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”Nuorten toiminnassa voidaan olla yhdessä 
samanlaisia ja erilaisia.”

Nuorten toiminta tukee hyvinvointia

Pääkirjoitus

Olen ollut lapsena ja nuorena mukana 
Kuuloliiton leireillä ja nyt aikuise-
na olen toiminut leireillä ohjaajana. 
Leireiltä ja tapahtumista saamani 

vertaistuki ja ystäväsuhteet ovat tukeneet 
murrosiässä kasvuani ja kehitystäni. Mielestä-
ni leireillä ja muussa toiminnassa on ollut tär-
keää se, että leireillä pidetään yhdessä haus-
kaa leiriläisten ja ohjaajien kanssa, pidetään 
ns. vapaata kuulovammaisuudesta. On ollut 
mahtavaa, että vertaistuen lisäksi olen saanut 
upeita kokemuksia ja muistoja, uusia ystäviä 
ja usein myös tavannut vanhoja ystäviäni. 
Syntyneet ystävyyssuhteet ovat kantaneet 
parhaimmillaan aikuisuuteen asti.  

Murrosikä, nuoruus ja kasvu aikuiseksi voi 
olla haastavaa ilman kuulovammaakin. Kuulo-
vammaiset nuoret saattavat olla asuinpaikka-
kuntansa ainoita huonokuuloisia tai kuuroja, 
joilla on kuulolaitteet tai sisäkorvaistutteet. 

Heillä on usein ollut jonkinlaisia erilaisuuden 
kokemuksia. Mielestäni Kuuloliiton nuorten 
toiminta on tästä syystä erittäin tärkeää, sillä 
liiton toiminnalla saadaan tuotua kuulovam-
maisia nuoria ympäri Suomea vertaistensa 
kanssa yhteen ja voidaan olla yhdessä saman-
laisia tai erilaisia, yhdessä kukin tavallaan. 
Nuoret saavat vertaistukea toisiltaan, ymmär-
tävät kaltaisiaan ja osaavat samaistua samoi-
hin asioihin. Normaalikuuloiset kaverit eivät 
välttämättä täysin ymmärrä kuulovammai-
sella nuorella olevia haasteita, vaikka kuinka 
haluaisivatkin häntä tukea ja kannustaa. 
Kuuloliiton toiminnassa on ollut hienoa myös 
se, että kuulevat ystävät ja sisaret ovat olleet 
tervetulleita esimerkiksi leireille. 

Kuuloliiton nuorisotoimikunta (Nuto) 
on suunnattu nuorille aikuisille, jotka ovat 
kiinnostuneita parantamaan huonokuuloisten 
nuorten aikuisten asemaa ja järjestämään 
erilaista ohjelmaa. Kuuloliiton vapaaehtoisista 
nuorista koostuva Nuto muun muassa järjes-
tää erilaisia tapahtumia, tiedottaa huonokuu-
loisuudesta ja pyrkii vaikuttamaan nuorten 
opiskeluolosuhteisiin. Nuto tunnetaan myös 
Moottorikorvat-nimellä ja se tarjoaa vertaistu-
kea 18–29-vuotiaille nuorille aikuisille.  

Monet luulevat, että Kuuloliiton toiminta on 
suunnattu vain iäkkäimmille ihmisille, joiden 
kuulo on heikentynyt. Kuuloliiton tavoin myös 
Nuto on vahvasti mukana sosiaalisessa medi-
assa. Viime aikoina liiton TikTok-kanavasta 
on tullut hitti ja sitä kautta on tavoitettu pal-
jon uusia nuoria, jotka eivät ole edes tienneet 
Kuuloliiton järjestävän toimintaa myös lapsille 
ja nuorille. Nuorisotoiminta käyttää kaikkia 
yleisimpiä some-kanavia tavoittaakseen nuo-
ret sieltä, missä he jo muutenkin ovat: Instag-
ram, TikTok, Facebook, YouTube & Twitter. 

Kuuloliitolla on tarjolla monenlaista toi-
mintaa kuulovammaisille lapsille, nuorille ja 
nuorille aikuisille mm. tapahtumia, teema- ja 
lyhytleirejä, erilaisia kursseja, päivätoimintaa 
ja etätapahtumia. Leirien teemat vaihtuvat 
jokaisella kerralla, joten aina on uutta teke-
mistä tiedossa.  

Nähdään tulevissa nuorten tapahtumissa! 

OONA KONTTINEN 
Järjestöassistentti
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Lyhyesti

Työikäisille 
kuulovammaisille 
uusi vertaisryhmä 
Facebookiin  
Työikäisille kuulovammaisille on avattu oma suljettu 
vertaisryhmä, johon voi liittyä kuka tahansa työikäi-
nen kuulovammainen. Ryhmän tarkoituksena on 
antaa mahdollisuus työikäisille kuulovammaisille 
käydä keskustelua, kysyä työelämään liittyviä kysy-
myksiä sekä saada vertaistukea. Keskustelu voi olla 
vapaata, oikeastaan mitä vain työikäisten kuulovam-
maisten elämänpiiriin liittyvää. Kuuloliiton toimihen-
kilöt ohjaavat keskustelua tarvittaessa. Työikäisten 
vertaisryhmän löydät Kuuloliiton Facebook-sivuilta.

Kuule ja muista -hanke 
alkoi: Hyvä kuuleminen 
ikäihmisten muistin ja 
aivoterveyden tukena
Kuuloliitossa on alkanut uusi, kolmevuotinen Kuule 
ja muista (2021 - 2023) -hanke, jonka tavoitteena 
on lisätä huonon kuulon ja muistin yhteyksien sekä 
ikääntyneen hoitamattoman kuulon aleneman 
aivoterveysvaikutusten tunnistamista. Hankkeessa 
luodaan keinoja tukea ikääntyneen kuuloa muisti-
ongelmista huolimatta ja edistetään ikäkuuloisen 
mahdollisuuksia ylläpitää muistiaan. Hanke on Sosi-
aali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen STEA:n 
rahoittama.
Hankkeessa tuotetaan materiaalia ja koulutusta kuu-
lon ja muistin yhteydestä sekä kuulon apuvälineiden 

käytön tukemisesta vapaaehtoisille sekä ikääntynei-
den kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveysalan 
ammattilaisille. Kuule ja muista -hankkeessa kehite-
tään myös kuulo- ja muistiystävällistä vapaaehtois- 
ja vertaistoimintaa kuulo- ja muistiyhdistyksille sekä 
muille ikääntyneiden kanssa toimiville järjestöille.

Opastus etätulkkaus-
ohjelmiston käyttöön
Voit saada halutessasi opastusta etätulkkausohjel-
miston käytöstä. Opastuksessa tulkki käy kanssasi 
läpi ohjelmiston käyttöä. Opastus tiltaan Vammais-
ten tulkkauspalvelukeskuksesta. Ilmoita tilauksessa, 
minkä ohjelmiston käytöstä tarvitset opastusta. 
Opastus on tunnin mittainen, ja se toteutetaan 
lähitulkkauksella. Tulkki tulee siis sinun luoksesi tai 
toivomaasi paikkaan. 

Kelan lainalaite 
etätulkkaukseen
Tarvitset etätulkkausta varten älypuhelimen, tieto-
koneen tai tabletin sekä verkkoyhteyden. Voit saada 
laitteen lainaan Kelasta, jos
sinulla on oikeus tulkkauspalveluun
etätulkkaus soveltuu tulkkaustilanteeseesi ja sitou-
dut käyttämään etätulkkausta
sinulla ei ole etätulkkaukseen soveltuvaa omaa 
laitetta.
Kelan etätulkkauslaite ja verkkoyhteys myönnetään 
vain etätulkkauksen käyttöä varten. 
Lähde ja lisätietoja: kela.fi/vatu

kuuloliitto.fi/palvelut/verkkokauppa

Seuraa 
Kuuloliittoa 

somessa
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”Toivomme koko hallituksen voimin runsasta 
osanottoa tulevaan liittokokoukseen.”

Puheenjohtaja

Syksyä kohti

Kuuloliitossa on pitkään ollut meneillään 
hanke, jossa uudistetaan huulilta luke-
misen opettelemiseen tarkoitettua ma-
teriaalia. Aineistoa on kehitetty asian-

tuntijoiden kanssa ja se on nyt valmistumassa, 
joten seuraavaksi olemme tulossa pilotointivai-
heeseen. Suoritamme koulutusaineiston koe-
käytön muutaman jäsenyhdistyksen kanssa ja 
saamme siitä kokemuksia koulutusmateriaalin 
toimivuudesta. Olemme tässä vaiheessa kovas-
ti innostuneita tämän hankkeen saamisesta 
tähän vaiheeseen. Matka on ollut kohtuulli-
sen pitkä, mutta toivotaan, että lopputulos on 
hyvä ja otetaan innolla vastaan. Hanke jatkuu 
ensi vuoden alussa kouluttamalla yhdistyksiin 
henkilöitä, jotka voisivat toimia huulioluvun 
vetäjinä. Vetäjä voi olla kuka tahansa asiasta 
kiinnostunut ja innostava henkilö. Aineisto on 
hyvin selkeä, helppokäyttöinen ja toteutettu si-
ten, että aivan asiaa tuntematonkin saa tietoa 
huulilta lukemisen hyödyistä sekä tarvittavat 
tiedot huulilta lukemisen oppimiseen. Kyvyk-
kääksi huulilta lukijaksi tullaan kuitenkin vain 
harjoittelemalla, joten yhdistykset voivat ottaa 

tästä yhden toimintamuodon yh-
distystoimintaansa. Tämä on-

kin varsin toivottavaa, koska 
yhdessä on aina mukavam-
paa opetella uusia taitoja ja 
samalla opetustapahtumat 
seuraavat toisiaan, jolloin 
harjoittelun määrä myös 
saadaan pidettyä riittävänä. 
Sopiva rytmitys yhdistysten 
huuliolukuilloille voisi olla 

esim. kahden viikon välein. 
Tähän aiheeseen palataan pi-

lotoinnin jälkeen koulutuk-
sen laajemman esittelyn 

merkeissä.
Maailman medi-

oissa on riittänyt 
isoja otsikoita 
viime aikoina. 
Korona on ollut 
keskeisin uutis-
teema ja sitten 
tuli Afganistan, 
isoja maasto-
paloja unoh-
tamatta. Ja 
sitten ilmas-
ton lämpe-
neminen… 

Kovasti on uutisointi ihan syystäkin kohdentu-
nut vakaviin ja aika ikäviin asioihin. Se tuntuu 
joskus hieman painostavalta siksi, että eikö 
tässä maailmassa enää tapahdu myönteisiä ja 
iloisia asioita. Kyllä niitä tapahtuu koko ajan, 
mutta ne eivät kovin helposti ylitä uutiskyn-
nystä. Yksi esimerkki myönteisestä uutisesta 
oli meidän nuorten urheilijoiden menestymi-
nen Nairobissa yleisurheilun MM-kisoissa. 
Nimenomaan tulosten kovan tason takia asia 
on suomalaisen urheilun kannalta hyvinkin 
merkittävä ja myönteinen uutinen. Meitä lä-
hempänä olevaa uutisointia on sitten elokuussa 
virinnyt keskustelu mahdollisuudesta siirtää 
järjestöjen rahoitus tulemaan jatkossa suoraan 
valtion budjetista. Tämän asian kanssa alkaa 
toki olla kiire, jotta tämä rahan kanavointi voi-
daan ottaa budjetoinnissa huomioon ja turvata 
järjestökentän rahoitus jatkossa. Seuraamme 
tiiviisti asian etenemistä ja toivomme myönteis-
tä kehitystä asian tiimoilta.

Viime vuoden syksyllä hyväksyimme Kuu-
loliitolle uudet säännöt. Muutokset näkyvät 
siten, että liittovaltuusto poistui ja henkilöva-
lintojen valmistelu siirtyi vaalivaliokunnalle. 
Sääntötyöryhmä on jatkanut toimintaansa ja 
olemme valmistelleet hallintosäännön, joka on 
menossa liiton hallitukselle hyväksyttäväksi. 
Se tullaan esittelemään Liittokokouksessa 
marraskuussa. Hallintosäännön lisäksi yhdis-
tysten mallisääntöjen päivittäminen on työn 
alla. Odottelemme vielä yhdistyslain päivitystä, 
jonka pitäisi olla paketissa ensi kesänä. Isoja 
muutoksia ei liene ole tulossa, mutta uusia 
mahdollisuuksia yhdistystoiminnan toteuttami-
seen ja byrokratian vähentämiseen odotellaan. 
Yhdistysten mallisäännöt pysyvät ennallaan, 
kunnes saamme yhdistyslain uudet koukerot 
tietoomme ja käymme ne sääntötyöryhmässä 
läpi ja teemme tarvittavat muutokset voimassa 
oleviin yhdistysten mallisääntöihin.

Liittokokous tullaan toteuttamaan koronasta 
johtuen samalla formaatilla kuin viime vuon-
na. Nyt tekniikan kerrotaan toimivan ilman 
viiveitä esimerkiksi äänestystilanteissa, joten 
kokouksesta tulee hieman sujuvampi kuin edel-
lisellä kerralla, joka oli lajissaan ensimmäinen 
hybridikokous. Toivomme hyvää osanottoa koko 
hallituksen voimin tulevaan liittokokoukseen. 
Tulkaa yhdessä vaikuttamaan toimintaamme 
ja kehittämään Kuuloliittoa.

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.

Liikuntalajin valinnalla 
voi olla vaikutusta työssä 
jaksamiseen

Työterveyslaitoksen tutkijoiden mukaan 
liikuntalajin valinnassa on huomioitava 
työn luonne, jotta liikunta edistää yleisen 
hyvinvoinnin lisäksi työstä palautumista ja 
työkykyä. Esimerkiksi fyysistä työtä tekevän 
syketaso voi jäädä koholle raskaan työpäivän 
jälkeen. Tällöin työntekijä voi palautumisen 
näkökulmasta hyötyä enemmän rauhallises-
ta metsälenkistä, kuntosaliharjoittelusta tai 
uinnista kuin voimakkaasti sykettä nostavista 
liikuntalajeista.

Vapaa-ajalla harrastetun liikunnan avulla 
voidaan edistää myös työstä palautumista ja 
ehkäistä esimerkiksi työperäisiä tuki- ja lii-
kuntaelinsairauksia (tule). Tule-sairaudet ovat 
tavallisimpia työhön liittyviä terveysongelmia 
Suomessa ja myös yleisin syy sairauspoissa-
oloihin.

