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”Pandemia-aikana tarvitaan uusia menetelmiä 
apua tarvitsevien tavoittamiseen.”

Elämää poikkeusoloissa

Pääkirjoitus

Vuosi 2020 oli hyvin poikkeuksellinen. 
Maaliskuussa moni meistä ajatteli, 
että yhteiskunnan sulku ja poikkeus-
tila jatkuvat viikkoja, ehkä muutamia 

kuukausia. Nyt poikkeusoloja on takana lähes 
vuosi ja pandemia ei näytä laantumisen merk-
kejä.

Yhteiskunnallisessa keskustelussa puhu-
taan korona-ajan ahdistuksesta, etätyöapati-
asta, lisääntyneistä mielenterveysongelmista, 
pitkittyneistä hoitojonoista ja rajoitusten 
sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista. 
Korona-ajalla todellakin on merkittäviä vaiku-
tuksia meidän kaikkien elämään. Moni kuu-
lovammainen ja kuulon kanssa kamppaileva 
on kohdannut aivan uusia haasteita arjessa; 
tutkimuksiin ja hoitoon pääsy on viivästynyt, 
kuntoutusta ja vertaistukea on saatavilla 
heikommin kuin aiemmin, yhteiset tärkeät 
kokoontumiset on jouduttu keskeyttämään ja 
kasvomaskisuositus vaikeuttaa merkittävästi 
vuorovaikutusta ja kommunikaatiota. Korona-
pandemia vaatii yhteisöiltä ja sen jäseniltä 

valtavaa resilienssiä eli kykyä 
selviytyä epävarmuudesta 

ja vastoinkäymisistä. 
Kuuloliitossa ja sen 

jäsenyhdistyksissä 
moni asia on toisin 
kuin ennen pande-
miaa. Yhdistykset 
ovat joutuneet ko-

koontumisrajoitusten 
vuoksi keskeyttämään 
kuulolähipalvelutoi-
minnan, kuuloauto-

kiertueen ja muut 

tapaamiset. Kuuloliiton henkilöstö on siirtynyt 
etätöihin ja monet tapahtumat järjestetään 
etäyhteyksillä verkon välityksellä. Kuuloliitossa 
ja sen jäsenyhdistyksissä onkin otettu valtava 
digiloikka, kun koulutuksia ja tapahtumia on 
siirretty verkkoon. Jopa liittokokous toteutettiin 
etäyhteyksillä ja saimme Kuuloliitolle uudet 
uljaat säännöt ja hallituksen. Koronan myötä 
korostunut digiaika vaatii meiltä kaikilta uuden 
osaamisen lisäksi myönteistä asennetta siihen, 
että kyllä me pärjätään ja onnistutaan. 

Poikkeusolot haastavat meitä uuden ja 
ihmeellisen äärelle. Jatkuvan oppimisen lisäk-
si tarvitaan myös kykyä sietää muutoksia ja 
epävarmuutta. Korona-ajan vaikutukset ovat 
monin paikoin kielteisiä, mutta osa on onneksi 
myös myönteisiä. Olemme tavoittaneet uusia 
kohderyhmiä, saavutettavuuskysymyksiin 
suhtaudutaan yhteiskunnan tasolla entistä 
vakavammin ja yhteisöllisyys on monin paikoin 
vahvistunut yhteisten kokemusten myötä. 

Voisiko omalla suhtautumisella ja asenteella 
vaikuttaa siihen, millaista tunnelmaa ja keskus-
teluilmapiiriä yhteisössä esiintyy? Vaikka kiel-
teiset tunteet ja puheet meinaavat ottaa vallan, 
ruusuja löytyy myös risukasasta ja myönteisellä 
asenteella voi vaikuttaa yhteisön kantokykyyn.  

Kuulovammaisuus ja sen aiheuttamat haas-
teet eivät ole korona-aikana kadonneet mihin-
kään ja avun sekä tuen tarvitsijoita on jopa 
entistä enemmän. Jotta pystyisimme myös näin 
pandemia-aikoina kohtaamaan apua tarvitsevia 
ihmisiä, tulee meidän ottaa käyttöön uusia koh-
taamisen menetelmiä ja välineitä sekä olemaan 
rohkeasti eri tavoin yhteydessä ihmisiin. Myös 
vaikuttamistyöllä on suuri merkitys: kevään 
kuntavaaleissa kuulovammaisille tärkeät tee-
mat, kuten saavutettavuus ja vammaisten työl-
lisyyskysymykset nousevat entistä suurempaan 
rooliin. Vaikuttamistyössä tarvitaan kaikkien 
apua ja kannustankin olemaan rohkeasti yhtey-
dessä oman kunnan ehdokkaisiin ja kertomaan, 
mitä kuulovammaiset kunnassa tarvitsevat. 

Poikkeusolot eivät onneksi jatku ikuisesti, 
vaikka rajoituksia pitää vielä vähän jaksaa. 
Tunnelin päässä näkyy jo valonpilkahduksia 
mm. rokotteiden saamisen myötä. Luodaan yh-
dessä myönteistä tulevaisuuskuvaa ja pidetään 
toisistamme huolta. 
 
SANNA KAIJANEN
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Lyhyesti

Seuraa  Kuuloliittoa
Facebookissa

Kuuloliiton uutiskirje
Uutiskirje tarjoaa yhteistyökumppaneille, jäsenille ja 
kaikille kiinnostuneille ajankohtaista tietoa Kuulolii-
ton vaikuttamistyöstä sekä yleensä kuulovammaisa-
lalla tapahtuvista muutoksista. Kuuloliiton uutiskirje 
ilmestyy yleensä neljä kertaa vuodessa. Voit tilata 
myös Harvinaiset-toiminnan HAIKU-uutiskirjeen. 
Toiminta on suunnattu niille harvinaisille vamma- ja 
sairausryhmille, joihin liittyy kuulovamma.
Uutiskirjeet lähetetään sähköpostitse ja ne voi tilata 
osoitteesta: kuuloliitto.fi/ajankohtaista/uutiskirje

Kuuloliiton avustukset 
pienenevät
Sosiaali- ja terveysministeriö päätti järjestöille 
jaettavista avustuksista 21.1. STEAn valmisteleman 
ehdotuksen pohjalta. Kuuloliitto saa avustuksia 
vuodelle 2021 yhteensä 2,12 miljoonaa euroa, mikä 
on reilut kolmesataatuhatta euroa vähemmän kuin 
vuoden 2020 kokonaisavustussumma. 
   Kuuloliiton aluetoimintaan kohdennettu avustus 
laskee 120 000 eurolla 425 000 euroon. Satakielioh-
jelma päättyi vuoden 2020 lopussa, mistä aiheutuu 
200 000 euron pudotusavustustasoon.
   Kuuloliiton saaman yleisavustus pysyy pienestä 
25 000 euron laskusta huolimatta pääosin ennallaan 
(1 301 454 €). Avustus sopeutumisvalmennukseen 
sekä lasten ja nuorten leiri- ja vertaistoimintaan (224 
000 €) säilyy myös entisellä tasollaan.
   Yhdistysten toiminnan tukemiseen tarkoitettu 
kohdennettu avustus, toimintatonni nousee  
50 000 euroon. Kuuloliitto saa vuodelle 2021 uuden 
avustuksen osatyökykyisen nuoren palkkaamiseen 
Paikka auki –ohjelmassa (36 780 €). Digiopastuksen 
kehittämiseen ja vertaisopastajien kouluttamiseen 
suunnattu hanke (2019–2021) jatkuu entisellään  
80 000 €:n avustuksella. 

avustukset.stea.fi

Lisävelvoitteita  
tv-tekstitykselle  
vuoden 2021 alusta

Sähköisen viestinnän palvelulakiin tuli voimaan 
vuoden alusta muutoksia, jotka vaikuttavat myös ko-
timaisten tv-ohjelmien tekstitykseen. Lakiin tehtyjen 
muutosten tavoitteena on ollut kokonaisuudessaan 
parantaa kuluttajien asemaa, edistää viestintäverk-
koinvestointeja ja viestintäpalveluiden saatavuutta 
sekä varmistaa entistä paremmin verkkojen turval-
lisuus. 
   Tv-tekstityksen kannalta merkittävää on lakiin 
kirjattu vaatimus laadulle: tekstityksen tulee olla riit-
tävän selkeää ja ymmärrettävää. Jatkossa vähintään 
30 prosenttia tilausohjelmapalveluista tulee olla 
tekstitettyjä. Lisäksi valvontaviranomainen velvoi-
tetaan keräämään vuosittain tietoa mediayhtiöiltä 
saavutettavuuspalvelujen toteutumisesta. 
   Suorien lähetysten tekstittämisestä säädetään au-
diovisuaalisia mediapalveluja koskevassa asetukses-
sa, jonka mukaan kotimaiset suorat lähetykset tulee 
tekstittää täysimääräisesti 2022 lähtien.

www.lvm.fi

Kela valitsi uudet 
tulkkauspalvelujen 
tuottajat
Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun palve-
luntuottajat ja tulkit on valittu vuosille 2021–2022. 
Palveluun valittiin 149 palveluntuottajaa, joihin 
kuuluu 685 tulkkia. Mahdolliset palveluntuottajiin ja 
tulkkeihin liittyvät muutokset eivät vaadi asiakkailta 
toimenpiteitä.

www.kela.fi
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”Hallituksen uudet jäsenet tuovat 
tullessaan tuoreita ajatuksia.”

Puheenjohtaja

keen edessä on kotiin lähteminen, kuka omin 
kulkuneuvoin ja kuka kyydillä. Reput lähtevät 
Kopolan portinpielestä mukaan kotimatkalle. 
Jokainen ottaa omansa ja samalla huomaa, 
että reppu onkin huomattavasti kevyempi, kuin 
Kopolaan saavuttaessa. Jokainen on saanut Ko-
polassa vietettynä aikana jotakin, jota oli sinne 
tullut hakemaan ja usein paljon muutakin. Pois 
lähdetään entistä vahvempina, mieli kevyem-
pänä ja valmiimpana ottamaan arjen haasteet 
vastaan. Tämä on juuri se Kopolan tärkein 
anti, jonka arvottaminen rahaksi on todella 
vaikeaa. Siksi toivonkin, että yhdistykset ym-
päri Suomea olisivat aktiivisempia käyttämään 
Kopolaa kohtauspaikkana omia retkiä suunni-
tellessaan. Usein varttuneemmat jäsenet voivat 
järjestää vaikka useamman yhdistyksen kanssa 
ohjelmaa myös keskellä viikkoa, jolloin on myös 
enemmän vapaita aikoja. Kopolan varauksista 
kannattaa olla rohkeasti yhteydessä Sanna 
Lehtoväreeseen (sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi) 
ja kysellä mahdollisuuksista järjestää toimin-
taa Kopolassa.

Televisio-ohjelmien tekstitysvelvoite on 
kiristymässä. Sähköisen viestinnän palvelulais-
sa todetaan, että suorien tekstitysten osuutta 
tulee nostaa ja esim. YLE on lisäämässä suo-
ratekstityksen määrää. Toinen lain tuoma asia 
on tekstityksen laatu. Tekstityksen tulee olla 
sellaista, että sitä seuraamalla ymmärtää sen 
sisällön. Tämä on kova tavoite, koska vielä tällä 
hetkellä suoratekstitysten laatua ei kovin hy-
väksi voi kehua. Lisäksi kaupallisilla kanavilla 
on vielä enemmän puutteita tekstityksen mää-
rän ja laadun suhteen, mutta tulevaisuudessa 
kaupallisesti toimivat kanavat joutuvat myös 
parantamaan tekstityksen määrää ja laatua.

Kuntavaalit lähestyvät. Kuuloliitolla on 
verkkosivuillaan mainiot vaaliteesit, joita 
yhdistykset voivat käyttää kuntavaaliehdok-
kaita tavatessaan. Teesit ovat selkeitä ja niiden 
avulla asiaamme on helppo viedä eteenpäin 
keskustellen ja lisäämällä kunnallisvaaliehdok-
kaan ymmärrystä huonokuuloisten tarpeista ja 
huomioimisesta kunnallisessa päätöksenteossa. 
Lisätietoa teeseistä voi kysyä kehittämispääl-
likkö Anniina Lavikaiselta anniina.lavikainen@
kuuloliitto.fi . 

Toivotan lukijoillemme oikein hyvää alka-
nutta vuotta 2021.

Terveisin     JOUNI AALTO

Uusi vuosi – uudet haasteet

Vuosi on vaihtunut ja uusi liittohallitus 
on aloittanut kolmevuotisen taipaleen-
sa. Hallituksessa on pitkään mukana 
olleita jäseniä sekä uusia jäseniä, jotka 

tuovat tullessaan tuoreita ajatuksia hallitus-
työskentelyn lomaan. Vaikka viime vuonna oli 
monenlaisia odottamattomia haasteita korona-
viruksesta johtuen, ei uusi hallituskaan ihan 
helpolla tule pääsemään. Talouden kanssa on 
oltava ennakoiva, avustussummamme ovat 
hieman laskeneet ja tulevaisuus on varsinkin 
vuoden 2023 osalta vielä kovasti sumussa. 
Kuuloliiton uudet säännöt hyväksyttiin viime 
vuoden lopulla Liittokokouksessa. Seuraavana 
ovat sisäisen ohjeistuksen läpikäyminen ja 
viimeistely sekä yhdistysten mallisääntöjen 
tarkastaminen ja sovittaminen uusia sääntö-
jämme vastaaviksi.

Toimitilojemme osalta tulemme jatkamaan 
aloittamaamme suunnittelua ja ratkaisujen 
etsimistä sekä toteuttamista. Kopolassa on 
aloitettu viime vuoden lopulla keittiöremontti 

ja valmista pitäisi olla helmi-
maaliskuun tietämissä. Näin 

Kopola on entistä valmiimpi 
ottamaan vieraita vastaan.

Kopola on siellä käyneil-
le jättänyt mieliin lähte-
mättömän vaikutuksen. 
Kun sinne saavutaan ja 
käännytään Velisjärventiel-
tä Kopolan pihapiiriin, jät-
tää jokainen sinne menevä 

kuvitteellisen repun portin 
pieleen. Repun sisällä on eri-

laisia asioita, kuten pieniä 
arjen harmeja, yksi-

näisyyttä, ystävän 
kaipuuta, tiedonja-

noa, kokemusten 
nälkää ja joskus 
rakkauden kai-
puutakin. Tällai-
nen reppu sinne 
portinpieleen 
jokaiselta 
jää, vaikkei 
sitä ehkä itse 
tiedostakaan. 
Kopolassa 
vietetyn 
ajan jäl-
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Terveydeksi
KOONTI: ANNETTE FAGERSTRÖM

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

Kasvomaskit ja 
kommunikaatio
Tavallisten kasvomaskien käyttö vaikeuttaa 
kuulovammaisten henkilöiden tiedonsaantia 
ja kommunikaatiota, koska puheen lukeminen 
huulilta ei onnistu ja maski vaimentaa ääntä.

Kasvomaskien käyttö julkisissa tiloissa 
ja viranomaisasioinnissa voi pahimmillaan 
asettaa kuulovammaiset eriarvoiseen ase-
maan vuorovaikutustilanteissa. Kuuloliiton 
tavoitteena on, että kuulovammaiset ihmiset 
ovat yhdenvertaisessa asemassa muiden kans-
sa. 

Kokoamme verkkosivuillemme maskien 
käyttöön ja saavutettavaan viestintään liitty-
viä vinkkejä ja kokemuksia. Lisätietoja: www.
kuuloliitto.fi/kasvomaskit

– Tämä on erityisen tärkeää, sillä tupakoin-
ti lisää vakavan koronataudin riskiä, toteaa 
Syöpäjärjestöjen terveysjohtaja Juha Heino. 

Suomalaisista aikuisista 11 prosenttia tupa-
koi ja lähes 5 000 suomalaista kuolee vuosit-
tain tupakan aiheuttamiin sairauksiin. Joka 
kolmas syöpäkuolema on tupakan aiheuttama, 
ja joka viides sydän- ja verenkiertoelinten 
sairaus aiheutuu tupakoinnista. Tupakointi on 
monien sairauksien riskitekijä ja pahentaa jo 
todettuja sairauksia. Keskimäärin tupakointi 
lyhentää elämää kahdeksan vuotta. 

Mitä aiemmin tupakoinnin lopettaa, sen 
parempi. Koskaan ei kuitenkaan ole liian myö-
häistä, sillä varttuneellakin iällä tupakoinnin 
lopettaminen pidentää ikää ja parantaa elä-

KUVA: SYÖPÄJÄRJESTÖT

Maskin pidike on toimiva ratkaisu kuulokojeen 
kanssa.    KUVA: ANNETTE FAGERSTRÖM//

Koronapandemian 
aikana on tärkeää 
lopettaa tupakointi

Syöpäjärjestöjen kampanjassa pyritään 
kiinnittämään tupakoitsijan huomio siihen, 
että juuri koronapandemian aikana on tärkeää 
lopettaa tupakointi. 
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mänlaatua. Syövän riski pienenee kaikenikäi-
sillä tupakoinnin lopettamisen jälkeen. 

Vinkkejä lopettamiseen:
• Aseta päivämäärä, jolloin lopetat tupakoin-

nin. Kun aihe on ajankohtainen, lopettamis-
ta ei kannata lykätä liian pitkälle tulevai-
suuteen.

• Murra rutiinit. Voit venyttää tupakointivä-
lejä, vaihtaa merkkiä, tai rajoittaa paikko-
ja, joissa tupakoit. Voit myös kokeeksi olla 
päivän tupakoimatta ja kokeilla, miltä se 
tuntuu.  

