
KUULOLIITON JULKAISU 2 • 2020

kuuloviesti

Kuulo ja työKuulo ja työ

Johannan työ on kuulemisen varassaJohannan työ on kuulemisen varassa

Huonokuuloisuus on rikkausHuonokuuloisuus on rikkaus

Kari Lumikero: Aion jatkossa laittaa  Kari Lumikero: Aion jatkossa laittaa  
herkemmin kojeen korvaanherkemmin kojeen korvaan



3  Pääkirjoitus

4  Lyhyesti

5  Puheenjohtajan palsta 

6  Terveydeksi 

8  Harjoittelussa Kuuloliitossa

10  Kuuloliitto 1950- ja 1960-luvuilla

12  Huonokuuloisuus on rikkaus

15  Kirjat:  
 Panoraama talon kahdeksannesta kerroksesta

16  Johannan työ on kuulemisen varassa

18  Työelämän neuvontapuhelin

20  Reportteri: Kari Lumikero

22  Neljännesmiljoonan äänentoisto

24  Nuoret

28  Saavutettavaa ATK-opetusta Kauhajoella

30  Kentältä

32  Kurssit

35  Ilmoitukset

38  Jokainen teko on merkityksellinen

39  Ledaren

SEURAAVAN LEHDEN 
 TEEMANA ON  

KUULOLLA 90 VUOTTA. 
LEHTEÄ VARTEN  

TOIMITETTAVAN AINEISTON 
TULEE OLLA TOIMITUKSESSA 

VIIMEISTÄÄN 
18.5.2020

16

Kuulo ja työ
KUULOVIESTI 2 • 2020

Kuuloliitto ry:n julkaisu 
85. vuosikerta, 5 kertaa 
vuodessa.

Kuuloliitto ry
Ilkantie 4, 00400 Helsinki 
Puh. (09) 5803 830 
kuuloviesti@kuuloliitto.fi 

Vastaava päätoimittaja 
Sanna Kaijanen
p. 040 508 1716

Päätoimittaja
Juha Hietala
p. 050 569 7978

Toimitus
Erkki Ahonen, p. 040 
5608 322

Toimitusneuvosto
Meria Mäkinen pj.
Erja Linkki
Leena Olsbo-Rusanen

Kuuloviestin tilaukset ja 
osoitteenmuutokset
www.kuuloliitto.fi  tai
(03) 552 2111
Tilaushinta 35 € vsk muille kuin 
jäsenille

Ilmoitusmyynti
Kuuloliitto ry, p. 050 569 7978 
Ilmoitusaineistot:
kuuloviesti@kuuloliitto.fi 

Sivunvalmistus
Etusivupaja – Loimaa

24

12

KANNEN KUVA: MARKKO TAINA/TAMMI

 2 

www.kuuloliitto.fi 
 www.moottorikorvat.net

ISSN-L 0023-5741
ISSN 0023-5741 (painettu)  
ISSN 2242-6752 (verkkolehti)

Painopaikka:
Reusner AS, Tallinna



“Työikäisille huonokuuloisille koronaepidemia  
voi aiheuttaa erityisen haasteellisen tilanteen.”

Pääkirjoitus

Oudoin vuosi ikinä

Maailma muuttuu nopeasti, joskus 
silmänräpäyksessä. Kukapa olisi 
osannut vielä alkuvuodesta olet-
taa Suomen olevan historiallisessa 

poikkeustilassa maaliskuun loppupuolella. Jo 
alkuvuodesta vaikutti, että käynnistynyt vuosi 
tulisi liitossa olemaan monin tavoin poikkeuk-
sellinen – tammikuussa päättyivät raskaat 
yt-neuvottelut ja samalla käynnisteltiin juhla-
vuotta monine tapahtumineen. 

Koronavirusepidemia on jo nyt muutamassa 
viikossa vaikuttanut merkittävästi suomalai-
seen työelämään, ihmisten arkeen ja talousti-
lanteeseen. Myös Kuuloliitossa on pikatahtia 
jouduttu peruuttamaan kaikki kurssit ja 
kokoukset aina huhtikuun loppuun saakka. 
Jää nähtäväksi, riittävätkö nämä peruutukset, 
sillä epidemia voi jatkua vielä pitkäänkin.

Työikäisille huonokuuloisille koronaepide-
mia voi aiheuttaa erityisen haasteellisen tilan-
teen. Tutkimusten perusteella huonokuuloiset 
ovat huonommassa työmarkkina-asemassa 
kuin valtaväestö, ja nyt tilanne näyttää ajau-
tuvan monissa yrityksissä massalomautuksiin. 
Epävarma työllisyystilanne, kotiin eristäy-
tyminen ja kenties samanaikainen lapsista 
huolehtiminen voivat aiheuttaa huomattavaa 
stressiä ja ahdistusta.

Kuuloliiton työntekijät siirtyivät maalis-
kuun puolivälissä pääasiassa etätöihin tapah-
tumien ja kokousten peruunnuttua. Onneksi 
liitossa on vahva perinne etätöille, ja uusia 
sähköisiä menetelmiä on otettu käyttöön nope-
aan tahtiin. 

Etätöihin ja -yhteyksiin siirtyminen voi olla 
kuulovammaisille hankalaa. Verkon kuormit-
tumisesta johtuen kuva ei välttämättä video-
neuvotteluissa ole laadultaan paras mahdol-
linen ja äänikin voi pätkiä. Omat haasteensa 
on usein myös äänen siirrossa suoraan kuulo-
kojeeseen. Tällä hetkellä monellakaan työikäi-
sellä huonokuuloisella ei ole käytössä esimer-
kiksi FM-laitetta, jolla siirron voisi kätevästi 
toteuttaa. Puhelimille on jo onneksi erilaisia 
sovelluksia, joilla puheen voi muuttaa suoraan 
tekstiksi. 

Koronavirusepidemia on paljastanut paljon 
puutteita viranomaisviestinnän esteettömyy-

dessä. Kriisin alkaessa tv:n suorista erikoislä-
hetyksistä puuttuivat tekstitykset. On käynyt 
ilmeiseksi, ettei läheskään kai-
kissa sairaanhoitopiireissä 
ole vielä kuulovammaisille 
soveltuvaa tekstimuotois-
ta kommunikointitapaa. 
Myöskään työterveys-
huoltoon ei välttämättä 
saa yhteyttä muutoin 
kuin puhelimitse. Näiden 
epäkohtien korjaamiseksi 
tulemme varmasti teke-
mään aktiivisesti vaikutta-
mistyötä

Koronakaranteeni eristää 
monet ihmiset koteihinsa 
viikkokausiksi. Kaikilla tulisi 
olla yhdenvertainen mahdol-
lisuus saada apua ja tukea.  
Laajennamme jatkossa 
neuvontapalvelujamme 
niin, että pystymme tar-
joamaan apua mahdolli-
simman suurelle joukolle. 
Lisäksi valmistelemme 
parhaillaan opasta ja 
videota saavutettavan 
verkkokoulutuksen 
ja -lähetyksen sekä 
webinaarin järjestä-
misestä.

Koronaepidemia 
voi hetken aikaa 
haitata toimin-
taamme, muttei se 
sitä kuitenkaan 
pysäytä. Toivotaan, 
että pahin olisi ohi 
viimeistään kesän 
jälkeen - näin sai-
simme kokoontua 
liittokokoukseen 
tärkeiden päätös-
ten äärelle.

JUHA HIETALA

 3 



Lyhyesti

Kuuloliitto peruuttaa kaikki 
tapahtumat ja kurssit 
toukokuun loppuun saakka
• Kopolan kurssit
• Alueelliset sopeutumisvalmennuskurssit
• Kuulopiirien seminaarit ja neuvottelukuntien koko-

ukset
• Liittovaltuuston seminaari ja kokous 24.-25.4. siirre-

tään mahdollisesti kesäkuulle
• Kuuloliiton juhlaseminaari 2.6. siirretään pidettä-

väksi syksyllä
Tapahtumien peruuttamisesta huolimatta palvelem-
me  entiseen tapaan puhelimitse, sähköpostitse ja 
verkossa sekä kehittelemme myös uusia ohjaus- ja 
neuvontamenetelmiä. Ohjausta annetaan Kuulolii-
ton neuvontapuhelimessa (09) 580 3370 maa-
nantaisin klo 9-15. Yhteyttä voi ottaa myös sähkö-
postitse info@kuuloliitto.fi 
 Ohjausta ja neuvontaa voi muina aikoina kysyä 
suoraan liiton toimihenkilöiltä.
 Tiedotamme ajankohtaisesta tilanteesta liiton 
verkkosivuilla (www.kuuloliitto.fi) ja some-kanavissa. 
Kursseille ilmoittautuneet saavat henkilökohtaisesti 
tiedon tapahtuman peruuntumisesta.

Koronaviruksen vaikutukset 
vammaisten henkilöiden 
tulkkauspalveluun
Koronaviruksen aiheuttamat kansalliset varotoi-
menpiteet voivat vaikuttaa vammaisten henki-
löiden tulkkauspalveluun. Asiakkaiden tilauksiin 
pyritään kuitenkin järjestämään tulkit, ja etäpal-
velua voi käyttää.
 Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen etäpal-
velussa asiakas saa etätulkkausta lyhytkestoisiin 
asiointeihin suomalaisella viittomakielellä. Palvelu 
on avoinna klo 8–16. Etäpalvelun aukioloaikaa on 
tarkoitus laajentaa huhtikuussa. Uusista aukiolo-
ajoista tiedotetaan kela.fissä.
 Koronavirustilanteen vuoksi asiakkaat voivat sen 
lisäksi poikkeuksellisesti käyttää myös Kelan sopi-
muskumppaneiden tarjoamaa etätulkkausta, jos sitä 
on tarjolla. Kelan tavoitteena on mahdollisimman 
tehokkaasti hidastaa koronaviruksen leviämistä ja 
suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia. Kela suosit-
telee etätulkkauksen käyttöä.
 Asiakas voi sopia tulkin kanssa tilauksen toteutta-
misesta etätulkkauksena sen jälkeen, kun tilaus on 
välitetty tulkille. Myös tulkki voi ehdottaa asiakkaalle 
etätulkkausta. Asiakas ja tulkki sopivat myös käytet-
tävästä etätulkkaustekniikasta.
www.kela.fi

Lasnäolokuntoutuksen 
keskeyttäminen vaikeuttaa 
Kuulo-Auriksen toimintaa
Kela ilmoitti 17.3.2020 tiedotteessaan keskeyt-
tävänsä läsnäolokuntoutuspalvelut toukokuun 
loppuun asti koronavirusepidemian takia. Kes-
keytys vaikuttaa suuresti palveluita tuottavien 
yritysten arkeen.
– Päätöksen myötä käytännössä kaikki kassavirta 
loppuu välittömästi ainakin kahden ja puolen kuu-
kauden ajaksi, toteaa lasten ja nuorten sekä aikuis-
ten kuulovammaisten yksilökuntoutusta toteuttavan 
Kuulo-Auris Oy:n toimitusjohtaja Piia Malmberg.
Malmberg on huolissaan kuulovammaisten laaduk-
kaan kuntoutustoiminnan jatkumisesta.
 – Valitettavasti tulojen ehtyminen voi vaikuttaa 
yrityksemme liiketoimintaan niin negatiivisesti, että 
kuntoutustoiminnan jatkuminen ja yrityksen tulevai-
suus voi olla jatkossa vaarassa.
 Nykyiset aistivammaisten moniammatilliset ja vaa-
tivat yksilökuntoutussopimukset eivät mahdollista 
etäkuntoutusta. Läsnäolokuntoutuksen loppuminen 
merkitsee siis koko kuntoutuksen keskeytymistä ja 
sitä, että jaksot voivat siirtyä useilla kuukausilla, jopa 
vuodella.
 Kuulovammaisten läsnäolokuntoutuksen keskeyt-
täminen vaikuttaa kuntoutujien arkeen ja hyvinvoin-
tiin. Lasten ja nuorten osalta kuntoutuksen keskey-
tyminen vaikuttaa voimakkaasti mahdollisuuksiin 
pärjätä varhaiskasvatuksessa ja koulussa sekä arjessa 
läheisten kanssa.

Sairaaloiden 
kuulokeskusten ja -asemien 
toiminta on rajoitettua 
koronavirusepidemian 
aikana
 
Koronavirusepidemian aikana sairaaloiden kuulo-
keskuksissa ja -asemilla keskitytään kuuloon liittyviin 
kiireellisiin ja päivystyksellisiin käynteihin. Kiireelli-
syys arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Osa kuulo-
keskuksista saattavat sulkeutua kokonaan.
 Kuulokojeiden huolloissa ja apuvälinepalveluissa 
toteutuvat kuitenkin välttämättömät palvelut.
 Kuulokojeiden korjauksiin ja säätöihin sekä muissa 
kuulon apuvälineisiin liittyvissä asioissa on syytä olla 
ensin puhelimitse yhteydessä omaan hoitotahoon.
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“Lieväkin kuulon aleneminen alkaa 
salakavalasti syömään jaksamista.”

Puheenjohtaja

Kokemuksia avokonttorista

Olen tehnyt jo pitkän rupeaman työelä-
mässä ja se jatkuu edelleen. Työym-
päristöni ovat olleet tyypillisiä toimis-
totiloja erilaisine vermeineen. Yleensä 

olen voinut tehdä työtäni omassa huoneessa 
tai pienen työryhmän kanssa samassa tilassa, 
jolloin olemme olleet samaa tiimiä. Nyt kuiten-
kin ensimmäistä kertaa olen työympäristössä, 
jota kutsutaan avotoimistoksi. Siellä on työ-
paikkoja noin neljällekymmenelle henkilölle. 
Keskellä on käytävä ja työpöytiä on molemmin 
puolin kahdessa ja kolmessa rivissä. Itse sain 
työpisteen, joka sijaitsee tilan toisessa päädys-
sä ja työpöytä on seinää vasten. Tila on oikein 
viihtyisä ja siisti ja valoa on riittävästi. Omat 
lähimmät työkaverini ovat viereisissä työpis-
teissä ja loput oman tiimini kaverit ovatkin 
sitten toisessa kaupungissa. 

Aivan varmasti tulee ottamaan aikaa, että 
uuteen työpisteeseen tottuu. Mitään varsinai-
sia isoja puutteita ei ole, mutta viereisellä käy-
tävällä liikkuviin ihmisiin täytyy vielä tottua. 
Toinen hieman häiritsevä asia on, että jos joku 
tulee minun selkäni taakse puhumaan mi-
nulle, niin yleensä en siihen ihan heti reagoi. 
Jotkut tietävät, että täytyy tulla vähän lä-
hemmäksi ja saada katsekontakti, ennen kuin 
juttu alkaa luistamaan, mutta toisille tilanne 
tulee uutena vastaan. Joku saattaa ajatella, 
että tuo ei nyt vaan viitsi vastata. Siksi laitoin 
tuolini selkänojaan lapun, jossa on toimin-
taohje jutustelun aloittamiselle. Nykyisin 
muodissa olevat sähköpöydät lisäävät jonkun 
verran yleistä hälinää varsinkin, jos jollakin 
on sähköpöytä ylhäällä ja puhutaan puheli-
meen. Ääni kantautuu aivan eri tavalla isossa 
tilassa, kuin jos is-
tuttaisiin ja puhut-
taisiin sieltä käsin. 
Meidän tilassamme 
ei ole avotoimistois-
sa usein käytettyä 
kokolattiamattoa, 
jolloin äänen kaiku-
minen on hieman 
voimakkaampaa 
kuin kokolattiama-
ton kanssa. Lisäksi 
pelisäännöt ovat 
vielä äänen käyttä-
misestä sopimatta, 
mutta uskon kyllä, 
että uusi toimistom-
me tulee toimimaan 

oikein hyvin. Onhan siellä kuitenkin varattu 
pieniä neuvotteluhuoneita riittävästi palaveri-
en pitämistä varten.

Meitä kuulovammaisia on monenlaisia ja 
itse olen ollut siinä mielessä onnekas, että 
kuulokojeiden avulla olen aika mukavasti 
tullut toimeen. Täytyy kuitenkin todeta, että 
se on kovin pienestä kiinni, koska työelämäs-
sä pärjääminen tulee vaatimaan enemmän 
huomiota. Jos kuulo heikkenee vain hieman, 
voi se tarkoittaa sitä, että esim. tavallisissa 
kokoustilanteissa ei enää kuulokojeilla tule 
toimeen, vaan on hankittava lisää apuvä-
lineitä. Tässä tulee olla rohkea ja tietoinen 
tarvittavista apulaitteista ja myös huolehtia 
siitä, että kuulokojeet ovat oikein säädettyjä ja 
ehjiä. Kuulokeskusten palveluja tulee käyt-
tää aina, kun siihen vähänkin tuntuu olevan 
tarvetta. Lieväkin kuulon aleneminen alkaa 
salakavalasti syömään jaksamista ja osallistu-
mista muiden työkavereiden keskusteluihin ja 
voi pitkälle edetessään johtaa jonkinasteiseen 
eristäytymiseen muusta työyhteisöstä. Jos 
näin on alkanut käymään, on syytä hankkia 
uusia apuvälineitä tai muuta apua, että tilan-
ne ei muuttuisi huonommaksi.

Suomea koettelee tätä kirjoittaessani 
vakava virusuhka. Itse sain juuri ohjeet olla 
etätöissä maaliskuun loppuun asti, eli seu-
raavat kaksi viikkoa. Koronavirusepidemia 
on vaikuttanut Kuuloliiton ja sen jäsenyh-
distysten toimintaan todella dramaattisesti 
aiheuttaen erilaisten tapahtumien siirtämisiä 
ja perumisia runsaasti. Kysymys on kuitenkin 
sen verran suuresta riskitekijästä varsinkin 
ikääntyneiden henkilöiden osalta, että kaik-

ki mahdollinen tulee 
tehdä tartuntojen 
estämiseksi. Suomen 
hallituksen ja terveys-
viranomaisten ohjeis-
tusta tulee noudattaa 
ja toteuttaa siirtyneet 
tapahtumat tarpeen 
tullen toisena ajankoh-
tana. Tämä vaikuttaa 
myös kevätvaltuuston 
kokoukseen, joka on 
peruttu ja pyritään 
pitämään kesäkuun 
aikana.

