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”Ovet on tehty avattavaksi,  
tiet tallattavaksi, elämä elettäväksi”

Pääkirjoitus

Kuljin kapeaa polkua enkä tiennyt mihin 
se johtaa. Olin juuri aloittanut 24-vuoti-
aana Kuulonhuoltoliiton piirisihteerinä 
Länsi-Suomen alueella vuonna 1986. 

Jostain oli aloitettava, koska ei ollut tehtä-
vänkuvausta. Toimisto puuttui, mutta raiva-
sin kaksiostani työtilaa. Kirjeposti, lennätin 
ja puhelinkoppi olivat alussa käytössä, koska 
asunnossani ei ollut vielä puhelinosaketta.

Otin yhteyttä lähitienoon vanhainkoteihin ja 
hoitolaitoksiin. Tiedon tarve on suuri. Kaikki 
eivät suinkaan tienneet ja tunteneet kuulon-
huollon palveluja ja osanneet hakeutua niihin.

Tutustuin yhdistysten vapaaehtoisiin. He 
ottivat minut vastaan sydämellisesti. Ruotsin-
kieliset vapaaehtoiset ovat jääneet alkuajoilta 
mieleeni, koska se oli hyvä syy käyttää ruotsin 
kieltä. Jäsentilaisuudet pohjanmaan ranni-
kolla olivat silloin aina kaksikielisiä. Nuorena 
noviisina en tuntenut kokoustekniikkaa enkä 
ollut aiemmin vetänyt kokouksia, joita tuohon 
aikaan työntekijät ajoittain johtivat. Säännöt 
opettelin ulkoa. Ujous karisi, itseluottamus 
kasvoi!

Piiriorganisaatio vahvistui ja aluetyönteki-
jöiden määrä kasvoi 90-luvun alkuun tultaessa. 
Seinäjoelle avattiin piiritoimisto näyttävästi, 
tv-uutisetkin olivat paikalla. Kokouksia riit-
ti, koska piirissä toimivat piirihallitukset ja  
-valtuustot. Työ painottui yhteistyöhön va-
paaehtoisten kanssa, yhdistysten tietotaidon 
lisäämiseen, edunvalvontaan ja osin varain-
hankintaan. Markkinoin huonokuuloisille 
tarkoitettuja kuuntelulaitteita virastoihin ja 
laitoksiin yhdistysten kanssa. Yhdistykset 
saivat myynnistä provisiota. Länsi-Suomen 
piirissä järjestimme hyväntekeväisyyskonsert-
teja, korttikampanjan ja toivekonsertin radio 
Seinäjoen kanssa, joiden tuotoilla hankittiin 
tekstitulkkauslaitteita ja koulutettiin tukihen-
kilöitä kuulovammaisille. 

Liiton iso jäsenhankintakampanja pidettiin 
1980-luvun lopulla, jossa jäsenhankkija sai 
palkinnoksi kahvipaketteja. Työntekijät val-
jastettiin 90-luvun alussa kuntien sosiaali- ja 
terveystoimen viranhaltijoiden puheille tur-
vaamaan kuulovammaisten palveluja. Muistan 
myös vuoden 1994, kun vaadittiin enemmän 
tv-ohjelmien tekstittämistä ja liitto järjesti 
nimienkeruukampanjan MTV:lle ja Ylelle. 

35 ½ vuoden aikana työtehtävät ovat Kuu-
loliitossa mullistuneet täysin. Vuonna 2005 
liitossa vahvistettiin viestintää ja se oli oiva 
jatkumo kohdallani siirtyä järjestösihteerin 
tehtävistä viestinnän pariin. Lankapuhelimet 

ovat vaihtuneet älypuhelimiin. Ennen naput-
telin sähkökirjoituskoneella tiedotteita, mutta 
90-luvulla teknologia alkoi kehittyä huimaa 
vauhtia muuttaen yhteiskuntaa. Elämme mo-
nikanavaisen viestinnän aikaa ja viestinnässä 
kiinnostava sisältö saa huomiota. 

Liitto on kehittynyt monipuoliseksi, nykyai-
kaiseksi ja tunnustetuksi kansalaisjärjestöksi, 
jonka taustalla vaikuttavat sadat vapaaehtoiset, 
luottamushenkilöt ja asiantuntijat. Erilaisten 
ihmisten kohtaaminen ja yhteistyö on ollut 
tämän työn rikkaus. Olemme kokeneet yhdessä 
oivaltavia hetkiä. 

Päätän työurani Kuuloliitossa. Eläkkeelle on 
vielä matkaa, mutta siirryn viettämään toisen-
laista elämäntapaa. 

Meillä on elämässä ainutkertaiset hetkemme 
ja niistä kannattaa tehdä niin mieluisia kuin 
mahdollista.

Elämäni tulee olemaan monelta osin Portu-
galissa, jossa on kotimme Lissabonin kupeessa. 
Suomen tukikohta säilyy kotiseudullani Rova-
niemellä.

Tulevaisuus asettaa Kuuloliitolle monia haas-
teita: väestön ikärakenne muuttuu, taloushuolet 
nostavat edelleen päätään ja kilpailu näky-
vyydestä on kovaa. Brändiäkin tulee kehittää. 
Onneksi liitto tarttuu uusiin asioihin ja on aktii-
vinen toimija järjestökentällä. Kiitos aikaansaa-
valle ja dynaamiselle toiminnanjohtaja 
Sanna Kaijaselle ja liiton johdolle. 

Olen kiitollinen motivoitu-
neille ja taitaville työkave-
reilleni, esihenkilölleni Juha 
Hietalalle ja vapaaehtoisil-
le, joiden kanssa olemme 
kohdanneet eri puolilla 
Suomea ja joiden monien 
kanssa olen ystävystynyt. 
Työkollegani Annette Fa-
gerströmia lainaten: ”Sulla 
on niin pitkä historia Kuu-
loliitossa, että se on vähän 
kuin hyvästelisi vanhan ys-
tävän”. En sano kuitenkaan 
hyvästi vaan sanon näkemiin. 

Laajempi juttu verkossa: 
www.kuuloliitto.fi/cate-
gory/uutiset 

ERKKI AHONEN
Asiantuntija,  
viestintä
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Lyhyesti

Seuraa 
Kuuloliittoa 

somessa

Kuuloliitto mukana 
Lahjoittamossa
Ensimmäistä kertaa löydät suomalaisten sote-
järjestöjen lahjoituskohteet samasta paikasta ja voit 
lahjoittaa samalla kertaa useaan eri keräykseen. 
Lahjoittamo on järjestöille ilmainen palvelu, eikä 
palvelu ota lahjoituksista senttiäkään välistä. Palve-
lua rahoittaa STEA.
   Meidän keräyskohteitamme palvelussa ovat Kuulo-
auto, lasten ja nuorten kuulonsuojelu sekä kuulolä-
hipalvelu. 
lahjoittamo.fi/jarjestot/kuuloliitto/

Vertaistalosta tukea ja 
neuvoja
Vertaistalo on verkkopalvelu, joka tarjoaa vertais-
tukea sairastuneille ja heidän läheisilleen. Sivusto 
tarjoaa konkreettisia vinkkejä ja yhteystietoja yhdis-
tysten vertaistukipalveluihin, kokemustarinoita sekä 
vertaisvideoita. Vertaistalo on osa Terveyskylää, jota 
rakennetaan yliopistosairaaloiden yhteistyönä tiivisti 
yhdessä ammattilaisten, potilasjärjestöjen, potilai-
den ja heidän omaistensa kanssa.
www.terveyskyla.fi/vertaistalo

Hallituksen päätöksiä
Syyskuun kokouksessa hallitus hyväksyi Kuuloliiton 
päivitetyn hallintosäännön. Sääntötyöryhmä jatkaa 
kuulopiirejä, valtakunnallisia toimikuntia ja hallituk-
sen työryhmiä koskevien kohtien työstämistä.
   Hallitus päätti hakea avustuksia STEAlta vuodelle 
2022 seuraavasti: yleisavustusta 1,3 milj. €, aluetyö-
hön (AK6) 425 000 €, kuulokurssi- ja leiritoimintaan 
(AK9) 224 000 €, toimintatonni-avustusta (AK23) 
50 000 € ja Digitaidot-jatkohankkeelle 110 000 €.
    Hallitus päätti järjestää liittokokouksen hybri-

dikokouksena ja valmisteli liittokokouskutsun, 
esityslistan sekä hyväksyi toimintasuunnitelman 
ja talousarvion esitettäväksi kokouksessa. Hallitus 
päätti esittää liittokokoukselle, että jäsenyhdistysten 
Kuuloliitolle maksamat jäsenmaksut vuonna 2022 
pysyisivät ennallaan. Lisäksi hallitus päätti esittää 
liittokokoukselle, että se antaa valtuudet hallituksel-
le Kopolan kurssikeskuksen myymiseen. Jo aiemmin 
keväällä hallitus päätti hakea valtuuksia Valkean 
talon myyntiin.
   Hallitus valitsi Sari Hirvonen-Skarbön Kuuloliiton 
edustajaksi Euro-CIU:n vuosikokoukseen.  Hirvonen-
Skarbö valittiin liiton edustajaksi myös VDNR:n 
vuosikokoukseen.

Vammaisten 
tulkkauspalvelun 
uutiskirje
Uutiskirje vammaisten tulkkauspalvelusta kokoaa 
ajankohtaiset uutiset ja vinkit asiakkaille ja sidosryh-
mille.
Kirje ilmestyy 3–4 kertaa vuodessa tai tarpeen 
mukaan.
Tilaa uutiskirje: www.kela.fi/tilaa-vammaisten-tulk-
kauspalvelun-uutiskirje
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”Kuuloyhdistysten toimijoiden jaksamisesta 
 on noussut iso huoli.”

Puheenjohtaja

Vuosi on kohta takana

Kohta päättyvä vuosi 2021 on ollut aivan 
poikkeuksellinen, kuten edellinenkin 
vuosi. Olemme olleet kansakuntana 
koronan vietävänä noin puolitoista 

vuotta, mikä on halvaannuttanut yhdistys-
toimintaa monin paikoin. Olen kuitenkin nyt 
toiveikas, että olemme hiljalleen pääsemässä 
lähemmäksi normaalia toimintaa koronaro-
kotuskattavuuden kohenemisen ja korona-
passien käytön vuoksi. Matkustaminen on 
nyt helpompaa kuin ennen ja esim. monissa 
julkisissa kulkuneuvoissa on siirrytty maskien 
osalta suositukseen. Maailmalla on kuitenkin 
varsin hurjia esimerkkejä siitä, että rajoitus-
ten nopea purkaminen on johtanut melkoiseen 
kaaokseen. Toivottavasti osaamme kaikki olla 
kaukaa viisaita ja ottaa tämä riski huomioon 
omassa toiminnassa.

Liittokokousta pidettiin 23.10.2021. Kokous 
saatiin vietyä läpi yksipäiväisenä ja esillä oli-

vat mm. kiinteistöjemme myyn-
tivaltuutuksien pyytäminen 

liittokokoukselta. VaTa:n 
osalta valtuutus tuli, mutta 
Kopolan osalta ei. Juha 
Hietala on kirjoittanut ko-
kouksen kulusta artikkelin 
tähän lehteen, joten ei täs-
sä siitä sen enempää. Sen 
voin kuitenkin lisätä, että 
liittohallitus perusti ennen 

liittokokousta ns. Kopola-
nyrkin selvittämään Kopolan 

tilannetta jatkossa. Tulem-
me tekemään tiivistä 

yhteistyötä Kopolan 
Kannatusyhdistyk-

sen kanssa, joka 
on saanut huo-
mattavan lahjoi-
tuksen Kopolan 
toimintaedelly-
tysten kohenta-
miseksi.

Kuuloyh-
distysten 
toimijoiden 
jaksamisesta 
on noussut 

iso huoli. Tämä on toki ollut ennenkin tie-
dossa, mutta nyt, kun yhdistystoiminta on 
jälleen käynnistymässä pitkän tauon jälkeen, 
on työmäärä entistäkin isompi. Tämä on jo 
nyt johtanut joidenkin yhdistysten osalta 
lopettamispäätökseen ja jäseniä on ohjattu 
liittymään toiseen mielekkääksi kokemaansa 
yhdistykseen. Piirien uudelleenorganisoin-
tikeskustelussa on noussut esille malli, että 
piirien alueella voisi toimia yksi vahva yh-
distys, jonne voisi palkata myös työntekijän. 
Työntekijä voisi auttaa piirin alueella toimivia 
muita yhdistyksiä esim. varainkeruussa ja 
raportoinnissa. Muitakin mielekkäitä tehtäviä 
varmasti löytyy. Tällä tavalla voisimme keven-
tää muiden piirin alueella olevien yhdistysten 
toimijoiden työtaakkaa varsinkin sellaisissa 
tehtävissä, joissa digitaidot ovat koetuksella. 
Suunnittelua tämäkin malli vielä vaatii, mutta 
tuollainen piirin sisällä oleva kummiyhdistys 
voisi olla yksi tapa yhdistystoiminnan byrokra-
tian keventämiseksi.

Mutta summa summarum, vielä on paljon 
asioita kesken ihan valtakunnallisella tasolla. 
Järjestötoiminnan rahoituksen osalta em-
me vielä varmuudella tiedä, mitä tapahtuu 
vuoden 2022 jälkeen. Ensi vuoden rahoitus on 
suurin piirtein tämänvuotisella tasolla. Toi-
vomme kaikki Suomen hallitukselta viisautta 
tehdä sote-järjestöjen rahoituksesta riittävää, 
kestävää ja ennustettavaa, jotta tulevaisuuden 
strategioita voidaan taas suunnitella ja toteut-
taa järjestöjen voimin. Aika monesta suusta 
on kuultu, että ilman sote-järjestöjä todella 
moni apua tarvitseva kansalainen jäisi ilman 
vertaistukiverkkoa ja tietolähdettä omasta 
vammastaan. Järjestötyö on todella tärkeää ja 
se on myös merkittävä työllistäjä Suomessa.

Lopuksi haluan jälleen esittää isot kiitokset 
kaikille vapaaehtoistoimijoille jaksamisesta 
vaikeina aikoina, Kuuloliiton henkilöstölle 
sekä tietysti liittohallitukselle. Työmme jat-
kuu…

Oikein hyvää loppuvuotta kaikille sekä Hyvää 
Joulua ja Rauhallista Uutta vuotta!

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.

Kuulotalo tarjoaa 
kuulotietoa verkossa
Terveyskylä-verkkopalveluun on avattu Kuu-
lotalo, joka tarjoaa monipuolista tietoa mm. 
kuuloaistin toiminnasta, erilaisista kuulovam-
moista, tinnituksesta ja kuulon tutkimuksis-
ta. Sivuilla kerrotaan miten kuulokojeet saa 
käyttöönsä ja miten niitä huolletaan. Moni 
muukin kuuntelun apuväline tulee Kuulota-
lossa kävijälle tutuksi. Kuulotalo tarjoaa myös 
vinkkejä kuulovammaisen lapsen puheen ja 
kielen kehittämiseen. Kuulonkuntoutus on 
monen eri ammattialan yhteistyötä. Sivuilla 
esitellään mitä kuntoutusohjaaja, sosiaalityön-
tekijä, puheterapeutti ja psykologi kuuloalalla 
tekevät.
 Kuulotalo tarjoaa helpon pääsyn erikois-
sairaanhoidon asiantuntijoiden laatiman 
kuulonkuntoutukseen liittyvän tiedon äärelle. 
Moni läheinen, joka epäilee tai on huomannut 
lapsensa, kumppaninsa tai ystävänsä kuulon 
heikentyneen, saa sieltä tietoa ja neuvoja. 
Myös terveydenhuollossa työskentelevien 
ammattilaisten kannattaa perehtyä verkkosi-
vujen sisältöihin.
 Tutustu palveluun: www.terveyskyla.fi/kuu-
lotalo

piä, mutta he raportoivat miehiä enemmän 
oireita ja huonompaa elämänlaatua puoli vuot-
ta sairastumisesta. Aiemmin työssä käyneistä 
11 % ei ollut päässyt palaamaan työelämään 
kokoaikaisesti 6 kuukautta sairastumisesta.

Yleisimmät potilaiden kertomat oireet puoli 
vuotta sairastumisen jälkeen olivat väsymys 
(88 % potilaista), uupumus (79 %), uniongel-
mat (79 %) sekä hengenahdistus (70 %). Naisil-
la oireita oli miehiä enemmän, vaikka heidän 
sairaalahoitonsa oli lyhyempää. Naissuku-
puolen lisäksi korkea ikä, suuri painoindeksi, 
uniapnea sekä pitkä hengityskonehoito olivat 
yhteydessä matalampaan elämänlaatuun.

– Tämä suomalainen tulos on linjassa kan-
sainvälisten tulosten kanssa, sanoo aiheesta 
väitöskirjatutkimustaan tekevä lääketieteen 
lisensiaatti Anna Lindahl. Koronataudin 
sairastaneilla oireet näyttäisivät kestävän pit-
kään, eivätkä ne välttämättä ole kytköksissä 
taudin vaikeusasteeseen. Onneksi valtaosalla 
oireet ovat kuitenkin puoli vuotta sairastami-
sesta lieviä, Lindahl lisää.
LÄHDE: FILHA RY

Suomi saa uuden 
kansallisen 
syöpäseulontaohjelman
Suolistosyöpä on sekä naisten että miesten 
toiseksi yleisin syöpä Suomessa. Vuosittain 
suolistosyöpiin sairastuu noin 3400 ja kuolee 
noin 1300 ihmistä, ja tulevaisuudessa se yleis-
tyy edelleen. Seulonnan avulla suolistosyöpä 
voidaan löytää varhaisvaiheessa, jolloin hoito-
tulokset ovat parempia. Seulonnan tavoitteena 
on estää noin 150 uutta suolistosyöpää ja 170 
suolistosyöpäkuolemaa vuosittain.

Valtakunnallinen seulontaohjelma alkaa 
vuonna 2022, ja se koskee ensimmäisenä 
vuonna 60–68-vuotiaita. Suolistosyövän 
seulontaohjelma perustuu kahden vuoden 
välein tehtävään FIT-testiin, jolla tutkitaan 
ulostenäytteen veripitoisuutta. Seulontates-
tissä positiivisen tuloksen saanut sopii jatko-
tutkimuksen järjestämisestä oman kuntansa 
seulontahoitajan kanssa. Jatkotutkimus on 
useimmiten paksusuolen tähystys eli kolonos-
kopia.

LÄHDE: SYÖPÄREKISTERI.FI

Moni suomalaisista 
sairaalassa hoidetuista 
koronapotilaista kärsii 
lievistä taudin oireista 
edelleen puoli vuotta 
sairastumisesta

Kyselytutkimukseen osallistuneista Helsingin 
ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin osastoilla 
keväällä 2020 hoidetuista koronapotilaista 90 
% ilmoitti kärsivänsä ainakin yhdestä taudin 
oireesta edelleen 6 kuukautta sairastumisensa 
jälkeen. Oireet raportoitiin pääosin lieviksi. 
Naisten sairaalahoidot olivat miehiä lyhyem-
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Kuluttajatutkimus: 
Leipää syödään paljon 
ja täysjyväviljan 
terveysedut 
ymmärretään

Kuluttajista yli 60 % kertoo leivän maun 
olevan yksi merkittävimmistä leipävalintaan 
vaikuttavista tekijöistä. Tämä käy ilmi Leipä-
tiedotuksen teettämästä kuluttajatutkimuk-
sesta.

Myös erilaiset terveysnäkökohdat saavat 
kuluttajan ojentamaan kättään leipähyllyn 
suuntaan. 

– Suomalaiset ovat kärryillä hyvin täysjy-
västä saatujen terveysetujen päälle, kertoo 
Leipätiedotuksen toiminnanjohtaja Kaisa 
Mensonen. Meillä ymmärretään ilahduttavan 
hyvin täysjyväviljan yhteys suoliston tervey-
teen, sen vaikutukset sydän- ja verisuonitau-
teihin sekä hiilihydraattien merkitys aivoille.

Tutkimuksen mukaan leipien terveellisyyt-
tä arvioitaessa ruisleipä koetaan kuitenkin 
edelleen selkeästi terveellisimmäksi. Kolmen 
kärjen täydentävät täysjyväleipä sekä kaura-
leipä.

Lähes joka viides kuluttaja toteaa, että 
leivän kulutus on kasvanut pandemian myötä. 
Eri vastaajaryhmiä vertailtaessa leivän kulu-
tus on kasvanut vahvimmin talouksissa, joissa 
on alle 18-vuotiaita lapsia, alle 40-vuotiaiden 
joukossa, sekä erityisruokavaliota noudattavi-
en joukossa. Ihmiset ovat kiinnittäneet pan-
demian aikana hieman enemmän huomiota 
leipähävikkiin ja leivän terveellisyyteen kuin 
aiemmin.
LÄHDE: LEIPÄTIEDOTUS RY

Tutkimus: Kotia 
ympäröivät 
viheralueet lisäävät 
sisätilojen mikrobiston 
moninaisuutta
Kotia ympäröivät viheralueet lisäävät sisäti-
lojen mikrobiston moninaisuutta eli diversi-
teettiä. Tämä selviää Environmental Research 
-tiedejulkaisussa julkaistusta tutkimuksesta. 
Aiemmissa tutkimuksissa on esitetty, että eri-
tyisesti luonnosta peräisin olevien mikrobien 
moninaisuus lapsuuden kodin sisätiloissa voi 
myöhemmin suojata astmalta ja allergioilta.