• Kun lopetat, hävitä kaikki tupakointiväli-
neesi. Näin ohitat houkutukset helpommin. 

• Ota käyttöön suunnitelmasi hankalien tilan-
teiden ohittamisesta, stressin lievityksestä ja 

KUVA: RODEO//

vieroitusoireiden hoitamisesta. Muista, että 
pahin mieliteko helpottaa jo minuuteissa. 
Pikkuhiljaa nikotiinin vieroitusoireet vä-
henevät ja sinun tekee yhä harvemmin mieli 
tupakoida.  

•  Onnittele itseäsi jokaisesta savuttomasta 
päivästä. Mieti, miten käytät säästyneet 
rahat ja miten palkitset itseäsi tästä saavu-
tuksesta. 

• Tukea lopettamisen saat ammattilaisilta 
oman kunnan terveyskeskuksista, työter-
veyshuollosta, koulu- ja opiskelijaterveyden-
huollosta, neuvolasta, apteekista sekä mak-
suttomasta Stumppi-neuvontapuhelimesta: 
0800 148 484.

Lisätietoja: www.tupakkapandemia.fi

Lähde: Syöpäjärjestöt

Pimeys paljastaa 
näkövaivat – tarkastuta 
silmäsi säännöllisesti
Valon vähentyessä moni autoilija havahtuu 
siihen, että ympäristön havainnointi tuntuu 
aiempaa vaikeammalta. Jos pimeässä ajami-
nen alkaa ahdistaa, silmät kannattaa tarkas-
tuttaa silmälääkärillä. Tyypillisin pimeyden 
paljastama näköongelma on etenkin seniorivä-
estöä vaivaava harmaakaihi.

– Harmaakaihi heikentää erityisesti kont-
rastinäköä, mikä korostuu nimenomaan 
hämäräolosuhteissa. Tarkkuuden lisäksi se 
huonontaa harmaan sävyjen erotuskykyä – on 
vaikeaa esimerkiksi erottaa harmaan metsän 
laidassa seisova hirvi, kertoo silmätautien 
erikoislääkäri Timo Hell-
stedt Terveystalosta.

– Lisäksi harmaakaihi ai-
heuttaa sen, että vastaantuli-
joiden valot tuntuvat häikäi-
sevän erityisen voimakkaasti. 
Sairaus saa valon sirpaloitu-
maan niin, että näkökenttään 
voi muodostua heijastuksia, 
pistemäisen valon ympäril-
le valokehä tai sädemäisiä 
havaintoja, hän jatkaa.

Harmaakaihi lisääntyy 
iän myötä: 70-vuotiaista siitä 
kärsii jo noin kolmasosa. Sen 
ainoa hoitomuoto on leikka-
ushoito.

Toinen ajokuntoa merkit-
tävästi nakertava silmäsaira-
us on aiemmin viherkaihina 

tunnettu glaukooma. Glaukooma on salakava-
la tauti, sillä se etenee usein huomaamatta ja 
havaitaan vasta, kun suuri osa näkökentästä 
on jo vaurioitunut. Glaukooman tyypillisimpiä 
oireita on näkökentän kaventuminen. Sairaus 
todetaan useimmiten yli 40-vuotiailla.

Pimeällä oireilevien silmien taustalla voi 
olla myös diabeteksen aiheuttama retinopatia. 
Diabeetikon verensokerinvaihtelut voivat vai-
kuttaa silmän taittovoimaan, mikä puolestaan 
voi heikentää hämäränäköä ja aiheuttaa näön 
vaihtelua.

Ongelmat pimeässä ajamisessa eivät lähes-
kään aina edellytä varsinaista silmäsairautta, 
sillä useimmiten vaikeudet johtuvat vanhen-
tuneista silmälaseista. Omaa näköä kannattaa 
tarkastella säännöllisesti ja rutiinitarkastuk-
sissa käydä matalalla kynnyksellä.

  
Lähde: Terveystalo
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Kuuloliiton 90-vuotisjuhlan 
kunniaksi järjestetyn Talent-kilpailun 
voitti porvoolainen Birgit Hast 
lauluesityksellään Kaipaus. Kilpailu 
järjestettiin etäyhteyksin 10.12. 

– On kiva saada joskus ensimmäinen palkin-
to. Olen ollut mukana monissa laulukilpailu-
jen finaaleissa. Esimerkiksi senioritangokil-
pailussa sijoituin kuuden parhaan joukkoon, 
kertoo Birgit. 

Birgit sai tiedon kilpailusta Porvoon yh-
distyksen ihmisiltä, eikä mukaan lähtemistä 
tarvinnut harkita kauaa.  

TEKSTI: JUHA HIETALA

Birgit Hast 
voitti Talent-kilpailun

– Olen laulanut lapsuudesta saakka, mutta 
innostuin toden teolla laulamaan vasta viisis-
säkymmenissä. Olin nuorempana ujo, mutta 
nykyään uskallan mennä ihmisten eteen 
esiintymään. 

Birgit ei ole laulun ohella juurikaan muu-
toin harrastanut musiikkia, mutta  hänellä 
on kotonaan piano. Birgitin lempimusiikkia 
ovat vanha tanssimusiikki ja hengellinen 
musiikki.

– Olen esiintynyt Porvoon kirkossa ja 
seurakuntakeskuksessa sekä lisäksi pitänyt 
konsertteja kanttorin säestyksellä.

BIRGIT ARVIOI, ettei kuulovammaisuus vaiku-
ta mitenkään musiikin harrastamiseen, vaan 
päinvastoin kuulolaitteella kuulee musiikin 
ja säestyksenkin paremmin. 

– Sain ensimmäiset kojeeni kaksi vuotta 
sitten. Tinnitus minulla on ollut jo pitkään, 
mutta sain lopulta lähetteen Helsinkiin tar-
kempiin tutkimuksiin.

Talent-kilpailuun osallistui yhteensä vain 
kolme henkilöä. Birgit arvioi, että monet 
ovat niin arkoja, etteivät uskalla osallistua. 
Talent-kilpailua varten esiintyjät lähettivät 
etukäteen videon omasta esityksestään.

– Mielestäni WhatsAppia on helppo käyt-
tää. Olen nauhoittanut omaa musiikkiani 

Birgit Hast 
esiintymässä 
Mauno Vuori-
sen säestyk-
sellä.
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Kuuloliiton Talent -kilpailu

Talent-kilpailu järjestettiin etäyhteyksin 
10.12.2020. Tilaisuudessa kaikkien finalistien 
esitykset katsottiin videolta ja heitä haastatteli 
juontaja Taneli Ojala. Äänestys voittajasta oli 
todella tiukka. Tilaisuudessa oli enimmillään 
parikymmentä osallistujaa.  
Talent-finaalin esitykset
•	Birgit Hast, 71 v., Porvoo: Lauluesitys 
•	Robert Mandara, 51v., Tervakoski: 

Musiikkiesitys pianolla
•	Lauletaan Viittoen -kuoro – 35-60v., Lahti: 

Viitottu laulu

useita kertoja ja olen mukana myös karantee-
nilauluryhmässä.

Birgit toivoo, että pääsisi pian taas laula-
maan ihmisten ilmoille. Kuorotoiminta on 
jäänyt koronapandemian takia pitkäksi aikaa 
tauolle. 

– Yhden säestäjän kanssa on jo sovittu keik-
koja palvelutalolle, kunhan taas päästäisiin 
liikkeelle.

Birgit on lupautunut esiintymään myös 
jossakin Kuuloliiton tilaisuudessa koronatilan-
teen helpottuessa.

Kuuloliiton 
kuntavaali2021-
tavoitteet julkaistu

Kuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on 
18. huhtikuuta ja ennakkoäänestys kotimaas-
sa käydään 7-13.4.2021. Koronapandemia 
tuo vaaleihin oman epävarmuutensa mutta 
ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, että 
kuntavaalit järjestetään suunnitellusti. 
Kuuloliitto on tehnyt vaaleja varten sähköi-
set kuntavaaliteesit, joita on yhteensä neljä. 
Kuuloliiton kuntavaaliteesit korostavat kuulo-
vammaisten mukaan ottamista kunnalliseen 
päätöksentekoon, kuuloyhdistysten toimin-
taedellytysten varmistamista, kunnan tilojen 
ääni- ja kuunteluympäristöjen esteettömyyden 
varmistamista sekä vammaisten työllisyyden 
edistämistä. 

Käytännössä kuulovammaisten osallistami-
nen päätöksentekoon tarkoittaa muun muassa 
kunnan valtuuston päätöksenteon esteettö-
myyden ja saavutettavuuden varmistamista. 
Valtuuston kokoontumispaikoissa tulee olla 
induktiosilmukka ja kunnan valtuustojen 
kokousten verkkotallenteet tulee tekstittää tai 
niistä tulee olla saatavilla tekstivastine. Myös 
suunnitellessaan kunnan vastuulle kuuluvia 
palveluja, kunnan tulee kysyä kuulovam-
maisten näkemyksiä. Näin varmistetaan, että 
kunnan palvelut ovat myös kuulovammaisille 
kuntalaisille saavutettavia. 

Monessa kunnassa kuuloyhdistykset tarjo-
avat julkisia palveluja täydentävää kuulolähi-
palvelua, joka on koulutettujen vapaaehtoisten 
tarjoamaa ohjausta ja neuvontaa kuulokojeen 
käyttöön. Ikääntyneiden hoitamaton kuu-

lovamma voi aiheuttaa muita negatiivisia 
terveysvaikutuksia, jotka tuovat lisäkustan-
nuksia. Kuulolähipalvelu tukee erityisesti 
ikääntyneiden kuulokojeen käyttöä ja näin 
tuottaa kunnille säästöjä, kun ikääntyneet 
osaavat käyttää kuulokojeitaan ja pysyvät 
toimintakuntoisina. Kuntien tulee varmistaa 
vapaaehtoisvoimin toimivien kuuloyhdistysten 
toimintaedellytykset, esimerkiksi maksutto-
min toimitiloin ja avustuksin. 

Monen kunnan väestö ikääntyy kiihtyvällä 
vauhdilla. Suomessa jonkinasteinen kuulo-
nalenema on noin 800 000 henkilöllä, joista 
suurin osa on ikääntyneitä. Kunnan on var-
mistettava, että sen julkiset tilat ovat ääni- ja 
kuunteluympäristöiltään esteettömiä. Esimer-
kiksi kaikissa kunnan julkisissa tiloissa, joissa 
puheen kuuntelu on oleellinen osa toimintaa 
tai palvelua, tulee olla induktiosilmukka tai 
muu vastaava äänensiirtojärjestelmä.

Kuuloliitto on mukana myös kuulo- ja 
viittomakielialan järjestöjen yhteisissä lasten 
ja nuorten vaaliteeseissä, jotka korostavat 
kuulovammaisten ja viittomakielisten lasten 
ja nuorten osallisuutta ja oikeutta kuulua 
aktiivisena toimijana omaan yhteisöönsä sekä 
vaikuttaa häntä itseään koskeviin päätöksiin. 
Kuulovammaisilla lapsilla ja nuorilla tulee olla 
esteetön ja saavutettava oppimisympäristö, 
oikeus sopivampaan päiväkotiin ja kouluun 
ja heidän tulee saada yksilöllisiä tukitoimia 
osallisuuden varmistamiseksi. 

Tutustu Kuuloliiton kuntavaalisivustoon 
https://www.kuuloliitto.fi/vaalit2021/

Vaaliteesit ovat sieltä yhdistysten ladatta-
vissa ja hyödynnettävissä. Sivuilta löytyvät 
myös ohjeet yhdistyksille teesien hyödyntämi-
seen ja paikalliseen vaikuttamistyöhön. 
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Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piirin 
toiminnanjohtaja Ulla Harju kertoo 
järjestön muuttuneesta arjesta: 

– Koska olemme eläkeläisjärjestö, 
toiminta tyssäsi lähes kokonaan maaliskuus-
sa 2020. Kaikkien yli 70-vuotiaiden toivottiin 
jäävän kotiin. Suurin osa jäsenkunnastamme 
on 70+.  Käytännössä ikäihmiset ovat hyvin 
kuuliaista väkeä, näin toimittiin ja osa alle 
70-vuotiaista otti tehtäväkseen huolehtia joko 
oma-aloitteisesti tai yhteistyössä kuntien/kau-
punkien organisaatioiden kanssa ruokakassien 
toimittamisesta ym. karanteenissa oleville. 
Kesällä voitiin hieman hoitaa liikunnallisia 
kokoontumisia, esimerkiksi luontoretkiä ynnä 
muita turvamääräykset huomioon ottaen. 

– Surullista siinä tilanteessa oli tietenkin 
se, että keväällä aktiivisista tehtiin passiivisia 
ja toisia auttaneista autettavia. Valitettavas-
ti aika on lisännyt entisestään ikäihmisten 
yksinäisyyttä ja huolestuneisuutta selviyty-
misestä. Tämä koskee itseä ja mahdollisesti 
muualla asuvia läheisiä. Jatkuva koronauutis-
virta lamaannuttaa ja tuo kyllästymistä, Ulla 
pohtii.

Eläkeliitto on yrittänyt kovasti innostaa 
kotisivujen kautta osallistumaan Eläkeliiton 
järjestämiin verkkotapahtumiin, liikkumaan, 
lukemaan erilaisia blogeja ja monenlaisia 
muita mieltä virkistäviä artikkeleita. Kesällä 
toiminta oli hieman väljempää ja jotain pientä 
toimintaa pystyttiin järjestämään yhdistyksis-
sä jäsenkunnalle. 

– Kaikki tapahtumat on jouduttu peru-
maan. Niitä meillä järjestävät yhdistykset 
ja piiri vuoden aikana yleensä tosi paljon ja 
niissä on osallistujia runsaasti. Yhdistysten 
toiminta perustuu siihen, että kokoonnutaan, 
voidaan kokea kaikin aistein jotain yhteisöllis-
tä, mielenkiintoista ja mukavaa. Jäsenkunta 
kaipaa yhdistysten järjestämiä kokoontumisia 
kovasti.

Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piiriin 
kuuluu 32 jäsenyhdistystä. Yhdistyksissä on 
opiskeltu etäyhteyksiä ja pidetty etäpalaverei-
ta heidän kanssaan. 

– Samoin olemme osallistuneet meille 
lähetettyihin etäpalaverien kutsuihin mm. 
sote-puolelta. Oikeastaan yhteistyö on tapah-

tunut vain etäyhteyksin kautta. Muutamia 
parin-kolmen hengen suunnittelupalavereita 
on voitu järjestää, suunnitellut tapahtumat on 
sitten kuitenkin jouduttu perumaan!

Ullalla löytää myös myönteisiä seikkoja 
korona-ajalle: 

– Olemme mielestämme tehneet aikamoi-
sen digiloikan. Siitä esimerkkinä esimerkiksi 
yhdistysten kanssa pidetyt etäpalaverit, joista 
tuskin olisimme opetelleet/pitäneet ainakaan 
siinä laajuudessa mitä nyt on tehty. Osaamme 
arvostaa sitä, että Suomessa koronatilanteesta 
on hyvin pidetty informoituina niin alueellises-
ti kuin valtakunnallisesti. 

– Ikäihmisille kohdennetut palvelut, kuten 
kauppojen ruokakassipalvelut, tulivat var-
maan jäädäkseen ja monet käyttävät räätälöi-
tyjä erilaisia palveluja, vaikka tilanne ”norma-
lisoituisi”. 

Elämää poikkeustilanteessa
TEKSTI: ERKKI AHONEN 
KUVAT: SANNI YLI-HANNUKSELA

Jäsenet odottavat yhteisiä hetkiä
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Pari vuotta eläkepäiviä viettänyt kitee-
läinen Anja Hentunen-Varis kertoo 
arjen sujumisen vaihdelleen vuoden 
pituisen pandemian aikana. 

– Vuosi sitten rytmi eläkearkeen oli juuri 
löytynyt: aiemmin liikkumaton ihminen oli 
löytänyt liikunnan useamman kerran viikos-
sa. Dementiaa ehkäisin viikottaisilla saksan 
ja englannin kielen kursseilla. Lisämaustet-
ta toivat harvemmin kokoontuvat kirjapiiri, 
Martta-kerho sekä kuulokerho ja sen kuulolä-
hipalvelu. 

Kaikki loppuivat kuin seinään ja tilalle tuli 
mieheni kanssa uutisten seuranta ja ihmettely 
mitä tästä seuraa. 

Anja pääsi käsiksi kuitenkin melko nopeasti 
kotoisiin harrastuksiin käsitöihin ja lukemi-
seen. Syksystä lähtien aktiivinen harrasta-
minen turvaohjeet huomioiden ryhmissä ja 
kotoinen harrastus ovat vuorotelleet rajoitus-
ten mukaan. 

– Mieli on tasoittunut elämään tätä het-
keä tämän hetken ehdoilla. Tähän hetkeen 
kuuluvat turvaohjeiden noudattaminen. Ne 
eivät sinällään ole vieraita. Meillä on aina 
pesty paljon käsiä, työssä olen aikaisemmin 
käyttänyt maskia ja turvaväleissäkään ei ole 
ongelmaa. 

Anja itse ja läheiset ovat saaneet olla 
terveenä. Toivoa ylläpitää ajatus pandemian 
rauhoittumisesta. Rauhoittuuko se keväällä, 
kesällä, syksyllä vai myöhemmin, sen näyttää 
aika. 