– Tietotyön parissa (tietokoneella) työs-
kentelevillä on ongelmia erityisesti niska- ja 
hartiaseudun kanssa. Nämä työntekijät 
hyötyisivät esimerkiksi lihasvoimaharjoitte-
lusta ja venyttelystä, vanhempi tutkija Sirpa 

Lusa Työterveyslaitoksesta sanoo.
– Monipuolisesta koko kehon voimaharjoit-

telusta on hyötyä myös nostamista ja kanta-
mista sisältävissä töissä. Lisäksi sauvakävely, 
pyöräily ja muut kestävyyskuntoa kohottavat 
lajit ovat hyviä valintoja, vanhempi tutki-
ja Anne Punakallio kertoo.

Tuoretta tutkimustietoa on saatu siitä, 
että fyysisesti raskas työ on sydän- ja veren-
kiertoelimistön sairauksien ja ennenaikaisen 
kuoleman riskitekijä riippumatta vapaa-ajan 
liikunnan harrastamisesta. Toisaalta nor-
jalaistutkimuksessa nimenomaan fyysisesti 
raskasta työtä tekevillä miehillä eliniänodote 
on todettu pidemmäksi kuin istumatyötä teke-
villä miehillä.

– Joka tapauksessa sekä työnaikaisen että 
vapaa-ajan liikunnan suhteen tulisi huolehtia 
palautumisesta ja ottaa huomioon kokonais-
kuormittuminen sekä muut elintavat, Lusa 
sanoo.

Hengityssuojaimia paljon työssään käyttä-
vien tulisi vahvistaa hengitysmekaniikkaa. 
Hengityslihaksille hyödyllisiä lajeja ovat 
esimerkiksi jooga, vesiliikunta ja sauvakävely. 
Niistä hyötyvät esimerkiksi paineilmasäiliölai-
tetta työssään käyttävät.

Lähde: Työterveyslaitos

KUVA:  RODEO.FI
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Syljen tärkeä rooli 
tautien torjunnassa 
jää suomalaisilla usein 
huomiotta
Sylki yhdistettynä suun terveeseen bakteeri-
kantaan estää tehokkaasti tauteja aiheuttavi-
en virusten ja bakteerien pääsyn elimistöön. 
Jokainen voi vaikuttaa elintavoillaan syljen 
hyvään toimintaan ja suun terveiden bakteeri-
en määrään.

– Syljen merkitys jää usein arjessa kui-
tenkin huomiotta, ja jopa 20 prosenttia suo-
malaisista kärsii erilaisista syljen erityksen 
vaivoista, arvioi Hammas Mehiläisen johtava 
hammaslääkäri Erkki Virta. 

– Hammaslääkärikäynnillä syljen erityksen 
ongelmat näkyvät muun muassa limakalvojen 
punoituksena, lisääntyneenä hampaiden rei-
kiintymisenä ja ientulehduksen etenemisenä, 
Virta toteaa.

Sylkirauhaset tuottavat ihmisen suussa 
jopa noin litran verran sylkeä päivässä. Sylki 
verhoaa hampaat ja suun limakalvot ohuena 
kerroksena suojaten ja huuhdellen ei-toivotut 
bakteerit pois.

– Tärkeintä on puhdas nestevirtaus. Sylki 
huuhtelee pöpöt pois ja kostuttaa limakalvot 
muodostaen näin suojaavan kalvon. Jos tätä 
ei tapahdu tehokkaasti syntyy riski siitä, että 
bakteerit ja virukset pääsevät tarttumaan 
limakalvolle ja siitä elimistöön, Virta jatkaa.

Puhdas sylki sekoittuu suussa kasvaviin 
bakteereihin, viruksiin ja sieniin. Jos bakteeri-
kanta ei ole tasapainossa, voi seurauksena olla 
erilaisten tulehdusten leviäminen.

Elimistö pyrkii pitämään syljen koostu-
muksen optimaalisena, mutta myös kunkin 
omilla toimilla - kuten hyvällä suuhygienialla 
- on vaikutusta. Myös ravintotottumuksilla on 
suuri merkitys.

– Sokeripitoisia tuotteita kannattaa vält-
tää, sillä sokeri on kasvualusta vääränlaisille 
bakteereille. Ruokavaliossa olisi hyvä välttää 
myös liiallisina tai toistuvina annoksina hap-
pamia ruokia ja juomia, kuten sitrushedelmiä, 
virvoitus- ja alkoholijuomia sekä proteiini- ja 

kuntoilujuomia. Vesi on paras janojuoma, 
Virta painottaa.

– Mitä enemmän sylkeä erittyy, sitä parem-
min se vahvistaa hampaita. Isot sylkirauhaset 
tarvitsevat ärsykkeen toimiakseen, ja hyvä 
keino tähän on vaikkapa Xylitoli-pastillit, jot-
ka lisäävät huomattavasti syljen eritystä.

Myös useilla lääkkeillä kuten sydän- ja 
verisuonisairauksien lääkkeillä, masennus- 
ja särkylääkkeillä, antihistamiineilla sekä 
astma- ja yskänlääkkeillä on suuri vaikutus 
syljen tuotantoon. Myös diabetekseen voi liit-
tyä kuivan suun oireita, joita diabeteslääkkeet 
lisäävät entisestään. Jos suu tuntuu kuival-
ta, on apteekista saatavissa erilaisia geelejä, 
suihkeita, imeskelytabletteja, hammastahnoja 
ja suuvesiä, jotka on suunniteltu erityisesti 
kuivasta suusta kärsiville. Myös veden juonti 
auttaa.

Lähde: Hammas Mehiläinen

Päivystys taloon 
uusi äkillisten 
terveysongelmien 
neuvontapalvelu
Terveyskylä.fi-verkkopalvelun Päivystysta-
loon on koottu yhteen paikkaan kansalaisille 
tarkoitettu neuvontapalvelu äkillisissä terve-
ysongelmissa. Sivuston saavutettavuutta on 
parannettu erikoisryhmille paremmin toimi-
vaksi.

Kansalaisen voi olla vaikea arvioida hoidon 
tarvettaan esimerkiksi äkillisessä tapatur-
massa tai hengenahdistuksen, päänsäryn 
tai vatsakivun ilmaantuessa. Päivystystalon 
uudesta Neuvontapalvelut-osiosta saa tarpeel-
lista tietoa siitä, kuinka toimia ja mihin ottaa 
yhteyttä yllättävissä tilanteissa.

Henkilökohtaista tai tarkempaa hoidon 
tarpeen arviointia tarvitsevat ohjataan Päivys-
tyshelpistä Omaolo-palvelun oirearvioihin tai 
soittamaan kansalliseen Päivystysapu 116117 
-puhelinneuvontapalveluun.

Käy tutustumassa palveluun: www.terveyskyla.fi/
paivystystalo
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Kuuloliitossa on alkanut uusi, 
kolmevuotinen Kuule ja muista (2021-
2023) –hanke, jonka tavoitteena on lisätä 
huonon kuulon ja muistin yhteyksien 
sekä ikääntyneen hoitamattoman 
kuulon aleneman aivoterveysvaikutusten 
tunnistamista. Hankkeen asiantuntijat 
Maarit Honkasola ja Tiina Ahonen 
aloittivat työnsä kesän kuluessa.

Maarit Honkasola
Olen Maarit Honkasola Vantaalta. Koulutuk-
seltani olen fysioterapeutti ja terveystieteiden 
maisteri, fysioterapian opettajan koulutusoh-
jelmasta. Olen toiminut kuntoutusektorilla 

yli 20 vuoden ajan niin fysioterapeuttina kuin 
fysioterapiapalveluiden kehittämispäällikkö-
näkin. Viimeisen kolmen vuoden ajan työsken-
telin Invalidiliiton TuleApu-hankkeessa, missä 
kehitettiin ja pilotoitiin uusi liikkumisen 
apuvälineen käyttäjille suunnattu vertaistuki-
toimintamalli, tuotettiin paikallisyhdistyksille 
matalankynnyksen koulutustilaisuuksia sekä 
tuettiin yhdistyksiä perustamaan uutta ver-
taisryhmätoimintaa. 

Viime vuosien aikana ymmärsin kansa-
laisjärjestöjen merkittävän ja vaikuttavan 
roolin kansaisten terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisessä. Pääsin näkemään, miten 
kansalaisjärjestöt pystyvät omalla, pääasiassa 
vapaaehtoisuuteen perustuvalla, toiminnal-
laan tukemaan julkisen sektorin palveluita 
sekä tarjoamaan kansalaisille heidän tarvitse-
maansa tukea. Minulle tuli tunne, että haluan 
olla mukana kehittämässä ja tukemassa tätä 
vaikuttavaa toimintaa ja siksi päädyin hake-
maan Kuule ja muista -hankkeen asiantuntija-
tehtävää Kuuloliitossa. 

On ollut mukavaa aloittaa työt Kuuloliitos-
sa. Minut on otettu hyvin vastaan ja pereh-
dytetty hyvin liiton toimintaan. Työpisteeni 
sijaitsee Helsingissä Valkeassa talossa. Teh-
täviini kuuluu yhdessä Ahosen Tiinan kanssa 
luoda keinoja tukea ikääntyneen kuuloa muis-
tiongelmista huolimatta ja edistää ikäkuu-
loisen mahdollisuuksia ylläpitää muistiaan. 
Tuotamme materiaalia ja matalankynnyksen 
koulutuksia ikäkuuloisille, muistisairaille, 
kohderyhmän läheisille sekä heidän kanssaan 
työskenteleville sote-ammattilaisille. Odotan 
kovasti, että pääsemme järjestämään Kuulo ja 
muisti -työpajoja ikäkuuloisille ja heidän lä-
heisilleen sekä Muisti -työpajoja muistisairail-
le ja heidän läheisilleen. Ihmisten kohtaami-
nen on tässä työssä ehdottomasti parasta mitä 
tiedän.  Hankkeen pilottialueista vastuullani 
ovat Uusimaa ja Varsinais-Suomi. 

Vapaa-ajallani liikun paljon luonnossa ja 
imen sieltä itseeni energiaa. Puuhastelen mie-
lelläni pihalla ja puutarhassa ja parasta näin 
syksyn kynnyksellä on päästä korjaamaan 
sieltä koko kesän siellä kasvatettua satoa. 

Esittelyssä liiton uudet työntekijät
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Tiina Ahonen
Olen aloittanut Kuuloliiton Kuule ja muista 
-hankkeessa elokuun aikana ja työpisteeni 
sijaitsee Jyväskylässä. Asun perheineni Toiva-
kassa, mutta olen kotoisin Pohjois-Karjalasta, 
jota edelleenkin pidän vahvasti omana koti-
seutunani. Työskentelin viimeiset kuusi vuotta 
ikääntyneille suunnatussa hankkeessa kehit-
täen ryhmätoimintoja ja vapaaehtoistoimin-
taa eri verkostoissa. Itse asiassa sain vinkin 
tästä työpaikasta eräältä aiemman hankkeen 
yhteistyökumppanilta, joka oli sitä mieltä, että 
tämä olisi minun juttuni. Innostuin heti hank-
keen tavoitteista yhdistää koko ajan yleistyvä 
ikäkuulo sekä itselleni läheinen aivoterveys 
ja muistin pulmat ja sen tukeminen. Lisäksi 
hankkeessa tehtävä pioneerityö ja mahtava 
yhteistyöverkosto herätti heti mielenkiinnon!

Olen koulutukseltani sosionomi ja valmis-
tunut Jyväskylän ammattikorkeakoulusta 
erityiskasvatukseen ja vammaistyöhön suun-
tautuneena. Valmistumisen jälkeen työsken-
telin kehitysvammapuolella ennen hyppäystä 
hankemaailmaan, joka imikin minut mukaan-
sa heti. Nautin hanketyön haasteellisuudesta, 
vapaudesta ja uuden luomisesta, oman osaa-
misen laajentamisesta sekä työskentelystä eri 
verkostoissa monien upeiden eri ammattilais-
ten kanssa.

Asiantuntijan työ Kuule ja muista -hank-
keessa pitää sisällään koulutusten ja työpa-
jojen järjestämistä hankkeen toiminta-alueen 
kuulo- ja muistiyhdistyksille, kuulon ja muis-
tin vaikeuksien sekä muistisairaille suunna-
tun pikatestien luomista sekä ammattilaisille 
suunnatun verkkokoulutuksen lanseeraamis-
ta. Lisäksi hankkeessa on valtavasti verkos-
totyöskentelyä niin yhteistyökumppaneiden 
kuin hankkeen toiminta-alueen muiden 
toimijoiden kanssa mutta myös yleisen tietoi-
suuden lisääminen kuulosta ja muistista on 
myös äärimmäisen tärkeä osa työtäni. Puh-
detta hankkeessa riittää mutta onneksi meitä 
on hankkeessa kaksi ja lisäksi vahva tuki niin 
esihenkilöltämme kuin koko Kuuloliitolta. 

Kolmen viikon jälkeen alan pikku hiljaa 
päästä sisään hankkeeseen ja Kuuloliittoon 

organisaationa. Omaksuttavaa on paljon 
mutta uteliaan luonteeni ja hyvän perehdytyk-
sen tuella rakennan asiantuntijuuttani vähä 
vähältä. Haasteena on ollut, kuten hankkeissa 
yleensäkin, alun kakofonia ja aikataulutus! 
Onneksi sekä omassa päässäni että kalente-
rissa asiat ja aikataulut alkavat olla suloisen 
kaoottisessa järjestyksessä. Kuuloliitto on 
työyhteisönä ottanut minut erittäin hyvin 
vastaan. Kuuloliitossa on monipuolinen 
kattaus mahtavia ammattilaisia ja mieletön 
osaaminen eri aloista! Odotan itse työskente-
lystä Kuuloliitossa innostavaa, jännittävää ja 
uuden oppimisen aikaa työurallani. Odotan 
innolla kuulo ja muistin yhteyksien etsimistä, 
löytämistä ja aiheeseen liittyvien materiaalien 
tuottamista. 

Vapaa-aikaani vietän paljon ulkona, juos-
ten, hiihtäen, marjoja keräillen ja retkeillen. 
Odotan siis kohtalaisen mustikkasyksyn ja 
erittäin hyvän tattisadon jälkeen innolla lu-
mista talvea ja liukkaita latuja!

Esittelyssä liiton uudet työntekijät
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Kuulo ja hyvinvointi

Satu Savilaakso-Aho, 
Oulu

1. Kun kuulen 
hyvin, voin 
nauttia luon-
nosta ja sen 
äänistä täysin 
siemauksin. 
Sosiaalisena 
ihmisenä voin 
osallistua eri 
ympäristöissä 
keskusteluihin 
ja nauttia kult-
tuurista, kuten 
musiikista ja 
teatterista.
 Työssä 
pystyn täy-
sipainoisesti 
osallistumaan 
työhöni hoita-

jana. Harrastuksistani nautin. Välillä pitää 
toki korvia lepuuttaa ja omassa hiljaisuu-
dessa teen käsitöitä ja lepään.

