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Pääkirjoitus
”Ikääntyneiden määrän suhteellinen kasvu 

luo lisää tarvetta kuulonhuollon palveluille.”

Muuttuvatko kuulonhuollon palvelut?

K uulokeskusmalli otettiin käyttöön Suo-
messa 1970-luvulla Kuulonhuoltoliiton 
aloitteesta ja kuulokeskuksia perustet-
tiin vähitellen eri puolelle maata. Suo-

messa kuulokojeet ovat olleet maksuton pal-
velu jo pitkään: kuulokojesovituksiin liittyvä 
varallisuusharkinta poistettiin 80-luvun alus-
sa Kuulonhuoltoliiton vaatimuksesta. Suoma-
lainen malli on tarjonnut kaikille huonokuuloi-
sille tulotasosta riippumatta mahdollisuuden 
saada kuulonkuntoutusta. Sote-uudistus voi 
muuttaa palvelujen järjestämistapaa, sillä 
tulevaisuudessa maakunnilla on mahdollisuus 
toteuttaa erikoissairaanhoidon palveluja myös 
 asiakassetelillä.

Käytännössä kuulokojeiden saamiselle on 
ollut ja on edelleenkin erilaisia esteitä. Kuu-
lokojesovitusta harkitaan STM:n ohjeiden 
mukaisesti henkilölle, jonka kuulonalenema 
puhealueella ylittää kolmekymmentä desi-
beliä. Moni lähellä tätä rajaa oleva hyötyisi 
käytännössä kuulokojeesta. Lisäksi monilla 
ikäihmisillä on kokemuksia siitä, ettei kuu-
lon heikkenemistä oteta todesta ja lähetettä 
terveyskeskuksesta erikoisairaanhoitoon voi 
olla vaikeaa saada. Toisaalta haasteena on 
edelleen sekin, ettei hoitoon hakeuduta kovin 
herkästi.

Ikääntyneiden määrän suhteellinen kasvu 
väestössä luo lisää tarvetta kuulonhuollon pal-
veluille. Kuuloliiton kuuloautokierrokset parin 
viime vuoden aikana ovat tuoneet hyvin esiin, 
kuinka paljon Suomessa on ikäihmisiä, joiden 
kuulonkuntoutus tulisi aloittaa välittömästi. 
Viime kesänä kuuloseuloja tehtiin noin 3 400 
ja moni sai ohjausta tarkempiin tutkimuksiin. 

Vuonna 2012 Kuuloviestissä kerrottiin, että 
monissa sairaanhoitopiireissä hoitotakuu, eli 
pääsy kiireettömään hoitoon kuuden kuukau-
den kuluessa lähetteestä, ei toteudu. Tervey-
den- ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämien 
tilastojen perusteella hoitotakuu toteutuu nyt 
pääsääntöisesti eri puolella Suomea: vuoden-
vaihteessa 31.12.2017 yli puoli vuotta jonotta-
neita oli ainoastaan 0,4 prosenttia asiakkaista. 
On kuitenkin huomattava, että reilu viidennes 
asiakkaista oli odottanut hoitoon pääsyä yli 
kolme kuukautta, mikä voi olla pitkä aika 

esimerkiksi työikäisille. Hoitotakuun toteutu-
misen perusteella ei voi myöskään tehdä pää-
telmiä palvelun laadusta.

Kuulolaitteet ovat kehittyneet viime vuosina 
valtavasti. Uusimmat kojeet on varustettu 
langattomalla Bluetooth-tekniikalla ja onpa 
ladattaviakin jo saatavilla. Huippu-
malleja ei ole välttämättä saa-
tavissa julkisena palveluna, 
mikä on ymmärrettävää, kun 
pyritään tarjoamaan mah-
dollisimman monelle mah-
dollisuus kuulokojeeseen. 
Olisiko mahdollista kehittää 
nykyistä järjestelmää niin, 
että asiakas saisi maksutta 
sopivan kuulokojeen, mutta 
voisi halutessaan hankkia 
tarvitsemansa lisäominaisuudet 
itse maksaen?

Kuulokojeen saamisen jäl-
keen tarvitaan usein apua ja 
rohkaisua laitteen käyttöön. 
Kuuloliitto on käynnistänyt 
yhteystyössä koru- ja asuste-
suunnittelija Jenni Ahtiaisen 
kanssa Mitä?-kampanjan, 
jolla halutaan lisätä tietoi-
suutta kuuloaistin merki-
tyksestä ja korostaa kuu-
lokojeiden olevan arjen 
apuvälineitä, jotka voivat 
olla myös persoonallisia 
ja näkyviä. Haastan 
kaikki lukijat osallistu-
maan kampanjaan ja 
jakamaan oman kuulo-
kuvansa, esimerkiksi 
kuvan kuulokojeen 
käytöstä sosiaalisessa 
mediassa (muistakaa 
tunniste #Mitä?).

Rauhallista joulua,
JUHA HIETALA
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Lyhyesti

Hallituksen päätöksiä
Syyskuun kokouksessa hallitus teki päätöksen STEAlta haet-
tavista avustuksista vuodelle 2019. Hallitus hyväksyi toimin-
tasuunnitelman vuodelle 2019 esitettäväksi liittovaltuustolle. 
Hallitus päätti myös esittää liittovaltuustolle, että jäsenyhdis-
tysten ja kannatusjäsenten jäsenmaksut vuodelle 2019 olisivat 
liittovaltuuston alustavan päätöksen mukaiset. 

Hallitus päätti, että olemassa oleviin Kopolan kuntoa koskeviin 
tutkimuksiin tutustutaan ja päätetään hallituksen seuraavassa 
kokouksessa, tilataanko Kopolan keittiöön kuntotutkimus.

Kuuloliiton edustajaksi IFHOHYP:in vuosikokoukseen valittiin 
Anniina Kauppila ja tarkkailijaksi Viivi Kilpeläinen. Hallitus 
käsitteli myös Ranuan Kuulo ry:n purkautumispäätöksen. 

Lokakuun kokouksessa hyväksyttiin esitys Kuuloliiton vapaa-
ehtoistoiminnan palkinnon myöntämisperiaatteiksi ja siirrettiin 
asia edelleen liittovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Hallitus hyväksyi vastauksen Keski-Uudenmaan Kuulo ry:n 
aloitteeseen yhdistysten jäsenmaksuosuuksien tilittämiseen 
liittyvän käytännön muuttamisesta sekä vastaukset liittoval-
tuuston kevätkokouksessa valmisteluun antamiin asioihin. 

Hallitus päätti tilata Kopolan keittiöön ja päärakennukseen 
kuntotutkimuksen. Lisäksi tilataan sisäilmatutkimus, joka teh-
dään kaikissa rakennuksissa. Hallitus perusti työryhmän, jossa 
ovat jäseninä Aulis Veteläinen, Janne Alkki ja Jukka Rasa. 

Hallitus hyväksyi Kaakkois-Suomen kuulopiirin esityksen jä-
seneduksi Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy:n kanssa.

Hallitus päätti Kopolan kuntotutkimuksen ja sisäilmatutkimuk-
sen teettämisestä. Hallitus perusti työryhmän, jossa ovat jäse-
ninä Aulis Veteläinen, Janne Alkki ja Jukka Rasa.

Kuuloliitto kannattaa uuden sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksulain luomista ja lääkinnällisen kuntoutuksen 
apuvälinepalvelujen maksuttomuutta. Kuuloliitto korosti lau-
sunnossaan, että lain perusteluissa tulee määritellä tarkemmin, 
mitä luetaan kuuluvaksi apuvälinepalveluihin. Apuvälinepalve-
luihin tulee lukea itse apuvälineen lisäksi, myös sen sovittaminen, 
säätäminen, huoltaminen , korjaaminen sekä apuvälineen käytön 
kannalta välttämättömät tarvikkeet, kuten paristot ja akut. Tällä 
hetkellä kuulemisen apuvälineisiin liittyviä välttämättömiä 
tarvikkeita ei korvata yli 18-vuotiaille. Uudessa laissa tulisi myös 
määritellä tarkemmin, missä tilanteissa asiakkaalla on korvaus-
vastuu rikkoutuneesta tai kadonneesta laitteesta.

Kuuloliitto: Maksuttomien 
apuvälinepalvelujen tulee 
sisältää myös tarvikkeet

Markkinaoikeus kumosi 
tulkkauspalveluja koskevan 
hankintapäätöksen 

Markkinaoikeus kumosi Kelan aiemmin tekemät hankintapää-
tökset vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta lokakuussa. 
Kela tiedotti, ettei päätös toistaiseksi vaikuta asiakkaisiin, eikä 
tulkkauspalvelun tuottamisessa tapahdu välittömiä muutoksia.

Markkinaoikeus katsoi, että tulkkauspalvelujen kilpailutus oli 
hoidettu moitteettomasti yhtä asiaa lukuun ottamatta. Mark-
kinaoikeus ei pitänyt hyväksyttävänä sitä, että tarjottavien 
tulkkien laatupisteiden saamisen edellytys oli se, että tulkit piti 
nimetä jo tarjousta jätettäessä. 

Kela on marraskuussa päättänyt hakea korkeimmalta hallinto-
oikeudelta valituslupaa markkinaoikeuden päätökseen, sillä 
Kelan näkemyksen mukaan tulkin nimeämisen perusteena oli 
palvelun laadun ja jatkuvuuden varmistaminen.

Kelan mukaan tulkkauspalvelun tilausten määrä kasvaa 
edelleen. Tilauksia tehtiin tammi-syyskuussa 118 000 ja tulkki 
löytyi 95 prosenttiin kaikista tilauksista. Kirjoitustulkkausti-
lausten määrä kaikista tilauksista oli noin 5 %, ja ne toteutuivat 
hieman keskimääräistä huonommin: 92 prosenttiin tilauksista 
löytyi tulkki. Eniten haasteita oli kirjoitustulkkausten välitykses-
sä Keskisellä alueella, missä tulkki löytyi 79 %:iin tilauksista.

Lähde: Kela
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Puheenjohtaja
”Vuosi on ollut melkoisen vaiheikas 

ja osin aika työläskin.”

Aika hiljentyä joulun viettoon 

Kun kirjoitan tätä, olen junassa palaamas-
sa kotiin Kokkolasta Helsinkiin, jossa 
Keski-Pohjanmaan Kuulo vietti 60-vuo-
tisjuhliaan. Juhlat olivat oikein komeat 

ja onnistuneet. Puheita pidettiin, kuultiin 
lauluesityksiä ja yhdistyksen ansioituneet pal-
kittiin ansiomerkeillä. Tunnelma oli lämmin 
ja samaan aikaa arvokas, hieno juhla kaiken 
kaikkiaan.

Vuosi 2018 on hiljalleen painumassa ehtoo-
puolelleen. Vuosi on ollut melkoisen vaiheikas 
ja osin aika työläskin. Vuoteen on mahtunut 
runsaasti henkilöstön vaihtumisesta aiheutu-
nutta työtä, joka on tuonut tullessaan uuden-
laisia toimintatapoja Kuuloliittoon. Mistään 
mullistavasta ei ole kyse, tehtäviä on vain 
jaettu hieman eri tavalla kuin aiemmin. Or-
ganisaatio vielä elää ja hakee muotoaan, jotta 
saisimme kaikkien työpanoksen hyödyttämään 
mahdollisimman paljon järjestömme yhteisiä 
tavoitteita. 

Edessä olevat haasteet eivät ole yhtään sen 
vähäisempiä kuin ennenkään. Taloustilanne 
jatkuu tiukkana ja erilaisten sivukulujen ja 
yllättävienkin sellaisten kattaminen tuottaa 
ainaista pohdintaa. Mitään hätää tällä hetkellä 
taloudellisessa mielessä ei ole, mutta meno-
jen ja tulojen tasoissa pitäminen on aina oma 
haasteensa. Minkäänlaiseen ylimääräiseen 
ei ole varaa, vaan tarkalla linjalla mennään 
vastekin. SOTE on vielä kesken, eikä sen vai-
kutuksista kolmannen sektorin toimintaan ole 
tätä kirjoittaessani aivan täyttä kuvaa kenellä-
kään. Lakeja kun vielä kirjoitellaan ja luetaan 
perustuslakivaliokunnassa. 

Kohta on aika hiljentyä joulun viettämiseen. 
Antaa joulun rauhan tulla ja täyttää sydä-
memme ja mielemme. Jokainen ottaa joulun 
vastaan omalla, itselleen sopivalla tavalla. 
On hyvä muistella mennyttä vuotta ja ystäviä 
sekä sukulaisia sekä kuunnella kauniita joulu-
lauluja. Myös joulun sanoma on asia, joka tuo 
ajatuksia mieleen ja herättää pohtimaan jou-
lun tarkoitusta. Tänä vuonna joulu tuo myös 
jonkin verran vapaata aikaa, jolloin voi vähän 

hengähtää, tavata ystäviä ja latautua taas tu-
leviin koitoksiin. Ja jouluun kuuluu aina joulu-
ruoka, joka ainakin allekirjoittaneelle maistuu 
kaikkine vivahteineen; joulupuuro, kinkut, 
laatikot, kalat, piparit, tortut, makeiset… täs-
sähän tulee nälkä! Etelään valkea joulu saa-
puu vain noin joka kolmas vuosi. Toivottavasti 
tämä vuosi olisi valkean joulun vuosi; luistai-
sivat joulupukin reen jalaksetkin paremmin 
kuin hiekalla mentäessä. Tuon näemme joulu-
kuussa tonttulakit päässä!

Toivotan kaikille Kuuloliiton jäsenille, hen-
kilökunnalle, luottamusjohdolle ja muille 
luottamustehtävissä oleville sekä 
yhteistyökumppaneille oikein Rau-
hallista ja Hyvää Joulua.

JOULUTERVEISIN, JOUNI AALTO
KUULOLIITON PUHEENJOHTAJA
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TEKSTI: JUHA HIETALA KUVA: ERKKI AHONEN

Vuoden 2019 painopisteenä vapaaehtoistyö 
ja yhteistyö järjestöjen kanssa
Liittovaltuuston syyskokouksessa 

hyväksyttiin toimintasuunnitelma 

vuodelle 2019. Eila Heinonen valittiin 

hallituksen jäseneksi täydennysvaalissa. 

–Vuoden 2019 painopistealueita ovat yhdistys- 
ja vapaaehtoistoiminnan tukeminen, ikäihmis-
ten digitaitojen kehittäminen ja lisäksi luvassa 
on myös kolmet vaalit, kertoi valtuuston pu-
heenjohtaja Titta Väisänen.

Valtuuston kokoonpanossa oli tapahtunut 
vuoden aikana pieniä muutoksia kahden jä-
senen erottua tehtävästään. Valtuusto vietti 
myös hiljaisen hetken toukokuussa kuolleen 
valtuutettu Tauno Vilmin muistoksi. 

Valtuusto hyväksyi toimintasuunnitelman ja 
75 000 euroa ylijäämäisen talousarvion vuodel-
le 2019.  Talousarviossa kulujen yhteismäärä 
on 3,92 miljoonaa euroa. Toiminnanjohtaja 
Sanna Kaijanen totesi, että vuodelle 2019 on 
haettu indeksikorotusta yleisavustukseen ja 
Satakieliohjelmaan hiukan tämän vuotista pie-
nempää avustusta. Harvinaiset-toimintaan on 
haettu avustusta osana yleisavustusta. 

Jäsenmaksut vuodelle 2019 säilyvät entisel-
lään: jäsenmaksu on 14 euroa varsinaiselta 
jäseneltä, nuoriso-, perhe-, vapaa-, ainais- ja 
kunniajäseniltä kahdeksan euroa sekä sotave-
teraanijäseneltä yksi euro. 

Valtuusto hyväksyi vastaukset kevätkokouk-
sessa hallitukselle tehtyihin aloitteisiin koski-
en vapaaehtoisten matkakulukorvauksia,  Qlu 
Oy:n kuunteluolosuhdetietokannan tietojen 

säilyttämistä ja verkkosivuille kehitettävää 
intranet-palvelua.

Keski-Uudenmaan kuulo teki joulukuussa 
2017 valtuustolle aloitteen, että puolet jäsen-
maksuosuudesta maksettaisiin yhdistyksille 
jo tammi-helmikuussa edellisen vuoden jäsen-
määrän perusteella ja loppuosa nykykäytännön 
mukaisesti kesällä. Hallitus ei vastauksessaan 
kannattanut uutta käytäntöä. Valtuusto päätti 
kuitenkin palauttaa aloitteen takaisin hallituk-
sen valmisteluun. 

Valtuusto hyväksyi periaatteet Kuuloliiton 
vapaaehtoistoiminnan palkinnolle. Palkinto 
myönnetään yhdistysten ehdotusten pohjalta 
ensimmäistä kertaa vuonna 2020 kevätval-
tuustossa. 

Kevätvaltuusto teki päätöksen, että hallituk-
sen varapuheenjohtajaksi siirtyneen Antero 
Penttisen tilalle valitaan jäsen vasta syysval-
tuustossa. Hallituksen jäseneksi olivat ehdolla 
Eila Heinonen Itä-Suomen kuulopiiristä, Me-
ria Mäkinen Lounais-Suomen kuulopiiristä, 
Ville Myllymäki Uudenmaan kuulopiiristä ja 
Markku Toukola Suomen Tinnitusyhdistyk-
sestä. Heinonen sai kaikkiaan 15 ääntä ja tuli 
valituksi. 

Kokouksen lopussa valtuutetut tekivät aloit-
teita ja evästyksiä liittohallitukselle. Maire 
Paltare Länsi-Suomen kuulopiiristä teki 
esityksen sopeutumisvalmennustoiminnan ra-
hoituksen ja resurssien lisäämisestä. Birgitta 
Paanilla Keski-Suomen kuulopiiristä ehdotti, 
että vapaaehtoisten matkakulut korvattaisiin 
jatkossa nopeammin .
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TEKSTI JA KUVAT: ERKKI AHONEN

Taukopuhetta

Eila Katajisto, Kouvolan Kuulo ry 

1. Mielestäni toiminta on monipuolista niin 
valtakunnan kuin aluetasolla. Painotukset 
kohdistuvat hyvin. Tehdään työtä valtakun-
nallisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 
Vahvistetaan myös aluetoimintaa vapaaehtois-
työssä sekä autetaan alueen toimijoita yhteis-
työhön paikallisesti.  

2. Kuten useimmilla muillakin liitoilla avus-
tukset, niiden saaminen ja kohdentaminen 
vaikuttavat suuresti koko toimintaan. Kopolan 
osuus liiton taloudessa ajatteluttaa.

3. Mielestäni esteettömyys on tavalliselle kuu-
lovammaiselle tärkeä asia. Esteettömyys ei ole 
vain induktiosilmukoiden hankkimista. Siihen 
kuuluu myös tärkeänä osana rakennukset ja 
erilaiset tilat. Jos tilat ovat kaikuvia, silloin ei-
vät auta induktiosilmukatkaan. Jotenkin pitäi-
si päästä vaikuttamaan tilojen kaikuvuuteen. 
Nykyään rakennetaan muun muassa ns. avo-
kouluja, joissa tilat ovat suuria ja ne jaetaan 
esim. huonekaluilla pienempiin tiloihin. Avoi-
met tilat aiheuttavat kaikumista ym. muita 
häiriöitä lasten oppimiselle. Toinen esimerkki 
kaikuvista tiloista on vanhustentalot. Niissä on 
rakennettu iso avoin tilan ikäihmisten yhtei-
selle kokoontumiselle, mutta tilojen kaikuvuus 
on usein niin kova, että ikäihmiset eivät voi 

niissä olla. Ei kuule ja päätä särkee. Tämä ai-
heuttaa sen, että ikäihminen eristäytyy omaan 
huoneeseensa.  

Yksi esteettömyyden helppo toteuttaminen 
on mielestäni se, että julkiset virastot järjes-
tävät asioimistiskeilleen esim. kuvun, joka 
auttaa kuulovammaisen kuulemista ja estää 
jonossa takana olevan kuulemisen. Se ei maksa 
paljon ja auttaa myös niitä, joilla ei ole kuulo-
laitetta.

Digitaalisuus, ikäihmisten digiosaamisen 
tukeminen on erittäin tärkeää. Tässä tulisi 
mahdollisuuksien mukaan vaikuttaa siihen, 
että julkisten palveluiden, esimerkiksi Kelan 
verkkosivujen ulkomuotoa ei jatkuvasti muu-
tella. Ikäihminen on juuri oppinut asioimaan 
ohjaajan avulla sivuilla ja kun hän seuraavan 
kerran yrittää itse mennä sivulle, ne ovatkin 
erilaiset. Hän ei osaa toimia saamansa opin 
pohjalta ja on taas ulkona.

Olavi Taipale, Keski-Uudenmaan Kuulo ry

1. Kuuloliiton toimintaan kaipaisin lisää äk-
söniä! Muutaman vuoden toimintaa lähemmin 
seuranneena olisi ehkä paikallaan saada liit-
toon myyntihenkinen ”myyntimies”. Henkilö, 
joka olisi turuilla ja toreilla kertomassa ja sa-
malla ”myymässä” tietoa kuulo-ongelmaisille 
ja heitä lähellä oleville, mitä on tehtävissä - vai 
onko. Kuuloauton hankinta oli parasta toimin-

1. Millä mielin katsot Kuuloliiton vuoteen 2019?
2. Millaisena näet Kuuloliiton talousnäkymät 
3. Miten kehittäisit liiton toimintaa?
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taa Kuuloliitolta mitä olen kokenut. Se on mel-
kein ilmaista mainosta valtakunnassa. Tätä 
onkin syytä markkinoida enemmän. 

Kuuloliitto on yhtä kuin sen jäsenyhdistyk-
set. Ei olisi liittoa, ellei olisi toimivia yhdis-
tyksiä. Liiton tulisikin omalta osaltaan pitää 
huolta, että yhdistysten toimintaedellytykset 
ovat mahdollisimman hyvät. Yhdistyksemme 
Keski-Uudenmaan Kuulo ry teki aloitteen, että 
osuutemme jäsenmaksuista tulisi yhdistysten 
käyttöön mahdollisimman ajoissa, jolloin voisi 
toimia täysillä myös alkuvuotena. Suomi on 
yhdistysten luvattu maa. Monet kuuluvat use-
aan yhdistyksiin. Ns. kilpailutilanteessa ihmi-
set valitsevat yhdistyksen, joka on mieluisin. 
Uskon, että lähdetään yhdistykseen mukaan, 
jonka toiminta on mieluisinta.

Monet yhdistykset kamppailevat, että ei ole 
toimijoita. Käsittääkseni ei ole muuta vastaus-
ta kuin että toiminnan tulee olla mielekästä, 
jopa ”kivaa”. Väkisin ei vapaaehtoishommia 
tehdä. Jos esimerkiksi palaverin jälkeen on 
paha mieli, siihen jäävät silloin hommat. Pide-
tään huolta vapaaehtoisistamme.

Vaikka liittovaltuustossa ja sen jälkeenkin 
perättiin ”nuoria” toimintaan, niin realismia 
on, että Kuuloliiton sekä paikallisyhdistysten 
potentiaali on ikäihmisissä. He jos ketkä tar-
vitsevat kuulonsa ja kuulolaitteidensa kanssa 
apua. Nuorillahan on nyt jo omaa toimintaa. 
Nuoruus kyllä ”korjaantuu” yllättävänkin no-
peasti.  

2. Uskon parempaan näin valtuuston kokouk-
sen jälkeisenä päivänä. Ehkä talousongelmat-
kin ovat vähenemään päin, aika näyttää.

3. Kuuloliiton tulisi enemmän yrittää vaikut-
taa, että yhdenvertaisuuslaki toteutuisi. Esi-
merkiksi apteekissa on tosi tympeää kuunnella 
farmaseutin ohjeita jonkun lääkkeen käytöstä. 
Jonossa parin metrin päässä olevat kuulevat 
sen myös, kun puhutaan kovaa ja SELKEÄSTI, 
että asiakas kuulee ja ymmärtää. Sama ihana 
tunne koetaan usein myös verotoimistossa. 
Pitää yrittää kuiskailla, ettei koko sali kuule 
”paljonko kaverilla on tuloja”. Ongelma poistui-
si palvelusilmukalla.

Itse olen ollut pois työelämästä jo jonkun 
aikaa. Pari vuotta jäi uupumaan virallisesta 
eläkeiästä. Jouduin jättämään työelämän huo-
non kuuloni vuoksi. Palaverit lisääntyivät ja 
työpaikka kehittyi siihen malliin, että oli tosi 
vaikeaa pysyä kuulemisessa mukana. Olenkin 
ihmetellyt, miksi minulla ei ollut silloin edes 
jotain tietoa millä tavalla huonokuuloisen olo-
suhteita voi parantaa työpaikalla. En olisi tar-
vinnut kuin kuuntelulaitteen, joka minulla on 

nyt kokouksissa mukana (jos ei ole induktios-
ilmukkaa). Olisin ollut töissä pidempään, kun 
virtaa jäi jäljelle. Kuuloliiton tulisikin enem-
män kertoa julkisuudessa mitä on tehtävissä 
työpaikkojen kuunteluolosuhteille. Sotesta en 
sano mitään!

Paula Vaattovaara, 
Kolarin Kuuloyhdistys ry 

1. Kuuloliiton talous näyttää tasapainoiselta 
ja toimintaankin on odotettavissa uutta virtaa 
uuden toiminnanjohtajan ja toimintakykyisen 
hallituksen sekä myös aktiivisen valtuuston.

