kuuloviesti
KUULOLIITON JULKAISU 3 • 2022

• Teatteritekstitykset suoraan
omaan älypuhelimeen
• Kuuroutuminen ei ollut maailmanloppu
• Saavutettavuutta ja vaikuttamista
kuulovammaisten äänellä

Kansikuva: Luontokuvaa?

Elokuva ja teatteri

Elokuva ja teatteri
KUULOVIESTI 3 • 2022

10

3

Pääkirjoitus

4

Lyhyesti

5

Puheenjohtajan palsta

6

Terveydeksi

8

Gallup

10 Teatteritekstitykset suoraan omaan
älypuhelimeen
12 Kuuroutuminen ei ollut maailmanloppu
16 Saavutettavuutta ja vaikuttamista
kuulovammaisten äänellä
18 Sähköpotkulautojen äänettömyyteen
ei yksiselitteistä ratkaisua
20 Nuoret
22 CI-toimikunta esittäytyy
24 Kentältä

12

26 Kurssit
29 Ilmoitukset

18

31 Ledaren

SEURAAVAN LEHDEN
TEEMANA ON
TINNITUS.
LEHTEÄ VARTEN
TOIMITETTAVAN AINEISTON
TULEE OLLA TOIMITUKSESSA
VIIMEISTÄÄN
15.8.2022

Kuuloliitto ry:n julkaisu
87. vuosikerta, 5 kertaa
vuodessa.

Päätoimittaja
Juha Hietala
p. 050 569 7978

Kuuloliitto ry
Ilkantie 4, 00400 Helsinki
Puh. (09) 5803 830
kuuloviesti@kuuloliitto.fi

Toimitus
Annette Fagerström
p. 044 7022 747
Anniina Horto
p. 044 752 5561

Vastaava päätoimittaja
Sanna Kaijanen
p. 040 508 1716

2

Toimitusneuvosto
Leena Olsbo-Rusanen pj.
Alpo Pulkkanen
Taru Reinikainen

Kuuloviestin tilaukset ja
osoitteenmuutokset
www.kuuloliitto.fi tai
(03) 552 2111
Tilaushinta 35 € vsk muille kuin
jäsenille
Ilmoitusmyynti
Markku Pentikäinen, TJM-Systems Oy
puh. 040 755 6097
markku.pentikainen@tjm-systems.fi
Sivunvalmistus
Etusivupaja – Loimaa

www.kuuloliitto.fi
www.moottorikorvat.net
ISSN-L 0023-5741
ISSN 0023-5741 (painettu)
ISSN 2242-6752 (verkkolehti)
Painopaikka:
Printall AS, Tallinna

Pääkirjoitus
”Elokuviin tarvitaan lisää
kuvailevaa tekstitystä.”

Yhteinen elokuvailta

J

KUVA: PASI SAUNA-AHO

ärjestimme viime marraskuussa elokuvaillan kuulo- ja viittomakielen järjestöjen kanssa ja yhteistyössä espoolaisen
elokuvateatterin, Kino Tapiolan kanssa.
Kino Tapiola on esteetön ja saavutettava elokuvateatteri, jossa kuulovammaiset on otettu
hyvin huomioon kuvailevalla tekstityksellä ja
induktiosilmukalla. Kuvailevalla tekstityksellä tarkoitetaan sitä, että elokuvasta kuvaillaan dialogin lisäksi myös muita elokuvan
ääniä.

Kävimme katsomassa Coda – kahden
maailman välissä -elokuvan, joka voitti parhaan elokuvan ja käsikirjoituksen Oscarin.
Elokuvassa kuuroa isää näytellyt Troy Kotsur
voitti parhaan miessivuosan Oscarin. Elokuva
kertoo kuurosta perheestä, jossa yksi lapsista
on kuuleva eli coda. Elokuva oli nimensä veroisesti kurkistus kahden maailman ja kahden
kulttuurin välissä elävän nuoren naisen kamppailuun, ristiriitoihin ja hänen valintoihinsa.
Elokuva toi esiin myös kuurojen kulttuuria
ja millaisia haasteita kuuroilla on kuulevaan
yhteiskuntaan nähden.
Oli mahtavaa huomata, kuinka paljon
ihmisiä tuli katsomaan elokuvaa yhteiseen
elokuvailtaan. Elokuvan katsominen oli meille
kuulon kanssa kamppaileville helppoa, koska käytössämme olivat induktiosilmukka ja
kuvailutekstitys. Erittäin hienoa oli se, että
myös laulujen sanat ja taustaäänet olivat tekstitettyinä. Nekin kun ovat tärkeä osa elokuvan
tarinaa, jonka nyt myös me saavutimme.
Mielestäni elokuvateattereiden pitäisi
jatkossa käyttää enemmän kuvailevaa tekstitystä elokuvan saavutettavuuden parantamiseksi. Tämä palvelisi kaikkia katsojia, ei vain
kuulovammaisia. Aikaisemmin en juurikaan
katsonut kotimaisia elokuvia, koska niistä
puuttui tekstitys kokonaan. Tähän oli usein
syynä se, että monissa elokuvissa taustaäänet ovat liian kovalla peittäen puheen, joten
en saa puheesta selvää. Mielestäni elokuvien katsominen pitäisi kaikille katsojille olla
nautinnollinen kokemus, ei stressitilanne siitä
kuuleeko vai ei. Kotimaisista elokuvista puuttuu yleensä tekstitys edelleen, mutta muutamat elokuvateatterit ovat ottaneet koppia
kotimaisten elokuvien tekstittämisestä. Hyvä
juttu!
Minulta vahva suositus Coda-elokuvalle, jos
et ole vielä sitä katsonut.
OONA KONTTINEN
Ohjaaja
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Lyhyesti
Kysely tinnituksesta

Herkällä korvalla

Kuuloliitto toteutti toukokuun aikana Tinnitus-aiheisen kyselyn, jolla selvitettiin, miten
yleistä tinnitus on ja minkälaisia keinoja ihmiset ovat löytäneet vähentääkseen tinnituksen
häiritsevyyttä. Tinnituksen yleisyydestä huolimatta siihen liitetään yhä monia virheellisiä
uskomuksia. Kuuloliiton tavoitteena on lisätä
tinnitukseen liittyvää tietoa ja voimaannuttaa
ihmisiä hyvään elämään tinnituksen kanssa. Kyselyn tulokset julkistetaan lokakuussa
käynnistyvän tinnitus-kampanjan yhteydessä

Kuuloliitto avasi 16.5. Helppo kuulla -viikon
yhteydessä uudistuneen Herkällä korvalla
-esteettömyyspalkinnon haun. Pakinnonsaajaa
voi nyt ehdottaa kuka tahansa ja palkintoon
liitettiin 1000 euron suuruinen rahapalkinto.
Herkällä korvalla -esteettömyyspalkinto
myönnetään taholle, joka on esimerkillisellä
toiminnallaan edistänyt kuunteluympäristön
esteettömyyttä ja kuulovammaisten toimintamahdollisuuksia. Arviointikriteereitä ovat
ratkaisun innovatiivisuus, kuulovammaisten
osallistaminen ratkaisussa ja palkittavan toimijan sitoutuminen esteettömyyteen.
Herkällä korvalla -palkinto jaetaan joka
toinen vuosi. Kuuloliiton liittohallitus päättää
voittajan ja palkinto jaetaan Kuuloliiton liittokokouksen yhteydessä lokakuussa 2022. Haku
on auki 26.8. saakka.
www.kuuloliitto.fi/palkinnot/herkallakorvalla

Kuuloliitto
SuomiAreenalla 11.–15.7.
Kuuloliitto tuo SuomiAreenan kansalaistorille Poriin Kuuloauton, jossa tehdään matalan
kynnyksen kuuloseuloja. Lisäksi pisteessämme saa tietoa kuulosta, apuvälineistä ja muistista. Kuuloliiton asiantuntijat ovat joka päivä
paikalla vastaamassa kysymyksiin. Edellisen
kerran liitto oli mukana tapahtumassa kesällä
2019.
www.suomiareena.fi

Hallituksen päätöksiä
Maaliskuun kokouksessa hallitus päätti
kirjata liiton omistamiin Kiinteistö Oy Valkean talon osakkeisiin arvonalennuskirjauksen
vuodelle 2021 määrältään 587 000 €. Arvonalennuskirjaus tehtiin, sillä Kiinteistö Oy
Valkean talon tilinpäätökseen oli jo aiemmin
tehty arvonalennuskirjaus määrältään 1 083
000 €. Alaskirjauksesta johtuen tilinpäätöksen
käsittely siirrettiin ylimääräiseen kokoukseen.
Hallitus hyväksyi päivitetyn talousarvion
vuodelle 2022. Hallitus valitsi Liisa Sammalpenkereen Kuuloliiton edustajaksi VDNR:ään
vuosille 2022–2023. EFHOH:n kuuroutuneiden työryhmään 2022–2023 valittiin Kuuloliiton edustajiksi Liisa Sammalpenger ja Maria
Kananen. Hallitus käsitteli Lauletaan Viittoen ry:n purkautumispäätöksen.

Tiesitkö, että Kuuloliitolla on sivu alasivuineen myös Ylen teksti-tv:ssä? Löydät sen
numerolla 556.
Päivitystoiveet sähköpostilla: annette.fagerstrom@kuuloliitto.fi
Ylen Teksti-tv:tä voi katsella Ylen kanavilla televisiosta, mikäli vastaanottimessa tai
digiboksissa on teksti-tv-ominaisuus. Lisäksi
Ylen Teksti-tv:tä voi katsoa internetin kautta
ja mobiililaitteisiin tarkoitetulla teksti-tvsovelluksella.
Lisätietoja: www.yle.fi/tekstitv

Kuuloliitto YouTubessa
Oletko jo tutustunut videoihimme YouTubessa? Videoista saat tärkeää tietoa kuulovammaisuuteen liittyen. Aiheita ovat esimerkkisi:
Työikäisten kuulovammaisten palvelut, Tulkkauspalvelun perusteet ja Induktiosilmukalla
parempaa kuuntelua
Videot löytyvät verkko-osoitteella www.
youtube.com ja lisäämällä hakusanaksi Kuuloliitto. Voit ottaa kanavamme seurantaan
painamalla Tilaa-nappia. Videoissa on suomenkielinen tekstitys.
Lisätietoja: viestinta@kuuloliitto.fi

KUVA: PIXABAY

Maaliskuun ylimääräisessä kokouksessa
hallitus hyväksyi päivitetyn tilinpäätöksen
vuodelta 2021. Tilikauden alijäämäksi merkittiin 529 000 euroa. Lisäksi kokouksessa
hyväksyttiin vuosikertomus vuodelta 2021.

Kuuloliitto teksti-tv:ssä
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Puheenjohtaja
”Lähikirjastosta ei löytynyt yhtään suomenkielistä
kuuloa käsittelevää teosta.”

Lähikuulumisia…

T

uohon kotini lähelle avattiin uusi ostoskeskus muutama viikko sitten. Siellä on
hienoja kauppoja ja ravintoloita moneen
makuun. Siellä on myös hieno kirjasto
erilaisine opiskelu- ja lukunurkkauksineen.
Todella mukavan hiljainen ja erilainen kuin
kirjastot yleensä ovat olleet.
Tulin siellä tutkineeksi myös kirjallisuutta. Sitä löytyi moneen lähtöön kuten arvata
saattaa. Erityisesti etsin sellaisia opuksia,
joissa käsiteltäisiin kuuloon liittyviä asioita.
Yksi sellainen löytyi. Se oli Marcia Jenneth
Epsteinin kirjoittama Sound and Noise. Siinä
käsiteltiin mm. kuuloelimien anatomiaa ja
erilai-sia kuulemiseen liittyviä haittatekijöitä,
kuten tinnitusta. Kuunteluympäristön vaikutusta myös käsiteltiin laajasti sekä melun
vaikutusta yleensä kuulemiseen ja ihmiseen.
Hyvältä kirja kaiken kaikkiaan tuntui, vaikka
en siihen lukemaan jäänytkään.
Hämmennystä herätti se, ettei kirjastosta
löytynyt yhtään suomenkielistä kuuloa käsittelevää teosta. Niitä varmasti on olemassa,
mutta nyt sellaista ei löytynyt tuosta kirjastosta. Terveydenhuollon hyllyissä oli kirjoja noin
kolmesataa erilaista. Mm. seksologian hyllyssäkin oli 28 erilaista teosta aiheesta, mutta
kuulosta vain tuo yksi englanninkielinen teos,
hämmästyttävää. Tilanne ei tietenkään ole
näin synkkä, koska erilaisia kirjoja on saatavilla tilauksesta myös tuohon kirjastoon,
jos sellaisia tarvitsee. Hämmästytti tuo asia
kuitenkin melkoisesti, että niitä ei ollut tuon
enempää.
Tiedän, että Kuuloliitossakin on tehty erilaisia julkaisuja kuulosta ja sen vaikutuksista.
Heräsi ajatus, josko voisi koostaa sellaisen
ajantasaisen yleisteoksen selvällä ilmaisulla,
että teksti olisi helposti ymmärrettävää ja tulkittavaa. Olisiko tässä opinnäyteaihe jollekin
asiasta kiinnostuneelle, jään odottelemaan
vastausta.
Toinen seikka, joka tuli tarkastettua, oli
lehtihyllyt. Siellä ei ollut Kuuloviestille omaa
lokeroa, eli sitä ei sinne toimiteta. Tuossa
toisessa isossa lähikirjastossa on myös Kuuloviestit luettavissa, mutta ei vielä tässä uudessa. Niinpä tein siellä ehdotuksen Kuuloviestin
saamiseksi lehtilokerikkoon kaikkien iloksi.
Ne, jotka käyvät kirjastoissa aktiivisesti,
voisivat myös tarkastaa omasta kirjastostaan,

että onko sinne toimitettu Kuuloviestiä. Jos ei,
laittakaa vaan pyyntö asian korjaamiseksi.
Samaisella kierroksellani kävin kotikaupunkini palvelupisteessä kyselemässä kuulumisia. Tämä palvelupiste on samassa uudessa
ostoskeskuksessa kuten tuo kirjastokin. Siellä
oli henkilö maskin kanssa kyselemässä, voisiko jotenkin olla avuksi. Keskustelusta ei tullut
oikein mitään, joten pyysin häntä ottamaan
maskin pois keskustelumme ajaksi, minkä hän
myös ystävällisesti teki. Hän kertoi, että toisinaan on tosi vaikeaa palvella oikein asiakasta,
kun liian kovaa ei saisi puhua ja
sitten taas pitäisi puhua riittävän kovaa. Mikä on se oikea
äänenvoimakkuuden taso?
Toisinaan asioiden käsittely
on mennyt kirjoi-tuslinjalle,
että ne on saatu ratkaistua.
Vaatii aikamoista sinnikkyyttä myös tuollaisessa
asiakaspalvelu-työssä olevalta
henkilöltä saadakseen molemmin puolin asiat selväksi. Onneksi maskiaika on jo
hiljalleen jäämässä
kokonaan sivuun,
mutta edelleenkin joissakin
tehtävissä työnantajat suosittavat maskin
käyttämistä
ja se pitää
vaan hyväksyä. Tulipa
taas todella
konkreettisesti todettua huulilta
lukemisen
merkitys
kuulemisen
kannalta.
Kesää
odotellen,
terveisin
JOUNI
KUVA: PASI SAUNA-AHO
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Terveydeksi
KOONTI: ANNETTE FAGERSTRÖM
KUVAT: RODEO.FI