2. Saan energiaa syksyyn luonnosta. Nautin 
kukkaloistosta ja syksyn väreistä. Marjas-
tan mieheni kanssa ja ulkoilemme paljon. 
Kesä on antanut energiaa auringosta. Olen 
uinut ja ulkoillut tosi paljon. Lastenlasten 
kanssa puuhailusta saan uutta voimaa ja 
nyt pikkuhiljaa alkavat vapaaehtoistyöt 
kutsua. Nämä ovat energia lähteeni syksyyn 
ystäviä unohtamatta.

Markku 
Räsänen, 
Kuopio  

1. Kesällä sain esi-
merkin kuulon 
vaikutuksesta, 
kun jouduin 
olemaan vuoro-
kauden ilman 
kuulokojeita-
ni. Kun äänet 
puuttuvat niin 
olo on sellainen, 
että puuttuu 
enemmän kuin 
pelkkä kuulo ja tuntui, että olen jossain 
kuplassa - mukana, mutta vähän kaikesta 
ulkona.  

 Olen saanut viime syksyn ja talven aikana 
itsestäni niskaotteen ja lisännyt päivääni 
säännölliset kävelylenkit. Tuloksia on tul-
lut, mutta myös uusia hankaluuksia. Korvat 
ja korvakäytävät hikoavat myös ja jouduin 
kesäaikaan poistamaan ainakin toisen 

TEKSTI: ERKKI AHONEN 
KUVAT: ERKKI AHONEN JA HENKILÖIDEN KUVA-ALBUMIT

Arjen hyvinvointia
1. Miten kuulo/kuuleminen vaikuttaa hyvinvointiisi? 
2. Mistä saat energiaa syksyyn?  
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kojeen ja usein molemmatkin korvista ja 
menemään ”korvakuulolla”. Metsäpolulla ei 
niinkään ole vaikeuksia, mutta jalkakäytä-
villä ja katujen ylityksissä pitää olla nope-
ammin liikkuvien varalta tarkempana. Tal-
viaikaan kuuntelin äänikirjoja ja niissäkin 
on haasteita, koska tavallisilla soittimilla ei 
ääni kaupungin liepeilläkään riitä siihen, 
että koko ajan kuulisin huvin. Minulla on 
muussa arjessa hyvin toimiva kaulasilmuk-
ka, mutta soittimeen kytkettynä se esimer-
kiksi auton mennessä tiellä ottaa auton 
äänen voimakkaana ja ohittaa soittimen. 
Tuon ongelman ratkaisu on projektina.

 Kuulen sinällään apulaitteiden avulla hyvin 
tai ainakin siedettävästi ja suurin osa arjes-
ta sujuu ilman, että kuulo-ongelmaa erityi-
sesti huomaa - joko olen tottunut tai sitten 
asiat ovat kohtuullisen hyvin.  

2. Alkusyksyllä marjastan ja sienestän sekä 
liikun luonnossa. Olen myös ilmoittautunut 
Kansalaisopiston kursseille, jotka toteute-
taan joko lähi- tai etäopetuksena ja kurssit 
näyttäisivät toteutuvan. Myös kirjojen luke-
minen kuuluu syksyyni. 

Katja 
Moilanen, 
Kajaani

1. Kuulolla on ko-
konaisvaltainen 
vaikutus hyvin-
vointiini. Ilman 
kuuloa tuntisin 
olevani vangittuna 
oman pääni sisäl-
le, yksin. Kuulo 
mahdollistaa 
vuorovaikutuksen 
lisäksi esimerkiksi 
rentoutumisen 
musiikin avulla. 

2. Saan energiaa 
syksyyn vaellusretkistä syksyisessä luon-
nossa ja kiireettömistä hetkistä perheen 
kanssa. 

Eero 
Pitkänen, 
Vaasa

1. Kuuleminen ja 
hyvinvointi tun-
tuvat ja vaikutta-
vat kotioloissani. 
Meillä on iso 
huoneisto, jossa 
on kolme paksua 
kiviseinää. Eni-
ten käytetty sana 
kotioloissa on 
mitä?!. Kun vai-
mo kysyy jotain 
asiaa, on käveltä-

vä huoneesta toiseen - tekee muuten hyvääkin 
pieni liikunta puolin ja toisin. 

2. Ehdottomasti liikuntaa eri muodossa, kuten 
sauvakävelyä, porrasliikuntaa ja kuntosalia. 
Liikunta on pitänyt minut terveenä ja olen 
pystynyt toimimaan Vaasan Seudun Kuuloyh-
distyksessä ja tinnitusryhmän vetäjänä. Pidän 
myös marjojen poiminnasta, mustikkaa ja 
puolukkaa löytyy nyt hyvin!

Pauli 
Leskinen, 
Kemi   
1. Hyvinvointiini 

ja kuulooni 
vaikuttavat 
esimerkiksi ra-
dion ja televisi-
on kuuleminen, 
jotta pysyn 
ajankohtaisissa 
asioissa ”ajan 
hermolla”. 
Kuuleminen 
vaikuttaa sosi-
aaliseen yhdessäoloon ja toimimiseen kuuloyh-
distyksessä ja liiton eri toiminnoissa. 

2. Minulla on pikkuisen viljelyksiä pihalla, joten 
syksyn tullessa sadonkorjuuta ja säilömistä. 
Käyn keräämässä luonnon marjoja. Pidän 
muutenkin liikkumisesta ja kuntoilusta. 
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Kuulo ja hyvinvointi
TEKSTI JA KUVAT: ERKKI AHONEN

LEILA Pakarinen asuu 
kauniissa Raahen 

merenrantakaupungissa. Hänen 
mielestään kuuloaistilla on suuri 
merkitys ihmisen hyvinvoinnille.

– Jo toimiessani muistiyhdis-
tyksessä sihteerinä mainittiin 
monta kertaa, että kuulo ja 
muisti kulkevat rinnakkain. Jos 
ei kuule hyvin, voi epäillä onko 
muisti heikentynyt. Otan ilolla 
vastaan Kuuloliiton uuden Kuule 
ja muista -hankkeen.

– Yhdistyksellämme on toimi-
nut yhteistyössä Raahen Seu-
dun Muistiyhdistyksen kanssa 
Ruukissa ja Vihannissa kaikille 
avoin muistikahvila ja kuulolähi-
palvelu. Muutenkin yhdistyksen 
kuulolähipalvelu on toiminut 
varsin normaalisti. Olemme 
pitäneet vain kahden kuukauden 
tauon koronan aikana ja olemme 
huomanneet, että ihmiset ovat 
uskaltaneet niissä käydä. 

Leila lähtee mielellään yhdis-
tysrientoihin vaikka ns. oma aika 
kuluukin yhdistysten kokouksis-
sa ja kirjallisissa töissä. Kuulo-
yhdistyksen lisäksi hän toimii 
Raahen Seudun Diabetesyhdis-
tyksessä sihteerinä ja rahaston-
hoitajana. Pattijoen Martoissakin 
hän on mukana, mutta uusia 
nuorempia jäseniä ei tahdo löytyä 
ja yhdistys mahdollisesti lakkau-
tetaan. 

– Mieheni on huonokuntoi-
nen ja teen kotihommat sisällä 
ja ulkona. Valvon myöhään, 

Leila haluaa 
nuorentaa 
ajatusmaailmaa
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puoliltaöin tai yhdeltä menen nukkumaan ja 
pärjään lyhyillä yöunilla. Tykkään lukea ja 
tehdä iltahommia rauhassa. Luen mielelläni 
rikos- ja jännityskirjoja, mielellään sairaala-
elämään liittyviä. Mielikirjailijoitani ovat mm. 
Tess Gerritsen, Karin Slaughter ja John 
Grisham.

– Minulla on kaksi aikuista lasta ja äitini 
on 89-vuotias. Yhdistysten mukana on tullut 
kavereita. Langin kartanossa tykkään käydä 
kahvittelemassa. Ihmissuhteita minulla on 
mielestäni riittävästi. 

– Rikkauteni ovat pojanpoika Samuli 
(21v.) ja pojantytär Peppiina (11v.). Molem-
pien kautta olen päässyt nykyaikaan hyvin, 
snapchatit ja tiktokit ovat minulle tuttuja. Sa-
mulin kanssa harrastettiin mopoilua ja talom-
me yläkertaan raahattiin monta kertaa mopo 
purettavaksi ja uudelleen koottavaksi (papalta 
salaa). Tunnen edelleenkin hengenheimolai-
suutta mopopoikia kohtaan, vaikka Samuli on 
jo siirtynyt autokantaan. 

– Fyysinen hyvinvointi toteutuu kohdallani 
hyvin. Minulla on ollut ykköstyypin diabetes 
kymmenvuotiaasta alkaen ja se vaikuttaa 
mielestäni positiivisesti myös henkiseen 
hyvinvointiini. Sauvakävelystä tykkään  ja 
joskus käyn uimassa, sokeria en käytä juuri-
kaan. Diabetes on hyvä elämänkumppani ja 
osa minua. 

LEILA ON TEHNYT työuraa 28 vuotta sähkö-
laitoksen piiritoimistossa Raahessa. Töiden 
loputtua hän kouluttautui kirjanpitäjäksi ja 
toimi omassa yrityksessä ja toisen palveluk-
sessa. Hän tekee edelleen kirjanpitoa muuta-
mille yhdistyksille ja nauttii tehtävästä. 

Leilalla on vertaistukihenkilön koulutus 
ja digitukena hän on toiminut kolme vuotta. 
Raahen hyvinvointikuntayhtymällä on hyvin-
vointipiste NeuvoRassi, josta saa opastusta 
ja ohjausta matalan kynnyksen periaatteella. 
Siellä toimii Leilakin. Hän opastaa yksilöl-
lisesti internetin ja älylaitteiden käytössä ja 
toimii nykyisin myös digikaverina omassa 
yhdistyksessä.

– Toistaiseksi on ollut voimavaroja tähän 
kaikkeen. Ikäihmiset tarvitsevat paljon äly-
puhelinten ja tablettien kanssa apuja. Pyrin 
ottamaan selvää älylaitteista ja niiden toimin-
noista, koska valikoimia, sovelluksia ja ohjel-
mia on paljon. 

Leila tuntee Raahen kadut ja kulmat. Hän 
on kotoisin Pattijoelta, joka on nykyisin osa 
Raahen kaupunkia.

– Laitan kuulokojeet korviin, kun lähden 
kylille ja olen ihmisten kanssa tekemisissä. 
Sain kojeet 2015. Kotona ne eivät ole ihan aina 

käytössä.
– Ihmisillä riittää kuulo-ongelmia. Audio-

nomin palvelut löytyvät Raahen sairaalasta. 
Esimerkiksi Rautaruukin (nyk. SSAB) kautta 
on tullut paljon kojeen käyttäjiä, koska kuu-
lonsuojaus ei ole ollut välttämättä hyvällä 
tasolla tai ei ole ymmärretty suojata kuuloa. 

– Olen asunut elämäni Raahessa. En ole 
kaivannut muualle, mutta Kanarian saarilla 
voisin asua vaikka koko ajan. Minua kiehtoo 
Espanja ja espanjan kieli.

Leila on toiminut tämän vuoden alusta al-
kaen Raahen alueen Kuulo ry:n peräsimessä

– Pidän tavattomasti kuuloyhdistysten 
vapaaehtoisista ja Kuuloliiton työntekijöistä. 
Yhdistyksessämme on 143 jäsentä ja kokoon-
numme porinakerhoon kuukausittain Kreivi-
najassa. Pyrimme järjestämään myös muita 
kaikille avoimia tilaisuuksia kuuloasioista.

Saimme juuri kohdeavustuksen kaupungilta 
ja hankimme sillä kannettavan induktiosilmu-
kan.  

– Haluan viedä yhdistystoimintaa eteen-
päin. Kaiken ei tarvitse olla vanhahtavaa ja 
perinteistä. Haluan nuorentaa ajatusmaail-
maa. Minulla itselläni on välillä noin 12-vuo-
tiaan ajatusmaailma. Minusta ei ikinä kasva 
aikuista! Olen omien elämänkokemusteni 
kautta tullut tähän, jossa nyt olen ja olen sii-
hen tyytyväinen. 
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Kuulo ja hyvinvointi
TEKSTI: ANNETTE FAGERSTRÖM

Helsingin yliopistollisen sairaalan 
ylilääkäri Antti Aarnisalo, korva-, nenä- 
ja kurkkutautien klinikalta, kytkee 
kuuloterveyden ennen kaikkea hyvään 
yleisterveyteen. Tarvittaessa oikea-
aikainen kuulonkuntoutus ja kojeenkäyttö 
parantavat elämän laatua. Myös kuulon 
suojaaminen kovalta melulta on syytä 
muistaa. 

Terveet elämäntavat edistävät 
kuuloterveyttä. 
 – Tämän lisäksi mahdollisten perussairausten 
hyvä hoitotasapaino on oleellista. Tupakointi 
lisää tunnetusti sydän- ja verisuonisairauksi-
en riskiä, millä on vaikutusta myös kuuloon.

Mahdollisen kuulonaleneman kuntouttami-
nen tuo helpotusta arkeen. Kuulovammainen 
henkilö käyttää päivittäisestä energiastaan 
huomattavan osan kuuntelemiseen. 

–  Kuulovammainen joutuu pinnistelemään 
kuulemisen kanssa eri tavalla kuin normaa-
listi kuuleva. Tämän takia huonokuuloinen 

”Kuulo - 
terveys 
on monen 
tekijän 
summa”
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lapsi tai aikuinen saattaa tuntea koulu- tai 
työpäivän jälkeen voimakasta väsymystä.

Aarnisalo kannustaa ottamaan kuulokojeet 
aktiiviseen käyttöön, jos kuulon on tutkimuk-
sissa todettu alentuneen.

– Alentunut kuulo voi rajata mahdollisuuk-
sia ja tekee hankalammaksi osallistua, millä 
on suuri vaikutus kokonaishyvinvointiin. 
Kojeen käytöllä saa lisää sosiaalisia ulottu-
vuuksia elämään.

Kuulokoje edellyttää totuttautumista 
uuteen äänimaailmaan. 
– Alussa saattaa yllättyä, että maailma onkin 
tosi meluisa paikka, jossa kuuloaistilla on pal-
jon suodatettavaa ja tehtävää. Hyödyn saami-
nen kojeista ottaa aina oman aikansa. Toisille 
kojeen käytön aloittaminen on helpompaa kuin 
toisille, Aarnisalo toteaa.

Kuulon kuntoutus aloitetaan Suomessa 
usein liian myöhään. 

– Kuulonkuntoutuksen oikea-aikaisuuden 
kanssa meillä on skarpattavaa. Ihmiset eivät 
kovin herkästi lähde lääkäriin kuuloon liittyvi-
en ongelmien takia, Aarnisalo harmittelee.

Viime vuosina on saatu viitteitä siitä, että 
kuulon alenema on muistisairautta edistävä 
tekijä. 

