin usein
pyörällä, mutta nyt kojeita käyttäessäni ei
ole käynyt niin. Kojeet ovat tuoneet minulle
elämään lisäväriä ja itsetuntoni on huomattavasti kasvanut.
– Minulle oivallinen apu kuulon ja muistin
tueksi on langaton Roger Pen –mikrofoni,
jonka olen saanut Kelalta työkäyttöön.
Satu kertoo kikoistaan. Hän lukee mielellään aikakausilehtiä. Aivojen hyvänä jumppana hän pitää virkkaustöitä. Ristisanoja
hän täyttää melkein aina nukkumaan mennessä ja sunnuntaisaamuisin lehden ristikko
on hänelle mieluista puuhaa.
VAUHDIKAS TYÖELÄMÄ huolestuttaa Satua.
Kun yksi työ on valmis, seuraava puskee
jo päälle. Muisti ja tarkkaavaisuus ovat
koetuksella. Hän arvelee, että on arka asia
puuttua työntekijän muistihäiriöihin.
– Työterveyshuolto lähettää tarkempiin
tutkimuksiin, jos ilmenee jotain. Olen ihan
omatoimisesti asiasta puhunut ja joskus
iänkin piikkiin laittanut unohteluja. Suuria
unohduksia ei ole onneksi tullut, mitä nyt
tietokoneen kanssa sähläilyjä.
– Työelämässä muutokset ovat olleet
viimeiset kymmenen vuotta yhtä murrosta.
Aina on uuden opettelua, tietokoneohjelmat
ja järjestelmät muuttuvat. Tuloksia odotetaan ja pitää ehtiä moneen paikkaan. Työn
sisältöjäkin pitäisi opiskella. Kaikki työssäni
tulee kirjata ylös, ylitöitä ei saa tehdä. Töissä
ei ole hiljaista hetkeä, hän päivittelee.
– Työpäivän jälkeen rauhoitun kotona,
koska aivot tarvitsevat lepoa. Jos minulla on

kirjallisia tehtäviä kotona, haluan että talossa
on hiljaista, että voin keskittyä.
– Tietokoneen ruutu väsyttää henkisesti minua, se väsyttää myös silmiä. Paljon mainostetut sähköiset e-kirjat eivät ole minua varten.
Satu on kohdannut lähihoitajan työssä lukuisia ihmisiä, joilla on huono kuulo ja huono
muisti.
– Ympäristössä ihmiset voivat leimata
henkilön huonokuntoiseksi. Huonomuistiselle
puhutaan liian kovalla äänellä. Ei kaikilla
huonomuistisilla ole huono kuulo, hän muistuttaa.
– Olen nähnyt monia tapauksia: ihminen
eristäytyy ja ystäviä ei juuri tavata. Ei lähdetä ulos vaan ihminen odottaa, että joku tulee
hänen luokseen. Puhelinsoitot ovat jääneet.
Kaikki nämä vaikuttavat ihmisen toimintakykyyn.
– Liikkuminen ja tasapaino voivat tehdä
tepposia. Ihminen saattaa masentua ja kadottaa elämänhalun, kun piirit ovat kaventuneet
piirit ja pyöritään yhtä pientä ympyrää.
SATU TUUMAILEE ratkaisuja, mitä tälle voisi
tehdä.
– Apua pitäisi hakea ajoissa ja saada kuulokoje korvaan!
– Vapaaehtoiset voisivat toimia monissa
tehtävissä ja tukea huonokuuloisen ja huonomuistisen elämänlaatua viemällä heitä ulos
liikkumaan. Heidän kanssaan tulisi olla aikaa
jutella, käyttää sellaisissa paikoissa, jossa on
ennenkin käyty.
– Joitain harrastuksiakin olisi hyvä olla.
Muistetaan syödä. Seurustellaan, puhutaan
yhteisistä asioista, kysellään. Monet heistä
tykkäävät kertoa vanhoja juttuja. Tehdään
yhdessä, askarrellaan. Jos ei pysy tekemään,
istutaan muiden seurana. Ja muistetaan nukkua riittävästi!
Satu kantaa huolta tulevaisuudesta. Hänen
äidillään oli Alzheimerin tauti ja kummankin
vanhempien suvussa on ollut ikäkuuloisia.
– Elän täysipainoista ja virikkeellistä elämää. Tykkään kaikista mahdollisista asioita
ja olen utelias elämälle. Laulamista en lopeta
kokonaan vaikka kuulo menisi. Pidän karaokesta ja olen kova laulamaan töissä.
Satu kokoaa kimpsut ja kampsut ja lähtee
Oulun Seudun Kuulon kevätkokoukseen. Hän
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toimii yhdistyksen hallituksessa, kuulolähipalveluvastaavana ja liittovaltuutettuna.
– Minulla alkoi huhtikuun alusta alkaen
osatyökyvyttömyyseläke. Katsotaan, miten se
lähtee siitä kulkemaan, hän sanoo toiveikkaana.

Sadun vinkkejä
terävämpään muistiin
• Nauti elämästä, harrastuksistasi,
luonnosta, mutta muista ottaa aikaa
itsellesi.
• Jaa kokemuksia läheistesi ja ystäviesi
kanssa.
• Muista riittävä lepo. Ota päivänokoset!
• Keskity yhteen asiaan kerrallaan.
• Huolehdi aivoillesi virikettä.
• Muista säännölliset ruokahetket.
• Elämän ei tarvitse olla kaaosta. Arvosta
omaa aikaa.
• Opi olemaan itsesi kanssa unohtamatta
muita.
• Liiku! Lähde ulos, kävele – kävellä voi
yksin tai porukassa.
• Älä unohda huumoria!

Kuuloliitto korostaa EU-vaaleissa yhteisen
vammaisstrategian luomista ja kuulonalenemien
parempaa tunnistamista
Kuuloliitto on samaa mieltä Euroopan Vammaisfoorumin (EDF) kanssa siitä, että EU:hun
tarvitaan uusi vammaisstrategia vuosille
2020–2030. Strategia määrittää, miten EU:ssa
toimeenpannaan jatkossa YK:n vammaisten
ihmisoikeussopimuksen eri kohtia. Vammaisten asiat on otettava huomioon kaikilla EU:n
politiikkalohkoilla ja niiden toimeenpanemiseen on varattava myös riittävät resurssit.
Vammaisjärjestöjen tulee päästä osallisiksi
päätöksentekoon ja eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset on
turvattava.
EU:n on otettava huomioon kaikessa koulutus- ja työllisyyspolitiikassaan kuulovammaiset henkilöt ja heidän opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksiensa edistäminen. Myös
kuulovammaisten henkilöiden tulee päästä
12

osaksi Euroopassa tavoiteltua työllisyyden
kasvua.
Aikuisten kuulonalenemat ovat kasvava
haaste koko Euroopassa. Euroopassa on noin
52 miljoonaa kuulovammaista aikuista ja
heidän määränsä kasvaa. Hoitamattomista
kuulovammoista aiheutuu suuremmat kustannukset kuin mitä maksaisi investointi apuvälineisiin. Hoitamaton kuulovamma heikentää
elämänlaatua ja vähentää työllistymismahdollisuuksia. Uuden tieteellisen raportin
mukaan (Hear-It 2018) jokainen hoitamaton
kuulovamma tuo henkilöä kohden 2800 euron
kulut vuodessa. EU-maissa tulisi paremmin
tunnistaa aikuisten kuulovammat sekä panostaa kuulemisen apuvälineiden tarjoamiseen,
jotta kuulovammaiset henkilöt pääsevät osaksi
yhteiskuntaa sekä voivat työllistyä.

WIDEX EVOKE NYT TODISTETTU
TODELLISESSA ELÄMÄSSÄ
TM

94%

KÄYTTÄJISTÄ
VALITSISIVAT
WIDEXIN MELUISISSA
KUUNTELUTILANTEISSA*

83%

KÄYTTÄJISTÄ KÄYTTÄÄ
MIELUUMMIN WIDEXIÄ
KUIN MUITA KOJEITA
RAVINTOLASSA

KÄYTTÄJÄT
SUOSITTELEVAT
WIDEX EVOKEA
WIDEX EVOKE™ tuottaa automaattisesti
puhdasta ja yksilöllistä ääntä, ja antaa
käyttäjälle vapauden kuulla, miten he haluavat
kuulla kyseisellä hetkellä. Siksi he luultavasti
pitivät asiakastyytyväisyys- tutkimuksemme
mukaan WIDEX EVOKEsta.