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

Maksuttomia
jumppaohjeita verkossa
Jalkojen lihasvoima ja tasapaino ovat tärkeitä
liikkumiskyvyn kannalta. Voima ja tasapaino
heikkenevät iän myötä, mutta sopivalla harjoittelulla näitä ominaisuuksia voidaan säilyttää tai jopa parantaa.
Voitas.fi-verkkosivuille on koottu ideoita
ammattilaisille, vertaisohjaajille ja ikäihmisille. Sivuilta löydät satoja voima-, tasapaino-,
verryttely- ja venyttelyliikkeitä. Harjoitteita
voi tehdä yksin, pareittain tai ryhmässä. Voit
valita itsellesi sopivan vaikeusasteen.
Tutustu tarkemmin: www.voitas.fi

Suomalaisten
hyvinvointia uhkaava
kuormitus kasvoi
MIELI Suomen Mielenterveys ry:n tuoreen kyselytutkimuksen mukaan lähes joka toinen (45
% vastaajista) kokee hyvinvointia ja jaksamista vähentävää kuormitusta. Nuorten aikuisten
vastaukset ovat hälyttäviä: heistä kuormitusta
kertoi kokevansa nyt jopa 77 %.
Suomalaisten kokema kuormitus on selvästi
kasvanut viime vuodesta, jolloin reilu kolmannes (38 %) vastaavaan kyselyyn vastanneista
kertoi kokevansa hyvinvointia heikentävää
kuormitusta. Nuorista aikuisista (18-24 vuot6

ta) näin vastasi vuosi sitten 44 prosenttia.
– Kyselytutkimuksen tulos on syytä ottaa
erittäin vakavasti. Arkeemme liittyy paljon
epävarmuutta, johon emme pysty itse vaikuttamaan. On tärkeää, että koronavuosien
aikana kertynyt kuormitus tunnistetaan ja
tehdään päätöksiä, joilla syntynyttä palveluntarvetta voidaan purkaa ja hyvinvointia ja
jaksamista tukea. Jokainen voi myös itse tehdä asioita oman ja läheisten mielenterveyden
ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi, MIELI ry:n
toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi kommentoi.
Kyselystä käy ilmi, että eniten suomalaisia kuormittavat tulevaisuuden epävarmuus,
työhön liittyvät asiat ja omaan terveyteen liittyvät asiat. Ennen ja jälkeen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tehty pistemittaus kertoo, että
sota näyttää lisänneen suomalaisten kuormitusta jonkin verran lisää.
Nuoret aikuiset kertovat, että heitä kuormittavat erityisesti opiskeluun liittyvät asiat,
tulevaisuuden epävarmuus sekä yksinäisyys.
Lisäksi 18–24-vuotiaista kaksi kolmesta on
kokenut uupumusta ja peräti 68 prosenttia
masennusta tai ahdistusoireita.
– Näin ei voi jatkua. Nuorten kokema
kuormitus oli lisääntynyt jo ennen koronakriisiä, jonka tiedetään heikentäneen erityisesti
nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointia.
Pandemian lisäksi myös ympäristökriisi ja
Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa
lisäävät nuorten turvattomuutta.
Nuorten hyvinvointi tulee nostaa
yhteiskunnallisen päätöksenteon kärkiteemaksi, vetoaa Sari
Aalto-Matturi.
Kyselyllä haluttiin selvittää myös, mikä on auttanut
suomalaisia jaksamaan poikkeusaikana. Tärkeimmiksi keinoiksi nousivat yhteydenpito
läheisiin ja tunteiden jakaminen heidän kanssaan, liikunta,
uutisten ja ajankohtaisohjelmien seuraaminen sekä kirjojen
lukeminen tai kuunteleminen.
Naisilla näytti olevan käytettävissään miehiä enemmän
keinoja jaksamisen vahvistamiseen.
Mielinauha-kampanja käynnistyi 1.4. ja jatkuu kesäkuun
loppuun saakka. Kampanjan

tunnus on tänä vuonna ”TOIVO ELÄÄ”, jolla
halutaan sanoa, että vaikeimmistakin elämäntilanteista voi selviytyä. Vuosittain toistuva
Mielinauha-kampanja muistuttaa kaikkien
oikeudesta hyvään mielenterveyteen ja kerää
varoja MIELI ry:n tekemään mielenterveystyöhön ja kriisiauttamiseen, myös Ukrainan
pakolaisten ja heitä tukevien vapaaehtoisten
auttamiseen.
Lisätietoa Mielinauha-kampanjasta: mielinauha.fi

Urheilulääkärin neuvot
kuntoiluun koronan
jälkeen

– Tyypillinen tilanne on, että vointi on jo parempi, kun lähdetään liikkumaan. Seuraavana
päivänä olo voi kuitenkin olla taas flunssainen.
Tilanne johtuu usein siitä, että elimistö ei ole
vielä täysin toipunut taudista ja harjoittelun
myötä oireet tulevat esille.
Kaikkosen mukaan tämä on kehon viesti
siitä, että on parempi vielä levätä. Treenaamista on syytä välttää, mutta matalasykkeistä
liikuntaa, kuten ulkoilua, on hyvä harjoittaa.
Myös liikkumattomuus voi nimittäin olla syynä olon heikkenemiselle liikuntasuorituksen
jälkeen tai sen aikana.
– Liikkumattomuuden takia fyysinen suorituskyky lähtee nopeasti laskemaan. Pitkän
paikallaanolon ja virustaudin jälkeen voi olla
vaikea sanoa, milloin kyse on koronan jälkioireista ja milloin fyysisen kunnon laskusta.
Molemmissa tapauksissa voi ilmetä hengästymistä, sykkeennousua tai lihasväsymystä.
Liikunta on hyvä aloittaa asteittain. Jos
harjoittelua aloittaessa ja kuormitustasoa
kasvattaessa tulee poikkeavia oireita kuten
rintakipua, rytmihäiriöitä tai hengenahdistusta, on syytä hakeutua lääkärin tarkastukseen.
Näin voidaan poissulkea hoitoa ja selvittelyä
vaativat jälkitilat.
– Sama virus voi aiheuttaa toiselle täysin
oireettoman taudin ja toiselle hengenvaarallisen keuhkosairauden. Myös vaikutukset fyysiseen suorituskykyyn ovat yksilölliset. Tämän
takia kaikille toimivien ohjeiden antaminen on
haastavaa. Oman kehon kuuntelu on tässäkin
tilanteessa äärettömän tärkeää.
Lähde: Mehiläinen

Koronavirus koettelee monen fyysistä suorituskykyä vielä pitkään taudin sairastamisen
jälkeen. Myös oireettomasta tai vähäoireisesta
taudista toipuminen voi olla hidasta ja suorituskyvyn palautuminen voi kestää, mutta
liikkeelle on hyvä lähteä.
Liikunnan pariin on koronaviruksen sairastamisen jälkeen syytä palata maltilla. Urheilu
Mehiläisen liikuntalääketieteen erikoislääkäri Mira Kaikkosen mukaan suosituksella
pyritään pienentämään komplikaatioiden ja
jälkitautien riskiä.
– Se kuinka pian mahdolliset jälkitaudit
ilmenevät on aina yksilöllistä, mutta jos niiden
katsotaan liittyvän sairastettuun koronaan,
tauti kyllä ilmoittaa itsestään suhteellisen
nopeasti. Jälkitauteja on kuitenkin turha
jäädä pelkäämään. Jos on ollut viikon verran
oireettomana, kannustan lähtemään kevyesti
liikkeelle, jos vointi muuten sallii sen, Kaikkonen sanoo.
7

Elokuva ja teatteri
Koonti: EMMA KÄHKÖNEN

Kuuloviestin Gallup
Kotimaisten
elokuvien tekstitys
Janna Käsmä

KYSYMYKSET:
1. Oletko käynyt
katsomassa kotimaisia
elokuvia teatterissa?
2. Oliko niissä
tekstityksiä?
3. Miten tekstitystä voisi
parantaa?

1. En ole nyt lähiaikoina käynyt katsomassa
kotimaisia elokuvia teatterissa, mutta 2020
syksyllä kävin katsomassa kotimaisen elokuvan Tove.
2. Yleensä, kun olen käynyt katsomassa elokuvia teatterissa, niin kotimaisissa elokuvissa
todella harvoin on tekstitykset, mutta esimerkiksi Tove-elokuvassa oli tekstitykset.
3. Todella hyvä kysymys. Pitäisi ehkä miettiä
vähän pidempään tai laajemmin, mutta ainakin tekstityksien saatavuuteen voitaisiin
kiinnittää enemmän huomiota siten, että ne
olisivat aina saatavilla elokuvateattereissa. Joskus olen kuullut, että elokuvateattereissa niitä täytyy erikseen pyytää, niin
sekin olisi iso plussa, kun niitä ei tarvitsisi
erikseen pyytää.

Paula Sipola
1. Olen käynyt katsomassa monta kotimaista
elokuvaa teatterissa.
2. Elokuvissa ei ollut tekstitystä.
3. Ehdottomasti kaikissa elokuvissa pitäisi olla
tekstitys. On hankala seurata elokuvaa, kun
välillä musiikki on kovalla eikä puheesta
saa mitään selvää.
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Anna Klemettilä-Sorri
1. Joskus, aika harvoin viime aikoina koska
covid. Yhteen aikaan kävin myös katsomassa dubattuja lasten animaatioita ja
ne olivat kyllä vaikeinta seurata, kun ei
voinut seurata huulien liikkeitä
2. Hmm, olisikohan ollut joskus ruotsinkielinen tekstitys…
3. Kuulovammaisten ei pitäisi joutua kyttäämään suomenkielisen tekstityksen esitysaikoja vaan ihmisten asenteita pitäisi
pystyä muuttamaan huonokuuloisten
aktiivisuuden ja Kuuloliiton näkyvyyden
avulla. Tekstityksiä voisi myös kehittää
uuden teknologian avulla. esim. lisätyn todellisuuden silmälasit tai palvelu omassa
puhelimessa antaisivat mahdollisuuksia
personoituun elokuvakokemukseen.

La 17.9. klo 19 esityksessä
viittomakielinen tulkkaus
Frenckell-näyttämöllä
Liput 39 €, myyntipalvelu@tampereenteatteri.fi
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Elokuva ja teatteri
TEKSTI: ANNIINA HORTO
KUVAT: DARINA RODIONOVA

Teatteritekstitykset
suoraan omaan
älypuhelimeen

O

hjelmistoalan yritys Loitsut ja Espoon Kaupunginteatteri ovat luoneet
yhteistyössä SubtitlesCloud-nimisen
tekstityspalvelun. SubtitlesCloud on
moderni pilvipohjainen tekstitysratkaisu livetapahtumille, kuten teatteriesityksille. Sovellus on tällä hetkellä käytössä Espoon lisäksi
miltei parissakymmenessä muussa teatterissa,
muun muassa Tampereen Työväen Teatterissa
ja Svenska Teaternissa Helsingissä.
Jari Kalinainen, yksi SubtitlesCloudin
kehittäjistä, kertoo, että vaikka toistaiseksi
palvelua on tarjottu teattereille, on suunnitelmissa laajentaa käyttäjäkuntaa myös
muihin tapahtumiin. Ajatuksena tuotteen
kehittämisen taustalla oli tarjota esityksiä yhä
laajemmalle yleisölle. Tekstityksestä hyötyvät
huonokuuloisten lisäksi he, jotka eivät ymmärrä esityskieltä.
Myös Espoon Kaupunginteatterista kerrotaan palvelun kehittämisen olleen panostus
sekä saavutettavuuteen, että kansainvälisyyteen. Teatteri on tekstittänyt kansainväliset
vierailuesityksensä suomeksi useiden vuosien
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ajan, mutta kun Espoossa päätettiin ryhtyä
tekstittämään kaikki tuotanto myös englanniksi, oli keksittävä jotain uutta.
– Varsinkin alkuvaiheessa käyttäjiä on
vähän, joten halusimme ratkaisun, joka on
helposti toteutettavissa ilman järeitä kalustovaatimuksia. Maailmalla on käytössä muitakin vastaavia sovelluksia, mutta ne eivät
olleet mielestämme niin käyttäjäystävällisiä,
joten päätimme kehitellä oman sovelluksen.
Nykyinen tekstityssovellus on 2. versio ja sitä
kehitetään edelleen, Julia Pajunen Espoon
kaupunginteatterista kertoo.
– Kun ensimmäistä versiota kehitettiin,

