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Pääkirjoitus
”Naimi Päiwiön 90 vuotta sitten alulle panema kylvötyö
on kasvattanut hyvän ja monipuolisen sadon.”

Pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta

R

uustinna Naimi Päiwiö perusti 90
vuotta sitten huonokuuloisille oman
etujärjestön Suomen Huonokuuloisten
Huoltoliiton, jonka nimi on nykyään
Kuuloliitto. Tehtäväkseen liitto otti huonokuuloisten parhaaksi toimimisen. Vuosien aikana
toimintaa on kehitetty kuulovammaisten jäsenten tarpeiden mukaan. Kuuloliitto on ollut
mukana monissa yhteiskunnan muutoksissa,
ja kukin liittohallitus ja valtuusto on ollut
oman aikakautensa näköinen.
Liityin jäseneksi 1970-luvulla. Silloin luulin,
että huonokuuloisia nuoria on vain Helsingissä, jonka paikallisyhdistyksen toimintaan minulla oli mahdollisuus tutustua koulutoverini
kanssa. Monelle on suuri kynnys tulla vieraaseen paikkaan ja porukkaan. Vuosien aikana
olen huomannut, että kun rohkaisee mielensä
ja ylittää tuon kynnyksen, niin löytää pian
monta hyvää ystävää, joiden kanssa voi vaihtaa kuulumisia ja kokemuksiaan.
Kuulovamma ei näy päällepäin, joten se
jää helposti huomaamatta lähellä olevilta
ihmisiltä. Englanninkielinen sana handicap
tarkoittaa vammaa, haittaa. Handicap on
tuttu termi golfissa, missä se tarkoittaa tasoitusta, etumatkaa tai edullista lähtöasemaa.
Miten kuulovammaisille annetaan tasoitusta
tai etumatkaa jokapäiväisessä elämässä?
Mielestäni yksi tasoitus on tarvittavien apuvälineiden lisäksi aktiivinen toiminta omassa
etujärjestössä. Voimme rohkaista itseämme ja
toisiamme eri tavoin tekemällä yhdessä erilaisia asioita. Näin ujosta ja arasta henkilöstä
kuntoutuu vähitellen rohkea vaikuttaja.
Kuuloliitossa on jotain sellaista ainutlaatuista, jonka jäsenet löytävät, kohtaavat ja
tuntevat. Yhdessä olemme saaneet paljon
aikaiseksi ja voimme olla ylpeitä onnistumisista ja siitä että työtämme arvostetaan. Tärkeätä ei ole paljonko vuosia on takana, vaan
tärkeämpää on se, mitä on toiminnalla saatu
aikaiseksi.
Tänä keväänä koko maailma meni hyrskyn
myrskyn koronapandemian takia. Presidentti
Sauli Niinistön ohjeen mukaan meidän tuli ottaa fyysistä etäisyyttä ja henkistä läheisyyttä.
Kuuloliitossa peruttiin kursseja, koulutuksia, liittovaltuuston kokous ja juhlaseminaari.
Jäsenet eivät pääse kohtaamaan toisiaan,
keskustelemaan yhteisistä asioista eivätkä
vaihtamaan kokemuksia. Jotkut yhdistykset

ovat rohkaistuneet kokoontumaan etänä ja
liitossa on aktiivisesti kehitetty myös uusia
etäosallistumisen mahdollisuuksia. Jäsenet
voivat kehittää digitaitojaan osallistumalla
esimerkiksi etäkahviloihin vaihtamaan kuulumisiaan.
Järjestötoiminnalle on odotuksia ja tilausta,
kun ympäröivä yhteiskunta on voimakkaassa
muutoksessa. Uudelle vuosikymmenelle siirtyessä Kuuloliitolla näyttää tehtävät lisääntyvän ja monipuolistuvan. Toimintaympäristön
muutokset tuovat toiminnalle kehittämistarpeita mm. sääntöjen uudistamisen. Tulevaisuus haastaa meidät uudistumaan ja tulemme näkemään millainen on ”uusi normaali”
Kuuloliitossa.
Kiitollisin mielin voimme todeta, että Naimi
Päiwiön 90 vuotta sitten alulle panema kylvötyö on kasvattanut hyvän ja monipuolisen
sadon. Kaikki huomisen kukat ovat tänään
siemeniä. Yhdessä olemme vahvempia. Me selviydymme tästä korona-ajasta toinen toistamme tukien ja yhteinen työ jatkuu.
Lämpimät onnittelut ja menestystä meidän
yhteiselle Kuuloliitolle.
Nautitaan lämmöstä ja
aurinkoisesta kesästä kukin
omalla tavallaan.
TITTA VÄISÄNEN

liittovaltuuston
puheenjohtaja
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Lyhyesti
Koronatilanne
Kuuloliitossa
Pahimman koronaepidemian väistyttyä kevään aikana Kuuloliitossa on alettu vähitellen purkaa kokoontumisiin liittyviä rajoituksia.
• Sopeutumisvalmennuskurssit jatkuvat näillä näkymin loppukesästä 24.8.
• Pohjois-Suomen lastenleiri kesäkuulta peruttiin,
mutta Etelä-Suomen lastenleiri järjestetään 22. 26.6. ja nuorten aikuisten leiri 4. - 6.9.
• Kuulolähipalvelua voidaan järjestää kesäkuun
alusta yhdistysten oman harkinnan mukaan hygieniasäännöt huomioiden
• Kuuloautokierros on peruttu koko vuoden osalta,
sillä riittävän hyvien hygieniaolosuhteiden varmistaminen on vaikeaa.
• Kevään liittovaltuuston kokous on siirretty pidettäväksi liittokokouksen alla 23.10.2020.
• Kuuloliiton juhlaseminaari järjestetään 2.12.2020
Korona-epidemia on tuonut muutoksia kuulonkuntoutuksen palveluihin. Poikkeusolot ja valmiuslaki
mahdollistavat sen, että kiireettömän hoidon aikarajat joustavat. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että
uusien kuulokojeiden saaminen viivästyy. Kuulokeskukset tarjoavat kuitenkin apua kiireellisiin vaivoihin
sekä varmistavat jo kuulon apuvälinettä käyttävien
henkilöiden kojeiden huollon ja korjauksen myös
poikkeusaikana. Olemme koonneet lisätietoa verkkosivuillemme: www.kuuloliitto.fi/kuulonkuntoutuspoikkeusaikana/
Palvelemme entiseen tapaan puhelimitse, sähköpostitse ja verkossa. Ohjausta annetaan kuuloon ja
kuulonkuntoutukseen liittyvissä asioissa Kuuloliiton
neuvontapuhelimessa (09) 580 3370 maanantaisin
klo 9-15. Yhteyttä voi ottaa myös sähköpostitse
info@kuuloliitto.fi tai verkkosivuilta löytyvän asiakaspalvelu-chatin välityksellä.

Terveisiä
digimaailmasta!
Poikkeuskevät pisti suunnitelmat ja tekemiset kaikkialla uusiksi. Tänä aikana digitaitojen merkitys ja
niiden tarjoamat mahdollisuudet ovat korostuneet.
Kuuloliitossa muutos on näkynyt myös tilauksena
etätoiminnalle ja -tapaamisille. Keväällä on järjestetty erilaista toimintaa verkossa ja tavoitettu jäseniä
ympäri Suomea.
Etätapaamisia järjestäessä on ollut mukavaa
huomata, että kuulumisten vaihto verkkoyhteyksien
takaa on lisännyt iloa niin osallistujien kuin järjestäjienkin keskuudessa. Yhdessäolon kautta olemme
päässeet tutustumaan toisiimme pitkienkin matkojen takaa, käyttämään erilaisia etäalustoja sekä
4

testaamaan kirjoitustulkkausta verkossa. Hienoa
on ollut havaita, että verkon välityksellä voidaan
toteuttaa toimintaa monipuolisesti ja matalallakin
kynnyksellä. Nuorten toiminnassa on muun muassa pelattu bingoa ja testattu verkossa toimivaa
pakopeliä. Kevään etäkahvihetkillä on tavoitettu eri
ikäisiä jäseniä ja päästy vaihtamaan kuulumisia. Digitaidot-projektissa puolestaan on kohdennettu yli
65-vuotiaille työpajoja etätoiminnan järjestämisestä.
Tänä keväänä on myös käynnistetty ensimmäinen
verkossa toteutettu sopeutumisvalmennus.
Toivomme, että näemme teitä etäyhteyksien kautta
myös jatkossa.
Kesäisiä (digi)terveisiä!
HANNA RANTALA projektikoordinaattori

Kannanottoja
Kuuloliitto otti kantaa kuulonkuntoutuksen saatavuuteen poikkeusaikana. Liitto toi esiin huolen, että
monet ikäihmiset eivät ole pystyneet huollattamaan
toimimattomia kuulokojeitaan, mikä on vaikeuttanut päivittäistä asiointia ja tiedonsaantia. Pitkittyessään toimivan apuvälineen puuttuminen voi johtaa
eristäytymiseen sosiaalisista suhteista.
Kuuloliitto kannatti yhdessä Kuurojen Liiton ja
yhdenvertaisuusvaltuutetun kanssa valtioneuvoston televisio- ja radiotoimintaa koskevan asetuksen
määräajan jatkamista vuoden 2020 loppuun. 1.6.
saakka voimassa olleen asetuksen mukaan tekstityspalvelu voidaan kotimaisten suorien lähetysten
osalta toimittaa uusintalähetyksen yhteydessä.
Syksyllä 2020 astuu voimaan uusi sähköisen viestinnän palveluja koskeva laki. Kuuloliitto korosti
lausunnossaan, että kotimaisten ohjelmien tekstittämiselle tulee kirjata laatuvaatimukset. Lisäksi liitto
toi esiin suorien lähetysten tekstityksen korostuneen
merkityksen poikkeustilan ja yhteiskunnallisten
muutosten takia. Kotimaisten suorien lähetysten
tekstittämisen tulisi koskea Ylen lisäksi myös merkittäviä kaupallisia mediayhtiöitä.

Puheenjohtaja
”Koronaepidemia kurittaa meitä monella tavalla,
mutta siitä selvitään sisulla ja mukautumiskyvyllä.”

Mennyt maailma

K

eittiön ikkunasta aamulla ulos katsellessani siellä oli kaksi rusakkoa, jotka
söivät kaikessa rauhassa ruohoa ja
näyttivät nauttivan elämästään. Niitä eivät viime aikojen uutiset ole häirinneet.
Uutisvirran täyttää koronauutiset niin kotimaasta kuin muualta maailmasta. Koronan
kriisipesäkkeiden paikat vaihtuvat maailmalla
ja eri maissa on eri tavalla pyritty lieventämään viruksen aiheuttamia vaikutuksia. Tätä
kirjoittaessani, toukokuun lopulla, Suomen
pandemiatilanne näyttää hieman rauhoittuvan
ja olemme hiljalleen avaamassa maatamme
päästäksemme lähemmäksi normaalia elämää.
Erilaiset rajoitukset ja säännöt ovat toki edelleenkin voimassa hieman lievempänä ja silloin
yksilön omaa vastuu korostuu aiempaa enemmän. Jokaisen tulee vielä toistaiseksi muistaa
pohtia itsensä ja muiden suojaamista mahdollisilta tartunnoilta.
Elämme nyt muuttuneessa maailmassa.
Aivan viime kuukausina on toteutettu ennen
näkemättömiä toimenpiteitä liikkumisrajoituksineen, taloudellisine tukipaketteineen ja työelämän muutoksineen. Esim. allekirjoittaneen
työ on muuttunut etätyöksi
ja kaikki asiakastapaamiset loppuivat kuin seinään.
Etätyöhön on siirrytty
lähes kaikissa työpaikoissa,
joissa se on ollut mahdollista. Aivan hetkessä ihmiset
ovat ottaneet käyttöön uusia
työvälineitä mm. etäneuvottelusovelluksia. Tämän muutoksen mittakaava on aivan
omaa luokkaansa, jos sitä
verrataan aiempiin
työelämässä tapahtuneisiin muutoksiin. Itse uskon,
että etätyö tulee
lisääntymään ja
tuo joustoa työelämään. Luontokin kiittää,
kun ei aina
tarvitse mennä
työpaikalle.
Valtaosalla
koronatartunnan

saaneilla onneksi oireet ovat lieviä, mutta virus
kohtelee erittäin kovakouraisesti erityisesti
ikäihmisten ryhmää. Monet kokevat yksinäisyyttä ja toimettomuutta, pelkoakin, koska
eivät voi liikkua ja tavata muita ihmisiä kuten
ennen. Osa on joutunut eristetyksi omaan
kotiinsa tai hoitopaikan huoneeseensa, mikä
koettelee paitsi fyysistä niin myös henkistä
puolta. Monesti tuntuukin, että henkinen puoli
on paljon kovemman kuormituksen alla kuin
fyysinen puoli. Onneksi on olemassa kännykät
ja niissä toimivat sovellukset videopuheluiden
soittamiseksi.
Kun puhutaan ikäihmisistä, ovat usein
mukana myös kuulovaikeudet ja silloin apuvälineiden toimivuus on erittäin tärkeää. Niiden
kunnossa pitäminen on tällä hetkellä haasteellista, koska mm. kuulolähipalveluita on todella
monen yhdistyksen alueella jouduttu vähentämään tai lopettamaan kokonaan eikä avuntarvitsijoiden luokse pääse useinkaan menemään.
Kuuloyhdistykset ovat käytännössä keskeyttäneet toimintansa kokonaan. Kun toiminta
jälleen alkaa, toivottavasti syksyllä, niin toivon
kaikkien olevan taas innolla mukana järjestämässä uusia tapahtumia ja tapaamassa toisiaan. Vertaistuki on varmasti tarpeen tämän
pandemiakokemuksen jälkeen ja siten voi taas
virkistyä ja saada lisää henkistä hyvinvointia.
Milloin yhdistystoiminta voi taas alkaa, jää vielä nähtäväksi. Kesäkuun alussa joukkotapaamisten ryhmäkokoa kasvatetaan 50 henkilöön,
joten se kyllä tarjoaa jo jonkunlaisia mahdollisuuksia toiminnan jatkamiseen.
Kesäkuun alussa voimaantulevien rajoitusten lieventämisen vaikutuksia tulemme
näkemään varmaankin jo kesäkuun puolessa
välissä. Toivottavasti ihmiset muistavat kuitenkin perusopit vielä pitkään, ettemme joutuisi
jälleen menemään rajoitusten tiukentamiseen,
eikä nyt vallitseva myönteinen kehityssuunta
muuttuisi. Tämä koettelemus kurittaa meitä
monella tavalla, mutta siitä selvitään sisulla
ja mukautumiskyvyllä. Toivon kaikille jäsenillemme uskoa paremmasta huomisesta ja
muistakaa välittää ystävistänne ja sukulaisistanne. Varsinkin niistä ikäihmisistä, jotka ovat
joutuneet tämän pandemian kourissa tinkimään elämänlaadusta. Emme varmasti palaa
aivan entiseen, mutta ainakin tätä parempaan
huomiseen.
Jaksamisterveisin, 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.

Alkoholi heikentää
yöunta iästä riippumatta
Diplomi-insinööri Julia Pietilä tutki väitöstutkimuksessaan Tampereen yliopistossa
muun muassa alkoholin vaikutusta yöuneen.
Selvisi, että alkoholia nauttinut ihminen
palautuu huonosti iästä riippumatta. Nuori
ikä ei siis näyttänyt suojaavan alkoholin unta
heikentävältä vaikutuksilta.
Pietilä käytti väitöstutkimuksessaan
Firstbeat Technologies Oy:n keräämää sykevälivaihteluun perustuvaa mittausaineistoa.
Mittalaite kiinnitettiin rintakehään elektrodeilla. Aineistoa oli yli 52 000 suomalaisesta
työntekijästä.
Arjessa tehdyt mittaukset osoittautuivat
monipuolisiksi.
– Puettavilla mittalaitteilla kerätyt aineistot antavat uudenlaisen mahdollisuuden
tutkia ja tehdä arkielämän havaintoja siitä,
miten ihmiset käyttäytyvät. Aineistot myös
antavat näkökulmia siihen, miten ihmisten
hyvinvointia voitaisiin tukea, Pietilä toteaa
tutkimustiedotteessaan.

Puutarhaharrastus
parantaa elämisen
laatua
Suomalaisten kiinnostus puutarhaharrastamiseen on kasvanut viime vuosina erityisesti
alle 35-vuotiaiden parissa. Yhä useampi nuori
aikuinen tarttuu multapussiin ja istutuslapioon joko kotonaan, parvekkeilla tai pihoilla.
Vanhempi ikäluokka arvostaa viihtyisää koristepuutarhaa, kun taas nuoret ovat erityisen kiinnostuneita viljelemään hyötykasveja:
vihanneksia, marjoja ja hedelmiä.
Puutarhaharrastus on yksi yleisimmistä
vapaa-ajan kiinnostuksen kohteista, sillä yli
70 prosenttia harrastaa jotain puutarhassa. Puolet suomalaisista pitää sitä tärkeänä
harrastuksena.
Tämän kevään kasvavia ilmiöitä puutarhoissa ovat luonnonmukaisuus, omatarveviljely ja kotoisan paratiisin luominen. Kaikki ne
onnistuvat niin parvekkeella kuin isommallakin tontilla. Moni korvaa matkailua käyttämällä vapautunutta aikaa ja rahaa lähipiirin

Nyt puutarhasta halutaan luoda viihtyisä keidas.
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vaalealle iholle onkin hyvä valita alkuun suojakerroin, joka on vähintään 30. Mikäli ihosi
on herkkä palamaan tai vaatii erityistä suojaamista esimerkiksi ruusufinnin takia, tulisi
suojakertoimeksi valita 50+. Erittäin korkeaa
suojaa suositellaan myös lapsille.
Lähde: Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys ry

Moni ikäihminen
juo liian vähän vettä

viihtyisyyden lisäämiseen. Osa puolestaan
haluaa hidastaa ja sopeuttaa harrastustoiminnan avulla ilmastonmuutokseen liittyvien
haittojen lisääntymistä.
Rankkoina aikoina halutaan myös varmistaa omaa elintarviketuotantoa viljelemällä
itse osaa tuotteista. Kun aikaa on enemmän,
edullinen puutarhaharrastaminen tuo hyvää
vaihtelua niin perheiden kuin yksinasuvienkin
arkeen. Harrastus parantaa elämänlaatua
ja tuo hyvää mieltä. Harrastajat kertovat
myös nauttivansa konkreettisesti omin käsin
tekemisestä. Tutkimusten mukaan puutarhanhoito auttaa ylläpitämään hyvää henkistä ja
fyysistä terveyttä alentamalla muun muassa
stressiä ja ahdistuneisuutta.
Lähde ja kuvat: Puutarhaliitto

Suojaudu auringon
UV-säteiltä
Pimeän talven väistyttyä ja aurinkoisten
säiden saapuessa, on aika kiinnittää huomiota
ihon suojaamiseen UV-säteiltä. Parhaiten
suojaat ihosi olemalla päivän kuumimpana
aikana klo 11-15 välillä sisätiloissa, sekä suojaamalla ihosi ja silmäsi vaatteilla, varjoilla,
aurinkolaseilla sekä aurinkosuojavoiteilla.
Riittävän suojakertoimen valinta on kaiken
a ja o, joten siihen kannattaa kiinnittää ensimmäisenä huomiota. Pimeän talven jäljiltä
ihomme on ohuimmillaan, jolloin se myös
palaa herkemmin auringossa. Suomalaiselle

