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”Kuunnellaan, mitä maailmalla on meille tarjota.”

Karaokea ja kesän ääniä

kuulovammaisten seurassa kokeilu oli turval-
lista, kun ymmärsimme toistemme haasteet. 
Millaista on laulaminen, kun kuulo ei ole 
normaali. Tästä huolimatta kuulimme aivan 
mahtavia esityksiä.  

Ja varmasti näistä esiintyjistä joku uskal-
tautuu jatkossa myös luomukorvaisten jouk-
koon esiintymään, niin upeita 
ääniä joukostamme löytyi.

Monella kuulovammai-
sella on ollut aikoja, jol-
loin linnunlaulusta ei ole 
päässyt nauttimaan, kun 
sitä ei ole kuullut. Niinpä 
moni meistä nyt nauttiikin 
mahdollisuudesta osallistua 
kuulokojeen tai implantin 
avulla keväisen metsän tai 
kotipihan konserttiin.

Kuunnellaan, mitä 
maailmalla on meil-
le tarjota, mutta 
muistetaan myös 
suojautua me-
lulta. Sillä ih-
misen luomat 
äänet, kuten 
liikenteen 
tai ruohon-
leikkurin 
ääni, eivät 
tee hyvää 
meidän 
korvillemme. 
Ei kuulo-
vammaisen-
kaan kor-
ville.

Tapahtu-
marikasta 
ja toisaalta 
rauhoittavaa 
levollista 
kesää toivot-
taen

MERIA MÄKINEN

Pääkirjoitus

Musiikki on aina kuulunut elämääni. 
Lapsuudestani muistan, että isä 
soitti haitaria niinä harvoina hetki-
nä, kun yksityisautoilijana toimies-

saan ehti kotona olemaan. 
Vuosi vuodelta heikentynyt kuuloni on 

haitannut musiikista nauttimista. Ensin 
loppui kiinnostus vieraskielisten kappaleiden 
kuunteluun, kun en saanut sanoista selvää. 
Niinpä kuuntelin nuorena lähinnä kotimaisia 
iskelmiä. 

Melko varhain kiinnitin huomioni myös 
klassiseen musiikkiin. Kotimaisista tähdistä 
minulle tärkein on aina ollut Jaakko Ryhänen. 
Hänen massiivinen bassonsa on ilahduttanut 
minua lukuisia kertoja. 

Ystävän laulun, Moskovan valojen ja moni-
en muiden haikeiden kappaleiden tunnelmas-
ta olen löytänyt rauhan silloin, kun muutoin 
maailma on tavalla tai toisella kohdellut 
kaltoin.

Ennen sisäkorvailmplantin saamista mi-
nulla oli tapana kuunnella autolla ajaessani 
musiikkia ilman kuulolaitteita. Lisäsin volyy-
miä niin paljon, että ääni kuulosti mielestäni 
aidolta. Voitte kuvitella, miltä kuulosti, kun 
autoni ajoi ohi. Meteli oli varmasti yhtä kova 
kuin poppivehkeiden jumputus nykynuorten 
autoissa.

Koulussa pakollinen musiikkitunti ja 
yksinlaulukoe olivat kammottava kokemus 
kuulovammaiselle. Opettaja antoi kuitenkin 
todistukseen arvosanaksi kuutosen, ehkä myö-
tätunnosta.

Kun parikymmentä vuotta sitten karaoke-
laulu tuli muotiin, pysyin poissa lavoilta. Toki 
kuuntelin toisten esityksiä, mutta itselle ei 
juolahtanut mieleenkään mennä esiintymään 
karaokelavalle. Mitä nyt kotona hiukan har-
joittelin. 

Nyt olen sopeutunut jonkun verran kuunte-
lemaan musiikkia viisi vuotta sitten saamani 
sisäkorvaimplantin kanssa. Mutta myönnän, 
etten tunne samaa intohimoa musiikin kuun-
teluun kuin aikaisemmin. Vieläkin kuuntelen 
mielelläni enemmän kotimaista musiikkia.  

Keväällä Kopolan kurssikeskuksessa oli 
mahdollista kokeilla karaokelaulua. Muiden 
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Lyhyesti

Piia Kurki Kuulo-Auriksen 
toimitusjohtajaksi
Piia Kurki aloitti työskentelyn Kuulo-Auriksen 
toimitusjohtajana toukokuussa 2019. Kurki 
siirtyy Kuulo-Aurikseen Suomen Fysiogeriatrial-
ta, jossa hän työskenteli liiketoimintajohtajana 
ikäihmisten kuntoutusasioiden parissa.

–Odotan innolla uuden työn aloittamista sekä 
yritykseen ja kollegoihin tutustumista. Kuntoutus-
asiat ovat tulleet minulle tutuiksi fysioterapian ja 
ikäihmisten kuntoutuksen maailmasta, ja mielelläni 
opin aiheesta lisää. Kärsin itsekin lievästä kuulonale-
nemasta, joten aihe on sydäntäni lähellä, Piia Kurki 
sanoo.
 Kurjella on pitkä työkokemus sosiaali- ja ter-
veysalalta. Hän on aiemmin toiminut esimies- ja 
johtotehtävissä Attendolla asumispalveluyksikön 
johtajana ja Med Groupilla henkilökohtaisen avun 
palveluiden palvelupäällikkönä sekä kotiin vietävien 
hoivapalveluiden kehityspäällikkönä. Koulutuksel-
taan Kurki on sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja 
(YAMK) ja hän on opiskellut myös terveystieteitä, 
johtamista sekä yritysjuridiikkaa Tampereen yliopis-
tossa.
 – Mielestäni johtaminen lähtee aina ihmisistä, ja 
olen onnekas saadessani aloittaa työskentelyn alan 
ammattilaisten kanssa. Aluksi keskityn ihmisiin tu-
tustumiseen sekä asiakastarpeiden ymmärtämiseen. 
On myös mielenkiintoista tutustua järjestöomistei-
sen yhtiön toimintaan ja päivittäiseen arkeen. Myö-
hemmin tavoitteena on parantaa Kuulo-Auriksen 
tunnettavuutta ja toki myös kehittää ja kasvattaa 
toimintaa.
 Kurki on kotoisin Pohjois-Suomesta, Keminmaasta 
ja asuu nykyisin Vantaalla, missä hän toimii kaupun-
ginvaltuutettuna ja kaupunkisuunnittelulautakun-
nan varapuheenjohtajana. Kurki kertoo kehittävänsä 
itseään ja osaamistaan nuorkauppakamaritoimin-
nan kautta ja harrastaa myös liikuntaa sekä lukemis-
ta.

Seuraa Kuuloliittoa Facebookissa

Kuuloliitto korosti eduskuntavaalikampanjoin-
nin yhteydessä, että audionomien koulutusta 
on kehitettävä ja vakiinnutettava koulutus myös 
tutkintoon johtavaksi. Kolme kansanedustajaa teki 
aiheeseen liittyvän kirjallisen kysymyksen hel-
mikuun lopussa.  Opetusministeri Sanni Grahn-
Laasonen korosti vastauksessaan, että koska 
audionomin ammatti on sääntelemätön, kuuluvat 
audionomien koulutustarpeet osana jatkuvan 
oppimisen kehittämiseen.
 Kuuloliiton kehittämispäällikkö Anniina Lavi-
kainen arvioi blogikirjoituksessaan, ettei tarvetta 
koulutukselle ole tunnistettu ministeriössä riittä-
västi.

–	Audionomit ovat ainoa ammattiryhmä kuulon-
kuntoutuksessa, jonka koulutusta ei ole sään-
nelty. Audionomi on kuitenkin hyvin keskeisessä 
asemassa käytännön työssä. Sääntelemättömyys 
voi vaikuttaa koko ammatin ja tieteenalan kehityk-
seen negatiivisesti.

–	Jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien paranta-
minen on sinällään kannatettavaa. Haaste on, että 
nykyisellään audionomien pohjakoulutus voi vaih-
della, mikä vaikuttaa mahdollisuuksiin päivittää 
osaamista.

Blogiteksti on luettavissa osoitteesta www.kuulo-
liitto.fi

Audionomien koulutusta kehitettävä
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”Saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden 
edistämiseksi on vielä paljon tehtävää.”

Puheenjohtaja

Hei!

Kesää mennään jo täyttä vauhtia. Viime 
kesästä jäivät mieleen melkoiset helteet 
ja pitkä lämmin jakso. Sama sopisi mei-
käläiselle tänäkin vuonna oikein hyvin. 

Tätä kirjoitellessa odottelen Yyterin kesäpäi-
viä ja sinne ainakin on luvassa hellettä. 

Järjestömaailmassakin on hieman havaitta-
vissa lämmönnousua. Uusi hallitus on muo-
dostumassa ja näillä näkymin maakuntamal-
lia puuhataan. Jännityksellä tulemme seu-
raamaan tilannetta ja tietysti vaikuttamaan 
kolmannen sektorin toimijoiden asemaan 
uudessa mallissa, jossa rahavirtojen liikkeet 
ovat vielä aivan pimennossa. Kunhan saadaan 
hallituskuviot selväksi, saamme lisää tietoa 
tulevasta; mikä tulee olemaan järjestöjen 
asema maakuntamallissa suhteessa kuntiin ja 
maakuntiin sekä miten rahoituksesta ja palve-
lujemme/toimintamme jatkuvuudesta huoleh-
ditaan. Miten käy hyvin toimivan yhteistyöm-
me keskussairaaloiden kanssa suosittujen 
sopeutumisvalmennuskurssien suhteen? Tällä 
hetkellä kysymyksiä on rutkasti enemmän 
kuin vastauksia.

Pari viikkoa sitten Suomen ensimmäinen 
kuuloyhdistys täytti 85 vuotta. Kysymyksessä 
oli Helsingin Kuuloyhdistys ja juhlia vietet-
tiin komeasti sekä Valkean talon auditoriossa 
ja ruokalassa että myös yhdistyksen omissa 
tiloissa Haagassa. Ohjelma sekä tarjoamiset 
olivat aivan mahtavat ja yhdistyksen, Helkyn 
isäntä ja emäntä (Ville ja Mari) olivat oivalli-
set isännät. Olivat oikein mieluisat juhlat. 

Sitten tasavertaisuudesta muutama sana. 
Olin eräässä isossa julkisessa tilassa. Tilat 
ovat modernit ja tietotekniikkaakin löytyi, 
mutta ei aivan tarpeeksi. Siellä ohjattiin 
ihmisiä siirtymään kuuluttamalla oikeisiin 
paikkoihin oikeaan aikaan. Aulatila oli todella 
suuri ja korkea, joten kuulutukset menivät 
puuroksi äänen kaikuessa isossa tilassa. Tässä 
tilanteessa olisi ollut hyvä, jos siellä olisi ollut 
kuulutukset myös tekstitettynä. Tämä sama 
ongelma on monissa samankaltaisissa tiloissa, 
kuten rautatieasemilla. 

Kuuloliitossa tehdään hyvää työtä saavutet-
tavuuden ja yhdenvertaisuuden parantamisek-
si. Paljon on kuitenkin vielä tehtävää. Julkiset 
tilat ovat yksi iso ongelmaryhmä. Toinen 
ongelmallinen tilanne löytyy tv:stä. Television 
suorien tekstitysten lukeminen uutisista saa 
joskus ihan kiukustumaan huonon 
toimivuuden vuoksi. Ennalta 
tekstitetyt osuudet toimivat, 
mutta suorissa tekstityksissä 
ollaan vielä 
kaukana 
hyväk-
syttä-
västä 
tasos-
ta. 

Joskus itse uutinenkin 
menee ihan ohi, kun 
yrittää saada suorien 
lähetysten tekstitykses-
tä tolkkua. Työt näiden 
asioiden saralla jatkuvat 
varmuudella.

Lomat lähestyvät itse 
kullakin ja niitä odotel-
lessa toivotan kaikille 
Kuuloviestin lukijoille 
oikein maistuvaa, läm-
mintä ja hyvää kesää!

T. JOUNI AALTO

 5 



–Voitto oli iloinen yllätys. Olen viime 
kuukaudet keskittynyt pelkästään 
Deafmetal-kuulokojekorujen kehit-
tämiseen ja jättänyt muut projektit 

vähemmälle, Jenni kertoo.
– Tanskassa kaikilla kilpailijoilla on vain 

kolme minuuttia aikaa esitellä oma tuotteensa, 
minkä takia esitys on valmisteltava huolellisesti. 
Ennen kilpailua omaan puheenvuoroon valmis-
taudutaan neljän päivän ajan valmennustapahtu-
massa.

TEKSTI: JUHA HIETALA

Deafmetal-korumallisto  
Creative Business Cupin voittajaksi

KUVA RAISA TAURINKA.

Jenni Ahtiainen voitti toukokuussa 

Creative Business Cupin Suomen 

osakilpailun kuulokojekoru-mallistollaan. 

Parhaillaan Jenni valmistautuu 

heinäkuun alussa Tanskassa pidettävään 

maailmanlaajuiseen kilpailuun.
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Jenni vieraili Kuuloliitossa toukokuun 
alussa keskustelemassa kuulovammaisuuteen 
liittyvistä ilmiöistä. Creative Business Cupissa 
täytyy osata kuvailla esimerkiksi kuulovam-
maisten ja kuulokojeiden käyttäjien määriä eri 
Euroopan maissa.

– Tuotteeni vahvuus on, että se tuo kuu-
lovamman näkyväksi ja pyytää samalla 
ottamaan sen huomioon. Lisäksi koru viestii 
yleisellä tasolla kuulosta huolehtimisen tärke-
ydestä.

Kuulokojekorumallisto syntyi alun perin 
syksyllä 2018 Ahtiaisen saatua ensimmäiset 
kojeensa. Hän halusi heti tuunata kojeista 
omannäköisensä ja näin syntyi Deafmetal-
korumallisto. Loppuvuodesta Ahtiainen ja 
Kuuloliitto käynnistivät yhteisen Mitä?-vies-
tintäkampanjan, jonka yhteydessä lanseerat-
tiin korvanmuotoisten korujen mallisto.

Jenni kertoo, että Deafmetal-tuotevalikoima 
on nyt laajentunut huomattavasti.

– Uuden silikonimuotin avulla voidaan nyt 
tehdä sarjatuotantona kuulokojeen ympärille 

Luisa Qu korvissaan uudet Deafmetal-korut. Kuva: Petri Mast.

tulevaa pidikettä eli holsteria, joka joustavuu-
tensa ansioista sopii monen kokoisiin kojeisiin. 
Holsteriin voi kiinnittää omaan tyyliin sopivia 
koruja.

– Lisäksi olen kehittänyt myös korvan 
taakse tulevan valekuulokojeen, jonka avulla 
kaikki voivat käyttää malliston koruja, vaikkei 
kojetta olisikaan.

Lisääntynyt kysyntä ja laajempi mallisto on 
pakottanut kehittämään tuotteiden markki-
nointia.

– Uudet verkkosivut ovat entistä visuaa-
lisemmat ja helppokäyttöisemmät. Uudet 
valokuvamallit ovat löytyneet vapaaehtoisten 
joukosta, tosin mukana on myös aiemmin 
mallintöitä tehneitä kuulovammaisia malleja. 
Kansainvälistä kisaa varten tarvitaan kuiten-
kin vielä uusia malleja.

Ahtiainen pitää tärkeänä huonokuuloisilta 
saamaansa palautetta korumallistostaan.

– Olen saanut paljon positiivista palautetta 
myös pitkäaikaisilta kojeenkäyttäjiltä ja siitä 
saa valtavasti energiaa jatkaa toimintaa.
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SEIJA HYTTINEN,  
Imatran Kuulo ry 
1. Mieleeni jäi 
todella nopea 
kokous, koska 
asiat käsiteltiin 
ja päätettiin noin 
tunnissa. Kopolan 
kurssikeskuksen ti-
lanne on aina yhtä 
mielenkiintoinen 
ja puheenvuoroja 
poikiva asia.
 Minulle merkittä-
viä asioita Kuulo-
liiton toiminnassa 
ovat ikääntyneiden huonokuuloisten digitai-
tojen vahvistaminen kouluttamalla vapaaeh-
toisia tukemaan ikäihmisiä digipalveluiden 
käyttäjinä, vapaaehtoisten tukeminen viestin-
nässä, esteettömyysasiat kuten ääni, akustiik-
ka ja ergonomia. Minua kiinnostaa myös saada 
lisää infoa, miten yhdistys hakee avustuksia, 
erilaisia tukia ja miten yhdistys markkinoi 
itseään.
2. Vapaaehtoistyössä toimiminen on antoi-
saa puuhaa ja koen sen harrastuksena mui-
den harrastusteni joukossa. Tämä poikkeaa 
kuitenkin suuresti liikuntaharrastuksista, 
koska tämä on ”työtä” vapaaehtoisesti. Yhdes-
sä tekeminen ja ihmisten kohtaaminen tekee 
tästä harrastuksesta tärkeän ja mielekkään. 
Hyvällä mielellä mennään eteenpäin. 
 Olen ensimmäistä kautta liittovaltuustossa, 
joten niissä ympyröissä kaikki on ollut uutta 
ja mielenkiintoista. Paljon olen tietoa saanut 
ja uusia asioita oppinut. Ja mikä parasta, olen 
saanut tutustua mahtaviin ihmisiin eri puolel-
ta Suomea! Siitä sitä virtaa saa
3. Yhdistyksemme kesätapahtumat painottui-
vat kevätpuolelle. Huhtikuun loppupuolella 
yli 30 henkeä teki puolentoista viikon pituisen 
laiva-bussimatkan Prahaan ja kirkkopyhää 
vietimme Simpeleen kirkossa toukokuussa. 
Kuuloliiton kesäpäiville Yyteriin osallistumme 
kesäkuussa. Loppukesäksi/alkusyksyksi ei 
ole vielä vahvistettu tapahtumaa tai retkeä, 
mutta ehkä jotain kivaa keksimme!

