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Pääkirjoitus
Tinnituksen kanssa tulee
toimeen ja siihen saa apua

T

innitus on äänen kuulumista silloin kun
ulkoista äänilähdettä ei ole kuuloaistimuksen takana. Tällaista aistimusta
esiintyy normaalikuuloisista noin 40
prosentilla ajoittain ja kuulonlaskun yhteydessä vielä useammin. Tinnitus on ollut kanssamme pitkään. Se on ensimmäisen kerran kirjallisesti mainittu jo egyptiläisissä papyruksissa
1700 vuotta ennen ajanlaskumme alkua.
Tinnituksen suhteen on tehtävä ero äänen
kuulumisen ja häiritsevyyden välillä. Suurin
osa tinnitusta kokevista henkilöistä ei koe
oiretta häiritsevänä. Monet heistäkin ovat
todennäköisesti oireen alkuvaiheessa kokeneet
sen häiritsevän, mutta sitten on tapahtunut
habituaatiota eli aivojen tottumista ääneen,
minkä jälkeen aivot eivät enää samalla tavoin
noteeraa ääntä. Tällöin ääni ei enää saa aikaan negatiivisia reaktioita tai herätä negatiivisia ajatuksia, vaikka se joskus saattaakin
vielä jonkin verran ärsyttää ja kiinnittää
huomiota.
Alkuvaiheessa tinnitusta kokevan kuulo tulee tutkia ja poissulkea hoitoa
vaativat korvasairaudet
ja kuulon kuntoutusta
vaativa kuulonalenema. Moni kokeekin
näiden tutkimusten
ja asiantuntijan
kanssa käymänsä
keskustelun jälkeen mielensä
rauhoittuvan

ja tulevansa toimeen tinnitusäänen kanssa.
Tässä auttaa tieto, että mitään vaarallista ei
oireen taustalla ollutkaan.
Joskus tinnitus jää kuitenkin häiritsemään
muiden sairauksien poissulkemisesta tai
kuulokojein aloitetusta kuulonkuntoutuksesta huolimatta. Tällöin tinnitus saa yleensä
aikaan huolta ja ahdistusta ja aiheuttaa
stressiä, joka lisää äänen aistimista. Ahdistus
ja pelot estävät ihmistä ajattelemasta rationaalisesti. Pahimmillaan tinnitus alkaa hallita
ajatuksia, tekemisiä ja siten määritellä sitä
kokevan ihmisen koko elämää.
Terveydenhuollon asiantuntijat ja myös
vertaistukihenkilöt ovat tärkeässä asemassa
auttaessaan häiritsevää tinnitusta kokevaa
henkilöä eteenpäin oireensa kanssa. Tärkeää
on asiallisen tiedon jakaminen ja toivon luominen. Häiritsevään tinnitukseen on saatavissa
apua ja vaikuttavaa hoitoa. Hoidon tavoitteena
ei ole päästä äänestä eroon vaan saada apua
sen häiritsevyyteen elämänlaadun parantumiseksi. Tinnitusääni voi edelleen kuulua, mutta
sen tulkintaa aivoissa voidaan muokata, jolloin ääni menettää merkityksensä, eikä enää
saa aikaan häiritsevyyttä ylläpitäviä negatiivisia ajatuksia ja toimintoja. Tämän saavuttaminen on mahdollista hoitoprosessissa, joka on
erikoistunut häiritsevän tinnituksen hoitoon
kognitiivisen käyttäytymisterapian (CBT)
keinoin.
Kuuloliitto on kuluvan vuoden aikana käynnistänyt tinnituskampanjan ja nostanut esille
sen tärkeän seikan, että tinnituksen kanssa
voi elää hyvää elämää. Kaikkia voidaan auttaa
ja siihen tarvitaan hyvää yhteistyötä niin
potilaan kuin alan asiantuntijoidenkin kesken.
Osana Kuuloliiton kampanjaa julkaistaan
tämä tinnituksen teemanumero.

