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”Olennaista on palvelujen tuottajien  
aito halu huomioida kaikki käyttäjäryhmät.”

Pääkirjoitus

Teknologia kehittyy huimaa vauhtia. 
Kaikki etsivät jo sitä seuraavaa suur-
ta mullistusta sitten älypuhelimien. 
Seuraavan askeleen uskotaan olevan 

virtuaalitodellisuus, joka voisi tuoda tulevai-
suudessa apua esimerkiksi yksinäisyyteen. Tä-
mä on vasta mahdollista tulevaa. Nyt elämme 
tätä päivää, älypuhelimen kanssa tai ilman. 
Monet meistä kohtaavat arjessa liiankin usein 
teknologian ja digin tuomia haasteita. 

Näihin haasteisiin tulee löytyä ratkaisuja. 
Uskotaan, että digitaalisuus mahdollistaa 
laadukkaat julkiset palvelut maan eri osissa 
erilaisille asiakasryhmille. Olemme huoman-
neet tämän myös pitkien välimatkojen seu-
dulla Pohjois-Karjalassa. Palvelujen, myös 
julkisten, lisääntyminen verkossa on osaltaan 
tuonut uusia mahdollisuuksia ja usein myös 
jopa parantanut niiden laatua. Näin etenkin, 
kun digipalvelu on otettu käyttöön perinteisen 
palvelun lisänä, vaikkapa tukemassa itsenäi-
semmän arjen sujuvuutta. 

Sähköisten palvelujen määrä kasvaa koko 
ajan ja samalla sähköiseen asiointiin apua 
tarvitsevia löytyy yhä enemmän kaikista 
ikäryhmistä sekä alueilta. Syitä voi olla sekä 
tarvittavien välineiden että osaamisen puu-
te sekä arkuus. Miten sitten varmistamme 
yhdenvertaisen mahdollisuuden digitaalisten 
palveluiden käyttöön?

Sähköisten palvelujen käyttö edellyttää 
osaamista ja sen jatkuvaa päivittämistä. Tä-
män päivän kännykästä on jo tullut aiempaa 
itsenäisempi ja monipuolisempi laite, siitä on 
tullut osa esineiden internetiä. Oleellista on 
se, miten taataan digitaalisten palveluiden 
saavutettavuus vaikkapa ikäihmiselle tai 
huonokuuloiselle.  Koostuuhan saavutettavuus 
monista, pienistä ja tärkeistä osasista. 

Esteettömyys- ja saavutettavuusdirektii-
veissä määritellään vaatimuksia julkisen 
hallinnon verkkosivuille sekä niin yksityisten 
kuin julkistenkin palvelujen toiminnalle. Di-
gipalvelujen saavutettavuus tulee huomioida 
jo suunnitteluvaiheessa. Samalla myös oh-
jauksen, opastuksen ja tuen tulee olla saa-
vutettavaa. Väitän, että direktiivit sinällään 
eivät valitettavasti yksin takaa mitään, vaan 
tarvitaan vahvaa valvontaa sanktioineen. 
Olennaista on kuitenkin palvelujen tuottajien 
ja tuotteiden valmistajien aito halu huomioida 
kaikki käyttäjäryhmät iästä tai palvelutar-
peista riippumatta. 

Digitaalisten palveluiden  
saavutettavuus varmistettava 

Digiosaamiseen saa koulutusta eri hankkei-
den, niin järjestöjen kuin julkisen tahon tuot-
tamina. Näin on ollut myös Pohjois-Karjalassa 
jo vuosien ajan. Matalan kynnyksen toimin-
nassa on tavoitteena ollut mm. ikäihmisten 
selviytyminen, omatoimisuus ja sosiaalisen 
hyvinvoinnin tukeminen. Itsessään nämä tilai-
suudet ovat jo osaltaan olleet tukemassa näitä 
tavoitteita. Mutta tiedostettuja tai tiedosta-
mattomia kynnyksiä tai portaita löytyy vielä 
liian usein. 

Kuuloliiton Digi-hanke jal-
kautuu eri puolille Suomea, 
myös Pohjois-Karjalaan, 
jota kuvaavia asioita ovat 
pitkät välimatkat, ikään-
tyvä väestö mutta myös 
asioiden edelläkävijyys, 
vahva yhteishenki sekä 
kaunis luonto. Hanke on-
kin tervetullut alueelle 
lisäämään myös huono-
kuuloisten iäkkäiden 
digitaitoja ja -in-
nostusta. Samalla 
huonokuuloisuu-
den edellyttämä 
saavutettavuu-
den huomiointi 
opetuksessa 
ja ohjauksessa 
tulee esille ja 
edistetään alu-
eellisten digioh-
jauspalveluiden 
esteettömyyttä.

Digitaalisten 
palvelujen kehit-
tämisen ohella 
tulee myös huo-
lehtia, että mah-
dollisuus muihin 
asiointitapoihin 
säilyy niille, joil-
la ei eri syistä ole 
mahdollisuutta 
asioida sähköi-
sesti. 

Aurinkoa  
syksyysi,

EILA HEINONEN
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Tekstipuhelupalvelua 
voi nyt käyttää 
kätevästi myös 
älypuhelimella – missä 
ja milloin vain 
 
Tekstipuhelut ja tekstipuheluiden välityspalvelu 
tarjoavat kuuroille, kuulo-, kuulonäkö- ja puhe-
vammaisille mahdollisuuden kaikenlaiseen asioin-
tiin muiden kansalaisten kanssa yhdenvertaisella 
tavalla. Palvelua voi hyödyntää internetin kautta 
täysin maksutta ja uuden mobiilisovelluksen 
ansiosta palvelua voi käyttää myös älypuhelimella, 
jossa on nettiyhteys. 
 
Mobiilisovellus myMMX helposti käyttöön 
myMMX -mobiilisovelluksen voi ladata Android-
laitteille Google Playsta ja iOS-pohjaisille laitteille 
AppStoresta. Sovellus on tekstipohjainen, väli-
tyspalvelun mahdollistava työkalu, jonka avulla 
tekstipuhelupalvelun käyttäjä voi olla yhteydessä 
kuulevaan henkilöön, milloin ja missä tahansa.  
 
Mikä on tekstipuhelupalvelu? 
Tekstipuhelupalvelun tarjoaa STEAn tuella Kiin-
teistö Oy Valkea Talo ja palvelua tuottaa ICT-
palveluyhtiö Vakka-Suomen Puhelin Oy.  Palvelu 
on käytettävissä ympäri vuorokauden suomeksi, 
ruotsiksi ja englanniksi. Välittäjät ovat koulutettuja 
ammattilaisia ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus. 
 Internetpalvelun käyttöön riittää tavallinen 
tietokone, jossa on internetyhteys. Palvelun käyttö 
edellyttää rekisteröitymistä, joka tehdään palvelun 
kotisivuilla. Rekisteröitymisen jälkeen käyttäjälle 
lähetetään henkilökohtaiset tunnukset, joilla mak-
sutonta palvelua voi käyttää 24/7. 
 Kaikki palvelun käyttöön liittyvät ohjeet löytyvät 
osoitteesta www.tekstipuhelu.fi

Lyhyesti

Seuraa 
Kuuloliittoa

Facebookissa

Hallituksen päätöksiä
Kesäkuun kokous pidettiin Porin Yyterissä kesäpäivien 
yhteydessä. Hallitus evästi toiminnanjohtajaa vuoden 
2020 toimintasuunnitelman laatimisessa. Kokoukses-
sa käynnistettiin myös strategian laatiminen vuosille 
2021–2023 ja päätettiin perustaa strategiatyöryhmä, 
johon nimettiin hallituksen edustajina Jouni Aalto 
ja Aulis Veteläinen sekä valtuuston edustajana Titta 
Väisänen.
 Hallitus käsitteli Savonlinnan Kuulo ry:n aloitteen 
koskien ansiomerkkien maksuttomuutta ja hyväksyi 
siihen vastauksen. 
 Hallitus valtuutti toiminnanjohtajan asettamaan 
Kuuloliiton ehdokkaat Vammaisten henkilöiden 
oikeuksien neuvottelukuntaan (VANE) toimikaudel-
le 2019–2023. Kuuloliiton edustajaksi IFHOHYP:in 
(kansainvälinen nuorisojärjestö) vuosikokoukseen 
9.-13.10.2019 valittiin Vilma Forsell ja tarkkailijaksi 
Joel Ylivuori. 

Työelämän 
neuvontapuhelin tietää 
mukautuksista 
Työelämän neuvontapuhelin auttaa, kun huonokuu-
loista työntekijää, työterveyshuoltoa tai työnantajaa 
askarruttaa jokin kuuloon ja työelämään liittyvä 
kysymys. Työelämäneuvontaan voi ottaa yhteyttä 
myös sähköpostilla (tyoelamaneuvonta@kuuloliitto.fi) 
ja Skype-yhteydellä.
09 580 3004 -neuvontapuhelin on auki parillisen 
viikon torstaisin. Tarkemmat ajat löydät Kuuloliiton 
verkkosivuilta www.kuuloliitto.fi -> Palvelut -> Ohjaus 
ja neuvonta

Tulkkaus 
terveydenhuollossa
 
Terveydenhuollon (esim. sairaalan) pitää mahdolli-
suuksien mukaan järjestää asiakkaalle tulkki. Tervey-
denhuollolla on vastuu tulkin järjestämisestä silloin, 
kun se lähettää asiakkaalle kutsun esimerkiksi
  • toimenpiteeseen
  • tutkimuksiin
  • laboratorioon
  • röntgeniin.
Näissä tilanteissa terveydenhuollon yksiköllä on etu-
käteen tiedossa, että asiakas tarvitsee tulkkia. Sillä on 
siis mahdollisuus järjestää tulkki ajoissa.
Kela järjestää tulkin
  • jos itse varaat ajan lääkärille
  • jos joudut sairaalahoitoon hätätilanteessa (esim. 

saat sairauskohtauksen ja sinut viedään sairaalaan).
Jos joudut viipymään sairaalassa pidempään, vastuu 
tulkin järjestämisestä siirtyy terveydenhuollolle siitä 
hetkestä, josta lähtien sillä on mahdollisuus järjestää 
sinulle tulkki. 

Lähde: Kela
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” Toimintamuotona Kuuloautotoimintaa 
tulee ehdottomasti jatkaa.”

Puheenjohtaja

Olin kesällä Porin SuomiAreenassa 
yhden päivän seuraamassa Kuuloau-
to-toimintaamme. Samaisena päivänä 
olimme päässeet mukaan MTV3:n 

Huomenta Suomen lähetykseen, jossa Paula 
Hesso hienosti esitteli meidän Kuuloautomme 
toimintaa kolmoskanavan toimittajille. Tämän 
olivat myös monet paikalle saapuneet ihmiset 
nähneet ja mainitsivatkin sen antaneen kipi-
nän tulla tutustumaan Kuuloauton tarjoamiin 
palveluihin. Paikalla oli Kuuloliiton toimi-
henkilöitä esittelemässä Kuuloliittoa, korva-
lääkäri Elina Rytsölä sekä tietysti koulutetut 
Kuuloauton vapaaehtoiset, Olavi Taipale ja 
Hannele Löytty. 

Tohinaa Kuuloauton ympärillä oli todella ilo 
seurata. Hyväntuulisia ihmisiä oli liikkeellä 
paljon ja välillä syntyi jonoakin, jolloin ilmoit-
tautumisia piti hieman rajoittaa, jotta kaikki 
luvatut testaukset voitiin saman päivän aika-
na suorittaa. Ihmiset kertoivat monenlaisia 
elämäntarinoita siinä vuoroa odotellessaan. 
Porin seudulla on ollut raskasta metalliteolli-
suutta sen verran, että joidenkin kuulonalene-
ma on syntynyt työpaikalla. Nykyisin onneksi 
työpaikkojen meluisuuteen kiinnitetään aivan 
eri tavalla huomiota, kuin joskus 30–40 vuotta 
sitten ja se on valtaosin työterveyteen liittyvän 
lainsäädännön kehittymisen ansiota.

Kuuloautossa on hieman puutteita: ilman-
vaihto äänieriössä on hieman heikko, jolloin 
kuumana päivänä siellä on tukalaa, äänieriö 
voisi olla paremmin äänieristetty, jotta Kuulo-
auton sijoittaminen meluisempiin paikkoihin 
onnistuisi ilman mittauksen häiriintymistä. 
Ikääkin tuolla nykyisellä autolla alkaa olla, 
joten ehkä tässä muutaman vuoden sisällä jou-
dumme uuden auton hankintaa harkitsemaan. 
Toimintamuotona Kuuloautotoimintaa tulee 
ehdottomasti jatkaa, se on normaalia tervey-

Kuuloautokokemuksia

denhuoltoa täydentävää, matalan kynnyksen 
toimintaa, jolla saadaan seulottua 
vuositasolla noin kolmentuhan-
nen ihmisen kuulo. Ja se on 
paljon se!

Hyvä loppukesää,

T. JOUNI AALTO
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Kuuloliitto on lanseerannut selkeään 
puheeseen ja ennen kaikkea huuliolu-
kuun keskittyvän #katomitämäsanon 
-mediakampanjan 16.9. – 17.11.2019. 

Kampanjan tavoitteena on jakaa tietoa selke-
ästä puheesta ja huulioluvusta, sen tärkeydes-
tä ja merkityksestä. Tarkoituksena on tarjota 
kokemuksia siitä, kuinka tärkeää selkeä puhe 
ja selkeä huulio on viestin ymmärtämisessä. 
Kampanjassa haastamme ihmisiä julkaise-
maan sosiaalisen median kanavallaan itses-
tään kuvaamansa äänettömän videon, jossa he 

#katomitämäsanon
-kampanja käynnistyy

sanovat muutaman sanan yhdistelmän selke-
ällä huuliolla. Katsojien tehtävänä on päätellä, 
mitä sanoja sanoo.

Osallistu sinäkin kampanjaamme ja kutsu 
mukaan tuntemiasi julkisuuden henkilöitä, 
ystäviä ja sukulaisia.  Voit myös julkaista it-
sestäsi videon jossakin sosiaalisen median ka-
navalla, kuten Instagramissa, Youtubessa tai 
Twitterissä. Tarkemmat tiedot kampanjaan 
osallistumisesta löydät Kuuloliiton verkkosi-
vuilta www.kuuloliitto.fi. 

Uutisankkuri ja kirjailija Matti Rönkä, kirjailija Rosa Meriläinen ja rockmuusikko Jyrki Linnankivi (Jyrki 69) 
toimivat kampanjan keulakuvina. 
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Kampanjaan liittyvät kortit muistuttavat selkeän puhumisen tärkeydestä. Kortit löytyvät liiton verkkosivuilta. 

Huulioluku tarkoittaa puheen sisällön päät-
telemistä puheen näkyvistä piirteistä kuten 
huulten, kielen ja leuan liikkeistä. Päättelyä 
täydennetään eleiden, ilmeiden, kehonkielen ja 
tilannevihjeiden perusteella. Huulioluku tukee 
puheen ymmärtämistä, vaikka ei kuulisikaan 
puhujan ääntä. 
Huulioluvussa monet äänteet näyttävät samoil-
ta, eivätkä kaikki äänteet ole havaittavissa. Esi-
merkiksi korkeataajuiset konsonantit k, p, t ja s, 
joita on vaikea tunnistaa pelkästään kuulemal-
la, voidaan usein ymmärtää paremmin huuliol-
ta. Vain 50 prosenttia suomen kielen äänteistä 
on näönvaraisesti erotettavissa. Erehtymisen 
mahdollisuudet ovat siis suuret. 
Puheen ymmärtäminen huulioluvulla tuettuna 

Mitä on huulioluku?

toimii parhaiten kahdenkeskisessä kommuni-
kaatiossa. Kokous- ja ryhmätilanteissa, joissa 
on useampia henkilöitä, vaikeutuu huulioluvun 
seuraaminen huomattavasti. Valaistuksen on 
kohdistuttava puhujan kasvoihin, eikä se saa tulla 
esim. hänen takaansa. Kasvojen tulisi olla samalla 
tasolla, seisovan on vaikea saada selvää istuvan 
huuliosta. Etäisyys puhujaan ei saisi olla kovin 
pitkä, mutta ei liian lyhytkään.  
Jokainen ihminen käyttää tilanteesta riippuen 
huuliolukua saadakseen selvää puheesta. Usein 
tämä tapahtuu tiedostamatta tilanteessa, jossa 
on kuulemista haittaavaa häiriötä. Osalle tämä 
on helpompaa kuin toisille. Vaikka hyvä huuliolu-
kutaito vaatiikin harjoitusta, auttaa jo pienikin 
harjoittelu kehittymään taitavammaksi.  
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Kuuloliitto osallistui heinäkuussa Porissa 
vuosittain järjestettävään SuomiAree-
na-tapahtumaan. SuomiAreena on 
Suomen suurin kaikille avoin, maksu-

ton yhteiskunnallinen keskusteluareena, johon 
tänä vuonna osallistui huimat 73 000 kävijää. 