”Tarvitsemme vielä tulevista tutkimuksista 
lisää vahvistusta tulokselle, että viheralueil-
la on vaikutusta kotien terveyttä edistävään 
mikrobistoon. Jos niin on, viheralueiden hyö-
dyt voisi ottaa huomioon kaupunkien suunnit-
telussa ja voisimme lisätä luonnosta peräisin 
olevia mikrobeja myös kaupungeissa asuvien 
lasten arkeen”, kertoo THL:n johtava tutki-
ja Martin Täubel.

LÄHDE: TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS

Kotia ympäröivät viheralueet lisäävät paitsi alueen 
viihtyisyyttä, myös sisätilojen mikrobiston moni-
naisuutta.  KUVA: RODEO.FI
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Meidän liitto
TEKSTI: JUHA HIETALA  •   KUVAT: ANNETTE FAGERSTRÖM

Kuuloliiton 23.10. pidetty liittokokous 
antoi hallitukselle valtuudet myydä 
liiton omistamat Kiinteistö Oy Valkean 
talon osakkeet. Sen sijaan Kopolan 
kurssikeskuksen myynnin osalta 
valtuutusta ei myönnetty. 

– On hienoa nähdä taas ihmisiä paikan päällä. 
Jäsenyhdistyksemme ovat vähitellen käyn-
nistäneet toimintaansa pitkän tauon jälkeen. 
Kuuloliitossa lähivuosien haasteena on, 
miten saamme ihmisiä mukaan toimintaan 
eri puolilla Suomea. Joudumme kehittämään 
uudenlaisia osallistumismahdollisuuksia ja 
arvioimaan uudelleen myös piiriorganisaation 
rakennetta, sanoi Kuuloliiton puheenjohtaja 
Jouni Aalto. 

Kuurojen Liiton toiminnanjohtaja Mark-
ku Jokinen korosti tervehdyspuheessaan 
järjestöjä yhdistäviä asioita.

– Järjestöjä tarvitaan, sillä yhteiskuntamme 
ei pysty takaamaan yhdenvertaista kohtelua 
viittomakielisille ja kuulovammaisille. 

Jokinen kertoi, että Valkean talon järjestö-
jen kesken on keskusteltu runsaasti kiinteis-
tön tulevaisuudesta.

– Kuurojen Liiton jäsenyhdistyksille järjes-
tämissä Valkean Talon tulevaisuutta koske-
vissa etäkeskustelutilaisuuksissa tuli esille, 
että Valkea talo on symbolisesti tärkeä paikka 
viittomakielisten yhteisölle. Näissä tilaisuuk-
sissa koettiin pääsääntöisesti, että kiinteistön 
myyminen ja vuokralle jääminen olisi varteen-
otettava vaihtoehto.

Liittokokous antoi valtuudet  
Valkean talon myyntiin

Kokouksen avauksen jälkeen pidettiin 
seminaariosuus, jossa perehdyttiin päätöksen-
teon kohteina olleisiin aiheisiin. 

Toiminnanjohtaja Sanna Kaijanen kertoi, 
että korona-aikana on kertynyt runsaasti ver-
taistukivelkaa, joka näkyy nyt järjestettävien 
tapahtumien määrissä. Vuoden 2022 toiminta-
suunnitelmassa painopisteitä ovat kuulovam-
mojen ennaltaehkäisyyn ja tinnitukseen liitty-
vät kampanjat sekä huulioluvun tunnettuuden 
lisääminen. Lisäksi vaikuttamistyötä tehdään 
etenkin sote-uudistukseen liittyen. Yhdis-
tystoimintaa tuetaan järjestämällä erilaisia 
koulutuksia, ja erityistä huomiota kiinnitetään 
vapaaehtoisten jaksamiseen. 

Kuuloliiton varapuheenjohtaja Janne Alk-
ki totesi, että Valkea talo on peruskorjauksen 
tarpeessa ja järjestöillä on yhä vähemmän 
tarvetta tiloille. Tiloista aiheutuu ylläpitoku-
luja ja myös vuokraustoiminta vaatii työtä. 
Valkean talon järjestöt ovat olleet yksimielei-
siä kiinteistön myynnin edistämisestä.

Alkin mukaan liiton omistamalla Kopolan 
kurssikeskuksella on runsaasti korjausvelkaa. 

– Pintaremonttia on tehty talkoovoimin, 
mutta tekniikan korjaukseen tarvitaan am-
mattilaisvoimia. Nykyisellä kulurakenteella 
kurssikeskuksen ylläpito on haasteellista, sillä 
esimerkiksi STEA-avustuksia ei voi käyttää 
korjaus- ja ylläpitokuluihin, Alkki painotti.

KOKOUKSESSA VALITTIIN puheenjohtajiksi 
Mari Myllymäki ja Outi Liuska Helsingin 
Kuuloyhdistyksestä. Kokouksessa oli muka-
na kaikkiaan 49 edustajaa, joista noin puolet 
osallistui etäyhteyksin. 
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Kokous hyväksyi 183 000 € ylijäämäisen 
tilinpäätöksen vuodelta 2020 ja myönsi hal-
litukselle vastuuvapauden. Korona-aikana 
pääasiassa kaikki tapahtumat peruttiin, mikä 
vaikutti merkittävästi ylijäämän syntymiseen. 
Kaijanen totesi, että monista avustuskohteista 
siirtyi avustusta käytettäväksi seuraavana 
vuonna. 

– Tulosta paransi myös yhden osakehuo-
neiston myynti, jonka tuotot käytettiin Kopo-
lan remontointiin. Tytäryhtiö Kuulo-Auriksen 
paluu Valkeaan taloon taas näkyi selvästi pa-
rantuneina vuokratuottoina, Kaijanen sanoi.

Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja 
talousarvion vuodelle 2022. Budjetti on 45 000 
euroa ylijäämäinen ja sisältää 185 000 € siirty-
viä STEAn avustuksia.

Liittokokous päätti jäsenmaksuista vuodelle 
2022: jäsenmaksu on varsinaiselta jäseneltä 
14 euroa, nuoriso-, perhe-, vapaa- ja kunnia-
jäseniltä 8 euroa ja sotaveteraanijäseneltä 1 
euro. Kannatusjäsenmaksujen suuruus säilyi 
entisellään. Lisäksi liittokokous päätti vuosina 
2021 – 2022 luottamushenkilöille maksettavis-
ta palkkioista.

Päätös myöntää hallitukselle valtuudet 
Kiinteistö Oy Valkean talon osakkeiden 
myyntiin syntyi äänestyksen tuloksena. 

Pirjo Pöllönen Etelä Saimaan Kuulosta teki 
ehdotuksen, että hallitus valtuutetaan selvit-
tämään vaihtoehdot myynnin toteuttamiseksi 
ja valmistelemaan esitys seuraavaan liittoko-
koukseen. Hallituksen pohjaesitys myyntival-
tuuksien myöntämisestä voitti äänestyksen 
selvästi äänin 148-10. 

Hallitus haki liittokokoukselta myös val-
tuutusta Kopolan kurssikeskuksen myyntiin, 
mitä ei kuitenkaan saatu. Maire Paltare 
Virtain Kuulosta esitti, että Kopolan myyntiin 
ei myönnettäisi valtuutusta. Paltaren ehdotus 
voitti äänestyksen äänin 80-74.
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Marja 
Pantzare
Ylitornion 
Kuulo ry

1. Kokous oli erittäin 
sujuva. Harvoin 
olen ollut näin hy-
vin sujuneessa ko-
kouksessa. Saman 
päivän aikana oli 
sekä seminaari että 
kokous. Tykkäsin 
kovasti.

2. Kuuloliiton tulee keskittyä omiin asiakkai-
siinsa ja yhteistyöhön muiden järjestöjen 
kanssa. Ihmisläheisyys tulee lisääntymään.

Alpo Pulkkanen
Jyvässeudun Kuulo ry

1. Liittokokouksen läsnäolijoille oli hyvin tilaa 
Valkean talon auditoriossa. Kokoukseen 

valitut puheenjoh-
tajat olivat hyviä ja 
aikataulu onnistunut. 
Taukoja kaipaisin 
1,5h välein, koska 
osa seminaarin esi-
tyksistä oli pitkiä ja 
yksityiskohtaisia. Ko-
koustekniikka takku-
si hieman kokouksen 
alussa.
2. Kuuloliitolla on 
paljon haasteita, 
mutta toimintasuun-
nitelma on mielestäni 
hyvä; asiat on jaettu 

TEKSTI JA KUVAT: ANNETTE FAGERSTRÖM

Taukopuhetta 
1. Miten liittokokous mielestäsi sujui, kun 

osa kokousedustajista oli läsnä Valkeassa 
talossa ja osa etänä? 

2. Millaisena näet Kuuloliiton tulevaisuuden?

pienemmiksi kokonaisuuksiksi. Avoimuus ja 
yhteisöllisyys on mielestäni lisääntynyt, ja 
toivottavasti siitä pidetään kiinni myös tule-
vaisuudessa. Asioista voidaan olla eri miel-
tä, mutta keskustelemalla ja kuuntelemalla 
löytyy aina yhteinen tavoite. 

Harri 
Salminen
Porin 
Kuuloyhdistys 
ry

1. Kokous sujui mie-
lestäni hyvin, kun 
tekniikka saatiin 
viimein kuntoon.

2. Tulevaisuus näyt-
tää hyvältä. Paljon 
tulee siirtymään 
digimaailmaan. 
Mutta perinteinen kirjeposti kannattaa jät-
tää vielä käyttöön.

Riitta Suominen
Akaa 
Seudun 
Kuulo ry

1. Jonkin verran oli 
alkuvaikeuksia 
kirjoitustulkka-
uksen kanssa, 
mutta muuten 
kokous sujui 
hyvin. Kommen-
tointia ja keskus-
telua oli melko 
vähän varsinkin 
verkko-osallis-
tujien puolelta, 
mutta ei salissa-
kaan paljoa keskusteltu.

2. Jotakin pitäisi tehdä sille, että nuoretkin 
saataisiin liittymään jäseneksi. Monessa 
yhdistyksessä on tarve sukupolvenvaih-
dokseen. Pelkään sitä, että yhdistyksiä 
lakkautetaan, kun uusia toimijoita ei löydy. 
Jonkinlainen jäsenhankintakampanja olisi 
paikallaan.
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Digitaalinen tekstitys:
Valitse television tai digiboksin asetuksista 
tekstityskieleksi hollanti. Tallentavat digibok-
sit mahdollistavat tallennuksen tekstityksen 
kanssa. Tämä koskettaa erityisesti seuraavia 
kanavia:
- YLE 1 (myös YLE Uutisten tekstitys klo 15.00, 
17.00,
  19.10, 20.30 ja 21.50).
- YLE 2
- YLE Teema
- YLE FEM (ruotsinkieliset ohjelmat ruotsiksi)
- MTV3
 
Perinteinen teksti-tv:n tekstitys:
Valitse tällöin tekstitys seuraavilta sivuilta: 
- YLE 1 sivu 333
- YLE 2 sivu 334
- Yle Teema sivu 336
- NELONEN sivu 333

TV-tekstitys 
kuntoon! 

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

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

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

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

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

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

Kirjoitustulkkaus on osa Kelan järjestämä 
tulkkauspalvelua. Siinä tulkki kirjoittaa joko 
tietokoneella, tabletilla tai joskus käsin tilai-
suudessa puhuttavat asiat tulkinkäyttäjän lu-
ettavaksi. Kortissa on esitetty kolme erilaista 

Kirjoitustulkkauksesta postikortti
kirjoitustulkkaustapaa: yleisötulkkaus, henki-
lökohtainen tulkkaus ja etäkirjoitustulkkaus. 
Kortti on tilattavissa maksutta verkkosivuil-
tamme: www.kuuloliitto.fi/palvelut/julkaisut
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Salon Kuuloyhdistyksen toiminta on 
hiljalleen palaamassa entiselleen. 
Tarjolla on kuulolähipalvelua 
jäsentapaamisia ja retkiä sekä 
kukkuramitoin vertaistukea. 
Silti mukaan kaivattaisiin uusia 
vapaaehtoistoimijoita.

KORONASULKU TOI OMAT HAASTEENSA myös 
Salon Kuuloyhdistykselle.

– Tapaamisia ei juurikaan ollut. Hallitus-
kokouksia toteutettiin hybridimallina eli osa 
osallistui paikan päällä ja osa verkon kautta, 
kertoo yhdistyksen puheenjohtaja ja puuhanai-
nen Anne Nummi.

Vaikka toiminta on hiljalleen palannut lähes 
entiselleen, yhteishenkeä täytyy yhä vahvistaa 
ja ihmisiä innostaa mukaan.

– Nyt täytyy yhdessä puhaltaa me-henkeä ja 
saada mukaan myös uusia toimijoita. Voi olla, 
että rima on nyt korkeammalla kuin ennen 
pandemiaa. Vielä en osaa sanoa palaavatko 
entiset osallistujat. 

Jäsentapaamisia järjestetään kerran kuussa. 
Tapaamisissa on aina mukana myös vierailija. 

– Saimme syyskuussa Saloon vieraaksi 
Tinnitusyhdistyksen puheenjohtaja Leena 
Rekolan. Forssan seudun Kuulokerhossa taas 
vieraili Kuuloliiton asiantuntija Anna-Maija 
Tolonen. Keskustelua riitti Salon Kuuloyhdis-
tyksen tulevasta toiminnasta Forssan seudulla, 
joten Anna-Maijan valmistamaan esitykseen 
kuuloasioista jäi vain niukasti aikaa. 

– Myös Someron Kuulokerho kokoontuu ker-

TEKSTI: ANNETTE FAGERSTRÖM
KUVAT: JUHA NYMAN

Salon Kuuloyhdistyksen puheenjohtaja Anne Nummi: 

” Tyytyväinen jäsen  
  on paras kiitos  
  yhdistykselle”

Salon 
Kuuloyhdistyksen 

puheenjohtaja Anne 
Nummi.

Yhdistyksen kuukausitapaaminen lokakuun 2021 lopussa. Kuuloliiton asiantuntija Tuija Syväoja piti esi-
tyksen Kuuloliiton ja Lounais-Suomen piirin ajankohtaisista asioista. Paikalla oli noin 20 kuulijaa.

Meidän liitto
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ran kuukaudessa palvelutalon tiloissa, Nummi 
lisää.

Forssan seudun Kuulo ry:n toiminta lope-
tettiin syksyllä 2019, ja toimialue sulautettiin 
osaksi Salon yhdistystä.

– Forssan seudulta puuttuu tällä hetkellä 
paikallinen yhteyshenkilö tai -henkilöt, joista 
olisi suuri tarve toiminnan monipuolistamiseksi 
alueella. 

KUULOLÄHIPALVELUTOIMINTAA ON Salossa, So-
merolla ja Forssassa. Lähipalveluvastaanotoilla 
saa kädestä käteen opastusta kuulokojeen ja 
apuvälineiden käytössä sekä apua kuulokojeiden 
huoltamisessa.

– Pandemiarajoitusten aikana kuulolähipal-
velutoiminta oli katkolla, mutta Salossa saimme 
toimintaa jatkettua. Kiitos Kuuloliitolle hyvästä 
ohjeistuksesta ja visiireistä, joita jaettiin vapaa-
ehtoisille kuulolähipalvelutoimijoille.

Salossa on tällä hetkellä kaksi pirteästi 
toimivaa ryhmää: kaikille avoin Työikäisten ver-
taistukiryhmä sekä suljettu, kymmenen naisen 
Salonkileidit-niminen vertaistukiryhmä. Tulevia 
tapahtumia suunnitellaan positiivisin mielin.

– Suunnitelmissa on muun muassa joulujuh-
la, ystävänpäiväretki, teatteria, kuuloautopäivät 
ja kuulopiirin tapahtumia. Kesällä meillä on 
perinteiset kesäpäivät, kesäteatteria ja yhdistys-
ten iltatori Salossa.

KUULOYHDISTYKSEEN NUMMI TULI MUKAAN 
vuonna 2007, jolloin hän sai ensimmäisen kuu-
lokojeen.

– Liittyminen paikallisyhdistykseen oli 

minulle itsestään selvää. Hallituksessa olen 
ollut kohta 10 vuotta. Mielelläni antaisin tässä 
vaiheessa tilaa uusille toimijoille, kunhan vain 
kiinnostuneita ilmoittautuisi mukaan.

Puheenjohtajana Nummi on toiminut kevääs-
tä 2020 lähtien.

– Alku oli hyvin erikoinen. Yhdistyksen 
toiminta-alue oli laajentunut ja yhdistyksen jä-
senmäärä lisääntyi yhdessä yössä noin sadalla 
henkilöllä. Kului reilut kaksi kuukautta, niin 
toiminta loppui koronan takia kuin seinään. 
Hallituslaiset ovat onneksi kärsivällisiä, vaikka 
minulla ei ole aiempaa kokemusta yhdistys-
johtamisesta. On toki hienoa saada luottamus 
puheenjohtajuuteen. 

Kuuloyhdistystoiminta, vertaistuen antami-
nen ja saaminen sekä kuunteluesteettömyys 
ovat lähellä sydäntä.

– Kuuloasioiden vieminen päättäjien tietoi-
suuteen on pitkä työsarka, eikä loppua näy. 
Mielelläni näkisin yhdistyksemme toimivan 
vielä vuosienkin päästä.

Salon Kuuloyhdistys pähkinänkuoressa
* Salon Kuulonhuoltoyhdistys perustettiin 

lokakuussa 1975.
* Vuonna 2015 yhdistyksen nimi vaihtui Salon 

Kuuloyhdistykseksi.
* Toiminta-alueena Salon lisäksi Forssa, 

Humppila, Jokioinen, Somero, Tammela ja 
Ypäjä. 

* Jäseniä on tällä hetkellä noin 340.

Yhdistyksen kesätapahtuma vuonna 2021. Käynnissä ketjupeli ja tikanheittoa. Perinteisesti tapahtumaan 
kuuluu myös saunomista, uintia, makkaranpaistoa ja yhteislaulua.

➔
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YHTEISTYÖ KUULOLIITON KANSSA on sujunut 
hyvin.

– Yhteistyöllä yhdistys saa ammattitaitoista 
apua, tietoa, näkyvyyttä ja mahdollisuuden 
osallistua ja vaikuttaa. Kuuloliitto hyötyy myös 
aktiivisesta yhdistyksestä. Olisiko niin, että 
Kuuloliitto on ollut näkyvämpi toiminnassam-
me kuluneiden kymmenen vuoden aikana kuin 
aiemmin, Nummi pohtii.

Hän toivoo henkilökohtaisesti liiton ja yhdis-
tysten yhteistyöstä vieläkin konkreettisempaa.

– Olisi hienoa, jos Kuuloliiton toimihenkilöt 
ehtisivät useammin kuulemaan yksittäisten 
yhdistysten asioita ja olemaan mukana esimer-
kiksi paikallisissa kuulotapahtumissa. Kuu-
loliitto voisi olla myös nykyistä näkyvämpi ja 
pontevampi yhteiskunnallinen toimija; ikään 
kuin huonosti kuulevien asioiden ajaja.

Taloudellisesti yhdistys pärjää, vaikka va-
rainhankintaa voitaisiin tehostaa.

– Kun on neljättäsataa jäsentä, jäsenmak-
supalautuksia tulee mukavasti. Liitolta sekä 
Salon ja Someron kaupungeilta on anottu 
toiminta-avustusta. Osallistumme myös vaalien 
yhteydessä järjestettäviin Pieni ele -keräyksiin.

YKSI YHDISTYSTOIMINNAN TÄRKEÄ MAUSTE on 
Nummen mukaan mahdollisuus keskustella 
ihmisten kanssa eri tapahtumissa. 

– Salossa oli ennen pandemiaa Terveyskes-
kuksen järjestämä Hyvinvointipiste Kauppakes-
kus Linjurissa. Samassa tilassa yhdistysten oli 
mahdollista esitellä toimintaansa. Odotamme 
tämän toiminnan 
jatkumista. Kas-
vokkaisissa keskus-
teluissa on helppo 
kertoa yhdistyk-
semme toiminnasta.

Myös yhdistysten 
välinen yhteistyö 
on tätä päivää ja 
tulevaisuutta.

– Yhteistyö on 
tärkeää, ei pelkäs-
tään kuuloyhdis-
tysten välillä, vaan 
myös eri potilas- ja 
vammaisyhdistys-
ten välillä.

Yhdistyksen joulu-
juhla vuonna 2019.

ENTÄ MITEN HOUKUTELLA UUSIA JÄSENIÄ mu-
kaan toimintaan?