2. Talousnäkymät mietityttävät. Tulee mieleen 
pelko siitä, että onko tulojen hankinta liiaksi 
STEA-avustusten varassa.

3. Liiton tulisi mielestäni satsata enemmän 
alueilla tapahtuvaan toimintaan – kentällä 
tarvitaan tukea opastuksen ja taloudenkin 
muodossa. Digitalisaation eri osa-alueiden kou-
lutukseen tarvitaan pikaista apua. Resurssien 
vähentäminen liiton viestinnästä takavuosina 
oli mielestäni virhe ja se pitäisi korjata pikim-
miten, sillä sitä kautta saamme näkyvyyttä ja 
tietoa vapaaehtoistoimijoillekin. 
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Yle TV1:n uutisankkuri Matti Röngän 

mukaan selkeä ilmaisu ja hyvä suomen 

kieli ovat erityisen tärkeitä julkisessa 

tiedottamisessa. 

Vuoden 2018 Selkeän puhujan palkinto luovu-
tettiin 23.11. Kuuloliiton liittovaltuuston semi-
naarin yhteydessä. Matti Rönkä sai erityisesti 
kiitosta rauhallisesta puhetavastaan ja selke-
ästä artikulaatiostaan.

– Pidän selkeyttä hyvin tärkeänä julkisessa 
puheessa kuten esimerkiksi viranomaisviestin-
nässä ja opetuksessa.

Rönkä on huolissaan suomen kielen rapautu-
misesta esimerkiksi työelämässä.

– Tuntuu, että suomen kieltä painetaan 
nykyään keittiöön, arkeen ja pikkuasioihin. 
Tärkeissä asioissa käytetään huonoa englannin 
kieltä. Oma kieli on kuitenkin tärkeä yhtey-
denpidon väline ja myös demokratian edellytys. 

Rönkä korosti kiitospuheenvuorossaan myös 
Ylen roolia vähemmistöille suunnattujen palve-
lujen tuottajana.

–Jos Yle ei hoida eri ryhmien, kuten kuulo-
vammaisten asioita, ei sitä varmasti kukaan 
muukaan tee.

Rönkä kertoo, että uutistenlukijan työssä 
puheilmaisu on tärkeää, eikä se saa olla risti-
riidassa oman persoonallisuuden kanssa. Uuti-
sissa on asiasisällöstä huolimatta aina mukana 
paljon myös uutisankkurin omaa ilmaisua. 

–Käyn aina kaikki tekstit läpi ennen uutis-
lähetystä. Oman persoonan täytyy tulla esille 
uutisissa, se näkyy selvästi esimerkiksi erilai-
sissa toivotuksissa. 

Uutisankkureiksi valikoituu Röngän mukaan 
lähtökohtaisesti henkilöitä, joiden puheviestin-
tä on sujuvaa. Uutistenlukijat osallistuvat kui-
tenkin vuosittain kielenhuollon koulutuksiin, 
joissa haetaan dynamiikkaa puheeseen.

Röngällä on takanaan pitkä ura uutistenlu-
kijana. Hän aloitti työnsä Ylessä vuonna 1990 
ja siirtyi TV1:n puoli yhdeksän uutisten yk-
kösankkuriksi Arvi Lindin jäätyä eläkkeelle 
vuonna 2003. Ennen Ylelle siirtymistään Rön-
kä työskenteli muun muassa MTV3:n uutisissa 
ja lehtitoimittajana. Uutislähetyksiin kuuluu 
edelleen osana pieni jännitys.

– Jos ei jännitä yhtään ennen lähetystä, sil-
loin yleensä jotain menee pieleen. 

MATTI RÖNKÄ ON ANSIOITUNUT myös kirjai-
lijana: hänen Viktor Kärppä -romaanejaan on 

käännetty jo yli kahdellekymmenelle eri kielel-
le ja niiden pohjalta on tehty tv-sarja Tappajan 
näköinen mies. Uusin teos, työelämän mur-
roksesta kertova Yyteet ilmestyi 2017. Aikaa 
kirjoitustyölle uutistyön ohessa riittää Röngän 
mukaan hitaahkon julkaisutahdin takia.

– Pitkät työpäivät uutistoimituksessa tuovat 
toisaalta mukanaan myös vapaapäiviä, jolloin 
on hyvää aikaa kirjoittaa.

AIKAISEMPINA VUOSINA Selkeän puhujan 
palkinnon ovat saaneet Marttaliiton toimin-
nanjohtaja Marianne Heikkilä (2016), mete-
orologi Pekka Pouta (2014), toimittaja Baba 
Lybeck (2012), näyttelijä Jukka Puotila 
(2010), toimittaja Hilla Blomberg (2008) ja 
toimittaja Tommy Fränti (2006).

Kuuloliitto on halunnut Selkeän puhujan 
valinnalla korostaa hyvän puheviestinnän tär-
keyttä. Monille huonokuuloisille puhetilaisuuk-
sien ja tv-ohjelmien seuraaminen on erilaisista 
apuvälineistä huolimatta hankalaa. 

TEKSTI: JUHA HIETALA KUVA: ERKKI AHONEN

Matti Rönkä on vuoden 2018 Selkeä puhuja
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Kuuloliiton yhteistyössä koru- ja 

asustesuunnittelija Jenni Ahtiaisen 

kanssa käynnistämä Mitä? -kampanja 

korostaa, miten tärkeää on välttää 

liiallista melualtistusta ja hakeutua 

kuulontutkimuksiin riittävän ajoissa. 

Kampanjan tarkoituksena on myös 

vähentää ennakkoluuloja kuulokojeita 

ja kuulovammaa kohtaan. Kampanjaa 

ovat tukemassa useat suomalaiset 

muusikot.

–Kuuloliitto ja asustemerkki gTIE haastavat 
kaikki osallistumaan kampanjaan sosiaalisessa 
mediassa ja jakamaan oman kuvan tai videon. 
Kuvissa tulisi kiteytyä kuuleminen ja kuulon 
merkitys, kertoo Jenni Ahtiainen.

Muusikot Tomi Joutsen (Amorphis), Mike 
Monroe ja Esa Kuloniemi (Honey B & the 
T-Bones) ovat mukana kampanjassa haasta-
massa kaikenikäiset jakamaan tietoa kuulon 
merkityksestä.

Suomalaisten tulisi huolehtia kuulostaan ny-
kyistä paremmin ja kiinnittää erityisesti huo-
miota viikoittaiseen melualtistuksen määrään.

– Yksittäinen konsertti harvemmin aiheuttaa 
suoraan kuulonalenemaa. Monet aikuisetkin 
nuorten ohella saavat nykyään liian kovan 
viikoittaisen meluannoksen, mikä on riski 
kuulolle pitkällä aikavälillä, kertoo Kuuloliiton 
toiminnanjohtaja Sanna Kaijanen. Hoitama-
ton kuulovamma on myös merkittävä riski työ-
kyvylle ja -hyvinvoinnille.

Kuulontutkimuksiin hakeudutaan usein liian 
myöhään, vasta useiden vuosien kuluttua on-
gelmien alkamisesta. Myös asustesuunnittelija 
Jenni Ahtiaisella on omakohtaisia kokemuksia 
tästä.

–Kuuloni heikennyttyä jouduin melko usein 
erilaisiin noloihin tilanteisiin ja minun oli 
aluksi vaikeaa myöntää, että tarvitsen todelli-
suudessa kuulokojeet. 

Jenni Ahtiainen sai kuulokojeet muutama 
kuukausi sitten ja tuunasi niistä heti omannä-
köisensä. 

–Halusin tehdä kojeista mahdollisimman nä-
kyvät ja myös hälventää kuulokojeisiin liittyviä 
ennakkoluuloja.

Tästä lähtökohdasta syntyi DeafMetal-
mallisto, johon kuuluu erilaisia kuulokojeisiin 
liitettäviä koruja. Mallisto palkittiin marras-
kuussa Suomen Kädentaito –messuilla vuoden 
2018 uutuustuotteena.

–Kuulokojeet ovat pitkään olleet melko vä-
rittömiä apuvälineitä. Haluamme kampanjalla 
tuoda esiin, että kuulokojekin voi olla selkeästi 
erottuva ja persoonallinen, korostaa Sanna 
Kaijanen.

Kampanjaan voi osallistua myös tilaamalla 
korvanmuotoisia, hopeisia Mitä? -koruja sekä 
DeafMetal -kuulokojekoruja. Lisätietoja www.
kuuloliitto.fi /mita ja www.deafmetal.store

Mitä-kampanja käynnistyy 26.11. Kampan-
jan käytännön toteutuksesta vastaavat Kuulo-
liitto ry ja Jenni Ahtiainen (gTie).

Mitä? -kampanja haastaa kaikki 
huolehtimaan omasta kuulostaan

Jenni Ahtiainen kertoi valtuuston seminaarissa kuulokojekorujen 
suunnittelusta.
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Kuulo on korvaamattoman tärkeä 
aisti ja siitä kannattaa pitää huolta. 
Tule mukaan MITÄ?-kampanjaan ja 

jaa oma kuulokuvasi somessa! 

#Mitä #Kuuletko

KUVAT: MERJA YEUNG
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Kuulonhuollon palvelut
TEKSTI JA KUVA: ANNINA VIRTA

Moni hyötyisi kuntoutuksesta – vain 
harvat saavat palveluja
Arviolta alle kolmasosa niistä, jotka 

hyötyisivät kuulokojeen käytöstä, 

saavat kuulokojeen tai käyttävät sitä.  

Huonokuuloisuus on alitunnistettu ja 

alihoidettu vaiva.

Väestöön suhteutettuna Suomessa tehdään vä-
hiten kuulokojesovituksia Pohjoismaista.  Koko 
aikuisväestön kattavia yleisiä ikäkausittaisia 
terveystarkistuksia ei Suomessa juurikaan teh-
dä, eikä aikuisväestön kuuloa tutkita tai seulo-
ta systemaattisesti muuta kuin ”melutyössä”.

– Lasten ja nuorten kuulovammat tunnis-
tetaan hyvin neuvolassa ja kouluterveyden-
huollossa.  Sen sijaan iso haaste on työ- ja 
eläkeikäisten huonokuuloisuuden tunnistami-
nen.  Kuulo heikkenee useimmiten vähitellen, 
eikä henkilö sitä itse välttämättä huomaa.  Ja 
kun kuuloseuloja ei tehdä, eikä perus- ja työ-
terveyshuollossa oteta kuuloasioita riittävän 
usein puheeksi, viivästyy kuulon kuntoutuksen 
aloitus monesti jopa kymmenellä vuodella.

– Kuulo-ongelmia usein myös vähätellään 
”ei tässä mitään, katsotaan vielä”, eikä tun-
neta, mihin kaikkeen kuulo voi vaikuttaa.  Ei 
esimerkiksi tunnisteta, että väsymyksen tai 
eristäytymisen ja siitä mahdollisesti seuraa-
van masennuksen taustalla voi olla kuulovika, 
kertoo Kuuloliiton erityisasiantuntija Anniina 
Lavikainen.

Suurin osa kuulokojesovituksista ja kuulon-
kuntoutuksesta tapahtuu erikoissairaanhoi-
dossa, kuulokeskuksissa ja -asemilla.  Osassa 
sairaanhoitopiirejä ikäkuuloisten palveluja 
hankitaan ostopalveluina, mutta lasten ja 
nuorten sekä työikäisten palvelut on keskitetty 
kuulokeskuksiin.

– Erikoissairaanhoidossa suuri ongelma on, 
että ainoana laatumittarina käytetään sitä, 
saako henkilö kuulolaitteen kuuden kuukau-
den sisällä vai ei.  Lain kirjain täytetään, mut-
ta hoitoa ei toteuteta niin hyvin kuin pitäisi.  
Ei ole riittäviä resursseja seurata ja ohjata 
kuulokojeen saaneiden pärjäämistä.  Nyt ko-
jeen luovutuksen jälkeiset säätökäynnit jäävät 
usein käyttämättä ja hyvää hoitoa saavat vain 
ne, jotka ovat itse aktiivisia ja ottavat yhteyttä 
– systemaattiseen seurantaan ei ole resursse-
ja, eikä EU:n asettamia standardeja pystytä 

täyttämään, kertoo Kuopion yliopistollisen sai-
raalan Korvapoliklinikan ylilääkäri, audiologi 
Antti Hyvärinen.

– Kuulokeskuksissa on henkilöstövajausta 
ja puutteita tieto-taito-tasossa.  Esimerkik-
si audiologeja ja audionomeja on väestöön 
suhteutettuna vain noin neljäsosa siitä mitä 
Ruotsissa.  Audionomien koulutus on puut-
teellista.  Nyt heitä koulutetaan ammattikor-
keakouluissa täydennyskoulutuksella, jossa 
ei ole tarvittavaa ammattitaitoa.  Nykyisin 
audionomit saavuttavat hyvän ammattitai-
don vasta käytännön työkokemuksen kautta.  
Audionomikoulutus pitäisi toteuttaa omana 
koulutuslinjanaan ja koulutuksen pitäisi olla 
yliopistotasoista, jatkaa Hyvärinen.

Erikoissairaanhoidon resurssit eivät riitä 
kuntoutumisen seurantaan ja usein kuulon-
kuntoutus loppuukin kuulokojeen saamiseen.  
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Lavikaisen mukaan kuntoutuksen pitäisi kui-
tenkin olla paljon muutakin kuin apuvälineen 
sovittamista ja myöntämistä.

– Nyt kuulon kuntoutuspolku on sarja toi-
menpiteitä, ei niinkään kokonaisvaltainen 
prosessi.  Ikäihmisistä vain harva saa muuta 
kuntoutusta kuin kuulokojeen, vaikka tarve 
jälkiohjaukseen ja neuvontaan on ilmeinen.  
Monesti myös vasta käytännön tilanteiden 
kautta nousevat kysymykset laitteista ja sen 
kanssa toimimisesta.  Tarvitaan enemmän tu-
kea kuulolaitteeseen totuttautumiseen ja sen 
tekniseen hallintaan.  Kaivataan myös tietoa 
kuulovamman vaikutuksista sekä läheisten ja 
vertaisten tukea.

TILASTOTIETOJA kuulokojeen saajista ja kuu-
lonhuollon palvelujen piirissä olevista ei kerätä 
systemaattisesti.  Vuonna 2014 Hyvärinen teki 
kyselyn sairaanhoitopiirien kuulokeskuksille 
ja -asemille sekä kolmelle yksityiselle palve-
lun tuottajalle.  Kyselyn mukaan vuonna 2014 
kuulonhuollon palvelujen piirissä oli 23 000 
henkilöä.  Näistä noin 15 000 sai ensimmäisen 
kojeensa ja noin 8000 kuulokoje uusittiin.  Työ-
ikäisiä ensimmäisen kojeen saajista oli noin 
2700 ja ikäihmisiä yli 12 000.  Voi olettaa, että 
myös tällä hetkellä vuosittain erikoissairaan-
hoidon palvelujen piirissä olevien määrä on 
jotakuinkin edellä esitetyllä tasolla.  

Erikoissairaanhoidon palvelujen lisäksi yli 
65-vuotiaat voivat hakeutua Kansaneläke-
laitoksen (Kela) rahoittamaan harkinnan-
varaiseen kuntoutukseen ja/tai Sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n 
rahoittamille sopeutumisvalmennuskursseille, 

joita esimerkiksi Kuuloliitto järjestää.  Myös 
jotkin kunnat ja sairaanhoitopiirit järjestä-
vät ensitietopäiviä.  Vuonna 2017 Kela:n yli 
65-vuotiaiden kuntoutuskursseille osallistui 
reilut 50 henkilöä ja STEA-kursseille noin 340 
henkilöä, yhteensä arviolta vajaa kolme pro-
senttia kuulokojeen saajista.

Vuoden 2019 alusta työikäiset voivat saa-
da Kela:n harkinnanvaraista kuntoutusta, 
STEA:n sopeutumisvalmennusta, kuntien ja 
sairaaloiden järjestämää kuntoutusta sekä 
työeläkevakuutuslaitosten kuntoutusta.  Kun-
toutus voi olla muutakin kuin laitoskuntoutus-
ta esimerkiksi puheterapiaa tai huulioluvun 
opettelua.  Myös kuuloasemien ja –keskusten 
audiologit, audionomit, psykologit, sosiaali-
työntekijät, puheterapeutit ja kuntoutusohjaa-
jat tekevät kuntouttavaa työtä kaikenikäisten 
kuulovammaisten kanssa.

Kela:n tilastojen mukaan vaativan lääkinnäl-
lisen ja harkinnanvaraisten kuntoutuskurs-
sien (huom. kuntoutuskurssit eivät kata lä-
heskään kaikkea Kelan vaativaa lääkinnällistä 
kuntoutusta) ja moniammatillisen yksilökun-
toutuksen tilanne näyttää seuraavalta:

Ikäluokka 20-64-vuotiaat, Kela:n rahoittamil-
le kuntoutuskursseille ja moniammatilliseen 
yksilökuntoutukseen osallistuneet:

Vuosi Vaativa Harkinnan- 
 lääkinnällinen varainen
 kuntoutus kuntoutus
2010 26 194
2013 18 226
2014 6 160
2017 6 83 
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 – Erityisesti olen huolissani työikäisistä.  
Kun eläkeiät nousevat, niin töissä on tulevai-
suudessa yhä enemmän huonokuuloisia.  Mistä 
he saavat tukea työelämässä jaksamiseen?  Vai 
mennäänkö työelämässä hammasta purren ja 
sitten joudutaan jäämään ennen aikojaan eläk-
keelle, tuhahtaa Lavikainen.

KUN KELA ENSIMMÄISEN KERRAN keväällä 
2013 kilpailutti kuntoutuspalvelujen tuotta-
jat, niin seuraavina vuosina osallistujamäärät 
Kela:n laitoskuntoutuksessa laskevat merkit-
tävästi.  Pääosin hintaan perustuvassa kil-
pailutuksessa Kuuloliiton kuntoutustoiminta 
menetti aikuisten kurssit ja tilalle tulivat isot, 
monille eri sairaus- ja vammaryhmille palvelu-
ja tuottavat kuntoutuslaitokset.

Syksyllä 2017 Kela poisti aikuiset kuulovam-
maiset vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen 
moniammatillisen yksilökuntoutuksen -palve-
lukuvauksen kohderyhmästä.  Palvelukuvaus 
tulee voimaan vuoden 2019 alusta.  Kuuloliitto 
on esittänyt, että aikuiset kuulovammaiset on 
saatava takaisin palvelukuvaukseen, ja että 
siihen on lisättävä kuvaukset kuulovammais-
ten kuntoutuksen keskeisistä sisällöistä kuten 
kuuloon, apuvälineisiin, kommunikaatioon 
sekä työelämään ja opiskeluun liittyvät teemat.  
Myös vaativan lääkinnällisen ja harkinnanva-
raisen kuntoutuksen palveluntuottajilla tulee 
olla riittävää kokemusta ja osaamista kuuloon 
liittyvissä asioissa.  Nyt kilpailutuksessa voi 
pärjätä, vaikka aiempaa kokemusta kuulovam-
maisen kuntoutuksen tuottamisesta ei tosiasi-
allisesti ole juuri lainkaan.

–  Kilpailutusmenettely on heikentänyt laa-
dukasta kuulovammaiskuntoutusta ja hajaut-
tanut kuulovammaosaamista.  Näin on käynyt 
myös monen muun sairaus- ja vammaryhmän 
kohdalla: vamma- ja sairausspesifi in kuntou-
tukseen tarvittava riittävä osaaminen on kär-
sinyt, kun kuntoutuksen hankinnat on tehty 
puhtaasti halvimman hinnan mukaan.  

– Ja kun nyt kuntoutusta voi tuottaa vaikka-
pa aiemmin veteraanikuntoukseen keskittynyt 
laitos, voi kuulovammaan sopeutumisen sijaan 
kuntoutusjaksolla painottua ”yleinen kuntou-
tus”: fyysisien kunnon mittaaminen ja siihen 
vaikuttaminen, ravinto ja virkistys.  Tällaisen 
kuntoutuksen hyöty kuulovammaiselle on vain 
vähäinen.  Se vastaa huonosti esimerkiksi työ-
ikäisen kuulovammaisen tarpeisiin, eikä vah-
vista hänen työelämässä selviämistä.  Se ei ole 
myöskään yhteiskunnan kannalta vaikuttavaa, 
eikä tue sairaaloiden tai muiden toimijoiden 
tekemiä investointeja vammaisen henkilön 

pärjäämiseen ja mahdollisuuteen osallistua 
yhteiskuntaan.

– Nyt tarjolla olevien Kelan sopeutumis-
valmennuskurssien laatu ja vähäinen hyöty 
asiakkaalle on ehkä vaikuttanut siihen, että 
kursseille ei hakeuduta, eikä niitä suositella.  
Toivottavasti tästä ei tehdä johtopäätöstä, että 
kuntoutusta ja sopeutumisvalmennusta ei tar-
vita, pohtii Lavikainen.

Hyvärinen näkee Kela:n kilpailutuksissa pal-
jon hyvääkin.  Hän ei ole myöskään vakuuttu-
nut siitä, että laitosmuotoisten kuntoutuskurs-
sien kustannus-hyöty-suhde olisi kohdallaan.

– Kuntoutuskurssien hyödystä ja vaikutta-
vuudesta ei ole näyttöön perustuvaa tietoa.  Ne 
ovat valtavan kalliita, niille pääsee vain pieni 
osa, suurin osa ei saa mitään – varoja pitäisi 
käyttää tasa-arvoisemmin ja tehokkaammin.  
Esimerkiksi yhden kolmen viikon kurssin hin-
nalla Kela voi rahoittaa lukuisia lisälaitteita 
vaikkapa työelämään – samalla rahalla saa 
suurempi joukko enemmän apua.  Voi myös 
kyseenalaistaa, mikä on laitoskuntoutuksen 
todellinen tarve.

– Ihmiset eivät helposti lähde jossakin 
kaukana työaikana järjestettäville kursseil-
le.  Työstä poissaolo voi työnantajan silmissä 
näyttää huonolta ja voi, ikävä kyllä, johtaa 
seuraavissa yt-neuvotteluissa kuulovammaisen 
kannalta ei-toivottavaan lopputulokseen, tote-
aa Hyvärinen.

Anniina Lavikainen on usein vieraillut 
Kuulo-Auriksen työikäisten moniammatillisen 
yksilökuntoutuksen kursseilla.

– Siellä näkee, että monesti avun saaminen 
on viivästynyt.  Osa kuntoutujista on yrittänyt 
muuttaa asioita töissä ja pyytänyt apua, mutta 
ei ole sitä saanut ja on sitten kuntoutukseen 
tullessa jo tosi väsynyt ja uupunut.  Osa kun-
toutujista on kuntoutuksessa oikea-aikaisesti.  
Yleisesti ottaen kuntoutusta pitäisi saada jo 
varhaisemmassa vaiheessa, jotta se oikeasti 
ylläpitäisi työkykyä ja auttaisi jatkamaan työ-
elämässä.

– Toinen juttu on se, että vain harvojen koh-
dalla on tehty työn ja/tai työolosuhteiden mu-
kautuksia, vaikka ne kuulovammaisen kohdal-
la eivät vaadi edes isoja panoksia: huomioidaan 
kommunikointitavat, tehdään akustisia paran-
nuksia, pidetään apuvälineet ajan tasalla ja 
järjestetään työt esimerkiksi niin, ettei tarvitse 
osallistua puhelinpäivystykseen.  

TYÖTERVEYSHUOLLOILLA on lakisääteinen 
velvollisuus seurata vammaisen henkilön sel-
viämistä työssä.  Sen tulee paitsi ohjata myös 
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tarkistaa ja seurata työolosuhteita sekä arvioi-
da apuväline- ja työolosuhteiden mukautustar-
peet.  Ihannetapauksessa se myös tekee asiak-
kaan luvalla yhteistyötä erikoissairaanhoidon 
kanssa.  Kuitenkin Työterveyslaitoksen tutki-
muksen mukaan työterveyshuolloilla on hyvin 
vaihtelevasti osaamista kuulovammaisuuteen 
liittyen ja yhteistyötä erikoissairaanhoidon 
kanssa tehdään vähän. 

Erikoissairaanhoidosta löytyy osaamista ja 
tietoa kuuloon ja sen kanssa työelämässä pär-
jäämiseen.  Kaikki, jotka ovat kuulokeskuksen 
tai -aseman asiakkaana, voivat olla ongelmien 
ilmaantuessa sinne suoraan yhteydessä.  Eri-
koissairaanhoito voi käydä työpaikalla ja tehdä 
melumittauksia sekä suosittaa ja antaa lau-
suntoja apuvälineistä ja akustiikasta.

–  Työterveyshuollolla on tieto yksittäisellä 
työpaikalla tehtävästä työstä, työolosuhteis-
ta ja resursseista.  Erikoissairaanhoidolla on 
asiantuntijuus kuulosta ja erilaisista ratkai-
suista, mitä voidaan tehdä.  Erikoissairaanhoi-
to voisi kyllä tiedottaa enemmän työterveys-
huolloille, mitä apua me voimme tarjota työn ja 
työolosuhteiden mukautusratkaisuja pohditta-
essa, kertoo Hyvärinen.

Työnantajalla on Yhdenvertaisuuslakiin 
perustuva velvollisuus tehdä kohtuullisia mu-
kautuksia, ja se voi hakea niihin myös työolo-
suhteiden järjestelytukea.  Käytännössä työn 
ja työolosuhteiden mukautuksia on tehty kui-
tenkin vähän.

– Sen taustalla, että mukautuksia ei ole teh-
ty, lienee nuivat asenteet ja tietämättömyys 
mahdollisista mukautuksista niin työnantaja-, 
työterveyshuolto- kuin työntekijätasollakin, 
toteaa Lavikainen. 

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN (Sote-pal-
velut) sekä maakuntahallinnon uudistusta on 
vatvottu 13 vuotta.  Silti kukaan ei vieläkään 
tarkalleen tiedä, mitä tapahtuu, jos eduskunta 
hyväksyy sote-lait ja niihin sisältyvän valin-
nanvapauden.  Voi myös olla, että koko sote 
katuu tai toteutuu erilaisena kuin mitä tämän 
hetkiset kaavailut ovat.