Janontunne heikkenee iän myötä. Riittämätön
nesteytys voi heikentää ikääntyneen terveyttä monin tavoin. Vettä pitää muistaa juoda,
vaikka janontunnetta ei viileämmällä säällä
tuntisi. Tilapäinen, lyhytkestoinen nestehukka
on vaaraton. Se aktivoi immuunipuolustusta
ikään kuin valmistellakseen elimistöä rankoille koetuksille. Pitkittyneen nestevajauksen
aiheuttama elimistön stressireaktio sen sijaan
heikentää puolustuskykyä.
– Ikääntyessä elimistön koostumuksessa
tapahtuu muutoksia, minkä seurauksena
veden osuus kokonaismassasta laskee kahdesta kolmasosasta noin puoleen. Samalla janon
tunne vaimenee aivoissa tapahtuvien ikääntymismuutosten seurauksena, eikä nestetasapainon säätelyssä voi aiemmissa määrin luottaa
omiin tuntemuksiin, kertoo Terveystalon
julkisten palveluiden kokenut vastuulääkäri
Lars Konttinen.
Konttinen on työssään vastuulääkärinä
nähnyt laajan kirjon ongelmia, jotka ovat
liittyneet riittämättömään nesteiden saantiin.
Ikääntyneiden hyvällä nestetasapainon hoidolla voidaankin usein ehkäistä kaatumisia,
tulehduksia, painehaavoja ja jopa mielen toiminnan muutoksia, kuten vireystilan laskua
ja sekavuutta. Koronavirustilanteessa vedenjuonnin tärkeys korostuu entisestään, sillä
riittävästi nesteytetty elimistö jaksaa taistella
ulkoisia uhkia vastaan ja kykenee myös poistamaan kuona-aineet tehokkaasti.
Aikuisen on hyvä nauttia päivässä nesteitä pari litraa: puolitoista litraa juoden, loput
saadaan yleensä ravinnon mukana. Tarve on
sama miehille ja naisille ikään katsomatta.
Vettä olisi hyvä juoda pieniä määriä pitkin
päivää, sillä kerralla kulautetusta suuresta
määrästä imeytyy vain osa. Koko päivän juomattomuutta ei voi paikata valtavalla kertaannoksella illalla.
Lähde: Terveystalo
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TEKSTI: ANNINA VIRTA

Kuuloliitto 1970ja 1980-luvuilla
1970- ja 1980-luvuilla jäsen- ja
henkilöstömäärä moninkertaistui,
toiminnot laajenivat ja ne jaettiin
kuntoutus- ja järjestötoimintaan

70

-luvulla liitto alkoi paisua yhdistysten, jäsenten ja toimihenkilöiden määrässä mitattuna,
myös toiminnot laajenivat. Kun
1970-luvun alussa toimivia yhdistyksiä oli 19
ja henkilöjäseniä noin 2500, niin 1980-luvun
lopulla yhdistyksiä oli jo 84, jäseniä lähes
17 000 ja toimihenkilöitä enimmillään 112.
Laajentunut toiminta johti kuitenkin koko
1980-luvun kestäneisiin talousvaikeuksiin.
Ojalan ja Pöntyksen (1991) mukaan järjestökentän kasvua selitti pitkälti järjestösihteeri,
myöhemmin järjestöpäällikkö, eversti Eino
Vainion aktiivinen toiminta sekä kurssi- ja
virkistyskeskus Kopolan toiminnan aloittaminen 1975 - Kopola moninkertaisti liiton
järjestämien kuntoutus- ja virkistyskurssien
määrän. Vatjan ja Villikan (2006) mukaan
taustalla vaikutti myös yleinen yhteiskunnallisen ilmapiirin muutos ja erityisesti vammais-

liikkeen nousu. Uusia ja uudenlaisia vammaisjärjestöjä perustettiin ja niissä korostui
vammaisten omatoimisuus, itsemääräämisoikeus ja etujärjestönä toimiminen – perinteiset
järjestöt nähtiin liian asiantuntijavetoisina ja
kyvyttöminä valvomaan vammaisten etuja.
Tämä lienee vaikuttanut siihen, että myös
Kuulonhuoltoliitossa ryhdyttiin aktivoimaan
jäsenistöä ja perustamaan uusia yhdistyksiä.
Kuulovammainen alettiin nähdä aktiivisena
toimijana ja voimavarana, jota tulee kannustaa omien etujensa ajamiseen – ei enää pelkkänä toimenpiteiden kohteena.
JÄRJESTÖTYÖN NOUSU 70-luvun alussa synnytti Kuulonhuoltoliitossa sisäisiä ristiriitoja.
Kiisteltiin muun muassa siitä, mikä on asianomaisen ja asiantuntijan rooli liitossa: onko
huonokuuloinen toimintojen kohde vai aktiivinen toimija omissa asioissaan, keiden tulisi
toimia päättävinä tahoina – huonokuuloisten
vai ammattihenkilöstön? Millaista tietoa
liitossa arvostetaan – kokemusperäistä vai
ammattitaitoon perustuvaa?
Kiista kärjistyi vuoden 1972 lakkoon. Lakkoon johtaneita ongelmia ei kuitenkaan puitu
sen syvemmin, vaan ongelmat
ratkaistiin vuoden 1973 sääntö- ja organisaatiouudistuksella.
Liiton toiminnot jaettiin kahtia
järjestö- ja kuntoutustoimintaan.
Tapahtunut kahtiajako korjasi
liiton toimihenkilöiden ja johdon
suhteet pintapuolisesti, mutta
perusongelma pysyi – toimintojen erottelu vahvistui ja samalla
vastakkainasettelu kuntoutus- ja
järjestötoiminnan välillä säilyi.
Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö lisääntyi liiton toiminnassa erityisesti toiminnanjohtaja,
Yht.kand Aarre Uusitalon
(1974-1979) kaudella. Silloin hyväksyttiin myös liiton ensimmäinen yhteiskuntapoliittinen tavoi1970-luvulla nuoret tulivat
aktiivisesti mukaan toimintaan.
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teohjelma. Uusitalo painotti kuulovammaisten oikeuksien ja etujen ajamista yhteistyössä
muiden kuulovammaisjärjestöjen kanssa ja
katsoi, että etujärjestötyö ei ole ainoastaan
liiton vaan myös yhdistysten tehtävä. Käytännössä kuulovammaisten etujen ajaminen jäi
kuitenkin pitkälti toimihenkilöiden tehtäväksi, sillä yhdistysten edunvalvonnallinen aktiivisuus oli vähäistä. Yhdeksi syyksi heikkoon
aktiivisuuteen Vatja ja Villikka (2006) mainitsevat liiton vahvan keskusjohtoisuuden ja
ylhäältä alas ohjaamisen: yhdistystoiminta ei
syntynyt paikallistason huonokuuloisten omaaloitteisuudesta, vaan useimmiten siten, että
liittotasolta lähetettiin palkattu ”lähetyssaarnaaja”, Eino Vainio, maakuntiin perustamaan
paikallisyhdistyksiä.
Vaikka Uusitalo yritti viedä liittoa vahvemmin oikeuksia ajavaksi ja etuja valvovaksi
järjestöksi, niin käytännössä liitto laajensi
kuntoutuspalvelujaan ja aloitti 1976 muun
muassa kuntoutuspalvelujen yhdyshenkilökoulutuksen. Ajatuksena oli, että yhdistykset vastaisivat lääkinnällisen kuntoutuksen
jälkihuollosta. Tästä ajatuksesta lienee perua
myös nykyinen kuulolähipalvelutoiminta.
1972 LIITTO luovutti valtiovallalle selvityksen kuulonhuollon tilasta ja esitti kuuloasemaverkoston luomista maahamme. Tämän
seurauksena lääkintöhallitukseen perustettiin
kuulonhuoltoalan asiantuntijaryhmä, jonka
puheenjohtajana toimi liiton ylilääkäri Matti
Raivio, ja Suomeen saatiin koko maan kattava kuulokeskus- ja kuuloasemaverkosto.
Liiton aloitteesta käynnistyi myös kuulontutkijoiden koulutus 1974, kuulon apuvälineiden varallisuusharkinta poistui 1980 ja
teksti-tv-lähetykset alkoivat 1981. Liitto esitti
valtiovallalle myös apuvälineiden
lainaustoiminnan ja lasten kotiohjauksen käynnistämistä sekä teknisen kuulonhuollon kehittämistä,
mutta näiden toteuttaminen jäi
Kuulonhuoltoliiton tehtäväksi.
Vuonna 1972 aloitettiin aikuisten kuulovammaisten sopeutumisvalmennuskurssit ja seuraavana
vuonna kuurosokeiden lasten
kuntoutusohjaus. Myös kouluvalmiuskursseja ja ammatillisia
esikursseja järjestettiin.
Järjestöpuolella liitto oli perustamassa Vammaisjärjestöjen neuvottelukuntaa 1976. 70-luvulla
toteutettiin myös kuusi suurimuotoista rahankeräys- ja tiedotuskampanjaa. Näissä rahankerääji-

Kopolan kurssikeskus hankittiin
liitolle 1970-luvun puolivälissä.

nä ja tukijoina olivat muun muassa partiolaiset, osa SVUL:n piireistä, Suomen Lionsliitto
ja muutamia yrityksiä. Viestiä vietiin niin
politiikoille, presidentille kuin joulupukillekin.
Nelisenkymmentä eturivin artistia esiintyi ilmaiseksi joko gaala-illassa tai kuulovammaisten hyväksi myytävällä äänilevyllä.
UUSINA ”ERILLISINÄ” toimijoina liittoon tulivat
70-luvun alussa nuoret, 70- ja 80-lukujen vaihteessa kuuroutuneet ja 80-luvun lopulla Akustikusneurinoomayhdistys. Nuorten ja kuuroutuneiden toimintaa organisoimaan perustettiin
omat valiokuntansa/toimikuntansa (NuTo ja
KuTo) ja myöhemmin toimintaa ohjaamaan
palkattiin myös nuorisosihteeri ja kuuroutuneiden sihteeri. Nämä ”erillistahot” järjestivät
(tai heille järjestettiin) omia valtakunnallisia
tapaamisia, kursseja ja leirejä. Myös omia
kerhoja perustettiin ympäri Suomea.
Nuorten innoittamana liitto tiivisti kansainvälisiä suhteitaan. Jo 1960-luvulta lähtien
yhteistyötä oli tehty Pohjoismaiden Kuulovammaisten Yhteistyökomiteassa NHS:ssä, ja
vuosikymmenen lopussa nuoret löysivät kansainvälisen huonokuuloisten nuorten järjestön
(IFHOHYP) järjestämät leirit, rallyt. Nuorten
kansainvälinen toiminta loi pohjaa laajemmalle vuonna 1977 perustetulle Kansainväliselle
huonokuuloisten liitolle (IFHOH). Kuulonhuoltoliitto oli yksi perustajajäsenistä ja
silloisen liittohallituksen jäsenestä, ”entisestä
nuoresta” Kalle Tervaskarista tuli IFHOH:n
varapuheenjohtaja. Kehitysyhteistyö liitossa
alkoi 1985.
1970-LUVULLA laajalle paisunut toiminta johti
koko 1980-luvun kestäneisiin talousvaikeuksiin. Talousvaikeudet ja se, että julkinen sek-

➔
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Valkea talo
valmistui
vuonna 1987.

➔

tori vastasi yhä kattavammin kuulonhuollon
palveluiden järjestämisestä, nosti uudelleen
keskustelun liiton roolin ja tehtävän. Onko
enää tarpeellista panostaa itse tuotettuihin
palveluihin ja kuntoutukseen vai pitäisikö
suuntautua uudenlaisiin tehtäviin kuten
edunvalvontaan ja järjestötoiminnan kehittämiseen? Pitäisikö kuntoutus eriyttää järjestötoiminnasta esimerkiksi säätiöittämällä? Vai
onko ratkaisuna vanhalla pohjalla jatkaminen,
mutta kuntoutustoiminnan painopisteiden
tarkistaminen ja joidenkin toimintojen, kuten
Kuulokeskus-toiminnan, lakkauttaminen?
Toimintojen lakkauttamisuhka johti henkilösuhteiden kiristymiseen ja jakoi liiton sisäisiin puolustus- ja hyökkäysasemiin. Ojalan ja
Pöntyksen (1991) mukaan tulehtunut ilmapiiri
purkautui vuosien mittaan etenkin johtoportaassa tapahtuneilla henkilövaihdoksilla. Sen
sijaan toiminnassa ei juurikaan tapahtunut
muutoksia: kuntoutuskurssien ja sopeutumisvalmennuksen järjestäminen säilyi keskeisenä
toimintana ja toimintaa kasvatettiin edelleen
talousvaikeuksista huolimatta. 1980-luvulla
liiton ja myös yhdistysten tärkeimmäksi tehtäväksi määritettiin kuntoutuksesta huolehtiminen.
1980-LUVULLA liitossa kehitettiin huulioluvun
testiohjelma, kuvapuheaudiometritesti lapsille
sekä tutkimusprojekti kehitysvammalaitoksissa olevien kuulovammaisten palveluiden
kehittämiseksi. Vuosikymmenen lopulla
toteutettiin kouluikäisten kuulovammaisten
tukipalvelujen kehittämisprojekti ja uusittiin lasten vanhempien kirjekurssi. Uusiksi
tehtävikseen liitto otti työhönvalmennuksen,
työpaikkasuunnittelun ja työterveyshuollon
erityispalveluiden tuottamisen.
80-luvulla Kuulokeskusksessa tehtiin
kuulontutkimuksia, järjestettiin aikuisten
kursseja sekä koulutettiin ammattihenkilöstöä ja tuotettiin palveluja työterveyshuolloille. Kuulokeskuksessa toimi myös tekninen
laboratorio ja apuvälinepalvelu. 1987 lasten
kuntoutuskodin rinnalle perustettiin kuulomonivammaisten lasten tutkimus- ja kun-
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toutuskoti. Kopolan kurssitarjonta laajeni.
Kursseja järjestettiin kuuroutuneille, vaikeasti
huonokuuloisille, eläkeläisille, työikäisille,
lapsille, nuorille ja perheille. Kurssikeskus
tarjosi myös erilaisia kommunikaatio- ja järjestökursseja sekä tuettuja ja itsemaksettavia
lomia. Ostopalvelusopimuksilla sairaaloissa
toimi lukuisia liiton sekä aikuisten- että lasten
kuntoutusohjaajia, tosin aikuisten kuntoutusohjaus siirtyi sairaaloiden omaksi toiminnaksi
jo 1987.
Järjestökentällä yhdistysmäärän voimakas
kasvu johti piiriorganisaation syntymiseen
vuonna 1983. Piirejä perustettiin kuusi, joista
neljässä työntekijänä oli joko kuntoutusohjaaja tai piirisihteeri, kahdessa toimi vapaaehtoinen piiriohjaaja. 1990 piirejä oli nykyiset
kahdeksan ja vähitellen niissä kaikissa oli
liiton palkkatyöläisenä sekä kuntoutusohjaaja
että järjestösihteeri.
Piirien oli määrä toimia yhdistysten toiminnan tukena ja ”alueen yhdistysten keskuselimenä”. Aluksi niistä kaavailtiin itsenäisiä,
rekisteröityjä yhdistyksiä ja niille valittiin
piirihallitukset ja -valtuustot sekä työvaliokunnat. Piirit eivät ole itsenäistyneet, mutta
”hallintobyrokratia” niissä on ainakin osittain
säilynyt.
Talousvaikeuksien keskellä liitto toteutti yhdessä Kuurojen liiton kanssa ison ja näkyvän
monitoimitalohankkeen. Valkea talo valmistui 1987. Sen rahoittivat pääasiassa valtio ja
Raha-automaattiyhdistys; omistajiksi tulivat
Kuulonhuoltoliitto, Kuurojen liitto, Kuurojen
palvelusäätiö ja Kuulovammaisten Lasten
Vanhempien Liitto. Monitoimitalohankkeen
rinnalla omalla rahalla liitto rakensi Kopolaan
lisärakennuksen, johon tuli majoitustilat 12
hengelle, sali ja ryhmähuone.
Lähteet:
Ojala R., Pöntys P., 1991. Kuulonhuoltoliitto 1930-90.
Viesti on välittämistä.
Vatja H., Villikka H., 2006 (julkaisematon). Kuulonhuoltoliitto suomalaisessa yhteiskunnasssa. Historiallinen katsaus liiton perustehtävään.

Kirjat
TEKSTI: SINIKKA PIHLAMAA

Sitkeä nainen metsän keskellä

E

eva Kilpi sai viime vuonna Taiteen edistämiskeskuksen (Taiken) myöntämän
valtion kirjallisuuspalkinnon. Hänellä
on kunnioitettava tuotanto: 32 teosta
proosaa ja runoutta. Kirjoja on käännetty 20
kielelle. Kirjailija on helmikuussa täyttänyt
92 vuotta. On todella harvinaista, että luova
työ jatkuu näin pitkään; Punainen muistikirja
sisältää Kilven muistiinpanoja hänen kesäpaikaltaan Piskolasta Savosta. Viime vuonna
ilmestyi myös Sininen muistikirja, päiväkirjamerkintöjä 20 vuoden ajalta.
Kilpi on antanut äänen karjalaisevakoille,
pakolaisille sekä luonnon ja eläinten suojelijoille. Näiden teemojen nostamisessa hän on
ollut oman tiensä kulkija ja edelläkävijä; vielä
pari vuosikymmentä sitten evakkojen vaiheet
olivat melko vaiettu aihe.
Kirjailija on syntynyt vuonna 1928 Hiitolassa Raivattalan kylässä Laatokan Karjalassa.
Kotiseutu pakkoluovutettiin talvisodan jälkeen Neuvostoliitolle. Perhe siirtyi Kolkontaipaleelle, Vuoksenniskaan ja Imatralle. Kilpi
opiskeli sittemmin Helsingin yliopistossa,
valmistui filosofian kandidaatiksi ja toimi
englannin kielen opettajana ennen ryhtymistään vapaaksi
kirjailijaksi. Hän
on kuvannut varhaislapsuuttaan
muistelmaromaanissa Rajattomuuden aika
(2001). Suomen
kohtalonvuosiin
tytön näkökulmasta hän on palannut trilogiassa
Talvisodan aika,
Välirauha, ikävöinnin aika ja
Jatkosodan aika
(1989,1990,1993).
Useimmat
Kilven teokset
ovat syntyneet
kesämökillä,
omaehtoisessa
yksinäisyydessä.
Myös Punaisessa
muistikirjassa
iäkäs tekijä asuu
mökillä turva-

Eeva Kilpi:
Punainen
muistikirja.
WSOY 2019
naan kännykkä ja siten yhteydessä läheisiinsä. Omaiset käyvät tervehtimässä. Nainen
tarkkailee luontoa, iloitsee maitohorsmista ja
kauriin vierailusta heinikossa, käy uimassa ja
kantaa kannulla vettä sisälle. Erityinen ilon
aihe on pilven lahjoittama ämpärillinen sadevettä. Kesä on aluksi suomalaisittain jatkuvaa
sadetta, myöhemmin piinaavaa hellettä. Sydämentykytykset ja hengenahdistus - keuhkot eivät vedä tarpeeksi ilmaa - pakottavat turvautumaan mukana oleviin lääkkeisiin. Kirjailija
käy harvakseltaan kyläkaupassa, ostaa munia,
leipää ja maitoa, ja syö vaatimattomasti
kaurapuuroa, leipää ja juustoa oluen kanssa.
Hän lukee tietokirjoja ja kaunokirjallisuutta,
muistaa, miten on aikaisempina kesinä työstänyt Facit-kirjoituskoneella ja käsin teoksia
kustantamon eräpäivään mennessä. Nyt syntyy vain muistiinpanoja. Radio kertoo uutisia
Ukrainasta ja Israelista, sodasta ja kriiseistä;
merkinnät ovat kesältä 2014. Voimien hiipuminen yllättää ja huolestuttaa, mutta sitkeästi
kirjailija nousee ylös ja laittaa aamiaista.
Kilpi kohtaa vanhenemisen oudoksuen,
mutta peittelemättä. Hän on aina ollut rohkea,
myös kuvatessaan äitiyttä ja naisen seksuaalisuutta, käytännön feminismiä.
”On paljon, mikä jää pois, kun voimat loppuvat. Mutta paljon yhä jäljellä. Paljon muuttuu.
En ollut valmistautunut siihen. Tämä kesä oli
erityisen kuuma. Se vei voimia. Ehkei vielä
ihan kaikkia. Täytyy miettiä asioita helpommiksi, että voi yhä olla luonnossa ja hiljaisuudessa ellei vielä kuole.
Nykyisin, koronaviruksen aiheuttaman
karanteenin ja tapaamisrajoitusten aikana,
kannattaa havainnoida, mitä kaikkea varsinkin meillä suomalaisilla on lähellä: luontoa,
aurinkoa ja sadetta, lintujen ja tuulen ääniä.
Ne edellyttävät vastaanottamisen kykyä.

KUVA: WSOY/ VEIKKO SOMERPURO

11

Kuulolla 90 vuotta
TEKSTI JA KUVAT: ERKKI AHONEN

Hieman juhlamieltä

- paljon mahtuu vuosikymmenten väliin
Mitä 90-vuotias Kuuloliitto minulle merkitsee?
Muutama liiton jäsen kertoo aikamatkasta Kuuloliiton varrelta.