82%

KÄYTTÄJISTÄ
SUOSITTELEE
SOUNDSENSE
LEARN-TEKNOLOGIAA

KUULOKOJEKÄYTTÄJIEN
MIELESTÄ MELUSSA
PAREMMIN KUULEMINEN
ON TÄRKEINTÄ**

Tutustu EVOKE-kuulokojeisiin sinua lähellä
olevan kuuloalan ammattilaisen luona
*Hearingreview.com 28 January 2019.
**2018 Hearing tracker study

Sähköposti: myynti@widex.fi www.widex.fi
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Reportteri
TEKSTI: ERKKI AHONEN
KUVAT: JUSSI NAHKURI/YLE

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

Hyväkuuloiset Sannikka & Ukkola

O

tan yhteyttä kiireisiin naisiin Marja
Sannikkaan ja Sanna Ukkolaan.
En ole koskaan haastatellut näin meneviä naistoimittajia ja siihen on yksi
syy: Eduskuntavaalit! Sanna kertoo elämän
olevan haastatteluhetkellä yhtä härdelliä ja
Marja vetää tv-studiossa suoria vaalikeskusteluja.
– Meillä on tv:n Sannikka & Ukkolassa
puheenjohtajien haastattelusarja, jota on ollut
todella mielenkiintoista tehdä, Sanna sanoo.
– Tämä kevät on tällaiselle politiikkanörtille
kuin minä ihan parasta aikaa kun on kahdet
vaalit. Vaikka töitä on paljon, olen erittäin
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innostunut ja energinen koska aihe on niin
kiinnostava. Tänä kiireisimpänä aikana en
töiden lisäksi juuri ehdi muuta kuin käydä
lenkillä tai saunassa ja avannossa perheeni
kanssa, kertoo puolestaan Marja.
AISAPARI Sannikka ja Ukkola ovat mielipiteissään rohkeita ja vahvoja ilmaisijoita. Sanna
on kokenut tv-esiintyjä. Hän on monille tuttu
Ylen Pressiklubista. Aiemmin hän toimi juontajana aamu-TV:ssä.
– Minun pitäisi varmaan suojata kuuloani paremmin. Kuuntelen musiikkia täysillä
varsinkin kuntosalilla. Tinnitusta minulla ei

ole onneksi ollut paitsi joskus satunnaisesti,
jos olen esimerkiksi ollut kovassa melussa
pitkään.
– Aamuisin en ensimmäiseksi laita televisiota päälle, sillä haluan ensin laskeutua rauhallisesti uuteen päivään. Pidän hiljaisuudesta ja
se rauhoittaa minua. Nuorempana kuuntelin
jatkuvasti musiikkia, mutta nykyään paljon
harvemmin, Sanna kertoo.
Marja on työskennellyt myös aamu-TV:n
juontajana sekä freelancerina ja uutistoimittajana eri kanavilla.
Hän asuu maalla, jossa hänen mukaansa
korvat lepäävät oikeastaan koko ajan. Luonnon äänet, kellon tikitys, veden liplatus, moottorisaha silloin tällöin. Nämä ovat Marjalle
tuttuja ja hän kokee ne sopivaksi äänimaisemaksi.
– Korvani lepäävät hiljaisuuden lisäksi
myös äänissä, esimerkiksi toisten puheensorina tai urheiluselostus on ihanaa tausta-ääntä.
Sanna kertoo ulkomaankokemuksestaan:
– Melusta ulkomailla ensimmäisenä tulee
mieleeni Intia, jossa olen reissannut kolmeen
otteeseen. Maa on täynnä värejä, tuoksuja ja
melua. Viimeksi Goan Anjunassa halusimme
hotellin rannalta, mutta se oli virhe. Teknomusiikki soi myöhään yöhön enkä saanut nukuttua lainkaan. Seuraavana päivänä hotelli
vaihtui.
MARJA ei ole huomannut melun haittaavan
häntä fyysisesti, mutta levottomaksi hän kokee olonsa hälyisässä ympäristössä.
– Helsingissä on pari kahvilaa, joihin en melun takia edes halua mennä, en ainakaan jos
porukka on vähänkään suurempi. Silloin voi
olla ettei pöydän toisen pään keskustelua enää
edes kuule. Vähäisempi ja kaukaisempi häly ei
haittaa minua juuri ollenkaan. Heti jos tuntuu
etten hälyn takia kuule hyvin lähelläni olevia,
sitten se häiritsee, hän kuvailee.
Sanna kokee, että elokuvateattereiden
äänimaailma on joskus liian kovalla, kun tulee
äänipiikkejä. Varsinkin toimintaelokuvissa
äänet ovat niin kovalla, että ne häiritsevät
häntä välillä.
– Kuuloni on ihan normaali, mutta melussa minun on hankala välillä kuulla muiden
puhetta, varsinkin matalia ääniä. Kuuloani ei
ole tutkittu, Sanna sanoo.
– Kuulokojeita välillä tulee vastaan, mutta
ne ovat niin huomaamattomia, että niihin ei
välttämättä edes kiinnitä huomiota. En osaa
sanoa, häpeävätkö ihmiset niitä koska en tunne kuulokojeiden käyttäjiä, hän tarkentaa.
– Arvelisin, että minulla on aika hyvä kuu-

lo. Kuulontutkimusta on joskus tehty terveystarkastusten yhteydessä, Marja toteaa.
– Muistan aina kun nuorena matkustin
ensimmäistä kertaa lentokoneella ja korvani
olivat monta päivää lennon jälkeen lukossa. Se
on erittäin epämiellyttävää, ja nyt jos lennän
flunssaisena, teen kaikki mahdolliset keinot
korvien lukkoon menemisen välttämiseksi,
Marja lisää.
SANNA TIETÄÄ, että tv-katsojissa on paljon
kuulovammaisia ja hän pitää yleläisten puheilmaisua varsin hyvänä.
– Olen saanut Ylellä puhekoulutusta ja kollegani myös. Katsojat myös antavat kärkkääs-
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ti palautetta, jos puheilmaisu ei ole kunnossa.
– Artikuloinnistani en saa ohjelmapalautetta nykyään enää niin paljon, mutta kun aloitin
televisiossa, sitä tuli enemmän. Välillä ihmiset
kritisoivat suhahtavaa ässää ja/tai nousevaa
intonaatiota. Yritän kiinnittää näihin huomiota.
Sanna tarttuu lehden teemaan, muistiin.
– Jos minun on pitänyt opetella uusia asioita tai omaksua nopeasti paljon informaatiota,
olen syönyt luontaistuotekaupasta löytyviä,
muistia parantavia Fosfoser Memory -kapseleita. Koin kyllä, että niillä oli vaikutusta.
Äitini täytti usein ristikoita parantaakseen
muistiaan, mutta en ole ristikkojen ystävä.
Tosin teen piilosanoja silloin tällöin.
– Joudun töissäni jatkuvasti painamaan
mieleeni uusia asioita, minkä toivon pitävän
huolta muististani. Pelaan myös bridgeä, ja
siinä hyvä muisti on erittäin tärkeää, Marja
mainitsee.
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Mitä
mieleen
pälkähtää
Kalkatus

Sanna vastaa
Epämiellyttävä, toistuva
ääni, kello kalkattaa.
Äänenlaatu Hyvää äänenlaatua on
miellyttävä kuunnella,
huono äänenlaatu pilaa
kuuntelukokemuksen.
Korvakäytävä Kun olimme lapsia, kaverini isä sanoi, että korvakäytävään ei saa työntää
mitään kyynärpäätä
pienempää.
Lentomelu
Ikävä asia, koska en pidä
lentämisestä ja olen kärsinyt lentopelosta. Kaikki
ylimääräiset äänet koneessa häiritsevät.

Kirjat
TEKSTI: SINIKKA PIHLAMAA

Itämeren rannoilla ja metsissä
POHJOISMAAT, erityisesti Suomi, ovat tilastojen mukaan maailman onnellisimpia yhteiskuntia. Etelävirolainen esseisti, kirjailija
Valdur Mikita katsoo tämän johtuvan pohjoisen ihmisen läheisestä luontoyhteydestä.
Pohjoismaat ovat pieniä yhteiskuntia, joissa
moderni elämä toimii rinnakkain luonnon
kanssa.
Mikita kannustaa hyväksymään itämerensuomalaisten introvertin ja yliherkän luonteen. Heidän ei tarvitse samaistua pirteisiin,
small talk -kulttuuria levittäviin eurooppalaisiin. Yliherkällä ihmisellä on laaja tunteiden
määrä masennuksesta aina haltioitumiseen
asti. Herkkyys liittyy ajan, paikan ja sään
muutoksiin. Siksi ihminen viihtyy metsissä ja
rannoilla; hän tarvitsee tilaa ja yksityisyyttä.
Tajunnantila lähenee mystistä kokemusta.
Kirjailija määrittelee tämän animismiksi,
luonnon sielullisuudeksi.
Tekijä nostaa Viron vahvuudeksi geomytologisen jatkuvuuden: luonto on torjunut
muutospaineita ja pehmentänyt historian
mullistuksia. Alkuperäiskansoille on yhteyden
menettäminen maahan aina ollut traagista: kyyditykset, ympäristön ja elämäntavan
tuhoaminen. Perinteitä on pitänyt yllä keräily:
marjastus, sienestys ja kalastus.
Suomi ja Viro ovat niitä harvoja boreaalisia
kulttuureja, jotka ovat kyenneet modernisoitumaan. Kyse on vanhasta kulttuurista, joka
joskus ulottui laajoille, harvaan asutuille metsäalueille. Mikita korostaa, että koti merkitsee itämerensuomalaiselle paitsi rakennusta,
myös ympäristöä. Talot rapistuvat ajan mittaan, mutta kotipiha pysyy ja säilyttää jälkiä
ihmisten toiminnasta. Pyyntitalouden maailman mukaan järvet, joet ja metsät kuuluvat
kaikille. Suku auttaa jäseniään vaikeiden
aikojen yli.
Vanhoissa maalaistaloissa suvun keskellä
hyörivät isoäidit, He ovat jakaneet uudelle
sukupolvelle tietoa kansan hoitomenetelmistä,
säilönnästä ja selviytymisestä. Talonpoikaiskulttuuria jatketaan perinnetaloissa kesäisin
– kuten suomalaiset mökeillään.
Ihmiset tietävät, mistä löytyy ukon- ja
kehnäsieniä, lakkoja ja puolukoita. Tiettyyn
aikaan monet etsivät korinsa esille ja lähtevät
poimimaan mustikoita.
Esseekokoelman teemat aiheuttavat teokseen toistoa: tärkeitä ovat luontoyhteys,
haja-asutus, sivurakennukset ja paikantaju.