Kuuloliitto osallistui SuomiAreena-tapah-
tumaan ensimmäistä kertaa ja menestys oli 
heti taattu. Kuuloliiton Kuuloauto parkkee-
rasi Porin kansalaistorille ja valmistautui 
maanantaiaamusta alkaen ottamaan vastaan 
kuuloasioista kiinnostuneita Porin matkaajia. 
Kuuloautossa tehtävien kuuloseulojen lisäksi 
kansalaistorilla tarjottiin tietoa kuulosta, kuu-
lovammojen ennaltaehkäisystä ja Kuuloliiton 
toiminnasta. 

Viikon aikana Kuuloliiton toripaikalla 
piipahti tuhansia Porin kävijöitä. Kuuloseuloja 
tehtiin peräti 320 kappaletta, korvatulppia 
jaettiin yli 800 kappaletta ja keskusteluja 
ihmisten kanssa käytiin reilusti yli tuhannen 
kappaleen. Saatiinpa Kuuloautolla käymään 
Veikkauksen johtoa, parit ministerit ja kan-
sanedustajat sekä paikalliset, porilaiset päät-

Kuulo kiinnosti SuomiAreena -kävijöitä
täjät. SuomiAreena-tapahtuman Kuuloliiton 
teema kuuluikin: Kuuleeko päättäjä? 

Kuuloasiat ja Kuuloauto kiinnostivat 
kansalaisten lisäksi niin ikään myös medi-
aa. Yle Radio Suomi kävi haastattelemassa 
Kuuloliiton porukoita suoraan lähetykseen. 
Varsinaisen kävijäryntäyksen aikaansai 
kuitenkin MTV3:n Huomenta Suomen suora 
lähetys Kuuloautolta, jossa toimittajan kuulo 
testattiin. TV-esiintymisen jälkeen jonot pite-
nivät toisinaan yli kahden tunnin mittaisiksi. 
Onneksi Porin matkaajilla oli pääosin hyvä ja 
leppoisa lomatunnelma, ja jonottaminen sujui 
hyvässä yhteisymmärryksessä. 

Kuuloseulassa kävijät kiittelivät Kuulo-
auto-konseptia ja nostivat esille sen matalan 
kynnyksen toimintaperiaatteen. Seulaan on 
helppo ja mukava tulla. Monen kävijän kanssa 
jutellessa kävi ilmi, ettei omaa kuuloa ihan 
helposti käydä tutkituttamassa. Kuuloliitto 
pyrkii omalta osalta vaikuttamaan siihen, 
että kuulon tutkimukseen pääsy olisi riittävän 
helppoa ja kynnys tutkia oma kuulo olisi mah-
dollisimman matala.  

TEKSTI: SANNA KAIJANEN, KUVAT: JUKKA RASA, JUHA HIETALA

Kuuloliitto järjesti MTV:n lavalla osallistavan tanssituokion.
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Kuulo kiinnosti SuomiAreena -kävijöitä
Kuuloauto-tapahtuma SuomiAree-

nalla ei olisi toteutunut ilman Kuulo-
liiton työntekijöiden ja vapaaehtoisten 
arvokasta panosta. Vapaaehtoisia oli 
Porissa viikon aikana lähes 20 ja kai-
killa oli merkittävä rooli tapahtuman 
onnistumisessa. Erityiskiitokset ansait-
sevat Kuuloautossa seuloja puurtaneet 
vapaaehtoiset, jotka helteestä huolimat-
ta paukuttivat seuloja ennätystahtiin. 

Mikä sitten oli Kuuloliiton Suomi-
Areena –tapahtuman menestyksen 
resepti? Mielestäni se oli ennen kaikkea 
hyvä ja positiivinen tunnelma ja asen-
ne, joka Kuuloliiton toripaikalla vallitsi. 
Vaikka välillä haasteet tuntuivat kaa-
tuvan niskaan, ukkoskuurot kurittivat 
telttaa ja helle sumensi Kuuloauton 
ikkunat, kaikki puhalsivat yhteen hii-
leen, toinen toistaan auttaen yhteisen 
tavoitteen saavuttamiseksi. Tällaista 
lisää – kiitos! 

Huomenta Suomen Ivan Puopolo (vas.) kävi kuuloseulassa. Iida Heinämäki kertoi kuulosta SuomiAreena-kävijöille.
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Kaiken viranomaisasioinnin on määrä 
olla digitaalisesti saatavilla vuoteen 
2023 mennessä.  Myös suuri osa muista 
palveluista on siirtynyt tai siirtyy verkkoon.  
Digitaidoista on tullut jokaiselta vaadittava 
kansalaistaito, mutta löytyvätkö nämä 
taidot kaikilta?

Digitalisaatio on mahdollistanut ajasta 
ja paikasta riippumattoman asioin-
nin ja palvelujen käytön.  Matka- ja 
konserttiliput voi ostaa verkosta, 

ajanvaraukset ja ilmoittautumiset voi tehdä 
sähköisesti ja viranomaisille voi lähettää tieto-
ja ja hakemuksia vaikka keskellä yötä. Maan-
tieteestä ja elämäntilanteesta johtuva eriar-
voisuus on kenties vähentynyt – enää tarvitse 
mennä paikan päälle jonottamaan.

- Asioinnin ja palvelujen siirtyminen verk-
koon voi jouhevoittaa arkea. Monesti asiointi 
sujuu helpommin ja nopeammin.  Verkosta 
löytyy valtava määrä tietoa, jota nyt voi hakea 
suoraan kotisohvalta.

- Myös osallistumisen ja suoran demokra-
tian mahdollisuudet ovat lisääntyneet. Kuka 
tahansa voi seurata esimerkiksi demokratia.
fi-palvelun avulla asioiden valmistelua, osallis-
tua keskusteluun ja nostaa esille itselle mer-
kityksellisen asian tai tehdä vaikkapa kansa-
laisaloitteen, selvittää Kuuloliiton Digitaidot-
projektin koordinaattori Hanna Rantala.

Erilaiset sähköiset yhteisöpalvelut, kuten 
Facebook, Twitter ja WhatsApp, tarjoavat mah-
dollisuuden suhteiden luomiseen ja ylläpitoon 
erilaisissa ystävä-, sukulais- ja harrasteryh-
missä. Ne voivat vähentää yksinäisyyttä, lisätä 
yksilölle merkityksellisten ihmisten välistä 
vuorovaikutusta ja olla myös yhteiskunnallisen 
osallistumisen ja vaikuttamisen paikkoja.

Huonokuuloista sähköinen asiointi voi 
helpottaa erityisesti siksi, että suuri osa vuoro-
vaikutuksesta tapahtuu kirjoittamalla. Myös 
etätulkkaus helpottaa monen arkea samoin 
kuin esimerkiksi WhatsAppilla tai Skypellä 

TEKSTI JA KUVA: ANNINA VIRTA 

Asiointi ja palvelut  
sähköistyvät vauhdilla  
– pysyvätkö kaikki mukana digiloikassa?

otettava näköyhteys, jolloin kommunikointiin 
voi käyttää viitottua puhetta tai viittomakieltä.

- Enää ei olla niin vahvasti kuuloaistin ja 
puhelinpalvelujen varassa.  Esimerkiksi ajan-
varauksen lääkäriin, kampaajalle tai pankkiin 
voi tehdä sähköisesti. Monet palvelut tarjoavat 
myös kirjoittamiseen perustuvaa reaaliaikais-
ta Chat-neuvontaa.

- Työelämässä kuulovammainen voi hyö-
tyä siitä, että entistä enemmän työntekoon 
käytetään erilaisia sähköisiä järjestelmiä 
– ei tarvitse pinnistellä kuulemisen kanssa. 
Verkkopalaveritkin voivat sujua kasvokkain 
tapahtuvia neuvotteluja paremmin, jos hen-
kilöllä on käytössä ajantasaiset apuvälineet, 
kertoo Rantala.

Mutta pystyvätkö kaikki käyttämään 
digitaalisia palveluja? Löytyykö kaikilta 
riittävästi osaamista, mahdollisuuksia, halua 
ja uskallusta?  

Akatemiatutkija Sakari Taipale on arvioi-
nut, että ainakin miljoona ihmistä Suomessa 
on enemmän tai vähemmän tietoyhteiskun-
nan ulkolaidalla. Digimaailmasta syrjäytyvät 
erityisesti työelämästä jo jonkin aikaa poissa 
olleet vanhat ihmiset ja ne, jotka jäävät muu-
tenkin yhteiskunnassa syrjään.

Digisyrjäytymistä ja -ongelmia voivat aihe-
uttaa monet tekijät. Esimerkiksi näön, kuulon 
ja motoriikan ongelmat sekä kielelliset vaikeu-
det voivat estää sähköisen asioinnin tai tehdä 
siitä mutkikasta. Palvelut voivat olla huonos-
ti käytettäviä, vaikeakielisiä ja esteellisiä. 
Kaikilla ei välttämättä myöskään ole rahaa 
laitteiden ja verkkoyhteyksien hankintaan 
ja ylläpitoon. Joillakin ei ole riittäviä taitoja 
käyttää digilaitteita, jotkut taas eivät hahmo-
ta monimutkaista ja verkossakin hajallaan 
olevaa palvelu- ja viranomaistoimintaa.

- Monissa digilaitteiden ja palveluiden käyt-
tö herättää huolta ja ehkä pelkoakin omasta 
selviytymisestä ja turvallisuudesta digimaail-
massa. Uuteen tapaan toimia voi olla vaikea 
sopeutua.  Ja jotta uusiin toimintatapoihin 
ylipäätään tarttuu, ne pitää kokea itselle hyö-
dyllisiksi ja palkitseviksi, lisää Rantala.

Sähköiset palvelut – haasteita ja mahdollisuuksia
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Sosiaalipolitiikan professori emerita 
Briitta Koskiaho toteutti yhdessä 14 kor-
keakoulutetun pääasiassa yli 75-vuotiaan 
niin sanotun kansalaistutkijan kanssa tutki-
mushankkeen Ihan pihalla?  Vanhat ihmiset 
digitaalisen maailman myllerryksessä (2019).  
Siinä he muun muassa havainnoivat ja analy-
soivat omaa arkeaan ja totesivat, että kaikilla 
heillä oli enemmän tai vähemmän ongelmia 
digitalisoituvan yhteiskunnan kanssa – siis 
korkeakoulutustaustasta huolimatta!

- Tutkimuksessa pohdittiin ja selvitettiin, 
miten vanhat ihmiset pysyvät mukana digita-
lisoituvassa maailmassa, vai ajautuvatko he 
yhteiskunnan rakenteiden ja toimintatapojen 
muuttumisen seurauksena ulos valtavirrasta, 
syrjään ja toiseuteen?  Pystyykö vanha ihmi-
nen hoitamaan kansalaisvelvollisuutensa ja 
huolehtimaan kansalaisoikeuksistaan?  On-
nistuuko sähköinen asiointi pankin, Kelan, 
verottajan, sosiaali- ja terveyshuollon tai vaik-
kapa verkkokaupan kanssa, kysyy Koskiaho.

Koskiahon mukaan digitalisaatio ja syrjäy-
tymisen riski on osa laajempaa yhteiskunnan, 
talouden ja vanhuspolitiikan muutosta.  Jo 
80-luvulla alkanut markkinaliberalismi on mo-
nipuolistanut palveluita, mutta tehnyt samalla 
palvelurakenteesta monimutkaisen ja komp-
leksisen.  Tehokkuuden ja säästöjen tavoittelun 
seurauksena on siirrytty palveluyhteiskunnas-
ta pitkälti digitaalisesti toimivaan yksilön omaa 
vastuuta ja aktiivisuutta korostavaan itsepalve-
luyhteiskuntaan. 

- Nyt ihmisen pitää olla kyvykäs ja sopeu-
tuvainen, pitää itse löytää ja valita palvelunsa, 
jokaisen pitää itse ratkaista kaikki ongelmansa 
yksin ja omatoimisesti loppuun asti. Jatku-
vassa muutoksessa pitää koko ajan opiskella 
esimerkiksi uusia digitaitoja, mutta tavallinen 
ihminen ei orientoidu niin, että koko ajan etsii 
uutta tietoa tai opiskelee, selvittää Koskiaho.

Valtaosa ihmisistä arvostaa omatoimisuut-
ta ja itsenäistä elämää.  Koskiahon mukaan 
kuitenkin vallalla oleva vaatimus kotona pysy-
misestä ja itsenäisestä pärjäämisestä sisältää 
samalla vaatimuksen maailman kehityksen 
seuraamisesta.  ”On suoriuduttava kaikista 
kansalaisvelvoitteista ja huolehdittava myös 
eduista, pysyttävä kehityksessä mukana kuole-
maan asti. On oltava vetreä niin fyysisesti kuin 
henkisesti, jotta tämä onnistuu. Vaade elinikäi-
sestä oppimisesta ja sopeutumisesta koko ajan 
muuttuviin olosuhteisiin on kuitenkin myös 
kova. Jos yksi muutosvaihe jää oppimatta, 
mukaan on sen jälkeen vaikeampi päästä, kun 
ikää kertyy”, kirjoittaa Koskiaho tutkimukses-
sa.

Tilastokeskuksen (2018) mukaan 65-74-vuo-
tiaista netti oli käytössä 78 prosentilla, mutta 
75-89-vuotiaista enää vain 40 prosentilla. Van-
hojen ihmisten digitaidot vaihtelevat.  Löytyy 
nörttejä, mutta myös niitä, jotka ovat ”ihan 
pihalla” ja kaikkea siltä väliltä.  Selvää kuiten-
kin on, että digitukea ja ohjausta tarvitaan.

- Usein oletetaan, että digivaikeudet ja tuen 
tarve vähenevät tai lakkaavat, kun tämän 
hetken nuoret ovat vanhoja. Mutta onko näin?  
Yhteiskunta, toimintatavat ja tekniikka muut-
tuvat niin nopeasti, että tämän päivän tiedoilla 
ja taidoilla ei pärjää huomenna – onko taitoja 
hyödyntää esimerkiksi tekoälyä ja robotiikkaa?  

–Yhteiskunnalla on vastuu huolehtia, että 
kaikki pysyvät mukana, eivätkä ajaudu syrjään 
yhteiskunnan rakenteiden ja tekniikan muu-
toksen seurauksena.  Osa väestöstä tarvitsee 
jatkossakin niin digi- kuin muutakin henkilö-
kohtaista tukea arjen asioiden hoitamisessa.  
Järjestelmien monimutkaistumisesta, jatkuvas-
ti muuttuvasta digitalisaatiosta ja yksin pärjää-
misen vaatimuksesta seuraa myös uusi sosiaa-
lipoliittinen tehtävä: kansalaisten neuvonnan 
ja asioiden ajamisen organisointi kansalaisläh-
töisesti ja koordinoidusti, pohtii Koskiaho.

