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Pääkirjoitus
”Muutoksista huolimatta voimme toimintatapoja
muuttamalla rakentaa tästäkin vuodesta menestyksekkään.”

Kuuloliitto muutosten äärellä

K

uuloliitto elää voimakasta muutosten ja
uudistusten aikaa. Niiden taustalla on
toimintaympäristössä ja yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset, kansalaisjärjestötyön murros ja rahapelimarkkinoiden
tilanne ja sen vaikutukset Veikkauksen voittovarojen vähenemiseen. Lisäksi kuulovammaisten ihmisten palvelutarpeet, ikäihmisten
määrä ja tarve kuulovammojen ennaltaehkäisyyn ja siitä viestimiseen ovat lisääntyneet.
Kuuloliitto joutui käynnistämään yhteistoimintaneuvottelut saatuaan avustusehdotukset
STEAlta joulukuussa 2019. STEAn avustukset
pienenevät merkittävästi, minkä takia Kuuloliitossa jouduttiin haastavien päätösten eteen
ja vähentämään henkilöresursseja sekä toteuttamaan erilaisia muita säästötoimenpiteitä.
YT-neuvottelut päättyivät 27.1.2020 ja niiden
seurauksena Kuuloliiton henkilötyövuosimäärä vähenee kuudella.
STEAn avustusehdotusten näkymät ovat jo
pidemmän aikaa olleet meille harmaan sävyisiä, mutta onneksi leikkaukset eivät toteutuneet pahimmalla mahdollisella tavalla. Lisäksi
Kuuloliiton taloustilanteeseen nyt ja tulevaisuudessa vaikuttaa omistamiemme kiinteistöjen kipeästi tarvitsemat korjaustoimenpiteet.
Valkeaan taloon on suunnitteilla peruskorjausremontti ja Kopolaan muita remontteja.
Olemme kiinteistöjen osalta edelleen vaikeiden päätösten ja epävarman tulevaisuuden
edessä.
Muuttuneessa tilanteessa on tarpeen kiinnittää huomiota valmisteilla olevaan strategiaan ja sääntömuutostyöhön. Strategia tulee
valmistuessaan ohjaamaan koko Kuuloliiton
työtä. Toivomme, että jäsenyhdistyksemme
lähtevät innolla mukaan toteuttamaan uuden
strategian mukaista toimintaa. Kansalaisjärjestötoiminta ja sen tarpeet ovat muuttuneet
viimeisten vuosien aikana valtavasti. Esimerkiksi ns. pop up -toiminta kasvattaa suosiotaan ja eri kohderyhmillä on erilaisia tarpeita
toiminnalle. Näihin muutoksiin meidän on
vastattava uudella strategiallamme. Strategiatyön lisäksi Kuuloliitto valmistelee sääntömuutoksia, joiden ytimessä on yhdistysdemokratian lisääminen, toiminnan modernisointi
vastaamaan nykypäivän järjestötoiminnan
haasteita ja hallinnollisen taakan sekä kustannusten keventäminen. Kuuloliiton tulee elää
ajassa myös hallinnon tehokkuuden osalta.
Muuttunut toimintaympäristö ja muutokset
resursseissa synnyttävät tarpeen organisoitua
uudelleen. Organisaatiouudistus toteutetaan

vuoden 2020 aikana ja siinä näkyy valmisteilla
olevat strategiset painoalueet. Organisaatiouudistus tarkoittaa myös toimintatapojen ja työskentelyotteen muutosta – siirrymme alueellisen
ja valtakunnallisen toiminnan jaosta tilanteeseen, jossa meillä kaikilla on työssämme sekä
alueellinen että valtakunnallinen näkökulma.
Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta ovat edelleenkin työmme ytimessä ja teemme myös organisaatiorakenteellisia uudistuksia pystyäksemme
vastaamaan kentän tarpeisiin. Modernin kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä on sisällöllisten
kysymysten lisäksi toiminnan tuloksellisuuden
ja vaikuttavuuden osoittaminen sekä viestintä.
Viestintä tulee näkymään entistä vahvemmin
eri asiantuntijalohkojen työskentelyssä.
Kuulovammaisten edunvalvonta ja vammaispalveluihin liittyvä vaikuttamistyö ovat
Kuuloliiton keskeisimpiä toimintoja. Näiden
lisäksi meidän tulee kiinnittää entistä enemmän
huomiota kuulovammojen ennaltaehkäisyyn
liittyviin kysymyksiin ja kuulovammojen aiheuttamien haittojen ehkäisyyn. Lisäksi työssämme
tulee näkymään väestön ikärakenteen muutos,
mikä nostaa esiin mm. muistin ja kuulon heikkenemiseen liittyviä kysymyksiä.
Tavoitteenamme on vuonna 2020 tehdä
uusia avauksia mm. viestintään ja
varainhankintaan liittyen. Tulemme tukemaan yhdistyksiä varainhankinnan kehittämisessä ja
toteutamme lahjoituskampanjoita. Pienikin tuki ja lahjoitus
ovat merkittäviä toiminnallemme.
Vaikka muutoksen tuulet puhaltavat, uskomme,
että hyödyntämällä hyväksi
havaittuja kokemuksia
ja käytäntöjä sekä
uudistamalla toimintatapoja, voimme
rakentaa tästäkin
vuodesta menestyksekkään sekä
meille kuuloliittolaisille, että kaikille jäsenillemme ja kuulostaan
kiinnostuneille.
Kuulo on meidän yhteinen
kaikkien asia!
SANNA KAIJANEN
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Lyhyesti
STEAn avustusehdotus:

Kuuloliiton
juhlavuosi
käynnistyi
Kuuloliitto täyttää tänä vuonna 90 vuotta.
Juhlavuoden teema on Kuuloliitto muuttuvassa
yhteiskunnassa. Vuoden suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.
Liitto sai alkunsa Suomen Turussa 2.6.1930 Suomen
Huonokuuloisten Huoltoliittona. Tuolloin liiton tehtäväksi määriteltiin muun muassa kuulovammoista,
niiden syistä ja hoitomahdollisuuksista tiedottaminen. Ruustinna Naimi Päiwiöstä tuli liiton ensimmäinen puheenjohtaja.
Kuuloliitto on historiansa aikana ollut kehittämässä monia yhteiskunnallisia palveluita, joista
yksi keskeisimmistä on kuulokeskusmalli. Helsingin
yliopiston korvaklinikalle perustettiin kuulolaitepoliklinikka vuonna 1935, jonka tarkoituksena oli
palvella varsinkin maaseudulla asuvia huonokuuloisia. Kahdessa vuosikymmenessä klinikasta kehittyi
maamme ensimmäinen kuulokeskus.
Vuosien varrella Kuuloliitto on kasvanut muutaman yhdistyksen ja parin sadan jäsenen organisaatiosta 16 000 jäsenen liitoksi, jolla on 84 jäsenyhdistystä. Toiminnan päämääränä on yhteiskunta, jossa
kuulovammaisilla on muiden kansalaisten kanssa
yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistumiseen,
työntekoon, harrastuksiin, kulttuuriin ja opiskeluun.
Vuoden 2020 aikana tiivistetään yhteistyötä erityisesti eri aistivammajärjestöjen ja asiantuntijoiden
kanssa. Vaikuttamistoiminnan keskiössä ovat sotekysymykset ja sähköisen viestinnän esteettömyys.
Juhlavuotta vietetään monin eri tavoin, ja se tulee
näkymään niin liiton valtakunnallisissa kuin alueellisissakin tapahtumissa. Juhlavuoden aikana julkaistaan historiikki vuosilta 1990-2020.
Juhlavuoden tapahtumia
• Talent-kilpailu on parhaillaan käynnissä. Kilpailussa voit tuoda salaisen taitosi esille. Kilpailun finaali
järjestetään valtuuston kevätseminaarin yhteydessä 24.4. Katso lisätiedot osoitteesta
www.kuuloliitto.fi/talent-show
• 2.6. Juhlaseminaari ”Kuuloliitto muuttuvassa yhteiskunnassa” Valkeassa talossa
• NHS:n (Nordiska hörselskadades samarbetskommitte) vuosikokous ja seminaari 3.-5.9.
• Liittokokous 24.-25.10.
Juhlavuodesta tiedotamme verkkosivuilla ja somekanavilla. Lisätietoja löydät aihetunnisteella #Kuulolla90.
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Kuuloliiton saamat
avustukset laskevat
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
ehdottaa Kuuloliitolle avustuksena vuodelle 2020
yhteensä 2,42 miljoonaa euroa. Tämä on 184 000
euroa vähemmän kuin vuoden 2019 kokonaisavustussumma.
Ehdotuksen perusteella Kuuloliiton aluetoimintaan ja Satakieliohjelmaan (kuulovammaisiin lapsiin
ja nuoriin keskittyvä verkosto- ja yhteistyöohjelma)
kohdennetut avustukset laskevat huomattavasti.
Aluetoiminnan avustusehdotus on 545 000 euroa,
mikä on 134 000 € vähemmän kuin vuonna 2019.
Satakieliohjelmalle on ehdotettu avustukseksi 200
000 euroa, mikä on 50 000 € vuoden 2019 avustustasoa vähemmän.
Kuuloliiton saaman yleisavustuksen ehdotetaan
pysyvän ennallaan (1 326 454 €). Yleisavustukseen
saatiin pieni korotus vuoden 2019 alussa. Avustus
sopeutumisvalmennukseen sekä lasten ja nuorten
leiri- ja vertaistoimintaan (224 000 €) säilyy avustusehdotuksen mukaan entisellä tasollaan. Myös
yhdistysten toiminnan tukemiseen tarkoitettu kohdennettu avustus 43 000 euroa pysynee ennallaan.
Kuuloliitto haki vuodelle 2020 Paikka auki –avustusta osatyökykyisen nuoren palkkaamiseen, muttei
ehdotuksen perusteella saa siihen rahoitusta.
Digiopastuksen kehittämiseen ja vertaisopastajien
kouluttamiseen suunnatulle hankkeelle (2019–2021)
ehdotetaan 80 000 € avustusta.
STEA julkaisi 5.12. sosiaali- ja terveysministeriölle
antamansa ehdotuksen vuoden 2020 avustuskohteista. Veikkauksen tuottoja ehdotetaan jaettavaksi
sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kansalaisjärjestötoimintaan yhteensä 380 miljoonaa euroa.
http://avustukset.stea.fi/

OIKAISU
Edellisessä numerossa 5/2019 Lauletaan viittoen –kuoron 25-vuotisjuhlaa käsittelevässä jutussa
kerrottiin kyseessä olevan kuoronjohtaja Raija
Lihr-Viikinniemen viimeinen esiintyminen. Tämä ei
pidä paikkaansa, vaan hän on lopettanut ainoastaan
kuoron johtamisen ja osallistuu edelleen kuoron
toimintaan.

Seuraa Kuuloliittoa
Facebookissa

Puheenjohtaja
”On aina virkistävää tavata toisia samojen
ongelmien kanssa painivia ihmisiä.”

Vertaisseura virkistää

O

lin viikonloppuna kylvyssä. Kylpyjä
on monenlaisia, kuten vaahtokylpyjä
ja kielikylpyjä. Itse olin vertaistukikylvyssä Kopolassa. Tuttuahan tuo
vertaisseurassa oleminen oli, mutta on se aina
niin virkistävää tavata toisia samojen ongelmien kanssa painivia ihmisiä. Kysymyksessä
oli Kopolan neulonta- ja lentopalloviikonloppu.
Itse en arvatenkaan neulomiseen osallistunut,
mutta lentopallossa tuli liikettä sen verran,
että seuraavana aamuna tunsi lihaksissaan
jotakin tehneensä. Meitä oli siellä noin kaksikymmentä henkeä, joista kaksi oli aivan uusia
tuttavuuksia.
Mutta mistä rakennetaan hyvä vertaistukikokemus? Siihen kuuluvat tietysti ihmiset,
hyvä ruoka, erilaisten asioiden tekeminen
yhdessä ja kaikenlainen keskusteleminen
muiden kanssa. Kruununa oli tietysti Kopolan sauna, jonka lauteilta oli rentouttavaa
seurata lumen laskeutumista osin jäätyneelle
Ala-Karkjärvelle. Tunnelma ei olisi voinut olla
parempi. On vaikea kuvitella, että vastaavaa
tunnelmaa saa aikaan jossakin hotellissa kaiken hälyn keskellä.
Olisi kovin toivottavaa, että jäsenyhdistyksemme käyttäisivät tuota mainiota paikkaa
enemmän hyödykseen. Omatoimisia virkistysreissuja kannattaa sinne suunnata ja
järjestää omaa ohjelmaa. Tätä mahdollisuutta
ovat käyttäneet todella harvat yhdistykset,
vaikka majoittuminen on hyvin edullista ja
saa olla omassa rauhassa. Varsinkin sellaiset
yhdistykset, jotka voivat järjestää tapahtumia
viikolla, voisivat tarttua tähän mahdollisuuteen. Kopolan yhteystiedot löytyvät Kuuloliiton verkkosivuilta.
Kuuloliitto on joutunut toteuttamaan sopeutustoimia STEAn avustusten pienentyessä.
Osa henkilökunnasta irtisanottiin ja sen lisäksi tulee osa-aikaistuksia sekä lomautuksia.
Irtisanottujen joukossa on kokeneita, pitkäaikaisia työntekijöitä ja heille toivon voimia
ja kekseliäisyyttä uusien haasteiden edessä.
Kaikkein huonoin vaihtoehto on katkeroitua
ja lamaantua, jäädä pohtimaan tilanteen
surkeutta. Kun hämmennys ja pettymyskin
antaa hieman periksi, niin rohkeasti vaan
etsimään uusia haasteita. Tämä kaikki liittyy
Kuuloliiton taloustilanteeseen ja Kopolakin on

osa sitä. Kopolasta tullaan varmasti keskustelemaan vilkkaasti kevätvaltuustossa, johon
tuodaan selvitys kurssikeskuksen toiminnasta. Tällä hetkellä Kopolan toiminta on alijäämäistä ja keskeisin syy on käyttöaste, jota
tulisi saada nostettua nykyisestä. Yksistään
Kopola ei Kuuloliittoa kaada tai pelasta, mutta vaikuttaa kuitenkin osaltaan liiton taloustilanteeseen, joka on tällä hetkellä tiukka.
Kuuloliiton 90-vuotisjuhlat lähestyvät.
Juhlien suojelija on tasavallan presidentti
Sauli Niinistö ja tästä olemme kaikki kovin ylpeitä.
Juhliin liittyy paljon
erilaisia tapahtumia ja
pääjuhla tulee olemaan Valkeassa talossa 2.6.2020. Lisää
tietoa on Kuuloliiton
verkkosivuilla,
kannattaa käydä
katsomassa!
Oikein hyvää
kevään odotusta
kaikille! Täällä
etelässä voi olla vaikea havaita talven
vaihtumista kevääksi, kun nurmi
on tätä kirjoittaessani vieläkin aivan
vihreää
T. JOUNI
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Terveydeksi
KOONTI: ANNETTE FAGERSTRÖM