– Sitä ei varmuudella tiedetä, voidaanko 
kuulon kuntoutuksella vaikuttaa muistisai-
rauden etenemiseen. Tieteellistä näyttöä 
tarvitaan lisää.

Kojeiden käyttöön liittyvä häpeä on vuosien 
aikana selvästi vähentynyt. Se liittyy kahteen 
seikkaan. 

– Ihmiset käyttävät nykyisin paljon erilaisia 
nappikuulokkeita. Myös tekniikka on muut-
tunut entistä pienikokoisemmaksi. Välillä 
ammattilaisenkin on vaikea tunnistaa onko 
potilaan korvassa kuulokojetta vai ei.

Miten sitten käy kuulonkuntoutuksen sote-
uudistuksen myötä?
– En usko, että kuulonkuntoutus tulee kovin 
paljoa muuttumaan. Kuntoutuksen oikea-
aikaisuus saattaa jatkossa toteutua jopa 
nykyistä paremmin. Itselläni on ainakin suuri 
luottamus siihen, että sote-uudistus tuottaa 
nykyistä enemmän hyötyä kuulovammaisel-
le ihmiselle. Käytännössä tämä tarkoittaa 
mahdollisimman portaatonta hoitoon pääsyä. 
Mutta tekemistä vielä on, kun asioita lähde-
tään soveltamaan käytäntöön.

Vuosien aikainen meluannos vaikuttaa 
myös kuuloterveyteen. Kuulokekuuntelu on 
lisääntynyt erityisesti nuorten keskuudessa, 
mikä voi pahimmallaan aiheuttaa tinnituksen 
ja meluvamman. 

Aarnisalo pitää ilmiötä huolestuttavana.

– Who:n mukaan valtava joukko nuoria 
ihmisiä tulee kehittämään itselleen ylä-äänes-
vaurion. Kuunteluolosuhteet, laitteet, desibeli-
tasot ja kuunteluun käytetty aika vaikuttavat 
kokonaisuuteen.

Toiset ovat hyvin herkkiä melulle, kun taas 
toisten korvat kestävät sitä paremmin.

Sitä kumpaan ryhmään itse kuuluu, ei voi 
tietää.

– Kuulon herkkyyttä ei voi testata ennak-
koon. Ainoa tapa tutkia asiaa on todeta syn-
tynyt meluvamma. Valitettavaa on se, että jos 
hankit nuorella iällä meluvaurion, asia seuraa 
sinua koko loppuelämäsi. Kyse on aistista, 
joka ei uusiudu, Aarnisalo muistuttaa.

Tarvittaisiin myös ajantasaisempaa tietoa 
väestötasolla: onko kuulokekuunteluun liitty-
viä kuulovaurioita nyt jo havaittavissa?

– Kuulo ja kuuleminen nousevat ylipäätän-
sä yhteiskunnallisessa keskustelussa liian 
vähän esille. Meidän kaikkien kuuloalalla 
toimivien pitää korostaa myös kuulonsuojelun 
tärkeyttä. Paras tapa huolehtia kuulotervey-
destä on suojata kuuloaan.

Kuulon tärkeydestä puhuminen on Aarnisa-
lolle sydämen asia.

– Kuulemiseen ja korvan toimintaan liit-
tyvät asiat ovat aina kiinnostaneet minua, 
minkä takia lähdin alun perin opiskelemaan 
korvakirurgiaa ja audiologiaa. Siitä tuli mi-
nulle elämänura, jota olen tehnyt tässä talossa 
reilun 20 vuotta.
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Reportteri
TEKSTI: ERKKI AHONEN
KUVAT: VIENAN REITTI/YLE/ 
KAISA KUMPULA, UTSJOKI/
YLE/EVA PURSIAINEN

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

Korvatulpat 
aina vakiovarusteena

Yhdessä Egenland Yhdessä Egenland 
juontajakollegani Hannamari juontajakollegani Hannamari 
Hoikkalan kanssa Suomussalmella Hoikkalan kanssa Suomussalmella 
Vienan reitiltä.Vienan reitiltä.
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Ohjelmajohtaja ja juontaja Nicke 
Aldén on monille tuttu kasvo tv-sar-
joista Strömsö ja Egenland. Egenland 
pyöri menneen kesän televisiossa. 

Ohjelma vie katsojia kiehtoviin kotimaan 
nähtävyyksiin ympäri Suomea. Strömsö on jo 
käsite ja jokaiselle tuttu ohjelma.

– Minulle tulee kuulosta ja korvista en-
simmäisenä mieleen luonnon äänet, musiikki 
ja hiljaisuus. Korvani ja sieluni lepää isäni 
rantasaunalla, jossa on hiljaista. Egenlandia 
kuvatessa saamelaisen poromiehen Kaapin 
Jounin kenttä Lemmenjoen kansallispuis-
tossa tulee ensimmäiseksi mieleen, joka on 
todella rauhallinen ja hiljainen paikka. 

– Ulkomailta minulla on jäänyt mieleen 
New Yorkin matka nelisen vuotta sitten. Ison 
kaupungin vilske oli melkoista, mutta ei kovin 
paljon meluisampaa verrattuna esimerkiksi 
Helsinkiin. Luulen, että kaupungeissa on aina 
enemmän ääntä kun maaseudulla, koti- tai 
ulkomaasta riippumatta. 

– Ympäristö- tai taustahälyn häiritsevyys 
riippuu vähän tilanteesta. Jos yritän keskittyä 
johonkin työtehtävään niin melu voi häiritä. 
Jos luen kirjaa niin pystyn sulkemaan pois 
kaiken ylimääräisen melun. 

– Urheilustadioneilla ja tapahtuma-aree-
noilla on melua, tottakai, ja kuuluu ollakin. 
Näissä paikoissa kannattaa pitää kuulosta 
hyvää huolta ja suojata kuuloa omien tarpei-
den mukaan.

Nicke on käynyt tutkituttamassa kuuloaan 
suunnilleen viisi vuotta sitten. 

– Onneksi minulla ei ole korvaoireita, mutta 
tinnituksen olen kokenut. Joskus teininä 
kävin ekalla keikalla ja en suojannut kuuloa-
ni. Silloin korvissa vinkui aika monta päivää. 
Onneksi se ei jäänyt päälle. 

– Luulisin, että nykyisin minulla on suhteel-
linen normaali kuulo. 

Kirskuntaa, vinkumista, paukahduksia, 
hävittäjien jylinää - oletko herkkä äänille?

– En oikeastaan. Äkillisille, yllättäville 
äänille toki, mutta kukapa ei olisi. Suojaan 
kuuloni AINA!

Korvatulpat ovat olleet osa vakio festari- ja 
konserttivarustusta sen ekan keikan jälkeen, 
kun amerikkalainen yhtye NOFX esiintyi 
Helsingin Lepakossa vuonna 1996. Opin siitä 
läksyni!

– Lenkille pystyn lähtemään ilman nappi-

kuulokkeita, mutta teen sitä (liian) harvoin. 
Musiikki auttaa lenkkipolulla sen verran pal-
jon, että minun on vaikea luopua niistä. Kun 
lähden lenkille ilman kuulokkeita, kuuntelen 
silloin lintujen ja luonnon ääniä.

Nicke kertoo olevansa vahva viestijä, hän 
huitoo käsillään ja tekee kaiken maailman 
ilmeitä. 

– Stillkuvissa näytän aina melko kummalli-
selta tästä johtuen, hän sanoo huvittuneena. 

– Olen saanut palautetta siitä, että olen 
selkeä ja selkopuheinen. Ennen tv-pestiä olin 
12 vuotta radiossa Yle X3M-kanavalla töissä, 
joten siellä on tullut kerättyä kokemusta. Olen 
melko samanlainen telkkarissa ja sen ulko-
puolella. Luulisin. Tämä kysymys tulisi ehkä 
esittää jollekin muulle kun minulle!

Nicke on kuullut varmasti riittävän monta 
kertaa ”ei mennyt niin kuin Strömsössä”. Mitä 
mieltä olet käsitteestä?

– Itsellänikään ei todellakaan kaikki mene 
kuten Strömsössä. Eikä mene kenelläkään 
muullakaan, eihän kukaan koskaan ole täydel-
linen. Mutta ainahan on kiva juttu jos jossain 
onnistuu ja voi olla tyytyväinen itseensä, sil-
loin sanonta sopii hyvin kenelle tahansa.

Mitä kuuluu syksyysi? 
– Äidilläni on karjalaiset juuret ja isäni on 

suomenruotsalainen. Kutsun itseäni leikkisäs-
ti Karjalaiseksi Hurriksi. Elän päivän kerral-
laan Vaasassa ja yritän olla takertumatta sekä 
menneisyyteen että pikkuseikkoihin. Elämän 
suurin synti on jumittaminen. Olen iso po-
pulaarikulttuurin kuluttaja ja ikuinen leffa-
nörtti. Aika ei riitä kaiken katsomiseen, joten 
valitsen harkitusti mitä leffaa tai tv-sarjaa 
katson seuraavaksi. 

– Lenkille meneminen on tärkein terapiani. 
Juostessani sekä tyhjennän pään että saan uu-
sia ideoita. Syksylle on pari uutta juttua taas 
tiedossa. Eli, en jää jumittamaan!

 Lehden teema on Kuulo & hyvinvointi. Mitkä 
ovat sinulle tärkeitä asioita hyvinvoinnissa? 

– Että saan olla terve. Terveys on minulle 
kaikista tärkein asia elämässä. Se tekee minut 
onnelliseksi. Suvussani niin moni on kamp-
paillut ja hävinnyt taistelun syöpää vastaan. 
Olen kiitollinen jokaisesta päivästä. Mikään 
ei ole itsestään selvää, kaikista vähiten elämä 
itsessään. 
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Kirjat
TEKSTI:  SINIKKA PIHLAMAA

”Minulla on tämä keho, joka on 
ainoa kotini. Mitään muuta 
en omista. Mistään muusta en 
ole vastuussa. Kaikki muu jää 

tänne, kun kuolen. - - Se, mitä tunnen ja mitä 
koen, se kuka aidosti olen, on merkityksel-
listä.”, kirjoittaa tanssija, koreografi Hanna 
Brotherus esikoisromaanissaan.

 Ainoa kotini on autofiktiivinen teos: romaa-
ni, joka pohjautuu osittain kirjailijan  omiin 
elämänvaiheisiin. Kun lapset ovat lähteneet 
kotoa, viisikymppinen nainen uppoutuu ko-
kemuksiinsa, lapsuudenkotiin, perheeseen ja 
omaan kehoon, ilmaisuvälineeseen. Hän käy 
läpi elämänvaiheita, lapsuutta, nuoruutta, 
ammatinvalintaa, parisuhteita, neljän lapsen 
äitiyttä. Esiin nousee sukupolvelta toiselle 
siirtyneitä suruja, sairauksia, vaikenemista, 
mutta myös huolenpitoa.   

 Taakkaa on kertynyt etäisestä suhteesta 
omaan äitiin, sisaren sairauksista ja kuole-
masta sekä avioerosta. Kertoja oli lapsena 
treenannut sitkeästi tanssia ja hänet olisi 

valittu 11-vuotiaana oopperan balettikouluun, 
mutta vanhemmat kielsivät sinne pääsyn. 
Kertoja tuli kuitenkin parikymppisenä vali-
tuksi Teatterikorkeakoulun tanssilinjalle ja 
valmistui koreografiksi ja tanssipedagogiksi.  

 Vanhempien kasvatusperiaatteet olivat 
konservatiiviset. Lapsuudenkodissa pidettiin 
kinkereitä ja herätyskristillisiä kokouksia. 
Pariskunnan kontrolloiva suhtautuminen 
painoon ja ulkonäköön periytyi tytölle ja 
myöhemmin tämän tyttärelle. Äiti, kertoja ja 
tyttärentytär kävivät syömishäiriöklinikalla 
keskustelemassa terapeutin kanssa ja yhdessä 
syömässä. Koreografille oli yllättävää tunnus-
taa oma anorektisuutensa; se oli piiloutunut 
ammatin vaatimusten taakse. Äitinä hän 
joutui etsimään apua myös pojan huumeongel-
maan.

 Teos on kirjoitettu lähes päiväkirjan muo-
toon: kertoja on matkustanut Pariisiin koko-
amaan itseään. Pariisin kahvilakuvaukset 
vuorottelevat elämänvaiheiden pohdinnan 
kanssa. Ranskalainen miljöö tuo mieleen Suo-
men kuvataiteen kultakauden maalareiden 
opinto- ja työmatkat, mutta jaksot eivät tuo 
mitään uutta aikaisemmin nähtyyn. Teoksessa 
ne ovat suvantopaikkoja rankkojen elämänvai-
heiden välillä. Muuten romaani etenee krono-
logisesti.

 On kiinnostavaa lukea kehonsa kautta 
elävän kertojan tekstiä. Hän tunnistaa ran-
teensa, reitensä ja selkänsä. Tarinalle on 
ominaista jatkuva liike ja rytmi. Teoksessa 
toistuu rehellisyyden vaatimus ja oman kes-
keneräisyyden hyväksyminen. Kirjan lopussa 
kertoja pohtii muiden henkilöiden kuvaamisen 
oikeutusta. Autofiktio lajina vastaa kysymyk-
seen: jokainen muistaa ja kokee asiat omalla 
tavallaan. Ei ole mitään lopullista, oikeaa 
näkemystä.  

 Hanna Brotherus on työskennellyt muun 
muassa ikäihmisten, turvapaikanhakijoiden ja 
kuntoutuvien narkomaanien kanssa. Yhteisöl-
lisiä teoksia on esitetty näyttämöillä ja sairaa-
loissa.    

Raskain ja kevein askelin
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Hanna Brothe-
rus: Ainoa kotini. 

WSOY 2012
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       NUORET 

Kuuloliiton Valtakunnallinen nuortenlei-
ri järjestettiin 26.-30.7.2021 Savonlin-
nassa, Tanhuvaaran urheiluopistolla. 
Leirin teemana oli selviytyjät, joka on 

varmasti monille tuttu tv-ohjelma. Leirillä oli 
mukana 21 nuoria leiriläisiä ja 8 ohjaajaa.

Päivä 1
Leirin henkilöstön aamu alkoi maittavalla 
aamupalalla. Tiesitkö, että leiriohjaajilla 
on paljon suunniteltavaa ja tehtävää ennen 
leiriläisten saapumista. Kuuloliiton toimihen-
kilöt Oona ja Viivi lähtivät tulkkien kanssa 
pikkubussilla Kuopioon hakemaan nuoret. 
Ohjaajat ja Taneli odottivat muita leiriläisiä 
Tanhuvaaran Urheiluopistolla. Matka Kuopi-
oon ja takaisin tuntui pitkältä, mutta viimein 
bussi kurvasi leiripaikalle ja kaikki saapuivat 
paikalle. Alkuun oli jännitystä ilmassa leiriläi-
sillä, mutta iltaa kohti kaikki jo rentoutuivat. 
Monet heistä olivat tuttuja toisilleen ja nä-
kivät toisiaan pitkästä aikaan leirillä. En-
simmäiseen päivään kuului leirinavajaiset ja 
toisiin tutustuminen. Pääsimme myös vilvoit-
telemaan käymällä uimassa.