– Pandemiasta valittaminen ei auta, on 
elettävä mahdollisimman täyttä elämää näissä 
olosuhteissa. Aina voi löytää pieniä ilon hetkiä 
ja onnen asioita ympäriltään. 

Anja toteaa, että hänen kuulonalenema 
on melko vähäinen, mutta normaalia arkea 
haittaava. 

– Osaan huoltaa kuulokojeeni ja tilata 
tarvittavat tarvikkeet. Sattumoisin kävin 
kuuloasemalla juuri ennen pandemian alkua. 
Minulla on myös lisäapuväline television kat-
somista varten. 

– Maskin käytössä on nykyisin pientä 
hankaluutta: on hankala kuulla, kun ei näe 
puhujan huuliota ja kuulokojeet irtoavat 
helposti maskia poistettaessa. Marttojen 
”niskalenkki” auttaa irtoamiseen. ”Niskalenk-

ki” on kapeahko virkattu suorakaide, jonka 
molemmissa päissä oleviin nappeihin maskin 
kuminauhat kiinnitetään. Visiiriä käytettä-
essä ääni jää kiertämään ja kuuleminen on 
silloinkin hankalampaa.

Ystävänpiirin tapaamisia Anja ei ole jou-
tunut juurikaan karsimaan, sillä hän ei ole 
ahkera kyläilijä.

– Suurin henkilökohtainen haitta on, et-
tä en ole tavannut poikaamme lähes vuoteen 
pandemian vuoksi. Onneksi voimme soittaa ja 
pitää muuten yhteyttä. 

– Kuulolähipalvelua tehneenä olen enem-
män huolissani niistä henkilöistä, jotka tarvit-
sivat apua kuulokojeiden kanssa. Toivon, että 
he ovat saaneet apua läheisiltään tai ystäviltä, 
sillä säännöllistä kuulolähipalvelua ei ole ollut 
koronarajoitusten vuoksi. 

Digitaidot tulevat Anjan puheissa esiin, 
koska kotona katsottavat luennot, kokoukset 
ja yhteiset tapaamiset ovat lisääntyneet kai-
kenikäisille. 

– Toivon, että tämä lisääntyy ja jatkuu myös 
pandemian jälkeen. Mielestäni tämä säästää 
sekä aikaa että rahaa. Ympäri Suomea voi-
daan kokoontua jonkin asian äärelle lähtemät-
tä kotoa. Tämä vaatii meiltä sekä välineitä et-
tä osaamista. 

Anja arvelee, että poikkeusaika on tuo-
nut tyyneyttä ihmisten mieliin. Hän odottaa 
lisäksi, että tämä aika tuo aitoa välittämistä 
läheisistä. 

– Ajatusta, että harkitaan mitä todella 
tarvitaan ja voiko elää vähemmällä menemi-
sellä ja tulemisella. Toki itselläkin mieli palaa 
livenä esitettyihin kulttuurielämyksiin ja 
matkustamiseen. Toivon myös, että osaamme 
jatkossa arvostaa aidosti niitä elämyksiä, joita 
todella haluamme nähdä ja kokea.

  

TEKSTI: ERKKI AHONEN
KUVA: EILA UUKSULAINEN

Mahdollisimman 
täyttä elämää näissä 
olosuhteissa

Anja syyskuun alussa 2020 Kiteen kuulolähipalve-
lun tapaamisessa.

➔
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Elämää poikkeustilanteessa

Turkulainen Matias Oksanen kertoo, 
miten poikkeustilanne on vaikuttanut 
hänen hyvinvointiinsa:

– Lähinnä olen joutunut miettimään 
tarkkaan sosiaalista kanssakäymistä ja tavan-
nut ihmisiä aina pienessä porukassa. 

– Työporukka on myös pienentynyt, kun val-
taosa on etätöissä. Hyvinvointia lisää rutiinien 
ylläpito sekä se, että pääsen vielä fyysisesti 
työpaikalle. Toivoa on siinä, että työtilanne 
on vakaa ja etätyöjärjestely on mahdollista, 
mikäli se tulee pakolliseksi.

Mitä merkitystä kuulovammalla on ollut poik-
keusaikana? 

– Ei sinällään mitään eroa oikeastaan. 
Kuulotarkistusta piti vähän tujummin vaatia, 
jotta sain uudet kuulokojeet. Teen asiakaspal-
velutyötä.

Onko tämä aika tuonut mitään hyvää? 
– Se kai on hyvää, ettei aina vaadita me-

noihin mukaan kun tapahtumat ovat käyneet 
vähiin. On täysin ok viettää aikaa itsekseen 
tai kumppanin kanssa.

TEKSTI: ERKKI AHONEN
KUVA: SOFIA NYMAN 

Matiaksen 
työkavereista  
valtaosa etätöissä 

Joensuulainen Matti Maukonen on ollut 
jo teinivuosista lähtien ahkera yhdistysih-
minen ja aktiivinen liikkuja. 

Korona ei ole juuri vaikuttanut hänen 
liikkumiseensa, joten monipuolinen harras-
taminen jatkuu: hän pyöräilee kesät ja talvet 
päivittäin, kesät ja talvet hän polskii vedessä, 
talvisin avannossa. Ykkösasioita kesäisin ovat 
marjastaminen ja sienestäminen. 

– Avantouintiin jäin auttamattomasti kouk-
kuun runsas kaksikymmentä vuotta sitten 
äkillisen kuulonromahdukseni johdosta. Kun 
kestojoutilaana elämäänsä viettää, aikaa riit-
tää hyvin omaehtoiseen liikuntaan, ryhmissä 
en tietenkään ryntäile, hän kertoo.  

– Järjestötoimintaan ja erilaisiin tilaisuuk-
siin osallistumisiin korona tietysti vaikutti, 
kuten varmasti kaikkialla. Korvaavia toi-
mintoja kuitenkin helposti löytyi: lukemista, 
omakotitalon sisä- ja pihatöissä puurtamista, 
”vökkelehtimistä”. Lyhyesti sanoen: oli kiva 
olla välillä tekemättä mitään, ja sen jälkeen 
ansaitusti levätä…

Siitä tietysti kiitollinen voi olla, että koro-
nalta olen toistaiseksi välttynyt. Niin myös 
perheeni ja omat lapseni lastenlapsineen.

Kanssakäyminen lasten perheiden kanssa 
on vaikeutunut koronan myötä. Kaikki he 
asuvat kaukana kotoa:

Saksassa, Espanjassa ja Suomen Savossa. 
– Huoli on erityinen Saksan ja Espanjan 

osalta, koska tyttäreni ja poikani perheet 
asuvat alueidensa pahimmilla korona-alueilla. 
Heidän luokseen tietenkään emme voi mat-
kustaa, eivätkä he tietystikään voi tulla tänne. 
Ensimmäisen kerran jouduimme vaimoni 
kanssa kaksistaan joulua viettämään. Onneksi 
on sentään tuo Skype-yhteys!

Jotain iloakin Matti löysi koronasta viime 
kesänä, sillä koronasäädösten ansiosta mo-
lempien perheiden oleskeluaika Joensuussa 
kesti lähes kaksi kuukautta aiemmin sovitun 
kuukauden sijasta. 

– Jos oli ukilla ja mummilla kädet täynnä 
työtä tuollaisen katraan hoitamisessa, niin oli 
siitä isoa iloakin lastenlasten kanssa olemi-
sessa ja peuhaamisessa. Neljä 9 - 15 vuotias-
ta liikunnallista poikaa pitivät huolen, ettei 
ainakaan ukille päässyt syntymään lisäkiloja, 
Mauri naurahtaa. 

TEKSTI: ERKKI AHONEN
KUVAT: OLIVIER

Isovanhemmilla huolta lasten perheistä
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Isovanhemmilla huolta lasten perheistä

– Vilkasta ja äänekästä yhdessäoloa 
osaltani paransi se, että minut implantoi-
tiin heinäkuussa Kuopion yliopistollisessa 
sairaalassa. Nyt pystyin jo huomattavasti 
paremmin ottamaan osaa vilkkaisiin pöytä-
keskusteluihin ja erityisesti keskusteluihin 
lastenlasteni kanssa, vaikka ensisäädöt 
eivät aluksi ihan parhaita olleetkaan. Sitä 
pääsi taas pitkästä aikaa ihan sisäpiiriin...  

– Kesäaikana tulin vielä hyvin juttuun 
kodin ulkopuolellakin, kun koronatilanne 
oli Joensuussa suotuisa. Nyttemmin mas-
kisuositukset sekä kauppojen pleksisuojat 
tuottavat ongelmia. Entistä useammin olen 
joutunut sanomaan: anteeksi, olen huono-
kuuloinen, voitteko ystävällisesti selvittää. 
Ilokseni olen kokenut, että näin yleensä 
tehdään!

Matti on tyytyväinen, että ihmiset ovat 
Joensuussa ryhtyneet erittäin hyvin nou-
dattamaan maskisuosituksia ja turvavälejä. 
Hän tekee Joensuun Seudun Kuulo ry:ssä 
kuulolähipalvelua ja on huomannut, että 
asiakkaiden määrät ovat selvästi vähenty-
neet, koska koronan pelossa kaikki eivät 
uskalla lähteä apua pyytämään. Jäsenkun-
ta on yhdistyksessä iäkästä ja korona on 
tuonut siihen ikävän lisän. 

– Aktiivipenkkiurheilijana tietysti suren 
myös sitä, että pelit kuin pelit pelataan 
toistaiseksi ilman yleisöä. Tämä sentään 
on onneksi pieni harmi muihin koronasta 
aiheutuviin harmeihin nähden.

Matti 
Joensuun 

Jääkarhujen 
avantouinti-
keskukses-

sa.

Matin rakkain harrastus on avantouinti. Kuvassa 
Matti ranskalaisen vävynsä ja kahden lapsenlapsen-
sa 14-vuotiaiden Mion ja Lennin kanssa.

➔
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–Poikkeustilanne muutti työtehtä-
viä viime keväällä. Alkuun oli on-
gelmia etätyövälineiden kanssa, 
mutta kaikki kuitenkin saatiin 

kuntoon. Kotiin pystytettiin toimisto ja oikea 
työpiste. Työpiste oli hurjan valoisa, kevät kun 
oli jo ajankohtainen. Työtilaan tarvittiin myös 
verhojen asentaminen ja kirkkaimpina päivinä 
kesällä piti tehdä töitä aurinkolasit nenällä, 
kertoo jyväskyläläinen Satu Altén.

Etätöiden aloittamisen jälkeen hänelle tuli 
tunne, että omat työtehtävät olivat vähen-
tyneet poikkeustilanteen johdosta, koska 
kokoontumiset kiellettiin. Satu ilmoittautui 
korvaaviin työtehtäviin ja oli mukana soitto-
ringissä soittamassa yli 70-vuotiaille jyväs-
kyläläisille, jotka eivät ole ikääntyneiden 
palveluiden asiakkaina. Tehtävänä oli tiedus-
tella miten kuntalaiset selviytyvät poikkeus-
oloissa. 

– Tehtävä oli aluksi kestoltaan kaksi 
viikkoa, mutta lopulta siinä vierähtikin neljä 
viikkoa. Tehtävä oli erittäin mielenkiintoinen 
ja ajatuksia herättävä. Soitin puhelut kotoa 
etänä. Puhelut onnistuivat hyvin olemassa 
olevalla ReSoundin -apulaitteella. Kädet olivat 
vapaana, joten sain kirjattua tarvittavat tiedot 
soitoista samalla kertaa. 

Elämää poikkeustilanteessa
TEKSTI: ERKKI AHONEN
KUVA: ULLA KOIVUMÄKI

– Lomalta töihin palattuani olin vielä ns. 
Kauppakassissa välittämässä kauppalistoja 
vapaaehtoisten toimitettavaksi.

Satu työskentelee osallisuuskoordinaattori-
na Jyväskylän kaupungin Kulttuuri- ja osalli-
suuspalveluissa.

– Yksikkömme oli kaksi viikkoa lomautuk-
sella ja tulikin pitkähkö kesäloma pidettä-
väksi. Olimme vuotta aiemmin muuttaneet 
maalle, joten kotona on tullut oltua enemmän 
kuin koskaan. 

Aikaa oli yllin kyllin kotioloissa, joten Satun 
pieni kasvihuone ja pieni kasvimaa olivat hy-
vässä kunnossa ja satoisia. Ajankohta maalle-
muuton osalta oli osunut siltä osin kohdalleen. 

Satu ahersi syksyn ja etätyössä jaksaminen 
tuli esiin loppuvuodesta. Hän unohti huomioi-
da tauot ja ergonomian. 

– Ulkona oli niin pimeää, ettei sinne tullut 
lähdettyä. Tuli niin mielenkiintoisia työtehtä-
viä, että tein liian pitkiä päiviä liian lyhyillä 
tauoilla. Vasen olkapää oireili huonoa työasen-
toa jo keväällä ja uudelleen nyt loppuvuodes-
ta. Sen kanssa nyt sitten pitää tehdä työtä. 
Valitettavasti se ei paranekaan ihan lyhyessä 
ajassa.

Sadulla on molemmissa korvissa kuuloko-
jeet. Hän on kokenut kuuntelemisen hanka-

Etätöissä hyvillä kuulokkeilla

TEKSTI: ERKKI AHONEN
KUVA: ELINA LAITINEN

Asiakaspalvelutyötä 
maski kasvoilla

Laihialainen Virpi Selkäinaho seurasi 
melkein alusta lähtien koronan liikkeitä 
Kiinasta Eurooppaan ja sen saapumista 
Suomeen. 

– Italian tilanne huolestutti erityisesti, kun 
tajusin miten lähellä se on. Viimeinen hetki oli 
pistää rajoja kiinni Suomessa kevättalvella, 
niin että ainakin vielä näytämme selviäväm-
me vähemmillä tragedioilla Suomessa kuin 
muualla maailmassa. Koronan ilmaantuminen 
Suomeen ahdisti minua ajatuksena hyvinkin 
paljon. 
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laksi erilaisissa palavereissa ja isojen ryhmien 
tapaamisissa. 

– Aina ei voi pyytää kaikkia kertomaan 
uudelleen sanomaansa ja siksi osa kuulemista 
asioista voi mennä ohikin. Olen huomannut 
joskus nauravani jollekin vaikken tiedä mil-
le. Tietysti vain silloin, kun toisetkin naura-
vat. 

Satu kertoo olevansa erittäin tyytyväinen 
Jabran kuulokkeisiin, joita hän voi käyttää 
etäpalavereihin ja puheluihin.

– Nyt etänä on helpompi osallistua eikä tar-
vitse pyytää henkilöä jatkuvasti toistamaan. 
Jotenkin tuntuu, että tämä on minulle parem-
paa kuulemista ja osallistumista. 

Satu iloitsee myös digiosaamisestaan. 
– Vielä vuosi sitten oli moni asia ihan 

uutta ja uudeksi olisi ehkä saanut jäädäkin, 
ellei olisi ollut pakko opetella. Työkavereiden 

kanssa pidetään joka keskiviikko lyhyt kah-
vitteluhetki, jolloin pidämme kamerat auki 
ja höpöttelemme. Tosin aika usein siihenkin 
tapaamiseen eksyvät työasiat.

Omaksi hyvinvoinnin plussaksi Satu kertoo 
vuodenaikojen vaihtelut ja havainnot luonnos-
sa, jotka hän pystyi aistimaan kotoaan käsin. 

– Tietenkin se, ettei nähnyt perheenjäseniä 
eikä tuttujakaan livenä oli aika tuskaistakin. 
Onneksi nähtiin kuitenkin etäyhteyden kaut-
ta, ettei unohtunut kuka kukin on. Ja oma lap-
sen lapsikin onneksi pääsi kesällä SatuMum-
moa ulkoiluttamaan ja kalakaveriksi. Hetkek-
si, kunnes nyt taas tavataan harvemmin.

Satu toimii Jyvässeudun Kuulo ry:n hal-
lituksessa. Yhdistyksen tapahtumat ovat 
jääneet vähäisiksi. Kuuloliiton ensi kesän 
kesäpäiville yhdistys suunnittelee ohjelmaa. 

– Toivottavasti tapaamme sitten Laukaassa 
kylpylähotelli Peurungassa!

Satu toivoo, että koronan mentyä ohi muis-
taisimme tämän vuoden ja osaisimme suhtau-
tua itseemme ja läheisiimme paremmin kuin 
ennen. 

– Nyt on ollut aikaa ajatella, liikkua luon-
nossa ja kasvattaa omaa ravintoa. Lähimet-
sästä löytyivät marjat ja sienet, järvestä kalat 
ja kasvimaalta lähiruoka! On tullut todeksi se, 
että poikkeusolot on hoidettu hyvin ja Suomi 
on hieno maa ja täällä on hyvä elää! 

– Toivoa pitää yllä se ajatus, että olemme 
varmasti oppineet paljon tästä maailmasta. 
Toivottavasti ne hyvät ajatukset jäävät elä-
mään - ja muistamme mitkä asiat meille on 
niitä tärkeitä ja mitkä vähemmän tärkeitä.

– Jatkuvasti oli, ja on edelleenkin, pelkona 
tartunnan saaminen ja vastaavasti pelkona 
muiden tartuttaminen koronaan. Taudilla-
han on pitkä itämisaika, enimmillään pari 
viikkoa. Olen asiakastyössä farmaseuttina 
tekemisissä myös riskiryhmien kanssa. 

– Huonosta kuulostani huolimatta olen 
ollut koko ajan työssäni. Nyt sen tekeminen 
on vaikeutunut selvästi maskien käytön myö-
tä. Maskeja täytyykin ehdottomasti käyttää 
suositusten ja määräysten mukaan. Nor-
maalitilanteessa tarvitsen myös huuliolukua 
varmistamaan kuulemani asian. Tällä on iso 
merkitys asiakastyössä.