Kevätodotuksin,  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.

Tietoa 
koronavirusepidemiasta
Päivittyvää tietoa löytyy mm. Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta:
www.thl.fi

Terveyskylä-sivustolla voi tehdä testin, jolla 
arvioidaan koronainfektion mahdollisuutta:
www.terveyskyla.fi/koronabotti

Tietoa koronaviruksesta –puhelinneuvon-
nan numero on 0295 535 535. Neuvontaa on 
mahdollista saada myös tekstiviestillä nume-
rossa 050 902 0163. Tekstiviestineuvonta on 
tarkoitettu henkilöille, jotka eivät esimerkiksi 
kuulovamman tai muun syyn takia voi käyttää 
puhelinta. Valtion yhteinen puhelinneuvonta 
on auki arkipäivisin klo 8-21 ja lauantaisin 
klo 9-15. Puhelinneuvonnasta ei saa terveys-
neuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä 
akuuteissa oireissa.

Valtakunnallisen päivystysavun numero 
on 116 117. Koronavirustartuntaa epäiltäessä 
tulisi ottaa yhteyttä joko valtakunnalliseen 
numeroon tai omalle terveysasemalle. Päivys-
tysapu on valtakunnallinen sairaanhoitopii-
rien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuollon 
neuvonta- ja ohjauspalvelu.

Uudenmaan Päivystysavulla on tekstipal-
velu henkilöille, jotka eivät kuule tai pysty 
tuottamaan puhetta. Palveluun kirjaudutaan 

pankkitunnuksilla. Tekstipalvelu toimii Ter-
veyskylän verkkosivuilla:
www.terveyskyla.fi/paivystystalo/palvelut/hus/päi-
vystysavun-tekstipalvelu 

Tekstipalvelu palvelee seuraavien kuntien 
asukkaita: Askola, Espoo, Hanko, Hyvinkää, 
Inkoo, Järvenpää, Karkkila, Kauniainen, Ke-
rava, Kirkkonummi, Lapinjärvi, Lohja, Lovii-
sa, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, 
Raasepori, Sipoo, Siuntio, Tuusula, Vantaa ja 
Vihti.

Joillakin sairaanhoitopiireillä on lisäksi 
omia neuvontapuhelimia koronaan liittyen:
Itä-Savon Sairaanhoitopiiri

Sosterin koronapuhelin 015 527 2700 arki-
sin klo 8-18.
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Soiten koronaneuvontapuhelin: 06 828 7499 
klo 8-20.
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri

Numero 040 825 1072 toiminnassa ympäri 
vuorokauden
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Neuvontanumero (08) 315 2655
Satakunnan sairaanhoitopiiri

Päivystysnumero 02 627 6868
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Kuurojen ja huonokuuloisten tekstiviestiasi-
ointi numerossa 050 592 4740

Hengitystieinfektioita vältetään parhaiten huolehtimalla käsihygieniasta.   APTEEKKARILIITTO / VIRPI EKHOLM
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Ilo ja hyöty irti 
apuvälineistä 
opastusvideoiden avulla
Invalidiliiton TuleApu-hanke on tuottanut 
laadukkaita ja selkeitä opastusvideoita liik-
kumisen apuvälineen käyttäjille. Videoissa esi-
tellään rollaattori, pyörätuoli, sähköpyörätuoli 
ja sähkömopo sekä opastetaan niiden ergo-
nomiseen käyttöön. Vinkkejä tarjotaan myös 
pyörätuolin käyttäjän avustajalle.

Liikkumisen apuvälineen tarkoitus on lisätä 
käyttäjänsä toimintakykyä. Leimaantumisen 
pelko on niin suuri, että usein rollaattori tai 
kävelykeppi jää nurkkaan sen tarjoamasta 
arjen helpotuksesta huolimatta. Uuden apuvä-
lineen käyttö vaatii aina totuttelemista.

– Fysioterapeuttina työskennellessäni, 
samoin kuin myös nykyisessä työssäni, olen 
käynyt lukuisia keskusteluja apuvälineen 
käyttöönottamisesta. Siitä miten apuvälineen 
tarkoitus on tukea ja helpottaa arjen toimin-
toja niin, että voimia jäisi muuhunkin kuin 
vain pakollisiin askareisiin. Opastusvideoiden 
toivotaan kannustavan omatoimiseen harjoit-
teluun. Pääkaupunkiseudulla avuksi voi pyy-
tää myös osaavan apuvälinekummin, kertoo 
TuleApu-hankevastaava Maarit Honkasola.

Apuvälinevideot ja muu aineisto ovat va-
paasti hyödynnettävissä osoitteessa: https://
www.invalidiliitto.fi/liikkumisenapuvalineista

TuleApu-hanke rohkaisee liikkumisen 
apuvälineen sujuvaan käyttöön sekä edistää 
liikkumisen apuvälineitä käyttävien henkilöi-
den tuki- ja liikuntaelinterveyttä. 

Lähde: Invalidiliitto

Tietoa lapsen näöstä
Näkemisen ja silmäterveyden toimiala NÄE ry 
on julkaissut lasten ja nuorten toiminnalliseen 
näköön keskittyvän Lapsennäkö.fi verkkosi-
vuston. Matalan kynnyksen tukea, apua ja in-
foa sisältävä tietopankki on suunnattu lasten 
ja nuorten läheisille aikuisille.

– Näkö vaikuttaa merkittävästi ihmisen 
toimintakykyyn – mahdollisuuksiin keskittyä 
koulussa, oppia ja harrastaa. Hyvä näkeminen 
vaikuttaa jokaisen arkeen päivittäin, muistut-
taa NÄE ry:n toimitusjohtaja Panu Tast.

– Haluamme, ettei yksikään lapsi jäisi mis-
tään paitsi korjattavissa olevan heikentyneen 
näön vuoksi. Digitalisaation myötä lisääntyy 
myös erilaisten näyttöjen käyttö. Kulutamme 
valtavia määriä teksti-, kuva- ja videosisältöjä 
päivittäin. Yhteiskunnassa mukana pysyäk-
seen on jokaisen nähtävä mahdollisimman 
hyvin, Tast jatkaa.

Verkkosivuilta löytyy tietoa näön kehityk-
sestä ja kehityshäiriöistä, näkemisen yhtey-
destä oppimiseen sekä mahdollisiin oppimis- ja 
keskittymisvaikeuksiin; hyvän näkemisen 
merkityksestä muulle kehitykselle ja toimin-
nalle sekä toiminnallisen näön ongelmista. Si-
vusto sisältää tietoa myös erilaisista keinoista 
lapsen näön korjaamiseen eri elämänvaiheis-
sa, silmien suojauksesta ja näön heikkenemi-
sen ehkäisystä arjessa.

Tutustu sivustoon osoitteessa Lapsennäkö.fi 

KUVA: PIXABAY

Kirkkaassa kevätauringossa on hyvä muistaa 
suojata silmät.  KUVA: ANNETTE FAGERSTRÖM
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Heippa, olen Henna ja ollut Kuuloliitol-
la työharjoittelussa kaksi ja puoli kuu-
kautta. Harjoitteluni on jo päättänyt 
lukiessanne tätä, mutta kaikki asiat, 

jotka harjoittelusta sain mukaani jatkavat 
elämäänsä kun valmistun ja aloitan työelämän 
uudessa ammatissani. 

Syyt miksi hain harjoittelemaan juuri Kuu-
loliittoon olivat moninaiset. Ensinnäkin halu-
sin oppia ison järjestön toimintaperiaatteista. 
Toinen valintaan vaikuttava tekijä oli Kuulo-
liiton toimiminen yhteiskunnallisena vaikut-
tajana saavutettavuuden ja tasa-arvoisuuden 
puolesta. Kun suuri osa liiton jäsenistöstä 
koostui varttuneemmasta väestä, oli gerono-
miopiskelijana luontevaa hypätä harjoitteluun 
Kuuloliittoon. Pääsin olemaan ensimmäinen 
geronomiharjoittelija Kuuloliitossa.

Geronomi on ikääntymisen asiantuntija, 
jonka tehtävänä on tukea hyvää ja arvokasta 
vanhenemista sekä ikääntyneiden ihmisten 
toimintakykyä ja osallisuutta yhteiskunnassa. 
Kävinkin kertomassa geronomin koulutukses-
ta ja ammatista Helsingin kuuloyhdistyksessä, 
kun he kutsuivat minut siellä pitämämme di-
gipajan yhteydessä. Geronomi voi työskennellä 
monenlaisissa työympäristöissä ja näen, että 
Kuuloliitto voisi olla hyvinkin yksi niistä.

Harjoittelussa sain tutustua Kuuloliiton 
työntekijöiden monipuolisiin työtehtäviin. Eri 
alojen asiantuntijoilla on moninaista osaamis-
ta, ja he tekevät työtä aidolla kiinnostuksel-
la. Liitossa on tietämystä järjestötoiminnan 
sääntöpykälistä ääniaaltoihin ja harvinaisiin 
kuulovamma- ja sairausryhmiin, sekä tietysti 
paljon muuta. Erilaisten työnkuvien johdosta 
työntekijöillä oli myös erilaisia tapahtumia ja 
tilaisuuksia, johon opiskelijana pääsi osallis-
tumaan oman mielenkiinnon mukaan. Pää-
sin esimerkiksi tutustumaan minulle hyvin 
vieraaseen aiheeseen: harvinaisiin sairauksiin 
Harvinaiset -messuilla 29.2.

Työskentelin Digitaidot-projektissa, jossa 
kehitetään digiopastuksen saavutettavuutta.  
Projektin pilottialueet ovat pääkaupunkiseu-
tu, Joensuun seutu ja Lappi. Ilokseni pääsin 
harjoittelun aikana mukaan työmatkoille. 
Saimme tavata työparini kanssa ihania ih-
misiä, pitää digipajoja ja haistella paikallista 
tunnelmaa. Toimin pajoissa digiopastajan 
roolissa, josta sain kokemusta esimerkiksi 
uusiin tilanteisiin heittäytymisestä ja induk-
tiosilmukan käytöstä. Digipajojen pitämiseen 
liittyi myös suunnittelu- ja organisointityötä, 
johon osallistuin.  

Harjoittelu oli kokonaisuudessaan todella 

mielenkiintoinen. Pääsin seuraamaan työelä-
män muuttuvia oloja monessakin mielessä. 
Harmiksemme viimeinen suunniteltu työ-
matkamme ja digipaja Digitaidot-projektissa 
peruuntui yhteiskunnallisen tilanteen vuoksi. 
Viimeisinä viikkoina harjoittelussa pääsinkin 
käyttämään luovuuttaan miettiessä vaihto-
ehtoisia keinoja yhteydenpitoon jäsenten ja 
työkavereiden kanssa. Pystyn valmistuttuani 
hyödyntämään harjoittelussa saamaani tietoa 
ja luulen, että kaikesta oppii jotain. Tämä on 
todellakin ollut muutosten kevät, myös Kuulo-
liitossa.

Haluan kiittää kaikkia joiden kanssa olen 
saanut tehdä yhteistyötä, ja ketä olen kevään 
aikana tavannut. Olette ehdottomasti rikas-
tuttaneet harjoitteluani ja ajatteluani!

Hyvää jatkoa ja jaksamista kaikille<3

Terveisin  HENNA

Harjoittelussa 
Kuuloliitossa

Digitaidot arjen 
tukena -työpaja 
Helkan tuvalla  
Kuuloliiton Digitaidot-projektin 
digipaja vieraili alkuvuodesta mm. 
Helsingin Kuuloyhdistyksen tilois-
sa Helkan tuvalla.

Päivi Vataja ja Henna Järvinen Harvinaismessuilla.Päivi Vataja ja Henna Järvinen Harvinaismessuilla.
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Tekstipuhelinpalvelun 
uudet ajat
Tekstipuhelut ja tekstipuheluiden välityspalvelu 
tarjoavat kuuroille, kuulo-, kuulonäkö- ja puhevam-
maisille mahdollisuuden hoitaa asiointia muiden 
kansalaisten kanssa yhdenvertaisella tavalla. Palve-
lua voi hyödyntää internetin kautta täysin maksutta. 
Palvelun aukioloajat ovat muuttuneet. Uudet ajat 
ovat: ma-pe klo 6.00–22.00, la klo 8.00–18.00, sun-
nuntaisin ja arkipyhinä suljettu. Tutustu palveluun 
osoitteessa  www.tekstipuhelu.fi

Kuuloliitolta uusi video
Kuuloliitto täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Juhlavuo-
den kunniaksi liitto on julkaissut uuden videon.
Video löytyy Youtubesta  www.youtube.com 
Laita hakusanaksi: Kuuloliitto kuulolla jo 90 vuotta

Lyhyesti
KUVAT: ANNETTE FAGERSTRÖM 

Kuuloliitto 
Harvinaismessuilla
Kansainvälistä harvinaisten sairauksien päivää 
vietettiin karkauspäivänä 29.2. Harvinaiset-verkosto 
järjesti Harvinaismessut Musiikkitalolla, jossa 
Kuuloliittokin oli mukana omalla esittelypisteellä. 
Tapahtuma kokosi yhteen harvinaissairaat, läheiset, 
sote-alan ammattilaiset, potilasjärjestöjen ja harvi-
naisyhdistysten edustajat sekä kaikki muut asiasta 
kiinnostuneet. 
 Harvinaissairauksia tunnistetaan maailmanlaajui-
sesti useita tuhansia ja niitä löytyy kaikilta lääketie-
teen erikoisaloilta. Vaikka yksittäinen diagnoosiryh-
mä voi olla pieni, niin kaikkiaan harvinaissairaita on 
maailmassa yli 300 miljoonaa ja Suomessakin pitkälti 
yli 300 000.

Lisätietoja:  www.harvinaiset.fi

Tehtävänä oli 
etsiä puhelimen 
taskulamppu

KuuloliittoD I G I T A ID O T
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1950-luvulla liitto hoiti kattavasti 
valtakunnallista kuulonhuoltoa ja aloitti 
monipuolisen laitoskuntoutuksen.  
1960-luvulla laadittiin valtakunnallisia 
kuulonhuollon kehittämissuunnitelmia ja 
esitettiin muun muassa kuulokeskusten 
ja kuuloasemien perustamista 
kaikkiin yliopistollisiin sairaaloihin ja 
keskussairaaloihin.  Tämä toteutuikin 
1970-luvulla ja liiton omat palvelut 
siirtyivät pitkälti julkisen terveydenhuollon 
hoidettavaksi.

TEKSTI: ANNINA VIRTA

Kuuloliitto 90 vuotta
1950- ja 1960-luvuilla liitosta tuli 

asiantuntijavetoinen palvelujärjestö

1950-luvulla liiton 
johtohahmo oli 

sihteerinä ja Kuuloviestin 
päätoimittajana 1951 aloit-
tanut ja ensimmäisenä toi-
minnanjohtajana toiminut 
(1955-1958) ”tulisieluinen ja 
särmikäs” kapteeni Artturi 
Vuorimaa (1890-1972).  
30-luvulla Vuorimaa tuli 
tunnetuksi Lapuan liikkeen 
aktivistina ja hän toimi 
myös Mäntsälän kapinan 
(1932) operatiivisena pääl-
likkönä.  Vuorimaa järjesti 
kahden kansanedustajan sieppaukset suoraan 
perustuslakivaliokunnan istunnosta ja osallis-
tui heidän ”muilutuksiinsa”.  Näistä toimista 
Vuorimaa tuomittiin kahden ja puolen vuoden 
vankeusrangaistukseen, joka myöhemmin 
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muunnettiin ehdonalaiseksi.  Vielä 40-luvun 
alussa hän osallistui Suomen Kansallissosia-
listisen Työjärjestön toimintaan.

Liittoa Vuorimaa luotsasi ”kapea-alaista 
lääketieteellistä erikoistyötä” ja hyväntekeväi-
syystyötä tekevästä järjestöstä kohti laaja-
alaisempaa kuntoutustoimintaa järjestäväksi 
palvelujärjestöksi.  1953 liittoon palkattiin 
sosiaaliohjaaja ja 1955 valtio asetti Huonokuu-
loisten kuntoutuskomitean, jonka jäsen myös 
Vuorimaa oli.  30-luvulla aloittaneesta Kuulo-

laitepoliklinikasta tuli pro-
fessori Otto H. Meurmanin 
(1921-2011), Yrjö Meurma-
nin pojan johtama Kuulokes-
kus 1956.  Samana vuonna 
Suomen Huonokuuloisten 
Huoltoliiton nimi muuttui 
Kuulonhuoltoliitoksi.

Kuulokeskuksessa tehtiin 
kuulontutkimukset, kuulo-
kojesovitukset ja valmistet-
tiin korvakappaleet.  Siellä 
opetettiin ”näkökuuloa” ja 
kuulokojeen käyttöä.  Li-
säksi laadittiin kuntoutus-
suunnitelmia ja neuvottiin 

asiakkaita sekä puhelimitse että kirjeitse.  
Kuulokeskuksen tekninen laboratorio tarkis-
ti kaikki maahantuodut kuulokojeet ja teki 
niiden tyyppihyväksynnät.  Kuulokeskuksen 
yhteydessä toimi myös apuvälinepalvelu.  
1960-luvun lopulla Kuulokeskukseen palkat-
tiin ensimmäinen kuulonopettaja (nykyisin 
puheterapeutti) ja kuulokojemekaanikko.

  Lasten kuntoutustoiminta alkoi äiti-
lapsi-kirjekursseilla 1952.  Kuulovammaisten 
lasten tutkimuskoti perustettiin 1959 ja sen 
toimintaa täydentämään palkattiin lasten 
kotikuntoutuksen konsulentti 1960-luvulla.  
Tutkimuskodin toiminnan keskiössä oli lasten 
kuulovammojen diagnosointi ja kuulovam-
maisten lasten vanhempien ohjaus kommuni-
kaatiossa.