Suomessa neuvontaa digilaitteiden ja säh-
köisten palvelujen käyttöön tarjoavat vaihtele-
vasti kunnissa toimivat asiointipisteet, kan-
salaisopistot, kirjastot, järjestöt ja yritykset.  
Viranomaisella on myös velvollisuus ohjata 
ja neuvoa asiakasta palvelujensa käytössä.  
Kansalaisneuvonta.fi -palvelusta saa neuvon-
taa puhelimella, tekstiviestillä ja sähköisesti 
(chat, sähköposti, etäyhteys).  Se neuvoo myös 
julkiset palvelut yhteen kokoavan Suomi.fi-
palvelun käytössä.  Ongelmana kuitenkin on, 
että jos henkilöllä ei jo ole perustaitoja netin 
käytössä tai hän ei voi verkkoa käyttää, tietoa 
tuesta, palveluista tai asiointipisteiden auki-
oloajoista on vaikea löytää.

- Digituki on hajallaan ja paikat, joista 
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ja helppokäyttöisiä, esimerkiksi omaolo.fi ja 
satasairaala.fi, mutta palvelujen ja sivujen 
löytäminen on välillä vaikeaa, kertoo Rantala.

Jotta digitalisaatiosta kukaan ei jäisi 
syrjään, Rantalan mukaan yhteiskunnan on 
huolehdittava, että kaikilla on mahdollisuus 
hankkia laitteet ja että yhteydet toimivat.

- Tämän lisäksi tukea tulee olla tarjolla 
keskitetysti ja niin, että ihmiset löytävät sen.  
Myös erityisryhmille soveltuvia tukipalveluita 
tarvitaan nykyistä enemmän. Monelle henkilö-
kohtainen ohjaus on sopivinta. Tällöin voidaan 
parhaiten huomioida yksilön, esimerkiksi 
kuulovammaisen, tarpeet.  

henkilökohtaista tukea voi saada, ovat liian 
kaukana, toteavat sekä Koskiaho että Rantala.

Koskiaho ja kumppanit esittävät tutkimuk-
sessaan, että ainakin tässä ”myllerrysvaihees-
sa” Suomessa pitäisi olla digiministeri.  Asuin-
alueilla pitäisi olla myös korttelipisteitä, joissa 
saisi apua sekä digilaitteiden että palvelujen 
käyttöön, mutta myös kokonaisvaltaista tukea 
omien asioidensa ajamiseen ja hoitamiseen.

- Korttelipisteistä voisi löytyä julkisen 
ja kolmannen sektorin sekä myös yritysten 
palveluja ja ohjausta niiden käytössä. Moni 
vanha ihminen tarvitsisi palveluohjauksen li-
säksi myös kokonaisvaltaisempaa avustamista 
oikeuksiensa käyttämisessä ja yhteiskunnal-
listen velvoitteidensa täyttämisessä.  Kortte-
lipisteissä voisi toimia eräänlaisia luotseja tai 
sosiaaliohjaajia, joilla olisi laaja-alaista asian-
tuntemusta yhteiskunnasta ja sen toiminnas-
ta, kokemusta sekä taitoa ohjata.  Luotsi voisi 
myös seurata, että asiat etenevät, ja avustaa 
asioiden ajamisen prosessissa, ideoi Koskiaho.

Sekä Rantala että Koskiaho pitävät digi-
talisoitumisessa yhtenä haasteena sitä, että 
yhä edelleen sähköiset palvelut suunnitellaan 
pitkälti organisaatiolähtöisesti ja tekniikka 
edellä.  Tämä näkyy muun muassa virkakieli-
syytenä ja sellaisen termistön käyttämisenä, 
joka avautuu tietotekniikkaan perehtyneelle, 
mutta ei välttämättä tavalliselle käyttäjäl-
le.  Palvelu ei aina ohjaa käyttäjäänsä ja sen 
logiikka voi olla käyttäjälle epäselvä.

- Sähköiset palvelut pitäisi aina ennen 
käyttöönottoa testata erilaisilla käyttäjäryh-
millä ja vielä parempi olisi, jos eri käyttäjä-
ryhmät pääsisivät mukaan itse suunnitteluun.  
Käyttäjäystävällisyys on parantunut, mutta 
vielä on paljon parannettavaakin.  Jotkin 
sivut ja sovellukset ovat hienosti toteutettuja 

Suomalaiset verkossa 
• väestöstä (16-89-vuotiaat) 89 prosenttia käyttää 

internettiä.  Alle 55-vuotiaista lähes kaikki käyt-
tävät nettiä, 65-74-vuotiaista nettiä käyttää liki 
80 prosenttia ja 75-89-vuotiaista 40 prosenttia

• 65-74-vuotiaista 18 prosenttia ja 75-89-vuotiais-
ta yli puolet ei ole koskaan käyttänyt nettiä

• yleisimmin nettiä käytetään älypuhelimella.  
Alle 55-vuotiaista lähes kaikilla on älypuhelin, 
65-74-vuotiaista 59 prosentilla ja 75-89-vuotiais-
ta 24 prosentilla

• yhteisöpalveluja seuraa runsas 60 prosenttia 
väestöstä.  Yhteisöpalvelujen käyttö painottuu 
nuorempiin ikäluokkiin.

• viimeisen kolmen kuukauden aikana 47 prosent-
tia väestöstä on ostanut tavaroita tai palveluja 
netistä

• väestöstä 83 prosenttia hoitaa pankkiasiat ver-
kossa, 75-89-vuotiaista 35 prosenttia

• viimeisen vuoden aikana viranomaisen tai julki-
sen palvelun tarjoajan kanssa verkossa on asioi-
nut runsas 60 prosenttia väestöstä, 65-89-vuo-
tiaista vajaa 25 prosenttia.  Kelan tuista yli 70 
prosenttia haetaan sähköisesti.

Lähde: Tilastokeskus, SVT, 2018

• Vanhustyön keskusliiton SeniorSurfin opastusmateriaalit ja 
valtakunnallinen kartta digiopastuspaikoista: seniorsurf.fi/
opastuspaikat/ 

• Yle:n Digitreenit tarjoaa tukea verkossa: yle.fi/aihe/digitree-
nit 

• kansalaisneuvonta.fi, puhelimella 0395 000, puhe- ja kuulo-
vammaisille tekstiviestillä 13145

•  tarkista paikkakuntasi kirjastosta, kansalaisopistosta ja mah-
dollisesta asiointipisteestä, mitä digitukea niillä on tarjolla

• monilla järjestöillä on digineuvontaa.  Joidenkin järjestöjen 
päätehtävä on digiohjaus. Tällaisia ovat esimerkiksi Enter 
ry Uudellamaalla, Mukanetti ry Pirkanmaalla, Joen Serveri 
Joensuussa ja S@vonetti Kuopiossa.

• pankeilla ja yrityksillä on myös digineuvonta  
• viranomaisella on tiedottamis- ja neuvontavastuu palve-

luidensa käytöstä.  Sen on julkaistava yhteystieto, josta saa 
neuvoja palvelun käyttöön. 

Kuuloliiton Digitaidot-projekti 2019-
2021

•  järjestää matalan kynnyksen digityö-
pajoja projektin pilottialueilla pääkau-
punkiseudulla, Joensuun seudulla ja 
Lapissa 

• kouluttaa vertaisopastajia ja organi-
saatioita

• kerää tietoa digitalisaation vaikutuksis-
ta ikäkuuloisten arkeen

Tilaa työpaja yhdistykseesi tai ilmoit-
taudu vapaaehtoiseksi: hanna.rantala@
kuuloliitto.fi, puh. 044 752 5575.  Osallis-
tu myös projektin sähköiseen kyselyyn 
“Laitteet ja palvelut arjessa”.

Digineuvontaa ja ohjausta
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Kirjat
TEKSTI:  SINIKKA PIHLAMAA

MAUNO KOIVISTO oli 
jatkosodan etulinjas-
sa taistellut sotilas, 
kansan suosikki, 
pankinjohtaja ja 
presidentti. Hänen 
vaikutuksensa osui 
suuriin muutosvai-
heisiin: Urho Kek-

kosen sairastumiseen ja valtakauden päätty-
miseen, talouslamaan, Gorbatshovin uudistus-
politiikkaan, Neuvostoliiton romahdukseen ja 
Baltian maiden itsenäistymiseen. 

Raija Orasen Manu-romaanin sivuilla 
tulevat vastaan lähihistorian tapahtumat: 
Prahan miehitys, öljykriisi, Tshernobylin 
ydinvoimalan räjähdys, Baltian muutokset, 
Saksan yhdistyminen, inkeriläisten oikeus 
saada paluumuuttajina tulla Suomeen, Mos-
kovan vallankaappaus ja poikkeustilakomitea, 
Jeltsinin asema Venäjän presidenttinä, Putin 
ja Venäjän linja, yksinvaltaisuus. 

Oranen on kerännyt laajan aineiston, tut-
kinut muun muassa presidentin muistelmia. 
Koivisto ei kirjoittanut päiväkirjaa, mutta pre-
sidenttiparin arjesta ja elämästä löytyy tietoa 
Tellervo Koiviston kirjoista ja haastatteluista. 
Faktaa elävöittää fiktio: kirjailija kuvittelee, 
mitä presidentti on ajatellut eri tilanteissa. 
Romaani on Mauno Koiviston sisäistä mo-
nologia. Viimeisinä vuosinaan Alzheimerin 
tautia sairastanut eläkeläinen muistaa vanhat 
tapahtumat paremmin kuin uudet, välillä hän 
tarkistaa asioita omista kirjoistaan. Kirjassa 
liikutaan Linnassa, Kultarannassa, perheen 
kesäpaikassa Tähtelässä ja Katajanokan 
kodissa. Koivisto kiertää mielellään raitio-
vaunulla ympäri Helsinkiä, tutuilla kaduilla. 
Julkisten tapahtumien lomassa palataan 
tärkeimpään voimanlähteeseen, kotiin ja 
omaan perheeseen. Tellervon ja Maunon 
pirteä, toisinaan kirpeäkin sanailu tulee hyvin 
esiin. Romaani on yleiskieltä, Turun murteen 
seuraaminen olisikin ollut useimmille lukijoil-
le hankalaa. 

”Katajanokalla ajattelen Tähtelän asioita, 
mitä kaikkea pitää vielä tehdä ennen lumia, 

Poliitikko historian 
käännekohdissa

Raija Oranen:  
Manu.  
Otava 2019

ainakin rasvailla kaikki vempeleet jotka huol-
toa kaipaavat. - -Tähtelässä on hyvä pohtia. 
Ennen aikaan minä täällä pohdin mitä kaik-
kea presidentin fundeerattaviin kuuluikin, ja 
Linnassa sitten suunnittelin tämän paikan 
töitä. Minun on aina ollut onnellisinta siellä 
missä en juuri silloin ole ollut.” 

Teoksessa tulevat hyvin esiin Koiviston mo-
lemmat puolet, käytännön poliitikko ja filoso-
finen pohdiskelija. Hän oli opiskellut venäjän 
kieltä ja Venäjän historiaa, selvittänyt, kenen 
kanssa on tekemisissä ja kyljikkäin.

”Suomen idea on yhtä selvä: yrittää selvitä. 
Ei tällä maalla ole muuta lähetystehtävää eikä 
pyrkimystä, ei voi olla. Kun vain saataisiin 
asiat hoidettua niin, että muut antaisivat mei-
dän olla. Siinä pitää olla nöyrä ja luja, molem-
pia, ja hyvin, hyvin taitava. Aina pitää yrittää 
olla vahvemmille hyödyllinen ilman että astuu 
heikompien varpaille, jos heitä jostain löytyy.”

 
Raija Oranen (s. 1948) on julkaissut useita 
teoksia ja tehnyt myös elokuva- ja tv-käsikir-
joituksia. Manu on hänen presidenttisarjansa 
viides teos. Häneltä on ilmestynyt kaksi kirjaa 
Urho Kekkosesta sekä teokset Juho Kusti Paa-
sikivestä ja Gustaf Mannerheimista. 
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Mervi 
Sundell, 
Akaa

1. Minulla on kannettavaa tietokone, tablet-
tikone ja tulostin. Käytän niitä normaaliin 
sähköpostiviestintään sekä erilaisten tietojen 
hakemiseen ja tulostamiseen, laskujen maksa-
miseen, Kuuloliiton sivujen tutkimiseen yms. 
Älypuhelinta minulla ei vielä ole, mutta olen 
ajatellut sen hankkimista koska induktiivi-
nen kaulasilmukka ei toimi tämän puhelimen 
kanssa. Aikaisemman puhelimeni kanssa se 
toimi. 

2. Joskus tulee sellaisia tilanteita, että tar-
vitsen omien lasten apua, kun koneella on 
ongelmia. 

3. Digitalisaatio ahdistaa joskus, kun pitäisi 
olla kaiken aikaa viestimässä. En ole liittynyt 
sen vuoksi facebookiin. Omilla digitaidoilla 
olen tullut hyvin toimeen. Minulle sopivat 
molemmat toiminnat, sekä kasvokkain tai 
koneella toimiminen. 

TEKSTI JA KUVAT: ERKKI AHONEN

Onko digi mörkö vai kaveri?

Kysyimme muutamilta Kuuloviestin lukijoilta digipalveluiden 
käytöstä ja sähköisestä asioinnista.

1. Mihin käytät älypuhelinta/tietokonetta/mobiililaitteita? 
2. Koetko tarvitsevasi apua tai tukea sähköisten palveluiden käyttöön? 
3. Ahdistaako digitalisaatio sinua? Asioitko mieluummin kasvotusten vai 
sähköisten palveluiden kautta?  

Milla 
Salo, 
Kolari

1. Älypuhelin on ehkä tärkein työkaluni Kola-
rin kunnan toimittajan työssäni. Samoin va-
paa-ajan harrastuksissa ja viranomaisasioiden 
hoitamisessa turvaudun nykyään lähes täysin 
puhelimeen. Töissä kommunikoin neljää kana-
vaa käyttäen, kuvaan kuvia ja videota, tarvit-
taessa editoin ja julkaisen sisältöjä kuntamme 
sosiaalisen median kanavilla. Lähdin muuten 
ihan nollasta vuonna 2017: En edes omistanut 
älypuhelinta tai käyttänyt mitään sosiaalista 
mediaa vapaa-ajallani, kun sain työpaikan. 
Kotona varaan lapsen päivähoidon, maksan 
laskut, luen sähköpostit ja hoidan yhdistysasi-
at eri viestintäkanavia käyttäen. Joskus myös 
luen lehtiä, mutta eniten pidän yhä paperises-
ta Suomen kuvalehdestä.

2. Varsinkin töissä koen. Onneksi olen saanut 
jo kahtena kesänä todellisen ammattilaisen 
kesätoimittajaksi, ja hän on antanut paljon 
tietoa ja ideoita sosiaalisen median ja eri-

Sähköiset palvelut – haasteita ja mahdollisuuksia
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laisten julkaisuun käytettävien sovellusten 
käyttämiseen. Yhteiskunnan sähköiset viran-
omaispalvelut ovat mielestäni muuttuneet 
viime vuosina helppokäyttöisiksi (pois lukien 
uusi tulorekisteri, joka on kammottava). Lähes 
minkä tahansa asian pystyn hoitamaan mil-
loin tahansa puhelimellani, mikä tekee asioin-
nista yhteiskunnan kanssa hirmu joustavaa.

3. Digitalisaatio ei ahdista, koska pääsääntöi-
sesti se helpottaa arkeani. Viranomaisen kans-
sa asioin mieluusti sähköisesti, mutta lähipal-
velut ja säännöllisesti käytössä olevat palvelut 
haluan kasvokkain tai puhelimessa. Työssäni 
haluaisin nykyistä enemmän helpottaa myös 
kunnan palveluiden käyttämistä sähköisesti 
ja meille nuorille sopivammilla tavoilla. Myös 
kunnan kanssa kaikki asiointi olisi hyvä pys-
tyä hoitamaan älypuhelimella – ei kuitenkaan 
niin, että on pakko, vaan halutessaan. Digi-
taitoni lienevät keskivertoiset ja koen olevani 
vielä oppimiskykyinen. Otan uuden toiminta-
tavan haltuun vain silloin, jos minun on syytä 
olettaa, että se todella helpottaa elämääni. En 
kuulu niihin, jotka ottavat haltuun huvikseen 
kaikki uudet villitykset. Pikemminkin katse-
len vuoden pari ennen kuin innostun mistään 
uudesta.

ja siinä on turvallisuuteen liittyviä ohjel-
mia. Oma puhelimeni onkin toinen juttu, sillä 
tarvitsen joskus vaimoltani apua juuri ohjelmi-
en asentamisessa.