Virpi on joutunut maskien käytön myötä 
turvautumaan paljon työtovereihin. Hän on 
hyvin kiitollinen erityisesti työnantajalle 
kuten myös työtovereille ja asiakkaille. 

– Asiakkaat ovat olleet todella ymmärtä-
väisiä ja huomioiviakin. Tämä aika on haas-
tavaa kaikille. Ehkä siksi toisen pyyteettö-
mämpi huomioiminen on lisääntynyt ainakin 

asiointitilanteissa. 
– Töissä olemme käyttäneet maskeja jo 

kuukausia kokonaisia työpäiviä, käsiä pe-
semme ja desinfioimme mennen tullen. Asia-
kastiloja, varsinkin looseja, desinfioidaan 
useamman kerran päivässä. Ruokailemme 
yksi kerrallaan ruokailutilassa. Tämä alkaa 
olla jo rutiinia.

Virpi ei vapaa-ajallaan ole juuri tavannut 
ihmisiä ja kaikkein lähimpiä tavatessaan 
hän pyrkii minimoimaan riskit. Hän suosii 
tapaamisia ulkona.

– Kaupassa käyn keskimäärin kerran 
viikossa ja aina maskia käyttäen ja käsiä 
pesten ja desinfioiden. Toisinaan täytyy käy-
dä myös vaateostoksilla. Varsinkin kasvaval-
le lapselleni täytyy ostaa uusia vaatteita ja 
ulkoiluvarusteita ym. varusteita harrastuk-
siin. Vältän ostoskeskuksia ja suunnittelen 
ostokseni valmiiksi. 

– Läheisiini ja ystäviini pidän yhteyttä 
viestittelemällä. En uskalla kelata mieles- ➔
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Elämää poikkeustilanteessa

säni aikaa vuosi taaksepäin, sillä tämä aika 
on tosi erikoista entiseen verrattuna. Emme 
palaa enää koskaan aivan entiseen. Uskon 
kuitenkin, että vielä tulee normaalimpi aika 
ilman maskeja ja jatkuvaa käsien desinfioin-
tia, ehkä joskus vuoden tai ehkä vasta kahden-
kolmen vuoden päästä. Rokotteista huolimatta 
menee vielä aikaa ennen kuin tilanne maail-
manlaajuisesti tasaantuu. Suomessa tilanne 
tasaantuu varmasti nopeammin, mutta aina 
rajoja ylittäessä on riski sairastua koronaan 
vielä kauan. En ajattele liikaa mitään. 

Virpi on pohtinut, onko tässä ajassa mitään 
järkeä ja miten se on vaikuttanut ihmisiin. 
Omaksi hyvinvoinnin lähteeksi hän mainitsee 
ehdottomasti tyttärensä, läheiset ja ulkoilun.

– Tämä korona-aika on vaikuttanut ihmisiin 
eri tavoin. Toisia se ahdistaa varmasti todella 
paljon, ettei voi tehdä asioita joita haluaa tai 
on tottunut tekemään, esimerkiksi matkusta-
maan kauas ulkomaille ja juhlimaan ihmisten 

kanssa. 
– Erityisen tärkeä merkitys ihmisen hy-

vinvoinnille on, jos ei pääse harrastamaan, 
käymään kirkossa tai muissa tilaisuuksissa, 
yleensä ottaen olemaan ihmisten joukossa. 

– Toisaalta tämä aika on antanut luvan tai 
oikeastaan pakottanut monet ihmiset tietyn-
laisesta oravanpyörästä ja onnen tavoittelusta. 
Aika on auttanut ihmisiä näkemään mitä hy-
vää ja mielenkiintoista ihan lähelläkin voi olla. 
Tämä aika on varmasti pysäyttänyt kaikki 
ajattelemaan elämän tärkeimpiä asioita. 

– Pyrin nauttimaan jokaisesta päivästä. Nyt 
haaveilen patikkaretkistä, joita en ole vuo-
siin tehnyt. Ehkäpä tyttäreni tulee mukaani. 
Luonnossa liikkumisesta saa todella paljon 
voimaa. Ystäviäkin olisi mukava vihdoin saa-
da tavata ja viettää rennommin aikaa yhdessä. 
Toivon, että kaikki läheiseni, ystäväni ja tut-
tuni saavat pysyä terveinä ja ilman koronaa.

Tilaus on helppo. Tuotteet hyviä ja hinnat 
edulliset. Toimitus kotiin maksuttomasti. 
Puhelinpalvelussa erityisen ystävällinen 
asiakaspalvelu. Kiitos! 

Eija-Liisa Mäkinen
Valkeakoski

“

www.kuulotarvike.fi
puh. 09 739 739

Pysytään 
turvassa &
terveinä!

Uutuus!
Phonak-

kuulokojeiden 
tarvikkeet:
sovitteet, 

vahasuojat,
ohutputket

Kotimainen hyvän palvelun kauppa

 16 



Kirjat
TEKSTI:  SINIKKA PIHLAMAA

Meillä on totuttu lukemaan sotaku-
vauksia Suomen kohtalonhetkistä 
miesten näkökulmasta, taisteluista. 
Viime vuosina on ilmestynyt naisten 

kirjoittamia ja naisten kokemuksia kuvaavia 
romaaneja sodan vuosista. Tommi Kinnunen 
on jo kolmessa aikaisemmassa teoksessaan 
antanut äänen niille, joiden tarinoista on 
vaiettu. Ei kertonut katuvansa -romaanissa 
hän kuvaa viiden naisen paluuta norjalaiselta 
vankileiriltä jalkapatikassa poltetun Lapin lä-
pi. Naiset eivät kerro toisilleen, miksi he olivat 
lähteneet saksalaisten mukaan; muutenkaan 
he eivät selosta toisilleen elämänvaiheitaan. 
Vaikenemisen muuri vallitsi jo sodan aikana 
ja päättyessä.  

 Naisesta jatkosodassa ja Lapin sodassa, 
saksalaisten kanssa on aikaisemmin kirjoitta-
nut Katja Kettu Kätilö-romaanissaan (WSOY 
2016). Tommi Kinnunen on kertonut saaneen-
sa teoksensa aiheen Marianne Junilan Oulun 
yliopistossa tekemästä väitöskirjasta. Se kä-
sittelee siviiliväestön ja saksalaisen sotaväen 
rinnakkaiseloa Pohjois-Suomessa jatkosodassa 
ja Lapin sodassa 1941-44. 

 Kinnusen romaanin tapahtumat alkavat 
Norjan Narvikissa keväällä 1945. Saksalais-
ten laivoihin pääsevät mukaan vain raskaana 
olevat naiset. Autokuormallinen suomalaisia 
naisia pääsee lähtemään kohti kotimaata, 
jonka tilanteesta he tietävät vain, että Neuvos-

toliitto on voittanut 
sodan – saksalaisten 
leirissä ei saatu 
lukea sanomalehtiä. 
Kuljettajan tehtävä-
nä on viedä heidät 
Hangon kokoamis-
leiriin. Suomen 
puolella joukosta 
eroaa viiden naisen 
ryhmä, jotka katso-
vat parhaaksi kä-
vellä yhdessä, kukin 
kotiinsa. Vaellusro-
maani vie lukijan 
saksalaisten polttaman ja miinoittaman Lapin 
halki. Naiset yöpyvät taivasalla, satunnaisesti 
ladoissa tai talojen raunioissa. Paljaiksi 
ajetut päät varoittavat tiellä vastaan tulevia 
”natsihuorista”. Viimeistään Rovaniemellä 
naisille paljastuu todellisuus: heitä ei oteta 
vastaan tervetulleina. He ymmärtävät kiertää 
talot, joihin Lapin evakot ovat palanneet.

 Vaellusta kuvataan enimmäkseen päähen-
kilöksi muodostuvan Irenen, kanttorin keski-
ikäisen rouvan näkökulmasta. Mukana ovat 
vanha sairaanhoitaja Aili, saksanopettajana 
toiminut Siiri, itseään myynyt Veera ja nuori 
Katri. Vain osa Norjaan lähteneistä naisista 
oli mennyt sinne rakkauden takia; suurin osa 
oli palkattu esimerkiksi sairaanhoitajiksi tai 
konttoristeiksi.

 Irene ja Veera jatkavat kulkua yhdessä 
vielä Rovaniemeltä Kuusamon suuntaan. 
Ryhmän naiset eivät vaihda osoitteita, ei ole 
muodostunut ystävyyssuhteita. He haluavat 
mieluiten unohtaa tämän vaiheen, mutta eivät 
tiedä, onko kotiin palaamista. Muutkin ihmi-
set ovat välitilassa sodan päätyttyä. Sotilaille 
järjestettiin sittemmin aseveliyhdistyksiä ja 
tapaamisia, mutta näitä naisia kohdeltiin 
häpeätahroina.

Tommi Kinnunen on kotoisin Kuusamos-
ta.  Hän toimii Turussa koulun ja lukion 
äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana. Hän 
kirjoittaa teoksiaan viikonloppuisin, tätä 
romaania varten hän oli ottanut myös vuorot-
teluvapaata. Ei kertonut katuvansa oli viime 
vuoden Finlandia-palkintoehdokkaana.

Romaania saa myös äänikirjana, lukijana 
Krista Kosonen. Sen pohjalta on tekeillä eloku-
va, jonka ohjaa Selma Vilhunen. Teoksesta 
muokataan myös teatterisovitus. Romaanin 
käännösoikeudet on myyty muun muassa Nor-
jaan, Viroon ja Tanskaan.

Sodasta palaavia naisia 
ei odotettu kotiin
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Tommi  
Kinnunen:  

Ei kertonut 
katuvansa. 

WSOY 2020
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Reportteri
TEKSTI: ERKKI AHONEN
KUVAT: JUKKA LARIOLA

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

AVARUUSTÄHTITIETEEN 
professori Esko Valtaoja 
on hyvä sulkemaan äänet 
ja kaikki muutkin häiriöt 
mielestään. 

– Pidän hiljaisuudesta. 
Olen kyllä elämäni mit-
taan kuunnellut ahkerasti 
musiikkia, ja kotoa löytyy 
tuhatkunta levyä sekä juuri 
uudistettu hifilaitteisto. Yhä 
useammin huomaan kuiten-
kin kuuntelevani mieluum-
min hiljaisuutta kuin mu-
siikkia. Ja monen ihmisen 
tapaa pitää automaattisesti 
radio tai televisio taustahä-
lynä en ole ikinä ymmärtä-
nyt lainkaan. 

– Mieluisin paikkani on 
Korvanniemen mökkimme 
Sotkamossa. Siellä voi jos-
kus kuulua järveltä moot-
toriveneen ääniä, mutta 
siinäpä se muuten on.  

Ulkomailta Eskolle ei tule 
mieleen kokemuksia melus-
ta, mutta sitäkin voimak-
kaampana hän on kokenut 
siellä hiljaisuuden.

– Hiljaisuus vuoren 
huipulla Andeilla tai Ka-
narialla, tähtien alla pilk-
kopimeässä tähtitornien 
ulkopuolella. Meluakin toki 
on kuultu, mutta kuten 
äsken sanoin, osaan sulkea 
sen hyvin pääni ulkopuolel-
le. Lentokenttien melua on 
mielenkiintoista kuunnella, 
se on aivan oma uniikki 
äänimaailmansa.

Avaruudessa  
kukaan ei voi kuulla  
sinun huutavan
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Tiedustelen, voiko avaruudessa kuulla ää-
niä, kuuluuko siellä ylipäänsä mitään? 

– Muinainen Alien-elokuva oli oikeassa: ava-
ruudessa kukaan ei voi kuulla sinun huuta-
van. Kun ei ole ilmaa, ei ole ääniaaltojakaan. 
Huonoihin scifielokuviin kyllä yleensä lisätään 
sädetykkien räiskettä kaikissa avaruustaiste-
luissa. 

– Avaruus on kyllä täynnä radioaaltoja, 
nehän kulkevat tyhjiössä paremmin kuin il-
massa. Ne voi tietysti muuttaa ääneksi, kuten 
tavallinen radiokin tekee, mutta ei kannata - 
kaikki on pelkkää kohinaa ja rätinää.

Kulkeeko kaiku?
– Ei kulje kaiku, kun ei kuule äänikään.
Entä revontulista kuuluvat äänet ja leis-

kunnat, joskus kuulee näin sanottavan. Onko 
se totta? 

– Vieläkin homma on vähän epäselvää. 
Muuan ystäväni Turun yliopistossa teki 
väitöskirjankin asiasta. Kymmeniä vuosia 
myöhemmin sitten helsinkiläisetkin yrittivät 
tutkia asiaa. Ehkä on jokin mekanismi, joka 
aiheuttaa ääniä maanpinnalla revontulimyrs-
kyjen aikana.

Esko odottelee parhaillaan kutsua HYK-
Siin kuulontutkimuksiin. Hän sanoo kuu-
lonsa heikentyneen jatkuvasti iän myötä 
ja mahdollisesti kuulolaitteen hankinta on 
edessä. 

– Vaimoni Virpi sanoo, että en kuule 
mitään mitä hän sanoo, minä olen vuosia 
väittänyt että kyseessä on vain valikoiva pari-
suhdekuurous. Mutta ihmisjoukossa varmaan 
ensinnä huomasin itsekin, että eri ihmisten 
puheista ei tahdo saada selvää. 

– Minkäs teet, ”parasta ennen” päiväys on 
jo tästä ongelmajätteestä mennyt! hän huokaa 
sarkastisesti. 

– Suvussani ei varsinaisesti huonokuuloi-
suutta, mutta kun äitini eli 88-vuotiaaksi, 
isoäitini 95-vuotiaaksi ja setäni 99-vuotiaaksi, 
niin eipä kumma että heikentynyt kuulo on 
tuttua sukuperinnettä. Mutta tauteja ei ole 
ollut. Tinnitusta minulla ei ole, mutta enoani 
tinnitus kiusasi ankarasti ja pitkään. Se oli 
sitäkin kiusallisempaa, kun hän oli ammatti-
viulisti.

Esko mainitsee, että korvatulpista hän ei 
niin välitä. 

– En ole koskaan suojannut kuuloani, mutta 
en toisaalta ole ollut kovin ahkera jytäkonser-
teissa kävijäkään enkä muutenkaan viettänyt 
aikaa kovin meluisissa ympäristöissä.

Esko on syntyisin Kemistä perheen esi-
koisena ja valkolakin hän sai Sodankylästä. 
Tähtitiede oli jo varhain hänen uravalintansa. 

Eskoa pidetään verrattomana ja maanmainio-
na viestijänä. Mitä mieltä hän itse on?

– Tuota olisi varmaan parempi kysyä kuu-
lijoilta kuin puhujalta itseltään. Yritän olla 
energinen saarnamies, hauska, viihdyttävä ja 
vakuuttava, en koskaan puhu kuin kyseessä 
olisi joku ikävä velvollisuus. Ihmiset tuntuvat 
pitävän puhe-esiintymisistäni, mikä on aina 
ihmetyttänyt minua, koska olen pohjimmiltani 
lähes sairaalloisen ujo ja esiintymiskammoi-
nen - ja äänikin on kuin psykoottisella marsul-
la. 

– Kasvomaskit toivottavasti muistuttavat 
meitä kaikkia kaikilla aisteilla (no, ei ehkä ha-
julla…) kommunikoimisen tärkeydestä. Äänen 
paino, selkeys, eleet ja ilmeet, käsien liikkeet, 
kehonkieli – puhe ei ole pelkkää ilman värisyt-
telyä, vaan paljon enemmän. 

ESKON KIRJALLINEN TUOTANTO on muodostu-
nut laajaksi. Tieto-Finlandia-palkinnon hän sai 
vuonna 2002 teoksestaan Kotona maailman-
kaikkeudessa. Eläkkeelle hän jäi avaruustäh-
titieteen professorin virastaan kuutisen vuotta 
sitten. Rauhallista eläkeläisen elämää rytmittä-
vät esitelmätilaisuudet, joita normaalivuotena 
on ollut noin sata. Nyt ne ovat joko peruuntu-
neet tai muuttuneet verkon kautta pidettäviksi, 
joten Teamsit ja Zoomit ovat tulleet tutuiksi. 
Hän asuu Helsingin Laajasalossa vaimonsa, 
taidegalleristi Virpi Valtaojan kanssa.

– Olemme yleensä paenneet vuoden vaihtu-
mista pakoon ulkomaille: Tukholma, Dublin, 
Venetsia, Pioppi, Alhambra, Tasmania, Cookin 
saaret, Goa, New York ja mitähän kaikkia 
niitä on meillä ollutkaan. Oli mukava viettää 
jouluaattoa Trader Vicin rantabaarissa Ra-
rotongan satamassa rommidrinkkejä juoden, 
turvassa kaikelta hössäkältä ja suukon saavil-
ta joulupukeilta. Uusi vuosi Venetsiassa Py-
hän Markuksen torilla on ollut myös aikamoi-
nen elämys. Nyt meillä oli kotijoulu kahden, 
mutta ei se mitään.  

– Viihdymme vaimon kanssa kahdestaan 
kotona muutenkin, joten korona ei ole niin 
kauhean paljon muuttanut muita päivärutii-
neja. Luen paljon, ainakin metri tietokirjalli-
suutta (enimmäkseen) on aina puolivuotista-
voitteena. Ja tietysti kirjoitan, pari kolumnia 
joka kuukausi, ja seuraava oma kirja on myös 
tekeillä.