Teos on virkistävän poleeminen: Mikita haluaa palauttaa arvon itämerensuomalaiselle
elämäntunnolle. Hän esittää konkreettisia
ehdotuksia kulttuurin säilyttämiseksi. Esimerkiksi Setomaalle tulisi perustaa suullisen
kansanperinteen suojelualue. Emajoen Suursuo, Alam-Pedjan luonnonsuojelualue ja Alutagusen suoalueet tulisi yhdistää Viron kuudenneksi kansallispuistoksi. Sen tulisi suojella
sekä Vatjanmaan perinteitä että Peipsijärven
rannan vanhauskoisten kulttuuria.
Suuri osa sisällöstä on suomalaiselle tuttua,
maillemme yhteistä. Olisi kiinnostavaa lukea
myös erittelyä virolaisten ja suomalaisten
elämäntapojen eroista. Meillä korostetaan
kaupungistumista ja myös keskeisten alueiden kehittymistä. Hauska on heitto, että sekä
Viron että Suomen valtiota johdetaan saunan
pukuhuoneesta. Saunan lauteilla kaikki ovat
vertaisia, siellä ei ole sijaa retoriikalle.
Kantarelli on yksi niistä sienistä, joita ei ole
onnistuttu viljelemään. Se kasvaa vain villinä
luonnossa. Niinpä Mikita kirjoittaa, että se on
tässä mielessä itämerensuomalainen.
Valdur Mikita: Kantarellin kuuntelun taito.
Itämerensuomalaista maailmankuvaa etsimässä. Suomentanut Anniina Ljokkoi.
Sammakko 2018
KUVA: SAMMAKKO/ ANDRES TENNUS
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NUORET
Esittelyssä Kuuloliiton nuorten parissa
työskentelevät toimihenkilöt:
Hei!
Mie olen Viivi Kilpeläinen ja toimin Kuuloliitossa Uudenmaan piirin
aluetyöntekijänä. Työskentelen paljon myös Kuuloliiton lasten ja nuorten toiminnan parissa. Minuun voitte törmätä kesän leireillä, Nuorisotoimikunnan tapahtumissa sekä Uudenmaan piirin alueen lasten ja
nuorten tapahtumissa.
Olen 24-vuotias ja itsekin huonokuuloinen. Alun perin olen kotoisin
Rovaniemeltä, mutta nykyään olen asunut Helsingissä jo 4 vuotta.
Harrastuksiini kuuluu salibandy ja viulun soitto. Olen myös Satakieliohjelman koulutettu vertaistukihenkilö. Moikataan kun tavataan!
Hauska fakta: Työskentelin ennen Kuuloliittoa Linnanmäellä,
missä ohjasin huvilaitteita.
V
VIIVI KILPELÄINEN
Aluetyöntekijä, viivi.kilpelainen@kuuloliitto.fi, p. 044 752 5565, Kuuloliitto ry

iivi Elsa
ma kesä siPiraattina leirillä m
uutatten

Hola!

Olen Paula Hesso ja toimin Kuuloliitossa Uudenmaan piirin aluetyöntekijänä. Vastaan myös Kuuloautokierroksesta. Toimin pääsääntöisten työtehtävieni ohella myös Nuorisotoimikunnan apulaisena.
Olen työskennellyt liitossa nyt 3 vuotta ja olen tykännyt kovasti. Työtehtävieni kautta olen päässyt näkemään paljon erilaisia puolia Kuuloliiton toiminnasta sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Vapaa-ajallani
leikin kissani Muusan kanssa ja soittelen pianoa.
Hauska fakta: Puhun sujuvaa espanjaa. Asi que si quieres aprender
español, ven a saludarme.

osta.
uuloaut
K
a
a
k
k
r
Paula ku

PAULA HESSO
Aluetyöntekijä, paula.hesso@kuuloliitto.fi , p. 044 335 0760, Kuuloliitto ry

Morjensta!
Olen Taneli Ojala, Kuuloliiton Nuorisosihteeri. Harrastuksiini kuuluvat lukeminen, punttien kolluuttelu, liikunta mahdollisuuksien
mukaan ja mahdollisimman monipuolisesti. Tämän lisäksi myös
pidän luonnossa kulkemisesta (vähänkö kliseeJ), purjehtimisesta,
ruuanlaitosta...
Työni huonokuuloisten lasten ja nuorten parissa tarjoaa minulle
jatkuvasti uusia haasteita ja mahdollisuuksia. Parasta työssäni on
pienet oivalluksen ja onnistumisen hetket, mitä erityisesti lapset saavat vertaistoiminnan parissa.
Hauska fakta: Puhun sujuvaa Oulua, mutta mielenkiintoisena projektina tällä hetkellä
viittomakielen kurssi.
TANELI OJALA
Nuorisosihteeri , taneli.ojala@kuuloliitto.fi, p. 050 567 0748, Isokatu 47, 90100 Oulu

Taneli Koala otti osaa leirijohtajien kilpailuun.

Huom!
Seuraa Moottorikorvia Instagramissa ja Facebookissa!
Lisätietoa Kuuloliiton Nuorisotoimikunnasta löytyy osoitteesta www.moottorikorvat.net
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Nuorten tapahtumia
➲ NUTO järjestää (18-29-vuotiaille)
Mitä?-kahvila / Tampereen Kuuloyhdistys 4.5.
➲ NUTO-leiri Kopolassa 30.8.-1.9.
➲ Nuorisotoimikunnan yleiskokous, risteilyviikonlopun yhteydessä marraskuussa.
Yhteistyöristeily Hki-Tukholma-Hki, marraskuun
viikonloppuna (tarkentuu myöhemmin).
Risteily järjestetään yhteistyössä Kuurojen liiton ja
Suomen Kuurosokeiden nuorisotoiminnan kanssa.
Syksyllä järjestetään myös Mitä?-kahviloita, mutta
niistä saatte tietoa lähempänä.
Kuuloliiton lasten ja nuorten alueellinen kerhotoiminta (7-17-vuotiaat)
Kuuloliitto järjestää huonokuuloisille lapsille ja
nuorille kerhotoimintaa Helsingissä, Tampereella ja
Oulussa.
Yhteistyössä: LapCI ry, Suomen Kuurosokeat ry, Oulun Seudun Kuulovammaisten Lasten Tuki ry sekä

Oulun seurakuntien kuulovammaistyö. Tervetuloa
mukaan!
➲ Helsinki 27.4. & 25.5. yhteyshenkilö: Marika Rajala,
marika.rajala@lapci.fi
➲ Oulu 4.5. yhteyshenkilö: Taneli Ojala, taneli.ojala@
kuuloliitto.fi
➲ Tampere 4.5. yhteyshenkilö: Milla Lindh, milla.
lindh@kuurosokeat.fi
Helsingin Kuuloyhdistys järjestää:
Nuorten salibandyvuorot Helsingissä: 29.4., 6.5.,
13.5., 20.5. & 27.5
Mikäli yhdistyksenne järjestää toimintaa nuorille
ja haluatte, että välitämme tietoa eteenpäin, voitte
ottaa yhteyttä Viivi Kilpeläiseen. Halutessanne voimme myös yhdessä miettiä mahdollisuuksia nuorten
toiminnan järjestämiseen yhdistyksenne alueella.
Viivi Kilpeläinen, aluetyöntekijä
viivi.kilpelainen@kuuloliitto.fi, p. 044 752 5565
Kuuloliitto ry

TEKSTI JA KUVAT: VIIVI KILPELÄINEN

Tampereen Mitä?
-Cafe koolla 9.3.2019
Tampereella järjestettiin ensimmäistä kertaa
nuorten aikuisten Mitä?-kahvila yhteistyössä
Tampereen Kuuloyhdistyksen kanssa. Paikalla oli 5 nuorta ja Tampereen Kuuloyhdistyksen
puheenjohtaja Irmeli Wilenius. Irmeli esitteli
meille tiloja ja kertoi yhdistyksen toiminnasta.
Tämän jälkeen pelasimme porukalla korttipelejä ja nautimme Arnoldsin donitseista. Tunnelma oli erittäin rento ja pelipöydässä syntyi
myös paljon keskustelua kuuloasioista. Tervetuloa mukaan Tampereen tuleviin kahviloihin!
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TEKSTI: ANNINA VIRTA
KUVA: MUTUALTRUST

Vammainen
vaaratilanteessa

20

Mitä jos matkustajalaivalla sattuu jotakin
ja matkustajat joudutaan evakuoimaan?
Miten esimerkiksi kuulovammainen
tai kuuro saa tiedon hätätilasta, jos
hän nukkuu hytissään, eikä kuule
hälytysääntä?

Myös vammaisilla itsellään on vastuuta. Vammaisjärjestöt voisivat esimerkiksi tehdä sekä
omalle ryhmälleen että auttajille ohjeistuksia
siitä, miten vaaratilanteita vältetään, ja miten
onnettomuuden sattuessa toimitaan.
Toinen haastava kohta vammaisen henkilön
pelastamisessa on kommunikoinnin onnistuminen. Tämä koskee kaikkia vammaisia,
mutta erityisen haasteellista se on, jos henkilö
on näkö- tai kuulovammainen.
–Toimiva viestintä ja vuorovaikutus pelastushenkilöstön ja pelastettavan välillä
on toiminnan ytimessä. Viestiminen ja ajan
tasalla pitäminen pelastusoperaatiossa luo
luottamusta ja turvallisuutta. Myös se, miten
pelastustoimen ihmistuntemus ja ”pelisilmä”
autettavan vuorovaikutuskyvystä shokkitilanteessa toimii, on tärkeää, kertoo Kuuloliitosta
hankkeessa mukana ollut Sami Virtanen.