KARI KANERVA,  
Hyvinkään Kuulo ry  
1. Lauantainen liit-
tovaltuuston kokous 
meni ripeästi tällä 
kertaa. Perjantaina 
pidetty seminaa-
ri vaikutti myös 
kokouksen kulun 
nopeutumiseen. Se-
minaarissa käytiin 
osin ennakkoon läpi 
valtuuston esityslis-
talla olevia asioi-
ta. Positiivista oli 
liiton viime vuoden 
tilinpäätös, joka näytti voitolliselta. Itselleni 
oli tärkeää kuulla Kopolan kurssikeskuksen 
kunnostuksen suunnitelmista. 
2.  Virtaa vapaaehtoistyössä ja luottamusteh-
tävissä saan yhdessä tekemisestä. 
3. Yhdistyksen kesä menee paljonkin kuulo-
palvelutoiminnassa. Kuuloauto vierailee yh-
distyksen alueella elokuussa, jolloin halukkaat 
voivat mittauttaa kuulonsa. 

KIMMO LENKKERI,  
Jyvässeudun Kuulo 
ry
1.Kevään valtuus-
ton kokoukses-
ta jäi erityisesti 
mieleen sen lyhyt 
kesto: noin tun-
nissa paukuteltiin 
käsiteltävät koh-
dat läpi. Osaltaan 
kokousta nopeutti 
se, että edellisen 
päivän seminaarissa 
asioita oli käyty jo 
läpi, jolloin varsi-
naisessa valtuuston 
kokouksessa ei tarvinnut enää asioista sen 
enempää kysellä. Viime vuoden positiivinen 
tulos rauhoitti ilmeisesti myös kokousväkeä 
siinä määrin, että kokous saatiin päätökseen 
hyvissä ajoin ennen lounasta. 
 – Minusta talousasiat ovat tärkeitä. Liiton, 
jonka talous on kunnossa, on paljon helpom-

TEKSTI JA KUVAT: ERKKI AHONEN 

TAUKO- 
PUHETTA

1. Mitkä asiat jäivät erityisesti mieleesi 
valtuuston kevätkokouksesta? 
2. Mistä saat virtaa toimimiseen 
vapaaehtoistyössä ja luottamustehtävissä? 
3. Mitä kuuluu yhdistyksesi kesään? 
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pi toimia jäsenistönsä hyväksi. Kuuloliiton 
toiminnassa on tärkeää muistaa se, että liiton 
rahoitus tulee valtaosaltaan STEA:lta avus-
tuksina.  Se määrittää mihin liiton rahoja 
voidaan käyttää. Ainahan sitä olisi kiva saada 
yhdeksän hyvää ja kahdeksan kaunista mutta 
talouden realiteetit suitsivat tehokkaasti liiton 
rahan käyttöä.
2. Vapaaehtoistyö tuo sopivaa vastapainoa 
työelämään. Liittovaltuustossa huomaa, että 
Suomessa on paljon saman henkisiä ihmisiä, 
joilla on halu tehdä kuulonhuoltotyötä. Muilta 
valtuutetuilta saa hyviä ideoita, joita voi sitten 
käyttää oman yhdistyksen toiminnan kehittä-
miseksi.
3. Tärkein kesätapahtuma on Porin kesäpäivät 
kesäkuun alussa, jonne yhdistyksestämme on 
lähdössä mukavasti väkeä. Minusta meidän 
yhdistysväen kannattaa muistaa myös vähän 
lomailla ja ladata akkuja, jotta jaksamme 
syksyn tullen tehdä innolla kuulonhuoltotyötä. 
Lokakuussa Jyvässeudun Kuulo täyttää 70 
vuotta, joten virtaa tarvitaan syntymäpäivien 
onnistumiseksi.    

TEKSTI JA KUVAT: ERKKI AHONEN 

Valtuuston pj Titta Väisänen asettelee tuubihuivia 
Jouni Aallon kaulaan.

Kahvitauolla Outi Liuska, Ari Haapanen ja Olavi 
Taipale.

Iida Heinämäki esitteli Jenni Ahtiaisen suunnittelemia 
koruja Kaija Karviselle ja Raili Aholle.
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Ennätyslyhyessä liittovaltuuston kevät-
kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös 
vuodelta 2018. 

–Olemme nyt jo valtuustokauden puolivälissä 
ja jäljellä on enää kaksi kokousta. Liitossa 
puhaltavat nyt uudet tuulet, esimerkiksi toi-
minnanjohtaja on vaihtunut, totesi valtuuston 
puheenjohtaja Titta Väisänen avauspuhees-
saan.

Valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 
2018 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle. 
Kuuloliiton tilinpäätös vuodelta 2018 oli 246 
000 € ylijäämäinen.

Valtuusto hyväksyi vastaukset syyskoko-
uksessa hallitukselle tehtyihin aloitteisiin 
koskien yhdistysten jäsenmaksuosuuksien 
tilittämiskäytännön muutosta, vapaaehtoistoi-

TEKSTI: JUHA HIETALA 
KUVA: ERKKI AHONEN

Valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen

minnan palkintoa, sopeutumisvalmennustoi-
minnan resurssien lisäämistä, vapaaehtoisten 
matkakulukorvauksia ja selvitystä testament-
tilahjoituksesta. 

Valtuusto päätti alustavasti, että jäsen-
maksut vuodelle 2020 säilyvät entisellään: 
jäsenmaksu on 14 euroa varsinaiselta 
jäseneltä, nuoriso-, perhe-, vapaa-, ainais- ja 
kunniajäseniltä kahdeksan euroa sekä sotave-
teraanijäseneltä yksi euro. Myöskään luotta-
mushenkilöille maksettaviin korvauksiin ei 
tehty muutoksia.

Tällä kertaa valtuutetut eivät tehneet 
aloitteita tai evästyksiä liittohallitukselle. 
Ennätyslyhyt kokous kesti vain noin tunnin. 
Väisänen kiitti kokouksen lopuksi valtuutettu-
ja toimivasta yhteistyöstä. 

– Jokainen meistä tekee vaikuttamistyötä ja 
kukin toimii omien voimavarojensa mukaan.

Valtuuston seminaarissa flossattiin.

 10 



Hanna Rantala aloitti koordinaattorina 
Kuuloliiton uudessa Digitaidot-hank-
keessa huhtikuussa. Hän on toiminut 
aiemmin muun muassa Suomen Pako-

laisavussa, Käpyrinne ry:ssä sekä Satakunnan 
Monikulttuuriyhdistyksessä erilaisissa kehit-
tämistehtävissä. Hanna on myös eurooppa-
laisen monikulttuurisen vanhustyön verkosto 
ENIEC:in jäsen.

– Aiemmissa tehtävissäni olen kehittänyt 
toimintaa eri vähemmistöryhmien yhden-
vertaisuuden ja osallisuuden edistämiseksi. 
Muutaman viime vuoden aikana olen alkanut 
pohtia entistä enemmän digitalisaation yhteis-
kunnallisia vaikutuksia. 

– Digitaaliset palvelut helpottavat monen 
arkea ja tekevät asioinnista helpompaa. Myös 
saavutettavuuden näkökulmasta ne tuovat 
palvelut monen ihmisen kotiin ja esimerkiksi 
haja-asutusalueille. Moni iäkäs luottaa taitoi-
hinsa ja navigoi verkossa tottuneesti.

Digitaalisten palvelujen käyttöönotto ei 
ole itsestäänselvyys ja yhä kiihtyvä digitaali-
nen palvelukehitys herättää monessa huolta. 
Arvioiden mukaan jopa miljoona ihmistä on 
jäämässä digitaalisten palveluiden ulkolai-
dalle. Noin puolet heistä ovat yli 65-vuotiaita. 
Yli 75-vuotiaista yhä useampi ei luota taitoi-

Hanna Rantala koordinaattoriksi  
Kuuloliiton Digitaidot-hankkeeseen

hinsa, ja iän lisääntyessä yhä useampi putoaa 
kelkasta ja myös tuttujen palvelujen käyttö voi 
unohtua 

Rantala korostaa, että digitaalisten palve-
luiden ei ole tarkoitus korvata kaikkia yhteis-
kunnan tarjoamia palveluita. Ihmisen kohtaa-
minen on edelleenkin tärkeää ja kasvokkain 
tapahtuvan asiakaspalvelun tulee säilyä muun 
rinnalla. 

– Digitaalisten palvelujen vaihtoehdosta 
tulisi informoida palvelujen käyttäjiä nykyistä 
paremmin. On kuitenkin myös tärkeää, että 
yhä useammat kansalaiset oppivat käyttä-
mään digitaalisia palveluita ja asioimaan 
verkossa itsenäisesti. Käytännössä monet pal-
velut ja esimerkiksi yhteiskunnallinen vaikut-
taminen siirtyvät verkkoon.

Alkavan projektin tausta-ajatuksena on saa-
da kuulovammaiset iäkkäät innostumaan digi-
taidoista ja huolehtia siitä, että heidän taiton-
sa edistyvät. Käytännössä työtä suunnitellaan, 
toteutetaan ja kehitetään vahvassa yhteis-
työssä Kuuloliiton jäsenyhdistysten ja projek-
tin yhteistyökumppanien kanssa. Rantalan 
mukaan tärkeällä sijalla kehittämistyössä 
tulevat olemaan myös iäkkäiden omat ajatuk-
set ja toiveet.

Digitaidot-projekti edistää 
iäkkäiden kuulovammaisten 
osallisuutta ja yhdenvertaisuutta

15.4.2019 alkaneessa Kuuloliiton kolmi-
vuotisessa Digitaidot-projektissa kehi-
tetään digitaalisen vertaisopastuksen 
mallia. Projekti (2019–2021) on Sosiaali- 
ja terveysjärjestöjen avustuskeskus 
STEA:n rahoittama kolmevuotinen 
kehittämisprojekti, jonka päämääränä 
on vahvistaa huonokuuloisten iäkkäiden 
digitaitoja ja edistää digitaalisten 
palveluiden saavutettavuutta. Projekti 
toteutetaan yhteistyössä Enter ry:n, 
Joen severin, Kuurojen liitto ry:n, Lapin 
sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen sekä 
Kuuloliiton Itä-Suomen, Lapin ja Uudenmaan 
jäsenyhdistysten kanssa.
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Reportteri
TEKSTI: ERKKI AHONEN 
KUVAT: VILLE JUURIKKALA

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

Osmo lepuuttaa 
korvia merellä Musiikin monilahjakkuus Osmo Iko-

nen on tullut suomalaisille tutuksi 
huippusuositun Suomi LOVE -tv-
ohjelman kautta ja Eurooppaa hän 

on kiertänyt kansainvälisen Sunrise Avenue 
-bändin kanssa. Osmo vaihtelee ketterästi 
musiikkityylistä toiseen. Hän laulaa, soittaa 
pianoa, selloa, kitaraa ja bassoa.

– Se on ihan itsestä kiinni, miten kovaa 
soitintaan haluaa soittaa, varsinkin silloin kun 
on kyse sähköisesti vahvistetuista soittimista. 
Akustisesti rummuista lähtee kovin äänen-
voimakkuus, mutta niitä enää harvemmin 
treenailen, hän juttelee.
 Korpilahdelta lähtöisin oleva Ikonen on mie-
lissään hiljaisuudesta. Hän harrastaa purjeh-
dusta ja kertoo, että veneen kanssa keskellä 
merta tai järveä on monesti paras äänimai-
sema. Ryminääkin riittää, sillä hän nauttii 
elokuvateattereiden äänitehosteista.

– Mulle hiljaisuus on useimmiten luovuuden 
lähde. Jos ympärillä ei ole mitään virikkeitä, 
yleensä päässä alkaa soimaan melodioita ja 
rytmejä. 

– Vietän ulkomailla keskimäärin noin kol-
manneksen vuodesta. Eri maissa on erilaiset 
äänimaisemat, joihin luonnollisesti mm. kieli 
ja kulttuuri vaikuttavat paljon. Yksi mielui-
simmista itselle on Tokio. Kaikesta hälystä 
huolimatta siinä kaupungissa on jotain zeni-
läistä rauhan tuntua.

– Elokuvateattereissa on yleensä todella 
laadukas äänentoisto. Nautin kovasti leffoissa 
käymisestä pitkälti tästä syystä, eikä mua 
haittaa vaikka esimerkiksi toimintaelokuvis-
sa äänenvoimakkuus on monesti kohtalaisen 
voimakas. 
 Osmo muistelee, ettei hänen kuuloalan ole 
tutkittu pitkään aikaan.

– Vaimon mukaan kuulo on tavallista huo-
nompi, hän kertoo huvittuneena.

– Korvat ovat soineet joskus keikkojen 
jälkeen. Asia helpottui sen jälkeen kun siirryin 
yksilöllisesti valettuihin korvamonitoreihin. 
Tinnitusta en tietenkään koe miellyttävänä, 
onneksi oireet ovat hävinneet tähän asti paris-
sa tunnissa.
 Laulaessa instrumenttina toimii koko keho, 
siksi äänen terveyden ylläpito on Osmolle yksi 
osa laulajan arkea.
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Mitä mieleen  
pälkähtää Osmo vastaa

Surina Hyttynen, vihaan niitä.
Korvapuusti Ei tule mitään kuulokuvia 

mieleen, lähinnä vesi kielel-
le. 

Jytke ACDC 
Sävelkorva Lähes kaikilla sellainen on, 

vaikka monet kuvittelevat 
itsestään toisin. Vaatii vaan 
harjoitusta 

Kaakatus Kaivopuisto ja kanadanhan-
het.  

Kasvonilmeet Näytän mielestäni aivan 
urpolta, kun katson jälkeen-
päin itseäni eläytymässä 
musiikkiin. Ne kasvonilmeet 
ovat kuitenkin sellaisia, 
mihin en voi mitenkään 
vaikuttaa, joten minkäs 
teet…  

Sirkutus Thaimaan tai muiden troop-
pisten maiden illat.

Äänenhuolto Tärkeä!

– Mulla on ollut kohtalaisen vähän äänen 
kanssa ongelmia ja koko urani aikana olen 
joutunut perumaan vain yhden keikan ää-
niongelmien takia. Laulamalla mun on vaikea 
saada ääntäni hajalle, mutta jos on yhtään 
flunssassa tai muuten kipeänä, niin tilanne on 
aivan toinen.
 Kuuloaan Osmo suojaa korvamonitoreilla. 
Varsinaisilla kuulosuojaimilla ja korvatulpat 
päässä hän ei pysty soittamaan tai laulamaan.

– Nykyään suurin osa ammattisoittajista/
laulajista vetää korvamonitoreilla, joka on 
varmaankin vähentänyt jonkin verran kuulo-
vauriota. Toisaalta jotkut saattavat luukuttaa 
pakkia niin lujaa, että silläkin on pidemmän 
päälle negatiivisia vaikutuksia.. 
 Osmon kesä menee tutuissa merkeissä keik-
kaillen. Hän koettaa keskittyä myös omien 
soolobiisien kirjoittamiseen.

– Suomi LOVE -ohjelma saa jatkoa ja osa 
ajasta menee biisien opetteluun ja sovittami-
seen. Vietän varmaan tänä kesänä tavallista 
enemmän aikaa Turussa, koska vaimoni on 
töissä Samppalinnan kesäteatterissa.
 Osmo antaa vinkin kuulonsuojaamiseen 
kesäfestareille ja -tapahtumiin:

– Paras soundi on useimmiten miksaus-
kopin edessä. Siellä myös melutaso pysyy 
yleensä siedettävänä. Ja festareille kannattaa 
hommata hyvät korvatulpat, hän muistuttaa.
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Pauli Annala, Kokkola
– Kesämökillä tulee useimmin käytettyä 
suojaimia, koska työt ovat sen laatuisia eli 
useimmin ruumiilliset työt aiheuttavat myös 
kovaa ääntä ja silloin tarvitaan korvien 
suojaksi kuulosuojat. Keväällä ensimmäisen 
kerran käytimme vaimon kanssa molemmat 
kuulosuojia, kun puhaltimella annoin vauhtia 
edellisenä syksynä pudonneille lehdille. Myös 
vaimoni silloin kukkapenkkien ääressä hää-
räten valitti puhaltimen kovaa ääntä ja haki 

kuulosuojaimet korviensa suojaksi itselleen. 
Kevätsiivousta tehdessämme kesämökin si-
sällä ainakin imurin ääni on sen verran kova, 
että käytän suojaimia. 

– Kesän mittaan joudun ajamaan ruohon se-
kä ruohonleikkurilla ja trimmerillä ja mikäpä 
sen luonnollisempaa on kuin laittaa korville 
suojaimet. 

– Puiden kaato moottorisahalla ja pilkko-
minen klapikoneella muodostavat sen verran 
kovaa ääntä, että on varminta korvansa suo-
jella. Vasarointityön ym. vaiheet voivat tarvita 
korvien suojausta, joten meillä on mökillä 
kahdet suojaimet, eli molemmilla omat minul-
la ja vaimolla. 

– Kun asumme kerrostalossa meillä on siel-
lä vain yhdet kuulonsuojaimet ja niiden käyttö 
rajoittuu pääasiassa keittiökoneiden käytön 
ajaksi eli meillä vaimon käyttöön. Kyllä mi-
näkin joudun niitä käyttämään viikottaisten 
imurointien aikana ja mahdollisesti jonkin 
pienen korjauksen aikana kuten vasaroidessa 
sekä sähköporan käytössä.

Liisa Rytky, Haapavesi

– Nykyään en enää eläkkeellä ollessani ole 
yhtä paljon ulkotöissä kuin ennen. Joskus 

TEKSTI JA KUVAT: ERKKI AHONEN

Kuulo suojaan kotitöissä

Vasaranisku, tehosekoittimen hurina 
tai ruohonleikkurin pärinä. Kuulo ei 
uusiudu, joten kuulon suojaaminen 
arjen eri toiminnoissa on hyvä muistaa. 
Kuuloviestin lukijat kertovat miten he 
suojaavat kuuloaan ja millaiset äänet 
he kokevat epämiellyttävinä. Yksilölliset 
suojaimet, kupusuojaimet tai korvatulpat 
siis korviin!

Huolehdi kuulostasi
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isännän apuna klapihommissa tulee oltua. Mo-
lemmilla on kuppisuojaimet käytössä. Saimme 
sellaiset häälahjaksi! Siinä onkin ainoa melui-
sa ulkotyö. 