Esko on nostanut kajakit talviteloille. 
– Nyt toivomme kunnon talvea, jotta meri 

jäätyy (toisin kuin viime talvena) ja voimme 
kävellä jäällä täällä itäisen Helsingin saaris-
tossa.
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Digitaalinen tekstitys:
Valitse television tai digiboksin asetuksista 
tekstityskieleksi hollanti. Tallentavat digibok-
sit mahdollistavat tallennuksen tekstityksen 
kanssa. Tämä koskettaa erityisesti seuraavia 
kanavia:
- YLE 1 (myös YLE Uutisten tekstitys klo 15.00, 
17.00,
  19.10, 20.30 ja 21.50).
- YLE 2
- YLE Teema
- YLE FEM (ruotsinkieliset ohjelmat ruotsiksi)
- MTV3
 
Perinteinen teksti-tv:n tekstitys:
Valitse tällöin tekstitys seuraavilta sivuilta: 
- YLE 1 sivu 333
- YLE 2 sivu 334
- Yle Teema sivu 336
- NELONEN sivu 333

TV-tekstitys 
kuntoon! 

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

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

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

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

LISÄTIETOJA TEKSTITYKSESTÄ:
YLE: www.yle.fi/ohjelmatekstitys ja 
Facebookista:  www.facebook.com/yleohjelmatekstitys.

Kattava TV-opas, jossa kerrotaan kaikkien pääkanavien koti-
maisten ohjelmien tekstityksestä löytyy verkko-osoitteesta: 
http://www.ampparit.com/tv-opas -- > klikkaa hiirellä ohjel-
man kohdalle, niin avautuu ohjelmatiedosta kertova ikkuna 
ja samalla kertoo, onko ohjelma tekstitetty.

Seuraa  Kuuloliittoa
Facebookissa

Tinnitus
Asiantuntijaluento

Luennoitsijana Antti Aarnisalo,  
ylilääkäri, linjajohtaja, HUS 
24.3.2021 klo 11.30-13.15

Tapahtuma järjestetään Zoom-etäyhteysalus-
talla. Yhdistykset voivat halutessaan järjestää 
alueillaan yhteisen tilaisuuden webinaarin 
seuraamiseksi. Tilaisuuden järjestäjän tulee 
noudattaa alueen viranomaisohjeistuksia ko-
ronapandemian aikana. Osallistujat vastaavat 
itse tulkkauksen tilaamisesta.

Kaikille määräaikaan mennessä ilmoittautu-
neille lähetetään linkki tapahtumaan edellise-
nä päivänä.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen tapahtuu Kilta-
järjestelmän kautta https://kilta.kuuloliitto.fi/
kotisivut/ viimeistään 22.3.2021
Lisätietoja antavat:

Maria Timonen p. 0400 903 407  
Paula  Hesso p. 044 335 0760  
Johanna Juola p. 0400 802 667
Sähköpostit ovat muotoa 
etunimi.sukunimi@kuuloliitto.fi
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Unelmoimme maailmasta, jossa kaikilla on Unelmoimme maailmasta, jossa kaikilla on 
yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua. Sinun yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua. Sinun 
tuellasi Kuuloliitto mm. kouluttaa vapaaehtoi-tuellasi Kuuloliitto mm. kouluttaa vapaaehtoi-
sia ohjaus- ja neuvontatyöhön, järjestää lasten sia ohjaus- ja neuvontatyöhön, järjestää lasten 
ja nuorten leirejä, testaa kuuloa ja jakaa tietoa ja nuorten leirejä, testaa kuuloa ja jakaa tietoa 
Kuuloauto-kiertueella sekä vaikuttaa ympäristön Kuuloauto-kiertueella sekä vaikuttaa ympäristön 
esteettömyyteen. Kuuloliiton työtä voit tukea esteettömyyteen. Kuuloliiton työtä voit tukea 
monella eri tavalla.monella eri tavalla.

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

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

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

• Testamenttilahjoitus
Testamentin avulla voit edistää tärkeänä Testamentin avulla voit edistää tärkeänä 
pitämiäsi asioita liiton toiminnassa. Testament-pitämiäsi asioita liiton toiminnassa. Testament-
tilahjoittaja voi itse määrätä, miten hänen tilahjoittaja voi itse määrätä, miten hänen 
lahjoittamansa varat kohdennetaan. Pienikin lahjoittamansa varat kohdennetaan. Pienikin 
testamenttilahjoitus on merkittävä ja sillä testamenttilahjoitus on merkittävä ja sillä 
saadaan paljon hyvää aikaan. Kysy lisää testa-saadaan paljon hyvää aikaan. Kysy lisää testa-
menttilahjoituksista info@kuuloliitto.fimenttilahjoituksista info@kuuloliitto.fi

Poliisihallitus on myöntänyt 22.1.2020 Kuuloliitto ry:lle Poliisihallitus on myöntänyt 22.1.2020 Kuuloliitto ry:lle 
rahankeräysluvan nro RA/2020/62. Lupa on voimas-rahankeräysluvan nro RA/2020/62. Lupa on voimas-
sa koko maassa 22.1.2020 – 31.12.2021 Ahvenan-sa koko maassa 22.1.2020 – 31.12.2021 Ahvenan-
maa poislukien. Keräyksen toteuttaa Kuuloliitto ry. maa poislukien. Keräyksen toteuttaa Kuuloliitto ry. 
Kerätyillä varoilla koulutetaan liiton jäsenyhdistysten Kerätyillä varoilla koulutetaan liiton jäsenyhdistysten 
jäseniä yhdistys- ja kuulonhuoltotoimintaan, tuote-jäseniä yhdistys- ja kuulonhuoltotoimintaan, tuote-
taan viestintä- ja opasaineistoja kuulovammaisille ja taan viestintä- ja opasaineistoja kuulovammaisille ja 
suurelle yleisölle mm. kuulonsuojauksesta ja työky-suurelle yleisölle mm. kuulonsuojauksesta ja työky-
vystä. Varoilla tuetaan myös kuuloauton toimintaa ja vystä. Varoilla tuetaan myös kuuloauton toimintaa ja 
järjestetään jäsentapahtumia ja lasten- ja nuortenleire-järjestetään jäsentapahtumia ja lasten- ja nuortenleire-
jä. Keräysluvan alaiset tuotot käytetään  vuosien 2020 jä. Keräysluvan alaiset tuotot käytetään  vuosien 2020 
– 2021 aikana.– 2021 aikana.

Tue 
Kuuloliiton 
toimintaa

 21 



Ikäihmisten tietotekniikkayhdistys Enter 
ry tarjoaa senioreille henkilökohtaista ja 
maksutonta digiopastusta Uudellamaalla. 
Neuvoja voi pyytää esimerkiksi puheli-
men hankintaan liittyvissä asioissa.

– Normaalioloissa opastamme kirjastoissa 
ja palvelukeskuksissa, sellaisissa julkisissa 
paikoissa, joissa seniorit muutenkin asioivat. 
Helpointa opastaminen on, kun päästään yh-
dessä katsomaan opastettavan laitetta. Poik-
keusaikana opastusta on annettu etänä, kertoo 
vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Nina 
Ziessler Enter ry:stä.

Opastajina toimivat Enterin vapaaehtoiset 
vertaisopastajat, jotka ovat itsekin seniori-
ikäisiä. 

– Saamme kiitosta heidän kärsivällisestä 
asenteestaan. Opastajillamme on aito halu 
auttaa.

Enterin tarjoamaa digiopastusta voi pyytää 
omien laitteiden, kuten kännykän, tabletin 

tai tietokoneen käyttöön. Neuvoja voi pyytää 
myös nettiyhteyksiin, sähköisiin palveluihin 
tai laitteen hankintaan liittyvissä asioissa. 

– Opastuksissa ei tehdä asioita toisen 
puolesta, vaan tuetaan opastettavan omaa 
oppimista. Jos tarvitsee enemmän perehdytys-
tä vaikkapa jonkun ohjelman käytössä, kan-
nattaa tutkia kansalais- ja työväenopistojen 
kurssitarjontaa, Ziessler lisää.

Enter järjestää myös tietoiskuja ajankohtai-
sista tietotekniikka-aiheista. 

– Tällä hetkellä tietoiskut järjestetään 
etänä. Osa tietoiskuista on kaikille avoimia, 
osa pelkästään jäsenistölle. Näihin voi ilmoit-
tautua verkkosivujemme tapahtumakalenterin 
kautta.

Enter tekee yhteistyötä myös Kuuloliiton 
Digitaidot-projektin kanssa.

– Olemme mukana yhteisissä verkostoissa, 
joissa vaihdamme kokemuksia ja asiantunti-
juutta digitukeen liittyen eri näkökulmista. 
Digituki on viranomaisten käyttämä termi, it-
se käytämme mieluummin sanaa digiopastus, 
mutta käytännössä on kyse samasta asiasta.

– Kuuloliiton kautta olemme saaneet vink-
kejä siitä, miten huomioida opastuksessa myös 
kuuloasiat. Viime syksynä pidimme opastus-
paikkojen yhteyshenkilöille tilaisuuden, jossa 
Kuuloliiton Digitaidot-projektin projektikoor-
dinaattori Hanna Rantala puhui opastusym-
päristön merkityksestä.

Lisätietoja: 
www.entersenior.fi
Enterin jäseneksi voi ilmoittautua nettisivujen kaut-
ta, jäsenmaksu on 30e vuodessa.
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Enter ry tarjoaa Enter ry tarjoaa 
digiopastustadigiopastusta

Enter, Nina Ziessler.  KUVA: KARRI ANTTILA
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➔

Poikkeusaika on siirtänyt toimintoja entistä 
enemmän verkkoon. Monen kohdalla uuden 
puhelimen hankinta on tullut ajankohtaiseksi. 
Kysyimme vinkkejä ikäihmisen puhelimen 
valintaan sekä Enter ry:stä että hiljattain 
oman puhelimensa vaihtaneilta. Kysymyksiin 
vastasi Lea Grönlund, joka toimii Enter ry:n 
vertaisopastajana. Lea on ollut puhumassa 
myös Helsingin Kuuloyhdistyksen senioreille 
kännykkä ja tietokoneasioista. Käyttäjänäkö-
kulmaa aiheeseen tuovat Lea Höök ja Pertti 
Köyste.

Mitä ikäihmisen kannattaa huomioida 
puhelimen valinnassa?

Alkuun kannattaa miettiä, mitä puhelimella 
aikoo tehdä. Riittääkö perustoiminnat: soitto, 
tekstiviestit, kello, kalenteri, muistutukset, 
kamera tai radio. Onko näkö huonontunut, 
jolloin pitää saada isokokoiset näppäimet ja 
selkeät tekstit (valkoinen pohja ja mustat 
kirjaimet). Onko kuulo alentunut ja käyttää-
kö kuulolaitetta, jolloin laitteen pitää tukea 
kuulolaitetta. Saako soittoäänen tarpeeksi 
voimakkaalle tai olisiko värinä parempi tule-
van puhelun ja viestin merkiksi. Onko käsissä 
vapinaa, jolloin puhelimen koko, liukkaus ja 
paino kannattaa testata. 

Älypuhelimissa pitää valita käyttöjärjes-
telmä: iOS tai Android. Laitetta valitessa 
kannattaa huomioida, onko käyttöjärjestelmä 
itselle tuttu tai onko lähipiirissä joku, joka 
osaa sen käytössä opastaa. Jos itsellä on iPad, 
niin iPhone on silloin hyvä valinta. Ostoksille 
kannattaa mennä yhdessä laitteita tuntevan 
kanssa ja erityistarpeet laittaa etukäteen 
muistiin. Älypuhelimessa on hyvä huomioida 
riittävä muistin koko, vähintään 64Gb. Poistu-
massa olevia malleja ei kannata ostaa, niissä 
loppuu tuki käyttöjärjestelmälle ja sovelluksil-
le.

Mitä etuja ja haasteita näette Doro puhe-
limissa suhteessa muihin älypuhelimiin?

Dorojen näppäinmallit ovat hyviä ja niissä 
on hyvä kuuluvuus, isot tekstit, selkeät näp-

päimet ja turvatoiminnot. Kannattaa kokeilla 
pitääkö läppämallista vai tavallisesta. Doron 
Androidin päälle on tehty erilainen käyttöliit-
tymä, johon ei moni osaa antaa tukea. Se on 
kuitenkin selkeä, kun siihen tutustuu. Netistä 
löytyvät ohjekirjat ovat hyviä. Muistin koko 
saattaa tuottaa haastetta, jos käyttää laitet-
ta monipuolisesti. Etuna on tosi kova äänen 
voimakkuus ja turvanäppäin, jonka ohjelmoi-
tuna saa lähettämään avunpyyntötekstiviestin 
useammalle.

Monen ikäihmisen kuulo on heikentynyt. 
Mitä tällöin kannattaa ottaa huomioon 
puhelinta valitessa/käyttäessä?

Pitää kokeilla riittääkö puhelimen kuulu-
vuus. Kuulokkeiden käyttö saattaa parantaa 
kuuluvuutta, jolloin muut hälyäänet jäävät 
pois. Kotioloissa kaiuttimen käyttö voi olla 
kuulokojeen käyttäjälle toimiva ratkaisu. Neu-
von aina opastettaville, mistä ääntä saa lisät-
tyä/vähennettyä.

iPhonessa on hyviä ominaisuuksia kaikille 
käyttäjille. Petralex-sovellus iPhonen kuu-
lokkeiden kanssa auttaa TV:n äänen kuulu-
vuudessa. Myös näkövammaisille on hyviä 
puheohjelmia. Androidessa merkit, joissa on 
ns. puhdas (muokkaamaton) Android, on hyvä 
valinta.  

Enter ry:

Puhelimen valinta lähtee  
käyttäjän tarpeista

Enter,  Lea Grönlund. 
KUVA: AULIKKI UUSITALO-KASVIO

 23 



Mitkä perustoiminnot kannattaa hyödyn-
tää, kun puhelimen ottaa käyttöön?

Kannattaa opetella soittaminen ja vastaa-
minen, kaiuttimen käyttö sekä mistä löytyy 
näppäimistö puhelun aikana. Tärkeitä ovat 
myös puhelimen laittaminen äänettömäksi ja 
äänen voimakkuuden säätö. Sanelutoimintoa 
kannattaa hyödyntää myös. Aina kun puhe-
limessa avautuu näppäimistö kirjoittamista 
varten, voit painaa mikrofonin kuvaketta ja 
tehdä sanelun. Hyviä ominaisuuksia ovat 
myös tekstin suurentaminen, tekstin lihavoin-
ti, näytön järjestäminen, sovellusten kansioin-
ti: esim. Pankit, Liikenne, Lehdet, TV (Areena, 
MTV, Ruutu), Turva (112 suomi, Koronavilk-
ku, Kartat), Yhteisöt (Facebook, Twitter).

Mitä haluaisit sanoa ikäihmiselle, joka 
arastelee puhelimen hankintaa?

Monet kokevat aluksi, että puhelimen käyt-
tö on hankalaa ja usko meinaa loppua. Yleen-
sä tässä auttaa rohkaisu. Harjoittelu tekee 
mestarin! 

Usein haastavaa on kirjoittaminen ja 
näppäinten kosketus eri lailla eri vaiheissa. 
Asetusten laittaminen itselle sopivaksi yleensä 
auttaa. Puhelimen kautta saa hyvän monipuo-
lisen harrastuksen, eikä tarvitse olla yksin. 
Kuvan ottaminen ja lähetys onnistuneesti 
ystävälle tuo iloa. Rohkeasti vaan uutta oppi-
maan ja Enterin opastuksiin mukaan. Uuden 
oppiminen on hauskaa!

Muita vinkkejä puhelimiin liittyen?
iPhone oppii hyvin uusia temppuja Sirin 

kautta, joka on puheentunnistukseen perus-
tuva avustaja. Voit puhumalla antaa käskyjä: 
soita, lue uudet viestit, kirjoita viesti, lue uu-
det sähköpostit, paljonko kello on, mikä päivä 
on, millainen sää on tai avaa Iltalehti.

Opastuksissa tulee paljon kysymyksiä myös 
päivityksistä: mitä ne tarkoittavat ja miten ne 
tehdään. Yleensä päivitykset parantavat sovel-
luksen tai koko laitteen käytettävyyttä sekä 
tietoturvaa. Siksi ne kannattaa tehdä. Päivi-
tyksen onnistuminen vaatii, että puhelimessa 
on riittävästi virtaa, joskus myös sitä, että se 
on kytketty wifi-verkkoon.

Myös käyttäjätilejä ihmetellään. Puhelimen 
käyttöönottovaiheessa ei nykyään voi ohit-
taa Google-tilin (androideissa) tai Apple-tilin 
(iPhoneissa) luomista. Muuten ollaan pian 
ongelmissa.

Lea Höök, 
Porvoon Seudun Kuulo ry

Millainen älypuhelin sinulla on?
OnePlus6 (Android). Hankin tämän pari 

vuotta sitten. Olen ollut tyytyväinen: tämä on 
ollut kaikin puolin hyvä puhelin.

Miksi valitsit kyseisen puhelimen? Mikä 
oli sinulle tärkeää?

Olin lukenut arvosteluja, joiden pohjalta 
valitsin kyseisen puhelimen. Ei ollut halvim-
masta päästä mutta tämä on toiminut erittäin 
hyvin. Puhelinta hankkiessa tärkeää oli, kun-
han pääsen internettiin. Nyt korona-aikana 
olen oppinut tekemään videoita, olemaan 
etätapaamisissa, käyttämään kalenteria. Olen 
oppinut itsekseni - erehdyksien kautta.  