– Kuuloliiton työntekijä sanoi vuosia sitten 
yhdessä tapahtumassa, että yhdistyksen tulee 
antaa jäsenistölle jotain sellaista, mitä muualta 
ei saa. Tätä olen toistanut usein. Toiminnan 
tulee olla lähellä jäseniä, jopa meidän isolla 
toiminta-alueellamme. Tärkeää on myös avoin 
ilmapiiri ja se, että saa kukkuramitoin ver-
taistukea. Iloista, innostavaa, osallistavaa ja 
helposti lähestyttävää toimintaa. Sellaisiin 
tapahtumiin tullaan uudelleen, Nummi kertoo. 

Hän painottaa myös tiedottamisen tärkeyttä 
potentiaalisten jäsenten tavoittamisessa.

– Tarvitaan määrätietoista ja ennakoivaa 
viestintää eri kanavia hyödyntäen, jotta kaikki 
jäsenet ja jäseneksi haluavat tavoitetaan. 

Mitä enemmän tekijöitä, sitä enemmän toi-
mintaa.

– Olisi hienoa, jos hallitusehdokkaita olisi 
sen verran, että hallitus voitaisiin äänestää ja 
vapaaehtoisista muodostuisi pieni jono. Vuoden 
alussa saimme uuden työikäisen hallitusjäse-
nen ja kuuloyhdistystoiminnassa olleen, muu-
alta muuttaneen hallituksen varajäsenen. On 
piristävää, kun tasapaksuun taapertamiseen 
saadaan uutta näkökantaa.

Lopuksi Nummi nostaa esille yhden yhdistys-
toiminnan tärkeimmistä kulmakivistä.

– Jäseniä tulee arvostaa. Tyytyväinen jäsen 
on paras kiitos yhdistykselle. Olet tärkeä meille 
-ajatus on sanottava ääneen.

➔
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Kirjat
TEKSTI:  SINIKKA PIHLAMAA

Isät ja pojat muutoksessa

Juha Itkosen uusin romaani kuvaa isiä 
ja poikia, sukupolvelta toiselle siirtyvää 
miehistä  egoa ja elämämisen mallia. Ro-
maanin alussa nelikymppinen teatterioh-

jaaja hakee maasturillaan  leskeksi jääneen 
isänsä bussiasemalta väliaikaisesti perheen-
sä luo.. Isoisä on masentunut eikä ole juuri 
liikahtanut kotoaan minnekään. Painokin on 
pudonnut, vaatteet roikkuvat päällä. Matkan 
varrella he poimivat mukaan 15-vuotiaan Vil-
hon, joka on pian lähdössä protuleirille.

 Nelihenkisen perheen puitteet ovat komeat: 
puutalo Käpylässä, Ilmari-isällä arvostettu  
ura teatteriohjaajana, Sonja-äiidillä virka 
opettajana, hyvin hoidettu piha. Isoisä on  
tullut paikalle pitkin hampain, ”ei halua olla 
vaivaksi”.  Hän vetäytyy hänelle varattuun 
vierashuoneeseen, saa parhaiten kontaktin 
pojanpojan kanssa kävelyretkillä. Ilmari työs-
tää näytelmää isäsuhteestaan otsikolla Mitä 
tarkoittaa olla mies?. Perhe on kuin ketkä 
tahansa: hyväntahtoisia, lapsista huolehtivia, 
mutta jokaisella on omat intressinsä ja toi-
veensa.

 Itkosen romaani jakautuu kahteen osaan. 
Ensimmäinen kuvaus sijoittuu kesään 2019, 
ennen koronavirusta ja ilmastonmuutoksen 
oireita.  Toisessa, dystopiaosassa ilmenee, että 
romaani on 45-vuotiaan Vilhon tekstiä vuodel-
ta 2050. Isänsä jälkiä teatterialalle päätynyt 
Vilho on paennut maailmalla leviävää uutta, 
entistä vaarallisempaa virusta isoisältä jää-
neelle kesämökille. Hän viljelee perunoita, ka-
lastaa ja säilöö marjoja. Paikallisesta kaupas-
ta löytyy vain rajallinen määrä ruokaa, niin 
monet ovat hamstranneet sitä. Vilhon mieliala 
mökin turvassa on melankolinen, mutta hän 
suhtautuu tilanteeseen käytännöllisesti: 
“Pärjään kyllä. Viime kesänä kaikkea tuli niin 
hyvin ja säilöin huolellisesti. Maakellarissa 
kaikki oli kunnossa, myös sinne jättämäni 
perunat. Pakastin on melkein täynnä.”

Vilho kokeilee romaanin kirjoittamista. Hän 
pohtii nuoruuttaan ja perheenjäsenten suhtei-
ta silloin, jo menetetyssä maailmassa.  Mökiltä 
löytyy Ilmari-isän keräämiä romaaneja ja 
tietokoneelle tallentuneita ajatuksia. Silloiset 
ristiriidat ja päätökset näkyvät eloonjäämisen 
näkökulmasta kriittisessä valossa.

Vilhon merkintöjen sekä Ilmarin pohdin-
tojen ja näytelmäharjoitusten kautta lukija 
pääsee kurkistamaan luovuuteen ja taiteilijan 
työn ehtoihin.   Kirja on Vlhon romaani romaa-
nissa. Samalla teos nostaa esiin yhteiskunnan 
muuttumista: Vilho seuraa mökillä uutisia. 
Pohjoismaista on luotu liittovaltio, joka edel-
leen puolustaa demokratiaa. Muut Euroopan 
maat ovat vajonneet autoritäärisiksi.

Juha Itkonen (s. Hämeenlinnassa  1975) 
on tuottelias kirjailija. Hän asuu Helsingissä 
vaimonsa ja neljän lapsensa kanssa. Hän on 
ollut kaksi kertaa ehdolla Finlandia-palkinnon 
saajaksi.  

Juha Itkonen: 
Kaikki oli heidän. 

Otava 2021.
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Meidän liitto
TEKSTI: ERKKI AHONEN 
KUVAT: JONNA N. PHOTOGRAPHY

”Olen v. -75 syntynyt pohjalaisnainen. Kuu-
loni notkahti parikymppisenä vasemmasta 
korvasta ja kuvioihin tulivat huimaus, tinnitus 
ja huonokuuloisuus. Ménièren tautia epäiltiin 
jo silloin, mutta se ei ollut tyypillinen kuulo-
käyrineen. Pärjäsin hakeutumalla aina seinän 
viereen ja reunustoille oikean korvan kuulon 
varassa nelikymppiseksi asti, jolloin haastavan 
elämätilanteeni keskellä kuulo notkahti myös 
oikeasta korvasta, sain tinnituksen ja kuuloko-
jeet molempiin korviin. Minulla on sensorine-
uraalinen kuulonalenema, jota on myös epäilty 
autoimmuunisairaudeksi. Tarkkaa syytä kuu-
lonalenemalle ei tiedetä. Kuulokäyräni on nyt 
pysynyt muutaman vuoden samana. Kuutisen 
vuotta olen elänyt kuulokojeiden kanssa ja olen 
opetellut hyväksymään elämääni huonokuuloi-
sena.”

– Minulla on ollut erittäin hyvä työterveys-
psykologi ja -lääkärit, joiden toimesta pääsin 
kuntoutuksen alkuun. Olen käynyt erilaisia 
kuntoutuksia mahdollisuuksien puitteissa, 

kuten KELA:n sopeutumisvalmennuskurssin 
kuulovammaisille aikuisille Turussa Meri-Ka-
rinan hyvinvointikeskuksessa ja Maaseudun 
Terveys- ja Lomahuollon järjestämän tuetun 
loman huonokuuloisille aikuisille Porin Yyte-
rissä. Kävin Vaasan Kuuloyhdistyksen järjes-
tämässä tinnitusryhmässä ja löysin Kuulolii-
ton työikäisten etävertaistukiryhmän. 

– Hyvä ryhmä työikäisiä naisia! Kokoon-
nuimme etänä neljä kertaa puolitoista tuntia 
kerrallaan. Tärkeää oli jakaa omia tuntemuk-
sia elämästä. Kuuloliiton asiantuntijat Maria 
Timonen ja Sanna Lehtoväre toivat tietoa 
apuvälineistä, tukimuodoista ja oman alueen 
kuulonhuollon palveluista. He lempeästi akti-
voivat huoltamaan omaa kuuloaan, kuuloko-
jeita ja pitämään itsestä huolta.

– Pidämme yhteyttä WhatsApp-ryhmän 
kautta. Vertaistuen merkitys on erittäin suuri. 
Ei ole tärkeää se, että toisella on just saman-
lainen kuulovamma vaan se, että kuuntelee 
toista. 

Vertaistuki  
on arvokas voimavara

Luonteeltaan empaattinen, henkilönä 
sympaattinen. Nämä sanat varmaan 
sopivat vaasalaiseen päätoimiseen 
yrittäjään Anu Saareen. 
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”Olen itseopiskellut tietoista läsnäoloa ja itse-
myötätuntoa samalla kun opiskelin ratkaisukes-
keiseksi lyhytterapeutiksi. Tällä hetkellä toimin 
kouluttajana sekä teen kahdenkeskistä asia-
kastyötä lasten- ja nuorten valmentajana sekä 
lyhytterapeuttina, ja nyt olen pärjännyt työssäni 
hyvin. Olen toiminut päätoimisena yrittäjänä tä-
män vuoden alusta alkaen omassa yrityksessäni 
Saaren Sarastusta www.sarastusta.fi Ajatukseni 
on myös se, että voisin lähi- ja etätapaamisten 
avulla auttaa matalalla kynnyksellä lyhytterapi-
an avulla myös muita huonokuuloisia.”

Anun ja hänen kollegansa Marja Haanpään 
kauniisti sisustettu ja harmoninen toimitila 
sijaitsee Vaasan keskustassa. Tilassa on hyvä 
akustiikka, jossa on miellyttävä keskustella ja 
tila sopii myös pienryhmätyöskentelyyn.  

– Tässä työssäni voin keskittyä ihmiseen. 
Työskentelyotteeni on ratkaisu- ja voimavara-
keskeinen. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat 
vertaisapua. Etäyhteys on myös mahdollista.  

– Näen tulevaisuuden valoisana. Paljon on 
ollut luopumista ja vastoinkäymisiä. Toivon, 
että voin olla muillekin avuksi ja tueksi omien 
kokemusteni kautta ja saisin jatkaa tätä työtä. 

11 ja 13 -vuotiaiden lasten yksihuoltajaäitinä 
Anu korostaa, ettei saa jäädä yksin. Apua ja 
tukea on saatavilla.

– Minulle hoitavina elementteinä ovat läheis-
ten seura, pyrkimys hetkessä elämiseen ja luon-
to, kuten meri ja metsä. Meri on vastaanottanut 
minulta monenlaisia tunteita, jotka olen purje-
veneellä lähettänyt matkaan, ja sen jälkeen olen 
jatkanut taas omaa polkuani hieman kevyem-
min askelin. 

Anulla on mottona: ”Kun mikään ei ole var-
maa, kaikki on mahdollista.”

Anu painottaa keskustelun merkitystä, ryh-
mässä voi keskustella tavallisista päivittäisistä 
asioista.  

– Muiden kohtaaminen on tuonut minulle hy-
vää mieltä. Myös muilla työikäisillä on haastei-
ta ja ryhmässä niistä uskaltaa puhua ja yhdessä 
voimme löytää ratkaisuja. Ryhmän avulla myös 
itsetunto vahvistuu ja auttaa hyväksymään ti-
lanteen tässä hetkessä sellaisena kuin se on.

ANU ON KERTONUT läheisilleen kuulovam-
man vaikutuksista elämään ja he ovat aidosti 
ymmärtäväisiä. Hän koettaa mennä erilai-
siin muuttuviin kuuntelutilanteisiin, kuten 
esimerkiksi suuriin yleisö- ja musiikkitapah-
tumiin, teatteriin, luennoille, verkostopalave-
reihin ja hän huokaakin sitten helpotuksesta, 
kun kaikki meneekin hyvin. 

– Kerron ihmisille, että minulla on erityispiir-
re, joten muistakaa puhua selkeästi, katsokaa 
minua kohti ja ottakaa käsi pois suun edestä. 
Maskin käyttö ja pleksilasit ovat tuoneet oman 
lisähaasteensa kuulemiselle. Seurauksena kuu-
lemisen kanssa liiallisesta pinnistelystä ja taus-
tahälinästä saattaa seurata väsymystä.

”Olen pohjakoulutukseltani lastentarhanopet-
taja ja luokanopettaja. Kuulon aleneman vuoksi 
olen joutunut luopumaan näistä työtehtävistä. 
Luokanopettajan virasta minut irtisanottiin 
säästötoimenpiteiden vuoksi, sekä siksi, että he 
eivät löytäneet minulle sopivaa tehtävää.”

– Koulumaailmassa en tahtonut saada sel-
vää, varsinkin silloin kun lapset puhuivat hiljaa 
ja taustahäly häiritsi. Lapset ja työkaverit olivat 
kuitenkin pääsääntöisesti ymmärtäväisiä. Vält-
telin koulussa joskus tilanteita, kuten menemis-
tä opettajahuoneeseen, jossa on kova puheenso-
rina. Kerroin, että olen tavattavissa luokassa. 
Joskus ”pitkän pöydän kokouksiin” oli kuitenkin 
osallistuttava ja silloin vieruskaveri toimi tulk-
kina, jos en kuullut mitä pöydän toisessa päässä 
puhuttiin. Helpompaa olisi aina nähdä puhujan 
kasvot.

– Työterveyshoitaja antoi parannusehdotuk-
sia ja luokkaani laitettiin muutama sermi ja 
akustiikkalevyjä. Luokkani oli pieni ja pesämäi-
nen. Se toi turvaakin, koska äänet olivat lähellä. 
Suuri tuki oli työparini, toimimme pienluokassa 
samanaikaisopettajina. 

– Opetusmaailmassa on monenlaisia kommu-
nikoijia, osa artikuloi hyvin, mutta jotkut eivät 
tienneet tai tahtoneet tätä muistaa. 

Aina ei ole kuitenkaan ymmärrystä herunut. 
– Olin kerran menossa tilaisuuteen ja pyy-

sin etukäteen huomioimaan kuulovammani. 
Vastaus oli tyly: Meillä ei ole korvamerkittyjä 
paikkoja! 

– Vastaus kolahti minuun kovasti ja aiheutti 
hämmennystä. Kun oli kynnys pyytää apua ja 
kun ilmaisin toiveeni, ei ihmisellä ollutkaan 
ymmärrystä.

KUULOLIITON YLLÄPITÄMÄ TYÖ-
IKÄISTEN VERTAISRYHMÄ LÖYTYY 

FACEBOOKISTA. LIITY MUKAAN!
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Kuulo-Auris Oy on Kuuloliiton 
omistama yhtiö, joka toteuttaa Kelan 
moniammatillista harkinnanvaraista 
sekä vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta 
lapsille, nuorille ja aikuisille. Vuoden 2022 
alusta Kuulo-Auris alkaa tuottaa myös 
Kelan sopeutumisvalmennuskursseja 
muutamien vuosien tauon jälkeen. 
Sopeutumisvalmennuksia järjestetään 
Suomessa asuville lapsiperheille sekä 
pääkaupunkiseudulla asuville aikuisille 
kuulovammaisille.

Kuulo-Auris palasi 2020 syksyllä Val-
keaan taloon toimittuaan pari vuotta 
Näkövammaisten liiton omistaman 
Iiris-keskuksen tiloissa.

– Palasimme takaisin juurillemme. Val-
kean talon hyvä puoli on, että tilamme ovat 
kokonaan meidän käytössämme ja tilaa sekä 
tapaamishuoneita on enemmän. Lisäksi kaikki 
kuulon toimijat ovat saman katon alla, sanoo 
Kuulo-Auriksen toimitusjohtaja Piia Malm-
berg. 

Kuulo-Auris voitti Kelan kilpailutuksessa 
myös sopeutumisvalmennuskursseja vuosille 
2022-2024. Valtakunnallisten lapsiperheille 
suunnattujen sope-kurssien ohella Kuulo-Au-
ris järjestää sopeutumisvalmennusta pääkau-
punkiseudulla asuville erilaisille aikuisryhmil-
le: ménièren taudista ja tinnituksesta kärsivil-
le sekä työelämän ulkopuolella oleville. 

– Kurssien vetämisestä vastaa meillä mo-
niammatillinen tiimi, jossa on mukana kuu-
lonkuntoutuksen kokeneita ammattilaisia, 
muun muassa erikoislääkäri, psykologi, puhe-
terapeutti sekä sosionomeja, kertoo Malmberg.

Meidän liitto
TEKSTI: JUHA HIETALA 

Sopeutumisvalmennus on ryhmämuotoista 
ja vertaistukeen perustuvaa, ja yhden kurssin 
kesto on aikuisilla viisi päivää ja lapsiperheillä 
4 + 3 päivää. Varsinainen moniammatillinen 
yksilökuntoutus toteutetaan osittain ryhmissä 
ja osittain yksilöllisenä ohjelmana, esimerkiksi 
asiantuntijoiden yksilötapaamisina. Yksilökun-
toutuksen kesto on yleensä kolme viiden päivän 
jaksoa, jotka järjestetään muutaman kuukau-
den välein. Kaikki kuntoutus järjestetään Val-
keassa talossa Helsingin Haagassa.

– Ryhmämuotoiset sope-kurssit ovat hyvä 
ratkaisu etenkin uuteen tilanteeseen nopeaan 
sopeutumiseen. Varsinaisilla Kelan yksilö-
kuntoutusjaksoilla huomioidaan laajemmin 
kuntoutujan yksilöllinen tilanne ja henkilökoh-
taiset tavoitteet. Erityisen hyödyllisiä ne ovat 
erilaisissa murroskohdissa, kuten apuvälineen 
käyttöönoton jälkeen tai kouluun tai työelä-
mään siirtymisen yhteydessä. Kuntoutukseen 
voi silti aina osallistua, Malmberg painottaa.

ETENKIN TYÖIKÄISET sinnittelevät usein pit-
kään ongelmiensa kanssa ennen avun hakemis-
ta. Työikäisten yksilökuntoutuksessa käydään 
läpi muun muassa erilaisia koulutukseen 
liittyviä vaihtoehtoja ja pohditaan esimerkiksi, 
miten voitaisiin edetä pitkän poissaolon jälkeen 
vähitellen kohti työelämää. Malmberg kertoo, 
että joskus joudutaan harkitsemaan myös sitä, 
onko työelämään paluu enää järkevä vaihtoeh-
to. 

– Monet osatyökykyiset pystyisivät työsken-
telemään jossain määrin, mutta haasteena on, 
ettei heidän tilanteestaan mikään taho ota ko-
konaisvastuuta, Malmberg toteaa. 

– Sekä sopeutumisvalmennus- että yksilö-
kuntoutuskurssit sopivat erittäin hyvin myös 
ikäihmisille ja niissä käsitellään esimerkiksi 
kuulokojeen ja apuvälineiden käyttöön liittyviä 
asioita. Kuntoutuksen tavoitteena on parantaa 
kaikenikäisten toimintakykyä, korostaa kun-
toutuspäällikkö Anna Myllymaa. 

Sekä yksilökuntoutus- että sopeutumisval-
mennuskursseille haetaan Kelan kautta. Käy-
tännössä hakuprosessi aloitetaan usein sairaalan 
kuntoutusohjaajan toimesta ja hakemukseen 
tarvitaan liitteeksi lääkärin lausunto. Molempi-
en kurssimuotojen osallistujilla on mahdollista 
saada Kelan kuntoutusrahaa sekä matkakorva-
ukset kuntoutukseen osallistumisesta.

Kelan  
kuntoutuksella 
parempaa 
toimintakykyä 
kaikenikäisille
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KUULO-AURIKSEN ASIAKKAAT ovat kokeneet 
kuntoutuskurssit hyödyllisiksi ja onnistuneet 
myös saavuttamaan kursseilla itselleen aset-
tamiaan tavoitteita. Myös mittarit osoittavat 
toimintakyvyn parantuneen. 

– Osallistujat kuulevat kursseilla, miten 
muualla asioita on järjestetty ja oppivat sa-
malla. Moni saattaa myös ajatella kursseille 
tullessaan, ettei hyödy apuvälineistä, mutta 
kurssin aikana mieli usein muuttuu. 

– Monella kurssilaisella on kokemusta pom-
pottelusta asiantuntijalta toiselle. Meillä osal-
listujat tapaavat kaikki asiantuntijat samalla 
kertaa. He saavat aidosti moniammatillista ja 
yksilöllistä palvelua koko jakson ajan, sanoo 
Malmberg.

Kuntoutuspalveluja tuottaa kuulovammai-
sille nykyään Suomessa pääasiassa Kuulo-
Auris.

– Olemme ainoa lasten ja nuorten perhe-
kurssien tuottaja ja aikuisten jaksoista tuo-
tamme valtaosan. Sopeutumisvalmennuskurs-
sit eivät ole viime vuosina toteutuneet muilla 
palveluntuottajilla ilmeisesti osallistujien 
vähyyden vuoksi. Uskomme, että meidän kurs-
seillemme riittää tulijoita, Malmberg arvioi.

– Meille voi tulla matalalla kynnyksellä. 
Muutostilanteessa voi hakeutua esimerkiksi 
ensin sopeutumisvalmennuskurssille ja myö-
hemmin varsinaiselle yksilökuntoutuskurs-
sille, tai hakea suoraan yksilökuntoutukseen, 
sanoo Myllymaa. 

