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”Sähköisen asioinnin yleistyminen on helpottanut 
huomattavasti kuulovammaisten arkea.”

Tekniikka helpottaa arkea

Pääkirjoitus

Osallistuin vuonna 1992 huonokuuloi-
sille nuorille suunnatulle atk-kurssil-
le, jossa perehdyttiin silloin ajankoh-
taisen MS-DOS-käyttöjärjestelmän 

saloihin. Tuohon aikaan internetin läpimurto 
oli vielä parin vuoden päässä, ja sähköpostia-
kin käyttivät melko harvat. Ammatinvalinnas-
sa kuulovammaisille nuorille suositeltiin atk-
alaa, sillä näin työssä ei tarvitsisi keskustella 
kenenkään kanssa.

Lankapuhelimessa puhuminen oli vielä 
muutama vuosikymmen sitten huonokuuloi-
sille hankalaa. Matkapuhelinten yleistyminen 
helpotti tilannetta äänen laadun parantuessa 
merkittävästi. Kojeenkäyttäjät saivat matka-
puhelinten kaveriksi 2000-luvun taitteessa kä-
teviä kaulasilmukoita, joita kehitti etulinjassa 
kotimainen Nokia. Tänä päivänä puhelimen 
ääni siirtyy usein puhelimesta suoraan kojei-
siin ja äänenlaatukin on erinomainen. 

Internet saapui toden teolla Suomeen 90-lu-
vun puolessa välissä. Alussa www-sivut olivat 
vaatimattomia ja tietoa oli hankala löytää. 
Nykyään kaikki tieto löytyy netistä lahjaksi 
saatujen tietosanakirjasarjojen pölyttyessä 
hyllyissä. Sähköisen asioinnin yleistyminen on 
helpottanut huomattavasti kuulovammaisten 
ja varmasti myös kuulevien arkea. Myös Kuu-
loliiton verkkosivujen kävijämäärät ovat kas-
vaneet vuosi vuodelta, ja järjestöjen odotetaan 
yleensäkin tuottavan tulevaisuudessa yhä 
enemmän verkkopalveluja kohderyhmilleen. 

Vaikka kuulokojeille on kehitetty vuosien 
varrella monenlaisia lisälaitteita, on haaste, 
etteivät ne ole useinkaan merkkiriippumatto-
mia. Kuulokojeiden vaihtuessa kaikki muutkin 
apuvälineet joutuu pahimmassa tapauksessa 
uusimaan.  Ainoa standardisoitu äänensiirto-
tekniikka on tällä hetkellä induktiosilmukka, 
joka tunnetaan kuitenkin melko huonosti. 
Valitettavan usein myös silmukan kuuntelul-
le välttämättömän t-asennon saa kojeisiinsa 
vain, kun sitä osaa voimakkaasti vaatia. 

Pelkkä tekniikka ei itsestään aikaansaa 
hyviä palveluja, vaan tarvitaan myös oikea 
tahtotila käytännön toteutukseen. Tähän on 
Kuuloliitossa törmätty usein vuosien varrella. 
Teknisesti esimerkiksi tekstityksen lisäämi-
nen kotimaisiin tv-ohjelmiin on helppoa, mutta 
tähän saakka on tapeltu pitkälti sen kanssa, 

että saataisiin kaikki tv-kanavat ymmär-
tämään laadukkaan tekstityksen merkitys 
katsojille.   

Kokonaisuudessaan tekniikan kehittyminen 
ja sähköiset kommunikaatio-
menetelmät ovat paranteet 
kuulovammaisten mah-
dollisuuksia työtekoon, 
opiskeluun ja asiointiin. 
Työpaikoilla sähköposti 
ja erilaiset pikaviestiso-
vellukset ovat korvanneet 
pitkälti puhelimet. On 
hyvä muistaa, että edel-
leen monilla ikäihmisillä 
on suuria haasteita digitaa-
listen palvelujen käytössä. 
Tarvitaan siis myös perinteistä 
viestintää sekä lisäksi tietysti 
turvallisia harjoittelupaikkoja 
digitaitojen kehittämiseen.

Korona-aikana on otettu 
globaalisti käyttöön suuri 
määrä erilaisia etäkokous-
sovelluksia. Muutos on 
ollut suuri myös järjes-
tökentällä, kun isotkin 
kokoukset on jouduttu 
järjestämään etäyh-
teyksin. Korona-aika 
on myös pakottanut 
monia yrityksiä kehit-
tämään uudenlaisia 
palvelumuotoja: tällä 
hetkellä yksi voi-
makkaimmin kas-
vavista aloista on 
etäliikuntapalvelut. 
Otimme Kuulolii-
ton työntekijöiden 
kanssa käyttöön 
taukoliikuntaso-
velluksen, jonka 
pitäisi paikasta 
riippumatta pa-
tistaa verryttele-
mään säännölli-
sesti. 

JUHA HIETALA
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Lyhyesti

Hallituksen päätöksiä
Hallitus käsitteli vuoden ensimmäisessä kokoukses-
saan tammikuun lopussa STEAn avustuspäätöksen 
vuodelle 2021 ja ohjeisti toiminnanjohtajaa toimin-
ta- ja taloussuunnitelman täsmentämisessä. Lisäksi 
hyväksyttiin STEAn jäsenjärjestöavustusten myöntä-
misperiaatteet vuodelle 2021. Hallitus vahvisti liiton 
jäsenmaksuosuuden maksaneiden jäsenten mää-
räksi vuoden 2020 lopussa 15 392 henkilöä. Hallitus 
hyväksyi uusien sääntöjen mukaisen vapaaehtoistoi-
minnan palkinnon ohjeen.
 Hallitus valitsi jäsenet liiton omakatteisten rahas-
tojen hoitokuntiin. Lisäksi valittiin liiton ehdokkaat 
tytär- ja osaomistusyhtiöiden KHL Kuulokeskuk-
sen, Kuulo-Auris Oy:n, VaTa Järjestöpalvelu Oy:n ja 
Kiinteistö Oy Valkea talon hallituksiin ja edustajat 
yhtiökokouksiin vuosille 2021–2023. 
 Hallitus asetti toimikaudeksi 2021–2023 kansain-
välinen työryhmän, sääntötyöryhmän ja Kuulovies-
tin toimitusneuvoston. Lisäksi hallitus valitsi liiton 
edustajat kansainvälisten järjestöjen, EFHOHin, 
IFHOHin ja Euro-CIU:n tuleviin vuosikokouksiin. 

Kuuloliiton kysely:  

Kasvomaskien 
käyttö vaikeuttanut 
merkittävästi 
kuulovammaisten arkea 
Kuuloliiton toteuttamassa kyselyssä selvitettiin, 
ovatko vastaajat kokeneet vaikeuksia kasvomaskien 
takia. Lähes kaikki vastaajat olivat kohdanneet tilan-
teita, joissa puheesta selvän saaminen oli vaikeu-
tunut. Vastausten perusteella koronapandemiaan 
liittyvä maskien käyttö syrjäyttää kuulovammaisia 
yhteiskunnasta ja jättää heidät sosiaalisten tilan-
teiden ulkopuolelle. Ongelmia koettiin sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluissa, erilaisissa asiakaspal-
velutilanteissa, työpaikoilla ja oppilaitoksissa. Näissä 
tilanteissa on usein häiritsevää taustamelua. Lisäksi 
palvelupisteiden pleksilasit vaimentavat ääntä.
 Kyselyyn vastanneet kertoivat, että huuliolu-
ku tukee merkittävästi puheesta ja äänteistä selvän 
saamista. Maskit ovat vaikeuttaneet puheesta selvän 
saamista tai tehneet siitä lähes mahdotonta. Pää-
sääntöisesti vastaajat kokevat pärjänneensä ennen 
korona-aikaa erilaisissa kommunikaatiotilanteissa 
hyvin.
 Moni vastaaja kertoo minimoineensa kaiken 
sosiaalisen kanssakäymisen, koska siitä on tullut 
maskien ja etäisyyksien myötä niin uuvuttavaa. 
Osalle tilanne on aiheuttanut voimakasta ahdistusta 
ja väsymystä. Eristäytymisen ja ulkopuolisuuden 
tunteet ovat voimistuneet.

 Kasvomaskien käyttö vaikeuttaa merkittävästi 
myös tiedonsaantia. Television tai verkkolähetys-
ten seuraaminen on haastavaa, sillä puhujilla on 
maskit kasvoilla, eikä tekstitystä aina ole. Enemmistö 
huonokuuloisista ei osaa viittomakieltä. Kuuloliitto 
toivoo, että esimerkiksi hallituksen tiedotustilai-
suuksissa vältettäisiin maskien käyttöä ja lähetyksiin 
lisättäisiin tekstitys.
 Pahimmillaan maskien tuomat ongelmat heiken-
tävät kuulovammaisten oppimistuloksia, lisäävät 
työkyvyttömyyttä ja syrjäytymistä. Läpinäkyvä ikku-
nallinen kasvomaski helpottaisi tilannetta. Kuuloliit-
to selvittää parhaillaan yhteistyökumppanien kanssa 
mahdollisuuksia tuoda Suomeen läpinäkyviä kirur-
ginmaskeja 

Uusi työntekijä 
Olen Oona Konttinen ja minulla on molemmissa 
korvissa sisäkorvaistutteet, jotka ovat kuulemisen 
apuvälineeni. Sisäkorvaistutteista hyödyn paljon ja 
äidinkieleltäni olen viittomakielinen, joten olen ns. 
kaksikielinen. Vapaa-ajalla käyn kuntosalilla sekä 
pelaan golfia ja futsalia.
 Aloitin maaliskuussa 2021 Kuuloliitossa järjestö-
assistenttina. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avus-
tuskeskuksen Paikka Auki -avustusohjelma mah-
dollisti minulle tämän työn. Työni sisältää avustavia 
talous- ja järjestöhallintoon, yhdistystoimintaan ja 
viestintään liittyviä tehtäviä. Kuuloliiton toimistolla 
Valkeassa Talossa olen ollut vain vähän koronaviruk-
sesta johtuvan poikkeustilanteen takia. Pääosin olen 
tehnyt töitä etänä. Toivon, että koronavirustilanne 
pian helpottuisi ja pääsisimme toimistolle takaisin, 
että tapaisin uusia työkavereita ja muita henkilöitä.
 Minusta oli erittäin kiva päästä Kuuloliittoon 
töihin ja tunnen itseni erittäin tervetulleeksi. Uudet 
työkaverini ja työpaikkani ovat mukavia. Viihdyn 
erittäin hyvin työssäni ja olen kiitollinen tästä tilai-
suudesta.
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”Läpinäkyvien maskien valmistaminen järkevään 
hintaan tuntuu olevan visainen tehtävä.”

Puheenjohtaja

Kuulumisia

Kevättä kohti mennään hurjaa vauh-
tia, lumet saavat kyytiä lämpötilojen 
noustessa. Linnut ovat pesänrakennus-
puuhissaan – valoakin riittää vihdoin. 

Nämä kohentavat mielialaa tämän koronaku-
rimuksen keskellä. Vielä täytyy jaksaa nou-
dattaa hyviä koronakäytäntöjä sekä odotella 
rokotusta. Riskiryhmäläisten rokotukset 
alkavat olla jo annettu ja hyvä niin. 

Heikko kuuleminen ja maskit ovat tun-
netusti huono yhdistelmä, sen me kaikki 
tiedämme. Kuuloliittokin on etsinyt toimivia 
läpinäkyviä maskeja käytettäväksi, mutta 
vielä toimivaa ratkaisua ei ole löytynyt. Mas-
keissa on ollut toimivuuspuutteita tai niitä ei 
voida meille toimittaa. Maskien tulee läpäistä 
tiukat testit suodatuskykynsä osalta, mikä 
on pudottanut muutaman vaihtoehdon pois. 
Ensin tulee turvallisuus ja sitten vasta muut 
ominaisuudet. Läpinäkyvän maskin valmista-

minen järkevään hintaan tuntuu 
olevan kovin visainen tehtävä, 

koska maailmalta ei toimi-
van oloisia ratkaisuja ole 
juuri tullut vielä vastaan. 
Joissakin tilanteissa on 
maski korvattu visiirillä ja 
se on tietysti huulioluvun 
kannalta hyvä ratkaisu. 
Silloin voi itse käyttää 
maskia, jos toinen käyttää 

visiiriä.
Kopolaan on nyt vihdoin 

saatu uusi keittiö. Se mah-
dollistaa ruokahuollon 

edelleenkin ja entistä 
paremmissa puit-

teissa. Vaikka Ko-
pola päärakennus 
on vanha, olivat 
keittiön ala-
puoliset parrut 
aivan kuivia 
ja ehjiä, mikä 
oli mieluinen 
yllätys meille 
kaikille. Kun 
koronasta 
päästään, 

niin kannustan edelleenkin kaikkia yhdis-
tyksiä järjestämään sinne retkiä ja erilaisia 
tapahtumia.

Uusi hallitus on pitänyt kaksi kokousta 
tänä vuonna ja molemmat on järjestetty verk-
kokokouksina. On ikävää, että emme ole vielä 
kertaakaan kokoontuneet kasvokkain. Pyrim-
me järjestämään läsnäolokokouksen heti, kun 
se on turvallista toteuttaa. Eli odotusarvona 
lienee se, että kesän jälkeen menee, ennen 
kuin voimme kokoontua fyysisesti samaan 
paikkaan. Olemme kuitenkin digitalisoineet 
kokousmenettelyjä siten, että kaikki kokous-
aineistot liikkuvat ainoastaan sähköisesti ja 
pöytäkirjojen hyväksyntäkierrokset tehdään 
myös sähköisin allekirjoituksin. Tämä vähen-
tää osaltaan paperin kulutusta ja erilaisen 
postin lähettämistyötä, jolloin aikaa jää tär-
keämmille asioille. 

Kansalaisjärjestöjen toiminnan rahoittami-
nen veikkausvoittovaroin on ollut keskustelus-
sa jo jonkun aikaa. Suomen hallitus ei vielä ole 
ratkaissut sitä, millä tavalla veikkaustuottoja 
tullaan jatkossa jakamaan kansalaisjärjestöil-
le. Valtioneuvosto tilasi Erkki Liikasen johta-
malta työryhmältä selvitystyön, joka julkais-
tiin 26.2.2021. Siinä esitetään neljä erilaista 
vaihtoehtoa järjestörahoituksen hoitamiseksi 
tulevaisuudessa. Niihin on myös Kuuloliitto 
ry ja SOSTE ry ottaneet kantaa. Toiveena on 
sellainen rahoitusjärjestelmä, joka takaisi 
rahoituksen ennustettavuuden mahdollisim-
man hyvin pitkälle tulevaisuuteen, olisi läpi-
näkyvä ja takaisi myös järjestöjen riittävän 
itsenäisyyden. Lisäksi raportissa kehotettiin 
järjestökenttää pohtimaan erilaisia yhteistyö-
muotoja ja jopa järjestöjen välisiä fuusioita 
järjestökentän pirstaleisuuden vuoksi. Tällä 
haetaan synergiaetuja sekä kustannussäästöjä 
järjestöjen kesken. Tässä pitää ennen kaikkea 
löytää sellaisia yhteistyön muotoja, joissa 
yhteistyötä hakevat järjestöt kaikki voittavat 
ja saavat yhteistyöstä tai fuusiosta sellaisia 
asioita omaan toimintaansa, joka vie järjestön 
perustehtävää eteenpäin.

Toivon lukijoille hyvää kevään jatkoa. Au-
rinko paistaa kuulemma risukasaankin, niin 
miksi ei sitten meillekin.

T. JOUNI
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Terveydeksi
KOONTI: ANNETTE FAGERSTRÖM

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

Tunnetko 
jo sydän
merkin?

Sydänmerkki on 
merkki elintarvi-
kepakkauksissa, 
joka osoittaa, että 
kyseinen tuote tai 
ruoka-annos on terveyden kannalta parempi 
vaihtoehto. Sydänmerkki on kehitetty helpot-
tamaan ja nopeuttamaan arkea. Valitsemalla 
Sydänmerkki-tuotteita teet pieniä, terveyden 
kannalta edullisia muutoksia ruokavalioon, il-
man että joudut perehtymään tuoteselosteisiin 
tai ravintosisältöihin.