3. Töissä tykkään tavata asiakkaita myös 
henkilökohtaisesti. Minun digitaidot eivät ole 
sieltä parhaimmasta päästä. En osaa asentaa 
ohjelmia ja se tuottaa joskus harmia. Digitali-
saatio ei ahdista minua.

Ilkka 
Puhakka, 
Jyväskylä

1. Käytän omassa puhelimessa pankin so-
vellusta esimerkiksi laskujen maksamiseen, 
WhatsAppia lasteni ja oman perheen välisessä 
viestinnässä ja omaa sähköpostiani yhdistys-
asioita varten. Molemmat puhelimeni (oma ja 
työpuhelin) ovat älypuhelimia. Päivittäin luen 
lehden tabletista. 

2. Työnantaja on järjestänyt työpuhelimeeni 
ohjelmien asentamiset, minun ei tarvitse niitä 
osata. Näen työpuhelimestani työsähköpostin 

Helka 
Kaipainen, 
Helsinki

1. Käytän älypuhelintani enimmäkseen teks-
tiviesteihin ja päivän sään seuraamiseen. Syy 
vähäiseen käyttöön johtuu näköni huonontu-
misesta. Käytän Doro-merkkistä ”mummojen” 
puhelinta. Se on helppokäyttöinen, mutta 
ongelmana on, etten saa suurennettua teks-
tiä kirjoitusvaiheessa. Vastaanotetut tekstit 
tulevat sen sijaan suurella fontilla.

2. Joskus tulee avun tarvetta. Onneksi ym-
pärillä on ystäviä ja poikani, joten avun saan 
helposti.

3. Tunnen joskus ahdistusta laitteiden käy-
tössä, esimerkiksi junalippujen hankinnassa. 
Tunnen myös ahdistusta, jos on kuulemisen 
ymmärtämisongelmia esimerkiksi ostotilan-
teessa. Pyydän kirjoittamaan ja apu tulee 
usein kirjoitettuna älypuhelimen ruudul-
le. Teksti on niin pienellä, etten pysty sitä 
lukemaan. Asioin mieluummin sähköpostin 
kautta. Itselläni on tabletti-laite, jota käytän 
enimmäkseen kirjoitustulkkauksen ruudun-
jakoon. Luen tabletilta myös facebook-pos-
tauksia sekä iltapäivälehtiä. Joskus käytän 
puheentunnista.
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Reportteri
TEKSTI: ERKKI AHONEN
KUVAT: HANNA KOIKKALAINEN

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

Näyttelijä Elsa Saisiolla on pitänyt 
kiirettä. Puolen vuoden aikana hän 
on ollut kahden tv-pääroolin kuvauk-
sissa. Lehden teema, digitalisaatio, ei 

istu esiintyvän taiteilijan työhön.
– Näyttelijän työ on varsin ajaton ammatti 

ja työtä olisi vaikea korvata digitalisaatiolla. 
Näyttelemisen ydin on hengen ja mielen läsnä-
olo ja hetkessä eläminen, Elsa sanoo.

Elsa luettelee paikkoja, joissa hänen kor-
vansa ovat avoinna hiljaisuudelle: metsässä, 
meren äärellä tai yksistään kotona. Hiiskuma-
ton ympäristö antaa hänelle keskittymisrau-
haa ja tilaa omille ajatuksille. Hiljaisuus on 
hänelle enemmänkin olotila ja ilman sitä hän 
ei tulisi elämässä toimeen.

– En pidä televisiota enkä radiota ikinä 
taustalla pauhaamassa enkä juurikaan kuun-
tele musiikkia taustamusiikkina. Reagoin voi-
makkaasti häiriöääniin ja stressaannun melko 
helposti hälinästä. Tietenkin lapsiperheellise-
nä kotona arjessani on paljon hälinää.

– Asuessani Espanjassa kiinnitin huomiota 
siihen, miten paljon enemmän hälinää oli joka 
paikassa. Liikenne, kadun elämä ja fiestat ja 
ihan arjessakin kerrostaloasuntoni naapurei-
den elämä kuului voimakkaana asuntooni. 
Myös esimerkiksi radion ja television juontajat 
mekkaloivat huomattavasti suomalaisia juon-
tajia enemmän.

LAHJAKAS HELSINKILÄINEN Elsa Saisio kävi 
Kallion ilmaisutaidon lukion ja valmistui 
Teatterikorkeakoulusta hyvin nuorena te-
atteritaiteen maisteriksi. Hän on esiintynyt 
lukuisissa Suomen eri teattereissa klassikko- 
ja nykynäytelmissä ja musikaaleissa ja tehnyt 
useita tähtirooleja kotimaisissa elokuvissa. 
Nyt hän toimii freelancerina. Taiteilijaelämä 
on verissä, sillä hän on viettänyt lapsuuden 
kulttuuriperheessä. Hänen äitinsä on maan-
kuulu kirjailija ja ohjaaja Pirkko Saisio. 
Omaksi vahvuudekseen Elsa sanoo olevansa 
aika vahva ja fyysinenkin viestijä. 
– Toimiva kommunikaatio ja ihmisten aito 
kohtaaminen ovat minulle tärkeitä asioita.

Ilman hiljaisuutta en tulisi toimeen
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Elsa pohtii teattereiden akustiikkaa esiinty-
jän näkökulmasta.

– Akustiikat vaihtelevat. Vanhat teatterisa-
lit, kuten Kansallisteatterin suuri näyttämö, 
Aleksanterin teatteri tai Tampereen teatterin 
suuri näyttämö, ovat rakennettu akustisesti 
erittäin toimiviksi. Hiljainenkin kuiskaus kuu-
luu niissä takariveille asti, kun taas moder-
neissa halleissa ääntä täytyy käyttää ihan eri 
tavalla koko ajan. 

– Nykyään kuitenkin lähes kaikissa esityk-
sissä näyttelijät ovat mikitettyjä. Tämä johtu-
nee siitä, että musiikin käyttö sekä sähköisen 
äänisuunnittelun määrä ja volyymit ovat 
lisääntyneet esityksissä eikä esiintyjien haluta 
jatkuvasti kailottavan repliikkejään akustises-
ti muun äänimaailman yli.

ELSA ILOITSEE hyvästä kuulostaan ja tinnis-
tuskaan ei häntä kiusaa. Hän epäilee kui-
tenkin vahvasti, että kärsii jonkinasteisesta 
misofoniasta (sietokyky epämiellyttäville tai 
herkistyminen jokapäiväisille äänille alentu-
nut).

– Reagoin mielestäni poikkeuksellisen 
voimakkaasti esimerkiksi maiskutukseen ja 
hälinään enkä pidä taustamusiikista, kau-
pallisten radiokanavien metelöinnistä enkä 
muustakaan meluisuudesta.

– En erityisemmin huolehdi kuulostani, 
mutta toki esimerkiksi festareilla suojaan 
korvani, jos on tarpeen. 

Moni katsoo mielellään vanhoja kotimaisia 
elokuvia, mutta ei tahdo saada niistä aina 

selvää, musiikki saattaa repiä korvia ja ääni-
miksaus on pielessä. Tekniikka on kehittynyt 
paljon noista ajoista.

– Hyvä äänitystekniikka on suoraan ver-
rannollinen valmiin teoksen laatuun. Vuosien 
saatossa elokuvien äänitystekniikka on men-
nyt hurjasti eteenpäin. Ymmärrettävä puhe 
mahdollistaa kommunikaation. Jos puheesta 
ei saa selvää, kommunikaatio katkeaa. Jos 
näyttelijän puheesta ei saa selvää, jäävät koh-
tausten sisällöt käsittämättömiksi.

Elsa tuo esiin, että hänen on vaikea sanoa 
yleisesti mitään elokuvateattereiden äänimaa-
ilmasta. Se vaihtelee elokuvittain niin paljon. 

– Joskus volyymit ovat lastenelokuvissa 
kummallisen kovalla. Itse äänisuunnittelu elo-
kuvissa ja teattereissa taas on uskomattoman 
kiinnostava ja hieno taiteenlaji. Ilman ääni-
maailmaa katsomiskokemus olisi hyvin ontto, 
hän täsmentää.

ELSA ON saanut pitkän työputken päätökseen 
ja nyt hän koettaa pitää lomaa – edes hieman. 
Ennen tv-kuvauksia hänellä oli ensi-ilta ystä-
viensä kanssa Stadin naisten laulut –nimisen 
dramatisoidun konsertin parissa.

Elsalle akustiset äänet ovat mieleen.
– Pidän esimerkiksi saksofonin ja kirkon-

kellojen äänistä. En pidä niinkään sähköi-
sistä äänistä. Akustiset soittimet, lauluääni 
ja muut akustiset äänten lähteet tuntuvat 
pehmeämmiltä, luonnollisemmilta ja hellem-
miltä. Sateen ääni on myös tunnelmallinen ja 
rauhoittava.
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Kuumana perjantai päivänä klo 12.00 jy-
väskyläläiset kuuloyhdistyksen jäsenet 
kokoontuivat Sepänkeskuksen pihaan 
lähteäkseen Kuuloliiton valtakunnalli-

sille kesäpäiville Porin Yyteriin. Viitasaarelta 
matkaan lähtenyt tilausajobussi tuli meitä 
hakemaan. Margit oli tullut meitä matkaan 
laittamaan. Matkalla oli 30 iloista osallistujaa 
Keski-Suomesta.

Matka meni mukavasti arpajaisten mer-
keissä, palkintoja olimme saaneet 17 kpl mm. 
Laatukuuluu Oy:ltä ja Kuuloxi Oy:ltä sekä 
mukana olleilta matkalaisilta itsetehtyjä kä-
sitöitä. Perille Poriin saavuttiin viiden jälkeen 
ja sisäänkirjautumisen jälkeen hotellin päiväl-
linen oli tarjolla. Ravintolassa tuli vastaan jo 
paljon tuttuja osallistujia eri puolilta Suomea 
ja kovasti halailtiin jälleennäkemisen merkeis-
sä. Kylpylä oli käytössä ja sinne oli lähdettävä 
ruokailun jälkeen. Hotellissa oli ystävällinen 
ilmapiiri ja palvelualtis henkilökunta sekä 
monipuolinen maittava ruokatarjoilu.

Iltaa vietettiin laivanmallisen Helmi-ran-
taravintolan palveluista nauttien. Terassilla 
nautiskeltiin virvokkeita ja vaihdettiin kuu-
lumisia jonkin aikaa, mutta pitkän matkan 
tehneenä väsymys alkoi tulla ja piti siirtyä 
huoneeseen nukkumaan. 

Lauantaina oli varsinaisten Kesäpäivien oh-
jelman vuoro. Lounais-Suomen piiri oli järjes-
tänyt erilaisia mahdollisuuksia yhdessäoloon. 
Oli retki motoristien harrastuksen pariin 50 
luvun linja-autolla, vesijumppaa kylpylässä, 
senioritanssia ja tunnemusiikkia. Infotilaisuu-
dessa esiintyi paikalliset pienet hanurimesta-

rit sekä korusuunnittelija Jenni Ahtiainen 
yhdessä Sanna Kaijasen kanssa. Hanna 
Rantala esitteli Kuuloliiton uutta Digitaidot-
projektia ja haastoi osallistujat Parhaimmat-
valokuvakilpailuun.

Lounaan jälkeen iltapäivällä oli erilaista 
ohjelmaa, mm. petanque, olympialaiset: hiek-
kahiihto ja munanheitto, luontoretki opaste-
tusti. Keski-Suomen piirin joukkue, Birgitta 
& Alpo voitti tiukan skaban Aaltojen, Tiinan 
& Jounin joukkuetta vastaan petanquessa 
pistein 13 - 11. 

Avajaisissa Lounais-Suomen kuulopiirin 
puheenjohtaja Eija Isaksson toivotti osallis-
tujat tervetulleiksi kesäpäiville. Porin teatte-
rin näyttelijä lauloi Eino Leinon Nocturnen 
ja Kuuloliiton toiminnanjohtaja Sanna Kaija-
nen piti puheen. Porin kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Diana Bergroth-Lampinen 
toivotti kaikki tervetulleiksi Porin Yyteriin, 
lopuksi saimme kuulla ”Rikas mies jos oisin” 
esityksen.

Lauantai-iltaa vietimme Helmi-rantaravin-
tolan terassilla maisemista sekä virvokkeista 
nauttien ja illan loppuosa kului yökerhon 
Karaoken parissa. Sunnuntaina aamupäivällä 
aktiviteetit jatkuivat mm. digitaidot-pajalla, 
olympialaisilla, petanquella ja luontoretkioh-
jelmalla. 

Iltapäivän päätösjuhlassa Kuuloliiton pj. 
Jouni Aalto piti puheen ja Anniina Nylynd 
Porin seurakunnasta luki kesäsiunauksen. 
Juhlassa palkittiin parhaimmat valokuvat-
kilpailun. Kilpailussa harjoiteltiin omalla 
älypuhelimella kuvien lähettämistä hänelle 

Keski-Suomen kuulopiirin kesäretki  
Kuuloliiton kesäpäiville Yyteriin 5. - 7.6.2019

Nuoret hanuristit Samuel (8 v.) ja Annabel (6 v.) 
esiintyivät avaustilaisuudessa.
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5. Kollaasi. Kuva: Eila Heinonen, Joensuun Seudun Kuulo

Kuvakilpailun voittajat
1. Yyteri… kuulemisiin. Kuva: Juha Nyman, Salon Kuuloyhdistys 

2. Nimetön. 
Kuva: Tuula 

Haarala-Räisä-
nen, Helsingin 
Kuuloyhdistys

3. Eija leijuu. Kuva: Alpo Pulkkanen, Jyvässeudun Kuulo ry 

4. Nimetön. Kuva: Sari Hirvonen-Skarbö, Espoon Kuuloyhdistys

WhatsAppilla. Yllättäen minun ottama kuva; 
”Eija lähtee lentoon”, tuli kolmanneksi kilpai-
lussa. Kuopion matkalaiset toivat porilaisille 
tuliaisia samoin, kun me keskisuomalaiset 
annoimme Pandan herkkuja. Lopuksi saimme 
viestirummun eli kahden vuoden päästä Kesä-
päivät järjestetään Keski-Suomessa. Tilaisuu-
den päätteeksi lauloimme yhdessä Suvivirren.

Viikonloppu meni mukavasti kivassa seu-
rassa ja helteisessä säässä. Meri veti puo-
leensa, sieltä sai virkistyksen, milloin halusi. 
Päivillä tutustui muiden kuuloyhdistysten 
jäseniin ja ehti juttelemaan yhteisistä asioista. 
Paluumatka sujui mukavasti ja olimme Jyväs-
kylässä sunnuntai iltana.

MATKASSA MUKANA OLLEET ILKKA ja ALPO
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Finnair on yksi maailman vanhimmista 
edelleen toimivista lentoyhtiöistä. Se on 
perustettu vuonna 1923 Aero-nimellä.  
Finnair-nimi otettiin käyttöön vuonna 

1960 ulkomaanlentojen markkinointia varten, 
mutta vuonna 1968 se tuli koko yhtiön nimek-
si. Yli 90-vuotisen taipaleensa aikana yhtiö on 
kasvanut ja kehittynyt pienestä suomalaisesta 
lentoyhtiöstä maailman viidenneksi van-
himmaksi edelleen toimivista lentoyhtiöistä.  
Finnair lentää yli 130 kohteeseen Suomessa, 
Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa.