– Uudistamme kuntoutusta jatkuvasti, joten 
meille voi tulla myös uudestaan. Kursseilla on 
aina uutta sisältöä.

Korona-aika on opettanut Malmbergin mu-
kaan paljon siitä, miten asiakkaiden kanssa 
kannattaa olla yhteydessä. 

– Koronatilanteen alkaessa etäkuntoutus ei 
ollut mahdollista, mutta Kelan mahdollistet-
tua sen olemme järjestäneet kuntoutuskurs-
seja, joissa osa osallistujista on ollut paikan 
päällä ja osa etäyhteyksillä. Käytännössä kui-
tenkin asiakasmäärämme väheni korona-aika-
na, kun ihmiset eivät uskaltaneet tulla kurs-
seille. Nyt tilanne on kuitenkin parantunut ja 

Kuulo-Auris Oy
– Kuuloliiton omistama yhtiö, jatkanut 

Kuuloliiton kuntoutustoimintaa vuodesta 
2016.

– Toteuttaa Kelan moniammatillista 
yksilökuntoutusta kuulovammaisille lapsille, 
nuorille sekä aikuisille.

– Uutena myös Kelan sopeutumisvalmennus 
Suomessa asuville lapsiperheille sekä 
pääkaupunkiseudulla asuville aikuisille, 
sekä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 
kuulonäkövammaisille aikuisille.

– Kuntoutus järjestetään Valkeassa talossa 
Helsingin Haagassa.

– Kuntoutusta toteuttaa moniammatillinen 
työryhmä, johon kuuluu esim. erikoislääkäri, 
psykologi, fysioterapeutti, sosionomi, 
lastentarhanopettaja, sairaanhoitaja, 
puheterapeutti sekä muita alan 
asiantuntijoita.

– Kaikki kuntoutukset ja 
sopeutumisvalmennukset ovat Kelan 
järjestämiä, eli niitä haetaan Kelasta. Jaksoilta 
maksetaan kuntoutusrahaa ja Kela korvaa 
myös matkakustannukset. Hakemuksen 
liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto.

- Asiakaspalvelumme auttaa mielellään 
mahdollisissa lisäkysymyksissä sekä antaa 
lisätietoja kuntoutukseen hakemisesta. Myös 
oma kuntoutusohjaaja auttaa.

Lisätietoja: www.auris.fi, sähköposti: 
asiakaspalvelu@auris.fi, puhelinnumero 
044 770 8444.

Anna Myllymaa
- Kuulo-Auriksen kun-

toutuspäällikkö
- Koulutukseltaan 

fysioterapeutti YAMK, 
suorittanut myös 
ylemmän korkeakou-
lututkinnon kuntou-
tuksesta.

- Toimii fysioterapeutti-
na lasten jaksoilla

Piia Malmberg
- Kuulo-Auriksen toimitus-

johtaja
- Koulutukseltaan sai-

raanhoitaja AMK, terve-
ydenhoitaja YAMK sekä 
terveystieteiden maisteri.

- Valmistelee parhaillaan 
terveystieteiden maisterin 
tutkintoon liittyvää pro 
gradu -työtään kuulon 
kuntoutukseen liittyen.

ihmiset ovat huomanneet, että kuntoutus on 
täysin turvallista.

Uutena kuntoutusmuotona Kuulo-Aurik-
sessa alkaa vuoden 2022 alussa sopeutumis-
valmennuskurssien ohella myös kuulonäkö-
vammaisten aikuisten vaativa lääkinnällinen 
kuntoutus, jossa tehdään yhteistyötä näkö-
vammaisten kuntoutuksen asiantuntijoiden 
kanssa.

 19 



TEKSTI: ERKKI AHONEN 
KUVA: SARI  
SAVELA/LÄHDEMEDIA OY 

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

Palautan mieliin vuotta 1975. Olin itse 
silloin varhaisteini ja pyrin ymmärtä-
mään maailman menoa. Suomi isännöi 
heinäkuussa 35 valtion yhteistä Euroo-

pan turvallisuus- ja yhteistyö ETYK-huippu-
kokousta.

Samoihin aikoihin alkoi maailmalta kuulua 
uutisia, että Anne Pohtamo on kruunattu 
Miss Universumiksi El Salvadorissa. Kansain-
välisellä voitolla oli valtavan suuri painoarvo 
uutisissa ja lehdissä.

Anne on tarkka kuulostaan ja korvatulpat 
kulkevat hänellä usein messissä.

– Varmuuden vuoksi otan korvatulpat mu-
kaani, jos menen konserttiin. Usein olen niitä 
käyttänytkin. Minulla on melko herkät korvat 
ja aikuisiällä olen usein sairastanut korvatu-
lehduksia, joten mukanani on aina huivi jos 
merellä tuulee tai lentokoneen istumapaikka 
on lähellä lujaa puhaltavia ilmastointilaitteita. 

Hakeudun  
luonnon  
ääni- 
maailmaan 
aina kun voin

 20 



Syksyisin olen varmaankin ensimmäisiä, jotka 
käyttävät pipoa tai pantaa. 

– Olen huolestunut musiikin kovaäänisistä 
kuuntelutottumuksista. Joskus kun olen lai-
nannut autoani jollekin lapsista ja itse taas 
ajan sillä, niin säikähdän äänen volyymiä, mil-
lä he ovat musiikkia kuunnelleet. Olen myös 
varoittanut, että he varjelisivat korviaan. 

Pohtamo-Hietasen perhe asuu Kauniaisissa. 
Anne toimii edelleen kysyttynä juontajana ja 
yrittäjänä.

– Ihailen ihmisiä ja korvani lepäävät, kun 
kuuntelen miellyttävä-äänistä ja kohtalaisen 
matalaa puhetta. Korkeita ja kimeitä puheää-
niä vieroksun. Kun lomailemme Amerikassa 
on kiva kuunnella sikäläisiä radiotoimittajia, 
koska kaikilla on soinnikas ääni. 

Annelle mieluisia paikkoja ovat luonnossa 
metsä ja merenranta, jonka aaltojen ääntä hän 
kuvailee ihanaksi. Annen aviomies Arto soit-
taa kotona paljon 1950 - 60 -lukujen musiik-
kia, joka myös miellyttää korvaa.

– Lisäksi nautin kirkkokonserteista, etenkin 
jouluna. Luonnon äänet ovat ihana Luojan 
lahja meille niin kuin luontokin. Käyn harvoin 
kaupungin keskustassa ja vaistomaisesti ha-
keudun luontoon aina kun voin. 

– New Yorkissa asuessani meteli oli lakkaa-
maton. Siihen suurkaupungin hälinään korvat 
tottuivat, mutta kyllä silloinkin oli lepoa mo-
nin tavoin, että pääsin meren rannalle kau-
pungin ulkopuolelle.

Annella on omakohtaista kokemaa:  
– Olin kesällä 2015 pihalla kesäpaikallani, 
kun Puolustusvoimien hävittäjä lensi ylitseni 
puiden latvojen korkeudella ja kuului järkyt-
tävä pamahdus. Menin pelosta kyykkyyn ja 
laitoin kädet korvilleni. Silloin se oli jo myö-
häistä, sillä molemmat tärykalvot puhkesivat. 
Sen jälkeen korvia ja päätä särki kolmisen 
päivää. Jouduin ottamaan särkylääkkeitä. 
Hieman myöhemmin menin korvalääkärille ja 
tutkimuksissa molemmissa korvissa todettiin 
kuulon alenema. Erittäin ikävä tapahtuma, 
josta kärsin vieläkin. Toki Puolustusvoimat 
kantoivat vastuunsa. 

– Tuon ’lentoturman’ jälkeen oikeassa 
korvassani alkoi myös tinnitus. Ikävin se on 
illalla nukkumaan mennessä kun muut äänet 
vaimenevat.

Järjestössä toimiminen on Annelle tuttua 
niin kansainvälisellä kuin kansallisella tasol-
la. Mannerheimin Lastensuojeluliiton neuvola-
kummina hän toimi kymmenisen vuotta. 

– Keräsimme tapahtumilla toisten kummien 
kanssa varoja Ugandassa toimivaan lasten-
neuvolaan, johon koulutettiin lääkäri ja pai-

kallisista kyläkätilöistä asiantuntevia oikeita 
kätilöitä. Kyläkätilöt tiesivät jo paljon synny-
tyksistä, mutta esimerkiksi hygieniatietoudes-
sa oli niin suuria puutteita, että kotisynnytyk-
sissä saatettiin napanuora katkaista vaikkapa 
isännän metsästyspuukolla.

– 2000-luvun alussa kun Jorvin sairaala 
vielä oli itsenäinen yksikkö, pyydettiin minua 
vasta perustetun Jorvin lasten ystävien halli-
tukseen. Kaikki neljä lastamme ovat syntyneet 
Jorvissa ja meistä pidettiin siellä hyvää huol-
ta. Koin, että nyt voin antaa hyvää takaisin. 
Järjestimme muun muassa gaala-iltoja hienoi-
ne ohjelmineen ja ruokineen. Tuotoilla han-
kimme mm. keskosten kuljetuskaapin, valvon-
tamonitorin ja monenlaista muuta tarpeellista, 
kallista laitteistoa Jorvin lastenyksiköihin. 
Sekin oli hyvin mielekästä vapaaehtoistyötä, 
josta pidin kovasti. Olin mukana kuusi vuotta.

Annen arkeen ja moniin viikonloppuihin 
kuuluu OlenNainen -naistenpäivien tarjoa-
minen Suomen ev.lut. -seurakuntiin, joissa 
hän toimii yhtenä luennoitsijana. Anne toimii 
Suomen Raamattuopistolla naistyön koordi-
naattorina. 

– Työ on mielekästä ja niin sanoakseni 
’sydämen työtä’, koska saan julistaa Evanke-
liumia eli Jumalan Sanaa, joka saa koskettaa 
ihmisiä Jumalan rakkaudella.

Annen perheeseen kuuluvat puolison lisäksi 
neljä aikuista lasta kumppaneineen sekä kol-
me rakasta lastenlasta. 

– Heitä tapaamme usein ja autamme myös 
silloin tällöin lastenhoidossa tarvittaessa. Sa-
nonta, että lapsenlapset ovat elämän jälkiruo-
kaa, on niin totta. 
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Kuuloliiton Myrsky korvassa -melukam-
panja on suunnattu esikouluikäisistä 
neljäsluokkalaisiin. Opettajille on 
tehty oppitunteja varten 24 dian esitys 

melusta, kuulosta ja kuulonsuojelusta. Ladat-
tavat materiaalit sisältävät ohjattua ja toimin-
nallista keskustelua meluasioiden ympäriltä ja 

piirustuskilpai-
lun aiheesta. 

Rovaniemen 
Koskenkylän 
koulussa me-
lukampanja 
on otettu ilolla 
vastaan. Opetta-
ja Sari Lehmus-
keto opettaa 2. 
luokkaa ja hänen 

TEKSTI: ERKKI AHONEN

Miellyttävä 
ääniympäristö 
on yhteinen 
asia

Espoon Auroran 
koulun 4. luokkalai-
sen oppilaan työ.

Espoon Auroran koulun 4. luokkalaisen oppilaan työ.
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hiljaa oleminen on asia, 
jonka oppimiseen menee 
aikaa ja vähitellen on 
opeteltu eri menetelmiä.

– Tärkeintä olisi 
saada lapsi itse oivalta-
maan, ilman pelkoa ja 
pakottamista, se mitä 
oma kovaäänisyys aihe-
uttaa lähellä oleville ja 
sitä kautta löytää sisäis-
tä oivallusta siitä, että 
opettelemalla hiljaista 
työskentelyä, samalla 
kunnioitetaan toisen 

tilaa, oikeutta saada olla rauhassa. 
– Luokassamme on kokeiltu monia eri 

menetelmiä työrauhan parantamiseen ja aina 
jollekin joku menetelmä nappaa. Ison suosion 
on saavuttanut rauhankorkit, jotka jaetaan jo-
kaisen päivän alussa pulpetille ja jos osaa olla 
häiritsemättä tunteja ja työskennellä hiljaa, 
säilyy korkki pulpetilla päivän ja päivän loput-
tua korkin saa laittaa rauhankukkaroon. 

luokassaan on 16 oppilasta. 
– Jokainen dia aiheutti paljon keskustelua. 

Tehtävä, jossa tuotettiin ääniä ensin keholla, 
sitten puheella, oli hyvä havainnoimaan sitä, 
miten toisen viestin voi vielä jotenkin vastaan-
ottaa, jos keho tuottaa äänen, mutta jos itse 
puhumme, emme oikeasti kuule toisen viestiä.  

– Eniten keskustelua aiheutti lasten lähi-
piirissä ja heidän elämässään olevat ihmiset, 
joilla on kuulokoje ja 
he, jotka eivät kuule 
tai pysty puhumaan. 
Heistä oppilaat tah-
toivat kertoa kaikille 
ja jakaa kokemiaan. 

– Lapset osallistui-
vat piirustuskilpai-
luun innoissaan ja 
tekivät työt tunteel-
la, hän ylistää.

Sarin mukaan osa 
luokan oppilaista on 
erittäin herkkiä me-
lulle ja osa oppilaista 
on taas kovin puhe-
liaita. Osalle lapsista 

Tuurin koulun  
eskarilaisen työ

Espoon Auroran 
koulun 4. luokkalai-
sen oppilaan työ.

➔
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– Kun on 10 korkkia kerättynä, saa tulla 
ostoksille Open kauppaan. Kaupasta voi ostaa 
mm. mahdollisuuden pelata koulupäivän aika-
na lautapeliä, olla liikuntasalissa renkaissa ja 
nyt suosikki ostos on ollut oppitunnin pitämi-
nen. Lapset itse suunnittelevat oppitunnin ja 
pitävät sen. Mahtavia tunteja ovat pitäneet: 
kuvista, liikuntaa ja matikkaa tähän mennes-
sä. 

ÄÄNILIIKENNEVALOT eli ns. meluvalot ovat 
lisänneet työrauhaa. Meluvalot ovat olleet luo-
kan käytössä nyt viisi viikkoa ja ne ovat olleet 
oikein hyvä konkreettinen palaute lapsille, 
joilla on kantava ääni. 

– Myös opettajana olen oppinut säätelemään 
ääntäni liikennevalon avulla, mikä on todella 
tärkeää. Olenhan heille myös roolimalli siitä 
miten ääntä käytetään. 

– Meluvalot ovat kuin piste iin päälle. Ne, 
jotka ei näe tai kuule omaa puhumistaan, 
kuulevat sen kun valo ääntää. Mutta harjoit-
telua tämä koulu on työrauhan suhteen koko 
ajan. Oppimassahan koulussa ollaan, kiteyttää 
Lehmusketo. 

Kuuloliiton asiantuntija Esa Kalela kävi 
pitämässä kampanjatunnit Auroran koulussa 
Espoossa. Luokassa oli 20 neljäsluokkalaista. 

– Oppilaat tykkäsivät paljon ja jaksoivat hy-
vin keskittyä. He olisivat halunneet kuunnella 
ja keskustella aiheesta vielä pidempäänkin. 
Kaikkien mielestä aineisto oli tosi kiva!  

– Keskustelimme kaikesta paljon. Eniten 
ehkä keskusteluttivat kysymykset: mistä me-
lua syntyy, mikä on melua ja missä koulussa 
tai luokassa on melua. 

– Aihe selvästi kiinnosti oppilaita ja aina-
han ulkopuolisen vetämä sessio on arkirutii-
nista poikkeavaa ja sitä myöten kivaa.

Neljäsluokkalaiset piirsivät mikä heille on 
melua. Luokan mestarityöt valittiin äänestyk-
sellä, jonka kriteereinä olivat työn puhuttele-
vuus, värit ja luovuus. Luokka valitsi kriteerit 
itse. 

AURORAN KOULUN opettaja Raija Herrala 
kertoo meluvalistuksen jälkeen, että oppi-
laat ovat selvästi tietoisempia meluhaitoista 
ja ympäröivästä äänimaailmasta. Vapaissa 
tilanteissa hän on kuullut oppilaiden sanoneen 
”Älä huuda mun korvaan, pliiiis!”.  

– Oppilaat olivat hyvin kiinnostuneita 
aiheesta; he suorastaan imivät itseensä kaiken 
näkemänsä ja kuulemansa. Lisäksi teema nos-
ti esille erilaisuuden ymmärtämisen ja hyväk-
symisen. Teemaa laajennettiinkin myöhemmin 
oppitunneilla mm. liikuntavammaisuuteen. 

Herralan mielestä ennaltaehkäisyn tulokul-
masta meluteema sopi erinomaisesti neljän-
nelle luokka-asteelle. Toisaalta myös yläkoulu-
laiset voisivat hyötyä teeman käsittelystä. 

– Pilottikokeilussa näkemäni perusteella 
materiaalille on varmasti kysyntää alakou-
luissa. Uskoisin, että tämän asiantuntijoiden 

tekemän materi-
aalin avulla opet-
tajan olisi helppo 
pitää teematunnit 
itsekin. 

Alavuden Tuurin 
koulun esikou-
luopettaja Teija 
Kallioniemi on 
hyötynyt myös 
aineistosta.

Koskenkylän koulun 
2. luokkalaisen oppi-
laan työ.

➔
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Koskenkylän 
koulun 2. 
luokkalaisen 
oppilaan 
työ.

Koskenkylän koulun 
2. luokkalaisen oppi-

laan työ.

– Kampanja on paran-
tanut työrauhaa. Kun 
melutaso nousee, lapsia 
on helppo muistuttaa ope-
tusdian korvan aistinkar-
vasoluista, jotka lakoavat 
melussa ja ne eivät enää 
parane. Se auttaa aina 
hetkeksi ainakin.

MYRSKY KORVASSA  
AINEISTON SISÄLTÖ:
Aiheeseen perehdyttävä 
PowerPoint esitys, jossa 
on mukana runsaasti kes-
kustelua ja toiminnallisia osuuksia (osa 1) 

Ohjeistus esityksen läpikäymiseen ja vink-
kejä toiminnallisten osuuksien toteuttamiseen 
(osa 2) 

Piirustuskilpailun toteuttaminen (osa 3)

Aineisto: www.kuuloliitto.fi - > Ajankohtaista 
- > Myrsky korvassa -melukampanja 

Lisää lasten piirustuksia esillä 22.- 26.11. 
Kuuloliiton facebook-sivuilla.
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Uudella Kuulorata-mobiilisovelluksella voi 
nyt harjaannuttaa kuuloaistia erilaisten 
musiikki- ja puhetehtävien sekä pelien 
avulla. Kuulonkuntouksen ammattilaiset 
ovat kehittäneet sovelluksen 
vapaaehtoisvoimin. Kuuloradan voi 
ladata omalle puhelimelle ilmaiseksi 
sovelluskaupoista. 

– Sovelluksen kehittäminen alkoi vuoden 2016 
paikkeilla. Työssäni Tampereen yliopistollisen 
sairaalan puheterapeuttina tapaan paljon huo-
nokuuloisia ja kaipasin työhön avuksi työka-
lua, jolla voisi harjoittaa kuuloa. Kuuntelu on 
aivotyötä ja oikeanlaisen syötteen avulla aivot 
pystyvät organisoitumaan uudelleen, sanoo 
puheterapeutti Sari Vikman.

Ennen Kuulorata-sovelluksen käyttöönot-
toa puheterapeutit käyttivät vuodesta 1999 
lähtien käytössä ollutta Eila Lonkan ja Reijo 
Aulangon kokoamaa kansiota, joka sisälsi 
erilaisia englannin kielestä suomen kieleen 
käännettyjä ja sovitettuja harjoitteita. 

– Havaitsimme, että harjoittelukumppa-
nin puute esti monilla kuunteluharjoitusten 
tekemisen, mikä lisäsi tarvetta digitaaliselle 
aineistolle. 

– Taustalla oli myös resurssien puute 
sairaaloissa. Sovelluksen avulla pystyimme 
tuomaan harjoittelumahdollisuuden kaikkien 
ulottuville, kertoo HUSin puheterapeutti Kati 
Pajo.

Myös tutkimukset ovat vahvistaneet, että 
aikuisille kuulovammaisille on nykyään tar-
jolla hyvin vähän julkisen terveydenhuollon 
tarjoamaa puheterapiaa. 

– Vuonna 2010 tehty tutkimus paljasti, että 
kuulokeskuksissa tai -asemilla työskentelevien 
puheterapeuttien luona tapahtuvia aikuisten 
tutkimuskäyntejä oli keskimäärin vain kaksi 
ja kuntoutuskäyntejä vain yksi kuukaudessa. 
Puheterapian tarjonta painottuu voimakkaasti 
lapsiin. Haasteena on, ettei puheterapeuttien 
määrää ole lisätty erikoissairaanhoidossa, 
vaikka puheterapeutin tutkimusten ja kun-
toutuksen tarve on voimakkaasti kasvanut, 
toteaa professori Kerttu Huttunen Oulun 
yliopistosta. 