Sydänmerkki-tuote on terveellisempi valin-
ta omassa tuoteryhmässään. Käytännössä tä-
mä tarkoittaa sitä, että Sydänmerkki-jogurtti 
on terveellisempi valinta jogurttien joukossa ja 
sydänmerkitty mysli myslien joukossa. Sydän-
merkin voivat saada tuotteet, joissa rasvan 
laatu on hyvää eli pehmeää, suolan ja sokerin 
määrä on maltillinen ja kuitua on reilusti. Kri-
teerit perustuvat tutkittuun ravitsemustietoon 
ja -suosituksiin. 
Lähde: www.sydanmerkki.fi

Ikäihmisillä 
proteiininsaanti jää 
usein alle nykyisen 
suosituksen
Harva tietää, että ikäihmisen kannattaisi 
lisätä proteiinin saantiaan toimintakykynsä 
ylläpitämiseksi. Ruokasuositusten mukainen 
proteiininsaannin suositus ikäihmisille on 
1,2–1,4 g proteiinia kehon painokiloa kohti. 
Esimerkiksi 70 kiloa painava henkilö tarvitsee 
näin ollen proteiinia 84–98 grammaa päivässä.

Useiden eri tutkimusten mukaan suoma-
laisista ikäihmisistä valtaosa saa liian vähän 
proteiinia.

– Jotta elimistö ei käytä lihasten proteiinia 
energianlähteenä, täytyy syödä tarpeeksi ja 
saada riittävästi energiaa. Runsaasti liikkuva 
tarvitsee energiaa ja proteiinia enemmän kuin 

vähän liikkuva Gery ry:n toiminnanjohtaja, 
ETT Merja Suominen sanoo. Gery ry edistää 
ikäihmisten hyvää ravitsemusta, toimintaky-
kyä ja osallisuutta muun muassa valmennus-
ten, viestinnän ja tutkimuksen avulla.

Alhainen proteiinin saanti on yhteydessä 
heikentyneeseen vastustuskykyyn ja lihaska-
toon. Monella liian vähän proteiinia saavalla 
ikäihmisellä onkin heikentynyt toimintaky-
ky ja haasteita arjen askareissa. Suominen 
muistuttaa, että proteiinia pitää olla jokaisella 
aterialla ja välipalalla, jotta keho pystyy hyö-
dyntämään sen tehokkaasti. Pääaterialla kan-
nattaa muistaa proteiinilähteet: kala, broileri, 
liha, kananmuna, herne, pavut ja linssit sekä 
maitovalmisteet, kuten juusto.

– Jos nauttii proteiinia runsaasti esimer-
kiksi vain illallisen aikana, ei saa välttämättä 
tarpeeksi proteiinia, koska keho pystyy käyt-
tämään siitä hyödyksi vain osan kerrallaan, 
Suominen selventää.

Näin lisäät proteiinin saantiasi:
• Lisää proteiininlähde joka aterialle.
• Valitse proteiinipitoisia aamu- ja välipaloja, 

kuten rahkaa ja jogurttia, viiliä ja proteiini-
vanukkaita, täysjyväleipää ja puuroja sekä 
pähkinöitä. Kannattaa tarkistaa ruokien so-
kerimäärät ja valita vähäsokerisia tuotteita.

• Keitä puuro maitoon tai lisää sitä reilusti 
annokseen. Maitovalmisteet ovat erinomai-
nen proteiininlähde.

KUVA: GERY, VOIMAA RUUASTA
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• Lisää kananmuna ateriaasi kolme kertaa 
viikossa.

• Täydennä salaattia juustotuotteilla tai vaikka 
kvinoalla, jossa on paljon proteiinia.

• Jos et käytä maitoa, saat proteiinia kasvi-
pohjaisista tuotteista, kuten kasviproteiini-
juomasta ja -jogurtista.

• Voit myös käyttää ravitsemuksen tukena 
runsaasti proteiinia sisältäviä, apteekeissa 
myytäviä täydennysravintovalmisteita.

Lisätietoja: www.voimaaruuasta.fi, www.gery.fi

Miehillä kuulo 
heikkenee naisia 
herkemmin
Kuulotekniikan kysely paljastaa, että miehiä 
patistellaan kuulontutkimukseen tuplasti 
useammin kuin naisia. Kyselyyn vastasi tuhat 
18–75-vuotiasta suomalaista, joista puolet on 
miehiä ja puolet naisia.

Kuulo alkaa heikentyä kaikilla jo 40 ikävuo-
den jälkeen. Miehillä kuulo heikkenee naisia 
herkemmin. Tutkimuksissa syyksi on esitetty 
estrogeenin kuuloa suojaavaa vaikutusta. 
Lähes puolet miehistä kokee, että kuulo-
ongelmat ovat itseä vanhempien ihmisten 
vaivoja – joka neljäs yli 65-vuotiaskin on tätä 
mieltä. Puolella suomalaisista on läheinen, 
kuten puoliso tai vanhempi, jonka huono kuulo 
vaikeuttaa kanssakäymistä. Sen aiheutta-
mista väärinymmärryksistä on kokemusta 35 
prosentilla vastaajista.

– Yli 45-vuotiaista noin 40 prosenttia kertoo 
epäilevänsä tai tietävänsä, että oma kuulo on 
heikentynyt. Miesten osuus on naisia selvästi 
suurempi. Kuulontutkimukseen ei silti hakeu-
duta oma-aloitteisesti. Miehistä 13 prosenttia 
kertoo, että puoliso tai muu läheinen on patis-
tellut heitä kuulontutkimukseen, Kuuloteknii-
kan toimitusjohtaja Juha Hakala kertoo.

Vain joka kolmannen suomalaisen kuulo on 
tutkittu viimeisen kolmen vuoden aikana. Eni-
ten kuuloa on tutkittu alle 25-vuotiailta. Tätä 
selittävät armeijassa ja opiskelijoiden tervey-
denhuollossa tehdyt rutiinitarkastukset. 

– Kuulon heikkenemistä voidaan lykätä 
jopa kymmenellä vuodella, jos kuulokojeet 
otetaan ajoissa käyttöön. Ne aktivoivat kuulo-
hermoa, mikä hidastaa prosessia. Silti noin 90 
prosenttia lievästä tai keskivaikeasta kuu-
lonalenemasta kärsivistä sinnittelee vuosia 
ilman kuulokojeita. Kuulontutkimuksissa 

kannattaisi käydä säännöllisesti, jotta kuulo-
nalenemat havaittaisiin ajoissa.

Asenteet kuulokojeita kohtaan ovat paran-
tuneet, kun markkinoille on tullut aiempaa 
huomaamattomampia kuulokojeita. Jopa 92 
prosenttia vastaajista kokee, että kuulokojeet 
ovat kuin silmälasit: tarpeellinen apuväline.

– Miesten asenteet kuulokojeita kohtaan 
ovat varautuneempia. Ennakkoluulot loive-
nevat iän myötä, kun kokemusta aiheesta 
kertyy. Kaverille on kenties hankittu pie-
nikokoiset kuulokojeet, jotka eivät olekaan 
mummon alushousujen värisiä proteeseja, niin 
kuin vielä pari vuosikymmentä sitten, Hakala 
kuvailee.

Epämiellyttävimpänä ajatusta kuulokojei-
den käytöstä pitävät alle 35-vuotiaat.

– Kuulokojeet eivät ole vain ikääntyneille. 
Kyselyn vastaajista kolme prosenttia kertoo 
käyttävänsä itse kuulokojeita. Heitä löytyy 
kaikista ikäryhmistä, vaikka toki yli 65-vuo-
tiaiden osuus on suurin. Huonokuuloisuuteen 
voi olla monia syitä. Se voi olla synnynnäistä 
tai puhjeta jo varhaisella iällä, Hakala muis-
tuttaa.

Lähde: Kuulotekniikka

KUVA:  RODEO.FI
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TEKSTI: ERKKI AHONEN 
KUVA: ROSA-MAARIA HUHTINEN

Kehittyvä tekniikka

Kuopiolainen Matti Huhtinen kertoo, 
että hänellä on vaikea-asteinen kuulo-
nalenema molemmissa korvissa ja hän 
käyttää kummassakin korvassa sisä-

korvaistutteita (implantteja). 
– Käytän Cohclear Nucleys 7-prosessoreja, 

joita voidaan hallinnoida kännykkäsovelluk-
sen (iOS) kautta. Yleisesi ottaen käytän mo-
nenlaista tekniikkaa arjessani. Töissä käytän 
kannettavaa tietokonetta joka päivä ja teen 
prosessisuunnittelua ja toimin suunnittelujär-
jestelmien pääkäyttäjänä, joten minun pitää 
ensimmäisenä osata kaikki uusimmat asiat ja 
kertoa se eteenpäin suunnitteluun. Kehitän ja 
ylläpidän suunnittelun työkaluja. Olen ensim-
mäisenä kokeilemassa ja testaamassa uutta 
sekä antamassa teknistä tukea.

Huhtisten koti on jo lähes älykoti, sillä 
maalämpö ja ilmanvaihtojärjestelmä on yhdis-
tetty verkkoon ja niitä pystyy hallinnoimaan 
verkosta käsin. Omakotitalo valmistui vuonna 
2019.

– Tämä luo paljon mahdollisuuksia hallin-
taan ja kun reissaamme aina välillä niin on 
helppoa netin kautta laittaa kaikki tilat pääl-
le/pois päältä, jos on sattunut unohtumaan 
lähtiessä.

Kaikenlainen muukin kuulemiseen liittyvä 
tekniikka on Matin sydäntä lähellä. Hän sai 
KELA:n tukemana kotiinsa radio/tv-lähetti-
men, puhelumikrofonin ja kokousmikrofonin. 

– Käytän näitä kaikkia työssäni. Radio/tv-
lähetintä käytän työkoneen läppärissä video-
puheluja varten, puhelumikrofonia kännykkää 
sekä läppäriä varten sekä kokousmikrofonia 
live-kokouksia varten. Puhelimeni on Iphone 
8, jonka saa yhdistettyä bluetoothin avulla 
prosessoreihin ja hallinnoida prosessorin 

Rohkea 
tekniikan 
käyttäjä

asetuksia Nucleus Smart -sovelluksesta käsin. 
Käytän siis nyt jo paljon ja olen erittäin tyyty-
väinen. Tämä on auttanut minua merkittäväs-
ti työssä ja vapaa-ajalla.

Matti ei ole hämillään kodin elektroniikan 
ja erilaisten teknisten laitteiden kanssa. Hän 
käyttää vapaa-aikanaan paljon erilaista tek-
niikkaa. Uudessa kodissa kodinkoneetkin ovat 
viimeistä huutoa.

– Minua kiinnostaa aina kaikki uusin tek-
niikka ja mielelläni opettelen uutta ja testai-
len. Harvoin ne laitteet rikki menevät testaa-
misesta tai sitten se on heikko laite.

Matti selostaa, että hän on tehnyt peri-
aatteellisen päätöksen: hän ei osta kaikista 
halvinta mahdollista, koska silloin saa takuu-
varmasti surkean ja mitättömän vehkeen. 

– Halvin laite palvelee minimissään sen 
kaksi vuotta (takuuajan). Kodinkoneissa 
suosin tiettyjä merkkejä (1. Miele (paras!), 2. 
Siemens, 3. Bosch) ja meillä onkin Mielen pe-
sutorni, induktioliesi ja lisää Miele-laitteita tu-
lee sitä mukaan kun uusia laitteita tarvitaan. 
Tietotekniikkalaitteissa suosin Lenovoa.

Mitä tuntemuksia kehittyvä tekniikka 
sinussa herättää? 

– Mielestäni tässä on valtava mahdollisuus. 
Kaikki pitää toki kehittää sillä ehdolla, että 
ihmisellä on AINA valta koneisiin. Jos liität 
kotisi täysin verkkoon, ovat haittaohjelmat 
aivan mahdollisia, joten tietoturva korostuu 
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TEKSTI: ERKKI AHONEN
KUVA: IRIS NISKANEN

Leppävirtalainen, Sorsakosken taaja-
man asukas Osmo Pulliainen kertoo 
saaneensa ensimmäisen kuulokojeensa 
1990-luvun loppupuolella. Nyt on me-

nossa viides koje. Kaksi ensimmäistä kojetta 
olivat korvakäytäväkojeita, joiden pitäminen 
toimintakuntoisena tuntui Osmosta haasta-
valta, ehkä eniten pienen kokonsa vuoksi. Nyt 
hänellä on käytössään kolmas ns. korvantaus-
koje.

– Nykyisten kuulokojeiden tekniikat ja 
tehot sekä ohjelmointimahdollisuudet ovat jo 
hyvin pitkälle viedyn kehityksen tuloksena si-
tä luokkaa, että näistä varmaan löytynee apua 
aika monenlaiseen huonoon kuuloon. 

– Käytän vain yhdessä korvassa kuuloko-
jetta. Toinen korvani on kuuro. Kuulokojee-
seeni on ohjelmoitu ensisijaiseksi tilanneohjel-
maksi perus- ja induktio-ohjelmien yhdistelmä 
omasta pyynnöstäni. Tämä sen vuoksi, että 
tilaisuuksissa missä olen puhumassa ja siellä 
on käytössä induktiosilmukka, voin kuulla 
myös  mikrofonin ohi tulevat kysymykset tai 
kommentit, ilman että minun tarvitsisi välillä 
vaihtaa kuulokojeestani tilanneohjelmaa. Tä-
mä on osoittautunut jo monesti hyödylliseksi. 

– Hälyisissä tilanteissa en koe saavani pal-
jonkaan apuja kuulokojeesta silloin kun en voi 
olla riittävän lähellä puhujaa, ja olen useasti 
kuullut muiden huonokuuloisten sanovan 
samaa. Olenkin kuuloinfoissa ja kuulolähipal-
velutilanteissa painottanut huonokuuloisen 
vastuuta osaltaan huolehtia sen hetkisen 
tilanteen mukaiset kuunteluolosuhteet mah-
dollisimman toimivaksi.

Osmo kertoo, ettei hän kuule enää herätys-
kelloa. Älypuhelimessa on käytössä sovellus, 
joka auttaa  kuulemaan puhelinta paremmin 
kuulolaitteen ollessa korvassa. Muista kuule-
misen apuvälineistä hänellä on mietinnässä 

Kehityksen 
kelkassa 
mukana

tekniikan kehittyessä entistä enemmän ja 
varuillaan pitää olla aina netissä käydessä.

Matilla on myös sanottavaa heille, jotka 
arkailevat teknisten laitteiden kanssa: 

– Tekniikka on yhä enemmän osa jokapäi-
väistä elämäämme ja sen tarkoitus on helpot-
taa meitä kaikkia päivittäisissä askareissam-
me. Toki aina kannattaa olla varuillaan (muis-
tetaan tietoturva ja verkossa käyttäytyminen), 
mutta liian varovainenkaan ei kannata olla. 

– Itse tarjoan omille vanhemmilleni tukea 
laitteiden käytössä ja toivottavasti jokaisella 
olisi joku keneltä kysyä. Yleensä kansalais-
opistot järjestävät peruskursseja tietoteknii-
kan käyttöön, joten tämäkin varmasti soveltui-
si joillekin lukijoille. 

– Ja aina pitää muistaa, että meillä on se 
valta ja päätösvastuu, ei tekniikalla!

Osmo odottaa jo veneilyä. Tässä hän veneilee Sor-
saveden mökkimaisemissa.
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tekniikkaa, jotta hän kuulisi varmemmin 
palovaroittimen äänen. 

– En vielä tarvitse TV-/radiolle kuuntelua 
auttavaa laitteistoa, mutta olen kyllä muuta-
mille huonokuuloisille käynyt kyseisiä laitteis-
toja liittämässä käyttöön, sekä joitakin toimin-
tahäiriöitä korjailemassa. Eli ne ovat tulleet 
sitä kautta tutuiksi ja omakohtainen kokemus 
niistä on pelkästään myönteinen.

Osmo hoitaa tarvittavia asiointeja pääasi-
assa sähköisesti. Hän käyttää tietokonetta ja 
älypuhelinta laskujen maksamisiin ja verkko-
ostoksiin. Terveystietoja hän seuraa Kanta-
verkkopalvelusta. 

– Kodin elektroniikan ja tekniikan saan 
kohtuullisesti toimimaan ja sormi ei mene 
suuhun ihan rystysiä myöten. Kun tietokone 
menee uusiksi, sen käyttöönotossa tarvit-
sen ammattiapua - ainakin silloin, kun pitää 
asentaa ohjelmia, sovelluksia tai käyttöjärjes-
telmä. 