MARI HAVIA
LT, korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri,
audiologi
Audex Oy
Kuuloliiton ylilääkäri 2008 - 2013
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Lyhyesti
Opinnäytetyö:
Niska- ja hartiaseudun
tule-ongelmat altistavat
tinnitukselle
Kesällä 2022 valmistuneen opinnäytetyön
tavoitteena oli saada tietoa tinnituksen yhteydessä esiintyvistä tuki- ja liikuntaelin (tule)
sekä psykofyysisistä ongelmista: mitä mahdollista yhteyttä näillä on tinnitus oireeseen.
Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Aktiivifysioterapia Tampere.
Kyselytutkimukseen osallistui 159 henkilöä,
joista 75 prosenttia oli naisia ja 25 prosenttia
miehiä. Vastaajien keski-ikä oli 49 vuotta.
Vastaajista 80 prosentilla oli niska- ja hartiaseudun tule-vaivoja. Tinnitus oireiden koettiin voimistuvan, mikäli niska-hartiaseudun
ongelmat olivat hankalia. Staattisen työskentelyasennon yhteys oireeseen tuli selvästi esille. Myös stressin koettiin vaikuttavan tinnitus
oireen voimistumiseen.
Usealla vastaajalla oli purentaongelmia,
johon liittyy purentalihasten sekä kasvojen
alueiden kiputiloja. Somatosensorinen tinnitus
saa usein alkuunsa niska- ja hartiaseudun
sekä purentalihasten kiputiloista.
Erilaiset uneen liittyvät ongelmat ja häiriöt
olivat vastaajien kesken yleisiä, ja niiden koettiin heikentävän elämänlaatua. Naisilla ilmeni
migreeniin ja pääsärkyyn liittyviä oireita
selvästi miehiä enemmän.
Jämsä Mia: Tinnituksen yhteydessä esiintyvät
tuki- ja liikuntaelinongelmat
Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Terveys- ja hyvinvointialat. Fysioterapian tutkinto-ohjelma.
Opinnäytetyö luettavissa verkossa: www.theseus.
fi/handle/10024/754317

Vammaispalvelulakiin
lisättiin aistivammaisuus
Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti kesäkuun lopulla vammaispalvelulakiin tehtävistä muutoksista. Fyysisen, kognitiivisen
ja psyykkisen toimintarajoitteen rinnalle lain
soveltamisalaan on nyt lisätty myös sosiaalinen ja aisteihin liittyvä toimintarajoite
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vammaispalveluiden saamisen edellytyksiksi.
Toimintarajoitteen olennaisuuden vaatimus
sekä ikääntymisrajoitus on poistettu.
Kuuloliitto korosti antamassaan lausunnossa, että vammaisen henkilön määritelmän
tulee laissa noudattaa YK:n vammaissopimuksen vammaisen henkilön määritelmää, johon
kuuluvat myös aistivammat ja aistivammaisuus. Tutkimukset osoittavat, että fyysinen
vammaisuus käsitetään lähes aina pelkästään
liikuntavammaisuudeksi. Siksi Kuuloliiton
mielestä aistivammat oli tärkeää tuoda näkyviin suoraan lakiin, jotta se ei jätä tulkinnanvaraa ja vaaranna kuulovammaisten oikeutta
tarvitsemiinsa palveluihin.
Aiemmasta ikääntyneitä vammaisia koskevasta osuudesta sai käsityksen, että kaikkien
ikääntyneiden, myös ikääntyneiden vammaisten, tarpeet ovat yhtenäisiä ja ikääntyneillä
on vain hoitoon ja hoivaan liittyviä tarpeita.
Uudistuksessa iäkkään henkilön palvelut
järjestettäisiin vammaispalvelulain perusteella, jos avun, tuen tai huolenpidon tarve johtuu
pääasiassa muusta kuin iäkkäänä alkaneesta
ja tyypillisesti iäkkäillä henkilöillä esiintyvästä sairaudesta tai yleisestä vanhuudesta johtuvasta rappeutumisesta taikka heikkoudesta

Hallituksen päätöksiä
Kesäkuun kokouksessa hallitus hyväksyi
ehdotukset liiton jäsenyhdistysten uusiksi
mallisäännöiksi Patentti-ja rekisterihallitukselle ennakkotarkastettaviksi ja tarkastushyväksynnän pohjalta liittokokoukselle edelleen
käsiteltäväksi. Lisäksi hallitus hyväksyi
ehdotuksen hallintosäännön kuulopiirejä ja
valtakunnallisia toimikuntia käsittelevään
osuuteen. Myös ehdotus liiton uudeksi merkkisäännöksi päätettiin viedä liittokokoukselle
hyväksyttäväksi.
Hallitus hyväksyi vastaukset kahteen sille
saapuneeseen aloitteeseen. Imatran Kuulo
ry:n oli lähettänyt aloitteen koskien terveydenhoitohenkilöstön koulutusta kuulokojeiden käytöstä ja huollosta. Länsi-Uudenmaan
Kuuloyhdistys ry:n aloite koski STM:n kiireettömän hoidon perusteita.
Lisäksi kokouksessa annettiin evästyksiä
vuoden 2023 toimintasuunnitelman laatimiseen ja päätettiin ansiomerkkien myöntämisestä.