TEKSTI: JUHA HIETALA

Uusi sovellus 
harjoittaa kuuloaistia

Sari Vikman

Kati Pajo
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Sovellusta on sen ilmestyttyä markkinoitu 
sairaaloiden kuulokeskuksille ja kuuloasemil-
le, kuulonkuntoutuksen ammattilaisille ja 
esimerkiksi Audiologian päivien osanottajille. 
Vikman kertoo, että eri-ikäiset käyttäjät ovat 
suhtautuneet sovellukseen eri tavoin, mutta 
kokonaisuudessaan sovellus on koettu helppo-
käyttöiseksi. 

– Myös monet ikäihmiset ovat pitäneet 
sovelluksen käytöstä, eli sovellus lähtökohtai-
sesti sopii kaikenikäisille. Sovelluksessa on 
pisteytysjärjestelmä, jolla käyttäjä voi seurata 
edistymistään. Tämä järjestelmä on koettu 
hyvin kannustavaksi. 

KUULORATA-SOVELLUSTA KEHITETTÄESSÄ oli 
alusta asti tavoitteena luoda maksuton ohjel-
ma, joka olisi kaikkien saatavilla. 

– Sovellus syntyi käytännössä talkootyönä. 
Rahaa tarvittiin sovelluskehitykseen, josta 
huolehti tamperelainen Outloud Oy. Sillä 
oli jo aiempaa kokemusta kuuloon liittyvien 
sovellusten tekemisestä. Hyödynsimme työssä 
runsaasti olemassa olevia verkostojamme, ja 
apurahoja saatiin muun muassa Suomen Au-
diologian yhdistykseltä ja Kuuloliitolta, sanoo 
Vikman.

Sovelluksesta tehtiin ensin suppeampi pilot-
tiversio. Sen toimivuutta selvitettiin käytettä-
vyystutkimuksella, johon osallistui 19 sisä-
korvaistutteen käyttäjää. Lisäksi harjoitusai-
neistokansion sisältämien ja siihen lisättyjen 
harjoitusten käytettävyydestä oli tehty kaksi 
kuulokojeiden ja sisäkorvaistutteiden käyttä-
jien kokemuksia kartoittanutta tutkielmaa, 
joissa nousi esiin tarve saada harjoitukset digi-
taaliseen muotoon. 

Huttusen mukaan olemassa olevien harjoi-
tusten lisäksi mobiiliversioon laadittiin paljon 
uusia tehtäviä. Ne ulottuvat yksinkertaisista 
hyvinkin vaativiin harjoituksiin. Käyttäjä voi 
valita kuuntelutilanteiden vaikeuttamiseksi 
kaiun ja useita erilaisia hälyjä sekä säätää 
taustahälyn voimakkuutta haluamalleen 
tasolle.

Huttunen korostaa, että tutkimusten perus-
teella musiikin kuuntelun on havaittu olevan 
erittäin tärkeää kuulon harjoittamiselle. 

– Saimme onneksi esimerkiksi lahjakkaan 
musiikkikasvatuksen opiskelijan avuksi 
soittamaan eri instrumentteja ja laulamaan 
sovellukseen kehitettyä musiikkiosiota varten. 
Erittäin hienoa oli, että saimme näyttelijä Ris-
to Tuorilan sovelluksen miesääneksi.

Vikman kertoo, että sovelluksen kehittä-
misen pohjaksi on kahlattu läpi suuri määrä 
tutkimuksia, jotka käsittelevät auditiivis-kog-
nitiivisia kuulonharjoituksia. Erityisesti hä-
lyssä kuuntelun harjoittelemisen on havaittu 
olevan tehokasta puheen erottelukyvyn 
kehittämiseksi. 

– On tärkeää, että jäljellä oleva kuulo saa-
daan mahdollisimman tehokkaasti käyttöön. 
Kommunikointitaidot kasvavat harjoituksia 
tehdessä, Pajo korostaa.

– Apua kuulovammojen aiheuttamiin on-
gelmiin saadaan usein liian myöhään. Sään-
nöllisten kuunteluharjoitusten avulla myös 
kuulokojeita saataisiin käyttöön nykyistä 
paremmin. Kuulon aktiivinen käyttö paran-
taa aivoterveyttä, mikä taas voi vähentää 
esimerkiksi ikääntyneiden muistiongelmia 
Kansainvälisen vaikuttavuustiedon pohjalta 
kuulonharjoituksia suositellaan tehtäväksi 
Kuulorata-sovelluksella kolme kertaa viikossa 
aina puoli tuntia kerrallaan, Huttunen toteaa.

– Aloittaa voi aivan lyhyilläkin harjoitushet-
killä. Harjoituksia on hyvä tehdä kuulokojeilla 
tai sisäkorvaistutteella vähintään kuukauden 
ajan.

– Toivomme, että sovellus olisi mahdolli-
simman pitkäikäinen ja se otettaisiin laajasti 
käyttöön. Sillä voi harjoittaa kuuloaan ajasta 
ja paikasta riippumatta. Sovelluksessa on ke-
hityshankkeessa harjoitteluaan suorittaneiden 
Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden 
syöttämänä erittäin runsaasti sanoja, lauseita 
ja lyhyitä tekstejä, joten sovelluksen sisältä-
miä harjoituksia riittää pitkäksi ajaksi. 

 

Kerttu Huttunen
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Yhteiskuntaa avattiin Seinäjoella loka-
kuussa. Kymmenenteen Hilja-seminaa-
riin osallistui 35 kuulijaa alueen eläke-
läis- ja kuuloyhdistyksistä. Teemana oli 

pandemiasta toipuminen.
Kansanedustaja Paula Risikko on vierail-

lut seminaarissa jo yhdeksän kertaa. Kuu-
loliiton toiminnanjohtaja Sanna Kaijanen 
ja Risikko ottivat esille ensi tammikuussa 
järjestettävät aluevaalit. 

– Tarvitaan kaikenikäisiä ja erilaista 
osaamista. Kun ajattelen mitä Kuuloliittokin 
tekee, joka on yksi valovoimaisia järjestöjä ja 
te tiedätte niistä paljon: lähtekää ehdokkaak-
si, että saadaan järjestön ääntä!

– Kuntien tehtävänä on edistää terveyttä ja 
hyvinvointia, kunnilla on ensisijainen vastuu. 
Järjestöjen edustajia tarvitaan tueksi, siksi 
usutan teitä mukaan, Risikko patisti. 

– Palveluita on kehitettävä asiakasläh-
töisesti ja ihmisiä kuunnellen. Järjestöjen 
ja alueiden yhteistyölle on luotava toimivat 
rakenteet. 

Toiminnanjohtaja Kaijanen kysyi, mitä 

järjestöt ja vapaaehtoiset odottavat yhteiskun-
nalta? 

– Kuulonkuntoutuksen rooli on vielä auki. 
Kuntoutuskomitean mietintö ehdottaa vaati-
van lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämis- 
ja rahoitusvastuun siirtämistä hyvinvointi-
alueille. Hyvinvointialuevaalit ovat ihmisten 
sote-palveluiden tulevaisuuden näkökulmasta 
aivan keskeiset vaalit.

– Järjestöjen toimintaedellytykset ja rahoi-
tus on turvattava. Rahoituksen jatkumisesta 
ilman katkoksia on sovittava hyvinvointialu-
eiden ja kuntien kesken osana hyvinvointi-
aluestrategiaa. 

– Vammaisten ihmisten ja heitä edustavien 
järjestöjen osallisuutta on lisättävä hyvinvoin-
tialueilla, Kaijanen muistutti. 

Kaijanen otti myös esille, että Suomesta 
puuttuu tarkka kuulovammaisten määrän ar-
vio ja maahan tarvitaan kuulovammarekisteri. 

Kokemustoimijat Margit Sasi Kansallisis-
ta Senioreista ja Sisko Halonen Eläkeliiton 
Lehtimäen yhdistyksestä kertoivat miten he 
ovat selvinneet pandemiasta ja miten yhdistys 
on elpynyt pandemiasta.

TEKSTI JA KUVAT: ERKKI AHONEN

Aluevaalit tärkeitä järjestöille

Potretis-
sa vas. 
Sanna 
Kaija-
nen, 
Hillervo 
Kujan-
pää ja 
Paula 
Risikko.
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– Eläkeliiton Lehtimäen yhdistys on pie-
ni 360 jäsenen yhdistys entisen Lehtimäen 
kunnan alueella, jossa asuu nykyisin n. 1 500 
henkilöä. Yhdistyksellä on tärkeä tehtävä alu-
een hyvinvointipalvelujen ”vartijana”, mutta 
ennen kaikkea palvelujen tarjoajana verkosto-
yhteistyönä alueen muiden yhdistysten kans-
sa. Siirryttäessä hyvinvointialueisiin on suuri 
vaara, että tällaiset pienet alueet unohtuvat. 
Meidän yhdistyksessä pitää huolehtia näis-
tä meitä lähellä olevista parhaan kykymme 
mukaan.

– Olen toiminut viime kauden Järvi-Pohjan-
maan vammaisneuvoston puheenjohtaja. Yhä 
vielä olemme törmänneet esteettömyysasioi-
hin. Esteettömyys nähdään vain liikuntaestei-
den poistamisesta. Ja sielläkin mennään usein 
siitä, mistä aita on matalin. Mutta meidän 
tulisi ottaa huomioon, että esteettömyys on 
rakennetun ympäristön, visuaalisen, auditii-
visen, sosiaalisen ja psyykkisen ympäristön ja 
viestinnän esteettömyyttä.  Aiheita on käsi-

Aluevaalit tärkeitä järjestöille

Sisko Halonen Lehtimäeltä oli yksi kokemustoimi-
joiden puheenvuoron esittäjistä.

telty Hilja-seminaareissa, mutta pohdittavaa 
varmasti riittää. Tietysti hyvinvointialueiden 
alkuun lähtemisen käsittely on tärkeää. Myös 
eri yhdistysten yhteistyön esille tuominen - 
esim. muistisairaat/kuulovammaiset. Meillä 
on ehkä enemmän yhteistä kuin erottavaa. 

Halonen kertoi seminaarin päätyttyä, että 
toiminnanjohtaja Kaijasen nostama termi ver-
taistukivelka puhutti häntä erityisesti. 

– Miten se on korvattavissa? Kuinka suu-
ria, korjaamattomia vaurioita on syntynyt? 
Vertaistuki on meille jokaiselle tärkeää, olipa 
sitten kysymys työyhteisöstä, vanhemmuu-
desta, omasta ikäryhmästä jne. Mutta kuinka 
tärkeää se onkaan erityisryhmään kuuluvalle? 
Oma ryhmä voidaan määritellä monella taval-
la: Olen heikkonäköinen, -kuuloinen, liikunta-
esteinen, tautiryhmäni on xx. Määritelmiä on 
satoja, mutta jokaiselle on tärkeää löytää joku 
vertainen, jonka kanssa voi samalla tasolla 
keskustella, kokea yhteisöllisyyttä.

– Kaikki seminaarin aiheet olivat mielen-
kiintoisia, puhuttelevia, tärkeitä. FT Maire 
Paltareen loppupuheenvuoro oli syvää koke-
musta, elämänviisautta huokuvaa. Todellinen 
loppuhuipentuma seminaarille, kertoi Halo-
nen.

Tiedonsaannin esteitä esitteli etäyhteydel-
lä Ulla Konkarikoski. Hän edusti Cochlear 
Nordic AB:ta.

Kehittämispäällikkö Anniina Lavikainen 
selosti osuudessaan, miten korona muuttaa 
digitaitoja.

– Digitaidot ovat tulevaisuuden kansa-
laistaitoja. Digitaidot-projekti tuottaa tietoa 
kuulovammaisten ikäihmisten arkeen. Koro-
na-aikana vasta-alkajien tilanne vaikeutui 
entuudestaan, kuitenkin kehitettiin etädigitu-
en muotoja.

– Kaikkien palvelujen digitalisoiminen ei 
saa johtaa siihen, että kasvokkaista palvelua 
on vaikea saada. Kaikenikäisten digituen tar-
ve tulee tunnistaa.

Loppupuheenvuoron ja katsauksen mennei-
siin vuosiin esitti virtolainen FT Maire Palta-
re. Tilaisuuden juonsi kauhajokinen Hillervo 
Kujanpää.
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Kuule ja muista -hankkeen kyselyn 
mukaan ikääntyneiden parissa 
työskentelevät sote-alan ammattilaiset 
kohtaavat kuulovammaisia asiakkaita 
päivittäin. Vaikka kuulon ja muistin yhteys 
jollakin tasolla tunnetaan, on esimerkiksi 
kuulonkuntoutukseen ohjaaminen 
monille vierasta. Sote-ammattilaiset 
näkevät työssään paljon kuulokojeiden 
käyttöön liittyviä haasteita. 

Kuuloliiton Kuule ja muista -hanke ha-
lusi selvittää sotealan ammattilaisille 
suunnatulla kyselyllä heidän yleistietä-
mystään kuulosta ja muistista. Kysely 

kartoitti lisäksi ammattilaisten kokemuksia, 
ajatuksia ja asenteita niiden asiakkaiden 
kohtaamisesta ja tukemisesta, joiden kuulo 
on alentunut. Kysely lähetettiin satunnaisesti 
valituille ikääntyneiden sosiaali- ja terveys-, 
sekä asumispalveluita tuottaville yksiköille 
ympäri Suomea. Kyselyyn vastasi yhteensä 76 
henkilöä. 

Ikääntyneiden parissa työskentelevät sote-
alan ammattilaiset kohtaavat päivittäin asi-
akkaita, joilla on kuuloon ja tiedonkäsittelyyn 
liittyviä haasteita. Vastaajista 74 % ilmoitti 
tapaavansa päivittäin asiakkaita, joiden kuulo 
on heikentynyt ja 66 % ilmoitti tapaavansa 
päivittäin heitä, joilla ovat heikentyneet sekä 
kuulon että tiedonkäsittelyn toiminnot.

Kyselyn vastausten perusteella sotealan 
ammattilaisilla on kohtuullinen yleistietämys 
kuulosta, muistista sekä tiedonkäsittelystä. 
Ikääntymisen ja ikäkuulon yhteys tunniste-
taan suhteellisen hyvin sekä kuulon heiken-
tymisen tiedostetaan koskettavan suurinta 
osaa yli 75-vuotiaista. Ikäkuuloon liittyviksi 
ongelmiksi osataan liittää kyvyttömyys havai-
ta korkeita taajuuksia, vaikeus erottaa sanoja 
sekä haasteet saada puheesta selvää.

OSA IKÄKUULON TAUSTATEKIJÖISTÄ, kuten 
esimerkiksi melu, osataan tunnistaa selkeästi 

yhdeksi mahdolliseksi ikäkuulon aiheuttajak-
si. Kuulon alenemisen riskitekijöistä sydän- ja 
verisuonitaudit, diabetes ja tupakointi ovat 
kuitenkin vielä tuntemattomampia. 30 % vas-
taajista ei osannut sanoa lisäävätkö diabetes, 
sydän ja verisuonitaudit tai tupakointi riskiä 
kuulon heikkenemiselle.

Myös kysymys muistitoimintojen taustateki-
jöiden vaikutuksesta sai vastaajien mielipiteen 
jakautumaan. Aikuisiän diabeteksen ja tupa-
koinnin vaikutusta tiedonkäsittelyn ja muisti-
toimintojen tasoon ikääntyneillä ei tunnisteta. 
Sen sijaan sosiaalisen ja älyllisen aktiivisuu-
den merkitys muistitoimintojen ja tiedonkä-
sittelyn heikkenemisen ennaltaehkäisyssä oli 
hyvin tiedossa. Kuulon yhteys muistitoimin-
toihin ja tiedonkäsittelyn tasoon oli vastaajilla 
tiedossa, ja kuulon ja muistin yhteyden teoriat 
olivat osalle vastaajista tuttuja. Teorioista 
yhteisen tekijän teoria oli vastaajille selvästi 
tuntemattomin.

Kyselyn vastausten perusteella asiakkaiden 
kuulemisen tason muutoksista tehdyistä ha-
vainnoista keskustellaan pääsääntöisesti hen-
kilöstön keskuudessa ja ne otetaan jokseenkin 
yleisesti puheeksi myös asiakkaan omaisten 
kanssa. Vajaa puolet vastaajista ilmoitti, että 
muutokset kuulossa kyllä huomioidaan, mutta 
usein tilannetta jäädään vain seuraamaan. 

Kyselyn vastaukset osoittivat myös, että 
vaikka kuulon kuntoutuksen tavoitteet tie-
detään ja ymmärretään, vain harva kyselyyn 
vastanneista sotealan ammattilaisista tietää 
miten kuulon kuntoutukseen ohjaudutaan. 
Puolet kyselyyn vastanneista sotealan ammat-
tilaisista on jokseenkin samaa mieltä siitä, 
että he kykenevät auttamaan asiakkaitaan 
kuulon apuvälineiden käytössä. Kuitenkin 

Kuule ja muista –hankkeen kysely:
Ikäihmisten parissa työskentelevät 
tarvitsevat tietoa kuulosta, muistista 
ja apuvälineistä
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KUULOKOJE OLI TUTUIN ja useinmiten vastaan 
tullut kuulon apuväline. Muut kuulemisen 
apuvälineet olivat suurimmalle osalle vastaa-
jista vieraimpia, vaikka osa olikin hyödyntänyt 
asiakkaidensa kanssa myös kommunikaatto-
ria, induktiosilmukkaa sekä matkapuhelimen 
eri ominaisuuksia. Vastaajat toivat selvästi 
esille, etteivät he olleet juurikaan saaneet 
ohjausta kuulon apuvälineiden käyttöön ja 
huoltoon tai opastusta asiakkaiden kuulon 
apuvälineiden käytön tukemiseen. Selkeä 
enemmistö vastaajista ilmaisi tarvitsevansa 
lisää koulutusta aiheesta.

Vastaajien kokemukset kuulon apuvälineis-
tä olivat ristiriitaiset. Pääsääntöisesti kuulon 
apuvälineet koettiin hyödylliseksi. Niiden 
katsottiin tukevan asiakkaan omatoimisuut-
ta, kokonaisvaltaista itsenäistä selviytymistä 
sekä sosiaalista kanssakäymistä. Vastaajat 
kertoivat, miten tärkeää asiakkaalle on tulla 
kuulluksi ja ymmärretyksi häntä hoidettaessa, 
kuinka kuulokoje tukee potilasyhteistyötä ja 
helpottaa kommunikointia.

Kuulon apuvälineisiin liittyi vastausten pe-
rusteella myös ongelmia. Muistisairaiden kans-
sa suurimmaksi ongelmaksi vastaajat kertoivat 
laitteiden katoamisen arjessa. Lisäksi ikäänty-
neet asiakkaat eivät vastaajien mukaan halua 
käyttää kuulokojeita, koska he eivät koe hyöty-
vänsä niistä. Sotealan ammattilaiset kertoivat 
vastauksissaan, että kuulon apuvälineiden 
käyttöönoton jälkeen ikääntyneiden on vaikea 
tottua uuteen ja outoon kadoksissa olleeseen 
äänimaailmaan, minkä takia kojeet jäävät 
usein käyttämättä kirjahyllyn reunalle. 

Kuulon apuvälineiden huolto koetaan ky-
selyyn vastanneiden sotealan ammattilaisten 
keskuudessa ongelmalliseksi. Kojeita käyte-
tään ja huolletaan välinpitämättömästi. Asi-
akkaat tai heidän läheisensä eivät itse osaa 
tai kykene huoltamaan kojeita. Lisäksi työ-
yhteisöissä ei tiedetä, kenen vastuulla kuulon 
apuvälineiden huolto on, selkeää työnjakoa 
tai vastuuttamista ei olla tehty. Huomioitavaa 
on lisäksi se, että yleisin syy toimimattomaan 
kuulokojeeseen on paristojen loppuminen. 

Kyselyn tulosten perusteella Kuule ja muis-
ta -hanke ryhtyy tuottamaan verkkokurssia 
sotealan ammattilaisille vahvistaakseen hei-
dän osaamistaan kuulosta ja muistista, kuulon 
apuvälineistä ja niiden huollosta. Osallistujille 
maksuton verkkokurssi julkaistaan vuoden 
2022 alussa. Lisätietoa hankkeesta Kuulolii-
ton nettisivuilta tai asiantuntijoilta:

Asiantuntija Maarit Honkasola 
maarit.honkasola@kuuloliitto.fi 
044 346 9544

Asiantuntija Tiina Ahonen 
tiina.ahonen@kuuloliitto.fi 
044 346 9539

Kuulolla 90 
– Kuuloliitto 90 vuotta

Kovakantinen kirja

Kirjoittaja: Ulla Böhling

Kuuloliiton toiminta on ollut voimakkaas-
sa murroksessa 90-luvulta lähtien. Perin-
teisen toiminnan rinnalle ovat nousseet 
uusina teemoina kuulonsuojaus, esteet-
tömyys ja ihmisoikeudet. Järjestön toi-
minnan painopiste on vähitellen siirtynyt 
palvelutuotannosta kansalaisjärjestötoi-
mintaan.

kuuloliitto.fi/palvelut/verkkokauppa
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Keväällä 2019 aloitin Digitaidot-projek-
tissa, jonka tavoitteena oli vahvistaa 
kuulovammaisten ikäihmisten digitai-
toja. Projektissa yhdistyi monta minua 

kiinnostavaa asiaa: kuulovammat, ikäänty-
minen, osallisuus, digitalisaatio, oppimisen 
edistäminen. Tänään on viimeinen päiväni 
tässä hankkeessa.