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

Suomen yleisin
ammattitauti on
meluvamma
Meluvamma on edelleen työikäisten ammattitautitilaston kärjessä. Se todetaan vuosittain
noin 300 työntekijällä. Osa työntekijöistä suhtautuu kuulonsuojaukseen välinpitämättömästi. Riskityöpaikkoja ovat esimerkiksi paperi- ja
kartonkitehtaat, rakennustyömaat ja puolustusvoimat. Koneiden äänien vaimentaminen ja
kuulonsuojaus ehkäisevät tehokkaasti meluperäisiä kuulovammoja.
Lähde: Työterveyslaitos

Hyvä kysymys
– Kun elämä askarruttaa

Testaa elintapojasi ja
tietouttasi
Sydänliiton verkkosivuilta löytyy erilaisia
testejä, joilla voit testata muun muassa suolan
saantisi, syömäsi rasvan laadun ja ruokailutottumuksesi. Helpot ja nopeat testit löytyvät
osoitteesta: https://sydan.fi/testit

KUVA: SUOMEN SYDÄNLIITTO RY

Hyväkysymys.fi on maksuton, kaikille avoin
verkkopalvelu, josta saat tukea ja tietoa
hyvinvointiin liittyen. Aihealueita ovat muun
muassa: ihmissuhteet, vanhemmuus, kriisit,
parisuhde, monikulttuurisuus sekä päihteet ja
riippuvuudet. Palvelun tuottaa Väestöliitto.
Tutustu tarkemmin: www.hyvakysymys.fi

KUVA: SUOMEN SYDÄNLIITTO RY
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Allerginen kosmetiikalle?
Kosmetiikka koskettaa päivittäin meitä jokaista ikään ja sukupuoleen katsomatta. Saippuat,
hammastahnat, deodorantit, meikit ja perusvoiteet ovat kaikki kosmetiikkaa.
Kosmetiikka-allergia tarkoittaa kosketusallergiaa jollekin kosmetiikan raaka-aineelle.
Yleisimpiä allergian aiheuttajia kosmetiikassa
ovat hajusteet, formaldehydiä vapauttavat säilöntäaineet sekä hiusvärit. Kosmetiikka-allergisia henkilöitä on arviolta noin 10 prosenttia
väestöstä. Allergiaoireita ovat kutina, turvotus, punoitus ja näppylät yleensä siinä kohdassa, johon tuotetta on laitettu. Allergiaoireet
kosmetiikalle alkavat yleensä muutaman
päivän viiveellä altistumisesta ja voivat kestää
kauankin. Jos epäilet kosmetiikka-allergiaa,
ota yhteys lääkäriisi.
Suurin osa kosmetiikan aiheuttamista
oireista on ohimeneviä ärsytysreaktioita, jotka
eivät tarkoita allergiaa. Ärsytysreaktiot voivat
johtua tuotteen sopimattomuudesta omalle
iholle, ihon kunnosta tai kosmetiikan käyttötavoista. Ärsytysreaktiossa iho tuntuu epämiellyttävältä ja saattaa punoittaa ja kihelmöidä.
Lievään ihottumaan voi laittaa apteekista
saatavaa kortisonivoidetta.
Lähde: Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys
KUVA: ANNETTE FAGERSTRÖM

Loisto-Johannat:

Kehon liike -rentouttava
hengitysharjoitus
Seuraavan harjoituksen voit tehdä istuen. Istu
niin, että voit istua rennosti selkä suorana.
Ajattele pitkä joustava selkäranka, joka liikkuu myötäillen hengityksen tahtiin.
Keskitä huomiosi rintakehän alueeseen.
Voit kuvitella rintakehän alueelle kauniin ja
miellyttävän perhosen. Kun hengität sisään,
perhosen siivet avautuvat ja rintakehän
alue avautuu. Kun hengität ulos, siivet sulkeutuvat. Sisäänhengitys: siivet avautuvat.
Uloshengitys: siivet sulkeutuvat. Jatka näin
hetki omaan tahtiisi. Uloshengityksen aikana
tunnet ehkä rauhoittuvasi ja hengitysrytmin
hidastuvan.

Lisätään hengitykseen rangan liike. Pyöristetään selkärankaa uloshengityksen tuella. Ulos hengittäessä laske leukaa hitaasti
kohti rintaan, sisään hengittäessä pysyy paikallaan, ulos hengittäessä taas pyöristä hiukan selkärankaa ja sisään hengittäessä pidä
paikallaan, jatka näin pyöristäen selkärankaa
niin paljon kuin se on rennosti mahdollista.
Ojennetaan selkärankaa sisäänhengityksen
tuella. Sisäänhengityksellä ojenna selkää alaselästä liikkeelle lähtien, tukien liikettä keskivartalon lihaksilla. Uloshengityksen aikana
pysytään paikallaan. Jatka pienin liikkein
kunnes olet takaisin ojennetussa asennossa.
Toista niin monta kierrosta kuin hyvältä
tuntuu. Lopuksi jäädään yläasentoon, ojennetaan ranka, kiitetään itseämme tästä rauhoittavasta hetkestä ja rauhallisesti avataan
silmät.
Loisto-Johannien haastattelu sivuilla 12–14..
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Kuuloliitto 90 vuotta
TEKSTI: ANNINA VIRTA

Kuulonhuollon perusta syntyy
1930- ja 1940-luvuilla
Kuuloliitto syntyi, kun ruustinna, opettaja Naimi Päiwiö (1879-1941) erosi 1926
perustetusta kaksikielisestä, joskin ruotsinkielisiin painottuvasta Huonokuuloisten
Suojaamisyhdistyksestä ja perusti 2.6.1930
suomenkielisen Suomen Huonokuuloisten Huoltoliiton. Sittemmin nimi muuttui
Kuulonhuoltoliitoksi (1956) ja edelleen
Kuuloliitoksi (2009).

H

uonokuuloisten Huoltoliiton tavoitteeksi määriteltiin huonokuuloisten
parhaan palveleminen kaikin tavoin.
Keinoiksi nimettiin
1.kuulovammoista ja niiden syistä sekä hoitomahdollisuuksista tiedottaminen,
2.tilastojen kokoaminen maamme huonokuuloisista ja heidän elinoloistaan,
3.huonokuuloisten perus- ja ammattiopetuksen edistäminen,
4.näkökuulo- ja ammattikurssien järjestäminen aikuisille kuulovikaisille ja
5.apuvälineiden valinnassa avustaminen

1930-luvulla huonokuuloiset tunnistettiin
omaksi, kuuroista poikkeavaksi erityisryhmäkseen. Liiton toiminnassa korostui kommunikaatiotaitojen ja -tekniikoiden opetus:
järjestettiin näkökuulo- ja silminkuulokursseja
sekä puhetekniikan kursseja. Päiwiö, joka itsekin oli huonokuuloinen, opiskeli ”silminkuulotaitoa” ja Brauckmanin metodia Saksassa

8

Sota-aika näkyi myös
Kuuloviesti-lehdessä.

sekä kirjoitti 1934 perustamassaan Kuulovikainen-lehdessä lukuisia artikkeleja
”myötäkuulemisesta”.
Kommunikaatiotaidot ja
-tekniikat sekä viestinnälliset ”apukeinot” ovat yhä
edelleen vahvasti esillä
Kuuloliiton toiminnassa. Nyt vain puhutaan
huulioluvusta, käytetään
viitottua puhetta, kirjoitustulkkausta ja vaaditaan videoiden ja
TV-lähetysten tekstittämistä.
Liiton alkuvuosikymmenien merkittävimpiä
toimia olivat myös professori Yrjö Meurmanin
(1888-1960) aloitteesta vuonna 1935 perustettu
maamme ensimmäinen kuulolaitepoliklinikka
Professori Yrjö
Meurman.
Kuva vuodelta
1954 Helsingin
Huonokuuloiset
ry:n 20-vuotisjuhlasta.

Suomen Huonokuuloisten
Huoltoliiton
Helsingin
paikallisosaston
illanviettoa
1935.

• Kuuloliitto on yksi vanhimmista vammaisjärjestöistä.
Aiemmin on perustettu vain Kuurojen liitto ja Näkövammaisten liitto.
• Kuuloliitto syntyi valtakunnallisena järjestönä ja vasta
myöhemmin perustettiin paikallisia yhdistyksiä. 1930-luvulla aloitti toimintansa Helsingin, Tampereen, Paimion ja
vain hetken toiminut Viipurin yhdistys. Turun yhdistys perustettiin 1940. Jäseniä oli 1940-luvun lopulla noin tuhat.

Professori
Urpo Siirala

• Yhdistysten oli määrä koota huonokuuloisia yhteen ja
toimia yhteistyössä liiton kanssa. Nimimerkki N.P. (todennäköisesti Naimi Päiwiö) kirjoitti Kuulovikaisen numerossa
2/1939: Kunkin osaston anti on kohdistettava myöskin
liittoon. Paikallisosastot ovat työyhteiskuntia, jotka kokoavat
liitolle ennen kaikkea jäseniä, mutta myöskin rahaa. Paikallisosastot suorittavat muutenkin niitä tehtäviä, joita liiton
johto suunnittelee. Tahtoisin korostaa tätä: Paikallisosastot
ovat liittoa varten, liitto koko maata varten.

sekä professori Urpo Siiralan (1908-1982) samana vuonna toteuttamat 400 000 koululaisen
kuuloseulat ja lähes kaikkien sotakuulovammaisten kuulon tutkiminen vuonna 1944. Kuulolaitepoliklinikasta tuli Tanskan ja Ruotsin
mallin mukaisesti Kuulokeskus 1950-luvulla ja
tästä alkoi koko maan kattavan kuulokeskustoiminnan kehittyminen.
Alkuvuosikymmeninään liitto oli myös
tiiviissä yhteistyössä kouluhallituksen ja
opetusministeriön kanssa ja teki aloitteita
huonokuuloisten kansakouluikäisten lasten
erityisopetuksen järjestämisestä. Asia etenikin opetusministeriössä, mutta sodat katkaisivat myönteisen kehityksen ja ensimmäinen
huonokuuloisten kansakoulu perustettiin
vasta 1965.
Tiedottamistehtäväänsä liitto toteutti
pitämällä esitelmiä ja ennen kaikkea Kuulovikainen-lehden (1942 Kuuloviesti) välityksellä.
Lehdellä oli vahva kuntoutuksellinen ja sopeutumisvalmennuksellinen ote, mutta myös
yhteiskunnan ja ympäristön merkitys huonokuuloisena pärjäämiselle ja huonokuuloisen
oikeudet olivat esillä.
Ihmisenä ja kansalaisena tahtoo myöskin
huonokuuloinen toimia ja hän on herännyt
nousemaan vanhain ennakkoluulojen painon
alta uuteen elämänmyönteiseen toimintaan.
Siitä johtuen on niinkutsuttu huonokuuloisten
huoltotyö saanut uuden suunnan ja on nyt
kehittymässä oikeuksien pohjalta lähteväksi
omatoimisuudeksi ja velvollisuuksien täytännäksi. Sen uuden suunnan on omaksunut
myöskin Suomen Huonokuuloisten Huoltoliitto.
Naimi Päiwiö (?), Kuulovikainen 2/34

syyden rikkomisesta, ”myötäkuulotaidoista”,
huonokuuloisten koulu- ja opetusasioista sekä
ammatti- ja työmahdollisuuksista.
1940-luvun Kuuloviesteissä ”kekusteltiin”
vilkkaasti käsitteistä silminkuulo, näkökuulo, huuliltaluku, kuulioluku, myötäkuulo ja
monikuulija. Myös Huonokuuloisten Huoltoliiton nimestä käytiin keskustelua. Joidenkin
mielestä huolto-sana ei ollut paikallaan, koska
se viittasi taloudellisen huollon tarpeeseen ja
antoi ymmärtää, että liitto olisi vähävaraisten huonokuuloisten avustamisyhdistys. Yrjö
Meurman kuitenkin puolusti Huonokuuloisten
Huoltoliitto -nimeä ja perusteli kantaansa ensinnäkin sillä, että nimessä huolto tarkoittaa
huonokuuloisuuden huoltoa sekä käytännöllisten neuvojen ja ohjeiden antamista, ja toiseksi
sillä, että esimerkiksi ”Suomen Huonokuuloisten liitto sulkisi pois normaalikuuloiset hyvää
tarkoittavasta toiminnastamme”.
Suomen Huonokuuloisten Huoltoliitosta tuli
1956 Kuulonhuoltoliitto, mutta yhtä kaikki
huolto säilyi sekä nimessä että toiminnan
ytimessä (palvelujen tarjoaminen, kuntoutus,
ohjaus ja neuvonta) aina 2000-luvulle asti.
Sotien seurauksena vammaisten henkilöiden määrä kasvoi voimakkaasti. Yhteiskunta alkoi kiinnittää enemmän huomiota
vammaisiin ja valtion rooli vammaishuollossa
ja kuntoutuksessa vahvistui merkittävästi.
Vuonna 1946 säädettiin invalidihuoltolaki,
jonka perusteella myönnettiin muun muassa kuulokojeita. Jotta tieto uudesta laista
tavoittaisi myös kuulovammaiset, liitto ryhtyi
kouluttamaan yhdistyksiin vapaaehtoisia
huoltoneuvojia.