Iltapalan jälkeen suuntasimme nuotiolle, 
joka muistuttaa paljon Selviytyjien heimoneu-
vostoa. Siellä leiriläiset jaettiin joukkueisiin 
värien mukaan; purppurat, punaiset, vihreät 
ja hopeat. Oona otti pari ryhmäkuvat jokaises-
ta joukkueesta. 

Päivä 2
Päivä käynnistyi aamupalalla ja –jumpalla. 
Sen jälkeen alkoi ryhmähaaste-rastit, joista 
nuoret tykkäsivät tosi paljon. Lounaan jälkeen 
oli vuorossa lakanapalloturnaus pihalla. Osa 
ehti käydä myös nopeasti uimassa, kun oli 
tosi kuuma päivä. Turnauksen jälkeen monien 
mahat alkoivat murista, joten suuntauduimme 
syömään terveellistä välipalaa.

Välipalan jälkeen puolet leiriläisistä oli 
tekemässä itselleen selviytymisrannekkeen 
Paracord-narusta ja loput leiriläisistä olivat 
muissa touhuissa. Pian olikin päivällisen aika 
ja sen jälkeen oli aika suuntautua palloiluhal-
lille, missä pelattiin sählyä ja korista. Kaikilla 
oli hauskaa ja pääsimme kuluttamaan energi-
aa. Kun pelit oli pelattu ja kaikki olivat hiestä 
märkiä, meille oli varattu aika saunalle ja 
uinnille. 

Illalla ohjaajat ja muutamat leiriläiset 
paistoivat lettuja. Ne olivat herkullisia! Sen 
jälkeen kokoonnuimme nuotion äärelle ja hei-
mopäällikkömme Jeff saapui paikalle. Saimme 
kuulla joukkueilta, miten heidän rastit olivat 
sujuneet.  Lopuksi saimme äänestää joukkuet-
ta, jonka uskomme voittavan kilpailun. Äänes-
tys oli todella tiukka!

Päivä 3 
Aamupalalla ja –jumpalla aloitettiin hyvä päi-
vä. Aamujumpan yhteydessä jokainen joukkue 
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keksi joukkueelleen nimen, joka liittyy heidän 
väriin. Nimiksi muodostuivat Hopeanuolet, 
Purppurat perunat, Punaiset paholaiset ja Spi-
ce girls and boys (green curry). Tämän jälkeen 
alkoi selviytymishaasteet, ja niissä oli luvassa 
hyvin erityylisiä rasteja; jousiammuntaa, tieto-
visailua, actionrasti ja tiktok-rasti. Kun haas-
teet olivat tehty ja oli omaa vapaata. Monet 
menivät askartelemaan ja osa meni uimaan. 

Lounaan jälkeen vuorossa oli ilmaisutaitoa, 
melontaa ja jättisuurien saippuakuplien tekoa. 
Tämän jälkeen kaikille tuli nälkä, joten suun-
tauduimme syömään päivällistä. Sen jälkeen 
oli luvassa säbää, koripalloa, punttisalia ja 
askartelua. Kaikilla oli hauskaa kun tekemi-
sen sai valita oman toiveen mukaan. Illalla 
kaikki selviytyjät lähtivät pienelle kävelyreis-
sulle yhdessä ohjaajien kanssa. He saapuivat 
vanhalle rauniolle, tykkiaseen paikalle, ja 
siellä oli illan heimoneuvosto. Kilpailijoiden 
piti äänestää parasta kilpailijaa, joka osaa 
tehdä vaikeita päätöksiä. Äänestyspaikka oli 
pelottavan pimeän reitin varrella vanhoissa 
sodanaikaisissa raunioissa. Kaikki selviytyivät 
pelottavasta äänestyksestä hyvin! Sen jälkeen 
söimme iltapalaa saunatuvassa ja grillattiin 
makkaroita ja voileipiä. Nam! Päivä on men-
nyt tosi nopeasti, joten pian olikin aika palata 
takaisin leiripaikalle nukkumaan.

Päivä 4
Aamupalan ja –jumpan jälkeen vuorossa oli 
Olympialaishuutokauppa ja siellä myytiin 

erilaisia tavaroita, mistä voisi olla apua tule-
vissa haasteissa. Joukkueet ostivat tavaroita 
haasteissa ansaituilla pisteillä. Myynnissä oli 
mm. Wc-paperirulla, jalkakäyttöinen pumppu 
sekä herkkuja. Mihinköhän niitä tarvitsee? 
Huutokaupasta siirryimme Selviytymisolym-
pialaisiin, missä oli erilaisia rasteja: sokko-oh-
jaus, älypähkinä, fyysinen rasti ja kuulovisa. 
Lounaan jälkeen siirryimme palloiluhalliin, 
missä oli loput yhteiset hauskat haasteet, jot-
ka joukkueet suorittivat yhtä aikaa. Eilisessä 
äänestyksessä se selviytyjä, jota äänestettiin 
tekemään vaikeita päätöksiä, sai tehtävän 
heimonpäälliköltä. Hänen tulisi yhdistää hei-
mot kahteen joukkueeseen. Päätöksen seurana 
Hopeanuolet ja Purppurat perunat ja Punaiset 
paholaiset ja Spice girls and boys (green curry) 
yhdistyivät. Joukkueille tuli uudet nimet: Ho-
peat perunat ja PahloisCurryt. 

Välipalan jälkeen sai itse valita mitä halusi 
tehdä. Joko kuntosalia, askartelua tai pelata 
lautapelejä. Päivällisen jälkeen oli mahdolli-
suus mennä kylpylään tai vaihtoehtoisesti aut-
taa diskon järjestelyissä tai pelata lautapelejä.

Iltapalan jälkeen kaikki selviytyjät valmis-
tuivat legendaariseen DISCOON! Tanssittiin, 
syötiin namia, pidettiin hauskaa ja otettiin 
kuvia muistoksi. Discon ohessa oli jännittävä 
heimoneuvosto. Saimme tietää, mikä joukkue 
voitti Selviytyjät 2021 kilpailun. Rummutusta 
kiitos! Voittaja on Hopeat perunat! Onnittelut 
Hopeille perunoille. Seuraavaksi oli erilai-
nen äänestys, sillä selviytyjien piti äänestää 
ohjaajaa, jonka haluaisi nähdä näytön paikas-
sa. Näytön paikalle joutui meidän ihana Toni 
ja hän suoriutui siitä erinomaisesti. Päivä on 
ollut pitkä ja hauskakin, ja monia väsytti. Nyt 
nukkumaan… zzZZz

Päivä 5
Leirin viimeinen päivä ja aamu tietenkin 
alkoivat tutulla tavalla -  aamupalalla ja –
jumpalla. Oona otti ryhmäkuvat ja Viivi antoi 
palautelomakkeen leiriläisille. Sen jälkeen al-
koi loppuseremoniallisuudet, missä palkittiin 
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vuoden selviytyjä ja voittajajoukkue.  Kaikille 
selviytyjille annettiin leiridiplomi, missä leirin 
henkilökunta oli  kehunut heitä. 

Sitten oli aika pakata tavarat kassiin ja 
siivota huoneet. Sen jälkeen menimme vielä 
yhdessä syömään. Bussi tuli ja suurin osa 
leiriläistä lähti julkisilla kotiin. Oona ja Juho 
saattoivat heidät Kuopioon juna-asemalle. Lo-
put leiriläisistä haettiin leiripaikalta. Ohjaajat 
ja työntekijät lähtivät myös tämän jälkeen 
kotia kohti.

Leirin päätteeksi: on upeata katsoa, että 
kaikki löysivät itselleen uusia sekä vanhoja 
kavereita ja kaikki tulivat keskenään hyvin 
toimeen. Sekä kaikilla oli hauskaa. <3

Kiitos kaikille tästä ikimuistoisesta leiristä! 
Me teimme sen yhdessä!

Oulussa tapahtuu!
Nuorten aikuisten toiminta on aktivoitunut 
tänä kesänä Oulun seudulla. Kesän aikana 
järjestettiin jopa kaksi kivaa tapahtumaa! 
Oulun seudun Moottorikorvilla on myös oma 
WhatsApp-ryhmä, jos kiinnostuit, ota yhteyttä 
Viiviin!

Oulun rantarieha
Oli kuin viimeinen lomapäivä. Piknikillä ma-
koillessa aurinko lämmitti selkää ja keskuste-
lut hyppivät aiheesta toiseen. Päästiin seuraa-
maan harrastelija joukkueen lentopallopeliä, 
heitä ennen kerettiin itsekin pelata. Ruoka oli 
maittavaa, seura pelkkää priimaa ja sää oli 
kuin morsian.

Piknikin jälkeen osa porukasta lähti Idea-
parkkiin shoppailemaan. Alennusmyynnit 
ilahdutti ja tuli sielläkin syötyä. Hulinaa 
ja huisketta riittää arkisin niin paljon, että 
tällainen vain hetken paikallaan oleminen ja 
seurasta nauttiminen muistutti minkälaisia 
kesäpäivien tulisi olla.  Rento sekä virkistävä 
päivä. 

Kirjoittaja: FANNI HEIKKINEN

Nuorten aikuisten tulevia 
valtakunnallisia tapahtumia / 
Save the Date ja tule mukaan!
•	 	Mökkireissu Serenaan 16.-17.10.2021,  
 Pääkaupunkiseutu
•	 	Pikkujoulut & Yleiskokous 26.-28.11.2021, 

Hämeenlinna
•	 	Etäkokkailua 1.12.2021 klo 18.00, Etäta-

pahtuma 

Lisätietoja saat:  
viivi.kilpelainen@kuuloliitto.fi, p. 044 752 5565

Kartingia Oulussa
Heinäkuun alussa Oululaiset nuoret kokoon-
tuivat ajamaan kartingia ja siitä syntyikin 
kunnon kilpailu. Ensin ajettiin kahdet aika-
ajot, joista neljä parasta pääsi sitten suoraan 
A-tason finaaliin, kun muut pääsivät kisai-
lemaan B-finaaliin kahdesta jäljellä olevasta 
finaalipaikasta. Ensimmäisessä aika-ajossa 
vauhti näytti hurjalta, mutta kun ensimmäi-
sen erän ajan katsomossa olleet vauhtihirmut 
päästettiin vauhtiin niin meno yltyi vain 
kovemmaksi - kenties he olivat hioneet taktii-
koitaan katsomossa. Aika-ajot olivat kuitenkin 
vain lämmittelyä, sillä kun jokainen pääsi 
ajamaan uudelleen ja finaaleissa ajat parani-
vat reippaasti. B-finaalissa taistelu lopullisista 
finaalipaikoista kävi kuumana, mutta lopulta 
finaaliin saatiin kaksi sisukasta kuskia, jotka 
pääsivätkin heti haastamaan aika-ajojen 
parhaimmiston. Finaalissa kaikkien kaasu-
jalka olikin herkällä, mutta voiton lopulta sai 
napattua erittäin niukasti Kuuloliiton oma 
Kimi Räikkönen eli Taneli Ojala. 

Kirjoittaja: EMMA KÄHKÖNEN

Hei nuori! 

Tiedätkö mitä tukia sinun on mahdollista 
saada? Entä keneen voit olla yhteydessä 
kuulokojeista ja apuvälineistä?
Kuuloliiton nuorisotoimikunta on koon-
nut nuorille aikuisille oppaan, jossa 
kerrotaan, mitä kaikkea nuoren aikuisen 
kannattaa ottaa huomioon. Opas löytyy 
Moottorikorvien sivuilta!
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Kun aloitan lukion, on elämäni täysin se-
kaisin. Siihen aikaan muoti muuttuu tosi 
radikaalisti; entisten lähes nilkkaan asti 
ulottuvien hameen helmojen kohoami-

nen polviin näkyy jo kaikkialla. Mutta minä en 
sitä edes ”näe”, elän niin matalapaineessani ja 
surussani kuuloni lisäalennuksen takia. Kuulon 
alenemiseen on syynä Aasialainen influenssa, 
joka riehuu kaikkialla.

Helsingissä tutkimuksissa määrätään kuulo-
koje, mutta valtio ei sitä automaattisesti maksa. 
Meidän perheen pitäisi anoa sitä sosiaalihuol-
losta, mutta vanhempani eivät kai kehtaa niin 
tehdä. Niinpä sitten pyydän rahaa veljeltäni, 
joka on työssä. Saankin  200 mk silloista rahaa.

Mitään varsinaista kuntoutusta kojeen 
käyttöön ei järjesty, enkä edes tunne ketään 
toista kuulovammaista saatikka sellaista, jolla 
olisi koje käytössään. Kaikki asiani kasaantu-
vat; ystäväni muuttaa pois Raumalta muualle 
opiskelemaan, poikakaverini löytää ”uuden” 
Hesassa ja en osaa hyötyä kojeesta. Isäni raivo-
aa minulle, kun sitten jään luokalleni, että olen 
vienyt hänenkin rahansa, jotka hän on säästä-
nyt silmäleikkaustaan varten.

 Olen tosi onneton, istun pirttikaluston 
penkillä ja itken, kukaan ei lohduta, kaikilla on 
vain  pahaa sanottavaa. Lopulta isäni nousee 
raivopäissään keinutuolista ja syöksyy nyrkit 
ojossa minuun päin. Koska hän on lähes sokea, 
pääsen livahtamaan alta pois.

Mutta ilmeisesti pelästyn kauhuissani ja 
saan jonkinlaisen kohtauksen; alan ”tanssia” 
ympyrää hyppimällä jalat koulussa. Kuulen 
vain keittiöön tulleen ”mamman” sanovan: ”Se 
on tullut hulluksi.” Ja siltähän se näyttääkin, 
myöhemmin olen ymmärtänyt, saan jonkinlai-
sen temporaalisen epilepsiakohtauksen; tämä 
sairaus saattaa seurata kuuluvamman kaveri-
na, jos stressi nousee riittävän suureksi. Olen 
kuullut asian myöhemmin lääkäreiltä. Työnte-
kijöitä kuurojen työssä varoitettiin tästä asias-
ta, Kysymyksessä ei ole mielisairaus.

Itken monta tuntia vuoteellani ja joten kuten 
selviän tavalliseen elämään. Kiitos ystäväni, 
jonka kanssa keksimme yhteisiä reissujamme. 
Tapaan myös tulevan mieheni ja liityn yhtei-
seen nuorten porukkaan.