Millaisia asioita tykkäät tehdä puhelimel-
lasi? 

Videopuhelut lastenlasten kanssa nyt 
korona-aikana. Muutenkin on kiva nähdä 
ihmisiä, nyt kun ei pääse liikkumaan. Pidän 

TEKSTI: HANNA RANTALA
(KUVAT: LEA HÖÖK, PERTTI KÖYSTE)

Kokemuksia 
älypuhelimista
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Pertti Köyste, 
Helsingin Kuuloyhdistys

Millainen älypuhelin sinulla on?
Motorola, jossa Android 7.

Miksi valitsit kyseisen puhelimen? Mikä 
oli sinulle tärkeää?

Aiemmin minulla oli Windows-puhelimia. 
Hieman petyin näiden kestävyyteen. Selvitin 
Androidin ja Applen puhelimia. Nyt haastat-
telupäivänä Motorola-puhelimeni on kestänyt 
5 vuotta ja toimii edelleen. Tämä on pitkäai-
kaisin puhelin, mikä minulla on ollut. Akku 
on vielä alkuperäinen ja se pitäisi kohta uusia. 
Android-versiolla on kuitenkin rajoitettu elin-
kaari, joten akkujen vaihtamisella ei kannata 
pidentää käyttöikää rajattomasti. Version 
vanhentuessa on parempi ostaa uusi puhelin. 
Minullakin on hankittuna uusi känny tuoreel-
la Androidilla. Otan sen lähiaikoina käyttöön.

Millaisia asioita tykkäät tehdä puhelimel-
lasi?

Nyt Korona-aikana käytän WhatsAppia: 
pidän yhteyttä niin sanottuihin seurapiireihin. 
Meillä perheryhmällä on kiva nimi ”Mafiosot”. 
Viimeksi katsoimme perheuutisia ja Lapin 
kuvia – turvallisesti puhelimen kautta. Säh-
köposti on toinen tärkeä toiminto, johon känny 
on kätevä. Koti-PC:llä sama kestäisi monta 
minuuttia. HSL (Helsingin Seudun Liikenne) 
sovellus on kolmas, jota käytän. Tallinnan 
julkisilla käytin myös Moovit sovellusta, jolla 
pystyin seuraamaan, missä mennään ja missä 
pitää jäädä pois. Googlailen netistä erilaisia 
asioita saadakseni vastauksia päiväkohtaisiin 
kysymyksiin, tyypillisesti muun muassa kau-
pan valikoimat, osoitteet ja aukioloajat.

WhatsAppilla myös esittelyjä ja näin käytän 
sitä työkäytössä. Olen huomannut, että jos 
jonkun kanssa on tavallinen puhelu, tekee 
mieli sanoa, että otetaanko kuvallinen puhelu. 
On kiva nähdä toinen puhelun aikana livenä. 
Tuntuu kuin toinen olisi ihan siinä saman pöy-
dän ääressä. Olen tykännyt näistä puheluista.

Mihin kaikkeen käytät älypuhelintasi? 
Aluksi en tiennyt, mitä tarkoitti älypuhelin. 

Nyt tajuan, että se tarkoittaa tätä älykästä 
käyttöä. Olen opetellut puhelimen käyttöä ja 
tykkään tehdä erilaisia asioita. Esimerkiksi 
olen opetellut tekemään videoita ja teen niitä 
nyt viikoittain. Kalenterin käyttö on toinen. 
Tykkään tehdä erilaisia asioita, jotka tuntuvat 
mielekkäiltä. Puhelimestakin tulee mielekäs, 
kun tekee itselle mielekkäitä asioita. On ollut 
rohkaisevaa uskaltaa kokeilla ja onnistua 
siinä.

Miten kuulovammasi vaikuttaa puheli-
men käyttöösi?

Kuulovamman takia puhelinta ei ole niin 
helppoa pitää korvalla, mutta kaiuttimella sen 
käyttö toimii. Mulla on kuulokojeisiin sopiva 
kaulainduktiosilmukka. Se on kätevä, kun sil-
lä saa kuulolaitteisiin puheen suoraan. Mutta 
mulle on tullut tärkeämmäksi myös se, että 
näkee toisen kasvot.

Mitä on sinusta hyvä ottaa huomioon, kun 
harjoittelee puhelimen käyttöä? 

Nyt kun kaikki tehdään etänä ja etäyh-
teyksien kautta, olen huomannut, että on 
tavallaan turha vastustaa kehittyviä teknii-
koita. Mua välillä jännittää ja en aina heti 
tiedä, mitä pitää painaa. Ihmisten tapaaminen 
oikeasti on toki aina ihanaa, mutta poikkeus-
tilanteissa ja ehkä muulloinkin tarvittaessa 
etäyhteydellä saadaan asioita hoidettua. Eli 
tekniikan vastustaminen ei haittaa kenenkään 
muun elämää kuin omaa. Olen huomannut, 
että välillä on hyvä mennä itseen ja uskaltaa 
kokeilla ja painaa näitä eri nappuloita. Me 
ei olla yksin näiden puhelinten tai tekniikan 
kanssa. Esimerkiksi Porvoossa toimii erilaisia 
digitukiryhmiä, joihin voi mennä kysymään 
tukea. Olen muutaman kerran käynyt ja saa-
nut sieltä aina tukea.

Puhelimessa on niin paljon asioita, mitä voi 
oppia. Ei tarvitse haukata kuin yksi asia ker-
rallaan. Tekee sitä sitten aina yhden päivän 
tai vaikka puoli vuotta, jotta sen oppii. Sitten 
voi siirtyä seuraavaan. Itse oppiminen on ollut 
hyvä juttu. On tärkeää, että itse kokeilee, 
tekee niitä virheitä, ja menee taaksepäin. Niin 
oppii. 

TEKSTI: HANNA RANTALA
(KUVAT: LEA HÖÖK, PERTTI KÖYSTE)

Kokemuksia 
älypuhelimista

➔
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Mihin kaikkeen käytät älypuhelintasi?
Lueskelen joskus ilmaisia iltapäivälehtiä. 

Käytän HSL-matkakorttia ja HSL-matkakort-
tiohjelmalla tarkistan, riittääkö matkakortissa 
saldoa päivän matkoihin. Puhelimessani on 
myös koronavilkku, jota seuraan. Navigaattori 
on välillä apuna esimerkiksi entuudestaan 
tuntemattoman kaupan tai museon löytämi-
sessä. Viimeksi käytin sitä löytääkseni Tampe-
reelta leipomon tehtaanmyymälän.

Seuraan myös säätä. Talviaikana katson 
ulkoliikunta –sivulta, ovatko ladut kunnossa. 
Joskus selaan Helky-kerhon tapahtumaka-
lenteria. Käytän myös Googlen kääntäjää ja 
Hesburger-sovelluksesta päivän tarjouksia. 
Kuvaan kameralla hyviä tilanteita What-
sAppiin, Facebookiin tai itselleni. Kamera on 
hyvä kuvaristikkoja täyttäessäni; jos ristikon 
pikkuruudun kuva on epäselvä, kuvaan sen ja 
suurennan sen. Käytän myös ohjelmaa, jolla 
voin ”heittää” puhelimeni näyttöruudun TV:lle 
ja esitellä valokuviani. Terveysaseman kanssa 
viestittelen tekstiviestein. Laskintakin käytän 
joskus. Joskus olen tarkistanut nopeustestillä 
vuodelta 1980 peräisin olevan kaapeliverkon 
eheyttä. Kohta Helky-kerholla alkaa etäko-
koontumiset Julian toimesta. Emme mene ker-
holle vaan etäkokoonnumme olohuoneissamme 
TV- tai PC-näytön edessä.

Puhelimessani on operaattorin turvapaket-
ti (F-Secure). Virusohjelma on tärkeä, sillä 
välillä netistä tulee uhkia. Eräässä viestissä 
väitettiin hävyttömällä viestillä koti-PC:n 
olevan murrettu. Joskus on hyvä laittaa teippi 
kameralinssin päälle, että saa mielenrauhan.

Miten kuulovammasi vaikuttaa puheli-
men käyttöösi?

Kuulen, kun viestejä tulee tai soi. Mut-
ta koska en voi käyttää kännykkää kuulon 
kautta, tekstipohjaiset toiminnot ovat minulla 
pääroolissa. 

Käytän myös kirjoitustulkkauksen apuna 
Text on Top ohjelmaa kännyssäni ja voin sillä 
seurata vaikkapa oppaan selostusta. Olen 
saanut ohjelmaan tarvittavan lähiyhteysadap-
terin lainaksi kirjoitustulkeilta. Kuluneiden 
viiden vuoden aikana se on muuttanut ris-
teilybussin ja retkien opastukset mukavasti 
esteettömiksi.

Mitä puhelimen käytön oppiessa on sinus-
ta hyvä ottaa huomioon?

Kännystä täytyy pitää hyvää huolta, sillä 
sen joutuminen vääriin käsiin voi olla vaaral-
lista. Esimerkiksi pankkien tunnuslukuohjel-
mista täytyy huolehtia hyvin. Olen kännyoh-
jelmien asennuksissani määrittänyt henkilö-
kohtaisen turvatasoni. Sen turvatasoni nojalla 
en toistaiseksi asenna esimerkiksi MobilePay 
-ohjelmaa tai pankkiohjelmaa, joka sisältää 
myös tilisiirtotoiminnat.

Suosittelen jokaista määrittämään henkilö-
kohtaisen turvatasonsa ja asentavan kännyk-
kään sen tason mukaiset ohjelmat. Androidilla 
on etu, että kadonnut känny voidaan paikallis-
taa kotikoneella ja tarvittaessa tyhjentää.

Iäkkäille suosittelen sim-kortilla varustet-
tua tablettia PC:n tilalle. PC-koneissa päivi-
tykset ovat joskus raskaita ja saattavat mennä 
pieleen. Niissä voi pyytää vaikkapa oman 
perheen kotinörtin apua. Tärkeintä on, että 
tietoturva pysyy viimeisen päälle. Tärkeää 
on myös taito tunnistaa nettiuhkia. Niitä voi 
löytyä sähköpostiviestien joukosta tai vierailta 
web-sivuilta.

Ilman omaa kännyäni ei olisi maailmaa, 
se on vain tosi. Tabletti on puhelimen sijaan 
mukava niille, joilla on vaikeuksia lukea tai 
nähdä. Minullakin on ennestään tabletti, jo-
hon voin siirtää kännyni sim-kortin ja käyttää 
sitäkin, mutta kännykkä mahtuu paremmin 
povitaskuun. 

EN
TE

R 
RY
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Kentältä

Sisä-Savon Kuulo ry piti järjestäytymiskoko-
uksen 11.1.2021. Puheenjohtajana jatkaa Mer-
ja Ropponen, varapuheenjohtaja / jäsenkirju-
ri Arja Tapaninen. 

Sihteeriksi valittiin Raija Kanninen. Hal-
lituksen muut jäsenet Mirja Kallio, Johanna 
Tapaninen, Anitta Hakulinen, Helvi Hä-
mäläinen ja Harri Onttonen. Varajäsenet 
Raija Helminen ja Helena Härkönen.

Vuosi 2020 oli juhlavuosi, Suonenjoen kau-

Sisä-Savon Kuulo ry 
järjestäytyi

TEKSTI JA KUVAT: MARKKU KALLIO

Vaasan Seudun 
Kuuloyhdistyksen 
terveiset
Vietimme Kuuloliiton 90 v juhlia sekä yhdis-
tyksen syyskokouksessamme että Laihian 
kuulokerhossa, jonka vetäjinä toimivat Raija 
ja Pentti Viljanmaa.

Tarjoilut
Liisa Viitala 
ja Markku 
Kallio

punki täytti 150 v, Kuuloliitto ry 90 v ja Sisä-
Savon Kuulo ry 40 v. Juhlallisuudet jäivät 
koronan vuoksi pitämättä. 

Kuuloliitto myönsi ansiomerkit ansiokkaas-
ta toiminnasta maamme kuulovammaisten 
hyväksi: kultainen ansiomerkki Arja Tapani-
nen, hopeinen Merja Ropponen ja pronssinen 
Johanna Tapaninen.

Yhdistys jatkaa kuulolähipalvelua kevät-
kaudella mikäli koronapandemian takia ei tule 
uusia rajoituksia. Joka kuukauden ensimmäi-
nen tiistai klo 10.00 – 11.30 Kutvosen koko-
ustilassa helmikuusta kesäkuuhun. Mukana 
kirjoitustulkkaus.
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       NUORET 

Oli lokakuu ja Kuuloliiton pikku-
joulut lähestyivät huimaa tahtia. 
Miuta jännitti tosi kovasti, vaik-
kakin kaikin puolin positiivisesti. 
Kyseessä oli miun toiset Mootto-
rikorvien pikkujoulut koskaan. 
Edellisestä osallistumisestani 
oli tosin vierähtänyt tovi, olisiko 
ollut vuoden 2015 talvena. Tiesin 
paikalle tulevan monia tuttuja, 
mutta osasin odottaa myös uusia 
naamoja. Olin valmistautunut 
ottamaan kitaran mukaan, jotta 
voisin soitella muiden iloksi, sekä 
myös valmistellut todella hauskaa 
Werewolf-nimistä keskustelurooli-
peliä pelattavaksi yhdessä porukal-
la. Kaikki näytti menevän oikein 
hyvin ja odotukseni olivat todella 
korkealla, kunnes, lokakuun vii-
meisinä päivinä, juuri kuukausi 
ennen pikkujoulujen alkua näin 
jotain järkyttävää:

”Koronan leviämisen vuoksi Nu-
to on päättänyt perua Pikkujoulut.” 
Kylmä hiki alkoi virtaamaan selkä-
piitäni pitkin ja aloin jo vaipua epä-

toivoon, kunnes jatkoin pelokkaan 
postauksen lukemista: ”Mutta elä 
huoli! Nuto toteuttaa Moottorikor-
vien pikkujoulut verkossa perjan-
taina 27.11. klo 18 alkaen.” Suuri 
helpotus valtasi mieleni, toivo ei 
ollutkaan vielä menetetty! Aloinkin 
sitten innokkaana odotella elämäni 
ensimmäisiä etäpikkujouluja koval-
la mielenkiinnolla ja joulumielellä.

Oli etäpikkujoulujen aika ja 
jännitys oli edelleen kova. Miulla 
ei oo ennestään kovinkaan paljoon 
kokemuksia etätapahtumista tai 
muutenkaan videopuheluista. Pää-
tin kuitenkin mennä mukaan ilman 
paineita ja oletuksella, että kaikki 
menee hyvin. Liityin mukaan hieno 
itsetehty tonttuhattu päässäni ja 
huomasinkin paikalla olevan jo 
monia tuttuja kasvoja, mutta myös 
monia uusia. Kaikki tervehtivät 
heti, kyselivät kuulumisia ja ottivat 
miut heti mukaan keskusteluun. 
Ryhmätilanteissa keskustelu ei 
ole vahvimpia osa-alueitani, mutta 
tunsin itseni silti heti tervetul-

leeksi joukkoon, niin kuin aina 
ennenkin Kuuloliiton tapahtumis-
sa! Jonkin aikaa keskusteltuamme 
ja loppujen pikkujoulujuhlijoiden 
liityttyä linjoille, aloitimmekin 
ohjelmaa. Ensimmäisenä isona 
ohjelma ja parhaiten mieleenpai-
nuvimpana oli murhamysteerin 
ratkaisu. Pääsimme ryhmänä 
ratkaisemaan kuolleen toimittajan 
murhatapausta, joka osoittau-
tui todella mielenkiintoiseksi ja 
monipuoliseksi salapoliisityöksi. 
Jokainen teki oman osuutensa mys-
teerin ratkaisemiseksi ja saimme 
kuin saimmekin lopulta ratkaistua 
murhan syyn, että myös toisen-
kin rikoksen siinä samalla! Tämä 
ohjelma numero oli todella hauska 
ja interaktiivinen, sekä jäi mieleen 
jälleen yhtenä positiivisena muisto-
na Kuuloliiton tapahtumista!

Miuta oli myös pyydetty esiinty-
mään yllätysohjelmanumerona ki-
tarani kanssa ja pääsinkin seuraa-
vaksi tekemään etälavadebyyttini 
artistinimellä Tonttu Sulosointu. 
Esitin kappaleen Joulumaa ja myö-
hemmin illanaikana vielä oman 
lapsuuden suosikkijoululauluni 
Petteri Punakuonon. Esiintyminen 
onnistui omasta mielestäni oikein 

Kokemuksia etäpikkujouluista
TEKSTI: LEEVI
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Marraskuun alussa pos-
tiluukustani kolahti 
mystinen kookas yllätys-
kirje. Kirjeen sisällä oli 

pari askartelumateriaalia ja use-
ampi suljettu lisäkirjekuori, joiden 
sisällä oli selvästi jotakin. Liitteenä 
olleiden ohjeiden mukaan kirjeet 
olisi pidettävä suljettuina ja ne 
saisi avata vasta 27.11.2020, kun 
siihen olisi erikseen annettu kunkin 
kirjeen osalta lupa. Lisäksi askar-
telumateriaaleista tuli luoda ennen 
tuota mainittua päivämäärää 
itselleen jouluteemainen päähine. 
Kovin mystistä – mistä oikein siis 
oli kyse?