Vuosina 1935-1941 Kuulovikaisessa oli muun
muassa uskonnollisia kirjoituksia, laajoja
artikkeleja kuulovammaisuudesta ja sen hoidosta sekä käännöksiä muiden maiden huonokuuloisten lehdistä. Artikkeleja julkaistiin
myös kuulovamman aiheuttaman eristäytynei-

Lähteet
Ojala R., Pöntys P., 1991. Kuulonhuoltoliitto 1930-90.
Viesti on välittämistä.
Vatja H (Heidi Vatja), Villikka H., 2006 (julkaisematon). Kuulonhuoltoliitto suomalaisessa yhteiskunnasssa. Historiallinen katsaus liiton perustehtävään.
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Arjen valopilkkuja
TEKSTI JA KUVA: ERKKI AHONEN

Unelmointi
vie kohti onnea

J

oskus arki voi tuntua tympeän tasaiselta
puurtamiselta. Saarijärveläinen Leena
Häkkinen löytää arjesta huippuhetkiä ja
onnistumisia. Eläkkeelle siirtynyt Leena
toimii aktiivisesti kahdessa yhdistyksessä:
Saarijärven seudun Kuulossa ja SPR:ssä.
Kuuloyhdistyksen varapuheenjohtajana hän
on aloittanut tämän vuoden alusta.
– Työskentelin aiemmin terveydenhoitajana Varhaisen tuen sektorilla, sitä ennen olin
pitkään kotisairaanhoidossa ja neuvolassa.
Eläkkeelle siirtymisessä koin tyytyväisyyttä,
henkistä hyvinvointia ja onnellisuutta. Alun
totuttelun jälkeen alkoi uusi ajanjakso elämässäni.
Leenan perheeseen kuuluvat kaksi lasta,
tyttö ja poika. Pojalla on oma perhe. Leena
asuu tyttärensä kanssa lähellä pojan perhettä.
– Arkeni koostuu vapaaehtoistyön lisäksi
erilaisista töistä. Kesällä aikaa kuluu puutarhan hoidossa ja lasten lasten kanssa yhdessä
olemisesta. Syksyn tullen ja talvella käyn
metsätöissä ja raivaan taimikoita.
Onko jokin asia pänninyt tänään?
– Minua ei riso tänään mikään. Kaikki on
hyvin.
Mikä viikonpäivä on tylsin?
– Eläkkeellä ollessa tylsiä päiviä ei ole kerinnyt olla. Joka päivä on töitä riittänyt sopivasti ja jokainen päivä on tavallaan erilainen
ja mukava.
Mikä vuodenaika vaatii joskus ponnisteluja? Mistä vuodenajasta pidät?
– Pimeä syksy tuntuu joskus tympeältä.
Silloin täytyy ottaa esille sukkien kutominen.
– Kevät on yksi parhaimmista vuodenajoista, koska valoisuus ja lämpö virkistää. Kevääl-
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lä taimien kasvatuksessa, puutarhan hoidossa
ja metsätöissä näkee töiden tuloksen. Ja se
palkitsee.
Kuka henkilö tai mikä yhteisö tuo sinulle
hyvää mieltä?
– Kun tapaan Saarijärven seudun Kuulo
ry:ssä mukana olevia henkilöitä, minulle tulee
hyvä mieli. Kuulolähipalvelutoiminnassa koen
erittäin antoisaa yhdessä oloa. Minua motivoi
vapaaehtoistoiminta, sillä auttamishalu antaa
vastavuoroista iloa kaikille osapuolille. Yhteisöllisyys rakentuu minulle vuorovaikutuksesta, yhdessäolosta ja tekemisestä. Henkilökohtaisesti siihen kuuluvat hyvät ihmissuhteet,
luottamus ja yhteenkuuluvuus.
Mikä tuo sinulle energiaa päivääsi?
– Iloa tuo suunnattomasti kolmen lapsenlapsen elämän seuraaminen ja siinä läsnäolo.
Energiaa antavat myös järjestöasiat. Aina kun
tavataan ”päivä on pelastettu”.
Miltä elämä tuntuu?
– Ei ole elämä tuntunut tasaisen harmaalta,
päinvastoin, elämä on mukavaa. Olen kiitollinen kaikista päivistä.
Mistä unelmoit?
– Unelmointi vie kohti onnea, koska siitä
tulee hyvä mieli. Unelmoin terveestä ja onnellisesta elämästä.
Mikä sävelmä tuo sinulle hyvää mieltä?
– Minulle tuo hyvää mieltä Rauli Badding
Somerjoen kappale Paratiisi
”Oi, jos sulle voisin antaa kaikkein
kauneimman
Tämän maailmani pallon valtavan
Mutta enhän sitä tee, pieni hetki riittänee
Kun sun vierelläsi näin olla saan…”
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Arjen valopilkkuja
TEKSTI: ANNETTE FAGERSTRÖM KUVAT: MARI WAEGELEIN

Elinvoimaa
pienin muutoksin
Suomen pimeä talvikausi
vaikuttaa monilla mielialaan.
Uudenvuodenlupaukset terveellisestä
elämäntavasta saattavat jäädä
haaveeksi. Lähdimme ottamaan selvää
minkälaisin itsehoidollisin keinoin voi
löytää voimavaroja arkeen.
12

– Pienilläkin ajattelurakenteen muutoksilla
on iso vaikutus ihmisen kokonaisvaltaiseen
hyvinvointiin niin työelämässä kuin arjessa, kertovat valmentajat Johanna Olsson
ja Johanna Hytti.
Jokainen saa voimavaroja ja energiaa eri
asioista.
– Onkin merkityksellistä miettiä, mistä
minä niitä saan ja teenkö niitä asioita, jotka
pohjautuvat omiin arvoihini ja vievät minua kohti omia tavoitteitani. Onko arjessa
esimerkiksi varattu aikaa myös ajattelulle,

olemiselle tai vaikkapa ystäville.
Kaksikko on valmentanut yrityksissä itsensä johtamista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia jo vuosien ajan; ensin omilla tahoillaan ja nykyään yhdessä Loisto-Johannat
nimellä. Kummallakin on omakohtaista kokemusta uupumisesta ja siitä selviytymisestä.
– Alkuun positiivinen ja eteenpäin vievä
stressi alkoikin salakavalasti muuttumaan
haitalliseksi ja voimia vieväksi. Itse ei välttämättä huomaa olevansa stressikierteessä.
Sen huomaa vasta siinä vaiheessa, kun univaikeudet lisääntyvät, vatsa oireilee, flunssat toistuvat tai ärtymyskynnys madaltuu.
Kierrämme helposti samaa totuttua kehää
pysähtymättä ja automaattiohjauksella.
Stressiin liittyy usein myös haitallisia uskomuksia, jotka ruokkivat itse itseään. Nämä
uskomukset kuormittavat kehoa ja mieltä.
– Tällaisia uskomuksia voivat olla esimerkiksi ajatukset siitä, että minun täytyy tehdä, pitää jaksaa, kunnon työntekijä on aina
saatavilla tai ensin työ ja sitten huvi. Onkin hyvä kysyä itseltä ovatko uskomukseni
eteenpäin vieviä ja voimaannuttavia? Tämä
edellyttää pysähtymistä. Omien tunteiden ja
ajatusten tulkitsemista.
UNI JA STRESSI kulkevat usein yhdessä. Stressistä saattaa seurata univaikeuksia ja joskus
niistä on vaikeaa päästä eroon.
– Uni ei tule käskemällä, eikä suorittamalla. Jos meillä on pakene tai taistele -tila
päällä, mieli ei hiljene automaattisesti illalla.
Pakottamalla uni voi karata vielä kauemmaksi. Kyse on paljon siitä mikä on asenteemme
uneen. Sen kanssa voi ryhtyä kaveriksi. Mielemme ja kehomme ovat joustavia ja ne oppivat uusia temppuja. Joskus yksi pieni oivallus
voi olla se ratkaiseva, joka vie meitä eteenpäin
kohti rauhallisempaa unta.
Pitkään jatkuneilla univaikeuksilla on haittavaikutuksia. Niitä ovat väsymyksen lisäksi
muun muassa keskittymisvaikeudet, levottomuus ja ärtyneisyys. Näitä haittoja esiintyy
jokaisella aika ajoin hyvinkin nukutun yön
jälkeen. On normaalia nukkua toisinaan paremmin ja toisinaan huonommin.
– Iltojen rauhoittaminen ja säännöllinen
unirytmi ovat hyviä alkuja varmistaa parempaa unta. Mikäli mieleen tahtoo pyrkiä paljon
häiritseviä asioita, yksi hyvä keino on listata
illalla pari tuntia ennen nukkumaan menoa
vihkoon kaikki mieleen pyrkivät asiat. Sanoa
itselle, että kaikki tarvittava lukee nyt vihossani. Minulla on lupa rentoutua, levätä ja
antaa keholleni sekä mielelleni aikaa palautumiseen.

Itsensä kuuntelemisen ja johtamisen taitoja tarvitaan jo ennaltaehkäisemään stressiä,
ei vasta sitten kun huomaa oireita. Itsetuntemus paranee itseensä tutustumalla.
– Kysy kuinka kohtelet itseäsi. Oletko itsellesi myötätuntoinen? Oletko yhtä ymmärtäväinen ja lempeä itseäsi kuin ystäviäsi kohtaan?
Kiitätkö itseäsi hyvistä teoista tai päivästä?
Muistatko kysyä itseltäsi mistä kaikesta olet
kiitollinen? Itsetuntemuksen paranemisen
myötä myös kyky hyödyntää muiden erilaisuutta sekä vuorovaikutustaidot kehittyvät.
KOKONAISVALTAISEN HYVINVOINNIN kannalta on hyvä tietää miten pitää huolta kehosta,
minkälainen ravinto on hyväksi ja miten
keho- ja mieli palautuvat.
– Positiivinen ajattelu voi olla yksi voimaannuttava tekijä. Se on myös opettelua näkemää
asioita eri näkökulmista. Monissa asioissa on
myös hyviä puolia. Positiiviseen ajatteluun
kuuluu se, että hyväksyy surun, vihan ja muut
epämiellyttävät tunteet. Kaikki tunteet ovat
meille arvokkaita. Ne ovat peili, jonka avulla
voimme tarkastella mitä sisimmässämme tapahtuu. Tunteet liikuttavat meitä kohti jotain
tai poispäin jostain. Ne antavat meille inhimillisyyden, ja saavat meidät toimimaan.
Puhutaan tunnetaidoista, joiden kehittymisen myötä emme enää ole niin helposti
tunteidemme vietävissä. Opimme ottamaan
erilaiset tunteet vastaan, tunnistamaan, nimeämään ja käsittelemään niitä.
– Esimerkiksi jos hermostuu, voi antaa
tunteen näkyä tilanteessa tai vaihtoehtoisesti
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ottaa rauhallisesti vastaan. Hermostumisen
voi huomata kehossa jännittyneisyytenä, hengityksen tihentymisenä ja kireytenä. Hengittämällä hetken rauhallisesti tunne laimenee.
Haitalliset toimintamallit ja reaktiot syntyvät erityisesti silloin, kun emme tiedosta tunteitamme ja yritämme vain selviytyä niistä.
Kun ymmärrämme omien tunteidemme vaikutuksen käyttäytymiseemme, pystymme säätelemään niitä sekä käyttäytymään itseämme ja
toisiamme kohtaan rakentavasti.
TIETOINEN LÄSNÄOLO ja pysähtymisen taito
ovat tunteiden säätelyn perusta. Pysähtymällä
voit löytää sellaisia tunteita ja ajatuksia itsestäsi, joista et aiemmin ollut tietoinen.
– Helposti voi testata onko läsnä tässä
hetkessä huomioimalla missä ajatukset ovat.
Huomaamattamme murehdimme jo tulevaa
tai menneet ikävät asiat pyörivät mielessä.
Mukava tapa ankkuroida itsensä tähän hetkeen on keskittyä lyhyeksikin aikaa omaan
hengitykseen ja huomioida miltä se kehossa
tuntuu.
Hengitysharjoituksia voi tehdä missä vain.
– Voit esimerkiksi keskittyä hengitykseen
matkalla työpisteeltä kahvihuoneeseen. Hengitä kävellessäsi nenän kautta sisään ja nenän
kautta ulos. Rauhoita ja pidennä jokaista uloshengitystä. Hermostomme saa näin yksinkertaisen viestin rauhoittua.