Mutual Trust – kaikki pelastetaan –hankkeessa (2016–2019) tarkoituksena oli parantaa
vammaisten turvallisuutta vapaa-ajalla ja
matkoilla. Hankkeessa oli mukana pelastuslaitoksia ja –seuroja, VR ja neljä meriliikennöijää
sekä neljätoista vammaisjärjestöä. Hanketta
hallinnoi Finlands Svenska Handikappförbund.
Hankkeessa kartoitettiin pelastusviranomaisten ja liikennöitsijöiden valmiutta
pelastaa vammaisia sekä vammaisten henkilöiden kokemuksia hätä- ja pelastustilanteista.
Hankkeessa järjestettiin kymmenen pelastusharjoitusta arviointeineen eri vammaisryhmien, liikennöitsijöiden ja pelastusviranomaisten
kesken. Liikennöitsijöille tarjottiin myös henkilöstökoulutusta. Hankkeen päätösseminaarissa maaliskuussa julkaistiin Miten pelastan
vammaisia henkilöitä? –koulutusmateriaali.
– Opasmateriaali tulee kaikkien käytettäväksi Mutual Trust -sivuille ja olisi hienoa,
että se näkyisi myös Pelastusopiston opetussuunnitelmassa, ja että myös vapaapalokunnat hyödyntäisivät sitä. Tulevaisuuden
kannalta olisi tärkeää, että yhteiset pelastusharjoitukset jatkuisivat, ja että niitä myös
arvioitaisiin – jalostettaisiin yhteiseksi opiksi,
toivoo hankekoordinaattori Daniel Saarinen.

MUTTA MITEN SITTEN kuulovammainen huomioidaan hätätilanteessa, miten viestitään?
Saarisen ja Virtasen mukaan ensin pitää
saada kuulovammaisen huomio, sitten kertoa
asia kasvokkain selkeästi ja rauhallisesti. Jos
puhe ei riitä, käytetään kehon kieltä ja/tai kirjoitetaan asia puhelimen tai tabletin näytölle
tai perinteisesti paperille. Hytissä nukkuvaa
tämä ei kuitenkaan herätä.
–Ehkä paras ratkaisu nukkuvan kuulovammaisen herättämiseksi olisi, jos älypuhelimeen
saisi sovelluksen, joka alkaa täristä, ja joka
kertoo mistä on kysymys hälytyksen tullessa.
Tällaisen laitteen voisi saada myös lainaksi
infosta.
–Kuulovammaisen turvallisuutta lisäisi
myös se, jos esimerkiksi laivan info- ja mainostauluja pystyisi käyttämään hätäviestien ja
–ohjeiden välittämiseen. Nykyisissä laivoissa
tämä ei ole vielä mahdollista, mutta tekniikkaa pitäisi kehittää ja uusia, tuumii Saarinen.

SAARISEN MUKAAN vammaisen henkilön
pelastamista haittaa usein se, että auttaja
pelkää tekevänsä jotakin väärin ja arastelee
vammaisen kohtaamista.
–Tärkeintä kuitenkin on se, että auttaa.
Pitää myös muistaa, että auttaminen ei ole
pelkästään viranomaisten ja liikennöitsijöiden
vastuulla, vaan jo pelastuslain mukaan jokaisen pitää hätätilanteessa toimia ja auttaa.

Sekä Saarinen että Virtanen toivovat, että
hanke jatkuisi viranomaisten ja liikennöitsijöiden toimesta.
–Yhteisiä pelastusharjoituksia tulee toteuttaa säännöllisin ajoin, vaikkapa vuoden
välein. Ammattihenkilöstö voi näin ylläpitää
ja kehittää valmiuksiaan ja osaamistaan kohdata erilaisia vammaisia henkilöitä, tiivistää
Virtanen.

21

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.

KUVA JA TEKSTI TUULA KOSONEN

Rautjärven
kuulokerho kokoontui
TEKSTI JA KUVA: RAIMO HEIKKILÄ

Tinnitusilta Kuusaalla

Rautjärven kuulokerho käynnistyi uudelleen pitkän tauon jälkeen ja on nyt toiminut
vuoden. Juhlimme 1-vuotiskerhoa ystävänpäivänä kahvitellen ja kuunnellen paikallisen
lausuntataiteilijan esittämiä runoja ja hänen miehensä kertomia tarinoita.

Täysi sali, yli 200 osanottajaa saapuivat 26.
maaliskuuta Kuusankosken seurakuntakeskukseen kuulemaan tärkeätä asiaa tinnituksesta. Tilaisuuden aloitti Viron Tinnitus ja
Meniere -yhdistyksen puheenjohtaja Heinar
Kudevita kertoen Menieren taudista. Hänellä
oli myös omakohtaisia kokemuksia
sairaudesta. Korva-,
nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri
Marja Estola luennoi tinnituksesta
ja vastasi yleisön
kysymyksiin asiantuntevasti. Hänellä
oli hallussaan melkoinen tietopankki.
Yleisö toivotti hänelle
leppoisia eläkepäiviä.
Hänen tietopankkiaan
tinnitus-sairaudesta
on vaikea korvata.
Kuvassa vasemmalta
Hannele Löytty, Heinar
Kudevita, Riitta Pulkkinen ja Marja Estola.
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TEKSTI: ERKKI AHONEN
KUVA: TUIJA VUORI

”Älä tule paha kuva, tule hyvä kuva!”

L

änsi-Suomen piirin viestinnän toiminnanohjauspäivä pidettiin Seinäjoen
rautatiekiskojen viereisessä Alman
Tornihotellissa. Lapuan kaupungin
kulttuuripäällikkö ja valokuvaaja Susanna
Oversteyns jakoi käytännön vinkkejä kuvauksen kohteelle ja mallille sekä valokuvan
sommitteluun ja valaistukseen.
– Sosiaalisen median kautta saatte paljon
näkyvyyttä. Kuva facebookissa edustaa teitä
ja teidän yhdistystänne. Kuvaan kannattaa
panostaa. Kuvilla voitte osoittaa, että olette
seuraamisen arvoisia, kertoi Oversteyns.
– Mitä hyötyä on instagramista? Eikö facebook riitä, kysyi Maire Paltare
Virroilta.
– Teillä on tärkeää tietoa, jota
kannattaa jakaa. Instagramia
käyttävät nuoremmat, jotka eivät
välttämättä tunne kuulokojeita
tai Kuuloliittoa. Saatte hyvää näkyvyyttä maksutta ilman kallista
mainostoimistoa.
-Snapchat on nyt erityisesti
nuorten suosiossa. Käyttäkää sitä,
jos haluatte vaikuttaa erityisesti
nuoriin.

paras valo. Kuvatkaa kohdetta ulkona, jos
mahdollista.
Valokuvan käytöstä yhdistystoiminnassa
esitteli Erkki Ahonen.
Oversteyns painotti vielä kahta asiaa, kun
tartutaan kameraan.
– Jos kuvaat helposti liikkuvaa kohdetta,
kuten eläimiä tai lapsia - varaa siihen aikaa!
– Jos kuvaat aikuisia, opettele pari hyvää
vitsiä ja ole itsekin rentona. Kuvattavan ohjaus on tärkeää, koska hän ei näe itseään.

Oversteyns toimii aktiivisesti
Pohjanmaan Valokuvaseurassa.
Hänellä on vankka kokemus myös
visuaalisen viestinnän ja käsikirjoituksen puolelta. Hän on mm.
toiminut yhtenä suositun Salatut
elämän -tv-sarjan käsikirjoittajista. Eloisa Oversteyns vinkkasi
yhdistysväelle:
– Ottakaa paljon kuvia. Se on
ainut keino kehittyä!
– Keskittykää kuvanottoon.
Jos edustatte yhdistystä, katsokaa, että kuva on tarkka. Kuvatkaa niin, että ihmiset näyttävät
parhaat puolensa. Ei mielellään
ruokailevia ihmisiä kuvaan. Älkää
laittako montaa kuvaa yhtä aikaa
esille. Riittää, kun on yksi jännittävä ja erilainen kuva.
– Suomen vuodenajat ovat
joskus hankalia, koska valokuva
tarvitsee valoa. Päivänvalo on
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Kurssit 2019

Lasten ja nuorten
kuntoutus

Alle kouluikäiset
1. jakso 21.–25.10.2019
2.		 ja 3.jaksot vuonna 2020

Moniammatillinen yksilökuntoutus,
perheet/ Kela
Kuulo- ja kuulonäkövammaisten lasten ja nuorten yksilölliset
harkinnanvaraisen tai vaativan
kuntoutujan kuntoutusjaksot.
Yksilökuntoutus toteutetaan laitostai avomuotoisesti Kuulo-Auriksen
tiloissa. Kuntoutus kestää yleensä
15–24 vrk kolmena tai neljänä
viiden vuorokauden jaksona, mutta
voidaan toteuttaa myös yhtenä tai
kahtena jaksona riippuen Kelan
päätöksestä. Yksilökuntoutuksen
jaksot toteutetaan perheelle sopivina ajankohtina ja kuntoutuspäätöksen voimassaolon aikana.
Kuulo-Auris kokoaa kuntoutujista
perheineen ryhmiä, jotta vertaistuki jaksoilla toteutuu.