Pekka Tikka, Lappeenranta

Pekka on ollut Kuuloliiton jäsen vuodesta
1955 alkaen.
– Liittokokoukset pidettiin aikaisemmin
kerran vuodessa eri puolella Suomea. Lappeenrannasta katsottuna kaukaisimmat kokouspaikkakunnat ovat olleet Kajaani, Oulu,
Rovaniemi ja länsirannikon paikkakunnat.
Mielenkiintoisin paikka oli Olavinlinna Savonlinnassa. Kokouksissa henkilövalinnat olivat
värikkäitä, jopa osin kiihkeitäkin, kun porukoissa aina yötä myöten pohdittiin ja juntattiin omien ehdokkaiden hyvyyttä korostaen.
Liittokokoukset lisäsivät huomaamatta kuulovammaisten yhteenkuuluvuutta.
– Ehkä kauaskantoisin oma ehdotukseni
1970-luvulla oli rakennuslakiin vaikuttaminen, siten että induktiosilmukat tulisi rakentaa julkisiin tiloihin. Silloinen järjestöpäällikkö Eino Vainio otti ”kopin” ja nykyään on
maankäyttö-rakennuslaissa otettu paremmin
huomioon toimintarajoitteisten ongelmat.
Tänä päivänä Lappeenrannasta kotoisin oleva Kuuloliiton erityisasiantuntija, arkkitehti
Jukka Rasa jatkaa työsarkaa ja muokkaa
valtakunnan tasolla asenteita aistivammaisten osalta paremmin toimivaksi.
– Liiton osalta on surullista, kun avustusmäärärahat ovat varsinkin laman aikana supistuneet. Aikoinaan RAY (nykyisin Veikkaus/
STEA avustukset) tuloutti valtiolle sosiaali- ja
terveysministeriölle n. 800 milj. euroa, joista
vammaisjärjestöille ja kansanterveystyölle
jaettiin n. 400 milj. euroa vuosittain, loput
jäivät valtion muihin ”tärkeimpiin” kohteisiin.
Tänään covid-19 epidemia tullee edelleen vähentämään avustuksia kurjistaen vammaisjärjestöjen toimintamahdollisuuksia.  
– 1960-luvulla nuorten huonokuuloisten
leiriä vietettiin Norjan Skarnesissa, joka
on lähellä Lillehammeria. Kuljimme sinne
vuokratulla kleinbussilla. Ensin matkustimme
laivalla Ruotsiin ja siitä Oslon kautta Skar12

nesiin. Päivi Pöntys kielitaitoisena naisena
oli hyvänä apuna, jos ei tullut ymmärretyksi.
Kalle Tervaskari tiukkana miehenä ohjasi
nuorempia.
– Toiselle kansainväliselle leirille Walesin
Aberystwythiin kuljimme neuvostoliittolaisilla matkustajalaivoilla, mennen Lontooseen
ja takaisin. Laivalla oli kova kuri ruokailussa
(valittavana oli kananmuna pehmeänä, puolikovana tai kovana ja muu oli mitä tuotiin).
Syömään ei päässyt, jos myöhästyi vähänkin.
Silloin ohjattiin baarimikon luo, jolta sai edes
suklaata ostettua nälkäänsä. Lontoossa sentään oli pekoniaamiainen. Matkamme jatkui
bussilla Walesiin, joka oli yllättävän vuoristoinen paikka paikoin ja siellä on paljon historiallisia mielenkiintoisia kohteita mm. Walesin
prinssin kruunajaislinna, Caernarfonin linna.
Tältä reissulta kotiin palattuani saattoi todeta: ei muuta kuin poika saunaan ja pyykkikone laulaan!  
Pekka muistelee värikkäitä Kopolan kurssikeskuksen nuorten viikonloppuleirejä. Hänellä
muistuu sieltä eräs tapaus:
– Juttelimme asiaohjelmien ohessa sekalaisia asioita. Seurasimme illanvietossa Syksyn
Sävel -laulukilpailua, kun eräs nuori kommentoi: taasko nuo vanhat
harput juhlivat! Eräs
poika, joka aina nauroi, kävi saunassa.
Ja hän ihmetteli
saunasta palattuaan
nauraen, miksi hän ei
enää kuullut mitään!
Hän oli unohtanut
saunassa kuulokojeet
korviin. Se ei haitannut pahemmin maailmanmenoa!
Pekka Tikka.

Sirkka
Hakkola,
Sevettijärvi

Sirkalle Kuuloliitto
on tullut tutuksi 40
vuoden ajalta.
– Ensimmäiset
muistoni Kuuloliitosta
on vain kotiini tullut Kuuloviesti-lehti.
Alkuvuosina en ollut
aktiivinen vaan takavasemmalla seurailin
tapahtumia.
Osallistuminen
tapahtumiin ei ole
Sirkalle ollut koskaan
este, vaikka HelsinSirkka Hakkola.
kiin on matkaa 1 300
km. Kuuloliiton sopeutumisvalmennuskurssit
tulivat hänelle tutuksi 1990-luvulla. Hän kävi
myös huulioluvun- ja viitotun puheen kurssit
sekä oli mukana erilaisissa vertaistapaamisissa.
– On ollut hyvin voimaannuttavaa tavata
samassa tilanteissa olevia ja saada vertaistukea. Haagan alue ja Valkea talo tulivat minulle hyvin tutuksi.
– Vuonna 2006 alkoi elämässäni kuulopolku
kohti kuulevaan maailmaan, kun sain sisäkorvaistutteen.
Kopolan kurssikeskuksesta hain potkua ja
voimia uuteen tilanteeseen. Alku oli haasteellinen, mutta työ kannatti. Sain vuonna 2014
toisen sisäkorvaistutteen ja elämäni on muuttunut valtavasti!
– Nyt olen vertaistukihenkilö täällä Lapin
alueella ja muutamille henkilöille olen antanut
tukea CI-polulla.
Olen saanut Kuuloliiton kautta ystäviä ja
muutamat ovat tulleet hyvinkin läheisiksi
matkan varrella.
– Mieleeni ovat jääneet ajat, kun Kuuloliiton toimesta tehtiin melumittauksia ja korvatulppia jaettiin yleisölle. Puhuttiin baarien,
festareiden ja päiväkotien melusta. Tinnitus
oli esillä. Kävin myös tinnituspainotteisen
kurssin. Osallistuin myös Tupu-projektiin
(tulkkipalvelujen kehittäminen).
– CI-toiminnassa olen ollut mukana vuosien
aikana mm. parisuhde- ja huovutuskursseilla
Kopolan kurssikeskuksessa.
– Tämänhetkisen maailmantilanteen vuoksi
pelkään pahoin liiton rahoituksen kapenemista. Toivon näkeväni, että liitto voi hyvin ja
liitolla olisi hyvä tulevaisuus.
– Nykyään saa tietoa helposti eri kanavilta kuten sosiaalisesta mediasta, kuuloauto

kiertää, erilaisia vaikuttavia teemoja on esillä
ja Kuuloliitto on ollut positiivisesti enemmän
esillä.

Mikko Roininen, Kuopio
– Olen yksi liiton 16 000 jäsenestä. Meillä
Kuuloliiton jäsenillä on ennen meitä ollut
aikoinaan suuri onni. 90-vuotta sitten silloisen
Huonokuuloisten Suojaamisyhdistyksen johtokunnan ainoa suomenkielinen jäsen, ruustinna ja opettaja Naimi Päiwiö oli oikeassa
paikassa oikeaan aikaan. Se tapahtui Turussa
2.6.1930. Silloin hänet valittiin liiton ensimmäiseksi puheenjohtajaksi. Siitä lähtien on
ollut Kuuloliitossa, liiton nimien vaihtumisten
lisäksi, tapahtunut huima kehitys aina nykyisiin päiviin saakka.
Mikko teki työuran muusikkona klassisen
musiikin saralla.
– Kun luen ja katson Kuuloliiton historiaa menneiltä vuosikymmeniltä, sieltä löytyy
tekstien lisäksi mm. valokuva, joka on vuodelta 1970. Kuva kertoo siitä, että niin kuulovammainen kuin ”tavallinen” ihminenkin voi
harrastaa monenlaista musiikkia laulaen tai
soittaen jotakin soitinta.
– Kuulovammaisten käyttämä tekniikka on
kehittynyt huimasti. Kuulokojeiden käytöstä
on levitetty kentälle laajasti tietoa Kuuloliiton
toimesta.
– Liiton jäsenenä olen saanut monipuolisia
koulutuksia ja paljon ystäviä. Siinä sivussa
olen antanut ja saanut vertaistukea, niin
kuulolaitteiden päivittäisissä huolloissa kuin
muissakin kuuloon liittyvissä asioissa.

➔

Mikko Roininen.
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Marja
Pantzare,
Ylitornio

Marja Pantzare tuli
mukaan Kuuloliiton
toimintaan Sallan
kuulonhuoltoyhdistyksen perustamisen myötä vuonna 1984. Liiton
järjestöpäällikkö Eino
Vainio ja piiriohjaaja Liisa Mattus
kävivät auttamassa
yhdistyksen toimintaa
alkuun. Liiton säännöt
muuttuivat ja piirihallituksesta tuli piirin
neuvottelukunta.
Marja Pantzare.
– Pyhätunturin kokouksessa ivalolainen
Rauni Kukkala höynäytti minut hommaan
mukaan, kun ei haluttu Eino Verrosta vanhana kehäkettuna vetämään entiseen malliin
piirin toimintaa. Parempi siis valita uusi ja
kokematon uusiin sääntöihin sopeutuva puheenjohtaja, Marja muistelee.
Kuuloliiton kalottikonferensseja pidettiin
Suomen, Ruotsin ja Norjan kesken. 1997 konferenssi järjestettiin Ruotsin puolella Matarengin kansankorkeakoululla. Leena Taavettila
toimi 1990-luvulla Ylitornion yhdistyksen
puheenjohtajana ja liittovaltuutettuna.
– Kohtasin tulevan mieheni Holgerin ensi
kerran Leenan luona. En minä sitä silloin
tiennyt, mutta elokuussa 1999 meidät vihittiin
Matarengin kirkossa. Vähänpä tuota silloin
tiesi tulevaisuudestaan.
– Piirin puheenjohtajuudesta katsoin viisaammaksi luopua, kun tulin valituksi liittohallitukseen. Kahdella pallilla istumisen koin
hankalaksi. Eikä se tainnut olla suositeltavaankaan. Vastuunkantajia vain on edelleenkin harvassa.
Liiton kesäpäiviä järjestetään ympäri Suomen, joista yhdet pidettiin Ylläksellä.
– Kuopiolainen Titta Väisänen muistaa
vieläkin sen naurun rähähdyksen, jonka
päästin. Titta esitti toiveen: jätetään verhoja
vähän raolleen, että nähdään auringon nousu.
Repesin nauruun, kun aurinko mokoma ei
enää laskenut kesän alussa. Ylläksellä oli valoisaa läpi vuorokauden. Sitä keltaista tahkoa
kohden vaelsivat keskisuomalaiset bussillaan
ja taivastelivat ilmiötä. Autossa nukkumisesta
ei tullut kuulemma mitään häikäisyn takia.
Teimme tutuksi laulun avulla kesäpäivävieraille täkäläisen romanssin eli poikkinainnin,
joka on Suomi-Ruotsi –rajan yli solmittava
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avioliitto.
– Lapin shamaani Uuttu-Kalle opetti
Ylläksellä noitarummun soittamista. Veimme
rummun tuliaisena Kuopioon, jossa järjestettiin kesäpäivät vuonna 2000. Titta hoksasi,
että pannaanpa rumpu kiertämään. Sama
rumpu kiertää edelleen, kun järjestetään
kesäpäiviä.
– Kuopion Koljonvirralla väki puolestaan
ihmetteli kalastusonneani, kun ongittiin
mato-ongella rannalta. Mie tyynesti nakkelin
tasaisesti sankoon sinttejä! Kokemus sekin.
Marja on ollut mukana muutamia liittovaltuustokausia ja sitä kautta hänen tuttavapiirinsä on kasvanut.
– Paljon on edesmenneitä ja haikeudella
heitä muistan. Olen toiminut Kuuloliiton
kokemuskouluttajana. Lähestyvä eläkeikä
antanee lisää aikaa keskittyä siihen jatkossa
enemmän. Toimin edelleen Ylitornion Kuulon
puheenjohtaja.

Juhani Tuure, Loppi
– Ensikosketukseni Kuuloliittoon oli vauhdikas. Olin muuttanut vuonna 1988 Uuteenkaupunkiin ja tarvitsin paristoja kuulolaitteeseeni. Lehdestä luin ilmoituksen jäsenillasta,
jossa myytäisiin paristoja, joten siis sinne. –
Paikalla jäsenillassa oli myös silloinen järjestösihteeri Erja Laikio, joka bongasi minut.
Ja ennen kuin huomasinkaan, tulin Kuopion
liittokokouksessa valituksi liittovaltuuston
jäseneksi. Se olikin mielenkiintoinen pesti,
mutta koin varsin pian, ettei liittovaltuusto ollut minun väyläni toimia Kuuloliitossa. Niinpä
tuo kokemukseni jäikin yhteen kauteen.
– Tapasin paljon
mukavia ihmisiä eri
puolilta Suomea ja
vaikutuin heidän palostaan tehdä vapaaehtoistyötä, tavata toisiaan, tukea ihmisiä
kuuloasioissa ja jakaa
omia kokemuksiaan.
Alle kolmekymppisenä
olin kyllä nuori tuossa
ryhmässä ja liian irti
yhdistyksen ja piirin
toiminnasta toimiakseni aidosti alueen
edustajana, varsinkin
kun tuohon edustajakauteen sijoittui myös

Juhani Tuure.

paikkakunnanvaihdos Uudestakaupungista
Vaasaan vuoden 1993 lopulla.
– Liittovaltuuston kokoukset olivat minulle
jotain aivan uutta. Kirjoitustulkkaus yhdistettynä viralliseen kokoukseen toi siihen omat
erityispiirteensä. Ensimmäinen oli hitaus.
Jotta tulkki ehtii kirjoittamaan kaiken puhutun, niin puheen rytmin tulee olla riittävän
hidas. Toinen oli käsiteltävän asian ja puheen
välinen irrallisuus, joka tuli mm. siitä, että puheenvuorot oli pyydettävä etukäteen ja siitä,
että välillä puheenvuoron tarve näytti olevan
suurempi kun itse sanoma. Ymmärrettäviä
molemmat syyt. Monesti vaan käsiteltävä asia
ehti mennä jo ohi tai näkökulma tuotiin esille
ennen saatua puheenvuoroa, joten se ei enää
osunut paikalleen, vaan oli omiaan pitkittämään muutenkin pitkää kokousta. Toisaalta,
kun useimmilla ihmisillä luonnostaan on
kuulluksi tulemisen tarve, niin puheenvuorosta haluttiin pitää kiinni, vaikkei tilanteeseen
osuvaa asiaa olisikaan. Vaan oli se opettavainen ja oivalluttava näytelmä.
– Hatunnosto liittokokousedustajille, joista
valtaosa on aktiivisia paikallisyhdistytoimijoita. Heillä useimmilla on erinomainen tuntuma
huonokuuloisen elämään ja kuulopalveluiden
saatavuuteen. Liittokokoukset toimivat myös
merkittävänä vertaisfoorumina, tapaamishetkinä, joissa saa olla omana itsenään.
– Huomaan jäsentäväni Kuuloliiton toimintaa paljolti sen osaavan ja sitoutuneen
henkilöstön kautta. Muutettuani Vaasasta
Kirkkonummelle vuonna 1996 tapasin silloin
järjestösihteereinä toimineet Eeva Härkäsen
ja Eija Moksinsalon. Heillä oli iso merkitys
siihen, että löysin itseni erilaisista työryhmistä ja projekteista, minkä koinkin silloin minulle luontevaksi tavaksi toimia kuulonhuollon
parissa. Eija toimi vahvasti koulutuksen ja
yhteistyön rakentamisen parissa taitavasti
osallistaen ja jättäytyen itse mieluummin
taustalle. Eeva puolestaan toimi vahvana
linkkinä kehitystoimintaan, jossa sain olla
mukana mm. koulutusjärjestelmän, viestinnän, strategian ja arvojen työstämisen parissa.
Liiton avainhenkilöitä tällä matkallani olivat
Eevan ja Eijan lisäksi sittemmin myös Erkki
Ahonen, Anne Wicht-Kvarnström, Esa
Kalela ja Juha Hietala sekä monet muut.
Juhan kanssa esimerkiksi toteutimme Huonokuuloisena työelämässä -valmennuksia, hänen
toimiessaan siinä vaiheessa erikoissuunnittelijana. Näissä valmennusviikonlopuissa korostui kokemusasiantuntijuus – yhtä lailla niin
vetäjien kuin osallistujienkin, sekä vertaistuen
suuri merkitys. Tämäkin oli hieno vapaaehtoistyön muoto, josta olen kiitollinen.
– Mielenkiintoinen vaihe Kuuloliiton polullani oli ehdokkuuteni liiton johtotehtävään.

Jossakin vaiheessa huomasin suostuneeni
liiton puheenjohtajaehdokkaaksi ja jännittäneeni lopputulosta Rovaniemen liittokokouksessa. Rehellisesti täytyy kyllä todeta, että
lopputulos oli itselleni helpotus, vaikka tietysti
kannattajilleni pettymys. En ehkä silloisessa
elämäntilanteessani olisi pystynyt tehtävään
panostamaan riittävästi.
– Kurkistus ja toiminta Kuuloliitossa on
ollut minulle merkittävä oppimatka ja havaintojen sekä itsereflektionkin paikka. Minua on
aina kiinnostanut inhimillisyys, ihminen ja
ihmisen hyvinvointi. Siihen kytkeytyy vahvasti positiivinen ja ratkaisukeskeinen kehitysote
sekä valmentava, kannustava esimiestyö ja
johtaminen. Tässä toiminta huonokuuloisena
huonokuuloisten parissa Kuuloliitossa on ollut
minun laboratorioni, jossa olen oppinut kuulemisesta, kuuntelemisesta, kuulluksi tulemisen
kokemuksesta, vertaistuen merkityksestä ja
merkityksellisen työn tekemisestä.
– Luulenpa myös, ettei ilman toimintaani
Kuuloliitossa olisi myöskään runoja, eikä runokirjaa, sillä uskon vahvasti huonokuuloisuuteni avittaneen riimittelyä ja loppusointujen
rakentamista. Ja sitä paitsi ensimmäinen kirjaamani runo 1990-luvulta ”Luulosta kuuloon”
liittyy kuulo-teemaan. Sittemmin runoja ilmestyi Kuuloviestin Vaikuttaja-kolumnissani,
jossa pohdittuani jotain ajankohtaista teemaa
kiteytin sen lopuksi runomuotoon.

LUULOSTA KUULOON
Kun kuulo on, voit kuuloa käyttää,
luulonkin voit näin tiedolla täyttää.
Mutta huonolla kuulolla oletkin jo luulolla.
Mikä se voi luulon tiedoksi täyttää?
Huononkin kuulon voit paremmin käyttää.
Jatkuva kysely vaatii kuntoa,
ennen kaikkea itsetuntoa.
Luulo kun tiedoksi muuttuu,
ei väliksi vaikka kuuloa puuttuu.
Kuulen tai en, tiedän nyt sen,
luulo on esteenä ymmärryksen.
-JUHANI TUURE-
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Kuulolla 90 vuotta
TEKSTI: ANNETTE FAGERSTRÖM
KUVAT: HEIKKI PÖNTYS

”Pelaan niillä korteilla,
jotka olen saanut.”
Entinen kustannustoimittaja ja tiedottaja, nykyinen
eläkeläinen Päivi Pöntys viihtyy hyvin itsekseen.
Arkea rikastuttavat erilaiset ystävyyssuhteet, joita on
kertynyt elämän varrelta.

O

lemme sopineet Päivin
(74) kanssa videopuhelun,
koska hän kuuluu ikänsä
puolesta koronan riskiryhmään. Yhteys toimii hyvin, ja keskustelu soljuu muistosta toiseen.
– Eristäytyminen ei ole aiheuttanut ongelmia, koska viihdyn omassa seurassani. Asun Tapiolassa ja
nyt korona-aikana olen kävellyt
ja tutustunut puutarhakaupungin
50-luvun arkkitehtuuriin. Ystäviin
olen pitänyt yhteyttä whatsapilla ja puhelimitse. Nyt kun omaa
aikaa on enemmän, kirjoittelen ja
luen. Yöpöydälläni on tällä hetkellä
Kersti Juvan Löytöretki Suomeen
ja Helsingin Sanomien julkaisema
teos Perhesiteitä.