Tähän samaan lokeroon kuulunee myös eräs 
pitkälle vaikuttanut tapahtuma veljeni luona. 
Hän perheineen on asunut Itä-Suomessa, mutta 
on nyt muuttanut Raumalle, koska  on saanut 
ammattiaan vastaavaa työtä. Kouluni on melko 

TEKSTI: SIRKKA-LIISA SANDELIN-NERTAMO
Jatkoa edellisestä numerosta

Elämä sekaisin
lähellä veljeni asuntoa  ja koska olen aikaisem-
minkin ollut heillä kylässä, niin olen menossa 
nytkin heille  jollakin ”juoksutunnilla” Raumal-
la.

Soitan ovikelloa ja heidän nuori tyttärensä 
tulee avaamaan oven ja sanoo matkien veljeni 
juuri lausumia sanoja: ”Sieltä se kuuro taas 
tulee.”

Tuntuu tosi pahalta. Hän, veljeni, ei siis pidä 
minusta, ei edes halua, että tulen heillä käy-
mään. Sitä paitsi olen alempaa luokkaa, kuuro, 
joka silloin vielä kuulosti minun korvissani 
solvaukselta. Nykyisin se on ihan tavallinen 
nimitys minulle, mutta silloin, teini-iässä,  oli 
tietysti toisin.

Muistan olleeni ahdistunut ja olisin todel-
la halunnut jutella asioistani ja perheemme 
ahdingosta.  Ikävää, että tämä kohtaaminen jää 
syvälle minuun painolastiksi ja jotenkin tajuan 
veljeni olevan tunteeton ympäristölleen. Onko 
se, tunteettomuus, empatian puute, vanhem-
piemme perintöä meille?

Apulainen
Olen hyvä käsien käyttäjä ja suunnittelija.

Kudon hienoja villapuseroita, virkkaan leve-
ää sydänpitsiä pyyheliinoihin, tapetoin huo-
neeni, nikkaroin työpöydän ja neliönmuotoiset 
hyllyköt. Ylioppilaaksi tuloni jälkeen ajattelen 
hakeutua teknilliseen opistoon arkkitehtilin-
jalle. Siihen tarvitaan harjoittelujakso. Hakeu-
dun Rauman kaupungin rakennustoimiston 
arkkitehtiosastolle harjoittelemaan.

Samassa huoneessa työskentelee kaksi 
miestä ja kaksi naista ja minä, kaupungin ark-
kitehdillä on oma huoneensa. Suunnitteilla on 
juuri Vanhan Rauman saattaminen maailman 
perintökohteeksi. Maalaan karttoja Vanhasta 
Raumasta ja tietysti huolehdin myös kahvin 
keitosta. Arkkitehdiltä olen pyytänyt työtodis-
tusta.

Istumme kaikki kahvipöydän ympärillä. 
Kaupungin arkkitehti istuu pöydän päässä ja 
minä pöydän sivustalla hänen vieressään.

–  Sä tiedät sen kuuron tytön täällä. Tarttis 
kirjoittaa todistus, jos sää viittisit, sanoo ark-
kitehti, pomomme, toiselle naiselle.

Kaikki vaikenevat. Istun tässä, mutta olen 
muuttunut n ä k y m ä  t  t ö m ä k s i.

Opiskelu
Nuoren ihmisen on tosi vaikeaa suhtautua 
kuulon alenemaan – se tuntuu ikään kuin 
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rangaistukselta.
Olen opiskelemassa Tampereen yliopistossa. 

On sosiaalipolitiikan proseminaari alkamas-
sa.  Tilaisuuden pitäjä, arvostettu professori, 
kaivaa salkustaan osanottajaluetteloa ja minä 
pohdin, kuinka saisin sujautettua muiden huo-
maamatta kuulokojeeni oikeaan korvaani ja 
asennettua siihen sopivan volyymin. Jännitän. 
Pelkään opiskelutovereiden kanssahäpeää, 
uteliaisuutta ja tietysti myös säälin tunteita. 
Minä ja laitteeni muodostavat erityisen kau-
huyksikön. Tärisen. En kuule puhetta selvästi, 
mutta en saa myöskään kojetta korvaani.

Sitten ohjaaja on aloittanut kysellä läsnä-
olijoiden nimiä. Hän sanoo juuri jonkun nimen 
ja ikään kuin kuulen sen omana nimenäni ja 
sanon:”Täällä.”

Ei, se ei ollut minun nimeni. Mokasin, Tun-
tuu katkeralta.

Menen kesken päivää asunnolleni ja kaivau-
dun sänkyyn itkemään.

Sinua palvellaan
Opiskelen Tampereella, mutta kotini on Rau-
malla. Opiskelijalipulla  pääsee junalla helpos-
ti kotipaikkakunnalle.

Kuulovamman seurauksena kellonaikojen 
tarkka tietäminen on tärkeää. Vieläkin helpos-
ti kuulee väärin ja junat vielä lähtevät mitä 
ihmeellisin kellonajoin.

Kun kouluni on melko lähellä asemaa, niin 
ei ole suurikaan vaiva käydä lipunmyyntiluu-
kulla kysymässä jonkin tietyn päivän tiettyjen 
kellonaikojen puitteissa menevän junan aika-
taulua. Saa varmaa tietoa.

Lippuluukulla on vain pieni aukko, josta 
ääni kulkee sisään ja ulos ja odotussalissa on 
melkein aina jonkin verran ääntä.

Menen lipunmyyjän luokse ja kysyn asiani. 
Hän katsoo papereistaan tiedot ja kertoo mi-
nulle. Sitten katson häntä ja pyydän, voisiko 
hän kirjoittaa ajat paperille minulle.

Myyjä oikein röyhistää selkäänsä suoraksi 
ja tuijottaa minua vihaisesti ja äkäisesti sanoo 
minulle:

- Mihin maailma on mennyt! Noin nuori ja 
ei voi muka muistaa paria aikaa!!

Voitte arvata, miten minua sattuu. Niin 
epäitsenäinen ja pelokas olen, etten osaa 
ruveta vaikka huutamaan tai kiroilemaan tai 
antamaan kunnon selvitystä arvon naiselle. 
Kiukuspäissään olisin voinut hankkia hänelle 
tosi nuhteet eli valittaa palvelua.

Vielä mitä! Astelen allapäin rauhallisesti 
ulos aseman pääovesta!

P.S. Tosin paljon myöhemmin Jyväskylän Yli-
opisto järjestää palveluammateissa toimiville 
eräänlaisen informaatiotilaisuuden ja minut 
pyydetään sinne puhumaan.

               

Kuuloliitto ry:n 
liittokokous  

23. - 24.10.2021 
Kuuloliitto ry:n varsinainen liittokokous pidetään 23. - 
24.10.2021. Kokouspaikka on Valkea talo Helsingissä, 
mutta kokous järjestetään todennäköisesti etäyh-
teyksin. Kokouksessa käsitellään liiton säännöissä 
määritellyt asiat sekä muut kokouskutsussa mainitut 
asiat. Kokouksen varsinainen kutsu ja asiapaperit 
lähetetään yhdistyksille liiton sääntöjen mukaisesti 
viimeistään kuukausi ennen kokousta. 
Kullakin jäsenyhdistyksellä on yksi (1) ääni jokaista 
alkavaa sataa (100) jäsenyhdistysten jäsentä kohden. 
Jäsenmääräksi katsotaan jäsenyhdistyksen se varsi-
naisten jäsenten, nuoriso-, perhe-, kunnia- ja sota-
veteraanijäsenten määrä, josta liitolle on suoritettu 
jäsenmaksu edellisen vuoden loppuun mennessä.
Jäsenyhdistys voi lähettää liittokokoukseen yhden (1) 
virallisen kokousedustajan, joka käyttää jäsenyhdis-
tyksen koko äänimäärää. Yhdistyksen äänioikeutta voi 
valtakirjalla käyttää myös liiton toisen jäsenyhdistyk-
sen edustaja. Yksi edustaja voi käyttää enintään neljän 
(4) jäsenyhdistyksen ääniä liittokokouksessa. 
Tervetuloa liittokokoukseen!

Kuuloliitto ry    Liittohallitus

Apurahat vuosille
2021 - 2022

Kuuloliitto ry julistaa haettaviksi apurahoja vuosille 
2021 - 2022 opintomatkojen, opiskelun sekä tutki-
mustyön tukemiseksi. Apurahat on tarkoitettu:
• kuulovammaisille opiskelijoille sekä 
• kuulovammaisten lasten hyväksi työskenteleville ja 
• kuulovammaisia lapsia koskevan tutkimustyön 
    tukemiseksi.
Avustettavan opinnäytetyön tulee olla vähintään am-
mattikorkeakoulututkintoon liittyvä opinnäytetyö tai 
yliopisto- tai korkeakoulututkintoon liittyvä pro gradu 
tai diplomityö.
Tutkimushankkeelta edellytetään lisensiaatti- tai väi-
töskirjatason tutkimusta tai muuta tieteelliset kriteerit 
täyttävää laajaa tutkimusta tai selvitystä.
Lomake ja ohjeet apurahan hakemiseksi ovat saatavil-
la osoitteessa: www.kuuloliitto.fi/kuuloliitto/apurahat/

Hakemukset tulee toimittaa 20.10.2021 
mennessä postitse osoitteeseen: 
Kuuloliitto ry 
Ilkantie 4 
00400 Helsinki

HUOM! Hakemukset skannataan, joten materiaalia ei 
tule nitoa yhteen. Muistahan allekirjoittaa hakemuk-
sen.
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Kurssit 2021

Kelan moniammatillinen 
kuntoutus 
Kuuloliiton omistama Kuulo-Auris 
Oy toteuttaa vuosikymmenten 
kokemuksella Kelan moniamma-
tillisia yksilökuntoutusjaksoja 
kuulovammaisille lapsille, lapsi-
perheille, nuorille sekä aikuisille. 
Kuntoutusta haetaan Kelasta, ja 
se järjestetään yleensä kolmessa 
viiden päivän mittaisessa jaksossa 
(ma-pe), jotka järjestetään muuta-
man kuukauden välein. Lisätietoja 
kuntoutuksesta ja kuntoutukseen 
hakemisesta saat omalta kuntou-
tusohjaajaltasi, kotisivuiltamme 
tai asiakaspalvelustamme.

Koronatilanteesta huolimatta 
moniammatilliseen yksilökuntou-
tukseen kannattaa hakea, sillä 
kuntoutus on järjestetty koronati-
lanne huomioiden terveysturval-
lisesti ja kuntoutukseen osallistu-
minen on turvallista. Loppuvuoden 
2021 Kela tarjoaa kaikille yksin 
kuntoutukseen tuleville asiakkail-
le mahdollisuuden yhden hengen 
huoneeseen normaalin kahden 
hengen majoituksen sijaan. Lisäk-
si huomioimme kuntoutuksessa 
turvallisuuden mm. hyvällä käsi-
hygienialla ja olemme tehostaneet 
tilojen puhtaanapitoa. 
Kaikille alla mainituille loppuvuo-
den kuntoutusjaksoille on vielä 
mahdollista tulla ensimmäiselle 
jaksolle. Haethan kuntoutukseen 
ripeästi, jotta varmistat paikkasi! 
Voit olla yhteydessä meihin jo en-
nen hakemista, ja voimme yhdessä 
miettiä sinulle sopivaa kuntou-
tuksen ajankohtaa. Ajankohtaisen 
kurssitilanteen löydät kotisivuil-
tamme: kuuloauris.fi/kuntoutus. 
Päivitämme vuoden 2022 kuntou-
tuskalenterin syyskuun loppuun 
mennessä. 

Kuntoutusjaksot 
loppuvuonna 2021
Aikuisten kuntoutusjaksot
Aikuisten kuntoutujaksot ovat 
aikuisten harkinnanvaraisia mo-
niammatillisia yksilökuntoutuksia 
kuulovammaisille sekä kuulonäkö-
vammaisille sekä heidän läheisil-
leen.

Aikuiset, 25.-29.10.2021 
Aikuiset, 15.-19.11.2021 
Ménièren tauti, 29.11.-3.12.2021 
Aikuiset, 13.-17.12.2021

Lasten kuntoutusjaksot
Lasten kuntoutusjaksot ovat har-
kinnanvaraisia moniammatillisia 
yksilökuntoutuksia tai vaativia lää-
kinnällisiä moniammatillisia yksi-
lökuntoutuksia kuulovammaisille 
lapsille ja heidän läheisilleen.

Kouluikäiset, 11.-15.10.2021 
Kouluikäiset, 8.-12.11.2021 
Alakouluikäiset, 22.-26.11.2021
Alle kouluikäiset, 7.-10.12.2021
 

Nuorten kuntoutusjaksot
 
Nuorten kuntoutusjaksot ovat har-
kinnanvaraisia moniammatillisia 
yksilökuntoutuksia tai vaativia lää-
kinnällisiä moniammatillisia yksi-
lökuntoutuksia kuulovammaisille 
nuorille sekä tarvittaessa heidän 
läheisilleen. Nuorten jaksoilla kun-
toutujien iät ovat noin 14 ikävuo-
desta eteenpäin.

Nuoret, 20.-24.9.2021

Sopeutumisvalmennus

Kuulo-Auris Oy alkaa jälleen 
tuottamaan Kelan virallista so-
peutumisvalmennusta vuosina 
2022-2024. Ensimmäiset sopeutu-
misvalmennukset järjestetään al-
kuvuodesta 2022, tarkemmat ajan-
kohdat päätetään syksyn aikana. 
Sopeutumisvalmennus on kestol-
taan 5 vuorokautta, ja läheisen on 
mahdollisuus osallistua kahtena 
päivänä. Kela maksaa sopeutumis-
valmennuksen majoituksineen ja 
aterioineen, sekä korvaa matka-
kulut ja maksaa osallistujille kun-
toutuspäivärahaa. Kuulo-Auriksen 
tuottama Kelan sopeutumisval-
mennus on moniammatillista ja 
laadukasta, ja sen avulla asiakas 
saa voimavaroja, tietoa sekä ver-
taistukea. 
Lue lisää sopeutumisvalmen-
nuksestamme Kuuloviestin seu-
raavasta numerosta!

Lisätiedot: 
asiakaspalvelu@auris.fi 
p. 044 770 8444 (ma-to klo 9-15, pe 
klo 9-13) 
www.kuuloauris.fi  

Kuuloliiton 
alueelliset 
kuulokurssit 
syyskaudella 2021 
 
Ajankohdat ja paikkakunnat ovat: 
• 6.-7.10.2021   Lahti, Scandic Lah-

ti City, hakemukset toivotaan 
pikaisesti 

• 12.-13.10.2021 Jyväskylä, Scan-
dic Laajavuori  

• 20.-21.10.2021 Turku, Ruissalon 
Kylpylä 

• 27.-28.10.2021 Joensuu, Sokos 
Hotelli Kimmel 

• 10.-11.11.2021 Tinnituspainot-
teinen kurssi, Scandic Tampere 
Station 

• 27.-28.11.2021 Työikäisten kurs-
si, Original Sokos Hotel Vantaa 

 
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 apu-
välineistä, 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 
uudelleenoppimisen menetelmään. 
 