Marraskuun ryhmä
Kaikenikäiset
1. jakso 11.–15.11.2019
2.		 ja 3.jaksot vuonna 2020

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
Vuonna 2019 alkavat ryhmät lapsille
Syyskuu ryhmä
Alakoululaiset
1. jakso 16.–20.9.2019
2.		 jakso 2.-5.12.2019
3.		 jakso vuonna 2020
Svenskspråkig grupp
1. jakso 30.9.-4.10.2019
2.		 och 3. period i år 2020
Lokakuun ryhmät
Kaikenikäiset
1. jakso 7.–11.10.2019
2.		 ja 3.jaksot vuonna 2020
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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 2019 alkavat ryhmät
aikuisille
Marraskuun ryhmät
1. jakso 18.-22.11.2019
Jatkojaksot vuonna 2020
Myös meniere kuntoutujille!
1. jakso 25.-29.11.2019
Jatkojaksot vuonna 2020
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.
PSYKOLOGIN
TINNITUSKONSULTAATIO
Psykologin tinnituskonsultaatio
sopii kaikille, jotka haluavat tietoa
tinnituksesta ja ääniyliherkkyydestä ja joilla tinnitusoireet vaikuttavat esimerkiksi sosiaaliseen
elämään, voimavaroihin, työssä
jaksamiseen ja vapaa-ajan toimintaan. Konsultaatio tarjoaa tietoa
tinnituksesta ja ääniyliherkkyydestä sekä ohjausta niihin liittyviin
hallintakeinoihin ja hoitoihin.
TINNITUSHOITO (CBT-MENETELMIN)
Pitkään jatkunutta ja elämänlaatua heikentävää tinnitusta ja ääniyliherkkyyttä hoidetaan intensiivisellä psykologisella hoitomuodolla
kognitiivisen käyttäytymisterapian
(CBT) menetelmin. Tinnitushoidossa asiakas oppii uusia hallintakeinoja, joilla muuttaa tapaa tarkkailla ja reagoida tinnitukseen ja
ääniin. Tavoitteena on tinnituksen
häiritsevyyden ja ääniyliherkkyyden vähentäminen sekä voimavarojen ja itsehallintakeinojen lisääntyminen.

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

Kuulovammainen lapsi päivähoidossa-koulutus 9.5.2019
Koulutuspäivä on suunnattu kasvatus- ja erityisvarhaiskasvatuksessa
työskenteleville sekä ammattiin
opiskeleville. Torstaina 9.5.2019
Iiris-keskus. Ilmoittautumiset
18.4.2019 mennessä: satu.johansson@auris.fi TAI 0447525560
Lisätietoja:
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
Kurssi on tarkoitettu kuulokojetta
käyttäville, kuulonkuntoutusta tarvitseville huonokuuloisille eläkeläisille ja heidän läheisilleen. Kurssi
pyrkii edistämään huonokuuloisen
toimintakykyä ja kuulovamman
huomioimista jokapäiväisessä elämässä. Kurssilla osallistujat saavat
ohjausta kuulokojeen käyttöön, tietoa apuvälineistä, kommunikaatiomenetelmistä ja tulkkauspalvelusta
sekä ohjelmassa on ryhmäkeskusteluja ja kuulovammaan liittyviä
luentoja. Valinnassa etusijalla ovat
ensikertalaiset. Kurssin kustantaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen

avustuskeskus (STEA) ja sen on
osallistujille maksuton. Matkakulut
osallistuja kustantaa itse.
• 20.-24.5.2019
• 12.-16.8.2019
• 23.-27.9.2019
• 21.-25.10.2019
• 11.-15.11.2019
• 18.-22.11.2019
Viitotun puheen ja kokonais
kommunikaatiokurssi 7.-11.10
Viitottu puhe on huuliltaluvun tukimenetelmä, jossa viittomat tukevat
puhuttua kieltä. Kurssi on tarkoitettu vaikeasti huonokuuloisille ja kuuroutuneille ja heidän läheisilleen,
jotka tahtovat oppia viitottua puhetta huuliltaluvun tueksi. Osallistujat
jaetaan alkeis- ja jatkoryhmään. Alkeisryhmässä ei tarvitse olla aiempia
taitoja viitotusta puheesta. Kurssille
haetaan Kopolan hakemus-lomakkeella. Kurssin kustantaa STEA ja
se on osallistujille maksuton.
Ci-kurssi 5.-7.11.2019
Kurssi on tarkoitettu sisäkorvaistutetta käyttäville sekä sitä harkitseville. Kurssin kustantaa STEA ja
on osallistujille maksuton. Matkat
osallistuja maksaa itse. Kurssille
haetaan Kopolan hakemuslomakkeella.
Omakustanteiset loma- ja
viikonlopputapahtumat
Omakustanteiset loma- ja viikonlopputapahtumat on tarkoitettu kaikille
kiinnostuneille. Tapahtumien hintaan kuuluvat ruokailut, majoitus ja
ohjelma. Viikonloppuihin ei sisälly
liinavaatteita, mutta ne voi saada
15 € lisähintaan Kopolasta tai tuoda
itse. Viikonloput alkavat perjantaiiltana, jolloin tarjolla on iltapalaa ja
sauna.

➔
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➔
TAPAHTUMA: HINTA AJANKOHTA
Viitotun puheen
viikonloppu
120 €
26.-28.4
”Mitä meille kuuluu?”-vertaistapaaminen
120 €
2.-4.5
		
tai 10.-12.9
CI-virkistysviikonloppu
120 €
10.-12.5
Viitotun puheen
kesäpäivät
200 €
6.-9.8
Frisbeeviikonloppu
120 €
9.-11.8
Retkeilyviikonloppu
120 €
6.-8.9
IT-kurssi
(KKY järjestää) 110 €
13.-15.9
Musiikkiviikonloppu
(KKY järjestää) 110 €
18.-20.10
Neulontaviikonloppu
120 €
25.-27.10
Viitotun puheen
viikonloppu
120 €
1.-3.11
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
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Alueelliset sopeutumis
valmennuskurssit 2019

Kuuloliitto järjestää kahdeksan
alueellista sopeutumisvalmennuskurssia vuonna 2019. Kuusi
kurssia on suunnattu ikääntyneille
kuulokojeen käyttäjille, yksi kurssi
on tarkoitettu työikäisille ja yksi
kurssi on tinnituspainotteinen.
Kaikkiin kursseihin voi myös läheinen osallistua.
Ajankohdat ja paikkakunnat ovat:
• 15.-16.5.2019 Seinäjoki, Original
Sokos Hotel Lakeus
• 4.-5.6.2019 Kuopio, Scandic Kuopio
• 17.-18.9.2019 Kemi, Scandic Kemi
• 28.-29.9.2019 Työikäisten kurssi,
Vantaa, Original Sokos Hotel
Vantaa
• 12.-13.11.2019 Tinnituspainotteinen kurssi, Tampere, Scandic
Tampere Station
Kursseilla käsitellään kuuloon
liittyviä teemoja ja kuulon vaikutusta 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.
Työikäisten kurssilla käsitellään
myös työelämään liittyviä asioita
ja tinnituskurssilla tinnituksen
poisoppimisen menetelmiä.
Kurssit sisältävät kahden päivän kurssiohjelman ja puolen
vuoden kuluttua järjestettävän
jatkotapaamisen, jonka ajankohta sovitaan kurssilla. Tinnituskurssilla ei ole jatkopäivää. Majoitus on
kahden hengen huoneissa täysihoidolla. Kurssit järjestetään Veikkauksen tuella ja ne ovat osallistujille maksuttomia. Matkakuluista
osallistujat vastaavat itse.
Lisätietoa ja hakemukset:
Kuuloliiton verkkosivut: www.
kuuloliitto.fi/palvelut/koulutuksetja-kurssit/
Kuuloliiton aluetyöntekijät:
www.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 tai maapostina. Hakemukset Imatran ja Järvenpään
kursseille sekä työikäisten- ja
tinnituskurssille: Anna-Maija
Tolonen, Puutarhakatu 8 b F 607,
20100 Turku. Hakemukset Kajaanin, Seinäjoen, Kuopion ja
Kemin kursseille: 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.

TEKSTI: MAIRE PALTARE
KUVAT: SEIJA TANNINEN

KEVÄT SAAPUU
KOPOLAAN
Tämän lehden ilmestyessä ehkä puissa ei
vielä ole näin paljon vihreyttä kuin Seija
Tannisen kuvissa, mutta kevät saapuu
ja kesää odotetaan, Kopolan puistossa
varmasti löytää jo vihreätä – ja koski
kohisee kevätlauluaan.
Maalis-huhtikuussa Kopolassa on ollut tiuhaan huonokuuloisten eläkeläisten
sopeutumisvalmennuskursseja. Toukokuussa on vielä yksi. Syksyllä on viisi.
Niitä haetaan Kopolasta (sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi tai 0407703803) vähintään kuukautta ennen kurssia. Kevään
kurssit ovat täydet, nyt kannattaa hakea
syksyn kursseille. Hakukaavakkeita voi
tulostaa netistä (Kuuloliitto.fi ja sieltä
klikata ensin Palvelut ja sitten Koulutukset ja kurssit) tai tilata Kopolasta.
Viikonloppuisin on mukavia itsemaksettavia tapahtumia, joko Kopolan
kurssikeskuksen tai Kopolan Kannatusyhdistyksen järjestämiä. Viikonlopputapahtumien hinta on 120 e, ja siihen
kuuluu majoitus ja ruokailu sekä ohjelma. Tällainen kirjoittamisajankohtana
järjestetty viikonlopputapahtuma oli
Hemmotteluviikonloppu, joka sai osallistujilta kiittävän arvion ja jollainen järjestettäneen uudelleenkin. Viikonlopun
oli suunnitellut Marja Antola ja toteutti
Kopolan Kannatusyhdistys.
Kevään ja kesän aikana tulevia
tapahtumia ovat viitotun puheen viikonloppu 26.-28.4., ”Mitä meille kuuluu?”vertaistapaaminen 2.-4.5., CI-viikonloppu
10.-12.5. Viikon tapahtuma on viitotun
puheen kesäpäivät 6.-9.8. ja neljän
päivän tapahtuma Kopolan kesäpäivät
19.-22.8., kummankin osallistumismaksu
200 e. Kesän valtaavatkin rippileiriläiset.
Kopolan kurssikeskus ja Kopolan
Kannatusyhdistys järjestävät perinteiset
yleistalkoot 17.-19.5. Ks. omaa ilmoitusta
toisaalla tässä lehdessä. Heti talkoiden
jälkeen on Kopolan Kannatusyhdistys
ry:n vuosikokous 19.5. klo 13.
Iloisiin keväisiin näkemisiin Kopolassa!
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Kuuloliiton kesäpäivät
7.–9.6.2019 Pori, Virkistyshotelli Yyteri
Ilmoittautuminen on avoinna 6.5. saakka kilta.kuuloliitto.fi/kotisivut tai tuija.vuori@kuuloliitto.fi
Lisätiedot: Tuija Vuori, p. 0400 802 668
Osaan aktiviteeteista rajatut ryhmäkoot. Niihin ilmoittaudutaan erikseen sähköpostilla.
Ilmoittautumisosoite on merkitty aktiviteetin kohdalle ohjelmaan.
Huomioithan, että osaan aktiviteeteista on pieni osallistumismaksu.