Haastattelen kahta työntekijää Finnairin 
tarjoamista erityispalveluista kuulovammaisil-
le, jota käytän yläkäsitteenä huonokuuloisille, 
kuuroutuneille ja kuuroille. Mirja Kuovi on 
työskennellyt 30 vuotta Finnairilla eri työ-
tehtävissä. Tällä hetkellä hän työskentelee 
asiakaskokemuksesta vastaavassa yksikössä 
maapalveluiden asiantuntijana, jonka tehtä-
väkenttään kuuluu erityisryhmille suunnatut 
esteettömyysprojektit. Sanna Karppinen 
aloitti työnsä Finnairilla puolitoista vuotta 
sitten. Hän vastaa erikoismatkustajien pro-

TEKSTI JA KUVA: PÄIVI PÖNTYS

Finnairin erityispalvelua 
kuulovammaisille

 Sanna Karppinen ja Mirja Kuovi työpaikkansa Finnairin pääkonttorin katolla. 
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sesseista ja palveluista ja sen ohjeistuksesta. 
Hän tietää myös yhteistyöstä sekä muista 
meneillään olevista kehitystöistä esteettömän 
matkustuksen eteen.

Design for All  (suunnittelu kaikille)
Design for All on suunnitteluprosessi, jossa 
otetaan huomioon ihmisten erilaisuus, sosiaa-
linen osallisuus ja tasa-arvoisuus. Tämä tar-
koittaa käytännössä sitä, että suunnitellaan 
sellaisia palveluja, jotka ovat helppoja käyttää 
ja ovat esteettömiä kaikille käyttäjille. Tarkoi-
tuksena ei ole tarjota yhtä ainoaa ratkaisua 
kaikille, vaan tuottaa yksilöllisiä ratkaisumal-
leja erityismatkustajille. Esimerkiksi kuulo-
vammaisen kannalta erinomaista on se, että 
lennonaikaiset palvelu- ja laskeutumisvideot 
on tekstitetty ja viitottu. Erityispalvelut hel-
pottavat usein tavallisiakin matkustajia.

Yhteistyökumppanit
Finnair tekee yhteistyötä eri toimijoiden ku-
ten Liikenneministeriön ja Finavian kanssa. 
Yhteistyötä tehdään käytännön tasolla myös 
Vammaisfoorumin sekä sen jäsenjärjestöjen 
kanssa.  

– Olemme Finnairilla tehneet projektia, 
jonka tarkoituksena on ollut kartoittaa palve-
lujemme esteettömyyttä aina lentovarauksen 
tekemisestä matkakohteeseen perille pääsyyn 
asti. Tässä projektissa on ollut apuna monta 
tahoa, muun muassa Kuuloliitto ja Invalidiliit-
to. Olemme kuunnelleet tarkalla korvalla toi-
vomuksia. Kartoitus on tehty ja nyt suunnitel-
laan käytännön tasolla, miten toiveet saadaan 
toteutettua erityispalvelujen muodossa, Sanna 
Karppinen tarkentaa.

Ennakoivaa profilointia 
– Kartoitusten pohjalta on laadittu asiakas-
profilointia. Monet saattavat kokea profiloin-
nin kielteisenä, Mirja hymyilee.

– Tarkoituksenamme on kuitenkin tehdä 
myönteistä profilointia vaikkapa asiakkaasta, 
jolla on kuulovamma. Haluamme, että inhimil-
linen elementti tulee mukaan. – Kuulovamma 
ei näy, mutta jos tietäisimme, että asiakkaal-
la on kuulemisvaikeuksia, voisimme lähteä 
suunnittelemaan hänelle aiempaa parempaa 
erityispalvelua, Mirja jatkaa.

– Kuulovammaisille esteitä on usein melui-
sa ympäristö, kuulutukset ja yleensä puheella 
annettava informaatio. Tällaisen profiloinnin 
pohjalta mietimme, minkälaisia palveluja hän 
tarvitsee kuulovammaisena matkustajana. 
Teemme ennakoivaa havainnointia, jotta pys-
tyisimme tarjoamaan täsmäpalvelua.

Lippujen varaaminen
– Lentolippujen tilaamisen netissä helpottuu, 
kun kuulovammainen voi aina saada apua 

chatissa (verkkojuttelu). Näyttöruudun oi-
keassa alakulmassa on pieni chat-kuva, jota 
klikkaamalla hän voi aloittaa kirjoittamisen 
avustajan kanssa. Lippujen tilaamisen yhte-
ydessä chatissa ei voi käsitellä muita aiheita, 
koska lippujen varauksessa on aikaraja. Mutta 
lippujen oston jälkeen erityispalvelua voi tilata 
edelleen chatin avulla. Silloin tiedustellaan ti-
laajan sähköpostiosoitetta tai mobiilinumeroa, 
joiden välityksellä voidaan hoitaa ja varmen-
taa asiakkaan toivomat erityispalvelut, Sanna 
tarkentaa

– Finnair on nyt uudistamassa asiakkaan 
personointiprojektia. Tarkoituksena on ke-
hittää palvelua, jolla osataan ohjata asiakas 
oikealle virkailijalle. Asiakkaalla on käytös-
sään monta eri kanavaa, joista hän voi valita 
itselleen sopivimman vaihtoehdon: soittoa, 
chattia ja tulevaisuudessa chablaa, joka on 
tarkoitettu kuuroille (viittomakielisille).

Mirja kertoo esimerkin yhdestä palvelumuo-
dosta.

– Jos kuulovammaisella on avustaja tai 
tulkki mukanaan, hän voi chattaamalla pyy-
tää erityispalveluna, että istuimet varattaisiin 
käytävän molemmin puolin, jolloin kuulo-
vammaisen on helpompi saada katsekontakti, 
nähdä huuliota ja viittomia tai viittomakieltä.

– Niille, jotka eivät kuule tai joilla ei ole 
mahdollisuuksia käyttää nettiä, ainoa mahdol-
lisuus on käydä paikan päällä matkatoimis-
toissa. Matkatoimistot auttavat matkalippujen 
varaamisen yhteydessä myös erityispalvelujen 
tilaamisessa”, Mirja toteaa.

Appilla reaaliaikaista tiedotusta 
Kysellessäni miten appi toimii Mirja vastaa: 

–Voit ladata applikaation puhelimeesi. 
Matkustusasiakirjat sekä lentotiedot ovat 
puhelimesi sovelluksessa muutaman napau-
tuksen päässä. Kun olet kirjautunut sukuni-
melläsi ja varausnumerolla tai Finnair Plus 
-tunnuksellasi, saat kaiken tiedon appiin, 
johon ilmoitetaan myös kaikki poikkeusinfor-
maatiot. Applikaation saat linkistä finnairapp.
fi. Appi-sovellus välittää tietoa - esimerkiksi 
koneen lähtöporttien vaihdoista tai lähtöaiko-
jen siirtymisistä.

Taivas vain kattona!
Tällä hetkellä chat-keskustelua voidaan 
käydä vain kirjoittamalla. Mutta esimerkiksi 
videot (skype ja mobiilipuhelin) voisivat olla 
erinomaisia apuvälineitä kuulovammaisia 
ajatellen, koska niiden avulla voi keskustella 
tai viittoa kasvokkain. Tietotekniikka ja sen 
sovellukset avaavat suunnattomia mahdolli-
suuksia erilaisten palvelujen tuottamiseen. 
Tässä kehityksessä taitaa olla vain taivas 
kattona! 
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17-vuotias Veeti Koskenkorva 
on harrastanut katutanssia 
kymmenvuotiaasta saakka. Kuulovamma 
ei hänen mukaansa ole haitannut 
harrastamista millään lailla.

Veetin tanssiharrastus sai alkunsa 
hiphop-musiikkivideoiden katselusta.

–Matkimme videoiden tanssiliikeitä 
yhdessä pikkuveljeni kanssa. Naapuris-

sa asui lapsia, jotka harrastivat katutanssia. 
Sitä kautta innostuttiin myös veljen kanssa 
kokeilemaan. 

–En ole oikein koskaan ollut erityisen kiin-
nostunut tyypillisistä poikien liikuntaharras-
tuksista, kuten jääkiekosta tai jalkapallosta, 
Veeti kertoo.

Veeti arvioi, että hänellä on ollut kuulovam-
ma todennäköisesti syntymästä asti.

–Kuulovamma havaittiin vasta myöhem-
min, kun en oppinut kunnolla puhumaan ja 
pidin esimerkiksi aina korvaa kiinni television 
kaiuttimissa. 

Veeti sai kuulokojeet päiväkoti-ikäisenä ja 
kävi puheterapiassa ala-asteen alkuvuosiin 
saakka. Hän ei ole koskaan kokenut kuulo-
kojeiden käyttöä millään tavalla vaikeana 
asiana.

–Tutuille tämä on tuttu juttu. Lapset sen 
sijaan ovat kovia kyselemään, ja alakouluai-
koina sain vastata moniin uteluihin.

VEETI ON MUKANA Vantaan Katutanssiyh-
distyksen aikuisten muodostelmaryhmässä 
nimeltään Rascalz. Varsinaisia treenejä on 
kaksi kertaa viikossa ja sen lisäksi yksi tek-
niikkaharjoitus. Joukkue kilpailee SM-tasolla 
ja sijoittui esimerkiksi tänä vuonna 4. sijalle.

– Battleissa eli kaksikamppailuissa olen 
käynyt oman seuran tilaisuuksissa.

Veeti kertoo, ettei tanssitunneilla ole tarvin-
nut tehdä mitään erityisiä järjestelyjä kuulo-
vamman takia. Musiikin kuitenkin pitää olla 
riittävän hiljaisella, sillä kojeet tekevät liian 
kovista äänistä epämiellyttäviä.

–Ylipäänsä streetdance-kulttuuri on posi-
tiivinen ja syrjinnän vastainen. Opettaja on 
tietoinen kuulovammastani ja kysyy tarvitta-
essa lisätietoja.

Veetin mukaan katutanssia voi harrastaa 
monenlaisista lähtökohdista. 

–Katutanssi vaatii ennen kaikkea omaa 
innostusta. Välttämättä ei tarvitse esimerkiksi 
olla valtavan notkea, mutta liikkeiden oppimi-
nen vaatii paljon kärsivällisyyttä. 

–Minulla ei ole tiedossa lisäkseni ketään 
muuta huonokuuloista, joka harrastaisi katu-
tanssia.

KATUTANSSIN OHELLA VEETIN harrastuksiin 
kuuluvat filmikuvaus ja vinyylilevyjen keräily. 
Tällä hetkellä kotoa löytyy 130 levyä ja lisäksi 
noin kahdeksankymmentä sinkkua. 

–Kuuntelen musiikkia pääasiassa kuulok-
keilla ilman kojeita, mutta pidän myös taukoa 
kuuntelusta, etteivät korvat rasitu liikaa.

Musiikkiharrastus on poikinut myös töitä. 
Veeti on ollut useampaan otteeseen myyjänä 
Black & White –levykaupassa Helsingissä.

–Englannin puhuminen on ollut haasteel-
lista ja siinä minulla on vielä opeteltavaa. Ul-
komaisten bändien nimistä on joskus vaikeaa 
saada selvää. 

Veeti opiskelee parhaillaan Vantaalla 
Mercuria-kauppaoppilaitoksessa ja suorittaa 
merkonomin tutkinnon ohelle myös ylioppilas-
tutkintoa.

TEKSTI: JUHA HIETALA   KUVA: LILLI HUTTULA

Katutanssi  
sopii myös 
huonokuuloiselle
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Kuulonalenema vaikeuttaa puheen 
kuulemista ja tunnistamista erityi-
sesti kaikuisissa tiloissa ja tausta-
hälyssä.  Kuulon perustutkimukset, 

äänesaudiometria  ja Jauhiaisen sanatesti 
tehdään hiljaisessa äänieriössä.  Ne antavat 
yleiskuvan kuulosta, mutta eivät välttämättä 
kerro, miten huonokuuloinen saa selvän pu-
heesta hälyisissä ja kaikuisissa arjen tilanteis-
sa.

Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) on 
kehittänyt suomenkielisen hälylausetestin.  
Siinä puheen tunnistamista mitataan viiden 
sanan lauseilla määrätyillä taustahäly- ja 
kohinatasoilla.  Lapsille ja muistiongelmaisil-
le käytetään kolmen sanan lauseita.  Sanat 
lauseisiin valikoituvat satunnaisesti erilaisista 
sanalistoista, mutta lauseiden rakenne, sana-
järjestys pysyy samana.

- Taustahäly on lisätty sen vuoksi, että se 
jäljittelee paremmin jokapäiväistä elämää, 
jossa on aina tietty määrä taustahälyä ja kai-
kua.  Äänesaudiometria testaa vain sisäkorvan 
herkkyyden tietyille äänille – se ei kerro pal-
joakaan siitä, miten potilas selviää arkipäiväi-
sissä tilanteissa.  Hälylausetestillä sen sijaan 
voidaan arvioida potilaan niin sanottu funk-
tionaalinen, toiminnallinen kuulo ja arvioida 
kuulokojeen tai sisäkorvaistutteen hyötyä pu-
heentunnistukseen eli kommunikaatiokykyyn, 
kertoo KYS:n korva-, nenä- ja kurkkutautien 
osaston ylilääkäri Aarno Dietz.

Hälylausetesti parantaa kuulodiagnostiikan 
tarkkuutta ja mahdollistaa kuntoutustulos-

TEKSTI: ANNINA VIRTA

Hälylausetesti mittaa puheen 
kuulemista arkitilanteissa

ten kansainvälisen vertailun.  Sitä voidaan 
hyödyntää myös kuulokojeiden valinnassa 
ja säädöissä.  Dietzin mukaan kuulokojeen 
merkillä tai mallilla ei kuitenkaan ole suurta 
merkitystä kuulokykyyn, merkittävämpää on 
se, miten koje säädetään.

- Kojeissa on nykyisin hienoja ominaisuuk-
sia.  Selvästi hyötyä on suuntamikrofonitoi-
minnasta.  Erilaiset hälynpoistoalgoritmit 
voivat lisätä kuuntelumukavuutta, mutta 
eivät varsinaisesti paranna puheentunnistusta 
hälyssä.  Kojeen säätö vaikuttaa hälyssä kuu-
lemiseen paljon enemmän kuin kojeen merkki 
tai malli, toteaa Dietz.

Suomessa hälylausetesti on ollut käytössä 
vuodesta 2014 lähtien, mutta kaikille kuulon-
tutkimuksissa kävijöille sitä ei vielä tehdä.

- Periaatteessa hälylausetesti olisi hyvä 
tehdä kaikille kuulokojepotilaille sekä ennen 
kojesovitusta että sen jälkeen, mutta valitet-
tavasti resurssit eivät siihen riitä.  Kaikille 
sisäkorvaistutepotilaille testi kuitenkin teh-
dään ja mahdollisuus hälylausetestaukseen on 
kaikissa yliopistosairaaloissa ja myös monissa 
keskussairaaloissa, selvittää Dietz.

Hälylausetestin lisäksi Dietz on tutkimus-
ryhmineen kehittänyt suomenkielistä nume-
rotestiä.  Se on tarkoitettu kuulonalenemien 
seulontaan ja on jo joissakin maissa kustan-
nustehokkuutensa vuoksi korvannut niin 
sanottua seulonta-audiogrammia.  Numero-
testissä tunnistetaan kolmen numeron sarjoja 
hälyssä.
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NUORET
TEKSTI JA KUVAT: ERKKI AHONEN

Kaveruus 
on kultaa 

Ohjaajat Leevi 
ja Alisa

Vas. 
Sohvi ja 
Sanna

-Sohvi on ihan paras kaveri, sanoo 
haukiputaalainen Sanna Linsuri.