Lapsuus suurperheessä.
– Olen paljasjalkainen helsinkiläinen. Asuimme Katajanokalla.
Uspenskin katedraali, Kauppatori,
Bulevardi ja Vanha kirkkopuisto
ympäristöineen olivat lapsuuteni
maisemia. Vuonna 1955 muutimme
Tapiolaan omakotitaloon. Perheemme oli suuri. Meitä oli viisi sisarusta. Lisäksi kaksi serkkuani muuttivat meille 1958.
Vanhemmat alkoivat epäillä huonoa kuuloa, koska Päivi ei reagoinut takaa tuleviin ääniin.
– Pääsin 5-vuotiaana kuulontutkimuksiin Kuulonhuoltoliittoon
Hietalahdenkadulle. Kuulovammani syynä epäillään olleen äitini
mahdollisesti sairastama vihurirokko raskauden alussa. Kukaan sisaruksistani ei ole huonokuuloinen,
paitsi osa nyt ikäkuuloisena.
Perhe muutti vuonna 1955 takana
näkyvään arkkitehti K. A. Pinomaan
suunnittelemaan rapattuun omakotitaloon. Nykyisin Päivi asuu saman tien
varrella Aarne Ervin suunnittelemassa
11-kerroksisessa Mäntytornissa, jossa
on 54 asuntoa, kaikki yksiöitä.
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Ajalle tyypillisesti päivällinen syötiin aina
kello viideltä.
– Usein myös pappa, äidin isä, kävi meillä
syömässä. Meillä oli myös kotiapulainen. Saman pöydän ääressä istui parhaimmillaan 11
henkilöä. Se oli sen verran iso joukko, että en
aina pystynyt seuraamaan vilkasta keskustelua. Minulle kyllä aina toistettiin, kun kysyin,
mille naurettiin. Jostain syystä minua ei juuri
naurattanut. Varmaan tuttu tilanne monelle
huonokuuloiselle?
Päivi arvelee sosiaalisuutensa kumpuavan
suurperheestä.
– Sisarusten kesken meillä oli kaikenlaista
tohinaa. Olen myös aina viihtynyt aikuisten
ihmisten seurassa. Koulussa esimerkiksi välitunneilla jututin opettajia.

Päivi oli ensin tavallisessa kansakoulussa.
– Korvalääkäri Lumion ehdotuksesta siirryin
Kaisaniemen kansakouluun, jossa oli huonokuuloisten luokka, jota kävin vuosina 195254. Pulpetit olivat puolikaaressa ja kussakin
pulpetissa oli mikrofoni ja kuulokkeet. Eri
luokkatasolla oli 2-3 oppilasta, yhteensä 12
oppilasta. Opettaja Harve opetti sanoja ja
havainnollisti asioita. Hän oli myös valmistanut itse erilaisia kuvallisia tehtäviä, joita
kääntämällä kuvapuoli ylöspäin opettaja näki
heti, oliko tehtävä ratkaistu oikein. Näin hän
pystyi opettamaan eritasoisia oppilaita samanaikaisesti.
Koulutaival jatkui Kirkkopuiston tyttökouluun.
– Oppikouluun pääsi vain pyrkimällä.
Äitini oli kaukaa viisas. Hän lupasi opettaa
ilmaiseksi kaikkia pihapiirimme lapsia, jotka
halusivat oppikouluun. Näin äitini sai houkuteltua minutkin mukaan opetukseen. Vaikka
olin saanut kouluun vaadittavan hyväksytyn
pistemäärän, opettajakunta oli kuitenkin
pitänyt kokouksen siitä, hyväksytäänkö minut
kouluun. Kuulovammaisia pidettiin siihen
aikaan vaikeana haasteena. Opettajat päättivät katsoa, miten selviäisin ensimmäisestä
vuodesta. Pärjäsin hyvin ja koulunkäyntini
jatkui. Pitkäksi kieleksi valittiin saksa, koska
se äännetään kuten kirjoitetaan. Täytyy
sanoa, että olen onnellinen siitä, että vanhempani laittoivat minut oppikouluun ja että
he kannustivat ja tukivat minua kaikessa.
Ylioppilaaksi kirjoitin Valtion iltaoppikoulusta
21-vuotiaana.

Päivi luki paljon jo lapsena.
– Keräilin teini-ikäisenä sanoja, käsitteitä,
sivistysanoja, sananparsia. Äitini toi työpaikaltaan kirjojen arvostelukappaleita minulle
luettavaksi. Minua kannustettiin lukemaan.
Opin kirjakielen, mutta slangi jäi vieraaksi.
En tiennyt, mitä tarkoitti ”mutsi” ja ”fatsi”.

Tutustuin slangiin vasta luettuani J. D. Salingerin Sieppari ruispellossa, jonka Pentti
Saarikoski käänsi slangiksi vuonna 1961.
– Kielen oppiminen on minusta kahdeksas
ihme. Lapsuudesta asti huonokuuloiselta jää
valtava oheisinformaatio, kun hän ei kuule. Se
tekee tiedon omaksumisen todella haastavaksi, Päivi pohtii.
Kirjoitusten jälkeen Päivi pääsi opiskelemaan Helsingin yliopistoon yleistä kirjallisuustiedettä. Lisäksi hän opiskeli sosiologiaa,
tiedotusoppia ja erityispedagogiikkaa.
– Opiskelin aineita, jotka kiinnostivat minua ja joista ei valmistunut miksikään. Äitini
murehti, että mikähän minusta tulee isona.
Totesin hänelle viettäväni vapaata ylioppilaselämää, Päivi hymyilee vinosti.
Jo opiskeluaikana Päivi kirjoitti televisioohjelmien alakertajuttuja Katso-lehteen sekä
oikoluki parin kustantamon tekstejä. Oikoluku
poiki vakituisen kustannustoimittajan paikan
Kirjayhtymästä. Työuransa aikana hän laati
myös Helsingin Kuuloyhdistykselle Kuti-paketin (kuulovammaistietopaketti), joka aikanaan
jaettiin kaikille Liiton jäsenyhdistyksille vuonna 1989. Päivi kirjoitti 1970–80-luvulla myös
haastatteluja Kuuloviestiin.
VUONNA 1991 PÄIVIN TIE VEI SAMBIAAN, kun
hän sai ehdotuksen lähteä sinne vapaaehtoistyöhön. Sambiaan oli edellisvuonna perustettu
kuulovammaisjärjestö Zambia National Association of Hearing Impaired (ZNAHI).
– Kuuloliitto oli kutsunut silloisen järjestöjohtaja Mirja-Liisa Ronnun Sambiasta
Suomeen. Liitto lopetti kehitysyhteistyönsä.
Mirja-Liisa tiedusteli, olisinko kiinnostunut
lähtemään. Menin sinne lopulta Kepan (Kehitysyhteistyön palvelukeskus) kautta vapaaehtoiseksi.
Kaiken kaikkiaan Päivi teki vapaaehtoistyötä Sambiassa kolmen vuoden ajan.
– Kerroimme kuulovammaisuudesta. Kiersimme kuuloautolla ympäri maata ja teimme
kuulontutkimuksia kouluissa. Koulun pihoilla
oli satamäärin lapsia. Tutkimme vain niitä
oppilaita, joilla näytti olevan vaikeuksia oppia.
Tarvitseville annettiin lahjoituksena saatu
käytetty kuulokoje, korvakappale muotoiltiin
paikan päällä, Päivi muistelee.
Vuodet Sambiassa olivat ikimuistoiset.
– Olin päättänyt etten ala haikailemaan
takaisin kotiin. Olen sitä mieltä, että kun
ihminen on jossakin, niin hänen täytyy olla läsnä ja paikalla voidakseen tehdä asiat
täyspainoisesti. Intensiivinen keskittyminen
tuottaa parhaimman työtuloksen. Aikakin
kuluu nopeammin.
Afrikan matkan jälkeinen lyhyt työttömyysjakso katkesi, kun Päivi sai tiedottajan työpaikan Tapiolan työvoimatoimistosta.

➔
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– Työpaikkahaastattelussa päätin pysyä
rauhallisena. Haastattelija katsoi papereitani
ja sanoi kysyvästi, että olet tehnyt töitä Kuuloliitolle? Ilmoitin silloin vasta olevani huonokuuloinen. Hän kysyi mitä se tarkoittaa?
Sanoin vain lyhyesti, että en kuule pimeässä.
Siihen hän totesi, että onneksi täällä ei tarvitse työskennellä pimeässä, Päivi kertoo nauraen.

Työnantaja tuki työssä pärjäämistä.
– Yhden kerran kysyin silloiselta esimieheltäni voinko ottaa kotoa puhelimen, että voin
kuunnella T-asennossa. Esimies ihmetteli: Ai,
missä asennossa? Selitettyäni asian hän totesi, että hankitaan sinulle sellainen puhelin.
Päivillä on kuulokojeet molemmissa korvissa.
– Käytän kuulokojeita lähes aina, jopa roskia viedessäni. En halua olla pelkän huulion
varassa. Kuulokojeiden käyttö vaatii harjoittelua. Sopeutuminen kestää koko eliniän. Kun
kojeet täytyy uusia noin viiden vuoden välein,
joutuu aina tottumaan uuteen äänimaailmaan.
Joskus otan yksin ollessani kuulokojeet pois ja
nautin hiljaisuudesta. Se on ylellisyyttä.
Päivin asunnossa on induktiivinen kuuntelujärjestelmä television kuuntelua varten.
Laite on toiminut hyvin vuosikymmenet.
– Rakastan sitä yli kaiken. Pystyn vihdoin-

Päivi toimitti yhdessä Risto Ojalan kanssa Kuuloliiton
historiikin 1930–90. Kannen kuvassa Päivi kuuntelee
äitinsä puhetta puheletkun välityksellä. Kuva on otettu
ensimmäisellä äiti-lapsi – kurssilla, joka pidettiin rovasti Lauri Paunun johdolla Turussa vuonna 1952.
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kin seuraamaan suomenkielisiä keskusteluohjelmia. Hälytinjärjestelmäkin minulla on.
Vyötärölläni on tupakka-askin kokoinen täristin, joka ilmoittaa palovaroittimen ja ovikellon
äänistä.
VASTAPAINOA TYÖELÄMÄLLE on tuonut toimiminen Helsingin kuuloyhdistyksessä.
– Kirjoittelin jo 17-vuotiaana kriittisiä kannanottoja muun muassa huonokuuloisten koulutuksesta ja liiton kuntoutuskodin kriisitilanteesta sanomalehtien yleisöosastoon. Liityin
yhdistykseen vuonna 1964. Vilkas nuorisobuumi alkoi 1960–1970-luvun taitteessa. Luottamustehtäviin riitti kiinnostuneita. Teimme
omatoimisesti monia retkiä Partiopoukamaan
ja vanhempiemme kesämökeille. Väsäsimme
hirtehistä underground-bulletiinia nimeltä
Korvapuusti. Lehdessämme vaadimme sen
ajan hengen mukaisesti kaikkia kuulovammaisia liittymään yhteisrintamaan!
Päivi oli Kuulonhuoltoliiton liittohallituksen
jäsen vuosina 1987-1990 ja Helsingin Kuuloyhdistyksen puheenjohtaja vuosina 2001-2008.
– Hienoimpia muistojani puheenjohtajakaudeltani on se, että vuonna 2004 yhdistyksen
täyttäessä 70 vuotta lahjoitimme saamamme
huomionosoitukset 1460 euron shekkinä Kuuloliitto ry:n kuntoutuskodille. Lahjoituksella
hankittiin kuntoutuskodin aistihuoneeseen
uusia materiaaleja.
Yhdistystoiminnasta voi oppia paljon sellaista, mistä on hyötyä työelämässäkin.
– Yhdistystoiminnassa kuten myös työelämässä pitäisi tulla toimeen kaikkien kanssa. On
turhaa dramatisoitua toisten mielipiteistä. Arvostan ihmisiä, jotka kohtelevat muita ihmisiä
ystävällisesti, myötäeläen, pilke silmäkulmassa.
Tiukkapipoja ja ilkeämielisiä emme tarvitse.
ELÄMÄÄ ON RIKASTUTTANUT kohtaamiset erilaisten ihmisten kanssa.
– Minulla on paljon ystäviä eri elämänvaiheista. On opiskeluaikaisten porukka, yhdistysporukka ja Afrikassa olleiden porukka.
Se on kuin palapeli, jonka palat loksahtavat
yhteen. Sitten on tietenkin sisarukset ja muut
sukulaiset.
Yhdistystoiminnasta Päivi on tietoisesti
jäänyt sivummalle, mutta hän toimii yhä Kuuloliiton kokemustoimijana.
– Kokemustoimijat pitävät alustuksia,
luentoja tai puheenvuoroja eri oppilaitoksissa, erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa.
Toimijoilla täytyy olla omakohtaista kokemusta esimerkiksi kuulovammaisuudesta, kuulon
apuvälineistä sekä kuulon kuntoutuksesta.
Hänen täytyy olla ehdottomasti sinut vammansa kanssa.
Päivi ei juuri muista kokeneensa stressiä
kuulovammaisuudestaan.

Päivin vuodet
yhdistystoiminnassa:

– Vain lyhyen aikaa murrosikäisenä, mutta
sekin meni nopeasti ohi. Pelaan niillä korteilla, jotka olen saanut. Koen, että olen pärjännyt elämässäni hyvin. Kiitos kuuluu pitkälti
vanhemmilleni, jotka aina kannustivat minua
ja uskoivat minuun. Mielestäni positiivinen
kannustus ja palaute kantavat pisimmälle.

Elämä on tässä ja nyt.
– Korona-aika on osoittanut, että ihmiset kaipaavat yhteisöllisyyttä ja toistensa läheisyyttä. Vaikka yhteiskunta hiljalleen avautuisi,
aion toistaiseksi jatkaa vapaaehtoista eristäytymistä.
Päivin mukaan yhteisöllisyys ja läheisyys
ovat avainsanoja Kuuloliiton toiminnan kehittämisessä.
– Kehityksen suunnasta päättää seuraava
sukupolvi. Muistetaan pitää huolta itsestämme ja toisistamme!

Helsingin Kuuloyhdistyksen jäsen 1964Yhdistyksen hallituksen jäsen 1972-73
Liittohallituksen jäsen 1987-90
Uudenmaan Kuulopiirin puheenjohtaja 1991
Helsingin Kuuloyhdistyksen puheenjohtaja
2001-08
• Helsingin Kuuloyhdistyksen Kuuloset-lehden
vastaava päätoimittaja 2000-08,
toimituksellinen päätoimittaja 2009-16
• Sambiassa, ZNAHI, 1992-95 (development
officer)
• Kirjoittanut yhdistyksen 50- ja
70-vuotishistoriikin
• Kirjoittanut Kuuloliiton 60-vuotishistoriikin
• Suunnitellut Kuuloliiton edellisen logon
sekä Helsingin Kuuloyhdistyksen ja Sambian
ZNAHIn logot
• Vetänyt yhdistyksen kirjallisuuspiiriä (KirjaBeli)
2009-2019
• Kultainen ansiomerkki 2004
• Kunniajäsen 2014
• Kuuloliiton kokemustoimija 2014•
•
•
•
•

17.30. Sunnuntaina 25.10. kokous alkaa klo 10.00
ja sen arvioidaan päättyvän viimeistään klo 16.00
mennessä.

Kutsu Kuuloliitto ry:n
liittokokoukseen 24. - 25.10.2020
Kuuloliitto ry:n varsinainen liittokokous pidetään 24.
- 25.10.2020 Helsingissä Valkeassa talossa, Ilkantie
4. Kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 14 §:ssä
mainitut asiat. Kokouksen asiapaperit lähetetään
yhdistyksille liiton sääntöjen mukaisesti viimeistään
kuukautta ennen kokousta.
Liittokokouksen yhteydessä järjestetään valtuuston
kokous 23.10.2020. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja vuoden 2019 syyskokouksessa
annetut aloitteet.
Liittokokousedustajien valtakirjat tarkastetaan
kokouspaikalla lauantaina 24.10. klo 9.00 - 12.00.
Kokous alkaa klo 13.00. Sitä ennen on Valkean talon
ravintolassa tarjolla lounas klo 11.00 alkaen. Kokouksen arvioidaan päättyvän lauantaina noin klo

Ilmoittautumisohjeet ja muut liittokokousjärjestelyihin liittyvät ohjeet lähetetään yhdistyksille ja
julkaistaan liiton verkkosivuilla elokuussa osoitteessa www.kuuloliitto.fi/liittokokous
Majoittuminen ja lauantaipäivän illallinen järjestetään hotelli Haagassa, lähellä Valkeaa taloa. Koronatilanteen takia hotellin kanssa selvitetään vielä
huonevarausten yksityiskohtia. Yhdistykset vastaavat itse majoituskustannuksista, mutta liitto tarjoaa
kokouspäivien lounaat ja kahvit kaikille kokoukseen
osallistujille. Lauantain illallisen liitto kustantaa vain
kokouksen virallisille edustajille.
Kuuloliitto seuraa säännöllisesti koronvirusepidemian tilannetta ja tekee liittokokousta koskevat
tilannearviot voimassa olevien viranomaisohjeiden
pohjalta. Kokousjärjestelyissä otetaan huomioon
valtioneuvoston voimassa olevat rajoitukset ja
suositukset sekä viranomaisten ohjeet tapahtumien
järjestämisessä.
Kuuloliitto ry
Liittohallitus
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TEKSTI JA KUVAT: ERKKI AHONEN

Koronasukkia ja soittokierroksia
Marjatta on kutonut koronasukkia ja Alpo
on soittanut ikäihmisille sata puhelua
päivässä. Näin kuuloyhdistyksessä on
pärjätty koronaepidemian aikana.
1. Miten olette pitänyt yhteyttä jäsenistöön?
2. Miten olette huomioineet ikäihmiset?
3. Onko teillä ollut virtuaalitapaamisia?
3. Miten yhdistyksessänne on otettu tämä
aika vastaan?

yhdistyksen ja toimijamme kohtalaisen hyvin
tiedetään.
3. Osaan jäsenistöstä olemme olleet tarpeen
vaatiessa yhteydessä tekstiviestein ja sähköpostilla. Hallitus hoitaa asiat sähköpostitse,
koska siihen on meillä mahdollisuus.
4. Ennen kesää suunnitelmissa olleet tapahtumat ja kokoontumiset siirtyvät parempiin
aikoihin. Mitään ei ole tarkoitus kokonaan
peruuttaa. Positiivisella asenteella porskutamme jatkossakin.

Alpo Pulkkanen, Säynätsalo

Taira Sarantila, Porvoo
1. Meillä sattui niin ”onnekkaasti”, että juuri
ennen koronarajoituksia ehdimme pitää kuulolähipalvelua sekä Porvoossa että Askolassa
ja suunnitellut luennot. Silloin jo tiedotimme
mahdollisista epävarmoista tulevista ajoista.
Porvoon Seudun Kuulossa on jäseniä noin
330.
2. Kuulolähipalvelu ei toimi nyt lainkaan.
Kuulokojeiden paristot ovat myynnissä Porvoon Yhdistyskeskuksessa, jonne pääsee
ovikelloa soittamalla. Kesken jääneet laitehankinnat (hälytyskeskus yhdelle, kuulokojeen
vaihto kommunikaattoriin toiselle) olen hoitanut puhelimitse - ja sekin on onnistunut.
Yllättävän hyvin ovat ihmiset, muutkin
kuin jäsenet, osanneet ottaa yhteyttä neuvojen toivossa puhelimitse. Porvoo on sen
verran pieni paikkakunta, että kuuloasioissa

1. Muutamia soittoja on tehty erityisesti yhdistyksen hallituksen jäsenille. Jyvässeudun
Kuulossa on jäseniä 530.
2. Minulla on vanha hidas tietokone kotona, jolla Skypen ja Teamsin käyttö olisi liian
vaikeaa yhteydenpitoon.
3. Virtuaaliyhteyksiä ei ole käytetty ainakaan vielä. Ehkä sähköpostikokous on kesäkuussa, jos rajoitukset vielä jatkuvat.
4. Rauhallisesti. Ihmiset ymmärtävän
tilanteen hyvin. Olen Jyväskylän kaupungilla
velvoitetyöllistettynä. Viimeiset kolme viikkoa
olen soitellut 70 vuotta täyttäneille asukkaille
kahdeksan tuntia päivässä ja kysellyt heidän
selviytymisiä poikkeusolojen aikana. Päivittäin noin 100 puhelua. Kirjeet ovat menneet
heille, joita ei ole tavoitettu. Soittoringissä oli
lähes 50 työntekijää ja me pidimme muutaman Teams-palaverin.