– Kuulo ei välttämättä ole kotona suojassa. 
On monia kodinkoneita, radio ja televisio. Ko-
dinkoneistamme ei lähde isoa ääntä. Televisi-
on äänikin on ihan maltillinen, samoin radion. 
Ne ovat auki vain, jos katselemme tai kuunte-
lemme niitä. Jos ovat monta tuntia auki vain 
taustalla, minua alkaa hermostuttaa ja tulen 
levottomaksi. Kaipaan rauhallisuutta. 

– Sähkövatkain on mielestäni aika meluisa, 
siksi teenkin kermavaahdot nykyään käsin 
veivattavalla laitteella. Kuuloa ja hermoja voi 
säästää pienellä vaivalla 

Sulo Herlevi, Kokkola

– Käytän kuulosuojaimia tai tulppia näin 
eläkeläisenä ruohonleikkuussa, sirkkelöinnis-
sä, kulmahiomakone ”rälläkää” käyttäessä ja 
kaikissa melua aiheutuvissa töissä. 

- Olen oppinut suojaamaan kuuloani, koska 
olin työelämässä kovassa melussa. Suojaimia 
oli työpaikalla pakko käyttää, jos halusi säilyt-
tää kuulonsa. Siitä tuli minulle tapa.

Leena Olsbo-Rusanen, Oulu

– Parikymmentä vuotta sitten minulla todet-
tiin kuulohermokasvain eli akustikusneurinoo-
ma. Leikkauksessa oikea korvani kuuroutui 
täysin. Lisäksi sain seuralaiseksi tinnituksen. 
Siitä lähtien olen varjellut jäljellä olevaa kuu-
loani kaikin keinoin.  

– Minulla on korvatulpat kun käytän 
esimerkiksi sähkövatkainta, blenderiä tai 
hiustenkuivaajaa. Näissä äänenvoimakkuus 
on helposti 85 - 90 desibeliä tai ylikin. Vaikka 
melualtistus on lyhytaikaista, suojaan korva-
ni, koska kova ääni tuntuu epämiellyttäväl-
tä. Jos joku käyttää porakonetta tai vaikkapa 
mökillä moottorisahaa, laitan kuulosuojaimet 
tai sitten juoksen kauemmas. Konserttiin tai 
elokuviin lähtiessä tarkistan aina, että korva-
tulpat ovat mukana.

Käytä korvatulp-
pia koko melual-
tistuksen ajan!

Korva- 
tulppien  
käyttö

Pyöritä tulppa tiiviiksi 
sormiesi välissä

Vedä korvalehtesi taakse 
ja työnnä tulppa korvaasi.

Pidä tulppaa hetken aikaa 
paikoillaan, jotta se palau-

tuu muotoonsa.
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Suurin melun aiheuttaja on tie- ja katu-
liikenne, joiden haitoille altistuu Ter-
veyden ja hyvinvointilaitoksen (THL) 
mukaan jopa 600 000 suomalaista.  

Toiseksi tärkein on raideliikenne.  Sen päi-
väaikaiselle melulle altistuu noin 150 000 ja 
yöaikaiselle melulle noin 100 000 suomalaista.  
Muita ympäristömelun lähteitä ovat lento- ja 
vesiliikenne, teollisuus, rakennus- ja korjaus-
työt, vapaa-ajan toiminta kuten konsertit sekä 
erilaiset laitteet ja koneet kuten lehtipuhalti-
met, sirkkelit ja moottorisahat.

THL:n arvion mukaan melu vie suomalaisil-
ta vuosittain 8100 tervettä elinvuotta.  Reini-
kaisen ym. (2017) tutkimuksesta arvioiden sen 
vuosittaiset terveys- ja hyvinvointikustannuk-
set liikkuvat sadoissa miljoonissa euroissa.

EU:N YMPÄRISTÖMELUDIREKTIIVI (2002) ja 
Suomen ympäristönsuojelulaki (2014) edellyt-
tävät, että yli 55 dB:n vuorokausimelutasolle ja 
yli 50 dB:n yömelutasolle altistuvien asukkai-
den määrät raportoidaan, tehdään meluselvitys 
ja melualtistuksen vähentämiseksi laaditaan 
meluntorjunnan toimintasuunnitelma.  Näin 
on tehtävä yli 100 000 asukkaan kaupungeissa 
sekä yleisitä teistä, kun niillä liikkuu yli kolme 
miljoonaa ajoneuvoa vuodessa ja rautateistä, 
joiden liikennemäärä vuodessa on yli 30 000 
junaa.  Raportointivelvollisuus on myös yli 
50 000 lentoa ja laskua vuodessa ylittävillä 
lentoasemilla.

Tampereen kaupungin meluselvityksen 
(2017) mukaan asukkaista liki 86 000 (37%) 
asuu meluisalla alueella ja näistä 45 000 
eli noin 20% kaupungin asukkaista altistuu 

melulle (yli LDEN 55dB), kun 
asukkaat on jyvitetty hiljaisille 
ja meluisille julkisivuille.

- Todellisuudessa altistu-
neiden määrä voi olla pie-
nempi, koska viileän ilmaston 
vuoksi Suomessa rakennukset 
eristetään hyvin ja ikkunat 
rakennetaan monikerroksisi-
na.  Melumallinnukset myös 
tehdään pahimman tilanteen 
mukaan esimerkiksi niin, että 
tuulen suunta osuu suoraan 
kohteeseen, toteaa Tampereen 
kaupungin ympäristötarkasta-
ja Ari Elsilä.

- Kaupunkirakenteen 
tiivistäminen joukkoliiken-
neyhteyksien varrelle tukee 
ilmastotavoitteita, mutta se voi 
johtaa asumisen sijoittamiseen 
hyvinkin meluisille alueille.  
Kaupungin meluntorjunnan 
yhteistyöryhmän, jossa on 
mukana kaikki kaupunki-
ympäristön palveluyksiköt, 
melulinjausluonnoksessa 2019 
esitettiin tiukempia linjauksia 
alueista, joille ei tule rakentaa, 
ja alueista, joilla asuntojen 

TEKSTI JA KUVA: ANNINA VIRTA

Melu on pienhiukkasten jälkeen toiseksi 
merkittävin terveyshaittaa aiheuttava 
ympäristötekijä

Huolehdi kuulostasi

Raitiotietyömaa aiheuttaa melua Tampereen 
keskustassa vielä ainakin vuoden.
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tulee avautua myös hiljaiselle puolelle.  Tästä 
syntyi kuitenkin kustannuksiin ja talouteen 
liittyvä intressiristiriita ja esitys vedettiin pois 
16.5. kokoontuvalta yhdyskuntalautakunnalta, 
jatkaa Elsilä.

ENITEN PÄIVÄAIKAISTA LIIKENNEMELUA on vilk-
kaiden sisääntuloväylien, pääkatujen ja ratojen 
varsilla sekä risteysalueilla.  Tampereella vesis-
töjen ääntä heijastava vaikutus näkyy paikoin 
voimistuvana meluna myös kauempana tiestä.  
Yöaikainen melu painottuu raideliikenneväyli-
en läheisyyteen, mikä selittyy sillä, että suurin 
osa tavarakuljetuksista ajetaan öisin.

- Ohjearvot ylittävät melualueet ovat edel-
lisen meluselvityksen jälkeen laajentuneet 
asuinalueilla.  Osa tästä selittyy melumallin-
nustavoissa tapahtuneesta muutoksesta.  Hil-
jaiset alueet ovat vähentyneet ja pirstoutuneet 
rakentamisen seurauksena esimerkiksi Olka-
hisissa, Hervantajärvellä ja Vuoreksessa.  Silti 
hiljaisia ja lähes hiljaisia alueita löytyy edelleen 
toistakymmentä kohdetta sekä kaupungin 
reunoilta, että myös tiiviimmän kaupunkira-
kenteen sisältä, selvittää Elsilä.

- Paikoittain melutilanne on myös paran-
tunut.  Esimerkiksi Rantaväylän tunneli on 
pienentänyt Naistenlahden, Tampellan ja Mus-
tanlahden alueiden meluvyöhykkeitä.  Liiken-
nejärjestelyt ovat vaikuttaneet ydinkeskustan 
Koskipuiston melualueen pienentymiseen ja 
muutamilla alueilla nopeusrajoitukset ja raken-
taminen on vähentänyt melua.  Niin sanotuissa 
herkissä kohteissa, kuten päiväkodeissa ja 
kouluissa, melusuojaus on onnistunut hyvin.

MELUNTORJUNNASSA keskeisessä asemassa on 
maakuntakohtainen maankäytön ja liikenteen 
kokonaissuunnittelu, maakuntakaava sekä 
kuntien (ja seutukuntien) kaavoitus ja liikenne-
suunnittelu.  Kunnan yleiskaava ohjaa osa-
alueiden asemakaavojen laadintaa.  Asemakaa-
vassa määritellään yksityiskohtaisesti alueen 
käyttötarkoitus ja muun muassa rakennusten 
sijoittuminen ja rakennustapaa koskien esi-
merkiksi julkisivumateriaalit, äänieristystaso-
vaatimukset ja mahdollisesti myös ikkunoiden 
avautumissuunta.

Tampereen kaupungin Meluntorjunnan 
toimintasuunnitelmassa painottuu liikenteen ja 
liikkumistarpeen vähentäminen: kaupunkira-
kenteen tiivistäminen, uusien asuinalueiden ra-
kentaminen joukkoliikenneyhteyksien varrelle, 
kävelyn ja pyöräilyn edellytysten parantaminen 
sekä uusien liikkumispalveluiden edistäminen.  
Toimintasuunnitelman mukaan muun muassa 
melua koskevien kaavamääräysten toteutumi-
sen valvonta tehostuu, pyritään hiljaisemman 
joukkoliikennekaluston hankintaan, kehitetään 
liityntäpysäköintiä ja ohjeistetaan asukkaita 
tontti- ja kiinteistökohtaisessa melunsuoja-

uksessa.  Meluseinillä ja –valleilla suojataan 
toimintakaudella vähintään 10 voimakkaan 
melun aluetta.  Myös hiljaisten alueiden säily-
minen ja saavutettavuus pyritään turvaamaan 
kaikille asukkaille.  

- Yksityiskohtaisemmat meluntorjunnan 
keinot riippuvat paikasta.  Niitä voivat olla esi-
merkiksi liikenteen siirtäminen asuntokadulta 
isolle väylälle, jossa autojen määrän lisäänty-
minen ei juurikaan lisää melua.  Myös nope-
usrajoitukset ja ikkunoiden äänieristävyyden 
lisääminen vähentävät melua. 

- Meluisissa ympäristöissä rakennettujen 
meluesteiden ja maavallien lisäksi itse raken-
nukset voivat toimia meluesteenä.  Asuinalue 
jää meluesteiden sisälle.  Tampereella esimer-
kiksi Santalahteen rakenteilla olevalla alueella 
asunnot ja pihat saadaan suojattua ratamelues-
teillä ja ääntä eristävillä rakenteilla ohjearvo-
jen tasolle, tosin heti rakennusmassojen suojis-
ta poistuttaessa liikennemelun keskiäänitaso 
ylittääkin 70 desibelin arvon, kertoo Elsilä.

TAMPEREEN VÄKILUKU kasvaa ja samalla 
paineet rakentaa.  Kaupunkirakenteen tiivis-
täminen ja ”tarve” rakentaa meluisille alueille 
lisäävät myös tarvetta rakennusten äänieris-
tyksen vahvistamiseen ja meluesteiden raken-
tamiseen.  Se taas tarkoittaa rakennuskus-
tannusten nousua ja usein vääntöä sen välillä 
määrittääkö rakennustavan ja paikan viihtyi-
syys ja terveellisyys vaiko kustannustehok-
kuus.   Elsilästä onkin mielenkiintoista seurata 
meneillään olevaa Maankäyttö- ja rakennuslain 
uudistusta.

- Toteutuuko uudessa laissa vanhan lain 
kirjaus ”Alueiden käytön suunnittelun tavoit-
teena on vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja 
riittävään vaikutusten arviointiin perustuen 
edistää: 1) turvallisen, terveellisen, viihtyisän, 
sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien, 
kuten lasten, vanhusten ja vammaisten, tarpeet 
tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luomis-
ta” vai meneekö kustannustehokkuus kaiken 
muun edelle.  Yhdistysten kannattaa seurata 
uudistusta ja olla aktiivisia asiassa.

 17 



Kaikki alkoi kuuloautosta, jossa Kari 
Ruohoselta otettiin kuuloseula. Sen 
jälkeen hän meni tarkempiin tutkimuksiin 
ja sai kuulokojeet. Alueellinen 
sopeutumisvalmennuskurssi antoi potkua 
eteenpäin. Kaikilla se ei käy näin helposti, 
mutta Karista tuli kertaheitolla tyytyväinen 
kojeenkäyttäjä.

–Ei huono kuulo mua vaivannut 
vaan vaimoani Kaijaa se vaivasi. 
Telkkari oli kovalla. Poikamme 
ystävällisesti keksi ja osti ratkai-

suksi langattomat kuulokkeet, Kari aloittaa.
– Luimme Suomenselän Sanomista, että 

kuuloauto tulee Virtain torille. Lähdimme sin-
ne vesisateisena päivänä, Kaija jatkaa.

Ruohoset kuuntelivat Virroilla korvalääkäri 
Elina Rytsölän luennon. Samalla reissulla 
Kari sai lähetteen tarkempiin tutkimuksiin. 

– Lähdin Tampereen Kuulostudiosta laitteet 
korvissa. Uusi äänimaailma avautui. Hoksa-
sin, että kotiin tultuani kuulin seinäkellon 
raksutuksen. 

Kojeenkäytön aloittaminen oli Karille alusta 
saakka poikkeuksellisen helppoa. Yleensä ko-
jeen käytön opettelu ja uusiin ääniin tottumi-
nen vaativat aikaa ja motivaatiota. Vähitellen 

kojeen käyttäjä oppii erottelemaan puhetta ja 
ympäristön ääniä entistä paremmin.

– Minulla on sen verran lievä kuulovika ja 
laitteet olivat sopivat, Kari sanoo tyytyväise-
nä.

Kari kertoo olleensa onnekas, kun hän lähti 
ajoissa hakemaan apua. 

– Jos olisin viivytellyt, kynnys olisi noussut 
korkeammaksi. Ei kannata olla harmissaan. 
Koje korvassa helpottaa elämää, hän sanoo 
myönteisesti.

– Käyn kerran kuukaudessa työpaikkani 
toimiston eläkeläisten tapaamisessa. Siellä-
kään ei ole ollut hankaluuksia isossa porukas-
sa kuulokojeideni kanssa.

TEKSTI JA KUVAT: ERKKI AHONEN

Karilla on 
asenne 
kohdillaan 

Huolehdi kuulostasi
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Kari surffaili netissä ja löysi Kuuloliiton 
sivuilta tietoa alueellisista sopeutumisvalmen-
nuskursseista. Hän haki ja pääsi kaksipäiväi-
selle kurssille. Kaijakin sai töistä vapaata. 

– Menimme kuntoutussihteeri Maria 
Timosen vetämälle kurssille Lappajärven 
Kivitippuun. Vertaiskeskustelut ja läheisten 
kokemukset olivat ykkösenä. Kurssilla oli mu-
kava henki ja saimme roppakaupalla tietoa. 
Kurssista jäi meille hyvä mieli.

– Koin tosi mielenkiintoisiksi apuvälineiden 
esittelyt ja tiedon sisäkorvaistutteesta. Apu-
välineet eivät itselleni ole vielä ajankohtaisia, 
mutta äidilleni ja anopilleni, jotka ovat huono-
kuuloisia, saatiin uutta tietoa. Ja se kirjoitus-
tulkkaus oli hieno juttu, Kari ylistää.

– Minulle oli vertaistuki tärkeää ja sain 
jutella muiden kanssa. Vaikka olimme erilai-
sissa tilanteissa, perusasia oli sama. Kuuloais-
tin toiminta hienoine kuvineen myös kiinnosti, 
Kaija toteaa.

Kurssin jatkopäivä pidettiin Lappajärvellä 
pari kuukautta sitten. Jatkopäivässä käytiin 
läpi muun muassa kokemuksia kojeenkäyttä-
jänä.

– Minulla on nyt ohutletkukojeeseen asen-
nettu induktiivinen kuuntelu, Kari myhäilee.

– Vaimo lupasi ennen jatkopäivää, ettei 
hän huuda toisesta huoneesta minulle. Enhän 
minä mitään selvää silloin saa.   

Kaijan mukaan hän on tässä aina joskus 
onnistunut. Aina hän ei kuitenkaan hoksaa. 
Karin kanssa keskusteltaessa Kaija pitää aina 
äänitason normaalilla.

- Nykyisin tulee vähemmän väärinkäsityk-
siä kun kuulen paremmin. Kaijan ei tarvitse 
toistaa ”sataan kertaan”, ja minunkaan ei 
tarvitse aina olla että MITÄ? Lisäksi television 
ja radion äänenvoimakkuus on nyt molemmille 
sopiva, Kari tarkentaa.

Ruohoset ovat seurustelleet nuoresta alka-
en. Ensimmäisen kerran he tapasivat Kaijan 
16-vuotissynttäreillä. Heitä yhdisti kansan-
tanssi – harrastus, joka on jatkunut aina 
tähän päivään saakka.

– Siitä se alkoi. Minä olin jo jopa 19-vuotias, 
nauraa Kari.

Kummatkin ovat aitoja tamperelaisia. Kari 
on lähtöisin Messukylästä, Kaija Pispalasta. 
Hervannassa he ovat asuneet 42 vuotta.  

Kari opiskeli ensin teknikoksi, myöhemmin 
insinööriksi. Kaijan tie vei lastentarhanopetta-
jan opintoihin.

Kari työskenteli Tampellassa ja Metsossa 
projekti-insinöörinä suunnitellen mm. teh-
taiden, kaukolämmön ja sähköntuotannon 
voimalaitos- ja soodakattiloita. 

– Ehdin työskennellä neljä vuotta avokont-
torissa. Pidin ”meteliä” avokonttorin äänimaa-
ilmasta ja matalista sermeistä, mutta asioista 
päättävät eivät uskaltaneet kävellä arkkiteh-
din laatimien sisustusratkaisujen yli. Konttori 
tehtiin vanhoihin korkeisiin tuotantotiloihin. 
Tilaan on jälkikäteen laitettu äänieristettyjä 
puhelinkoppeja, Kari kertoo.