Jo 1930-luvulla alkanut kesäpäivä- ja kesä-
kurssitoiminta jatkui, mutta kurssien sisältö 
muuttui entistä selvemmin kuntoutukselli-
seksi.  Tämä loi pohjan ja mallin vuonna 1972 
alkaneille aikuisten sopeutumisvalmennus-
kursseille.

Huonokuuloisten lasten opetus- ja kouluasi-
aa pidettiin edelleen esillä.  Viisikymmentälu-
vun alkupuolelta lähtien kunnat perustivatkin 
kouluihin huonokuuloisten luokkia ja 1965 
aloitti Kuulovammaisten Lasten Vanhempien 
Liiton (perustettu 1963) toimesta ensimmäi-
nen huonokuuloisten koulu.  

Pääpaino viisikymmentäluvulla oli kuiten-
kin omien, uusien Kuulokeskus- ja kuntoutus-
palveluiden kehittämisessä ja markkinoinnis-
sa.  Kuusikymmentäluvun loppupuolella taas 

� Kuuloliitto on ollut ainakin 1970-luvun puoli-
väliin asti hyvin asiantuntijavetoinen.  Liiton 
hallitusten enemmistö koostui professoreis-
ta, tohtoreista, dosenteista, maistereista ja 
opettajista.  1956-1986 liittohallituksessa oli 
aina myös edustaja sosiaali- ja terveysminis-
teriöstä.  Palkatussa henkilöstössä keskeisissä 
tehtävissä oli upseereita: kapteeni I.M.Varoma 
sihteerinä ja Kuuloviestin päätoimittajana 
1938-47, kapteeni Artturi Vuorimaa sihteerinä 
ja päätoimittajana 1951 alkaen ja ensimmäise-
nä toiminnanjohtajana 1955-1959 sekä eversti 
Eino Vainio järjestösihteerinä 70- ja 80-luvuilla.
� 1950-luvulla perustettiin 20 uutta yhdistystä, 

1960-luvun lopussa yhdistyksiä oli 25 (?) ja 
niissä jäseniä yhteensä 2400.  Aloite yhdistys-
ten perustamiseen tuli lähes aina liitolta, ei 
paikallisilta toimijoilta.
� Ojalan ja Pöntyksen (1991) mukaan ensimmäis-

ten neljän vuosikymmenen aikana ”Kuulon-
huoltoliitto oli löytänyt monia kuulovammais-
ten kannalta merkittäviä asioita ja luonut niistä 
palveluita, mutta se ei ollut kunnolla löytänyt 
sen enempää itseään kuin kuulovammaisia-
kaan.”

keskityttiin valtakunnallisten kuulonhuolto-
suunnitelmien tekemiseen.  Dosentti Tapani 
Jauhiaisen johdolla syntyi suunnitelma sai-
raaloiden kuulokeskus- ja kuuloasemaverkon 
luomiseksi, Otolaryngologiyhdistyksen kanssa 
tehtiin suunnitelma kuulonhuoltajien (audio-
nomien) kouluttamiseksi ja kuulonopettajien 
(puheterapeuttien) koulutusta suunniteltiin 
yhteistyössä yliopistojen kanssa.

Oman toimitilan (Hietalahdenakatu 18) 
liitto sai 1955, mutta liiton palvelut olivat 
silti hajallaan pitkin Helsinkiä.  Eri toiminnot 
ja palvelut yhdistävää toimitaloa ryhdyttiin 
suunnittelemaan kuusikymmentäkuvun puoli-
välissä ja Kuulovammaisten kuntoutustaloksi 
kutsuttu rakennus Mäkipellontiellä vihittiin 
käyttöön 4.9.1970.  Otto H. Meurmanin lisäksi 
liiton pitkäaikaisia viisikymmentäluvulla 
aloittaneita vaikuttajia olivat sosiaalineuvos 
Esa Raiskila (hallituksen jäsen 1953-80, 
liiton puheenjohtaja 1981-85), opettaja Heikki 
Urkola (hallituksen jäsen 1954-81) ja profes-
sori Urpo Siirala (hallituksen jäsen 1940-41, 
liiton puheenjohtaja 1959-80).

Lähteet
Kulp S., 1970. Kuulonhuoltoliitto kuulovammaisten 
kuntouttajana 1930-1970.
Ojala R., Pöntys P., 1991. Kuulonhuoltoliitto 1930-90. 
Viesti on välittämistä.
Vatja H., Villikka H., 2006 (julkaisematon). Kuulon-
huoltoliitto suomalaisessa yhteiskunnasssa. Histori-
allinen katsaus liiton perustehtävään.
Wikipedia, Artturi Vuorimaa (katsottu 19.2.2020)
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Kuulo ja työ
TEKSTI JA KUVAT: ANNETTE FAGERSTRÖM

Heti haastattelun ensimetreiltä tulee 
selväksi, että Toni on harvinaisen 
valoisa ja energinen ihminen. Posi-
tiivinen elämänasenne on kuulemma 

lähtöisin kotikasvatuksesta.
Tonilla on ollut keskivaikea kuulovamma 

syntymästään asti. Kuulovamma ei ole perin-
nöllinen, vaan seurausta keskosuudesta.

– Aluksi minua pidetiin tyhmänä, kun en 
vastannut kysymyksiin. Äitini ei sitä suostu-
nut uskomaan, vaan halusi selvyyttä asiaan. 
4-vuotiaana pääsin lopulta kuulontutkimuk-
siin Ouluun, missä kuulovammani todettiin.

Toni sai kuulokojeet molempiin korviin, 
ja viikoittaiset kuntoutusjaksot sairaalassa 
aloitettiin. Viikonlopuiksi hän pääsi useimmi-
ten kotiin. Sairaalassa oli paljon saman ikäisiä 
leikkikavereita.

– Kerran hoitaja oli huikannut, että äiti 
soittaa pääsetkö puhelimeen. Huusin vain, 
etten nyt jouda, kun on leikki kesken.

”Huono-
kuuloisuus  
on rikkaus”

LAPSUUTENSA TONI ON asunut Tavastkengäs-
sä, joka on Pohjois-Pohjanmaalla Pyhännän-
kunnassa.

– Olen iloinen, että olen saanut asua pienel-
lä paikkakunnalla. Isoissa kaupungeissa on 
kuulemma voinut olla enemmän kiusaamista 
huonokuuloisuuteen liittyen. Pienellä paik-
kakunnalla kaikki tuntevat toisensa. Siinä 
tulevat helposti perhesuhteet vastaan, jos joku 
lähtee kiusaamaan.

Yläasteen Toni kävi Pyhännällä. Siellä hän 
ensikertaa törmäsi kiusaamiseen.

– Mutta pistin sille pisteen aika nopeasti. 
Minulla oli myös vahva tukiverkosto takana, 
Toni kertoo ja lisää, että verbaalisesti lahjak-
kaana on päässyt monestakin jutusta eteen-
päin puhumalla.

Elämässä pärjäämiseen on auttanut myös 
oma asenne.

– Osaan suhtautua itseeni ja huonokuuloi-
suuteen huumorilla. Joskus kun kojeet vin-

Erityiskoulunkäyntiavustaja ja 
kahden lapsen isä Toni Kesti (29) 
sanoo kuulovamman vaikuttaneen 
elämäänsä pelkästään positiivisesti. 
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kuivat, niin kaverit vitsailivat minun ottavan 
yhteyttä avaruuteen. Totesin vain, että joo 
yhteydet on kunnossa! 

Kouluaikoina hänellä oli käytössään FM-
laitteet, jotka toimivat huonosti.

– Sain lempinimenkin Pätkii pätkii, kun en 
kuullut kunnolla. Halusin lopulta FM-laitteis-
ta eroon, kun niiden säätämiseen meni niin 
paljon aikaa. Jossain vaiheessa minulla oli 
käytössä myös induktiosilmukka. Sen jälkeen 
en ole sellaista hankkinut, vaikka olen monta 
kertaa miettinyt ottavani kuntoutusohjaajaan 
yhteyttä. Se voisi olla esimerkiksi autoa aja-
essa kätevä, mutta olen toistaiseksi kokenut 
pärjääväni hyvin näinkin.

TONI ON OPISKELLUT nuoriso- ja vapaa-ajan 
ohjaajaksi. Opinnoissa erityisesti liikunnan- ja 
erityisryhmien ohjaus sekä leiri- ja retkitoi-
minta olleet lähellä sydäntä. Nykyisin hän 
toimii erityiskoulunkäyntiavustajana sekä 
iltapäiväkerhon ohjaajana Vanttilan koulussa 
Espoossa. 

– Alun perin pääsin Vanttilan päiväkotiin 
henkilökohtaiseksi avustajaksi. Lopulta 
asiakas siirtyi kouluun, ja perhe toivoi minun 
jatkavan siellä. Pari ensimmäistä vuotta olin 
yleisopetuksen puolella.

Sitten rehtori kysyi olenko kiinnostunut 
haastamaan itseäni erityisluokan puolella, 

Toni kertoo.
Hän työskentelee opettajan työparina. Luo-

kassa on kuusi toiminnallisen ja sosiaalisen 
tuen tarpeessa olevaa oppilasta, 4-5. luokka-
laisia. Työpäivät ovat vaihtelevia. 

– Välillä rauhallisia, välillä taas todella 
haastavia. Tuntosarvien on syytä olla koholla. 
Pitää arvioida oppilaan tunnelmaa ja tulkita 
kehonkieltä.

Joskus oppilaan käytös voi olla jopa aggres-
siivista.

– Voi ilmetä esimerkiksi toisten solvaamis-
ta. Iso osa päivästä saattaa kulua ongelmati-
lanteita selvitellessä. Katson myös, että kaikki 
pysyvät omilla paikoillaan. Jos joku tarvitsee 
enemmän apua, niin käännyn hänen puoleen-
sa.

Onneksi mukaan mahtuu myös onnistumi-
sia. 

– Joka ikinen kerta tunnen onnistumista, 
kun luokka saa päivän jälkeen kuusi helmeä 
purkkiin hyvin menneen päivän merkiksi. 
Positiivista on myös, kun oppilas huomaa itse 
onnistuneensa jossain. Se ilo tulee niin aidosti 
ja on täysin vilpitöntä. Kaikki tunteet täällä 
ovat aitoja.

KUULOVAMMAA TONI EI ole kokenut työssään 
haasteeksi. Joskus harvoin oppilaat saattavat 
käyttää sitä hyödyksi. 
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– Taakse en kuule niin hyvin. Jos oppilas 
on takanani, niin pystyvät helpommin kuis-
kuttelemaan keskenään. Jossain vaiheessa 
huomaan sen ja käännyn toisinpäin. 

Uusissa kojeissa on melusuodatus, mikä on 
koulun ääniympäristössä iso plussa. 

– Joskus kollegat kaipaavat korvatulppia, 
kun meteliä on liikaa, mutta minä en niitä 
tarvitse.

Pääsääntöisesti Toni kokee pärjäävänsä 
kuulokojeiden kanssa hyvin. Tarvittaessa 
juhla- ja ruokasaleissa on induktiosilmukat. 
Luokan akustiikka on hyvä, ja ryhmän koko 
sopivan pieni.

Toni kertoo myös käyttävänsä huuliolukua 
puheen tukena ja tarvittaessa viitottua puhet-
ta.

– Uudelle tuttavuudelle saatan heti alkuun 
kertoa, että katson huuliin, en silmiin. Tämä 
toimii usein myös hyvänä keskustelunavaaja-
na.

KUULOLIITTO JÄRJESTI ensimmäisen lasten 
leirin pohjoisessa vuonna 2000. Myös Toni 
osallistui leirille, joka oli positiivinen koke-
mus. Siellä hän oivalsi, että ei suinkaan ole 
ainoa huonokuuloinen lapsi.

– Vertaisseura on tärkeää. Itse käytän 
mieluummin tuota sanaa, koska en ole koke-
nut, että tarvitsen vertaistukea. On huippua 
kuulua erityisporukkaan. Me ollaan me huono-
kuuloiset. Meillä on moottorikorvat, ja sitten 
on luomukorvaiset, Toni muotoilee.

– Leireillä on ollut iso vaikutus koko mun 
persoonaan. Leirit on antaneet 35 prosenttia 
mun persoonasta. Ne on auttaneet siinä, että 
en ole missään vaiheessa sulkeutunut. Oon 
muutenkin ollut pienestä asti sosiaalinen. Us-
kallan väittää, että ilman huonokuuloisuutta 
en olisi näin positiivinen. Leireiltä on tarttu-
nut mukaan myös useita kavereita. 

Kun ikää tuli tarpeeksi, Toni siirtyi lasten 
leireiltä nuorten leireille. Vuonna 2006 hän 
aloitti työskentelyn leirien apuohjaajana, ja 
nykyisin hän työskentelee leiriohjaajana.

– En olisi enää osannut asennoitua leiriläi-
seksi. Tykkään tehdä ja suunnitella asioita. 
Jokainen leiri on ollut aivan mahtava koke-
mus. En jäisi mistään hinnasta pois, Toni ker-
too ja jatkaa olevansa mukana myös tulevan 
kesän leireillä.

VAPAA-AIKANAAN TONI harrastaa salibandya, 
jalkapalloa ja jääkiekkoa 

– Mun mielestä on mukavampi harrastaa 
isolla joukolla asioita. Kuulokojeet joudun 
ottamaan pois ennen kentälle menoa. Siinä on 
ollut pakko opetella lukemaan peliä; missä ne 
joukkuekaverit menee. Syötöt on aina olleet 
mun juttu. 

Toni soittaan myös kitaraa ja rumpuja 
omaksi ilokseen. 

– Koulussa on hyvä bänditila. Jos on aikaa, 
niin sinne voi jäädä soittelemaan.

Kiireisenä miehen pitää myös lapset, joiden 
yhteishuoltajuuden hän jakaa entisen vaimon-
sa kanssa. Tytär on syntynyt vuonna 2011 ja 
poika vuonna 2014.

– Lasten äidin tapasin aikanaan nuorten 
leirillä. Myös lapsilla on kuulovamma ja kojeet 
käytössä. Isänä koen olevani lapsiläheinen. 
Lasten kanssa ulkoillaan ja tehdään heidän 
toivomiaan juttuja, kuten askarrellaan, pela-
taan pleikalla ja potkitaan palloa, Toni kertoo 
ja lisää toivovansa, ettei kuulovamma ole este 
omienkaan lasten kohdalla.

Samaa viestiä Toni haluaa jakaa kaikille 
kuulovammaisille lapsille ja nuorille.

– Pidä kiinni siitä mitä haluat. Älä anna 
kuulovamman estää sinua. On paljon aloja 
joihin voi mennä, ja joissa pärjää todella hyvin 
myöskin huonokuuloisena.

Tonia ei ole koskaan häirinnyt olla huono-
kuuloinen.

– Olen ajatellut, että se on mulle rikkaus. Jo 
lapsena, kun sain kojeet, nousin vaarini syliin 
ja kysyin, että eikö vaari olekin sillä lailla, 
että nämä kojeet on ihan sama juttu kuin 
iskän silmälasit. Vaari totesi, että niinhän sen 
täytyy olla.

Nuorten leirillä kesällä 2019. 
KUVA: LASTEN JA NUORTEN LEIRITOIMINTA.
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Kirjat
TEKSTI:  SINIKKA PIHLAMAA

Claes Andersson kuoli viime kesänä 
82-vuotiaana pitkäaikaiseen sairau-
teen. Sitä ennen hän ehti luovuttaa 
kustantajalle viimeisen teoksensa, 

omakohtaisen Otto-romaanisarjan kolmannen 
osan. Sarjassa (Oton elämä 2011, Hiljaiseloa 
Meilahdessa 2016) seurataan Oton vaiheita; 
päähenkilö muistuttaa selvästi Anderssonia. 
Kirjan sivuilla tekijä juttelee lukijalle koke-
muksista, ystävyydestä ja ikääntymisestä. 
Andersson oli muutamaa vuotta aikaisemmin 
muuttanut avovaimonsa kanssa omakotitalosta 
Espoosta Jätkäsaaren urbaaniin ympäristöön, 
talon kahdeksanteen kerrokseen. 

 Andersson oli monessa mukana: kirjailija, 
jazz-pianisti, psykiatri ja poliitikko. Esikoiste-
oksen Ventil (1962) jälkeen häneltä ilmestyi 24 
runokokoelmaa, lisäksi tietokirjoja ja romaane-
ja. Hän kehitti hoitoa Veikkolan parantolassa, 
missä vallitsi tasa-arvo potilaiden ja henkilökun-
nan välillä. Ongelmaksi muodostui tiettävästi, 
etteivät potilaat halunneet lähteä paikasta. 
Andersson oli myös perustamassa Marraskuun 
liikettä, puolustamassa asunnottomia alkoholis-
teja ja mielisairaita. Hänet valittiin eduskuntaan 
vuonna 1987. Andersson oli yksi vasemmisto-
liiton perustajista ja puolueen puheenjohtaja 
vuosina 1990-98; omien sanojensa mukaan hänet 
valittiin, koska hän ei ollut kenenkään vihamies. 
Kulttuuriministerinä hän toimi Paavo Lipposen 
hallituksessa vuosina 1995-99.

Panoraama talon kahdeksannesta kerroksesta

 
Kirjailijan muis-
toissa lapsuus, 
nuoruus, keski-ikä 
ja ikääntyminen 
lipuvat toistensa lo-
maan. Ihminen elää 
yhtä aikaa useita 
aikakausia. 2-vuoti-
as Claes evakuoitiin 
talvisodan alkaessa 
Korkeavuorenka-
dulta Askolaan ja 
sieltä maalaistaloon 
Emäsaloon. Isä oli 
sodassa.