Taira Sarantila.

Alpo Pulkkanen.
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Olen jotain positiivistakin kokenut tässä
ajassa: on ollut vapauttava tunne, kun ei ole
tarvinnut mennä mihinkään vaan on saanut
itse suunnitella päivänsä. Ulkoilemme pari
kertaa päivässä. Tyhjät hetket olen käyttänyt sukkien kutomiseen. Teen koronasukkia!
Kaikki kuusi sisartani saavat koronasukat,
kun tapaamme taas.
Kuulolähipalvelua on hoitanut yhdistyksemme työntekijä. Hän on myynyt kojeisiin
paristoja ja muita välineitä hänelle varatussa
toimipaikassa.
Marjatta
Nyman.

Marjatta Nyman, Kemi
1. Yhteydenpito on ollut pääasiassa hallituksen jäsenten välillä sähköpostitse, puhelimitse
ja viestein. Kemin Seudun Kuulossa on jäseniä
runsaat 200.
2. Lounais-Lapin järjestöpalstalla olemme
ilmoittaneet lähipalvelun asioista ja kokoontumisista, kuten kokoontumisten peruutuksista.
Aktiivijäsenemme ovat sen verran iäkkäitä,
joten monille tietokoneen käyttö ei ole niin
helppoa tai edes kiinnostavaa.
3. Vuosikokouksen olemme pitäneet Teamsin kautta. Se sujui ihan hyvin. Vähän jännitti, kun se oli ensimmäinen kerta. Vuosikokoukseen osallistuivat vain hallituksen jäsenet
ja yksi ulkopuolinen jäsen. Saimme kuitenkin
kokouksen pidettyä. Jännitystä aiheutti
tietenkin pelko siitä ettei kuule. Vuosikokoukseen osallistuminen valitettavasti ei ole kovin
suosittua.
4. Olen soitellut muutamille jäsenille ja
kysellyt heidän tuntemuksiaan. Jäsenet ovat
kertoneet pärjäävänsä aika hyvin: käsiä on
pesty, turvaväliä on pidetty ja ulkoilua on lisätty huomattavasti. Ikävää, kun ei saa tavata
sukulaisiaan ja tuttaviaan eikä voi mennä
harrastuksiin tai käydä ravintolassa, teatterissa, elokuvissa jne.

Eija Mäntymäki, Kurikka
1. Kun Kuuloliitto ilmoitti, että pitäydymme
kaikesta fyysisestä yhteyksistä, niin kaikki
kerhotoiminnot ja ilmoitetut tapahtumat on
peruttu toistaiseksi Etelä-Pohjanmaan kuuloyhdistyksessä ja sen kerhoissa. Yhdistyksessä
on jäseniä 370.
2. Koska asiakkaamme ovat lähes kaikki
ikäihmisiä ja siten määrätty karanteeniin,
ovat kerhojen vetäjät soitelleet oman alueensa
ihmisille.
2. Olemme ilmoittaneet paikallislehdissä
ja Kuuloliiton nettisivulla ja pyytäneet, että
ihmiset ottavat yhteyttä oman alueensa kuuloyhdyshenkilöihin ja terveyskeskuksiin tai
keskussairaalan kuulokeskukseen tai audionomille.
3. Yhdistyksen väki on pitänyt lomaa ja
rukoillut parempaa aikaa. Itse olen tehnyt
rästiin jääneitä töitä, kutonut sukkia ja
osallistunut Teamsin kautta kokouksiin. Olen
levännyt ja pyöräillyt. Toivon, että päästäisiin
edes jonkinlaiseen läheisempään kosketukseen
yhdistysväen kanssa.

Tässä muutamia jäsenten kommentteja:
– kuulokojeasioissa on ollut vaikeuksia, esimerkiksi kojeen huoltoja on siirretty syksyyn
– huoli on lapsista ja lapsenlapsista
– on ikävä, kun ei voi tavata lähiomaisia
– ei ole helppoa, varsinkaan kun käy rajan
takana Haaparannalla töissä
– surkeata, kun ei käy kukaan eikä voi mennä
minnekään
– pelkoa, ettei pääse sairaalaan tarvittaessa
eikä uskalla paljon soitellakaan terveyskeskukseen
– pelottavaa, loppuisi jo tämä!

Eija
Mäntymäki.
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Reportteri

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

TEKSTI: ERKKI AHONEN
KUVAT: CATA PORTIN

Anna Hanski:

Rakastan
hiljaisuutta

Laulaja Anna Hanski kertoi keväällä
julkisesti, että hän sairastui koronaan.
Hän halusi kertoa aiheesta, koska sairaus
aiheuttaa pelkoa ja terveilläkin on huolta
tilanteesta. Annan tartunnan alkulähde
on luultavasti taiteilijatapahtumasta.
Haju- ja makuaistit eivät ole vielä täysin
palautuneet. Jossain vaiheessa tautia
korviinkin sattui.

J

o nuoresta alkaen musiikkia tehnyt Anna
Hanskin tunnetuimpia levytyksiä ovat
mm. Jos et sä soita, Kotiviini ja Tunteisiin,
joka on tv-sarja Salattujen elämien tunnussävelmä. Platina- ja kultalevyillä ansioitunut Anna on herkkä ärsyyntymään äänistä.
Hän arvelee sen liittyvän stressitasoon, koska
mökillä korvat eivät häiriinny lainkaan niin
helposti. Hän tykkää myös rauhoittua Helsingin Kampissa Hiljaisuuden kappelissa ja
kirkossa yleensäkin.
– Rakastan hiljaisuutta. Taustameteli on
kestämätöntä, siksi en esimerkiksi pidä musiikkia taustalla soimassa vaan kuuntelen sitä
mieluummin keskittyneesti.
Mutta raitiovaunun äänestä Anna tykkää,
vaikka se onkin joskus meluisa. Hän kuvailee,
että siihen liittyy jotain positiivista liikkumisen helppoutta ja vapautta.
– Olen myös aika tottunut rakennustyömaan
ääniin, olen asunut Helsingin Jätkäsaaressa jo
useamman vuoden ja täällä niihin on parasta
tottua. Kaupungissa taidan eniten häiriintyä
moottoriajoneuvoista, erityisesti bussien ja
moottoripyörien äänet ovat minulle melua.
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– Ulkomailla ovat usein lomatunnelmat ja
uteliaisuus päällimmäisenä, joten kaupunkimelut ovat enemmän kiinnostavia. Tämä pätee
lyhytaikaiseen oleskeluun. Suurkaupungeissa
ihmispaljous ja kaupungin väistämätön meteli
alkaa kyllä ajan myötä ärsyttämään. Sen jälkeen Helsingin keskusta tuntuu maaseudulta!
ANNA KERTOO, ettei hän ole moniin vuosiin
kuulontutkimuksessa vaikka Muusikkojen
liitto tarjoaa siihen mahdollisuuden. Nyt hän
aikoo tsempata asian suhteen. Kuuloaan hän
sanoo erittäin herkäksi ja tarkaksi.
– Edellisessä autossa vaadin tarkistamaan
vaihdelaatikon kunnon, vaikka kukaan muu
ei kuullut ääntäkään - ja vikahan löytyi, hän
naurahtaa.
– Itse en ole kokenut tinnitusta, mutta
työssäni olen joskus altistunut voimakkaille
äänille esimerkiksi äänentoistoa testattaessa
ja se jättää pitkäksi aikaa korvat soimaan.
Tunnen muutamia tinnituksesta kärsiviä ja
vaiva on kyllä todella elämänlaatua heikentävä
ja kamala.
– 89-vuotiaalla isoäidilläni on voimakkaasti
heikentynyt kuulo, onneksi hänellä on myös
hyvä huumorintaju ja joskus voimme nauraa
väärinkäsityksille. Myös avopuolisollani on
heikentynyt kuulo ja tinnitus.
ANNA KANTAA huolta yleisön kuulosta kuten
myös omien lasten konserttikokemuksista.
– Kyllä minulla on tulpat ollut mukana silloin tällöin. Jos koen, että konsertti on liian lujalla, menen ehdottomasti kauemmaksi kuuntelemaan. Korvani ei kestä missään nimessä
enkä nauti silloin ollenkaan.
– Elokuvissa on usein liian kova meteli
minulle. Toimintaleffojen tehosteet varsinkin
on melko usein liikaa korvilleni. Käyn paljon

fyysisiin seikkoihin, jos ne ovat kovin hallitsevia. Katsekontakti kuulijaan on myös tärkeää.
– Esiintyjissä on valitettavan paljon niitä, joilla on
huono artikulaatio. Nyt koronatiedotuksen aikaan olen
kiinnittänyt huomiota asiantuntijoihin, joilla ei ole
minkäänlaista esiintymistaitoa ja selkeäsanaisuutta.
Se olisi tärkeää. Kuuntelin hiljattain psykoterapeutti
Maaret Kallion haastattelun. Pidin hänen esiintymisestään todella.
Anna kuvailee itseään melko ilmeikkääksi puhujaksi. Kenties se on oppia myös lavatyöskentelystä, koska
huutamatta on saatava asia perille takariviin asti.
COVID-19 sairastaminen oli Annalle pelottava ja huolestuttava kokemus. Hän sairasti sen jo maaliskuussa, jolloin tietoa oli vielä verrattain vähän saatavilla.
Oireet olivat moninaiset, ne vaihtelivat paljon ja niitä
piti pähkäillä enimmäkseen yksin.
– Haju-ja makuaistin menetykset olivat henkisesti
erittäin raskaita kokemuksia. Jouduin miettimään aistien tärkeyttä ja sitä, jos joutuisin jostakin luopumaan.
Koskaan ei ole tuntunut niin tärkeältä saada kahvin
tuoksua nenään. Ajattelin sen olevan turvallisuuskysymys, koska hajuhan ilmoittaa myös monesta vaarasta.
Lapsenlapsen vaippojen vaihtajana olin kysytty mummi, hän naurahtaa.
– Yritin kuunnella kuulokkeilla meditaatiota, mutta
ulkopuolisten äänien sulkeminen pois oli minulle
mahdotonta, se oli paniikinomainen kokemus. En ole
koskaan pitänyt luureista. En välillä uskaltanut myöskään sulkea silmiäni, koska silloinkin olisin luopunut
yhdestä jäljellä olevasta aistista.
ANNAN AVOPUOLISO työskentelee Näkövammaisten
keskuksessa ja hän kysyi paljon näkönsä menettäneiden ihmisten arjesta, ikään kuin valmistautumisesta
elämään ilman paria aistia.
– Nyt aistit ovat palautuneet, mutta eivät kokonaan.
Sehän saattaa kestää pitkään.
– Itse kuuloon korona tuntui väliaikaisesti hieman
vaikuttavan, vaikkakin se saattoi johtua myös yleisesti
huonosta ja epämääräisestä olosta. Korvia myös vihloi
taudin jossain vaiheessa.

KUVA: CATA PORTIN

myös teatterissa ja useimmiten olen tyytyväinen äänen
tasoon. Joskus on toisinkin ja se vie koko keskittymiskykyni ja nautintoni.
ANNA HANSKI on toiminut UNICEFin hyvän tahdon
lähettiläänä vuodesta 1993 lähtien. Annalla on sanottavaa vuorovaikutuksesta ja kommunikaatiosta:
– Liikaa ei saa ilmeillä eikä huitoa, jotta kuulija voi
keskittyä sisältöön. Aika usein huomio keskittyy liikaa

ANNA JUHLISTI viime vuonna 30-vuotistaiteilijajuhlaa
laulajana ja esiintyjänä hänelle räätälöidyllä musiikkinäytelmällä B-puoli, jonka ensi-ilta oli Kansallisteatterissa. Nyt kesällä hänen oli tarkoitus näytellä Hämeenlinnassa, mutta kaikki esiintymiseen liittyvät työt on
peruttu.
– Tällä hetkellä on vähän lamaantunut olo kun
odotellaan tulevia ohjeistuksia miten ja milloin omaa
työtään pääsee jatkamaan. Koronakin kaikuilee vielä
viikkojen jälkeen kehossa ja olen tänään käynyt tutkimuksissa mahdollisten jälkitautien varalta.
– Toiveikkaasti menen kesää ja syksyä kohti. Laitan
tomaatit kasvihuoneeseen - ja ihanaa, kun ne tuoksuvat!
– Lämpimät onnittelut Kuuloliitolle 90 tärkeästä
vuodesta!
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TEKSTI: JUHA HIETALA

Uutta tutkimustietoa sisäkorvaistutteen
vaikutuksesta kielelliseen identiteettiin
Laura Sivosen pro gradu -tutkielman
mukaan lapsuuden ja nuoruuden
kieliympäristö määrittää
sisäkorvaistutteiden saaneiden kieliidentiteettiä, eikä myöhäisellä aikuisiällä
saatava implantti muuta sitä merkittävästi.
– Usein ei ymmärretä sitä, että huonokuuloisten joukko on hyvin heterogeeninen. Sisäkorvaistutetta käyttävien kieli-identiteetti on
tutkimukseni perusteella moninainen ja se voi
vaihdella ajasta ja paikasta riippuen. Tutkimukseni tulokset ovat linjassa muun maailmalla tehdyn tutkimuksen kanssa. Kuuleminen istutteella voi vaihdella tilanteen mukaan,
jolloin myös kieli tai kommunikointimenetelmä voi vaihtua, Sivonen korostaa.
Sivosen tutkimuksen mukaan perhetausta,
koulumuoto ja -ympäristö sekä niissä käytetyt

kielet vaikuttavat voimakkaasti kieli-identiteetin rakentumiseen. Tutkimuksessa tarkasteltiin kahden lapsuudestaan saakka kuulovammaisen henkilön kokemuksia sisäkorvaistutteen saamisesta ja käytöstä aikuisiällä.
– Sisäkorvaistutteen saamisen jälkeen kummankaan haastateltavan kieli-identiteetissä ei
näytä juuri tapahtuneen muutosta. Informanttini olivat haastatteluhetkellä 48- ja 50-vuotiaita.
Yllättävin tulos tutkimuksessa Sivoselle oli,
miten eri tavoin huonokuuloiset haastateltavat näyttävät kokevan istutteella kuulemisen.
Pääasiassa huonokuuloisiin samaistuva haastateltava korosti puheen kuulemisen helpottumista implanttileikkauksen myötä. Sen sijaan
toisella, itsensä pääasiassa viittomakielisiin
kuuroihin identifioivalla haastateltavalla korostui äänimaiseman hahmottaminen.
– Kuulemisella näyttää hänelle olevan
ikään kuin lisäarvo. Vaikuttaa siltä, ettei hän
koe istutetta välttämättömäksi itselleen, sillä
pääasiallisena kommunikaatiokielenä on viittomakieli, mutta istute tarjoaa tavan havainnoida mielenkiintoisia ympäristön ääniä.
SIVONEN ARVIOI, ettei myöhemmällä aikuisiällä kuulonsa menettäneen henkilön kieli-identiteetti muutu huomattavasti istuteleikkauksen
myötä.
– Kieli-identiteetille luodaan pohja lapsuus- ja nuoruusvuosina. Jos kieliympäristö
ei muutu aikuisena merkittävästi, en usko
kuulovamman radikaalisti muuttavan henkilön kieli-identiteettiä
– Tämä riippuu toki siitä, minkä ikäisenä
saa kuulovamman ja millaisesta kuulovammasta on kyse. Useinhan esimerkiksi aikuisena kuuroutunut kokee vahvimpana kielenään
lapsena oppimansa puhekielen, eikä välttämättä ala opetella viittomakieltä lainkaan.
Tämä on kuitenkin aina tapauskohtaista, eikä
yleistystä voi tehdä.
Kieli on Sivosen mukaan yksi identiteetin
vahvimpia tunnusmerkkejä, ja sen avulla ihminen jäsentää ympäröivää maailmaa ja jakaa
ajatuksiaan yhdessä muiden kieltä käyttävien
kanssa.
Laura Sivonen.
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– Kieli yhdistää sen käyttäjiä toisiinsa, sillä
kielen ja kulttuurin kautta ihminen hahmottaa maailmaa tietystä näkökulmasta. Näin
ollen kieli voi myös erottaa.
Sivonen kritisoi stereotyyppistä näkemystä
siitä, että henkilön identiteetti olisi selkeästi
yksikielinen.
– Ajatus siitä, että ihminen kuuluu vain
yhteen kieli- ja kulttuuriryhmään, on hieman
hassu. Kaikki kielet, joita käytämme arjessa,
joita olemme opiskelleet ja joita ympäristössämme käytetään, ovat osa kieliympäristöämme. Maailman väestöstä valtaosa on kaksi- tai
monikielisiä, mitä me suomalaiset emme usein
hoksaa.
SIVONEN PERÄÄNKUULUTTAA laaja-alaista
näkemystä kuulovammaisuuteen. Tutkimusta
huonokuuloisuudesta, etenkään kokonaisvaltaisesti ja sosiokulttuurisesta näkökulmasta, on julkaistu lääketieteellistä tutkimusta
vähemmän.
– Terveydenhuollon puolella käsitys kuulovammaisuudesta on usein hyvin kapea ja
luonnollisesti lääketieteellisestä näkökulmasta. Istutekuntoutuksessa ollaan kiinnostuneita
lähinnä siitä, miten tavoitetaan mahdollisimman hyvä puheenerotuskyky. Istutteen käyttäjät tulevat kuitenkin erilaisista taustoista, ja
kuntoutuksessa tulisi ottaa huomioon henkilöiden eri tavoitteet, esimerkiksi äänimaailman kuuleminen. Kukaan ei saisi pakottaa
kuulovammaista puhumaan.
– Yhteistyötä pitäisi lisätä eri toimijoiden
välillä. Esimerkiksi Oulussa järjestimme
keväällä viittomakielenpäivänä paneelikeskustelun teemalla Kielen merkitys ihmiselle.
Se toteutettiin yhteistyössä viittomakieli- ja
kuuloalan toimijoiden kanssa, jolloin näkökulmia teeman käsittelyyn oli useita.
Sivonen päätyi tutkimaan sisäkorvaistutteen saaneiden identiteettiä, sillä hän on työskennellyt tulkkina ja opettajana reilut kymmenen vuotta. Hänen asiakasryhmänsä ovat
koostuneet laidasta laitaan huonokuuloisista
ja viittomakielisistä. Monenlaiselle lisätutkimukselle olisi tarvetta.
– Tutkimuksessa voisi tarkastella, millainen
on sisäkorvaistutetta käyttävän kuulonäkövammaisen kieliympäristö ja kieli-identiteetti
verrattuna kuulovammaiseen käyttäjään.
– Kieli-identiteetin tutkiminen on muutenkin kasvussa, ja monikielisessä yhteiskunnassamme olisi mielenkiintoista selvittää suomalaisten kouluikäisten kieli-identiteettiä sekä
siihen koti- ja kouluympäristön ohella vaikuttavia tekijöitä.

Tue Kuuloliiton
toimintaa
Unelmoimme maailmasta, jossa kaikilla on
yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua. Sinun
tuellasi Kuuloliitto mm. kouluttaa vapaaehtoisia ohjaus- ja neuvontatyöhön, järjestää lasten
ja nuorten leirejä, testaa kuuloa ja jakaa tietoa
Kuuloauto-kiertueella sekä vaikuttaa ympäristön
esteettömyyteen. Kuuloliiton työtä voit tukea
monella eri tavalla.