– Sama juttu on älypuhelimen kanssa. 
Uuden laitteen käyttöönotossa tarvitsen apua. 
Aina ei enää ole mukana pakkauksessa täydel-
listä käyttöohjekirjaa vaan se neuvotaan avaa-
maan netissä. Usein ohjeissa käytetty sanasto 
ja termit eivät ole tuttuja, jolloin niiden avulla 
ei ole helppoa tehdä oikeita ratkaisuja.

Osmo kokeilee rohkeasti mitä eri toimintoja 
aukeaa jonkun tietyn käskyn takaa puhelimes-

sa tai tietokoneessa. Muut kodinkoneet ovat 
olleet helpompia ja yksinkertaisempia käyttää.

– Minua ohjailee laitteiden hankintapää-
töstä tehdessä lähinnä tarve, mutta myös 
hinta-laatu suhde. Elektroniikka kehittyy niin 
nopeaa tahtia, että ei niiden kannata ajatella 
kestävän ihan hirveän pitkään.

Uutta tekniikkaa kannattaa mielestäni 
rohkeasti hyväksyä ja ottaa käyttöön. Silloin 
pysytään kehityksen kelkassa paremmin mu-
kana.

Osmolla on varauksellinen suhtautuminen 
tekoälyyn ja hän pohtiikin, missä laajuudessa 
sitä käytetään tulevaisuudessa. 

– Korvataanko sillä ihmisälyä siinä määrin, 
että se alkaa aikaa myöten heikentää oman 
järjen käyttöä ja päättelykykyä eli aletaanko 
luottaa siihen, että kone ajattelee, minun ei 
tarvitse. 

– Robotiikasta en juurikaan tiedä, mutta 
ajattelen sen mahdollisuutena oikein sovel-
lettuna. Se voi viedä ihmistyöpaikkoja, mutta 
myös luoda uusia työpaikkoja. Kehittyvä tek-
niikka tuonee käyttöön uutta edistyksellistä 
teknologiaa ja paljon uusia mahdollisuuksia, 
niin terveydenhuollon, kaupan, teollisuuden 
ym. aloilla.

Osmo on miettinyt automatiikkaa ja laittei-
den toimintavarmuutta. Kun laitteen toiminta 
häiriintyy tai lakkaa, vikaa ei helpostikaan 
esimerkiksi ikääntynyt pysty itse korjaamaan 
ellei ole alan ammattilainen. Apujakaan ei 
ehkä ole aina heti saatavilla.

– Jos käytössä on esimerkiksi vaikka koto-
na sellaista tekniikkaa minkä toimintahäiriö 
voi johtaa äkilliseen terveydentilan heikke-
nemiseen tai muuhun vaaratilanteeseen, olisi 
osattava heti hakea apua oikein, mutta tekee-
kö tekniikka ja automaatio ihmismielelle vai-
keaksi ratkaista asian oikein siinä tilanteessa?

Osmo on päätellyt, että laitteiden oletetaan 
toimivan aina automattisesti ja vähitellen 
ihmismieli unohtaa sellaisia opittuja taitoja ja 
menetelmiä, mitkä olisivat vielä aivan käyttö-
kelpoisia. 

– Yksi esimerkki on laskimen käyttö. Itse 
olin nuorena työssä maalaiskaupassa. Silloin 
kaikki laskutoimitukset tehtiin kynällä pape-
rille ja päässä laskemisen taito kehittyi. Nyt 
laskinten käytön myötä huomaan sen taidon jo 
selvästi heikenneen. Tästä huolimatta suhtau-
dun tekniikan kehityksen mukanaan tuomiin 
uudistuksiin avoimen uteliaasti ja olen valmis 
kokeilemaan uutta.

Kehittyvä tekniikka

➔
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Alexandra Dinca on kuopiolainen 
35-vuotias restonomiopiskelija. Hän 
käyttää päivittäisessä elämässä paljon 
tekniikkaa ja älylaitteita. Tietotek-

niikka ja digitaalisuus ovat tärkeä osa hänen 
elämää. 
 – Opiskelijalle ne ovat välttämättömyys 
- samalla tavalla kuin kuulokoje on tarpeelli-
nen huonokuuloisille ihmisille. Esimerkkejä 
arjessa käyttämästäni tekniikasta ovat kuulo-
koje, tietokone ja tabletti, televisio, puhelin ja 
älykello, kodinkoneet, hyvinvointi- ja terveys-
laitteet sekä kamera. Teknologian ja tekniikan 
avulla minulla on mahdollisuus parantaa 
elämänlaatua, vaikuttaa hyvinvointiin sekä 
sosiaalisten suhteiden ylläpitoon. 
 – Minulla on vaikea-asteinen kuulonalenema 
toisessa korvassa. Kuulolaitetta olen käyttänyt 
kuulemisen parantamiseen tai selkiyttämiseen 
ja osaltaan tinnituksen hallintaan. Kuulolai-
tetta olen käyttänyt erityisesti lähiopetuksen 
aikana. 
 – Koronaviruspandemia on johtanut etä-
opetuksen lisääntymiseen opinnoissani, ja 
etäopetuksessa kuulolaitteen tarve on ollut 
vähäisempi. Erilaisen tekniikan ja sovellusten 
käytettävyys on vuosien saatossa parantunut. 
Joillekin ihmisille uuden tekniikan käyttöön-
otto tai käyttö voi kuitenkin olla haastavaa. 
Herää kysymys, onko riittäviä tukipalveluja 
olemassa ja millainen niiden saatavuus on. 
Tämän lisäksi keskeisimpiä tekniikkaan ja 
älylaitteisiin liittyviä ongelmia ovat mielestäni 
tietoliikenneyhteyksiin ja -verkkoihin (inter-
net) liittyvät katkot ja muut häiriöt. 
 Alexandra kertoo, että oikean korvan äkil-
lisen kuulonmenetyksen seurauksena syntyi 
jatkuva tinnitus. Tinnitus vaikuttaa kaikkiin 
hänen elämänsä osa-alueisiin, erityisesti 
unensaantiin. 
 – Olen ymmärtänyt, että tietyissä tilanteissa 
tinnituksen aiheuttamaan haittaan voi pyrkiä 
vaikuttamaan mm. äänimaailmaa rikastamal-
la. Tämän takia olen miettinyt tyynykaiutti-

KUVA: GABRIEL GAVRILA
TEKSTI: ERKKI AHONEN

mien hankintaa. Iltajoogan lisäksi podcastin 
kuunteleminen on yksi keino, joka auttaa 
minua rentoutumis- ja nukahtamisvaiheissa, 
joita tinnitus normaalisti vaikeuttaa.
 Kotiin liittyvät laitteet ja elektroniikka ovat 
Alexandralle tavallista arkeen kuuluvaa ja 
käytännöllistä tekniikkaa. Viihde-elektro-
niikan tai kodinkoneiden käyttö käy muitta 
mutkitta. Jos uusien laitteiden kanssa ilmenee 
jotain epäselvää, Alexandra on saanut avun 
käyttöohjeista tai youtube-videoista. 
 – Hankinnat teen omien tarpeiden lähtökoh-
dista. Laitteita hankkiessani huomioin talou-
dellisuuden. Otan huomioon laitteiden laadun, 
kestävyyden ja käyttöiän, ja mahdollisuuksien 
mukaan myös ympäristö- ja sosiaaliset tekijät 
laitteiden ja niiden tuotannon taustalla. Han-
kintaprosessi voi kestää jopa kuukausia, sillä 
seuraan ja vertailen hintoja ja ominaisuuksia 
hyvin tarkkaan.

Alexandra on pohtinut myös tulevaisuuden 
koteja ja miten teknologia vaikuttaa niihin. 

– Mielestäni älykotien tavoite on tuoda 
asumiseen turvallisuutta ja helppoutta sekä 
parantaa ekologisuutta. Älykkään teknologian 
avulla voidaan jopa pelastaa ihmisten henkiä, 
joten minulla ei ole muuta kuin myönteinen 
asenne tähän aiheeseen. Kaikilla ei kuiten-
kaan ole varaa varustaa asuntoaan luksus-
teknologialla. Teknologian hinnan pitäisi siis 
laskea reilusti, jotta sen saatavuus ja saavu-
tettavuus paranisivat. 

– Tekoäly tulee muuttamaan maailmaa 
ja sitä nähdään jo monilla eri aloilla. Muun 
muassa matkailu- ja ravitsemisalalla tekoälyä 
ja robotiikkaa käytetään jo asiakaspalvelussa 
onnistuneesti. Myös hoiva-ala on esimerkki 
tekoälyn ja robotiikan mahdollisuuksista. 

– Tekoäly tulee pikkuhiljaa osaksi arkipäi-
väämme ja sitä ei kannata pelätä. Itse olen 
kiinnostunut tekoälyn kehityksestä, tekoälyn 
tuomista mahdollisuuksista ja sen vaikutuk-
sista mm. työ- ja uranäkymiin.

Alexandra Alexandra 
puntaroi puntaroi 
laitteiden laitteiden 
ominaisuuksia ominaisuuksia 
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Kuulokojeet ovat kehittyneet viime 
vuosina valtavasti. Automatiikan 
lisäksi tunnistinteknologia tekee 
kuuntelutilanteesta entistäkin 
luonnollisemman.

Kuulokeskuksen 
toimitusjohtaja 
Ismo Eerikkilän 
mukaan kehittymis-
tä on tapahtunut 
etenkin kuulokojei-
den äänenkäsittely-
puolella. Kuulo-
kojeisiin on tullut 
entistä enemmän 
automatiikka, mikä 
auttaa käyttäjää 
kuulemaan 
vaikeimmissakin 
kuuntelutilanteissa.  

– Suuntamikro-
fonit ovat kehittyneet huimasti. Kehittyneim-
missä kuulokojeissa ne pystyvät tunnistamaan 
tulevatko äänet edestä, takaa, vasemmalta vai 
oikealta. Kun käyttäjä ajaa autoa, koje tunnis-
taa taustahälyn ja sen, että puhe tulee toiselta 
puolelta voimakkaampana. Tällöin kojeen 
automatiikka siirtää oikealta puolelta tule-
van puheen automaattisesti myös vasemman 
kojeen vahvistettavaksi. Näin käyttäjä saa 
puheesta paremmin selvää, kun muutoin puhe 
jäisi vain yhden korvan kuultavaksi, Eerikkilä 
kertoo.

TEKSTI JA KUVAT: ANNETTE FAGERSTRÖM

Uusien kuulokojeiden ominaisuusvalikoi-
maan on tullut myös tunnistinteknologia.

– Tämä tarkoittaa sitä, että kojeet pysty-
vät tunnistamaan onko käyttäjä paikallaan 
vai liikkeessä ja vaihtamaan automaattisesti 
asetuksia nopeammin eri tilanteisiin sopivak-
si. Tunnistinteknologia mahdollistaa myös 
asiakkaan oman äänen tunnistamisen, jolloin 
päästään oman äänen tuomasta kaikumison-
gelmasta eroon.  

Ladattavien kuulokojeiden suosio kasvaa.
– On tätä päivää on, että kojeet ovat langat-

tomasti ladattavat, eivätkä paristokäyttöiset. 
Ladattavuus mahdollistaa kojeiden helppo-
käyttöisyyden; illalla otat kojeet korvasta, lai-
tat ne laturiin ja aamulla otat kojeet laturista 
täyteen ladattuna. Yhdellä latauskerralla voit 
kuunnella 24 tuntia. Nykyaikaiset ladattavat 
kuulokojeet säilyvät myös vesitiiviinä, kun ei 
ole rikkoutuvia paristokoteloita. Eikä synny 
paristojätettä, Eerikkilä lisää.

– Kojeet tukevat myös Bluetooth-suoratois-
toa, jonka avulla ne toimivat yhdessä älypu-
helimien ja iPadien kanssa saumattomasti. 
Uusimmissa kuulokojeissa puhelimen voi 
liittää suoraan kuulokojeisiin ja puheluun voi 
vastata kaksoisnapauttamalla kuulokojetta. 
Napauttamalla voi aktivoida myös puhelimen 
ääniavustajan (Siri, Google Assistant yms.) 
sekä keskeyttää ja jatkaa musiikin, äänikirjan 
tai television kuuntelua.

Kuulokojeiden kaukosäädinsovellus 
mahdollistaa etäsäädöt tietyissä kuulokoje-
malleissa. 

– Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
audionomi voi ottaa videopuhelun käyttäjälle 

Ismo Eerikkälä

Kuulokojeella Kuulokojeella 
kuulee yhä kuulee yhä 
luonnollisemminluonnollisemmin
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ja säätää kuulokojeita etäyhteydellä. Näppärä 
ominaisuus näin rajoitetun liikkumisen aika-
na. Kaukosäädintoiminnot voi tallentaa omaan 
älypuhelimeen, joka toimii kaukosäätimenä 
kuulokojeelle. Käyttäjä pystyy esimerkiksi 
tekemään yksilöllisiä kuunteluohjelmia eri 
tilanteisiin.

Entä minkälaisia kehityssuuntia uskoisit vielä 
olevan tulossa?

– Lähiaikoina varmasti nähdään kuuloko-
jeiden designmuutoksia eli kojeiden muotoilu 
tulee menemään enemmän langattomien 
nappikuulokkeiden maailmaan. Myös eri val-
mistajien etäsäätö- ja sovituspalvelut tulevat 
yleistymään. Kuulokojeiden perustehtävää ei 
kuitenkaan saa unohtaa; kuulokojeella pitää 
pystyä mahdollisimman tarkasti korjaamaan 
kuulonalenemaa ja mahdollistaa kuuleminen 
vaikeimmissakin kuuntelutilanteissa.

Eerikkilän mukaan parhaan kuulokojeen 
etsinnässä ei ole oikotietä onneen.

– Itselle parhaan mallin löytää kuuloasian-
tuntijan avustuksella, kokeilemalla eri vaihto-
ehtoja. Lähtökohtana kannattaa muistaa, että 
kojeita käytetään aamusta iltaan eli kuulo-
kojeiden tulisi olla omaan käyttöön mahdolli-
simman helppokäyttöiset sekä tukea jokapäi-
väisiä käyttötarpeita. Etukäteen kannattaa 
pohtia onnistuuko paristonvaihto vai olisiko 
ladattavat kojeet mukavammat? Tarvitsenko 
Bluetooth-yhteyttä vai en? Miten TV:n kuunte-
lu onnistuu? 

Kuulokojeiden hinnat vaihtelevat.
– Yksityisesti hankittavien kuulokojeiden 

hintahaarukka on n. 2000-6000 euroa per pari. 

Karkeasti sanottuna julkisen puolen kojeet 
ovat teknologialtaan 2-3 vuotta yksityispuolen 
kojeita jäljessä. Suurin ero on ladattavuudes-
sa, yhdistettävyydessä sekä äänenkäsittelytek-
nologiassa, jossa on selkeä ero yksityispuolen 
kojeiden eduksi, Eerikkilä kertoo.

Myös kuulokojeisiin langattomasti liitettä-
vät apuvälineet ovat kehittyneet huomattavas-
ti, mutta muiden kuuloapuvälineiden osalta 
kehitys on ollut maltillisempaa. 

– Markkinoille on tullut muun muassa lisä-
laitteita ja langattomia täristimiä puhelimen 
soittoäänen havaitsemiseen, jotka ovat blue-
tooth-teknologialla yhdistettävissä asiakkaan 
kännykkään. 

Langattomia mikrofonijärjestelmiä (aiem-
min FM-laitteet tai ryhmäkuuntelulaitteet) 
löytyy monipuolisesti erilaisille käyttäjille ja 
erilaisiin käyttötarpeisiin. Lisäksi televisioi-
den ja muiden medialaitteiden kuunteluun 
löytyy erilaisia lisälaitteita eri laitevalmista-
jilta. 

– Suoraliitettävyys kuulokojeisiin lisään-
tynee kaikkien laitteiden osalta, Eeikkilä 
arvelee.

Jos kuulokojeiden käyttö ei esimerkiksi alen-
tuneen motoriikan tai muistisairauden vuoksi 
onnistu, kannattaa harkita kommunikaattorin 
käyttöä. 

– Kommunikaattorilla vahvistetaan ääntä, 
joten käyttäjän kuulon alenemaan ne eivät 
pysty mukautumaan.