Kaijalle kuulovammaisuusasiat ovat tuttuja 
työn kautta, sillä hän on toiminut varhais-
kasvatuksessa 40 vuotta, joista viimeiset 20 
vuotta erityisopetuksessa Tampereen kaupun-
gin palveluksessa. Hän on käyttänyt työssään 
myös viittomia.

Ruohosten perhe-elämää siivittävät mum-
mut ja pojan perheen lapsenlapsi. Kaikki 
asuvat lähellä.

– Mummut asuvat omissa asunnoissaan. 
87-vuotias äitini ja 92-vuotias anoppini ovat 
kuulokojeiden käyttäjiä.

– Ihana lapsenlapsemme Eero on pian 
2-vuotias, kumpikin kertoo innoissaan.

Ruohosten kesä menee pitkälti mökeillä. 
He käyvät mielellään kesätapahtumissa ja –
markkinoilla.

– Olemme mökkihöperöitä! Meillä ja suvulla 
ovat kesämökit Ikaalisissa, Virroilla ja Tampe-
reen Hervantajärvellä. 

– Menemme katsomaan Ilmajoki-oopperaa, 
Satahäme soi ja KesäVirratSoi -tapahtumiin. 
Ja lavoilla käymme tanssahtelemassa!
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keväisyyden varassa. Apuvälineet olivat itse 
keksittyjä, eikä nykyisenkaltaisia apuvälineitä 
ollut olemassa. Se, että vammaisuutta pidet-
tiin pitkälti ihmisen omana ongelmana, joskus 
jopa omana syynä, johti siihen, että omillaan 
olevien asema saattoi olla todella kurja. Yk-
sittäisten ihmisten tarinoita ei ole juurikaan 
säilynyt, elämäntarinat ovat kadonneet yksi-
löiden mukana. Historiankirjoitus on muodos-
tunut lähinnä luku- ja kirjoitustaitoisten ja 
hyväosaisten ihmisten tarinoista. 

SUOMI OLI HARVAANASUTTU maa, ja suuri osa 
väestä asui maaseudulla. Vammaiset olivat 
osa omaa yhteisöään, joka oli usein perhe- ja 
kyläyhteisö. Luultavasti oli paljolti sattu-
manvaraista, millaiseksi elämä muodostui. 
Yhteisöt olivat omanlaisiaan ja ympäröivien 
ihmisten suhtautuminen erilaisuuteen oli 
ratkaisevaa, sillä yhteisöstä oltiin riippuvaisia 
ja vammaisen sosiaalinen status oli heikompi 
kuin muilla. Toisista riippuvaisella ei ehkä 
aikuisenakaan ollut mahdollisuutta vaihtaa 
paikkakuntaa vaikkapa työn perässä. Toisaal-

Millaista oli olla vammainen Suomessa 
1800-luvulla? Ihmisiä oli paljon 
vähemmän kuin nyt – suomalaisten 
määrä kasvoi 1800-luvun alkuvuosien 
alle miljoonasta vuosisadan loppupuolen 
yli kahteen miljoonaan kansalaiseen. 
Vammaisten lukumäärää ei tiedetty, eikä 
koko vammainen-sanaa tunnettu. 

Tietoa vammojen syistä ei juuri ollut, 
ja suhtautuminen oli sen mukaista. 
Vammaisista käytettiin sellaisia sa-
noja kuin ”viallinen”, ”vaivainen” tai 

”wiheliäinen”. Kuulovammaisia ja sokeita 
oli suhteessa väkimäärään enemmän kuin 
nyt. Tämä oletus perustuu siihen, että ter-
veydenhuolto oli alkeellista, eikä esimerkiksi 
rokkoja tai tulehduksia vastaan ollut juuri 
kotikonsteja parempia keinoja. Vammaisille ei 
ollut olemassa yhteiskunnan tukea, he olivat 
omillaan perheidensä tai yksityisen hyvänte-

TEKSTI JA KUVAT: ULLA BÖHLING

Kyläyhteisön laidalta koulutielle

Historia

Turun kuurojen koulu ”Ryssänmäellä” Turun yliopiston kupeessa. Empiretyylinen rakennus on Theodor Kranstedtin 
suunnittelema. Viereisessä rakennuksessa oli asuntola ja koululla oli myös oma kasvimaa. Nykyään rakennus on 
Åbo Akademin käytössä. 
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ta maatalousyhteiskunnassa hyviä työnteki-
jöitä arvostettiin, joten hyvin työhön pystyvän 
vammaisen asema saattoi olla kohtuullisen 
hyvä. Kuulovammaisten ongelmana olivat 
kommunikaation vaikeudet, joiden vuoksi mo-
net olivat syrjittyjä tai vetäytyivät itse sivuun. 
Voi vain kuvitella miten henkisesti eristäy-
tynyt 1800-luvun alun kuulovammainen on 
saattanut olla. Yhteistä kieltä muiden kanssa 
ei ollut, luku- ja kirjoitustaito oli harvinaista. 
Perheissä varmaankin käytettiin erilaisia itse-
keksittyjä käsimerkkejä ja viittomia.

Ensimmäiset kuuloa sähköisesti vahvista-
vat kojeet kehitettiin vasta 1800–1900-lukujen 
vaihteessa. Siihen asti ainoa keksitty vahvis-
tin oli kuulotorvi, josta ei ollut apua kaikille. 
Apuvälineitä saivat ensimmäisenä henkilöt, 
joilla oli edellytykset ja tietoa sellaisten hank-
kimiseen. Kuulovammaisten aseman parane-
miseen vaikutti paitsi tekniikan kehittyminen, 
myös 1800-luvulla Venäjän vallan aikaiseen 
Suomeen rantautunut sivistyksen ja koulutuk-
sen arvostus. Tämä, niin kutsuttuun valistuk-
sen aikakauteen liittyvä ilmiö, oli kansainväli-
nen trendi, ja muun muassa se johti valtavaan 
yhteiskunnalliseen kehitykseen. Vammaisten 
tilanne ei muuttunut hetkessä, mutta jotakin 
alkoi tapahtua. Aivan ensin yhden yksilön 
liikkeelle panema muutos alkoi vaikuttaa 
kokonaisen ihmisryhmän elämään.

VUONNA 1826 syntynyt Carl Oscar Malm 
on jäänyt historiankirjoitukseen lahjakkaana 
poikkeusyksilönä, jonka toiminta mahdol-
listi kuulovammaisten opetuksen alkamisen 
Suomessa. Malm oli varakkaan ja sivisty-
neen perheen kuuro poika, jonka vanhemmat 
päättivät lähettää Tukholmaan 
opiskelemaan. Koska Malmilla 
oli mahdollisuus opiskella, ja 
ajatella muutakin kuin joka-
päiväisen leivän hankkimis-
ta, tapahtui jotakin, jolla oli 
kauaskantoisia seurauksia. 
Tukholmalaisessa kuurojen 
oppilaitoksessa vietetyt vuodet 
antoivat Malmille, paitsi hyvän 
sivistyksen ja kielitaidon, myös 
ajatuksen kuurojen opetuksen 
tuomisesta Suomeen. 

Palattuaan kotiin Porvoo-
seen Malm perusti pienimuotoi-
sen yksityisen koulun vuonna 
1846. Merkittävä tuliainen 
Tukholmasta oli ruotsalainen 
viittomakieli, jota opettaen ja 
soveltaen Malm laittoi alulle 
suomalaisen viittomakielen 
kehityksen, opettaen sekä viit-
tomakielellä että kirjoitetulla 
kielellä.

MALMIN VAKUUTTAVA TOIMINTA ja hyvät 
verkostot mahdollistivat koulutoiminnan 
laajenemisen Porvoossa. Yksi tärkeä Malmin 
tukija oli runoilija J. L. Runeberg. Taustal-
la vaikutti tämän kirjailijapuoliso Fredrika 
Runeberg, joka oli aktiivinen koulutuksen 
puolestapuhuja ja aikansa sivistyneimpiä suo-
malaisia. Fredrika Runeberg oli itsekin huono-
kuuloinen, joten kuurojen koulutus varmasti 
kiinnosti häntä.

Koulutoiminnan valtiollistamisesta kes-
kusteltiin paljon. Asenteet kuulovammaisia 
kohtaan olivat ristiriitaisia: toiset tukivat kou-
lututusta, mutta oli henkilöitä, joiden mielestä 
kuulovammaisten kouluttaminen oli tarpee-
tonta. Carl Oscar Malmilla oli vahva omakoh-
tainen kokemus opetuksen merkityksestä ja 
tätä mahdollisuutta hän halusi, yhteiskun-
taluokasta riippumatta, tarjota muillekin. 
1850-luvulla yhteiskunta oli viimein kypsä 
koulutuskysymyksessä. Ensimmäinen valtiol-
linen kuurojen oppilaitos perustettiin vuonna 
1860 Turkuun. Sen jälkeen valtion ylläpitämät 
koulut saatiin Kuopioon, Pietarsaareen ja 
Porvooseen. Vuonna 1863 näissä kouluissa oli 
yhteensä 100 oppilasta. Käytännössä monet 
kuulovammaiset jäivät edelleen, syystä tai 
toisesta, opetuksen ulkopuolelle. Vuosisadan 
puolivälissä, koulukeskustelun käydessä 
kuumimmillaan, Suomessa olevien kuurojen 
määrää yritettiin laskea. Tulokseksi saatiin n. 
1 500 henkilöä, mutta luku ei luultavasti ole 
kovin täsmällinen.

KIRKOLLA oli paljon vaikutusvaltaa 1800-lu-
vun Suomessa. Kirkko oli myös pitkään ollut 
ainoa taho, joka oli antanut opetusta tavalli-
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selle kansalle. 1866 kansanopetuksen siirty-
essä kirkolta yhteiskunnan tehtäväksi, kuu-
lovammaisten opetus jäi kansakoululaitoksen 
ulkopuolelle. Kirkon näkökulmasta oli tärkeää 
opettaa kuulovammaisille lapsille kieli, jolla 
uskonnollista opetusta ja kristillistä kasvatus-
ta voitaisiin antaa. Kuurojen koulun erityisek-
si piirteeksi muodostui rippikoulun suoritta-
minen koulun yhteydessä. Tuon ajan yhteis-
kunnassa rippikoulun suorittaminen oli tärkeä 
yhteiskuntakelpoisuuden mitta. Tiedetään, 
että Carl Oscar Malm halusi painottaa opetuk-
sen yleissivistävyyttä, esimerkiksi luonnontie-
teiden opetusta ja hyviä käsityötaitoja, jotka 
mahdollistaisivat ammatinharjoittamisen. 
Malm oli korostanut kuulovammaisten laa-
jaa oppimiskykyä ja laaja-alaisen opetuksen 
tarpeellisuutta. Ikävä kyllä kuulovammaisia 
pidettiin usein keskimääräistä lahjattomampi-
na ja tämä näkyi pitkään opetuksen tavoitteis-
sa, rahoituksessa ja laadussa. Malm oli edellä 
aikaansa, mutta hänen työnsä jäi harmillisesti 
kesken hänen kuollessaan Turussa 37-vuotiaa-
na vuonna 1863.

Malmin merkittävän työn yhtenä ulottu-
vuutena oli se, että kouluun tulevat kuulovam-
maiset saattoivat, jotkut ensimmäistä kertaa, 
tavata samassa tilanteessa olevia, vaihtaa 
kokemuksia ja tuntea kuuluvansa joukkoon. 
Suomalainen kuurojen kulttuuri alkoi kehit-
tyä, eikä paluuta vanhaan enää ollut.

KUULOVAMMAISET eivät itse päässeet juuri-
kaan vaikuttamaan saamaansa opetukseen. 
1800-luvun loppupuolella Suomessa siirryttiin 
Saksan mallin mukaan kuulovammaisten 
puheopetukseen. Tämä muutos johti viitto-
makielen ja kuurojen oman kulttuurin syrji-
miseen. Puheopetuksen tavoitteena oli tehdä 
kuulovammaisista yhteiskuntakelpoisempia 
opettamalla heidät puhumaan, ilman että sii-
hen oli kovin hyviä edellytyksiä. Syntymästä 
asti kuuroille puhumaan oppiminen oli todella 

Turun koulu
Venäjän keisari Aleksanteri II:n 
antaessa luvan ensimmäisen val-
tiollisen kuurojen koulun perus-
tamiseen, Carl Oscar Malm ryhtyi 
ajamaan koulun perustamista 
Turkuun. Hän perusteli Turun va-
litsemista koulukaupungiksi sen 
hyvällä sijainnilla sekä sillä, että 
Turussa oli maan sivistyneimmät 
käsityöläiset ja iso merkitys kau-

pan keskuksena.
 Koulu avattiin 1860 Aurajoen 
rannalla osoitteessa Agrico-
lankatu 1. Osa oppilaista asui 
koulun omassa asuntolassa ja 
osa turkulaisissa kodeissa. Muun 
opetuksen ohella koulussa 
harjoiteltiin käytännön työelä-
mää varten. Tytöt harjoittelivat 
tekstiilikäsitöitä ja taloudenhoi-
toa. Pojille opetettiin perinteisiä 
käsityöläisammatteja, kuten 
räätälin ja puusepän töitä. 

Oppilaiden ikäjakauma oli iso, 
sillä koulussa opetettiin pieniä 
lapsia, mutta myös jo aikuiseksi 
ehtineitä. Opintielle saavuttiin 
kaukaa, osa oppilaista tuli toisel-
ta puolelta maata.
 Koulun oppilasmäärä kasvoi 
vähitellen. Vuonna 1899 valmis-
tui oma koulurakennus nykyisen 
Turun yliopiston kupeeseen, jos-
sa koulu toimi, sota-ajan lyhyttä 
katkosta lukuun ottamatta, 
vuoteen 1980 asti.

vaikeaa tai jopa mahdotonta. Samaan aikaan 
viittomakielen käyttäminen alettiin nähdä 
primitiivisenä ja haitallisena. Kouluissa, ja 
jopa vapaa-ajalla, viittomakielen käyttäminen 
kiellettiin ja siitä alettiin jakaa rangaistuksia. 
Kuurojen kouluissa opettaneet kuulovammai-
set opettajat joutuivat jättämään työnsä ja 
viittomien käyttämistä alettiin pitää häpeälli-
senä. Kouluissa lahjakkuuden mittana oli lap-
sen kyky oppia puhetta. Onneksi kuurot saat-
toivat edelleen oppia viittomakieltä toisiltaan 
ja kommunikoida sillä salaa. Puheopetuksen 
aikakausi aiheutti traumoja yksilöille sekä 
opetuksen ja oppimisen voimakasta taantu-
mista. Yksi oppilaiden kannalta ongelmallinen 
asia oli siirtely koulusta toiseen lahjakkuuden 
perusteella. Jo valmiiksi koti-ikävää kokenei-
den lasten ja nuorten on täytynyt kokea surua 
siitä, että heidät erotettiin koulutovereista, 
joihin he olivat ehtineet tutustua. ”Lahjatto-
mien” karsinaan joutuminen on aiheuttanut 
myös häpeää.

Tuona aikana, 1800-luvun lopulla, kuulo-
vammaisiin alettiin liittää voimakkaan kieltei-
siä asenteita. Rotuhygieniaan liittyvää ajatte-
lua saapui Suomeenkin ja sen myötä yhteis-
kunnan suhtautuminen vammaisiin koveni. 
Kuulovammaisuuden syy oli usein epäselvä, 
mutta sen uskottiin liittyvän rodun huonone-
miseen. Tästä seurasi suvunjatkamista rajoit-
tava avioliittolaki 1929, joka rajoitti kuurojen 
avioitumista ja pakotti jopa sterilisaatioon. 
Yksilöiden kärsimyksen kohtuuttomuutta 
lisäsi se, että kuulovammaiset lapset syntyivät 
useimmiten kahdelle kuulevalle vanhemmalle, 
joten lisääntymisen rajoittaminen oli täysin 
vailla järjellistä perustetta. Kuulovammaisten 
historian vaikeat vaiheet jatkuivat pitkälle 
1900-luvulle. Puheopetuksen valtakausi päät-
tyi vasta 1970-luvulla ja kuurojen avioitumista 
koskevat rajoitukset poistuivat vasta vuonna 
1969.
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Lääkärit ovat monesti ilonpilaajia. Dol-
ce Vitan lapsuudessa äiti ja isä opetti-
vat pukemaan lämpimästi jo syys-lo-
kakuussa. Se tarkoitti pipoa, kaulalii-

na ja paksumpaa takkia. Näin vältyttäisiin 
flunssalta, köyhältä ja korvatulehduksilta.

Näillä opeilla lapset sitten kulkivat hiki 
pinnassa läpi hyvinkin lämpimien syyspäi-
vien. Hiukan ihmeteltiin, kun lämpimistä 
vaatteista huolimatta syysflunssaa ja korva-
tulehduksia sairasteltiin. Ja niitä lääkittiin 
joko lääkäreiden määräämillä tropeilla tai 
sitten kotikonstein.

Kammottaviin kotikonsti oli tupakoivissa 
perheissä tupakansavu. Dolcen korvat eivät 
säästyneet uskomushoidolta. Isältä pum-
mattiin vahva Life-savuke. Äiti ei muulloin 
polttanut, mutta hän antoi savuhoitoa. 
Paikallaan piti istua, kun äiti veti savua 
suuhunsa ja puhalsi sen sitten kipeään 
korvaani. Eikä meidän perheen hoito ollut 
poikkeus. Hoitosuosituskin saatiin usein 
lääkäriltä.

Hoidon uskottiin tehonneen, kun pikku-
poika tunsi jo aamulla kivun hellittäneen. 
Se oli 50-lukua. Kuulin, että vielä 70-luvul-
lakin savun parantavaan voimaan uskot-
tiin.

USKOMUKSIA

Sitten tultiin uuden lääketieteen äärelle. 
Nuoremmat tutkijat osoittivat lähes kaikki 
entiset poppakonstit täysin vääriksi ja pilasi-
vat ilon kertaheitolla.

Meidän perheessä uusi tieto jaettiin jo 
60-luvulla niin, että kaikki lapset kutsut-
tiin olohuoneen matolle ja isä keinutuoliin 
kuulemaan, kun äiti luki kuuluvalla äänellä 
jotakin asiantuntija- artikkelia.