hyvin nopeasti tuli idea viedä koko järjestelmä
pilveen, Kalinainen jatkaa. Tällä saatiin isoja
etuja verrattuna vanhoihin järjestelmiin, kuten liikuteltavuus ja ylläpidettävyys. Enää ei
tarvita kalliita laitteistoja tekstityksen tarjoamiseen, vaan pelkkä internetselain ja katsojien omat kännykät riittävät. Teatterifestivaaleilla tekstitettiin yksi esitys meidän palvelun
avulla jopa keskellä puistoa.
SUBTITLESCLOUD-PALVELUSSA kääntäjä
kääntää esityksen ennakkoon ja käännös
tallennetaan palveluun. Eri kieliä voi olla
useampi samassa esityksessä. Myös kuulovammaisille suunnattu kuvaava teksti on
täysin mahdollista. Esityksen aikana kääntäjä
tai operaattori ajaa tekstityksen yleisölle eli
painaa nappia aina kun näyttelijä alkaa puhumaan. Tekstityksen ajo on siis vielä toistaiseksi manuaalinen prosessi.
– Teatteriesitysten tekstitykset tehdään
tällä hetkellä ennakkoon. Improvisoituja
esityksiä palvelu ei vielä tue, mutta tulevaisuudessa tekniikan kehittyessä tämäkin tulee
todennäköisesti muuttumaan. Livetekstitys on
jo suunnitteilla, Kalinainen paljastaa ja kertoo
uskovansa saavutettavuuden paranevan tulevaisuudessa.
Älypuhelimen lisäksi palvelu mahdollistaa
tekstitykset myös projisoituna näyttämön
lähelle tai isompien näyttöjen kautta. Pajunen kertoo, että Espoon Kaupunginteatterissa
kotimaisissa esityksissä tekstitys on pääsääntöisesti vain mobiilisovelluksessa. Kansainvälisissä vierailuissa, joissa tekstityksen tarvitsijoita on useampia, ainakin suomenkielinen
tekstitys pyritään projisoimaan. Enemmistö
yleisöstä kokee Pajusen käsityksen mukaan
projisoidun tekstin seuraamisen helpommaksi,
mutta vaihtuvat lavastusratkaisut vaikuttavat
mahdolliseen projisointipinnan sijoitukseen,
eikä sitä aina saada optimaaliseen paikkaan.
–Asiakaspalautteen mukaan mobiilisovellus
palvelee hyvin asiakkaita, jotka ymmärtävät
tai kuulevat esityskieltä edes jonkin verran
ja voivat vilkuilla tekstitystä mobiililaitteesta
vain tarpeen mukaan. Jos katsoja ei lainkaan
kuule tai ymmärrä esityskieltä ja esityksessä
on paljon puhetta, tekstityksen seuraaminen
mobiililaitteesta voi viedä liikaa huomiota,
jolloin esityksen seuraaminen kärsii.

suositusta kannattaa kysyä lipunmyynnistä.
Teksityssovellusta kuulorajoitteiset henkilöt
eivät asiakaspalautteen perusteella ole vielä juurikaan käyttäneet. Pajunen muistelee
teatterin saaneen palautetta palvelusta vain
muutamalta kuulorajoitteiselta tai kuulorajoitteisen omaiselta, jotka ovat käyttäneet
tekstitystä ja hyötyneet siitä.
– Joku asiakas arveli, että käyttökokemus
voisi olla parempi esimerkiksi tabletilla tai
selfiekepin avulla, jolloin katsomiskulman
saisi paremmaksi. Meille saa mielellään antaa
palautetta ja kehitysideoita, niin voimme selvittää mitä kaikkea voidaan vielä parantaa.
Kalinainen kertoo saaneensa erittäin
positiivista palautetta sekä teattereilta että
yleisöltä helppokäyttöisyydestä ja kustannustehokkuudesta. Kustannustehokkuus on
tärkeää, jotta tekstityspalveluita saadaan
käyttöön mahdollisimman laajasti erilaisiin
aktiviteetteihin ja tapahtumiin. Myös Kalinainen kertoo ottavansa mielellään palautetta
vastaan, jotta he voivat kehittää palvelua
entistä käyttäjäystävällisemmäksi.

ESPOON KAUPUNGINTEATTERISSA on käytössä
myös induktiosilmukka, johon liittyen paikka11

TEKSTI: ANNETTE FAGERSTRÖM
KUVAT: ANUN KOTIALBUMI

”Kuuroutuminen
ei ollut
maailmanloppu”
Kun Anu Tiainen kuuroutui 12 vuotta
sitten, hän tunsi jääneensä kokemuksensa
kanssa yksin. Alun haasteiden jälkeen
värit palasivat hiljalleen elämään. Arkea
rikastuttavat lapsuuden perhe, ystävät ja
harrastukset.
LAPSUUDEN MUISTOT NOSTATTAVAT HYMYN
HUULEEN. Anu (33) asuu Pohjois-Karjalassa
Kontiolahdella, mutta on kotoisin Joensuusta.
– Lapsuuteni oli hyvä ja onnellinen. Asuimme perheeni kanssa rivitaloalueelle, jonka
pihipiirissä oli paljon leikkiviä lapsia. Vietin
usein aikaa myös siskoni, veljeni ja omanikäisten serkkujeni kanssa, Anu muistelee.
Lapsuuden rakas harrastus oli jalkapallo,
jota hän pelasi aktiivisesti 18-vuotiaaksi asti.
– Surukseni jouduin lopettamaan pelaamisen, koska motoriikkani ei toiminut enää
samalla tavalla ja tasapainonkin kanssa alkoi
tulla haasteita. Se etten voinut enää palata
pelikentälle, oli minulle vaikea asia.
ANULLA ON HARVINAINEN JA PERINNÖLLINEN
sairaus: Neurofibromatoosi tyyppi 2. Sairaudelle tyypillistä on erilaiset kasvaimet, jotka
vaikuttavat sekä kuuloon että tasapainoon.
– Sairaus periytyi isoäidiltäni sekä minulle että siskolleni. Minulla on myös MS-tauti.
Olen ollut lottovoittaja näiden sairauksien
kanssa.
Lapsuus oli melko huoletonta aikaa, eivätkä
sairaudet pelottaneet Anua.
– Pidin normaalina sitä, että käydään lääkärissä usein. Minulle kerrottiin, että sairauden edetessä tulen menettämään kuuloni. Lapsena sitä oli vaikea käsittää, enkä juurikaan
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miettinyt asiaa. Muistan edelleen elävästi,
kun kerroin sairaudesta parhaalle ystävälleni.
Hän vain totesi, että ”Kyllä se siitä, kun syö
vain paljon kasviksia, niin sairaus lähtee”.
Tietenkin hänkin oli vielä pieni ja ymmärtämätön.
Ystäviltä ja perheeltä saadun tuen Anu
kokee korvaamattoman tärkeänä.
– Lapsena äiti jäi aina kanssani sairaalaan
yöksi. Aikuisiälläkin toivuin leikkauksista
vanhempieni luona.
KUULOHERMOKASVAIN ELI AKUSTIKUSNEURINOOMA leikattiin ensimmäisen kerran vuonna 2003 vasemmalta puolelta. Anu oli tuolloin
14-vuotias.
– Leikkaus oli suuri ja pelkäsin miten ystäväni suhtautuvat siihen. Lopulta valehtelin,
että olin kaatunut ja salasin todellisen syyn.
Pelkäsin, että jos kertoisin totuuden, kukaan
ei enää haluaisi olla kaverini ja tulisin kiusatuksi. Onneksi pelkoni oli turhaa. Yläasteen
ystävät ovat yhä elämässä mukana.
Kasvain uusiutui, ja se leikattiin kahden
vuoden päästä uudelleen.
– Menetin leikkauksessa kuulon vasemmasta korvasta. Samassa leikkauksessa minulle
laitettiin ABI-implantti (aivorunkoistute).
Anulla on takanaan useita muitakin hoitoja
ja leikkauksia.

– Vuonna 2010 leikattiin oikean puolen
kuulohermokasvain. Menetin tältäkin puolelta
kuulon, ja minulle asennettiin ABI-implantti.
Vuonna 2013 sain sädehoitoa vasemman
puolen kasvaimeen, joka oli lähtenyt jälleen
kasvamaan. Minulta on leikattu myös meningeooma vuonna 2018 (hyvänlaatuinen aivokasvain). Lisäksi on tehty lukuisia pienempiä
leikkauksia eri paikoista kehoa.
Perhettä kohtasi suuri suru vuonna 2016,
kun Anun isosisko menehtyi vain 32-vuotiaana. Myös hänellä oli Neurofibromatoosi tyyppi
2.
– En uskonut sitä alkuun todeksi. Se oli
hirvittävää. Minulta vietiin ihminen, joka
ymmärsi minua. Oli julmaa, että siskoni lapset
jäivät ilman äitiä. Ikävä ja suru ovat ajan
myötä muuttaneet muotoaan. Siskon kuolema
myös lähensi perhettämme entisestään.
Aluksi läheisen kuolema aiheutti pelkoa ja
ahdistusta.
– Ajattelin, kuolenko minäkin noin nuorena.
Nykyään ajattelen, etten voi asialle itse yhtään mitään. Yritän olla stressaamatta. Välillä
toki mietityttää, kun en tiedä onko oireideni
taustalla MS-tauti vai NF2. Ja tietenkin ikävöin siskoani edelleen.
ANU MENETTI KUULONSA KOKONAAN vuonna 2010. Aiemmin asennetut ABI-implantit,
eivät antaneet kuulovastetta. Kuuroutumisen
käsittely ja tilanteeseen sopeutuminen veivät
aikaa.
– Siinä ei läheisistäkään ollut apua. Oli
mahdotonta jutella muiden kanssa normaalisti. Tunsin, etteivät muut voi ymmärtää
sitä miltä tuntuu, kun on kuuroutunut. En
tuntenut entuudestaan yhtään kuuroutunutta
ihmistä. Aluksi mietin, että miten voin enää
käydä missään, koska en kuule. Tuolloin
minulla ei ollut tietoa kirjoitustulkkauksesta.
Minulla olisi ollut tarve jutella henkilön kanssa, joka on itse kokenut saman.
Alkuun kommunikoinnissa käytettiin
paperia ja kynää.
– Sitten aloitin viitotun puheen kotiopiskelun. Myös perheenjäsenet lähtivät opiskelemaan viitottua puhetta. Lisäksi olen käynyt
Kuuloliiton viitotun puheen kurssilla avustajani kanssa.
Vahva tukiverkko ja uudenlaiset kommunikaatiokeinot saivat elämänhalun palaamaan.
– Nyt voin sanoa, että kuuroutuminen ei ole
maailmanloppu. Sen kanssa oppii elämään ja
pärjäämään. Koen että minulla on ihan yhtä
hauskaa näin kuin kuulevanakin. Kannattaa myös luottaa omiin ystäviin ja tukeutua
heihin.

Kuuloliiton toiminta on vuosien varrella
tullut tutuksi.
– Osallistuin huonokuuloisten kurssille Kopolaan, jossa tutustuin kuuroutuneiden toimikunnan jäseniin. Myöhemmin tapasin kuuroutuneita myös akustikusneurinooma-kurssilla.
Kuuroutuneiden toiminnasta olen saanut
vertaistukea ja vinkkejä tulkkaukseen liittyen.
– Olen melko huumorintajuinen tyyppi,
mutta minussa on syvällisempikin puoli.
Uusien ihmisten seurassa ja isossa ryhmässä
olen alkuun ujo ja hiljainen. Mutta kun pääsen
vauhtiin, olen todella puhelias, Anu kuvailee.
Kuuroutuneiden toimikunta on järjestänyt
useita ikimuistoisia tapahtumia sekä paikan
päällä että verkkotapaamisina.
– Pääsin esimerkiksi etätutustumaan
Muumi-museoon. Olen katsonut kotikoneelta
myös etäkuvailutulkattua balettia. Tämä oli
minulle uusi ja hieno kokemus.
TULKIN KÄYTTÄMINEN ON ANULLE LUONTEVAA, vaikka ensimmäinen etätulkkaus jännittikin.
– Suosittelen tulkkauksen ja erityisesti
etätulkkauksen käyttöä. Se on todella helppoa.
Tulkki laittaa linkin sähköpostiin ja sitä vain
klikataan, niin tulkkaus aukeaa.
Muutaman kerran Anu on käynyt paikan
päällä teatterissa tulkin kanssa.

Anu pääsi kokeilemaan ratsastusta
kesällä 2020. Vieressä avustaja Noora.
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– Tulkki on kirjoitustulkannut esityksen
minulle. Yleensä tulkkauksen ja esityksen
seuraaminen onnistuu hyvin. Tietysti jotkin
liikkeet tai ilmeet saattavat jäädä näkemättä.
Kotimaisia elokuvia en ole käynyt katsomassa,
koska niissä ei yleensä ole tekstitystä.
Anu käyttää tulkkia eri tilanteissa: asioinnissa, fysioterapiassa, lääkärissä ja harrastusten parissa.
– Minulla on paljon erilaisia harrastuksia.
Ulkoilen usein, ja käyn säännöllisesti fysioterapiassa sekä allasterapiassa. Luen kirjoja,
pelaan videopelejä sekä katson tv-sarjoja ja
elokuvia. Harrastan myös runojen kirjoittamista. Uusin harrastukseni on makrameetyöt.
Niiden tekeminen on kaikkein parasta.
– Työelämässä en ole ollut, mutta valmistuin leipuri-kondiittoriksi, ja olin hetken aikaa
työkokeilussa.
Leipominen on edelleen rakas harrastus.
Mielessä on ollut tulkin käytön lisääminen.
– Haluaisin käyttää tulkkausta enemmän
esimerkiksi ystävien kanssa ollessa. Osa ystävistä on opiskellut viitottua puhetta, mutta
tulkkaus voisi parantaa vuorovaikutusta
entisestään.
Anu asuu asumisyksikössä Kontiolahdella,
mutta kesällä on mahdollisesti edessä muutto

takaisin Joensuuhun lähemmäs lapsuuden
perhettä.
– Vietän paljon aikaa siskoni lasten kanssa.
Olemme usein vanhemmillani yökylässä.
Sairaudet eivät ole nujertaneet Anun elämäniloa ja kykyä haaveilla tulevasta.
– Tietenkin toivon, että toimintakykyni
pysyisi yhtä hyvänä kuin se nyt on. Etteivät
sairauteni pahenisi. Suurin haaveeni on, että
saisin kirjoittaa oman runokirjan tai kirjan
omista kokemuksistani. Haluan nauttia elämästä ja murehtia vasta sitten, kun on syytä
murehtia.