Kuulovammaisenkin on tärkeää suoja-
ta kuulo meluisassa ympäristössä. Pelkkä 
kojeiden poisottaminen ei riitä, vaan tarvitaan 
suojaimet.

– Kuulosuojaimien valinnassa on aina ensin 
hyvä kartoittaa käyttötarve, ja sen kautta 
valita sopiva vaimennus tai äänen vahvistus. 
Nykyään valikoimissa on myös passiivisia 
kuulosuojaimia, joihin on saatavilla eri filtte-
rivaihtoehtoja. Lisäksi on digitaalisia kuulevia 
kuulosuojaimia, jotka pystyvät samalla sekä 
vaimentamaan tiettyjä ääniä että vahvista-
maan esimerkiksi puheääniä.

– Vastamelukuulokkeiden vaimennustoi-
minto vaimentaa hälyääniä varsin tehokkaasti 
eli ne tuovat mukavuutta hälyisiin tilanteisiin 
ja mahdollistavat esim. musiikin ja äänikir-
jojen kuuntelun. Vastamelukuulokkeista on 
kuitenkin hyvä muistaa, että ne eivät vahvista 
ääniä eli jos kuulonalenemaa on, ne eivät tuo 
lisää kuuluvuutta puheäänille. Jos ympäris-
tössä on voimakasta melua, jolta pitää suo-
jautua, niin perinteiset kuppikuulokkeet ovat 
hyvä vaihtoehto.Kuuloko-

jeen laturi
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Reportteri
TEKSTI: ERKKI AHONEN 
KUVAT: RISTO SAIKKO,  
               MARTTI HAVAS

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

Puhelimeen vastaa näyttelijä Sari Havas. 
Hän puhuu kuvainnollisesti ja selke-
ästi. Hän kuuntelee. Keskustelemme 
vuorovaikutuksesta, elämisen äänistä 

ja kuulon huoltamisesta. 
Sari on syntyisin Kolarista, mutta nuoruu-

tensa hän on viettänyt Oulussa. Hänet on 
nähty monissa tv-sarjoissa. Useat muistavat 
hänet supersuositusta Taivaan tulet -sarjasta. 
Lukuisia päärooleja tehnyt tähtinäyttelijä on 
tuttu elokuvien ja teatterilavojen lisäksi imp-
rovisaatioteatteri Stella Polariksesta.

Sarilla ja hänen aviomiehellään Ristolla on 
kaksi kotia: toinen Espoossa ja toinen Rans-
kan Rivieralla. Tarkemmin ottaen Ranskan 
asunto löytyy Vencen keskiaikaisesta kaupun-
gista.

– Asuntoni sijaitsee 3. kerroksessa keskellä 
kylää. Pidän ikkunaa auki ja kuulen kylän 
ääniä. Nautin siitä äänimaisemasta kovasti, 
kun tarjolla on tapahtumia ja kulttuurillisia 
elämyksiä. 

Saria kiehtoo Ranskassa erityisesti musta-
rastaan laulu. Hän ottaakin joskus avoimen 
ikkunan äärellä kännykän käteen ja antaa 
Oulussa asuvan Martti-isän kuunnella ras-
taan sirkutusta.

– Rakastan luonnon ääniä, ne ovat minulle 
mielettömän tärkeitä, kuten lintujen laulut. 
Kaipaan hiljaisuutta ympärilleni. 

– Ihastelen myös Välimeren aaltojen ääniä, 
kun ne viskaavat rantaan pikkukiviä ropise-
maan.

Kotimaassa Sari ja Risto asuvat Espoossa 

Sari Havas:

Kehonkieli, käsien liikkeet 
ja nyökkäykset entistä 
tärkeämpiä kasvomaskia 
käytettäessä 
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alueella, jossa on yhteys luontoon; pieni met-
sikkö ja luonnon äänet ovat lähellä.

– Joku tosin voi viihtyä kaupungin äänissä, 
mutta minua hälinä väsyttää. Joskus on ihana 
käydä uimahallissa, mutta siellä saattaa olla 
valtava kakofonia ja kaikuisuus – niin paljon 
kun tykkäisin uida. 

Ihmisen puheäänessäkin voivat korvat 
levätä. Sari kertoo eräästä Hakaniemen hallin 
kahvilan myyjästä, jonka selostuksia hän 
nautti kuunnella ja halusi kuunnella häntä 
vaikka kuinka pitkään. 

– Ihana kuunnella ihmistä, joka tykkää 
puhua paljon ja etenkin jos hänen äänensä on 
jollain ”kummallisella” taajuudella. 

– Ranskalaisilla naisilla on äänenkäyttö 
jotenkin erilaista. He voivat puhua korkealta 
- tuntuu kuin heillä olisi suurempi äänirekis-
teri. 

– Kehoon vaikuttava ääni voi olla myös 
kieli. Mieleeni tulee italiankielinen Con Amore 
-laulukuoro, jossa itsekin lauloin. Kuoron ää-
net soivat hienosti yhteen, ne vaikuttavat koko 
sieluun.

Sari ei ole käynyt kuulontutkimuksissa 
aikoihin, mutta hän arvelee kuulonsa olevan 
hyvä. Suvussa on normaalia ikäkuuloisuutta.

– Äitini oli terveydenhoitaja, hän aina pie-

nellä äänellä testasi miten kuulen. Pidän aina 
vasemmassa korvassa kännykkää ja pelkään 
vähän, että pientä vaurioitumista on saattanut 
tulla. Etenkin flunssan aikana tuntuu äänen 
hajoamista. Nytkin minulla on korvissa nap-
pulat, joten on ystävällisempää jutella tällä 
tavalla.

– Lapsena minulla oli raskaita kokemuksia 
korvatulehduksista. Piilouduin peiton alle 
ettei tarvitse lähteä korvalääkärille, joka puh-
kaisee korvat. Se tuntui niin kivuliaalta. Sain 
apteekista lohduksi salmiakkijauhetta samalla 
kun sieltä haettiin antibioottia. Aikuisena 
minulla on ollut yhden kerran korvatulehdus. 
Kummallakin lapsellani Astalla ja Akselilla 
oli pienenä korvatulehduksia ja keskellä yötä 
käytiin lääkärissä.

SARIN KIUSANA on joskus tinnitus. Hän on 
nuorempana käynyt neurologisissa tutkimuk-
sissa eikä syytä löytynyt. Tinnituksen kanssa 
hän on oppinut elämään. 

– Huminaa on korvissa enemmän tai 
vähemmän. Sitä saattaa kuulua iltaisin, kun 
menen pötköttämään. Joskus on laulaessa 
jännittänyt, jos en kuule kunnolla missä 
sävelessä mennään. Onneksi se on ollut vain 
pelkoa. Yritän olla myös huomioimatta tinni-
tusta.

➔
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– Vähän huonosti käytän korvatulppia, 
paitsi silloin jos mieheni kuorsaa liikaa. Len-
tokoneeseen tai junamatkalle yritän varautua 
ottamalla mukaan tulpat – joskus matkalla on 
äänekkäitä lapsia, ja jos haluaa nukahtaa saa 
vaimennettua korvat tulpilla. Konserteissa en 
ole osannut oikein tulppia käyttää.

ELOKUVIEN TAUSTAMUSIIKKI ja äänimaisemat 
luovat tunnelmaa. Sari mainitsee Annika 
Grofin ohjaaman elokuvan Syksyn jälkeen 
saapuu kevät, jossa hänen tyttärensä näyttelee 
pääosaa.  

– Asta kuiskailee elokuvassa välillä pienellä 
äänellä ja puhuu intiimisti, siinä on kaunis 
äänimaisema. En tykkää elokuvista, joissa 
räiskitään tai säikäytetään ihmisiä.  

– Joissain espanjalaisen Pedro Almodó-
varin elokuvissa on ihanaa korvaystävällistä 
musiikkia.  

Sari on pitänyt paljon vuorovaikutus-, esiin-
tymis- ja improvisaatiokoulutuksia ympäri 
Suomen. 

– Nyt on ollut tilaa ideoida. Olen järjestä-
nyt koulutuksia organisaatioille ja yrityksille 
zoomin ja teamsin kautta. Vuorovaikutukset ja 
kohtaamiset verkossa ovat olleet uuden opet-
telua: miten ihmiset jaksavat viestiä toisilleen, 
olla kiinnostuneita ja haluavat antaa energiaa 
toisilleen.  

– Ilmehdin käsillä ja äänelläkin. Koulutuk-
sissa vahvistan omaa ääntäni, jos huomaan 
että joku ei kuule ihan kunnolla. Minulla on 
aika kantava ääni. Joskus kuitenkin kun on 
iso tila, tarvitsen mikrofonin ääneni vahvista-
miseen. Varmistan aina äänimieheltä/naiselta, 
että ääneni säädetään kuulostamaan lempeäl-
tä. 

– Suomalaisten vuorovaikutustaidot ovat 
kehittyneet, mutta mielestäni ne saisivat ke-
hittyä yhä enemmän.

Olemme monesti kuuntelevinamme toinen 
toisiamme, mutta oma vahva ajatus on tulossa 
ja ei jakseta malttamattomuudessaan kuun-
nella sitä toista henkilöä ja hyökätään toisen 
lauseen päälle. Jos ei kuunnella toista se 
antaa vaikutelman, etten ole niin kiinnostunut 
sinusta. Jos haetaan todellista hyvää vuoro-
vaikutusta, kuuntelemisella on valtavan suuri 
merkitys. Kuuntelijana olisi pystyttävä aset-
tumaan seuraamaan toisen henkilön puheen 
rytmiä, antamaan sille tilaa ja tunnelmaa. 
Läsnä oleva kuuntelu on empatiakykyä: pidän 
arvokkaana sinua ja haluan jatkaa kanssasi 
kommunikointia. Jos on kuulossa ongelmia, 
tällöin viestikin menee paremmin perille kun 
huomioi nämä. 

KASVOMASKIN TAKAA on toisen henkilön 
ilmeitä ja eleitä vaikea lukea. Silmät vaikut-

tavat ilmeiden tulkintaan, siksi on entistä 
tärkeämpää hymyillä silmillämme.

– Suurin osa ilmaisuvoimasta katoaa kasvo-
maskit naamalla - en kuule sinua, kun en näe 
sinun huulia mitä sanot. Ja me kaikki luemme 
toistemme huulilta! Maski vie ja imee ääntä 
pois. Toisenlaisia maskeja aletaan varmasti 
kehittää. 

– Jos on alentunut kuulo, kannattaa tehos-
taa omaa äänenkäyttöä ja nyökkäyksiä: minä 
kuulen sinua ja nyökkään. Silmien ilmeet ja 
koko kehon eleet tulevat hirveän tärkeiksi ja 
käsien liikkeet auttavat viestiä eteenpäin, Sari 
painottaa.

Sarin kevääseen kuuluvat kotimaisen tv-
sarjan kuvaukset huhtikuussa, mutta epävar-
muutta on ilmassa olosuhteista johtuen. 

– Valoisaa Ranskaa ja sen kulttuuria on 
kova ikävä. Kevät on siellä paljon edellä. Kat-
selen instagramista kuvia, teen kännykällä 
matkaa sinne!

WWW.SARIHAVAS.COM 

 

➔

Sari Havas ja miehensä Risto. Kuva: Martti Havas
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Kirjat
TEKSTI:  SINIKKA PIHLAMAA

Koronapandemia on yli vuoden ajan pi-
tänyt meitä otteessaan: ajanut ihmiset 
etätyöhön ja -opetukseen, käsitöihin, 
leipomaan, somettamaan, katsomaan 

ohjelmia tietokoneen ruudulta. Se on tyhjen-
tänyt työpaikkoja, teattereita, kahviloita ja 
kauppoja, tehnyt ammattilaisista työttömiä, 
ajanut heitä rahavaikeuksiin, jopa asuntojen 
menetykseen. Lumi sulaa kaupungin kes-
kustassa, mutta kadut ovat tyhjiä. Olemme 
lohduttautuneet seuraamalla tietoja muista 
maista: onko tuolla vielä huonompi tilanne, 
kyllähän me vielä pärjäämme. Suomalaisille 
ovat tarjolla luonnossa liikkuminen ja mökit 
automatkojen takana.  

 Näyttelijä Hannu-Pekka Björkman ja 
kirjailija Nina Honkanen ovat koonneet 
esseekokoelman, jossa kymmenen kulttuuri-
vaikuttajaa kertoo pysähtymisen pakosta, sen 
tuottamasta ahdistuksesta ja kasvamisesta. 
He kertovat omista kokemuksistaan: pysähty-
misen syitä on ollut muitakin kuin pandemia. 
Toimittajien lisäksi mukana ovat kirjailija An-
nina Holmberg, teatteriohjaaja, kirjailija Juha 
Hurme, tutkija Jenni Kirves, kirjailijat Tommi 
Melender, Antti Nylén, Hannu Raittila, Juha 
Seppälä ja Helena Sinervo.

 Björkman on toiminut näyttelijäntyön 
professorina Teatterikorkeakoulussa ja sen 
jälkeen tehnyt työtä freelancenäyttelijänä ja 
kirjailijana. Hurme, Sinervo ja Raittila ovat 
Finlandia-palkittuja. Seppälä ja Nylén ovat 
kumpikin saaneet kirjallisuuden valtionpal-
kinnon.

Kirves tutkii ja 
vertaa ihmisten käyt-
täytymistä pandemian 
aiheuttamassa krii-
sissä talvi- ja jatko-
sodan kokemuksiin. 
Pandemia on monissa 
teksteissä taustalla, 
yksityinen ja yleinen 
lomittuvat. Vaikka 
sodan ja koronan ai-
heuttamat kriisit ovat 
erilaisia, Kirves löytää yhteisiä keinoja niistä 
selviytymiseen. Itseohjautuminen edellyttää 
autonomiaa eli itsenäisyyden tunnetta. Sodan 
jälkeen aherrettiin rintamamiestaloissa ja 
-tiloilla. Karanteeniaikana on kunnostauduttu 
kesämökeillä ja kotihommissa. Kompetenssi 
eli kyvykkyyden kokemus lohduttaa. Sotilaat 
eivät ehtineet masentua, kun työ tiloilla oli 
palkitsevaa. Myös korona-aikana ihmiset 
aktivoituivat kotipuuhiin, puutarhanhoitoon 
ja remontteihin. Yhteisöllisyys ilmeni sodan 
jälkeen tanssilavoilla ja sukulaisten tapaa-
misissa. Karanteenin päättymistä ei ole vielä 
koettu, mutta voimme ennakoida sen merkit-
sevän ryntäystä baareihin ja terasseille.  

 Esseisti ja suomentaja Antti Nylén muistut-
taa: ”Esiin piirtyy myös eettisesti ja hengelli-
sesti kestävän vetäytymisen, hiljentymisen ja 
pysähtymisen mahdollisuus, joka merkitsisi 
muuta kuin vain irtisanoutumista `kiireestä`. 
Kaikki suuret uskonnot tuntevat eleen. Vain 
kulutuskapitalismille se on vieras.”

 Suurelle yleisölle tutuin pysähtymi-
sen hetki on vanhempien ja omaisten 
kuolema. Niiden herättämiä tuntoja 
kuvaa Holmberg. Myös oma sairas-
tuminen saattaa kokijan tietoiseksi 
elämän rajallisuudesta ja herättää 
kysymyksen asioiden tärkeysjärjestyk-
sestä. Taiteilijoille kuten Björkmanille 
ja Hurmeelle sairaus on tuonut äkki-
pysähdyksen: luova työ houkuttelee 
työnarkomaniaan, ottamaan vastaan 
tehtäviä omasta terveydestä piittaa-
matta. Esseiden laji ja muoto vaihtelee: 
Hurme on tehnyt näytelmäkäsikirjoi-
tuksen, Raittila kuvaa elämän sattu-
manvaraisuutta novellissa.

Poikkeusaika paljastaa
asioiden merkityksiä

Hannu-Pekka Björkman ja 
Nina Honkanen.  
Kuva: Into/ Laura Malmivaara

   

Hannu-Pekka 
Björkman ja Nina 
Honkanen (toim.):  

Pakopiste. Into 2021
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Lukion äidinkielen lehtori, FM  
Maire Paltare väitteli filosofian tohto-
riksi Jyväskylän yliopiston humanistis-
yhteiskuntatieteellisen tiedekunnassa 

19. joulukuuta 2020. Maire on monille tuttu 
vapaaehtoinen ja vahva kuulotyön vaikuttaja 
Virroilta. Hän on toiminut yhdistys-, piiri- ja 
liittotasolla Kuuloliitossa, hänen sydäntään 
lähellä ovat kuntoutusasiat ja kuuntelun esteet-
tömyyden edistäminen.