Ohjelmarunko
Perjantai
Milloin
14:00 – 20:00
15:00

17:00 – 19:00
22:00
23:30
Lauantai
08:00 – 18:00
07:30 – 10:00
09:00 – 16:00

7.6.2019
Missä
Info-piste
Hotellin
reseption

Mitä
Info-piste auki

Pääravintola

Vapaata ohjelmaa esim. kylpylän ja
kuntosalin käyttö
Buffetpäivällinen noutopöydästä
Ravintola sulkeutuu
Aulabaari sulkeutuu

8.6.2019
Info-piste
Pääravintola
Aula

10:00

Info-piste auki
Buffetaamiainen ravintolassa
Näytteilleasettajat aulassa
Lähtö Mobilisti – tapahtumaan
(bussimaksu 5€), noin 20 min /
suunta, tunti perillä – (max. 40 hlö)

Merivalkama

Senioritanssi aamupäiväryhmä –
osallistumismaksu 2€ / hlö (max. 30
hlö)

10:00 – 11:00

Merisavu

Eläkeliiton Tunne Musiikki – työpaja
aamupäiväryhmä (max. 20 hlö)

10:30 – 11:15

Kylpylä

Vesijumppa (max. 30 hlö)

11:00 – 12:00

Merisali

Info-tilaisuus
Tervetulosanat ja ohjelmainfo
Haitarinsoittajat esiintyvät
Hotellin tervehdys
Lounas noutopöydästä

Pääravintola

13:30–14:30

Ilmoittautuminen ennakkoon:
Meria Mäkinen
meria.makinen2312@gmail.com
Maija Laakso
Ilmoittautuminen ennakkoon:
Kaisa Saari
kasari3@gmail.com
Tiina Mattila / Eläkeliitto
Ilmoittautuminen ennakkoon:
Meria Mäkinen
meria.makinen2312@gmail.com
Ilmoittautuminen ennakkoon:
Kaisa Saari
kasari3@gmail.com
Eija Isaksson

Aktiviteetit ryhmissä
Merivalkama
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Majoittuminen alkaa

10:00 – 11:00

12:00 – 13:00

Kuka

Senioritanssi iltapäiväryhmä
osallistumismaksu 2€ / hlö - (max.
30 hlö)

Maija Laakso
Ilmoittautuminen ennakkoon:
Kaisa Saari
kasari3@gmail.com

Milloin

15:00 – 16:00

Missä

Mitä

Merisavu

Eläkeliiton Tunne Musiikki – työpaja
iltapäiväryhmä (max. 20 hlö)

Merisali

Puistojumppa
Luontoretki
Petanque
Olympialaiset: Hiekkahiihto ja
munanheitto
Frisbeegolf (omatoimisesti)
Minigolf (omatoimisesti)
Kuntosali (omatoimisesti)
Kylpylä (omatoimisesti)
Avajaisjuhla
Juhlapuhe

17:00 – 19:00
21:00 – 23:00
21:30 – 24:00

Pääravintola
Pääravintola
Yökerho

24:00
Sunnuntai
Milloin
08:00 - 14:00
07:30 – 10:00
10:30 – 11:30

12:00 – 13:30
13:30

9.6.2019
Missä
Pääravintola

Pääravintola
Merisali

Laulaja
Kahvi ja makea kahvileipä
Päivällinen
Tanssit
Karaokea
Karaoke päättyy, Aulabaari
sulkeutuu
Mitä
Info-piste auki
Buffetaamiainen
Aktiviteetit ryhmissä
Olympialaiset: Hiekkahiihto ja
munanheitto
Luontoretki
Petanque
Frisbeegolf (omatoimisesti)
Minigolf (omatoimisesti)
Kuntosali (omatoimisesti)
Kylpylä (omatoimisesti)
Lounas ravintolassa
Päätösjuhla
Puhe
Kesäsiunaus
Päätöspuhe

14:30

Pääravintola

Kuka
Tiina Mattila / Eläkeliitto
Ilmoittautuminen ennakkoon:
Meria Mäkinen
meria.makinen2312@gmail.com
Ritva
Eija
Kaisa

kaupunginhallituksen pj.
Diana Bergroth-Lampinen
Teemu Niemelä

Kuka

Kaisa
Ritva
Eija

Kuuloliiton pj.
Jouni Aalto
Anniina Nylund
Porin seurakunta
Kuuloliiton tj
Sanna Kaijanen

Rummun luovutus seuraavien
Kesäpäivien järjestävälle piirille
Juhlakahvit, Kuuloliitto tarjoaa
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Ilmoitustaulu
Järjestömarkkinat Etelä-Pohjanmaan
kunnissa toukokuulla
Etelä-Pohjanmaan järjestöt tempaisevat 6. 18.5.2019 kahdeksan yhteistä pop-up-tapahtumaa.
Järjestömarkkinat-kierroksella kerrotaan järjestöjen
voimasta ja vaikutuksesta jokaisen eteläpohjalaisen
elämässä. Tempausten järjestelyihin on tähän mennessä ilmoittautunut yli 20 järjestöä.
Etelä-Pohjanmaan Kuulo ry on mukana kaikissa Järjestömarkkinat-tapahtumissa. Kuuloseuloja tehdään
aamusta alkaen ja iltapäivällä esitellään kuuloauton
toimintaa, liittoa ja yhdistystä.
Yhdistysrekisterin mukaan Etelä-Pohjanmaalla
on kaikkiaan 3 945 järjestöä ja yhdistystä. Lähes
jokainen maakunnan asukas on jäsenenä vähintään
yhdessä yhdistyksessä tai on muutoin mukana
järjestöjen tarjoamassa toiminnassa. Järjestöt ovat
mukana maakunnan asukkaiden arjessa monella
tapaa: ne antavat tukea ja neuvontaa, vertaisuutta,
yhdessä olemista ja tekemistä – yhteisöllisyyttä ja
osallisuutta! Järjestöt ja yhdistykset tuottavat myös
palveluja ja ylläpitävät monenlaisen toiminnan puitteita tarjoamalla tiloja ja toimintaa.
Järjestöjen toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen
ja niihin on matala kynnys. Kevään kierroksella tuodaan esille järjestötoiminnan kirjoa ja monipuolisia
osallistumisen mahdollisuuksia. Jokaisella paikkakunnalla on oma tiiminsä kokoamassa ohjelmaa ja
lisäksi asukkaille tarjotaan mahdollisuus toiveistaan:
minkälaista toimintaa he haluavat järjestöjen ja
paikallisyhdistysten järjestävän kunnissaan ja mitä
toiveita heillä on kuntien ja järjestöjen yhteistyölle. Myös kuntien ja muiden paikallisten tahojen
toimintoja pyritään saamaan mukaan markkinaohjelmaan.
Kierroksen järjestämistä koordinoi Etelä-Pohjanmaan Järjestöt mukana muutoksessa -hanke
(Järjestö 2.0 -ohjelma)
#muavarten

Keski-Suomen kuulopiiri järjestää
yhteiskuljetuksen Yyterin kesäpäiville
Poriin.
Bussi lähtee 7.6.2019 klo 11.00 Viitasaarelta joko
Äänekosken tai Saarijärven kautta Jyväskylään, josta
matka jatkuu klo 12.30, joko Keuruun tai Jämsän
kautta Poriin, jonne saavutaan klo 16.30. Reitti tarkentuu matkan varrelta tulevien mukaan.
Ilmoittautuminen bussimatkalle 30.4. mennessä
oman yhdistyksen yhteyshenkilölle.
Viitaseudun kuulo, Sanni Paananen
sanni.paananen@gmail.com puh. 040 758 3840
Saarijärven seudun Kuulo, Sinikka Tarvainen
sinikka.t@suomi24.fi
Sisä-Suomen kuulonhuolto, Liisa Ikonen
liisamaria.ikonen@gmail.com puh. 050 370 9131
Jyvässeudun Kuulo, Alpo Pulkkanen
apulkkanen@gmail.com puh. 040 720 5204
Pieksämäen Kuulo Taisto Hämäläinen
hämäläinenraija@gamil.com puh. 050 306 8855
Joutsan Kuulo, Marja Sokkanen
marja.sokkanen@hotmail.com puh. 0400 345 630
Jämsän Seudun Kuulo, Hannu Nuuttila,
hallitus.JSK@gmail.com
Paluumatka sunnuntaina 9.6. lähtö Porista noin klo
14.45.
Matkan hinta 10 € osallistuja maksetaan bussissa.