Lavikaisen mukaan nyt suunnitelmat 
näyttävät kuitenkin siltä, että yksilöllisten 
apuvälineiden sovitus tapahtuu jatkossakin 
pääasiassa erikoissairaanhoidossa, joka ei ole 
valinnanvapauden piirissä, mutta esimerkiksi 
kommunikaattoreita voisi saada valinnanva-
pauden piiriin kuuluvista sote-keskuksista.  
Perusterveydenhuollon, sote-keskusten palve-
lujen tuottajien määrä kasvaa ja mukaan tulee 
yksityisiä palvelun tuottajia. 

– Haasteena tässä on, miten hoito- ja palvelu-
ketjut tulevat toimimaan, ja miten tieto kulkee 
eri toimijoiden välillä.  Kun palveluntuottajia 
on paljon, tulee varmastikin eroja mitä palvelu-
ja tuotetaan ja millä laadulla – sote-keskukset 
vaihtelevat.  Toisaalta positiivista on, että 
valtakunnallinen lainsäädäntö ohjaa sisältöjä 
ja mukaan tulee myös yhdenvertaisuutta vah-
vistavia elementtejä kuten lääkinnällisen kun-
toutuksen apuvälineiden luovutusperusteet ja 
Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet.

– Kaavailujen mukaan sote-keskuksen tulee 
tarjota vähintään kahden lääketieteen erikois-
alan osaamista.  Nämä erikoisalat määritel-
lään maakunnan palvelujen järjestämissuunni-
telmassa sekä maakunnan ja palveluntuottajan 
välisessä sopimuksessa. Yksi erikoisaloista 
voisi olla kuulo ja esimerkiksi osan ikäkuulois-
ten palveluista voisi tietyin reunaehdoin saada 
sote-keskuksesta.

– Mielenkiintoista myös on, tulevatko asia-
kassetelit laajemmin käyttöön erikoissairaan-
hoidossa ja kuulonhuollon palveluissa.  Voiko 
asiakassetelillä ostaa tarpeitaan vastaavan 
apuvälineen, ja mitä muita palveluita seteli 
kattaa, pohtii Lavikainen.

Hyvärinen pitäisi mieluiten kaikenikäisten 
kuulonkuntoutuspalvelut, jotka nyt ovat eri-
koissairaanhoidolla myös jatkossa sen vastuu-
alueella.

– Erikoissairaanhoidon palveluja ei pitäisi 
jalkauttaa alaspäin.  Meillä on jo nyt ongel-
ma, mistä löytää riittävästi ammattitaitoista 
porukkaa – mistä osaavia ihmisiä löytyisi 
sote-keskuksiin?  Mielestäni kaksinkertaisen 
järjestelmän rakentaminen ei ole  kustannus-
tehokasta.  Erikoissairaanhoidon palvelujen 
tulisi säilyä yksissä paikoissa ja yksien ammat-
tilaisten tekemänä. 

Lavikainen toivoo, että kuulonhuollon pal-
velut psyko-sosiaalinen kuntoutus mukaan 
lukien muuttuisivat paremmin tarvetta vastaa-
viksi, ja että apuvälineet säilyisivät maksutto-
mina tulevaisuudessakin.

–  Kuulonkuntoutus on nähtävä Ear Foun-
dationin selvitysten mukaisesti investointina: 
se parantaa elämänlaatua, tukee itsenäistä 
selviytymistä sekä työ- ja toimintakyvyn säily-
mistä.  Pitkällä ajanjaksolla kuulonkuntoutus 
on yhteiskunnalle edullisempaa kuin kuntout-
tamatta jättäminen.

15



TEKSTI JA KUVAT: JUHA HIETALA

Hyvä ikä –messuilla kerrottiin 
kuulokojeiden hyödyistä
Uudenmaan kuulopiirin puheenjohtaja 

Lea Höök kertoi messukävijöille 

tietoiskussa kuulokojeen hankkimisesta 

ja kuinka paljon kojeista on ollut apua 

arjessa. 

Lea Höök sai ensimmäisen kuulokojeensa 
vuonna 2016. Kuulon heikkenemisen huomasi 
ensin aviomies.

–Olen ollut jo pitkään naimisissa. Mieheni 
alkoi muutama vuosi sitten huomautella ”Sä 
kuulet mitä haluat”.

Lea kertoo saaneensa myös erittäin ikävä-
sävyistä palautetta kirjeessä yhdeltä ystäväl-
tään, joka väitti, ettei Lea kuuntele yhtään 
mitä puhutaan. Toisen ystävän rohkaisu auttoi 
kuitenkin hakemaan apua tilanteeseen. 

Lea hakeutui kuulontutkimuksiin itsenäi-
sesti yksityiselle lääkäriasemalle ja maksoi 
tutkimuksen kulut itse. Kuulontutkija teki 
lähetteen erikoissairaanhoitoon. Lea sai aluk-
si paikallisesta kuuloyhdistyksestä lainaan 
kommunikaattorin, ja myöhemmin hänelle 
sovitettiin kuulokojeet molempiin korviin kuu-
lokeskuksessa.

–Olen jälkikäteen hyvin iloinen, että hain 
apua tilanteeseeni. Kojeiden saaminen oli val-
tava helpotus ja pystyin myöntämään itselleni, 
että kuulen huonosti. 

 Kuulokojeiden käyttö toi mukanaan uusia 
äänielämyksiä. 

–Huomasin, että kenkäni narisevat. Olin 
myös unohtanut, miltä veden ääni kuulostaa.

Lea kertoo, että kuulokojeiden äänimaailma 
voi tuntua aluksi oudolta, mutta siihen tottuu 
ajan kanssa. Lealla ei ole ollut ongelmia kuu-
lokojeiden kanssa ja hänen mielestään asenne 
ratkaisee, miten huonokuuloisuuden kanssa 
tulee toimeen. Suurin kynnys on hänen mu-
kaansa lähteä hakemaan apua kuulon heiket-
tyä.

Lea kohtasi useiden kuukausien päästä myös 
ikävää palautetta antaneen entisen ystävänsä, 
joka oli ymmärtänyt tilanteen todellisen luon-
teen. ”Se on nyt sinusta kiinni mitä tehdään”, 
totesi ystävä.

Lea Höök kertoi kuulokojeiden hankintaprosessista kuntoutus-
sihteeri Johanna Juolan kanssa.

Kuuloliiton messupisteen työntekijät yhteiskuvassa
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Korvantauksia

J oitakin ihmisiä sanotaan hyviksi kuunte-
lijoiksi. Ihmisten kanssa tulee puhuttua 
kaikenlaista, mutta kaikille ei tulisi mie-

leenkään kertoa kovin paljoa asioistaan. Hyvän 
kuuntelijan tunnistaa yleensä aika nopeasti: 
hän katsoo kohti, ei kännykkään. Hyvä kuun-
telija antaa aikaa ja tekee tarkentavia kysy-
myksiä. Jos kuuntelija osoittautuu luotettavak-
si, hänestä voi tulla uskottu. 

Tänä päivänä julkinen terveyspuhe on todel-
la yleistä. Lehdet ovat täynnä kertomuksia, 
joissa sairaus voitetaan, juttuja joissa sairautta 
ei voiteta vaan siihen sopeudutaan, kertomuk-
sia joissa sairaus käännetään vahvuudeksi. On 
myös näkökulmia, joissa elämäntilanne esi-
tetään vaikeiden ja jopa toivottomien olosuh-
teiden valossa: Kunnallisesta hoivapalvelusta 
riippuvainen vanhus on jäänyt ilman apua 
ja menehtynyt kotiinsa. Kotipalvelun liian 
harvojen käyntien vuoksi vanhuksen lääk-
keet jäävät ottamatta ja hän menee heikkoon 
kuntoon. Sairaskohtauksen saanut iäkäs lojuu 
päiväkausia kotonaan ennen kuin saa apua ja 
pääsee hoitoon. Vaikeasti sairaan lapsen yk-
sinhuoltaja joutuu taistelemaan byrokratian 
kanssa, vaikka kaikki voimat menevät lapsen 
hoitamiseen. Omaishoitaja uupuu ympärivuo-
rokautiseen vastuuseen ja on vähällä päätyä 
itse hoidettavaksi. Työelämästä syrjäytynyt 
sairastuu masennukseen. Pienten lasten äiti 
on äärirajoilla hoitaessaan samalla vanhojen 
vanhempiensa asioita. Näitä tarinoita lukiessa 
ja kuunnellessa lohduttomimpia kertomuksia 
tuntuu yhdistävän yksi asia. 

Sairaudet ja vammat ovat itsessään vaikeita 
asioita. Hyvät lääkärit ovat kullanarvoisia. 
Taloudelliset huolet ja huonosti toimivat jär-
jestelmät mutkistavat kaikkea. Tukiverkkojen 
puute pistää silmiin kaikkein kipeimmissä 
kertomuksissa, mutta yksinäisyys näyttää ole-
van asia, joka yhdistää hankalimpia tilanteita. 
Toiveikkaat ja kiitolliset toipujat kiittävät lä-
heistensä tukea ja merkitystä. Yksinäisyydestä 

ei oikeastaan puhuta ja kirjoiteta, sen voi lukea 
ja kuulla useimmin rivien väleistä. Sen voi 
päätellä ihmisten kertomuksista. Yksinäisyys 
on kipeä asia jo itsessään, sairaalle ja apua tar-
vitsevalle se voi merkitä raskasta lisätaakkaa 
tai aiheuttaa musertavaa toivottomuutta. 

Yksinäisyyttä voi kokea, vaikka lähellä oli-
si ihmisiä. Yksinäisyys ei ole vain sitä, että 
sattuisi asumaan yksin tai kaukana muista. 
Yksin voi olla vaikkapa perheessä, jos ei tule 
kuulluksi ja nähdyksi. Kuulemisella ja näkemi-
sellä tarkoitan ennen kaikkea vuorovaikutusta, 
ymmärtämistä ja myötäelämistä. Empatia 
ei ole erityisen mainostettu ominaisuus tänä 
päivänä, jos tutkailee julkisuuden ihannoimaa 
ihmiskuvaa. Kauneus ja tehokkuus ajavat ke-
vyesti edelle. Kovuudenkin katsotaan olevan 
eduksi, jos se liittyy edellä mainittuihin asioi-
hin. 

Empatialla on valtava merkitys, sillä se on 
yksinäisyyden vastalääkettä. Ihminen joka saa 
kokea toisen taholta myötäelämistä, on onnel-
lisempi. Kyse ei ole vain ystävällisyydestä tai 
velvollisuudentunnosta, joita on helppo näy-
tellä ilman todellista tarkoitusta. Empatia on 
vilpitöntä ja se on kuuntelua. 

Kaikille ihmisille on tärkeää tulla nähdyksi. 
Vaikeina hetkinä myötäelämisen kokeminen 
on erityisen tärkeää. Empaattiset ihmiset ovat 
yleensä pidettyjä ystäviä, sillä myötäeläminen 
ja kuuntelu ovat tärkeitä taitoja. Vastavuoroi-
nen tukeminen tekee ystävyydestä tasapuolista 
ja vahvistaa sitä. Empaattinen voi olla, vaikka 
muuta annettavaa ei olisi. Siksi empatia onkin 
arvokas kyky, se on lahja, jonka merkitys ylit-
tää helposti muiden lahjojen arvon. 

Sanotaan, että vain sydämellä näkee hyvin. 
Ihminen, jolla on kuuntelemisen ja myötäelä-
misen taito, ei välttämättä kuule korvillaan. 
Sitä ei vaadita, sillä muillakin tavoilla voi 
kuulla: silmillä ja sydämellä. Keskustella ja 
kuunnella voi vaikkapa kirjoittamalla tai  kä-
destä pitämällä. 

KUUNTELIJA

40-vuotiaan keskivaikeasti
kuulovammaisen naisen 
merkintöjä.
korvantauksia@suomi24.fi 

17



TEKSTI JA KUVAT: ERKKI AHONEN

Tänään on hyvä päivä
HEIDI KARVONEN on ajanut autollaan Jaatilan 
kylästä Rovaniemen keskustaan. Matkaa on 40 
kilometriä. Hänellä on työpäivä takana Muu-
rolan kylässä, jossa hän toimii kouluterveyden-
hoitajana ala- ja yläkoululla.

Heidi huomasi kymmenen vuotta sitten, 
että kaikki ei ole kunnossa. Vasen korva al-
koi temppuilla, tuli korvan tukkeutumista ja 
myöhemmin useita kiertohuimauskohtauksia. 
Tinnituskin tuli mukaan. Oireet olivat kovia ja 
pahenivat koko ajan.

– Minulla diagnosoitiin Ménièren tauti. Kuu-
loni on huonontunut taudin myötä ja oireiden 

mukaan kuuloni vaihtelee välillä huonommak-
si. Tinnitukseni vaihtelee, välillä on korkeaa 
ääntä ja se vaihtuu tasaiseen matalaan ää-
neen.

Oireista riippuen Heidin vointi on joko hyvä 
tai kohtalainen tai huonokin päivästä riippuen. 
Työstä ajoittain aiheutuva stressi pahentaa 
oireita ja hän ei aina saa nukuttua kunnolla, 
kun tauti ei anna nukahtaa vaikka hän onkin 
väsynyt.

– Hartiat voivat mennä jumiin. Teen kotona 
asentohuimauksen hoitoon tarkoitettuja lii-
kehoitoja, venyttelen ja joskus kokeilen mind-
fullnessia. Kiireen keskellä pysähtyminen ja 
rentoutuminen on hyväksi.

– Vältän kahvia, koska kofeiini voimistaa 
minulla selvästi oireita. Pään kuumuminen 
aiheuttaa oireita, joten saunomista on pitänyt 
muuttaa. Pidän kuumassa saunassa pyyhettä 
päänsuojana ja en ole kuumissa löylyissä pit-
kään. Iltaa kohden voi olotila pahentua.

– Olin töissä esimiesasemassa ja huomasin, 
että työstä tuli kiirettä ja stressiä ja vapaa-
ajallakin mietin työasioita. Huomasin, että 
nämä eivät sovi minulle. Ilmoitin, että haluan 
pois esimiestehtävistä. Yritän pitää hyvinvoin-
tini tasaisena, ettei se ylitä voimavarojani.

Heidi kertoo omaavansa tunnollisen luon-
teen. Hän ei käytä helposti ei-sanaa, jos oppilas 
koputtaa työhuoneen oveen, vaikka olo on jos-
kus puolikuntoinen.

– En mene helposti työterveyshuoltoon ker-
tomaan. Sinnittelen olotilani kanssa ja mietin, 
että jospa se huomenna helpottaa. Minun on 
vaikea asettua potilaan asemaan.

– Olen surullinen siitä, että ménièreä tai tin-
nitusta ei voida helposti mitenkään mitata ja 
sairaslomalle jääminen on hankalaa kun muut 
eivät kuule eivätkä tunne olotilaani. Sitä pel-
kää, ettei ehkä sittenkään ole tarpeeksi sairas 
jäädäkseen kotiin. Tiedän kuitenkin olotilas-
tani usein, että pari päivää sairauslomaa olisi 
ollut tarpeen. Ihanteellisinta olisi saada tehdä 
työtä lyhennetyllä työajalla, mutta en voisi 
siihen vielä alkaa, kun taloudellinen tilanne ei 
anna siihen mahdollisuutta.

Joka kolmas vuosi koululla suoritetaan 
ympäristö- ja turvallisuustarkastukset viran-
omaisten ja toimijoiden kanssa. Heidin työ-
huone sijaitsee rauhallisessa paikassa. Työn 
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kannalta on ollut helppoa, kun hän voi olla 
kasvotusten oppilaan kanssa.

– Kuuleminen on toisinaan hankalampaa 
ja korvissani on ääniyliherkkyyttä. Kilinät ja 
kolinat koskevat korviin herkemmin. Työssä 
joutuu usein pyytämään oppilasta tai asiakasta 
toistamaan sanoja, kun kuulen ne väärin.

– Työnantajani on suhtautunut onneksi hy-
vin huomaavaisesti meniereen. On ymmärretty 
tilanteeni ja kerran työnantaja toi minut jopa 
kotiin kesken työpäivän, kun en itse kyennyt 
ajamaan autoa kaupungista. Terveysneuvon-
nassa on tiukka taloudellinen tilanne. Kau-
pungilla on säästötavoitteita, joihin pyrimme 
osallistumaan. Lyhyisiin sairaslomiin ei saada 
sijaisia työpaikalle.

HEIDI KOKEE, että tällä hetkellä hänellä on 
parempi vaihe menossa gentamysiinilääkkeen 
ansiosta.

– Otin asioista selvää ja matkustin viisi vuot-
ta sitten Helsinkiin professori Ilmari Pyykön 
vastaanotolle. Sain sieltä apua ja oireet rau-
hoittuivat. Toinen gentamysiini-lääkeruisku 
annettiin Lapin keskussairaalassa. Ilmeisesti 
olin ensimmäinen Rovaniemellä, jolle sitä ko-
keiltiin, Heidi tietää.

– En tarvitse kuulokojetta. Tautiani ei seura-
ta mitenkään, mutta jos tulee oireita, otan itse 
yhteyttä korvapolille.

Heidi Karvosen perheeseen kuuluvat mies 
ja kolme lasta. Tytöt ovat 20– ja 19-vuotiaat ja 
poika 15-vuotias. Perhe-elämää hän kuvailee 
omakotitalossa kiireiseksi.

– Pyrin jättämään työasiat työpaikalle ja va-
paalla tekemään ja miettimään mukavia asi-
oita. Työpäivän jälkeen ei tahdo jaksaa lähteä 
kauppaan. Toivotonta olisi lähteä lasten kans-
sa vaatekauppaan. En jaksa keskittyä ja kaikki 
kaupan kirkkaat loistevalot ärsyttävät, jos on 
vähänkin aistit rasittuneina.

– Kotona odottavatkin usein kotityöt. Lem-
mikkikoirakin vaatii oman ajan. Kotitöiden 
lomassa rentoudun puutarhassa katselemassa 
ja kuuntelemassa luontoa. Pihalla ollessa tinni-
tus häviää tai en kuule sitä niin tarkasti. Luen 
romaaneja ja dekkareita. Tarinat siitä, miten 
sodan ynnä muiden vaikeuksien keskellä on 
pärjätty kiehtovat minua. Käsityöt, kukkien 
kasvatus ja hoito, kevyt liikunta vaikka met-
sässä ja kävelylenkki ystävän kanssa helpottaa 
stressiä. 

Kun Heidin oireet olivat pahoja, työterveys-
huollosta ehdotettiin sopeutumisvalmennus-
kurssia. Hän kävi sisarensa kanssa Helsingis-

sä Valkeassa talossa 2-osaisen viisipäiväisen 
Kelan järjestämän kurssin.

– Vertaistuki on tärkeää. Seuraan Suomen 
Meniere-liiton keskustelupalstaa. Ennen se-
litin omia murheitani muille, mutten tunne 
siihen niin tarvetta. Tunnen täältäpäin muuta-
man henkilön, joilla on sama taudinkuva.

HEIDI KERTOO TYÖSTÄÄN. Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitoksen (THL) ohjeiden mukaan 
alakoulun 1. luokalla ja joko 7. tai 8. luokilla 
tutkitaan oppilaiden kuulo.

– Joillain oppilailla on korvatulehduskier-
rettä, korvien putkituksia tai jotain infek-
tioita. Muutamilla yläkoululaisella on ollut 
tinnitusta. Muutama poika on sanonut, että 
on tullut tehtyä maataloushommia ilman kuu-
losuojaimia. Kuulokojeenkäyttäjiäkin on tullut 
vastaan.

– Kuulokkeita ja luureja on monella oppilaal-
la korvissa. Sitä miettii välillä, että ymmär-
tääkö oppilas pitää volyymejä sopivalla tasolla. 
Uskon, että suurin osaa käyttää niitä järkeväs-
ti. Pitkäkestoinen kuuntelu rasittaa kuuloa, 
vaikka ei luureilla liian suurella kuuntelekaan. 
Tutkittua tietoa näistä ei oikein ole, Heidi ar-
velee.

– Lapset kyselivät pienenä, että miksi emme 
käy ulkomailla. Lasten mielestä se oli tosi 
synkkää. Kerroin heille, ettei pääni kestä rasi-
tuksia. Mutta huomasin myöhemmin, kun olen 
käynyt lentokoneella koulutus– ja työreissuja, 
että olin väärässä. Kun vaihdan kulkemisen 
junan tärinään, tulee oloni huonoksi. Samoin 
käy jos joudun juoksemaan. Sählyä pelaan 
viikoittain ja se taas ei aiheuta mitään. Totto-
hallissa, jossa käyn pelaamassa, on mielestäni 
hyvä akustiikkakin.

Heidi kokee olevansa onnellinen niin pitkään 
kun huimauskohtaukset pysyvät poissa. Tin-
nituksen kanssa hän pärjää kyllä, jos se pysyy 
suhteellisen hiljaisena ja samanlaisena kuin 
tähän asti. 
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Ménièren tauti on sisäkorvan sairaus, jolle on 
tyypillistä sairaan korvan ajoittainen humina, 
huonokuuloisuus ja huimaus. Tautia kutsu-
taankin usein kolmen H:n sairaudeksi.

Jokaisella Ménièren tautia sairastavalla tau-
dinkuva on erilainen. Jotta voitaisiin puhua 
varmistetusta taudista, potilaalla tulee olla 
kolme pääoiretta:
– kuulonalenema ainakin kertaalleen kuulo-
käyrällä osoitettuna
– korvan soiminen eli tinnitus tai paineen tun-
ne korvassa sekä
– toistuvat huimauskohtaukset, jotka ovat tyy-
piltään kiertohuimauskohtauksia ja kestävät 
vähintään 20 tautia Ménièreä esiintyy yhtä 
paljon miehillä ja naisilla, yhtä usein oikeassa 
kuin vasemmassakin korvassa. Tautiin sai-
rastumisikä vaihtelee 25 vuodesta 55 vuoteen. 
Tautiin sairastutaan tavallisimmin keski-iässä 
40-60 -vuotiaana. Alle 20-vuotiailla Ménièren 
tauti on harvinainen.

Ménièren tautiin sairastuu vuosittain noin 
1000 henkeä. Diagnoosi on noin 30 000:lla ja 
varmentamattomia Ménièreä sairastavia arvi-
oidaan Suomessa olevan noin 70 000.

Ménièren tautia sairastavalle on tärkeää:
– terveet elämäntavat ja hyvä kunto
– vähäsuolainen ruoka
– riittävä uni
– stressin välttäminen
– tasapainoharjoitukset
– huimauskuntoutus
– lääkitys
– tarvittaessa kirurgiset toimenpiteet

Ménièren tautia esiintyy yhtä paljon miehillä 
ja naisilla, yhtä usein oikeassa kuin vasem-
massakin korvassa. Tautiin sairastumisikä 

vaihtelee 25 vuodesta 55 vuoteen. Tautiin 
sairastutaan tavallisimmin keski-iässä 40-60 
-vuotiaana. Alle 20-vuotiailla Ménièren tauti 
on harvinainen.

Ménièren tautiin sairastuu vuosittain noin 
1000 henkeä. Diagnoosi on noin 30 000:lla ja 
varmentamattomia Ménièreä sairastavia arvi-
oidaan Suomessa olevan noin 70 000.

Lähde: www.suomenmeniereliitto.fi / 



Ménièren tauti 
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TEKSTI: ANNINA VIRTA
KUVA: ANIMAATIOKOPLA 

Apua työssä jaksamiseen
Kuulovammaisen työssä jaksamisen perusedel-
lytyksiä ovat:
• Henkilökohtaiset apuvälineet ovat kuuloa 
vastaavalla tasolla (kuulokoje, sisäkorvaistute, 
puhelinvahvistin, cross-laite …) ja käytössä on 
mahdollisesti ryhmäkuuntelulaite, suuntamik-
rofoni ja induktiosilmukka
• Työtila on hälytön, akustiikaltaan sopiva ja 
hyvin valaistu
• Työtapoihin ja työhön tehdään riittävät mu-
kautukset

Henkilökohtaisten apuvälineiden ajantasai-
suus kannattaa tarkistuttaa säännöllisesti 
kuulokeskuksessa tai –asemalla.

Kun työolosuhteisiin tai työhön tarvitaan 
mukautuksia, pyydä apua työterveyshuollon 
työterveyshoitajalta ja/tai erikoissairaanhoidon 
kuntoutusohjaajalta.  Anna työterveyshuollolle 
lupa konsultoida erikoissairaanhoitoa.
• Työterveyshuolto tekee säännöllisesti työ-
paikkaselvityksen, jonka osana voi olla äänier-
gonominen kartoitus.  Työpaikkaselvityksessä 
kuuluu myös kartoittaa työpaikan mahdol-
lisuudet työkykyyn perustuviin yksilöllisiin 
työjärjestelyihin ja työolosuhteiden mukautuk-
set.  Työterveyshuoltolaki määrää, että ”va-
jaakuntoisen työntekijän työssä selviytymisen 
seuranta ja edistäminen … kuntoutusta koske-
va neuvonta ja hoitoon tai lääkinnälliseen tai 
ammatilliseen kuntoutukseen ohjaaminen” on 
työterveyshuollon tehtävä.  Työterveyshuolto 
tekee toimenpide-ehdotuksen työn ja työolosuh-
teiden mukauttamiseksi.
• Työterveyshuolto voi järjestää työterveysneu-
vottelun, johon osallistuvat ainakin työntekijä, 
työnantaja, työterveyshuolto ja työsuojelu.  
Neuvottelussa voidaan sopia työn ja työolosuh-
teiden mukauttamisesta.  Työterveysneuvot-
telussa haetaan ratkaisuja työssä selviytymi-
seen.
Työterveysneuvotteluun kannattaa valmistau-
tua miettimällä työhön liittyviä omia tavoittei-
ta ja toiveita.  On hyvä myös etukäteen listata 
asioita, jotka työssä sujuvat hyvin ja mitkä 
taas tuottavat hankaluuksia.  Kerro myös, 
mikä helpottaa työntekoasi.
• Työterveyshuolto voi järjestää myös työyhtei-
sötapaamisen, jossa voidaan sopia esimerkiksi 
työyhteisön toimintatavoista.