Maire Paltareen kirjallisuuden väitöskirjas-
sa ”Lehtinovelli tiellä taiteeksi. Paavo Fossin 
kirjailijakuva” tarkastellaan Ilmajoella asu-
neen maanviljelijän ja kirjailija Paavo Fossin 
(1904 -1979) ja vuosina 1932 -1960 lähes 200 
kaunokirjallista lehtinovellia kirjoittaneen 
Fossin kirjailijakuvaa. 

Miten väitöksen aihe valikoitui?   
– Tavallaan Paavo Fossin tuotanto on kuu-

lunut elämääni viitisenkymmentä vuotta. Tu-
lin 1973 Savonlinnasta  Ilmajoelle äidinkielen 
lehtoriksi ja olin siinä virassa paikkakunnalla 
14 vuotta. Ilmajoki oli tuolloin hyvin perintei-
nen ”pohjalainen” pitäjä, tavallaan avara ja ta-
vallaan hyvin nurkkakuntainen. Tuntui aivan, 
kuin olisin siirtynyt Hilja Valtosen ”Nuoren 
opettajattaren varaventtiilin” maailmaan. Äi-
dinkielen opettajalta odotettiin monenlaista.

Kouluun oli hankittu Paavo Fossin Kerto-
muksia, ja totta kai käytin paikkakunnan kuu-
luisuuden tekstejä opetuksessa. Vuonna 1975 
tuli TV 1:ssä Kauko Vuorensolan ohjaama 
45-minuuttinen televisionäytelmä Hetkiä, joka 
pohjautui Fossin hienoon novelliin. Sovituksen 
poliittinen painotus, johon hän ei ollut osal-
listunut, oli kirjailijalle suuri pettymys. Juuri 
tänä pettymyksen aikana tutustuin Paavo 
Fossiin, kun tein haastattelun vuonna 1976 
paikalliseen joululehteen Ilmajoen Jouluun ja 

menin häntä haastattelemaan.
Minut kutsuttiin uudelleen Fossin kotita-

loon ja Paavo Fossi itse ehdotti, että kokoaisin 
hajallaan eri aikakauslehdissä vuosikymmeni-
en aikana ilmestyneet novellit ja toimittaisin 
uuden kertomusvalikoiman. Novellit, joiden 
suuri määrä paljastui työn aikana, olivat 
ilmestyneet vuosikymmenien aikana eri aika-
kauslehdissä ja olivat hajallaan, ja Fossi koki, 
että voimat eivät riittäneet enää kokoamistyö-
hön. Hänellä oli kuitenkin toive julkaista uusi 
kokoelma puhdistaakseen kirjailijaimagonsa, 
jonka koki televisiosovituksen  ja varsinkin 
sen poliittisen tulkinnan tahranneen. Tämän 
olen käsitellyt väitöskirjassani.

Hänen esittämänsä toivomus siinä kultttuu-
ri-ilmastossa ei ollut lainkaan omalaatuinen. 
Se että lupauduin, osoitti minun harkitsemat-
tomuuttani. Kirjailija kuoli tästä kolmen vuo-
den päästä 1979, mutta lupaus jäi. Sen jälkeen 
suku usein uudisti toiveen monta kertaa. 

Aluksi oli tarkoitukseni vain koota novellit, 
ja pääosan siitä työstä tein 1983, jolloin koossa 
oli 163 novellia. Kaikkiaan niitä löytyi liki 
200. Olin antanut lupauksen teoksen toimit-
tamisesta, mutta elämä vei muihin tehtäviin, 
perhe kasvoi ja vaati osansa. Toteutin lopulta 
antamani lupauksen, toimitin Paavo Fossin 
novelleista Toisia kertomuksia-kokoelman 
2017. Paavo Fossin vanhin poika Matti Fossi 
ehti nähdä odottamansa kirjan ilmestymisen.

Millainen oli tiesi urakan aloituksesta 
tohtorinhattuun?   

– Väitöskirja oli varhain unelmana. Jo am-
matinvalinnan yhteydessä ehdotettiin tutki-
jan uraa. Kun tein maisterin tutkintoon pro 
gradu-tutkielmaan, suunnittelin sen kasvat-
tamista. Silloin pääaineeni oli suomen kieli, 
kirjallisuus oli vain sivuaine. Elämänkulkua 

TEKSTI: ERKKI AHONEN
KUVAT: HANNA-MARI MERILUOTO, RITVA FOSSI

Maire  
Paltare 
väitteli  
tohtoriksi

Mairen väitös. Kuva: Hanna-Mari Meriluoto
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ei aina voi määrätä, leipätyö löytyi koulumaa-
ilmasta, ja ajatus tutkimuksesta nousi vasta 
sen päättyessä. 

Kuurouduin ja ”jouduin”, kuten aina ilmai-
sen, työkyvyttömyyseläkkeelle. Ajatus tutki-
muksesta voimistui, ja se oli selvää korvauk-
sen etsimistä. Ja aihehan minulla oli sylissäni 
valmiina. Mutta kesti aikansa, ennen kuin 
todella löysin voimia aloittaa työ.

Tutkimustyö alkoi virallisesti 2008. Se kesti 
paljon kauemmin kuin olin aluksi ajatellut. Oli 
vapaaehtoistyö Kuuloliitossa ja siinä monia 
projekteja. Myös 2014 lähtien kaksi vakavaa 
sairausjaksoa ja niiden hoidot hidastivat työtä. 

Hidasta oli myös palata yliopistomaailmaan. 
Olinhan ollut poissa useita vuosikymmeniä, 
ja kirjallisuudentutkimuksen kieli oli kovasti 
muuttunut. Kävin kiltisti uudelleen prosemi-
naarin tutkijaseminaarin rinnalla ja koetin 
omaksua viimeisimpiä tutkimusmetodeja. On-
gelmana oli sovittaa oma tutkimukseni niihin. 
Siksi esimerkiksi työtäni ei ensimmäisessä 
esitarkastuksessa hyväksytty, mikä aiheutti 
taas parin vuoden tauon. 

Kun viimeinen sairausjakso alkoi, taval-
laan minun ”koronani”, paikallaan olo alkoi jo 
silloin. Otin hylätyn työn uudelleen esiin, ja 
siitä tuli turvasatama, johon pakenin kaikkia 
pelkoja. Oli uudella lailla turvallista istua 
lepotuoliin läppäri sylissä ja paeta ajatuksissa 
reaalimaailman pelkoja. Tutkimuskysymyk-
set selvisivät, metodi löytyi ja parin viimeisen 
vuoden aikana työ sujui. Suurena tukena mi-
nulla on koko 12-vuotisen matkan aikana ollut 
pääohjaajani, professori Leena Kirstinä, joka 
hänkin tänä aikana ehti siirtyä eläkkeelle.

Eläkeläisväittelijä. Onko tullut ihmettele-
viä kysymyksiä iästä väitöstutkimuksen 
matkan varrella? 

– Kustoksen Mikko Keskisen mukaan 
kuulun kolmen vanhimman väittelijän jouk-
koon, olin väitellessäni 78-vuotias. Aivan 
suoraan ihmettelyjä ei esitetty, päinvastoin 
esitettiin ihailua jaksamisesta ja sitkeydestä. 
Mutta varmaan moni mielessään on miettinyt 
väittelemisen merkitystä aivan kuten aikoi-
naan Kelan virkailija, joka totesi, etteihän 
siitä ole mitään hyötyä. On aivan totta, että 
monelle väitös on uran alku, minulle se oli 
uran lopetus. Mutta totta on myös, mitä tokai-
sin virkailijalle: ”Ei olekaan, mutta se pitää 
minut poissa laitoshoidosta”. Tutkimustyö on 
verrattavissa mihin tahansa harrastukseen, 
joka pitää ikääntyneen kiinni elämässä. Minut 
se piti elämässä keskellä vammaisuuden 
ja sairauksien. Tämän koronan aikana me 
jokainen tarvitsemme tällaisia elämässä kiinni 
pitäjiä, olkoon se urheiluharrastus, lukeminen 
tai käsityöt.

Tohtorinhattu ei tule ilman uhrauksia. 
Mitä sanoisit tähän? 

– Tutkijanurani on antanut enemmän kuin 
ottanut. Eläke takasi talouden, en ollut riip-
puvainen apurahoista. Ainoan tuen jonka olen 
rahallisesti saanut oli Kuuloliiton Siiralan ra-
hastosta myöntämä 1000 euron apuraha aivan 
alkutaipaleella. Tietysti tutkimustyön kulut 
arkistoissa, kirjastomaksut ja kirjahankinnat 
ja myös konehankinnat – väitöstyö kulutti 
kolme tietokonetta – rasittavat taloutta, mutta 
mikä harrastus ei rasita.  

Väitös pidettiin 140 vuotta vanhassa seminaarisalissa. Kuva: Ritva Fossi
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Vaikeuden toi tietysti kuulovammani. Vaik-
ka aika pian sain sisäkorvaistutteen, joka on 
suuresti helpottanut elämääni ja vaikuttanut 
elämäni laatuun. Mutta senkään avulla en 
pärjännyt luennoilla ja seminaareissa. Alku-
aikoina kirjoitustulkit Outi Pippuri, Leena 
Räbinä ja Hanna-Mari Meriluoto takasivat 
mukana olon ja kulkivat luennoilla. Myös väi-
töstilaisuudessa olin täysin kirjoitustulkkien 
Jenni Mikkola-Majamaa ja Pia von Essen 
varassa, mikä varmasti väitöksen striimiä 
seuranneet huomasivatkin.

Raskainta olivat ajoittaiset stressikaudet, 
jotka tulivat yliopiston aikatauluista. Silloin 
joskus tuntui, että tämä on minulle liikaa, en 
kestä. Viimeisin syntyi, kun Jyväskylän yli-
opisto muutti tutkintovaatimuksia ja viimei-
sen vuoden kilpailin aikataulun kanssa, että 
ehtisin valmistua aloittamieni vaatimusten 
mukaan. Ihan viime päivinä valmistuin. On-
neksi aikataulumuutos tuli, muuten nysväisin 
varmaan vieläkin väitöskäsikirjaa viimeistel-
len.

Suhtautuminen on ollut kauttaaltaan 
kannustava. Läheiset ystäväni ovat jaksaneet 
tiedustella vointiani ja kannustaa. Samoin 
perheeni. Mutta varmasti suhtautumista 
muutti aikataulun pitkittyminen. Moni var-
maan ei uskonut työn valmistuvan, en aina 
minä itsekään. Joskus minusta väitökseni 
muuttui vitsiksi, jolle myhäiltiin ystävällisesti. 
Ainakin nuorisoni tuntui lopulta pitävän sitä 
vitsinä, ”meidän äidin väitös”. ”Mummin väi-
töskirja”. Ikinä he eivät ääneen tätä sanoneet, 
se oli vain minun tulkintani, ehkä omasta 
epävarmuudestani lähtenyt.

Miten pandemia vaikutti väitöstilaisuu-
teen?  

– Itse väitöstilaisuutta hallitsi korona. Tilai-
suudessa sai olla kaikkiaan 
20 henkeä, ja karonkassa 
enää 10. Olisin kovin monta 
halunnut mukaan. Ilmeisesti 
aika moni pystyi seuraamaan 
väitöstä, joka striimattiin 
verkkoon. Tilaisuuden koin 
erittäin lämminhenkisenä. 
Jälkikäteen olen kuullut, 
että väitöstä pidettiin kah-
den tutkijan tasavertaisena 
keskusteluna. Siihen vaikut-
ti varmaan vastaväittäjän, 
professori Liisi Huhtalan 
humaani ote. En koskaan 
ollut kuvitellut tekeväni 
suurta tiedettä, mutta hän 

osoitti, että olin kuitenkin tuonut kirjallisuu-
dentutkimukseen jotakin uutta ja olin todella 
kanonisoinut tuntemattomaksi unohtuneen 
Paavo Fossin.

Mitä on olla tohtori? 
– Sen jälkeen kun onnittelukukat ovat 

lakastuneet, elämä on jatkunut entisenlailla. 
Tohtoriutta en ole voinut tuoda esille. Korona 
on pyyhkäissyt mahdollisuudet esimerkiksi 
pitää kirjastoluentoja Paavo Fossista tai aika-
kauslehtinovellistiikan merkityksestä. Ehkä 
joskus myöhemmin. Ehkä voin myös hyödyn-
tää Kuhmoisten elokuvafestivaalin suunnitte-
lussa, jos se saadaan jatkumaan.

En harkitse uusien tutkimusten aloittamis-
ta, vaikka esimerkiksi Fossin pakinat houkut-
tavat. Jotakin pientä voin tehdä. Maakunta-
lehti on pyytänyt minulta muutamien uutuus-
teoksien arvosteluja. Lähinnä paneudun oman 
sukuni tarinaan, jonka olen luvannut lähei-
selleni kirjoittaa. Hiljalleen täyttyy tyhjyyden 
tunne, joka välttämättä syntyy, kun suuri työ 
valmistuu.

Tietysti olen tyytyväinen päästyäni maaliin 
ja kiitollinen onnitteluista. Työn valmistumi-
sen merkityksen havaitsin oikeastaan par-
haiten tyttäreni kuvatekstistä Facebookissa: 
”Eilen juhlittiin aikuisiällä kuuroutuneen, nyt 
78-vuotiaan äitini väitösjuhlaa. How cool is 
that! Tämä teräsnainen on todellakin sisuk-
kuuden perikuva ja huikea roolimalli siitä, 
että mitkään rajoitteet tai olosuhteet eivät 
seiso unelmien täyttämisen tiellä.” 

Väitöskirja on luettavissa verkko-osoittees-
sa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8466-3

Kuuloliitto onnittelee Mairea hienosta toh-
torin arvosta.

Mairen väitös meneillään.

➔

 20 



Enää ei induktiosilmukoiden suunnittelun 
tai asennuksen pitäisi olla kiinni siitä, että 
ei olisi tietoa.  Kuuloliitto on yhteistyössä 
Qlu Oy:n kanssa laatinut laajan oppaan 
induktiosilmukoista.

Induktiosilmukka on periaatteeltaan yksinker-
tainen, mutta edelleen hyvin toimiva äänen-
siirtotapa.  Induktiosilmukka toimii samalla 
periaatteella sekä Helsingin kaupunginmuse-
on infopisteessä että Los Angelesin kansainvä-
lisellä lentokentällä.  Kuunteluun voi käyttää 
omaa tuttua kuulokojetta, joka on varustettu 
T- tai MT-asennolla.

Huolimatta siitä, että induktiosilmukan 
toiminta perustuu melko yksinkertaiseen fy-
siikan ilmiöön, on sen toteutuksessa valitetta-
vasti usein puutteita.  Silmukan antennijohtoa 
ei ole asennettu oikeaan paikkaan tai oikean 
muotoisena, vahvistimena on käytetty väärän 
tyyppistä tai liian tehotonta laitetta, ääniläh-
teiden kytkennässä ja äänenvoimakkuuden 
säädöissä on puutteita.

Tieto induktiosilmukoista ja niiden asen-
tamisesta on ollut lähinnä laitevalmistajien 
esitteiden ja tuotetietojen varassa.  Yleinen 
laitteistoista rippumaton tieto on ollut haja-
naista ja vaikeasti löydettävissä.

Tekniikka on kehittynyt myös induktios-
ilmukoiden osalla.  Ne suunnittelu- ja asen-
nusperiaatteet, jotka olivat ajankohtaisia 
1950- tai 1970-luvuilla, eivät enää välttämättä 
olekaan nykyaikaa.  Uusissa induktiosilmuk-
kavahvistimissa on paljon äänenlaatua ja 
signaalinkäsittelyä parantavaa tekniikka, joka 
on hyvä tietää ja ottaa huomioon silmukoita 
suunniteltaessa ja asennettaessa.

Ajantasaista tietoa induktiosilmukoista on 
nyt saatavissa Kuuloliiton ja Qlu Oy:n laati-
massa Induktiosilmukkaoppaassa.  Opas ja-
kaantuu kahteen osaan, yleiseen ja tekniseen.