Kurssit sisältävät kahden päivän 
kurssiohjelman ja puolen vuoden 
kuluttua järjestettävän jatkotapaa-
misen, jonka ajankohta sovitaan 
kurssilla. Tinnituskurssilla ei ole 
jatkopäivää. Majoitus järjestetään 
täysihoidolla. Kurssit ovat osallis-
tujille maksuttomia. Matkakuluista 
osallistujat vastaavat itse.  

Kurssien järjestelyjen osalta seura-
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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 verkko-
sivut: https://www.kuuloliitto.fi/pal-
velut/kuulokurssit/  Maria Timonen 
p. 0400 903 407, maria.timonen@
kuuloliitto.fi   Sanna Lehtoväre p. 
040 770 3803, sanna.lehtovare@
kuuloliitto.fi  Anna-Maija Tolonen 
p. 044 752 5574, anna-maija.tolo-
nen@kuuloliitto.fi 

Hakemukset tulee lähettää viimeis-
tään kuusi viikkoa ennen kurssin 
ajankohtaa, joko täyttämällä säh-
köisen hakemuksen Kuuloliiton 
sivuilla, sähköpostilla tai maapos-
tina. Hakemukset Lahden ja Turun 
kurs-seille: Sanna Lehtoväre, Kopo-
lan kurssikeskus, PL 11, Velisjär-
ventie 50, 17801 Kuhmoinen. Ha-
kemukset Jyväskylän ja Joensuun 
kursseille: Maria Timonen, Kuu-
loliitto ry, PL 1188, 70211 Kuopio. 
Hakemukset Tinnitus- ja työikäis-
ten kursseille: Anna-Maija Tolonen, 
Kuuloliitto ry, Puutarhakatu 8 b F 
607, 20100 Turku. 
Kaikille hakijoille ilmoitetaan kurs-
sivalinnasta kirjeellä noin kolme 
viikkoa ennen kurssia. Valinnassa 
etusi-jalla ovat hakijat, jotka eivät 
aikaisemmin ole osallistuneet Kuu-
loliiton kuulokurssille. 

Kopolan 
kurssikeskus 

Kuuloliiton Kopolan kurs-
sikeskuksen kuulokurssit 
syyskaudella 2021 

Kurssi pyrkii edistämään huo-
nokuuloisen toimintakykyä ja 
kuulovamman huomioimista jo-
kapäiväisessä elämässä. Kurssilla 
osallistujat saavat ohjausta kuulo-
kojeen käyttöön, tietoa apuvälineis-
tä, kommunikaatiomenetelmistä 
ja tulkkauspalvelusta. Kurssilla 
on vertaiskeskusteluja sekä ko-

jeen käyttäjille että myös heidän 
läheisilleen sekä kuulovammaan 
liittyviä luentoja. Valinnassa etusi-
jalla ovat ensikertalaiset.  
Kurssit ovat viiden päivän mittai-
sia. Majoitus järjestetään täysihoi-
dolla. Kurssit rahoittaa Sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen avustuskeskus 
(STEA) ja sen on osallistujille mak-
suton. Matkakulut osallistuja kus-
tantaa itse. 
Kurssien ajankohdat: 
• 11.-15.10.2021 
• 25.-29.10.2021 
• 8.-12.11.2021 
• 15.-19.11.2021 
• 22.-26.11.2021 

 
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. 
Hakemukset tulee lähettää vii-
meistään kuusi viikkoa en-
nen kurssin ajankohtaa, joko 
täyttämällä sähköisen hakemuksen 
Kuuloliiton sivuilla, sähköpostilla 
tai maapostina. 
Kaikille hakijoille ilmoitetaan kurs-
sivalinnasta kirjeellä noin kolme 
viikkoa ennen kurssia. Valinnassa 
etusijalla ovat hakijat, jotka eivät 
aikaisemmin ole osallistuneet Kuu-
loliiton kuulokurssille.
 

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 liinavaat-
teita, mutta ne voi saada 15 euron 
lisähintaan Kopolasta tai tuoda 
itse.  
• Vertais- ja virkistysviikonloppu 

(KKY) 130€/hlö, KKY:n jäsen 117 
€/hlö 1.-3.10. 

• Retriitti (KKY järjestää) 130€/
hlö, KKY:n jäsen 117€/hlö 22.-
24.10. 

• Hyvinvointi/Neulontaviikonloppu 
130€/hlö 29.-31.10.

• Kopolan joulu (KKY järjestää) il-
moitetaan myöhemmin 23.-26.12.  

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

                                                                

Neuvontapuhelin palvelee 
maanantaisin klo 9-15

(09) 580 3370 tai 
info@kuuloliitto.fi
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Kentältä

Hyvinkään Kuulo ry:n yhdistyksen jäsen 
Heikki Räisänen menehtyi viime vuoden 
joulukuussa. Räisänen toimi pitkään yh-
distyksen puheenjohtajana ja hallituksen 
jäsenenä, tehden myös kuulolähipalvelua 
vuosi kymmeniä. Kuuloliiton valtuustossa 
hän myös vaikutti.

TEKSTI JA KUVA: JOHANNA TAPANINEN

Kuuloseulontaa 
Tervossa

Sisä-Savon Kuulo ry järjesti kuulo-
autotapahtuman Tervossa 28.7.2021. 
Siinä sivussa olivat myyjäiset, arpa-
jaiset ja Kuuloliiton esitteitä tarjolla. 
Kuuloauton mukana olivat toimijat 
Paula Hesso ja Leena Häkkinen. 
Kuuloyhdistystä edustivat Merja 
Ropponen, Arja Tapaninen, He-
lena Härkönen ja Johanna Tapa-
ninen.  
Kaikki vastaanottoajat olivat varat-
tu, kysyntää oli myös lisänä. Koro-
na rajoitti kävijämäärää. Päivä oli 
aurinkoinen ja onnistunut.

Yhdistyksen jäsen Kaarina Räty nukkui 
pois tämän vuoden maaliskuussa. Kaarina 
vaikutti pitkään yhdistyksen hallituksessa. 
Hän toimi yhdistyksen sihteerinä vuosia. 
Hyvinkään Kuulo ry kunnioittaa Heikki Räi-
säsen ja Kaarina Rädyn pitkäaikaista pyy-
teetöntä työtä kuulovammaisten hyväksi.

Pois nukkuneita

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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Ilmoitustaulu

KUTSU KUULOLIITON 
CI-TOIMIKUNNAN 
YLEISKOKOUKSEEN 

CI-toimikunnan yleiskokous pidetään CI-viikonlo-
pun yhteydessä 9.10.2021 klo 13.00 
Kopolan kurssikeskus, Velisjärventie 50, 17800 
KUHMOINEN  
Kokoukseen voi osallistua myös Zoom-etäyhtey-
dellä. 
Jos osallistut pelkästään CI-toimikunnan yleis-
kokoukseen, joko Kopolassa tai etäyhteydellä 
ilmoittaudu 7.10.2021 mennessä. 
http://kilta.kuuloliitto.fi/kotisivut/TapahtumaIl-
moittaudu.aspx?id=278
Kokouksessa käsitellään CI-toimikunnan vuosien 
2021–2023 toimintalinjauksia sekä valitaan toimi-
kunnan puheenjohtajat ja jäsenet. 
Kuuloliiton johtosäännön mukaan äänioikeus 
kokouksessa on paikalla olevilla liiton jäsenyhdis-
tysten jäsenillä. 

Tervetuloa!       
CI-toimikunta

TYÖIKÄISTEN SOPEUTUMIS
VALMENNUSKURSSI  
27.-28.11.2021, Original Sokos 
Hotel Vantaa
Kurssilla käsitellään kuuloon ja työelämään 
liittyviä teemoja. Kurssilla saa tietoa mm. kuulon 
apuvälineistä ja työn mukauttamisratkaisuista 
sekä pääsee vaihtamaan mielipiteitä muiden 
työikäisten huonokuuloisten kanssa. Kurssille voi 
myös läheinen osallistua.
Kurssi sisältää kahden päivän kurssiohjelman ja 
puolen vuoden kuluttua järjestettävän jatkota-
paamisen, jonka ajankohta sovitaan kurssilla. 
Kurssi sisältää ohjelman, majoituksen ja kurssiin 
kuuluvat ruokailut. Kurssit järjestetään Sosiaa-
li- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) 
avustuksella ja ne ovat osallistujille maksuttomia. 
Matkakuluista osallistujat vastaavat itse. 
Lisätietoa ja hakemukset: 
Kuuloliiton verkkosivut: https://www.kuuloliitto.
fi/palvelut/kuulokurssit/ 
Suunnittelija Anna-Maija Tolonen p. 044 752 
5574, anna-maija.tolonen@kuuloliitto.fi
Hakemukset tulee lähettää kuusi viikkoa en-
nen kurssin ajankohtaa, joko sähköpostilla tai 
maapostina. Anna-Maija Tolonen, Puutarhakatu 8 
b F 607, 20100 Turku.

KUTSU KUULOLIITON 
KUUROUTUNEIDEN 
TOIMIKUNNAN 
YLEISKOKOUKSEEN 
Kuuroutuneiden toimikunnan yleiskokous pide-
tään kuuroutuneiden viikonlopun yhteydessä 
21.11.2021 klo 9:30 Hotelli Lepolammella, os. 
Kivilammentie 1, Espoo
Kokouksessa valitaan muun muassa toimikunnan 
jäsenet ja puheenjohtaja. Kuuloliiton sääntöjen 
mukaan äänioikeus kokouksessa on paikalla 
olevilla liiton jäsenyhdistysten jäsenillä. 

Tervetuloa! 
Kuuroutuneiden toimikunta

KUTSU 
 Kutsu Kuuloliiton Nuorisotoimikunnan (Nu-
to) yleiskokoukseen, 
joka pidetään nuorten aikuisten pikkujoulu-
jen yhteydessä 
lauantaina 27.11.2021 klo 12.00 
Evon luonto, 
Kaitalammintie 75, 16970 Hämeenlinna  
Kokouksessa valitaan toimikunnan puheenjoh-
taja ja jäsenet vaihtovuorossa olevien tilalle. 
Liiton sääntöjen mukaan äänioikeus kokouk-
sessa on paikalla olevilla liiton jäsenyhdistysten 
jäsenillä.  
Lisätietoja:  Viivi Kilpeläinen, Asiantuntija 
viivi.kilpelainen@kuuloliitto.fi , p. 044 752 5565 

SUOMEN TINNITUSYHDISTYS 
RY:N SYYSVUOSIKOKOUS
Aika: 28.11.2021, klo 14.00
Paikka:  LINK Lahden järjestökeskus, Hämeenka-
tu 26 A, 15140 Lahti
Asiat: Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sään-
töjen 13 §:ssä mainitut syysvuosikokoukseen 
kuuluvat asiat. 
Jokainen yhdistyksen jäsen on tervetullut kokouk-
seen. Kahvitarjoilu.

Suomen Tinnitusyhdistys ry:n hallitus 

Seuraa  Kuuloliittoa
somessa
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Ilmoitustaulu

Tule nauttimaan 
syksyisestä yhdes-
säolosta Kopolaan 
CI-toimikunnan 
tapahtumatyöryhmä 
järjestää 

CI-virkistys-
viikonlopun 
8.-10.10. 
2021 Kopolan 
kurssi-
keskuksessa, 
Velisjärventie 50, Kuhmoinen 
CI- virkistysviikonloppu on suunnattu kaikille 
sisäkorvaistutteita käyttäville tai sitä harkitseville 
ja heidän omaisilleen.
Kopolaan voi saapua perjantain klo 16.00 jälkeen.  
Illan aikana tutustumme toisiimme vertaisseuras-
sa sekä saunomme ja nautimme iltapalaa.  
Lauantaina kuntoutusohjaaja Rauno Jäntti 
kertoo Keski-Suomen sh-piirin sairaala Novan 
kokemuksista sisäkorvaistutteiden etäsäädöistä. 
Lounaan jälkeen on CI-toimikunnan yleiskokous.   
Iltapäivällä kuulemme Oluen valmistuksesta. 
Sunnuntaina tutustumme Kuhmoisten kuntaan 
kotiseuturetkellä.  Ohjelmassa on lisäksi Tai Chi 
–voimistelu, eli kiinalaista aamuvoimistelua ja 
muutakin hyvää oloa tuottavaa liikuntaa, rentou-
tumista, saunomista ja uintia sekä vertaisseuraa 
ja muuta mukavaa yhdessäoloa. Ohjelma on 
alustava, joten muutokset mahdollisia. 
Osallistumismaksu pe – su 130 €. Tapahtuman 
hinta sisältää ohjelman, ruokailut ja majoituksen. 
Hinta ei sisällä liinavaatteita, mutta ne voi saada 
15€ lisähintaan Kopolasta tai tuoda itse.  
Osallistumismaksu lauantai päivään 15€. Hinta 
sisältää ohjelman, aamupalan, lounaan ja iltapäi-
väkahvin. 
Matkakustannuksista korvataan Kuuloliiton pai-
kallisyhdistysten jäsenille 30 € ylittävältä osalta 
julkisten kulkuneuvojen mukaan.
Ilmoittautumiset  kilta- järjestelmän kautta 
http://kilta.kuuloliitto.fi/kotisivut/
Ilmoittautuneille postitetaan tarkempi ohjelmasi-
sältö ja aikataulut myöhemmin
Tervetuloa!           CI-Toimikunnan 

tapahtumatyöryhmä 
Lisätiedot  Anneli Salmevaara anneli.salmevaara@
gmail.com 
Pirjo Pekonen pirjo.pekonen2019@gmail.com
Markku Kunnas markku.o.kunnas@outlook.com
Margit Hassinen, margit.hassinen@kuuloliitto.fi p:0400 
802669 
Sanna Lehtoväre sanna-lehtovare@kuuloliitto.fi p:040 
7703803
Lisätietoja löytyy myös osoitteesta:    www.kuuloliitto.
fi/tapahtumat 