• Kertalahjoitus

Voit tukea toimintaamme tekemällä
tilisiirron suoraan lahjoitustilille:
FI92 8000 1300 2217 37.
37. Verkkosivuiltamme
löydät lisätietoa erilaisista lahjoituskohteista
ja voit tehdä lahjoituksen myös sähköisesti.
kuuloliitto.fi/tue-toimintaa/lahjoita

• Merkkipäivälahjoitus

Kukkatervehdysten ja lahjojen sijaan voit pyytää juhlavieraitasi lahjoittamaan Kuuloliitolle.
Näin viestität Sinulle tärkeästä asiasta ja voitte
tehdä joukolla hyvää. Katso tarkemmat ohjeet
verkkosivuiltamme:
kuuloliitto.fi/tue-toimintaa/merkkipaivalahjoitus

• Tilaa Kuuloviesti-lehti

Kuuloviesti-lehden voi tilata myös lahjatilauksena. Tilauslomake löytyy suoraan verkkosivuiltamme:
kuuloliitto.fi/tue-toimintaa/tilaa-kuuloviesti/

• Testamenttilahjoitus

Testamentin avulla voit edistää tärkeänä
pitämiäsi asioita liiton toiminnassa. Testamenttilahjoittaja voi itse määrätä, miten hänen
lahjoittamansa varat kohdennetaan. Pienikin
testamenttilahjoitus on merkittävä ja sillä
saadaan paljon hyvää aikaan. Kysy lisää testamenttilahjoituksista info@kuuloliitto.fi

Poliisihallitus on myöntänyt 22.1.2020 Kuuloliitto ry:lle
rahankeräysluvan nro RA/2020/62. Lupa on voimassa koko maassa 22.1.2020 – 31.12.2021 Ahvenanmaa poislukien. Keräyksen toteuttaa Kuuloliitto ry.
Kerätyillä varoilla koulutetaan liiton jäsenyhdistysten
jäseniä yhdistys- ja kuulonhuoltotoimintaan, tuotetaan viestintä- ja opasaineistoja kuulovammaisille ja
suurelle yleisölle mm. kuulonsuojauksesta ja työkyvystä. Varoilla tuetaan myös kuuloauton toimintaa ja
järjestetään jäsentapahtumia ja lasten- ja nuortenleirejä. Keräysluvan alaiset tuotot käytetään vuosien 2020
– 2021 aikana.
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NUORET
1. Kuka olet, mitä teet ja mitä laitteita käytät?
2. Kuinka COVID-19 on vaikuttanut opiskeluihisi/töissäkäymiseen?
3. Onko sinulla ollut etäluentoja ja/tai -kokouksia? Minkälaiset
poikkeusjärjestelyt ovat olleet oppilaitoksessa/työpaikallasi?
4. Ovatko etäluennot tai muut vastaavat olleet haastavia kuulosi vuoksi?
Käytätkö apuvälineitä?
5. Kun rajoituksia aletaan purkamaan, miten luulet sen vaikuttavan
oppilaitoksen/työpaikan käytäntöihin? Miten jatkossa tullaan tekemään
eri tavalla?
1. Olen Juho Jauhiainen, valmistun piakkoin lukiosta. Käytän
implantteja.
2. COVID-19 aikaisti ylioppilastutkinnossani toista reaalikoetta
viikolla yllättäen, joten lukea piti
vähän nopeammalla aikataululla
kuin olin suunnitellut. Muuten ei
oikeastaan ole vaikuttanut, koska
olen ollut lomalla kirjoituksista
asti. Pääsykokeisiin lukeminen
tuntuu kylläkin kotona hieman
haastavammalta kuin kirjastossa.
3. Olen hakemassa nyt keväällä
yliopistoon ja pääsykoe muuttui etänä tehtäväksi. Muuten ei
oikestaan merkittävää tapahtunut
hakemallani alalla.
4. Minulla ei ole ollut etäluentoja, kun olen ollut lukulomalla.
5. Tähän on vaikea sanoa kun en
vielä tiedä tulevaisuuden opiskelupaikkaani varmasti. Toivottavasti
koulupaikka kuitenkin tärppää
ja pääsen opiskelemaan paikkaan
jonne haluan!
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1. Olen Leevi Rissanen. Opiskelen kauppatieteitä kolmatta
vuotta ja valmistun tänä keväänä
kauppatieteiden kandidaatiksi.
Opintojen ohessa olen nyt viimeiset
kolme vuotta työskennellyt pankissa. Minulla on lievä kuulonalenema, käytän kuulokojeita.
2. (& 3.) Yhdistin tässä vastauksessa kysymykset kaksi ja kolme.
Koulun osalta COVID-19 on näkyvimmin vaikuttanut luentojen,
sekä tenttien täyteen siirtymiseen
etänä järjestettäviksi. Tämän lisäksi kandidaatin tutkielman defence,
eli ns. väitös- tai puolustustilaisuus
(puolustetaan tutkielmaa lautakunnalle ja vastataan kritiikkiin)
on poikkeuksellisesti täysin etänä.
Lisäksi myöskään nidottua versiota
tutkielmasta ei tarvitse poikkeuksellisesti toimittaa.Töiden osalta
kaikki kokoukset ovat siirtyneet
täysin etäyhteyksien päähän, ja
keskusteluja etätyöskentelystä on
käyty, mutta vielä toistaiseksi työt
ovat lähes normaalisti toimistolla.
4. Etenkin bachelor’s defence -ti-

laisuutta olen pelännyt sen osalta,
etten saisi lautakunnan jäsenten
kysymyksistä selvää, mutta pelot
siitä hälvensi se, kun ns. valmentava tilaisuus, “pre-defence” järjestettiin täysin vastaavasti. Käytin
kuulokkeita ja mikrofonia, eli ns.
headsettiä, sillä se vähentää myös
mahdollista taustamelua. Mielestäni itseasiassa etäluennot ja -kokoukset ovat paljon parempia kuulemisen osalta, sillä äänenvoimakkuutta pystyy säätämään. Eroa
puheen selkeyteen en ole nähnyt.
5. Näkisin, että yliopistomaailma on suhteellisen vanhoillinen
opetuskäytäntöjen suhteen etenkin
kaupallisella alalla, joten ainakaan
oman koulun suhteen en odota
suuria etäluentojen jatkuvuuden
osalta. Moni yliopisto nauhoittaa
luennot ja mahdollistaa täten helpomman etäopiskelun, tähän voisin
nähdä myös kouluni liittyvän.
Töiden osalta on täysin mahdollista ja jopa odotettavaakin että
yhä isompi osa kokouksista järjestetään etänä, niin meillä kuin
muissakin yrityksissä. Etäkokoukset mahdollistavat mielestäni paljon luontevamman ja helpomman
tavan kokoontua ja käydä asioita
läpi - etenkin kansainvälisissä
yrityksissä.
1. Olen Johannes Heinävaara,
työskentelen suunnittelijana insinööritoimistossa. Käytän kuulokojeita.

Etäbingo
2. Käyn edelleen fyysisesti
töissä, koska tämän hetkinen
etätyöyhteys (VPN) ei kestä raskaiden suunnitteluohjelmien ja
tiedostoservereiden käyttöä kuin
muutaman työntekijän kuormituksessa. Nämä paikat pidetään
varalla jos joku joutuu karanteeniin tai muuten kokee etätyön
välttämättömäksi.
Hygieniatasoa on parannettu
antamalla henkilöstölle ohjeistus
poikkeustilanteesta ja henkilökohtaiset käsidesipullot.
3. Kaikki kokoukset järjestetään etänä. Toimistoomme on
myös perustettu erillinen siipi,
jonne on siirtynyt tietty viiden
hengen projektiryhmä. Kuulun
itse tähän ryhmään ja saamme
olla toiselle puolelle yhteydessä
vain etänä.
Tällä halutaan minimoida riskit
siihen, että koko yhtiön henkilöstö joutuisi karanteeniin mahdollisen koronatartunnan myötä.
4. Tähän mennessä eivät ole
olleet haastavia, koska kuulokojeeni ovat yhdistetty suoraan
puhelimeen ja kojeissa on myös
mikrofonit.
Puhelimella on helppo vastata Teams-puheluihin ja liittyä
kokouksiin. Käyttäisin mielelläni tietokonetta tähän, mutta
toistaiseksi kuulokojeiden yhdistäminen
tietokoneisiin on tehty turhan
hankalaksi. Tällä hetkellä minulla on käytössä FM-laite jonka
voi kiinnittää koneeseen fyysisesti mutta se siirtää ääntä vain
toiseen suuntaan, joten joudun
käyttämään sen kanssa erillistä
mikrofonia.
5. Ihmisillä on tunnetusti lyhyt muisti mutta uskon,
että kaikki ovat myös jatkossa
tarkempia yleisen hygienian
suhteen. Toivon myös, että
ihmisten kynnys jäädä kotiin jo
esimerkiksi flunssan alkuvaiheessa pienenisi. Varsinkin silloin, jos on etätyömahdollisuus.
Etätyöyhteydet tullaan varmasti
laittamaan kuntoon niin että tulevaisuudessa ne mahdollistavat
useamman ihmisen etätyön.   

Nuorisotoimikunta järjesti
28.4.2020 nuorille aikuisille etäbingoillan Zoom-verkkoalustalla. Paikalle tuli peräti 17 nuorta lyhyellä
varoitusajalla. Illan bingoemäntänä
toimivat Viivi ja Paula. Mukana
oli myös kaksi kirjoitustulkkia

Haluatko
miljonääriksi
Nuorisotoimikunta järjesti
20.5.2020 nuorille aikuisille toisena
etäpelinä Haluatko miljonääriksi
- Moottorikorvat
edition -illan Zoom
verkkoalustalla.
Tällä kertaa paikalle tuli yhteensä
huimat 20 nuorta,
jossa oli jälleen
pari uutta kasvoa
mukana. Haluatko
miljonääriksi ohjelman huikeana
juontajana meillä

Etäpakopeli
Kuuloliitolla ja LapCI ryllä oli
Room Escape Running Rabbitin kautta etäpakopeli zoomissa
alle 18-vuotiaille huonokuuloisille
nuorille 20.5. Huoneen nimi oli
bunkkeri ja siinä tarkoituksena
oli päästä pakoon museosta, johon
oltiin lukkiuduttu. Osallistujia
oli kahdessa huoneessa yhteensä
kymmenen. Peli toimi siten, että
pelinvetäjä kuvaili huoneita, joissa
kuvitteellisesti oltiin ja myös sen,
mitä tavaroita huone sisälsi ja

varmistamassa, etteivät bingonumerot mene osallistujilta ohi. Peli
sujui ongelmitta ja fiilis oli hyvä,
kun bingon voittajat saivat palkintoja ja aplodeja. Etäpeli sai hyvän
vastaanoton ja korviimme kaikui
muitakin peliehdotuksia. Mukaan
saatiin myös pari uutta kasvoa joka
on aina kiva juttu!
toimi Marika ”Jaajo” Rajala sekä
avustajina Paula ja Viivi.! Koko
kysymysrivistön miljonäärijahdissa
päihitti Johannes Laine, onnittelut
vielä!

meidän osallistujina oli kysyttävä
oikeita kysymyksiä päästääksemme eteenpäin. Pelissä käytettiin
myös Whatsapp-ryhmää, jonne
tuli videoita ja äänitteitä pakoamme auttamaan. Itse tykkäsin tosi
paljon kokemuksesta olen käynyt
myös oikeissa pakohuoneissa, mutta tämä oli tosi erilainen kokemus.
Joudut käyttämään enemmän
mietintänystyröitösi, mutta muuten idea on täysin sama eli pakoon
täytyisi päästä tunnin aikana.
EMMA KÄHKÖNEN
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Kentältä
TEKSTI JA KUVA:
ERKKI AHONEN

Etäkokousta,
kasvot ruudussa.

Kasvot ruudussa!
Etäkokouksia ja videoneuvotteluja otettiin
Kuuloliitossa käyttöön heti koronaepidemian
alettua. Kuuloliiton Lounais-Suomen kuulopiirin viestintätyöryhmän jäsenet kertovat
kokemuksiaan tilanteista. Ensin he harjoittelivat Teams ja Zoom-verkkokokoustyökaluilla,
testasivat toimivuutta ja järjestivät etäkokouksen.
Miten etäkokous on toiminut? Miten tunnelma välittyy mielestäsi etäkokouksessa? Millaisena näet etäkokousten tulevaisuuden?
MAURI PAKKANEN Akaan Seudun Kuulosta
sanoo, että hänelle nämä kerrat ovat olleet
opettelua.
– Ensimmäisellä harjoittelukerralla Teamsohjelma muutti vähän ”naamakuvaa” siihen
mitä on tottunut kasvotusten näkemään. Se
vaikeuttaa huulion lukemista. Toisella kerralla pysyin kirjoitustulkkauksen avulla kärryillä ihan hyvin. Mutta se englanninkielinen
Zoom-ohjelma kansakoulun käyneelle tuntui
vaikealta.
– Asiat kyllä tulivat selväksi kirjoitustulkkauksen avulla, mutta ”tunnelma” menee
kyllä kokeilujen piikkiin.
Mauri tuumailee, että etäkokous tulee
tulevaisuudessa yhtenä vaihtoehtona, mutta
missään nimessä sitä ei saa ottaa pääviestintäkanavaksi. Jos kaikki laitetaan verkkoon,
silloin kärsivät jo ihmissuhteetkin.
EIJA ISAKSSON Turun Kuuloyhdistyksestä kertoo kaoottisesta alusta. Yhdistyksen
tilaisuuksiin oli varattu kirjoitustulkkauksia
etukäteen jo pitkälle, mutta ne jouduttiin
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perumaan. Yleisradion ajankohtaisiin tv-ohjelmiin ilmestyi viittomakielen tulkkien rinnalle
ohjelmatulkkaus suomeksi. Huulilta lukevat,
kirjoitustulkkauksen varassa olevat olivat
täysin tyhjän päällä, kun etäyhteydet nousivat
suureen rooliin.
Eija yritti keksiä keinoja. Google Docs
oli ensimmäinen yritys, sitten Zoom. Tästä
päästiinkin siihen pääongelmaan - miten saadaan kirjoitustulkkauksen teksti juoksemaan
ohjelmassa automaattisesti? Eija osti itselleen
Zoom-lisenssin.
– Olen katsonut usean viikon sunnuntaijumalanpalvelukset Virtuaalikirkosta ja lisännyt
Zoomilla kirjoitustulkkauksen - ja nauttinut,
hän kertoo.
Eija on vetänyt pari kokousta. Hän kuvailee, että pahin oli neljän tunnin kokous viiden
minuutin tauolla.
– Se vetämäni kokous meni Teamsissa, ja
kaikki liittyivät siihen ja osa onnistui myös
avaamaan erillisen zoom-ruudun.
Seurakunnan livekokous saa Eijalta kehuja.
– Kaikki osanottajat olivat hyvin rauhallisia
kun lukivat kirjoitustulkkausta ja olivat koko
ajan kartalla siitä missä mentiin. Se oli ihana
kokous!
Eija pohtii, että miten saisi kokoukseen
osallistumisen niin helpoksi, että siihen pääsisi osallistumaan yhdellä napin painalluksella
jossa kirjoitustulkekin näkyisi.
– Microsoft Teamsissa on jokin ominaisuus,
joka kirjoitustulkkaa automaattisesti - mutta
vain englanniksi. On Google Hangoutsia, sitä
sun tätä. Blackboard-ohjelman demoa olen
myös kokeillut.

Väsymystä on ilmassa, sillä jatkuva netissä
roikkuminen ottaa voimille. Eija istuu yleensä
kuulokkeet korvilla ja seuraa kirjoitustulkkausta. Myös Suomen hallitukset päätökset
väsyttävät.
– Yhdistyksen yleisiin kokouksiin ei koskaan ole tunkua, ja aina niissä on ollut alle 10
henkeä paikalla. On kaksi isoa muttaa. Jos yli
10 henkeä ei saa kokoontua ja yli 70-vuotiaat
eivät saa kokoontua - siinä ne kaksi suurta
laittomuutta tulivat. Puolet yhdistyksen kuulolähipalvelutoimijoista ovat itse riskiryhmässä ja kuulolähipalvelumme kohdistuu pitkälti
mm. palvelutaloihin.
Kuuloyhdistyksen toiminta on pysähdyksissä. Kevätkokous jäi pitämättä.
– Hallituksen kokouksia yritetään pitää
sähköpostikokouksina. Olen ottanut whatsapp-sovelluksen hallituksen viestintään. Siihen osataan vastata, mutta se ei ole virallista!
Eija on välittänyt tietoa netin kautta niille,
jotka työskentelevät jäsenistön kanssa ja välittänyt tietoa esimerkiksi avoimilla kaupungin
ja terveydenhuollon ilmoitustauluilla. Ilmaisjakelulehdet ovat olleet tauolla ja menovinkkejä ei ole nyt julkaistu.
Postitettava tiedote olisi tärkeä ja tasapuolinen kaikille yhdistyksen 400 jäsenelle, mutta
se on kallista.
– Postimerkit maksavat. Tilanne muuttuu
koko ajan, montako kirjettä pitäisi lähettää?
– Emme ole vielä tilanteessa, että jäsenistömme liittyisi nettiin ”tuosta vain” ajatuksen
voimalla ja saisi tarvitsemansa asiapalan
suoraan korviensa väliin maksamalla pienen
summan vuosittain - yhdistyksen virtuaalisen
jäsenmaksun.
JOUKO HALONEN Harjavallan Seudun Kuulosta raportoi, että etäkokoukset ovat toimineet
hänen mielestään pääasiassa hyvin. Harjoittelemista vielä riittää, koska kaikilla osallistujilla yhteydet eivät toimineet.
– Kirjoitustulkkauksen järjestäminen etäkokouksessa on vielä haasteellista niin, että
se saataisiin sujuvasti näytön alareunaan.
Itselläni oli tulkkaus toisessa näytössä Zoomilla. Siinä se toimi hyvin. Toisessa kokouksessa
tulkkausohjelmana oli Google Docs, joka ei
vierittänyt tekstiä automaattisesti.
Joukon mielestä tunnelma ei välity kunnolla, koska kaikkien kuvat eivät ole näkyvissä.
Osalla on näkyvillä nimikirjaimet, joten aina
ei tiennyt kuka puhui. Jos osallistujia on kokouksessa paljon, seuraaminen vaikeutuu.
– Kunhan tekniset asiat saadaan kuntoon,
niin etäkokouksilla voidaan hoitaa pieniä
palavereja, mutta ei se korvaa fyysistä läsnäoloa. Osallistujien näkeminen paikan päällä on
tärkeää, koska silloin myös kehonkieli välittyy
kaikille.
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Kuuloliiton sääntöuudistus
Kuuloviestissä on mukana Kuuloliiton sääntöuudistuksen luonnos, johon pyydämme
jäsenistön mielipiteitä ja näkemyksiä. Sääntöluonnosta on ollut aiemmin mahdollista
kommentoida myös yhdistyksille lähetetyssä
ja liiton verkkosivulla julkaistussa kyselyssä.
Liittohallituksen vuonna 2018 perustamassa
sääntötyöryhmässä ovat mukana hallituksen puheenjohtaja Jouni Aalto, hallituksen
jäsenet Janne Alkki ja Eila Heinonen sekä
valtuuston puheenjohtaja Titta Väisänen.
Liiton toimihenkilöistä mukana ovat toiminnanjohtaja Sanna Kaijanen ja järjestöpäällikkö Anne Wicht-Kvarnström. Lisäksi
sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön (Soste)
lakiasiantuntijat ovat antaneet konsultointiapua sääntöuudistustyöhön.
Sääntömuutostyön perustelut:
• Yksinkertaisemmat säännöt toiminnan selkeyttämiseksi
• Hallinnon keventäminen ja byrokratian
vähentäminen
• Joustavuuden ja yhdistysdemokratian lisääminen
Kommentit ja muutosehdotukset toivomme ensisijaisesti Webropol-kyselyllä, joka löytyy liiton verkkosivuilta www.kuuloliitto.fi/palvelut/
yhdistyksille/sääntöuudistus. Verkkosivuilla
on myös video sääntöuudistuksen keskeisimmistä muutosehdotuksista. Kommentit voi lähettää myös sähköpostitse: info@kuuloliitto.fi
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(otsikoi viesti: Kuuloliiton sääntöuudistus) tai
postitse: Kuuloliitto/sääntöuudistus, Ilkantie
4, 00400 Helsinki. Muutosehdotuksista tulee
löytyä myös perustelut. Viimeinen vastauspäivä on 17.7.2020.
Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti
Kuuloliiton sääntötyöryhmässä, joka tarvittaessa tekee tarkennuksia sääntöluonnokseen
harkintansa mukaan. Sääntöluonnosta esitellään myös kaikille avoimessa webinaarissa
20.8.2020. Sääntöuudistuksesta päätetään
virallisesti lokakuussa kokoontuvassa liittokokouksessa. Osa voimassa olevien sääntöjen
pykälistä on sääntöluonnoksessa poistettu
(liittovaltuustoon ja liittokokoukseen liittyvät
pykälät) ja osa on tarkoitus siirtää hallintosääntöön esim. kuulopiirien tehtävistä määräämät pykälät. Hallintosäännöissä on myös
tarkoitus määrätä vaalivaliokunnan tehtävistä
sekä etäosallistumiseen liittyvistä järjestelyistä kuten äänestys- ja vaalijärjestyksestä.
Sääntötyöryhmä on myös käynnistänyt hallintosäännön ja jäsenyhdistysten mallisääntöjen
valmistelun.
Kiitos, että otatte kantaa ja vaikutatte siihen,
että Kuuloliiton säännöistä tulee tarkoituksenmukaiset ja ne tukevat nykypäivän järjestötoimintaa!
Sääntötyöryhmän puheenjohtaja Jouni Aalto
ja sääntötyöryhmän jäsenet

Sääntöluonnos 2020 (1.6.2020)
NIMI JA KOTIPAIKKA
1 § Yhdistyksen nimi on Kuuloliitto ry, ruotsiksi Finska Hörselförbundet rf ja englanniksi
Finnish Hearing Association.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja
toiminta-alueena koko Suomi.
Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan
liitoksi

TARKOITUS
2 § Liitto on jäsenyhdistystensä muodostama
sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestö, joka
toimii kuulovammaisten ihmisoikeuksien
toteutumiseksi ja kehittää yhteiskuntaa sellaiseksi, joka on kuulovammaisille esteetön ja
saavutettava.  
Liiton tarkoituksena on tukea ja rohkaista
kuulovammaisten yhteiskunnallista osallisuutta sekä edistää tämän kohderyhmän
hyvinvoinnin edellytyksiä ja ennaltaehkäistä
kuulovammojen syntymistä.