Neurofibromatoosi tyyppi 2
• Neurofibromatoosi tyyppi 2:lle on tyypillistä

hyvänlaatuiset kasvaimet, jotka ovat useimmiten peräisin tasapainoa ja kuuloaistia
välittävistä hermosoluista.
• Suurimmalla osalla esiintyy myös ihon kasvaimia ja osalla voi ilmetä myös näkökyvyn
heikentymistä ja kaihia.
• NF2 voi olla periytyvä, mutta useimmiten se
aiheutuu sattumalta syntyneestä mutaatiosta NF2-geenissä. Suomessa NF2:een sairastuneita henkilöitä on 50–100.
Lähde: Harvinaiskeskus Norio, www.tukiliitto.fi/
diagnoosit/neurofibromatoosi-2

Rohkeus
Uskalla yrittää,
vaikka kaikki uusi sua epäilyttää,
ei sun tarvii mitä tahansa sietää,
tulevaisuutta älä,
pelkää.
Olen arvoton,
tilanteeni taitaa olla toivoton,
sisäinen pelkoni loputon,
itsetuntoni olematon.
Lohduton.
Yritä ymmärtää,
rohkeutes koita säilyttää,
sä pystyt säväyttää,
uskalla näyttää.
Räjäyttää.
Olen uupumaton,
en enää ole tuntematon,
rohkeuteni lähes voittamaton,
olen suruton.
Peloton.
		
       -Anu-
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Esittelyssä Kuuloliiton uudet työntekijät
Anniina Horto
Viestinnän asiantuntija

Valmistuin yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi syksyllä 2019
ja sen jälkeen olen töiden ohessa
tehnyt hitaasti, mutta varmasti
yhteiskuntapolitiikan maisteriopintoja Jyväskylän yliopistoon.
Sivuaineena olen lukenut gerontologian perusopinnot. Paloni
yhdenvertaisuuskysymyksiin

KUVA: PASI SAUNA-AHO

Hei, olen Anniina Horto ja aloitin
Kuuloliitossa viestinnän asiantuntijana huhtikuussa. Alun perin olen
kotoisin Paltamosta Kainuusta,
mistä muutin ensin Jyväskylään
opiskelemaan ja sitten töiden
perässä Helsinkiin. Ehdin työskennellä poliittisena avustajana
sosialidemokraattisessa eduskuntaryhmässä vajaat kolme vuotta
ennen kuin hain ja tulin valituksi
Kuuloliittoon.

sekä erityisesti ikäihmisten aseman parantamiseen olivatkin
keskeisiä syitä sille, että halusin Kuuloliittoon töihin.
Teemme kaikki viestinnässä
monipuolisesti erilaisia tehtäviä, kuten tämän Kuuloviestin
juttuja, mutta minun toimenku-

Emma Kähkönen
Tulen alun perin tuolta Oulusta ja
muutin nyt sitten huhtikuun puolivälissä tämän työpaikan perässä
Espooseen. Vapaa-ajalla tykkään
katsoa tv-ohjelmia ja rakastan
kuunnella podcasteja sekä radioohjelmia. Valmistuin pari viikkoa
sitten ylioppilaaksi ja nyt sitten
hetki opiskeluista taukoa tämän
työn myötä.
Ennen tätä työpaikkaa en ole
vielä ehtinyt oikein muita töitä
tehdä. Pisin työsuhteeni on viime
keväältä, kun jaoin pari kuukautta
lehtiä öisin opiskelujen ohella. Toimenkuvaani täällä kuuluu aivan
kaikenlaisia hommia viestinnästä

KUVA: PASI SAUNA-AHO

Järjestöassistentti

lasten ja nuorten toimintaan sekä
erilaisia toimistohommia siltä väliltä. Hain tätä paikkaa sen takia,

vaani kuuluvat erityisesti vaikuttajaviestintä sekä viestinnän
kouluttaminen vapaaehtoisille.
Kaikkein eniten odotankin sitä,
että pääsen tekemään viestintää
yhdessä teidän aktiivien kanssa
ympäri Suomen. Opin myös itse
tässä työssä joka päivä paljon
uutta, mikä on antoisaa.
Vapaa-ajalla suuntaan luontoon aina kun ehdin. Harrastamme avopuolisoni Miikkan
kanssa ahkerasti valokuvaamista sekä syksyisin marjastamista, sienestämistä ja metsästämistä. Tällä hetkellä nautin
etenkin linnunlaulun säestämistä juoksulenkeistä meidän
kodin läheisellä luonnonsuojelualueella.
Minut saa kiinni puhelimitse
044 752 5561 tai sähköpostitse
anniina.horto@kuuloliitto.fi.
Ihanaa kesää kaikille ja ollaan
yhteyksissä!

että työpaikan arvot yhdenvertaisuus ja tasa-arvokysymyksien
äärellä ovat minulle tärkeitä oman
kuulovammani vuoksi.
Tulevalta työltäni odotan ihmisten kanssa työskentelyä sekä
uusien asioiden oppimista. Paljon
on ollut jo nyt tämän ensimmäisen
kuukauden aikana opittavaa ja
nähtävää. Hankalinta on varmaan
ollut se, kun ei tiedä kaikkea Kuuloliiton toiminnasta, mutta pikkuhiljaa tähän sopeutuu. Parasta on
ollut, kuinka mukavia työkavereita
täällä on sekä työtehtävien monipuolisuus. Tässä työssä niin kuin
varmaan aika monessa jokainen
työpäivä on erilainen ja se antaa
intoa työntekoon. Hyvää kesää minun puolesta ja muistakaa nauttia.
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Saavutettavuutta ja vaikuttamista
kuulovammaisten äänellä
Kuuloliiton pitkäaikainen
asiantuntija Sami Virtanen
lopetti työnsä liitossa toukokuun alussa. Virtasen mukaan
saavutettavuuteen alettiin
kiinnittää enemmän huomiota
2000-luvulla, mikä mahdollisti
myös liiton vaikuttamistyön
kehittämisen. Virtanen korostaa, että esimerkiksi digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa on edelleen paljon
parannettavaa.

T

ätä tekstiä kirjoittaessani katson Helsingin keskuskirjasto Oodin toisen kerroksen kahviosta eduskuntataloa, jossa olen
ollut tapaamassa monia kansanedustajia, heidän avustajiaan ja osallistunut valiokuntien asiantuntijakuulemisiin.
Viimeinen työtehtäväni Kuuloliitossa osui
sattumalta juuri eduskuntaan. Osallistuin
torstaina 5.5. Vammaisfoorumin ja Kuuloliiton asiantuntijana eduskunnan tasa-arvo- ja
työelämävaliokunnan asiantuntijakuulemiseen lakiesityksestä, joka liittyy tuotteiden ja
palvelujen esteettömyyteen (EU:n esteettömyysdirektiivi).

Korkeakoulujen esteettömyydestä
se kaikki alkoi

Vuosiin Kuuloliitossa on mahtunut monia eri
virstanpylväitä. Aloitin liitossa vuonna 2001.
Sitä ennen olin toiminut Kuuloliiton luottamustoimissa, mm. liittohallituksessa. Tuolloin
tuoreena mielessäni olivat korkeakouluopintoni ja niiden aikana kohtaamani haasteet.
Kuuloliiton nuorten toimijoiden kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen syntyi idea kehittää
huonokuuloisten korkeakouluopiskelijoiden
asemaa. Mikä Estää? -projektissa edistimme
ja vahvistimme huonokuuloisten korkeakouluopiskelijoiden asemaa. Samalla toimme
huonokuuloisten korkeakouluopiskelijoiden
tarpeet näkyviksi korkeakouluympäristössä, ja
aiheesta julkaistiin tutkimusraportti.

EU:n esteettömyystyö käynnistyy

Samaan aikaan myös EU-tasolla haluttiin
edistää esteettömyyttä. Stakes perusti Design
for All -verkoston, jonka tavoite oli edistää
16

esteettömyyttä it-palveluissa.
Suomessa haluttiin katsoa
esteettömyyttä laajemmin niin,
että se koskettaa myös rakennettua ympäristöä. Hankkeemme työ avasi väylän keskusteluun opiskelijajärjestöjen ja
silloisen Stakesin (nykyinen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) Design for All -verkoston
kanssa.
Design for All -verkoston alla luotiin ”Korkeakoulu kaikille ” -projekti, jonka tavoitteena
oli kirkastaa viestiä opetusministeriölle (OKM) esteettömyyden ja saavutettavuuden
tärkeydestä korkeakouluissa. Samalla syntyi Esteetön
korkeakoulu -hanke (ESOK), jota OKM lähti
myöhemmin rahoittamaan.
Design for All -verkostosta tuli tärkeä
esteettömyyttä ja saavutettavuutta edistävä
taho, jossa oli jäsenjärjestöinä mm. vammaisjärjestöt, korkeakoulut, kulttuuri- ja taidelaitokset. Verkosto oli monipuolinen ja aktiivinen toimija. Se teki avauksia ministeriöihin
päin ja ylläpiti keskustelua esteettömyyden ja
saavutettavuuden merkityksestä.
Työllä haluttiin vastata muun muassa
ikääntyvän Suomen ja väestön moninaisuuden lisääntymiseen. Vammaisjärjestöjen
asiantuntijat muistuttivat verkostossa, että
ympäristön, tuotteiden ja palvelujen esteettömyyteen ja saavutettavuuteen tulee kiinnittää
huomiota, jotta eri tavoin vammaiset ihmiset
voivat jatkossakin asioida itsenäisesti arjen eri
tilanteissa.
2000-luvulla koin olevani eräänlainen
”esiinmarssija” kuulovammaisena asiantuntijana viranomaistoiminnassa, kun osallistuin
ministeriöiden kokouksiin ja keskustelutilaisuuksiin kahden kirjoitustulkin kanssa. Koin
olevani alussa “outo lintu”, mutta ajan myötä
tähän totuttiin.
Kevyenä heittona voin todeta, että opiskelijajärjestöjen ja vammaisjärjestöjen yhteistyökeskusteluissa minut tunnettiin henkilönä,
joka osallistuu kokoukseen aina kahden sihteerin kanssa. Tästä oli vedetty johtopäätöksiä, että taidan olla tärkeä henkilö.

Kotimaisten ohjelmien tekstitys nousee
agendalle

Kuuloliitto profiloitui 2000-luvun alusta
lähtien enemmän asiantuntija- ja vaikutta-

mistoimintaan. Kuulovammaisten henkilöiden
tarpeet antoivat tähän hyvät perusteet, koska
yhteiskunta oli heräämässä esteettömyys- ja
saavutettavuustiedon tarpeeseen. Sähköisen
viestinnän saavutettavuus nousi uutena teemana esteettömän ympäristön rinnalle. Kuuloliitto vaikutti teeman ympärillä ja osallistui
viranomaisten työryhmiin ja verkostoihin,
antoi lausuntoja ja kirjoitti mielipidekirjoituksia. Minä ja työkollegani Jukka Rasa annoimme työpanoksemme sekä asiantuntijoina että
kuulovammaisina henkilöinä.
Kotimaisten tv-ohjelmien tekstitykseen
liittyvä vaikuttamistyö nousi isoon rooliin
vuoden 2005 hujakoilla. Kuulovammaisten
tv-katsojien keskuudessa oli tyytymättömyyttä
siitä, ettei suomenkielisiä tv-ohjelmia tekstitetä riittävästi. 2000-luvun aikana Yle oli ainoa
tv-yhtiö, joka tekstitti kotimaisia televisio-ohjelmia. Kaupalliset kanavat eivät tekstittäneet
lainkaan. Paine Suomen tilanteen kehittämiseen nousi. Seurasin muiden maiden, muun
muassa Ruotsin, Hollannin ja Iso-Britannian,
tilannetta. Kaikissa näissä maissa tekstitettävien ohjelmien määrä oli suuri, ja näissä maissa tekstitystä säätelivät lait ja ohjeistukset.
Olin Kuuloliiton edustajana liikenne- ja
viestintäministeriön (LVM) esteettömän viestinnän seurantatyöryhmässä. Ryhmä seurasi
muun muassa EU-direktiivien kehittymistä. EU:n audiovisuaalisten mediapalvelujen
direktiivin tiukkeneminen tarjosi minulle perusteita näkemykseen, että olisi aika muuttaa
Suomen tilannetta.
Ehdotin silloisille LVM:n virkahenkilöille
opintomatkaa Iso-Britanniaan ja Ruotsiin,
joissa tekstityspalvelut olivat pidemmälle
kehittyneet kuin Suomessa. Opintovierailu
toteutettiin kesällä 2009, ja saman vuoden
syksyllä LVM järjesti seminaarin kotimaisten
tv-ohjelmien tekstittämisestä juhlavasti Finlandia-talolla. Samassa tilaisuudessa silloinen
viestintäministeri Suvi Linden käynnisti lainsäädäntöhankkeen kotimaisten tv-ohjelmien
tekstittämisestä. Tekstityslaki tuli voimaan
1.7.2011.

Saavutettavuuden uusimmat tuulet

Vuonna 2019 tuli voimaan digipalveluiden
saavutettavuuslaki. Tämä toi velvoitteen
muun muassa verkkopalveluiden videoiden
tekstittämiseen. Laissa on lukuisa määrä
saavutettavuutta edistäviä ehtoja. Parhaillaan
valmistellaan EU:n esteettömyysdirektiivin
toimeenpanoa. Direktiivi koskettaa tuotteita ja
palveluja; kuinka esteettömyys ja saavutettavuus taataan tuotteissa ja palveluissa. Tämä
laki tulee voimaan kesällä 2025.
Nämä viimeaikaiset toimet kuvastavat ja
muistuttavat sitä, että esteettömyydessä ja
saavutettavuudessa on siirrytty vaiheittain
rakennetun ympäristön esteettömyydestä
digipalveluihin, tuotteisiin ja palveluihin. Nyt
näitä teemoja on syytä käsitellä kokonaisuuksina, ei paloina.