– Sannan vuoksi olen leirillä, sa-
noo puolestaan vantaalainen Sohvi 

Sjöberg.
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NUORET

Onni miettii alkavaa leiriviikkoa

Pohjois-Suomen 
lastenleiri 
10.- 14.6.2019 Oulussa

MAANANTAI
Kesän paras viikko starttasi klo 15:00, kun 

11 leiriläistä alkoi valua paikalle. Ensimmäi-
seksi kamat vietiin majoitusrakennukseen 
ja tutustuttiin paikkoihin ohjaajien johdolla. 
Leiriläiset olivat vielä vähäsanaisia, mutta 
nähtäväksi jää muuttuuko se viikon aikana. 
Vanhemmille oli oma info leiristä kello 16:00 
kieppeillä, jotta he uskaltaisivat lähteä kotiin 
turvallisin mielin. Ohjaajat tutustuivat lapsiin 
sillä aikaa. 

Päivälliseksi oli kaikkien rakastamaa maka-
ronilaatikkoa, jonka jälkeen leikittiin lännen 
nopeinta ja Kallen kalaa, katsottiin säännöt 
sekä kierrettiin yhdessä leirialueen rajat. 

Sitten olikin jo iltapalan aika. Päivän lopuk-
si kokoonnuttiin vielä yhdessä kuuntelemaan 
Tatun ja Patun avaruussatua. Ikkunan takana 
näkyi myös liikettä… 

TIISTAI
Herätys 7:30 prr. Aamupalalle ja sitten 

jumppaamaan. Tämä oli toisen päivän aa-
muohjaajien ohje leiriläisille. Jumpalla vilahti 
taas jotain valkoista. 

Kun leiriläiset olivat virkeitä, he pääsivät 
leikkimään hedelmäsalaattia ja sen jälkeen 
etsimään palapelin palasia. Niistä piti muo-
dostaa kuvat, joista löytyi ryhmän ohjaajat 
pitelemässä lappua, jossa oli sen ryhmän leiri-
läisten nimet. Palapeliarvoitusten jälkeen oli 
avaruusolioiden askartelun vuoro. Askartelun 
lomassa ryhmät päättivät myös omalle ryh-
mälleen nimen, ryhmän tarinan sekä tarinat 
olioille. 

Ja taas syömään! Tällä kertaa tarjolla oli 
jauhelihakeittoa. Syönnin jälkeen alkoivat 
pyörimään rastit omissa ryhmissä. Niillä 
opeteltiin erilaisia kommunikointimenetelmiä: 
pantomiiimia, huuliltalukua ja sen sellaista. 
Invalidiliitosta oli myös edustaja kertomassa 
yhdellä rastilla ystävyydestä. Välissä välipa-
lalle ja sitten jatkamaan. 

Rastien suorittamisen jälkeen oli Tonin 
taidonnäytteen aika. Päädyimme kilpailemaan 
kahdessa joukkueessa planeetanryöstö-pelissä. 

Illalla, päivällisen jälkeen, olivat saunat 
päällä ja myös uintia, vaikka keli olikin kolea. 
Kaikki lapset uskaltautuivat veteen vaikka 
lämpöasteita oli vain yhdeksän. Ohjaajat 
olivat nirsompaa sakkia, koska heistä vain 
kourallinen pääsi veteen asti. Sitten oli luvas-

12-vuotiaat Sanna ja Sohvi ovat saapuneet 
Oulun Hietasaareen viisipäiväiselle lasten-
leirille. Juttutuokiossa kumpikin vilkaisee 
vaivihkaa toisiaan ja hymyilee. 

– Olin viime vuonna mukana pohjoisen las-
tenleirillä ja siellä tutustuin Sannaan. 

– Sohviin voi luottaa ja voin kertoa hänelle 
kaiken, Sanna kertoo.

Vuoden aikana yhteyttä pidetään WhatsAp-
pilla. Sanna kävi huhtikuulla Sohvin luona 
Vantaalla.

– Kävimme silloin yhdessä eläinmessuilla.
Ratsastus on yhteinen kiinnostus. Leirin jäl-

keen Haukiputaalla on hevostallitapahtuma, 
jonne he ovat menossa.

Kuulokojeet ovat osa elämää ja se ”ei ole 
mikään juttu”.

– Minulla on aina olleet kuulokojeet, se on 
ihan normaalia, sanoo Sohvi.

Sannalla on sisäkorvaistute ollut jo vauva-
vuoden jälkeen.

– Kiinnostuksen vuoksi jotkut luokkakave-
rini ovat kyselleet miten se auttaa ja miten se 
toimii.

Tyttöjen mielestä kaverit ovat leirillä paras-
ta.

– Leirillä on kivaa tekemistä. On mukava 
tutustua uusiin ihmisiin. Leiriolympialaiset 
ovat huippu, tytöt virnistävät.
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Ote Emma Kähkösen leiriblogista 

 Torstai / Viivin ja Marikan päivä 

Klo 8.00 alkoi leiripäivän aamiainen, jota 
seurasi naisten skipidi-tanssi aamujumpaksi. 
Jumpan aloittamista viivyttivät tekniset viat, 
mutta tanssi saatiin kuitenkin hoidettua läpi.  
 Leirin odotetuimmat asiat taitavat joka 
vuosi olla disko ja olympialaiset. Toinen niistä 
alkoi nyt aamulla eli olympialaiset. Tällä 
leirillä olympialaiset kantoivat nimeä kakku-
ralli. Jokaisesta osakilpailusta sai kakkuunsa 
yhden osan ja sijoitus määritti kuinka iso se 
on tai kuinka paljon sitä tulee. Jaossa oli-

Nuorten leiri 
15. – 19.7.2019 
Rautavaarassa

sa rentoa oleskelua iltapalaan asti. Illalla oli 
myös makkaroita nuotiolla ja saattoipa siellä 
kuulua myös kitaran sulosointuja. 

Iltatuokiolla Tatun ja Patun avaruuskirja 
jatkui. Ja se valkoinen otus, joka oli hiippaillut 
leirialueella, saapui sadun jälkeen ja kertoi 
oman tarinansa. Hiljaisuus laskeutui taas 
tontille klo 22:00.

KESKIVIIKKO
Keskiviikkona herättiinkin jo leirikonkarei-

na tutuilla kaavoilla kolmanteen leiripäivään. 
Tänään jumpan jälkeen oli vuorossa avaruus-
rastit. Niissä mietittiin, miksi jokainen loistaa 
omana itsenään, testattiin muistipeliä sekä 
opeteltiin skipidi-tanssi diskoa varten. 

Seuraavaksi lapset suuntasivat pakkaa-
maan salaista retkeä varten. Piipahdettiin 
myös Nallikarin rannalla syömässä välipala, 
mutta siellä oli kova tuuli ja kaikkia paleli. 

Leirille palatessa oli lapsien leikitystä ja 
ruokaa. Ruokailun jälkeen lapsilla oli vuorossa 
Vihdoin kotona -elokuva. Sen jälkeen alien tuli 
pitämään kaikki vastaan kaikkia leikin. Sitten 
oli luvassa iltarutiinit eli iltapala ja iltatuokio 
Tatun ja Patun sadun äärellä. Ja sitten unten 
maille kohti viimeistä kokonaista leiripäivää.

TORSTAI
Viimeinen täysi leiripäivä alkoi nuorten 

ohjaajien kehittämällä aamujumpalla. Jum-
paksi oli päätetty ilmanyrkkeilyä ja ohjelmana 
oli esiintymistä, jossa ohjaajat ja leiriläiset 
esittivät toisiaan. Kehitettiin yleistietoamme, 
koska meillä oli avaruustietovisa. Seuraa-
vaksi oli tiedossa rakettireppujen askartelua. 
Jokainen sai käyttää siinä luovuuttaan ihan 
vapaasti ja taidonnäytteetkin olivat kaikki tosi 
persoonallisia.

Ruoka-aika, koska mahaa alkoi kurnia jo 
sen verran, että kaikki tarvitsivat ruokaa. 
Osalla jäi kuitenkin vielä reput kesken, joten 
niitä jatkettiin vielä ruokailun jälkeen ennen 
Galaxy Competitionia (leiriolympialaiset). 
Lajeina olivat avaruuskivipeli, avaruussukan 
heitto, tuo minulle ja lasten suosikkina leiri-
johtajan kasteleminen vesi-ilmapalloilla. Se oli 
ensimmäinen historiassaan. Olympialaisten 
jälkeen oli välipala, ja sitten lapset pääsivät 
lentämään yksi ryhmä kerrallaan köysivar-
mistusten avulla. Loput leikkivät konkkaa ja 
solmua. 

Ruoan jälkeen olikin saunat ja uintia. 
Vesi oli jo lämpimämpää kuin tiistaina. Kun 
saunasta oli päästy, alettiin tälläytymään 
illan diskoa varten. Kauneussalonki oli myös 
pystyssä. Bileet starttasivat heti iltapalan jäl-
keen. Ohjelmassa olivat tyttöjen tanssiesitys 
Einon ja Aapelin Mä voisin olla se -laulusta 
sekä viikolta tuttu skipidi-tanssi. Myös alieni 
saapui paikalle tanssittamaan juhlijoita. Ja 

sitten Tatu ja Patu sadusta toiseksi viimeinen 
osa ja nukkumaan.

PERJANTAI
Viimeiseen leiriaamuun herättiin haikein 

tunnelmin. Viimeinen aamupala ja itik-
kajumppa. Tämän jälkeen pitikin alkaa jo 
pakkaileen. Leikimme viimeiset suosikkileikit 
ja sitten vanhemmat tulivatkin jo hakemaan 
leiriläisiä. Vuorossa oli enää leiridiplomien ja-
ko, jonka jälkeen lähdimmekin jo kotimatkalle. 

Kiitoksia kaikille leiristä! 

EMMA KÄHKÖNEN
Kuuloliiton Pohjois-Suomen lastenleirin apuohjaaja

NUORET
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vat kakkupohja, hillo, kermavaahto ja mehu 
kostukkeena. Lajeina toimivat mm. esterata ja 
pujottelurata, jossa muilla paitsi viimeisellä oli 
huivi silmillä. Lopuksi ryhmä valitsi edustajan 
viskaamaan kakun yhden uuden ohjaajan tai 
Tanelin naamaan. 

Lounaan jälkeen lähdettiin retkelle keskelle 
metsää. Reitin alkuun mentiin autolla ja siitä 
oli pari kilsaa kohteeseen. Välipala syötiin 
perillä hienoissa maisemissa ja rohkeimmat 
kävivät hiidenkirnun päällä. Leirille palattua 
alkoi päivällinen. Sen jälkeen alkoi laittautu-

minen illan pippaloihin. Saunaan ja uintiin oli 
myös mahdollisuus laittautumisen lomassa. 

Bileet olivatkin vuosikymmenen huippu-
menestys, josta kertoi se, että naiset saivat 
täydet 24 pistettä. Ohjelmassa oli sketsejä, 
limbokisaa, leikkejä ja totta kai tanssimista. 
Ihmisiä nähtiinkin paljon tanssilattialla pitkin 
iltaa. Tarjoilut olivat myös baaritiskillä ihan 
huipussa vaikkei sieltä drinkkejä saanutkaan. 
Bileiden jälkeen kaikki menivät haikein mielin 
takaisin huoneisiinsa. Huomenna olisi jo ko-
tiinlähdön aika. 

NUORET
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TEKSTI: LIISA VAINIO   KUVA: JOUKO HALONEN

Kuuroutuneiden 
valtakunnallinen 
viikonlopputapahtuma 
Helsingissä 3.–5.5.2019
Tapahtumaan osallistui henkilöitä ympäri 
Suomea, muun muassa Oulusta, Kuopiosta ja 
Turusta. Helsingin seudulta oli suurin joukko 
osallistujia. Kaiken kaikkiaan meitä oli 36 
hlöä.
 Tapahtuma sujui Suomenlinnaan tehdyn 
retkeilyn, seurustelun sekä viihdyttävän ilta-
ohjelman merkeissä. Sunnuntaina kuulimme 
esityksen stressistä ja sen hallinnasta. 

Retkeilimme Suomenlinnaan lauantaina. 
Sää suosi meitä varhaisia liikkujia, oli au-
ringonpaistetta, tosin mereltä puhalsi vähän 
navakka kylmä tuuli. Lämpimät ulkovaatteet 
olivat siis tosi tarpeellisia ja sen olivatkin mel-
kein kaikki retkiporukassa huomanneet.

Suomenlinnan rantaan tultaessa vastassa 
oli lokki- ja tiiraparvia ja rannalla valkoposki-
hanhia eli kanadanhanhia. Näytti siltä, että 
nämä linnut olivat löytäneet Suomenlinnan 
maisemat myös oivaksi pesimäpaikaksi. 

Oppaamme oli meitä vastassa Suomenlin-
nan laiturissa ja siitä lähdettiin kiertämään 
saarta ja katsomaan nähtävyyksiä. 

Suomenlinnan rakentaminen aloitettiin 
vuonna 1748 Ruotsin vallan aikana. Linnoitus 
liitettiin vuonna 1991 Unescon maailmanpe-
rintöluetteloon. Monivaiheinen ja jännittävä 
linnoituksen historia tuli konkreettiseksi, kun 
oppaamme johdatti meidät yhteen tykkitor-
neista, jossa oli kolme ampuma-aukkoa eri 
ilmansuuntiin. Siellä pimeässä hän kertoili 
miten sotilaat ja linnoituksen rakentajat viet-
tivät aika ankeaa elämää silloisessa linnoituk-
sessa.

Susisaaren suuressa linnanpihassa keskel-
lä aukiota on linnoituksen rakennuttajan A. 
Ehrensvärdin hautamuistomerkki. 

Suomenlinnaa kunnostaa ja pitää yllä 
nykyisin Suomenlinnan hoitokunta, joka on 
opetus-ja kulttuuriministeriön alainen virasto.

Kiertomatkan jälkeen lounastimme saarella 
ja juuri silloin pilvimassat alkoivat tiputtaa 
lumihiutaleita maahan. Lumisade sakeni 
iltapäivällä jatkuvaksi sateeksi, mikä tietysti 
muutti monien retkisuunnitelmia lähteä tut-
kailemaan saarta omin avuin. 

Ohjelmamme jatkui sunnuntaina stressin 
hallinnan merkeissä. Tästä aiheesta piti lu-
ennon psykologi, kuntoutusjohtaja Kristiina 
Laakso Kuulo-Auriksesta.

Hän kartoitti eri tyyppisiä stressioireita ja 

niihin vaikuttavia tilanteita. Työympäristö 
taikka oppimisympäristö voi aiheuttaa stres-
sioireita, jotka voivat johtaa uupumukseen ja 
jopa masennukseen jatkuessaan pitempään. 
Hän otti esille myös myötätuntouupumuksen, 
jota hoitoalan ihmiset voivat kokea työssään, 
esim. lääkärit voivat kokea uupumusta yrittä-
essään hoitaa potilaita.

Voimavarat ja keinot stressinhallintaan 
ovat esim. henkiset voimavarat kuten myön-
teisyys, avun hyväksyminen, rentoutuminen, 
työn tuloksista nauttiminen, elämänkokemus 
ja huumori.

Sosiaalisia voimavaroja ovat myönteiset 
vuorovaikutustilanteet ja positiivinen suhtau-
tuminen lähi-ihmisiin. 

Ihminen voi olla suuntautunut eri tavalla 
sosiaalisessa kentässä, esim. uskonnollinen 
suuntautuminen, sosiaalinen suuntautumi-
nen, luovuus ja älyllinen suuntautuminen.

Luento aiheutti vilkasta keskustelua mm. 
siitä, miten työntekijän voi joskus olla vaikeaa 
suhtautua esimiehen määräyksiin töissä. Tin-
nituksesta käytiin myös keskustelua. Vaikea 
tinnitus voi aiheuttaa stressiä huonokuuloisil-
la ihmisillä. On vaikea keskittyä esim. keskus-
teluihin kun tinnitus häiritsee tilannetta.