Työnantajan on ”… tehtävä asianmukaiset ja 
kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuul-
liset mukautukset, jotta vammainen henkilö 
voi yhdenvertaisesti muiden kanssa … saada 
koulutusta, työtä … ja suoriutua työtehtävistä 
ja edetä työuralla” (Yhdenvertaisuuslaki 15§).  
Työnantaja voi saada mukautuksiin työolosuh-
teiden järjestelytukea 4000 euroa.

Mukautusten lähtökohtana ovat huonokuuloi-
sen tarpeet ja mukautukset voivat olla erilaisia 
riippuen työpaikasta, työstä ja huonokuuloisen 
tarpeista.  Työolosuhteiden mukautuksia voi-
vat olla esimerkiksi akustiikan ja valaistuk-
sen parantaminen, mahdollisuus hiljaiseen 
työtilaan ja riittävät apuvälineet.  Työn mu-
kautuksia taas ovat esimerkiksi mahdollisuus 
etä- ja pienryhmätyöhön, puhelinpäivystyksen 
korvaaminen muulla työllä ja joskus myös osa-
aikatyö tai osatyökyvyttömyyseläke.

Jotta työyhteisö voisi toimintatavoissaan huo-
mioida huonokuuloisen, pitää omasta huono-
kuuloisuudestaan puhua avoimesti ja kertoa, 
millaiset toimintatavat helpottavat kommu-
nikointia ja viestin saavutettavuutta.  Tällai-
sia ovat esimerkiksi: yksi puhuu kerrallaan, 
keskustelu käydään kasvokkain rauhallisesti 
ja selkeästi puhuen, mahdolliset väärinkuule-
miset oikaistaan heti, päätökset ja ohjeet ovat 
myös kirjallisessa muodossa.

Jos väsyt työssä, saatat tarvita kuntoutusta 
– kysy kuntoutusmahdollisuuksista työterveys-
huollosta ja erikoissairaanhoidon kuntoutus-
ohjaajalta.  Vuorotteluvapaa on myös joskus 
paikallaan.

 Opintovapaalla ja aikuiskoulutustuen turvin 
voit saada hengähdystauon työstä.  Opintova-
paa voi avata myös mahdollisuuden uusiin ja 
itselle sopivimpiin töihin.

Aiheesta lisää:
www.kuuloliitto.fi /kuulolla-tyossa/
www.ttl.fi /tyokyvyn-tuki/tyoterveysneuvottelu/  
Sivustolta löytyy mm. Työterveyshuolto – rat-
kaisuja työhön –oppimisohjelma, joka ohjaa 
työntekijää, esimiestä ja työterveyshuoltoa työ-
terveysneuvotteluun valmistautumisessa.
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Reportteri Kiertävä reportteri kohtaa matkatessaan monia 
tuttuja kasvoja julkisuudesta ja kyselee mitä 
heille kuuluu ja kuinka he huoltavat kuuloaan.

TEKSTI: ERKKI AHONEN
KUVA: PETRI AHO

Tänään tulee Hauskat kotivideot, hihkaistaan 
monissa suomalaisten kodeissa ja avataan per-
jantaisin tv-kanava Nelonen klo 20. Ruutuun 
ilmestyy Sampo Marjomaa, ohjelman juonta-
ja. Kestosuosikiksi noussut viihdeohjelma on 
näkynyt jo 13 vuotta. Sarjassa näytetään kom-
melluksia sisältäviä kotivideoita.

Sampo kertoo saavansa ohjelmapalautetta 
tv-katsojilta.

–  Kirjoitan, toimitan, käännän ja juonnan. 
Ne, jotka tykkäävät monimuotoisesta suomen 
kielen käytöstä yleensä tykkäävät – ne, jotka 
ovat tottuneet simplistisempään viestintään 
eivät arvosta!  

–  Viestin omasta mielestäni suhteellisen sel-
keästi artikuloiden. Viestin myös käsilläni. Se 
on tapa, joka voi olla ärsyttävä neutraalimman 
ilmaisun ystäville.

Sampo on kotoisin Oulusta ja hän tiedostaa 
hyvin pohjoisen hiljaiset ja rauhalliset alueet. 
Saimaan hän kokee olevan yksi maailman kau-
neimmista järvistä. Saimaalla hän on viettänyt 
paljon aikaa kavereiden ja sukulaisten mökeil-
lä. 

–  Ulkomailta minulle tulee mieleen Beirut, 
jossa olin matkalla. Siellä yleinen äänen taso 
on paljon korkeampi kuin Suomessa. Myös 
USA:ssa, jossa käyn usein, on elinympäristön 
perusvolyymi korkeammalla. Kaikki on tunne-
tusti isompaa ja äänekkäämpää! 

–  Hiljaisuus on keskittymistä, lepäämistä, 
inspiroitumista ja oman mielen kasaamista. 
Silloin ajatukseni kirkastuvat ja pystyn keskit-
tymään vaativampiin ajatustehtäviin. 

–  Varsinkin väsyneenä ympäristön möly 
ärsyttää ja vaikuttaa siihen, että mielentilani 
muuttuu aurinkoisesta pilvisen kautta myrsky-
varoituksen puolelle.

Sampo kummastelee, miksi kuulolaitetta 
pidetään jotenkin kummallisena apuvälineenä 
tai sitä hävetään. Hänen sukulaisillaan ja pa-
rilla tutulla on kuulokoje.

–  Minusta siinä ei ole mitään sen ihmeelli-
sempää kuin silmälaseissa. Sanoisin että popu-

laarikulttuuriin tarvitaan enemmän hahmoja 
ja tilanteita, joissa koje esitetään tavallisena 
elementtinä ja arjen osana. 

–  Mielestäni minulla on aika tarkat aistit, 
mutta tämä perustuu omaan käsitykseen – 
kuuloani ei ole tutkittu.

–  Korvani ovat olleet lukossa fl unssaisena 
ja lentokoneessa. Matkustan aika paljon ja 
paineenvaihtelu on tuttua. Pitkillä lennoilla 
käytän korvatulppia. Korvani ovat olleet lu-
kossa myös sukellusharrastuksen yhteydessä. 
Suojaan kuuloani konserteissa. Kaupungissa 
ambulanssien ja poliisiautojen ajaessa läheltä 
peitän yleensä aina korvat.

Sampon elämään kuuluu myös instrumentti-
en ääni. Hän on mukana Dark Country –bän-
dissä. 

–  Musiikin tekeminen ja varsinkin rock-mu-
siikin esittäminen on potentiaalisesti meluisaa 
puuhaa. Tällöin pitää tietää miten kuuloa voi 
suojella ja säätää musiikin tasot miellyttäviksi. 
Tinnitusta en ole onneksi mitenkään erityisen 
voimallisesti kokenut. Koputan päätäni eli 
puuta!

–  Elokuvateattereiden äänimaailma riippuu 
vahvasti teatterista. Jossain saleissa tuntuu, 
että volyymin kanssa ollaan aika vapaa- tai 
vähämielisiä. Kaikki riippuu tietysti myös elo-
kuvan äänimaailmasta, koska jotkut leffat ovat 
rymistelyiksi tarkoitettuja.

SAMPO KURKISTAA ensi vuoteen ja kertoo, että 
hän on mukana Team Rokan toiminnassa. 
Team Rokka toimii koko maailman alueella 
luonnonsuojelun hyväksi kouluttamalla eri-
koisetsintäkoiria viranomaisten käyttöön. 

–  Tulossa on lisää eläinsuojelutyötä Team 
Rokan jäsenenä. Teen myös hyvin monipuoli-
sesti projekteja taiteen ja populaarikulttuurin 
kentillä, sekä uutta musiikkia ja visuaalisia 
seikkailuja Dark Country-musiikkiprojektissa. 
Sekä tietysti valokuvaa, televisiota ja lyhytlef-
foja. Instagramista voi yleensä seurata parhai-
ten, @thesampo on koodinimeni siellä.

Melu voi muuttaa mielentilan 
aurinkoisesta pilviseksi
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Mitä mieleen pälkähtää – Sampo vastaa

Kilinä Vaimeana tulee mieleen kattokruunut ja kristallit. Kovemmalla volyymillä 
 lasitavara iltatilaisuuksissa, jolloin tuntemus voi olla vähemmän elähdyttävä.
Korvasärky Ikävä tunnetila, jota on hankala olla huomioimatta.
Mikrofoni  Työväline, viestin, haaste ilmaisulle sekä hieno keksintö, joka mahdollistaa 
 ajatusten ja tunteiden välittämisen ihmisille.
Kaiku Tilan luoja, oli se sitten elektroninen tai luonnollinen heijastuma kallioista ja 
 vesistöistä.
Saksofoni      Hieno soitin, jota viljeltiin erittäin paljon 80-luvulla juustoisuuteen asti! 
 Toimii Cotton Clubilta pop-musiikkiin ja takaisin!
Äänimerkki Herättää huomion ja parhaimmassa tapauksessa pelastaa henkiä.
Sähinä       Jännityksen ääni, energiaa, kihinää, sähköä ilmassa.
Ilmeet          Tärkeä osa viestintää ja kontaktia muiden elollisten olentojen kanssa. 
 Ilmeemme kertovat mitä pään sisällä tapahtuu – halusimme sitä tai emme!
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Teknoviesti Tällä palstalla esittelemme kuulemista helpottavia apuvälineitä, keksintöjä, 
ideoita ja teknologioita. Testaamme kaikki tuotteet, joista kirjoitamme. 
Palaute, juttuideat ja vinkit apuvälineuutuuksista ovat tervetulleita! 
Osoite: Teknoviesti, Kuuloviesti, Ilkantie 4, 00400 Helsinki, kuuloviesti@kuuloliitto.fi 

Katsaus kuulokojeisiin vuonna 2018

TEKSTI:  MATTI KUMPULAINEN 

Tekniikan nopean kehityksen myötä, myös 
kuulokojeet ovat saaneet uusia ominaisuuksia. 
Siinä missä perinteiset analogiset kuulokojeet 
olivat yksinkertaisia ruuvisäätöisiä kojeita, 
nykyaikaiset digitaaliset kojeet pystytään sää-
tämään tietokoneen avulla hyvinkin tarkasti. 
Riippuu kuitenkin henkilökohtaisesta kuulon 
tasosta, minkä verran säätömahdollisuudet ja 
uudet ominaisuudet hyödyttävät. Karkeasti ar-
vioiden, mitä huonompi kuulo, sitä vähemmän 
hyötyy teknisistä hienouksista, kun taas lie-
vissä kuulonalenemissa todennäköisesti kokee 
saavansa enemmän hyötyä erilaisista tilantei-
siin mukau tuvista ohjelmista, hienosäädöistä 
ja teknisesti edistyksellisistä kojeista. Vai-
keissa kuulonalenemissa yleensä on parempi, 
että kaikkia ääniä vahvistetaan tasapuolisesti, 
jolloin riittävän vahva perusmallin koje saat-
taa olla parempi vaihtoehto kuin huippumallin 
koje.

Kuulokojeen ulkonäköön on kiinnitetty tar-
kempaa huomiota jo pidemmän aikaa. Ennen 
vanhaan ainoa värivaihtoehto oli kiiltävä 
beige, mutta nykyään kojeita on mahdollista 
saada monella eri värillä ja väriyhdistelmällä, 

joista on helppo valita omaan tyyliin sopiva.
Valmistajat ovat vähitellen siirtyneet äänen-

voimakkuuden säätöpyöristä pois ja siirtyneet 
keinukytkimien käyttöön. Pääasiallinen syy 
on, että keinukytkin on vähemmän vikaherkkä 
kuin säätöpyörä. Lisäksi keinukytkimen yk-
sinkertaisemman teknisen toteutuksen vuoksi, 
kojeen koko saadaan pidettyä mahdollisimman 
pienenä. Joissakin kojemalleissa keinukytkin 
on erikseen ohjelmoitavissa, joka tarkoittaa 
sitä, että äänenvoimakkuuden säädön lisäksi, 
samaan kytkimeen on mahdollista ohjelmoida 
erilaisia toimintoja, kuten äänen mykistys tai 
tilanneohjelman vaihto. 

Joillekin käyttäjille kojeen pienikokoiset pai-
nikkeet voivat olla hankalia käyttää. Edellä 
mainittua tilannetta helpottamaan on saata-
villa erilaisia kaukosäädinratkaisuja, joista 
tuorein on älypuhelimen avulla käytettävä so-
vellus, puhekielessä appi tai äppi, jonka avulla 
käyttäjä pystyy säätämään kojeitaan hyvinkin 
monipuolisesti, kuitenkin audionomin turval-
liseksi asettamissa enimmäisrajoissa. Älypu-
helinsovelluksen avulla voidaan säätää muun 
muassa äänenvoimakkuutta, äänensävyä ja 

24



suuntamikrofonien toimintaa. Esimerkiksi Sie-
mensin älypuhelinsovelluksessa pystyy lisäksi 
seuraamaan kuntoilusovellusten tapaan, min-
kälaisissa kuuntelutilanteissa kojeet ovat olleet 
päivän aikana. Tätä tietoa voidaan hyödyntää 
kojeiden hienosäädössä.

Vähitellen markkinoille on tullut kojeita, jois-
sa on erityisen mielenkiintoinen langaton suo-
ratoisto-, eli streaming-ominaisuus, joka poh-
jautuu Bluetooth-standardiin. Tämä tarkoittaa 
sitä, että matkapuhelimesta tai tabletista voi-
daan siirtää puheluiden tai esimerkiksi Netfl i-
xin, YouTuben, Spotifyn ja Viaplayn äänet suo-
raan kuulokojeeseen useiden metrien päähän. 
Apple- ja Android-laitteissa suoratoiston käyttö 
poikkeaa hieman toisistaan. Applen laitteet 
siirtävät äänet kojeeseen ilman lisälaitetta, 
Android-laitteet vaativat erillisen lisälaitteen, 
joka on tulitikkuaskin kokoinen puikula. Ko-
jeet paritetaan ensin puikulan kanssa valmis-
tajan omaa radiolinkkistandardia käyttäen ja 
sen jälkeen puikula yhdistetään Bluetoothilla 
Android-laitteen kanssa.

Puikula on sen verran pienikokoinen, että se 
on helppo laittaa kuuntelutilanteen kannalta 
sopivaan paikkaan, esimerkiksi keskustelu-
kumppanin kaulukseen tai kahvipöydän kes-
kelle. Mallista riippuen puikulat toimivat myös 
kännykän handsfree-mikrofonina. Applen rat-
kaisussa kuuntelumikrofonina voidaan käyttää 
myös iPhonea ja iPadia. Kuulokojeilla pitää 
olla MFi, eli Made For iPhone-sertifi kaatti, 
jotta suoratoisto-ominaisuus toimii Applen lait-
teissa ilman erillistä lisälaitetta. 

Verrattaessa äänenlaatua suoratoiston ja 
induktiosilmukka-asennon, eli tuttavallisem-
min T-asennon välillä, testaaja ei havainnut 
merkittävää eroa. On kuitenkin muistettava, 
että kokemus äänenlaadusta riippuu omasta 
kuulon tasosta, sekä henkilökohtaisista ko-
jesäädöistä. Suoratoisto-ominaisuuden etuna 
on, että ympäristön sähköisiä häiriöääniä, 
huminoita ja surinoita, ei kuulu, joita taas T-
asennolla saattaa helposti kuulua.

Ainakin Siemensin uusimpia kuulokojeita on 
mahdollista säätää myös etänä. Kojesovituksen 
alkuvaiheessa perussäädöt tehdään audiono-
min luona, mutta hienosäätöjä ja lisäasetuksia 
on mahdollista tehdä älypuhelinsovelluksen 
kautta etänä. Audionomi lähettää asetukset 
älypuhelinsovellukseen, joka lähettää uudet 
asetukset kuulokojeeseen ultraäänisignaalin 
kautta. Toiminto on kätevä esimerkiksi silloin 
kun käyttäjä tarvitsee nopealla aikataululla 
hienosäätöä vaikkapa ollessaan ulkomailla, 

menossa haastavaan kokoustilanteeseen tai 
esimerkiksi omaiset voivat pyytää toiminta-
rajoitteisen sukulaisen kojetta säädettäväksi 
ilman tarvetta käyntiin audionomin luona.

Langaton, eli induktiivinen lataus on vähi-
tellen tulossa myös kuulokojeisiin. Monella 
valmistajalla on jo tarjolla akkukäyttöisiä ko-
jeita, joita ladataan helppokäyttöisen telineen 
tai alustan avulla. Siemensin Pure Charge&Go 
Nx-sarjan kuulokojeet latautuvat kolmessa 
tunnissa täyteen, 30 minuutin pikalatauksella 
saadaan 6 tuntia käyttöaikaa. Akku kestää 
käytöstä ja säädöistä riippuen n. 1-2 päivää. 
Toistaiseksi akkukäyttöisiä kojeita on saatava-
na vain lieviin ja keskivaikeisiin kuulonalene-
miin. Vahvempien, vaikeisiin kuulonalenemiin 
tarkoitettujen kuulokojeiden virrankulutus 
on sen verran paljon suurempi, että akuilla ei 
toistaiseksi saada riittävästi käyttöaikaa. Si-
säkorvaistutteet ovat asia erikseen. Niissä on 
ollut mahdollista käyttää akkuja jo pidemmän 
aikaa.

Vesitiiviyttä on myös saatu kojeisiin. Valmis-
tajat eivät kuitenkaan suosittele upottamaan 
kojetta veteen, mutta esimerkiksi Phonakin 
IP68-luokituksen saaneet kojeet on mahdollista 
huuhdella puhtaan veden alla. Sadevesi, hikoi-
lu ja pöly eivät myöskään haittaa kojeen toi-
mintaa. Merivettä ja uima-altaiden kloorattua 
vettä eivät edes vesitiiviysluokituksen saaneet 
kojeet toistaiseksi kuitenkaan kestä. Saunomi-
sen kestäviä kojeita ei valmistajilla ole tarjolla, 
joten toistaiseksi on parempi nauttia löylyistä 
ilman kojeita tai käyttää vanhoja varakojeita 
saunakojeina.

Lopuksi eräs huomionarvoinen seikka, joka 
vaatii kojeen säätäjältä erityisosaamista. Kos-
ka nykyaikaiset kuulokojeet ovat monipuolisia 
tietokoneita, ainakin ReSoundin äänimaailma 
on mahdollista siirtää Phonakin kojeeseen. 
Tämä tullee lisäämään käyttäjien valinnanva-
raa tulevaisuudessa.

Artikkelin kirjoittamista varten käytetyt 
kuulokojeet olivat Siemens Signia Motion 13 
Power, Phonak V-UP 90, ReSound Enzo ja 
Oticon Chili SP7. Älypuhelinsovelluksen tes-
taamiseen käytettiin Apple iPad Pro -tabletti-
tietokonetta.

Kiitokset: 
Juha Hakala (Kuulotekniikka Oy)
Tapani Katajisto (Sonova Finland Oy)
Riku Pasanen (GN Hearing Finland Oy)
Eija Viitala (HUS Kuulokeskus)
Helkyn väki
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TEKSTI: ERKKI AHONEN
KUVAT: ERKKI AHONEN JA JUKKA RASA

Aistiesteettömät ratkaisut esillä 
Seinäjoella
Ennätysmäärä osallistujia saapui lokakuulla 
järjestettyyn VIII Hilja-seminaariin Seinäjoen 
Kirkonkranniin. Kuuloliiton tervehdyksen se-
minaariin toi aluetoiminnan päällikkö Anne 
Wicht-Kvarnström.

Valtiovallan tervehdyksen seminaariin toi 
eduskunnan puhemies Paula Risikko.

– Esteettömyydestä on puhuttu vuosikym-
meniä. Tarvitsemme edelleen herätystä, sillä 
esteettömyyden vahvistaminen kuuluu kaikille 
hallinnonaloille ja eri ammattiryhmien yhteis-
työ on tarpeen. Vastuu esteettömyyden edistä-
misestä on yhteinen.

– Pärjääminen on suomen kielessä hyvä 
sana. Sanassa tulee esille se, kuinka me pär-
jäämme koulussa, työelämässä ja yhteiskun-
nassa.

– Mielestäni suurin este on asenne. Asenteita 
ei voi lailla korjata, siitä syystä meidän tulee 
muistuttaa esteettömyydestä. Väitän, että suu-
rimmat esteet ovat asenne-esteet, siksi meidän 
pitää luoda lainsäädännön pykäliä, Risikko 
painotti.

Risikko oli vanhusten viikolla (7. - 14.10.) 
ottanut kantaa vanhusten asemaan.  Hän eh-
dottaa, että oikeusasiamiehellä olisi toimivalta 
puuttua epäkohtiin ja hän valvoisi ja edistäisi 
vanhusten oikeuksia.

– Vanhusasiamiehen tehtävänä olisi myös 
nostaa vanhusten asioita esille, vahtia vanhus-
ten asioita, hiihtää latua auki ikäihmisten hy-
välle elämälle, Risikko kertoi kuulijoille.

Tekniikan tohtori Jukka Jokiniemen aihe 
oli Kaupunki kaikille aisteille, jossa hän kertoi 
esteettömyydestä näkövammaisen kannalta. 
Hänen yrityksensä Innojok Oy suunnittelee ja 
toteuttaa valaistuksia työ- ja asuinympäris-
töihin. Jokiniemi teki 11v. sitten väitöskirjan 
moniaistisuudesta.

– Väitän, että ilman tuntoaistia ei voisi elää, 
kaiken kivijalka ja perusta on tunto. Tärkeintä 
ei ole mitä yksi aisti tekee vaan mitä kaikki 
aistit tekevät yhdessä. Moniaistisuus auttaa ja 
tehostaa havaitsemista, joten hyvässä suunnit-
telussa tulisi ottaa kaikki aistit huomioon.

Kuuloliiton erityisasiantuntija, arkkitehti 

Potretissa vas. Jukka Jokiniemi, Liisa Viitala, Anelma Pouttu, Anne Wicht-Kvarnström, Tuija Vuori ja Maire Paltare.
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Jukka Rasa etsi vastauksia esteettömyyspul-
miin.

– Hälyisässä tilassa ja huonossa kuuntelu-
ympäristössä viestin vastaanottaminen hanka-
loituu eikä kuulokojeetkaan auta erottelemaan 
ääntä toisistaan. Pehmeät pinnat vaimentavat 
ääntä ja kaikuisuus vähenee, jos tilassa on 
mm. akustiikkalevyjä, seinätekstiilejä, verhoja 
tai runsaasti viherkasveja.

– Hyvä akustiikka, jossa on riittävän lyhyt 
jälkikaiunta-aika ja vähäinen taustamelun 
taso ovat tärkeitä, mutta ääniteknisesti hyvin 
suunnitellussa ja toteutetussa tilassa kaikkien 
on hyvä ja helppo kuunnella.

KOKEMUSTOIMIJOIDEN puheenvuoron pitivät 
Anelma Pouttu Eläkeliitosta, Jukka Joki-
niemi ja Liisa Viitala Vaasan Seudun Kuulo-
yhdistyksestä. Seminaarin juonsi edellisvuosi-
en tapaan  Maire Paltare.

Seminaarin luennot herättivät osallistujissa 
monenlaisia ajatuksia. Esille nostettiin mm.
• Asenne on suuri tekijä, kun haluaa selvitä 

erilaisten vaivojen ja ongelmien kanssa. Pul-
miin voi löytyä monenlaisia ratkaisuja, kun 
asioihin suhtaudutaan avoimin mielin.
• Kuinka paljon apuvälineitä yhteiskunnassa 

onkin, mistä mattimeikäläinen ei ole oivalta-
nut.
• Esteettömyys on paljon laajempi kuin olin 

ajatellut. Miten paljon se sana kätkee sisäänsä. 
Ei siis käsitä ainoastaan sitä, että pääsee pyö-
rätuolilla liikkumaan.
• Minulle tuli selväksi saavutettavuuden ja 

esteettömyyden erot.
• Asenne on tärkeää, ilman suuria rahojakin 

esteettömyys onnistuu jos on vain halua.

• Sain lisätietoa induktiosilmukasta. 
• Saavutettavuus on oikein hyvä termi. 
• Paljon erilaisia huomioon otettavia asioita 

arjessa ja normiympäristössä, mitä ei ole tullut 
ajatelleeksi – asioita, jotka voivat helpottaa 
vammaisen elämää.
• Pienillä asioilla voidaan tehdä paljon.
Seminaarin järjestivät Kuuloliiton Länsi-

Suomen piiri yhdessä alueen eläkejärjestöjen 
kanssa. Osallistujat olivat kaupunkien ja 
kuntien viranhaltijoita ja päättäjiä, vanhus- ja 
vammaisneuvoston edustajia ja eläke- ja vam-
maisjärjestöjen edustajia.

Valtiovallan tervehdyksen seminaariin toi eduskunnan puhemies 
Paula Risikko.

Tuija Vuori ja Erkki Ahonen kiittivät 
Maire Paltarea vuosia kestäneestä 
onnistuneesta ja hyvästä seminaariyh-
teistyöstä.
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TEKSTI JA KUVA: ANNINA VIRTA

Vertaistuki auttaa kuntoutumaan

Sisäkorvaistutetta (CI, SI) käyttävät ja 

sitä harkitsevat tapasivat Karstulan 

Evankelisella Opistolla syyskuun toisena 

viikonloppuna.  Ohjelmassa oli pari 

asiantuntijaluentoa, keskusteluryhmiä 

eri elämäntilanteissa oleville, CI-

toimikunnan (CiTo) ja -toiminnan 

esittelyä, maahantuojien näyttelyt sekä 

vapaata seurustelua ja saunomista.  