Oloni on syvästi kiitollinen, sillä olen saanut 
vetää aivan huikeaa projektia ja oppia val-
tavasti. Olen tutustunut kuulovammaisiin 
vapaaehtoisiin ympäri Suomea ja monin 
paikoin minulle tuntemattomaan Suomeen. 
Se, miten voimme edistää oppimista on alka-
nut kiinnostaa minua aiempaakin enemmän. 
Vammaisuuteen ja saavutettavuuteen liitty-
vät kysymykset ovat laajentaneet ajatteluani 

“Digitaidot kuuluvat kaikille”
Ajatuksia viimeisenä päivänäni  
Kuuloliiton Digitaidot-projektissa

yhdenvertaisuudesta ja osallisuudesta.
Tähän kahteen ja puoleen vuoteen on mah-

tunut myös pandemia, joka pakotti meidät 
kaikki sopeuttamaan elämäämme ja tapojam-
me. Viimeistään sen myötä digitalisaatiosta on 
tullut osa meidän kaikkien elämää.

Digitalisaation monet kasvot
Kuuloliiton työntekijänä näen digitalisaatiossa 
paljon hyvää: digiloikan myötä yhä useampi 
palvelu on saatavilla kirjallisessa muodossa. 
Tämä on hieno asia: ei tarvitse pinnistellä 
puhelimessa tai asiointipisteessä saadakseen 
selvää. Etätapaamiset voivat helpottaa osal-
listumista: kun osallistujat puhuvat selkeästi 
ja rauhallisesti, yksi kerrallaan ja huolehtivat 
siitä, että heidän kasvonsa on valaistu, ta-
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paamisissa ei tarvitse miettiä, kuka puhuu ja 
minne katsoa. Melu on helpompi rajata taka-
alalle, kun etätapaamisen äänet voi johtaa 
suoraan kuulokojeisiin.

Näen myös sen toisen puolen: digitalisaatio 
on tapahtunut huimalla vauhdilla. Korona-
pandemia nopeutti tahtia. Mutta digiloikkaa 
vauhdittaa myös puhe digitalisaation hyödyis-
tä ja mahdollisuuksista, palvelujen tehostumi-
sesta, itsenäisyyden vahvistumisesta. Tuossa 
puheessa ja vimmassa tuntuu unohtuneen se 
tosiasia, että jopa 30% suomalaisista ei koe 
pärjäävänsä itsenäisesti digitaalisissa pal-
veluissa. Tähän 30 prosenttiin kuuluu kai-
kenikäisiä, -taustaisia ja –kuntoisia ihmisiä. 
Joukossa on niitä, jotka vastustavat digitali-
saatiota periaatteellisesti. Digikelkkaan hyp-
pääminen tai siitä ulosjääminen ei kuitenkaan 
ole vain “tahdon asia”. Elämäntilanteemme – 
laveasti ymmärrettynä – vaikuttaa kykyymme 
ja haluumme käyttää älylaitteita ja digitaali-
sia palveluita. Usein se myös määrittää, miten 
paljon tukea meille on ylipäätään saatavilla.

Nämä erilaiset tarinat ansaitsevat tulla 
kuulluksi, nähdyksi ja huomioiduksi. Digita-
lisaatiota ne eivät kuitenkaan enää pysäytä. 
Siksi koen, että meillä kaikilla on velvollisuus 
miettiä, miten me voimme osaltamme tukea 
niitä, jotka eivät pärjää itsenäisesti tai edes 
avusteisesti digitaalisessa palveluviidakossa. 
Halusimme tai emme, digitaidoista on tullut 
uusi kansalaistaito.

Digituki kuuluu kaikille
On täysi selviö, että digitaalisten palveluiden 
saavutettavuutta ja käytettävyyttä on kehitet-
tävä. Helppokäyttöisetkin digipalvelut kui-
tenkin edellyttävät jonkinlaisia digitaitoja ja 
palvelujen ymmärrystä sekä toimivaa laitteis-
toa ja yhteyksiä. Näiden osalta huomio kään-
tyy meihin. Mitä sinä, minä ja me teemme sen 
eteen, että läheisemme ja tuttavamme voivat 
käyttää heille kuuluvia digitaalisia palvelui-
ta? Minkälaisina tukijoina ja innoittajina me 
toimimme?

Miten voit edistää digitaitojen oppimista?
Yhdistystoimijoina ja kansalaisina me tun-
nemme ja tavoitamme ihmisiä, jotka kaipaa-
vat kannustusta lähteä kokeilemaan ja oppi-
maan digitaitoja. Yksi konkreettinen tapa, jota 
kuuloyhdistyksissä voidaan kokeilla, on ottaa 
hankkeessa kehitetty Digitaidot-peli käyttöön. 
Digitaidot-peliä voi pelata erillisissä työpa-
joissa tai vaikkapa suorittaa 2-3 pelikorttia 
jokaisen kuulokerhon alussa. Arjen digitaito-
jen harjoittelu yhdessä on yksi tapa kannustaa 
ja tukea.

Yhdistyksissä kuulemme myös, jos joku 
kokee jääneensä paitsi palveluista, koska ei 
osaa asioida digitaalisesti. Tällöin tieto siitä, 
viranomaisilla on velvoite tarjota heidän tar-
joamiensa palvelujen käyttöön sidottua digi-
tukea, voi olla ratkaisevaa. Ottamalla selvää 
tukea tarvitsevan tarpeista, voimme ohjata 
hänet hänen tarvitsemansa palvelun ja tuen 
pariin. Digitukea tarjoavat myös muun muas-
sa kirjastot ja monet järjestöt. 

Vertaisopastusta tapahtuu jo nyt 
kuuloyhdistyksissä
Digitaidot-pajoihin on osallistunut ihmisiä 
55 eri kuuloyhdistyksestä. Osa näistä osallis-
tujista on ryhtynyt järjestämään tapaamisia 
ja esimerkiksi kuuloyhdistysten hallitusten 
kokouksia etänä. Niiden yhteydessä jäsenet 
opastavat toinen toisiaan. Yhdessä tehden ja 
kokeillen kaikki oppivat. Raahessa eräs vapaa-
ehtoinen tarjoaa viikoittaista digiopastusta. 
Jyväskylässä on suunnitteilla samankaltaista. 
Potentiaalia vertaisopastuksen aloittamiseen 
tiedän löytyvän eri puolilta Suomea. Innolla 
odotan, mitä kaikkea kuuloyhdistyksissä tulee 
tapahtumaan seuraavien kuukausien ja vuosi-
en aikana.

Vaikka minun aikani Kuuloliitossa päättyy 
tällä erää, saan jatkaa eteenpäin kiitollisena 
ja tyytyväisenä. Sydämelliset kiitokset kaikille 
teille, jotka olette osallistuneet tähän projek-
tiin ja edistäneet digitaitoja ja näin meidän 
kaikkien yhdenvertaisuutta.

HANNA RANTALA, 
Asiantuntijana Kuuloliiton Digitaidot-projektissa 
18.4.2019-12.9.2021
 

   

 33 



       NUORET 
TEKSTI: LEEVI PAAKKINEN

Nuorten aikuisten 
Mökkireissu 16.-
17.10.2021
Saavuimme kymmenen aikoihin ja aloittelim-
me päivää kokoustamalla Nuton toimikunnan 
kanssa tulevista tapahtumista ja muista lop-
puvuoden suunnitelmista. Piakkoin kokouksen 
jälkeen alkoikin jo saapua porukkaa paikan 
päälle ja lähdimme ohjaamaan autolla tulijoi-
ta oikeaan paikkaan hieman hämmentävästi 
suunnitellulla Serenan pihalla. Kun kaikki 
alkoivat olla paikalla, kävimme yhdessä läpi 
lyhyen tutustumiskierroksen. Paikalla oli 
monia tuttuja mutta myös muutamia itselleni 
täysin vieraita kasvoja, joihin pääsin viikonlo-
pun aikana tutustumaan!  

Esittelyjen jälkeen pääsimmekin heti aloit-
tamaan toiminnalla: lähdimme suorittamaan 
Serenan kaksi-osaista seikkailurataa, jossa 
pääsimme kapuamaan kalliolta alas köysien 
varassa ja laskemaan jopa yli 40 kilometriä 
tunnissa kulkevalla köysiradalla. Köysira-
dan vauhti oli todella päätähuimaava, mutta 
mieluisa kokemus! Kalliolta laskeutumisrata 
puolestaan oli niinkin pelottavaa, etten ensim-
mäisellä kerralla uskaltautunut kielekkeen 
reunan yli, mutta päätin lopulta rohkaistua ja 
suorittaa radan kunnialla läpi, vaikkakin jalat 
tutisten.

Kiipeilyjen ja vauhdin jälkeen kävimme syö-
mässä Serenan ravintolassa hampurilaisateri-
at ja lihapullat ja lähdimmekin siitä suoraan 
uimaan Serenan vesipuistoon. Vesipuisto oli 

todella iso, enkä ainakaan itse kerennyt ko-
keilla kaikkia sen hienouksia, mutta hauskaa 
oli! Laskin muutaman vauhdikkaan vesiliu-
kumäen, hengailin altaalla muiden kanssa 
osallistujien kanssa ja pääsin pitkästä aikaa 
saunomaan.

Illalla siirryimme kotoutumaan mökeille 
ja syömään omat iltapalat. Ilta ei kuitenkaan 
päättynyt siihen, vaan kokoonnuimme kaikki 
yhteen mökkiin seurustelemaan, pelailemaan 
ja muutoin viettämään iltaa yhdessä oman 
jaksamisen mukaan. Pääsimme illan aikana 
pelaamaan muun muassa klassikkopeli skip-
poa, erilaisia pelejä perikorteilla, sekä super-
hauskaa keskusteluroolipeliä: Werewolfia! Ilta 
kului mukavasti ja todella nopeasti hyvässä 
seurassa!

Seuraavana söimme omaan tahtiin aamu-
palat. Osa toi mukanaan omat eväänsä ja 
osa puolestaan kävi hotellilla syömässä lähes 
viiden tähden aamiaisbuffetin. Tämän jälkeen 
aloimme siivoilemaan mökkejä ja pakkaamaan 
kamoja lähtöä varten. Lähdimme n. 12 aikoi-
hin jokainen koteja kohti pääosin kimppakyy-
deillä ja täynnä hyviä muistoja mukavalta 
viikonlopulta!

TEKSTI JA KUVAT: HENNA-MARIA VÄHÄMÄKI 

Paluu luontoon – kohti 
Kolin huippuja
Kuuloliiton nuorten aikuisten jokavuotinen 
leiri palasi koronan jälkeen takaisin mahta-
vampana kuin koskaan. Vuoden 2021 Rus-
karetki järjestettiin 9.–13.9. Kolin upeissa 
kansallismaisemissa. Tiedossa oli kokonaiset 
neljä päivää seikkailua luonnossa vanhojen ja 
uusien ystävien kanssa.

Retkemme alkoi torstaina, kun autot 
ympäri Suomea starttasivat ja suuntasivat 
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       NUORET 
kohti Itä-Suomea. Suurin osa leiriläisistä tuli 
useamman tunnin matkan päästä, joten päivä 
meni lähes kokonaan matkustamiseen. Pe-
rillä Kolilla leirin tukikohtana toimi Vanhan 
Koulun Majatalo, joka oli vuoteen 1977 asti 
toiminut paikallisena kyläkouluna. Entiset 
luokkahuoneet toimivat nyt nukkumistiloina 
ja jumppahuoneesta oli tehty viihtyisä ruoka-
sali. Matkalaisia asteli sisään koulun ovista 
pitkin iltaa. Lopulta koossa oli sekalainen 
sakki vanhoja tuttavuuksia sekä uusia kasvo-
ja. Pitkä matka oli tuonut mukanaan väsy-
myksen, mutta siitä huolimatta tunnelma oli 
viihtyisä ja iloinen. Seuraavan aamun ensim-
mäinen retki pyöri jo kaikkien mielessä. Sitä 
ennen leiriläisille oli vielä tiedossa maukas 
iltapala, tunnelmallinen sauna kynttilöineen 
sekä rentoa yhdessäoloa.

Perjantain ohjelmaan kuului kaksi retkeä. 
Ensimmäiselle retkelle lähdettiin heti aamu-
palan jälkeen. Sää oli mitä parhain! Alkavan 
syksyn viima viilsi, mutta aurinko paistoi, kun 
kipusimme kohti Kolin luontokeskusta tar-
koituksenamme kiertää sieltä alkava kahden 
kilometrin pituinen huippujen kierros. Mitä 
korkeammalle Kolin huipulle pääsimme, sitä 
mahtavammista kansallismaisemista saimme 
nauttia. Edessämme avautui kaunis näky Pie-
liselle ja sen takana metsä jatkui silmänkan-
tamattomiin. Oli mitä upeinta katsella kauas 
taivaanrantaan vanhan kelon vieressä seisten 
tietäen, että sama kelo oli seissyt siinä jo usei-
den vuosikymmenien ajan. Kansallispuistot 
ovat täynnä historiaa vanhoine puineen, joita 
ei teollisuusmetsien tapaan kaadeta pois. Päi-
väretkemme koostui pitkälti valokuvauksesta, 
maisemien katselusta ja eväiden syömisestä. 
Leiriläiset ovat päätyneet mukaan Kuulolii-
ton toimintaan eri tavoin: toiset ovat olleet 
Kuuloliiton toiminnassa mukana lapsesta 
lähtien, toiset taas ovat tulleet mukaan vasta 
aikuisiällä tai palanneet toiminnan pariin 
muutaman vuoden tauon jälkeen. Erilaisista 
taustoista huolimatta porukka oli todella yhte-
näinen. Ensimmäisen retken jälkeen palasim-

me majoitukseen viettämään vapaa-aikaa ja 
syömään päivällistä. Ruokalepo olisi houkut-
tanut, mutta porukka lähti vielä iltaretkelle 
kohti niemenkärkeä. Neljän kilometrin kävely 
auringonlaskussa piristi mukavasti - rohkeim-
mat kävivät jopa järvessä uimassa. Retkeilyn 
päätteeksi mikään ei ollut parempaa, kuin 
valmiiksi lämmitetty puusauna odottamassa.

Ulkona oli koleaa ja taivas täynnä pilviä. 
Hetkenä minä hyvänsä alkaisi sade, mutta 
siitä huolimatta metsän poluilta ja pitkos-
puilta kantautui iloinen puheensorina. Näin 
alkoi lauantain retkemme aamupalan jälkeen. 
Asenne ratkaisee ja asennetta ei tältä porukal-
ta puuttunut! Pieni sade ei haitannut ketään, 
kun kaikki kerääntyivät vieri viereen nuo-
tiotulen äärelle lämmittelemään ja syömään 
eväitä. Pian jo makkarat ja suklaaletut pais-
tuivat ja lisäksi laitettiin pannukahvit porise-
maan. Matkan jatkuessa sää alkoi jo hiukan 
kirkastua. Kaiken kaikkiaan kiersimme noin 
kolmen kilometrin rengasreitin ja sen jälkeen 
kävimme vielä Pirunkirkossa. Toinen toisensa 
jälkeen ihmiset kömpivät sisälle Pirunkirkon 
luolastoon tietämättä mitä siellä saattaisi 
tulla vastaan. Pirunkirkko on 34 metriä pitkä 
Z-kirjaimen muotoinen luolasto, jonka kor-
keus vaihtelee yhdestä metristä seitsemään 
metriin. Tarinan mukaan kiipeämällä luolan 
perimmäiseen nurkkaan voi nähdä itse pi-
run, mutta yrityksistä huolimatta ei tainnut 
kukaan nähdä ketään. Illalla majapaikassa oli 
jälleen tiedossa sauna, jotta pääsimme huuh-
telemaan nuotion savun hajut pois.

Sunnuntaina pienten mutkien ja ”kevyen” 
mäen päälle nousun jälkeen pääsimme lopulta 
nuotiopaikalle nauttimaan jälleen herkullisis-
ta retkieväistä. Tällä retkellä meillä oli tiedos-
sa erätaitojemme testaamista. Eräoppaamme 
Vilman johdolla saimme yrittää sytyttää nuo-
tiotulen tuluksia apuna käyttäen. Ilman kii-
reen häivää pidimme hauskaa ja kannustim-
me toisiamme kokeilemaan uudelleen, jos tuli 
ei välittömästi syttynyt. Yllätyksenä retken 
jälkeen pääsimme käymään Kolin Relax Spas-
sa, joka on tunnelmallinen maisemakylpylä. 
Siellä meitä odotti kokonainen pieni spa-osasto 
poreammeineen, trooppisine suihkuineen sekä 
erilaisine saunoineen.
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TEKSTI: SIRKKA-LIISA SANDELIN-NERTAMO
Jatkoa edellisestä numerosta

Valoa
Minulla on yhteiskuntatieteiden 

maisterin paperit taskussa.  Olen 
tehnyt hyvän gradun ja saan 
tutkimuslaitokselta työtä yhden 

projektin tutkijana.
Käytävällä on huoneeni vieressä kahden 

oven päässä Tampereen yliopiston uuden 
näyttelijälinjan puheterapeutin huone. Tämä 
opettaja on laittanut hissin oveen infon, että 
hänen puoleensa voivat kääntyä opiskelijat, 
jos heillä on ongelmia puheen äänteissä tai 
kuulossa.

Vau! Saan häneltä apua kojeen käyttöön 
eli oikeastaan käyttämättömyyteen. Pu-
humme minulle vaikeista asioista ja hän 
on todella empaattinen. Saan myös häneltä 
kirjan, jossa selostetaan tarkasti, mitä kuu-
lon alenema vaikuttaa kielen kuulemiseen, 
miten ja miksi se sotkee puheen kummasti. 
Opiskelen opuksen ja ymmärrän faktat.

Tästä puheterapeutin avusta seuraa todel-
la vain hyvää. Liityn jäseneksi Kuulonhuol-
toliiton paikallisjärjestöön. Alan kirjoittaa 
pitkää artikkelia ”Vajaakuuloinen oppi-
koulussa”. Se julkaistaan Kuuloviestissä ja 
liitossa päättävät ottaa siitä erillispainoksen 
ja lähettää   sen jokaiseen Suomen oppikou-
luun. Minut pyydetään myös esiintymään 
televisioon kouluhallituksen erityisopetus-
osaston johtajan Elias Niskasen kanssa.

Olen tullut kuulluksi ja näkyväksi.

Kirjanmerkki
Kalliolan opiston yhdessä luokassa opiskellaan 
espanjan kieltä. Opettaja on texasilainen mies-
opettaja, joka puhuu myös suomea.

Olen eläkkeellä viettänyt n. kaksi kuukautta 
vuodessa Kanarian saarilla Las Palmasissa ja 
siksi olen tässä opiskeluryhmässä. Tietysti en saa 
selvää nauhojen teksteistä ja takanani istuvien 
puheesta. Osaan kyllä tehdä käännösläksyt ja har-
joitukset siinä kuin muutkin, mutta en saa selvää 
espanjankielisestä puheesta, mutta Palmasissa 
pystyn kirjoittamaan espanjaksi vuokraemäntäni 
kanssa.

Minusta tuntuu, että opettajani ”tajuaa” minua, 
hän jopa välillä tulee kanssani käytävään kään-
nöskaveriksi melun takia.

Tällä tunnilla kirjanmerkki on asennettu 
perfektin kohdalle. Opettaja kirjan tueksi jakaa 
meille liuskan, jossa on erilaisia perfektilauseita 
ja niitä tutkitaan. Sitten tullaan lauseeseen, joka 
suomeksi on:”En ole vielä ymmärtänyt sitä.” Opet-
taja korottaa ääntään ja sanoo minulle:

– Tässä on sinulle sopiva lause.
Kuulenko oikein? Eihän minulla sentään ole 

ymmärryksessä vikaa.
Siis opettajan mielestä olen myös heikkoälyi-

nen.
Setvin asiaa naisystävien kanssa.
Otanko asian puitavaksi vai miten menettelen?
He sanovat:
–  Ei kannata, sun pitää ymmärtää opettajaa, 

hänhän on texasilainen.

Yksi teko auttaa ja tuo iloa suurelle joukolle ihmisiä.  
Testamenttilahjoitukset mahdollistavat paljon 
toimintaa, jota ei muuten voisi toteuttaa. 
Testamentin avulla voit edistää tärkeänä pitämiäsi 
asioita liiton toiminnassa. Testamenttilahjoittaja 
voi itse määrätä, miten hänen lahjoittamansa varat 
kohdennetaan. Voit ohjata Kuuloliitolle tai jolle-
kin kuuloyhdistykselle haluamasi määrän varoja. 
Yleishyödyllisenä toimijana Kuuloliiton ei tarvitse 
maksaa testamenttilahjoituksista veroa.