TOIMINTAMUODOT
3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto:
• tukee eri paikkakunnilla ja valtakunnallisesti toimivien jäsenyhdistystensä toimintaa  
• vaikuttaa kansalaismielipiteeseen ja yhteiskunnalliseen ilmapiiriin sekä päättäjiin ja
viranomaisiin
• vaikuttaa kuulovammaisten tarvitsemien
palveluiden ja apuvälineiden saantiin   
• harjoittaa tutkimus-, tiedotus-, julkaisu- ja
kustannustoimintaa sekä välittää uusinta
tutkimustietoa
• tekee ennaltaehkäisevää toimintaa pyrkimyksenä vähentää kuulovammoja ja niistä
aiheutuvia haittoja
• järjestää ohjausta, neuvontaa ja koulutusta
sekä virkistystoimintaa
• kehittää ja tuottaa apuväline-, kuntoutus- ja
koulutuspalveluita sekä muita vastaavia
tukitoimenpiteitä.
Toimintansa tukemiseksi liitto voi ottaa
vastaan varoja, avustuksia, lahjoituksia ja
testamentteja, panna toimeen asianomaisella
luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia, hankkia
ja omistaa kiinteistöjä, osakkeita ja arvopapereita.
Lisäksi liitto voi harjoittaa välittömästi
tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää ansiotai elinkeinotoimintaa sekä muuta vähäistä
taloudellista toimintaa.

Liitto voi liittyä jäseneksi sellaisiin koti- ja
ulkomaisiin järjestöihin ja elimiin, joihin kuuluminen edistää liiton tarkoituksen toteuttamista.

LIITON KIELI
4 § Liiton kielinä ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirja- ja rekisteröimiskielenä on suomi. Tarpeen vaatiessa liitto tiedottaa sekä suomeksi
että ruotsiksi.

JÄSENLAJIT
5 § Liiton jäseniä ovat:
• jäsenyhdistykset
• kunniajäsenet
• kunniapuheenjohtajat
• kannatusjäsenet

JÄSENYHDISTYS
6 § Hallitus voi kirjallisesta hakemuksesta
hyväksyä jäsenyhdistykseksi rekisteriin merkityn yhdistyksen, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää kuulovammaisen kuulemiseen
ja kommunikaatioon liittyviä toiminta- ja
osallistumismahdollisuuksia ja joka sitoutuu
noudattamaan näitä sääntöjä ja liiton toimielinten päätöksiä. Jäsenyhdistykset voivat olla
joko paikallisia tai valtakunnallisia.
Jäsenyhdistys maksaa liitolle jäsenmaksua.
Jäsenmaksun perustana on jäsenyhdistyksen
jäsenten lukumäärä ja jäsenlajit. Jäsenyhdistyksen varsinaista jäsentä, nuoriso-, perhe-,
kunnia-, ja sotaveteraanijäsentä kohti maksettava jäsenmaksun suuruus voi olla erilainen.
Liitännäisjäsentensä ja kannatusjäsentensä
osalta jäsenyhdistys ei maksa jäsenmaksua.
Jäsenyhdistyksen velvollisuutena on muun
muassa:
• noudattaa liiton päättävien elinten ja hallintoelinten päätöksiä ja edesauttaa niiden
täytäntöönpanoa
• edistää liiton tavoitteiden saavuttamista
omassa toiminnassaan
• toimittaa liitolle pyydettäessä tiedoksi yhdistyksen kokousten pöytäkirjat
• ilmoittaa liitolle omista sellaisista yhdistyksen kokouksista, joissa käsitellään liiton
kannalta merkittäviä asioita ja varata liiton
edustajalle mahdollisuus puheenvuoron
käyttämiseen
• ilmoittaa liitolle toimihenkilöidensä nimet
valinnan jälkeen
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• ilmoittaa liiton eri elimissä toimivien edustajiensa vaali- ja jäsenkelpoisuuden lakkaamisesta
• tehdä sääntöihinsä muutokset, jotka aiheutuvat näihin sääntöihin tehdyistä muutoksista
• toimittaa sääntömuutoksensa päätöksen
jälkeen liiton hallituksen hyväksyttäväksi

KUNNIAJÄSEN JA KUNNIAPUHEENJOHTAJA
7 § Vuosikokous voi kutsua hallituksen esityksestä kunniajäseneksi luonnollisen henkilön
tai oikeushenkilön, joka on ansioitunut liiton
toiminnassa.
Vuosikokous voi kutsua hallituksen esityksestä kunniapuheenjohtajaksi hallituksen
entisen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan, joka on erityisen ansioitunut liiton toiminnassa.
Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja eivät
maksa jäsenmaksua liitolle. Kunniajäsenellä
ja kunniapuheenjohtajalla on vuosikokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta.

KANNATUSJÄSEN
8 § Liiton kannatusjäseneksi hallitus voi
hyväksyä luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, joka haluaa edistää liiton tarkoitusta ja
tukea sen toimintaa.
Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta.
Kannatusjäsen maksaa vuosittain vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.

JÄSENYYDEN PÄÄTTYMINEN
9 § Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta vuosikokouksessa
pöytäkirjaan merkittäväksi.
Hallitus voi katsoa liiton jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahden (2) vuoden ajan.
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka:
• ei noudata näitä sääntöjä;
• on menettelyllään liitossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut liittoa;
• ei enää täytä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Jos erottamisen syynä on jokin muu kuin
jäsenmaksun laiminlyönti, hallituksen on ennen päätöksen tekemistä varattava jäsenelle
tilaisuus antaa selvitys asiasta. Erotettu jäsen
voi vedota hallituksen tekemästä päätöksestä
vuosikokoukseen 30 päivän kuluessa saatuaan
tiedon erottamispäätöksestä. Erottaminen
astuu voimaan vetoamisajan mentyä umpeen
tai vuosikokouksen vahvistettua hallituksen
tekemän erottamispäätöksen.
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Jos rikkomus on vähäinen, hallitus voi erottamisen sijaan antaa jäsenelle varoituksen.

TOIMIELIMET
10 § Liiton ylintä päätäntävaltaa käyttää vuosikokous ja toimeenpanovaltaa hallitus.
Hallitus voi asettaa alaisuuteensa asioiden
toimeenpanoa ja valmistelua varten toimikuntia, työryhmiä sekä muita tarpeelliseksi
katsomiaan toimielimiä.

VUOSIKOKOUKSEN KOKOONPANO JA
PÄÄTÖKSENTEKO
11 § Vuosikokouksessa äänioikeus on liiton
jäsenyhdistyksillä.
Kullakin jäsenyhdistyksellä on yksi (1) ääni
jokaista alkavaa sataa (100) jäsenyhdistysten
jäsentä kohden. Jäsenmääräksi katsotaan jäsenyhdistyksen se varsinaisten jäsenten, nuoriso-, perhe-, kunnia-, ja sotaveteraanijäsenten
määrä, josta liitolle on suoritettu jäsenmaksu
edellisen vuoden loppuun mennessä.
Kokousvuonna liittoon liittyneen jäsenyhdistyksen äänimäärä määräytyy sen jäsenmäärän mukaan, joista liitolle on suoritettu
jäsenmaksu kolme (3) kuukautta ennen vuosikokousta.  
Jäsenyhdistys voi lähettää liiton vuosikokoukseen yhden (1) virallisen kokousedustajan,
joka käyttää jäsenyhdistyksen koko äänimäärää.
Virallisella edustajalla tulee olla kokouksessa edustamansa yhdistyksen nimenkirjoittajien allekirjoittama valtakirja, josta käy ilmi
hänen äänimääränsä.
Yhdistyksen äänioikeutta voi valtakirjalla
käyttää myös liiton toisen jäsenyhdistyksen
edustaja. Yksi edustaja voi käyttää enintään
neljän (4) jäsenyhdistyksen ääniä vuosikokouksessa.  
Hallituksen jäsen tai liiton toimihenkilö
eivät voi olla yhdistyksen edustajina vuosikokouksissa.
Vuosikokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, lukuun
ottamatta sääntöjen muuttamista (21 §) ja
liiton purkamista (22 §) sekä puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan valintaa. Tullakseen
valituksi, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee saada ehdoton enemmistö (yli puolet)
annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, henkilövaalissa
kuitenkin arpa.
Etäosallistuminen vuosikokoukseen on mahdollista teknisen apuvälineen avulla, mikäli
hallitus on tästä kokouskutsussa ilmoittanut.
Kokous hyväksyy äänestys- ja vaalijärjestyksen.

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN
12 § Varsinaisen vuosikokouksen kutsuu koolle hallitus.
Ennakkoilmoitus vuosikokouksesta on toimitettava jäsenyhdistyksille vähintään kuusi
(6) kuukautta ennen kokousta.
Kutsu vuosikokoukseen on toimitettava
kirjallisesti tai sähköisesti jäsenyhdistyksille
viimeistään kuukausi ennen kokousta.

VUOSIKOKOUS
13 § Sääntömääräinen vuosikokous pidetään
vuosittain syyskuun (lokakuun) loppuun mennessä. Siinä käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Kokouksen järjestäytyminen:
• kokouksen puheenjohtajien valinta
• kokouksen sihteereiden valinta
• kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta
• kolmen ääntenlaskijan valinta
3. Todetaan kokouksen osanottajat ja muut
läsnäolijat.
4. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.
5. Hyväksytään kokouksen esityslista.
6. Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
8. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
9. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio.
10.Päätetään jäsenyhdistyksiltä varsinaista,
nuoriso-, perhe-, kunnia- ja sotaveteraanijäsentä kohti perittävän jäsenmaksun määrä
sekä kannatusjäsenmaksun määrä seuraavalle vuodelle.
11.Päätetään luottamushenkilöille maksettavista palkkioista.
Kohdat 12-17 käsitellään valintaa edellyttävissä kokouksissa.
12.Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi.
13.Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja
seuraavaksi toimikaudeksi.
14.Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä näiden sääntöjen 16 §:n mukaisesti.
15.Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet
sekä 1. ja 2. varajäsen.
16.Valitaan tilintarkastajat seuraavaksi toimikaudeksi näiden sääntöjen 20 §:n mukaisesti.
17.Valitaan vaalivaliokunnan jäsenet.
18.Käsitellään jäsenyhdistysten tekemät aloitteet.
19.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut
asiat.
20.Päätetään muista asioista, jotka kokous toteaa kiireellisiksi 2/3 (kahden kolmasosan)

enemmistöllä annetuista äänistä.
21.Kokouksen päättäminen.
Vuosikokouksen tehtäviin kuuluu myös liiton
kannalta huomattavan omaisuuden luovuttaminen ja kiinnitys sekä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen
jäsenen tai tilintarkastajan valinta tämän jäljellä olevaksi loppukaudeksi, jos tämä kuolee,
eroaa tai tulee pysyvästi estyneeksi hoitamaan
tehtäviään.  
Hallituksen puheenjohtaja johtaa puhetta
vuosikokouksen puheenjohtajan valitsemiseen
saakka.

YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
14 § Ylimääräinen kokous pidetään, kun vuosikokous niin päättää tai kun hallitus katsoo
sen tarpeelliseksi.
Ylimääräinen kokous on pidettävä myös,
kun vähintään kolme jäsenyhdistystä, jotka
yhdessä edustavat vähintään 1/4 (yhtä neljäsosaa) liiton jäsenyhdistysten äänimäärästä, tai
kun 1/4 (yksi neljäsosa) jäsenyhdistyksistä sitä
vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Ylimääräisessä kokouksessa voidaan päättää vain kokouskutsussa mainituista asioista.

ALOITTEET VUOSIKOKOUKSELLE
15 § Vuosikokoukselle tarkoitettu aloite tulee
toimittaa hallitukselle neljä kuukautta ennen
kokousta. Hallituksen on tuotava aloite omalla
lausunnollaan varustettuna vuosikokouksen
käsiteltäväksi.

HALLITUS
16 § Hallituksen toimikausi on kolme (3)
vuotta. Toimikausi alkaa valintaa seuraavan
kalenterivuoden alusta.
Hallituksen jäseniä ovat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 5-7 varsinaista jäsentä sekä 1. ja 2. varajäsen.
Hallituksen jäsen voi toimia yhtäjaksoisesti
korkeintaan kaksi toimikautta samassa tehtävässä. Tehtävällä tarkoitetaan tässä puheenjohtajaa, varapuheenjohtajaa ja hallituksen
varsinaista jäsentä.
Liiton toimihenkilö ei voi olla hallituksen
jäsen.
Hallituksen jäsenillä tulee olla liiton toimialan asiantuntemus ja heidän enemmistönsä
tulee olla kuulovammaisia.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta tai jos vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä erikseen ilmoittamaansa asian
käsittelyä varten kirjallisesti vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on
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puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan lisäksi yli puolet hallituksen jäsenistä.
Mikäli sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat kumpikin estyneitä, voi hallitus
valita keskuudestaan kokoukselle puheenjohtajan. Kokous on päätösvaltainen, kun läsnä
on yli puolet hallituksen jäsenistä.
Hallituksen kokouksissa on läsnäolo- ja
puheoikeus toiminnanjohtajalla, asian esittelijänä toimivalla toimihenkilöllä sekä muilla,
joille hallitus sen myöntää.

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
17 § Hallituksen tehtävänä on muun muassa:
• johtaa, kehittää ja edustaa liittoa
• nimetä liiton edustajat eri tehtäviin
• kutsua koolle vuosikokoukset
• valmistella vuosikokouksissa käsiteltävät
asiat
• panna täytäntöön vuosikokousten tekemät
päätökset
• asettaa tarvittavat työryhmät ja toimikunnat
• hoitaa liiton varoja ja omaisuutta sekä huolehtia kirjanpidosta ja tilinpäätöksen valmistumisesta
• päättää kiinteistön ostosta, myymisestä,
vaihtamisesta ja kiinnittämisestä
• päättää pantin antamisesta
• päättää lainan ottamisesta
• hyväksyä uudet jäsenyhdistykset ja päättää
jäsenyhdistyksen erottamisesta liiton jäsenyydestä
• hyväksyä yhdistysten sääntömuutokset
• valita ja erottaa liiton toiminnanjohtaja sekä
vahvistaa hänen toimenkuvansa ja työsuhteensa ehdot
• ryhtyä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin
liiton tarkoituksen toteuttamiseksi.

LIITON NIMEN KIRJOITTAMINEN
18 § Liiton nimen kirjoittavat hallituksen
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä
tai jompikumpi yhdessä toiminnanjohtajan
kanssa.  
Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden nimetylle henkilölle yksin tai nimetyille
henkilöille yhdessä.
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TILI- JA TOIMINTAVUOSI
19 § Liiton tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina
huhtikuun 30. päivään mennessä.

TILINTARKASTAJAT
20 § Liitolla on kaksi tilintarkastajaa ja heillä
henkilökohtaiset varahenkilöt. Vaihtoehtoisesti liitolle voidaan valita yksi tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajien toimikausi on kolme (3)
vuotta.
Tilinpäätös tulee toimittaa tilintarkastajille
viimeistään kahta (2) kuukautta ennen sitä
vuosikokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan
ja vastuuvapaudesta päätetään.
Tilintarkastuskertomus toimitetaan hallitukselle ja osoitetaan vuosikokoukselle viimeistään kuukausi ennen edellä mainittua
kokousta.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
21 § Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vuosikokouksen päätöksellä. Asiasta on mainittava
kokouskutsussa ja sääntöjen muuttamisen
on saatava hyväkseen vähintään 2/3 (kahden
kolmasosan) määräenemmistö annetuista
äänistä.

LIITON PURKAMINEN
22 § Liitto voidaan purkaa vuosikokouksen
tekemällä päätöksellä. Asiasta on mainittava
kokouskutsussa ja purkamispäätöksen on saatava hyväkseen vähintään 2/3 (kaksi kolmasosaa) määräenemmistö annetuista äänistä.
Liiton purkauduttua tai tultua lakkautetuksi sen jäljellä olevat varat luovutetaan purkamispäätöksen tehneen kokouksen päätöksen
mukaisesti näiden sääntöjen toisessa pykälässä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi.
Liitolle lahjoitettujen tai testamentattujen
varojen käytöstä päätetään samalla tavalla,
ellei lahjoittaja tai testamentin antaja ole
nimenomaan toisin määrännyt.

JÄSENOIKEUKSIEN SÄILYMINEN
23 § Näillä säännöillä ei ole takautuvaa vaikutusta jäsenen vahingoksi, vaan saavutetut
jäsenoikeudet säilyvät.

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.

Ajankohtaista
tulkkauspalveluista
Uusi tulkkauspalveluopas
Tiesitkö, että tulkkia voi käyttää kaikkialla:
esimerkiksi asioinnissa, työssä, kokouksissa,
harrastuksissa, vapaa-ajan tapaamisissa ja
opiskelussa. Lisätietoa löydät Kuuloliiton tulkkauspalveluoppaasta, jossa kerrotaan tulkkauspalvelupäätöksen hakemisesta, eri tulkkausmenetelmistä, tulkin tilaamisesta ym.
Opas löytyy liiton verkkosivuilta osoitteesta:
www.kuuloliitto.fi/toiminta/esteettomyys/tulkkaus/

Vammaisten tulkkauspalvelua voidaan
järjestää myös muilla kielillä
Tähän asti oikeus tulkkauspalveluun on
myönnetty vain niille, jotka osaavat suomea
tai ruotsia tai vastaavia viitottuja kieliä. Toimiviksi kommunikointikeinoiksi on katsottu
esimerkiksi suomalainen tai suomenruotsalainen viittomakieli, suomen tai ruotsin kielen
mukaan viitottu puhe, kirjoitustulkkaus, taktiili viittominen tai kirjoittaminen. Toimivaksi
kommunikointikeinoksi ei siis ole katsottu
muiden puhuttujen tai viitottujen kielten osaamista.
Jatkossa Kela ei rajaa asiakkaan oikeutta
tulkkauspalveluun sen perusteella, mitä kieltä
hän käyttää. Kommunikointikeinona voi siis
olla esimerkiksi kirjoitustulkkaus englanniksi tai venäläinen viittomakieli. Tulkkauksen
järjestyminen edellyttää, että tilauksiin löytyy
kielitaitoisia tulkkeja.
Asiakastietolomakkeet TU10, TU11 ja TU12
päivitetään kevään aikana. Ennen kuin uudet
asiakastietolomakkeet ovat saatavilla, asiakkaat voivat ilmoittaa Vammaisten tulkkauspalvelukeskukseen, jos he tarvitsevat tulkkausta jollakin vieraalla kielellä.
Lisätietoa: www.kela.fi/vatu

Tilaa Kuuloliiton
sähköinen uutiskirje
Kuuloliiton uutiskirje tarjoaa
yhteistyökumppaneille, jäsenille ja kaikille
kiinnostuneille ajankohtaista tietoa
Kuuloliiton vaikuttamistyöstä sekä yleensä
kuulovammaisalalla tapahtuvista muutoksista.
Kuuloliiton uutiskirje ilmestyy sähköpostilla
noin neljä kertaa vuodessa.
Kirjeen voi tilata osoitteessa:
www.kuuloliitto.fi/ajankohtaista/uutiskirje
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Kurssit 2020
tusjohtaja Piia Malmbergiin, piia.
malmberg@auris.fi, 0440309850.