 
Lyhyinä anekdoot-
teina tulevat esiin 
jalkapallo, jazz, opiskelu, naiset, kirjat, psyko-
terapia ja viimein omat sairaudet. Elämä on 
jatkuvaa muutosta. ”Tässä minä olen tänään, 
Otto ajattelee, mutta luultavasti en enää huo-
menna.”

 Jätkäsaaressa työpöytänsä ääressä istunut 
kirjailija ei kaihtanut myös heikkouksiensa 
kuvaamista. Niistä, esimerkiksi uhkapeliriip-
puvuudesta, ei vastaavassa tilanteessa moni-
kaan haluaisi kertoa julkisesti. Isänä hän on 
ollut yhtä poissaoleva kuin oma isänsä. Kir-
jailija luottaa kuitenkin siihen, että perheen 
nuorilla on ollut tarpeeksi hyvät vanhemmat, 
sillä heistä on tullut ”kutakuinkin eheitä 
ihmisiä”. Andersson on elänyt Katriina-puoli-
sonsa kanssa 46 vuotta; heitä ovat yhdistäneet 
keskinäinen lojaalisuus ja arvot. Anderssonilla 
on kuusi lasta, 11 lastenlasta ja yksi lapsen-
lapsenlapsi.  

 Sairaudet, diabetes, pallolaajennukset, 
ohitus- ja eturauhasleikkaukset rajoittivat 
elämää. Iloa tuottivat musiikki, pianonsoitto, 
kirjallisuus ja luovuus. Nuoruudenystävä, joka 
pari vuotta aikaisemmin oli kieltäytynyt ta-
paamasta, tuli sairaalaan tervehtimään. ”Yht-
äkkiä Otolle valkeni, että kaiken peittävällä 
lumella oli hänelle viesti: nauti kaupungin 
uudesta valkoisesta ihosta, joka peittää kaiken 
lian ja sotkun, anna sen, mikä peittyy lumeen, 
unohtua lumeen.”

 Teoksen jokaisella luvulla on teemansa; lap-
suuden muistot, psykoterapia, eduskuntatyö, 
Helsingin muuttuminen. Humaani itseironia 
tekee polveilevan muistelman lukijalle avautu-
vaksi.    

KUVA: WSOY/ NIKLAS SANDSTRÖM

Claes 
Andersson: 

Seuraavaksi 
Jätkäsaari. 

Suom. Laura 
Jänisniemi. 
WSOY 2019
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TEKSTI JA KUVAT: ERKKI AHONEN 

Oulun Koskelassa omakotitalossa 
asuva neljän aikuisen lapsen äiti 
Johanna Joensuu häärää tottuneesti 
keittiössään, sillä yksi hänen 
ammateistaan on suurtalouskeittäjä. 
Johanna on osa-aikaisessa työssä ja 
työkyvyttömyyseläkkeellä.

-Teen kuukaudessa 60 tuntia töitä, hän 
aloittaa.

Johannan kuulo alkoi heiketä 
2011. Korvat tuntuivat olevan vähän 

väliä tukossa. Vuonna 2015 oli tilanne siinä 
pisteessä, että hän meni terveyskeskukseen 
korvatulehduksen jälkitarkastukseen ja 
parahti, ettei kuule mitään. Testit tehtiin ja 
lähete laitettiin kuulokeskukseen.

– Sain nopeasti kuulokojeet kumpaankin 
korvaani. Oikeassa korvassani on lievä kuulo-
vamma, vasen korvani on lähes kuuro.

–Minulla meni vuosi kuulokojeisiin sopeu-
tuessa. Sinnikkäästi pidin kojeita joka päivä 
korvissa. Aluksi vihasin liesituulettimen ja 
vesihanan ääntä ja paperin rapistelua. Onnek-
si kojeet saatiin säädettyä niin, etteivät nuo 
äänet häiritse.

Tarkka kuulovamman syy on jäänyt hä-
märän peittoon. Otoskleroosiakin on arveltu. 
Korvakäytävätulehdukset ovat jatkuneet ja 
tinnituskin on tullut kiusaksi.

Johannan työ on 
kuulemisen varassa

Johanna demonstroi 
työskentelyään luurit 

korvilla.

Kuulo ja työ
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– Yötä päivää vasen korvassani soi kuin 
sääsken ininä. Kuulokojeet saatuani häiritse-
vä ääni on pysynyt taka-alalla.

Johanna tekee työtään pääasiassa puhe-
limessa. Hän toimii vertaistukipäivystäjänä 
Auttavassa puhelimessa Koulurauhaa-lehdel-
le. Työtään hän on tehnyt kuusi vuotta pal-
kallisena, sitä ennen lähes 30 vuotta vapaaeh-
toisena auttajana. Johannalle soittavat mm. 
koulukiusatut, homesairaat, lastensuojelun 
asiakkaat ja eroperheet – niin lapset, nuoret 
kuin perheetkin.

– Juttelen puhelimessa ihmisten kanssa 
heidän ongelmistaan ja autan eteenpäin.

Jaksamisen rajat tulevat vastaan, jos Jo-
hanna on monta tuntia työpuhelimessa.

– Se on korville raskasta. Saatan olla yhtä-
jaksoisesti 5-6 tuntia puhelimessa. Ei minusta 
paljon isännän kanssa juttuseuraa sen jälkeen 
saa. Aivot eivät ota mitään vastaan. Jos jou-
dun puhumaan hälyisässä paikassa, kuulemi-
nen saattaa herpaantua.

– Aiempina vuosina asiakkaiden jutut sai 
nopeasti purettua, nyt on lukuisia rankkoja 
tapauksia.

– Välillä käyn palavereissa asiakkaan kans-
sa. Hyvin usein otan kirjoitustulkin mukaan. 
Kirjoitustulkki on maailman loistavin keksin-
tö! Valitettavasti törmään yhä tilanteisiin, että 
viranomaiset eivät tiedä tulkkauspalvelusta.

– Huuliltaluku on myös tärkeä taito työs-
säni, kun olen asiakastapaamisessa. Kuulo-
koje tulee huoltaa ja se tulee olla kunnossa. 
Koje korvassa auttaa tiedon välittymiseen ja 
ärsyyntymiseni ja väsymiseni vähentyy. Näin 
myös töissä jaksaminen paranee ja työn laatu 
pysyy hyvänä.

Johanna kertoo asiakkaalle suoraan kuulo-
vammastaan, jos puhelussa jokin asia tuntuu 
epäselvältä. Työnantajakin on ymmärtänyt, 
ettei hän aina kuule. Joskus puhelinlinja 
saattaa olla muuten vain heikko, joka asettaa 
esteitä kuulemiselle.

Työolosuhteet on sopivasti mukautettu. 
Johanna tekee työtään omakotitalossaan, 
jossa on toimiva kuunteluympäristö ja vähän 
taustamelua.

Johanna käyttää työpuheluissa Kelalta saa-
maa mikrofonista ja vastaanottimesta koos-
tuvaa FM-laitetta, joka siirtää äänen suoraan 
kuulokojeeseen ja kuppikuulokkeita.

Johannan puoliso Mauri saapuu kotiin. He 
ovat käyneet yhdessä OYS:n kuulokeskuksen 
järjestämässä ensitietopäivässä ja osallistu-
neet Kopolan kurssikeskuksessa Kuhmoisissa 
viisipäiväiseen sopeutumisvalmennuskurssille 
ja viitotun puheen alkeiskurssille. Ensi syksyn 
viitotun puheen kurssille he ovat jo anoneet.

Johanna ja puolisonsa Mauri.

– Kurssilla saimme vertaistukea ja ratkai-
simme ristiriitoja, Mauri sanoo.

– Kurssilla aukeni kommunikaation solmuja 
ja lukkoja. Kaupassa ja kahviossa Mauri huo-
maa ilmeestäni, jos en aina ymmärrä ja heit-
tää tukisanoja mistä on kyse, Johanna lisää.

Kun työpuhelimessa menee paljon aikaa, 
saattaa Johanna laittaa illalla ystäville vain 
tekstiviestin. 

– Vapaa-ajalla lepo on tärkeää. Odotan, että 
pääsen uimahalliin. Nautin uimisesta. Silloin 
minun ei tarvitse ketään huomioida.

Johanna puheessa vilisee aika ajoin tulkka-
uspalvelu. Hän painottaa vielä uudelleen:

– Jos olette epävarmoja kuulemisen kans-
sa tai jos on rankka ja tiukka työpalaveri ja 
joutuu pinnistelemään kuulemisen kanssa, 
hakekaa hyvät ihmiset tulkkipäätöstä ja käyt-
täkää tulkkia! 
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Kuuloliitto avasi elokuun 2019 lopussa 
työelämän neuvontapuhelimen, joka 
on tarkoitettu huonokuuloisten ohella 
myös työnantajille ja työterveyshuolloille. 
Yhteydenottoja ei ole toistaiseksi tullut 
paljon, mutta palvelu on kokonaisuutena 
vielä kehitysvaiheessa, kertovat 
kehittämispäällikkö Anniina Lavikainen ja 
erityisasiantuntija Esa Kalela.

1. Miten paljon työikäisten neuvontapuhelimeen on 
tullut yhteydenottoja?

Työikäisten neuvontaan tuli sekä puhelin- että 
sähköpostiyhteydenottoja vuoden 2019 kokei-
lun aikana vajaa 30 kappaletta. Neuvontaa 
kysyttiin eniten sähköpostilla ja puhelimella 
harvemmin. Neuvontaa tulisi saada markki-
noitua paremmin, jotta se tavoittaisi kohde-
ryhmänsä.

2. Millainen on tavanomainen asiakas?

Palvelu on tavoittanut kaikki tavoittelemam-
me kohderyhmät: työikäiset kuulovammaiset, 
työterveyshuollon edustajat sekä työnantajat. 
Eniten yhteydenottoja on tullut kuulovammai-
silta

3. Mitkä ovat yleisimmät kysymykset tai asiat, joihin 
haetaan ratkaisua? 

Eniten kysymyksiä on tullut kuulovammaisen 
tarvitsemista kohtuullisista mukautuksista, 
minkälaisia ne voivat olla, ja miten niitä saa. 
Lisäksi kysymyksiä on tullut siitä, että kenen 
vastuulle eri toimenpiteet (esim. kohtuulliset 
mukautukset, apuvälineiden hankinta) kuulu-
vat. Lisäksi kysyjiä mietityttää, minkälaisille 
aloille kuulovammaisen on mahdollista työllis-
tyä.

4. Mikä vaikuttaisi olevan tällä hetkellä työikäisten 
suurin haaste työelämässä?

Tietoa kuulovammaisuudesta on työpaikoilla 

Työelämän neuvontapuhelimeen 
tullut toistaiseksi vähän 
yhteydenottoja

Anniina Lavi-
kainen ja Esa 
Kalela vastaa-
vat työelämän 
neuvontapuhe-
limeen.
KUVA: JUHA HIETALA

Kuulo ja työ

 18 



Työelämän neuvontapuhelin 

(09) 580 3004 
Neuvontapuhelin on tarkoitettu sekä kuulo-
vammaisille että kuulovammaisten työelä-
män kysymyksiä pohtiville ammattilaisille ja 
työnantajille. Neuvontapuhelin vastaa kevään 
aikana seuraavasti: 

	 •	 7.5.2020 klo 16.00 -18.00
	 •	 4.6.2020 klo 16.00 -18.00

Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostitse: 
tyoelamaneuvonta@kuuloliitto.fi tai Skypellä 
neuvonta-aikoina (tarkemmat tiedot Skypen 
käyttöön löytyvät verkkosivuilta)

vieläkin vähän. Yleisesti ottaen kysyjiä kiin-
nostavat mukautukset työpaikoilla, yhdenver-
taisuus, tuet sekä työntekijälle että työnanta-
jille. 

5. Onko neuvonnassa tullut esiin yllättäviä asioita?

Yllättävää on ollut ehkä se, ettei neuvontaan 
ole tullut enempää kysymyksiä. Haasteena 
on varmasti juuri palvelusta tiedottaminen, 
jotta se tavoittaisi kohderyhmänsä. Toisaal-
ta Kuulolla työssä -sivustolta löytyy erittäin 
kattavasti työelämätietoa ja sitä päivitetään 
jatkuvasti. 

6. Missä määrin olette joutuneet ohjaamaan asiakkaita 
muiden palvelujen pariin? 

Asiakkaille on annettu tietoa palvelujärjestel-
män eri toimijoiden rooleista ja vastuista sekä 
ohjattu heitä jonkun verran myös sellaisiin 
palveluihin, jotka voivat olla tukena kohtuul-
listen mukautusten tekemisessä (esim. akus-
tiikkasuunnittelufirmat).  

7. Miten palvelua aiotaan kehittää jatkossa?

Palvelu on edelleen kokeiluvaiheessa, jossa 
testaamme mikä toimii ja mikä ei. Arvioimme 
palvelun muotoja ja palvelun ajankohtaa pal-
velun käytön ja palautekyselyiden perusteella. 
Jatkossa Kuuloliitto aikoo kokeilla työikäisten 
osalta alueellisia tapahtumia, joihin tavoitel-
laan kuulovammaisia työntekijöitä ja -haki-
joita, TE-palvelun -toimijoita, työnantajia ja 
työterveyshuollon edustajia. Tavoitteena alu-
eellisissa tapahtumissa on tuoda osallistujille 
tietoa kohtuullisista mukautuksista, työelä-
män tuista sekä työnantajalle että työntekijäl-
le ja ylipäätään kuulovammaisten työntekijöi-
den osaamista ja potentiaalista. Tapahtumissa 
työntekijöiden/hakijoiden ja työnantajien on 
mahdollista kohdata toisiaan.
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Reportteri
TEKSTI: ERKKI AHONEN
KUVA: MARKKO TAINA/TAMMI

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

Ulkomaankirjeenvaihtaja Kari Lumi-
kero on koko kansan Kari. Häneen 
sopivat sanat mies & ääni. Hän on osu-
nut paikalle ja raportoinut radiossa ja 

televisiossa vuosikymmenten aikana maailman 
menosta etenkin kriisialueilla.

Menevän miehen juuret ovat Torniossa, 
mutta hän on asunut ulkomailla pitkään muun 
muassa Ruotsissa ja Saksassa. Nykyisin hä-
nellä on vaimonsa Citan kanssa kolme kotia: 
Veikkolassa Kirkkonummella, Tukholmassa ja 
Budapestissa.

– Ulkomailla kaikki ihmisistä lähtöisin ole-
vat äänet ovat osa elämisen arkea. Ravintolat, 
myymälät, kauppahallit - mitä enemmän on 
porukkaa, sitä hauskempaa. Eniten vierastan 
musiikkimelua ravintoloissa, koska haluan ate-
rioimisen ohella seurustella rauhassa ystävieni 
kanssa. Esimerkiksi Budapestissa jumputtava 
musiikki pauhaa kovaäänisistä, vaikka seu-
rueeni olisi ainoa pöytäkunta koko paikassa. 
Silloin tajuaa myös, että henkilökunta viihdyt-
tää musiikilla itseään ja myös loukkaantuu, jos 
asiakas pyytää laskemaan volyymin tasoa.

KARI KAUHISTELEE autojen äänten sekamels-
kaa Helsingissä vilkkaasti liikennöidyllä 
kaduilla kivitalojen välissä.

– Hakaniemen torin äänimaisema maa-
laismarkkinapäivänä tekee oloni kotoisaksi. 
Suomen ohella myös useiden vieraiden kielten 
ihana kakofonia puhuttelee.

Kari Lumikero: Aion jatkossa 
laittaa 
herkemmin 
kojeen korvaan
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KARI KUVAILEE, kuinka häntä hivelee ääninä sateen 
ropina ikkunaan, Kukkolan kosken pauhu Tornion 
pohjoispuolella, myrskyävän meren voima, lintujen 
laulu maalla – äänet saavat hänet herkistymään.

– Kuuntelen tähän ikään yhä enemmän klassista 
musiikkia. Jäsentelen mielessäni musiikin kokonai-
suutta ja soitinten sävelkulkua. Luulen jopa oppineeni 
ymmärtämään niistä jotain. Tärkeintä on kuitenkin 
kokonaisvaikutelmasta syntynyt audionautinto. 

KARI KERTOO kuulevansa vasemmalla korvalla huo-
mattavan huonosti. Hänellä on ollut kuulolaite yli 10 
vuotta, jonka MTV maksoi. Hän arvelee kuulon hei-
kentymisen olleen työperäistä, koska hän työskenteli 
vuosikausia kuulokkeet korvilla juttuja editoiden. 
Kuulokojeen käytöstä hänellä on paljon kerrottavaa ja 
parannetavaakin on sen käytössä.

– Laitteeni maksoi 1600 euroa, ja sen toimittaja ke-
hui sitä “kuulokojeiden Rolls Royceksi”. Sen voi säätää 
soveltuvaksi erilaisiin tilanteisiin kuten normaalikes-
kusteluun, ravintolaympäristöön, konsertteihin jne. On 
tunnustettava, että olen käyttänyt sitä laiskasti, koska 
se mielestäni aiheutti kutinaa korvassa. Jos tiedän 
etukäteen meneväni esimerkiksi keskustelutilaisuu-
teen kaikuvaan tilaan, yritän muistaa virittää kojeen 
korvaan ja päälle. 

– Vaimoni huomauttaa nykyään yhä useammin asi-
asta - hän huomaa parhaiten, että kuuloni vähitellen 
heikentyy yhä enemmän. Mielenkiintoinen havainto 
on, että olen olosuhteiden pakosta oppinut sen myötä 
osittain ymmärtämään ihmisten puhetta vaikeissakin 
olosuhteissa huulien liikkeiden, asiayhteyden ja joiden-
kin avainsanojen perusteella - toki varsin puutteellises-
ti, mutta kuitenkin niin ettei vallan tarvitse hävetä. 

– Olen myös oppinut bluffaamaan - joskus olen hä-
männyt kuulevani ja toivonut, että asia selviää seuraa-
vien lauseiden aikana. Olen luvannut parantaa tapani 
ja sujauttaa kojeen korvaani aiempaa herkemmin 
jatkossa. Ehkä sekin hetki koittaa…

KARILLA EI OLE ILMENNYT korvien soimista. Hän käy 
säännöllisesti korvahuuhtelussa ja se on tepsinyt hy-
vin.