14

Aina ei tarvitse aloittaa isoja projekteja
oman hyvinvoinnin eteen.
– Usein pienillä teoilla ja askelilla pääsee
helpommin liikkeelle. Yksi tapa vahvistaa
kokonaisvaltaista hyvinvointia on tarjoamamme verkkovalmennus Stressivex. Kyseessä on
kuuden viikon mittainen valmennuskokonaisuus, jossa päästään muun muassa käsittelemään tunteita, arvoja, motivaatiota ja unta.
Jokaista teemaa käsitellään yhden viikon
ajan. Valmennusharjoitukset ovat käytössä
vuoden ajan. Haluamme tarjota valmennuksen
Kuuloviestin lukijoille erikoishintaan 67 euroa
(norm.97€). Lisätietoja: https://loistojohannat.
fi/stressivextarjous

Kirjat
TEKSTI: SINIKKA PIHLAMAA

Sinnikäs vaikuttaja voitti maailman puolelleen

J

ärjestöneuvos Liisa Kauppinen on antanut vaikuttavan mallin kuurojen ja
kaikkien vammaisten yhteisölle: hän
on toiminut ihmisoikeuksien puolesta
Kuurojen Liiton toiminnanjohtajana, Kuurojen
Maailmanliiton pääsihteerinä, neuvonantajana WHO:ssa ja Unescossa. Niinpä kuurojen ja
viittomakielen oikeudet on turvattu Suomen
perustuslaissa ja YK:n yleissopimuksessa. Ihmisoikeuksien päivänä joulukuussa 2013 Liisa
Kauppinen sai YK:n ihmisoikeuspalkinnon.
Liisa Kauppinen syntyi ennen toista maailmansotaa Salokorven maalaistaloon. Tila
menetti sodassa neljä poikaa, muun muassa
Liisan isän. Äiti ja kaksi lasta jäivät asumaan
Salokorven taloon.
Viisivuotiaana Liisa sairastui aivokalvontulehdukseen ja kuuroutui. Hänelle oli jo kehittynyt puhe- ja huuliltalukutaito. Lääkärin
suosituksesta tyttö ohjattiin Oulun kuuromykkäin kouluun. Siellä hän tapasi oppilaita, jotka
eivät puhuneet. Oli pelottavaa jäädä asuntolaan ilman äitiä. Karttakepin avulla lapset
pakotettiin tuottamaan äänteitä. Oppilaat
viittoivat keskenään; joillakin oli kuurot vanhemmat tai kuuroja sisaruksia, joten he olivat
viittoneet jo kotona. Siten kieli levisi kuurojen
keskuudessa.
Kuuromykkäin koulun jälkeen Liisa jatkoi
opintojaan Nikkarilan talouskoulussa Pieksämäellä. Hänen ensimmäinen työpaikkansa
oli Seinäjoen lakkitehdas. Paikkakunnalla
oli vilkas kuurojen yhdistys. Liisa alkoi etsiä
Kuurojen Lehdestä ilmoituksia tapahtumista.
Hän rohkaistui ja hakeutui Helsinkiin; parissa
tunnissa hän hankki työpaikan ja asunnon.
Hän suoritti lisäopintoja tenttimällä; tulkkeja
ei ollut.
Liisa sai uusia ystäviä: verkostoon kuuluivat Kuurojen Liiton hallituksen jäsen Runo
Savisaari ja Tampereen piirin kuurojenpappi
Lauri Paunu. Hän tutustui myös ruotsalaisiin
ja tanskalaisiin vaikuttajiin, kun Kuurojen
Pohjoismainen Neuvosto (KPN) perustettiin
vuonna 1955. Liisan elämään kuului 1960-luvulla myös avioliitto ja kahden lapsen syntymä; liitto päättyi eroon.
Kuurojen Liiton satavuotisjuhlien jälkeen
vuonna 2005 Liisa jäi eläkkeelle; hän jätti
liiton vetovastuun Markku Jokiselle. Konkari
palasi vapaaehtoistyöhön ja luottamustehtäviin.
Elämäkerran loppuosassa (Maailmanliiton
vuodet -otsikosta alkaen) selvennetään Lii-

sa Kauppisen ja siten myös Kuurojen Liiton
kantoja. Pohjoismaat toteuttivat muutoksen
Maailmanliitossa: piti edistää kuurotietoisuutta, kehitysyhteistyötä ja viittomakieltä. Liisa
matkusti liiton tehtävissä monissa maissa ja
kulttuureissa.
Kalle Könkkölän kansanedustajakaudella
saatiin vammaispalvelulaki tukemaan vammaisten mahdollisuuksia itsenäiseen elämään.
Siihen sisällytettiin myös tulkkauspalvelu.
Kun Liisa aloitti työnsä Kuurojen Maailmanliiton pääsihteerinä, Valkeaan taloon
asettui järjestön työntekijöitä. Maailmanliitto
perusti aluesihteeristöjä eri puolille maailmaa.
YK:n vammaisten vuonna 1981 tuotiin esiin
ihmisoikeusnäkökulma. Vammaisuus (disability) merkitsee rajallisia mahdollisuuksia:
henkilö itse ei ole vammainen, vaan rajoitteet
ovat hänen ympäristössään.
Vuonna 2001 perustettiin ad hoc -komitea
miettimään vammaisoikeuksien sopimuksen laatimista. YK:n yleiskokous hyväksyi
vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan
sopimuksen vuonna 2006. Sen toteutumisen
seurantaa varten perustettiin valvova komitea.
Teoksesta saa monipuolisen kuvan Liisa
Kauppisesta ja myös monista muista Kuurojen
Liiton vaikuttajista. Elämäkerran kirjoittaja
Salla Fagerström (s.1980) on käsikirjoittaja
ja toimittaja, jonka kynästä on peräisin muun
muassa tv-sarja Tanja ja kuuro Eurooppa.
Lapsena kuuroutunut tekijä on
kirjoittanut koko
ikänsä.
Salla Fagerström:
Liisa Kauppinen
Tiedän sen mahdolliseksi. Like
2019
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Reportteri
TEKSTI: ERKKI AHONEN
KUVA: ARTTU KOKKONEN/TAMMI

Peltsi pakenee
melua
MIKKO ”PELTSI” PELTOLA nähtiin alkuvuodesta
2020 televisiossa Ylen tv-sarjassa Itämeren
suojelijat Peltsi ja Tom. Rento ja eläväinen
Peltsi pitää itseään reippaana ja melko kovaäänisenä. Hän pyrkii käyttämään rikasta
kieltä.
– Monesti puhun myös murretta, koska lapseni sitä hivenen häpeää. Siitä saamme yhteistä omaa kivaa. Käsillä en pahemmin huido.
Peltsi on palkittu Telvis-gaalassa kolme
kertaa vuoden suosituimpana radiojuontajana.
Toissavuonna hänet valittiin vuoden positiivisimmaksi suomalaiseksi.
Hiljaisuus merkitsee juontajana ja toimittajana työskentelevälle Peltsille eri paikoissa
eri asioita. Hiljaisuus keskellä metsää on
luonnollinen osa hetkeä eikä hän useinkaan
kiinnitä siihen huomiota. Kaupungissa
hän saattaa sen sijaan pysähtyä ja
miettiä, onko jokin vikana, ellei
hän satu olemaan äänitysstudiossa vaimennetussa tilassa.
– Helsinki on täynnä melua. Jatkuva rakentamisen
ja tietöiden ääni kuuluu
kaikkialla. Mieli on osin
jo varmasti niin turtunut,
ettei se osaa kaikkia edes
erotella. Kantakaupungin
identiteettiin kuuluvat
tietenkin ratikka ja hälytysajoneuvot. En oikein
ulkomailta osaa erotella
ääniä kotimaahaan verrattuna. Olimme viime
vuoden loppukesästä
Venäjän Kamtsalla ja
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Kiertävä reportteri kohtaa matkatessaan monia
tuttuja kasvoja julkisuudesta ja kyselee mitä
heille kuuluu ja kuinka he huoltavat kuuloaan.

siellä lohijoen solina ja tulivuorten pihinä
olivat hienoa kuultavaa.
– Korvani lepäävät kuitenkin Lapin suurissa metsissä ja erämaissa. Siellä kuuluu vain
luonnon ääniä, yleensä tuulta ja joskus korpin
ääni.
PELTSI ON SAANUT ELÄÄ ilman korvaoireita.
Kuulontutkimuksestakin on jo aikaa.
– Oma kuuloni on käsittääkseni ihan hyvä.
Ainakaan ongelmia ei ole havaittu.
– Tinnitusta oli 20 vuotta sitten, kun tein
tiskijukan hommia aktiivisesti. Illan päälle saattoi korvissa vielä eurohumppa soida.
Mitään merkittävää ongelmaa en silloinkaan
muista. Dj-työssä päässä oli kuitenkin lähes
koko ajan kuulokkeet, jotka eivät päästäneet
mökää läpi.
– Kovassa melussa pidän kyllä aina korvatulppia. Sellaiset joulukuuset ovat aina mukana - myös työreissuilla, koska joudun monesti
nukkumaan kuvaaja Juha Korhosen kanssa,
joka kuorsaa joka yö raivokkaasti.
Mies tunnetaan myös kirjoistaan. 2017 ilmestyi teos Peltsin Lapissa (Tammi). Hän on kirjoittanut myös kala-apajista ja Järvi-Suomen

Mitä mieleen
pälkähtää

kalastuskohteista. Luontomies tietää kysyä:
– Eikös eläimillä yleisesti ole hyvä kuulo
joka vanhemmiten heikkenee? Ainakin edesmennyt koiramme Sylvi ei loppuvaiheessa
kuullut enää mitään.
45-VUOTIAS PELTSI on talven lapsi. Hän odottaa, että viimein talvi tulisi eteläänkin. Lähes
kaikki työmatkat taittuvat polkupyörällä läpi
vuoden, joten happea ja liikuntaa tulee paljon.
– Arkeni kaiketi on aika normaalia lapsiperheen arkea. Aamulla laitetaan kakarat kouluun ja me vanhemmat lähdemme töihin.
– Talvea täällä odotellaan kuin kuuta nousevaa. Yleensäkin hiihtäminen ja lumi ovat
mahtavia ja niiden parissa toivon saavani viettää ruhtinaallisesti aikaa.
Mitkä asiat sinulle ovat arjen valopilkkuja?
– Onnellisuutta ja iloa tuovat moni asia. Perusarjessa pitää olla mukavaa, sitä saa aikaan
olemalla positiivinen ja iloinen. Verbaalisesti
kyvykkäänä pieni huulenheitto ja pelleily
saavat aikaan sopivaa hyvää virettä. Toisaalta
onnelliseksi tekee itselleni mukavien asioiden
toteuttaminen. Maastopyöräily ja säännöllinen
liikunta tekevät minut onnelliseksi.

Peltsi vastaa

Kuiskaus

Tärkeää. Itselle tulee mieleen eläinten tarkkailu. Istun hirvipassissa ja kuiskaan
kaverille, että tuolla se menee…

Tasapainoelin

Oireili kerran. Heräsin muutamana aamuna aivan kuin olisin juovuksissa. Onneksi
oireet menivät ohi.

Lauluääni

On ääni, jonka haluaisin. Laulu on kaunista ja musiikki tärkeää.

Kehräys

Tuo mieleen kissan. Vaimo väläytti joskus, että meille tulee kissa. Sanoin, että jos
tulee, mää lähen. Muiden ihmisten kissat ovat kyllä oikein kivoja.

Korvakäytävä

Salainen paikka. Olen ymmärtänyt, että se pitäisi olla puhdas ja sitä ei sovi itse
mennä sorkkimaan.

Pamaus

On metsästysaseessa yleensä onnistumisen merkki. Kun kuulen pamauksen
uudenvuodenaattona, tiedän sen olevan turhaa.

Kirkaisu

Ääni, joka on rasittavaa. En oikein ymmärrä millaisessa tilanteessa pitäisi kirkua.

Puheensorina

Merkki hyvästä vuorovaikutuksesta. Kuka väitti, että me suomalaiset olemme
hiljaisia?
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TEKSTI: IIRO-PEKKA AIROLA
KUVAT: JARI HÄMÄLÄINEN

Implanteista uutta vauhtia
erotuomarin uralle

S

alibandy on ollut tärkeä osa kuopiolaisen Kimmo Kainulaisen elämää
noin kymmenvuotiaasta asti. Silloin
hän aloitti pelaamaan ja jatkoi aina
16-vuotiaaksi B-junioriksi asti, kunnes joutui
lopettamaan. Ei siksi, että into olisi laantunut,
vaan siksi, että kuulokojeiden kanssa
pelatessa kentällä riskit alkoivat kasvaa liian
suuriksi.
– B-junnuissa alkoi tulla jo kovempia
kontakteja, ja siinä vaiheessa piti pistää peli
seis, Kainulainen selvittää.
Hänellä on synnynnäinen kuulovamma ja
kuulokojeet ovat olleet osa Kimmon elämää
syntymästä saakka. Kun salibandyn pelaaminen jäi, lajiin löytyi uusi kulma erotuomarikurssilta. Hän oli jo pelaamisen ohella valmentanut junioreita, joten näkemystä salibandyyn
löytyi.
– Kun lopetin pelit, mietin lähes pari vuotta
tuomarikurssille menoa ja hieman alle 18-vuotiaana menin. Kun kyselin, miten kuulovamma tulee vaikuttamaan erotuomaripuolella,
sanottiin, ettei sillä välttämättä ole merkitystä, koska tilanteet ennen kaikkea nähdään.
Sitten uskaltauduin lähtemään mukaan, Kimmo kertoo.
Kainulaisen erotuomariura on siis kestänyt
pian jo 15 vuotta. Hän on kohonnut SavoKarjalassa alueen korkeimmalle tuomaritasolle eli miesten 2. divisioonaan ja junioreiden
SM-sarjan otteluihin, ja ollut tuossa ryhmässä
mukana lähes jo vuosikymmenen.
Vaikka erotuomarit ovat lajissa kuin lajissa
ajoittain kovankin arvostelun kohteena, Kimmon mukaan kuulokojeista ei tullut kentällä
mitään kielteistä vastaan.
– Kun kävin Etelä-Suomessakin viheltämässä aikanaan, sanoin ennen ottelua, että
huutelu penkiltä ei auta. Valmentajilta tuli
täysi ymmärrys ja he sanoivat, että hyvä kun
kerroit avoimesti. Avoimuus kannattaa. Kyllä
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ihmiset ottautuvat asian kanssa, kun niistä
keskustellaan, Kimmo kertoo.
Kuitenkin vaikeitakin tilanteita on tullut.
Kun Kainulainen aloitti erotuomariuransa,
kuulo oli vielä parempi, mutta vuosien varrella
se oli heikentynyt, mikä olikin tiedossa.
Otteluissa musiikki voi soida kovalla,
yleisöstä lähtee ääntä ja taustalla on paljon
melua, ja kenttätasolla joutuu käymään paljon
sananvaihtoa.
Hän arvioi, että joskus jotkut pelaajat ovat
saattaneet kokeilla käyttää tilannetta hyväkseen esimerkiksi kommentoimalla tuomarin
selän takana jotain, mikä ei ole kuulokojeissa
korviin tarttunut.