Testamenttilahjoitus
Perintö, jolla on merkitystä

Juridisesti pätevän testamentin on täytettävä 
tietyt muotovaatimukset. Siksi on hyvä kysyä 
esimerkiksi oman pankin lakiasiainneuvonnas-
ta tai asianajotoimistosta ohjeita testamentin 
laatimiseen.
Pienikin testamenttilahjoitus on merkittävä ja 
sillä saadaan paljon hyvää aikaan.
Kysy lisää testamenttilahjoituksista info@
kuuloliitto.fi
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Lokakuussa lotisee ja sataa ropisee, mutta 
sisätiloissa Oulun Aleksinkulman juhlasalissa 
Oulun seudun Kuulo ry:n 70-vuotisjuhlissa 
paistaa aurinko. 

Leena Suorsan pianoesityksen jälkeen 
yhdistyksen puheenjohtaja Aimo Lohilahti 
valotti yhdistyksen historiaa: 

– Yhdistys perustettiin vuonna 1951. Erityi-
sesti pitää muistaa, että 50-luvun alkupuolella 
kuulokoje oli äärimmäisen harvinainen apuvä-
line huonokuuloisten keskuudessa ja jos tästä 
syystä etsittiin vertaistukea toisten samankal-
taisten keskuudesta. Alkuun päästyään yhdis-
tyksen toiminta jatkui sähäkkänä. Tärkeintä 
on ollut toiminta, ei turhat korulauseet. 

– Edunvalvonnan lisäksi kuulonkuntoutus 
on ollut yhdistyksen sydäntä lähellä alku-
vuosista lähtien. Huuliolukukursseja, sen 
aikaiselta nimeltään näkö- ja kuulokursseja, 
järjestettiin useita. 1960-luvulla yhteiskun-
nalta tuleva apu oli sangen vähäistä. Yhdistys 
perusti rahaston, jonka tavoitteena oli talo-
udellisen avun myöntäminen vähävaraisille 
kuulokojeen hankkijoille. Yhdistys vuokrasi 
kuulolaitteita tilapäisesti sitä tarvitseville 50 
pennin vuorokausivuokraa vastaan. Paristoja 
myytiin edulliseen omakustannushintaan. 

– 1970-luvulla yhdistyksellä oli kaksi mer-
kittävää henkilöä: Antero Heikinheimo ja 

TEKSTI JA KUVAT: ERKKI AHONEN

Kuuloyhdistys on sinua varten
rouva Oili Heikinheimo. He toimivat yhdis-
tyksessä lähes 30 vuotta. Heikinheimojen koti 
Pakkahuoneenkadulla tuli monelle huonokuu-
loiselle tutuksi.

– Elisa Saukon puheenjohtajakauden 
aikana 1980-luvulla suunnattiin yhteistyöhön 
kuulovammaisjärjestöjen kanssa ja aloitettiin 
piiritoimintaa.

– 1990-luvulla Aimo Lohilahti toimi puheen-
johtajana lähes 10 vuotta. Eletiin lamavuosia, 
mutta sen seurauksena vapaaehtoistyö nousi 
uuteen arvoonsa. Kuntien määrärahat väheni-
vät sosiaali- ja terveyspuolella. 

Kuuloliiton tervehdyksen esitti toiminnan-
johtaja Sanna Kaijanen.

– Uusia osallistumisen muotoja kehitellään 
ja digitaalisuuden avulla on aiempaa helpom-
paa ihmisten osallistua matalalla kynnyksellä 
toimintaan.

– Ensi vuonna keskitymme kuulon ja 
muistin esille tuomiseen. Kuuloliitto on ylpeä 
kotipesä yhdistyksille. 

– Puhalletaan yhteen hiileen, sillä yhdes-
sä meistä lähtee enemmän ääntä, Kaijanen 
tähdensi.

Soinnukkaiden Laululiisojen jälkeen 
juhlapuheen piti professori emeritus Martti 
Sorri.

– Kuulo-ongelmaisia on maassamme noin 

Yhdistyksen entinen ja nykyinen hallitus, ylhäältä vas. Tero Uitus, Aimo Lo-
hilahti, Aune Miettinen, Aira Okkonen, Marja-Leena Viitanen, Juho Kontiola, 
Sinikka Kortelainen, Ritva Jurvelin, Leena Olsbo-Rusanen ja Satu Savilaakso-
Aho. Eturivi vas. Maija Rantanen, Elisa Saukko ja Kari Vesala. Taikuri Elias Kvist

➔
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Professori emeritus Martti Sorrin juhlapuhe 
yleisölle 

TEKSTI JA KUVAT: ERKKI AHONEN

Juhlissa bongattua

Elisa ja Matti Häkkinen 
1. Kuuloyhdistyksen toiminnasta meille kertoi 

pitkäaikainen ystävämme ja lähdimme 
mukaan toimintaan pari vuotta sitten. 
Yhdistyksen järjestämillä ”kuuloilloilla” on 
tärkeä sosiaalinen merkitys. Tapaa uusia 
mukavia ihmisiä, joita kaikkia koskettaa 
jollain tavoin kuuloasia, joko omakohtaisesti 
tai lähiomainen tarvitsee kuulon apuvälinei-
tä. Varsinkin eläkkeelle jäätyämme koemme 
tärkeäksi osallistua yhteisiin tapaamisiin, 
joissa saa aina jotain uutta tietoa.

2. Antaa uusinta tietoa kuulon apuvälineistä 
ja kuuloon liittyvistä tutkimuksista sekä 

800 000. Kuulon huononeminen häiritsee 
meidän kommunikaatiota. Ihminen eristäytyy 
sosiaalisesti, liian vähän on selvitetty muita-
kin ongelmia: dementian ja depression riskit 
kasvavat. On esitetty, että kuntouttamaton 
huono kuulo voisi merkitä lyhyempiä elinvuo-
sia.

Sorrin mielestä vanhustentutkijoiden tulisi 
ottaa kuuloasioita enemmän esille. Väki van-
henee, samaan aikaan maksajien määrä vähe-
nee eli huoltosuhde muuttuu hankalammaksi.

– Rahat vähenevät ja tarpeet lisääntyvät. 
Kuulonhuollon käy kaplaten, ellemme tee 
jotain. Poliitikot ovat ilmoittaneet kiristyvästä 
taloudesta. Kuulon kuntoutuksen vaikutta-
vuudesta pitäisi saada enemmän tietoa. Meillä 
on tutkimuksia, mutta ei riittävästi. Tarvitaan 
myös lisää osaajia. Tarvitsemme julkisen, 

elinkeinoelämän, järjestötoimijoiden ja omais-
ten välistä yhteistyötä. Meidän tulee lyödä 
hynttyyt yhteen ja toimia yhdessä. Tehdään 
yhdessä!, Sorri päätti.

Taikuri Elias Kvist hurmasi yleisön. Satu 
Savilaakso-Aho sai toimia korttitempun 
avustajana.

Ansiomerkeillä palkittiin Anna Klemetti-
lä-Sorri (kultainen) ja Satu Savilaakso-Aho 
(pronssinen).

Kuulimme Koillismaan Kuuloyhdistyksen 
terveiset ja liiton entisen varapuheenjohtajan, 
yhdistys- ja piiritasolla vaikuttaneen Elisa 
Saukon koskettavan muistelon.

Juhlan päätteeksi kajahti maakuntalaulu 
Kymmenen virran maa.

Liiton onnittelut juhlaan esitti Sanna Kaijanen, 
keskellä Satu Savilaakso-Aho ja Aimo Lohilahti

1. Mikä yhdistystoiminta merkitsee 
sinulle?  

2. Mistä asioita kuuloyhdistyksen tulisi 
ajaa?

3. Millaisena näette vapaaehtoistoiminnan 
ja yhdistyksen tulevaisuuden?

Elisa ja Matti Häkkinen
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ohjata apuvälineiden käytössä ja kouluttaa 
vertaistukihenkilöitä. Kuuloyhdistyksen toi-
minnan on oltava ns. ”matalan kynnyksen” 
toimintaa, jotta kaikki halukkaat uskaltau-
tuvat mukaan.

3. Tällä hetkellä kuuloyhdistyksen jäsenet 
ovat pääasiassa ikäihmisiä. Kuitenkin 
kuulo-ongelmia ja kuulon apuvälineiden 
käyttäjiä on paljon myös nuoremmissa 
ikäluokissa, joten heidän saaminen mukaan 
yhdistystoimintaan on tärkeä yhdistyksen 
toiminnan jatkumisen kannalta. Tiedotta-
minen ja yhteistyö eri tahojen kanssa, josta 
professori Sorrikin juhlapuheessaan mainit-
si, ovat tärkeitä.

Eeva Holma
1. Tapaan mielelläni ihmisiä, lähimmäisiä, 

vertaisia, koska hän on itsekin huonokuuloi-
nen kojeenkäyttäjä.

2. Toivoisin monipuolisia kerhoja lisää, jos 
vetäjiä löytyy. Itselleni rakkain harrastus on 
runous ja kirjallisuus yleensäkin.

3. Yhdistyksen tulevaisuuteen katson valoisa-
na, juuri nyt ”mykkävuoden” jälkeen, tar-
vitsemme iloa ja kanssakulkijoita jakamaan 
kokemuksiamme. 

tyy ja tarve vertaistukitoiminnalle lisääntyy 
uusien ”diagnoosien” myötä. Uusi teknolo-
gia, facebook-ryhmät yms. mahdollistavat 
viestinnän monipuolisuuden.

Nina Kallunki
1. Olen juhlassa Oulun Seudun Meniere-yh-

distys ry:n puheenjohtajan roolissa. Yhdis-
tystoiminta tuo arkeen uusia näkökulmia. 
Kohtaamisia, jotka syventyvät ystävyydeksi. 
Toimitaan yhteiseksi hyödyksi ja huonom-
pana hetkenä voi saada itsekin avuntarjouk-
sia. Yhdistykset ovat organisaatioita, joiden 
kautta yksilökin voi päästä vaikuttamaan. 
Tapahtumiin kutsutaan toiveesta asiantun-
tijaluennoitsijoita aiheesta, mikä milloinkin 
on kiinnostava ja ajankohtainen. Tapah-
tumalle ja aiheelle voi saada palstatilaa 
järjestön lehteen ja joskus jopa muuhunkin 
mediaan.

2. Oulun Kuuloyhdistyksellä ja Oulun Me-
niere-yhdistyksellä on pitkä ja vakiintunut 
yhteistyön historia. Olemme 2000 vuositu-
hannen alkupuolelta alkaen vuoro vuosin 
järjestäneet ohjelmaa yhteiseen perinteiseen 
joulujuhlaamme seurakunnan kanssa. Jos-
kus olemme tilanneet tiernapojat tai -tytöt 
juhlaamme, toisinaan taas on ollut joulunäy-
telmä tai musiikkiesitys. Vaikkapa tinnitus, 
huonokuuloisuus, edunvalvonta, teatteri tai 
luontotapahtumat kuuluvat kummankin 
jäsenistön kiinnostuksen aiheisiin, joten nii-
hin löytyy osallistujia kummastakin yhdis-
tyksestä. Meniere-liiton sloganin mukaisesti 
– ’Yhdessä parempi elämä’ - mahdollistaa 
meille monipuolisemman tarjonnan niin 
vertaistuen kuin vertaistapahtumienkin 
muodossa.

3. Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus pohjau-
tuu yhteiseen toivoon merkityksellisestä ja 
hyvästä elämästä, jossa toimimme vuoro 
vedoin toisiamme tukien. 

Nina Kallunki ja Marja-Riitta Kurtti

Marja-Riitta Kurtti
1. Yhdistystoiminnassa ollaan tekemisissä 

ihmisten kesken ja vaihdetaan kuulumisia 
toisten kanssa. Yhdistys tuo uusinta tietoa 
ja toimintaa tarjolle.

2. Meniere- ja kuuloyhdistysten yhteistyö 
tuo jäsenilleen monipuolista ajankohtaista 
tietoa helpottamaan  arkipäivää. Varsinkin 
pienillä paikkakunnilla toimijoista voi olla 
pulaa. Yhteistyö auttaa jaksamaan ja yhteis-
työssä on voimaa.

3. Tulevaisuudessa tarvitaan entistä enemmän 
vapaaehtoistoimintaa, koska väestö ikään-

Eeva Holma
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Toistakymmentä Jyvässeudun 
Kuulo ry:n jäsentä oli mukana ti-
laisuudessa, jossa Kuuloliitto ry:n 
järjestöpäällikkö Anne Wicht-
Kvarnström selvitteli otsikon 
”Ajankohtaista Kuuloliitosta” 
alla liiton nykyistä ja tulevaa 
toimintaa.

Tilaisuus oli vuorovaikutteinen 
ja lämminhenkinen.

Kuvassa taustalla liiton asian-
tuntija Margit Hassinen, yh-
distyksen pj. Alpo Pulkkanen, 
järjestöpäällikkö Anne Wicht-
Kvarnström ja osa tilaisuuden 
osanottajista.

Kuuloauto kierroksella 
Virroilla

Kuuloautotapahtuma keräsi väkeä yhteen 
Virroilla 18. syyskuuta.

Kuvassa kuuloauton vapaaehtoisia sekä 
Virtain Kuulo ry:n vapaaehtoisia.

KUVA: PENTTI HAKALA-RAHKO

KUVA: MARGIT HASSINEN

Uutta ja vanhaa 
tekniikkaa

Viitaseudun kuulon Kuuloauto-tapahtumassa 
Leena Rekonen esitteli uutta ja vanhaa 
kuulokojetekniikkaa. Rekosella on sisäkorvais-
tute ja hän oli löytänyt kotitalostaan vanhan 
kuulotorven.

Koulutusta yhdistyksen jäsenille

➔

➔

Kentältä

 40 



Kentältä
Pyhäjokilaakson 
Kuuloyhdistys 40 vuotta

Elokuisena lauantaina kokoontui Oulaisten 
perinnekeskuksen alueelle siirretylle Käpy-
län koululle noin30 yhdistyksemme jäsentä. 
Oulaistelaiset jäsenemme olivat koristelleet 
salin juhlakuntoon. Pihlajanoksat vanhoissa 
kahvipannuissa valkoisten liinojen päällä - se 
oli upea näky, kun vielä ympärillä oli kauniit 
hirsiseinät. Kelpasi meidän siellä muistella 
yhdistyksen menneisyyttä kuvin ja sanoin.

Nykyinen puheenjohtaja Leena Kangas-
harju toi esille yhdistyksen eri toimintamuo-
toja. Hän sanoi myös, että jokaisessa kokoon-
tumisessa vertaistuen merkitys on voimaa 
antava. Tekniikka kehittyy hurjaa vauhtia. 
Se jopa pudottaa osan ihmisistä pois yhteis-
kunnan rattaista. Siksipä normaalit henkilö-
kohtaiset tapaamiset ovat yhä ensiarvoisen 
tärkeitä yhdistyksissä ja elämässä.

Kuuloliiton edustajana tervehdyksen toi 
Aimo Lohilahti, joka on Kuuloliiton hallituk-
sen jäsen, Oulun kuulopiirin puheenjohtaja 
ja Oulun Seudun Kuulo ry:n puheenjohtaja. 
Hän korosti puheenvuorossaan yhteistyötä eri 
yhdistysten välillä. 

Esko Suutari Oulaisista lauloi pariin 
otteeseen Raisa Tammisen säestyksellä. Yksi 
laulu oli sillä hetkellä erittäin ajankohtainen. 
Kun hän lauloi: ”Mitä siitä, jos taivaalta vettä 
sattaa, kun sydämees iloa aurinko lattaa.” 
Juuri silloin ulkona tuli vettä kuin saavista 
olisi kaadettu. Hän lausui myös itse tekemi-
ään runoja. Niitä hän oli kirjoitellut aamun 
varhaisina tunteina kännykkäänsä laiturilla 
istuen.

Yhteislaulut tuottavat hyvää mieltä. 
Meillä on ollut tapana laulaa ”Arvon mekin 
ansaitsemme”-laulua kokousten lopuksi. Se 
sopi nytkin laulettavaksi, kun ajatukset muu-

tenkin olivat menneessä. Oma maakuntalau-
lumme, Kymmenen virran maa, on kuulunut 
juhlaohjelmistoomme. Niin myös tässä juhlas-
samme.

Muistimme Kuuloliiton viirillä Oulaisten ja 
Haapaveden seurakuntia. Molempien kanssa 
olemme olleet eri tavoin yhteistyössä. Mo-
lemmissa kokoontuu myös kuulovammaisten 
kerho. Kuuloliitto oli myöntänyt ansiomerkke-
jä yhdistyksen esityksestä. Kultaisen merkin 
saivat Anna-Liisa Jokela ja Liisa Rytky. 
Pronssisen merkin saajina olivat Tapio Lau-
rila ja Mikko Paldanius. Muistimme myös 
niitä jäseniämme, joille tänä vuonna tulee 
täyteen 70, 80 tai 90 vuotta. He saivat kaksi 
Oulaisissa leivottua leipää.

Juhlamme alkoi lohikeitolla ja päättäjäis-
kahvin kanssa söimme maukasta mansik-
kakakkua. Juhlasta jäi paljon muisteltavaa. 
Pitkästä aikaa saimme tavata toisiamme ja 
vaihtaa kuulumisia. Kenties Esko Suutarin 
laulun sanat: ”Ota elämän ilosta valoisat puo-
let, näin kauaksi kaikkoaa surut ja huolet”, 
ovat mottona kotiin lähteville.

LIISA RYTKY

Pentti Olavi Häkkinen
28.10.1943 – 09.12.2020.

Jyvässeudun Kuulo ry:n pitkäaikainen jäsen 
Pentti Häkkinen eli ”puuhamies Pena” on 
poissa. Pentti Häkkinen liittyi jäseneksi 1982 
ja toimi yhdistyksen hallituksen ja kuntou-
tustoimikunnan jäsenenä useita toimikausia. 
Viimeksi hän toimi yhdistyksen ahkerana 
kuulolähipalvelun tukihenkilönä kentällä ja 
tarvittaessa toimistossa.  Penalta sai aina 
tarvittaessa kuulokojeen paristoja, letkuja ym. 
jäsenhintaan hänelle tutusta, antiikkisesta, 

nahkaisesta linja-autonrahastajan laukus-
taan.

Pentti Häkkinen oli myös yhdistyksen 
edustajana useissa Kuuloliiton liittokoko-
uksissa ja hän edusti yhdistystä myös K-S 
kuulopiirin kokouksissa.

Pentti Häkkinen oli saanut Kuuloliiton 
hopeisen ansiomerkin ja hän oli Jyvässeu-
dun Kuulo ry:n kunniajäsen.

Jyvässeudun Kuulo ry kunnioittaa Pentti 
Häkkisen ansiokasta ja pitkäaikaista työtä 
kuulovammaisten hyväksi. Päivän paiste 
muistollesi!

LIISA TENHUNEN
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Kurssit 2022

Kuntoutusjaksot 
vuonna 2022
Muutokset ensi vuoden aikatau-
luissa ovat mahdollisia.
 
Aikuisten kuntoutusjaksot:
CI-jakso, 10. - 14.1.2022
Menieren tauti, 31.1 - 4.2.2022
Aikuiset, 14. - 18.2.2022
Aikuiset, 21. - 25.2.2022
Aikuiset, 28.2. - 4.3.2021
Aikuiset, 14. - 18.3.2022
CI-jakso, 28.3 - 1.4.2022
Menieren tauti + sopeutumisval-
mennus, 25. - 29.4.2022
Aikuiset + sopeutumisvalmennus, 
9. - 13.5.2022
Aikuiset, 30. 5 - 3.6.2022
Aikuiset + työikäisten sopeutumis-
valmennus, 3. – 7.10.2022
CI-jakso, 6. - 10.6.2022
CI-jakso, 29.8 - 2.9.2022
Aikuiset + sopeutumisvalmennus, 
5. - 9.9.2022
CI-ryhmä, 17. - 21.10.2022
 
Kuulonäkövammaisten  
aikuisten ensimmäinen  
kuntoutusjakso:
Kuulonäkövammaiset, 14. - 
18.3.2022

Lasten kuntoutusjaksot:
Lapset, 17. - 21.1.2022
Koulunsa aloittavat lapset, 7. - 
11.2.2022
Koulunsa aloittavat lapset + sopeu-
tumisvalmennus, 7. - 11.3.2022
Lapset, 21. - 25.3.2022
Lapset, 4. - 8.4.2022
Lapset, 19. - 22.4.2022
Lapset, 2. - 6.5.2022
Lapset, 16. - 22.5.2022
Lapset + sopeutumisvalmennus, 
13. - 17.6.2022
Lapset, 20. - 23.6.2022
 Lapset  + sopeutumisvalmennus, 
12. – 16.9.2022
 Lapset  + sopeutumisvalmennus, 
10. - 14.10.2022

Nuorten kuntoutusjaksot:
Nuoret, 24. - 28.1.2022
Nuoret, 11. - 14.4.2022
Nuoret, 19. - 23.9.2022

Tiedustele vapaista paikoista 
Kuulo-Auriksen henkilökunnalta. 
Mikäli olet kiinnostunut kuntou-
tukseen ha-keutumisesta, olethan 
yhteydessä asiakaspalveluumme, 
niin voimme heti katsoa sinulle 
sopivan kuntou-tusajankohdan ja 
ohjata kuntoutuspäätöksen hake-
misessa. 
 