Kuulovammaisten oikeus saada tietoa
vahvistunut

Vuosien aikana tehtyä työtäni yhdistää kuulovammaisten henkilöiden oikeus saada tietoa yhtäläisin ehdoin, osallistua yhteiskunnan toimintaan, olla osallisena ja muodostaa mielipiteensä
sekä toteuttaa omaa elämäänsä omilla ehdoilla
kuulovammasta huolimatta. YK:n vammaisyleissopimus korostaa eri tavoin vammaisten
oikeutta osallistua yhteiskunnan toimintaan.
Kuuloliiton esteettömyyteen liittyvä vaikuttamistyö on ollut ihmisoikeusperusteista.
Toivon, että sähköisen viestinnän ja digitaalisiin palvelujen saavutettavuuteen liittyvä
vaikuttamistyö jatkuu Kuuloliitossa yhä merkittävänä. Työsarkaa on edelleen paljon, sähköisissä ja digitaalisissa palveluissa on vieläkin
parannettavaa. Digipalvelujen saavutettavuuslaissa on monia kuulovammaisia digikäyttäjiä
koskevia oikeuksia, esimerkiksi mahdollisuus
tehdä kantelu, mikäli digipalvelu ei ole riittävän
saavutettava. Kuulovammaisten tv- ja tilausohjelmapalvelujen katsojien käyttäytymistä ja
sen muuttumista on jatkossakin syytä seurata.
Tähän tein avauksen yhteistyössä Humanistisen ammattikorkeakoulun tutkija Päivi Rainon
kanssa, kun laadimme Tekstitysbarometri 2021
–raportin. Traficom antoi 4.5. Sanoma Media
Finland Oy:lle ensimmäistä kertaa tekstityspalvelun laatuvelvoitteen rikkomista koskevan
huomautuksen, joka liittyy Nelosen käyttämään
heikkolaatuiseen automaattitekstitykseen.

Kiitokset kumppanuudesta ja matka jatkuu

Kuuloliitossa työskentely on antanut mahdollisuuden tavata monenmoisia ihmisiä ja ammattilaisia, kansanedustajia, ministeriöiden ja virastojen virkahenkilöitä, järjestöjen asiantuntijoita,
liikenneoperaattoreita, kulttuurin ja taiteen
toimijoita. Erilaiset keskustelut ja kohtaamiset
ovat lisänneet ymmärrystä monimutkaisissa
asioissa ja olleet tämän työn suola. Samalla olen
oppinut paljon ja hahmottanut mitä on hyvä
vaikuttamisviestintä. Olen oppinut lukemaan
lakiehdotuksia ja saanut ymmärryksen, miten
lakia valmistellaan ja millaista taustatyötä ja
-vaikuttamista se edellyttää.
Haluan kiittää kaikkia kuuloliittolaisia,
vapaaehtoisia ja mahtavia kollegoja yhteisistä
vuosista. Nämä ovat olleet oppipojan kasvutarinaa asiantuntijaksi. Ilman Kuuloliittoa en
olisi tässä pisteessä. Olen saanut oppia ja kokea
monenlaista. Kiitokset!
Haluan myös suuresti kiittää lukuisia sidosryhmäläisiä, joiden kanssa olen ollut työvuosien aikana tekemisissä. Asiantuntijatyö on
alati vuorovaikutustyötä ja samalla myös ”ajan
hermolla olemista”. Asiantuntijatyö ja sen jälki
mitataan vuoropuheluissa ja yhteisen oppimisen paikoissa. Ilman valppaita ja aloitteellisia
sidosryhmäläisiä, ja heidän kanssaan käytyjä
keskusteluja, tekemäni vaikuttamistyön ”kynän
kärki” voisi olla tylsempi .
Vaikuttaminen voi alkaa pienistä teoista!
Uudet haasteet kutsuvat minua työelämässä.
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TEKSTI: JUHA HIETALA

Sähköpotkulautojen
äänettömyyteen ei
yksiselitteistä ratkaisua
Sähköpotkulaudat ilmestyivät katukuvaan
toden teolla vuonna 2019. Monet
huonokuuloiset ovat kokeneet haasteena
potkulautojen äänettömyyden –
yhtäkkiä ohi suhahtavasta laudasta ei
tule minkäänlaista ennakkovaroitusta.
Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha
Valtosen mukaan sähköpotkulautojen
äänettömyys on tiedossa oleva ongelma,
joka voidaan ratkaista lähinnä kehittämällä
yhteisiä pelisääntöjä liikenteeseen.
– Hiljaisuus on ollut ongelma myös sähköautoissa, minkä takia niihin lisättiin matalissa
nopeuksissa kuuluva merkkiääni. Sähköpotkulautoja ei Suomessa kuitenkaan katsota
moottoriajoneuvoiksi ja siksi vastaava sääntely ei koske niitä lainkaan.
Kansallisessa sääntelyssä sähköpotkulaudat
määritellään moottorittomiksi ajoneuvoiksi.
Tästä johtuen potkulautoihin ei liity minkäänlaisia vaatimuksia äänentason osalta.
– Hiljaisuuttaa pidetään usein hyvänä ominaisuutena, sillä näin sähköpotkulaudat eivät
aiheuta ylimääräistä melua esimerkiksi asuinalueilla. Turvallisuuden kannalta äänettömyys
on kuitenkin tunnistettu ongelma.
– Äänettömyyden aiheuttamat haasteet
koskevat huonokuuloisten ohella myös hyvin
kuulevia, sillä lähestyvän sähköpotkulaudan
ääni on niin hiljainen, että sen kuuleminen on
mahdotonta.
Kuten polkupyörät, myös sähköpotkulaudat
jakavat usein saman tilan jalankulkijoiden
kanssa kevyen liikenteen väylillä. Usein liikenteessä syntyy tilanteita, joissa jalankulkija
pelästyy ohi viilettävää potkulautaa.
– Sähköpotkulaudalla ei saisi ajaa missään
tilanteessa jalkakäytävällä. Varsinaista tutkimusta jalankulkuväylien väärinkäytön yleisyydestä ei ole tehty, mutta tiedossa on, että
väärissä paikoissa liikutaan liian usein.
Poliisi on ajoittain valvonut tehostetusti
sähköpotkulautojen käyttöä. Valtosen mukaan
liikennekäyttäytymiseen voidaan puuttua
valvonnalla vain jossain määrin.
– Poliisin resurssit eivät riitä valvontaan
niin laajasti, että ongelma pystyttäisiin pelkästään sen avulla ratkaisemaan.
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VALTOSEN MUKAAN sähköpotkulautoihin liittyy
lähtökohtaisesti sama
ongelma kuin polkupyöriin
– molemmat ovat hiljaisia
kulkupelejä. Yksi ratkaisu sähköpotkulautojen
äänettömyyteen voisi olla äänimerkin hyödyntäminen entistä laajemmin. Äänimerkinantolaite
on sähköpotkulaudoissakin pakollinen varuste.
– Äänimerkillä voisi antaa aina varoituksen,
että ”täältä tullaan”. Haasteena on se, että soittokellon käyttö jää aina ajoneuvon kuljettajan
vastuulle.
– Äänimerkkiä käytettäessä on tärkeää, ettei
aiheuteta turhia sydämentykytyksiä muille liikkujille. Välimatkan on oltava riittävä ohitettaessa, eikä ohitse saa mennä kyynärpäätä hipoen.
Valtonen muistuttaa, että soittokellon tarkoituksena on varoittaa, eikä sitä käytetä alta pois
käskemiseen.
– Liian läheltä annettu merkki koetaan vihamielisenä. Merkki tulisi antaa riittävän kaukana.
Sähköpotkulaudat ovat verrattain tuore ilmiö
suomalaisessa liikenteessä. Sähköpotkulaudat
tulivat Suomessa laillisiksi vuonna 2016, mutta
vasta vuokraustoiminnan käynnistyminen suurimmissa kaupungeissa vuodesta 2019 lähtien on
aiheuttanut pienimuotoisen kaaoksen etenkin
kaupunkien keskustoissa.
SÄHKÖPOTKULAUTOJEN AIHEUTTAMAT
ONNETTOMUUDET YLEISIÄ
- Yksiselitteisiä tietoja onnettomuuksien määrästä
ei ole olemassa, mutta onnettomuuksien lisääntyminen on näkynyt selvästi suurimpien kaupunkien
päivystyksissä. Esimerkiksi Meilahden yhteispäivystyksessä Helsingissä 3.5.–28.8.2021
Meilahden yhteispäivystyksessä
kirjattiin 295 lautaonnettomuutta.
- Tyypillisesti sähköpotkulaudalla
kaatuminen seurauksena syntyy
murtumia ylä- ja alaraajoihin sekä
erilaisia pään alueen vammoja.
- Suurimmassa osassa onnettomuuksia loukkaantuu ensisijaisesti sähköpotkulaudan kuljettaja.
- Suuri osa onnettomuuksista sattuu
alkoholin vaikutuksen alaisena. Tästä
syystä vuokrattavien sähköpotkulautojen nopeuksia öisin on alennettu.
- Sähköpotkulautoja ei tarvitse liikennevakuuttaa.
Lähteet: HUS, Liikenneturva
KUVA ANNIINA HORTO
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       NUORET
Media-alalla
huonokuuloisena
Aurinkoista kevättä moottorikorvat! Tein
Radiofestivaaleille ”Mitä kuuluu” -äänidokumentin. Radiofestivaalit 2022 järjestettiin
huhtikuun lopussa Oulussa Linnanmaan ammattikorkeakoulun tiloissa. Radiofestivaalit on
Media-alan opiskelijoiden joka vuotinen tärkeä
tapahtuma ja kohtaamispaikka. Festivaaleille
voi osallistua juontajakilpailuun, podcastsarjaan, kuunnelmasarjaan ja dokumenttisarjaan.
Osallistuin ”Mitä kuuluu” -äänidokumen
tilla dokumenttisarjaan ja työ pääsi finaaliin
yhdeksän parhaan joukkoon. Voittoa ei tullut
kotiin, mutta nyt ollaan uutta kokemusta
rikkaampana ja mikä tärkeintä sain jakaa
tietoisuutta tärkeästä aiheesta omien kokemuksien kautta.
Äänidokumentissa kerroin huonokuuloisuudestani, kuulolaitteista ja sisäkorvaistutteista. Käsittelin aihetta hieman myös alan
näkökulmasta, kun yhdistää Media-alan ja
huonokuuloisuuden. Kerroin millaista on, kun
alkaa kuulemaan sisäkorvaistutteilla ja muita
huonokuuloisuuteen liittyviä kokemuksia ja
muistoja. Avasin dokumentissani, että olen
kiitollinen pystyessäni opiskelemaan kyseistä
alaa, koska haasteita on huonokuuloisuudesta johtuen, mutta saamani apuvälineet ovat
mahdollistaneet täysipainoisen opiskelun ja
tulevaisuudessa työskentelyn alalla.
Haasteeni liittyvät pitkälti äkkiseltään
muuttuviin, stressaaviin ja painetta sisältäviin
tilanteisiin. Siihen päälle hälyisä ja kaikuisa
ympäristö työskennellä. Ennakointi on ollut
isoin oppimisen paikka. Välillä videokuvataan
studiossa koululla, mutta paljon on keikkoja
myös koulun ulkopuolella. Kuvauksia on myös
ulkona ja silloin tarvitaan kuulokkeita. Muilla
ne ovat kameraan laitettavat kuulokkeet, mutta minä käytän TV-Streameria kuulokkeina.
Ulkona, jos kuvataan niin lisäksi vielä varavirtalähde TV-Streameriin ja siitä sitten kuulokkeet TV-Streamerin kautta kameraan. Lisäksi
vielä NucleusSmart puhelin-sovelluksesta
valitsen TV-Streamerin, jonka olen pariliittänyt sisäkorvaistutteiden kanssa. Näin pystyn
videokuvaamaan ja kuuntelemaan äänen
tasoja yhdessä liikkuvan kuvan kanssa. TVStreameri on apuväline, mikä toistaa ääntä
suoraan esimerkiksi televisiosta, äänentoistojärjestelmästä tai tietokoneesta.
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Äänityöskentely oli isoin kysymysmerkki
ensimmäisenä vuonna, mutta sekin onnistuu
kätevästi TV-Streamerin ansiosta. Helpottaa
älyttömästi jälkityöskentelyssä ja editoinnissa
työskentelyä, kun kuulee äänet suoraan sisäkorvaistutteisiin.
Äänidokumentin ydin on äänet ja kuunteleminen ja tekijän tehtävä on pystyä rakentamaan äänimaailma siten, että kuulija sen
ymmärtää. Ajattelin, että huonokuuloisuus
on hyvä näkökulma. Enkä ole aikaisemmin
kuullut äänidokkareita huonokuuloisuudesta.
Siitäkin syystä halusin tarttua aiheseen. Kuulemisessa ja äänidokkareissa on kyse samasta
asiasta kuuntelemisesta. Myös muut ihmiset
saivat innostumaan aiheesta. Kuulen usein
kysymykset miten kuulet ja mitä kuulet.
Nyt kohti alkavaa kesää ja kesälomaa.
Syksyllä starttaa viimeinen vuosi opinnoissa.
Eikä sitä tiedä, vaikka uusia äänidokkareita
on tekeillä pöytälaatikossa.
Teksti: JANNA KÄSMÄ Valokuva: KRISTA MIKKILÄ

Moottorikorvien
hengailuilta
Vietimme noin 10 hengen porukalla hengailuiltaa Helkan Tuvalla lauantaina 23.4. Pelailimme erilaisia pelejä, söimme herkkuja sekä
nautimme pienestä yhteisestä ohjelmasta.