TERVETULOA 
KUUROUTUNEIDEN 

VIIKONLOPPUUN ESPOOSEEN 
19.–21.11.2021

Tapahtumaan ovat tervetulleita myös omaiset ja 
ystävät sekä kaikki kiinnostuneet.
Viikonloppu järjestetään Hotelli Lepolammella, 
joka sijaitsee Nuuksion kansallispuiston lähei-
syydessä Kivilammen rannalla. Lisätietoja: www.
lepolampi.fi
Perjantai-iltana ohjelmassa on rentoa yhdes-
säoloa vertaisseurassa. Lauantaina tutustum-
me taijiin*) sekä saamme vieraaksemme Ylen 
saavutettavuusvastaava Minna Pöntyksen ja 
tekstittäjätoimittaja Susanna Kokkolan. Sunnun-
taina aloitamme kuuroutuneiden toimikunnan 
yleiskokouksella, jossa valitaan muun muassa 
toimikunnan jäsenet ja puheenjohtaja. Päivän 
päätteeksi Liisa Sammalpenger kertoo kirjoitus-
tulkkauksen eri mahdollisuuksista.
Viikonlopun aikana on kirjoitustulkkaus ja viito-
tun puheen tulkkaus. 
Hinnat
- Perjantai-sunnuntai 150 eur/2hh/hlö, 190 
eur/1hh (sisältää ohjelman, majoituksen ja 
ruokailut)
- Lauantai-sunnuntai 130 eur/2hh/hlö, 170 
eur/1hh
- Päiväkäynti: la 70 eur, su 50 eur (sisältää ohjel-
man ja ruokailut)
Matkoista korvataan Kuuloliiton jäsenyhdistys-
ten jäsenille 30 eur ylittävä osuus julkisten kul-
kuneuvojen taksan mukaan. Osallistumismaksu 
laskutetaan jälkikäteen.
Perjantaina järjestetään yhteiskuljetus Helsingis-
tä Lepolammella ja sunnuntaina Lepolammelta
Helsinkiin.
Ilmoittautumiset viimeistään 29.10.2021:
Tarja Kaikkonen, Kuuloliitto ry,  
Ilkantie 4, Helsinki, 
tarja.kaikkonen @ kuuloliitto.fi,  
p. 050 536 5162 (tekstiviestit)
Kerro ilmoittautumisen yhteydessä tarvitsetko 
yhteiskuljetusta ja mahdollinen erityisruokava-
liosi.
Ilmoittautuneille lähetetään tarkempia tietoja 
lähempänä tilaisuutta.
*) Taiji on perinteinen kiinalainen taistelutaito. 
Nykyisin laji tunnetaan terveyttä edistävänä
liikuntana, jossa pyritään käyttämään kehoa ko-
konaisvaltaisesti ja liikkeen avulla rentouttamaan
keho ja mieli.
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TINNITUS-
ASIANTUNTIJALUENNOT 

Kuuloliitto ry / Länsi-Suomen kuulopiiri järjestää yhteistyössä 
Lapuan kansalaisopiston ja Vaasan kansalaisopisto Alman 
kanssa kaikille avoimet asiantuntijaluennot tinnituksesta ja 
sen uusimmista hoitomuodoista. Tilaisuudet ovat 
maksuttomia, ne on kirjoitustulkattu ja käytössä on 
induktiosilmukka.  

LUENNOIJANA KORVALÄÄKÄRI ELINA RYTSÖLÄ 

Tervetuloa! 

Tiistai 16.11. klo 18:00 Lapua 

Vanha Paukku, Alajoki-Sali, Vanhan Paukun tie 1 

Keskiviikko 17.11. klo 13:00 Vaasa 

Vaasan kansalaisopisto Alma, Juhlasali, 3.krs. 
Raastuvankatu 31 

• kuulokojeeseen	ja	uuteen	äänimaailmaan	tottuminen
• kuulovammaan	sopeutuminen
• pienet	kotona	tehtävät	huoltotoimet
• kojeen	käyttöohjekirjaan	tutustuminen
• läheisten	tuen	merkitys

Ilmoittautuminen Kilta -järjestelmän kautta 13.10.2021 mennessä verkossa: 
http://kilta.kuuloliitto.fi/kotisivut 

Teams-koulutus on maksuton ja kirjoitustulkattu. Linkki koulutukseen lähetetään koulutusta 
edeltävänä päivänä. Mikäli linkki ei ole saapunut, niin tarkistathan sähköpostisi roskapostikansion. 
Tarvittaessa ota yhteyttä webinaarin järjestäjiin:  
Asiantuntija Tuija Syväoja, p. 0400 802 668, tuija.syvaoja@kuuloliitto.fi,  
Asiantuntija Maria Timonen, p. 0400 903 407, maria.timonen@kuuloliitto.fi 

Webinaari uusille kuulokojeen käyttäjille 
14.10.2021 klo 13.00–14.30

Kouluttajana toimii Seinäjoen keskussairaalan audionomi Minna Pajala. Koulutus on  tarkoitettu 
kaikille hiljattain ensimmäisen kuulokojeen saaneille ja heidän läheisilleen.  Koulutuksen aiheina 
ovat mm.  

Länsi-Suomen piiri 

CI-VERTAISTAPAAMINEN

Länsi-Suomen kuulopiiri järjestää alueensa sisäkorvaimplanttia 
käyttäville, sitä harkitseville ja heidän läheisille vertaistapaamispäivän.  

Aika:   Lauantai 30.10.2021 klo 12-16 
Paikka: Hotel Kokkola, Rantakatu 14,  

67100 Kokkola (kabinetti 3) 

Päivän ohjelma: 
Klo 12:00 -13:00 Lounas 
Klo 13:00 – 13:15 Tervetuloa, esittäytymiskierros / Sirpa Yli-Mutka 
Klo 13:15 -14:30 Viitotun puheen opetusta / Markku Kallio  
Klo 14:30 – 15:00 Kahvi 
Klo 15:00 – 16:00 Vertaiskeskustelua / Sirpa Yli-Mutka 
Klo 16:00 tilaisuus päättyy 

Ilmoittautuminen: 
• sähköpostilla osoitteeseen ylimutkas@gmail.com tai
• tekstiviestillä Sirpa Yli-Mutkalle numeroon 0405279001.
• Ilmoittautumisaika päättyy 20.10.2021
• Ilmoita ruoka-aine allergiasi

Tilaisuus on kirjoitustulkattu ja käytössä on induktiosilmukka. Länsi-Suomen piiri 
tarjoaa lounaan, kahvit ja ohjelman. Matkat omakustanteisesti.  

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

Yhteystiedot. Toimituksen yhteystiedot löytyvät 
lisäksi lehden sisäkannesta. 

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

Keskiviikko 22.9.2021 klo 17.00-18.30 

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 tietoisuut-
ta sisäkorvaistutteista sekä vähentää kuulo-
ongelmista johtuvia haittoja tukemalla oikea-
aikaista istutearvioon hakeutumista. 
Ilmoittautuminen webinaariin viimeistään 
21.9.2021 klo 12.00 osoitteessa:  
https://www.cochlearevents.com/event/infoti-
laisuus/ 
Ohjelmassa on asiantuntijapuheenvuoroja 
kuulosta ja sisäkorvaistutteista sekä sisäkor-
vaistutetta käyttävän kokemuspuheenvuoro.   

Tilaisuudet to-
teutetaan Zoom-
etäyhteysalustalla 
ja ne ovat avoimia 
kaikille asiasta 
kiinnostuneille! 
Liittymislinkki ja 
-ohjeet lähetetään 
osallistujan sähkö-
postiosoitteeseen 
päivää ennen 
tilaisuutta. 
Kuuloliitto järjestää 
webinaarit yhteis-
työssä Cochlear 
Nordic AB:n kanssa.  

Ilmoitustaulu

L I S Ä T I E T O J A 
Asiantuntija 
Anna-Maija Tolonen, 
anna-maija.tolonen@kuuloliitto.fi 
p. 044 752 5574

Esteettömyyden 
toiminnanohjauspäivä 
yhdistyksille 

13.11.2021 
klo 10:00 – 16:00 
Salon SYTY ry 
Helsingintie 6, 
24100 Salo

KLO 10:00 – 10:30 Aamukahvit ja tervetuloa / 
Aulis Veteläinen 
KLO 10:30 – 12:00 Esteetön kuunteluympä-
ristö; esteettömyysasetuksen soveltaminen / 
Jukka Rasa, Kuuloliitto ry 
KLO 12:00 – 12:45 Lounas 
KLO 12:45 – 13:45 Induktiosilmukoiden kartoi-
tus / Antti Nevalainen tai Pia Laakso, Qlu Oy 
KLO 13:45 – 14:45 TV tekstitys ja nettisivujen 
esteettömyys / Sami Virtanen, Kuuloliitto ry 
KLO 14:45 – 15:30 Salon silmukat / Juha Ny-
man ja kaupungin edustaja KLO 15:30 – 16:00 
Lähtökahvit 

Ilmoittautuminen Kiltassa osoitteessa:
https://kilta.kuuloliitto.fi/kotisivut/Tapahtu-
maIlmoittaudu.aspx?id=253
Viimeinen ilmoittautumispäivä 7.11.2021. 
Piiri tarjoaa aamukahvin, lounaan ja päiväkah-
vit lähikoulutukseen osallistujille. Matkakus-
tannuksista vastaa yhdistys tai osallistuja itse. 
Tilaisuus on kirjoitustulkattu 
Lisätiedot: Tuija Syväoja, 
tuija.syvaoja@kuuloliitto.fi 
0400 802 668  
Järjestäjä: Lounais-Suomen  
piirin Esteettömyys työryhmä
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”I ungdomsverksamheten kan vi  
vara tillsammans lika och olika.” 

Ledaren

Ungdomsverksamheten främjar välmående

Som barn och ungdom deltog jag i Fin-
ska hörselförbundets läger och nu som 
vuxen har jag varit lägerledare. Det 
kamratstöd och de vänskapsrelationer 

jag fått på läger och evenemang har stöttat 
min uppväxt och utveckling under tonåren. 
Jag tycker att det viktiga på läger och i annan 
verksamhet har varit att jag har fått ha kul 
tillsammans med lägerdeltagarna och ledarna, 
på sätt och vis ta ledigt från hörselnedsätt-
ningen. Det har varit fantastiskt att förutom 
kamratstöd få fina upplevelser och minnen, 
nya kompisar och ofta även träffa gamla vän-
ner. De vänskapsrelationer som har byggts där 
har som bäst fortsatt ända in i vuxen ålder. 

Tonåren, ungdomstiden och att bli vuxen 
kan vara utmanande även utan hörselnedsätt-
ning. Hörselskadade ungdomar kan vara de 
enda med hörselnedsättning eller som är döva 
och har hörapparat eller hörselimplantat på 
sin bostadsort. De har ofta i någon grad upp-

levt sig vara annorlunda. Därför tycker jag att 
Finska hörselförbundets ungdomsverksamhet 
är särskilt viktigt, eftersom förbundets verk-
samhet kan samla hörselskadade ungdomar 
från olika delar av Finland och vi kan tillsam-
mans vara lika eller olika, tillsammans var och 
en på sitt sätt. Ungdomarna får kamratstöd, 
förstår varandra och kan identifiera sig med 
samma saker. Kompisar med normal hörsel 
förstår nödvändigtvis inte de utmaningar som 
en hörselskadad ungdom möter, även om de 
skulle vilja ge stöd och uppmuntran. Det fina 
med Finska hörselförbundets verksamhet har 
också varit att hörande vänner och syskon har 
varit välkomna till exempel på läger. 

Förbundets ungdomskommitté (Nuto) är 
riktad till unga vuxna som är intresserade av 
att förbättra hörselskadade unga vuxnas ställ-
ning och arrangera olika program. Ungdoms-
kommittén, som består av frivilliga ungdomar, 
arrangerar bland annat olika evenemang, 
informerar om hörselnedsättning och försöker 
påverka ungdomars studieförhållanden. Ung-
domskommittén kallas också Moottorikorvat 
(Motoröron) och erbjuder kamratstöd för unga 
vuxna på 18–29 år. 

Många tror att Finska hörselförbundets 
verksamhet endast är riktad till äldre perso-
ner med hörselnedsättning. På samma sätt 
som förbundet är ungdomskommittén aktivt 
med i sociala medier. Under den senaste tiden 
har förbundets TikTok-kanal blivit väldigt 
populär och man har genom den nått ut till 
många nya ungdomar som inte ens visste att 
Finska hörselförbundet arrangerar verksam-
het även för barn och unga. Ungdomsverk-
samheten använder alla de vanligaste sociala 
medierna för att nå ut till ungdomarna där 
de redan är: Instagram, TikTok, Facebook, 
YouTube & Twitter. 

Finska hörselförbundet erbjuder många 
slags aktiviteter för hörselskadade barn, 
ungdomar och unga vuxna, bland annat eve-
nemang, tema- och kortläger, olika kurser, 
dagverksamhet och fjärrevenemang. Teman 
för lägren varierar för varje gång så det är 
alltid något nytt som erbjuds. 

Vi ses i kommande ungdomsevenemang! 

OONA KONTTINEN 
Organisationsassistent
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Kuulokojeparistot ja tarvikkeet parhailta valmistajilta, nopeasti kotiin toimitettuna.

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

Rayovac Extra Advanced -kuulokojeparistot: 

10x kiekkoa 30€ tai 3€ / kiekko.

Osta enemmän ja säästä enemmän -alennukset:

• Tilausmäärä 0 - 14 kappaletta: 3,00€ kpl (Ei alennusta).

• Tilausmäärä 15 - 24 kappaletta: 2,70€ kpl (-10% Ovh:sta).

• Tilausmäärä 25 - 59 kappaletta: 2,55€ kpl (-15% Ovh:sta).

• Tilausmäärä +60 kappaletta: 2,40€ kpl (-20% Ovh:sta).

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

Ansmann-kuulokojeparistot:  

10x kiekkoa 50€ tai 5€ / kiekko.

Osta enemmän ja säästä enemmän -alennukset:

• Tilausmäärä 0 - 14 kappaletta: 5,00€ kpl (Ei alennusta).

• Tilausmäärä 15 - 24 kappaletta: 4,00€ kpl (-20% Ovh:sta).

• Tilausmäärä 25 - 59 kappaletta: 3,50€ kpl (-30% Ovh:sta).

• Tilausmäärä +60 kappaletta: 2,70€ kpl (-46% Ovh:sta).

Nyt sinäkin voit tilata markkinoiden parhaat kuulokojeparistot edullisesti suoraan  
www.kuulokojeparisto.fi tai jättämällä tilauksen sähköpostitse: info@kuulokojeparisto.fi, 
tai tekstiviestillä numeroon: 045 168 0508. Toimitus kirjeenä 3,90€ / lähetys. 

Puhelimitse ja sähköpostitse tehtyihin tilauksiin 14 päivää maksuaikaa. 
Lasku tulee toimituksen mukana. Ei laskutuslisiä tai piilokuluja. Verkkokaupassa
tehtyjä ostoksia välittää OP Checkout, joka tarjoaa monipuoliset maksuvaihtoehdot. 
Tutustu ehtoihin verkkokaupassa. Toimitamme tuotteet Kaarinasta, toimitusaika 
1-3 arkipäivää.

www.kuulokojeparisto.fi  -  Puh. 045 168 0508

Tilaa nyt!Voit myös tilata soittamalla numeroon 045 168 0508
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