– En kaivele itse korviani. Lääkärini mukaan niihin 
ei saa työntää jääkiekkomailaa pienempiä esineitä - 
kaikki muut voivat aiheuttaa enemmän haittaa kuin 
hyötyä. Välttelen myös nykyään meluisia rokkikonsert-
teja.

MAAILMAA MATKANNUT mies on nähnyt hurjia ihmis-
kohtaloita, suuronnettomuuksia ja sotia ympäri maail-
man. Karin sanoma vangitsee, sillä niin paljon hänellä 
on mielenkiintoista kerrottavaa, kuten Thaimaasta 
tsunamin aikana, Afganistanista ja pakolaisleireiltä 
Lähi-idästä. Tsunamiuutisointi toi Lumikerolle Bon-
nierin journalistipalkinnon vuonna 2004.

– Yritän kaikissa tilanteissa puhua riittävän kovalla 

Mitä mieleen 
pälkähtää Kari vastaa

Korvamato Varmaan kiva, kunhan se ei ryömi minun 
korvaani 

Kännykän 
soittoääni Toivottavasti työtarjous aktiiviselle 

freelancerille 
Simpukka  Mieluiten valkosipulivoissa 
Solina  Saattaa aiheuttaa ikäihmisissä pikaisen 

tarpeen päästä virtsalle
Jyrähdys   Pelottava toimeksiantajan suusta  
Ääniaallot  Äänisten aallot, joita en ole koskaan 

livenä kuunnellut
Narina    Toivottavasti sen lähde on vain oven 

sarana
Äänivalli    Kiintoisa, jos tietää alkuperän eikä luule 

sen murtumista pommiksi 

äänellä, en mumise, en laita vahingossakaan käsiäni 
suun eteen - näin kuulija näkee huuleni liikkeet ja 
ilmeilyni. Puhun suuremmalle yleisölle myös kehokie-
lellä ja pyrin katsekontaktiin valitsemieni avainhenki-
löiden kanssa. Olen mielestäni onnistunut siinä melko 
hyvin. Tärkeintä on tietysti viestin perillemeno, sen 
eteen on tehtävä kaikkensa. Yritän viljellä puhumisee-
ni myös huumoria - vaihtelevalla menestyksellä.

KARILLA ON hieman ristiriitainen ja jopa omituinen 
tunne äänityksen ja äänentoistolaitteiden tekniikan 
kehittymisestä hämmästyttävälle tasolle.

– Uusien leffateattereiden akustiikka on huippu-
luokkaa verrattuna esimerkiksi nuorisoseurantalojen 
äänimaailmaan. Siitä huolimatta varsinkin me hieman 
huonommin kuulevat joudumme joskus arvailemaan, 
mitä valkokankaalla puhutaan. 

– Totta on, että kotimaisten elokuviemme perisynti 
on edelleen puhutun äänen huono tekninen laatu (ja 
osittain myös näyttelijöiden huono artikulointi). Siinä 
olemme perimmäisten kysymysten äärellä: mitä hyötyä 
on puheesta, jota ei kuule? Onneksi monilla perintei-
sillä ja ennen kaikkea suoratoistakanavilla esitettäviin 
elokuviin pystyy nykyään valitsemaan myös tekstityk-
sen.

Kari kertoo täyttäneensä juuri 71 vuotta. Hän 
työskentelee edelleen esimerkiksi juontotöissä, pitää 
esitelmiä ja kertoo toimittajan työstään muun muassa 
kriisialueilla. Pohjoissuomalaisena mutta etelässä asu-
vana talven lumettomuus häntä hieman harmittaa.

– Enimmäkseen olen viime kuukaudet kiertänyt ym-
päri Suomea ja myös maan rajojen ulkopuolella kerto-
massa lokakuussa ilmestyneestä kirjastani Uutismies 
(TAMMI). Muistelmateoksessa on elämäni koko kirjo 
lapsuudesta alkaen. Painopiste on tietysti journalis-
missa. Se on mennyt hyvin kaupaksi, myynnissä on jo 
neljäs painos. 
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Heinäkuussa 2019 Kuuloauto oli park-
keerattu Porin SuomiAreenalle ja olin 
mukana induktiosilmukan demopis-
tettä hoitamassa.  Samalla tuli jutel-

tua kuuloseulassa kävijöiden kanssa.
Eräs kuuloseulassa käynyt esitteli itsensä 

Leo Tarvaiseksi ja hänen kanssaan virisi 
keskustelu siitä, miten kuuloaistiaan paljon 
käyttävä harjaantuu eri äänten erotteluun.  

Leo kertoi harrastavansa paljon musiikin 
kuuntelua ja siitä johtuen hänen kuulonsa on 
oppinut ja harjaantunut kuuleman pieniäkin 
ääniä, jonka hän uskoi olevan yksi syy hyvään 
tulokseensa kuuloseulassa.

Samanlainen tapahtuma eri äänien oppi-
miseen, joskin vähän eri kantilta katsottuna, 
on uusien kuulokojeiden ”sisäänajo”.  Kuulo-
kojeiden kanssa täytyy harjoitella kuuntelua, 
jolloin ympäröivistä äänistä oppii erottele-
maan tärkeät äänet kuten kaverin puheen 
vähemmän tärkeistä eli ympäristön hälinöis-
tä.  Musiikkia paljon kuunteleva ja musiikin 
äänien erotteluun tottunut hyötyy varmasti 
myös puhetta kuunnellessaan, eri äänteiden ja 
kirjaimien erottelu on tottuneelle helpompaa.

Puheen erottelu onnistuu paremmin hyväs-
sä kuunteluympäristössä ja samaan tapaan 
musiikin kuuntelussa pienten vivahteiden 
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Neljännesmiljoonan 
äänentoisto

erottelun mahdollistaa hyvä äänentoisto.
Leo kertoi edustavansa Hifi Guru nimistä 

yritystä, joka on erikoistunut tosi hifi-harras-
tajien laitteisiin ja kutsui minut Hyvinkäälle 
kuuntelemaan äänentoistolaitteistoa, joka on 
”parasta mitä rahalla saa”.

Vierailu Hyvinkäälle toteutui itsenäisyys-
päivän jälkeisenä sunnuntaina. Ajelin autolla-
ni kohti Hyvinkäätä ja kuuntelin autoradiosta 
Järviradiota.  Mietin sitä, kuinka paljon ääni-
tekniikka on kehittynyt.  Autoradion sointikin 
on nykyautoissa niin hyvä, että sitä nautinnolla 
kuuntelee.

Saavuin perille Hifi Gurun ”kotiin” ja vas-
tassa olivat Leo sekä Hifi Gurun toinen osakas 
Heikki Sikanen.

Minut ohjattiin istumaan kuunteluhuoneen 
sohvalle ja siinä se oli edessäni, äänentoistolait-
teisto, jonka hintalapussa lukee 250 000 euroa!

Suurin näkyvä asia olivat Magnepan MG-
30.7 kaiuttimet, joiden korkeus oli yli kaksi 
metriä ja näitä 60–80 cm leveitä yksiköitä oli 
yhteensä neljä kappaletta.  Kaiuttimien ääntä 
säteilevänä osana oli kalvo, jolla saadaan 
tasainen ääni koko kaiuttimen korkeudelta.  
Tämä tekninen ratkaisu mahdollistaa sen, että 
kaiuttimet ovat levymäisiä, syvyydeltään vain 
5 cm luokkaa.

Koko komeus, 250 000 euroa. Mutta kyllä se soi kauniisti…
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Kaiuttimien välissä kuuntelutilan 
keskellä telineessä olivat vahvistimet, 
esivahvistimet, DA-muunnin, levysoitin 
ja pino äänen käsittelyyn tarvittavia 
laatikoita.

Musiikkinäytteiksi minulle soitettiin 
klassista musiikkia, Mozartia ja Sibe-
liusta ja vähemmän klassista, kuten 
Elvis, Arja Koriseva, Ella Fizgerald, 
Judy Garland ja Evelyn Glennie.

Evelyn Glennien esittämä kappale 
oli pelkästään lyömäsoittimilla esitet-
ty.  Voisi kuvitella, että ”rumpusoolo” 
kuulostaisi kuulokojeiden käyttäjästä vain 
kolinalta, mutta oli todella hienoa havaita, 
että jopa vajavaisella kuulokyvylläni pystyin 
erottelemaan äänestä erilaisia rumpuja ja lyö-
mäsoittimia.  Niillä on ihan oikeasti jokaisella 
omanlaisensa ääni.

Evelyn Glennie on skotlantilainen kuurou-
tunut lyömäsoittaja.  12-vuotiaasta lähtien 
hän on ollut täysin kuuro ja samoihin aikoihin 
aloittanut soittamaan patarumpuja.  Rumpu-
jen värähtelyn voi aistia myös ilman kuuloky-
kyä.  Evelyn Glennie soittaa myös pianoa ja 
muita lyömäsoittimia, kertoo Wikipedia.

Klassisesta musiikista yksi mielisävellyk-
seni on ollut Sibeliuksen Finlandia.  Tällä 
kerralla oli vuorossa vinyylilevyltä soitettu 
Herbert von Karajanin johtama versio.  Jos oli 
musiikki komeaa, niin komea oli myös levysoi-
tin, lähes 100 kg painava ja metrin korkuinen 
rakennelma.  Huipputason levysoittimessa 
täytyy olla riittävästi massaa joka tasaa ympä-

ristön värähtelyjä.
Tosi hifi-harrastaja satsaa laitteistoonsa 

kymmeniä-, jopa satojatuhansia euroja.  Isolla 
rahalla saa ääneen laatua.  Aloittelevan mu-
siikinkuuntelijan ei kuitenkaan tule säikähtää 
näitä tähtitieteellisiä hintoja.  Vähemmälläkin 
rahamäärällä saa toki hyvää ääntä.  Kerroin 
Leolle ja Heikille ostaneeni omaan kirjahyllyy-
ni Q-Acousticin kaiuttimet reilun 200 euron 
tarjouksesta, ja sain heiltä hyväksynnän rat-
kaisuuni: ”Ihan hyvät kaiuttimet!”

Kun äänentoistosta haluaa saada kaiken 
irti, tulee myös kuuntelutilan akustiikkaan 
kiinnittää huomiota.  Tilan pinnat eivät saa 
olla liian kovia, mutta myös liikaa vaimennus-
ta tulee välttää.  Kuuntelutilan optimaalinen 
akustiikka riippuu tosin myös siitä, minkä 

tyyppistä musiikkia harrastaa.  Hifi 
Gurun kuuntelutilassa akustiikkaa 
on parannettu musiikin kuuntelua 
ajatellen.

Kuuntelussa vierähti kevyesti 
muutama tunti ja viimein oli aika 
lähteä kotiin päin.  Kiitin isäntävä-
keä hienosta kuunteluelämyksestä, 
kävelin autooni ja suuntasin keulan 
kohti Espoota.  Kuuntelin taas auto-
radiota.  Ei sen ääni nyt niin kamalan 
hyvä taida ollakaan…

Jos olet kiinnostunut huippuluo-
kan musiikinkuuntelulaitteista, 
ota yhteyttä Hifi Guruun, myynti@
hifiguru.fi.

Leo Tarvainen 
ja Heikki Sika-
nen sekä osa 
45 000 euron 
kaiuttimista

Leo Tarvainen ja 
Sibeliuksen Finlandia 

Herbert von Karajanin 
vinyylilevyllä
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Matka alkoi Kajaanin lentokentältä 
1.2.2020 yhdessä luokkalaiseni ja 
ystäväni Hilla Heikkisen kans-
sa. Lento lähti klo 17.35 ja olimme 
Helsingissä 19.30. Ensimmäinen 
yön vietimme GLO lentokenttähotel-
lissa. Pieni mukava huone, jossa ei 
ollut ikkunoita.

Seuraavana päivänä aikaisin 
aamulla lensimme Frankfurtin 
lentokentälle ja sieltä Veronaan, 
jossa olimme noin kolmen aikoihin 
päivällä sitä aikaa. Lentokoneesta 
oli mahtavat vuoristomaisemat.

Majoituimme yhden perheen luo. 
Perheen isä oli autoalan opettaja ja 
omisti myös oman autokorjaamon. 
Ensimmäisen viikon kiertelimme 
kouluissa ja katselemassa nähtä-
vyyksiä. Veronassa oli kolme auto-
alan koulua, kaikissa opiskelijoina 
vain poikia, mutta naisopettajia oli 
kuitenkin. Kouluissa ei ollut ruoka-
laa, vaan lounaaksi syötiin erilaisia 
sämpylöitä, joita sai eurolla. Pääsim-
me osallistumaan tunneille ja tässä 
kuva kun pääsimme maalaamaan 

auton oven. Hilla valitsi värin.
Kaksi opettajaa veivät meidät 

myös näkemään Gardajärveä. 
Kyseiseillä alueella kävimme myös 
tutustumassa kirkkoihin, toisessa 
niistä eräs nunna piti meille esittely-
kierroksen.

Seuraavat viikot olimme työs-
kentelemässä autoalan yrityksissä. 
Minä menin Bertucco auto -nimiseen 
merkkikorjaamoon. Siinä Nissan- ja 
Mitsubishi-korjaamossa pääsin tu-
tustumaan erilaisiin työtiloihin ja 
-tapoihin. Yleisesti ottaen englan-
nin osaaminen oli heikkoa: minun 
tuutori korjaamolla, isäntäperheen 
tyttäret, muutama opiskelija ja 
opettaja sen sijaan osasivat hyvin 
englantia, joten selvisimme muu-
tenkin kuin elekielellä. Hauska 
sattuma oli, että yksi apuopettaja 
osasi suomea, koska hänen miehen-
sä on Sotkamosta [samalta paik-
kakunnalta kuin minä]. Kävimme 
heidän luonaan lounaalla ja oli 
muuten mukavaa puhua suo-
mea muidenkin kanssa kuin vain 

Hillan. Bertucco autossa oli myös 
yksi työntekijä jolla oli samanlainen 
kuulonalenema yhdessä korvassa 
kuin minulla. Tinnitusta hänellä ei 
ollut, eikä hän käyttänyt minkään-
laista kojetta tai kuulonsuojausta 
töitä tehdessä.

Isäntäperheen isä vei meidät 
yhtenä päivänä tutustumaan kilpa-
pyöräyritykseen. Italiassa pyörillä 
kilpailu on kuulemma suosittua.

TEKSTI: FANNI HEIKKINEN

Vaihto Italiaan
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Kävimme myös Milanossa. Kier-
simme Hillan kanssa todella isossa 
karkkikaupassa, jonne muuten me-
ni jopa 60 euroa yhteensä. Kävim-
me myös Ferrari-liikkeessä, jossa 
ihailimme kamalan kalliita vaattei-
ta (yksi nahkatakki oli 1100e), sekä 
rikkaiden ihmisten ostoskeskuk-
sessa (tavallaan kuin Stockmann), 
jossa myytiin myös Marimekon ja 
Iittalan astioita.

Reissun kohokohta oli karnevaa-
lit. Sitä voisi kuulemma verrata 
meidän vappuparaatiin, mutta 
Veronassa se tuntui olevan paljon 
isompi. Siihen valmistutaan kuu-
lemma koko vuosi ja sen oli kyllä 
näköinenkin. Ihmiset erilaisista 
järjestöistä ja työryhmistä käveli-
vät keskustan läpi tiettyä reittiä ja 
tanssivat ja soittivat musiikkia ja oli 
vielä erilaisia paraatiautoja.

Saimme myös kierroksen Vero-
nan keskustassa, näimme erilaisia 
rakennuksia ja entisiä jäännöksiä ja 
kuulimme niiden historiasta. Näim-
me Romeosta ja Juliasta tunnetun 
Julian kodin ja hänestä tehdyn pat-
saan. Oli sanonta, että jos koskettaa 
patsaan tissiä, niin se tuo hyvää on-
nea. En mennyt koskemaan. Mutta 
tässä siis kuvia sieltä keskustasta ja 
muualta Veronasta hienojen raken-
nuksien ja maisemien vuoksi.

Olimme takaisin Kajaanissa 
27.päivä. Oli helpottunut olo päästä 
takaisin Suomeen, osittain siksi, et-
tä pääsimme karkuun koronavirus-
ta, kun se alkoi jylläämään Italias-
sa, mutta suurimmaksi osaksi siksi, 
että pääsi takaisin lumen ja metsän 
keskelle. Sanoisin että yhtä hyvät 
maisemat lentokoneesta, vaikkei 
vuoristoa ollutkaan.