”Ennen kuin korva tulehtuu, tulee limai-
nen hengitystietulehdus... Tämä saattaa ah-
tauttaa korvatorvea ja muuttua välikorvan 
tulehdukseksi” äiti luki arvokkaalla äänellä.

Sitten seurasi äitiä ärsyttänyttä lisätietoa. 
Artikkelin mukaan näet kylmällä ilmalla 
huonosti suojatut korvat tai ulkoilu ilman 
kaulahuivia EIVÄT VOI aiheuttaa korva-
tulehdusta eikä tulehdus tartu lapsesta 
toiseen. Ja isän tupakointi sai erityisesti 
huutia. Altistuminen tupakansavulle voi 
edesauttaa välikorvan tulehduksen kehitty-
mistä.

Kuin huomaamatta unohdettiin savuhoi-
dot. Niistä ei sen koommin puhuttu. Mutta 
perheen auktoriteetti eli äiti piti huolen, että 
kylmällä käytettiin korvaläppiä ja kaulahui-
via. Äiti totesi, että ”eivät ne lääkäritkään 
sentään kaikkea tiedä”.

          DOLCE VITA
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Kuuloliitto on kiinnittänyt huomioita 
Nelosen kotimaisten tv-ohjelmien teks-
titysten laadun heikkenemiseen syksyn 
ja talven aikana. Nelonen tekstittää nyt 
kotimaiset ohjelmat automaattista pu-
heentunnistusta hyödyntäen. 

Neuvotteluja on käyty loppuvuodesta 2018 
ja tämän vuoden aikana liikenne- ja viestin-
täministeriön sekä viestinnän alaa valvovan 
Traficomin kanssa. Kuuloliitto on yrittänyt 
neuvotella suoraan Nelosen kanssa, mutta 
neuvotteluihin ei ole ollut Nelosen mukaan 
mahdollisuutta aikataulusyistä.

Tekstityspalveluja ohjaa tällä hetkellä 
sähköisen viestinnän palvelulaki, joka määrit-
telee tekstityksen ohella myös muita viestin-
täpalveluja. Laki edellyttää, että suomen- ja 
ruotsinkielisistä Yleisradion ohjelmista on 
tekstitettävä 100 prosenttia ja MTV3:n, Nelo-
sen sekä Alfa TV:n ohjelmista 75 prosenttia. 
Suorien lähetysten tekstitetty uusintaversio 
on lähetettävä vuorokauden kuluessa suorasta 
lähetyksestä ja mahdollisimman pian tilaus-
ohjelmapalveluissa. Lainsäädännön nykyinen 
heikkous on se, ettei tekstitykselle ole asetettu 
laatutavoitteita.

Liikenne-ja viestintäministeriö (LVM)  on 
paraikaa uudistamassa sähköisen viestinnän 
palvelulakia. Tämä johtuu uudesta, päivite-
tystä EU:n audiovisuaalisia palveluja koske-
vasta direktiivistä. Ministeriö on järjestänyt 
keväällä useita sidosryhmätapaamisia ja 
esteettömyyspalveluista on keskusteltu myös 
tv-yhtiöiden ja kaapelioperaattoreiden kesken. 
Nämä keskustelut ovat hyvin tärkeitä ennen 
lain ensimmäistä version ulostuloa, sillä niissä 
on mahdollista tuoda esiin erilaisia kehitysnä-
kymiä ja tarpeita.

Kuuloliitto seuraa aktiivisesti Nelosen 
automaattiseen tekstitykseen liittyviä haasteita

Tätä kirjoittaessani hallitusneuvottelut ovat 
meneillään ja hallitusohjelma on vielä auki. 
Kun seuraava liikenne- ja viestintäministeri on 
valittu, pystyy LVM tekemään poliittisia linjauk-
sia ja päätöksiä vahvemmalla mandaatilla myös 
tekstityksen järjestämiseen liittyvissä avoimissa 
kysymyksissä.

Kuuloliitolla on kolme tavoitetta, jotka on otet-
tava lainsäädännön uudistuksessa huomioon:

- Kuulovammaisten valinnanvapausmahdolli-
suuksia seurata tekstitettäviä kotimaisia ohjel-
mia on laajennettava.

- Tekstityksen laatu on kirjattava lakiin.
- Kotimaisten netti-tv-sisältöjen tekstitys on 

saatava pakolliseksi. Tämä koskettaa Yleä ja 
kaikkia kaupallisia kanavia. Nyt tosin kuulovam-
maisten vastuulla on tietää itse, miltä päätelait-
teilta tekstitettävät netti-tv:n sisällöt parhaiten 
näkyvät.

LVM on antanut alustavan aikataulun lain-
valmisteluun. Loka–marraskuussa tulee ministe-
riöltä ensimmäinen lakiluonnos, johon on mah-
dollisuus antaa lausunto. Laki tulee eduskunnan 
käsittelyyn talvella–keväällä 2020 ja voimaan 
joko ennen kesää 2020 tai sen jälkeen. 

Tämä aikataulu vaikuttaa siihen, miten nope-
asti lailla voidaan vaikuttaa Nelosen haastaviin 
automaattisiin tekstityksiin. Kerromme tämän 
asian kehittymisestä liiton verkkosivuilla ja 
Facebookissa.

Mitä voit tehdä, jos koet automaattisen 
tekstityksen hyödyttömänä? 
➜ Anna palautetta suoraan Neloselle ja 

kerro kokemuksiasi palvelusta 
➜ On tärkeää, että mahdollisimman moni 

antaa palautetta, sillä vain näin Nelo-
nen voi saada käsityksen tyytymättömi-
en asiakkaiden määrästä.

Digitaalinen tekstitys:
Valitse television tai digiboksin asetuksista tekstitys-
kieleksi hollanti. Tallentavat digiboksit mahdollista-
vat tallennuksen tekstityksen kanssa. Tämä kosket-
taa 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
 

TV-tekstitys kuntoon! 
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 kana-
villa YLE 1, YLE 2 ja YLE Teema teksti on: Tekstitetty suomeksi ja 
ruotsinkielisellä YLE FEM –kanavalla: Svensk textning. 

TEKSTI: SAMI VIRTANEN
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Nykyisin puhutaan paljon ilmaston-
muutoksesta, joka onkin huolestutta-
va asia.  Ilmastonmuutos on mukana 
keskustelussa naudanpihveistä, auto-
jen verotuksesta ja tuulivoimasta.  
 Mutta vaikuttaako ilmastonmuutos 
myös kykyymme kuulla?

Iltalehden mukaan osassa Suo-
mea vuoden 2018 heinäkuu on ollut 
kuumin yli sataan vuoteen.  Lämpimällä 
säällä kauniissa auringonpaisteessa pihalla 
puuhatessa tulee helposti hiki. Kun ilmaston 
muutoksen takia on odotettavissa yhä lämpi-
mimpiä kesiä, on myös hikoileminen lisäänty-
mässä.

Kun sitten märkää hikeä valuu ohimoita 
pitkin ja pisara putoaa kuulokojeen mikro-
foniaukkoa peittävälle suodattimelle kastel-
len sen märäksi, ei ääni enää kulje ja kojeet 
mykistyvät.

Jos ilmastonmuutos lisää kuumia kesiä, 
kuumat kesät edistävät hikoilua ja näin 
kuulokojeiden kastumien lisääntyy, voidaan 
tästä vetää johtopäätös, että ilmastonmuutos 
vaikuttaa myös kuulokykyyn.

Onneksi asiaan on helppo ja yksinkertainen 
ratkaisu.

Elektroniikkalaitteiden pakkauksista ja 
lääkepulloista löytyy pieniä pusseja, joissa 
on rakeista ainetta. Tämän tarkoituksena 
on imeä kosteutta, joka mahdollisesti pilaisi 
myytävän tuotteen. Kun näitä pusseja keräi-

TEKSTI JA KUVA: JUKKA RASA

Ilmastonmuutos  
ja kuulokyky

lee talteen, voi niitä hyödyttää myös kuuloko-
jeiden kuivattamiseen.

Itselläni on pieni peltinen rasia, jossa 
lääkäri-appeni on aikanaan säilyttänyt lääke-
ruiskuja ja muita lääkinnällisiä apuvälineitä. 
Appiukkoni on jo edesmennyt ja lääkeruiskut 
ovat muuttuneet kertakäyttöisiksi, joten rasia-
kin joutaa muuhun käyttöön. Se elää nyt uutta 
elämäänsä kuulokojeiden kuivurina. Rasian 
pohjalla on muutama kuivauspussi ja kun 
sinne sulkee kastuneen kuulokojeen, kuivuu 
se taas käyttökuntoon nopeammin, kuin olles-
saan pelkästään piirongin päällä.

Kuulokojeiden kuivaamiseen on toki ole-
massa hienoja sähköllä toimivia kuivureita, 
mutta kierrättämällä kosteudenpoistopussit 
ja vanhat rasiat saat kuivien kuulokojeiden 
lisäksi hyvän omantunnon kierrättämällä van-
haa sen sijaan, että ostaisit uutta.

Kierrätä kosteudenkeräyspussit. Käytä niitä 
kostuneiden kuulokojeiden kuivaamiseen.

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 näky-
viin, 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/yleohjelmateksti-
tys.

Kattava TV-opas, jossa kerrotaan kaikkien pääka-
navien 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.
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Yleisestä oletuksesta poi-
keten tinnitusta voidaan 
hoitaa fysioterapiassa, 
tinnituksen syntytavasta 
riippumatta. Tinnitus 
tarkoittaa ääntä, jonka 
yleensä vain asianomai-
nen havaitsee yhdessä 
tai molemmissa korvissa. 
Tinnitus on kuuloelinten 
tai siihen välillisesti vai-
kuttavan elinjärjestelmän 
toimintahäiriöstä johtuva 
epämiellyttävä tai häi-
ritsevä oire, joka tuntuu 
jatkuvana, toistuvana tai 
ajoittaisena ilman ulkois-
ta äänilähdettä. Tinnitus 
kuvaillaan usein korvien 
soimisena tai sihisevänä tunteena korvassa. 
Valtaosalla kaikista tinnitusoireisista tinnitus 
liittyy osittain tai täysin tuki- ja liikuntaelimis-
töön tai aistien hahmotusjärjestelmään. Vaivan 
yleisyydestä kertoo se, että tinnitusta on 10-15 
prosentilla aikuisväestöstä. Osalla tinnitus 
aiheuttaa merkittävää haittaa elämänlaadulle. 
Parhaimmissa tapauksissa vuosikymmeniä 
kestänyt tinnitus on saatu hoidoilla kokonaan 
poistettua.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää 
mitä tinnituksen hoidosta tiedetään ja mistä 
asioista tarvitaan lisää tietoa tinnituksen hoi-
dossa. Opinnäytetyössä käytettiin systemaat-
tista kirjallisuuskatsausta ensisijaisen tiedon-
hankintamenetelmänä. Sen tarkoituksena oli 
kerätä tuoretta tutkimustietoa tinnituksen 
fysioterapiasta eri tieteellisistä tietokannoista. 
Opinnäytetyön systemaattisen kirjallisuuskat-
sauksen tutkimukset viittaavat siihen, että 
kaularangan ja purentaelimistön fysioterapia 
lievittää tinnitusta, jos tinnitukseen yhdistyy 
näiden alueiden ongelmia. Akupunktiosta 
tinnituksen hoidossa on tehty vuosikymmeniä 
tutkimuksia ja tutkimusten näyttö vaihtelee 
paljon sekä ero tutkimusten tulosten välillä on 
huomattava. Viiden vuoden sisällä julkaistuis-
sa tutkimuksissa tulokset viittaavat siihen, 
että akupunktio lievittää erityisesti tinnituk-
sen voimakkuutta ja sen aiheuttamaa epämu-
kavuuden tunnetta. 

Tuoreissa tutkimuksissa esille nousi myös 
sähköhoidot ja psyykkinen terapia. Sähköhoi-
tona tinnituksen hoidossa on käytetty TENS 
–hoitoa, jolla on saatu helpotusta erityisesti 
matalataajuuksiseen tinnitukseen tai lievän 

TEKSTI: VALTTERI KEROKOSKI & JARNO MAKKONEN

Opinnäytetyö tinnituksen 
fysioterapeuttisesta hoidosta

kuulonaleneman yhteydessä ilmenevään 
tinnitukseen. Tutkimuksissa on käytetty myös 
psykofyysistä lähestymistapaa eli mindful-
nessmeditaatiota ja rentoutusterapiaa, jotka 
molemmat ovat tutkimusten mukaan todettu 
hyviksi hoitomenetelmiksi. Tinnituksen psyyk-
kinen puoli on tärkeää ottaa huomioon tinni-
tuksen hoidossa, koska esimerkiksi stressillä 
on havaittu olevan yhteys tinnituksen voimak-
kuuteen.

Opinnäytetyössä toteutettiin asiantunti-
jakysely, johon vastasivat korva-, nenä- ja 
kurkkutautien erikoislääkärit Marja Estola ja 
Tapani Rahko sekä tinnitusta hoitanut fysio-
terapeutti Mikko Tynkkynen. Suomessa on 
hoidettu tinnitusta fysioterapeuttisin keinoin 
ja alan asiantuntijat ovat havainneet hyvän-
laatuisen asentohuimauksen hoidon sekä 
triggerpisteiden kylmävenytyksen tehokkaaksi 
keinoksi hoitaa tinnitusta. Faskiamanipulaa-
tiolla on saatu myös hoitovastetta joissakin 
tapauksissa. Tinnituksen hoidon haasteeksi on 
kuitenkin kerrottu tinnituksen etiologian eli 
syy-seuraussuhteen tuntemattomuus.

Yhteistyössä tinnitusta hoitaneiden asian-
tuntijoiden kanssa syntyi opas, johon on kerät-
ty fysioterapeuteille suunnattuja menetelmiä 
hoitaa ja tutkia tinnitusta. Fysioterapeuteille 
suunnattua opasta tinnituksen hoitoon ei ole 
aiemmin tehty. Opinnäytetyö toteutettiin 
yhteistyössä Eksote Imatran korva-, nenä- ja 
kurkkutautien poliklinikan kanssa.

Opinnäytetyön tekijöillä molemmilla on eri 
asteinen tinnitus ja idea opinnäytetyöhön sai 
alkunsa fysioterapeuttiopintoja edeltäneistä 
kokemuksista tinnituksen hoidosta.

Jarno Makkonen Valtteri Kerokoski
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Kirjat
TEKSTI:  SINIKKA PIHLAMAA

SYLVI KEKKONEN ajaa Tamminiemestä per-
heen mökille Suomusjärven Katerman kylään 
mukanaan Isa-koira ja vanhoja päiväkirjoja. 
Hän tarvitsee yksinäisyyttä, rauhaa omille 
ajatuksilleen ja kirjoittamiselle. Myös surul-
le, sillä hänen läheinen ystävänsä, kirjailija 
Marja-Liisa Vartio on kuollut samana kesä-
nä 1966. Piilopirtissä muutamana elokuun 
päivänä Sylvi Kekkonen on vapaa roolistaan 
presidentin rouvana; hän siivoaa, syö eväitä, 
lämmittää saunaa, kylpee ja ui. Mielessään 
hän käy keskustelua edesmenneen Marja-Lii-
san kanssa niistäkin asioista, joista on tottu-
nut vaikenemaan.

66-vuotiaan Sylvin ajatuksiin nousevat 
muistot lapsuudesta, nuoruuden rakastu-
misesta Urho Kekkosen kanssa, 1950-luvun 
vuosista pääministerin ja presidentin puoli-
sona, kaksospoikien syntymästä, keskenme-
noista ja kohdun ulkopuolisesta raskaudesta, 
reumahoidoista. Poikien aikuistuminen ja 
itsenäistyminen on jättänyt äitiin kaipauksen, 
eroahdistuksen.

PRESIDENTIN PUOLISO joutui asemansa takia 
pysymään miehensä varjossa. Hänessä oli 
monitahoisia piirteitä: ujo ja rohkea, hauras 

Nainen julkisen kuvan takana

ja vahva, perhekeskeinen 
emo ja itsenäinen nainen. 
Presidentin naissuhteet 
olivat julkisia salaisuuk-
sia: lehdissä julkaistiin 
kuvia Kekkosesta Anne-
Marie Snellmanin ja 
Anita Hallaman kanssa, 
myös uutisia heidän 
yhteisistä matkoistaan. 
Urho ja Sylvi Kekkonen 
pitivät perheen koossa 
yhteisestä sopimukses-
ta. Sylvi oli tottunut 
tiukkaan itsehillin-
tään. Hän tuki Kekko-
sen valtiomiesuraa.

Jähmettyneen kumppanuusavioliiton 
lisäksi Sylvi Kekkosella oli ongelmia ammatti-
identiteettinsä kanssa: asema rajoitti hänen 
toimintaansa kirjailijana. Kriitikot vähätteli-
vät hänen teoksiaan ja suhtautuivat häneen 
presidentin rouvana. Ajan modernistit vierok-
suivat hänen perinteistä tyyliään.    

Johanna Venhon Ensimmäinen nainen on 
henkilöhistoriallinen romaani naisesta, joka 
löytää kirjailijanäänensä. Romaanin lopussa 
Sylvi alkaa työstää viidettä teostaan, lapsuu-
denkuvausta Lankkuaidan suojassa (1968). 

”Minussa on kaikki eletty. Kaikki sekin, mi-
tä en ole edes huomannut eläneeni, on pesinyt 
minussa ja muuttanut minua. Luulin pitkään, 
että mielen saa puhtaaksi, kun vaikenee han-
kalista asioista. Kun kielen alla oli niin paljon 
kaikkea raskasta, olin yhä useammin vain 
mieluummin hiljaa. Ja hiljaisuudessa alkoi 
itää.”

Teoksen tapahtumat ovat todellisia, Sylvin 
sisäinen maailma

Venhon luomaa fiktiota. Teoksessa siirry-
tään välillä Helsinkiin ja seurataan kuvan-
veistäjä Essi Renvallin yrityksiä luoda Sylvin 
muotokuva. Kirjan kovassa kannessa on 
Renvallin piirros Sylvistä. 