Ilta sujui rennosti mukavassa seurassa, hauskanpitoa unohtamatta. Oli erityisen kivaa
nähdä kaikkia ihan paikan päällä ja vaihtaa
kuulumisia kasvotusten! On aina mahtavaa kun
voi jakaa omia kokemuksia ja saa vertaistukea
muilta huonokuuloisilta. Illassa oli myös juhlan
tuntua, kun pronssiset ansiomerkit myönnettiin
henkilöille: Marika Rajala ja Toni Kesti (kuvassa) sekä Johannes Laine ja Jenna Junttila, ansiokkaasta vapaaehtoistyöstä lasten ja
nuorten toiminnassa. Onnea kaikille!
TEKSTI: SUSANNA HAARALA
KUVA: OONA KONTTINEN

Keilausta ja kokemuksia
Menevä musiikki pauhaa kaiuttimista, kirjavat valot kiemurtelevat vaihtaen väriä, valkoiset vaatteet hohtavat tummien seasta ja
iloinen ryhmä huonokuuloisia nuoria aikuisia
jakaa tarinoitaan ja kuulumisiaan. Tällainen
eloisa tunnelma oli Oulun Heinäpään keilahallissa lauantaina 14.5.
Kuudentoista nuoren aikuisen ja kahden
Kuuloliiton toimihenkilön voimin vietettiin
kaksi viihtyisää tuntia keilauksen merkeissä. Kaikki nuoret eivät suinkaan olleet vain
Oulusta vaan eri puolilta Suomea, sillä saman
viikonlopun aikana järjestettiin Kokemustoimija koulutus. Kokemustoimijakoulutus
rakentuu kahdesta viikonloppu kurssista ja
näytöstä. Kurssin tavoitteena on, että koulutettava osaa jäsentää ja välittää kokemuksellista tietoaan henkilöille, joilla ei ole vastaavaa
kokemusta. Kokemustoimija voi oman tarinan
ja kokemusten avulla lisätä tietoisuutta esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille
ja ammattilaisille. Tämän viikonlopun kurssi
oli koulutuksen toinen osa ja se järjestettiin
hybridimallina eli osallistuminen tapahtui paikan päällä tai etänä Teams-alustalla. Suurin
osa pääsi onneksemme paikan päälle ja siten
saatiin runsas ryhmä keilaamaan.
Moninaisessa joukossa nähtiin hienoja kaatoja, omanlaisia heittotyylejä, onnistumisen
tunteita sekä huikeaa yhteishenkeä. Kanssakeilaajia tsempattiin, leikkimielisesti vinoiltiin
ja pienimuotoista kilpailuhenkisyyttäkin soljui
ilmassa. Kuulumisia pääsi vaihtamaan niin
vanhojen tuttujen kuin myös uusien tuttavien
kanssa. Kaikki lähtivät rohkeasti mukaan
toimintaan ja saatiin viettää verraton ilta
yhdessä.
TEKSTI: FANNI HEIKKINEN

Tulevat tapahtumat
•
•
•
•

8.-11.9.2022 Vaellusretki, Rokua
28.-30.10.2022 Nuorten aikuisten suurleiri, Virrat
2.12.2022 Nuorisotoimikunnan yleiskokous, Helsinki
2.-4.12.2022 Pikkujouluristeily, Helsinki-Tukholma-Helsinki
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CI-toimikunta
esittäytyy
SARI HIRVONEN-SKARBÖ

Olen kolmen aikuisen pojan äiti sekä kuulokojeen käyttäjä lapsesta alkaen. Kaksikielisessä
perheessämme on kuulokojeen sekä luujohtokojeen käyttäjiä. Perheemme osallistui aikoinaan esikoisemme koulunkäynnin takia sopeutusvalmennuskurssille. Sieltä sain tietää, että
kuuloni oli ratkaisevasti huonontunut. En sitä
ollut huomannut, kun olin kotona pienten lasten kanssa. Kiitokset KLH:n entiselle lääkärille Elinalle, tästä alkoi sisäkorvaistutematkani.
Sain toisen sisäkorvaistutteen muutama
vuosi sitten. Rohkaistuin yliopisto-opiskelun
ja museoalalla työskentelyn jälkeen vaihtamaan alaa ja opiskelin uuden ammatin. Olen
lähihoitaja ja työskentelen ruotsinkielisessä
senioreiden palvelutalossa. Olen ihmeissäni,
kuinka sisäkorvaistute parantaa edelleenkin kuulemista. Viime kesänä mökin pihalla
kysyin pojalta, mikä on tuo korkeaääninen
moottorin pärinä. Poika totesi, että se on nuo
heinäsirkat!
CITO:ssa toimiminen on minulle tärkeätä.
Olen ollut vapaaehtoistyössä eurooppalaisessa
Euro-Ciu järjestössä ja nyt teen mielellään
pohjoismaista yhteistyötä. Aikuisten kuulon
kuntoutus ja CI:n saaneiden määrä vaihtelee
eri maissa. Haluan yhdessä citolaisten kanssa
antaa uutta tietoa ja mahdollisuuksia sisäkorvaistutteen käyttäjille ja sitä harkitseville,
samoin myös läheisille. Vertaistuen, etenkin
vertaistukihenkilöiden, merkitys on valtava ja
voitaisiin panostaa tiiviimpään yhteistyöhön.
Apuvälineet sekä tekniikka muuttuvat ja siitä
ovat mielellään kertomassa eri sisäkorvaistumerkkien edustajat CITO:n järjestämissä
seminaareissa.
Spend2Save eli ”kuluta säästääksesi” on
mielestäni hyvä iskulause. Tutkimuksissa on
todettu, että jos panostetaan aikuisten sisäkorvaistutteen leikkauksiin sekä kuntoutukseen,
niin he ”maksavat” takaisin yhteiskunnalle.
Aikuiset pystyvät jatkamaan työuraansa ja
elämänlaatu paranee. Senioreille kuulokojeiden ja sisäkorvaistutteen saanti ja etenkin
niiden käyttäminen hidastaa muistin huononemista sekä pitää mukana sosiaalisessa
elämässä. Työssäni, kuten myös kuuloyhdistyksessä, näkee kuinka paljon tässä olisi
yhteiskunnassa tehtävää.
Vapaalle vaihtaessa touhuan puutarhassa
ja merellä sekä teen käsitöitä. Välillä twiittaan @HirvonenSa ja seuraan Instagramissa.
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Kuvassa Maria Smeds, Robert Mandara ja hänen kuulokoira Roope, Markku Kunnas, Sari Hirvonen-Skarbö,
Maria Kananen ja Anneli Salmevaara. KUVA: MARGIT HASSINEN

MARIA KANANEN

Asun Kuopiossa. Sairastin aasialaisinfluenssan v 1957 kun se riehui pandemiana maailmalla ja sen seurauksena sain vaikean kuulonaleneman. Yhtä kuulolaitetta käytin lapsesta
saakka huonommassa korvassa ja lukioikäisenä sain sen aikaiset digitaaliset kojeet molempiin korviini, jotta selvisin lukiosta.
Vuonna 2007 minut implantoitiin toinen
korva ja vuonna 2014 toinen, jolloin minusta
tuli tupla CI-käyttäjä ja aktiivisesti olen sisäkorvaistutteita käyttänyt ja niiden apuvälineitä ja olen erittäin tyytyväinen, kuulen erinomaisesti näiden avulla verrattuna entiseen
kuulokojeaikaan.
Vuodesta 2000-lähtien olen ollut Kuuloliiton
jäsen ja yhdistystoiminnassa aloittaen Kuopion kuulossa.
Kuuloliiton toiminnassa olen osallistunut
kuulolähipalvelu koulutukseen. Tupu-projektin järjestämän Tulkin käytön koulutuksen
kautta minusta tuli kirjoitustulkkauksen käyttäjä (kirjoitustulkkaus on apuväline). Toimin
myös kokemuskouluttajana ja CI-vertaistukitoimijana vuoroin CI-toimikuntaan ja Krttoimikuntaan kuuluen. Lisäksi kuulun KYS:n
OLKA-ryhmään. Nyt olen Helkyn (Helsingin
Kuuloyhdistys) jäsen yhdessä aktiivisten Kuuloystävieni kanssa.
Viime syksynä minut valittiin VDNR:n
rahastonhoitajaksi, emeritus Kalle Tervaskarin suurien saappaiden täyttäjäksi. CI -toimintaan halusin lähteä, kun halusin kertoa
kokemuksistani, jotka ovat auttaneet minua
selviytymään tänne saakka ja halusin antaa
tietoni ja vertaistukeni käyttöön uudessa CItoimikunnassa.

Olen ”eläkkeellä ” entisestä Valtion virasta
mutta teen koko ajan edelleen keikka töitä
hoiva-avustajana ja henkilökohtaisena avustajana ikäihmisille. Näin pidän itseäni virkeänä
ja toimivana ja muutkin saavat nauttia auttamisestani. Nyt uuteen CI-toimikuntaan liityin
innostuneena ja valittuna uudeksi puheenjohtajaksi. Kokemusteni kautta sekä uusin
ajatuksin toivon meille toimivaa ja hyvää
yhteistyötä tulevaksi toimikaudeksi.

MARKKU KUNNAS

Olen 48-vuotias helsinkiläinen, jonka perheeseen kuuluu vaimo ja 9-vuotias poika. Työskentelen it-asiantuntijana. Korvissani on
Medelin Sonnet ja Rondon ensimmäinen malli,
joihin olen ollut enemmän kuin tyytyväinen.
Sain ne vuosina 2013 ja 2016. Aiemmin olen
toiminut Kuuloliitossa ja paikallisyhdistyksissä hyvinkin aktiivisesti. Pienen tauon jälkeen
haluan taas vaikuttaa ja olla mukana yhteisissä asioissa. Kannustan kaikkia ottamaan
rohkeasti yhteyttä, jos on mitä tahansa kysyttävää CiTo:sta tai sen työstä!

ROBERT MANDARA

Synnyin Iso-Britanniassa vuonna 1968. Minulla on vaikea perinnöllinen kuulonalenema ja
käytin kuulolaitteita neljävuotiaasta lähtien.
Muutin Tervakoskelle vuonna 1996.
Vuonna 2012 hankin kuulokoiran, Roopen,
hälyttämään arjen ääniä. Vuosina 2014 ja
2016 sain sisäkorvaistutteet, jotka ovat muuttaneet elämäni täysin.
Olen koulutukseltani elektroniikka- ja
sähköinsinööri, mutta nykyään työskentelen
teknisen dokumentoinnin parissa.
Vaikka en koskaan suunnitellut ryhtyväni
edunvalvontatyöhön, olen toiminut aktiivisesti CITO:ssa ja Kuuloliiton kansainvälisessä
työryhmässä jo usean vuoden ajan. Vuonna
2019 minusta tuli Euroopan sisäkorvaistutteiden käyttäjäyhdistyksen EURO-CIU:n
varapuheenjohtaja. EURO-CIU:n tavoitteena
on parantaa kaikenikäisten ihmisten mahdollisuuksia saada sisäkorvaistute ja varmistaa,
että käyttäjät saavat kaiken tarvitsemansa
kuntoutuksen ja elinikäisen tuen.

ANNELI SALMEVAARA

Olen paljasjalkainen helsinkiläinen, asunut
toki joitakin aikoja sekä Vantaalle, että Espoossa.
Toinen korvani kuuroutui pahoinpitelyn
seurauksena ja toisen korvan kuulo heikkeni
nopeasti 2000 luvun alussa, jolloin olin jo tosi
vaikeuksissa kuulon kanssa kuulolaitteesta
huolimatta. Implantin sain 2019 ja siitä alkaen olen saanut elää lähes normaalia elämää
kuulevien maailmassa.  
Olen aktiivisesti mukana Helsingin Kuuloyhdistyksen toiminnassa, hallituksen jäsen ja
kuulolähipalvelun toinen vetäjä. Uusin aluevaltaus on digikummitoiminta, haluan auttaa
niitä, jotka kaipaavat apua puhelimensa ja

läppärinsä käyttöön.
Olen ollut pari vuotta Citon tapahtumatyöryhmässä ja koen Citon toiminnan tärkeänä,
itse sain paljon tietoa ja apua, sekä rohkaisua
implanttileikkaukseen. Cito on tärkeässä asemassa ajamaan etujamme ja jakamaan tietoa
istute asioista,sekä järjestämään vertaistukea
sitä tarvitseville.

MARIA SMEDS

Olen syntyjäni vaasalainen ja muuttanut Turkuun kaksikymppisenä vuonna 1984. Minulla
diagnosoitiin vaikea-asteinen kuulovamma
vuonna 1968, kun olin 4-vuotias. Siitä lähtien
olen käyttänyt kuulokojeita. Sisäkorvaistutteet
sain 2011 ja 2015. Lisäksi vasemman korvan
istute uusintaleikattiin tammikuussa 2022.
Kun sain vuonna 2011 ensimmäisen sisäkorvaistutteeni, CI-toimikunnan silloinen puheenjohtaja Marja Ylikangas veti minut mukaan
toimikuntaan. Aloitin toimikunnassa vuonna
2012 silloisessa viestintätyöryhmässä. Lähinnä haastattelin sisäkorvaistutteen käyttäjiä ja
kirjoitin heistä kokemustarinoita, joita julkaistiin Kuuloliiton verkkosivuilla. Kirjoitin myös
raportteja CI-viikonlopuista Kuuloviestiin ja
KRT-tiedotteeseen yhdessä Marja Ylikankaan
kanssa. Myöhemmin vaihdoin kansainväliseen
työryhmään ja sain matkustella Euroopassa
ja Pohjoismaissa Kuuloliiton edustajana EuroCIU:n ja Vuxendövas Nordiska Rådetin (VDNR)
seminaareissa ja vuosikokouksissa. VDNR:ssä
toimin pari vuotta sihteerinä. Nykyään toimin
myös Turun alueen CI-vertaistukihenkilönä
sekä Turun Kuuloyhdistyksen sihteerinä.
Vuonna 2018 aloitin CI-toimikunnassa
varapuheenjohtajana Karoliina Toivosen toimiessa puheenjohtajana. Tulevalla toimikaudella
2022–23 jatkan edelleen varapuheenjohtajana.
Nykyään CI-toimikunnan työryhmiä on vähennetty. Viestintätyöryhmää ei enää ole, edunvalvontatyöryhmä ja kansainvälinen työryhmä
on sulautettu yhteen ja nimetty vaikuttamistyöryhmäksi. Lisäksi meillä on tapahtumatyöryhmä, joka suunnittelee ja järjestää vertaistukitapahtumia sisäkorvaistutteen käyttäjille
CI-viikonloppujen muodossa.
Kymmenen vuoden aikana olen nähnyt, miten
sisäkorvaistutteen käyttäjiä on tullut lisää ja
yleinen tietoisuus istutteista on lisääntynyt
valtavasti. Sosiaalinen media on tullut mukaan
tärkeänä vertaistuki- ja informaatiokanavana.
Laitteet ovat kehittyneet, toisaalta kehitys on
tuonut edunvalvontaan uusia haasteita. Moni
pitkän linjan CI-käyttäjä joutuu sinnittelemään
10–15 vuotta vanhoilla laitteilla, kun uudet
käyttäjät saavat korviinsa uusinta ja hienointa
tekniikkaa arkea helpottamaan. Tämä on aiheuttanut käyttäjien eriarvoistumista, ja tilanteen
muuttamiseksi tarvitaan edelleen vaikuttamistyötä CI-toimikunnan ja Kuuloliiton taholta.
Tässä työssä haluan omalta osaltani edelleen
olla mukana.
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Kentältä
TEKSTI JA KUVAT: SEPPO KETONEN