Yleinen osa käy läpi ääniympäristön ja kuu-
lemisen periaatteita ja mikä merkitys induk-
tiosilmukalla on kuunneltavan äänen laatuun 
ja selkeyteen.  Yleinen osa käsittelee myös 
äänensiirtoa koskevaa lainsäädäntöä sekä 
erilaisia silmukkaratkaisuja yleisellä tasolla.

Teknisessä osassa syvennytään indukti-
osilmukan tekniikkaan, toimintaperiaattee-
seen ja suunnitteluun. Tekninen osa sisältää 
kuvauksia myös joihinkin yleisesti kysymyksiä 
herättäviin äänentoistojärjestelmien osiin, 
rakenteisiin ja ominaisuuksiin liittyen.

Opas sopii kaikille induktiosilmukoista kiin-
nostuneille ja sen toivotaan tuovan kaivattua 
tietoa kaikille osapuolille aina hankesuunnit-
telusta lopputestaukseen.

Induktiosilmukka on ainoa standardisoitu 
äänensiirtomenetelmä.  Kun vastaanottimena 
toimii oma kuulokoje, on induktiosilmukka 
myös palvelun tarjoajan kannalta hyvä ratkai-
su.  Järjestelmään ei tarvitse erikseen hankkia 
vastaanottimia, jolloin myös niiden huolto, 
jakelu ja takaisin palautuksen järjestäminen 
jää pois eikä näin ollen aiheuta jatkuvasti 
kustannuksia.

Induktiosilmukkajärjestelmän toteutettuna 
vaihesiirtosilmukkana tulisikin olla ensisijai-
nen vaihtoehto, kun lähdetään suunnittele-
maan äänensiirtoratkaisua.

Jos et tiedä, mikä on vaihesiirtosilmukka, 
lue oppaasta!

Opas on ladattavissa Kuuloliiton nettisivuil-
ta pdf-muotoisena.

Induktiosilmukkaopas

TEKSTI: JUKKA RASA
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Miten toimit, kun et osaa hoitaa 
haluamaasi asiaa älypuhelimellasi? 
Tai kun epäröit, osaatko asioida 
sähköisesti viranomaispalveluissa? 

Tilastollisesti moni meistä pyytää neuvoa 
läheisiltään (DVV 2020). Läheisten apu on 
merkittävää ja tärkeää mutta ei aina paras 
vaihtoehto.

Suomessa toimii valtakunnallinen digituen 
verkosto, joka tarjoaa tukea ja apua digitaa-
listen palvelujen ja laitteiden käytön kanssa. 
Muun muassa järjestöt ja niissä toimivat 
vapaaehtoiset vertaisopastajat, kirjastot ja vi-
ranomaiset tarjoavat maksutonta, laadukasta 
ja luotettavaa digiopastusta. Digiopastusta voi 
saada myös seurakunnilta ja yrityksiltä.

Digituki tai -opastus on ratkaisukeskeistä, 
käytäntöön pureutuvaa opastusta. Digiopas-
tukseen voi mennä oman tai lainalaitteen 
kanssa ja pyytää henkilökohtaista tukea esi-
merkiksi puhelimen käyttöönoton, kuvien tal-
lentamisen tai vaikkapa viranomaispalvelun 
kanssa. Opastuksen päämääränä on auttaa 
meitä ratkaisemaan sen hetkinen pulmamme 
ja lisäksi opastaa meitä niin, että pystyisimme 
jatkossa asioimaan itsenäisesti ja turvallisesti.

Kenen puoleen sitten on parasta kääntyä, 
kun koemme tarvitsevamme tukea? Haastatte-
limme kahta toimijaa, jotka tarjoavat digiopas-
tusta valtakunnallisesti. 

Juha Viitanen, Järjestösuunnittelija, 
Verkosta virtaa, Eläkkeensaajien 
Keskusliitto. 

Millaista digiopastusta Verkosta virtaa –
toiminta tarjoaa?

Autamme yli 65-vuotiaita henkilöitä, jotka 
eivät aikaisemmin ole käyttäneet tietokoneita. 
Opastamme tietokoneiden ja muiden älylait-
teiden, netin ja sähköisten palvelujen käytös-
sä. Opastajana toimii koulutettu vertaisopas-
taja, joka tekee opastuksen vapaaehtoistyönä. 
Valtaosa opastuksista on henkilökohtaista, 
kahdenkeskistä opastusta, jolloin opastaja 
keskittyy yhden avuntarvitsijan neuvomiseen 
kerrallaan. Tarjoamme vapaaehtoisille ver-
taisopastajille maksuttomat koulutukset ja 
tukea vapaaehtoistyöhön.

Minkälaisissa asioissa teihin voi ottaa 
yhteyttä? 

Ihan kaikissa digiasioihin liittyvissä pulmis-
sa. Vertaisopastajamme auttavat oman osaa-
misensa mukaan. Vertaisopastajilta kysytään 
vähän kaikenlaista alkaen siitä, miten vaikka-
pa älypuhelin, tietokone tai tabletti laitetaan 
päälle ja miten niitä käytetään.

Mistä teidän tarjoamaanne digiopastusta 
voi etsiä?

Monesti paikallislehtien järjestöpalstoilta 
saa tiedon opastuksista. Yleisin opastuspaik-
ka on kirjasto. Kannattaa seurata kirjastojen 
ilmoitustauluilta, onko kirjastolla opastusta. 
Tietoa opastuspaikoista löytyy myös verkkosi-
vuiltamme.

Digitaidot haltuun 
– Maksutonta opastusta saatavilla älylaitteiden ja 

sähköisten palvelujen käyttöön
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Minulle (järjestösuunnittelija Juha Vii-
tanen, puh. 050 408 3376) voi myös soittaa 
ma-pe klo 9-15. Voin selvittää soittajalle, onko 
hänen paikkakunnallaan opastusta ja miten 
opastajaan saa yhteyden. Jos paikkakunnalla 
ei ole Verkosta virtaa -opastajaa, niin selvit-
telen, tarjoaako joku muu taho opastusta ja 
ohjaan kysyjän mahdolliseen muuhun opastus-
paikkaan.

Tarjoamme myös etäopastusta, jolloin opas-
taja ja opastettava voivat olla missä tahansa 
paikkakunnalla. Etäopastus vaatii kuiten-
kin sen, että opastettava osaa jonkin verran 
laitteita ja nettiä käyttää, eli ihan aloittelijan 
ongelmiin tämä opastusmuoto ei ehkä sovi.

Kuka teihin voi ottaa yhteyttä ja miten?
Toimintamme on avointa kaikille ikäihmi-

sille. Siis kuka tahansa yli 65-vuotias voi käy-
dä opastuksissa tai ryhtyä opastajaksemme. 
Ei tarvitse kuulua mihinkään yhdistykseen. 
Ja opastus on siis maksutonta. Ikää ei kuiten-
kaan kysytä, eli kyllä vähän nuorempikin voi 
pyytää apua.

Opastajaksi ryhtyminen vaatii tietotek-
niikkaosaamista, mutta ekspertti ei tarvitse 
olla. Jos osaa joitain asioita, ja haluaa opettaa 
muillekin, niin tervetuloa mukaan opastajaksi! 
Kukaan ei osaa kaikkea eikä tarvitsekaan osa-
ta. Opastamalla opastajakin oppii itse lisää.

Miten voi hakeutua digiopastajaksi?
Helpointa on ottaa yhteyttä minuun joko 

sähköpostilla tai puhelimitse. Koulutamme 
uusia opastajia, mutta aina opastajan ei tar-

vitse edes käydä peruskurssia. Jos hänellä on 
suhteellisen hyvät pohjatiedot ja osaaminen, 
niin riittää, että hänen kanssaan käydään läpi  
vapaaehtoistyön perusteet ja kerrotaan, mistä 
Verkosta virtaa -toiminnassa on kyse. Tervetu-
loa mukaan!

Mitä terveisiä haluaisitte sanoa Kuulolii-
ton väelle? 

Kannustan opettelemaan arkea helpottavaa 
tietokoneiden ja muiden älylaitteiden sekä 
netin käyttöä. Kuten eräs kollegani sanoi: 
on ihanaa kuulla ihmisiltä, että kun aluksi 
laitteet ja netti tuntuivat hankalilta, joskus 
jopa pelottavilta, ne ovat opastusten ja itsenäi-
sen opettelun jälkeen muuttuneet tutuiksi ja 
hallittaviksi. Ihan varmasti jokainen osaa ja 
oppii tietotekniikkaa. Apua voi pyytää vaikka-
pa vertaisopastajilta!  Ja jos vertaisopastajaksi  
ryhtyminen kiinnostaa, niin ottakaapa yhteyt-
tä ja jutellaan lisää asiasta! 

Lue juttu pidempänä Kuuloliiton blogista!

Jenni Uusalo, Palveluneuvoja, 
Kansalaisneuvonta (Digi- ja 
väestötietovirasto) 

Mikä Kansalaisneuvonta on ja mitä teet-
te? 

Ohjaamme ihmisiä löytämään oikeat vi-
ranomaispalvelut. Meihin voi ottaa yhteyttä 
esimerkiksi, jos ei tiedä, mihin pitäisi olla 
yhteydessä. Yritämme sitten yhdessä selvit-
tää, mikä on oikea taho. Neuvomme asiakkaita 
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myös sähköisten palvelujen kanssa. Meillä voi 
asioida anonyymisti.

Millaisissa asioissa teiltä voi pyytää digi-
tukea?

Neuvomme kaikkien suomi.fi –verkkopalve-
luun koottujen palvelujen kanssa. Autamme 
esimerkiksi valtuuksien kanssa. Tarvittaessa 
autamme navigoimaan suomi.fi –verkkosi-
vuilla. Meiltä voi myös pyytää tukea, jos on 
vaikkapa ongelmia sähköisen tunnistautu-
misen kautta. Välillä joudumme lähtemään 
liikkeelle siitä, miten suomi.fi kirjoitetaan 
Googlen hakukenttään tai autamme selvittä-
mään, miten löydetään sähköinen palvelu, jota 
asiakas etsii.

Mikä on suomi.fi?
Suomi.fi on verkkopalvelu, johon on koottu 

kaikki julkishallinnon palvelut. Verkkopal-
velusta löytyy lisäksi elämäntilanneoppaita 
erilaisiin elämäntilanteisiin. Esimerkiksi mitä 
kaikkea on syytä ottaa huomioon, kun täytät 
18 vuotta tai jos vaikkapa läheinen kuolee.

Miten ja koska teihin voi ottaa yhteyttä?
Olemme auki maanantaista perjantaihin klo 

8-21 sekä lauantaisin klo 9-15. Tarjoamme di-
gitukea puhelimitse, chatin kautta, sähköpos-
titse sekä sähköisen lomakkeen kautta. Meillä 
on myös käytössä tekstiviestipalvelu, joka on 
varattu erityisryhmien käyttöön. Palveluka-
navamme sopivat siis myös kuulovammaisille. 
Nopeimmin meihin saa yhteyden puhelimitse, 
chatilla tai tekstiviestillä. Sähköpostiyhtey-
denotto on tällä hetkellä ruuhkautunut; vasta-
ukseen menee noin neljä viikkoa. Tavallisesti 
noin pari päivää.

Kuvaile tyypillinen digitukitilanne. 
Meihin otetaan yhteyttä esimerkiksi, kun 

tunnistautuminen omakanta.fi -palveluun ei 
onnistu. Opastamme asiakasta ensin tyhjentä-
mään tietokoneen välimuistin ja poistamaan 
evästeet. 95 % tapauksissa tämä auttaa.

Neuvomme pääasiassa puhelimen välityk-
sellä. Välillä se on haastavaa, sillä emme näe 
asiakkaan näyttöä. Joskus joku kertoo, että 
näkymä on erilainen kuin kerromme tai hän ei 
näe sellaista, mistä sanomme. Aluksi selvitäm-
me, mitä asiakas käyttää ja sitten selvitämme, 
mitä tulee tehdä. 

Mitä terveisiä haluaisitte sanoa Kuulolii-
ton väelle?

Aika usein saatat kuulla, että mene suo-
mi.fi:hin ja etsi sieltä tarvitsemasi palvelu. 
Suomi.fi:hin on kuitenkin koottuna monia 
palveluita. Jos sinulla ei ole hajua, mitä etsit, 
oikean palvelun löytäminen on todella vaikeaa. 
Pyydä siis tarkkaa ohjausta palvelun suhteen. 
Pyydä viranomaisia kertomaan suoraan, mikä 
on tarvitsemasi palvelun nimi.

Anna vielä hyvä digivinkki 
Jos sähköinen tunnistautuminen ei onnistu, 

kokeile tyhjentää selaimen välimuisti ja eväs-
teet. Jos tämä ei auta, kokeile toista selainta. 
Näistä vinkeistä on apua oikeastaan kaikkien 
sähköisten palveluiden kanssa. 

Liity Digitaidot-hankkeen Facebook-ryh-
mään! Vertaisoppimiseen tarkoitetun ryh-
män löydät Facebookista nimellä Kuuloliiton 
Digitaidot-toiminta.

Neuvontapuhelin palvelee 
maanantaisin klo 9-15

(09) 580 3370 tai  
info@kuuloliitto.fi
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www.kuulotarvike.fi
puh. 09 739 739

Uutuus!
Rayovac EXTRA 

paristot 
kaikkiin 

kuulokojeisiin
(10, 13, 312, 675)

Kotimainen hyvän palvelun kauppa

Rayovac-paristojen ostajalle 
säilytysrasia/avaimenperä 
kaupan päälle
(minimitilaus 15 €, voimassa 12.4.-16.5.2021)

Tilaajaetu!

Helpoin mahdollinen tapa 
hankkia paristoja sekä 
muita kuulokojetuotteita.  
Hintatasokin edullinen.

Heikki Mäenpää
Seinäjoki

“ 

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.
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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

Ikääntyvien kuulokojeen 
käyttäjien ja heidän läheistensä 
Kuulokurssi verkkokurssina
Kuuloliitto järjestää Kuulokurssin verkkokurssina huhti-
toukokuussa 2021. Kurssi on tarkoitettu ikääntyville kuu-
lokojeen käyttäjille ja heidän läheisilleen. Kurssin tavoit-
teena on auttaa hyväksymään huonokuuloisuuden, tukea 
kuulokojeiden käyttöä sekä antaa keinoja vuorovaiku-
tukseen. Osallistujalla tulee olla toimiva internetyhteys ja 
tietokoneessa mikrofoni ja kamera. Kurssille osallistutaan 
Zoom-alustan kautta, jonka käyttöön annamme 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. Osallistujat saavat tietoa ja 
valmiuksia kuulokojeen käyttöön sekä kommunikaatioon 
liittyviin asioihin. Jokaisella ohjelmakerralla on puolen 
tunnin tieto-osuus ja sen jälkeen on aikaa kysymyksille ja 
keskustelulle.
Verkkokurssille ilmoittautuneille lähetämme ohjeet Zoom-
alustan käytöstä. Opastamme ja autamme Sinut ohjelman 
käyttöön ensimmäisellä harjoituskerralla. Kannattaa 
rohkeasti lähteä mukaan!
Kurssille haetaan 21.4.2021 mennessä täyttämällä sähköi-
nen hakemuslomake Kuuloliiton verkkosivuilla osoitteessa 
https://www.kuuloliitto.fi/palvelut/ 
kuulokurssit/
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 mahdol-
lisuus käydä vertaiskeskustelua toisten työelämässä 
olevien kanssa ja vaihtaa kokemuksia myös työssä 
jaksamisesta. Ryhmä toteutetaan verkkotapaamisina. 
Ohjeet osallistumisesta lähetämme ilmoittautuneille. 
Ohjaajina toimivat Kuuloliiton sosiaali- ja terveyden-
huollon 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 sähköpostilla 
21.4.2021 mennessä Kuuloliittoon Sanna Lehtoväreelle, 
sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi, lähetä nimi, sähköpos-
tiosoite, läheisen osallistuminen ryhmään ja toiveet 
teemoista, joita toivoisit vertaistapaamisissa käsiteltä-
vän. Tule rohkeasti mukaan!