Korona-epidemian vuoksi KuuloAuris Oy:n tuottamat Kelan moniammatilliset kuulonkuntoutusjaksot
ovat siirtyneet kevään ja kesän
osalta. Aloitamme tämän hetkisen
tiedon mukaan Kelan moniammatilliset kuntoutusjaksot jälleen
3.8.2020.
Olemme henkilökohtaisesti olleet
yhteydessä niihin asiakkaisiin,
joiden jaksoajankohtia on jouduttu
siirtämään myöhemmälle syksyyn.
Lisäksi autamme tarvittaessa
asiakkaita hakemaan jatkoa Kelan
päätöksiin tai haemme sitä asiakkaiden puolesta.
Koronatilanteesta huolimatta
moniammatilliseen yksilökuntoutukseen voi ja kannattaa ohjata asiakkaita sekä laittaa hakemuksia,
jotta varmistamme kuulon kuntoutusjaksojen toteutumisen myös
syksystä eteenpäin. Tällä hetkellä
uusien kuntoutujien kuntoutusjaksojen aloitusajankohta riippuu
asiakasryhmästä: uudet asiakkaat
ohjataan seuraavaan vapaaseen
kuntoutusajankohtaan tai mahdollisille peruutuspaikoille. Vapaita
paikkoja Kelan kuntoutusjaksoillemme voi tiedustella suoraan
asiakaspalvelustamme: puhelin
0447708444 tai asiakaspalvelu@
auris.fi (huom. kesän poikkeusaukiolot alla).
Seuratkaa myös päivitettyjä
internet-sivujamme www.auris.fi
tai www.facebook.com/kuuloauris
Tiedotamme säännöllisesti syksyn
jaksojen vapaista paikoista.
PUHELINASIAKASPALVELU on auki
25.5.-22.6. välisenä aikana vain
maanantaisin kello 9-15.
Puhelinasiakaspalvelu on kokonaan suljettuna kesälomakaudella
23.6.-29.7. Asiakas- ja kuntoutustilanteeseen liittyviä kyselyitä voitte
lähettää osoitteeseen asiakaspalvelu@auris.fi, mutta vastauksessa
saattaa loma-aikana olla viiveitä.
Yhteistyökumppanit voivat olla
yhteydessä hallinnollisiin kysymyksiin ja sopimuksiin liittyen toimi36

TINNITUSPALVELUT ja tinnitukseen
ja ääniyliherkkyyteen liittyvä kuntoutus toteutuu edelleen. Tinnituspalveluihin voi hakeutua olemalla
suoraan meihin yhteydessä.
Lisätietoa yhteistyökumppaneille tinnituspalveluihin liittyen:
kristiina.laakso@auris.fi.
AIKUISTEN RYHMÄT
(KELA kuntoutus)
Sisäkorvaistutetta käyttävien
ryhmä
1.jakso 26.-30.10.2020
Jatkojaksot vuonna 2021
Ryhmässä on kolme paikkaa vapaana!
LASTEN RYHMÄT (KELA kuntoutus)
Mikrotia ryhmä perheille, jotka haluavat tietoa ja vertaistukea mikrotialapsen kuntoutukseen liittyen
1. jakso 5. – 9.10.2020
jatkojaksot vuonna 2021
Muutama paikka vapaana!
PALVELUT tinnituksen ja ääniyliherkkyyden hoitoon
Otamme vastaan uusia asiakkaita. Varaa aika suoraan meiltä,
kyseessä ei ole Kelan palvelu!
PSYKOLOGIN
TINNITUSKONSULTAATIO
Yksilöllistä ohjausta ja tietoa
tinnituksen ja ääniyliherkkyyden
kanssa selviämisen ja itsetuntemuksen tueksi.
TINNITUSHOITO kognitiivisen käyttäytymisterapian (CBT) menetelmin
Intensiivinen psykologinen
hoitomuoto elämänlaatua heikentävään ja pitkään jatkuneeseen
tinnitukseen sekä ääniyliherkkyyteen. Sertifioidun kuuloalanpsykologin toteuttama tinnitushoito
kognitiivisen käyttäytymisterapian
(CBT) menetelmin. Tukea myös
tinnitus- tai ääniyliherkkyysoireisiin liittyviin psykologisiin liitännäishäiriöihin, kuten ahdistukseen,
masennukseen ja unettomuuteen.
Hoito sisältää 6 tapaamiskertaa ja
tarvittaessa seurantakäynnin.

Tinnituspalvelut ovat omakustanteinen terveydenhoitopalvelumme eikä niistä voi saada Kelan
korvausta. Ennen psykologin vastaanotolle hakeutumista on suositeltavaa keskustella oman lääkärin
kanssa mahdollisten poissuljettavien sairauksien varmentumiseksi.
Tapaamiset eivät sisällä kuulon
tai korva-, nenä- ja kurkkualueen
tutkimusta eikä näiden sairauksien
diagnosointia.
www.auris.fi/tinnitus
Lisätietoja:
Asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@auris.fi
p. 044 770 8444
(maanantaisin kello 9.00-15.00,
suljettu 23.6.-29.7.)
Piia Malmberg
Toimitusjohtaja
piia.malmberg@auris.fi
p. 044 030 9850
Kristiina Laakso
Kuntoutusasiantuntija, psykologi
kristiina.laakso@auris.fi
p. 050 511 8046
(tinnituspalvelut)
Marianne Montonen
Hallintoasiantuntija
marianne.montonen@auris.fi
p. 044 752 5568
(KELA kuntoutus)

Kopolan
kurssikeskus
Kopolan kurssikeskuksen
sopeutumisvalmennuskurssit
syyskaudelle 2020
Kuuloliiton Kopolan kurssikeskuksen kevään sopeutumisvalmennuskurssit ovat koronavirusepi-demian
vuoksi siirretty syyskaudelle.
Syksyn kursseille siirroista ja
aikatauluista on kaikille kurssi-laisille ilmoitettu henkilökohtaisesti.
Kurssit toteutetaan koronatilanteen salliessa viranomaisoh-jeita
noudattaen. Osa kursseista järjestetään alkuperäisen suunnitelma
mukaisesti ja näille kursseille voi

edelleen hakea. Mikäli kurssien
toteutus myös syksyn osalta joudutaan muuttamaan, järjestetään
vaihtoehtoisena etäkursseja. Mahdollisista muista uusista verkkokursseista tiedote-taan syksyllä.
Hakea voi edelleen seuraaville
kursseille. Ajankohdat ovat:
· 24.-28.8.2020
· 7.-11.9.2020
· 21.-25.9.2020
· 5.-9.10.2020
· 2.-6.11.2020
Kurssien aiheina ovat kuulo ja
sen vaikutukset toimintakykyyn.
Osallistujat saavat valmiuksia kuulokojeen käyttöön sekä tietoa kuulon
apuvälineistä, kommunikaatiomenetelmistä ja tulkkauspal-velusta.
Vertaiskeskustelut huonokuuloisuudesta, läheisten kokemuksista
ja arjessa toimimisen keinoista ovat
olennainen osa kurssiohjelmaa.
Kurssit sisältävät viiden päivän
kurssiohjelman. Majoitus on kahden
hengen huoneissa täysihoi-dolla.
Kurssilaiselta edellytetään omatoimisuutta, koska kursseilla ei ole
avustavaa henkilökun-taa. Kurssit
järjestetään Veikkauksen tuella ja
ne ovat osallistujille maksuttomia.
Matkakuluista osallistujat vastaavat itse.
Lisätietoa ja hakemukset: Kuuloliiton verkkosivut: https://www.
kuuloliitto.fi/palvelut/koulutuksetja-kurssit/ Kuuloliiton aluetyöntekijät: https://www.kuuloliitto.fi/yhteystiedot/toimihenkilot/ Kurssisuunnittelija Sanna Lehtoväre p. 040 770
3803, sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi
Hakemukset tulee lähettää
viimeistään kuusi viikkoa ennen
kurssin ajankohtaa, joko sähköpostilla (osoitteet yllä) tai maapostina
seuraavasti: Kopolan kurssikeskus,
PL 11, Velisjärventie 50, 17801
Kuhmoinen
Kaikille hakijoille ilmoitetaan
kurssivalinnasta kirjeellä noin
kolme viikkoa ennen kurssia. Valinnassa etusijalla ovat hakijat, jotka
eivät aikaisemmin ole osallistuneet
kuulon sopeutumisvalmen-nukseen.
OMAKUSTANTEISET LOMA- JA VIIKONLOPPUTAPAHTUMAT
Omakustanteiset loma- ja viikonlopputapahtumat on tarkoitettu

kaikille kiinnostuneille. Ta-pahtumien hintaan kuuluvat ruokailut,
majoitus ja ohjelma. Tapahtumiin
ei sisälly liinavaattei-ta, mutta ne
voi saada 15 euron lisähintaan Kopolasta tai tuoda itse. Tapahtumat
alkavat per-jantai-iltana, jolloin
tarjolla on iltapalaa ja sauna.
Tapahtumat toteutetaan koronatilanteen salliessa viranomaisohjeita noudattaen.
TAPAHTUMA: / HINTA / AJANKOHTA

Kesäpäivät (KKY järjestää) / 120 €/
hlö / 13.-16.7
Virkistys-ja vertaistapahtumapäivät (KKY) / 120 €/hlö / 10.-13.8
”Mitä meille kuuluu?”-vertaistapaaminen / 120 €/hlö / 15.-17.9.
”Mitä meille kuuluu?”-vertaistapaaminen / 120 €/hlö / 28.-30.9
Neulontaviikonloppu pikkujouluineen / 120 €/hlö / 23.-25.10
Yhteystiedot
Kuuloliitto ry, Kopolan kurssikeskus
Velisjärventie 50, PL 11, 17801
Kuhmoinen
Sanna Lehtoväre sanna.lehtovare@
kuuloliitto.fi
p. 0407703803 / 03 55 22 111 Kotisivut: www.kopolakuhmoinen.fi
Facebook sivut: Kopola Kuhmoinen

Kuuloliiton alueelliset
sopeutumisvalmennuskurssit
syyskaudella 2020
Kuuloliiton alueelliset
sopeutumisvalmennuskurssit
ovat koronavirusepidemian
vuoksi siirretty syyskaudelle
tai ensi vuoden puolelle. Syksyn
uusista aikatauluista on
kaikille kurssilaisille ilmoitettu
henkilökohtaisesti, eikä niille
kursseille enää voi hakea. Kurssit
toteutetaan koronatilanteen
salliessa viranomaisohjeita
noudattaen. Mikäli kurssien
toteutus myös syksyn osalta
joudutaan muuttamaan,
järjestetään vaihtoehtoisena
etäkursseja. Mahdollisista
muista uusista verkkokusseista
tiedotamme syksyllä.
Hakea voi edelleen tinnitus- ja
työikäisten kursseille, joiden ajankohdat ja paikat ovat:

• 29.–30.9.2020 Tinnituspainotteinen kurssi, Scandic Helsinki
Aviacongress
• 7.-8.11.2020 Työikäisten kurssi,
Scandic Helsinki Aviacongress
Kursseilla käsitellään kuuloon ja
tinnitukseen liittyviä teemoja ja
niiden vaikutusta toimintakykyyn.
Tinnituskurssilla käsitellään tinnituksen poisoppimisen menetelmiä
ja työikäisten kurssilla työelämään
liittyviä asioita. Kursseihin voi
myös läheinen osallistua.
Kurssit sisältävät kahden päivän kurssiohjelman ja työikäisten
kurssi myös 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 Sosiaalija terveysjärjestöjen avustuskeskus
(STEA) avustuksella ja ne ovat
osallistujille maksuttomia. Matkakuluista osallistujat vastaavat itse.
Lisätietoa ja hakemukset:
Kuuloliiton verkkosivut: https://
www.kuuloliitto.fi/alueelliset-sopeutumisvalmennuskurssit/
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 työikäisten- ja
tinnituskurssille: Anna-Maija
Tolonen, Puutarhakatu 8 b F 607,
20100 Turku.
Kaikille hakijoille ilmoitetaan
kurssivalinnasta kirjeellä noin kolme viikkoa ennen kurssia. Valinnassa etusijalla ovat hakijat, jotka
eivät aikaisemmin ole osallistuneet
kuulon sopeutumisvalmennukseen.

37

Ilmoitustaulu
TUETUT LOMAT HUONOKUULOISILLE AIKUISILLE JA
HEIDÄN LÄHEISILLEEN JA TYÖIKÄISILLE
Kuuloliiton tuetut lomat toteutetaan
syksyllä 2020 poikkeavalla tavalla koronaepidemian vuoksi. Valinnoissa huomioidaan, ettei hakija ole yli 70-vuotias
eikä hänellä ole koronaepidemian
riskiryhmiin kuuluvia sairauksia.
Jos riittävästi hakijoita löytyy näillä
ehdoilla, loma toteutetaan aiemmin
ilmoitettuna ajankohtana.
Sport& Spa Hotel Vesileppis (12.7.17.7.2020) PERUTTU
Suomen Latu Kiilopää/Hotelli
Niilanpää (Saariselkä /Inari) (16.08.
-21.08.2020) PERUTTU
Imatran Kylpylä (Imatra) (23.8.
-28.08.2020) PERUTTU
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Kuortaneen Urheiluopisto (30.8.4.9.2020) ja Santa´s Resort & Spa
Hotel Sani (30.8.-4.9.2020):
Lomille valitaan osallistujat peruuntuneista lomista (alle yli 70-vuotias eikä
hänellä ole koronaepidemian riskiryhmiin kuuluvia sairauksia)
MTLH ei ilmoita erikseen lomalle hakijoille peruuntuneista lomista.
TUETTU LOMA TYÖIKÄISILLE
”Voimaa vertaisuudesta – lomat omatoimisille aikuisille”
Härmän Kylpylä
(27.09. – 02.10.2020)

Kutsu Kuuloliiton kuuroutuneiden toimikunnan
yleiskokoukseen
Kuuroutuneiden toimikunnan yleiskokous pidetään kuuroutuneiden viikonlopun yhteydessä 15.11.2020 klo 9:30.
Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Kokouksessa valitaan muun muassa
toimikunnan jäsenet ja puheenjohtaja.
Kuuloliiton sääntöjen mukaan äänioikeus kokouksessa on paikalla olevilla liiton
jäsenyhdistysten jäsenillä.
Tervetuloa!

Kuuroutuneiden toimikunta

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

Ledaren
”Sådd som Naimi Päiwiö för 90 år sedan påbörjat
har skapat en bra och mångsidig skörd.”

Ett långsiktigt arbete ger resultat

P

rostinnan Naimi Päiwiö grundade för 90
år sedan en egen intresseorganisation
för lomhörda, Suomen Huonokuuloisten Huoltoliitto, som nuförtiden heter
Kuuloliitto. Organisationen tog till uppgift att
fungera för de lomhördas bästa. Under åren
har verksamheten utvecklats enligt lomhörda
medlemmars behov. Kuuloliitto har varit med
om många samhälleliga förändringar och varje
förbundsstyrelse samt fullmäktige har sett ut
likt sitt eget tidevarv.
Jag blev medlem på 1970-talet. Då trodde
jag att det fanns lomhörda unga bara i Helsingfors, där jag hade möjligheten att tillsammans med min skolkamrat bekanta mig med
lokalföreningens verksamhet. Det är en hög
tröskel för många att komma till ett främmande ställe och gäng. Under åren har jag märkt
att då man stärker sitt sinne och överstiger
den där tröskeln, hittar man snabbt många
nya vänner med vilka man kan prata och växla erfarenheter.
Hörselskadan syns inte utåt, varigenom
den av de närstående personerna lätt blir
omärkt. Det engelskspråkiga ordet handicap
betyder skada, olägenhet. Handicap är en
bekant term i golf där den betyder kvittering,
försprång eller förmånligt utgångsläge. Hur
ger man personer med hörselskada kvittering
eller försprång i det alldagliga livet? Förutom de nödvändiga hjälpmedlen är kvittering
enligt mig även en aktiv verksamhet i den
egna intresseorganisationen. Genom att göra
olika saker kan vi på olika sätt uppmuntra oss
själva och varandra. En såhär blyg och skygg
person rehabiliteras så småningom till en
modig påverkare.
I Kuuloliitto finns något sådant unikt som
medlemmarna hittar, bemöter och känner.
Vi har fått mycket gjort tillsammans och vi
kan vara stolta över framgångarna samt att
vårt arbete värdesätts. Det är inte viktigt hur
många år man har bakom sig, utan viktigare
är det man fått till stånd med verksamheten.
På grund av coronapandemin for hela
världen huller om buller i våras. Enligt president Sauli Niinistös instruktion skulle man ta
fysisk distans och psykisk närhet.
Kurser, skolningar, förbundsfullmäktiges
möte och festseminariet annullerades i Kuuloliitto. Medlemmarna kan inte möta varandra,
diskutera om gemensamma saker och inte

heller växla erfarenheter. En del föreningar
har tagit sig mod till att samlas på distans och
man har aktivt i föreningen utvecklat även
nya möjligheter för distansdeltagande. Medlemmarna kan utveckla sina digikunskaper
genom att delta till exempel i distanscaféer för
att prata.
Det finns förväntningar på och behov av
föreningsverksamhet då samhället omkring en
genomgår kraftiga förändringar. Vid övergången till ett nytt årtionden verkar uppgifterna
öka och bli mångsidigare i Kuuloliitto. Miljöförändringarna har hämtat utvecklingsbehov
för verksamheten, så som förnyandet av regler. Framtiden utmanar oss att förnyas och vi
kommer att få se hurdan den ”nya normalen” i
Kuuloliitto kommer att vara.
Tacksamt kan vi konstatera att sådden som
Naimi Päiwiö för 90 år sedan påbörjat har gett
en bra och mångsidig skörd. Alla blommor i
morgon är frön idag. Tillsammans är vi starkare. Vi klarar av denna coronatid genom att
stöda varandra och det gemensamma arbetet
fortsätter.
Varma gratulationer och framgång till vår gemensamma
Kuuloliitto.
Låt var och en på sitt
eget sätt njuta av värme
och soliga sommaren.
TITTA VÄISÄNEN

Förbundsrådet
ordförande
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Kuulokojeparistot ja tarvikkeet parhailta valmistajilta, nopeasti kotiin toimitettuna.

Rayovac Extra Advanced -kuulokojeparistot 10, 312, 13, 675.

Ansmann-kuulokojeparistot: 10, 312, 13, 675.

Rayovac Extra Advanced -kuulokojeparistot:

Ansmann-kuulokojeparistot:

10x kiekkoa 30€ tai 3€ / kiekko.
Osta enemmän ja säästä enemmän -alennukset:
•
•
•
•

Tilausmäärä 0 - 14 kappaletta: 3,00€

kpl (Ei alennusta).
Tilausmäärä 15 - 24 kappaletta: 2,70€ kpl (-10% Ovh:sta).
Tilausmäärä 25 - 59 kappaletta: 2,55€ kpl (-15% Ovh:sta).
Tilausmäärä +60 kappaletta: 2,40€ kpl (-20% Ovh:sta).

10x kiekkoa 50€ tai 5€ / kiekko.
Osta enemmän ja säästä enemmän -alennukset:
•
•
•
•

Tilausmäärä 0 - 14 kappaletta: 5,00€

kpl (Ei alennusta).
Tilausmäärä 15 - 24 kappaletta: 4,00€ kpl (-20% Ovh:sta).
Tilausmäärä 25 - 59 kappaletta: 3,50€ kpl (-30% Ovh:sta).
Tilausmäärä +60 kappaletta: 2,70€ kpl (-46% Ovh:sta).

Tilaamyös
nyt! tilata soittamalla numeroon 045 168 0508
Voit
Nyt sinäkin voit tilata markkinoiden parhaat kuulokojeparistot edullisesti suoraan
www.kuulokojeparisto.fi tai jättämällä tilauksen sähköpostitse: info@kuulokojeparisto.fi,
tai tekstiviestillä numeroon: 045 168 0508. Toimitus kirjeenä 3,90€ / lähetys.
Puhelimitse ja sähköpostitse tehtyihin tilauksiin 14 päivää maksuaikaa.
Lasku tulee toimituksen mukana. Ei laskutuslisiä tai piilokuluja. Verkkokaupassa
tehtyjä ostoksia välittää OP Checkout, joka tarjoaa monipuoliset maksuvaihtoehdot.
Tutustu ehtoihin verkkokaupassa. Toimitamme tuotteet Kaarinasta, toimitusaika
1-3 arkipäivää.
www.kuulokojeparisto.fi - Puh. 045 168 0508