Kirje oli ennakkomateriaalia 
Nuton eli Kuuloliiton vapaaehtoisis-
ta nuorista koostuvan nuorisotoimi-
kunnan järjestämiin pikkujouluihin. 
Nuton järjestämät pikkujoulut ko-
koavat perinteisesti sankan joukon 
pari-kolmekymppisiä huonokuuloi-
sia nuoria aikuisia saman katon alle 
viettämään yhdessä rentoa ja ta-
kuuvarmasti suupieliä nostattavaa 
iltaa. Pikkujoulut ovat monelle yksi 
vuoden kohokohdista, sillä se tarjoaa 

mahdollisuuden tavata kauempana-
kin asuvia ystäviä ja tutustua uusiin 
toiminnasta kiinnostuneihin kasvoi-
hin. Vallitsevan maailmantilanteen 
vuoksi tämän odotetun tapahtuman 
toteutuminen oli vaakalaudalla. 

Pikkujoulut kuitenkin järjestet-
tiin marraskuun lopulla modernisti 
etäyhteyksin Zoomissa, mikä oli 
aikaisempaan totuttuun verrattuna 
uusi konsepti. Etäpikkujouluihin 
ilmoittautuneille saapui ennen pik-
kujouluja mainittu yllätyskirje, joka 
nostatti odottavaa tunnelmaa ennen 
tapahtumaa. Zoomin linjoille saapui 
tapahtumapäivänä minun lisäk-
seni kaikkiaan parisenkymmentä 
osallistujaa. Zoomiin liittyminen oli 
vaivatonta ja tarvittaessa siihen sai 
lisäohjausta. Myös kirjoitustulkit 
olivat tapahtumassa mukana ja 
tekstitulkkauksen sai muutamalla 
napin painalluksella kätevästi pääl-
le. Koko tapahtuma oli kirjoitustul-
kattu, joten osallistujien oli helppo 
pysyä kärryillä, vaikka jostakin 
kommentista ei olisi saanut selvää 
tai netti olisi sattunut katkeamaan. 
Ohjelmassa oli muun muassa mu-
siikkiesityksiä, visailuja, jouluinen 

hyvin ja toivon, että se kuulosti sa-
malta myös etäyhteyksien toiseen 
päähän. Voi myös olla, että Sulo-
sointu tekee vielä paluun Kuulolii-
ton lavoille joku päivä, emme voi 
koskaan tietää!

Muina ohjelma numeroina toimi 
muun muassa kaksinkamppailu, 
jossa pikkujoulukansalaiset pää-
sivät mittelemään toisiaan vas-
taan monimuotoisissa ja luovissa 
kisailuissa! Kaikilla oli hauskaa 
ja kisaan osallistuttiin huumo-
rilla ja hyvällä kilpailuhengellä. 
Lisäksi pääsimme koettelemaan 
joulutietämystämme tietovisai-
lussa, luomaan yhteisen tarinan 
Suolaisen Tontun seikkailusta, että 
keittämään itsellemme tonttusop-
paa pikkujoulukirjeessä tulleista 
mystisistä aineksista. Jokaisen oh-
jelmanumeron välissä ja aikana oli 
myös mukavaa rentoa jutustelua 
toistensa kanssa, mikä loi ilmapii-
ristä entistä rennomman ja tutta-
vallisemman. Lopulta ilta olikin jo 
ohi ja uupuneet juhlijat alkoivat 
sanoa heippoja toisilleen. Osa jäi 
kuitenkin vielä jutustelemaan kes-

bingo, pakohuonepeliä muistuttava 
etäseikkailu sekä kaiken huippuna 
joulupukin vierailu – ja kaikki tämä 
siis etänä. Yllätyskirjeistä löytyi 
joulupukin tuomiset Korvatunturilta 
ja lisäksi tarvikkeet kaakaon valmis-
tamiseen, ja olikin hauska seurata, 
kun osallistujat keittiöissään valmis-
telivat omia juomiaan ja koristelivat 
niitä yllätyskirjeen mukana tulleilla 
vaahtokarkeilla ja karkkikepeillä!

Pikkujouluissa vierähti muka-
vasti useampi tunti kotisohvalla ja 
kotimatka niiden jälkeen kesti vain 
läppärin sulkemisen verran. Etä-
osallistumismahdollisuus houkutteli 
helppoudellaan mukaan varmasti 
myös sellaisia osallistujia, jotka 
eivät tavallisiin pikkujouluihin olisi 
saapuneet tai päässeet paikalle. 
Etätapaaminen ei tietenkään korvaa 
täysin kasvokkaista kohtaamista, 
mutta tämä pikkujoulukonsepti oli 
kaiken kaikkiaan onnistunut. Nämä 
pikkujoulut osoittivat sen, että kek-
seliäisyydellä ja luovuudella saatiin 
aikaiseksi yhteisöllistä pikkujou-
lutunnelmaa osallistujien välillä 
olevista kilometreistä huolimatta! 
Kiitos järjestäjille ja osallistujille!

kenään sitä sun tätä. Jonkin aikaa 
jutusteltuani, aloin itsekin siirtyä 
nukkumaan hyvillä mielin onnis-
tuneesta ja täysin uudenlaisesta 
pikkujoulukokemuksesta. 

Haluaisinko tällaista etätoi-
mintaa lisää jatkossakin? Ehdot-
tomasti! Etenkin korona-aikana 
etätapahtumat ja -tapaamiset 
olisivat oiva mahdollisuus pitää 
yhteyttä kuuloliittolaisten välillä. 
Toisaalta etätapahtumia voisi olla 
mielestäni myös jatkossakin live-
tapaamisten rinnalla, sillä niiden 
matalakynnyksisyys ja erilaisuus 
mahdollistaisi uudenlaisia tapah-
tumia ja toimintaa perinteisten 
lisäksi! Lisäksi ei tarvitse matkus-
taa omaa tietokonetta tai puhe-
linta pidemmälle, minkä ansiosta 
eripuolilla Suomea asuvat pystyvät 
osallistumaan yhtä lailla mukaan. 
Mielestäni etäpikkujoulut osasivat 
yllättää todella positiivisesti ja aion 
ehdottomasti osallistua jatkossakin 
Kuuloliiton etätapahtumiin siinä 
missä live-tapahtumiinkin. Tule 
sinäkin mukaan ensi kerralla!

TEKSTI: MILMA
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Kurssit 2020

Kelan moniammatillinen 
kuntoutus 

Kuulo-Auris toteuttaa Kelan mo-
niammatillisia yksilökuntoutusjak-
soja kuulovammaisille lapsille, lap-
siperheille, nuorille sekä aikuisille. 
Tällä hetkellä, koronavirustilan-
teen ollessa maltillinen, kuntoutus-
jaksomme toteutuvat normaalisti. 
Kela ja terveysviranomaiset pitävät 
kuntoutuksen toteuttamista tällä 
hetkellä turvallisena, mutta toki 
arvioimme tilannetta jatkuvasti 
tilanteen mahdollisesti kehittyessä. 

Loppuvuoden 2020 Kela tarjoaa 
kaikille yksin kuntoutukseen tu-
leville asiakkaille mahdollisuuden 
yhden hengen huoneeseen normaa-
lin kahden hengen majoituksen 
sijaan. Lisäksi huomioimme kun-
toutuksessa turvallisuuden mm. 
hyvällä käsihygienialla ja olemme 
tehostaneet tilojen puhtaanapitoa. 

Päivitämme mahdolliset muutok-
set kotisivuillemme ja tiedotamme 
toki myös asiakkaitamme mahdolli-
sista heitä koskevista muutoksista. 

Koronatilanteesta huolimatta 
moniammatilliseen yksilökuntou-
tukseen kannattaa tälläkin hetkel-
lä hakea, jotta kuntoutusjaksot to-
teutuvat suunnitellusti ja voimme 
tehdä tulevan vuoden jaksosuun-
nittelua mahdollisimman hyvin 
asiakkaiden yksilölliset tarpeet 
huomioiden. Lisätietoja kuntoutuk-
seen hakemisesta saat omalta kun-
toutusohjaajaltasi, kotisivuiltamme 
tai asiakaspalvelustamme. 

Vuoden 2021 kuntoutusryhmät: 

Lapset: 
Kaikenikäiset lapset 

1. jakso 22.3.-26.3.2021 
1. jakso 17.5.-21.5.2021 
2. jakso 16.8.-20.8.2021 
3. jakso 8.11.-12.11.2021 

Alle kouluikäiset lapset 
1. jakso 12.4.-16.4.2021 
2. jakso 2.8.-6.8.2021 
3. 7.12.-10.12.2021 

Koulunsa aloittavat lapset 
1. jakso 8.3.-12.3.2021 
2. jakso 13.9.-17.9.2021 
3. Vuonna 2022 

Alakouluikäiset lapset 
1. 21.6.-24.6.2021 
2. 30.8.-3.9.2021 
3. 22.11.-26.11.2021 

Lapset Mikrotia 
1. 26.4.-30.4.2021 
2. 27.9.-1.10.2021 

Nuoret 
1. jakso 6.4.-9.4.2021 
2. 14.6.-18.6.2021 
3. 20.9.-24.9.2021 
 

Aikuiset 
1. jakso 22.2.-26.2.2021 
1. jakso 3.5.-7.5.2021 
1. jakso 6.9.-10.9.2021 
1. jakso 15.11.-19.11.2021 
2. jakso 31.5.-4.6.2021 
2. jakso 23.8.-27.8.2021 
3. jakso 18.10.-22.10.2021 
 

CI-jakso, aikuiset 
Ryhmä 1 

1. jakso 29.3.-1.4.2021 
2. jakso 7.6.-11.6.2021 
3. jakso 1.11.-5.11.2021 

Ryhmä 2 
1. jakso 26.-30.7.2021 
2. 4.-8.10.2021 
3. jakso: vuonna 2022 

Meniere-jakso, aikuiset 
Ryhmä 1 

2. jakso 19.4.-23.4.2021 
Ryhmä 2 

1. jakso 24.5.-28.5.2021 
2. jakso 9.8.-13.8.2021 
3. jakso 29.11.-3.12.2021 
 

Tiedustele vapaista paikoista 
Kuulo-Auriksen henkilökunnalta. 
Mikäli olet kiinnostunut kuntou-
tukseen hakeutumisesta, olethan 
yhteydessä asiakaspalveluumme, 
niin voimme heti katsoa sinulle 
sopivan kuntoutusajankohdan ja 
ohjata kuntoutuspäätöksen hake-
misessa. 

 
Lisätietoja: 
Asiakaspalvelu 
asiakaspalvelu@auris.fi 
p. 044 770 8444 (ma-pe klo 9-15) 
www.auris.fi  

Kuuloliiton 
Kuulokurssit 
Kurssien järjestelyjen osalta seura-
taan aktiivisesti koronaepidemian 
tilannetta, ja kurssit toteutetaan 
aina viranomaisohjeita noudattaen. 
Mikäli tilanne alueilla muuttuu, 
tiedotamme kurssien mahdollisesta 
perumisesta tai siirtämisestä myö-
hempään ajankohtaan.

Alueilla järjestettävät kurssit 
(2pv+1pv)
Kuuloliitto järjestää kymmenen 
alueellista kuulokurssia vuonna 
2021. Kahdeksan kurssia on suun-
nattu ikääntyneille kuulokojeen 
käyttäjille, yksi kurssi on tarkoi-
tettu työikäisille ja yksi kurssi on 
tinnituspainotteinen. Kaikkiin 
kursseihin voi myös läheinen osal-
listua. 

Ajankohdat ja paikkakunnat 
ovat:
•	17.-18.3.2021 Kouvola, Original 

Sokos Hotel Vaakuna (kurssi 
täynnä)

•	21.-22.4.2021 Kemijärvi, Koillis-
Lapin musiikkiopisto ja Hotelli 
Mestarin Kievari (kurssi täynnä)

•	19.-20.5.2021 Jyväskylä, Scandic 
Laajavuori 

•	15.-16.9.2021 Rokua Health & 
Spa Hotel

•	28.-29.9.2021 Vaasa (paikka 
avoin)

•	6.-7.10.2021   Lahti, Scandic Lah-
ti City

•	20.-21.10.2021 Turku (paikka 
avoin)

•	27.-28.10.2021 Joensuu (paikka 
avoin)

•	10.-11.11.2021 Tinnituspainottei-
nen kurssi (paikka avoin)

•	24.-25.11.2021 Työikäisten kurssi 
(paikka avoin)

Kurssien tavoitteena on tarjota 
ikääntyneille, työikäisille, tinnituk-
sesta kärsiville ja heidän läheisil-
leen mahdollisuus toisten samassa 
tilanteessa olevien kohtaamiseen. 
Vertaiskeskustelut ja läheisten 
kokemukset kuulon tuomista 
haasteista sekä arjessa toimimisen 
keinoista ovat osa kurssiohjelmaa. 
Kursseilla käsitellään kuuloon 
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liittyviä teemoja ja kuulon vaiku-
tusta toimintakykyyn. Osallistujat 
saavat valmiuksia kuulokojeen 
käyttöön, sekä tietoa kuulon apuvä-
lineistä, kommunikaatiomenetel-
mistä ja tulkkauspalvelusta. 

Työikäisten kurssilla käsitellään 
myös työelämään liittyviä kuulon 
tuomia haasteita ja pohditaan yh-
dessä keinoja työssä jaksamiseen. 
Tinnituskurssilla perehdytään kuu-
loaistin toimintaan ja tinnituksen 
poisoppimisen menetelmään.

Kurssit sisältävät kahden päi-
vän kurssiohjelman ja puolen 
vuoden kuluttua järjestettävän 
jatkotapaamisen, jonka ajankoh-
ta sovitaan kurssilla. Tinnituskurs-
silla ei ole jatkopäivää. Majoitus 
on kahden hengen huoneissa 
täysihoidolla. Kurssit ovat osallis-
tujille maksuttomia. Matkakuluista 
osallistujat vastaavat itse. 

Kurssien järjestelyjen osalta 
seurataan aktiivisesti koronae-
pidemian tilannetta, ja kurssit 
toteutetaan aina viranomaisohjeita 
noudattaen. Mikäli tilanne alueil-
la muuttuu, tiedotamme kurssien 
mahdollisesta perumisesta tai 
siirtämisestä myöhempään ajan-
kohtaan.

Lisätietoa ja hakemukset:  
Kuuloliiton verkkosivut:  
https://www.kuuloliitto.fi 
Kuntoutussihteeri Maria Timonen 
p. 0400 903 407,  
maria.timonen@kuuloliitto.fi  
Suunnittelija Sanna Lehtoväre  
p. 040 770 3803,  
sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi 

Hakemukset tulee lähettää vii-
meistään kuusi viikkoa ennen 
kurssin ajankohtaa, joko täyttä-
mällä sähköisen hakemuksen Kuu-
loliiton sivuilla, sähköpostilla tai 
maapostina. Hakemukset Vaasan, 
Lahden ja Turun kursseille: 
Sanna Lehtoväre, Kopolan kurssi-
keskus, PL 11, Velisjärventie 50, 
17801 Kuhmoinen. Hakemukset 
Jyväskylän, Rokuan, Joensuun 
sekä tinnitus- ja työikäisten-
kurssille: Maria Timonen, Kuulo-
liitto ry, PL 1188, 70211 Kuopio.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan 
kurssivalinnasta kirjeellä noin kol-
me viikkoa ennen kurssia. Valin-

nassa etusijalla ovat hakijat, jotka 
eivät aikaisemmin ole osallistuneet 
kuulon sopeutumisvalmennukseen.                                                                      
 

Ikääntyneiden kuulokojeen 
käyttäjien ja heidän läheisten 
Kuulokurssit Kopolassa
Kuuloliiton Kopolan kurssikeskus 
järjestää 10 Kuulokurssia ikään-
tyneille kuulokojeen käyttäjille ja 
heidän läheisilleen. 

Kurssi pyrkii edistämään 
huonokuuloisen toimintakykyä 
ja kuulovamman huomioimista 
jokapäiväisessä elämässä. Kurssilla 
osallistujat saavat ohjausta kuulo-
kojeen käyttöön, tietoa apuvälineis-
tä, kommunikaatiomenetelmistä 
ja tulkkauspalvelusta. Kurssilla 
on vertaiskeskusteluja sekä kojeen 
käyttäjille että myös heidän lähei-
silleen sekä kuulovammaan liitty-
viä luentoja. Valinnassa etusijalla 
ovat ensikertalaiset. 