Mullistava vuosi
Vuoden 2019 aikana Kimmon elämässä tapahtuikin iso mullistus, kun hän sai sisäkorvaistutteen molempiin korviin: toinen leikattiin
huhtikuussa ja toinen syyskuussa.
– Implanteilla kuulo ei heikkene mihinkään,
hän iloitsee.
Kuluvan salibandykauden ensimmäisissä
peleissä kokenut erotuomarikin oli uuden
edessä, kun äänimaailma meni uusiksi.
– Pillin äänikin oli outo, kun en ollut kuullut kunnolla sitä yli viiteen vuoteen. Kaikki
puheäänet olivat vähän akuankkamaisia, kun
laite oli vasta hiljattain aktivoitu. Kilinät ja
kolinat kentällä olivat omanlaisiaan. Ajan
myötä se on tasoittunut, kun aivot ovat oppineet ääniin ja puheisiin, Kimmo valottaa.
Uudet implantit ovat helpottaneet toimintaa
monissa tilanteissa.
– Kommunikaatio kaikkien kanssa on helpottunut: toisen tuomarin, pelaajien ja ottelun
toimitsijoiden. Myös erotuomarikollegat ovat
sanoneet samaa. Se on tuonut tekemiseen
itseluottamusta. Tiedän, että pystyn keskustelemaan ilman pelkoa, etten välttämättä kuule,
mitä pelaaja sanoo. Pystyn käymään läpi

kaiken informaation.
Kainulainen ajaa työkseen kuorma-autoa,
ja implantista on luonnollisesti ollut iso apu
myös siellä.
– Joudun soittelemaan paljon ja keskustelemaan asiakkaiden kanssa pihoilla. Tällä on
valtava ero: kuulokojeiden aikaan en pystynyt
hirveästi puhumaan tuntemattomien ihmisten
kanssa puhelimessa, mutta nyt voin soittaa
kenelle tahansa asiakkaalle.
Hän käy säännöllisesti Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (KYS), jossa korvaimplantteihin tehdään uusia säätöjä tarpeen mukaan
ja yritetään saada tasot parhaaseen mahdolliseen balanssiin.
– Täytyy opetella aina pitempi jakso kuuntelemaan yhdellä säädöllä. Otan ylös, jos joku
ääni kuuluu liian kovaa, ei kuulu tai muuten
häiritsee. Implanttia voidaan hienosäätää
niin, että se leikkaa äänen pois.

Tavoitteena liigataso
Kimmo Kainulaisen tiedossa ei ole
yhtään erotuomaria, jolla olisi käytössä
korvaimplantit. Maajoukkuetason
lentopalloilijalla Antti Ropposella sellaiset on.
– Tämä on ollut osaltaan raskas polku.
Kuulokojeaikana minulle sanottiin, että olen
ollut todella rohkea, kun len kuulovammaisena uskaltanut edes lähteä tuomariksi. Se ei
välttämättä ole helppoa, Kimmo sanoo.
Nyt asennetut implantit antavat hänelle
uuden mahdollisuuden kokeilla siipiään erotuomarina.
– Nyt nähdään, mihin uuden polun voisi
olla mahdollista viedä. Tavoitteenani on ollut
päästä erotuomarina ylöspäin, mahdollisesti
naisten Salibandyliigaan asti. Kun implantit
saadaan toimimaan, naisten salibandyssa voisi
olla helpompi toimia sen kanssa kuin vaikka
miesten 1. divisioonassa.
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Moottorikorvien
päättärit 2019

Uusi Nuorisotoimikunta
on valittu!

Nuto järjesti yhteistyössä risteilyn Kuurojen
liiton NTK:n kanssa marraskuussa, mutta
rahkeet riitti vielä hyvin järkkäämään päättärit vuodelle 2019. Pieni pikkujoulumuotoinen
tapahtuma pidettiin Helsingissä joulukuun
tienoilla, jossa oli erikoinen ruokakattaus,
mukavaa illallisohjelmaa sekä hauskanpitoa
porukan kesken. Paikalle saapui 20 nuorta
sekä yllätysvieras, nimittäin eräs herra Korvatunturilta. Nuorten pikkujouluissa on ollut
tapana tuoda 5€:n arvoinen lahja valmiiksi
paketoituna, jotka joulupukki jakaa nuorille.
Pukin vierailun jälkeen oli lisää ohjelmaa,
jonka jälkeen nuoret saivat vaihtaa vapaalle ja
lähteä jatkamaan iltaa Helsingin keskustaan.
Tälläkin kertaa pikkujoulut olivat oikein onnistuneet, josta Nuto sai huikeita ideoita seuraaviin pikkujouluihin. Ole siis kuulolla, asiasta
tiedotetaan Moottorikorvien some-kanavilla
Facebookissa, Instagramissa sekä nettisivuilla!

Nuorisotoimikunnassa jatkavat viime kaudelta
Marika Rajala, Johannes Laine, Helmi Viljanmaa, Siiri Helminen ja Vilma Forsell.
Uusina toimikuntaan tulivat valituiksi Fanni
ja Maiju.

Morjens!
Olen 18-vuotias tyttö Kainuusta. Opiskelen
autoalaa kaksoistutkintona, valmistun siis
ajoneuvoasentajaksi ja ylioppilaaksi. Minulle
tapahtui äkillinen kuulonalenema oikeaan
korvaan 17-vuotiaana. Ensiksi minulla alkoi
tinnittämään, jonka jälkeen kuulo heikkeni.
Tinnitus jatkuu edelleen, mutta sen kanssa
pystyy elämään. Minulla on käytössä oikeassa
korvassa Phonak Bolero V90-SP kuulokoje,
värinä punainen, koska kerran semmoinen on
niin saa sitten näkyäkin! Lisäksi siinä on kohinaohjelma, eli kohina kuuluu kojeesta, joten

se vie huomion pois omasta tinnituksesta, suosittelen
tinnituksesta kärsiville! Apuvälineenä käytän Roger
Pen - mikrofonia. Kuulon heikkeneminen ei ole vaikuttanut vauhdikkaaseen elämääni, sillä minulla on
yleensä monta rautaa tulessa, esimerkiksi kaiken
näköisen vapaaehtoistoiminnan kautta!

-FANNI HEIKKINEN

Hei!
Olen Maiju, 26-vuotias huonokuuloinen äiti keväällä
5-vuotta täyttävälle tytölle. Olen valmistunut peruskoulun jälkeen ammattikoulusta leipuri-kondiittoriksi, mutta se jäi enemmän harrastuksekseni, sillä
mielenkiintoni siirtyi enemmän lasten parissa työskentelyyn.
Minulla on synnynnäinen keskivaikea kuulovamma
ja käytän molemmissa korvissa kuulokojeita.
Olen ollut Kuuloliiton toiminnassa mukana pienestä pitäen. Leireillä olen ollut sekä leiriläisenä että ohjaajana. Leireiltä ja tapahtumista olen saanut paljon
vertaistukea sekä tutustunut uusiin ihmisiin, joista
olen saanut elinikäisiä ystäviä sekä löytänyt parhaan
ystävän. Nuton toiminnassa olen ollut mukana siitä
lähtien kun ikää on riittänyt.

TULE MUKAAN
KUULOLIITON KESÄLEIRILLE!
Leirillä sinua odottavat huikeat seikkailut yhdessä
muiden huonokuuloisten kanssa! Vuoden 2020 lasten
kesäleirien teemana on supersankarit. Tule löytämään
oma sisäinen voimasi!
Pohjois-Suomen lastenleiri

8.-12.6.2020
Hietasaaren leirikeskus, Oulu
Ilmoittaudu: https://bit.ly/2QDC32U
Etelä-Suomen lastenleiri

22.-26.6.2020
Kiipula, Turenki
Ilmoittaudu: https://bit.ly/36AInOk
Lisätietoa ja
ilmoittautumiset:
Taneli Ojala
Nuorisosihteeri
p. 050 5670 748
taneli.ojala@kuuloliitto.fi
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TEKSTI JA KUVAT JUKKA RASA

Cd-levy-valaisin ei
juurikaan valaise,
mutta toimii erikoisena
sisustuselementtinä

Valaisin cd-levyistä

N

uorena olin innokas musiikin kuuntelija.
Siihen aikaan 1970-luvulla ei ollut CD-levyjä
keksitty, musiikkia sai ostaa Lappeenrannan
Citykäytävän varrella olleelta Musiikki-Fazerilta LP-levyinä, jotka maksoivat koululaisen tulotasoon nähden hirveästi. Ratkaisuna oli äänittää radiosta omaa mielimusiikkia. Minulla oli UHER-merkkinen
iso avokelanauhuri, joka toisti musiikin suhteellisen
hyvälaatuisena.
Ajan kuluessa keksittiin CD-levyt ja kun rahaakin
oli enemmän käytettävissä, saattoi musiikin ostaa kaupasta. Anttilan alennuslaarista teki löytöjä edulliseen
hintaan. Näin oma CD-levykokoelma karttui.
Kun kuulo huononee, ei musiikin kuuntelu enää
vedä samalla tavalla kuin nuorempana. Hyllyllä on
kuitenkin toista metriä CD-levyjä, joita ei enää huvita
kuunnella.
Jo lapsuusaikana opin omalta isältäni, että kaikkea
voi korjata ja tarpeettomiksi käyneitä tavaroita voi
käyttää uudelleen jossain muussa tarkoituksessa.
Ylimääräisiksi jääneitä CD-levyjä miettiessäni kehittyi ajatus, että niistä voisi saada kivan valaisimen.
CD-levyt ovat läpinäkyvää muovia. Etiketti tosin estää
läpi näkymisen mutta sivuttain levy johtaa valoa. Pino
levyjä ja valaisinputki levyjen keskireikään. Ongelmana oli, ettei sopivan ohutta CD-levyn reikään mahtuvaa ja tasaista valoa antavaa putkea löytynyt mistään.
Seuraava kehitelmä oli sijoittaa valaisinputki vaakasuunnassa olevan CD-levypinon alle.
Rakensin puusta laatikon, jonka pohjalle tuli ledputki-valaisin. Laatikon päistä tein korkeammat, jotta
ne ylettävät CD-levyn keskireiän yli. Laatikon päälle
ladoin ylimääräisiksi jääneet CD-levyt. (Ja olihan
siellä mukana tietokoneessa käytettäviä ohjelmalevyjäkin. Niitäkin kertyy nurkkiin isot pinot, kun käyttöjärjestelmiä päivitetään sellaiseen tahtiin, että vanhat
ohjelmat eivät enää parin vuoden päästä toimikaan.)
Koko komeuden pitää kasassa levyjen reikään pujotettu 8 mm:n kierretangon pätkä, jonka päissä tyylikkäät
kupukantaiset mutterit.
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Valaisin on varsin erikoisen näköinen ja on ollut
kiva esitellä sitä vieraille.
Tekemäni CD-valaisin ei tosin juurikaan valaise,
mutta toimii koristeellisena yksityiskohtana sisustuksessa. Onhan näitä koristetarkoituksiin tarkoitettuja
valaisimia muitakin, kuten Harri Koskisen suunnittelema Block-lamppu (lasitiili, jonka sisällä valo) ja
Mademoiselle Filou, kärpäsen näköinen valaisin, jonka
silmät ja ”nenä” ovat teesihdistä. Ja sitten on vielä
laavalamppu, joka sekään ei valaise, mutta sitä on kiva
katsella.
Jos CD-levyille ei laske hintaa, nehän ovat itse
asiassa jo ”jätettä”, niin valaisimen kustannuksiksi
tulee muutama kymppi. Kallein osa on led-valoputki.
Kierretanko ja mutterit maksavat muutaman euron ja
puuosia (pari laudanpätkää, rimaa, vaneria) voi kysellä
puutavarakaupasta, jonka hukkalaarista nekin voi
saada ilmaiseksi. Oman valaisimeni puuosat löytyivät
”Puuhamaani” varaston kierrätystarvikkeista.
Valaisimen pitää koossa CD-levyjen keskireiän läpi menevä 8
mm kierretanko, jonka päissä koristeelliset kupumutterit

Kentältä
TEKSTI JA KUVA: ERKKI AHONEN

Mieluummin katsotaan
kissavideoita
– Ihmiset näkevät sosiaalisen median blogeineen viihteenä, joten he katsovat mieluummin
kissavideoita kuin lukisivat faktaa. Se on
ongelma. Haluaisin, että fakta kiinnostaisi
muttei näin ole, kertoi Outi Laiti Eläkeliitosta viestinnän toiminnanohjauspäivässä
Tampereella. Laiti toimii projektipäällikkönä
Netikäs-projektissa, jossa tuetaan ja vahvistetaan ikäihmisten mediasivistystä eli tietoja ja
taitoja toimia internetissä.
Laiti muistutti, että Tasavallan presidentti
Sauli Niinistö on nostanut vuoden lopulla
mediataidot ja tiedon monipuolisen käyttämisen keskiöön.
– Meidän vastuullamme on mitä viestimme,
viestin vastaanottajalla on omat tulkinnat ja
se on haaste.
Laiti selvitti, mistä mediakasvatustaidot
muodostuvat. Teknisiä taitoja vaaditaan laitteiden ja sovellusten käytössä.