Viikonlopun päätte eksi lähdettiin 

retkelle Wanhat Vehkeet -museoon.

Tapaamiseen osallistui 27 henkilöä ja heidän 
joukossaan Sari Hirvonen-Skarbö Espoosta, 
Miska Ilola Turusta ja  Milla Lindh Tampe-
reelta.  Kysyin heiltä kuntoutumisesta ja Ci-
toiminnan merkityksestä kuntoutumiselle.

Miska määritteli kuntoutumisen seuraavasti: 

– Ihminen on kuntoutunut, kun hän on toi-
mintakykyinen ja sinut itsensä kanssa.  Kun-
toutunut henkilö pitää huolta itsestään, eikä 
ole hukassa kuulovammansa kanssa – hänellä 
on vahva pärjäämisen tunne.

– Kuntoutumisesta kertoo se, että hyväksyy 
kuulovammansa.  Kuntoutumisprosessissa 
itsetunto vahvistuu, tulee olo: mä osaan ja 
pystyn.  Silloin käyttää esimerkiksi erilaisia 
apuvälineitä ja löytää rohkeutta ja uskallusta 
heittäytyä uuteen, täydentää Sari, joka itsekin 
juuri kouluttautuu uuteen ammattiin.

Yleensä kuntoutuminen ymmärretään pro-
sessina, oppimisena tai matkana, joka käynnis-
tyy kuntoutujan tarpeista ja halusta, ja jonka 
aikana heikentynyt toimintakyky vahvistuu ja 
ihminen alkaa toimimaan yhä paremmin oman 
itsensä hyväksi.  Kuntoutumisen tarve vaihte-
lee yksilöittäin ja kuntoutuminen on jokaiselle 
yksilölle erilainen matka.  Se etenee vaiheit-
tain, välillä nopeammin ja välillä hitaammin, 
joskus tulee myös takapakkia.

– Kuntoutuminen on ihmisille vaihteleva 
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asia ja se etenee eriaikaisesti.  Kaikki kuiten-
kin hyötyvät kuntoutuksesta, jos vain siihen 
motivoituvat.  Kuntoutumisprosessissa kasvaa 
yhteen ja sisälle oman vammansa kanssa.  Se 
ei jää irralliseksi ilmiöksi vaan tulee yhdeksi 
osaksi minua – oman elämän hallinta vahvis-
tuu, toteaa Miska.

Kuntoutumisen ja kuntoutujan tueksi on mo-
nia erilaisia ja eri palveluja: on lääkinnällistä, 
sosiaalista ja ammatillista kuntoutusta.  Kun-
toutuskursseja järjestävät terveydenhuolto, 
Kela, vakuutusyhtiöt, kuntoutusyritykset ja 
järjestöt.  Monelle myös järjestöjen ja yhdis-
tysten tarjoama vertaistuki ja -toiminta on 
keskeinen osa kuntoutumista.  Usein yksilön 
kuntoutumisprosessiin kuuluu osia sekä am-
matillisista palveluista että vertaistuesta.

Miskan kuulovamma todettiin viisivuotiaa-
na ja nyt vajaat 40 vuotta myöhemmin hän 
kokee olevansa ”hyvin kuntoutunut”.  Omalla 
kuntoutumispolullaan hän näkee tärkeäksi 
varhaisnuorten kurssit ja leirit Kopolan kurs-
sikeskuksessa, vaellusleirit sekä peruskou-
lun päättäville järjestetyn kuntoutuskurssin 
Valkeassa talossa.  Näistä alkoi aktiivinen 
osallistuminen Kuuloliiton nuorisotoimintaan, 
Moottorikorviin ja myöhemmin myös Turun 
Kuuloyhdistyksen toimintaan.

– Vertaisseuralla on ollut minulle oleellinen 
merkitys.  Se on auttanut ymmärtämään ja 
tunnistamaan huonokuuloisuuden aiheuttamia 
tunteita.  On osannut suhteuttaa omia koke-
muksia, kun on nähnyt, että samankaltaisia 
tunteita ja tilanteita on myös muilla.

– Vertaisseurassa voi myös olla aidosti ja ren-
nosti oma itsensä.  Ei tarvitse esittää ja pinnis-
tellä.  Se rohkaisee, kertoo Miska.

Myös Milla ja Sari korostavat vertaistuen 
merkitystä

– Minulle työssäkäyvänä yksinhuoltajana pää-
asiassa Helsingissä ja arkena järjestettävät 
kuntoutuskurssit ovat olleet saavuttamattomia 
– kuka silloin, kun olen kuntoutuksessa, ruok-
kii lapset ja huolehtii arjesta?  Sen sijaan ver-
taisseuraan on ollut helppo hakeutua ja tapah-
tumat järjestetään useimmiten viikonloppuina. 

– CI-toiminta on antanut minulle mielekästä 
tekemistä ja sisältöä elämään – samalla, kun 
on antanut toisille, on myös saanut itselle.   
Olen myös päässyt vaikuttamaan toiminnan 
sisältöön ja osallistuminen on ollut ajoittain 
varsin kokonaisvaltaista. 

– Vertaisseurassa saa arkista ja aitoa tietoa 
suoraan käyttäjiltä – ei mene yli hilseen.  Ver-
taisilta oppii valtavasti esimerkiksi siitä, miten 
monella tavalla apuvälineistä voi hyötyä, ja 
mitä kaikkia apuvälineitä on.  Kun voi suoraan 
kysyä ja joskus myös kokeilla erilaisia vekot-
timia, on myös sairaalassa helpompi esittää ja 
perustella, että voisinko saada tällaisen kokei-
luun, selvittää Milla.

SARIN MUKAAN …
– CI-porukassa olemme kaikki samassa ve-

neessä ja koemme saman tyyppisiä asioita, 
ihan hassujakin: tik-tak-tik-tak – miten tuo 
seinäkello tikittääkin noin lujaa?  Keskuste-
lu, asioiden pohtiminen, kivojen kavereitten 
tapaaminen, toisten rohkaiseminen ja tiedon 
saanti on keskeistä.

– Ja se, että on turva- ja tukiverkko.  Että 
ei jää neljän seinän sisälle yksin vatvomaan, 
vaan osallistuu ja on mukana, lisää Milla.

CI-toimikunta CiTo
• organisoi sisäkorvaistutetta käyttävien 
 valtakunnallista toimintaa
• tuo CI-käyttäjien näkökulman liiton 
 vaikuttamistyöhön.  Tällä hetkellä 
 käsittelyssä on kannanotto Sosiaali- ja 
 terveysministeriön apuvälineiden 
 luovutusperusteita käsittelevään 
 oppaaseen.  Siinä sisäkorvaistute on jaettu 
 kahteen osaan: leikkauksella asennettavaan 
 istutteeseen ja ulkoiseen puheprosessoriin.  
 CiTon mukaan jako on perusteeton.
• järjestää CI-virkistys ja –vertaistuki-
 tilaisuuksia sekä keskusteluryhmiä
• osallistuu kansainvälisten kuulovamma-
 järjestöjen seminaareihin ja muuhun 
 toimintaan.  On tulevana kesänä mukana 
 järjestämässä pohjoismaista kesäviikkoa 
 Eestissä. 

Myös joissakin yhdistyksissä toimii 
CI-kerhoja.

CI-tukiverkostoprojekti (2016-2018)
• kehittää koko maan kattavaa tukiverkostoa
 sisäkorvaistutetta käyttäville tai leikkausta 
 harkitseville aikuisille
• lisää tietoisuutta sisäkorvaistutteesta ja 
 sen hyödyistä
• kouluttaa tukihenkilöitä.  Tällä hetkellä 
 Kuuloliitolla on yhteensä 28 koulutettua 
 CI-tukihenkilöä.
• tuottaa sisäkorvaistutteeseen liittyvää 
 infomateriaalia
• järjestää Kun kuulokoje ei enää riitä 
 -infotilaisuuksia ympäri Suomea
• osana projektia tehdään tutkimus, jossa 
 kerätään ja analysoidaan sisäkorva-
 istutteeseen ja sen kanssa elämiseen sekä 
 tuen tarpeeseen liittyviä kokemusaineistoja
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TEKSTI JA KUVAT: ERKKI AHONEN

Kuuloesteettömyys puhutti Oulussa 
Lokakuulla Oulun kaupunginkirjastossa jär-
jestetty seminaari nähtiin tarpeelliseksi, koska 
kansalaisilta tulee palautetta erilaisten ko-
koontumistilojen kuunteluympäristöstä. Tilois-
sa saattaa olla kaikua, ympäristön häiriöääniä 
tai puutteellinen ääniympäristö.

– Seminaari on hyvä tapa koota yhteen alan 
asiantuntijoita, jakaa tietoa ja keskustella ai-
heeseen liittyvistä asioista. Kuuloon, kuulemi-
seen ja akustiikkaan liittyvän tiedon tarpeelle 
tuntuu olevan tarvetta. Tietämys sairauksien 
ja vammojen suhteesta rakentamiseen ja ym-
päristön vaateisiin tuntuu olevan vajavaista 
rakentamisen suunnittelijoiden ja rakentajien 
keskuudessa, kertoo seminaarityöryhmässä 
toiminut Oulun kaupungin esteettömyyskoor-
dinaattori Jaana Solasvuo.

Seminaareja järjestettiin kaksi. Päivätilai-
suus oli ammattilaisille ja iltatilaisuus tavalli-
sille kaupunkilaisille. Päivällä oli mukana 50, 
illalla 30 osallistujaa.

– Yleisölle suunnatun luennon tarkoitus on 
saada kaikki tietoisiksi oikeuksistaan, jotta 
niitä osataan vaatia (esim. induktiosilmukat). 
Lisäksi kuulon helpottamisen apuvälineet ke-
hittyvät kovasti, sekin uusi tieto on hyvä saada 
kaikkien ulottuville.

– Olin iloinen että seminaari kokosi melko 
paljon osanottajia, enemmänkin olisi mahtu-
nut. Mietimme muiden järjestäjien kanssa, että 
kuitenkin melko vähän osallistujia oli läsnä. 
Ovatko ihmiset nykyään niin kiireisiä, etteivät 
ehdi tulla seminaareihin. Solasvuo miettii.

– Keskeisiksi asioiksi nousivat yleisesti in-
duktiosilmukka, sen asentaminen ja merkitys. 
Kuulemisen ja sen edellytykset myös puhutti-
vat seminaariväkeä.

Seminaarissa luennoivat suunnittelupäällik-
kö Jaana Jokitulppo A-Insinööreistä, erityis-
asiantuntija, arkkitehti Jukka Rasa Kuulolii-
tosta, toimitusjohtaja Juha Nikula Qlu Oy:sta 
ja kokemusasiantuntija Aimo Lohilahti Ou-
lun Seudun Kuulosta.

Solasvuo kertoo, että rakennusluvan saami-
nen julkiselle rakennukselle edellyttää esteet-
tömyysselvityksen tekemistä. Esteettömyys-
selvityksessä tulee esittää rakennusasetuksen 
määräämät induktiosilmukat. Rakennuslupa 
vaaditaan uuden rakennuksen rakentamiseen 
sekä vanhan rakennuksen korjausrakenta-
miseen kun korjaustoimet esim. muuttavat 
rakennuksen käyttötarkoitusta tai ovat mitta-
via. Rakentamisen edetessä on myös esitettä-
vä esteettömyyssuunnitelma, jossa esitetään 
esteettömyyden mm. värien käyttö, opasteet, 
valaistus jne.

– Parhaillaan rakennetaan paljon uusia 
päiväkoteja, kouluja ja korjataan vanhoja. Ou-
lussa kiinnitetään entistä enemmän huomiota 
toimintarajoitteisien ympäristöolosuhteisiin 
pelkän liikuntarajoitteisuuden sijaan. Julkisiin 
rakennuksiin tehdään myös esteettömyyskat-
selmus ennen niiden käyttöönottoa, näin on 
toimittu jo joidenkin vuosien ajan. 

Solasvuo tuli Ouluun Turusta, jossa hän toi-
mi esteettömyysasiamiehenä nelisen vuotta. 
Turussa hänen tehtäviin kuuluivat melko lailla 
samat kuin Oulussakin: julkisten rakennusten 
esteettömyyskatselmuksia ja esteettömyyssel-
vitysten ja –suunnitelmien tarkistamisia.

– Olen myös vammaisneuvoton jäsen, jolloin 
minulla on mahdollisuus kuulla mistä asioita 
vammaisyhdistykset ja järjestöt keskustelevat 
ja voinko olla avuksi heidän ongelmissaan. 

Jaana Solasvuo
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Tuon myös kaupungin keskeisiä esteettö-
myysasioihin liittyviä seikkoja tiedoksi vam-
maisneuvostolle. Tehtävänäni on koordinoida 
esteettömyyden edistämistä koko kaupungin 
tasolla. Yhteistyötahojani ovat suunnittelijat, 
rakennuttajat ja erilaiset vammaisjärjestöt.

RAILI LOUHIMAA toimii kolmannen kauden 
kunnanvaltuutettuna ja viime keväänä perus-
tetun vanhus- ja vammaisneuvoston puheen-
johtajana Hailuodossa.

– Seminaari oli tehokas paketti, jossa tuotiin 
esille monipuolisesti kuulemisen esteitä. Mie-
lenkiintoista oli kuulla tilojen akustisesta 
suunnittelusta ja akustiikan vaikutuksesta 
kuulemiseen. Kuulolaite ja induktiosilmukka 
ovat kuulevillekin tuttuja sanoja. Kuuntelin 
mielenkiinnolla induktiosilmukan asentami-
seen ja toimintaan liittyvistä haasteista. Kaik-
ki ei ole välttämättä kunnossa, vaikka tilassa 
on induktiosilmukka. 

Louhimaan mielestä kansalaiset kaipaavat 
hyvien kuunteluolosuhteiden lisäksi tietoa 
selkeästä kommunikaatiotavasta, kuulemisen 
apuvälineistä ja kuulovammaisia palvelevasta 
tekniikasta ja laitteista. 

– Kuulemiseen liittyvistä asioista kiinnostu-
taan siinä vaiheessa kun oma tai läheisen kuu-
lo heikkenee. Sama tilanne on esim. silloin kun 
puhutaan liikkumisen esteistä. 

– Jos rakennettu ympäristö rakennetaan es-
teettömäksi, rakennetaan hyvä ympäristö kai-
kille eikä vammautumisen, oli sitten kysymys 
esim. kuulosta, näöstä tai liikkumisesta, tarvit-
se silloin merkitä syrjäytymistä. Apuvälineet 
ja esteetön ympäristö mahdollistava aktiivisen 
elämän ja osallistumisen myös vammautuneil-
le, Louhimaa toteaa.

Hailuodossa vammaisten asiat on yhdistetty 
vanhus- ja vammaisneuvostoon. Neuvosto on 
ollut tässä kokoonpanossa kuntalain uudis-
tumisen jälkeen, jolloin vammaisneuvostot 
tulivat pakolliseksi kunnissa - aikaisemmin 
Hailuodossa ei ole ollut vammaisneuvostoa.

– Mielestäni neuvoston yksi tehtävä on li-
sätä kuntalaisten tietoutta vammaisuuteen 
liittyvistä asioista. Toinen tehtävä on esteettö-
myyden lisääminen eli vaikuttaminen raken-
nettuun ympäristöön niin, että se olisi hyvä 
kaikille.  Kysehän ei ole välttämättä suuresta 
taloudellisesta satsauksesta vaan asenteesta. 
Täytyy tietää millainen on esteetön ympäristö 
ja tehdä muutokset tai rakentaa uutta vamma-
ryhmät huomioiden. 

Louhimaa tähdentää, että yhdenvertaisuus-
laki velvoittaa kunnan viranomaisia edis-
tämään yhdenvertaisuutta ja muuttamaan 
olosuhteita, jotka estävät yhdenvertaisuuden 
toteutumista.  Muutoksen tulisi tapahtua heti 
kun esteitä huomataan eikä vasta joskus myö-
hemmin. Esteettömyyden edistäminen pitäisi 
olla jokaisen luottamushenkilön asia.  

Seminaarin järjestivät Oulun kaupungin yh-
dyskunta- ja ympäristöpalvelut, Kuuloliitto ry 
ja Qlu Oy.

Iltatilaisuuden järjestelyissä oli mukana Ou-
lun Seudun Kuulo ry.



Raili Louhimaa
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Tuukka Kettunen suorittaa hyvinvointitek-
niikan tutkinto-ohjelmassa terveystieteiden 
maisterin tutkintoa Oulun yliopistossa.

Mitkä asiat kiinnostivat sinua seminaarissa?

– Minua kiinnostivat seminaarissa akustiik-
ka, induktiosilmukat ja muut ääntä siirtävät 
apuvälineet. Erityisesti miten ne vaikuttavat 
huonokuuloisten oppilaiden/opiskelijoiden kuu-
lemiseen koulu- ja opiskeluympäristöissä, sillä 
olen tekemässä aiheesta pro gradua.

Miten kuuloesteettömyys näkyy mielestäsi 
yhteiskunnassa? Mitä asioita tulisi edistää?

– Mielestäni asiat ovat heikosti, paikoitellen 
jopa erittäin heikosti. Kysymyksen asettelu on 
mainio. Ongelma piilee osittain siinä, että kuu-
leminen on visuaalisesti verrattain näkymätön 
asia ”normaalikuuloisen” silmin. Erinäisten 
kuuloesteettömyydestä kertovien plakaatien 
laittaminen esille ei tee tilasta esteetöntä. 
Asioita voisi edistää lisäämällä äänensiirtoa 
mahdollistavaa teknologiaa kaikkiin tiloihin, 
joissa kuulemista vaaditaan. - Julkinen ter-
veydenhuolto toimii verrattain hyvin Suomes-
sa tarjoten henkilökohtaiset ääntä siirtävät 
apuvälineet niitä tarvitseville, mutta niiden 
rinnalla olisi hyvä käyttää etenkin opetus- ja 
opiskelutiloissa esimerkiksi induktiosilmukka-
järjestelmää, johon pystyy liittämään kiinte-
ästi ja vakiona kaiken opiskeluympäristöissä 
tarvittavan äänen. Esimerkiksi sellaisia ääni-
lähteitä, jotka toisinaan tai usein jäävät huono-
kuuloisilta kuulematta, ovat: keskusradiokuu-
lutukset ja opetuksessa käytettävä multimedia 
(TV, tietokone, musiikki jne.).

– Toiseksi asiaksi nostaisin kuuloalan am-
mattilaisten koulutuksen. Suomesta puuttuu 
peruskoulutus kokonaiselta ammattiryhmältä, 
joka tavataan muualla maailmassa: audiologit. 
Lääkärit voivat erikoistua tai lisäkouluttautua 
Suomessa audiologeiksi ja terveysalan am-
mattilaiset voivat lisäkoulutuksella opiskella 
audionomeiksi. Muualla maailmassa tavataan 
audiologeja, joiden koulutus vastaa korkeakou-
lutasoista perustutkintoa, jolloin lähtötasol-
taan valmistuneiden ammattilaisten erikoistu-
minen alaan on merkittävästi syventyneempi.

Teet pro gradua huonokuuloisten oppilaiden/
opiskelijoiden kuulemista avustavista laitteista 
koulu- ja opiskeluympäristössä. 

– Tutkimuksen tarkoituksena on selvit-
tää mitkä kuuloa avustavat teknologiat ovat 
parhaita eri oppimistilanteissa. Pro gradun 
valmistuttua tuloksista voi olla hyötyä huono-
kuuloisille oppilaille/opiskelijoille, heidän van-
hemmilleen ja heidän opetukseensa ja kuntou-
tukseensa osallistuville sekä laitehankinnoista 
vastaaville tahoille. Tutkimus toteutetaan 
tekemällä laaja kirjallisuusselvitys ja asian-
tuntijahaastatteluja.

– Tahdon kiittää seminaarin järjestäjiä erit-
täin mielenkiintoisesta ja silmiä aukaisevasta 
seminaarista. Toivoisin näitä järjestettävän 
enemmän ja laajemmin, sillä tällaiset tapahtu-
mat ovat verrattain harvinaisia Suomessa.



Tuukka tekee opinnäytetyötä 
kuulemista avustavasta  teknologiasta
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Digitaalinen tekstitys:

Valitse television tai digiboksin asetuksista teks-
tityskieleksi hollanti. Tallentavat digiboksit mah-
dollistavat tallennuksen tekstityksen kanssa. Tämä 
koskettaa erityisesti seuraavia kanavia:
– YLE 1 (myös YLE Uutisten tekstitys klo 15.00,   
17.00, 19.10, 20.30 ja 21.50)
– YLE 2
– YLE Teema
– YLE FEM (ruotsinkieliset ohjelmat ruotsiksi)
– MTV3
 
Perinteinen teksti-tv:n tekstitys:
Valitse tällöin tekstitys seuraavilta sivuilta: 
– YLE 1 sivu 333
– YLE 2 sivu 334
– Yle Teema sivu 336
– NELONEN sivu 333

Tekstityksestä kertovat tiedot näkyvät:

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

Tulevat suomenkieliset tekstitetyt ohjelmat voi 
tarkistaa tästä osoitteesta:
http://yle.fi /ohjelmaopas/tekstitys/

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

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

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

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

TV-teks  tys kuntoon! 

Kuuloliitto: Suorat viranomaisverkkolähetykset 
tekstitettävä ja verkkotallenteiden tekstittämistä 
nopeutettava
EU:n digitaalisten palveluiden saavutettavuus-
direktiiviin pohjautuva lakiesitys on paraikaa 
eduskunnan käsittelyssä. Lakiehdotuksessa 
mainitaan, että lain soveltamisalaan kuuluu 
vain tallenteisiin liitettävä tekstitys. Suorana 
lähetettävät verkkolähetykset jätetään sen si-
jaan lain soveltamisalan ulkopuolelle.

Kuuloliitto ehdotti suorien verkkolähetysten 
tekstittämisen sisällyttämistä lain sovelta-
misalan piiriin. Suorien verkkolähetysten ja 
tallenteiden tekstitys tukee kuulovammaisille 
palvelujen havaittavuutta ja ymmärrettävyyttä

Lakiehdotuksessa ehdotetaan, että verkko-
tallenteen tekstittämisen aikaraja on 14 päi-

vää. Kuuloliitto toivoo, että verkkotallenteet 
tekstitettäisiin mahdollisimman pian, mutta 
viimeistään 14 päivän sisällä. Kuuloliitto eh-
dotti lausunnossaan, että viranomaisille ase-
tetaan velvoite laatia digitaalisten palvelujen 
saavutettavuussuunnitelma . 

Kuuloliitto muistutti lausunnossaan, että 
valtiolla on aktiivinen rooli edistää viranomais-
toiminnassa tekstitystä. Kuuloliitto ehdotti 
lausunnossaan myös kansallista poikkitieteel-
listä suomenkieleen pohjautuvaa puheentun-
nistustekniikan tutkimus- ja kehittämisoh-
jelmaa, joka tukee suorien verkkolähetysten 
tekstittämistä.
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Kirjat
TEKSTI: SINIKKA PIHLAMAA

Läsnäoloa ja muistoja 
PETER SANDSTRÖMIN uusimman teoksen ala-
otsikko on Kahdeksan pohdintaa. Ne kuvaavat 
Peter-kirjailijan perhettä, läheisiä: äitiä, isää, 
siskoa, vaimoa, poikaa ja tytärtä. Minäkertoja 
havainnoi, hahmottaa ja muistelee kohtaami-
sia ja keskusteluja. Tapahtumapaikkoja ovat 
kirjailijan lapsuudenkoti ja ympäristö Uudes-
sakaarlepyyssä ja oma koti Turussa, Port Art-
hurissa. 

Sandström on myös aikaisemmissa teoksis-
saan leikitellyt identiteettinsä kanssa. Äiti 
marraskuu jatkaa tätä linjaa: autofi ktio yhdis-
telee omaelämäkerrallisuutta ja fi ktiota. Kirjai-
lija esiintyy teoksen päähenkilönä ja kertojana, 
osana tapahtumia. Teos ei ole muistelma, vaan 
sen tapahtumat ovat jossain määrin yhteneviä 
kirjailijan elämän faktojen kanssa. 

Kolmen sukupolven perhettä sitoo voimakas 
yhteenkuuluvuus. Kertoja kuvaa haurastuvia 
vanhempiaan, vaimoaan ja vähitellen kotoa ir-
tautuvia lapsiaan arkisella hellyydellä. Lähei-
syys ja etäisyys vuorottelevat; lähimpienkään 
ajatus- ja kokemusmaailmaa ei voi tuntea. Me-
lankolinen sävy johtuu myös ajan kulumises-
ta: erot ja etääntymiset ovat väistämättömiä. 
Absurdit tilanteet ja huumori tasoittavat hai-
keutta. Miljöö, esineet ja henkilöiden asennot 
herättävät muistoja.

 
KIRJAILIJA-KERTOJA käy tapaamassa vanhem-
piaan, ajaa edestakaisin tuttua reittiä. Matkan 
päätepisteitä ovat vanhempien talo Uusi-
kaarlepyyssä ruotsinkielisellä Pohjanmaalla 
ja yliopistokaupunki Turku. Maalaismiesten 

seurassa kertoja kokee 
itsensä toistaitoisek-
si, hän kuvaa omaa 
työtään itseironisesti. 
Miehen rooli on muut-
tunut: kirjailijan isä 
on jatkosodan käynyt 
eläköitynyt puutar-
huri, kertoja ei yksin 
edes käy isän liiteris-
sä. Paikanvaihdosten 
lisäksi kertoja liikkuu 
ajatuksissaan eri ai-
katasoilla.