Johanna Venho pohtii teoksessa naisen 
elämänkaarta ja identiteettiä. Hän on palkittu 
runoilija ja kirjailija. Venholta on ilmestynyt 
neljä proosateosta, joista tämä on ensimmäi-
nen historiallinen romaani. Sitä varten hän on 
lukenut Sylvi Kekkosen päiväkirjoja, työsken-
nellyt Tamminiemen museon Sylvin kamaris-
sa ja penkonut arkistoja. Venhon runoilijata-
usta näkyy teoksen herkässä kielessä.  

Johanna Venho:  
Ensimmäinen nainen. WSOY 2019

 K
U

VA
: W

SO
Y/

 V
EI

KK
O

 S
O

M
ER

PU
RO

 27 



NUORET

Tässä jutussa haastatellaan 
huonokuuloista nuorta, joka on 
mukana työelämässä. Lue mil-
laisessa työtehtävässä huono-
kuuloinen voi työskennellä. 

1. Kerro kuka olet, mistä tulet 
ja minne olet matkalla? 

Moro, mä oon Miro. Stadissa 
syntynyt ja kasvanut 25-vuotias. 
Olen menossa kohti tulevaisuutta, 
joka on nyt sumea, mutta kirkas-
tuu ajan myötä.

2. Missä työskentelet? Kerro 
tarkemmin työnkuvastasi ja 
minkälaisessa ympäristössä 
työskentelet? 

Olen tällä hetkellä töissä henki-
löstöpalveluyritys WorkPowerilla 
markkinoinnin harjoittelijana. Olen 
osavastuussa some-markkinoin-
nista ja sisällöntuotosta. Työhöni 
kuuluu toki paljon muutakin, 
esimerkiksi erilaiset asiakasillat ja 
messuilla esiintyminen kuuluvat 
myös työnkuvaan. Teen myös avus-
tavia toimistotöitä, kuten tilauksia. 
Meidän toimisto sijaitsee Runerber-
ginkadulla ja se on tällainen kiva 
avotoimisto, jossa jokainen tiimi 
on käytännössä samojen seinien 
sisällä.

TEKSTI: JOHANNES LAINE

Huonokuuloinen 
työelämässä

lä. Toki huonokuuloisuus luo omat 
haasteensa, mutta en ole kohdannut 
mitään, mistä en selviäisi.

Kyllähän melu aina häiritsee, 
mutta BR-leluissa minulle kehittyi 
aika korkea toleranssi melulle itke-
vien ja huutavien lapsien takia, joten 
se ei häiritse niin, että en pystyisi 
työskentelemään. Onhan melua ai-
na, ei sitä pääse pakoon, ellei kävele 
kuulosuojaimet päässä tai kuulolait-
teet off-asennossa.

4.  Käytätkö töissä apuvälineitä? 
Jos, niin millaisia? 

En käytä. Jos kuulolaitteita ei 
lasketa. 

5. Miten kehittäisit työympäris-
töä paremmin huonokuuloisille 
sopivaksi?

Täydellinen olosuhde työpaikalla 
olisi varmaan oma toimisto oven 
kanssa, jonka voi laittaa kiinni, kun 
melu yltyy korkeaksi, mutta itse 
pidän avotoimistosta, sillä olen hy-
vin sosiaalinen ja tykkään huudella 
takaisin. Sanon näin, että ihmiset 
joiden kanssa työskentelee ovat 
myös osa työympäristöä, joten jokin 
”koulutus” heille olisi myös sopiva 
vaihtoehto. Ja ainahan toimiston 
akustiikkaan voi kiinnittää huomio-
ta. En silti lähtisi kehittämään tätä 
toimistoa. Pidän tästä näin!

Kiitos Miro tästä mielenkiintoisesta 
haastattelusta! 

Moikka! Mä oon 16-vuotias Emma, Oulusta. Mulla on 
keskivaikea kuulonalenema ja kuulolaitteet on ollut 
molemmissa korvissa 3.5 vuotiaasta lähtien. Mä käyn 
Oulun seudun nuorten kuulokerhossa, joka on Oulun 
keskustassa noin kerran kuukaudessa. Tulin mukaan, 
koska on kiva hengailla muiden tyyppien kanssa. 
Kerhossa mukavaa on ollut se, että siellä hyväksytään 
erilaiset ihmiset.  

Tällä hetkellä kerhossa käy pari nuorta/per kerta, 
joten siellä voidaan vain jutustella ja pelailla lautape-
lejä. Siellä on myös joka kerta tarjolla välipalaa. Olisi 
kiva, jos tulevaisuudessa kerhoon tulisi enemmän 

3. Koetko melun häiritseväksi 
töissä? Oletko kokenut muita 
haasteita huonokuuloisuuden 
tai työympäristön takia? 

Ennen tätä työtä olin pitkään 
asiakaspalvelutyössä BR-leluilla, 
siinä oli välillä haasteita, kun 
melu yltyi korkeaksi ja asiakkaat 
puhuivat epäselvästi. Myös turis-
tit, jotka eivät osanneet englantia, 
loivat hankalia tilanteita. Mutta 
nykyisessä työssäni en ole kokenut 
enää samanlaisia haasteita. Toki 
avotoimistossa yltyy meteli välillä 
korkeaksi kaikkien puheenvuoro-
jen aikana ja lennokkaiden vitsien 
ansiosta, mutta ei ole synnyttänyt 
niin pahoja haasteita, ettei niis-
tä uudelleen kysymällä selviäisi. 
Molempien työpaikkojen haasteista 
selvisin hyvin uudelleen kysymäl-

Oulun kerho nuorille porukkaa, jotta toiminta voisi olla monipuolisempaa. 
Esim. sählyn pelaaminen voisi olla mukava aktiviteet-
ti, jos porukkaa olisi enemmän. 

Juuri sinä huonokuuloinen nuori voit tulla matalal-
la kynnyksellä kerhoon, milloin vain kerhon aikataulu-
jen puitteissa ja lähteä milloin vain. Eli voit tulla edes 
kokeilemaan puoleksi tunniksi, ei siellä ole pakko olla 
koko aikaa. Jokaisen kannattaisi tulla kokeilemaan, 
koska sinua ei pakoteta mihinkään ja jos et ole ennen 
tavannut ketään huonokuuloisia voit löytää kerhosta 
yhteenkuuluvuuden tunnetta, koska siellä on muita 
saman vaikeuden kanssa eläviä ihmisiä.

Hyvää kesää kaikille ja toivottavasti näemme 
tulevaisuudessa kerhossa!

EMMA KÄHKÖNEN
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NUORET

Kuuloliiton Uudenmaan kuulopiiri 
järjesti alueensa nuorille hauskan 
Escape room-seikkailun, jossa osal-
listujat pääsivät pelaamaan kah-
dessa erilaisessa pakohuonepelissä. 
Tapahtumaan osallistui yhteensä 
10 nuorta. 

Pelit järjestettiin Helsingin Hert-
toniemessä sijaitsevassa Escape 
room Running Rabbit:issä. Perille 
saavuttuamme jakaannuimme 
kahteen ryhmään. Toiset pääsivät 
selvittämään pelottavaa murha-
mysteeriä ja toiset jännittävää 
Egyptin arvoitusta. Kun olimme 
kaikki selvinneet ulos huoneista, 
menimme yhdessä syömään.

Nuoret olivat todella tyytyväisiä 
tapahtumaan, ja toivoivat myös 
jatkossa samanlaisia tapahtumia. 
Oli kiva päästä tapaamaan uusia ja 
vanhoja kuulokavereita ja vaihta-
maan kuulumisia kivan tekemisen 
ohella. 

Kiitoksia Uudenmaan piiri!

 

Oulun lasten kerho kokoontuu kuu-
kausittain. Toukokuinen kerhon ta-
pahtumapaikka oli Ainolan puisto, 
keidas keskellä Oulua. Edellispäivä 
oli ollut shokki kaikille, koska ke-
säinen päivä oli vaihtunut paksuun 
lumikerrokseen. Mölkkykilpailu on 
aluillaan. Ohjaajat Jenna Linsuri 
ja Anniina Kauppila merkkaavat 
vihkoon kilpailun tuloksia. 

Jenna on käynyt Kuuloliiton 
leireillä 7-vuotiaasta lähtien.

– Pienenä tykkäsin ohjaajista ja 
halusin itsekin ohjaajaksi. Viime 
kesänä olin ekan kerran leirioh-
jaajana ja nyt vedän Oulun lasten 
kerhoa. Nyt saan suunnitella leik-
kejä lapsille, sillä viihdyn lasten 
parissa.

– Opiskelen kosmetologiksi ja 

TEKSTI JA KUVAT: ERKKI AHONEN

Kerhonohjaamisesta energiaa

 Kuin olohuone Ainolan puistossa, 
tuumaavat Jenni, Anniina ja Eero. 

siinä saa myös toimia ihmisten 
parissa.

Anniina opiskelee sosionomiksi. 
Hän on toiminut Kuuloliiton leireil-
lä ohjaajana seitsemän vuotta.

– Pääsen oman alan juttuja 
tekemään. Valmistun mahdollisesti 
vuoden kuluttua. Minua kiinnos-
taa työskentely lastensuojelussa ja 
erityislasten parissa.

Kuuloliiton nuorisosihteeri 
Taneli Ojala kertoo, että huono-
kuuloiset kuulokojetta ja sisäkor-
vaistutetta käyttäjät ohjaajanuoret 
ovat monille lapsille esimerkkejä ja 
esikuvia.

– He ovat kuninkaita ja kunin-
gattaria, joita kuulovammaiset 
lapset ja nuoret katsovat ylöspäin, 
Ojala summaa.

Nuorten Escape room-seikkailu 
Helsingissä 6.4.2019
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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: PÄIVI LIIPPOLA 
KUVAT: PERTTI IKONEN, PÄIVI SEPPÄ-LASSILA

Suomen Akustikus-
neuri nooma yhdistys on 
kolmekymppinen
Sany on kolmekymppinen. Juhlapaikkana 
oli Tekniskan Salit ja juhlaa vietettiin yli 50 
kutsuvieraan, jäsenen ja läheisen voimin 18.5. 
Tunnelma oli leppoisan juhlava ja hyvä mieli 
jäi kuulemma muillekin kuin järjestäjille. 

Yhdistyksen puheenjohtaja Päivi Liippo-
la ja varapuheenjohtaja Erkki Kurtti vas-
taanottivat vieraat. Tervetulomaljan jälkeen 
nautittiin erinomainen lounas. Perustajajäsen 
Hilkka Ojala piti koskettavan ja mielenkiin-
toisen juhlapuheen, jota hartaana kuunneltiin.

Hallituksen jäsenet Tarja Koikkalainen ja 
Erkki Kurtti kertoivat poimintoja 30 vuodelta 
ja ne herättivät muistelemaan alkuaikoja, mie-
leen jääneitä henkilöitä sekä kursseja. Paikal-
la oli seitsemän perustajajäsentä. 

Ansiomerkkejä ja Sany-kiitosmaljoja jaet-
tiin. Kuuloliiton pronssiset ansiomerkit oli 
myönnetty Kaija Lankiselle ja Leena Olsbo-
Rusaselle, hopeiset Tuula Aavamäelle, 
Pertti Ikoselle ja Päivi Liippolalle.  

Anne Wicht-Kvarnströmiä kiitettiin yh-
distyksen kuulemisesta ja tukemisesta jo kah-
denkymmenen vuoden ajalta, Hilkka Ojalaa 
esimerkistä ja 30 vuoden tukihenkilötoimin-
nasta, Liisa Sammalpengeriä NF2-tukijana 
ja oppaana toimimisesta ja Seppo Lehtosta, 

Puheenjohtaja Päivi Liippola ja varapuheenjohtaja 
Erkki Kurtti 

joka ainoana entisenä puheenjohtajana oli 
paikalla, toiminnasta akustikusneurinooma-
läheisenä. 

Anne Wicht-Kvarnström arveli kiitospu-
heessaan, että yhdistyksen vertaistuki- ja 
kurssitoiminta ovat juuri sellaista, mitä jäse-
nemme odottavat ja toivovat. 

Kakkua ja kahvia nautittiin trubaduurin 
letkeän laulun ja soiton tahtiin. Samalla 
voitiin päivittää viimeiset kuulumiset tuttujen 
kesken. Tästä on yhdistyksen hyvä jatkaa. 

Juhlan alla valmistui historiikkikirjanen 
’Toiskorvaisena jo 30 vuotta – Suomen Akusti-
kusneurinoomayhdistys ry 1989 - 2019’. Kirjaa 
oli tekemässä jäsenistä koottu toimikunta, 
jonka puheenjohtajana toimi Leena Olsbo-
Rusanen. Kirja on tilattavissa Sanysta ja hinta 
postikuluineen on 15 euroa.  

TEKSTI JA KUVAT: LEILA LIIKAVAINIO

Kuulopäivä Sodankylässä 
 

Sodankylän Kuulo ry:n perinteinen Kuulopäivä 7.5. seurakun-
tatalolla oli saanut suuren määrän kuuloasioista kiinnostuneita 
kokoontumaan yhteen. Yhdistyksen puheenjohtaja Viljo Poikela 
avasi mielihyvää tuntien tilaisuuden toivottaen runsaan osal-
listujamäärän tervetulleeksi. Lapin kuulopiirin puheenjohtaja 
Jaakko Alamommo kertoi erittäin selkeästi tärkeistä kuuloasi-
oista yleisellä tasolla. Puheessa tuli selvästi esille mm. huoli, että 
Kelan kirjoitustulkkauspalvelut ovat uuden ohjeistuksen mukaan 
totaalisesti heikentyneet. Tähänkään tilaisuuteen ei saatu kirjoi-
tustulkkia, vaikka se on monelle huonokuuloiselle kuuluva etu.

Kokemuskouluttaja Marjatta Nyman kertoi omakohtai-
sia kokemuksia kuulon heikkenemisestä, vertaistuesta ja 
saatavilla olevista apuvälineistä. Sanomana oli, ettei kuulon 
heikkenemistä eikä kuulokojetta pidä hävetä, emmehän me 

Virkeät 
Viittojat 
Sodanky-
lassä.
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TEKSTI JA KUVA: RIITTA SUOMINEN

Akaan Seudun  
Kuulo palkitsi

 
Mauri Pakkanen toi idean Myrsky korvassa 
meluvalistuksesta Akaan Seudun Kuulo ry:n 
hallitukselle. Hallituksessa arvoimme yhden 
koulun Akaasta ja Urjalasta. Mauri toteutti 
projektin arvalla valituissa kouluissa, Akaas-
sa Arvo Ylpön koulussa ja Urjalassa Aseman 
koulussa. 

Seuraavassa hallituksen kokouksessa saim-
me vaikean tehtävän pisteyttää ”Myrsky kor-
vassa” aihetta upeasti kuvaavat piirustustyöt. 
Kaikissa töissä aihe oli huomioitu luovasti. 
Mauri kertoikin ihmetelleensä, miten aktiivi-
sesti lapset kuuntelivat ja olivat kiinnostunei-
ta kuulonsuojauksesta.

Mauri laski pisteytyksemme tuloksen 
kotonaan ja kuudesta eniten pisteitä saanees-
ta työstä kuvataiteilija Seija Kinnari valitsi 
kolme hänen mielestään parasta työtä. Jokai-
sessa valitussa 1. ja 2. luokassa kolme eniten 
ääniä saaneiden töiden tekijöistä palkittiin 
kuulosuojaimilla.  Akaan Seudun Osuuspank-
ki lupasi myöhemmin kysyttynä sponsoroida 
palkinnot tärkeän kuulonsuojelua edistävän 
projektin kunniaksi. 

Seija Kinnari ja Mauri Pakkanen palkitsivat Alpo Ylpön 
koululaisia. 2-luokkalaiset olivat tutustuneet meluasi-
oihin opettaja Rita Jussilan johdolla.

häpeä silmälasejakaan, jotka ovat näön 
heikkenemisen apuväline. Hänelle oli 
avautunut aivan uusi maailma, kun sai 
kuulokojeen; ”kuuli haavan lehtien havinan”. 
Pitää uskaltaa olla sinut itsensä ja kuuloko-
jeen kanssa eikä missään vaiheessa eristäytyä. 
Mitä aikaisemmassa vaiheessa kuulon heike-
tessä hankkii kuulokojeen, sitä helpompi on 
siihen tottua. Hänkin hankki 10 vuotta liian 
myöhään. Apuvälineitä television katseluun 
tai esim. ovikellon soittoon, puhelimen ääneen 
ja muihin hälytyksiin on kyllä, mutta saantiin 
vaikuttaa valitettavasti kuulon taso. Ts. pitää 
olla tarpeeksi ”huono” kuulo, että yhteiskunta 
antaa apuvälineitä. Parasta vertaistukea on 
kertoa kokemuksia toisten kuulovammaisten 
kanssa.

Yleisöstäkin muutama henkilö kertoi omista 
kokemuksistaan.

”Virkeät Viittojat” Kemistä Marjatta ja 
Lauri Nyman ja entinen sodankyläläinen 
Kyösti Hoppula esittivät viittoen ”Aliinan, 
joka kuulee käsillään, Kultainen nuoruus ja 
Ystävän laulu”. Juhlayleisön kommenttien 
mukaan laulut saivat viittomakieltä osaamat-
tomankin mielestä aivan uuden ulottuvuuden 
ja sisällön, kun ne tulkattiin tunteella herkin 
käsin. Katse ja mielikuvitus kulkivat käsien ja 
ilmeiden mukana, vaikka nauhurilta kuultiin 
laulut artistien esittäminä. Uutta kulttuuri-
tarjontaa.

Maire Katajan johdolla laulettiin ensin 
pari yhteislaulua ja tilaisuuden lopuksi hän 
esitti Arvo Ylitalon ja Sanni Kotirannan 
tuotantoa. Pj Viljo Poikela kiitti esiintyjiä ja 
juhlayleisöä kutsuen maittavalle lohikeitolle 
ja piirakkakahville. Puheensorinasta päätellen 
tämä oli mainio vertaistukitilaisuus, jossa 
tavattiin tuttuja, solmittiin uusia ystävyyksiä 
ja kerrottiin kuulumisia. Kiitokset kaikille ja 
tervetuloa seuraaville Kuulopäiville!
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TEKSTI JA KUVAT: ERKKI AHONEN

Kuuloauto lähti 
Kymenlaaksosta 
Suomen kierrokselle
Keijo Purho saa numerolapun 1. Hän pääsee 
ensimmäisenä kuuloseulaan Jaalassa.