Kokkolassa tapahtuu toukokuussa!
Kuuloliiton kuuloauto pysähtyy Kokkolan Torille perjantaina 24.5.2019 klo 9 – 16. Kannattaa tulla ajoissa
paikalle, sillä autolle voi kertyä jonoa. Kuulon seulonnasta pyydetään viiden euron maksu. Keski-Pohjanmaan Kuulon toimihenkilöt antavat aikavarauksia
auton ulkopuolella ja he jakavat myös materiaalia.
Tervetuloa tutkimuksiin kaikki, jotka epäilevät kuulossaan olevan vikaa!
Päivän aikana pidetään hotelli Kaarlen kokoustiloissa maksuton luentotilaisuus klo 12 – 15. Kuntoutussihteeri Tuija Vuori Länsi-Suomen piiristä kertoo
ikäkuulon tuomista haitoista. Kuuloliiton erityisasiantuntija Jukka Rasa luennoi mitä yhteiskunta voisi
tehdä kuunteluolosuhteiden parantamiseksi ja
keskussairaalan kuntoutusohjaaja Marianne From
kertoo mitä laitteita ja apuvälineitä yhteiskunta voi
tarjota huonokuuloisille ja kuulokojeenkäyttäjille.
Jokainen luennoitsija on myös varautunut vastaamaan kiperiin kysymyksiin, jota yleisön joukosta voi
heille esittää. Jos tulee jotain sellaista mihin tässä
tilaisuudessa ei vastausta löydy, niin mahdollisuuksien mukaan vastaus toimitetaan asianomaiselle
kysyjälle myöhemmin asian selvittyä.
Tervetuloa viettämään kuulopäivää Kokkolan kevääseen!
Keski-Pohjanmaan Kuulo ry
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Suomen Tinnitusyhdistys ry:n
kevätvuosikokous
Aika
27.4.2019, klo 14.00
Paikka LINK Lahden järjestökeskus,
Hämeenkatu 26 A, 15140 Lahti
Asiat
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen
sääntöjen 12 §:ssä mainitut kevätvuosikokoukseen kuuluvat asiat.
Jokainen yhdistyksen jäsen ja jäseneksi aikova on
tervetullut kokoukseen.
Kahvitarjoilu.

CI - virkistysviikonloppu
10.-12.5.2018 Kopolassa.

Huolla itseäsi!

Suomen Tinnitusyhdistys ry:n hallitus

KOPOLAN YLEISTALKOOT
17.-19. toukokuuta 2019
Kuuloliitto ja Kopolan Kannatusyhdistys järjestävät
yleistalkoot Kuhmoisissa Kopolan kurssikeskuksessa
pe 17.5. n. klo 14 – su 19.5. n. klo 12. Ehostetaan ja
siivotaan talkoilla sekä sisä-että ulkotiloja. Tule iloiseen talkooporukkaan! Talkoolaisille tarjotaan majoitus ja ruokailu. Ilmoittaudu Marjalle 0400 723884 tai
marja.antola@dnainternet.net.
Kuuloliiton Kopolan kurssikeskus
ja Kopolan Kannatusyhdistys ry

KOPOLAN KANNATUSYHDISTYS ry:n
VUOSIKOKOUS 19.5.2019
Kopolan Kannatusyhdistys ry:n sääntömääräinen
vuosikokous pidetään Kuhmoisissa Kopolan kurssikeskuksessa sunnuntaina 19.5.2019 klo 13. Vuosikokouksen esityslista lähetetään jäsenkirjeessä
kannatusyhdistyksen jäsenille.
Ennen kokousta on mahdollisuus osallistua keittolounaaseen klo 12. Lounaan hinta 5 e.
Tervetuloa!
Kopolan Kannatusyhdistys ry:n hallitus

Etelä-Pohjanmaalta Yyteriin
Kesäpäiville Porin Yyteriin tullaan Etelä-Pohjanmaalta linja-autolla. Reitti: linja-auto lähtee Seinäjoelta
8.6. Joupin Citymarketilta (McDonalsin päästä) klo
6.00, Ilmajoen Tokmannin piha n. klo 6.20, Kurikan
torilta n. klo 6.40, Kauhajoen linja-auto asema n. klo
7.30, Hyypän ja Kankaanpään kautta Yyteriin, jossa
perillä n. klo 9.00. Päivän ruokailujen hinta on 41 €/
hlö ja matkan hinta 25 €/hlö. Paluu samaa reittiä takaisin, aika sovitaan matkalla. Ilmoittautumiset 10.5.
mennessä Etelä-Pohjanmaan alueella Leena Kaunismäelle puh. 050 336 8070 ja Suupohjan alueella
Hillervo Kujanpäälle puh. 040 837 0247.

Ohjelmassa mm. itsensä huollattamista, risteilyä Päijänteellä, rentoutumista, hyvää ruokaa, saunomista,
uintia ja vertaisseuraa.
Osallistumismaksu 120 euroa (petivaatteet 15e)
Matkat korvataan 30 euroa ylittävältä osalta julkisten kulkuneuvojen mukaan.
Ilmoittautumiset kilta- järjestelmän kautta: http://
kilta.kuuloliitto.fi/kotisivut/TapahtumaIlmoittaudu.
aspx?id=83
Lisätiedot (myös ilmoittautumiset): Kuntoutussihteeri Margit Hassinen, margit.hassinen@kuuloliitto.fi
p:0400 802669, tai Sami Lehtonen, samilehtonen74@gmail.com
Ilmoittautuneille postitetaan tarkempi ohjelmasisältö ja aikataulut myöhemmin.

Seuraa Kuuloliittoa
Facebookissa

Eija Mäntymäki, puheenjohtaja, Etelä-Pohjanmaan
Kuulo ry
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Ilmoitustaulu
Kun kuulokoje ei enää riitä
-infokiertue 2019

NELJÄ ELOKUISTA PÄIVÄÄ
KOPOLAN KESÄPÄIVILLÄ
19.-22.8.2019
Kopolan Kannatusyhdistys järjestää Kopolan
kesäpäivät maanantaista torstaihin 19.-22. elokuuta.
Tavoitteena on rentoa vertaisseuraa ja yhdessäoloa.
Ohjelmaan pyritään järjestämään sekä ruumiin
että hengen virkistystä. Tähtiesiintyjänä on
korvalääkärimme Elina Rytsölä, joka kertoo laajasti
kuuloon liittyvistä asioista ja keskustelee myös
kahdenkeskisesti kuulo-ongelmista. Pelaamme,
uimme, saunomme, grillailemme, ihailemme
elokuun kuutamoa, käymme kanttarelliretkellä,
tutustumme paikkakunnan kulttuurikohteisiin
ym. mutta ennen kaikkea rentoudumme ja
voimaannumme syksyä varten.
Kesäpäivät 200 e, sis. majoituksen kahden hengen
huoneessa, ateriat ja ohjelman. Retkistä erillismaksu.
Tarkempi ohjelma seuraavassa kesäkuun Kuuloviestissä. Ilmoittautua voit jo puh. 040 5691463 tai
sp.elina.rytsola@gmail.com
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Kuuloliitto jatkaa vuonna 2018 aloitettua valtakunnallista Kun kuulokoje ei enää riitä -infokiertuetta.
Kiertueen tilaisuudet on suunnattu huonokuuloisille
henkilöille, joilla on kuulovaikeuksia käytössä olevasta kuulokojeesta huolimatta. Myös heidän läheisensä ovat tervetulleita tilaisuuksiin. Lisäksi toivotamme
tilaisuuksiin tervetulleeksi kaikki sisäkorvaistuteasioista kiinnostuneet henkilöt.
Infotilaisuuksien tarkoituksena on lisätä kuulokojekäyttäjien tietoisuutta sisäkorvaistutteista ja luujohtokuulolaitteista sekä vähentää kuulo-ongelmista
johtuvia haittoja tukemalla oikea-aikaista istutearvioon hakeutumista. Ohjelmassa on kuuloon, sisäkorvaistutteisiin ja luujohtokuulolaitteisiin liittyviä
asiantuntijapuheenvuoroja ja Kuuloliiton kouluttamien CI-tukihenkilöiden kokemuspuheenvuoroja.
Kun kuulokoje ei enää riitä –kiertueaikataulu,
kevät ja syksy 2019:
Rovaniemi
Rovaniemen Järjestötalo kokoustila Väärti,
Kansankatu 8

Torstai 16.5.2019 klo
17.00-19.30

Kajaani
Kaukametsän opiston
auditorio Koskikatu
4 B, Kajaani

Tiistai 10.9.2019 klo 17.0019.30

Kotka

Lokakuu 2019

Vaasa

Marraskuu 2019

Mikkeli

Marras- / joulukuu 2019

Tilaisuuksiin on ennakkoilmoittautuminen:
http://www.cochlearevents.com/Infotilaisuudet-Suomi
Syksyn 2019 kiertuepaikkakuntien Kotkan, Vaasan
ja Mikkelin tarkemmista aikatauluista ja paikoista
tiedotamme myöhemmin lisää.
Kun kuulokoje ei enää riitä -infokiertue toteutetaan
Kuuloliiton ja Cochlear Nordic AB:n yhteistyönä.
Lisätietoja saa suunnittelija Anna-Maija Toloselta:
anna-maija.tolonen@kuuloliitto.fi
p. 044-7525574
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12.4.-15.10.2019

Jos bongaat Kuuloauton kierroksen
aikana, postaa siitä kuva
Instagramiin hashtageillä

#bongaakuuloauto
#kuuloauto #kuuloliitto
Kierroksen päätyttyä
arvomme kuvan
postanneiden bongaajien
kesken palkinnon!