Luennon jälkeen puitiin ajankohtaisia aihei-
ta. Kalle Tervaskari esitteli vammaiskorttia 
sekä eurooppalaista vammaiskorttia, joita 
voivat hakea muun muassa henkilöt, joilla 
on tulkkauspalvelupäätös. Hätätekstiviestin 
lähettämistä hätänumeroon 112 tarkennettiin 
sen verran, että se vaatii rekisteröitymistä 
ennen kuin hätäviesti vastaanotetaan. 

Kiitokset kaikille ahkerille kuuroutuneiden 
toimikunnan jäsenille mukavasta tapahtumas-
ta. 

Kuulo-Auriksen psykologi ja kuntoutusjohtaja Kristiina 
Laakso.

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.
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TEKSTI JA KUVA: JOHANNA NENONEN

 

Sisä-Savon Kuulon 
kesäretki Ränssin 
kievariin 
Sisä-Savon Kuulo ry järjesti 10.7.2019 
kesäretken Ränssin kievarille Jyväskylän 
Kuikan seudulle. Osallistujia oli 38, jäse-
nyys ei ollut retkelle pääsyn edellytys. 

Aluksi oli ruokailu, jossa oli tarjolla 
kunnon kotiruokaa kahveineen. Kievarin 
rantasaunan tuvassa oli ohjelmassa kuu-
loinfo, jonka esitteli Kuuloliiton kuntou-
tussihteeri 

Margit Hassinen. Pääohjelmana oli 
kesäteatterin esitys Maitolavan Madon-
nat. Retkellä olivat mukana kirjoitustulkit 
Maini Mäkinen ja Sonja Honkala.

Kesäretki oli antoisa ja sääkin suosi 
meitä retkeilijöitä. Kiitos kaikille osallis-
tujille!

Keväällä Ylä-Kainuun Kuuloyhdistys ry:n 
puuhamiehet kokoontuivat pohtimaan tulevaa 
syksyä ja yhdistyksen toimintaa. Luentoja ja 
kuulopäiviä on pidetty yhdistyksen alueella 
ja kuuloautokin on vieraillut Ylä-Kainuun 
alueella parikin kertaa, joten nyt mietteissä oli 

Ylä-Kainuussa aloitellaan Kuulokahvila-toimintaa

keksiä jotain muuta. 
Toiveita kentältä oli kuulunut. Tiedustel-

tiin vertaistapaamisia, mahdollisuutta tavata 
toisia kuulokojeen käyttäjiä. Nyt tähän toivee-
seen tartuttiin.    

Kuulokahvila-toiminta al-
kaa Suomussalmella Kumppa-
nuustalolla 26.9.2019 klo 13-15.

Avoin ryhmä kaikille kuulo-
kojeiden käyttäjille ja läheisil-
le. Ryhmässä on mahdollisuus 
vertaiskeskusteluun huonokuu-
loisuuden kokemuksista. Harjoi-
tellaan kuulokojeiden käyttöä ja 
kuulemaan oppimista. Ryhmä 
kokoontuu kolme kertaa. 

26.9. klo 13-15
 24.10 klo 13-15
 21.11.klo 13-15

Tervetuloa!

TEKSTI: JOHANNA LEINONEN
KUVA: TIINA-MAIJA LEINONEN
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Kentältä

Tänä vuonna, kuten aika monena vuonna 
aikaisemminkin moottoripyörämatkamme 
suuntautui Italiaan ja Itävaltaan. Matkan jär-
jestelyt olivat tänä vuonna hieman aiemmasta 
poikkeavat, koska järjestimme moottoripyö-
rälle kuljetuksen Milanoon ja takaisin, jotta ei 
tarvitsisi ajaa Euroopan läpi. Tässä säästimme 
rutkasti aikaa ja saimme vähät lomapäivät 
käytettyä tehokkaammin. 

Matka kesti hieman yli kaksi viikkoa ja reit-
ti suuntautui ensin Milanosta moottoripyörän 
noutopaikalta Como-järvelle, jossa vietimme 
ensimmäisen yön. Sitten matka jatkui kohti 
Innsbruckia, jonne ajoimme Stelvion solan 
(Passo dello Stelvio) kautta. Se muodostuikin 
koko reissun kohokohdaksi sekä maisemalli-
sesti, että ajokokemuksellisesti. Nousimme n. 
2600 metrin korkeuteen todella kiemuraista 
vuoristotietä, josta ei tiukkoja neulansilmä-
mutkia puuttunut. Liikenne oli kesäkuun 
lopulla aika rauhallista, mutta myöhemmin 
kesällä viranomaiset ovat joutuneet rajoit-
tamaan matkailua tuolla alueella ruuhkista 
syntyneiden ongelmien vuoksi. Korkeimmalla 
kohdalla on pieni kylä, joka toimii moottori-
pyöräilijöiden mekkana. Ja olihan siellä aina-
kin 1000 moottoripyörää, joten tuo on helppo 
uskoa. Lunta siellä on aina ja nytkin saattoi 
olla 3-4 metrisiä lumiseinämiä tien vieressä, 
vaikka lämpötila oli n. 20 astetta plussan puo-
lella. Talojen seinillä näimme laskettelusuk-
sia, joilla oli juuri käyty laskettelemassa, kun 
valuivat vettä lumen sulaessa siteistä!

Koko reissulla lämpötila oli yli 30 astetta 
plussaa, ollen korkeimmillaan juuri Milanoon 
tullessamme, 38 astetta! Siinä sitten puim-
me ajovarusteet ja 
saappaat, kypärät 
(silmukkapuheli-
met toimivat edel-
leenkin mainiosti) 
ja sitten menoksi. 
Innsbruckista matka 
jatkui Salzburgiin ja 
sen jälkeen Wieniin. 
Wienissä viivähdim-
me muutaman yön 
ja tutustuimme mm. 
kesä- ja talvipalat-
seihin, jotka ovat 
todellakin näkemisen 
arvoisia. Toisessa 
on 1100 huonetta 

ja toisessa 1400 huonetta! Wienissä näiden 
valtavien rakennusten suojissa on aikoinaan 
perustettu Eurooppa ja sille rajat. Komeat 
ovat olleet puitteet.

Wienin jälkeen parin välipysähdyksen jäl-
keen saavuimme Firenzeen. Sielläkin oli pal-
jon nähtävää ja viivyimme silläkin muutaman 
yön. Ajamisesta Itävallassa ja Italiassa on 
sellainen ero, että Itävallan puolella ajetaan 
huomattavasti tarkemmin nopeusrajoituksia 
noudattaen kuin Italiassa. Tämän huomasin 
itsekin, kun kotiin tuli kirjekuoressa sakko-
lappu ylinopeudesta Itävallan puolella lähellä 
Wieniä. Hyvä esimerkki Italian ajokulttuu-
rista voisi olla saapuminen moottoritieltä 
tietullin maksupaikkaan. Moottoritienopeus 
on tyypillisesti 130 km/h ja sitä pudotetaan 
pienemmäksi ennen tietullia ensin 90 km/h 
ja sitten 60 km/h. Maan tapaan kuuluu, että 
vasta sitten, kun nopeusrajoitus on tuo 60 
km/h, aletaan etsimään jarrupoljinta. Tietul-
lien maksupaikoilla tuli olla tarkkana, koska 
maksupaikalla oli usein öljyä maassa ja siksi 
paikka saattoi olla aika liukas.

Matka jatkui Firenzestä Pisan kautta 
Genovaan ja sitten takaisin Como-järvelle 
Lennon-kylään, joka on todella kaunis paikka. 
Siellä on mm. Balbianellon huvila, jossa on 
kuvattu joitakin James Bond-elokuvan osia. 
Aivan mahtava nähtävyys. Comon Lennossa 
vietettyjen muutaman yön jälkeen palasim-
me Milanoon pakkaamaan moottoripyörän ja 
ajovarusteet kotimaahan kuljetusta varten. 
Milanoon ja sieltä takaisin lensimme, ei ehkä 
ekologisin valinta, mutta säästimme siinä 5-6 
lomapäivää, joka on aika paljon. 

Mukava loma kerrassaan! 

T. TIINA JA JOUNI

Matkakertomus

Kuva on Casa Cantonie-
rasta (Photo Stelvio).
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IMATRAN KUULO RY:n yhdestoista pitempi 
matka suuntautui Elben jokivarsia pitkin 
Prahaan. Mukana yhteensä 35 henkilöä. 
Laivamatka Saksaan on ryhmää yhdistävä 
tekijä, koska silloin paremmin tutustumme 
toisiimme. Ensimmäinen yö Saksan puolella 
oltiin Dresdenissä. Kyllä oli paljon keltaisena 
kukkivia rypsipeltoja. Yllättävän paljon myös 
aurinkopaneeleita, tuntui että kilometrikau-
palla… Kauriita silloin tällöin. Katseltavaa 
riitti, kun Elben jokivarsia pitkin ajeltiin läpi 
pikkukylien. Lounaalle pysähdyttiin Decin 
kaupunkiin.

Prahassa meillä oli opas koko päivän mat-
kassa, joten tarinaa riitti. Päiväretken teimme 
Karlovy Varyyn, noin 130 km Prahasta. Sen 
historia ulottuu vuoteen 1401, jolloin ensim-
mäiset kylpylät avattiin. Nimensä kaupunki 
on saanut Kaarle IV:ltä, jolla oli siellä met-
sästyslinna. Kävelykatua reunustivat kauniit 
jugendrakennukset. puistikot ja uusklassiset 
pylväikköpaviljongit. Kuuluisaa kivennäis-
vettä useat tulevat maistamaan. Marsalkka 
Mannerheim vieraili myös kylpylässä. 

Tsekissä asuu noin 300 000 ukrainalaista. 
Siellä on myös Skodan autotehdas. Metsäteol-
lisuus on tärkeää. Puissa on paljon tuholaisia, 
jopa 30-40 %. Laki määrää, että pyökkejä 
pitää istuttaa 15 % puustosta. Humalaa viljel-
lään paljon olutta varten. Maa on punertavaa 
ja rautapitoista. Ruoka tulee pääasiallisesti 
Puolasta. 

Olutpanimoita Prahassa on n. 200. Kahvi on 
kalliimpaa kuin olut. Esim latte on 70 korunaa 

ja 0,5 L olutta 30 korunaa. Olutta juodaan niin 
kuin Suomessa vettä. 

Benedictine-luostari on 1000 vuotta vanha. 
Se on myös vankila ja seniorikoti. Vangit hoi-
tavat senioreita ja nunnat molempia.

Vuonna 2002 oli kova tulva. Vesi nousi 
kuusi metriä ja tuhosi paljon rakennuksia ja 
maita. Nyt on kuivuus ongelmana. Ei vettä 
karjalle, ei heinää eikä vihanneksia, kertoi 
opas.

Näimme myös maailman toiseksi suurim-
man stadionin. Ei tosin enää ole käytössä. Sin-
ne mahtui 200 000 katsojaa. Siellä on pidetty 
suuria juhlia. Vieressä oli osa 1700 – 1800 
luvulla rakennettua kaupungin muuria. 

Prahan yksi monista nähtävyyksistä on 
Kaarlen kivisilta. Se on rakennettu 1357 ja 
500 metriä pitkä. Nykyisin siltoja on 19. Maa-
ilmankelloa katseltiin myös. Täyden tunnin 
aikaan kaksitoista apostolia ilmestyy näkyvil-
le. Kansaa oli paljon katselemassa. 

Näimme paljon, koimme elämyksiä. Ihanaa 
oli. Ei sanat riitä kertomaan, vaan täytyy käy-
dä itse katsomassa. Prahan jälkeen vuorossa 
oli Magdeburgia. Osa porukasta kävi sunnun-
taina katolisessa Wallon kirkossa messussa.  
Kaupunki pommitettiin toisen maailmansodan 
aikana ja ainoastaan tähän Wallon kirkkoon 
paenneet 5000 ihmistä pelastui.  Martti Lut-
her rukoili siellä vuonna 1524. Matka loppui 
tiistaina, kun palasimme tänne Etelä-Karja-
laan, väsyneinä mutta onnellisina. 

EEVA KYKKÄNEN

Kevätretki  Elben jokivarsille  
kohti Prahaa  21.4. – 30.4.2019
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Kurssit 2019

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 enintään 
15–20 vrk kolmena tai neljänä 
viiden vuorokauden jaksona, mutta 
voidaan toteuttaa myös yhtenä 
tai kahtena viiden vuorokauden 
jaksona riippuen Kelan päätök-
sestä. Yksilökuntoutuksen jaksot 
toteutetaan perheelle sopivina 
ajankohtina ja kuntoutuspäätöksen 
voimassaolon aikana. Kuulo-Auris 
kokoaa kuntoutujista ja heidän per-
heistään ryhmiä, jotta vertaistuki 
jaksoilla toteutuu.
Syksyllä 2019 alkavat uudet ryh-
mät lapsille perheineen

Lokakuu
Kouluikäiset
1. jakso 7.–11.10.2019 (1. jakso)
2. ja 3. jakso vuonna 2020

Marraskuu
Alle kouluikäiset
11.-15.11.2019 (1. jakso)
2. ja 3. jakso vuonna 2020

Joulukuu
Kouluikäiset
2.-5.12.2019 (1. jakso)
2. ja 3. jakso vuonna 2020

Näin haet lasten kuntoutuk-
seen:
• 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

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).
Syksyllä 2019 alkavat uudet ryh-
mät aikuisilleLokakuu
14.-18.10.2019 (1. jakso)
Jatkojaksot vuonna 2020

Marraskuu
4.-8.11.2019 (1. jakso)
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 henkilökunnalta.
Kuulo-Auris Oy:n kuntoutukseen 
on mahdollista ottaa myös muiden 
tahojen lähettämiä tai itse maksa-
via 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:
Kristiina Laakso
kristiina.laakso@auris.fi 
p. 050 5118046 

Marianne Montonen 
marianne.montonen@auris.fi 
p. 044 752 5568 

Marjaniementie 74, 00930 Helsinki 
www.auris.fi
www.facebook.com/kuuloauris
Kelan sivut: www.kela.fi
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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. Kurssilla osallistujat saavat 
ohjausta kuulokojeen käyttöön, tie-
toa apuvälineistä, kommunikaatio-
menetelmistä ja tulkkauspalvelusta 
sekä ohjelmassa on ryhmäkeskus-
teluja ja kuulovammaan liittyviä 
luentoja. Valinnassa etusijalla ovat 
ensikertalaiset. Kurssin kustan-
taa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustuskeskus (STEA) ja sen on 
osallistujille maksuton. Matkaku-
lut osallistuja kustantaa itse.
• 23.-27.9.2019
• 21.-25.10.2019
• 11.-15.11.2019
• 18.-22.11.2019

Viitotun puheen ja 
kokonaiskommunikaatiokurssi  
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. Matkat 
osallistuja maksaa itse. 

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 
Kopolasta tai tuoda itse. Viikonlo-
put alkavat perjantai-iltana, jolloin 
tarjolla on iltapalaa ja sauna.

TAPAHTUMA   HINTA 
AJANKOHTA
Musiikkiviikonloppu  
(KKY järjestää)  120 €  18.-20.10.2019
Neulonta- 
viikonloppu 120 € 25.-27.10.2019
Hyvinvointi- 
viikonloppu 120 €  1.-3.11.2019
Isonvanhemmat ja 
lastenlapset 
viikonloppu  120 € 22.-24.11.2019
  lapset  
  4-12-vuotiaat 60€
  alle 4-vuotiaat  ilmaiseksi

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
Kuuloliitto järjestää kahdeksan 
alueellista sopeutumisvalmen-
nuskurssia vuonna 2019. Kuusi 
kurssia on suunnattu ikääntyneille 
kuulokojeen käyttäjille, yksi kurssi 
on tarkoitettu työikäisille ja yksi 
kurssi on tinnituspainotteinen. 
Kaikkiin kursseihin voi myös lähei-
nen osallistua. 