”Läsnä olivat kaik-
ki tutut äänet; tulen 
sytyttäminen hellan 
uuniin, veden las-
keminen kattilaan ja kattilan nostaminen 
liedelle, joka sihisi kuumentuessaan. Sitten: 
vesi kiehui, isä yski, teekupit otettiin kaapis-
ta. Isä ravasi levottomana, aivan kuin viestiä 
odottaen. Sitten tuli äiti, he juttelivat keitti-
össä vaimealla äänellä, pallottelivat toisilleen 
sanoja joita kukaan muu ei kuullut eikä ym-
märtänyt, ikään kuin heillä olisi ollut oma kieli 
substantiiveineen ja verbeineen joita heiteltiin 
lauseiden sekaan loogisesti mutta vaikeasti 
hahmotettavasti.”

Henkilöhahmojen pohjanmaalainen murre 
vahvistaa paikallistunnetta. Outi Menna on 
välittänyt sen suomennoksessa. Mentaliteettiin 
kuuluvat puhekielen lisäksi luonteva, luotta-
mukseen perustuva hiljaisuus, vaitiolo. Siihen 
liittyy tilan antaminen, jokaisella on oikeus 
yksityisyyteen. Tekstin kieli on lakonista ja 
aisteihin vetoavaa.i

 Turussa asuva Peter Sandström (s. 1963) 
on suorittanut toimittajatutkinnon Svenska 
Social- och kommunalhögskolanissa Helsingin 
yliopistossa. Hän on työskennellyt pitkään 
Meddelanden från Åbo Akademi -lehden toimi-
tuksessa. Hänen Laudatur-romaaninsa oli Fin-
landia-palkintoehdokkaana vuonna 2016. Se 
sai seuraavana vuonna Runeberg-palkinnon. 

Peter Sandström: Äiti marraskuu. Alkuteos 
Mamma november. Suom. Outi Menna. S & S 
2018
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TEKSTI: MIISA SIVÉN

Nuorten leiri 2018 Hangossa  
30.7-4.8.2018
Kesäloma huipentui kuuloliiton nuortenleiriin, 
joka pidettiin tänä vuonna Hangossa, Högsan-
din kurssikeskuksessa. Leirillä oli koko viikon 
ajan hyvä ja rento meininki. Samassa paikassa 
oli myös suomenruotsalaisten leiri, jonka kans-
sa touhuttiin välillä.  Nuoria oli Rovaniemel-
täkin asti. Oli vanhoja kavereita ja uusiakin 
tuttavuuksia!

Leiri alkoi kello 15-16. Sinä päivänä tutus-
tuttiin ja luotiin leirin säännöt, saatiin salaiset 
ystävät, ja vaihdettiin kuulumisia vanhojen 
tuttujen kanssa. Ensimmäinen päivä meni no-
peasti, ja pian olikin jo ilta. Päivän päätteeksi 
nuoret saivat viihdytystä ”Bachelor- showsta”.

Ensimmäisenä kokonaisena päivänä kier-
simme suomenruotsalaisten kanssa tehtävä-
rasteja, joita ohjaajat pitivät. Kommunikointi 
ei tuottanut ongelmia. Iltapäivällä uitiin ja 
suppailtiin meressä, sekä oleskeltiin rannalla. 
Rannalla pidettiin myös suomenruotsalaisten 
kanssa rantalentis-turnaus! Illalla oli taas 
bachelor-show ja iltapalaksi makkaraa.

Toisena päivänä kierrettiin taas tehtäväras-
teja ja opeteltiin viittomaan Ellinooran kap-
pale ”Leijonakuningas”. Yhden tehtävärastin 
voittajat palkittiin, niin että he saavat kaataa 
ämpärilliset kylmää vettä ohjaajien päälle. Se 
oli superhauskaa! :D Rannalla pelattiin ranta-

futisturnaus, joka erosi tavallisesta jalkapallos-
ta niin, että palloa pitikin potkia kantapäillä.  
Illalla jorattiin lämpimässä ilmassa. 

Seuraavana päivänä jälleen tanssittiin, tällä 
kertaa suomenruotsalaisten kanssa. Opeteltiin 
fl ossaamaan ja tanssittiin hype tanssia. Samal-
la puolet leiriläisistä pelasivat säbä-turnauk-
sessa. Suomenruotsalaisten kanssa oli helppo 
ja kiva toimia, ja innokkuutta löytyi myös siltä 
leiriltä. Leirillä uitiin hurjasti, koska viikko oli 
todella kuuma! Illalla paistettiin lettuja. 

Neljäntenä, eli viimeisenä kokonaisena leiri-
päivä oli jälleen rasteja. Niitä kierrettiin taas 
suomenruotsalaisten kanssa. ja taas uitiin! 
Päivällisen jälkeen valmistauduttiin illan dis-
koon. Tyttöjen talossa oli salonki, jossa sai hie-
noja kampauksia ja meikkiä naamaan. Poikien 
puolella pelattiin pleikkaa. Leiriläiset pääsivät 
seuraamaan jokailtaista Bachelor-showta vii-
meistä kertaa. Iltapalan jälkeen olikin aika 
mennä diskoon bilettämään! Disko oli myös 
järjestetty yhdessä suomenruotsalaisten kans-
sa. Oli huippuilta!

Viimeinen päivä oli kieltämättä aika haikea. 
Oli aika sanoa heipat ihanille leirikavereille 
ja -ohjaajille.  Salaiset ystävät paljastettiin ja 
katsottiin yhdessä vähän leirin kuvia. Ruoan 
jälkeen pakattiin ja vietettiin viimehetket ka-

NUORET

36



Kuvassa vasemmalta Nuton pj. Johannes Laine, Helkyn 
pj. Ville Myllymäki, varapj. Mari Myllymäki ja Kuulolii-
ton nuorisotyöntekijä Viivi Kilpeläinen. 

Nuorisotoimikunta muisti Helsingin 
Kuuloyhdistystä
Kuuloliiton nuorisotoimikunta (Nuto) luovutti 
Helsingin Kuuloyhdistykselle kunniakirjan 
kiitokseksi toimivasta yhteistyöstä ja nuorten 
hyväksi tehdystä työstä. Kunniakirja luovutet-
tiin nuorisotoiminnan pikkujoulujen yhteydes-
sä 17.11. Hel kan tuvalla.

vereiden kanssa. Sitten paikalle alkoikin tulla 
vanhempia, ja päätöstilaisuudessa annettiin 
leiridiplomit. 

Leiri oli ihana, niin kuin aina! Tekemistä 
riitti, mutta myös vapaa-aikaa oli riittävästi. 
Oli ihana tutustua uusiin ihmisiin ja saada 
huippukavereita! �
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TEKSTI JA KUVA: ERKKI AHONEN

 Jaakko Alamommo 70 vuotta
”Myötätuntoisemmassa yhteiskunnassa
ihminen on kukkeimmillaan”

 Kemin Rytikarissa asuva Jaakko 

Alamommo on pysähtynyt syksyn 

aikana muutaman kerran ihastelemaan 

Kattilanlahdessa uiskentelevia 

joutsenia. Muuttomatkalla on pari sataa 

joutsenta. Rytikari on 700 asukkaan 

alue, jonka Jaakko tuntee kuin omat 

taskunsa. Tänne hän asettui aikoinaan 

perheineen.

Jaakko esittelee Kiinteistö Oy Hepolan van-
hustentaloja, jotka alun perin suunniteltiin 
heille, jotka jäivät Veitsiluodon puunjalostus-
tehtaasta eläkkeelle.

– Asuntoja on 28 ja nyt täällä asuu kaiken-
ikäisiä asukkaita. Olen ollen Vanhusten tuki-
yhdistyksen puheenjohtajana siitä saakka, kun 
se perustettiin, 1970-luvun lopusta. 

Jaakko oli myös aloitteentekijänä, että alu-
eelle saatiin oma Hepolan ja Veitsiluodon kou-
lu 1980-luvun alussa.

Jaakko istahtaa taloyhtiön kerhohuoneen 
pöydän ääreen ja muistelee lapsuuttaan.

– Olen lähtöisin Rovaniemen maalaiskunnan 
Vikajärveltä. Kotonani meitä oli kahdeksan 
lasta, viisi sisarta ja kolme veljestä. Isä oli met-
suri ja äiti kotiäiti. Asumuksenamme oli pieni 
tupa. Maatalousvaltaisessa kylässä ihmiset 
kerääntyivät yhteen ja järjestivät rientoja.

Pikku-Jaakko oli viisivuotias, kun hän me-
netti isänsä. 

– Olin puoliorpo. Minulla on jäänyt mieleen 
koulun johtokunta, jonka kautta jaettiin sosi-
aalipaketteja niitä tarvitseville. Johtokunta 
antoi siihen aikaan apuja esimerkiksi suksien 
ja monojen hankintaan. Jaakko mietti jo pie-
nenä ihmisen selviytymistä yhteiskunnassa. 
Hän uskookin, että sieltä alkoi kiinnostuminen 
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

1950-LUVUN koululaisena Jaakko itse tai hä-
nen lähipiiri eivät vielä tuossa vaiheessa tien-
neet, että kuulossa saattaa olla jotain vikaa. 

– Koulussa oli näytelmäesityksiä. Yhdessä 
näytelmässä roolitukset olivat osin kuiska-
uksia. Kaveri kuiskasi minulle: juna. Minä 
hihkaisin takaisin: muna! Koko luokka alkoi 
nauramaan ja naljailemaan minulle. Se jäi vai-
vaamaan. Koulussa ei ollut kuulotestejä, mutta 

jotain epäilyjä ja havaintoja tein itse.
Kansakoulun jälkeen Jaakko päätyi Rova-

niemellä Erottajan Shellille myyjäksi. Huolto-
asemat palvelivat matkaa tekeviä. Jaakko olisi 
halunnut aloittaa käydä kauppakoulun ilta-
kouluna, mutta kotoa Vikajärveltä oli matkaa 
27 kilometriä.

– Päätin käydä armeijan. Armeijassa täytin 
18-vuotta. Armeijasta tarjottiin aliupseeri-
koulua ja suoritin sen Oulun Hiukkavaarassa. 
Sen kautta tuli lisäpestejä, jotka liittyivät so-
tilaspoliisitehtäviin. Jouduin mm. hakemaan 
karkureita, jotka olivat lähteneet lätkimään 
armeijasta ja rötöstelleet. Ne olivat mieleenpai-
nuvat 11 kuukautta.

Armeijan aikana Jaakko halusi tutkituttaa 
kuulonsa. Menetelmät olivat varsin alkeelliset, 
mutta lopputuloksena oli, että hänen ei tarvin-
nut olla ammunnoissa mukana.

– Mutta tulihan siellä oltua, hän lisää.
– Armeijasta tulin takaisin töihin Erottajan 

Shellille, josta sitten pääsin Napapiirin Shel-
lille. Siellä oli laajemmin asiakkaiden palve-
lua. Tykkään ihmisistä ja siellä alkoi samalla 
turistien palvelu, koska vastapäätä sijaitsi 
ohittamaton Napapiiri. Shell oli suosittu. Siellä 
soivat levyt ja nuorisoa kokoontui.

JAAKKO RAKASTUA RÄPSÄHTI Siskoon ja he 
menivät naimisiin pikavauhdilla. Shellin yri-
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tyspohja muuttui ja Jaakko ei ollut tyytyväinen 
palkkapussiin.

– Hyppäsimme autoon ja tulimme sisareni 
luo Kemiin. Tarkoitus oli päästä Kemiin töihin.

– Menin ensin Veitsiluodon pääluottamus-
miehen puheille ja sahanjohtaja pyysi tule-
maan seuraavana aamuna töihin. Vaimoni 
pääsi ensin kemikalioon töihin ja siitä Yhdys-
pankkiin.

Jaakkoon tarttui ay- ja poliittisen toiminnan 
imu. Aluksi hän oli läänin nuorisolautakun-
nassa. Veitsiluoto Oy perusti Suojeluosaston, 
jonka tehtäviin kuuluivat satamavalvojan työt. 
Pestiin otettiin 20 ja Jaakko oli yksi heistä.

– Töissä minut valittiin työsuojeluosaston 
neuvottelevaksi luottamusmieheksi.

Alamommon perhe asui 1½-kerroksisen oma-
kotitalon vinttihuoneessa, jossa oli pieni vuok-
ra. Perheen perustaminen toi velkaa, auton 
ylläpitokin maksoi. Perheeseen syntyivät pojat 
Jussi ja Mikko.

Jaakko tuntee ylpeyttä pojistaan. Jussi toimii 
Scandicin keittiöpäällikkönä Oulussa ja Mikko 
seuraa isänsä jälkiä, hän toimii Veitsiluodon 
eli nykyisen Stora Enson varapääluottamus-
miehenä.

– Olemme asuneet vuosikymmenet Veitsiluo-
don tehtaan vieressä kerrostalossa. Mahtava 
talo ja sen henki, hän ylistää.

KEMIN SATAMA otti satamavalvojia ja Jaakko 
valittiin tehtävään vuonna 1973, jossa hän oli 
eläkkeelle jäämiseen asti.

– Toimin lähes alun myötä paikan luottamus-
miehenä ja samalla erittäin pitkään Suomen 
Merimies-Unionin valtuustossa, varapuheen-
johtajana ja liiton kaikkien Suomen kunnallis-
ten satamien puheenjohtajana.

Eläkkeelle pääsin 60-vuotiaana, Jaakko my-
häilee.

Vähitellen luottamustoimet lisääntyivät. 
Jaakko on toiminut Kemin kaupunginvaltuu-
tettuna vuodesta 1980 alkaen ja kirkkovaltuu-
tettuna vuodesta 1978 alkaen, kummassakin 
luottamustehtävässä yhtäjaksoisesti tähän 
päivään saakka. Listaan voi lisätä vielä vam-
maisneuvoton puheenjohtajuutta, jäsenyyttä 
ja edustaminen maakunnan vammaisneuvos-
tossa. Tasavallan Presidentti on huomioinut 
Jaakon valkoisen ruusun mitalilla.

Kuulemisen kanssa tuli vuosien aikana 
enemmän hankaluuksia. Vuonna 1990 Jaakko 
päätyi terveyskeskuksen kautta Länsi-Pohjan 
keskussairaalan kuuloasemalle. Kuulontutkija 
Elli Suhonen kertoi, että nyt olisi tarvetta 
kuulokojeelle. Hän esitti myös yhdistyksen 
jäsenyyttä. Siitä alkoi Jaakon matka kuulon-
huoltotyöhön.

Jaakko menetti Sisko-vaimonsa vuonna 
2006. Sisko oli sairastellut ja Jaakko oli toimi-
nut osin omaishoitajan roolissa.

Muutama vuosi myöhemmin elämässä tapah-
tui muutoksia. Samoissa harraste- ja yhdistys-
toiminnan piireissä kulki Aino.

– Miten olisi, sopisiko teatteri? hän kysyi 

Aino Östermanilta. Siitä se lähti. Muutin 
Ainon kanssa yhteen ja meillä oli monenlaisia 
elämänsuunnitelmia. Totuimme liikkumaan 
yhdessä. Vakava sairaus vei Ainon nopeasti 2 
½ vuotta sitten, Jaakko kertoo ja herkistyy.

– Katkeruus elämälle oli kova. Suru oli sietä-
mätön ja tuntui ylitsepääsemättömältä päästä 
sen yli.

Tuntui kuin ei saisi näyttää herkkyyttä, 
pitäisi olla niin kova. Yritin porskutella eteen-
päin. Luojan lykky, että minulla oli harrastei-
ta. Tapasin ihmisiä, jotka tukivat ja ymmärsi-
vät minua. Pikkuhiljaa olen päässyt eteenpäin.

JAAKON PUHE kääntyy yhteiskuntaan, joka on 
hänen mielestään eriarvoistunut ja muuttunut 
kasvottomaksi.

– Olemme hyvinvointiyhteiskunnassa, mutta 
ympärillämme on epävarmuustekijöitä, uhkia 
ja ihmisillä pelkoja. Aivan kuin valmistautui-
simme räiskyvään yhteenottoon. On työttö-
myyttä ja vähäosaisuutta.

– Olen ollut myös nuori ja silloin työtä tehtiin 
pitkäjänteisemmin. Nyt kaikki toimii nopealla 
syklillä. Tekninen kehitys on hurjaa. Ei tahdo 
pysyä järjestötoiminnassakaan mukana.

– Ympäristö joko vahvistaa tai sammuttaa 
ihmisen hyvinvointia, olen näiden sanojen ta-
kana.

Myötätuntoisemmassa yhteiskunnassa ihmi-
nen on kukkeimmillaan, Jaakko sanoo vaka-
vasti.

Jaakko on toiminut 1990-luvulta lähtien 
Kemin Seudun Kuulossa, niin hallituksen jä-
senenä kuin yhdistyksen puheenjohtajanakin. 
Lapin kuulopiirin puheenjohtajana hän on toi-
minut vuodesta 2009 alkaen.

Liittovaltuustossa hänen kaudet alkoivat 
vuonna 2000, joista kaksi kautta toimien val-
tuuston varapuheenjohtajana. Liittotason pes-
teihin kuuluu myös liittohallituksen jäsenyys.

– Kuuloliitossa tehdään paljon vaikuttamis-
työtä ja eteenpäin on päästy. Esteettömyysasi-
at tulisi tehdä näkyviksi, tv:n tekstityspuolella 
on paljon työsarkaa, audionomeja tarvitaan 
riittävästi, ”hälinän keskellä” tulisi muistaa 
kuulovammaisten tarpeet. Huonon kuulon 
kanssa saa pinnistellä kolme kertaa enemmän 
kuin normaalikuuloiset, Jaakko toteaa.

– Liiton asema imagollisesti tulisi saatava 
näkyvämmäksi, näille toivon hyvää edistymis-
tä, hän ynnää.

Jaakko on tuttu näky Meri-Lapissa ihmisten 
parissa, sillä hän osallistuu lukuisiin tapahtu-
miin, käy teatterissa ja lenkkeilee. Hän viihtyy 
myös mökillään Simossa.

– Olen tyytyväinen, että tenavillani ja heidän 
lähipiirillään on kaikki hyvin.

– Pyrin myös muistamaan elämänohjetta: 
Kunnioita lähimmäistäsi niin kuin toivot kun-
nioittavan itseäsi, Jaakko päättää.

Jaakko kiittää syntymäpäivänään 10.11. häntä 
muistaneita. Hän ohjaa osan muistamisistaan 
Hepolan koulun lapsille.
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TEKSTI JA KUVAT: ERKKI AHONEN

Koillismaan Kuuloyhdistys juhli 
neljää vuosikymmentä
Koillismaan Kuuloyhdistys vietti 40-vuotisjuh-
lia perjantaina (19.10.) Kuusamon Tropiikissa.

Kotiseutuneuvos Seppo Ervasti muisteli 
historiikissa, kuinka vuonna 1978 Kuusamon 
seurakuntatalolla järjestettiin esitelmätilai-
suus kuulonhuollosta ja tilaisuuden päätteeksi 
pidettiin yhdistyksen perustava kokous. Pu-
heenjohtajaksi valittiin Yrjö Huttunen. Aluk-
si toimintaa pyöritettiin 17 jäsenen voimin. Nyt 
jäseniä on 190.

Vuonna 1986 yhdistyksen puheenjohtajana 
aloitti Jalo-Jukka Törmänen. Hän vaikutti 
Kuuloliitossa myös piiri- ja liittotasolla. Sosiaa-
lineuvoksen arvo hänelle myönnettiin vuonna 
2005. Elvi Tornberg toimi yhdistyksen luot-
saajana vuosina 1991-95, Helli Alavuotunki 
1996-98. Tapio Riekki tarttui nuijan varteen 
vuonna 1999. Vuosi oli merkittävä, koska yh-
distys sai oman toimiston, tukikohdan Kuusa-
mossa. Riekki jatkoi puheenjohtajana vuoteen 
2005, jolloin Elvi Tornberg valittiin puheenjoh-

tajaksi toistamiseen vuoteen 2015 saakka.
Yhdistyksen toimialueena on Kuusamo, Posio 

ja Taivalkoski. Toiminta on vakiintunut. Yh-
distyksessä ollaan tyytyväisiä, että Kuusamon 
terveyskeskuksessa toimii kuulontutkija Miia 
Ahvonen ja terveyskeskuksessa on säännölli-
sesti korvalääkärin vastaanotto kerran kuussa. 
Vuosien aikana yhdistys on järjestänyt mm. 
koulutustoimintaa kunnissa, meluvalistusta ja 
kuuloauto on käynyt paikkakunnalla vuodesta 
2015 alkaen.

Kuulolähipalvelun kautta ihmiset ovat saa-
neet vertaistukea ja neuvontaa kojeen käytössä 
ja huollossa.

KUUSAMON MUSIIKKIOPISTON huilunsoittotrio 
Wilma Heiskanen, Milla Rontti ja Arttu Oi-
karinen esittivät suomalaisia kansanlauluja. 

Kuusamon tervehdyksen juhlaan toi kau-
punginhallituksen II varapuheenjohtaja Elina 
Kemppainen. Kaupungilta oli paikalla myös 

Ansioituneet ja ansiomerkkien luovuttajat: vas. Tiina-Maija Leinonen (Kuuloliitto/Oulun piiri), Viljo Määttä (kul-
tainen ansiomerkki), Sanna Kaijanen (Kuuloliitto), Kaisu Palosaari ja Elina Kemppainen (Kuusamon kaupunki, 
Urpo Siiralan mitali), Tapio Riekki (Urpo Siiralan mitali), Helvi Paasovaara (hopeinen), Risto Kurtti (pronssinen), 
diakoniatyöntekijä Marjatta Karvola (Kuusamon seurakunta, Kuuloliiton viiri)

Kentältä Tällä palstalla julkaistaan kirjoituksia yhdistysten tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista. 
Lähetä kirjoitus ja kuvat toimitukseen aineistopäivään mennessä. Aineiston tulee olla sähköisessä 
muodossa. Kuuloviesti pidättää oikeuden muokata ja lyhentää tekstejä tarvittaessa.
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hallinto- ja talouspäällikkö Kaisu Palosaari. 
Kuuloliiton toiminnanjohtaja Sanna Kai-

janen muistutti juhlapuheessaan, että ilman 
vapaaehtoisia ei ole yhdistyksellä toimintaa, 
vapaaehtoistyötä tekeviä on sosiaali- ja terve-
ysalan järjestöissä puoli miljoonaa, joista te 
olette yksi heistä.

– Olemme murroksessa ja on haastavaa 
saada uutta väkeä toimintaan. Ihmiset eivät 
halua sitoutua samalla tavalla kuin aiemmin. 
Vapaaehtoistyön tarve kasvaa jatkuvasti, näin 
kuvaillaan uudessa Järjestöbarometrissa 2018. 
Te vapaaehtoiset olette kullanarvoinen voima-
vara.

– Sitoutuminen on tärkeää, mutta yhtä tär-
keää on pitää yhdistys toimintakykyisenä ja 
aktiivisena tarjoamalla kiinnostavia osallistu-
misen muotoja. On tärkeää muistaa puhaltaa 
yhteen hiileen, yhdessä meistä lähtee ääntä 
enemmän. Kuuloliitto on ylpeä, kun saa olla 
kotipesä arvokasta työtä tekeville kuuloyhdis-
tyksille, Kaijanen korosti.

Yhdistys muisti juhlassa maamme kuulo-
vammaistyön hyväksi ansioituneita. Urpo 
Siiralan mitali myönnettiin Tapio Riekille ja 
Kuusamon kaupungille. Kultainen ansiomerk-
ki luovutettiin Viljo Määtälle, hopeinen Helvi 
Paasovaaralle ja pronssinen Risto Kurtille. 
Kuusamon seurakunnasta Marjatta Karvola 
vastaanotti Kuuloliiton viirin. Yhdistyksen 
perustajajäseniä Helli Alavuotunkia, Annikki 
Käsmä-Pasasta ja Jalo-Jukka Törmästä muis-
tettiin kukkasin.

Kuuloliitto jakaa pitkäaikaisen puheenjohta-
jan professori Urpo Siiralan elämäntyölle omis-
tettua Urpo Siiralan mitalia tunnustuksena 
merkittävästä kuulonhuoltotyöstä.

– Olen hämmästynyt. En olisi uskonut tai 
kuvitellut tällaista koskaan saavani. Kai sitä 
pitkään toimineena, lujasti vapaaehtoistyötä 
tehneenä on ansioita tähän, Riekki kertoo iloi-
sena ja yllättyneenä.

– Minua auttaa jaksamaan vapaaehtois-
työssä ihmisiltä saama palaute ja kiitos, saan 
auttaa ihmisiä, kehittää yhdistystoimintaa ja 
tavata mukavia ihmisiä. Yhdistyksen tulevai-
suuden näen haasteellisena, koska yhdistysvä-
ki ikääntyy. En näe kuitenkaan toimintaa toi-
vottomana, verkostoitumalla ja uudistumalla 
päästään eteenpäin.

Juhlapuheen piti Kuuloliiton toiminnanjohtaja 
Sanna Kaijanen.

Yhdistyksen puheenjohtaja Tapio Riekki vastaanotti Urpo Sii-
ralan mitalin.  Mitalin luovuttivat vas. kuntoutussihteeri Tiina-
Maija Leinonen ja Sanna Kaijanen Kuuloliitosta.

Vas. kotiseutuneuvos Seppo Ervasti onnittelee Jalo-Jukka Tör-
mästä.
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Kuorikosken kodin pyöreä pöytä ja sen äärelle 
istahtivat Kajaanin Seudun Kuulosta Inkeri 
Tolonen, Irja Vuorio, Pirkko Kuorikoski ja 
Aira Salonius.

Päivän teemana on tehdä Kajaanin yhdistyk-
selle omat kotisivut Kuuloliiton sivupohjalle. 
Inkeri ja Irja ovat ottaneet omat tablet-laitteet 
mukaan. Vaikka aktiivitoimijat hallitsevat 
tietotekniikkaa ja tiedostavat tietotekniikan 
helpottavan yhteydenpitoa, sitä se ei ole kaikil-
le. Heillä on heillä yhteinen huoli: yksinäiset 
ihmiset.