Ilmoitustaulu
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       NUORET 

Hei! Oon 20-vuotias huono-
kuuloinen nuori aikuinen 
Imatralta. Muutin tänä 
syksynä asumaan Kontu-

laan opiskelupaikan perässä. Sain 
kesällä 2020 tiedon, että pääsin 
opiskelemaan Metropoliaan sosio-
nomiksi, mikä sai aikaan ehkä elä-
mäni suurimman muutoksen. Asun 
nyt ensimmäistä kertaa omillani 
ja vieläpä Suomen suurimmassa 
kaupungissa vieraiden ihmisten 
keskellä opiskelemassa täysin uut-
ta alaa. ”Mitenköhän oikein selviän 
tästä kaikesta?” mietin, kun sain 
tietää pääseväni opiskelemaan.

Muutto pääkaupunkiseudulle
Muuttopäivä jännitti miuta todel-
la paljon, sillä olen asunut saman 
katon alla kaksikymmentä vuotta, 
eli koko lyhyehkön elämäni ajan. 
Muuttaminen toiselle paikkakun-
nalle asumaan itsekseen tuntui 
todella oudolta, vaikka olinkin jo 
pitkään sitä odottanut sekä hyväs-
sä että huonossa. Muuttoaamuna 
sanoin heipat pikkusiskolle ja lem-
mikkikanille, jonka kylläkin lasken 
ikään kuin veljekseni ja lähdimme 
yhteisen päivällisen jälkeen aja-
maan kohti Helsinkiä. Automatkan 
aikana mietin kaikkea mahdollista: 
”Montakohan kämppistä miulla on? 
Tullaankohan myö toimeen keske-
nään? Pärjäänköhä mie itekseen? 
Toivottavast en unohtanu mitää.” 
Iltapäivällä saavuttiin vihdoinkin 
Kontulaan ja alettiin purkaa tava-
roita. Heti sisälle päästyäni, pää-
sinkin tapaamaan toisen tulevista 
kämppiksistäni, joka osoittautui 
todella mukavaksi 16-vuotiaaksi 
lukiolaispojaksi. Tulimme jo ensi-
tapaamisellamme hyvin toimeen, 
mikä sai minut heti paljon luotta-
vaisemmalle mielelle. Kannoimme 
sitten loputkin tavarat sisälle ja 
järjestelimme tavarat jotakuinkin 
paikoilleen. Lopuksi kävimme vielä 
Itäkeskuksen Prismassa ostamassa 
hieman ruokia ja muutamia unoh-
tuneita tavaroita. Pian olinkin jo 
yksin ensimmäistä yötä omassa 
asunnossani ja heräsin unisena 
seuraavaan aamuun. Kaikki meni 

loppujen lopuksi hyvin: tapasin 
myöhemmin toisen kämppikseni, 
hieman ujon miun kanssa saman-
ikäisen pojan ja totuin jo muuta-
massa päivässä itsekseen asumi-
seen kahden ennestään vieraan 
kämppiksen kanssa. Seuraavana 
olisi vuorossa uusi haaste: opiske-
lun aloittaminen korkeakoulussa.

Korkeakoulun aloittaminen
Parin viikon itsekseen asustelun 
jälkeen, tuli vihdoin se päivä. Oli 
aika lähteä opiskelemaan uuteen 
kouluun, Metropoliaan. Lähdin 
aamulla hyvissä ajoin kohti Myl-
lypuron kampusta jännittyneenä. 
Ensimmäisenä sain huomata, että 
kampus oli jättimäinen ja aivan 
upouusi. Löysin kuitenkin perille 
selkeiden ohjeistusten ansiosta 
ja päästyäni avaustunnille, sain 
huomata luokallani olevan yli 70 
opiskelijaa. Tajusin heti alkajai-
siksi, että olin unohtanut ladata 
FM-laitteeni, sekä kasvomaskien 
käyttö vaikeutti huomattavasti pu-
heen seuraamista. Kuuloni otettiin 
kuitenkin hyvin huomioon, niin 
opettajien, kuin kanssaopiskelijoi-
den toimesta. Pärjäsin ensimmäi-
sen päivän läpi oikein hyvin mui-
den antaman tuen ja ymmärryksen 
ansiosta. Tästä eteenpäin kaikki 
sujuikin oikein hyvin: FM-laitet-
tani käytettiin joka oppitunnilla, 
minulta kyseltiin paljon kuulosta-
ni, sain itselleni useita kavereita 

ja pääsin hyvin opetukseen kiinni. 
Lopulta alkoi kuitenkin karanteeni, 
jonka takia lähitunnit lopetettiin 
lähes kokonaan, kaikki opiskeli-
jatapahtumat peruttiin ja pääsin 
näkemään luokkalaisiani entistä 
harvemmin. Toisaalta etäkoulussa 
on hyvätkin puolensa: aamuisin 
ei tarvitse kiirehtiä kampukselle, 
opetusta on helpompi seurata kuu-
lokkeiden kautta ja tuntia seura-
tessaan voi tehdä samalla jotain 
pientä, kuten näppäillä kitaralla. 
Lisäksi kaiken lähitoiminnan pe-
ruuntumisen takia, päätimme luok-
kalaisten kanssa alkaa itse luoda 
tapaamisia ja harrastaa liikuntaa 
ja muuta kivaa yhdessä. Tämän 
ansiosta ”karanteeniaika” ei enää 
tuntunutkaan niin pahalta.

Vertaistukea ja liikuntaa Helkyn 
sählyvuoroista
Luokkamme peliporukan lisäksi 
halusin kuitenkin aloittaa lisäk-
si vielä toisen säännöllisemmän 
liikunnallisen harrastuksen. Aluksi 
harkitsin kamppailulajeja, esimer-
kiksi kenjutsua tai kampuksen 
tarjoamia ryhmäliikuntatunteja. 
Koronan takia uuden harrastuksen 
aloittaminen oli kuitenkin haasta-
vaa. Törmäsin kuitenkin sattumal-
ta Helsingin kuuloyhdistyksen jär-
jestämään matalan kynnyksen säh-
lytoimintaan Nuton järjestämällä 
nuorten aikuisten leirillä kesällä 
2020 ja innostuin heti ajatuksesta. 
Nuorempana olin pitkään haaveil-
lut sählyn harrastamisesta, mutta 
unelmani ei koskaan käynyt toteen 
kotipuolen sählyseurojen korkean 
tason vuoksi. Menin ensimmäiselle 
kerralle jälleen kerran hiukan jän-
nittyneenä, mutta sain helpotukse-
ni huomata useita tuttuja kasvoja. 
Pelit menivät hyvin, kaikki otettiin 
huomioon ja peliin mukaan, sekä 
uudet tuttavuudet osoittautuivat 
mukaviksi ja empaattisiksi kave-
reiksi. Lisäksi pääsin jälleen to-
distamaan Kuuloliiton toiminnalle 
ominaista mainiota yhteishenkeä. 
Nykyään vietän viikkoni odottaen 
aina maanantaita ja tulevia pelejä 
näiden mahtavien tyyppien kanssa!

TEKSTI: LEEVI PAAKKINEN
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Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu 
uudistuu 1.4.2021 alkaen. Kela on kehittänyt 
palvelua asiakkaiden toiveiden, palvelun-
tuottajien ehdotusten ja omien havaintojensa 
perusteella.

Uudistus tehdään samalla, kun Kelan ja 
palveluntuottajien väliset nykyiset sopimukset 
päättyvät ja uudet sopimukset tulevat voi-
maan. Osa palveluntuottajista ja tulkeista voi 
vaihtua 1.4.2021 alkaen. Palveluun voi tulla 
myös uusia tulkkeja.

Näin tulkkilista toimii 1.4.2021 alkaen
Jatkossa henkilökohtaisella tulkkilistallasi 

voi olla tulkkeja, jotka on nimetty vain tiettyi-
hin tarpeisiin. Voit nimetä tulkkeja esimer-
kiksi vain työelämään tai vain harrastuksiin. 
Tulkkeja, jotka on nimetty vain työelämään, ei 
välitetä muihin tilauksiisi.

Jos listallasi on pelkästään tulkkeja, jotka 
on nimetty tiettyihin tarpeisiin, sinulle väli-
tetään muihin tilanteisiin tulkki listan ulko-
puolelta. Samoin, jos tilaukseesi ei löydy oman 
listasi tulkkia, sinulle välitetään tulkki listan 
ulkopuolelta, ellet ole kieltänyt sitä.

Jos et halua, sinun ei tarvitse nimetä tietty-
jä tulkkeja harrastuksiin tai työelämään. Voit 
jatkossakin käyttää tulkkilistaa samaan ta-
paan kuin tähän asti, eli niin, että tulkkilistan 
tulkkeja voidaan välittää kaikkiin tilauksiisi.

Näin etätulkkaus toimii 1.4.2021 alkaen
Koronavirusepidemian aikana tulkkaus-

palvelun asiakas on poikkeuksellisesti voinut 
käyttää palveluntuottajan tarjoamaa etätulk-
kausta ja sopia tulkin kanssa käytettävästä 
ohjelmistosta. Etätulkkaus jää pysyväksi käy-
tännöksi, mutta 1.4.2021 alkaen etätulkkausta 
voi käyttää vain sellaisilla tietoturvallisilla 
ohjelmistoilla, jotka Kela on hyväksynyt.

Etätulkkauksella tarkoitetaan tulkkausti-
lannetta, jossa asiakas ja tulkki ovat fyysisesti 
eri paikoissa ja tulkkaus tapahtuu etäyhtey-
den avulla. Voit käyttää etätulkkausta, jos se 
soveltuu tulkkaustilanteeseen ja sinulla on 
oikeus vammaisten henkilöiden tulkkauspal-
veluun.

Etätulkkauksen tilaaminen muuttuu 1.4. 
alkaen

Maaliskuun jälkeen et voi enää sopia etä-
tulkkauksesta tulkin kanssa. Jos haluat, että 
tulkkauksesi toteutetaan etätulkkauksena, 

ilmoita siitä Vammaisten tulkkauspalvelukes-
kukseen, kun tilaat tulkin. Ilmoita tilaukses-
sasi myös, jos toivot, että etätulkkaus tehdään 
tietyllä ohjelmistolla.

Jos haluat, saat opastusta etätulkkausohjel-
miston käyttöön. Opastuksessa tulkki neuvoo 
sinua etätulkkausohjelmiston käytössä. Voit 
tilata opastuksen Vammaisten tulkkauspalve-
lukeskuksesta 1.4.2021 alkaen.

Palveluntuottajat 1.4.2021 alkaen
Vammaisten tulkkauspalvelun tuottajat on 

jaettu alueittain. Tulkkien tiedot löytyvät pal-
veluntuottajan verkkosivuilta. Linkit palve-
luntuottajien verkkosivuille aukeavat uuteen 
ikkunaan.

Kysy lisää VATU-keskuksesta: vatu(at)kela.fi

Lähde: kela.fi/vatu

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu 
uudistuu 1.4.2021

Tulkkauspalvelupäätöksen  
hakeminen
Voidaksesi käyttää tulkkauspalvelua, tulee 
sinulla olla tulkkauspalvelupäätös. Tulkkaus-
palveluun on oikeus henkilöllä, jolla on kuu-
lovamma, kuulonäkövamma tai puhevamma, 
ja joka tarvitsee tulkkausta. Tulkkauksessa 
voi käyttää esimerkiksi kirjoitustulkkausta, 
viitottua puhetta, viittomakieltä, sormiaak-
kosviestintää, puheen toistoa.
Tulkkausta voi käyttää kaikkialla: esimerkiksi 
asioinnissa, työssä, kokouksissa, harrastuksis-
sa, vapaa-ajan tapaamisissa ja opiskelussa.
Tulkkauspalvelupäätöstä haetaan Kelalta ja 
sitä varten täytetään kaksi lomaketta – varsi-
nainen hakemuslomake ja asiakastietoloma-
ke (lomakkeet löytyvät Kelan verkkosivuilta). 
Liitä hakemukseen mukaan sosiaali- tai 
terveydenhuollon asiantuntijan tai muun asi-
antuntijan (esim. puheterapeutin) lausunto, 
josta käy ilmi millainen tulkkauksen tarpeen 
aiheuttava vamma tai sairaus sinulla on, mitä 
kommunikointimenetelmiä käytät sekä lau-
sunnon kirjoittajan näkemys siitä, miten sinä 
hyötyisit tulkkauksesta.
Lisätietoa: vatu(at)kela.fi
tai
tarja.kaikkonen(at)kuuloliitto.fi,  
p. 050 5365 162 (tekstiviestit)
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Tekstipuhelupalvelu eli TPP on ollut palvelu-
na toiminnassa jo 1980-luvun alusta lähtien, 
aluksi Posti- ja telehallituksen ylläpitämänä. 
Vuodesta 2020 alusta Kuurojen Liitto ry on 
ottanut vastuulleen palvelun ylläpidon ja 
kehittämisen STEA:n rahoittamana. Budjetti-
syistä johtuen aukioloaikaa jouduttiin supista-
maan jo maaliskuussa 2020. Nyt aukioloaikoja 
joudutaan valitettavasti jälleen supistamaan. 
1.5.2021 alkaen TPP palvelee ma-pe klo 
8-20.

MOBIILI-TPP
TPP on nykyään monimuotoinen. Palvelua voi 
käyttää perinteisellä tekstipuhelinlaitteella 
tai kirjautumalla palveluun netissä. Nettisivut 
löytyvät osoitteesta https://www.vsp.fi/teksti-
puhelupalvelu.html. Jos et vielä ole kirjautu-
nut nettikäyttäjäksi, sivuilta löytyvät ohjeet 
siihenkin.

Tiesithän, että halutessasi TPP kulkee mu-
kanasi? TPP on käytettävissä sekä Android- 
että Apple-laitteilla, kännykällä ja tabletilla. 

Tekstipuhelupalvelun aukioloajat  
muuttuvat jälleen

TEKSTI: MARIKA RÖNNBERG, ERITYISASIANTUNTIJA

Sovellus löytyy nimellä MyMMX sekä Google 
Play –kaupasta että AppStoresta. Lataa sovel-
lus, kirjaudu sisään käyttäjänä ja voit hoitaa 
puhelusi vaikka kesken kauppareissun.

TPP on käytössäsi kolmella kielellä: suo-
meksi, ruotsiksi ja englanniksi. TPP:n käyttö 
ei maksa mitään eikä aikaa tarvitse varata 
etukäteen. Voit käyttää palvelua kaikenlaisiin 
puheluihin, mutta hätätilanteissa TPP ei kui-
tenkaan ole paras kanava. Lähetä hätätilan-
teissa tekstiviesti suoraan hätänumeroon 112 
(vaatii rekisteröitymisen).

TPP KEHITTYY
Tekstipuhelupalvelun ohjausryhmä kehittää 
palvelua edelleen. Asiakaskyselyiden perus-
teella TPP on tärkeä turvallisuutta ja yhden-
vertaisuutta edistävä palvelu. Ohjausryhmä 
on yksimielisesti sitä mieltä, että yhteiskun-
nallisesti näin merkittävän palvelun ei pitäisi 
olla enää nykyaikana järjestöjen hoidettavana, 
vaan yhteiskunnan tulee ottaa vastuu yhden-
vertaisesta puhelumahdollisuudesta.

Ohjausryhmässä on pohdittu myös sitä, että 
TPP on käytännössä etäkirjoitustulkkausta ja 
siksi sen voisi katsoa kuuluvan myös osaksi 
Kelan tulkkauspalveluja. Tällä hetkellä myös 
kuuleva voi ottaa yhteyttä TPP:n kautta. Voit 
pyytää itsellesi TPP:n palveluntuottajalta 
puhelinnumeron, johon soittamalla kuuleva 
saa sinuun yhteyden TPP:n välityksellä. Kelan 
tulkkauspalveluissa tällaista mahdollisuutta 
ei ole, joten kehitystyössä tulee miettiä ratkai-
su tähän.

V. 2020 lokakuussa ohjausryhmä tapasi 
Liikenne- ja viestintäministeriön edustajan ja 
ehdotti TPP:n siirtoa viranomaisten vastuulle. 
Asiaa valmistellaan tällä hetkellä ministeri-
öiden yhteishankkeena. Ohjausryhmä seuraa 
tilannetta ja varmistaa, ettei asia jää koronan 
jalkoihin ja unohdu.