Kopolan avoimet ovet
Kuuloliiton kurssikeskuksessa Kopolassa,
Kuhmoisissa oli 21.5.2022 avointen ovien
päivä. Tapahtumaa oli jo jouduttu siirtämään
kahdesti koronan vuoksi, mutta nyt onnistuttiin ja sääkin suosi.
Kolmekymmentä ensimmäistä tulijaa saivat
itselleen Kopola ämpärin sisältölisukkeineen.
Kävijöille, joita oli puolisensataa, tarjottiin
aluksi pullakahvit ja makkarapisteestä sai
lunastaa itselleen syötävää pieneen hintaan.
Tilaisuuden avasi Kuuloliiton hallituksen
puheenjohtaja Jouni Aalto kertoen Kopolan
isosta merkityksestä liiton matalan kynnyksen paikkana kurssien ja virkistystapahtumien järjestämisessä. Kopola on erinomainen
paikka pitkien kuulokurssien järjestämiseen
rauhallisen ympäristönsä ja yhteisöllisyyden
ansiosta.
Sanna Lehtoväre esitteli omassa puheenvuorossaan Kopolaa, sen kurssi- ja virkistystoimintaa sekä mahdollisuuksia vuokrata
paikkaa omien tilaisuuksien järjestämiseen.
Kurssitoiminnan perustan muodostavat 10
kuulokurssia, jotka ovat osallistujille ilmaisia
sekä huonokuuloiselle, että hänen läheiselleen. Sen lisäksi ovat viikonlopputapahtumat,
joissa ei ole kuulokojevaatimusta. Näitä ovat
mm. teemakurssit kuten neulonta ja frisbee;
uutena on tulossa syksyllä hengellinen viikonlopputapahtuma. Kopolan kurssit ovat kaikille
avoimia, ei siis tarvitse olla liiton jäsen, eikä
myöskään ole maantieteellistä etäisyys rajoitetta. Kurssitiedot löytyvät liiton nettisivuilta
ja sitä kautta voi myös ilmoittautua. Kopolan

tilat on vuokrattavissa omiin tapahtumiin
Kopolan Kannatusyhdistys järjestää täällä
myöskin kaikille avoimia talkoo- ja virkistystapahtumia.
Kuule ja muista -hanke oli myös aurinkoisilla Kopolan avoimilla päivillä mukana. Hankkeen asiantuntija Tiina Ahonen keskusteli
osallistujien kanssa kuulokojeen käytön
hyödyistä kognitioon sekä kannusti osallistujia
pohtimaan omaa muistiaan. Ahonen korosti
esityksessään kuulokojeen käytön tärkeyttä
ja nosti esille, kuinka tärkeää työtä paikallisyhdistykset tekevät järjestämällä esimerkiksi
Kuulolähipalvelua ja Kuuloauto -vierailuita.
Avointen ovien kaltainen päivä on mahtava
esimerkki, kuinka arkisilla asioilla pidetään
itsestä huolta; osallistutaan ja tavataan toisia
ihmisiä, keskustellaan kahvikupposen ääressä, ihastellaan alkavan kesän kauneutta ja
kuulostellaan luonnon sinfoniaa sekä pidetään
huolta kuulostamme.
Jukka Rasa Kuuloliitosta luennoi esteettömän kuunteluympäristön merkityksestä kuulemiselle ja kuulemisesta nauttimiselle. Jukka
on huolehtinut Kopolan kuunteluolosuhteiden
parantamisesta. Päärakennuksen ruokasalissa, yläkerran oleskelutilassa sekä luentosalissa on induktiosilmukka asennettuna.

Tilaisuudessa olivat lisäksi mukana:
• Jämsän Seudun Kuulo ry esittelemässä
omaa toimintaansa ja kertomassa kuulolähipalvelusta.
• Kuuloauto oli tullut paikalle kuuloseulojen
tekemiseen. Oman kuulonsa tilan mittauttikin 37 kävijää.
• Kopolan kannatusyhdistyksen vapaaehtoisia toimi makkarapisteessä, ämpärien
jakelussa ja liikenteen ohjauksessa.
24

TEKSTI JA KUVAT: KAISA VENHO

Urpo Siiralan mitali
Raili Aholle
Raili Aho palkittiin 1.3.2022 professori Urpo
Siiralan mitalilla. Mitali luovutettiin KeskiUudenmaan Kuulo ry:n yhdistetyssä pikkujoulu- ja laskiaistapahtumassa. Raili Aho on
toiminut yli 30 vuoden ajan eritasoisissa luottamustehtävissä omassa yhdistyksessä sekä
Kuuloliitossa mm. kehittämässä valtakunnallisesti kuulolähipalvelutoimintaa. Railin aloittaman kuulopalvelutoiminnan ansiosta yhdistyksessämme pidetään nyt kuulopalvelutunteja alueemme kaikissa (5) kunnissa, yhteensä
16:ssa eri paikassa kuukausittain. Raili on
ollut myös liittovaltuustossa useita vuosia.
Tilaisuudessa jaettiin myös ansiomerkkejä.
Kuvassa ylhäällä oikealla Olavi Taipale kultainen, Risto Pietilä pronssinen, Ari Haapanen pronssinen, Jouni Aalto, alhaalla Raili
Aho Urpo Siirala mitali, Maarit Honkanen
pronssinen, Arja Virolainen pronssinen ja
Riitta Siikjärvi hopeinen (ei kuvassa)

TEKSTI JA KUVAT: JOHANNA TAPANINEN

Kuule ja muista -luento
Suonenjoella 3.5.
Kuulolähipalvelupäivänä Suonenjoella oli vierailevana luennoitsijana Tiina Ahonen Kuuloliitosta. Aiheena Kuule ja muista.
Kuuntelijat osallistuivat innokkasti ja tilaisuus oli antoisa. Käytössä oli induktiosilmukka ja kirjoitustulkkaus.
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Kurssit 2022
85967 Kuulovammaisen aikuisen osittainen perhekurssi,
typo-kurssi (työikäiset), 7.11.11.11.2022

Kuulovammaisten aikuisten
moniammatillinen
yksilökuntoutus
Moniammatillinen harkinnanvarainen yksilökuntoutus järjestetään
yleensä kolmessa viiden vuorokauden (ma-pe) mittaisessa kuntoutusjaksossa.
Aikuiset, 25. – 29.7.2022
Menieren tauti, 22.8 – 26.8.2022
CI-jakso, 29.8 – 2.9.2022
Aikuiset, 3.10 – 7.10.2022
Aikuiset, 17.10 -21.10.2022
CI-ryhmä, 31.10 – 4.11.2022
Aikuiset, 28.11 – 2.12.2022
Menieren tauti, 12.12- 16.12.2022
Aikuiset, 9.1.2023 – 13.1.2023
CI-ryhmä, 16.1 – 20.1.2023
Aikuiset, 30.1– 3.2.2023

Kuulonäkövammaisten aikuisten
kuntoutus
Kuulonäkövammaisille aikuisille
järjestetään vaativaa lääkinnällistä
kuntoutusta. Vaativa lääkinnällinen kuntoutus järjestetään yleensä
kolmessa viiden vuorokauden (mape) mittaisessa kuntoutusjaksossa.
15. – 19.8.2022
14. – 18.11.2022
13.2.2023 – 17.2.2023

Kuulovammaisten aikuisten
sopeutumisvalmennus
Aikuisten sopeutumisvalmennus
on ryhmämuotoista ensitietoa ja
vertaistukea uuteen tilanteeseen.
Sopeutumisvalmennuksen kesto on
aikuisilla viisi vuorokautta (ma-pe),
ja läheisellä on mahdollisuus osallistua sopeutumisvalmennukseen
kahden vuorokauden ajan.
Kuulo-Auris järjestää aikuisten
sopeutumisvalmennusta ympäri
Suomea asuville kuulovammaisille
sekä heidän perheilleen.
85966 Kuulovammaisen aikuisen
osittainen perhekurssi, typokurssi (eläkeikäiset), 5.-9.9.2022
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Lasten ja perheiden
moniammatillinen
yksilökuntoutus
Kaikki lasten kuntoutusjaksot ovat
harkinnanvaraisia tai vaativia
lääkinnällisiä moniammatillisia
yksilökuntoutuksia kuulovammaisille lapsille ja heidän läheisilleen.
Kuntoutuksen kesto on yleensä
kolme viiden vuorokauden (ma-pe)
mittaista jaksoa.
Lapset, 12.9 – 16.9.2022
Lapset, 26.9 – 30.9.2022
Lapset, 24.10 – 28.10.2022
Lapset, 21.11 – 25.11.2022
Lapset, 23.1.2023 – 27.1.2023

Lasten ja lapsiperheiden
sopeutumisvalmennus
Lasten ja lapsiperheiden sopeutumisvalmennus on ryhmämuotoista
ensitietoa ja vertaistukea uuteen
tilanteeseen. Sopeutumisvalmennuksen kesto on lapsilla ensimmäisellä jaksolla neljä vuorokautta ja
toisella jaksolla kolme vuorokautta,
yhteensä siis 7 vuorokautta. Vanhemmilla ja läheisillä on mahdollisuus osallistua sopeutumisvalmennukseen Kelan päätöksen
mukaisesti.
Kuulo-Auris järjestää lasten sopeutumisvalmennusta ympäri Suomea
asuville kuulovammaisille lapsille
ja heidän perheilleen.
86080 Lasten perhekurssi, koulunsa aloittavat, noin 6-7-vuotiaat,
2.-5.8.2022 + 7.-9.12.2022
86082 Lasten perhekurssi, alakouluikäiset, 7-12-vuotiaat, 11.10 –
14.10.2022 + 19.12- 21.12.2022

Nuorten jaksot
Nuorten (noin 13–21-vuotiaat)
harkinnanvarainen ja vaativa
lääkinnällinen kuntoutus:
19. -23.9.2022
Yhteystiedot
Kuulo-Auris Oy
044 770 8444
asiakaspalvelu@auris.fi
www.kuuloauris.fi

Kopolan
kurssikeskus
Kuuloliiton Kopolan
kurssikeskuksen kuulokurssit
syksy 2022
Kuuloliitto Kopolan kurssikeskus
järjestää 10 kuulokurssia vuonna
2022. Kymmenen kurssia on tarkoitettu ikääntyneille kuulokojeen
käyttäjille ja heidän läheisilleen.
Kurssien ajankohdat:
• 22.–26.8.2022
• 12.–16.9.2022
• 26.–30.9.2022
• 10.–14.10.2022
• 24.–28.10.2022
• 14.–18.11.2022
Kurssien tavoitteena on tarjota
ikääntyneille ja heidän läheisilleen mahdollisuus toisten samassa
tilanteessa olevien kohtaamiseen.
Vertaiskeskustelut ja läheisten
kokemukset kuulon tuomista
haasteista sekä arjessa toimimisen
keinoista ovat osa kurssiohjelmaa.
Kursseilla käsitellään kuuloon
liittyviä teemoja ja kuulon vaikutusta toimintakykyyn. Osallistujat
saavat valmiuksia kuulokojeen
käyttöön, sekä tietoa kuulon apuvälineistä, kommunikaatiomenetelmistä ja tulkkauspalvelusta.
Kurssit sisältävät viiden päivän
kurssiohjelman. Majoitus järjestetään täysihoidolla. Kurssit ovat
osallistujille maksuttomia. Matkakuluista osallistujat vastaavat itse.
Kurssien järjestelyjen osalta
seurataan aktiivisesti koronaepidemian tilannetta, ja kurssit
toteutetaan aina viranomaisohjeita
noudattaen. Mikäli tilanne alueilla muuttuu, tiedotamme kurssien
mahdollisesta perumisesta tai
siirtämisestä myöhempään ajankohtaan.
Lisätietoa ja hakemukset:
Asiantuntija Sanna Lehtoväre p.
040 770 3803, sanna.lehtovare@
kuuloliitto.fi
Kurssien hakuaika päättyy
yleensä kuusi viikkoa ennen
kurssiajankohtaa, mutta nyt alkuvuoden kurssien hakuaikaa

on koronatilanteen vuoksi jatkettu. Hakemuksia voi vielä lähettää hakuajan umpeuduttua.
Kurssille haetaan täyttämällä
sähköinen hakemus Kuuloliiton
sivuilla, tai lähettämällä sähköpostia tai maapostia seuraavasti: Kopolan kurssikeskus,
PL 11, Velisjärventie 50, 17801
Kuhmoinen.
Kaikille hakijoille ilmoitetaan kurssivalinnasta kirjeellä noin kolme
viikkoa ennen kurssia. Valinnassa
etusijalla ovat hakijat, jotka eivät
aikaisemmin ole osallistuneet Kuuloliiton kuulokurssille.