KAAKKOIS-SUOMI
12.4.-5.5.2019
LÄNSI-SUOMI
6.5.-26.5.2019
OULU
27.5.-16.6.2019
LAPPI
17.6.-7.7.2019
SUOMIAREENA
15.7.-19.7.2019
LOUNAIS-SUOMI
20.7.-11.8.2019
UUSIMAA
12.8.-1.9.2019
ITÄ-SUOMI
2.9.-22.9.2019
KESKI-SUOMI
23.9.-15.10.2019

TARKEMMAT TIEDOT PAIKKAKUNNISTA LÖYDÄT OSOITTEESTA WWW.KUULOLIITTO.FI
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Kuuloliiton lasten leirit 2019

Kuuloliiton kesäleirit tulevat taas! Tule tapaamaan vanhoja ja uusia
kuulokavereita sekä saamaan huikeita elämyksiä! Leireillä on tarjolla
kesän huikeimmat seikkailut vertaistuen parissa. Parhaat leikit ja
pelit järjestävät koulutetut ja turvalliset leiriohjaajat. Mikäli et uskalla
lähteä leirille yksin, voit ottaa mukaasi myös sisaruksen tai kaverin.
Nähdään kesän leireillä!

Leirimaksu 110€,
sisarukset -50%
Etelä-Suomen
"Olen ni
lastenleiri vko23,
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Pohjois-Suomen
lastenleiri vko24,
10.-14.6.2019
Hietasaaren
leirikeskus,
Oulu

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Pohjoisen leiri
Etelän leiri
Taneli Ojala
Viivi Kilpeläinen
p. 050 567 0748
p. 044 752 5565
viivi.kilpelainen@kuuloliitto.fi taneli.ojala@kuuloliitto.fi

Kuuloliiton
valtakunnallinen
nuortenleiri
2019
Kuuloliiton valtakunnallinen nuortenleiri on
ehdottomasti huonokuuloisten nuorten kesän
kohokohta (ja jos ei ole, et ole vielä leirillä ollut
mukana). Leirin tärkein anti on vertaistuki, sekä
uudet elämykset. Parhaat leikit ja pelit järjestävät
koulutetut ja turvalliset leiriohjaajat. Mikäli et
uskalla lähteä leirille yksin, voit ottaa mukaasi
myös sisaruksen tai kaverin.

vko29, 15.-19.7.2019
Metsäkartanon nuorisokeskus
Hinta: 110€, sisarukset -50%
Lisätietoa ja ilmoittautumiset:
Taneli Ojala, Nuorisosihteeri p. 0505670748,
taneli.ojala@kuuloliitto.fi
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Kuule taas! Sinulle, jolle kuulokoje
ei enää riitä

Infotilaisuuksissamme puhumme kuulosta ja kuuloimplanteista.
Voimme auttaa sinua, jolla on vaikea kuulonalenema, saamaan
kuuloasi takaisin.
Ilmoittaudu: https://cochlearevents.com/event/infotilaisuus
Voit myös ilmoittautua ottamalla meihin yhteyttä:
puh. 020 735 0788 (arkisin 9-17) | sähköposti: finland@cochlear.com
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Tervetuloa
Infotilaisuuteen
Tampereelle
13.5.2019
klo. 17-19.30

TV-tekstitys kuntoon!
Digitaalinen tekstitys:
Valitse television tai digiboksin asetuksista tekstityskieleksi hollanti. Tallentavat digiboksit mahdollistavat tallennuksen tekstityksen kanssa. Tämä koskettaa erityisesti seuraavia kanavia:
- YLE 1 (myös YLE Uutisten tekstitys klo 15.00, 17.00,
19.10, 20.30 ja 21.50).
- YLE 2
- YLE Teema
- YLE FEM (ruotsinkieliset ohjelmat ruotsiksi)
- MTV3

Perinteinen teksti-tv:n tekstitys:
Valitse tällöin tekstitys seuraavilta sivuilta:
- YLE 1 sivu 333
- YLE 2 sivu 334
- Yle Teema sivu 336
- NELONEN sivu 333

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

Tulevat suomenkieliset tekstitetyt ohjelmat voi
tarkistaa tästä osoitteesta: http://yle.fi/ohjelmaopas/
tekstitys/
NELONEN: Ohjelman alkaessa ja mainoskatkon
jälkeen näkyy ilmoitus: ”Ohjelma on nähtävissä tekstitettynä sivulla 333”.
NETTI-TV:
Yle AREENAssa mahdollisen ohjelmatekstityksen
saa näkyviin, kun vie ohjelman alettua hiiren kuvan
päälle, klikkaa ruutuun ilmestyvää TXT-ikonia ja
valitsee kieleksi ”suomi (ohjelmatekstitys)”.
LISÄTIETOJA TEKSTITYKSESTÄ:
YLE: www.yle.fi/ohjelmatekstitys ja
Facebookista: www.facebook.com/yleohjelmatekstitys.
Kattava TV-opas, jossa kerrotaan kaikkien pääkanavien kotimaisten ohjelmien tekstityksestä löytyy
verkko-osoitteesta: http://www.ampparit.com/
tv-opas -- > klikkaa hiirellä ohjelman kohdalle, niin
avautuu ohjelmatiedosta kertova ikkuna ja samalla
kertoo, onko ohjelma tekstitetty.

Palautetta Kuuloviesti-lehdestä
voit antaa verkossa osoitteessa:
www.kuuloliitto.fi -> Yhteystiedot.
Toimituksen yhteystiedot löytyvät
lisäksi lehden sisäkannesta.

RISTIKON 1/2019 RATKAISU

PARISTOT EDULLISESTI
KUULOKOJEISIIN!
alk.

3,50€

ostaessasi 10 kiekon pakkauksen
Ei erillisiä toimituskuluja

Tilaa verkkokaupasta:
www.kuulotarvike.fi

Helppokäyttöinen,
kotimainen
verkkokauppa

Puhelintilaukset puh. 09 739 739 ma-pe klo 8-18 ja la 10-16
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Ristikko 2 • 2019

Lähetä ristikon ratkaisu 20.5.2019 mennessä Kuuloviestin toimitukseen os. Ilkantie 4, 00400 Helsinki. Liitä mukaan nimesi ja osoitteesi.
Oikein vastanneiden kesken arvotaan lehtilahjakortti. Edelliskerran ristikon voittaja oli Eila Salomaa Helsingistä.
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Ledaren
”Det är svårt att lägga något på minnet, eftersom
all energi går till att försöka urskilja orden”.

Minnesproblem eller
kommunikationssvårigheter?

U

nder de senaste åren har media tagit
upp olika forskningsresultat om hur
hörsel påverkar minnet och kognitiv
prestation. Den här typens diskussion
irriterar säkert många hörselskadade personer, eftersom den ofta innefattar ett ganska
enkelt antagande att hörsel och minnesproblem har ett automatiskt orsakssamband.
Markku Karppinen berättade i en insändare
i Helsingin Sanomat att hans hörselskada har
minskat hans möjligheter till deltagande, men
inte påverkat hans tänkande. Insändaren tog
ställning mot artikeln ”Huono kuulo yhdistyy
älyllisen suorituskyvyn heikkenemiseen” som
tidigare publicerats i HS. Finska Hörselförbundet poängterade i sitt svar att det har visat
sig att hörselrehabilitering förhindrar många
hörselrelaterade hälsoproblem.
Att hörselskada kombineras med svag
intelligens är inte i sig något nytt. Ännu på
1990-talet upplevde många ungdomar att de
ansågs vara dumma på grund av sin dåliga
hörsel, trots att det var fråga om olika kommunikationsproblem.
Hörselskadade personer, särskilt äldre, anses ofta vara glömska, inte sällan utan anledning. Om man inte hör, kan man inte på något
sätt komma ihåg vad som sagts. Om man hör
någorlunda, kan man eventuellt uppfatta vad
det är fråga om i stora drag, men det är svårt
att lägga något på minnet, eftersom all energi
går till att försöka urskilja orden. Det finns
förmodligen hundratals åldringar, som anses
vara dementa, fast de i verkligheten har dålig
hörsel.
Då man granskar olika fenomen angående
hörselskador borde man tillämpa ett socialt
perspektiv, där individen betraktas som en
aktör i förhållande till miljön. I studier om
dementi har man kommit fram till att en obehandlad hörselskada är en riskfaktor – men
också bristen på sociala kontakter. Isolering
på grund av hörselskador eller något annat
kan leda till olika minnesproblem. God tillgänglighet kan i praktiken vara avgörande för
verksamhetsmöjligheterna.

Enligt studier ser det ut som om endast en
liten mängd hörselstimulans kan
orsaka minnesproblem på
lång sikt. Därför är det
viktigt att så många hörselskadade som möjligt
får hörapparater och att
de också använder dem
aktivt. Finska Hörselförbundet har fått information om att det i vårdhem
inte alltid finns tillräcklig
kunskap om hörapparater.
När man kommer som klient
till ett vårdhem samlas alla
personliga ägodelar in och i
värsta fall också hörapparaterna.
Hörselskadade personer
tar ofta till sig information
med hjälp av synen. Man
stöder sig på läppavläsning samt t.ex. skrivtolkning och tv-textning.
De nya möjligheterna
att kommunicera via
webben har gjort kommunikationen enklare
än tidigare. Kan det
vara så att de hörselskadade som av olika
orsaker har svårt att
utnyttja visuella och
textbaserade kommunikationsmetoder
kommer att vara de
som har mera problem med minnet?
JUHA HIETALA
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LIPASKERÄYS EDUSKUNTA- JA EU-VAALIEN ÄÄNESTYSPAIKOILLA

Lahjoita

kotimaan vammais- ja terveystyölle!

LAHJOITA MOBIILIMAKSULLA:

53834

OLEMME MUKANA KERÄYKSESSÄ
Keräyslupa nro RA/2018/532 voimassa 1.9.2018–31.8.2020 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