– Tulkintataidoissa tulee esille kriittinen
ajattelu, ihmisen kyky analysoida ja ymmärtää erilaisia mediasisältöjä. Klikkiotsikot
herättävät ihmisen tunteissa negatiivisia
tuntemuksia, jotka aiheuttavat some-jakoja ja
kommentti-kenttään kirjoittamisia. Positiivinen reaktio ihmisellä ei välttämättä aiheuta
mitään.
– Vuorovaikutus- ja käytöstaitoja tarvitaan.
Turvataitoja tarvitaan, jotta tiedämme mitä
internetissä ei saa tehdä ja miten käytetään
esimerkiksi nettipankkia tai viihdesivustoja.
Luovat taidot tarkoittavat, että ihminen osaa
katsoa, kuunnella ja luoda erilaisia mediasisältöjä.
Nykyisin on paljon esillä meemejä, jotka
ovat nerokkaita ja vetoavat tunteisiin. Meemi on kuva tai video, jossa on usein tunnettu
julkisuuden henkilö ja kuvaan on liitetty jokin
lausahdus. Meemit voivat saada nopeasti suuren suosion internetissä.
Outi Laiti huomautti, että suurin osa ihmisistä reagoi tunteella ja siksi niihin pyritään
vaikuttamaan.
– Mediataitoja voimme kehittää yhdessä
tekemällä ja pohtimalla ja nostamalla aiheita
yhteiseen keskusteluun.
Toimittaja, valokuvaaja ja Lapuan kaupungin kulttuuripäällikkö Susanna Oversteyns
kertoi sosiaalisen median mahdollisuuksista ja
vaaroista yhdistystoiminnassa.
– Vastaa asiallisesti myös negatiivisiin kommentteihin. Uskalla myöntää virheesi. Muista
esiintyä omalla nimellä ja kasvoilla.
Tekstityksen kasvattaminen sosiaalisen
median kanavissa on ensiarvoisen tärkeää
kuulovammaisille. Monilla ihmisillä on varsin
usein älylaitteissa ja tietokoneissa myös äänet
kytkettynä pois, joten tekstitys helpottaa asian
seuraamista. Yhtenä esimerkkinä tuli esille
Viitasaari, jonka uutena sloganina on Pikkusen Parempi Periferia. Kunnan esittely on
Youtube-kanavalla tekstitetty.
Oversteyns kannusti rohkeaan viestintään.
Hän otti esille Kuhmon kunnanjohtaja Tytti
Määtän, joka on suunnannäyttäjä monelle
kuntajohtajalle. Hän bloggaa aktiivisesti ja
keskustelee kunnan asioista sosiaalisessa mediassa, välillä hän tekee videoitakin.
– Voisiko esimerkiksi korvamato seikkailla
jossain Kuuloliiton sosiaalisen median kanavassa, Oversteyns kysyi.
Tammikuussa järjestettyyn toiminnanohjauspäivään osallistui työryhmien edustajia
Keski-, Lounais- ja Länsi-Suomen kuulopiireistä.

Outi Laiti
Eläkeliitosta
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Kentältä
TEKSTI: MARKKU KALLIO
KUVAT: EIJA MÄNTYMÄKI

Terveiset Länsi-Suomen
kuulopiirin Uumajan matkalta
Kyllä matkailu todellakin avartaa: 10.1.2020 suuntanamme oli Uumaja Wasalinen risteilyllä. Ryhmäämme kuului yhteensä 20 osallistujaa, myös kirjoitustulkit, joista
toinen kirjoitti suomeksi ja toinen på svenska.
Menomatkalla aamupalan jälkeen pidimme ”työrukkasen” kokouksen ja myös induktiojärjestelmä toimi
kiitettävästi. Maittavan lounaan jälkeen meillä oli aikaa
keskustella toistemme kanssa ja tutustua paremmin.
Uumajan satamassa hyppäsimme bussiin ja pääsimme
hotelliimme, joka sijaitsee aivan joen rannalla. Asuimme
10. kerroksessa ja näkymät olivat myös sen mukaiset.
Illalla keskustelimme yhdessä päivällisellä hotellin alaLaivan kannella Eija Mäntymäki miehensä
kerrassa.
Erkin kanssa.
Lauantaiaamuna Uumajan kuuloyhdistyksen rahastonhoitaja tuli meitä tervehtimään ja ohjasi meidät
paikallisen yhdistyksen vieraiksi.
Camilla olikin järjestänyt ystäviensä kanssa meille varsinaisen yllätyksen: piirin puheenjohtaja oli kutsuttu tapaamiseemme vaimoineen
ja tarjoilut olivat tosi maittavat.
Onneksi ymmärsimme viedä kiitokseksi pläkkilyhdyn, jonka alkuperästä heillä ei ollut aikaisemmin tietoa,
mutta lupasivat, että aina, kun
he viettävät joulua, he ajattelevat
meitä. Ja lyhdyllä on aina paikka
heidän joulupöydässään.
Aamulla ihailimme upeaa oranssia taivasta ja kyllähän me tiedämme, mitä se yleensä tarkoittaa...
Laivalla ”saaristolaispäivällisen”
jälkeen nousi 24 m/s - myrsky, josta
selviydyimme taitavan ja sympaattisen Wasalinen henkilökunnan
avulla.
Tapaamisiin Strömsössä ja OhtaLänsi-Suomalaiset tapasivat Uumajan kuuloyhdistyksen väkeä.
karilla...yhdessä!

Testamenttilahjoitus
Perintö, jolla on merkitystä

Yksi teko auttaa ja tuo iloa suurelle joukolle ihmisiä. Testamenttilahjoitukset mahdollistavat paljon
toimintaa, jota ei muuten voisi toteuttaa.
Testamentin avulla voit edistää tärkeänä pitämiäsi
asioita liiton toiminnassa. Testamenttilahjoittaja
voi itse määrätä, miten hänen lahjoittamansa
varat kohdennetaan. Voit ohjata Kuuloliitolle tai
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jollekin kuuloyhdistykselle haluamasi määrän varoja.
Yleishyödyllisenä toimijana Kuuloliiton ei tarvitse
maksaa testamenttilahjoituksista veroa.
Juridisesti pätevän testamentin on täytettävä tietyt
muotovaatimukset. Siksi on hyvä kysyä esimerkiksi
oman pankin lakiasiainneuvonnasta tai asianajotoimistosta ohjeita testamentin laatimiseen.
Pienikin testamenttilahjoitus on merkittävä ja sillä
saadaan paljon hyvää aikaan.
Kysy lisää testamenttilahjoituksista info@kuuloliitto.fi

Kentältä
TEKSTI JOHANNA LEINONEN
KUVA: MAARIT RUSANEN

Vuokatin
vertaistapahtumassa
toimittiin yhdessä
Kuuloliiton Kainuun alueen lasten, nuorten
ja heidän perheidensä yhteinen toimintapäivä keräsi kaikkiaan 29 osanottajaa Vuokatin
Superparkkiin marraskuun lopulla. Leikkien
ohella tutustuttiin toisiin ja vaihdettiin kuulokuulumisia.
Vertaistapahtumia on Kainuun alueella
toteutettu yhteistyössä Kainuun keskussairaalan kuntoutusohjaaja Maarit Rusasen
kanssa. Mukana oli tällä kertaa ensikertalaisia, kuulokojeet vasta harjoitteluun saaneita
lapsia. Vanhemmat kokivat erittäin tärkeänä
mahdollisuutta tavata muita kuulovammaisten lasten perheitä. Mukana olleet nuoret
olivat myös esimerkkejä pienemmilleen.
Vertaistapahtumissa rohkaistaan myös
osallistumaan lasten- ja nuorten leireille ja
sitä kautta toimintaamme mukaan. Ilokseni
tapasin vertaistapahtumassa reippaan nuoren,
joka on jo mukana nuorisotoiminnassamme!

TV-tekstitys kuntoon!
Digitaalinen tekstitys:

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

Perinteinen teksti-tv:n tekstitys:

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

Tekstityksestä kertovat tiedot näkyvät:

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

Tulevat suomenkieliset tekstitetyt ohjelmat voi
tarkistaa tästä osoitteesta: http://yle.fi/ohjelmaopas/
tekstitys/
NELONEN: Ohjelman alkaessa ja mainoskatkon jälkeen näkyy ilmoitus: ”Ohjelma on nähtävissä tekstitettynä sivulla 333”.
NETTI-TV:
Yle AREENAssa mahdollisen ohjelmatekstityksen saa
näkyviin, kun vie ohjelman alettua hiiren kuvan päälle, klikkaa ruutuun ilmestyvää TXT-ikonia ja valitsee
kieleksi ”suomi (ohjelmatekstitys)”.
LISÄTIETOJA TEKSTITYKSESTÄ:
YLE: www.yle.fi/ohjelmatekstitys ja
Facebookista: www.facebook.com/yleohjelmatekstitys.
Kattava TV-opas, jossa kerrotaan kaikkien pääkanavien kotimaisten ohjelmien tekstityksestä löytyy
verkko-osoitteesta: http://www.ampparit.com/
tv-opas -- > klikkaa hiirellä ohjelman kohdalle, niin
avautuu ohjelmatiedosta kertova ikkuna ja samalla
kertoo, onko ohjelma tekstitetty.
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Kurssit 2020
Aikuisten kuntoutus

Kuulovammaiset aikuiset voivat
hakea Kelalta harkinnanvaraisen
kuntoutujan moniammatillista
yksilökuntoutusta. Kela tekee kuntoutuspäätöksen vuodeksi eteenpäin ja yhteensä kolmelle (3) viiden
vuorokauden jaksolle. Jaksojen
ajankohdat sovitaan yhdessä kuntoutujan kanssa siten, että kokoamme kuntoutujista ryhmiä vertaistuen mahdollistumiseksi. Jaksoilla
on yksilöllistä ja ryhmämuotoista
ohjelmaa. Omaisen tai omaisten
osallistuminen jaksoille on tärkeää.
Perusteet omaisen osallistumiselle
on mainittava Kelan hakemuslomakkeessa sekä lääkärin suosituksessa (B-lausunto).
Näin haet aikuisten moniammatilliseen yksilökuntoutukseen:
Hae aikuisten kuntoutukseen
täyttämällä Kelan hakulomake
KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) ja liitä hakemukseen lääkärin B-lausunto. Lähetä hakemus
liitteineen Kelaan.
AJANKOHDAT:
• Helmikuu
2. jakso 10.-14.8.2020 3.jakso 9.13.11.2020
• Maaliskuu: erityisesti sisäkorvaistutetta käyttäville
jakso 25.-29.3.2020 2. jakso
12.10.-16.10.2020 3. jakso 9.13.12.2020
• Lokakuu
jakso 26.-30.10.2020 Jatkojaksot
vuonna 2020
• Syyskuu
jakso 7.-11.9.2020 Jatkojaksot
vuonna 2020
• Marraskuu: erityisesti menierikoille
jakso 23.-27.11.2020 Jatkojaksot
vuonna 2020
Lisää jaksoja muodostetaan kysynnän mukaan. Ajankohtaiset tiedot:
www.auris.fi

Lasten ja nuorten
perhekuntoutus
Kuulovammaisten lasten ja nuorten yksilölliset harkinnanvaraisen
ja vaativan kuntoutujan kuntoutusjaksot. Kela tekee kuntoutuspäätöksen yleensä yhdeksi (1)
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vuodeksi eteenpäin ja halutessaan
voi osallistua yhdelle (1) tai enintään neljälle (4) kuntoutusjaksolle.
Jaksojen määrä riippuu kuntoutujan tarpeesta, hoitavan tahon
toiveista sekä Kelan kuntoutuspäätöksestä (vaativa, harkinnanvarainen). Jaksot toteutetaan perheelle
sopivina ajankohtina Kelan päätöksen voimassaolon aikana. Jaksoilla
on yksilöllistä ja ryhmämuotoista
ohjelmaa. Kuulo-Auris Oy kokoaa
kuntoutujista ryhmiä vertaistuen
mahdollistumiseksi.
Näin haet lasten ja nuorten
moniammatilliseen yksilökuntoutukseen:
Täytä Kelan hakulomake KU132
harkinnanvarainen TAI KU104
vaativa kuntoutus. Liitä hakemukseen lääkärin B-lausunto (harkinnanvarainen) TAI kuntoutussuunnitelmaan lisätty suositus (vaativa). Lähetä hakemus liitteineen
Kelaan.
AJANKOHDAT:
• Maaliskuu: Alle kouluikäiset
lapset perheineen
jakso 2.-6.3.2020 2. jakso 3.7.8.2020 3.jakso 30.11.-4.12.2020
• Huhtikuu: Nuoret, peruskoulunsa
päättävät (omaisineen)
jakso 14.-17.4.2020 2. jakso 8.12.6.2020 3. jakso 17.-21.8.2020
• Toukokuu: Koulunsa aloittavat
lapset perheineen
jakso 11.-15.5.2020 2. jakso 31.8.4.9.2020 3.jakso 7.12.-11.12.2020
• Kesäkuu: Uusi alkava lasten
perhejakso, kaikenikäiset
jakso 1.-5.6.2020 2. jakso 19.23.10.2020 Jatkojaksot vuonna
2020
Jaksot voi muodostaa myös yksilöllisen suunnitelman mukaan.
Tutustu: www.auris.fi

PSYKOLOGIN
TINNITUSKONSULTAATIO
Psykologin tinnituskonsultaatio
sopii kaikille, jotka haluavat tietoa
tinnituksesta ja ääniyliherkkyydestä ja joilla tinnitusoireet vaikuttavat esimerkiksi sosiaaliseen
elämään, voimavaroihin, työssä
jaksamiseen ja vapaa-ajan toimin-

taan. Konsultaatio tarjoaa tietoa
tinnituksesta ja ääniyliherkkyydestä sekä ohjausta niihin liittyviin
hallintakeinoihin ja hoitoihin.

TINNITUSHOITO (CBTMENETELMIN)
Pitkään jatkunutta ja elämänlaatua heikentävää tinnitusta ja ääniyliherkkyyttä hoidetaan intensiivisellä psykologisella hoitomuodolla
kognitiivisen käyttäytymisterapian
(CBT) menetelmin. Tinnitushoidossa asiakas oppii uusia hallintakeinoja, joilla muuttaa tapaa tarkkailla ja reagoida tinnitukseen ja
ääniin. Tavoitteena on tinnituksen
häiritsevyyden ja ääniyliherkkyyden vähentäminen sekä voimavarojen ja itsehallintakeinojen lisääntyminen.