– On ihmisiä, jotka ovat toisten varassa ja 
yksinasuminen lisääntyy. Vapaaehtoistyö sillä 
puolella on lisääntynyt, kun kuulee arjesta mi-
ten he siitä selviytyvät, Pirkko sanoo

– Otan yhteyttä henkilökohtaisesti. Monilla 
vanhuksilla on puhumisen tarve, Irja lisää.

– Yksinäisyys näkyy. Eräs henkilö tuli kuulo-
autolle Paltamossa tapaamaan muita todeten: 
Lähdin sen takia, kun olen kotona niin yksinäi-
nen, Aira kertoo.

Miten tietotekniikka helpottaa teidän elä-
mää?

– Nopeuttaa viestimistä. Voin käydä vaikka 
keskellä yötä pankissa, Irja kertoo nauraen.

– Helpottaa sosiaalista elämää, voin lähettää 
ja vaihtaa valokuvia. Se on myös ajanvietettä, 
silloin kun se pysyy järkevissä mitoissa. Mi-
nulla on kotona läppärikone ja tämä tabletti, 
mutta ei älypuhelinta. En pyöritä sosiaalisen 

median maailmaa puhelimella, Inkeri kertoo.
Nelikosta kukaan ei käytä enää facebookia, 

koska Aira ja Inkeri ovat myös lopettaneet sen 
käytön.

– Tuntui hyvältä, kun sain sen lopetettua. En 
ole jäänyt mistään paitsi, Aira huokaisee.

Nykyisin Aira haluaa olla  yhteydessä enem-
män kasvotusten ihmisten kanssa.

– Katsoin tv-ohjelmaa Piilaaksosta, jossa sa-
nottiin, että älypuhelinten aika hiipuu. Luonto 
tulee yhä lähemmäksi ihmistä, Inkeri kertoo.

Pirkkoa huolestuttaa äidinkielen taidon 
rapautuminen nopeasta viestimisestä. Hän 
pelkää myös pienten kielimaisen puolesta, kun 
englannin kielellä on iso valta.

– Jotain kuolee ihmisen luovuudesta konei-
den kanssa. Ihmisen rytmi ei ole sama kuin 
koneen, hän pohtii.

Puheensorinan lomassa Inkeri laittaa Kajaa-
nin yhdistyksen tiedot esille. Valmista tuli ja 
hän aikoo vielä harjoitella valokuvan laittoa 
sivuille.

– Mukava tehdä yhdessä. Tekstiä hioimme 
yhdessä, näin tulee useamman henkilön näke-
mys esille, he tuumaavat.

Yhdistysnaisilla riittää monenmoista. Seu-
raavana päivänä he riensivät Kainuun kes-
kussairaalaan, jonne kansanterveysjärjestöt 
kutsutaan kaksi kertaa vuodessa koolle yhteis-
työpalaveriin.

Kajaanissa huoli yksinäisistä

Edessä vas. Pirkko Kuorikoski 
ja Inkeri Tolonen tablet-ko-

neen äärellä. Takana seuraa-
vat vas. Irja Vuorio ja 

Aira Salonius
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TEKSTI: ESA MYÖHÄNEN
KUVA: ALPO PULKKANEN

Eipä kauniimpaa päivää olisi voinut toivoa 
Jyvässeudun kuulon kesäretkelle Keuruulle. 
Aurinko paistoi, mutta lämpötila pysyi siedet-
tävänä. Kohteeksi oli tänä vuonna valikoitunut 
Keurusselän Hotelli ja Elias Lönnrot –siipi-
rataslaiva. Margit ja Alpo olivat valinneet 
mainion kohteen ja kertoivat siitä keväällä 
muillekin. Niinpä tiistaina 10.7.2018 matkasi 
kaikkiaan noin 150 retkeläistä Keski-Suomen 
kuulopiirin alueelta Keuruulle.

Meidän auto oli lähtenyt Laukaasta ja täy-
dennettiin lopuilla matkalaisilla Sepän kes-
kukselta. Matkaan päästiin tarkalleen aikatau-
lussa. Vaikka lähtö oli jämäkkä, oli matka ja 
matkalaiset sopivan leppoisia.

Hotelli Keurusselän pihaan ja aulaan tuli 
meitä kolme linja-autollista ja muutama vielä 
omilla kyydeilläänkin. Niinpä tunnelmaa ja 
puheensorinaa riitti, kun tuttuja ja vähän tun-
temattomampiakin tavattiin pitkästä aikaa.

Koska meitä oli paikalla reilusti, oli jo etukä-
teen sovittu, että retkeläiset jakautuvat kah-
teen porukkaan. Pitemmästä matkasta tulleet 
menivät ensin syömään. Koska meidät lasket-
tiin lyhytmatkalaisiin, niin pääsimme ensin 
risteilylle.

Siipirataslaiva m/s Elias Lönnrot pitää koti-
satamanaan Hotelli Keurusselän edessä olevaa 
laituria. Niinpä hotellilta laivalle ei matkaa 
ollut kuin n. 300 metriä ja sekin mennessä 
vielä alamäkeen. Tuo kahteen jako osoittautui 
oivaksi ratkaisuksi. Nyt kaikille halukkaille 
löytyi tilaa niin kannelta kuin kannen alta löy-
tyneestä ravintolastakin.

Matkalla oli alkanut sen verran kahviham-
masta kolottamaan yhdellä jos toisellakin, että 
onnistuimme ostamaan kaiken tarjolla olevan 
kahvin ja kaupaksi olisi käynyt enemmänkin. 
Muita houkutuksia kanttiinissa kyllä riitti yl-
lin kyllin. Järvi, jolla risteilimme oli ilmeisesti 
saanut nimensä Hotellin mukaa koska sekin 
oli Keurusselkä.

Olin suunnitellut ja varautunut risteilyä var-
ten jo etukäteen. Suunnitelmassani oli ensin 
reipas ruokailu, jonka jälkeen olisin lähtenyt 
risteilemään myrskyävälle järvelle ja tullut 
merisairaaksi. Puhaltaessani lounaan siipi-
rattaaseen olisin saanut aikaan iloisen kaaren 
kaikkien ihmeteltäväksi. Ja merisairaudesta 
toivuttuani olisin seisonut pitkässä sadetakis-
sani tyrskyjä ja sadetta uhmaten, karikkoja ja 
haaksirikkoisia tähystäen.

Pieleen meni sekin suunnitelma, niin kuin 
moni muukin vastaava. Ruokailu oli tulossa 

vasta risteilyn jälkeen.  Keurusselkä näytti 
kauneimmat piirteensä ja lähes tyynen järven-
pintansa. Ja kaiken lisäksi siipirataskin oli 
suojattu niin hyvin, että vain pienestä kurkis-
tusikkunasta näki siipirattaan liikkeen, Eikä 
sekään ikkuna ollut avattava. Eikä myöskään 
mukana kantamalleni sadetakillekaan ollut 
mitään käyttöä.

Eli saimme nauttia aurinkoisesta kauniis-
ta järviristeilystä. Kapteeni kertoi matkalla 
laivastaan ja saimme myös kuulla toisen asi-
antuntijan kattavan katsauksen Keurusselän 
entisistä laivoista. Risteily kesti tunnin ja ko-
tisatamassa havaitsin, että raikas järvisää oli 
tehnyt tehtävänsä ja nälkäisenä otin suunnan 
kohti hotellia ja sen noutopöytää. Tiesin, että 
menomatkalla ollut myötäle oli paluumatkalla 
vastamäki. Mutta onnekseni ja tuekseni sain 
Laukaan porukasta saattajan, joten vastamäki 
meni lähes huomaamatta rupatellessa.

Vaikka ensimmäisen kattauksen syöjät var-
masti olivat tehneet parhaansa noutopöydän 
tyhjentämisessä, ei me toisen kattauksen 
ruokailijat sitä mistään huomanneet. Pöydät 
notkuivat antimiaan ja pelkillä salaattipöydän 
houkutuksillakin olisi nälkää siirtänyt pitkän 
tovin. Mutta koska tarjolla oli myös lämmintä 
ruokaa, niin karjalanpaistia kuin uunilohtakin, 
olihan niitäkin nautittava. Sekä jälkiruokaa ja 
viimeinkin sitä kahvia. Sanotaan, että tie mie-
hen sydämeen kulkee vatsan kautta. Joten Ho-
telli Keurusselkä: olette nyt osana sydäntäni.

Rauhassa ruokailtuamme oli aikaa jutus-
telulle ja maisemien ihastelulle. Kun toinen 
risteily rantautui, niin siirryimme takaisin 
linja-autoomme ja matka kohti kotia alkoi. 
Paluumatkalla kävimme katsomassa Petäjä-
veden vanhan puukirkon, joka on UNESCON 
maailmanperintökohde. Osa väestä kävi opas-
tetulla kierroksella sisällä ja osa käyskenteli ja 
katseli kirkkoa vain ulkoa päin. Kummassakin 
tapauksessa hirsirakentamisen taidokkuus ei 
varmasti jäänyt huomaamatta. Kauniilla hau-
tausmaalla huomio kiinnittyi pienten lasten 
hautakiviin. Se vei ajatukset kauas entisai-
kaan ja elämän kulkuun silloin. Riemukaan 
retken tyynen ja rauhaisan hetken vietin tuolla 
kirkon ympäristössä. Loppumatka solahti jo 
seuraavan retken eli Laukaan marjapäivän 
suunnittelua kuunnellessa.

Näin minä näin kesäpäivän Keuruun suves-
sa. Tästä päivästä on noin 150 erilaista matka-
kertomusta ja tämä oli vain yksi niistä. 

Kesäpäivä Keurusselällä
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TEKSTI: RAIJA PEUHU 
KUVAT: AARNO LINDSTRÖM

Kokoonnuimme Kouvolassa Tuulensuojaan 
1.10.2018 illan hämärtyessä. Olihan meitä 
salillinen osallistujia ja järjestäjänä olimme 
tyytyväisiä, sillä saimmehan Kuuloliitosta toi-
minnanjohtaja Sanna Kaijasen tänne Kouvo-
laan saakka vieraaksemme. Toinen vieraamme 
oli paikallisen Kouvolan Vammaisyhdistykset 
ry:n puheenjohtaja Keijo Kaskiaho.  

Sanna Kaijanen painotti vapaaehtoistyön 
merkitystä ja piti sitä rikkautena yhteiskun-
nassamme.  Vapaaehtoistyöntekijätkin koke-
vat työnsä tärkeäksi saadessaan auttaa kuulo-
vammaisia.  

Keijo Kaskiaho kertoi uudesta Kvy:n toimi-
paikasta ja toiminnan merkityksestä paikka-
kunnalla. Kouvolassa on lukematon määrä 
yhdistyksiä, kaikilla on oma vaikuksensa ih-
misten hyvinvointiin ja päivittäiseen elämään 
totesi Keijo Kaskiaho.  

Olimme kaikki erittäin tyytyväisiä illan an-
tiin. Tilaisuuden päätteeksi nautimme makois-
at kahvit ja kotimatka sai alkaa. 

Kouvolan Kuulolla on tahtoa toimia! 

TEKSTI JA KUVA: ILKKA PUHAKKA

Keski-Suomen kuulopiirin kirkkopyhä 
Toivakassa
Saimme osallistua aluksi Toivakan seurakun-
nan yhteiseen Messun 19.8.2018, jonka toimitti 
kirkkoherra Panu Partanen. Esa Myöhänen 
ja Ilkka Puhakka lukivat tekstit ja kantoivat 
kolehdin. Keski-Suomen piirin puheenjohtaja 
Alpo Pulkkanen esitteli piirin toimintaa en-
nen kolehdin kantamista.

Messun jälkeen kirkkoherra Panu Partanen 
kertoi Toivakan kirkon 45 vuotta vanhoista 
kattomaalauksista ja maalausten aiheutta-
mista ensireaktioista seurakunnassa. Kirkon 
esittelyn jälkeen siirryimme seurakuntatalolle, 
jossa maittava lounas odotti meitä.

Ruoan jälkeen kuuloliiton erityisasiantun-
tuja Sami Virtanen kertoi tv:n tekstityksen 
kehityksestä ja varsinkin sen nykytilanteesta. 
Samin esityksen jälkeen kuulimme kolme ru-
noa ja Toivakan puhaltajien esittämät kolme 
kappaletta. Päivämme päättyi yhteiseen Keski-
Suomen kotiseutulauluun ja maittaviin kakku-
kahveihin.

Kirkkopyhässä oli mukana yhteensä 48 
jäsentä Jyvässeudun Kuulo ry:stä, Jämsän 

Seudun Kuulo ry:stä, Joutsan Kuulo ry:stä, 
Viitaseudun kuulo ry:stä ja Sisä-Suomen Kuu-
lonhuolto ry:stä.

Toivakan puhaltajat 
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TEKSTI JA KUVA: ERKKI AHONEN

Oulun Seudun Kuulo ry palkitsi ansioitu-
neita toimijoita syyskokouksen yhteydessä 
30.10.2018 Aleksinkulman Aino-salissa. Kuu-
loliiton hopeisen ansiomerkin vastaanottivat 
Aimo Lohilahti ja Helena Hiivala (estynyt). 
Pronssinen ansiomerkki myönnettiin Juho 
Kontiolalle, Aira Okkoselle (estynyt) ja 
Tero Uitukselle (estynyt). Kunniamerkit 
luovutti Oulun Seudun Kuulon hallituksessa 
toimiva Satu Savilaakso-Aho.

Oulun yhdistys muisti 
ansioituneita

H opeisella ansiomerkillä palkittiin vas. Aimo Lohi-
lahti ja pronssisella Juho Kontiola.

TEKSTI JA KUVAT: RAIMO HEIKKILÄ

Kouvolan Tinnituksen vertaistukiryhmä jär-
jesti tutustumisen eduskuntaan perjantaina 
19. lokakuuta. Eduskunnan esittelyn lisäksi 
ryhmä tapasi SDP:n kansanedustaja Sirpa 
Paateron, joka kertoi omasta työstään edus-
kunnassa. Osanottajat kertoivat Sirpalle omas-
ta tinnituksestaan ja sen hoidosta. Osanottajat 
olivat tyytyväisiä noin kaksi tuntia kestäneestä 
eduskuntatalon ja kansanedustaja työn esit-
telystä. Lyhytaikainen Sirpa Paateron tapaa-
minen oli osa Tinnareiden yhteiskunnallista 
vaikuttamista.

Tinnarit eduskunnassa

Kuvassa vasemmalta Kari Laakso, Ari Heikkilä, Heli Tohka, Jouko 
Paljakka, Leena Halme, Riina Teider ja Seppo Levinsalo
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TEKSTI: ALPO PULKKANEN
KUVA: ILKKA PUHAKKA

Esteetön yhteiskunta- mitä se on?
Tiistaina 6.11.2018 järjestimme tapahtuman 
Sepänkeskuksessa Jyväskylässä. Ohjelmassa 
oli musiikkia, esteettömyyttä Kuuloliiton nä-
kökulmasta, luennoitsijana erityisasiantuntija 
Esa Kalela Kuuloliitto ry:stä ja miten esteet-
tömyys on huomioitu Jyväskylän kaupungin 
kirjaston tiloissa ja toiminnoissa, alustajana 
kirjastotoimenjohtaja Seija Laitinen-Kuisma 
Jyväskylän kaupungilta. Tilaisuuteen osallis-
tui 30 henkilöä.

Saimme hyvää tietoa esteettömyysasiasta. 
Sovimme, että kun ensi vuonna Jyväskylän 
kaupungin pääkirjaston remontti valmistuttua 
järjestämme yhdessä uusiin tiloihin tutustu-
mistapahtuman, jolloin saamme testata uuden 

induktiosilmukan toimivuuden. 
Seija Laitinen-Kuisma kertoi, että kaupungin 

kirjaston remontissa tehdään mm. esteetön 
sisäänpääsy, selkeät opasteet, uudet palvelu-
pisteet 1.kerrokseen, inva wc:t ja hankitaan 
isokokoisia kirjaimilla varustettuja teoksia. 
Remontin saavutettavuuden/esteettömyyden 
parantamisen suunnitteluun osallistui 10 vam-
maisjärjestöä. Viime vuonna kirjastossa kävi 1 
500 asiakasta päivässä. Kirjastoon hankitaan 
myös erilaisia apuvälineitä asiakkaiden käyt-
töön ja kirjastoon tulee erillisiä hiljaisia tiloja 
asiakkaiden käyttöön.  

Tilaisuuden järjesti Jyvässeudun Kuulo ry
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TEKSTI JA KUVAT: ERKKI AHONEN

Keski-Pohjanmaan Kuulo ry juhli kuutta vuosi-
kymmentään 10.11. Kokkolan seurakuntakes-
kuksessa.

Avaussanoissaan yhdistyksen puheenjohtaja 
Veijo Uusitalo totesi, että yhdistyksen pe-
rustamiskokouksessa 14. marraskuuta 1958 
yhdistyksen jäseniksi kirjoittautui 16 henkilöä. 
Nykyisin jäseniä on yli 200.

Kokkolan kaupungin tervehdyksen arvok-
kaaseen juhlaan toi valtuuston puheenjohtaja 
valtuuston II varapuheenjohtaja Stefan An-
derson. Länsi-Suomen kuulopiirin terveiset toi 
piirin puheenjohtaja Eija Mäntymäki.

– Kansalaisaktiivisuutta tarvitaan. Toimitte 
vilkkaasti muiden vammaisjärjestöjen kanssa. 

Teette tärkeää kuulolähipalvelutoimintaa. Kes-
ki-Pohjanmaan alueelle on tulossa ensi vuonna 
kuuloauto, Mäntymäki muistutti.

Juhlapuheen piti Kuuloliiton puheenjohtaja 
Jouni Aalto.

– Tekninen kehitys on huimaa. Kuuloa voi-
daan parantaa ja puheen muuttaminen teks-
tiksi reaaliaikaiseksi kehittyy. Käännösten 
luotettavuus on parantunut koko ajan. Lä-
hiympäristössä induktiosilmukoiden laittami-
sessa toimintakuntoon on tekemistä.

– Yhdistys ei ole mitään ilman teitä. Monet 
teistä tekevät tätä työtä itseään säästämättä, 
kiitti Aalto. 

Juhlavieraat saivat myös nauttia taiteesta. 
Vuoden 1997 tangokuningas Matti Korkiala 
tulkitsi useita sävelmiä säestäjänään Tapani 
Riippa.

Juhlassa palkittiin myös ansioituneita jäse-
niä. Kuuloliiton kultaisen ansiomerkin saivat 
Pauli Annala, Raija Blomqvist, Sinikka 
Herlevi, Sulo Herlevi ja Helge Lindell. 
Hopeisen ansiomerkin vastaanotti Arvo Leh-
timäki.

– Kannamme ylpeänä nämä merkit, Tämä on 
Kuuloliitolta hieno ele ja arvostus meille Keski-
Pohjanmaalle, esitti Raija Blomqvist kiitoksen 
ansiomerkkien saajien puolesta.

Lopuksi laulettiin Keski-Pohjanmaan laulu.

Keski-Pohjanmaalla juhlittiin 60-vuotista 
taivalta

Juhlayleisöä

Kuvassa ansiomerkkien luovuttajat vas. yhdistyksen puheenjohtaja Veijo Uusitalo, Länsi-Suomen piirin puheen-
johtaja Eija Mäntymäki, Kuuloliiton puheenjohtaja Jouni Aalto ja ansiomerkkien saajat Arvo Lehtimäki, Helge 
Lindell, Sulo Herlevi, Sinikka Herlevi, Raija Blomqvist ja Pauli Annala.
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Kurssit 2018-2019
www.kuuloliitto.fi /ajankohtaista/tapahtumat/

Lasten ja nuorten kuntoutus
Moniammatillinen 
yksilökuntoutus, perheet/ Kela
Kuulo- ja kuulonäkövammaisten 
lasten ja nuorten yksilölliset harkin-
nanvaraisen tai vaativan kuntou-
tujan kuntoutusjaksot. Yksilökun-
toutus toteutetaan laitos- tai avo-
muotoisesti Kuulo-Auriksen tiloissa. 
Kuntoutus kestää enintään 15–20 
vrk kolmena tai neljänä viiden vuo-
rokauden jaksona, mutta voidaan 
toteuttaa myös yhtenä tai kahtena 
viiden vuorokauden jaksona riippu-
en Kelan päätöksestä. Yksilökuntou-
tuksen jaksot toteutetaan perheelle 
sopivina ajankohtina ja kuntoutus-
päätöksen voimassaolon aikana. 
Kuulo-Auris kokoaa kuntoutujista 
ja heidän perheistään ryhmiä, jotta 
vertaistuki jaksoilla toteutuu.

Alkavien ryhmien ajankohdat ja 
suositukset ikäluokittain 
• Tammikuu Alle kouluikäiset 14. – 
18.1.2019 
• Helmikuu Alle kouluikäiset 25.2.-
1.3.2019
• Huhtikuu Koulunsa aloittavat 1.4. 
– 5.4.2019, Nuoret, peruskoulunsa 
päättävät 15. – 18.4.2019
• Syyskuu Alakouluikäiset 16.9. 
– 20.9.2019, Svenkspråkig grupp, 
unikt tillfälle 30.9. – 4.10.2019
• Lokakuu Uusi lasten/perheiden 
ryhmä 7. – 11.10.2019, Alle koulu-
ikäiset 21. – 25.10.2019
• Marraskuu Uusi lasten/perheiden 
ryhmä 11. – 15.11.2019

Muodostamme tarvittaessa lisää 
alkavia ryhmiä. Alkavien ryhmien 
lisäksi Kuulo-Auriksessa toteutuu 
jatkuvasti jo alkaneita ryhmiä, joi-
hin voitte liittyä tarpeenne mukaan, 
kunhan ryhmään mahtuu. Lisätie-
toa on ajantasaisesti nettisivuillam-
me. Voitte myös aina soittaa!

Näin haet lasten kuntoutukseen:
• Lasten/perheiden kuntoutukseen 
voitte hakea täyttämällä Kelan 
hakulomakkeen KU132 harkinnan-
varainen TAI KU104 vaativa kun-
toutus 
• Liittäkää hakemukseenne lääkä-
rin B-lausunto (harkinnanvarainen 
kuntoutus) TAI kuntoutussuunnitel-
maan lisätty suositus (vaativa) 
• Lähettäkää hakemuksenne liittei-
neen Kelaan

Kelan musiikkiterapia
Kyseessä on ryhmämuotoinen 
avoterapia, jota musiikkiterapeutti 
ohjaa Kelan kuntoutuksena. Kysy 
lisää Kuulo-Auriksen työryhmältä.

Aikuisten kuntoutus
Moniammatillinen 
yksilökuntoutus/ Kela:
Kuulo- ja kuulonäkövammaiset 
aikuiset voivat hakea Kelalta har-
kinnanvaraisen kuntoutujan monia-
mmatillisia yksilökuntoutusjaksoja. 
Kela tekee kuntoutuspäätöksen 
yleensä vuodeksi eteenpäin. Jakso-
jen ajankohdat sovitaan asiakkaan 
ja Kuulo-Auriksen kanssa yhdes-
sä siten, että Kuulo-Auris kokoaa 
harkinnanvaraisista aikuisista 
kuntoutujista ryhmiä, jotta vertais-
tuki jaksoilla toteutuu. Omaisen tai 
omaisten osallistuminen jaksoille 
on tärkeää. Perusteet omaisen osal-
listumiselle tulee mainita Kelan 
hakemuslomakkeessa sekä lääkärin 
suosituksessa (B-lausunto).

Alkavien ryhmien ajankohdat 
aikuisille
Tammikuu
1. jakso 21.-25.1.2019
2. jakso 6.-10.5.2019
3. jakso 28.10.-1.11.2019
Meniere-kuntoutujille suunnat-
tu ryhmä
Ryhmä sopii myös kaikille kun-
toutujille

Helmikuu
1. jakso 4.-8.2.2019
2. jakso 23.-26.4.2019
3. jakso 4.-8.11.2019

Maaliskuu
1. jakso 11.-15.3.2019
2. jakso 19.-23.8.2019
Jatkojakso vuonna 2020

1. jakso 25.-29.3.2019
2. jakso 12.-16.8.2019
3. jakso 9.-13.12.2019

Sisäkorvaistutetta käyttäville 
työikäisille suunnattu ryhmä
Syyskuu
1. jakso 9.-13.9.2019
2. jakso 16.-20.12.2019
Jatkojaksot vuonna 2020

Marraskuu
1. jakso 25.-29.11.2019
Jatkojaksot vuonna 2020

Näin haet aikuisten kuntoutuk-
seen:
• Täyttäkää Kelan hakulomakkeen 
KU132. Mainitkaa hakemuksessa 
koko vuorokausimäärä eli 15 vrk 
• Liittäkää hakemukseenne lääkä-
rin B-lausunto. 
• Lähettäkää hakemuksenne liittei-
neen Kelaan.