Omakustanteiset
viikonlopputapahtumat v.2022
Omakustanteiset loma- ja viikonlopputapahtumat on tarkoitettu
kaikille kiinnostuneille. Tapahtumien hintaan kuuluvat ruokailut,
majoitus ja ohjelma. Tapahtumiin
ei sisälly liinavaatteita, mutta ne
voi saada 15 euron lisähintaan
Kopolasta tai tuoda itse. Tapahtumat alkavat yleensä perjantaiiltana, jolloin tarjolla on iltapalaa
ja sauna. ”Mitä meille kuuluu?”vertaistapaamiset ovat ti-to.
TAPAHTUMA
HINTA
AJAN		KOHTA
KKY:n kesäpäivät 220 €/hlö 15.-18.8.
”Mitä meille kuuluu?”
-vertaistapaaminen 140 €/hlö 30.8-1.9.
”Mitä meille kuuluu?”
-vertaistapaaminen 40 €/hlö 20.-22.9.
Kulttuuri- ja liikuntaviikonloppu
(KKY järjestää)
140 €/hlö 23.-25.9.
Frisbee/Neulontaviikonloppu
140 €/hlö 30.9.-2.10.
Hengellinen
viikonloppu
140 €/hlö tarkentuu myöhemmin
Kopolan joulu
tarkentuu
myöhemmin
23.-26.12.
Yhteystiedot
Kuuloliitto ry,
Kopolan kurssikeskus
Velisjärventie 50, PL 11,
17801 Kuhmoinen
Sanna Lehtoväre
sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi
p. 0407703803
Facebook sivut: Kopola Kuhmoinen

Alueelliset kuulokurssit syksy
2022 (kesto 2 + 1 pv)

Kuuloliiton alueilla järjestettävät
kurssit ovat tarkoitettu kuulokojeiden käyttäjille ja heidän läheisilleen. Rovaniemen kurssi on
suunnattu ikääntyneille, Helsingin
kurssi on tinnitusteemalla ja Tampereen kurssi työikäisille. Tinnituskurssille voi osallistua, vaikka ei
olisi kuulokojetta käytössä.
Kurssien tavoitteena on tarjota
osallistujille ja heidän läheisilleen
mahdollisuus toisten samassa
tilanteessa olevien kohtaamiseen. Kursseilla käsitellään
kuuloon ja tinnitukseen liittyviä
teemoja sekä kuulon vaikutusta toimintakykyyn. Osallistujat saavat
valmiuksia kuulokojeen käyttöön
sekä tietoa kuulon apuvälineistä,
kommunikaatiomenetelmistä ja
tulkkauspalveluista. Vertaiskeskustelut ja läheisten kokemukset
arjessa toimimisen keinoista ovat
osa kurssiohjelmaa. Kurssit toteutetaan STEA avustuksella (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus). Kurssit ovat osallistujille
maksuttomia, mutta matkakuluista
osallistujat vastaavat itse.

• Rovaniemi 28.–29.9.
Hotelli Scandic City
• Tinnitus 9.–10.11.
Helsinki, Scandic Pasila
• Työikäiset 26.–27.11.Tampere,
Scandic Tampere Station

Kurssit sisältävät kahden päivän
kurssiohjelman ja puolen vuoden
kuluttua järjestettävän jatkotapaamisen, jonka ajankohta sovitaan
kurssilla. Tinnituskurssilla ei ole
jatkopäivää. Majoitus järjestetään
täysihoidolla. Osallistujilta edellytetään omatoimisuutta, koska
kurssilla ei ole avustavaa henkilökuntaa.
Lisätietoja ja hakemukset:
Kuuloliiton verkkosivut: https://
www.kuuloliitto.fi/palvelut/kuulokurssit/
Tinnitus ja työikäisten kurssit:
Asiantuntija Anna-Maija Tolonen
anna-maija.tolonen@kuuloliitto.fi
p. 044 752 5574, Puutarhakatu 8 b
F 607, 20100 Turku.
Rovaniemen kurssi: Asiantuntija
Maria Timonen
maria.timonen@kuuloliitto.fi  p.
0400 903 407, Kuuloliitto ry, PL
1199, 70211 Kuopio.
Hakemukset tulee lähettää viimeistään kuusi viikkoa ennen kurssin ajankohtaa, joko
täyttämällä sähköinen hakemus
Kuuloliiton sivuilla, sähköpostilla
tai maapostina. Kaikille hakijoille ilmoitetaan kurssivalinnasta
kirjeellä noin kolme viikkoa ennen
kurssia. Valinnassa etusijalla ovat
hakijat, jotka eivät aikaisemmin
ole osallistuneet Kuuloliiton kuulokursseille.

Seuraa Kuuloliittoa
somessa
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Teksti: ANNIINA HORTO, SEPPO LAHTINEN
Kuvat: JIMI RÄSÄNEN, KARI KINNASLAMPI

Esteetöntä ja
saavutettavaa
kesäteatteria Helsingissä
Kivinokan kesäteatterinjohtaja ja ohjaaja
Kari Kinnaslammella on syytä leveään
hymyyn. Suurelle yleisölle tutuksi tullut
Taivallahden kesäteatteri vaihtoi paikkaa
viime kesänä. Nyt teatteri sijaitsee Helsingin
Kulosaaressa Kivinokassa, Kulosaaren idyllisen kartanon tuntumassa. Teatterin tarkempi
osoite on Kipparlahdensilmukka 5, Helsinki.
Paikalle pääsee niin autolla, metrolla kuin
kävellenkin.
Kivinokan kesäteatterin erityisyys on, että
se on esteetön. Kuunteluympäristön esteettömyydestä teatteri huolehtii induktiosilmukalla, joka on lainassa Kuuloliitosta pilotti-

Minna Kivelä loistaa
Kivinokan
kesäteatterissa ensi
kesänä. (Kuva

Jimi Räsänen)

tyyppisenä yhteistyönä. Induktiosilmukan
avulla esityksen äänet siirtyvät mikrofonista
sähkömagneettisen kentän välityksellä kuulokojeeseen, kun käyttäjä on valinnut siitä T- tai
MT-asennon. Näin kuulokojeenkin käyttäjä
kuulee esityksen.
Tänä vuonna Kivinokassa nähdään Minna Kivelän tähdittämä Viekää tuhkakin
pesästä, Känkkäränkkä-musikaali (laulut
Alatalo & Rinne) sekä yleisön pyynnöstä
uusintana viime kesältä Oskari Katajiston
tähdittämä Linjat kuumina.
Esityksiin on saatavilla eri hintaisia lippuja,
esimerkiksi eläkeläis- ja opiskelija-alennuksin.
Jos asiakkaalla on avustaja, asiakas ostaa
normaalihintaisen lipun, joka sisältää myös
avustajan sisäänpääsyn. Lisätietoja ja liput
löydät osoitteesta kivinokankesateatteri.fi.
Teatteriharjoitukset Kivinokassa ovat jo
käynnissä. Kuvassa harjoitellaan Känkkäränkkä-musikaalia. (Kuva Kari Kinnaslampi)
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TUETUT LOMAT HUONOKUULOISILLE
AIKUISILLE JA LAPSILLE LÄHEISINEEN
”Voimaa vertaisuudesta
– lomat omatoimisille aikuisille”
LOMAPAIKKA		LOMA-AIKA
Santa´s Resort & Spa Hotel
Sani (Kalajoki)		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
(Utajärvi)		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 huoneissa/
huoneistoissa, ryhmäkohtainen lomaohjelma, johon
osallistuminen on vapaaehtoista. sekä lomapaikan
allasosaston ja kuntosalin käyttö. Kuuloliitosta on
mahdollisuuksien mukaan lomilla mukana vapaaehtoinen vertaisohjaaja järjestäen pienimuotoisia
ohjelmatuokioita. Kuuloliitto järjestää pääsääntöisesti yhden kuuloaiheisen keskusteluluennon
lomaviikolla. Loma alkaa tulopäivän päivällisellä ja
päättyy lähtöpäivän lounaaseen.
Lapsiperhelomalla on perheen yhteistä ohjelmaa,
sekä eri-ikäisille lapsille suunnattua ohjelmaa,
ryhmäkeskusteluja vanhemmille ja 1-3 vuotiaiden
lastenhoito (4 x 2h).

Loman tavoite:
Tavoitteena on, että osallistujat tapaavat muita
huonokuuloisia ja saavat vertaisseuran kautta tukea ja voimavaroja. Lomalla tulee selviytyä itsenäisesti tai oman avustavan henkilön kanssa.
Lomakohteissa noudatetaan viranomaisten
ohjeita ja tehdään erityisjärjestelyitä, jotta
lomailu on turvallista. Hygieniaan, turvaväleihin ja ohjelmien järjestämiseen on kiinnitetty
erityistä huomiota. Lomalainen arvioi kuitenkin itse, voiko osallistua lomalle. Mikäli lomalainen kuuluu vakavan koronavirustaudin
riskiryhmään, hänen kannattaa keskustella
hoitavan lääkärin kanssa, onko osallistuminen suositeltavaa. MTLH tarjoaa lomalaisille
maskit.
Hakemuksen täyttäminen:
Samassa taloudessa asuvat (puoliso ja lapset)
täyttävät yhden yhteisen hakemuksen, muutoin
jokainen hakee lomalle henkilökohtaisesti. Puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitellä.
Henkilötunnus ilmoitetaan täydellisenä, sekä muut
henkilö- ja osoitetiedot. Tulotiedot on merkittävä myös puolison osalta, vaikka lomaa anoisikin
yksinään. Lomatuen tarpeen perustelut ovat
välttämättömät, koska MTLH tekee lomavalinnat niiden perusteiden mukaan, jotka hakija
on hakemuksellaan ilmoittanut lomatuen tarpeelleen. Perusteluja-kohtaan on syytä kirjoittaa
sosiaaliset, taloudelliset ja terveydelliset, erityisesti
kuuloon liittyvät asiat, esim. kuulokoje ja huonon
kuulon aiheuttamat vaikeudet.
Hakemukseen on merkittävä sille varattuun
kohtaan tieto järjestöstä ja kohderyhmästä,
jonka varaamaa lomajaksoa anotaan ”Kuuloliitto/Aluetyö”. Hakemuksessa voi ilmoittaa
3 lomatoivetta. Lomatuen hakeminen ei edellytä
Kuuloliiton paikallisyhdistyksen jäsenyyttä. Tuetun loman voi saada korkeintaan joka toinen
vuosi. Myönteisistä lomatukipäätöksistä ilmoitetaan lomatuen saajalle noin 2 kk ennen loman alkamispäivää. Hakemuksia ei palauteta. Peruutukset
myönnetystä lomatuesta on tehtävä henkilökohtaisesti MTLH:oon.
Kaikkien lomien hakuaika loppuu 3 kk ennen
loman alkua. Hakemus tulee tehdä mieluiten
sähköisenä, linkki sähköiseen hakemukseen:
https://lotu.lomajarjestot.fi/calendar/MTLH/
welcome
Hakemuksen voi myös tulostaa MTLH:n sivuilta.
Lomahakemukset palautetaan osoitteella:
Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry,
Ruoholahdenkatu 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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Talkootoiminta Kopolassa
12.–14.8. Syystalkoot
Tapahtuma toteutetaan yhdessä Kopolan Kurssikeskuksen kanssa.
Kyselyt ja ilmoittautuminen Marja Antola puh: 040072 3884; meili: marja.antola@dnainternet.net

KKY:n järjestämät virkistysja asiaviikonloput/
tapahtumat Kopolassa
15.–18.8. KKY:n kesäpäivät

Elokuussa on mahdollisuus tulla Kopolaan viettämään virkistävää ja rentouttavaa aikaa muiden
kanssa.

Lisätiedot
Hinta: 220€, KKY:n jäsenhinta 200€
Kesäpäivien tiedustelu: Kari Kanerva; puh: 040-742
5198; meili: kari.kanerva4@gmail.com
Ilmoittaudu Elina Rytsölälle viimeistään 27.7.; Puh:
040-569 1463; meili: elina.rytsola@gmail.com

23.–25.9. Kulttuuri- ja liikuntaviikonloppu

Voit valita vapaasti itse mille osioille osallistut: kulttuuri vai liikunta tai osittain molempiin.
Tarkkaile postiasi ja fb-sivujamme.
Lisätiedot
Hinta: 140 €, KKY:n jäsenhinta 125 €
Ilmoittaudu Elina Rytsölälle viimeistään 10.9.; Puh:
040-569 1463; meili: elina.rytsola@gmail.com

Palautetta Kuuloviesti-lehdestä voit antaa
verkossa osoitteessa: www.kuuloliitto.fi ->
Yhteystiedot. Toimituksen yhteystiedot löytyvät
lisäksi lehden sisäkannesta.

Palvelupistesilmukka
helpottaa asiointia
Vastuulliset yritykset tarjoavat
yhdenvertaista palvelua,
mutta kaikki eivät kuitenkaan
tiedä kuulemisen apuvälineistä.
Sinä voit kertoa heille
palvelupistesilmukasta!
Löydä palvelupistesilmukat osoitteesta

Siellä voit myös tehdä
ehdotuksen uudesta silmukasta!
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Tilaa ilmainen uutiskirjeemme: www.qlu.fi/uutiskirje. Saat tietoa ja uutisia kuuloesteettömistä tiloista!

Ledaren
”Det behövs mera beskrivande
undertextning till filmer.”

En gemensam biokväll

F

KUVA: PASI SAUNA-AHO

örra november ordnade vi en biokväll
tillsammans med organisationerna för
hörselskadade och teckenspråk och i
samarbete med biografen Kino Tapiola i
Esbo. Kino Tapiola är en hinderfri och tillgänglig biograf, där man tagit god hänsyn till
hörselskadade med beskrivande undertexter
och induktionsslinga. Beskrivande undertextning innebär att förutom dialogen beskrivs
också andra ljud i filmen.

Vi såg filmen Coda – mellan två världar,
som vann en Oscar för bästa film och bästa
manus. Troy Kotsur som spelar den döva pappan i filmen vann en Oscar for bästa manliga
biroll. Filmen handlar om en döv familj, där
ett av barnen är hörande, dvs. coda. Filmen
levde upp till sitt namn med sin inblick i kampen, konflikterna och valen hos en ung kvinna
som lever mellan två världar och två kulturer.
Filmen lyfte också fram de dövas kultur och
hurdana utmaningar döva ställs inför i förhållande till det hörande samhället.
Det var fantastiskt att så många människor
kom för att se filmen på den gemensamma
biokvällen. Det var lätt för oss som kämpar
med hörseln att titta på filmen, eftersom vi
hade induktionsslinga och beskrivande undertexter till vårt förfogande. Det var speciellt fint
att också sångtexterna och bakgrundsljuden
var undertextade. De är ju också en viktig del
av filmens berättelse, som även vi nu fick ta
del av.
Jag tycker att biografer i fortsättningen
borde använda mera beskrivande undertexter
för att förbättra filmernas tillgänglighet. Det
skulle vara till nytta för alla tittare, inte bara
hörselskadade. Tidigare tittade jag inte just på
inhemska filmer, eftersom de saknade undertexter helt. Orsaken till detta var ofta att i
många filmer är volymen på bakgrundsljuden
för hög och överröstar dialogen, så att jag
inte hör den. Jag tycker att det borde vara en
trevlig upplevelse för alla att titta på film, och
inte en situation där man måste oroa sig för
om man hör eller inte. Inhemska filmer saknar vanligtvis fortfarande undertexter, men
några biografer har nu infört undertextning av
inhemska filmer. Vad fint!
Jag rekommenderar starkt filmen Coda, om
du inte sett den än.
OONA KONTTINEN,
regissör
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