Lisätietoja:
Kuulo-Auris Oy
Iiris-keskus
Marjaniementie 74, 00930 Helsinki
asiakaspalvelu@auris.fi
www.auris.fi
Facebook: kuuloauris

Kopolan kurssikeskus
Ikääntyneiden kuulokojeen
käyttäjien ja heidän läheistensä
sopeutumisvalmennuskurssit
Kuuloliiton Kopolan kurssikeskus
järjestää 10 sopeutumisvalmennuskurssia ikääntyneille kuulokojeen
käyttäjille ja heidän läheisilleen.
Kurssi pyrkii edistämään
huonokuuloisen toimintakykyä
ja kuulovamman huomioimista
jokapäiväisessä elämässä. Kurssilla
osallistujat saavat ohjausta kuulokojeen käyttöön, tietoa apuvälineistä, kommunikaatiomenetelmistä
ja tulkkauspalvelusta. Kurssilla
on vertaiskeskusteluja sekä kojeen
käyttäjille, että myös heidän läheisilleen sekä kuulovammaan liittyviä luentoja. Valinnassa etusijalla
ovat ensikertalaiset.
Kurssit ovat viiden päivän mittaisia. Majoitus on kahden hengen
huoneissa täysihoidolla. Kurssit
rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjes-

töjen avustuskeskus (STEA) ja sen
on osallistujille maksuton. Matkakulut osallistuja kustantaa itse.
Kurssien ajankohdat:
• 20.-24.4.2020
• 4.-8.5.2020
• 11.-15.5.2020
• 24.-28.8.2020
• 7.-11.9.2020
• 21.-25.9.2020
• 5.-9.10.2020
• 2.-6.11.2020

Viitotun puheen ja
kokonaiskommunikaatiokurssi
12.-16.10.2020
Kurssi on tarkoitettu viitottua
puhetta kommunikoinnissa tarvitseville huonokuuloisille, kuuroutuneille sekä heidän läheisilleen.
Opiskelu tapahtuu rennossa ja
iloisessa ilmapiirissä. Kurssilla on
kaksi ryhmää, alkeis- ja jatkoryhmä. Alkeisryhmässä ei tarvitse olla
aiempaa viittomataitoa. Tärkeä osa
kurssia on myös vertaisseuran tapaaminen. Kurssin rahoittaa STEA
ja se on osallistujille maksuton.
Matkat osallistujat maksavat itse.
Kurssille voi hakea Kopolan kurssikeskuksen hakemuslomakkeella.

CI-kurssi 10.-12.11.2020
Kurssi on tarkoitettu sisäkorvaistutetta käyttäville sekä sitä harkitseville. Kurssin kustantaa STEA ja
on osallistujille maksuton. Matkat
osallistuja maksaa itse. Kurssille
haetaan Kopolan hakemuslomakkeella.

Omakustanteiset loma- ja
viikonlopputapahtumat
Omakustanteiset tapahtumat on
tarkoitettu kaikille kiinnostuneille.
Tapahtumien hintaan kuuluvat
ruokailut, majoitus ja ohjelma.
Tapahtumiin ei sisälly liinavaatteita, mutta ne voi saada 15 euron
lisähintaan Kopolasta tai tuoda
itse. Tapahtumat alkavat perjantaiiltana, jolloin tarjolla on iltapalaa
ja sauna.

TAPAHTUMA

HINTA

”Mitä meille kuuluu?”
-vertaistapaaminen
120 €/hlö
Viitotun puheen
viikonloppu
120 €/hlö

AJANKOHTA
10.-12.3.
27.-29.3.

Hyvinvointi/Neulontaviikonloppu
120 €/hlö
Pääsiäinen Kopolan
tapaan
(KKY järjestää)		
Lauletaan viittoenviikonloppu
120 €/hlö
CI-viikonloppu 120 €/hlö
”Mitä meille kuuluu?”
-vertaistapaaminen
120 €/hlö
Kesäpäivät/Elokuvapaja
(KKY järjestää) 120 €/hlö
Frisbee/Neulontaviikonloppu
120 €/hlö
Virkistys-ja vertaistapahtumapäivät
(KKY)
120 €/hlö
”Mitä meille kuuluu?”
-vertaistapaaminen
120 €/hlö
Neulontaviikonloppu
pikkujouluineen 120 €/hlö

3.-5.4.
10.-13.4.
17.-19.4.
24.-26.4.
18.-20.5.
13.-16.7
7.-9.8.
10.-13.8
15.-17.9.
3.-25.10

toimintakykyyn. Osallistujat saavat valmiuksia kuulokojeen käyttöön ja tietoa kuulon apuvälineistä,
kommunikaatiomene-telmistä sekä
tulkkauspalvelusta. Vertaiskeskustelut kuulon vaikutuksista toimintakykyyn, läheisten kokemuksista
ja arjessa toimimisen keinoista ovat
olennainen osa kurssiohjelmaa.
Kurssit sisältävät kahden
päivän kurssiohjelman ja puolen
vuoden kuluttua järjestettävän
jatkotapaamisen, jonka ajankohta
sovitaan kurssilla. Majoitus on
kahden hengen huoneissa täysihoidolla. Kurssilaisilta edellytetään
omatoimisuutta, kurssilla ei ole
avustavaa henkilökuntaa. Kurssit
järjestetään Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
avustuksella ja ne ovat osallistujille
maksuttomia. Matkakuluista osallistujat vastaavat itse.

Yhteystiedot:

Lisätietoa ja hakemukset:

Kuuloliitto ry,
Kopolan kurssikeskus
kurssik
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

https://www.kuuloliitto.fi/alueelliset-sopeutumisvalmennuskurssit/
(tiedote, sähköinen tai tulostettava
hakemus)
Kuuloliiton aluetyöntekijät: https://
www.kuuloliitto.fi/yhteystiedot/toimihenkilot/
Kuntoutussihteeri Maria Timonen
p. 0400 903 407, maria.timonen@
kuuloliitto.fi
Suunnittelija Anna-Maija Tolonen
p. 044 752 5574, anna-maija.tolonen@kuuloliitto.fi
Hakemukset tulee lähettää
kuusi viikkoa ennen kurssin
ajankohtaa, joko sähköpostilla tai
maapostina. Hakemukset Tampereen ja Porin kursseille: AnnaMaija Tolonen, Puutarhakatu 8 b
F 607, 20100 Turku. Hakemukset
Kemijärven ja Oulun kursseille:
Maria Timonen, Kuuloliitto ry, PL
1199, 70211 Kuopio.

Alueelliset sopeutumis
valmennuskurssit
Kuuloliiton alueelliset sopeutumisvalmennuskurssit kevät 2020
Kuuloliitto järjestää kevään aikana neljä alueellista sopeutumisvalmennuskurssia. Kurssit on suunnattu ikääntyneille kuulokojeen
käyttäjille. Kaikkiin kursseihin voi
myös läheinen osallistua.
Ajankohdat ja paikkakunnat
ovat:
• 21.-22.4.2020 Tampere, Scandic
Rosendahl
• 22.-23.4.2020 Kemijärvi, KoillisLapin musiikkiopisto ja Hotelli
Mestarin Kievari
• 14.-15.5.2020 Oulu, Finlandia
Hotel Airport, Kempele
• 26.-27.5.2020 Pori, Virkistyshotelli Yyteri

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

Kursseilla käsitellään kuuloon liittyviä teemoja ja kuulon vaikutusta
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Kopolan Kevättalkoot
Kuuloliitto ja Kopolan kannatusyhdistys järjestävät talkoot Kuhmoisissa 15-17.5 2020. Aloitetaan
perjantaina n. kello 14:00 ja kotiinlähtö sunnuntaina n.
12:00.
Teemana on ympäristön kunnostus, polttopuiden
teko, tuolien päällystys, siivous ja paljon muuta. Kävelyreitti puronvartta seuraten, rannan tuntumassa ja
rajanaapurien kohdalla on pusikoitunut ja muutenkin
kunnostusta vailla. Olemme saaneet seurakunnan
kiinteistöpäälliköltä luvan raivata myös puron vartta
heidän puoleltaan. Joten töitä riittää, siis tulkaa joukolla talkoisiin.
Kopolan kurssikeskus tarjoaa majoituksen ja ruokailut, KKY muun nautittavan ja hyvän porukkahengen
Kyselyt ja ilmoittautuminen Marja Antola puh: 040072 3884; meili: marja.antola@dnainternet.net

Kokouskutsu KKY:n vuosikokoukseen 17.5
Kopolan Kannatusyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Kopolan kurssikeskuksessa Kuhmoisissa sunnuntaina 17.5.2020 klo 13:00 alkaen. Kokous
alkaa kahvitarjoilulla klo 12:00, mahdollisuus myös
omakustanteiseen keittolounaaseen. Varsinainen kokous alkaa klo 13:00.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat
Kopolan Kannatusyhdistys ry:n sääntöjen 14. pykälän
mukaisesti sekä muut hallituksen ja jäsenten kokouksessa esille tuomat asiat.

Kurssit ja tapahtumat
10–13.4 Pääsiäinen Kopolassa
Uudenlaisena tapahtumana olemme ottaneet tämän
pääsiäistapahtuman mukaan keskelle kiireistä menoa.
Tule mukaan Kopolan Pääsiäiseen, jossa kunnioitetaan perinteitä, hiljennytään, ulkoillaan, tehdään
pääsiäisaiheisia koristeita, kananmunien maalausta
unohtamatta ja poltetaan lauantaina perinteinen
kokko. Lisäksi tarjolla on vertaistukea, kuuloon liittyvää asiainformaatiota, saunomista eikä unohdeta yhtä
pääasiaa ruokailua pääsiäisherkkuineen
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Lisätiedot
Hinta: 200€ / 2hh, KKY:n jäsenhinta 180€ / 2hh
Tiedustelut: Marja Antola; puh: 040-072 3884, meili:
marja.antola@dnainternet.net
Ilmoittaudu Elina Rytsölälle viimeistään 27.3.; Puh:
040-569 1463; meili: elina.rytsola@gmail.com
13–16.7 KKY:n kesäpäivät ja elokuvapaja
Heinäkuun helteiseen Kopolaan kesäpäiville toivotaan
niin perheitä kuin yksittäisiä henkilöitä. Kesäpäivät on
rentouttava vertaistukitapahtuma, jossa myös asiapitoisia luentoja.
Elokuvapajassa, joka on kesäpäivien yhteydessä
samanaikainen rinnakkaiskurssi, opetellaan videoiden
tekoa. Tämä kiinnostanee etenkin somessa liikkuvia
nuoria
Lisätiedot
Hinta: 200€ / 2hh, KKY:n jäsenhinta 180€ / 2hh
Kesäpäivien tiedustelu: Kari Kanerva; puh: 040-742
5198; meili: kari.kanerva4@gmail.com
Elokuvapajan tiedustelut Maire Paltare; meili: maire.
paltare@gmail.com
Ilmoittaudu Elina Rytsölälle viimeistään 29.6.; Puh:
040-569 1463; meili: elina.rytsola@gmail.com
Muut KKY:n järjestämät tapahtumat vuonna 2020
Kopolassa
14–16.8 perussiivoustalkoot
11–13.9 syystalkoot
10–13.8 virkistys- ja vertaisviikko
23–26.12 Kopolan joulu

Ilmoitustaulu
MITÄ MEILLE KUULUU? –
VERTAISTAPAAMINEN 10.-12.3.2020
CI - virkistysviikonloppu
24.- 26.4. 2020 Kopolassa

Kopolaan voi saapua perjantain klo
16.00 jälkeen, illalla jumpataan ja
rentoutettaan hartiat kuntoon ja
tutustumme toisiimme. Lauantain ohjelma aloitetaan Tai Chi –voimistelu, eli kiinalaisella aamuvoimistelulla. Iltapäivällä tutustumme grillauksen saloihin
ja valmistamme yhdessä grilli-päivällisen. Päivän
päätteeksi Timo Salonen näyttää ja kertoo luontokuvistaan. Sunnuntaina tutustumme Kuhmoisten kunnan nähtävyyksiin ns. kotiseuturetkellä. Ohjelmassa
lisäksi saunomista, uintia ja vertaisseuraa.
Osallistumismaksu 120 €, omilla
liinavaatteilla. Voit myös tilata liinavaatteet Kopolasta 15€ hinnalla.
Matkakustannuksista korvataan
Kuuloliiton paikallisyhdistysten
jäsenille 30 € ylittävältä osalta julkisten kulkuneuvojen mukaan.
Ilmoittautumiset kilta- järjestelmän kautta http://kilta.kuuloliitto.
fi/kotisivut/
Lisätiedot Pirjo Pekonen
pirjo.pekonen2019@gmail.com
Anneli Salmevaara
anneli.salmevaara@gmail.com
Markku Kunnas
markku.o.kunnas@outlook.com
Margit Hassinen, margit.hassinen@kuuloliitto.fi
p:0400 802669
Sanna Lehtoväre sanna-lehtovare@kuuloliitto.fi
Lisätietoja löytyy myös osoitteesta:
www.kuuloliitto.fi/tapahtumat
Ilmoittautuneille postitetaan tarkempi ohjelmasisältö ja aikataulut myöhemmin.
Ennakkotietoa syksystä

CI – viikonloppu 17.-18.10.2020
Messukeskus, Helsinki
C-viikonlopun ohjelmassa on luentoja, sisäkorvaistute laitevalmistajien edustajien laite-esittelyt sekä
kuulonapuväline näyttely. Viikonlopun ohjelmassa
on lauantaina CI-toimikunnan yleiskokous. Ohjelma
tarkentuu kevään ja alkukesän aikana.
Viikonloppuna on mahdollisuus majoittua Messukeskuksen yhteydessä olevassa Holiday In – hotellissa. Hotelista on varattuna huoneita jo perjantaiiltana saapuville.
Osallistumismaksu ja hotelli huoneiden hinnat tarkentuvat kesällä.