Ajankohdat ja paikkakunnat:
• 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 tinnituksen 
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: 
Kuuloliiton verkkosivut:  
www.kuuloliitto.fi/palvelut/koulu-
tukset-ja-kurssit/
Kuuloliiton aluetyöntekijät:  
www.kuuloliitto.fi/yhteystiedot/toi-
mihenkilot/
Kuntoutussihteeri Maria Timonen 
p. 0400 903 407,  
maria.timonen@kuuloliitto.fi  
Suunnittelija Anna-Maija Tolonen 
p. 044 752 5574,  
anna-maija.tolonen@kuuloliitto.fi

Hakemukset tulee lähettää 
viimeistään kuukautta ennen 
kurssin ajankohtaa, joko sähkö-
postilla tai maapostina. Hakemuk-
set tinnituskurssille: Anna-Maija 
Tolonen, Puutarhakatu 8 b F 607, 
20100 Turku.

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

Hyvinvointiviikonloppu  
Kopolassa 1.-3.11.2019
Tule viettämään rentouttavaa ja kiireetöntä 
viikonloppua syksyisen harmauden keskellä.
Ohjelmassa luento Mindfulnesista eli tie-
toisen hyväksyvästä läsnäolosta, lempeää 
kehonhuoltoa, venyttelyä ja rentoutusta, 
luonnosta voimavaroja arkeen sekä mukavaa 
yhdessäoloa.
Erilaisia hoitoja tarjolla: klassista niska-hartia-
selkähierontaa, reikihoitoa, kalevalaista jäsen-
korjausta sekä jalkahoitoja. Hoidot asiakas 
maksaa itse.
Viikonlopun hinta 120 €/hlö (omilla liinavaat-
teilla), hoidot eivät sisälly hintaan.
Ilmoittautuminen 14.10 mennessä sanna.
lehtovare@kuuloliitto.fi tai 0407703803

Isovanhemmat ja lastenlapset- 
viikonloppu Kopolassa 22.-
24.11.2019
Tule viettämään hauskaa viikonloppua yhdessä 
lapsenlapsesi kanssa.
Jouluaskartelua yhdessä, leivomme pipareita, leikke-
jä/kilpailuja sekä mukavaa yhdessä oloa.
Hinta täysihoidolla 120 €/hlö (omat liinavaatteet)
             lapset 4- 12.v   60€/hlö
           alle 4.v ilmaiseksi

Ilmoittautuminen 5.11 mennessä sanna.lehtovare@
kuuloliitto.fi tai 0407703803 

Kopolan Kannatusyhdistys 
tiedottaa
Kopolan Syystalkoot 
Kuuloliitto ja Kopolan kannatusyhdistys järjestä-
vät talkoot Kuhmoisissa 27 - 29.9.2019. Aloitetaan 
perjantaina n. kello 14:00 ja kotiinlähtö sunnuntaina 
n. 12:00.
Mukaan tarvitaan reippaita talkoolaisia siivoamaan 
ja kunnostamaan sekä sisä- että ulkotiloja. Kopola 
tarjoaa majoituksen ja ateriat, kannatusyhdistys 
korvaa matkat (yleisen kulkuneuvon mukaan tai 
10 c/km oman auton käytöstä). Ilmoittautuminen 
talkoisiin Marjalle puh. 0400723884 marja.antola@
dnainternet.ne

Kopolassa Musiikkiviikonloppu 18 - 20.10.2019. 
”Musiikkia korville ja muille aisteille. Harjoitellaan 
yhdessä kappale tai pari ja esiinnytään, kuvataan, 
katsotaan, analysoidaan. Ennen kaikkea nautitaan 
”pienen produktion” tekemisestä yhdessä ja kehitys-
tämme niin laulaen kuin viittoen. 
Tapahtumaan enintään 20 osallistujaa, mutta vähin-
tään 12, jotta tapahtuma toteutuisi. 

Viikonlopun hinta 120€ per. henkilö (omat liinavaat-
teet) 
Ilmoittautuminen 4.10.2019 mennessä. Elina Rytsölä 
puh. 040 5691463 sp.elina.rytsola@gmail.com

Kopolan kirpputorilta
Kopola on perinnerikas ja rauhallinen kurssipaikka.

Kopolan Kannatusyhdistys 
(KKY) omalta osaltaan avustaa 
kiinteistöjen ja alueen kun-
nossapidossa.
Kanna kortesi kekoon ja tule 
tekemään kirpputorille löytöjä 
tai lahjoita käyttökelpoisia ta-
varoita sinne. Pienemmät voi 
toimittaa Kopolan toimistoon. 
Suuremmista voi ottaa yh-
teyttä Kariin tai Marjaan (Kari 
puh. 040 7425 198, Marja puh. 
0400 723 884), niin mietitään 
kuljetusta.

Tuotto menee Kopolan kurssi-
keskuksen hyväksi. 
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IX Hilja-seminaari:  
Onko meillä asennevamma?
Tervetuloa seminaariin, jossa tarkastellaan asenteita 
ja tiedonkulkua ikääntyvien ja vammaisten kohdalla. 
Viimevuotisessa Hilja-seminaarissa todettiin 
asenteiden haittaava vaikutus, ne ovat esteenä 
niin vammaisten kuin ikääntyvien elämänlaadun 
kehittämisessä. Asenteita on niin yhteiskunnassa 
kuin vammaisilla ja ikääntyvillä itsellään. Näitä 
pohdimme yhdeksännessä Hilja-seminaarissa.

Seminaari Seinäjoella Kirkonkrannissa maanan-
taina 7.10.2019 klo 9 - 16. 

Kansanedustaja Paula Risikko tuo eduskunnan 
terveiset. Kuulemme luentoja asenteista ja 
tiedonkulusta sekä ratkaisuista esteettömään 
asumiseen. 

Seminaarin hinta on 25 €, joka sisältää seminaa-
rin ohjelman ja tarjoilut (aamukahvi ja suolapala, 
lounas ja iltapäiväkahvi ja makea pala). 

Seminaari on tarkoitettu viranhaltijoille, päättä-
jille, vammais- ja vanhusneuvostojen jäsenille, 
eläkejärjestöjen toimijoille, seurakunnan työn-
tekijöille sekä vammais- ja eläkeläisyhdistyksien 
aktiiveille sekä muille asiasta kiinnostuneille.

Sitovat ilmoittautumiset Kilta-järjestelmän kaut-
ta 24.9. mennessä
http://kilta.kuuloliitto.fi/kotisivut/TapahtumaIl-
moittaudu.aspx?id=103 
Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitaan laskutus-
osoite (25 € laskutetaan ennakkoon).

Lisätietoja aluetyöntekijä Tuija Vuori, tuija.vuo-
ri@kuuloliitto.fi, 0400 802 668.

Tilassa on induktiosilmukka ja kirjoitustulkkaus.

Kuuloliitto ry/Länsi-Suomen piiri järjestää Hilja-
seminaarin vuosittain yhdessä eläkejärjestöjen 
kanssa. 

KUTSU
Kutsu Kuuloliiton Nuorisotoimikunnan (Nuto) 
yleiskokoukseen, joka pidetään kaamosristeilyn 
yhteydessä
perjantaina 1.11.2018 klo 12-14
Valkeassa talossa, Neuvotteluhuone A4.17
Ilkantie 4, 00400 Helsinki.
Kokouksessa valitaan toimikunnan puheenjohtaja ja 
jäsenet vaihtovuorossa olevien tilalle.
Liiton sääntöjen mukaan äänioikeus kokouksessa on 
paikalla olevilla liiton jäsenyhdistysten jäsenillä. 
Lisätietoja yleiskokouksesta saa:
Järjestösihteeri Paula Hesso
paula.hesso@kuuloliitto.fi, p. 044 3350760

Tapahtumapaikka Ajankohta 
Kotka 

Kotkan pääkirjaston 
Mediatila,

Kirkkokatu 24

Maanantai 7.10.2019 

klo 17.00-19.30

Vaasa

Vaasan pääkirjaston 
Draama-sali, 
Kirjastonkatu 13

Torstai 7.11.2019 

klo 17.00-19.30

Mikkeli

Mikkelin pääkirjaston 
Mikkeli-sali,

Raatihuoneenkatu 

Torstai 21.11.2019 

klo 17.00-19.30

Tilaisuuksiin on ennakkoilmoittautuminen: 
http://www.cochlearevents.com/Infotilaisuudet-Suo-
mi 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 

Kun kuulokoje ei enää riitä  
-infokiertue 2019
Kiertueen tilaisuudet on suunnattu henkilöille, joilla 
on kuulovaikeuksia käytössä olevasta kuulokojeesta 
huolimatta. Myös heidän läheisensä ovat tervetulleita 
tilaisuuksiin. Lisäksi toivotamme tilaisuuksiin tervetul-
leeksi kaikki sisäkorvaistuteasioista kiinnostuneet. 
Infotilaisuuksien tarkoituksena on lisätä tietoisuutta 
sisäkorvaistutteista ja luujohtokuulolaitteista sekä vä-
hentää kuulo-ongelmista johtuvia haittoja tukemalla 
oikea-aikaista istutearvioon hakeutumista. Ohjelmassa 
on aiheisiin liittyviä asiantuntijapuheenvuoroja ja 
Kuuloliiton kouluttamien CI-tukihenkilöiden kokemus-
puheenvuoroja. 
Kun kuulokoje ei enää riitä  
–kiertueaikataulu, syksy 2019:
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Ilmoitustaulu

Kuule taas! Sinulle, 
jolle kuulokoje ei enää riitä
Infotilaisuudessa puhumme kuulosta ja kuuloimplanteista. 
Voimme auttaa sinua, jolla on vaikea kuulonalenema, saamaan 
kuuloasi takaisin. Tilaisuus on maksuton. 

Ilmoittautuminen ja lisätietoa: 
cochlearevents.com/event/infotilaisuus
puh. 020 735 0788 (arkisin 9-17)
sähköposti: finland@cochlear.com

Tervetuloa 
Infotilaisuuteen
klo 17.00-19.00

30.9.      Espoo                 
21.10.     Helsinki             
6.11.        Vantaa
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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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Digitaalinen tekstitys:
Valitse television tai digiboksin asetuksista teksti-
tyskieleksi hollanti. Tallentavat digiboksit mahdol-
listavat tallennuksen tekstityksen kanssa. Tämä 
koskettaa erityisesti seuraavia kanavia:
- YLE 1 (myös YLE Uutisten tekstitys klo 15.00, 
17.00, 
  19.10, 20.30 ja 21.50).
- YLE 2
- YLE Teema
- YLE FEM (ruotsinkieliset ohjelmat ruotsiksi)
- MTV3
 
Perinteinen teksti-tv:n tekstitys:
Valitse tällöin tekstitys seuraavilta sivuilta: 
- YLE 1 sivu 333
- YLE 2 sivu 334
- Yle Teema sivu 336
- NELONEN sivu 333

Tekstityksestä kertovat tiedot näky-
vät:
YLE: Oikeassa yläkulmassa näkyvä teksti. Suomen-
kielisillä kanavilla YLE 1, YLE 2 ja YLE Teema teksti 
on: Tekstitetty suomeksi ja ruotsinkielisellä YLE 
FEM –kanavalla: Svensk textning. 

Tulevat suomenkieliset tekstitetyt ohjelmat voi tar-
kistaa tästä osoitteesta: http://yle.fi/ohjelmaopas/
tekstitys/

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

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

LISÄTIETOJA TEKSTITYKSESTÄ:
YLE: www.yle.fi/ohjelmatekstitys ja 
Facebookista:  www.facebook.com/yleohjelma-
tekstitys.

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

TV-tekstitys kuntoon! 
www.kuuloliitto.fi/kuulolla-tyossa/

Kuulolla työssä -sivusto
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Ristikko 4 • 2019

Lähetä ristikon ratkaisu 11.11.2019 mennessä Kuuloviestin toimitukseen os. Ilkantie 4, 00400 Helsinki. Liitä mukaan nimesi ja osoitteesi. 
Oikein vastanneiden kesken arvotaan lehtilahjakortti. Edelliskerran ristikon voittaja oli Soile Nikander Pusulasta. 
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“Det är viktigt att tjänsteleverantörer gen 
uint vill ta hänsyn till alla användargrupper.”

Ledaren

Tekniken utvecklas i svindlande takt. 
Alla är redan ute efter följande stora 
revolution sedan smartphones. Nästa 
steg tros vara en virtuell verklighet som 

i framtiden kan vara till hjälp till exempel vid 
ensamhet. Detta är bara sånt som eventuellt 
händer i framtiden. Nu lever vi denna dag, 
med eller utan smartphone. Många av oss står 
alltför ofta i vardagen inför tekniska och digi-
tala  utmaningar. 

Vi bör hitta lösningar även på dessa utma-
ningar. Man tror att digitaliseringen möjliggör 
högklassiga offentliga tjänster för olika kund-
grupper i olika delar av landet. Vi har även 
märkt detta på områden med långa sträckor 
i Norra Karelen. Ökningen av webbtjänster, 
även offentliga, har också medfört nya möjlig-
heter och ofta till och med förbättrat tjänster-
nas kvalitet. Detta är fallet särskilt när den di-
gitala tjänsten har införts som ett komplement 
till den traditionella tjänsten, till exempel för 
att stödja ett smidigare och mer självständigt 
vardagsliv. 

Antalet e-tjänster ökar och samtidigt finns 
ett växande behov av att få hjälp med elektro-
nisk ärendehantering i alla åldersgrupper och 
regioner. Det kan bero på en brist på nödvän-
diga verktyg, kunskap eller försiktighet. Hur 
säkerställer vi lika möjligheter för digitala 
tjänster?

Användning av elektroniska tjänster krä-
ver kompetens och kontinuerlig uppdatering. 
Dagens mobiltelefon har redan blivit en mer 
självständig och mångsidig enhet, det har 
blivit en del av Internet of Things. Det är vik-
tigt att garantera tillgängligheten till digitala 
tjänster för till exempel äldre eller hörselska-
dade.  Tillgänglighet består av många, små och 
viktiga delar. 

Tillgänglighets- och nåbarhetsdirektiven 
definierar krav på webbplatser för offentlig för-
valtning samt för både privata och offentliga 
tjänster. Tillgängligheten till digitala tjänster 
bör övervägas på planeringsstadiet. Samtidigt 
måste vägledning, anvisningar och stöd vara 
nåbart. Jag hävdar att direktiven i sig tyvärr 
inte garanterar någonting, utan att vi behöver 
en stark kontroll med sanktioner. En genuin 
önskan bland tjänsteleverantörer och produkt-
tillverkare att iaktta alla användargrupper 
oavsett ålder eller tjänstebehov är emellertid 
av avgörande betydelse. 

Digitala tjänster bör vara tillgängliga

Kurser för digital kompetens arrangeras 
inom produktion av olika projekt, både i orga-
nisationers och offentlig regi. Detta har även 
varit fallet under många år i Norra Karelen. 
Målet med lågtröskelverksamhet har varit att 
få de äldre att klara sig, vara aktiva och få 
stöd till socialt välbefinnande. I sig har dessa 
möjligheter redan bidragit till att stödja dessa 
målsättningar. Men det finns fortfarande alltför 
ofta medvetna eller omedvetna trösklar eller 
trappor. 

Hörselförbundets Digi-pro-
jektet verkar i olika delar 
av Finland, inklusive Nor-
ra Karelen, som har långa 
sträckor och en åldrande 
befolkning men också är 
en pionjär, har en stark 
gemenskaplighet och vacker 
natur. Projektet är också 
välkommet på området 
för att öka de äldres 
digifärdigheter och 
entusiasm. Sam-
tidigt återspeglas 
och främjas beho-
vet av tillgänglig-
het i utbildning 
och vägledning, 
vilket hörselned-
sättning kräver, 
av tillgänglig-
heten hos till 
regionala digitala 
kontrolltjänster.

Parallellt med 
utvecklingen av 
digitala tjänster 
måste vi också se 
till att möjligheten 
till andra former 
av verksamhet 
upprätthålls för 
dem som av olika 
anledningar inte 
har möjlighet 
att hantera sina 
ärenden elektro-
niskt. 

Solig höst,

EILA HEINONEN
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Kuuloviesti 
toivottaa 

lukijoilleen 
raikasta 
syksyä! 