Ja kyllä, söimme paljon pizzaa ja 
pastaa. Veronassa oli yleistä laittaa 
perunaa pitsan päälle, tiedän outoa, 
mutta oli ihan yllättävän hyvää. 
Seuraavassa kuvassa lemppari-
ni, jonkin sorttinen pitsa jossa oli 
erilaisia lihoja. Ei ollut normaalia 
saunapalven tapaista kaupassa-
kaan, vaan suosivat ilmakuivattuja 
sun muita kinkkuja ja lihoja. Viini- 
ja pastahyllyt olivat kuitenkin aina 
pisimmät.
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Vähän minä tiesin, kun aivan 
täyteen pakatun autoni ja pienen 
kääpiövillakoirani Pipan kanssa 
huristin Etelä-Suomesta Lappiin 
viime syksynä. Saavuin elämäni 
ensimmäistä kertaa silloin Lappiin 
ja Muonioon. Olin aloittamassa työt 
seuraavana päivänä Muonion kun-
nan alueella terveydenhoitajana.. 
Valmistuin keväällä 2019, joten 
työkokemusta ei ollut ehtinyt luon-
nollisesti vielä kertyä suuremmin. 
Sen verran ammatillisten harjoitte-
lujaksojen ja sijaisuuksien perus-
teella tiesin, että vastaanotto- ja 
päivätyö olivat ne työmuodot, joissa 
koen olevani vahvoilla. Minulla on 
oikean puolen mikrotia, ja BAHA-
kuulolaite päivittäisessä käytössä. 
Huonokuuloisuuteni ei estä työs-
kentelyä esimerkiksi osastotyössä, 
mutta työstäpalautumisen haasteet 
eivät oman kokemukseni mukaan 
mahdollistaneet toivomaani vapaa-
aikaa. Haaveenani oli koulutervey-
denhoitajan työ jo opiskelemaan 
hakiessani, ja päätin toteuttaa 
haaveeni. 
 Luonto on minulle kaikki kai-
kessa. Olin nyt myös seuraamassa 
useamman vuoden haavettani ja 
unelmaani päästä tutustumaan ja 
kokemaan Lappia sen kaikessa ka-
ruudessaan ja kauneudessaan.. Nyt 
vasta jälkikäteen asiaa tarkastelta-
essa joku lähipiiristäni olisi voinut 
ehkä yrittää pitää jalkojani parem-
min maassa, itse en siinä hetkessä 
sitä kovin hyvin osannut. Toisaalta 
muiden viisastellessa tai pelotelles-
sa olisi voinut jäädä lähtemättä, ja 
se jos mikä olisi harmittanut. Toi-
saalta sen verran määrätietoisesti 

olin tehnyt jo päätöksen lähtemi-
sestä, etten usko, että mieltäni olisi 
saanut enää muutettua.

 Ensimmäisen työpäivän sekavi-
en tunteiden käsittelyä ja uusien 
asioiden omaksumista helpotti 
lämmin vastaanotto työyhteisön 
puolesta. Töiden edetessä ja en-
simmäisten asiakkaiden tullessa 
vastaanotolle voin sanoa, että het-
keen en muista kokeneeni sellaista 
jännitystä ja epävarmuutta omasta 
osaamisestani. Laajat työtehtäväni 
ulottuvat kaikenikäisen väestön 
terveyden ja hyvinvoinnin tuke-
miseen kouluterveydenhuollosta 
seniorineuvolatyöhön, ajokorttitar-
kastuksista kuulontutkimuksiin ja 
muihin lakisääteisiin terveystar-
kastuksiin, välillä myös sijaistaen 
toista terveydenhoitajaa äitiys- ja 
lastenneuvolassa. Työn monipuoli-
suus on sen tarjoama kullanarvoi-
nen rikkaus työuran tässä vaihees-
sa ammatillista kasvua mahdol-
listaen ja tukien. Kuuloasiakkaat 
ovat henkilökohtaisista syistä 
minulle sydämen asia, ja olen naut-
tinut päästessäni tekemään töitä 
heidän kanssaan. Asiakkaat myös 
yllättyvät positiivisesti kertoessani 
heille olevani myös huonokuuloi-
nen, vertaistuki toimii molempiin 
suuntiin. Kokemusten tuoman 
varmuuden ja monien asiakaskoh-
taamisten myötä työstä on oppinut 
nyt nauttimaan.

 En kiellä, etteikö monipuoliset 
vapaa-ajan mahdollisuudet olleet 
suurena motivaattorina hakeutua 
myös juuri tälle alueelle Lap-
pia. Loputtomat mahdollisuudet 
retkeilyn ja vaelluksen saralla, 

lumikenkäily  sekä laskettelu ja 
lumilautailu tekevät täällä viihty-
misestä helppoa. Myös viikoittaiset 
pulahdukset avantoon tukevat 
hyvinvointia.

 Hakeuduttuani työhön, jota 
kohtaan koen valtavaa paloa, ja 
ollessani motivoituneen työyhteisön 
ympäröimänä saa vapaa-aikakin 
aivan uudenlaisen pilkkeen ja 
merkityksen. Vapaa-aikaan jak-
saa panostaa, kun kuuntelutyöstä 
palautuminen nopeutui työmuo-
don muuttuessa. Toki myös arjen 
säännöllistyminen päivätyön myötä 
on vaikuttanut asiaan. Nyt puoli 
vuotta täällä vietettyäni voin vain 
sanoa, että hyppy tuntemattomaan 
kannatti. Toki koti-ikävä haastaa 
ajoittain, mutta ihmissuhteiden 
hoito onnistuu myös etänä. Perhe 
ja kaverit tulevat myös mielellään 
käymään luonani samalla lomaillen 
ja tutustuen Lappiin. Täällä ollessa 
ja eläessä tarjoutuu aivan uusi 
mahdollisuus itseensä tutustumi-
seen. Elämä soljuu täällä omalla 
painollaan eteenpäin, asiat otetaan 
asioina eikä kuormituta turhasta. 
Olen myös saanut aivan mahta-
via uusia ystäviä ja tuttavuuksia 
sekä valtavasti uusia kokemuksia 
omaan henkiseen pääomaan.  

 Suosittelen kaikille itsensä 
kuuntelua ja kehon signaalien 
tarkkailua sekä niihin reagoimista. 
Unelmien ja haaveiden on hyvä 
antaa kasvaa, silloin tekee pieniä 
valintoja niitä kohti arjessa sekä 
tietoisesti että alitajuisesti. Kuulo 
ei rajoita, kun keksii toimintamal-
leja, jotka toimivat juuri henkilö-
kohtaisesti itselle.

VILMA FORSELL

Vilman elämää Lapissa

NUORET
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100-vuotias Elli Bergman 
osallistui Kopolan 
kurssikeskuksen Ikääntyneille 
kuulokojeen käyttäjille 
tarkoitetulle kurssille 
maaliskuun alkupuolella.

  - Kurssi on monelle välttämätön ja 
on paljon kuulovammaisia, jotka 
eivät tiedä kuuloasioista mitään. 
Kopola kuulovammaisille tärkeä 
paikka, sillä täällä he kuulevat mo-
nista asioista ensimmäisen kerran.  
On ihmisiä, joita ei ole kuunneltu 
ja nyt saavat puhua.

Elli on käynyt Kopolan kursseil-
la aiemmin pariin kertaan. Erityi-
sesti kursseilta on jäänyt mieleen 
vapaa-ajan ohjaajan kanssa tehdyt 
iltakävelyt. Aikaisemmilla kurs-
seilla hän on saanut myös ystäviä, 
joiden kanssa pidetään yhteyttä 
kirjeitse vieläkin. 

- Kopola on tärkeä paikka, sillä 
muuta yhteyttä maaseutuun mi-
nulla ei ole. Hankin 93-vuotiaana 
kesämökin Lammassaaresta, mutta 
jouduin luopumaan siitä reilun 
viiden vuoden jälkeen, koska polvi 
pani vastaan, eikä mökillä voinut 
enää käydä.

Elli rakastaa Kopolaa erityisesti 
sen miljöön takia. 

- Kauniimpaa suomalaista mai-
semaa ei ole kun mennään Kopolan 
päärakennuksesta Punasiipeen.  

Ellin kuulo alkoi heiketä iän 
myötä, 2000-luvun alussa ja hän 
liittyi Helsingin Kuuloyhdistykseen 
heti, kun huonokuuloisuus todet-
tiin. 

- Bulevardilla käynnit olivat tär-
keitä, koska käytössä oli induktios-
ilmukka, mikä takasi hyvä kuulu-
vuuden. Nyt käynnit yhdistyksessä 
ovat jääneet.

TEKSTI JA KUVAT: ULLA SALONEN 

Vertaiseuraa 
ja tietoa 
Kopolasta

- Osallistun nykyään vain 
päivätapahtumiin. Korkea ikä ja 
huono kuulo rajoittavat osallistu-
mista. Hengessä ollaan mukana 
edelleenkin. 

Tietoa kursseista ja tapahtu-
mista Elli kertoo saavansa käy-
tännössä Kuuloviesti- ja Kuuloset-
lehdistä.

Elli harrastaa aktiivisesti liikun-
taa: hän käy uimassa kolme kertaa 
viikossa. Paavo Lipponenkin 
oli ihmetellyt, että kuinka nopeita 
100-vuotiaita uimahallissa oikein 
käy. 

- Pyysin päästä Lipposen ohi, 
etten ui miehen päälle. 

Elli kertoo, että Liikunnasta tu-
lee hyvä olo ja saa hyvän omantun-
non. Hän kannustaakin ikäihmisiä 
liikkumaan ja pitämään huolta 
kunnostaan.

Liikuntaharrastuksen ohella 
Elli osallistuu myös mielellään 
erilaisiin musiikkitapahtumiin. 

Viime vuosina hän on osallistunut 
muun muassa Balalaikkaorkeste-
rin 100-vuotisjuhlaan ja Paavalin 
kirkossa järjestettyyn perinteiset 
Snygeimmät joulubiisit stadin mur-
teella -tapahtumaan.

Usko on tärkeä osa Ellin elämää: 
Temppelinaukion kirkko on rakas 
paikka ja Jehovantodistajien koko-
ukset sunnuntaisin.

Lahjoitus Kopolalle

Elli Bergman teki merkittävän 
lahjoituksen Kopolalle kurssin 
jälkeen.

- Lahjoituksesta tuli hyvä mie-
li. Tein lahjoituksen, koska en 
pysty itse osallistumaan Kopolan 
talkoisiin – talkoolaiset tekevät 
työnsä täydestä sydämestä.

- Kopolassa minulla on aina 
hauskaa.

NUORET
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Digitaidot ja digitalisaatio puhuttavat. Tänä 
keväänä elämme poikkeusaikaa, jolloin niiden 
merkitys korostuu entisestään; elämänpiirim-
me kaventuessa digitaaliset kanavat tarjoavat 

mahdollisuudet ylläpitää perhe- ja ystävyyssuhteita 
ja pyörittää vaikkapa yhdistysarkea. Jotta digistä 
saa enemmän irti, perustaidot on kuitenkin hyvä olla 
olemassa.

Kauhajoen kirjastossa toteutettiin viime syksynä 
saavutettava ATK-kurssi. Kurssin oppimistavoitteet 
suunniteltiin osallistujien tarpeiden ja toiveiden poh-
jalta. Toteutustavat ja oppimisympäristö oli järjestetty 
niin, että osallistujien oli helppo keskittyä olennaiseen 
– eli oppimiseen. Seitsemän viikkoa kestävä kurssi oli 
menestys: yhdessä oppiminen oli mukavaa, jokainen 
sai sen mitä tarvitsi ja enemmänkin. Hillervo Kujan-

pää Suupohjan Kuulosta kertoo, mistä saavutettava 
ATK-kurssi sai alkunsa ja millaisia ajatuksia se jätti 
jälkeensä.  

Mistä saavutettava ATK-kurssi sai alkunsa?
Kurssi oli ollut viritteillä niin sanottuna ideahau-

tomona muutaman vuoden. Nyt, kun melkein kaikki 
on alkanut siirtyä nettiin – pankkipalveluista uutisiin 
- digitaitojen oppimisesta on tullut ajankohtaista myös 
ikäihmisille. Ne, jotka ovat käyttäneet työelämässä 
tietokonetta ovat pärjänneet melko hyvin. Mutta on 
myös henkilöitä, jotka eivät ole työelämässään käyttä-
neet koneita. Digitaidot ovat tärkeitä taitoja. Niitä ei 
kuitenkaan opita ihan itsestään. Viime vuonna Suu-
pohjan kuulokerhon kävijöissä oli useampi henkilö, 
jotka sanoivat heti, että tämähän on hyvä juttu. Aika 
oli kypsä ATK-kurssille.

Miten kurssia lähdettiin toteuttamaan? 
Meillä oli jo ajatus siitä, miten saavutettava kurssi 

tulisi toteuttaa. Koska osallistujat olivat kuulovam-
maisia, oli tärkeää huomioida, miten oppimistilassa 
esimerkiksi istutaan, miten koneet laitetaan ja että 
käytössä on induktiosilmukka. Kurssia lähdettiin 
suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteistyössä Kau-
hajoen kansalaisopiston kanssa. Rahoitusta kurssin 
järjestämiseen haimme Kuuloliiton toimintatonni-
avustuksesta. Se kattoi hyvin kurssin opetuksen ja 
esimerkiksi lehti-ilmoituksen hinnan. 

Mitä Suupohjan kuulon ja Kauhajoen kansalais-
opiston välinen yhteistyö tarkoitti käytännössä?

Olin itse käynyt joskus kansalaisopiston kurssin 
ja minulla oli tuntumaa siitä, miten kurssit toimivat. 
Suupohjan kuuloyhdistyksessä suunniteltiin, millai-
sia saavutettavuuteen liittyviä asioita kurssilla tu-
lee huomioida ja missä opetus järjestetään. Yhdessä 
Kansalaisopiston rehtorin ja sihteerin kanssa mietim-
me käytännön kysymyksiä. Esimerkiksi miten opetus 
toimii, kun jokainen tuo kurssille oman laitteen.

Millaisia asioita kurssilla opeteltiin?
Kurssilla saatiin paljon tietoa siitä, millaista tie-

toa verkosta voi ylipäätään hakea ja löytää. Meillä ei 

Yhdistystoiminnan helmiä: 

Saavutettavaa 
ATK-opetusta Kauhajoella

TEKSTI JA KUVAT: HANNA RANTALA
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ollut tarkkaa käsikirjoitusta ohjelman sisäl-
löille vaan opetuksessa mentiin osallistujat 
ja heidän mielenkiinnon kohteensa edellä. 
Opettelimme esimerkiksi valokuvausta ja 
tiedonhakua, etsimme vaikkapa sopivia pipon 
malleja… Selvitimme, mistä viranomaispal-
velut löytyvät verkossa ja miten esim. mobiili-
varmenne toimii. Asioita käytiin läpi osallistu-
jien aloitteesta.

Mikä koettiin erityisen hyväksi? 
Kurssi oli käytännönläheinen ja se koettiin 

erittäin mielekkäänä. Emme opiskelleet teoria 
vaan käytäntö edellä. Meillä oli todella hyvä 
ja innostava ohjaaja Maaret Strang. Hän on 
toiminut muun muassa yläasteen opettajana 
ja ohjannut yrityksiä ATK-asioissa. Hän oli 
tärkeä osa tätä kurssia. Myös Maaret piti 
kurssia mielenkiintoisena ja onnistuneena. 
Vaikka kuulovammaisten kanssa toimiminen 
oli hänelle uutta, hän toimi kuin olisi tehnyt 
tätä aiemminkin.

Yhteisöllisyys kurssin aikana jäi myös mie-
leen; kukaan ei jäänyt ulkopuolelle tai paitsi 
tiedosta. Opettaja ei tullut mistään ulkopuo-
lisesta maailmasta vaan oli kiinni siinä, mitä 
me tarvitsimme. Näin sen kuului mennäkin! 
Kokeilemalla asioita hiljalleen, jokainen pääsi 
oppimaan. Oli hyvä huomata, ettei se kone me-

ne ihan helpolla tilttiin. Tärkeää oli myös, että 
tässä ryhmässä jokainen pystyi esittämään 
kysymyksiä matalalla kynnyksellä.

Millaisia ajatuksia kurssin järjestämises-
tä jäi mieleesi?

Kurssi järjestettiin matalalla profiililla ja 
kokeellisesti ja se oli jännä kokemus. Itse huo-
lehdin, että asiat toimivat käytännön tasolla 
ja porukka on mukana. Tilaratkaisu oli meille 
juuri sopiva: Kauhajoen kirjastolta saatu tila, 
oppimispesä, oli sopivan pieni ja pystyimme 
järjestämään pöydät niin, että kaikki oli katse-
kontaktin takana. Käytössä oli valkokangas ja 
induktiosilmukka. Kaikki meni hienosti!

Yhdistyksen ja kansalaisopiston välisessä 
yhteistyössä jokaisella oli oma asiantuntijuus 
ja se laitettiin yksiin. Eri osapuolet tiedosti-
vat, millaista opetusta tarvitaan ja mitä pitää 
huomioida. Osallistujat olivat täysillä muka-
na. Kansalaisopisto oli kiinnostunut saamaan 
tietoa siitä, miten kuulovammaisten ryhmän 
kanssa toimitaan. Kaikki puhalsivat yhteen 
hiileen ja sai sen tuntumaan jotenkin helpolta 
ja sulavalta.

Tällaista kannattaa kokeilla! Pyörää ei tar-
vitse keksiä ATK-opetuksen osalta uudelleen 
vaan enemmänkin miettiä, miten saavutetta-
vaa opetusta voidaan järjestää yhteistyönä.

 29 



Kentältä

KUVA: KIMMO LENKKERI

Jyvässeudun 
Kuulolle 
lahjoitus
Jyväskylän revisio- ja in-
vestortoimisto Oy lahjoitti 
3.3.2020 Jyvässeudun Kuulo 
ry:lle viikkolomaosakkeen Ka-
lajoen Hiekkasärkiltä. Kuvas-
sa yhtiön hallituksen puheen-
johtaja Kauko Tuupainen 
on luovuttanut osakekirjan 
yhdistyksen puheenjohtaja 
Alpo Pulkkaselle (keskellä) 
ja varapuheenjohtaja Ilkka 
Puhakalle. 
 

TEKSTI JA KUVAT: MARKKU KALLIO 

Vaasassa joogailtiin 
Olemme kokeilleet jotakin aivan uutta ja lu-
pasin jo etukäteen, että jos tämä menee täysin 
pieleen, niin pidän suuni kiinni.
Kutsuimme jäseniltaamme ja tinnitusvertais-
ryhmäämme Suomen joogaliiton kouluttaman 
joogaopettajan Marita Laaksosen. Hän näyt-
ti liikkeet ja joogasimme tunnin.

Meillä oli induktiosilmukka sekä tekstitulk-
kaus. Huomasimme, että silmukalla kuuntelu 
onnistui, kunnes osallistujat menivät matol-
leen makuuasentoon. Heti kun he nousivat 
istualleen, kuuluvuus taas parani. Tämäkin 
oli uusi ja tärkeä havainto, joten pidämme 
edelleen kokouksemme tuolilla istuen. Myös 
tuolijoogaan oli mahdollisuus osallistua. 