– Lehdestä luin, että tänne tulee kuuloauto. 
Vaimo on epäröinyt, että kuulossani on vikaa. 
Olen sahannut niin paljon moottorisahalla ja 
nuoruudessani ei kuuloa suojattu. Taustame-
lussa en meinaa saada puheesta selvää.

Helga Puranen on laittanut pöydän val-
miiksi. Hän toimii Kuusaan Kuulosten kuulo-
lähipalvelussa, kuinka ollakaan, hän on tehnyt 
työuran kuulontutkijana.

– Tiedostan, että niin paljon on huonokuu-
loisia. Minulla on tarve auttaa ja tästä saan 
hyvää palautetta, hän vastaa kun kysyn miksi 
kuuloasiat kiinnostavat häntä edelleen.

Jaalan terveysasema täyttyi jo ennen kello 
yhdeksää. Hannele Löytty laittaa kuulo-
seulan laitteiston valmiiksi. Hän ottaa kuulo-
seuloja. Korvalääkäri Elina Rytsölä saapuu 
tulkitseman kuuloseuloja ja ohjaamaan tarvit-
taessa eteenpäin. 

Purho tulee kuuloseulasta ja Puranen kat-
soo kuulokäyrää.

– Kirkkaat äänet ovat kateissa. Kannattaa 
varmasti tarkistuttaa tarkemmin miten kuulet 
konsonantit ja vokaalit, Puranen selvittää.

– Tämä on tehdaspaikkakunta. Kun aukai-
sen kotioven, vastassa on vaikka kuinka mon-
ta huonokuuloista, Purho kertoo hymyillen.

Hannele Löytty on havainnut, että huono-
kuuloisen on vaikea lähteä hakemaan apua 
ongelmaan pitkien matkojen päästä ja torju-
tuksi tulemisen pelosta. Väestölle on suuri 
merkitys, että kuuloauto menee sinne, mistä 
kaikki terveyspalvelut on siirretty kuntien 

keskustoihin tai sosiaali- ja terveyspalveluiden 
maakunnallisiin yksiköihin. 

– Kuulovammaisuutta hävetään ja vähätel-
lään. Terveydenhuolto kohtelee huonokuuloi-
sia eriarvoisesti eri kuntien terveydenhuollon 
yksiköissä. Henkilöille luovutetaan laite, jonka 
käyttö ei onnistu muista sairauksista johtuen. 
Ikäkuuloisten, joiden sosiaalinen kuulokyn-
nys on normaali, mutta sanojen erottelukyky, 
taustahäly ja kuunteleminen ryhmätilanteissa 
on vaikeutunut jäävät palveluiden ulkopuolel-
le ja syrjäytyvät. 

– Kuuloasemille on vaikea päästä vastaan-
otolle. Kuulokojeen saaneet eivät pääse riit-
tävän nopeasti uusintakäynnille, ohjaukseen 
ja säädättämään kojetta. Kuulonalenemaa 
sairastavien määrä lisääntyy, julkinen tervey-
denhuolto ei pysty reagoimaan tilanteeseen 
riittävän aikaisessa vaiheessa.

– Olen huolestunut kuulovammaisten sosi-
aali- ja terveyspalveluiden saannin puolesta, 
Löytty painottaa.

Kuuloauto mahdollistaa kuulonalenemaa 
epäilevän pääsyn kuuloseulaan, jossa tehdään 
suuntaa antava kuulokäyrä sekä tulkitaan 
tulos jatkotoimenpiteitä varten.

– Kuuloauton vapaaehtoiset toimivat 
kansalaisten tukena ja rohkaisijana avun 
hakemisessa kunnan ja maakunnan terveys-
palveluista. Kuuloautotapahtuma kannustaa 
kansalaisia osallisuuteen ja vaikuttamiseen 
sekä syrjäytymisen ehkäisyyn. 

Löytty sanoo saavansa intoa omaan toi-
mintaan muilta kuuloauton parissa toimivilta 
vapaaehtoisilta.

– Koen tärkeäksi ihmisten auttamisen kuu-
loasioissa. Asiakkaiden myönteinen palaute 
kannustaa minua toimimaan kuuloautossa. 

Kuusaan Kuuloset on vireä yhdistys. Jäse-
niä on noin 400. Yhdistys toimii SuurKouvolan 
alueella, johon kuuluvat Kuusankoski, Jaala 
ja Iitti.

Kuuloauto 
lähti Suomen 
kiertueelle 
Jaalasta.

Kentältä
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Tämän lehden ilmestyessä Kopolasta kuuluu 
iloisia nuorten ääniä, sillä Vantaan seurakun-
nan rippikoululaiset ovat vallanneet kurssi-
keskuksen. Rippileirejä on yhdeksän peräk-
käin. Toukokuussa pidettiin kevään yleistal-
koot ja valmisteltiin tilat rippiläisten tulla. 
Kaksikymmentä talkoolaista tekivät ahkerasti 
töitä ja katsottiin, että paikat ovat siistissä 
kunnossa, puita pilkottu tarpeeksi ja kesäka-
lusteet paikallaan. Vasta elokuusta palataan 
tuttuun kurssitoimintaan. 12. elokuuta alkaa 
ensimmäinen sopeutumisvalmennuskurssi. 
Kurssit alkusyksystä ovat kovasti täyttyneet, 
joten kursseista kannattaa kysyä suoraan Ko-
polasta ja hakeutua mahdollisimman pian.

Talkoiden yhteydessä 19.5. oli Kopolan Kan-
natusyhdistyksen vuosikokous, jossa puheen-
johtajaksi valittiin Kari Kanerva. Tavallaan 
Kari palasi virkaan, sillä hän oli useita vuo-
sia kannatusyhdistyksen puheenjohtajana 
2010-luvun alkupuolella. Hallitus valitsi vara-
puheenjohtajaksi Marja Antolan.

Uutta on kannatusyhdistyksen kirpputorin 
toiminnan viriäminen uudelleen. Kirpputo-
rille tehtiin pysyvät tilat aittarakennukseen 
ja hyväkuntoista kirpputoritavaraa toivotaan 
kertyvän. Jos on lahjoitettavaa tavaraa, siitä 
voi ottaa yhteyttä esim. Marja Antolaan. 
Kirpputoritoiminnasta saadut varat käytetään 
Kopolan tukemiseen.

Elokuun 19.–22. on tarjolla Kopolan Kanna-
tusyhdistyksen järjestämä Kopolan kesäpäivä, 
neljä päivää rentoa vertaisseuraa. Päivien 
ohjelmassa on liikuntaa, luonnossa liikkumis-
ta, retkeilyä, mutta myös kuntoutusta: päivien 
aikana voi kuunnella Elina Rytsölän luentoa 
sekä keskustella kahden kesken hänen kans-
saan kuulo-ongelmista. Päivien pääasia on 
virkistävässä yhdessäolossa. Päivistä on oma 
ilmoitus tässä lehdessä.

Toivomme Teille kaikille virkistävää kesää. 
Nähdään syyskesällä taas Kopolassa!

Kopolan henkilökunta  
& Kopolan Kannatusyhdistys ry:n hallitus

TEKSTI JA KUVAT MAIRE PALTARE

Kesäinen tervehdys 
Kopolasta

KOPOLAN KESÄPÄIVÄT  
19.-22. elokuuta 2019
Kuuloliiton Kopolan kurssikeskuksessa, os. Velis-
järventie 50, Kuhmoinen

Neljä loppukesän päivää vanhassa pappilamiljöössä 
mukavassa vertaisseurassa!  
 Päivien ohjelmassa on erilaista toimintaa. Maa-
nantaina kotiudutaan, tutustutaan ympäristöön ja 
liikutaan lähiympäristössä, saunotaan sekä tutustu-
taan grillin ympärillä. Tiistai on retkipäivä, jolloin vie-
raillaan Kuhmoisten kulttuurimaisemissa paikallisen 
oppaan johdolla. Keskiviikkona kohotetaan kuntoa 
joko omaan tahtiin tai yhdessä pelaten. Torstaina 
tehdään vielä pieni luontoretki.
 Myös kuulon kuntoutus on mukana: korvalääkäri 
Elina Rytsölä pitää yleisöluennon sekä keskustelee 
kahden kesken kuulo-ongelmistasi. 
 Ke-to on mahdollisuus saada hierontahoitoja 
hyvinvointiviikonlopun tapaan. Kahtena iltana on 
mahdollisuus osallistua karaokeen.
 Osallistuminen ohjelmaan on täysin vapaaeh-
toista, jos haluaa voi toimia aivan oman ohjelman 
mukaisesti. Ennen kaikkea rentoudumme ja voi-
maannumme syksyä varten.  
 Kesäpäivien osallistumismaksu  200 e /henkilö, sis. 
majoituksen kahden hengen huoneessa, ateriat ja 
ohjelman. Retkistä ja hoidoista pieni erillismaksu.  Il-
moittaudu 2. elokuuta mennessä  puh. 040  5691463 
tai sp.elina.rytsola@gmail.com

Kopolassa Frisbee / Neu lonta-
viikonloppu 9.-11.8.2019
Tule mukaan muistelemaan ja tekemään vohvelikir-
jontaa.
Voit tehdä itsellesi oman kietaisu-/saunapyyhkeen, 
turbaanin tai vaikkapa pesukintaan.
Voit tehdä myös omia käsitöitä.
Ohjelmassa pidetään välillä taukojumppaa ja käym-
me myös lenkillä, saunotaan ja uidaan.
Tule mukaan nauttimaan mukavasta vertaisseurasta
Vetäjänä Irma Liimatainen

Frisbeeviikonloppu
Tule mukaan kokemaan frisbeeviikonlopun hienous: 
Kopolan puitteet täysihoitoineen, hieno ja hyvin 
hoidettu Kuhmoisten frisbeegolfrata ja viikonlopun 
yhteishenki. Otetaan rennosti, vaikka välillä kilpail-
len. Tarkoituksena käydä rata läpi jo perjantaina 
ennen päivällistä tai iltapalaa. Saunotaan, uidaan ja 
tutustutaan toisiimme grillaillen, laulaen ja jutellen. 
Lauantaina kierretään rata kilpaillen. Perinteistä 
iltaohjelmaa halujen mukaan. Saunomista, uintia, 
grillaamista ym.  Sunnuntaina uusi tapa kilpailla. 
Vetäjänä Jorma Räikkönen
Viikonlopun hinta 120€/osanottaja (omilla lakanoilla)
Ilmoittautuminen viim. 29.7 mennessä sanna.lehtova-
re@kuuloliitto.fi tai p 0407703803
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Lasten ja nuorten 
kuntoutus
Moniammatillinen yksilökuntoutus, 
perheet/ Kela
Kuulo- ja kuulonäkövammais-
ten lasten ja nuorten yksilölliset 
harkinnanvaraisen tai vaativan 
kuntoutujan kuntoutusjaksot. 
Yksilökuntoutus toteutetaan laitos- 
tai 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 so-
pivina ajankohtina ja kuntoutus-
päätöksen voimassaolon aikana. 
Kuulo-Auris kokoaa kuntoutujista 
perheineen ryhmiä, jotta vertaistu-
ki jaksoilla toteutuu.

Näin haet lasten kuntoutukseen:
• Lasten/perheiden kuntoutukseen 

voitte hakea täyttämällä Kelan 
hakulomakkeen KU132 harkin-
nanvarainen TAI KU104 vaativa 
kuntoutus 

• Liittäkää hakemukseenne lääkä-
rin B-lausunto (harkinnanvarai-
nen kuntoutus) TAI kuntoutus-
suunnitelmaan lisätty suositus 
(vaativa) 

• Lähettäkää hakemuksenne liit-
teineen 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

Ryhmä suunnattu ensisijaisesti 
sisäkorvaistutteen käyttäjille! 
1. jakso 30.9.-4.10.2019 
Jatkojaksot vuonna 2020

Lokakuun ryhmät
Kaikenikäiset
1. jakso 7.–11.10.2019
Jatkojaksot 

Alle kouluikäiset
1. jakso 21.–25.10.2019
Jatkojaksot 

Marraskuun ryhmä
Kaikenikäiset
1. jakso 11.–15.11.2019
Jatkojaksot 

Aikuisten kuntoutus
Moniammatillinen yksilökuntoutus/ 
Kela:
Kuulo- ja kuulonäkövammaiset ai-
kuiset voivat hakea Kelalta harkin-
nanvaraisen kuntoutujan moniam-
matillisia yksilökuntoutusjaksoja. 
Kela tekee kuntoutuspäätöksen 
yleensä vuodeksi eteenpäin. Jakso-
jen ajankohdat sovitaan asiakkaan 
ja Kuulo-Auriksen kanssa yhdessä 
siten, että Kuulo-Auris kokoaa 
harkinnanvaraisista aikuisista 
kuntoutujista ryhmiä, jotta vertais-
tuki jaksoilla toteutuu. Omaisen tai 
omaisten osallistuminen jaksoille 
on tärkeää. Perusteet omaisen osal-
listumiselle tulee mainita Kelan 
hakemuslomakkeessa sekä lääkä-
rin suosituksessa (B-lausunto).

Vuonna 2019 alkavat ryhmät 
aikuisille
Marraskuun ryhmät
1.  jakso 18.-22.11.2019
Jatkojaksot vuonna 2020

Ryhmä ensisijaisesti meniere-
kuntoutujille
1.  jakso 25.-29.11.2019
Jatkojaksot vuonna 2020

Näin haet aikuisten kuntoutuk-
seen:
• Täyttäkää Kelan hakulomakkeen 

KU132. Mainitkaa hakemuksessa 
koko vuorokausimäärä eli 15 vrk 

• Liittäkää hakemukseenne lääkä-
rin B-lausunto. 

• Lähettäkää hakemuksenne liit-
teineen Kelaan.

Kuulo-Auris Oy toteuttaa lisää 
kuntoutusjaksoja sekä lapsille 
että aikuisille tarpeen mukaan. 
Kysy vaihtoehdoista henkilö-
kunnalta.
Kuulo-Auris Oy:n kuntoutuk-
seen on mahdollista ottaa myös 
muiden tahojen lähettämiä tai 
itse maksavia kuntoutujia.

PSYKOLOGIN 
TINNITUSKONSULTAATIO
Psykologin tinnituskonsultaatio 
sopii kaikille, jotka haluavat tietoa 
tinnituksesta ja ääniyliherkkyy-
destä ja joilla tinnitusoireet vai-
kuttavat esimerkiksi sosiaaliseen 
elämään, voimavaroihin, työssä 
jaksamiseen ja vapaa-ajan toimin-
taan. Konsultaatio tarjoaa tietoa 
tinnituksesta ja ääniyliherkkyydes-
tä sekä ohjausta niihin liittyviin 
hallintakeinoihin ja hoitoihin. 

TINNITUSHOITO (CBT-MENETELMIN)
Pitkään jatkunutta ja elämänlaa-
tua heikentävää tinnitusta ja ääni-
yliherkkyyttä hoidetaan intensiivi-
sellä psykologisella hoitomuodolla 
kognitiivisen käyttäytymisterapian 
(CBT) menetelmin. Tinnitushoidos-
sa asiakas oppii uusia hallintakei-
noja, joilla muuttaa tapaa tark-
kailla ja reagoida tinnitukseen ja 
ääniin. Tavoitteena on tinnituksen 
häiritsevyyden ja ääniyliherkkyy-
den vähentäminen sekä voimavaro-
jen ja itsehallintakeinojen lisäänty-
minen. 

Koulutus
Kuulo-Auriksen työryhmä räätälöi 
kuuloalan ammattilaiskoulutuksia 
opetushenkilöstölle, työterveydelle 
ja perheiden palveluille toteutet-
tavaksi ympäri maata joustavasti. 
Sekä ohjelma että keskustelijat 
ja esiintyjät valitaan kuulijoiden 
tarpeiden mukaan. Kysy lisää kou-
lutuspaketeistamme! www.auris.fi/
koulutus

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

Kurssit 2019
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Kopolasta tai tuoda itse. Viikonloput 
alkavat perjantai-iltana, jolloin tar-
jolla on iltapalaa ja sauna.

TAPAHTUMA   HINTA AJANKOHTA
Viitotun puheen  
kesäpäivät 200 € 6.-9.8
Frisbee- 
viikonloppu  
/ Neulonta- 
viikonloppu 120 € 9.-11.8
Kesäpäivät  
(KKY järjestää)   200 € 19.-22.8.
Vaellus- ja suku- 
tutkimus- 
viikonloppu 120 € 6.-8.9.
”Mitä meille  
kuuluu? -vertais- 
tapaaminen    120 €  10.-12.9.
It-kurssi  
(KKY järjestää) 120 €  13.-15.9. 

Musiikkiviikon- 
loppu  
(KKY järjestää)  120 €  18.-20.10.
Neulonta- 
viikonloppu  120 €  25.-27.10. 
Hyvinvointi- 
viikonloppu  120 €  1.-3.11.    
Isonvanhemmat  
ja lastenlapset  
viikonloppu    120 € 22.-24.11. 

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

Alueelliset sopeutumis-
valmennuskurssit 2019
Syyskauden alueelliset sopeutu-
misvalmennuskurssit järjestetään 
Kemissä, Vantaalla ja Tampereella. 
Kemin kurssi on suunnattu ikäänty-
neille kuulokojeen käyttäjille, Van-
taan kurssi työikäisille ja Tampe-
reen kurssi on tinnituspainotteinen. 
Kaikkiin kursseihin suosittelemme 
myös läheisen osallistumista. 

Ajankohdat ja paikkakunnat ovat:
• 17.-18.9.2019 Ikääntyneiden kurs-

si Kemi, Scandic Kemi
• 28.-29.9.2019 Työikäisten kurssi, 

Vantaa, Original Sokos Hotelli 
Vantaa

• 12.-13.11.2019 Tinnituspainot-
teinen kurssi, Tampere, Scandic 
Tampere Station

Kursseilla käsitellään kuuloon 
liittyviä teemoja ja kuulon vaiku-
tusta toimintakykyyn. Osallistujat 
saavat valmiuksia kuulokojeen 
käyttöön, sekä tietoa kuulon 
apuvälineistä, kommunikaatiome-
netelmistä ja tulkkauspalvelusta. 
Vertaiskeskustelut huonokuuloi-
suudesta, läheisten kokemuksista 
ja arjessa toimimisen keinoista ovat 
olennainen osa kurssiohjelmaa. 
Työikäisten kurssilla käsitellään 
myös työelämään liittyviä asioita 
ja tinnituskurssilla poisoppimisen 
menetelmiä.