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

Tinnituskonsultaatio 
ja tinnitusterapia
Ennen konsultaatioon hakeutumista 
on suositeltavaa keskustella oman 
lääkärin tai hoitavan tahon kanssa 
mahdollisten poissuljettavien diag-
nostisten sairauksien varmentumi-
seksi. Konsultaatio tarjoaa tietoa 
tinnituksesta ja ääniyliherkkyydestä 
sekä yksilöllistä ja ymmärtävää 
ohjausta niihin liittyviin hallintakei-
noihin ja terapioihin. Pitkään jatku-
nutta ja elämänlaatua heikentävää 
tinnitusta ja ääniyliherkkyyttä hoi-
detaan intensiivisellä psykologisella 
hoitomuodolla kognitiivisen käyttäy-
tymisterapian (CBT) keinoin.
Kysy lisää: kristiina.laakso@auris.fi 

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

Lisätietoja:
Kristiina Laakso
kristiina.laakso@auris.fi  
p. 050 5118046 
Marianne Montonen 
marianne.montonen@auris.fi  
p. 044 752 5568 
Marjaniementie 74, 00930 Helsinki 
www.auris.fi 
www.facebook.com/kuuloauris
Kelan sivut: www.kela.fi 
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Kopolan kurssikeskus
Huonokuuloisten eläkeläisten 
sopeutumisvalmennuskurssit
Kurssi on tarkoitettu kuulokojetta käyttäville, kuulon-
kuntoutusta tarvitseville huonokuuloisille eläkeläisille 
ja heidän läheisilleen. Kurssi pyrkii edistämään huono-
kuuloisen toimintakykyä ja kuulovamman huomioimista 
jokapäiväisessä elämässä. Ohjelma sisältää kojeen-
käytön opetusta, apuväline-esittelyjä, kommunikaatio-
opetusta, ryhmäkeskusteluja ja kuulovammaan liittyviä 
luentoja. Valinnassa etusijalla ovat ensikertalaiset. 
Kurssin rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avus-
tuskeskus (STEA)
• 4.-8.3.2019
• 18.-22.3.2019
• 1.-5.4.2019
• 8.-12.4.2019
• 20.-24.5.2019
• 12.-16.8.2019
• 23.-27.9.2019
• 21.-25.10.2019

Itsemaksettavat tapahtumat 2019

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

• Lentopallo- ja ulkoiluviikonloppu 25.-27.1.120 €
• Kommunikaatioviikonloppu 22.-24.2 120 €  
• Hyvinvointiviikonloppu 15.-17.3 120 €
• Neulontaviikonloppu 12.-14.4 120 €
• Viitotun puheen viikonloppu 26.-28.4 120 €
• Mitä meille kuuluu?-vertaistapaaminen 2.-4.5 120 €
• CI-viikonloppu 10.-12.5 120 €

Yhteystiedot:

Kuuloliitto ry, Kopolan kurssikeskus
Velisjärventie 50, PL 11, 17801 Kuhmoinen 
Sanna Lehtoväre
sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi 
p. 040 7703803 / 03 5522 111
Kotisivut: www.kopolakuhmoinen.fi 
Facebook sivut: Kopola Kuhmoinen

Alueelliset sopeutumis-
valmennuskurssit 2019
Kuuloliitto järjestää kahdeksan alueellista sopeutu-
misvalmennuskurssia vuonna 2019. Kuusi kurssia on 
suunnattu ikääntyneille kuulokojeen käyttäjille, yksi 
kurssi on tarkoitettu työikäisille ja yksi kurssi on tinni-
tuspainotteinen. Kaikkiin kursseihin voi myös läheinen 
osallistua. 

Ajankohdat ja paikkakunnat ovat:
• 20.-21.3.2019 Imatra, Imatran kylpylä 
• 26.-27.3.2019 Kajaani, Scandic Kajanus 
• 9.-10.4.2019 Järvenpää, Scandic Järvenpää
• 15.-16.5.2019 Seinäjoki, Original Sokos Hotel Lakeus
• 4.-5.6.2019 Kuopio, Scandic Kuopio
• 17.-18.9.2019 Kemi, Scandic Kemi
• Syksy 2019 työikäisten kurssi
• Syksy 2019 tinnituskurssi

Kursseilla käsitellään kuuloon liittyviä teemoja ja kuu-
lon vaikutusta toimintakykyyn. Osallistujat saavat 
valmiuksia kuulokojeen käyttöön, sekä tietoa kuulon 
apuvälineistä, kommunikaatiomenetelmistä ja tulkka-
uspalvelusta. Vertaiskeskustelut huonokuuloisuudesta, 
läheisten kokemuksista ja arjessa toimimisen keinoista 
ovat olennainen osa kurssiohjelmaa. Työikäisten kurs-
silla käsitellään myös työelämään liittyviä asioita ja tin-
nituskurssilla tinnituksen poisoppimisen menetelmiä.

Kurssit sisältävät kahden päivän kurssiohjelman 
ja puolen vuoden kuluttua järjestettävän jatko-
tapaamisen, jonka ajankohta sovitaan kurssilla. Tin-
nituskurssilla ei ole jatkopäivää. Majoitus on kahden 
hengen huoneissa täysihoidolla. Kurssit järjestetään 
Veikkauksen tuella ja ne ovat osallistujille maksutto-
mia. Matkakuluista osallistujat vastaavat itse. 

Lisätietoa ja hakemukset: 
Kuuloliiton verkkosivut: https://www.kuuloliitto.fi /
palvelut/koulutukset-ja-kurssit/
Kuuloliiton aluetyöntekijät: https://www.kuuloliitto.fi /
yhteystiedot/toimihenkilot/
Kuntoutussihteeri Maria Timonen p. 0400 903 407, 
 maria.timonen@kuuloliitto.fi   
Suunnittelija Anna-Maija Tolonen p. 044 752 5574, 
anna-maija.tolonen@kuuloliitto.fi 

Hakemukset tulee lähettää viimeistään kuukaut-
ta ennen kurssin ajankohtaa, joko sähköpostilla tai 
maapostina. Hakemukset Imatran ja Järvenpään 
kursseille sekä työikäisten- ja tinnituskurssille: 
Anna-Maija Tolonen, Puutarhakatu 8 b F 607, 20100 
Turku. Hakemukset Kajaanin, Seinäjoen, Kuopion 
ja Kemin kursseille: Maria Timonen, Kuuloliitto ry, 
PL 1188, 70211 Kuopio.
Kaikille hakijoille ilmoitetaan kurssivalinnasta kirjeellä 
noin kolme viikkoa ennen kurssia. Valinnassa etusijalla 
ovat hakijat, jotka eivät aikaisemmin ole osallistuneet 
kuulon sopeutumisvalmennukseen.
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tiedottaa

TEKSTI: MAIRE PALTARE
KUVA: ANTERO PENTTINEN

Kopolan syksy on sujunut hyvin perinteiseen 
tapaan. Kurssikeskuksen kurssit, niin sopeu-
tumisvalmennuskurssit, tuetut lomat kuin 
teemakurssitkin ovat täyttyneet tyytyväisistä 
osanottajista. Palaute on ollut kiittävää. Ensi 
vuoden kurssit on jo osittain  suunniteltu, niis-
tä katso esim.  www.kopolakuhmoinen.fi 

Vapaaehtoiset kokoontuivat perinteisiin 
talkoisiin elo-syyskuun vaihteessa. Mukana 
oli lukuisa joukko entisiä talkoolaisia, mutta 
myös uusia vapaaehtoisia lisävoimia. Mukaan 
mahtuu aina lisää talkoolaisia. Kysymyksiä 
voi esittää talkoovastaavalle Marja Antolalle ja 
ilmoittautuminen suoraan Kopolaan. 

Seuraava suuri ponnistus on Kopolan joulun 
järjestäminen kolmannen kerran. Siitä ilmoi-
tus toisaalta tässä lehdessä. Lisätietoa löytyy 
Kopolan kotisivulta tai www.kopolanjoulu.
fi /2018/  Koska Kopola on entinen kappalaisen 
pappila, joulun viettomme noudattaa vanhan 
joulun perinteitä. Mutta tärkeintä on tarjota 
lepoa ja yhdessäoloa joulun pyhinä. Kopolassa 
ei kukaan jää yksin.             

 Kopolan henkilökunta ja Kopolan Kannatus-
yhdistys ry:n hallitus toivottaa  kaikille Kopo-
lan ystäville Rauhallista joulua ja hyvää uutta 
vuotta 2019

Pirjo Alho ja Riitta Suominen kunnostavat perennaistutuksia syystalkoissa. 
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Ilmoitustaulu
Kun kuulokoje ei enää riitä -infokiertue 

2019

Kuuloliiton yksi tärkeimmistä tavoitteista on lisätä tietoa 
kuulosta ja kuulonkuntoutusratkaisuista. Vuonna 2019 jär-
jestämme jatkoa valtakunnalliselle Kun kuulokoje ei enää 
riitä -infokiertueelle. Kiertueen tilaisuudet on suunnattu vai-
keasti huonokuuloisille henkilöille, joilla on kuulovaikeuksia 
käytössä olevasta kuulokojeesta huolimatta. Myös heidän 
läheisensä ovat tervetulleita tilaisuuksiin. Lisäksi toivotam-
me tilaisuuksiin tervetulleeksi kaikki sisäkorvaistuteasioista 
kiinnostuneet henkilöt. 

Infotilaisuuksien tarkoituksena on lisätä kuulokojekäyttäjien 
sisäkorvaistutetietoisuutta sekä vähentää kuulo-ongelmista 
johtuvia haittoja tukemalla oikea-aikaista istutearvioon ha-
keutumista. Ohjelmassa on kuuloon ja sisäkorvaistutteisiin 
liittyviä asiantuntijapuheenvuoroja ja Kuuloliiton koulutta-
mien CI-tukihenkilöiden kokemuspuheenvuoroja. 

Kun kuulokoje ei enää riitä –kiertueaikataulu, 
kevät 2019:

Tapahtumapaikka  Ajankohta 
Hämeenlinna,  Tiistai 5.2.2019 klo 17.00-19.30
Kaupunginkirjaston Wetterin 
Auditorio, Wetterhoffi  nkatu 2

Seinäjoki Torstai 14.3.2019 klo 17.00-19.30
Järjestötalo Paulan Sali, 
Kauppakatu 1, 2.krs

Joensuu,  Tiistai 16.4.2019 klo 17.00-19.30
Pääkirjaston Muikku-sali, 
Koskikatu 25

Rovaniemi Toukokuu 2019
(Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin)

Tilaisuuksiin on ennakkoilmoittautuminen: 
http://www.cochlearevents.com/Infotilaisuudet-Suomi 
Syksyllä 2019 kiertue jatkaa Kajaaniin, Kotkaan, Vaasaan 
ja Mikkeliin. 
Tiedotamme myöhemmin lisää kiertueen aikatauluista ja 
paikkakunnista.
Kun kuulokoje ei enää riitä -infokiertue toteutetaan 
Kuuloliiton CI-tukiverkostoprojektin ja Cochlear Nordic AB:n 
yhteistyönä. 
Lisätietoja saa projektisuunnittelija Anna-Maija Toloselta: 
anna-maija.tolonen@kuuloliitto.fi , p. 044-7525574 

Kuuloliiton valtakunnalliset
KESÄPÄIVÄT

Virkistyshotelli Yyteri, Pori 7. – 9.6. 2019

Lähde nauttimaan henkeäsalpaavista maisemista ja pohjo-
lan upeimmasta hiekkarannasta, tapaamaan vanhoja ja uu-
sia tuttuja hauskan tekemisen ja yhdessäolon merkeissä. 
Laita päivät kalenteriin jo nyt! Läheiset ovat myös tervetul-
leita mukaan iloiseen viikonloppuun!

Osallistumispaketti PE-SU 
185,00 €/2hh/2vrk/1hlö
280,00 €/1hh/2vrk/1hlö
(sis. majoitus 2vrk, 2 x päivällinen, 2 x lounas)

Osallistumispaketti LA-SU 
125,00 €/2hh/1vrk/1hlö 
165,00 €/1hh/1vrk/1hlö 
(sis. majoitus 1 vrk, 1 x päivällinen, 2 x lounas)

Osallistumispaketti päiväkävijät 
*LA 8.6. 41,00 €/hlö 
*SU 9.6. 35,00 €/hlö 
(sis. aamiainen, lounas, noutopöydästä)

Kesäpäivistä tarkemmin Kuuloviestissä 1/2019

Suomen Tinnitusyhdistys ry:n 
syysvuosikokous

Aika 8.12.2018, klo 14.00 

Paikka LINK Lahden järjestökeskus (ent. Invakeskus), 
 Hämeenkatu 26 A, 15140 Lahti

Asiat Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 
 13 §:ssä mainitut syysvuosikokoukseen kuuluvat 
 asiat. 

 Jokainen yhdistyksen jäsen on tervetullut 
 kokoukseen. Kahvitarjoilu.

 Suomen Tinnitusyhdistys ry:n hallitus 

Kuuloliiton jäsenille uusi jäsenetu

Asianajotoimisto Lindblad & Co tarjoaa
Kuuloliiton jäsenille 10 prosentin alennuksen
perheoikeudellisten asiakirjojen laadinnasta.

Tutustu tarkemmin:
www.lindblad.fi 
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Tuetut lomat lapsiperheille, missä jollain perheenjäsenellä on kuulovamma
”Voimaa vertaisuudesta – lomat lapsiperheille”

Lomapaikka Loma-aika Hakuaika päättyy
Ikaalisten Kylpylä (Ikaalinen) 14.07.2019 -19.07.2019 14.4.2019 
Sport & Spa Hotel Vesileppis Oy (Leppävirta) 21.07.2019 -26.07.2019 21.4.2019

Tuetut lomat huonokuuloisille aikuisille ja heidän läheisilleen 
”Voimaa vertaisuudesta – loma omatoimisille aikuisille”

Lomapaikka Loma-aika Hakuaika päättyy                      
Hotelli Niilanpää (Saariselkä /Inari) 18.08.2019 -23.08.2019 18.6.2019
Imatran Kylpylä (Imatra) 18.08.2019 -23.08.2019 18.6.2019
Kuntoutumiskeskus Apila (Kangasala/Tampere 26.08.2019 -31.08.2019 26.6.2019
Santa´s Resort & Spa Hotel Sani (Kalajoki 25.08.2019 -30.08.2019 25.6.2019
Kylpylähotelli Kunnonpaikka (Kuopio) 22.09.2019 -27.09.2019 22.6.2019
Kivitippu SPA (Lappajärvi)  29.09.2019 -04.10.2019 29.7.2019

Maaseudun Terveys- ja lomahuolto ry tuetut lomat

Omavastuuosuudet: 
Loman omavastuuosuus on 20 €/hlö/vrk, alle 17-vuotiaat 
veloituksetta.  Matkakuluista lomalaiset vastaavat itse

Loman sisältö:
Lomaan sisältyy täysihoito, majoitus kahden hengen 
huoneessa tai perhekoon mukaisissa huoneissa/huoneis-
toissa, yleinen vapaa-ajanohjelma, mihin on mahdollisuus 
osallistua. lomapaikan allasosaston ja kuntosalin käyttö. 
Kuuloliitosta on mahdollisuuksien mukaan lomilla mukana 
vapaaehtoinen vertaisohjaaja järjestäen pienimuotoisia 
ohjelmatuokioita. Kuuloliitto järjestää pääsääntöisesti 
yhden kuuloaiheisen keskusteluluennon lomaviikolla. 
Loma alkaa tulopäivän päivällisellä ja päättyy lähtöpäivän 
lounaaseen. 

Lapsiperhelomilla on perheen yhteistä ohjelmaa, sekä eri-
ikäisille lapsille suunnattua ohjelmaa, ryhmäkeskusteluja 
vanhemmille ja 1-3 vuotiaiden lastenhoito (4 x 2h).

Lomien järjestäjä: Maaseudun Terveys- ja lomahuolto ry 
(Mthl ry)

Loman tavoite: 
Tavoitteena on, että osallistujat tapaavat muita huonokuu-
loisia ja saavat vertaisseuran kautta tukea ja voimavaroja. 
Lomalla tulee selviytyä itsenäisesti tai oman avustavan 
henkilön kanssa.

Hakemuksen täyttäminen: 
Samassa taloudessa asuvat (puoliso ja lapset) täyttävät 
yhden yhteisen hakemuksen, muutoin jokainen hakee 
lomalle henkilökohtaisesti. Puutteellisesti täytettyjä ha-
kemuksia ei käsitellä. Henkilötunnus ilmoitetaan täydel-
lisenä, sekä muut henkilö- ja osoitetiedot. Tulotiedot on 
merkittävä myös puolison osalta, vaikka lomaa anoisikin 
yksinään. Lomatuen tarpeen perustelut ovat on vält-
tämättömät, koska MTLH tekee lomavalinnat niiden 
perusteiden mukaan, jotka hakija on hakemuksellaan 
ilmoittanut lomatuen tarpeelleen. Perusteluja-kohtaan 
on syytä kirjoittaa terveydelliset, erityisesti kuuloon liitty-
vät asiat, esim. kuulokoje ja huonon kuulon aiheuttamat 
vaikeudet. 

Hakemukseen on merkittävä sille varattuun kohtaan 
tieto järjestöstä ja kohderyhmästä, jonka varaamaa 
lomajaksoa anotaan ”Kuuloliitto/Aluetyö”. Lomatuen 
hakeminen ei edellytä Kuuloliiton paikallisyhdistyksen 
jäsenyyttä. Tuetun loman voi saada korkeintaan joka 
toinen vuosi. Myönteisistä lomatukipäätöksistä ilmoite-
taan lomatuen saajalle noin 2 kk ennen loman alkamispäi-
vää. Hakemuksia ei palauteta. Peruutukset myönnetystä 
lomatuesta on tehtävä henkilökohtaisesti MTLH:oon.  
Hakuaika loppuu 3 kk ennen loman alkua. Hakemus 
tulisi tehdä mieluiten sähköisenä, linkki sähköiseen 
hakemukseen https://lotu.lomajarjestot.fi /t/MTLH/
calendar/list. Hakemuksen voi myös tulostaa MTLH:n 
sivuilta. 

Lomahakemukset palautetaan osoitteella: 
Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry,
Ruoholahdenkatu 8, 4. krs, 00180 Helsinki. 

Lisätietoja:
MTLH ry p. 010 2193 460, arkisin klo 9-13, tai 
Mia Kalpa, p. 040 455 7067, mia.kalpa@mtlh.fi 

Kuuloliitto ry:  

Riitta Pulkkinen (Imatran Kylpylä) 0400 750 566, 
riitta.pulkkinen@kuuloliitto.fi 
Maria Timonen (Kunnonpaikka) 0400 903 407, 
maria.timonen @kuuloliitto.fi 
Tiina-Maija Leinonen (Sani) 0400 168 164, 
tiina-maija.leinonen@kuuloliitto.fi 
Päivi Kostamo (Kiilopää ja lomat lapsiperheille) 
0400 394 135, paivi.kostamo@kuuloliitto.fi  
Tuija Vuori (Kivitippu ja Apila) 0400 802 668, 
tuija.vuori@kuuloliitto.fi 
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RISTIKON 3/2018 RATKAISU

Palautetta Kuuloviesti-lehdestä 

voit antaa verkossa osoitteessa: 

www.kuuloliitto.fi  -> Yhteystiedot. 

Toimituksen yhteystiedot löytyvät 

lisäksi lehden sisäkannesta.

 Kopolan lentopallo-ja ulkoiluviikonloppu 
25.–27.1.2019

Tule mukaan herättelemään Kopolan lentopalloperinnettä 
25.–27.1.2019! Jos pelaat tai olet joskus pelannut lentopal-
loa, niin tämä viikonloppu on juuri sinulle! Kaiva siis peli-
tossut esiin ja ilmoittaudu mukavaan joukkoomme. Viime 
vuonna meitä oli 10 innokasta ja nyt olisi tavoitteena vähin-
tään tuplata tuo määrä.

Majoitumme Kopolaan perjantaina ja käymme lauantaina 
pelaamassa Kuhmoisten koulukeskuksen salissa. Sunnuntai-
na verryttelemme liiat maitohapot pois ennen kotimatkaa.
Jos lentopallo ei innosta, tule kannustusjoukkoihin ja ulkoi-
lemaan Kopolan mahtavaan ympäristöön. Talven yllättäessä 
hiihtoladut ja potkukelkkareitit lähtevät pihapiiristä.
Tarkempi aikataulu lähetetään ilmoittautuneille.

Viikonlopun hinta omilla liinavaatteilla 120 € /hlö 
(liinavaatteet Kopolasta + 15 €).

Ilmoittautumiset 11.1.19 mennessä 
sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi  tai p. 0407703803

Kopola joulu 23.12. - 26.12. 2018 
odottaa viettäjiään

Perinteinen joulu aatonaatosta tapaninpäivään odottaa vie-
raita  Kuuloliitto ry:n kurssikeskus Kopolassa, entisessä kap-
palaisen pappilassa Kuhmoisissa, os Velisjärventie 50, 17800 
Kuhmoinen.  

Tarjoamme rauhallisen ympäristön ja täysihoidon maitta-
vine aterioineen sekä kuuntelun kannalta esteettömät tilat 
(induktiosilmukkajärjestelmä ja kirjoitustulkkaus). Voimme 
unohtaa arjen kiireet, tehdä yhdessä viihtyisän joulun, ul-
koilla ja nauttia kauniista maalaisympäristöstä.

Majoitus kahden hengen huoneissa, joissa wc. Suihkutilat 
ovat käytävällä.  Lisäksi meillä on suuremmalle ryhmälle 
aittamajoitustila, johon voimme sijoittaa myös eläinvieraita.

Majoitus  täysihoitoineen  370 e/hlö kahden hengen huo-
neessa, Kopolan Kannatusyhdistyksen jäsenille 330 e/hlö.  
Jos haluaa majoittua kahden hengen huoneeseen yksin, 
perimme siitä lisämaksun.

Otamme vastaan enintään 20 vierasta. 
Täytämme paikat varausjärjestyksessä. 
Varaukset 11.12. mennessä  osoitteeseen: 
Kopola puh. 0407703803 tai 
sp. sanna.lehtovare@kuuloliito.fi     

Lisätietoja  http://www.kopolanjoulu.fi /2018/, 
josta voit katsoa tarkemman ohjelman. 

Tervetuloa Kopolan jouluun! 
Kopolan Kannatusyhdistys ry
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Ristikko 5-6 • 2018

Lähetä ristikon ratkaisu 21.2.2019 mennessä Kuuloviestin toimitukseen os. Ilkantie 4, 00400 Helsinki.  Liitä mukaan nimesi ja osoitteesi.

Oikein vastanneiden kesken arvotaan Otavamedian lehtilahjakortti. Edelliskerran ristikon voittaja oli
Rauno Himanko Jyväskylästä.
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Ledaren
”Proportionellt fl er seniorer skapar mer 

behov av hörselvårdens tjänster.”

Ändras hörselvårdens tjänster?

Hörselcentermodellen togs i bruk i Fin-
land på 1970-talet på initiativ av Hör-
selvårdsförbundet och så småningom 
grundades hörselcentra runtom i 

landet. I Finland har hörapparater varit en 
avgiftsfri tjänst redan länge: förmögenhets-
prövning i anslutning till hörapparatutprov-
ning frångicks på grund av Hörselvårdsför-
bundets krav i början av 80-talet. Den fi nska 
modellen har gett många med nedsatt hörsel 
möjlighet att få hörselrehabilitering oavsett 
inkomstnivå. Social- och hälsovårdsreformen 
kan ändra på sättet att arrangera tjänster, 
då landskapen i framtiden har möjlighet att 
erbjuda specialvårdstjänster även i utbyte mot 
servicesedlar.

I praktiken har det funnits och fi nns fortfa-
rande olika slags hinder för att få hörapparat. 
Hörapparatutprovning övervägs enligt SHM:s 
anvisningar för personer vars nedsatta hör-
sel inom talområdet överskrider 30 decibel. 
Många som är nära denna gräns skulle i prak-
tiken dra nytta av en hörapparat. Därtill erfar 
många seniorer att man inte tar hörselnedsätt-
ning på allvar och att det kan vara svårt att 
få en remiss från hälsocentral till specialsjuk-
vård. En annan utmaning är att folk ofta inte 
söker hjälp.

Att det numera fi nns allt fl er seniorer i pro-
portion till den övriga befolkningen ökar beho-
vet av hörselvårdstjänster. Hörselförbundets 
hörselbilsturnéer har under de två senaste 
åren lyft fram hur många seniorer det fi nns 
i Finland som genast borde påbörja hörselre-
habilitering. I våras gjordes ca 3 400 hörsels-
creeningar och många leddes till noggrannare 
undersökningar. 

År 2012 berättade Kuuloviesti att många 
sjukvårdsdistrikt inte klarar vårdgarantin, 
det vill säga åtkomst till icke brådskande vård 
inom sex månader efter remiss. På basis av 
statistik från Institutet för hälsa och välfärd 
förverkligas vårdgarantin nu i regel på olika 
håll i Finland: i årsskiftet 31.12.2017 hade 
endast 0,4 procent av kunderna köat över ett 
halvt år. Här måste man observera att drygt 
en femtedel av kunderna väntat över tre må-
nader på vård, vilket kan vara en lång tid för 
till exempel personer i arbetsför ålder. Man 

kan inte heller dra slutsatser av tjänstens 
kvalitet på basis av vårdgarantins implemen-
tering.

Under de senaste åren har hörapparater 
utvecklats väldigt mycket. De fl esta hörap-
parater är utrustade med trådlös Bluetooth-
teknik och det fi nns redan laddbara versioner. 
Toppenmodeller fi nns inte nödvändigtvis att 
få som en offentlig tjänst, vilket 
är förståeligt när man strävar 
efter att erbjuda så många 
som möjligt en möjlighet till 
hörapparat. Vore det möjligt 
att utveckla det nuvarande 
systemet så att kunden gra-
tis skulle få en lämplig hörap-
parat, men vid behov kunde 
få tilläggsegenskaper genom 
att betala extra själv?

Då en person fått en hörap-
parat behöver hen ofta hjälp och 
uppmuntran till att använda 
enheten. Hörselförbundet har 
i samarbete med smyckes- och 
accessoardesigner Jenni Ah-
tiainen startat kampanjen 
Mitä?, ‹Va?›,  för att öka kän-
nedomen om betydelsen av 
hörselsinnet och för att lyfta 
fram hur hörapparater un-
derlättar vardagen samt 
kan vara både personliga 
och synliga. Jag utmanar 
alla läsare att delta i 
kampanjen och dela sin 
egen hörselbild, till ex-
empel en bild av en hör-
apparat i användning 
i sociala medier (kom 
ihåg fyrkantstaggen 
#Va?).

Fridfull jul,
JUHA HIETALA
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