– Mielen rytmi on nopea, kehon hidas, 
sisäänhengitys aktiivinen, uloshengitys pas-

siivinen. Kun mieli tyyntyy, asettuvat aistit le-
poon. Ei arviointia eikä arvostelua, joita mieli 
on yleensä täynnä. Muista hengittää! Hengitys 
rakentaa siltaa kehon ja mielen välille. Tau-
ko on yhtä tärkeää kuin tekeminen. Keskity 
hengittämään nyt, et voi hengittää eilistä etkä 
huomista!, joogaopettaja neuvoi.

Kommentteja illoistamme:
”Oli mukavan rauhallista venyttelyä, hyvä 

ohjaaja, joka kiinnitti huomion hengitykseen.” 
”Unohdin tunniksi kaikki huoleni, tämä hetki 
oli vain minulle.” 
”Olin miettinyt kaksi päivää ystäväni nimeä, 
mutta nyt muistan, sain hetken rauhoittua.” 
”Kaikki halukkaat pystyivät osallistumaan ja 
tämä oli meille kaikille jotakin aivan uutta.”
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Kentältä

TEKSTI: ERKKI AHONEN
KUVAT: ANNELI MYLLYLÄ

Saarijärvellä nostettiin 
malja Erkki Eskeliselle 
– Onnistunut päivä – paitsi ettei kätelty eikä 
halattu olosuhteista johtuen, kertoo yhdistyk-
sen Saarijärven seudun Kuulo ry:n puheenjoh-
taja Kyösti Kauppinen.

Maaliskuinen tilaisuus alkoi sekakuoro 
Kuurankukkien esittämillä lauluilla. He ka-
jauttivat Erkki Eskeliselle 

Jukka Kuoppamäen Minä katson tätä 
maata ja Arja Havakan tunnetuksi tekemän 
Lokki-sävelmän. 

Kuuloliiton toiminnanjohtaja Sanna Kai-
janen luovutti yhdistyksen ja Kuuloliiton 
puolesta viirin Eskeliselle tunnustuksena 
erittäin pitkäaikaisesta hallitustyöskentelystä. 
Eskelinen on ollut yhdistyksen hallituksessa 

lähes 30 vuotta. Hän on hoitanut yhdistyksen 
tilejä ja toiminut rahastonhoitaja Sinikka 
Tarvaisen kanssa yhteistyössä.

Viidettä vuotta yhdistyksen puheenjohtaja-
na toimiva Kauppinen kuvailee Erkki Eske-
listä virkeäksi ja aktiiviseksi. Eskelinen on 
saanut yhdistyksen kautta ystäviä ja hän käy 
yhä yhdistyksessä innokkaasti.

– Erkille ovat erilaiset tarkkuutta vaativat 
pelit, kuten bocchia, keilaus ja mölkky tärkei-
tä, Kauppinen toteaa.

Sanna Kaijanen otti puheessaan esille kuu-
lon heikkenemisen.

– Moni kokee kuulon heikkenemisen kiusal-
liseksi, etenkin taustamelu häiritsee kuule-
mista.

– Tv-ohjelmiin Kuuloliitto toivoo laadukasta 
tekstitystä, hän muistutti.

Kaijanen sai vastailla lukuisiin yleisön 
kysymyksiin.

Pian 35-vuotta täyttävään Saarijärven 
yhdistyksen kuuluvat Saarijärvi, Karstula, 
Kannonkoski, Kivijärvi ja Kyyjärvi. Jäseniä 
yhdistyksessä on 270.

Kyösti Kauppinen puhuu saatesanoja. Sanna Kaijanen, Erkki 
Eskelinen ja  Sinikka Tarvainen kuuntelevat.

Kuuloliiton toiminnanjohtaja Sanna Kaijanen luo-
vuttaa viirin Erkki Eskeliselle.

Testamenttilahjoitus
Perintö, jolla on merkitystä
Yksi teko auttaa ja tuo iloa suurelle joukolle ihmi-
siä.  Testamenttilahjoitukset mahdollistavat paljon 
toimintaa, jota ei muuten voisi toteuttaa. 
Testamentin avulla voit edistää tärkeänä pitämiäsi 
asioita liiton toiminnassa. Testamenttilahjoittaja 
voi itse määrätä, miten hänen lahjoittamansa 
varat kohdennetaan. Voit ohjata Kuuloliitolle tai 

jollekin kuuloyhdistykselle haluamasi määrän varoja. 
Yleishyödyllisenä toimijana Kuuloliiton ei tarvitse 
maksaa testamenttilahjoituksista veroa.
Juridisesti pätevän testamentin on täytettävä tietyt 
muotovaatimukset. Siksi on hyvä kysyä esimerkiksi 
oman pankin lakiasiainneuvonnasta tai asianajotoi-
mistosta ohjeita testamentin laatimiseen.
Pienikin testamenttilahjoitus on merkittävä ja sillä 
saadaan paljon hyvää aikaan.
Kysy lisää testamenttilahjoituksista info@kuuloliitto.fi
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Kuulo-Auris Oy on Kuuloliiton 
omistama yhtiö, joka toteuttaa 
kuuloon liittyviä kuntoutus-, 
koulutus- ja asiantuntijapalveluita 
vuosikymmenten kokemuksella ja 
vakaalla ammattitaidolla. Olem-
me toteuttaneet kuuloon liittyvää 
kuntoutusta jo noin 30 vuotta! 
Henkilöstömme koostuu sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattilaisista, 
joilla on vankka kokemus kuulon 
kuntoutuksesta. Asiakastyytyväi-
syytemme on erinomaisella tasolla.

Toteutamme tällä hetkellä 
ainoina Suomessa Kelan kuulovam-
maisten lasten, nuorten ja lapsiper-
heiden vaativaa sekä harkinnanva-
raista yksilökuntoutusta. Lisäksi 
palveluihimme kuuluu Kelan 
kuulovammaisten aikuisten har-
kinnanvarainen yksilökuntoutus 
sekä kuuloon liittyvät koulutus- ja 
asiantuntijapalvelut, ja tinnituksen 
ja ääniyliherkkyyden hoitoon liitty-
viä palveluita.

Kuntoutukseen 
hakeminen
Kelan kuntoutusten osalta Kela 
tekee kuntoutuspäätöksen, jo-
ka on yleensä voimassa vuoden. 
Kuntoutus jaetaan yleensä useam-
paan viiden vuorokauden jaksoon, 
jolloin kuntoutujat majoittuvat 
tiloissamme. Jaksojen ajankohdat 

Kurssit 2020
sovitaan yhdessä Kuulo-Auriksen 
kanssa siten, että kuntoutujalle 
löytyisi mahdollisimman hyvin 
juuri hänen tilanteeseensa sopiva 
ryhmä vertaistuen mahdollistami-
seksi. Jaksoilla on sekä yksilö- että 
ryhmämuotoista ohjelmaa Kelan 
vaatimusten ja yksilöllisen tarpeen 
mukaisesti. 

Aikuisten moniammatillisen 
yksilökuntoutuksen haku:
Täytä Kelan hakulomake KU132 
(harkinnanvarainen kuntoutus), 
liitä hakemukseen lääkärin B-lau-
sunto ja lähetä hakemus liitteineen 
Kelaan.

Lasten ja nuorten 
moniammatilliseen 
harkinnanvaraiseen 
yksilökuntoutukseen haku:
Täytä Kelan hakulomake KU132, 
liitä hakemukseen lääkärin B-lau-
sunto ja lähetä hakemus liitteineen 
Kelaan.

Lasten ja nuorten 
vaativaan lääkinnälliseen 
yksilökuntoutukseen haku:
Täytä Kelan hakulomake KU104, 
liitä hakemukseen kuntoutussuun-
nitelmaan lisätty suositus ja lähetä 
hakemus liitteineen Kelaan.

Läheisten osallistuminen jaksoil-
le on tärkeää, ja perusteet läheis-
ten osallistumiselle on mainittava 
Kelan hakemuslomakkeessa sekä 
lääkärin B-lausunnossa. Autamme 
mielellämme kuntoutukseen ha-
kemiseen liittyvissä kysymyksissä 
ja kerromme lisää kuntoutuksen 
sisällöstä.

Ajankohtainen 
kuntoutustilanne
Koronaepidemian leviämisen eh-
käisemiseksi Kela on keskeyttänyt 
kaikki kevään 2020 kuntoutukset 
toukokuun loppuun asti. Jatkamme 
kuntoutusten toteuttamista tilan-
teen salliessa, tällä hetkellä kun-
toutustoiminnan on tarkoituksena 
jatkua kesäkuussa 2020. 

Tilanteen eläessä seuraathan 
ajankohtaista kuntoutustilannet-
tamme verkkosivuiltamme www.
auris.fi – päivitämme sinne kuntou-
tuskalenteriamme.

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

Pitkään jatkunutta ja elämän-
laatua heikentävää tinnitusta 
ja ääniyliherkkyyttä hoidetaan 
intensiivisellä psykologisella hoi-
tomuodolla kognitiivisen käyttäy-
tymisterapian (CBT) menetelmin. 
Tapaamisissa asiakas oppii uusia 
hallintakeinoja, joilla muuttaa 
tapaa tarkkailla ja reagoida tin-
nitukseen ja ääniin. Tavoitteena 
on tinnituksen häiritsevyyden ja 
ääniyliherkkyyden vähentäminen 
sekä voimavarojen ja itsehallinta-
keinojen lisääntyminen. Tinnitus-
palvelut ovat asiakkaalle omakus-
tanteisia.

Lisätietoja ja ajanvaraus:
Kuulo-Auris Oy 
(Iiris-keskus)
Marjaniementie 74, 00930 Helsinki
asiakaspalvelu@auris.fi 
044 770 8444 (keväällä 2020 palve-
lemme maanantaisin klo 9-15)
www.auris.fi 
Facebook: @kuuloauris
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Alueelliset sopeutumis-
valmennuskurssit
Kuuloliiton alueelliset sopeu-
tumisvalmennuskurssit on 
peruttu toukokuun loppuun 
saakka koronavirusepidemian 
vuoksi. Osa perutuista kurs-
seista pyritään järjestämään 
syyskaudella ja osa siirtyy ensi 
vuodelle. Kursseille jo valituil-
le henkilöille muutoksista on 
tiedotettu henkilökohtaisesti.

Syksyllä järjestettävät tin-
nitus- ja työikäisten kurssien 
hakuaika on menossa. Kaikkiin 
kursseihin voi myös läheinen 
osallistua.

Jyväskylään suunniteltu 
kurssi siirtyy vuodelle 2021.

Ajankohdat ja paikkakunnat:

• 29.–30.9.2020 Tinnituspai-
notteinen kurssi, Scandic 
Helsinki Aviacongress

• 7.-8.11.2020 Työikäisten 
kurssi, Scandic Helsinki 
Aviacongress

Kursseilla käsitellään kuuloon 

liittyviä teemoja ja kuulon vaiku-
tusta toimintakykyyn. Osallistujat 
saavat valmiuksia kuulokojeen 
käyttöön ja tietoa kuulon apuvä-
lineistä, kommunikaatiomenetel-
mistä sekä tulkkauspalvelusta. 
Vertaiskeskustelut kuulon vaiku-
tuksista toimintakykyyn, läheisten 
kokemuksista ja arjessa toimimi-
sen keinoista ovat olennainen osa 
kurssiohjelmaa. Työikäisten kurs-
silla käsitellään myös työelämään 
liittyviä asioita ja tinnituskurssilla 
tinnituksen poisoppimisen mene-
telmiä.

Kurssit sisältävät kahden 
päivän kurssiohjelman ja puolen 
vuoden kuluttua järjestettävän jat-
kotapaamisen, jonka ajankohta so-
vitaan kurssilla. Tinnituskurssilla 
ei ole jatkopäivää. Majoitus on 
kahden hengen huoneissa täysihoi-
dolla. Kurssilaisilta edellytetään 
omatoimisuutta, kurssilla ei ole 
avustavaa henkilökuntaa. Kurssit 
järjestetään Sosiaali- ja terveys-
järjestöjen avustuskeskus (STEA) 
avustuksella ja ne ovat osallistu-
jille maksuttomia. Matkakuluista 
osallistujat vastaavat itse.

Lisätietoa ja hakemukset: 
Kuuloliiton verkkosivut:  
https://www.kuuloliitto.fi/alueelli-
set-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 työikäis-
ten- ja tinnituskurssille:  
Anna-Maija Tolonen, Puutarhaka-
tu 8 b F 607, 20100 Turku. 
Maria Timonen, Kuuloliitto ry, 
PL 1199, 70211 Kuopio.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan 
kurssivalinnasta kirjeellä noin 
kolme viikkoa ennen kurssia. 
Valinnassa etusijalla ovat haki-
jat, jotka eivät aikaisemmin ole 
osallistuneet kuulon sopeutumis-
valmennukseen.

Seuraa 
Kuuloliittoa

Facebookissa
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Sopeutumisvalmennuskurssit 
Kopolan sopeutumisvalmen-

nuskurssit on peruttu toukokuun 
loppuun saakka koronavirusepi-
demian vuoksi. Kurssit pyritään 
järjestämään vielä syyskaudella ja 
niiden mahdollisesta toteutumises-
ta ilmoitetaan erikseen. Kursseille 
jo valituille henkilöille muutoksista 
on tiedotettu henkilökohtaisesti.

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. Osal-
listujat saavat valmiuksia kuulo-
kojeen käyttöön sekä tietoa kuulon 
apuvälineistä, kommunikaatiome-

Omakustanteiset loma- ja viikonlopputapahtumat

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

Kopolan kurssikeskus

netelmistä ja tulkkauspalvelusta. 
Vertaiskeskustelut huonokuuloi-
suudesta, läheisten kokemuksista 
ja arjessa toimimisen keinoista ovat 
olennainen osa kurssiohjelmaa.

Kurssit sisältävät viiden päi-
vän kurssiohjelman. Majoitus on 
kahden hengen huoneissa täysihoi-
dolla. Kurssilaiselta edellytetään 
omatoimisuutta, koska kursseilla ei 
ole avustavaa henkilökuntaa. Kurs-
sit järjestetään Veikkauksen tuella 
ja ne ovat osallistujille maksutto-
mia. Matkakuluista osallistujat 
vastaavat itse.

Lisätietoa ja hakemukset: Kuu-
loliiton verkkosivut: https://www.
kuuloliitto.fi/palvelut/kopolan-
kurssikeskus/ Kuuloliiton aluetyön-

tekijät: https://www.kuuloliitto.fi/
yhteystiedot/toimihenkilot/ Kurs-
sisuunnittelija Sanna Lehtoväre 
p. 040 770 3803, sanna.lehtovare@
kuuloliitto.fi

Hakemukset tulee lähettää 
viimeistään kuusi viikkoa ennen 
kurssin ajankohtaa, joko sähköpos-
tilla (osoitteet yllä) tai maapostina 
seuraavasti: Kopolan kurssikeskus, 
PL 11, Velisjärventie 50, 17801 
Kuhmoinen

Kaikille hakijoille ilmoitetaan 
kurssivalinnasta kirjeellä noin kol-
me viikkoa ennen kurssia. Valin-
nassa etusijalla ovat hakijat, jotka 
eivät aikaisemmin ole osallistuneet 
kuulon sopeutumisvalmennukseen.

TAPAHTUMA:  HINTA  AJANKOHTA 

Kesäpäivät/Elokuvapaja (KKY järjestää) 120 €/hlö 13.-16.7
Frisbee/Neulontaviikonloppu 120 €/hlö 7.-9.8.
Virkistys-ja vertaistapahtumapäivät (KKY) 120 €/hlö 10.-13.8
”Mitä meille kuuluu?”-vertaistapaaminen 120 €/hlö 15.-17.9.
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
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Espoon Kuuloyhdistys ry 
suunnittelee vertaistukea, jonka nimi olisi esim.  
Implantistikerho.
Sisäkorvaistutteen käyttäjät, sitä suunnittelevat 
ja muut asiasta kiinnostuneet, ottakaa yhteyttä 
Kaarinaan
kaarina.e.niinimaki@gmail.com
p. 040 708 5347, tekstiviestinä.

Suomen Tinnitusyhdistys ry:n 
kevätvuosikokous
Aika 25.4.2020, klo 14.00
Paikka: LINK Lahden järjestökeskus,  
Hämeenkatu 26 A, 15140 Lahti

Asiat Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 
12 §:ssä mainitut kevätvuosikokoukseen kuuluvat 
asiat. 
Jokainen yhdistyksen jäsen ja jäseneksi aikova on 
tervetullut kokoukseen. 
Kahvitarjoilu.