JÄIKÖ KYSYTTÄVÄÄ TAI HALUATKO ANTAA 
PALAUTETTA?
Yhteydenotot: Kuurojen Liitto ry:n erityisasi-
antuntija Marika Rönnberg, puh. 044 7524 324 
tai sähköposti marika.ronnberg@kuurojenliit-
to.fi

 29 



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 17.5.-21.5.2021 
2. jakso 16.8.-20.8.2021 
3. jakso 8.11.-12.11.2021 

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

Koulunsa aloittavat lapset  
1. jakso 13.9.-17.9.2021 
2. 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. 14.6.-18.6.2021 
2. 20.9.-24.9.2021 

 
Aikuiset 

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 7.6.-11.6.2021 
2. 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 
Kuulokurssit (2pv+1pv)

Syyskauden kurssit ikääntyneille 
kuulokojeen käyttäjille, yksi kurssi 
työikäisille ja yksi kurssi on tinni-
tuspainotteinen. Kaikkiin kurssei-
hin voi myös läheinen osallistua. 

Ajankohdat ja paikkakunnat 
ovat:
•	15.-16.9.2021 Rokua Health & 

Spa Hotel
•	28.-29.9.2021 Vaasa, Scandic 

Waskia
•	6.-7.10.2021   Lahti, Scandic Lah-

ti City
•	20.-21.10.2021 Turku, Ruissalon 

Kylpylä
•	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 
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-
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silla ei ole jatkopäivää. Majoitus 
on kahden hengen huoneissa 
täysihoidolla. Kurssit ovat osallis-
tujille maksuttomia. Matkakuluista 
osallistujat vastaavat itse. 
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.

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 
Rokuan, Joensuun sekä tin-
nitus- ja työikäistenkurssille: 
Maria Timonen, Kuuloliitto ry, PL 
1188, 70211 Kuopio.
Kaikille hakijoille ilmoitetaan kurs-
sivalinnasta kirjeellä noin kolme 
viikkoa ennen kurssia. Valinnassa 
etusijalla ovat hakijat, jotka eivät 
aikaisemmin ole osallistuneet kuu-
lon sopeutumisvalmennukseen.

Kopolan 
kurssikeskus
Ikääntyneiden kuulokojeen 
käyttäjien ja heidän läheisten 
Kuulokurssit v.2021

Kuuloliiton Kopolan kurssikeskus 
järjestää 10 Kuulokurssia ikään-
tyneille kuulokojeen käyttäjille ja 
heidän läheisilleen. 
Kurssi pyrkii edistämään huono-
kuuloisen toimintakykyä ja kuulo-
vamman huomioimista jokapäiväi-
sessä elämässä. Kurssilla osallis-

tujat saavat ohjausta kuulokojeen 
käyttöön, tietoa apuvälineistä, 
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 mittai-
sia. Majoitus järjestetään täysihoi-
dolla. Kurssit rahoittaa Sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen avustuskeskus 
(STEA) ja sen on osallistujille 
maksuton. Matkakulut osallistuja 
kustantaa itse.
Kurssien ajankohdat:

•		3.-7.5.2021
•		17.-21.5.2021
•		23.-27.8.2021
•		6.-10.9.2021
•		20.-24.9.2021
•		11.-15.10.2021
•		25.-29.10.2021
•		8.-12.11.2021
•		15.-19.11.2021

Omakustanteiset loma- ja 
viikonlopputapahtumat
Omakustanteiset loma- ja viikon-
lopputapahtumat on tarkoitettu 
kaikille kiinnostuneille. Tapahtu-
mien hintaan kuuluvat ruokailut, 
majoitus ja ohjelma. Tapahtumat 
alkavat perjantai-iltana, jolloin 
tarjolla on iltapalaa ja sauna. ”Mitä 
meille kuuluu?”-vertaistapaamiset 
ovat ti-to. 

Tapahtumiin ei sisälly liina-
vaatteita, mutta ne voi saada 15 
euron lisähintaan Kopolasta tai 
tuoda itse. 

TAPAHTUMA HINTA  AJAN- 
  KOHTA
”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 
Kesäpäivät 
(KKY järjestää)  200 €/hlö, 
 KKY:n jäsen  180 €/hlö 10.-13.8
”Mitä meille kuuluu?”
-vertaistapaaminen 130 €/hlö 31.8-2.9 
(UUSI)

 Frisbee/Neulonta- 
viikonloppu 130 €/hlö 3.-5.9
”Mitä meille kuuluu?”
-vertaistapaaminen 130 €/hlö  14.-16.9
Elokuvapaja 
(KKY järjestää) 130€/hlö, 
KKY:n jäsen  117€/hlö 24.-26.9
Vertais- ja virkistys- 
viikonloppu (KKY) 130€/hlö, 
KKY:n jäsen  117 €/hlö 1.-3.10
Retriitti 
(KKY järjestää) 130€7hlö, 
KKY:n jäsen  117€/hlö 22.-24.10
Kopolan joulu 
(KKY järjestää)  ilmoitetaan 
 myöh. 23.-26.12

 

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

Kopolan kurssikeskuksen keittiöre-
montti valmistui maaliskuussa.

 31 



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

Yhteystiedot. Toimituksen yhteystiedot löytyvät 
lisäksi lehden sisäkannesta. 

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 huo-
neissa/huoneistoissa, ryhmäkohtainen lomaohjel-
ma, johon osallistuminen on vapaaehtoista. sekä 
lomapaikan allasosaston ja kuntosalin käyttö. 
Kuuloliitosta on mahdollisuuksien mukaan lomil-
la mukana vapaaehtoinen vertaisohjaaja järjes-
täen pienimuotoisia ohjelmatuokioita. Kuuloliitto 
järjestää pääsääntöisesti yhden kuuloaiheisen 
keskusteluluennon lomaviikolla. Loma alkaa 
tulopäivän päivällisellä ja päättyy lähtöpäivän 
lounaaseen. 
 Lapsiperhelomalla on perheen yhteistä oh-
jelmaa, 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 henkilön kanssa. 
MTLH järjestää tuettuja lomia toistaiseksi 
turvatoimia noudattaen. Pandemiatilannetta 
seurataan. Lomakohteissa noudatetaan viran-
omaisten ohjeita ja tehdään erityisjärjestelyitä, 
jotta lomailu on turvallista. Hygieniaan, turvavä-
leihin ja ohjelmien järjestämiseen on kiinnitetty 

erityistä huomiota. MTLH suosittelee vahvasti 
kasvomaskin käyttämistä. Kaikille lomalaisille 
järjestetään maskit 
lomakohteissa (4 kpl/pv). Suositus koskee ensisi-
jaisesti yli 12-vuotiaita. Tällä hetkellä pyritään 
järjestämään yksin matkustaville lomalaisille 
majoitus 1hh.  
Lomalainen arvioi kuitenkin itse, voiko osallis-
tua lomalle. Mikäli lomalainen kuuluu vakavan 
koronavirustaudin riskiryhmään, hänen kannat-
taa keskustella hoitavan lääkärin kanssa, onko 
osallistuminen suositeltavaa. Jos jokin loma 
perutaan, ilmoitamme asiasta.  

Hakemuksen täyttäminen: 
Samassa taloudessa asuvat (puoliso ja lapset) 
täyttävät yhden yhteisen hakemuksen, muutoin 
jokainen hakee lomalle henkilökohtaisesti. Puut-
teellisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitel-
lä. Henkilötunnus ilmoitetaan täydellisenä, sekä 
muut henkilö- ja osoitetiedot. Tulotiedot on mer-
kittävä myös puolison osalta, vaikka lomaa anoi-
sikin yksinään. Lomatuen tarpeen perustelut 
ovat välttämättömät, koska MTLH tekee 
lomavalinnat niiden perusteiden mukaan, 
jotka hakija on hakemuksellaan ilmoittanut 
lomatuen tarpeelleen. Perusteluja-kohtaan 
on syytä kirjoittaa sosiaaliset, taloudelliset 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 ”Kuu-
loliitto/Aluetyö”. Hakemuksessa voi ilmoittaa 
3 lomatoivetta. Lomatuen hakeminen ei edellytä 
Kuuloliiton paikallisyhdistyksen jäsenyyttä. 
Tuetun loman voi saada korkeintaan joka 
toinen vuosi. Myönteisistä lomatukipäätöksistä 
ilmoitetaan lomatuen saajalle noin 2 kk ennen 
loman alkamispäivää. Hakemuksia ei palauteta. 
Peruutukset myönnetystä lomatuesta on tehtävä 
henkilökohtaisesti MTLH:oon.  
Kaikkien lomien hakuaika loppuu 3 kk 
ennen loman alkua. Hakemus tulee tehdä 
mieluiten sähköisenä, linkki sähköiseen 
hakemukseen: https://lotu.lomajarjestot.fi/t/
MTLH/calendar/list. 
Hakemuksen voi myös tulostaa MTLH:n sivuilta. 

Lomahakemukset palautetaan osoitteella: 
Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry, 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

 32 



Ilmoitustaulu

Kuuloliiton valtakunnalliset kesäpäivät 2021 
on päätetty siirtää vuodella eteenpäin. 

Päätöksellä halutaan turvata osallistujien ja vapaaehtoisten turvallinen osal-
listuminen, eikä oteta turhia riskejä COVID-19 epidemian takia. 

Keski-Suomen kuulopiiri toivottaa Sinut lämpimästi tervetulleeksi vuoden kuluttua 
Kesäpäiville Laukaaseen 10. - 12.6. 2022.
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T I E T O A  S I S Ä K O R V A I S T U T T E I S T A ,  N I I D E N  K Ä Y T Ö S T Ä  J A  H Y Ö D Y I S T Ä  
 

 

Kun kuulokoje ei enää riitä  
–WEBINAARI 
Tiistai 4.5.2021 klo 17.00-18.30 TAI 
Keskiviikko 12.5.2021 klo 12.00-13.30 
 

Tervetuloa Kun kuulokoje ei enää riitä  
–webinaariin! 
 
Sisäkorvaistute on leikkauksessa asetettava 
kuuloapuväline henkilöille, joille vahvinkaan 
akustinen kuulokoje ei enää tuo riittävää apua 
kuulemiseen tai puheen erottamiseen. 
 
Webinaarien tarkoituksena on lisätä tietoisuutta 
sisäkorvaistutteista sekä vähentää kuulo-
ongelmista johtuvia haittoja tukemalla oikea-
aikaista istutearvioon hakeutumista. 
 
Ilmoittautuminen ensimmäiseen webinaariin 
viimeistään 30.4.2021 ja toiseen viimeistään 
10.5.2021 osoitteessa:  
https://kilta.kuuloliitto.fi/kotisivut 
 
Ohjelmassa on asiantuntijapuheenvuoroja 
kuulosta ja sisäkorvaistutteista sekä 
sisäkorvaistutetta käyttävän 
kokemuspuheenvuoro.   
 
Tilaisuudet toteutetaan Zoom-etäyhteysalustalla 
ja ne ovat avoimia kaikille asiasta kiinnostuneille! 
Liittymislinkki ja -ohjeet lähetetään osallistujan 
sähköpostiosoitteeseen päivää ennen tilaisuutta. 
 
Kuuloliitto järjestää webinaarit yhteistyössä 
Cochlear Nordic AB:n kanssa.  
 
 

 

L I S Ä T I E T O J A  
 
Järjestöpäällikkö  
Anne Wicht-Kvarnström,  
anne.wicht-kvarnstrom@kuuloliitto.fi  
p. 040 545 4705 
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”I och med att elektronisk ärendehantering har blivit allt vanligare har 
vardagen blivit betydligt enklare för hörselskadade.”

Ledaren

Tekniken underlättar vardagen

År 1992 deltog jag i en datakurs för 
ungdomar med nedsatt hörsel, där 
man satte sig in i hemligheterna i det 
då aktuella operativsystemet MS-DOS. 

På den tiden låg internets genombrott ännu 
ett par år i framtiden och det var ganska få 
som använde e-post. För hörselskadade unga 
rekommenderades databranschen som yrkes-
val, eftersom man då inte skulle behöva tala 
med någon i sitt arbete.

Ännu för några årtionden sedan var det 
svårt för personer med nedsatt hörsel att 
tala i fast telefon. Situationen underlättades 
när mobiltelefonerna blev vanligare eftersom 
ljudkvaliteten förbättrades väsentligt. De som 
använde hörapparat fick vid ingången till 
2000-talet praktiska halsslingor som tillbehör 
till mobiltelefonerna. Inhemska Nokia låg i 
täten för utvecklingen av dem. Idag överförs 
telefonens ljud ofta direkt från telefonen till 
hörapparaterna och ljudkvaliteten är utmärkt. 

Internet kom till Finland på allvar i mitten 
av 1990-talet. I början var webbsidorna an-
språkslösa och det var svårt att hitta informa-
tion. Nuförtiden hittar man all information 
på nätet medan uppslagsverken man fått i 
present blir dammiga i bokhyllan. I och med 
att elektronisk ärendehantering har blivit allt 
vanligare har vardagen blivit betydligt enklare 
för hörselskadade och säkert även för hörande. 
Även antalet besökare på Finska Hörselför-
bundets webbplats har ökat år för år och orga-
nisationer förväntas också i allmänhet produ-
cera allt fler webbtjänster för sina målgrupper 
i framtiden. 

Även om man under årens lopp har utveck-
lat många slags tilläggsapparater till hörap-
paraterna, är det en utmaning att de sällan är 
märkesoberoende. När man byter hörapparat 
blir man i värsta fall även tvungen att byta ut 
alla andra hjälpmedel.  För närvarande är den 
enda standardiserade ljudöverföringstekniken 
induktionsslingan, som dock inte är så värst 
känd. Förargligt ofta måste man kraftfullt be-
gära att få t-ställningen som krävs för lyssning 
med slingan i sina hörapparater. 

Endast tekniken skapar i sig inte bra 
tjänster, utan det behövs även rätt vilja för att 
verkställa den i praktiken. Detta har Finska 
Hörselförbundet ofta stött på under årens lopp. 
Tekniskt är det enkelt att lägga till textning 
till inhemska tv-program, men hittills har man 

till stor del kämpat med att får alla tv-kanaler 
att förstå betydelsen av en högklassig textning 
för tittarna.   

I det stora hela har teknikutvecklingen och 
elektroniska kommunikationsmetoder förbätt-
rat hörselskadade personers möjligheter till 
arbete, studier och ärende-
hantering. På arbetsplatser 
har e-post och olika slags 
appar för snabbmedde-
landen i stor utsträck-
ning ersatt telefoner. 
Det är bra att komma 
ihåg att många äldre 
personer fortfarande har 
stora utmaningar med att 
använda digitala tjäns-
ter. Det behövs alltså även 
traditionell kommunikation 
och dessutom förstås trygga 
övningsplatser för utvecklande 
av digitala färdigheter.

Under coronatiden har 
man globalt tagit i bruk 
en stor mängd olika slags 
appar för distansmöten. 
Förändringen har också 
varit stor på organisa-
tionsfältet, när även 
stora möten har behövt 
ordnas på distans. 
Coronatiden har även 
tvingat många företag 
att utveckla nya slags 
tjänsteformer. För 
närvarande är en 
av de mest växande 
branscherna dis-
tanstjänster för trä-
ning. Vi på Finska 
Hörselförbundet har 
tillsammans med 
personalen börjat 
använda en app 
för pausmotion 
som ska uppma-
na till att röra på 
sig regelbundet 
oavsett var man 
befinner sig. 
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Lapsen ensiaskeleet.  
Rakkaan pusu.   

Hiljainen oma aika aamukahvin äärellä  
tai se sanaton yhteys,  

kun toisen silmistä paistaa aito onni. 

Sen voi antaa toiselle tai saada yllättäen itse.  
Joskus oven avaaminen vieraalle riittää ja näet sen.

Onni ja onnellisuus eivät ole sama asia. Onnellisuus on jotain, mitä 
rakennat. Joskus se vaatii työtä. Oma koti ja ystäväpiiri. Taloudellinen 
varmuus. Toimiva keho. Joskus tuntuu, että onnellisuus on viety pois. 

Vaikka elämäsi ei olisi onnellista, voit silti kokea onnen tunnetta ja 
iloa päivittäin. 

Onni on olemassa rikkaille, köyhille, terveille ja sairaille. Onni syntyy 
pienissä hetkissä, viipyy ajatuksissa ja elää muistoissa. 

Lahjoita ja auta meitä antamaan onnea.

pienen eleen lahjoituksilla saadaan onnen hetkiä, tukea ja  
turvaa kotimaan pitkäaikaissairaiden ja vammaisten arkeen. 

Mitä on onni?
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Kuuloliitto on mukana pienessä eleessä