Olette osallistuneet Kuuloliiton Kopolan kurssikeskuksen järjestämälle sopeutumisvalmennuskurssille
Kuhmoisissa. Nyt tarjoamme Teille ja kurssille osallistuneelle läheisellenne mahdollisuuden omakustanteiseen vertaistapaamiseen toisten kursseille
osallistuneiden kanssa.
Aika: 10.-12.3.2020
Paikka: Kopolan kurssikeskus, Kuhmoinen
Hinta: 120 € /hlö täysihoidolla (omilla liinavaatteilla)
Vertaistapaamisessa osallistujilla on mahdollisuus
vaihtaa kuulumisia ja kokemuksia siitä, mitä aikaisemmin pidetty kurssi mahdollisesti antoi arkeen
niin vuorovaikutuksen, kuulokojeiden käytön kuin
voimaantumisenkin osalta.
Ohjelmassa on mm. korvalääkäri Elina Rytsölän luento aiheesta Ikäkuulo ja muisti sekä Eläkeliiton TunneMusiikki- tuokio. Päivien aikana voi nauttia mukavasta vertaisseurasta Kopolan kauniissa maisemissa
hyvän ruuan, ulkoilun ja saunomisen merkeissä.
Ilmoittautuminen 24.2.mennessä:
sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi tai p. 0407703803.

HYVINVOINTI/NEULONTAVIIKONLOPPU
3.-5.4.2020
Tule viettämään rentouttavaa ja kiireetöntä
viikonloppua keväisessä Kopolassa.
Ohjelmassa luento Mindfullnesista eli tietoisen
hyväksyvästä läsnäolosta, lempeää kehonhuoltoa,
venyttelyä ja rentoutusta ja mukavaa yhdessäoloa.
Erilaisia hoitoja tarjolla: klassista niska-hartia-selkähierontaa, reikihoitoa ja jalkahoitoja. Mahdollisesti
myös kalevalainen jäsenkorjaus-hoitoja. Hoidot
asiakas maksaa itse.
Voit osallistua sekä neulontaviikonlopun ohjelmaan
että hyvinvointiohjelmaan.
Viikonlopun hinta 120 €/hlö (omilla liinavaatteilla),
hoidot eivät sisälly hintaan.
Ilmoittautuminen 23.3 mennessä sanna.lehtovare@
kuuloliitto.fi tai 0407703803

LAULETAAN VIITTOEN-VIIKONLOPPU
17.-19.4.2020
Tervetuloa viettämään rentoa viikonloppua lauluja
viittoen. Viittomat opetellaan ryhmässä opettajan
kanssa.
Kaikenlaiset laulutaidot ovat sallittuja, tärkeää on
iloinen asenne.
Aiempaa viittomataitoa ei tarvitse olla.
Tapahtuma on kaikille avoin.
Ilmoittautuminen 3.4.2020 mennessä:
sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi tai p. 0407703803
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Ilmoitustaulu

Tapahtumaan ovat tervetulleita myös omaiset ja
ystävät sekä kaikki kiinnostuneet.
Viikonloppu järjestetään Liikuntakeskus Pajulahdessa, joka sijaitsee n. 20 km:n päässä Lahdesta.
Lisätietoja: www.pajulahti.com
Perjantai-iltana ohjelmassa on rentoa yhdessäoloa
vertaisseurassa. Lauantaina teemme laavuretken,
kokeilemme Balancea *) sekä saamme vieraaksemme Ylen saavutettavuusvastaava Minna Pöntyksen ja
tekstittäjätoimittaja Susanna Kokkolan. Sunnuntaina
aloitamme kuuroutuneiden toimikunnan yleiskokouksella, jossa valitaan muun muassa toimikunnan
jäsenet ja puheenjohtaja. Päivän päätteeksi Kaija
Latva-Koivisto johdattelee meidät teemaan ”Olen
tässä ja nyt”.
Viikonlopun aikana on kirjoitustulkkaus ja viitotun
puheen tulkkaus.
Hinnat
- Perjantai-sunnuntai 140 eur/2hh/hlö, 180 eur/1hh
(sisältää ohjelman, majoituksen ja ruokailut)
- Lauantai-sunnuntai 120 eur/2hh/hlö, 160 eur/1hh
- Päiväkäynti: la 70 eur, su 50 eur (sisältää ohjelman
ja ruokailut)
Matkoista korvataan Kuuloliiton jäsenyhdistysten
jäsenille 30 eur ylittävä osuus julkisten kulkuneuvojen taksan mukaan. Osallistumismaksu laskutetaan
jälkikäteen.
Perjantaina järjestetään yhteiskuljetus Lahden
matkakeskuksesta Pajulahteen (aikataulu tarkentuu
myöhemmin) ja sunnuntaina klo 14:30 Pajulahdesta
matkakeskukseen.
Ilmoittautumiset viimeistään 24.4.2020:
Tarja Kaikkonen, Kuuloliitto ry, Ilkantie 4, Helsinki,
tarja.kaikkonen @ kuuloliitto.fi, p. 050 536 5162
(tekstiviestit).
Kerro ilmoittautumisen yhteydessä tarvitsetko yhteiskuljetusta ja mahdollinen erityisruokavaliosi.
Ilmoittautuneille lähetetään tarkempia tietoja lähempänä tilaisuutta.
*) Kehon ja mielen, voiman ja vastavoiman, vahvistavan ja venyttävän liikkeen tasapainoa sekä tasapainoilua konkreettisesti.

Kutsu Kuuloliiton kuuroutuneiden
toimikunnan yleiskokoukseen
Kuuroutuneiden toimikunnan yleiskokous pidetään
kuuroutuneiden viikonlopun yhteydessä 17.5.2020
klo 9:30 Liikuntakeskus Pajulahdessa, os. Pajulahdentie 167, 15560 Nastola.
Kokouksessa valitaan muun muassa toimikunnan
jäsenet ja puheenjohtaja. Kuuloliiton sääntöjen
mukaan äänioikeus kokouksessa on paikalla olevilla
liiton jäsenyhdistysten jäsenillä.
TERVETULOA!
      Kuuroutuneiden toimikunta
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Kuuloliitto ry
– jaettavat apurahat kevät 2020
Kuuloliitto ry julistaa haettaviksi apurahoja vuodelle
2020 opintomatkojen, opiskelun sekä tutkimustyön
tukemiseksi. Apurahat on tarkoitettu:
* kuulovammaisille opiskelijoille sekä
* kuulovammaisten lasten hyväksi
työskenteleville ja
* kuulovammaisia lapsia koskevan
tutkimustyön tukemiseksi.
Avustettavan opinnäytetyön tulee olla vähintään
ammattikorkeakoulututkintoon liittyvä päättötyö
tai yliopisto- tai korkeakoulututkintoon liittyvä pro
gradu tai diplomityö.
Tutkimushankkeelta edellytetään lisensiaatti- tai
väitöskirjatason tutkimusta tai muuta tieteelliset
kriteerit täyttävää laajaa tutkimusta tai selvitystä.
Apurahaa haetaan erillisellä lomakkeella. Lomake
ja tarkemmat ohjeet apurahan hakemiseksi ovat
saatavilla osoitteessa:
www.kuuloliitto.fi/kuuloliitto/apurahat/
Hakemukset tulee toimittaa 15.5.2020 mennessä
postitse osoitteeseen:
Kuuloliitto ry
Sanna Kaijanen, Ilkantie 4, 00400 Helsinki
HUOM! Hakemukset skannataan, joten materiaalia
ei tule nitoa yhteen.

Palautetta Kuuloviesti-lehdestä voit antaa
verkossa osoitteessa: www.kuuloliitto.fi
-> Yhteystiedot. Toimituksen yhteystiedot
löytyvät lisäksi lehden sisäkannesta.
Säästösyistä emme julkaise ristikoita vuoden 2020
aikana.
Lehden 5/2019 ristikkoarvonnassa lehtilahjakortin
voitti Kari Jäntti Palokasta
RISTIKON 4/2019
RATKAISU

Tervetuloa kuuroutuneiden
viikonloppuun
Nastolaan 15.–17.5.202

Ledaren
“Genom att ändra vårt verksamhetssätt kan vi skapa
ett framgångsrikt år trots förändringarna.”

Hörselförbundet står inför förändringar

H

örselförbundet genomgår en intensiv
tid av förändringar och förnyelse I bakgrunden ligger förändringar i vår verksamhetsmiljö och samhället brytningen
i medborgarorganisationsarbetet samt läget på
penningspelsmarknaden och hur detta påverkar minskningen av Veikkaus vinstmedel.
Därtill har servicebehoven hos människor med
hörselnedsättning, antalet seniorer och behovet
av att förebygga hörselskador och kommunicera om detta ökat.
Efter att i december 2019 ha mottagit
STEA:s bidragsförslag var Hörselförbundet
tvunget att inleda samarbetsförhandlingar .
STEA.s bidrag minskas avsevärt, vilket ställde
Hörselförbundet inför utmanande beslut och
tvingade oss minska på våra personalresurser
och genomföra olika sparåtgärder. Samarbetsförhandlingarna avslutades 27.1.2020 och som
ett resultat minskar Hörselförbundets personal
med sex stycken årsverken.
Utsikterna för stödförslagen av STEA har
redan en längre tid varit ganska bleka för oss,
men lyckligtvis förverkligades inte nedskärningarna på värsta möjliga sätt. Dessutom
påverkas Hörselförbundets ekonomiska situation nu och i framtiden av de reparationsåtgärder fastigheterna i vår ägo kräver. I Vita
huset planeras en sanering och i Kopola andra
renoveringar. Vi står fortfarande inför svåra
beslut och en osäker framtid när det gäller
våra fastigheter.
I det förändrade läget är det nödvändigt
att uppmärksamma vår strategi som är under förberedelse och stadgeändringsarbetet.
Strategin kommer att vägleda hela Hörselförbundets arbete när den är klar. Vi hoppas att
våra medlemsföreningar kommer att intressera
sig för att genomföra aktiviteter i enlighet med
den nya strategin. Medborgarorganisationsverksamheten och dess behov har förändrats
enormt under de senaste åren. Till exempel
har så kallad pop up-verksamhet ökat i popularitet och olika målgrupper har olika behov
för verksamheten. I vår nya strategi måste
vi kunna bemöta dessa förändringar. Utöver
strategiarbetet förbereder Hörselförbundet
stadgeändringar, i vars kärna finns en ökad
föreningsdemokrati, modernisering av verksamheten för att möta utmaningarna i dagens
förbundsverksamhet och administrativa bördor
samt nedskärda kostnader. Hörselfacket måste
följa med sin tid även i fråga om administrationseffektivitet.
Den förändrade verksamhetsmiljön och
förändringarna i resurser föder ett behov av att
organisera oss på nytt. I den organisationsreform vi kommer att genomföra under år 2020

syns våra strategiska tyngdpunktsområden,
som utarbetas som bäst. Organisationsreformen innebär också en förändring av verksamhetssätt och arbetsstrategi – vi går från en
uppdelning i regional och nationell verksamhet
till en situation där vi alla har både ett regionalt och riksomfattande perspektiv i vårt arbete. Förenings- och volontärarbetet står fortfarande i centrum för vårt arbete och för att möta
behoven på fältet gör vi även organisatoriska
reformer. I kärnan för modern medborgarorganisationsverksamhet står utöver innehållsmässiga frågor även att påvisa verksamhetens
lönsamhet och påverkan, samt kommunikation. Kommunikationen kommer att synas allt
starkare i arbetet på olika expertområden.
Intressebevakningen för hörselskadade och
påverkansarbete kring handikapptjänster är
centrala verksamheter vid Hörselförbundet.
Utöver dessa måste vi fästa allt mer uppmärksamhet vid frågor kring förebyggande
av hörselskador och besvär som orsakas av
hörselskador. Dessutom kommer vårt arbete
att präglas av en förändring i landets demografiska åldersstruktur, vilket lyfter fram frågor
om bland annat minne och hörselnedsättning.
Under år 2020 strävar vi efter att göra nya
öppningar, bland annat i fråga om kommunikation och medelinskaffning.
Vi kommer att stödja föreningarna i utvecklingen av medelinskaffning och genomföra donationskampanjer. Även små
bidrag och donationer betyder
mycket för vår verksamhet.
Även om förändringens
vindar blåser kan tror vi,
att vi genom att utnyttja goda erfarenheter och
praxis samt en reform av
vårt verksamhetssätt
kan göra även detta
år framgångsrikt
både för oss vid
Hörselförbundet
och för alla våra
medlemmar
och fölk som
intresserar sig
för sin hörsel.
Hörsel är allas
gemensamma
sak!
SANNA
KAIJANEN
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Kuule taas! Sinulle,
jolle kuulokoje ei
enää riitä
Infotilaisuudessa puhumme kuulosta ja implantoitavista kuuloratkaisuista. Voimme auttaa sinua,
jolla on vaikea kuulonalenema saamaan kuuloasi takaisin. Tilaisuus on maksuton.

Tervetuloa
Infotilaisuuteen

Helsinki

Turku

Tampere

Sokos Hotel Tripla

Scandic Julia

Solo Sokos Hotel Torni

15.4.2020 klo 17-19

20.4.2020 klo 17-19

4.5.2020 klo 17-19

Ilmoittautuminen ja lisätietoa:
cochlearevents.com/event/infotilaisuus | 020 735 0788 | finland@cochlear.com
Baha, Cochlear, Hear now. And always ja soikea Cochlear-logo ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka
omistaa Cochlear Limited tai Cochlear Bone Anchored Solutions AB. © Cochlear Limited 2020. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Harvinaisten sairauksien päivän tapahtuma
Musiikkitalolla lauantaina 29.2. klo 10 -16.
Tervetuloa koko perheen voimin!

Katso lisätietoja osoitteesta

www.harvinaiset..