Lisätietoja: 
Asiakaspalvelu 
asiakaspalvelu@auris.fi 
p. 044 770 8444 (ma-pe klo 9-15)
Tekstiviestit numeroon: 044 752 
5568
www.auris.fi  
www.instagram.com/kuuloauris/
www.facebook.com/kuuloauris/   

Kopolan 
kurssikeskus
Ikääntyneiden kuulokojeen 
käyttäjien ja heidän läheistensä 
Kuulokurssit 2022

Kuuloliiton Kopolan kurssikeskus 
järjestää 10 sopeutumisvalmennus-
kurssia ikääntyneille 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 on kahden hengen 
huoneissa täysihoidolla. Kurssit 
rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjes-
töjen avustuskeskus (STEA) ja sen 
on osallistujille maksuton. Matka-
kulut osallistuja kustantaa itse.
Kurssien ajankohdat:

14.-18.2.2022
7.-11.3.2022
21.-25.3.2022

4.-8.4.2022
16.-20.5.2022
22.-26.8.2022
12.-16.9.2022
26.-30.9.2022
10.-14.10.2022
14.-18.11.2022

Hakemukset tulee lähettää 
viimeistään kuusi viikkoa 
ennen 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 2022
Omakustanteiset loma- ja viikon-
lopputapahtumat on tarkoitettu 
kaikille kiinnostuneille. Tapahtu-
mien hintaan kuuluvat ruokailut, 
majoitus ja ohjelma. Tapahtumiin 
ei sisälly liinavaatteita, mutta ne 
voi saada 15 euron lisähintaan 
Kopolasta tai tuoda itse. Tapahtu-
mat alkavat perjantai-iltana, jolloin 
tarjolla on iltapalaa ja sauna. ”Mitä 
meille kuuluu?”-vertaistapaamiset 
ovat ti-to. 

TAPAHTUMA HINTA  AJAN- 
  KOHTA
Lentopallo/Rentoutus- 
viikonloppu 140 €/hlö 4.-6.2
”Mitä meille kuuluu?” 
-vertaistapaaminen 140 €/hlö 15.-17.3                           
(jo aiemmin vertaistapaamiseen osallis-
tujille) 
Neulontaviikonloppu140 €/hlö 8.-10.4
”Mitä meille kuuluu?”
-vertaistapaaminen 140 €/hlö 10.-12.5   
Kopolan Avoimet ovet-
tapahtuma  21.5
”Mitä meille kuuluu?”
-vertaistapaaminen 140 €/hlö  30.8-1.9
”Mitä meille kuuluu?”
-vertaistapaaminen  140 €/hlö   20.-22.9

Yhteystiedot 
Kuuloliitto ry, 
Kopolan kurssikeskus
Velisjärventie 50, PL 11, 17801 
Kuhmoinen
Sanna Lehtoväre
sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi
p. 0407703803 / 03 55 22 111
Kotisivut: www.kopolakuhmoinen.fi
Facebook sivut: Kopola Kuhmoinen
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Kuuloliiton alueelliset 
Kuulokurssit kevät 
2022

Ajankohdat ja paikkakunnat:
• Siilinjärvi avokurssi 16.2. ja   
   16.3. Seurakuntatalo 
• Lohja 21.-22.3. Lohja Spa 
    & Resort
• Kajaani 29.-30.3. Kajanus
    Scandic
• Kotka 27.-28.4. Sokos Hotel
   Kotka
• Kaustinen 18.-19.5. 
   Hotelli Kaustinen

Kurssien tavoitteena on tarjota ikään-
tyneille ja heidän läheisilleen mahdol-
lisuus toisten samassa tilanteessa olevi-
en kohtaamiseen. Vertaiskeskustelut ja 
läheisten kokemukset kuulon tuomista 
haasteista sekä arjessa toimimisen 
keinoista ovat osa kurssiohjelmaa. 
Kursseilla käsitellään kuuloon liittyviä 
teemoja ja kuulon vai-kutusta toiminta-
kykyyn. Osallistujat saavat valmiuksia 
kuulokojeen käyttöön sekä tietoa kuu-
lon apuvälineis-tä, kommunikaatiome-
netelmistä ja tulkkauspalvelusta. 

Kurssit sisältävät kahden päivän kurs-
siohjelman ja puolen vuoden kuluttua 
järjestettävän jatkota-paamisen, jonka 
ajankohta sovitaan kurssilla. Majoitus 
järjestetään täysihoidolla. Kurssit ovat 
osallistujille maksuttomia. Matkaku-
luista osallistujat vastaavat itse. 

Lisätietoa ja hakemukset: 
Kuuloliiton verkkosivut: https://www.
kuuloliitto.fi/palvelut/kuulokurssit/
Anna-Maija Tolonen p. 044 752 5574, 
anna-maija.tolonen@kuuloliitto.fi
Maria Timonen p. 0400 903 407, maria.
timonen@kuuloliitto.fi  
Hakemukset tulee lähettää viimeistään 
kuusi viikkoa ennen kurssin ajankohtaa, 
joko täyttämällä sähköisen hakemuksen 
Kuuloliiton sivuilla, sähköpostilla tai 
maapostina. Hakemukset Siilinjärven, 
Kajaa-nin ja Kaustisen kursseille: Maria 
Timonen, Kuuloliitto ry, PL 1199, 70211 
Kuopio. Hakemukset Lohjan ja Kotkan 
kursseille: Anna-Maija Tolonen p. 044 
752 5574, Puutarhakatu 8 b F 607, 
20100 Turku.
Kaikille hakijoille ilmoitetaan kurssi-
valinnasta kirjeellä noin kolme viikkoa 
ennen kurssia. Valinnassa etusijal-la 
ovat hakijat, jotka eivät aikaisemmin ole 
osallistuneet Kuuloliiton kuulokurssille.

Kuuloviesti toivottaa lukijoilleen
 Hyvää Joulua ja

Onnellista vuotta 2022!

 43 



Tiedottaa

Liittokokouksessa äänestettiin Kopolan kurs-
sikeskuksen toiminnan jatkamisen puolesta.

Kopolan Kannatusyhdistys on saanut 
300.000 €:n lahjoituksen Kopolan korjausvelan 
poistamiseksi. Kannatusyhdistys on tehnyt 
Kuuloliitolle yhteistyötarjouksen lahjoitukseen 
liittyen. Hallitus on lokakuun kokouksessa 
perustanut työryhmän valmistelemaan yhteis-
työehdotusta koskevaa etenemistapaa.

Lahjoittajan sanoin: ”Lahjoitukseni perus-
tuu kiitollisuuteen siitä, mitä olen saanut osak-
seni vieraillessani Kopolan kurssikeskuksessa. 
Olen saanut tärkeää tietoa, vertaistukea ja 
ystäviä sekä virkistynyt sen kauniissa maalais-
maisemassa ja sitä ympäröivästä luonnosta.

Toivon antamani lahjoituksen osaltaan 
mahdollistavan sen, että Kopolan kurssikeskus 
voi Kannatusyhdistyksen tuen avulla jatkaa 
tärkeää toimintaansa ja näin auttaa mm. 
kuulovammaisten syrjäytymisen ehkäisyssä ja 
sosiaalisessa toiminnassa tarjoamalla vertais-
tukea, koulutusta, kuntoutusta ja virkistystoi-
mintaa.”

Kopolan Kurssikeskus sai kannatusta 
toimintansa jatkamiseen

Yksilöllinen sopeutumisvalmennus vaatii 
turvallisen, terapeuttisen ympäristön ja aikaa. 
Henkilön, joka on jo syrjäytymässä tai syr-
jäytynyt, tulee tuntea olonsa turvalliseksi ja 
ympäristön on oltava rauhallinen. Usein vasta 
kolmantena päivänä alkaa luottamus syntyä 
ja hän pystyy vastaanottamaan tarvitsemaan-
sa tietoa ja tukea.

Kuulokurssi on myös yhtä paljon alentu-
neesta kuulosta kärsivän, kuin hänen lähei-
sensäkin kurssi. On sanottu, että Kopolan 
kuulokurssi on pelastanut monta avioliittoa. 
Näin varmasti onkin, tiedän sen omasta koke-
muksestanikin.

Kuulon alenemasta kärsivät iästä välittä-
mättä tarvitsevat tutun ja terapeuttisen ympä-
ristön, juuri sellaisen kuin Kopola.

Nyt onkin aika yhdessä koko jäsenistön 
miettiä, miten voidaan turvata Kopolan tärkeä 
toiminta myös jatkossa, kun korjausvelkaa 
saadaan poistettua.

KOPOLAN KANNATUSYHDISTYS RY
SEPPO KETONEN
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Ilmoitustaulu

KUULOLIITON 
ETÄVERTAISRYHMÄT v.2022
Vertaisryhmissä on mahdollisuus käydä ver-
taiskeskustelua samassa tilanteessa olevien 
kanssa, vaihtaa kokemuksia kuuloon liit-
tyvistä asioista ja pohtia yhdessä arjessa ja 
työssä jaksamisen keinoja. Vertaisryhmään 
on mahdollista osallistua yhdessä läheisen 
kanssa. Ryhmät toteutetaan verkkotapaamisi-
na. Ohjeet osallistumisesta lähetämme ilmoit-
tautuneille. Ohjaajina toimivat Kuuloliiton 
sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset. 
Etäverkkokurssille osallistuminen ei ole estee-
nä hakea myös Kopolan kurssikeskuksen tai 
alueellisille Kuulokursseille. 
Lisätietoa: Sanna Lehtoväre p. 040 770 3803, 
sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi  ja Anna-Maija 
Tolonen p.044 752 5574 anna-maija.tolonen@
kuuloliitto.fi 

Tinnituksen etävertaisryhmä 
Ajankohdat: ti 18.1 klo 18.00-19.30
                    ti 25.1 klo 18.00-19.30
                    ti 1.2 klo 18.00-19.30
                   Jatkopäivä syksyllä 2022

Ilmoittautuminen sähköpostilla 3.1.2022 
mennessä Kuuloliittoon Sanna Lehtovärelle, 
sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi. Lähetä nimi, 
sähköpostiosoite, läheisen osallistuminen 
ryhmään ja keskusteluaiheet, joita toivoisit 
vertaistapaamisissa käsiteltävän. Tule roh-
keasti mukaan!
 
Kuulon etävertaisryhmä ikääntyneille 
Ajankohdat: ti 8.2 klo10.00-11.30
                    ti 15.2 klo 10.00-11.30
                    ti 22.2 klo 10.00-11.30
                   Jatkopäivä syksyllä 2022

Ilmoittautuminen sähköpostilla 31.1.2022 
mennessä Kuuloliittoon Sanna Lehtovärelle, 
sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi. Lähetä nimi, 
sähköpostiosoite, läheisen osallistuminen 
ryhmään ja keskusteluaiheet, joita toivoisit 
vertaistapaamisissa käsiteltävän. Tule roh-
keasti mukaan!

Kuulon etävertaisryhmä työikäisille
Ajankohdat: ti 1.3 klo 18.00-19.30
                    ti 8.3 klo 18.00-19.30
                    ti 15.3 klo 18.00-19.30
                   Jatkopäivä syksyllä 2022

Ilmoittautuminen sähköpostilla 21.2.2022 
mennessä Kuuloliittoon Sanna Lehtovärelle, 
sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi, lähetä nimi, 
sähköpostiosoite, läheisen osallistuminen 
ryhmään ja toiveet teemoista, joita toivoisit 
vertaistapaamisissa käsiteltävän. Tule roh-
keasti mukaan!

Kuuloliiton 
valtakunnalliset 
kesäpäivät 2022
Tervetuloa Keski-Suomeen

Kuuloliiton kesäpäiville 10.- 12.6.2022
Kesäpäivillä tapaat vanhoja tuttuja sekä tutus-
tut uusiin ystäviin yhdessäolon, pihapelien ja 
tekemisen merkeissä. Kokeilisitko jotakin uutta, 
vuokraa läskipyörä tai keilarata ja osallistu illan 
karaoke lauluun. Hotellin läheisyydessä on Kor-
sumuseo ja tarjolla mielenkiintoisia kokemuksia 
kuten koskenlaskua tai tutustumista perinneky-
lä Tupaswillaan ja paljon, paljon muuta. Lisäksi 
voit nauttia kylpylähotelli Peurungan monipuo-
lisesta kylpylästä ja kuntosalista.

Tarkemmin ohjelmasta ja osallistumishinnat 
Kuuloviesti lehdessä.

Lisätietoja; Margit Hassinen, 
 margit.hassinen@kuuloliitto.fi, p. 0400 802669

Lisätietoja Kylpylähotelli Perungasta, palveluista 
ja kuvia majoitusvaihtoehdoista

osoitteesta: www.peurunka.fi

Keski-Suomen kuulopiiri toivottaa 
sinut lämpimästi tervetulleeksi 

Kesäpäiville Laukaaseen.

Hyvää joulua ja  
onnellista uutta vuotta!

Suomen kirjoitustulkit ry
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Ilmoitustaulu

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)  21.08.2022-
26.08.2022
Suomen Latu Kiilopää/Hotelli  
Niilanpää (Saariselkä /Inari)  21.08.2022- 
  26.08.2022
Tanhuvaaran Urheiluopisto 
(Savonlinna) 28.08.2022- 
 02.09.2022
Rokua Health & Spa  (Rokua) 04.09.2022- 
 09.09.2022
Lehmirannan lomakeskus  
(Salo) 19.09.2022- 
 24.09.2022
Kuortaneen Urheiluopisto  02.10.2022- 
 07.10.2022

TUETTU LOMA LAPSIPERHEILLE, MISSÄ 
JOLLAIN PERHEENJÄSENELLÄ ON 
KUULOVAMMA
”Voimaa vertaisuudesta  
– lomat lapsiperheille”
LOMAPAIKKA LOMA-AIKA
Kylpylähotelli Rauhalahti  
(Kuopio) 17.07.2022- 
 22.07.2022

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. 

Lomakohteissa noudatetaan viranomais-
ten ohjeita ja tehdään erityisjärjestelyi-
tä, jotta lomailu on turvallista. Hygieni-
aan, turvaväleihin ja ohjelmien järjestä-
miseen on kiinnitetty erityistä huomiota. 
Lomalainen arvioi kuitenkin itse, voiko 
osallistua lomalle. Mikäli lomalainen 
kuuluu vakavan koronavirustaudin ris-
kiryhmään, hänen kannattaa keskustella 
hoitavan lääkärin kanssa, onko osallis-
tuminen suositeltavaa. MTLH tarjoaa 
lomalaisille maskit.

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 merkit-
tävä myös puolison osalta, vaikka lomaa anoisikin 
yksinään. Lomatuen tarpeen perustelut ovat 
välttämättömät, koska MTLH tekee loma-
valinnat niiden perusteiden mukaan, jotka 
hakija on hakemuksellaan ilmoittanut loma-
tuen 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 edelly-
tä Kuuloliiton paikallisyhdistyksen jäsenyyttä. 
Tuetun loman voi saada korkeintaan joka 
toinen vuosi. Myönteisistä lomatukipäätöksis-
tä 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 Sirpa Otava,  
p. 040 567 0628, sirpa.otava@mtlh.fi

Kuuloliitto ry: 
Sanna Lehtoväre 040 7703803,  
sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi 
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Ledaren

Jag vandrade längs med en snäv väg utan att 
veta vart den skulle leda. År 1986 var jag endast 
24 år gammal och hade nyligen börjat jobba som 
distriktssekreterare vid Finska Hörselförbun-

dets distrikt för Västra-Finland.
Jag var tvungen att börja någonstans, eftersom 

min yrkesroll saknade en närmare bestämning. Vi 
hade heller inte något kontor men jag röjde plats för 
ett arbetsrum i min tvårummare. Brevpost, telegraf 
och telefonbox var redskap jag hade tillgång till men 
min bostad saknade ännu då en telefonaktie.

Jag tog kontakt med lokala åldringshem och vår-
danstalter och märkte att det fanns ett enormt behov 
av information. Folk kände inte till våra tjänster och 
förstod inte hur de kunde ansöka om hjälp.

Så småningom blev jag bekant med volontärer 
vid olika föreningar, och de tog emot mig med öppna 
armar. Speciellt minns jag de svenskspråkiga volon-
tärerna från den första tiden eftersom jag då fick en 
god orsak att börja använda min svenska. Medlems-
tillställningarna som ordnades längs med kusten i 
Österbotten var alltid tvåspråkiga. Som ung novis 
kände jag inte till någon mötesteknik och hade heller 
inte erfarenhet av att leda möten men på den tiden 
var det vi arbetare som fick ansvaret. Jag lärde mig 
reglerna utantill och med tiden blev jag av med min 
blygsel och mitt självförtroende växte!

I början av 1990-talet fick vår distriktsorganisa-
tion förstärkning och antalet lokala arbetare ökade. 
Vi öppnade ett nytt distriktskontor i Seinäjoki med 
stort ståhej och till och med tv-nyheterna var på 
plats. Därefter blev det betydligt fler möten eftersom 
både distriktsstyrelserna och -utskotten nu arbetade 
inom ett gemensamt distrikt. Vårt arbete fokuserade 
på samarbete med volontärer, och att öka kunskaper 
hos personal inom olika föreningar, på intressebe-
vakning samt till en del på kapitalanskaffning. Till-
sammans med föreningarna marknadsförde jag även 
hörselapparater för personer med nedsatt hörsel 
till ämbetsverk och institutioner. Föreningarna fick 
provision på försäljningen. Inom Västra-Finlands län 
arrangerade vi välgörenhetskonserter, en kortkam-
panj och en gåva i toner med radion i Seinäjoki. Med 
de anskaffade medlen skaffade vi texttolkningsappa-
ratur och utbildade stödpersoner åt hörselskadade.

Förbundets största kampanj som fokuserade på 
rekrytering av fler medlemmar skedde under slutet 
av 1980-talet och de som skaffade fler medlemmar 
fick kaffepaket som belöning. I början av 1990-talet 
skolades arbetare till att stämma möten med social- 
och hälsovårdsmyndigheter för att trygga tjänster för 
hörselskadade. Jag minns även tydligt att vi år 1994 
krävde att fler tv-program fick textning och vi gjorde 
en namninsamling som vi sedan vidarebefordrade 
till MTV och Yle.

Under mina 35 ½ år vid Finska Hörselförbundet 
har arbetsuppgifterna sedermera förändrats full-

”Dörrar är till för att öppnas, vägar att färdas 
längs med och livet att leva”

ständigt. År 2005 utvidgades vår kommunikations-
avdelning vilket betydde att jag fick ett ypperligt 
tillfälle att utveckla min roll som förbundssekreterare 
och övergå till att syssla mer med kommunikations-
verksamhet. Trådtelefonerna hade då bytts ut mot 
smarttelefoner. Tidigare knackade jag in utlåtanden 
och pressmeddelanden på skrivmaskin men under 
1990-talet utvecklades teknologin i rask takt och 
samhället förändrades. Numera lever vi i en värld 
där vi kommunicerar via flera olika kanaler, och 
intressant innehåll väcker uppmärksamhet.

Förbundet har utvecklats och blivit mångsidigt, 
modernt och en erkänd icke-statlig organisation där 
hundratals volontärer, förtroendemän och experter 
medverkar i bakgrunden. Det har varit en rikedom 
att få träffa och samarbeta med så många olika 
människor i det här yrket. Tillsammans har vi fått 
uppleva insiktsfulla stunder.

Nu då jag avslutar min karriär vid Finska Hörsel-
förbundet har jag ännu en god bit till min pension. 
Jag fortsätter nu att leva ett lite annorlunda liv i ett 
annat land. Livet erbjuder oss enastående tillfällen, 
och dem ska vi ta vara på och göra så trivsamma som 
möjligt. Mitt liv fortsätter dels i Portugal lite utan-
för Lissabon, dels i viss mån vid mina hemtrakter i 
Rovaniemi.

Framtiden kommer att föra med sig flera utma-
ningar för Finska Hörselförbundet: befolkningens 
åldersstruktur förändras, ekonomiska bekymmer 
skymtar fortfarande vid horisonten och tävlingen 
om synlighet är hård. Även vårt varumärke kräver 
insatser. Som tur tar sig förbundet alltid an nya 
utmaningar och driver aktiv verksamhet inom den 
tredje sektorn. Jag vill rikta ett stort tack till vår 
resultatinriktade och dynamiska verksamhetsledare 
Sanna Kaijanen och förbundets styrelse.

Jag vill uttrycka stor tacksamhet även för 
mina motiverade och skickliga arbets-
kamrater, min chef Juha Hietala och 
alla volontärer vi fått möta på olika 
håll i Finland med vilka vi skapat 
starka vänskapsband. För att 
citera min kollega Annette Fager-
ström: ”Du har en lång bakgrund 
vid Finska Hörselförbundet, detta 
är lite som att ta farväl av en 
gammal vän”. Jag säger ändå inte 
farväl, utan på återseende.

Läs den mer omfattande artikeln 
på vår webbsida på adressen www.
kuuloliitto.fi/category/uutiset  
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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. Kiitos ♥

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

Mitä on onni?
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