Kurssit sisältävät kahden päi-
vän kurssiohjelman ja puolen 
vuoden kuluttua järjestettävän 
jatkotapaamisen, jonka ajankoh-
ta sovitaan kurssilla. Tinnituskurs-
silla ei ole jatkopäivää. Majoitus on 
kahden hengen huoneissa täysihoi-
dolla. Kurssit järjestetään Veikka-
uksen tuella ja ne ovat osallistu-
jille maksuttomia. Matkakuluista 
osallistujat vastaavat itse. 

Lisätietoa ja hakemukset 19.6. - 
5.7. välisenä aikana: toimistosih-
teeri Ulla Salonen, Kopolan kurssi-
keskus, p. 03 5522 111. 
Lomakauden jälkeen tiedustelut 
Kemin kurssista kuntoutussihteeri 
Maria Timoselta p. 0400 903 407, 
maria.timonen@kuuloliitto.fi ja työ-
ikäisten- ja tinnituskurssin osalta 
suunnittelija Anna-Maija Toloselta 
p. 044 752 5574, anna-maija.tolo-
nen@kuuloliitto.fi sekä Kuuloliiton 
verkkosivuilta www.kuuloliitto.fi/
palvelut/koulutukset-ja-kurssit/.

Hakemukset tulee lähettää 
viimeistään kuukautta ennen 
kurssin ajankohtaa, joko säh-
köpostilla tai maapostina Kemin 
kurssi: Maria Timonen, Kuuloliitto 
ry, PL 1188, 70211 Kuopio, Van-
taan ja Tampereen kurssit: Anna-
Maija Tolonen, Puutarhakatu 8 b F 
607, 20100 Turku. 

Kaikille hakijoille kurssivalinnasta 
ilmoitetaan kirjeellä noin kolme 
viikkoa ennen kurssia. Valinnassa 
etusijalla ovat hakijat, jotka eivät 
aikaisemmin ole osallistuneet kuu-
lon sopeutumisvalmennukseen.

Kopolan kurssikeskus
Huonokuuloisten eläkeläisten 
sopeutumisvalmennuskurssit
Kurssi on tarkoitettu kuulokojetta 
käyttäville, kuulonkuntoutusta tar-
vitseville huonokuuloisille eläkeläi-
sille ja heidän läheisilleen. Kurssi 
pyrkii edistämään huonokuuloisen 
toimintakykyä ja kuulovamman 
huomioimista jokapäiväisessä elä-
mässä. Ohjelma sisältää kojeenkäy-
tön opetusta, apuväline-esittelyjä, 
kommunikaatio-opetusta, ryhmä-
keskusteluja ja kuulovammaan 
liittyviä lu-entoja. Valinnassa etu-
sijalla ovat ensikertalaiset. Kurssin 
rahoittaa Sosiaali- ja terveysjwär-
jestöjen avustuskeskus (STEA)

• 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 huonokuu-
loisille ja kuuroutuneille ja heidän 
läheisilleen, jotka tahtovat oppia 
viitottua puhetta huuliltaluvun tu-
eksi. Osallistujat jaetaan alkeis- ja 
jatkoryhmään. Alkeisryhmässä ei 
tarvitse olla aiempia taitoja viito-
tusta puheesta. Kurssille haetaan 
Kopolan hakemus-lomakkeella. 
Kurssin kustantaa STEA ja se on 
osallistujille maksuton. 

Ci-kurssi 5.-7.11.2019
Kurssi on tarkoitettu sisäkorvais-
tutetta käyttäville sekä sitä harkit-
seville. Kurssin kustantaa STEA ja 
on osallistujille maksuton. Matkat 
osallistuja maksaa itse. Kurssille 
haetaan Kopolan hakemuslomak-
keella.

Omakustanteiset loma- ja 
viikonlopputapahtumat
Omakustanteiset loma- ja viikon-
lopputapahtumat on tarkoitettu 
kaikille kiinnostuneille. Tapahtu-
mien hintaan kuuluvat ruokailut, 
majoitus ja ohjelma. Viikonloppui-
hin ei sisälly liinavaatteita, mut-
ta ne voi saada 15 € lisähintaan 
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Ilmoitustaulu

TERVETULOA VIITTOMAAN JA TAPAAMAAN YSTÄVIÄ
Viitotun puheen kesäpäivät  
Kopolassa 6.-9.8.2019
Tule viettämään kesäisiä päiviä viitottua puhetta 
harjoitellen ja rentoa vapaa-aikaa viettäen. Sopii 
hyvin myös työssään viittomia tarvitseville sekä 
vasta-alkajille. Tervetuloa viittomien maailmaan!
Hinta 200 €/hlö (omilla liinavaatteilla)
Ilmoittautuminen viim. 22.7 mennessä  
sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi tai p.0407703803

Kun kuulokoje ei enää riitä  
-infokiertue 2019
Kiertueen tilaisuudet on suunnattu huonokuuloisille 
henkilöille, joilla on kuulovaikeuksia käytössä olevas-
ta kuulokojeesta huolimatta. Myös heidän läheisen-
sä ovat tervetulleita tilaisuuksiin. Lisäksi toivotamme 
tilaisuuksiin tervetulleeksi kaikki sisäkorvaistuteasi-
oista kiinnostuneet henkilöt. 
Infotilaisuuksien tarkoituksena on lisätä tietoisuutta 
sisäkorvaistutteista ja luujohtokuulolaitteista sekä 
vähentää kuulo-ongelmista johtuvia haittoja tuke-
malla oikea-aikaista istutearvioon hakeutumista. 
Ohjelmassa on kuuloon, sisäkorvaistutteisiin ja luu-
johtokuulolaitteisiin liittyviä asiantuntijapuheenvuo-
roja ja Kuuloliiton kouluttamien CI-tukihenkilöiden 
kokemuspuheenvuoroja.  
Kun kuulokoje ei enää riitä –kiertueaikataulu, 
syksy 2019:

Kajaani  
Kaukametsän opiston 
auditorio Koskikatu  
4 B, Kajaani

Tiistai 10.9.2019 klo 17.00-
19.30

Kotka Lokakuu 2019
Vaasa Marraskuu 2019
Mikkeli Marras- / joulukuu 2019

Tilaisuuksiin on ennakkoilmoittautuminen: 
http://www.cochlearevents.com/Infotilaisuudet-
Suomi tai anna-maija.tolonen@kuuloliitto.fi
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 

Kuuloliiton nuorisotoimikunta järjestää jälleen 
MAHTAVAN NUORTEN  
AIKUISTEN KESÄLEIRIN
Leirille voivat osallistua kaikki 18–29-vuotiaat 
nuoret, jotka ovat kiinnostuneita Kuuloliiton 
toiminnasta!
Aika: 30.8.1.9.2019
Paikka: Kopolan kurssikeskus, Velisjärventie 58, 
17800 Kuhmoinen 
Hinta: Kuuloliiton jäsen 30 €. Jos et ole jäsen, ota 
yhteyttä Viiviin.
Lisätietoja: Aluetyöntekijä Viivi Kilpeläinen, puh. 
044 752 5565, viivi.kilpelainen@kuuloliitto.fi
Ilmoittaudu mukaan tämän linkin kautta viimeistään 
15.8.2019: kilta.kuuloliitto.fi/kotisivut

Lauletaan	Viittoen	-kuoro			25- v. Juhlakonsertti
LA		21.09.2019					Klo	13.00								Aikuiskoulutuskeskus,	

auditorio,		Kirkkokatu	16,	Lahti	

Lauletaan	Viittoen	-kuoron	taiteellinen	johtaja		Raija Lihr-Viikinniemi

Lauletaan	Viittoen	ry:n	puheenjohtaja		Henna Taskinen

Laulu	ja	säestys			Marika Hölttä

Viittomakielen	tulkkaus					Kirjoitustulkkaus
LIPUT	20€		käteinen		 sis.	väliaikatarjoilun
Lippuja	kuorolaisilta	ja	tuntia	ennen	ovelta
Tilaisuuden	kesto	noin.	2h	15min
Tiedustelut	ja	ennakkovaraukset	050-347	5166								

TERVETULOA !      www.lauletaanviittoenry.fi
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Palautetta Kuuloviesti-lehdestä voit antaa 
verkossa osoitteessa: www.kuuloliitto.fi 
-> Yhteystiedot. Toimituksen yhteystiedot 
löytyvät lisäksi lehden sisäkannesta. 
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Vaellusta ja sukututkimusta 
Kopolassa 6. – 8.9.2019
Hei Sinä, joka pidät vaeltamisesta ja/tai olet kiin-
nostunut sukututkimuksesta! 
Tervetuloa viihtymään ja viettämään rentoa viikon-
loppua kauniiseen ja tuttuun Kopolaan. Perjantai-
iltana vietämme vapaamuotoista yhdessäoloa. 
Lauantaina Teemme retken läheiseen Isojärven kan-
sallispuistoon. Sunnuntai-aamupäivällä perehdym-
me sukututkimuksen ja geneettiseen genealogian 
saloihin.  Virkistysviikonloppu sopii kaikille niille, 
jotka nauttivat rennosta liikunnasta, keskustelusta, 
saunomisesta, lättyjen ja makkaran paistosta sekä 
mukavasta seurasta.
Aika  6. - 8.9.2019 

 Perjantaina 6.9.2019 saavumme iltapäivällä 
Kopolaan. Tarjolla iltapalaa. 
 Sunnuntaina 8.9.2019 klo 12 päätämme 
viikonlopun lounaaseen.

Paikka Kopolan kurssikeskus
Osoite Velisjärventie 50, 17800 Kuhmoinen
Hinta 120  euroa omilla lakanoilla 

 135 euroa Kopolan lakanoilla
Ilmoittautumiset viimeistään 26.8.2019 Kopolaan 
Sanna Lehtovärelle. 
Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä, käytätkö 
omia vai Kopolan lakanoita sekä  eritysruokava-
liostasi. Ilmoita myös halukkuudestasi majoittua 
esteettömään huoneeseen.
Ilmoittautuminen 
 Sanna Lehtoväre, sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi 
   p.0407703803
Lisätiedustelut 
Kaija Latva-Koivisto, latvakoivisto.kaija@gmail.com 
  +358400426146

TEKSTI: JUHA HIETALA

Kuuloviestin 
lukijatyytyväisyys 
ennallaan
Kuuloviesti sai lukijoilta kouluarvosanan 
8 ½, mikä on täsmälleen sama kuin vuonna 
2016 tehdyssä kyselyssä.

Kuuloviestin tärkeimpinä sisältöalueina lukijat 
pitivät kuulovammaisalaa koskevaa uutisointia (70 
% vastaajista) ja Terveydeksi-palstaa (50 % vastaa-
jista). Myös liiton asioista tiedottamista ja henki-
löhaastatteluja pidettiin keskeisinä sisältöalueina. 
Kyselyn perusteella sanaristikko ja Teknoviesti-
palsta eivät ole kaikille vastaajille kovin tärkeitä. 
Edelliseen, vuonna 2016 tehtyyn kyselyyn verrat-
tuna arviot olivat hyvin samantapaisia.  

Noin puolet kyselyyn vastanneista oli täysin 
samaa mieltä väittämästä, että Kuuloviestistä 
saa hyödyllistä tietoa, lehti on helppolukuinen ja 
ulkoasultaan laadukas. Kuuloviestin juttuaiheita 
pidettiin myös yleisesti mielenkiintoisina ja ajan-
kohtaisina.

Keskimäärin vastaajat ovat olleet varsin pit-
kään, noin kahdentoista vuoden ajan Kuulovies-
tin lukijoita. Käytännössä lähes kaikki vastaajat 
kertoivat lukevansa jokaisen Kuuloviestin läpi. 
Lehden parissa viihdytään myös melko pitkään: 
lähes 40 prosenttia vastaajista lukee lehteä 30-60 
minuuttia ja noin neljännes yli tunnin. Reilusti yli 
puolet vastaajista lukee koko lehden ja viidennes 
noin puolet lehdestä.  

Lehden ilmestymistiheyttä pidettiin kyselys-
sä sopivana. Lähes kolmannes lehdistä päätyy 
lukemisen jälkeen paperinkeräykseen, mutta noin 
viidennes vastaajista antaa lehden jollekin toiselle 
luettavaksi. 

Lukijatutkimuksen perusteella vielä melko 
harvat seuraavat liiton verkkoviestintää. Vajaa 
kolmannes vastaajista kertoi käyvänsä liiton 
sivuilla keskimäärin kerran kuussa, kun taas noin 
60 prosenttia ei käy lainkaan. Kuuloliiton Face-
book-sivua seuraa 16 prosenttia vastaajista, mutta 
muita liiton sosiaalisen median kanavia ei seurata 
käytännössä lainkaan.

Kuuloviestin vuoden 2018 viimeisessä numeros-
sa lähetettyyn lukijakyselyyn vastasi kaikkiaan 
533 lukijaa. Reilut 60 prosenttia kyselyyn vas-
tanneista oli naisia ja vastaajien keski-ikä oli 72 
vuotta. Vastaajista 41 % oli kotoisin Etelä-Suomes-
ta, 28 % Länsi-Suomesta, 14 % Itä-Suomesta, 8 % 
Pohjois-Suomesta ja 6 % Lapista. 

Vastanneiden kesken arvottiin neljä kappaletta 
Otavamedian lehtilahjakortteja. Voittajat ovat:

Pertti Miettinen Savonlinnasta
Helena Niemi Tampereelta
Tuula Aavamäki Liperistä
Raija Rautiainen Akaalta 
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Ristikko 3 • 2019

Lähetä ristikon ratkaisu 19.8.2019 mennessä Kuuloviestin toimitukseen os. Ilkantie 4, 00400 Helsinki. Liitä mukaan nimesi ja osoitteesi.

Oikein vastanneiden kesken arvotaan lehtilahjakortti. Edelliskerran ristikon voittaja oli Raili Vienonen Enontekiöltä.
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“Lyssna på vad världen har att erbjuda oss.”

Ledaren

Musik har alltid varit en del av mitt 
liv. Från min barndom minns jag att 
pappa spelade dragspel under de få 
stunder han som privatbilist hann 

vara hemma. 
Min hörsel, som år för år försvagats, har 

gjort det svårare att njuta av musik. Först 
slutade intresset för att lyssna på sånger på 
främmande språk, när jag inte hörde orden 
tydligt. Så i unga år lyssnade jag mest på 
inhemska poplåtar. 

Ganska tidigt fäste jag även min uppmärk-
samhet på klassisk musik. För mig har den 
viktigaste inhemska stjärnan alltid varit Jaak-
ko Ryhänen. Hans massiva bas har glatt mig 
otaliga gånger. 

I sångerna Ystävän laulu, Moskovan valot 
och andra vemodiga låtar har jag funnit tröst 
när världen på sätt eller annat behandlat mig 
illa.

Innan jag fick ett cochleaimplantat brukade 
jag lyssna på musik utan hörapparat när jag 
körde bil. Jag skruvade upp volymen tills jag 
tyckte ljudet lät äkta. Du kan föreställa dig 
hur det lät när min bil körde förbi. Oljudet 
var säkert lika hårt som popdunket i dagens 
ungdomars bilar.

För en hörselskadad var skolans obligatoris-
ka musiklektion och solosångsprov en skräck-
fylld upplevelse. Läraren gav dock en sexa på 
betyget, kanske av medkänsla.

När karaokesång tjugo år sedan kom på mo-
det höll jag mig borta från scenerna. Naturligt-
vis lyssnade jag på andra uppträdanden, men 
jag tänkte aldrig själv på att uppträda med 
ett karaokenummer. Bortsett från lite träning 
hemma. 

Med mitt cochleaimplantat, som jag fick för 
fem år sedan, har jag anpassat mig lite för att 
lyssna på musik. Men jag erkänner att jag inte 
känner samma passion för att lyssna på musik 
som tidigare. Jag lyssnar fortfarande helst på 
inhemsk musik.  

I våras gick det att prova på karaoke vid 
Kopola kurscentrum. I sällskap av andra hör-
selskadade kunde jag tryggt experimentera, då 

vi förstod var andras utmaningar. Hur sjunger 
man när man inte har normal hörsel? Trots 
detta hörde vi helt fantastiska uppträdanden.  

I framtiden kommer säkert någon av dessa 
uppträdande våga sig in i leden av uppträ-
dande med normala öron, så pass stora röster 
hittade vi bland oss.

Många människor med 
hörselnedsättning har 
upplevt tillfällen då man 
inte kunnat njuta av fågel-
sång när man inte hört den. 
Därför njuter många av oss 
nu av möjligheten att delta 
i konserter i en vårskog eller 
i trädgården med hörapparat 
eller implantat.

Vi lyssnar på vad världen 
har att erbjuda, men 
minns också att 
skydda oss från 
buller. För ljud 
skapade av 
människor, 
såsom ljudet 
av trafik eller 
gräsklippa-
re, gör inte 
bra för våra 
öron. Inte 
heller för 
hörselska-
dades öron.

Med öns-
kan om en 
händelserik 
men vilsam 
sommar,

MERIA 
MÄKINEN
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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. 

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 

WIDEX EVOKETM NYT TODISTETTU 
TODELLISESSA ELÄMÄSSÄ

83%
KÄYTTÄJISTÄ KÄYTTÄÄ 
MIELUUMMIN WIDEXIÄ 
KUIN MUITA KOJEITA 
RAVINTOLASSA

94%
KÄYTTÄJISTÄ 
VALITSISIVAT 
WIDEXIN MELUISISSA 
KUUNTELUTILANTEISSA*

82%
KÄYTTÄJISTÄ 
SUOSITTELEE 
SOUNDSENSE 
LEARN-TEKNOLOGIAA

KUULOKOJEKÄYTTÄJIEN 
MIELESTÄ MELUSSA 

PAREMMIN KUULEMINEN 
ON TÄRKEINTÄ**