Suomen Tinnitusyhdistys ry:n hallitus 
Kopola
Kuuloliitto ja Kopolan Kannatusyhdistys järjestä-
vät seuraavat talkootapahtumat Kuhmoisissa

15–17.5 kevättalkoot. 
Kyselyt ja ilmoittautumiset Marja Antola. 
Puh: 040-072 3884. 
meili: marja.antola@dnainternet.net

14–16.8 perussiivoustalkoot 
Kyselyt ja ilmoittautumiset: k.mikkanen@pp.inet.fi

11–13.9 syystalkoot 
Kyselyt ja ilmoittautumiset Marja Antola. 
Puh: 040-072 3884. 
meili: marja.antola@dnainternet.net

KKY:n järjestämät Kurssit ja tapahtumat 
Kopolassa

KESÄPÄIVÄT KOPOLASSA 13.-16.7.2020
Kopolan Kannatusyhdistys järjestää keskellä heh-
keintä kesää sydänhämäläisessä maisemassa, 
vanhassa pappilamiljöössä Kopolassa rentouttavat 
kesäpäivät. Ulkoilua, kulttuuria, rentouttavaa oloa ja 
vertaisseuraa. Kuuntelun esteettömyydestä on huo-
lehdittu.  Kesäpäivät on samanaikaisesti Kuhmoisten 

elokuvafestivaalien kanssa, joka toteutetaan kolme-
na iltana Kuhmolassa klo 18 lähtien.  Teemana on 
”50-luvun elokuvatähdet”. Elokuvaesitystä edeltää 
filmiin liittyvä esittely.
Hinta: 200€, KKY:n jäsenhinta 180€
Kesäpäivien tiedustelu: Kari Kanerva; puh: 040-742 
5198; meili: kari.kanerva4@gmail.com
Elokuvafestivaalin tiedustelut Maire Paltare; meili: 
maire.paltare@gmail.com
Ilmoittaudu Elina Rytsölälle viimeistään 29.6.; Puh: 
040-569 1463; meili: elina.rytsola@gmail.com

10–13.8 virkistys- ja vertaisviikko 
Hinta: 200€, KKY:n jäsenhinta 180€
Tiedustelut: Marja Antola; puh: 040-072 3884, meili: 
marja.antola@dnainternet.net
Ilmoittaudu Elina Rytsölälle viimeistään 27.7.; Puh: 
040-569 1463; 
meili: elina.rytsola@gmail.com

23–26.12 Kopolan joulu 
Tiedustelut: Marja Antola; puh: 040-072 3884, meili: 
marja.antola@dnainternet.net
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Hei työikäiset ja lapsiperheet! 
Parhaillaan on hakuaika menossa 
alla oleville viikoille:

Tuettu loma työikäisille Härmän kylpy-
lässä 27.9.-2.10.2020

Maaseudun Terveys- ja lomahuolto ry:n 
(MTLH) tuettu loma työikäisille huonokuuloi-
sille teemalla ”Voimaa vertaisuudesta – lomat 
omatoimisille aikuisille”. Loman omavastuu-
osuus on 20 €/hlö/vrk, alle 17-vuotiaat veloi-
tuksetta. Matkakuluista lomalaiset vastaavat 
itse. Hakemukset tehtävä 3 kk ennen loman 
alkamista.

Tuettu loma lapsiperheille Ikaalisten Kyl-
pylässä 27.7.-1.8.2020

Maaseudun Terveys- ja lomahuolto ry:n 

Vastaa ”Älylaitteet ja palvelut 
arjessa” –kyselyyn 
Teknologiasta on tullut erottamaton osa arkea 
ja yhteiskunnan palveluita. Älylaitteita ja di-
gitaalisia palveluita sovelletaan moniin eri tar-
koituksiin. Käytännössä hyödynnämme näistä 
mahdollisuuksista murto-osaa. Se voi tarkoit-
taa sähköpostien lähettämistä, valokuvausta, 
etäyhteydenpitoa, yhdistysrekisterin pitämistä 
tai vaikkapa kansalaisvaikuttamista, etäryh-
mien ohjausta ja -palveluiden kehittämistä.

Kuuloliiton Digitaidot-projekti selvittää, mi-
ten Kuuloliiton jäsenet käyttävät älylaitteita 
ja digitaalisia palveluita, millaista digitukea 

käytetään ja tarvitaan, ja miten digitaalisten 
palveluiden koetaan vaikuttavan arkeen. Tätä 
tarkoitusta varten pyydämme teitä vastaa-
maan Älylaitteet ja palvelut arjessa -kyselyyn. 
Kyselyyn vastaaminen on anonyymia: näemme 
vain vastauksesi, emme sitä, kuka olet. Vas-
taaminen vie noin 20 minuuttia. Vastauksien 
pohdalta pyrimme kehittämään Digitaidot-
projektin toimintaa sekä lisäämään tietoa sii-
tä, millaisiin asioihin (digi)arjessa kaivataan 
tukea. 

Kysely lähetetään paperiversiona osalle 
Kuuloliiton jäsenistä. 

Voit vastata kyselyyn myös sähköisenä. 
Suora linkki kyselyyn:
https://webropol.com/s/digikysely 

tuettu loma lapsiperheille, jossa jollain per-
heenjäsenellä on kuulovamma teemalla 
”Voimaa vertaisuudesta – lomat lapsiperheil-
le”. Lomalla on perheen yhteistä ohjelmaa, 
sekä eri-ikäisille lapsille suunnattua ohjelmaa, 
ryhmäkeskusteluja vanhemmille ja 1-3 vuoti-
aiden lastenhoito (4 x 2h). Loman omavastuu-
osuus on 20 €/hlö/vrk, alle 17-vuotiaat veloi-
tuksetta. Matkakuluista lomalaiset vastaavat 
itse. Hakemukset tehtävä 3 kk ennen 
loman alkamista.

Lisätietoa https://www.kuuloliitto.fi/palvelut/
koulutukset-ja-kurssit/ ja Sanna Lehtoväre 
p. 0407703803, sanna.lehtovare@kuuloliitto.
fi, Tuija Vuori, p. 0400 802 668, tuija.vuori@
kuuloliitto.fi 
Sähköinen hakemuslomake https://lotu.loma-
jarjestot.fi/t/MTLH/calendar/list
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Palautetta Kuuloviesti-lehdestä voit antaa 
verkossa osoitteessa: www.kuuloliitto.fi 
-> Yhteystiedot. Toimituksen yhteystiedot 
löytyvät lisäksi lehden sisäkannesta. 

Digitaalinen tekstitys:
Valitse television tai digiboksin asetuksista 
tekstityskieleksi hollanti. Tallentavat digibok-
sit 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 näky-
vät:
YLE: Oikeassa yläkulmassa näkyvä teksti. Suo-
menkielisillä kanavilla YLE 1, YLE 2 ja YLE Teema 
teksti on: Tekstitetty suomeksi ja ruotsinkieli-
sellä YLE FEM –kanavalla: Svensk textning. 

Tulevat suomenkieliset tekstitetyt ohjelmat voi 
tarkistaa tästä osoitteesta: http://yle.fi/ohjelma-
opas/tekstitys/

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

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

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

Kattava TV-opas, jossa kerrotaan kaikkien 
pääkanavien kotimaisten ohjelmien tekstityk-
sestä löytyy verkko-osoitteesta: http://www.
ampparit.com/tv-opas -- > klikkaa hiirellä oh-
jelman kohdalle, niin avautuu ohjelmatiedosta 
kertova ikkuna ja samalla kertoo, onko ohjelma 
tekstitetty.

TV-tekstitys 
kuntoon! 

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

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

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

• Tilaa Kuuloviesti-lehti
Kuuloviesti-lehden voi tilata myös lahjatilauk-Kuuloviesti-lehden voi tilata myös lahjatilauk-
sena. Tilauslomake löytyy suoraan verkkosivuil-sena. Tilauslomake löytyy suoraan verkkosivuil-
tamme:  tamme:  
kuuloliitto.fi/tue-toimintaa/tilaa-kuuloviesti/kuuloliitto.fi/tue-toimintaa/tilaa-kuuloviesti/

Poliisihallitus on myöntänyt 22.1.2020 Kuuloliitto Poliisihallitus on myöntänyt 22.1.2020 Kuuloliitto 
ry:lle rahankeräysluvan nro RA/2020/62. Lupa on ry:lle rahankeräysluvan nro RA/2020/62. Lupa on 
voimassa koko maassa 22.1.2020 – 31.12.2021 voimassa koko maassa 22.1.2020 – 31.12.2021 
Ahvenanmaa poislukien. Keräyksen toteuttaa Ahvenanmaa poislukien. Keräyksen toteuttaa 
Kuuloliitto ry. Kerätyillä varoilla koulutetaan liiton Kuuloliitto ry. Kerätyillä varoilla koulutetaan liiton 
jäsenyhdistysten jäseniä yhdistys- ja kuulonhuol-jäsenyhdistysten jäseniä yhdistys- ja kuulonhuol-
totoimintaan, tuotetaan viestintä- ja opasaineis-totoimintaan, tuotetaan viestintä- ja opasaineis-
toja kuulovammaisille ja suurelle yleisölle mm. toja kuulovammaisille ja suurelle yleisölle mm. 
kuulonsuojauksesta ja työkyvystä. Varoilla kuulonsuojauksesta ja työkyvystä. Varoilla 
tuetaan myös kuuloauton toimintaa ja järjeste-tuetaan myös kuuloauton toimintaa ja järjeste-
tään jäsentapahtumia ja lasten- ja nuortenleirejä. tään jäsentapahtumia ja lasten- ja nuortenleirejä. 
Keräysluvan alaiset tuotot käytetään  vuosien Keräysluvan alaiset tuotot käytetään  vuosien 
2020 – 2021 aikana.2020 – 2021 aikana.

Tue Kuuloliiton 
toimintaa
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Suomi elää nyt poikkeuksellisia aikoja ja 
moni viisas on todennut, ettei maailma 
enää koskaan palaudu ennalleen. Sosiaa-
linen media on täynnä disinformaatiota 

ja kyökkivirologien lausuntoja. Yksiselitteistä 
faktaa koronaviruksesta ei ole olemassa ja 
asiantuntijat tekevät parhaansa kerätessään 
hajallaan olevaa tietoa päätöksenteon tueksi. 
Nyt ei ole aika osoitella ketään sormella, vaan 
pitää huoli omasta tontistaan, puhaltaa yhteen 
hiileen ja yrittää säilyttää positiivinen vire niin 
töissä kuin vapaaehtoishommissa. 

Meillä Kuuloliitossakin tähän poikkeustilaan 
on reagoitu voimakkaasti: kevään läsnäolota-
pahtumat on peruttu ja yhdistyksiä on ohjeis-
tettu perumaan myös omat tapahtumansa. 
Kuuloliitossa on tehty päätös mennä terveys 
ja turvallisuus edellä, aivan kuten Suomen 
hallitus on meitä ohjeistanut. Huoli kuulovam-
maisista on kuitenkin suuri, sillä moni jää nyt 
ilman kaipaamiaan palveluja ja kuntoutusta. 
Kela on keskeyttänyt läsnäolokuntoutuksen, 
eikä mahdollista etäkuntoutusta kuulovammai-
sille. Kuuloliitto on joutunut perumaan kevään 
sopeutumisvalmennuskurssit. Kurssien suu-
rinta antia on osallistujien toisilleen antama 
vertaistuki. Pohdimme hermosolut punaisina, 
miten voimme ilman fyysistä vuorovaikutusta 
ja läsnäoloa turvata tämän äärimmäisen tärke-
än vertaistuen. 

Järkytys ja lamaannus ovat usein ensire-
aktioita kriisien iskiessä. Niistä toivutaan 
nyt pikkuhiljaa ja kehitetään sekä testaillaan 
innolla uusia toimintamuotoja. Digitalisaatiosta 
on puhuttu jo vuosia ja viimeistään nyt otam-
me siinä jättiharppauksen myös Kuuloliitossa. 
Halusimme tai emme, digitaalisille palveluille 
tulee olemaan seuraavien kuukau-
sien ajan ennennäkemätön tarve. 
Myös Kuuloliitossa suunnitellaan 
aktiivisesti erilaisten sähköisten pal-
velujen käyttöönottoa. Sopeutumis-
valmennuskursseja tullaan toteut-
tamaan verkon välityksellä, neuvon-
ta- ja ohjaustyötä järjestetään sekä 
puhelinpalveluna että chatin avulla, 
valmisteilla on erilaisia opas- ja 
videomateriaaleja yhteiskunnan eri 
toimijoiden käyttöön ja verkkokoulu-
tusta tullaan lisäämään. Sähköiset 
kanavat lisäävät parhaimmillaan 
myös osallisuutta. Kuuloliiton 
sääntöuudistusta pääsevät kommen-

toimaan avoimen verkkokyselyn kautta kaikki 
halukkaat. 

Rattaat pyörivät vauhdilla eteenpäin, vaikka 
muutama kuoppa vähän nitinää aiheuttaakin. 
Digi ei ratkaise kaikkia haasteita eikä suinkaan 
palvele kuulovammaisten koko kohderyhmää. 
Joskus vanhat, usein jo haudatut, menetelmät 
toimivat parhaiten. Kaikkia sope-kurssilaisia ei 
Zoom-valmennukseen saada, mutta posti kulkee 
ja erilaisia tukimateriaaleja postitetaan niitä 
tarvitseville. Sähköisissä aineistoissa on muuta-
ma kuulovammaisille erittäin tärkeä elementti, 
kuten tekstitys, ääniympäristö, valaistus, esiin-
tyjän selkeä puhetapa ja huulion näkyminen. 
Kaikki Kuuloliiton verkkomateriaalit tekstite-
tään ja tähän haastetaan mukaan myös muita 
järjestöjä sekä julkisen hallinnon tahoja. Kuulo-
liiton sivuilta löytyy opas ja video saavutettavan 
verkko-opetuksen järjestämisen tueksi 

Järjestöt mainostavat itseään ketterinä ja 
joustavina matalan kynnyksen toimijoina. Nyt on 
aika osoittaa, että mainokset eivät ole luvanneet 
liikoja. Myös rahoittajana toimiva STEA edellyt-
tää, etteivät järjestöt lamaannu vaan jatkavat 
tärkeää työtä kaikkein heikoimmassa asemassa 
olevien avuntarvitsijoiden kanssa. Tämä edellyt-
tää uusien toimintatapojen rivakkaa käyttöön-
ottoa, jotta voimme vastata kuulovammaisten 
tarpeisiin. 

Vapaaehtoistoiminnan tarve ei ole kadonnut 
mihinkään. Edelleen on suuri joukko kuulovam-
maisia lapsia, nuoria, työikäisiä ja ikäihmisiä, 
jotka tarvitsevat järjestöjen ja yhdistysten apua, 
tukea ja neuvoja. Kannustan lämpimästi myös 
Kuuloliiton jäsenyhdistyksiä ottamaan matalalla 
kynnyksellä käyttöön uusia toimintatapoja kuu-
lovammaisten ihmisten hyvinvoinnin turvaami-
seksi. Muistetaan, että jokainen teko on merki-
tyksellinen! Ei kannata vähätellä pienintäkään 
tuen muotoa – joskus yksi tekstiviesti voi auttaa 
epäkuntoon menneen kuulokojeen kanssa taiste-
levaa henkilöä enemmän kuin arvaatkaan.

            SANNA KAIJANEN

Jokainen teko on 
merkityksellinen! 

 Liiton henkilöstö kehittämis-
päivillä alkukesästä 2019.
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”Coronaepidemin kan vara speciellt utmanande för 
hörselskadade personer i arbetsför ålder.”

Ledaren

Märkligaste året någonsin

Världen förändras snabbt, ibland i ett 
huj. Vem kunde ännu i början av året 
vänta sig att Finland i slutet av mars 
vore i ett historiskt undantagstill-

stånd? För Finska Hörselförbundet såg året 
redan vid årsskiftet ut att bli på många sätt 
exceptionellt: i januari avslutade vi tunga 
samarbetsförhandlingar och samtidigt körde 
vi igång med vårt jubileumsår och dess många 
evenemang. 

Nu har coronaepidemin redan på några 
veckor betydligt påverkat det finska arbetsli-
vet samt människors vardag och ekonomiska 
situation. Hörselförbundet har också i snabb 
takt varit tvunget att ställa in alla kurser och 
möten fram till slutet av april. Det återstår 
att se ifall avbokningarna är tillräckliga, då 
epidemin kan fortsätta ännu länge.

För personer med funktionshinder kan 
coronaepidemin skapa en särskilt utmanande 
situation. Studier visar att personer med ned-
satt hörsel befinner sig i en sämre arbetsmark-
nadssituation än majoriteten, och nu verkar 
situationen vid många företag gå mot massper-
mitteringar. Ett osäkert arbetsläge, isolering i 
hemmet och eventuell samtidig omvårdnad av 
barn kan orsaka stor stress och oro.

Efter att Hörselförbundet ställde in sina 
evenemang och möten övergick våra anställ-
da i mitten av mars till att primärt jobba på 
distans. Lyckligtvis har förbundet en stark 
tradition av distansarbete och har även snabbt 
tagit i bruk nya elektroniska metoder. 

Det kan vara svårt för personer med hörsel-
skada att övergå till distansarbete och fjärran-
slutningar. På grund av nätverksbelastningen 
är bilden under videokonferenser inte nöd-
vändigtvis av bästa möjliga kvalitet och ljudet 
kan också hacka. Överföring av ljud direkt till 
hörapparaten medför ofta egna utmaningar. 
För närvarande har många hörselskadade 
människor i arbetsför ålder till exempel inte 
en FM-enhet, som kunde användas för att 
enkelt utföra överföringen. Lyckligtvis finns 
det redan olika program för telefoner som kan 
konvertera tal till text. 

Coronaepidemin har avslöjat en hel del 
brister i myndighetskommunikationens till-
gänglighet. I början av krisen saknade tv:ns 
direktsända specialsändningar 
textning. Det har visat sig 
att vissa sjukhusdistrikt 
ännu saknar en text-
kommunikationsmetod 
för hörselskadade. Före-
tagshälsovården kan inte 
heller nödvändigtvis kon-
taktas på annat sätt än 
per telefon För att avhjäl-
pa dessa brister kommer 
vi säkerligen att göra ett 
aktivt påverkansarbete.

På grund av coronakarantän 
isolerar sig många människor 
i sina hem i veckotal. Alla 
borde ha lika tillgång till 
hjälp och stöd.  För att 
kunna ge stöd till så många 
människor som möjligt 
kommer vi i fortsättningen 
att utöka våra rådgiv-
ningstjänster. Därtill 
utarbetar vi som bäst en 
handbok och video för 
att arrangera tillgäng-
liga onlinekurser och 
webinarer.

Coronaepidemin 
kan störa vår verk-
samhet en stund, 
men stoppar inte 
den. Låt oss hoppas 
att det värsta är 
över senast efter 
sommaren, så vi 
kan samlas för att 
göra viktiga beslut 
på vårt förbunds-
möte.
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Kuulokojeparistot ja tarvikkeet parhailta valmistajilta, nopeasti kotiin toimitettuna.

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

Rayovac Extra Advanced -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).

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

Ansmann-kuulokojeparistot:  

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).

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

Tilaa nyt!