Kurssit ovat viiden päivän mit-
taisia. Majoitus järjestetään täysi-
hoidolla. Kurssit rahoittaa Sosiaali- 
ja terveysjärjestöjen avustuskeskus 
(STEA) ja sen on osallistujille 
maksuton. Matkakulut osallistuja 
kustantaa itse.
Kurssien ajankohdat:

• 8.-12.3.2021
• 22.-26.3.2021
• 12.-16.4.2021
• 3.-7.5.2021
• 17.-21.5.2021
• 23.-27.8.2021
• 6.-10.9.2021
• 20.-24.9.2021
• 11.-15.10.2021
• 8.-12.11.2021

Omakustanteiset loma- ja 
viikonlopputapahtumat 
Kopolassa

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

TAPAHTUMA HINTA  AJAN- 
  KOHTA 
Lentopallo/Neulonta-
viikonloppu 130 €/hlö 12.-14.3
”Mitä meille kuuluu?”
-vertaistapaaminen 130 €/hlö 20.-22.4
 Lauluja viittoen 
viikonloppu 130 €/hlö 23.-25.4
Hyvinvointi/Neulonta-
viikonloppu 130 €/hlö 7.-9.5
”Mitä meille kuuluu?”
-vertaistapaaminen 130 €/hlö 25.-27.5    
Frisbee/Neulonta-
viikonloppu 130 €/hlö 3.-5.9
”Mitä meille kuuluu?”
-vertaistapaaminen 130 €/hlö  14.-16.9

Yhteystiedot 
Kuuloliitto ry, Kopolan kurssikes-
kus
Velisjärventie 50, PL 11, 17801 
Kuhmoinen
Sanna Lehtoväre
sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi
p. 0407703803 / 03 55 22 111
Kotisivut: www.kopolakuhmoinen.fi
Facebook sivut: Kopola Kuhmoinen
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Kopolan 
Kannatusyhdistys 
tiedottaa

Vuosi 2020 on takana ja viimevuoden maalis-
kuussa alkanut korona Covid-19 pandemia jat-
kaa kulkuaan edelleen haitaten toimintaam-
me. Viime kesänä jo näytti hyvältä suunnaten 
ajatuksemme normaaliin toimintaan, mutta 
kakkosaalto muutti kaiken. Epävarmuus on 
vieläkin kaiken toiminnan yllä, mutta alka-
neet rokotukset luovat uskoa parempaan. 
Muistetaan ja noudatetaan ohjeita, pidetään 
läheisistä ja itsestämme huolta, niin tästäkin 
selvitään. Tervetuloa tapahtumiin siten, kun 
rajoitukset antavat myöden

28-30.5 Kopolan kevättalkoot 
Tapahtuma toteutetaan yhdessä Kopolan 
Kurssikeskuksen kanssa. Teemana on ympä-
ristön kunnostus, polttopuiden teko, raken-
teiden korjaaminen, siivous ja paljon muuta. 
Kävelyreitti puronvartta seuraten kaipaa 
myös kunnostusta. Olemme saaneet seura-
kunnan kiinteistöpäälliköltäkin luvan raivata 
puron vartta myös heidän puoleltaan. Joten 
töitä riittää, siis tulkaa joukolla talkoisiin.

Kopolan kurssikeskus tarjoaa majoituksen 
ja ruokailut, KKY muun nautittavan ja hyvän 
porukkahengen

Kyselyt ja ilmoittautuminen Marja Antola 
puh: 040-072 3884;  
meili: marja.antola@dnainternet.net

Kokouskutsu KKY:n vuosikokoukseen 30.5 
Kopolan Kannatusyhdistys ry:n sääntömääräi-
nen vuosikokous pidetään Kopolan kurssikes-
kuksessa Kuhmoisissa sunnuntaina 30.5.2021 

klo 13:00 alkaen. Kokous alkaa kahvitarjoilul-
la klo 12:00, mahdollisuus myös omakustan-
teiseen keittolounaaseen. Varsinainen kokous 
alkaa klo 13:00.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset 
asiat Kopolan Kannatusyhdistys ry:n sääntö-
jen 14. pykälän mukaisesti sekä muut halli-
tuksen ja jäsenten kokouksessa esille tuomat 
asiat.

KURSSIT JA TAPAHTUMAT

10-13.8 KKY:n kesäpäivät
Elokuun kuulauteen Kopolaan toivotaan niin 
perheitä kuin yksittäisiä henkilöitä. 

Kesäpäivät on rentouttava vertaistukita-
pahtuma, jossa myös asiapitoisia luentoja.

Lisätiedot
Hinta: 200€, KKY:n jäsenhinta 180€
Kesäpäivien tiedustelu: Kari Kanerva; puh: 
040-742 5198; meili: kari.kanerva4@gmail.com
Ilmoittaudu Elina Rytsölälle viimeistään 29.6.; 
Puh: 040-569 1463;  
meili: elina.rytsola@gmail.com

Muut KKY:n järjestämät tapahtumat vuonna 
2021 Kopolassa

13-15.8 Perussiivoustalkoot 
10-12.9 syystalkoot 
24-26.9 KKY:n elokuvapaja
1-3.10 Vertais- ja virkistysviikonloppu
22-24.10 KKY:n Retriitti
23–26.12 joulu 
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TUETUT LOMAT HUONOKUULOISILLE 
AIKUISILLE JA LAPSILLE LÄHEISINEEN

”Voimaa vertaisuudesta  
– lomat omatoimisille aikuisille”

LOMAPAIKKA LOMA-AIKA
Santa´s Resort & Spa Hotel  
Sani (Kalajoki) 22.8.-27.8.2021
Suomen Latu Kiilopää/Hotelli 
Niilanpää (Saariselkä /Inari)  29.8.-3.9.2021
Imatran Kylpylä (Imatra) 5.9.-10.9.2021
Kuntoutumiskeskus  
Apila Oy (Kangasala) 6.9.-11.9.2021
Kylpylähotelli Peurunka  
(Laukaa) 26.9.-1.10.2021
Lehmirannan  
lomakeskus (Salo) 27.9.-2.10.2021

TUETTU LOMA LAPSIPERHEILLE, MISSÄ 
JOLLAIN PERHEENJÄSENELLÄ ON 
KUULOVAMMA
”Voimaa vertaisuudesta  
– lomat lapsiperheille”

LOMAPAIKKA LOMA-AIKA
Sport & Spa Hotel Vesileppis  
Oy (Leppävirta) 25.7.-30.7.2021

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/huoneistoissa, ryhmäkohtainen 
lomaohjelma, johon osallistuminen on vapaa-
ehtoista. sekä lomapaikan allasosaston ja kun-
tosalin käyttö. Kuuloliitosta on mahdollisuuk-
sien mukaan lomilla mukana vapaaehtoinen 
vertaisohjaaja järjestäen pienimuotoisia ohjel-
matuokioita. Kuuloliitto järjestää pääsääntöi-
sesti yhden kuuloaiheisen keskusteluluennon 
lomaviikolla. Loma alkaa tulopäivän päivälli-
sellä ja päättyy lähtöpäivän lounaaseen. 

Lapsiperhelomalla on perheen yhteistä 
ohjelmaa, sekä eri-ikäisille lapsille suunnattua 
ohjelmaa, ryhmäkeskusteluja vanhemmille ja 
1-3 vuotiaiden lastenhoito (4 x 2h).
Loman tavoite: 
Tavoitteena on, että osallistujat tapaavat 
muita huonokuuloisia ja saavat vertaisseuran 
kautta tukea ja voimavaroja. Lomalla tulee 
selviytyä itsenäisesti tai oman avustavan hen-
kilön kanssa. 

Lomakohteissa noudatetaan viranomaisten 
ohjeita ja tehdään erityisjärjestelyitä, jotta 
lomailu on turvallista. Hygieniaan, turvavälei-
hin ja ohjelmien järjestämiseen on kiinnitetty 
erityistä huomiota. Lomalainen arvioi kuiten-
kin itse, voiko osallistua lomalle. Mikäli lo-
malainen kuuluu vakavan koronavirustaudin 
riskiryhmään, hänen kannattaa keskustella 
hoitavan lääkärin kanssa, onko osallistumi-
nen suositeltavaa. MTLH tarjoaa lomalaisille 
maskit.

Hakemuksen täyttäminen: 
Samassa taloudessa asuvat (puoliso ja 

lapset) täyttävät yhden yhteisen hakemuksen, 
muutoin jokainen hakee lomalle henkilökoh-
taisesti. Puutteellisesti täytettyjä hakemuksia 
ei käsitellä. Henkilötunnus ilmoitetaan täy-
dellisenä, sekä muut henkilö- ja osoitetiedot. 
Tulotiedot on merkittävä myös puolison osalta, 
vaikka lomaa anoisikin yksinään. Lomatuen 
tarpeen perustelut ovat välttämättömät, koska 
MTLH tekee lomavalinnat niiden perustei-
den mukaan, jotka hakija on hakemuksellaan 
ilmoittanut lomatuen tarpeelleen. Perusteluja-
kohtaan on syytä kirjoittaa sosiaaliset, talou-
delliset ja terveydelliset, erityisesti kuuloon 
liittyvät asiat, esim. kuulokoje ja huonon 
kuulon aiheuttamat vaikeudet. 

Hakemukseen on merkittävä sille varattuun 
kohtaan tieto järjestöstä ja kohderyhmästä, 
jonka varaamaa lomajaksoa anotaan ”Kuulo-
liitto/Aluetyö”. Hakemuksessa voi ilmoittaa 3 
lomatoivetta. Lomatuen hakeminen ei edellytä 
Kuuloliiton paikallisyhdistyksen jäsenyyttä. 
Tuetun loman voi saada korkeintaan joka toi-
nen vuosi. Myönteisistä lomatukipäätöksistä 
ilmoitetaan lomatuen saajalle noin 2 kk ennen 
loman alkamispäivää. Hakemuksia ei palau-
teta. Peruutukset myönnetystä lomatuesta on 
tehtävä henkilökohtaisesti MTLH:oon.  

Kaikkien lomien hakuaika loppuu 3 kk 
ennen loman alkua. Hakemus tulee tehdä 
mieluiten sähköisenä, linkki sähköiseen hake-
mukseen: https://lotu.lomajarjestot.fi/t/MTLH/
calendar/list. Hakemuksen voi myös tulostaa 
MTLH:n sivuilta. 

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

Lisätietoja:
www.mtlh.fi sekä MTLH ry p. 010 2193 460, 
arkisin klo 9-13, tai Mia Kalpa,  
p. 040 455 7067, mia.kalpa@mtlh.fi
Kuuloliitto ry: 
Sanna Lehtoväre 040 7703803,  
sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi 

Ilmoitustaulu

➔
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Ilmoitustaulu

Palautetta Kuuloviesti-lehdestä voit antaa 
verkossa osoitteessa: www.kuuloliitto.fi -> 

Yhteystiedot. Toimituksen yhteystiedot löytyvät 
lisäksi lehden sisäkannesta. 

IKÄÄNTYVIEN KUULOKOJEEN KÄYTTÄJIEN 
JA HEIDÄN LÄHEISTENSÄ KUULOKURSSI 
VERKKOKURSSINA
Kuuloliitto järjestää Kuulokurssin verkko-
kurssina huhti-toukokuussa 2021. Kurssi on 
tarkoitettu ikääntyville kuulokojeen käyttäjil-
le ja heidän läheisilleen. Kurssin tavoitteena 
on auttaa hyväksymään huonokuuloisuuden, 
tukea kuulokojeiden käyttöä sekä antaa kei-
noja vuorovaikutukseen. Osallistujalla tulee 
olla toimiva internetyhteys ja tietokoneessa 
mikrofoni ja kamera. Kurssille osallistutaan 
Zoom-alustan kautta, jonka käyttöön annam-
me ohjeet. 

Ajankohdat ja kurssin ohjelma
• 28.4 klo 10.00-11.30 Zoom-ohjelman käytön 

harjoitus ja tutustuminen kurssilaisiin
• 4.5 klo 10.00-11.30   Kuulo ja kuuleminen
• 11.5 klo 10.00-11.30 Kuulokojeen käyttö ja 

huolto
• 26.5. klo 10.00-11.30 Kommunikaatio
• 24.8. klo 10.00-11.30 Jatkotapaaminen

Kurssilla käsitellään kuuloon liittyviä teemoja 
ja kuulon vaikutusta toimintakykyyn. Osallis-
tujat saavat tietoa ja valmiuksia kuulokojeen 
käyttöön sekä kommunikaatioon liittyviin 
asioihin. Jokaisella ohjelmakerralla on puo-
len tunnin tieto-osuus ja sen jälkeen on aikaa 
kysymyksille ja keskustelulle.

Verkkokurssille ilmoittautuneille lähetäm-
me ohjeet Zoom-alustan käytöstä. Opastamme 
ja autamme Sinut ohjelman käyttöön ensim-
mäisellä harjoituskerralla. Kannattaa roh-
keasti lähteä mukaan!

Kurssille haetaan 21.4.2021 mennessä 
täyttämällä sähköinen hakemuslomake Kuu-
loliiton verkkosivuilla osoitteessa https://www.
kuuloliitto.fi/palvelut/koulutukset-ja-kurssit/ 

Tiedustelut Sanna Lehtoväre,  
p. 040 770 3803, sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi

KUULON VERTAISRYHMÄ TYÖIKÄISILLE

Vertaisryhmä on tarkoitettu työikäisille 
kuulokojeen käyttäjille ja heidän läheisilleen. 
Ryhmässä on mahdollisuus käydä vertaiskes-
kustelua toisten työelämässä olevien kanssa ja 
vaihtaa kokemuksia myös työssä jaksamisesta. 
Ryhmä toteutetaan verkkotapaamisina. Ohjeet 
osallistumisesta lähetämme ilmoittautuneil-
le. Ohjaajina toimivat Kuuloliiton sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattilaiset.

Ajankohdat: ke 28.4., ti 4.5. ja ti 11.5. klo 18-
19.30 ja jatkotapaaminen alkusyksystä, joka 
sovitaan ryhmän kanssa.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen sähköpos-
tilla 21.4.2021 mennessä Kuuloliittoon Sanna 
Lehtoväreelle, sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi, 
lähetä nimi, sähköpostiosoite, läheisen osal-
listuminen ryhmään ja toiveet teemoista, joita 
toivoisit vertaistapaamisissa käsiteltävän. 
Tule rohkeasti mukaan!

Seuraa 
Kuuloliittoa

Facebookissa

Neuvontapuhelin palvelee 
maanantaisin klo 9-15

(09) 580 3370 tai  
info@kuuloliitto.fi
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”Under pandemitiden behövs nya metoder för att 
nå dem som behöver hjälp.”

Ledaren

År 2020 var mycket exceptionellt. I mars 
trodde många av oss att undantagsför-
hållandena och stängandet av samhäl-
let skulle pågå i några veckor, kanske 

ett par månader. Nu har vi levt under undan-
tagsförhållanden i nästan ett år och pandemin 
visar inga tecken på att avta.

I den samhälleliga diskussionen talar man 
om coronatidens ångest, distansarbetsapati, 
ökande psykiska problem, långa vårdköer och 
de sociala och ekonomiska konsekvenserna av 
begränsningarna. Coronatiden har definitivt 
en betydande inverkan på livet för oss alla. 
Många hörselskadade och personer som har 
problem med hörseln har mött helt nya slags 
utmaningar i vardagen: det tar längre att 
komma till undersökningar och vård, rehabi-
litering och kamratstöd är mindre åtkomliga 
än förut, viktiga gemensamma möten kan inte 
äga rum tills vidare och rekommendationerna 
att använda ansiktsmask gör växelverkan och 
kommunikation betydligt svårare. Corona-
pandemin kräver av gemenskapen och dess 
medlemmar en enorm förmåga att klara sig ur 

osäkerheter och motgångar. 
Hos Kuuloliitto och dess 
medlemsföreningar är 
många saker annorlun-
da än före pandemin. 
Föreningarna har fått 
avbryta närservice-
verksamheten för hör-
selskadade, hörsel-

bilsbesöken och andra 
möten. Kuuloliittos 
personal har övergått 
till distansarbete och 

många evenemang 
arrangeras genom 

distansförbin-
delser via 

nätet. Hos 
Kuulo-
liitto och 
dess 
med-

lemsföreningar har man genomgått en enorm 
digital omvälvning, när utbildningar och eve-
nemang har flyttats till nätet. Även förbunds-
mötet arrangerades över distansförbindelser 
och vi fick underbara nya regler och en ny 
styrelse för Kuuloliitto. Det digitala, som beto-
nats i och med coronatiden, kräver av oss alla 
inte bara ny kompetens, utan även en positiv 
inställning och tro på att vi kommer att klara 
oss och lyckas. 

Undantagsförhållandena utmanar oss och 
ställer oss inför nya och obekanta frågor. 
Förutom ständig inlärning behöver vi även 
en förmåga att tåla ändringar och osäkerhet. 
Coronatiden har många negativa konsekven-
ser, men lyckligtvis är en del positiva. Vi har 
nått nya målgrupper, på samhällets nivå tar 
man tillgänglighetsfrågor mer allvarligt än 
förut och gemenskapsandan har på många håll 
stärkts av gemensamma erfarenheter. 

Kunde man med sin egen inställning påver-
ka vilken slags stämning och diskussionsat-
mosfär som råder i gemenskapen? Även om ne-
gativa känslor och tal ibland nästan tar över, 
finns det goda sidor i allting och en positiv 
inställning kan påverka hela gemenskapens 
bärförmåga.  

Hörselskador och de utmaningar som 
orsakas av dem har under coronatiden inte 
försvunnit och det finns till och med ännu fler 
som behöver hjälp och stöd. För att vi också nu 
under pandemitiden ska kunna bemöta dem 
som söker hjälp, ska vi ta i bruk nya sätt och 
verktyg för att mötas samt djärvt söka kontakt 
med människor på olika sätt. Också påver-
kande arbete har en stor betydelse: i vårens 
kommunalval spelar teman som är viktiga för 
hörselskadade, såsom tillgänglighet och han-
dikappades sysselsättning, en ännu större roll. 
Allas hjälp behövs vid påverkande arbete, och 
jag uppmanar alla att modigt kontakta kan-
didaterna i sin egen kommun och berätta vad 
hörselskadade behöver i kommunen. 

Undantagssituationen pågår lyckligtvis 
inte evigt, även om vi ännu lite längre måste 
orka med begräsningarna. Det syns redan 
ljus i tunnelns slut, bland annat på grund av 
vaccinutvecklingen. Tillsammans ska vi skapa 
en positiv bild av framtiden och ta hand om 
varandra. 

SANNA KAIJANEN

Livet under undantagsförhållanden
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Kuuloviesti 
toivottaa 

lukijoilleen 
hyvää kevään 

odotusta!