Puheenjohtaja
”Toivottavasti yhdistykset säästyvät yllätyksiltä
uusilla hyvinvointialueilla.”

Hei!

P

eurungan kesäpäivät olivat hieno tapahtuma! Osallistujat nauttivat kovasti
hienoista ohjelmista ja järjestäneen
organisaation hyvin hoitamasta työstä.
Kelitkin olivat mitä parhaimmat! Kaikesta
näki, että jälleennäkemistä on odotettu pitkään. Nauru raikui ja iloinen puheensorina
kuului kaikkialta, minne vaan menikin. Isot
ja lämpimät kiitokset vielä kerran järjestäjille ja erityisesti Alpo Pulkkaselle, joka juonsi
eri tilaisuudet tahdikkaasti. Liittohallituskin
oli siellä lähes kokonaan paikalla ja pidimme
kokouksen. Kokeilimme samalla uutta kokoustekniikkaa langattomien kaulasilmukoiden
muodossa. Pientä harjoittelua niiden kanssa
vielä tarvitaan, mutta vaikuttivat muuten
toimivilta.
Kesä on ollut muutenkin hyvin lämmin ja
samalla kuiva. Luonto odottelee vesisateita
monin paikoin virkistystä antamaan. Kuuloauto on kiertänyt vilkkaasti eri puolilla Suomea
ja mm. SuomiAreenassa, Porissa tehtiin lähes
80 seulaa joka päivä. Määrät olivat erittäin hyviä huomioiden sen, että lämpöä Porissa riitti
liiankin kanssa. Kuuloautossa kun mittauskopissa ei voi pitää mitään tuuletinta, nousivat
siellä lämmöt helposti yli +30 asteen. Kuuloauto alkaa kyllä muutenkin olla jo uusimisen
tarpeessa. Seuraavassa autossa voisi olla mm.
pyörätuolinostin, jota voisi käyttää pyörätuolien kanssa asioivien sekä muuten vaan vaikeasta liikkumisrajoitteesta kärsivien nostamiseksi
kuuloautoon. Nyt rappuset ovat kovin jyrkät ja
ovi kapea. Mieluusti otamme vastaan ideoita,
joilla saisimme kerättyä rahat uutta autoa
varten.
Hyvinvointialueiden toimintaedellytyksiä
rakennetaan edelleenkin kiireisesti. Oman
hyvinvointialueeni organisaatiot ovat jo aika
valmiina ja loppukiriä aloitellaan yhteistyössä
virkamiesten kanssa kesätauon jälkeen. Kiirettä taitaa kuitenkin tulla monilla hyvinvointialueilla ennen vuoden vaihdetta. Toimintaa
käynnistetään uusien ihmisten sekä uusien
ohjeiden sekä pelisääntöjen kanssa. Kaikkea ei
heti varmasti saada menemään kuten Strömsössä, mutta parhaansa tekevät aivan varmasti.
Meitä järjestö- ja yhdistysihmisiä tietysti
kiinnostavat tulevat toimintaympäristön muutokset. Mitä uusia toimintamalleja, organisaa-

tioita ja ihmisiä täytyy huomioida jatkossa,
mitkä ovat keskeisimmät kontaktipinnat jne.
Järjestöavustuksia tullaan jakamaan hyvinvointialueiden kautta kuntien ja kaupunkien
myöntämien avustusten lisäksi. Tältä osin ei
ole odotettavissa isoja muutoksia. Järjestöavustusten kriteereiden tarkastelua tullaan
tekemään, jos siihen jää riittävästi aikaa.
Koska hyvinvointialueiden poliittinen jakautuma voi olla erilainen kuin hyvinvointialueiden sisällä olevissa
kunnissa ja kaupungeissa,
voivat avustusten jakoperusteet jatkossa erota hieman
aiemmin totutusta tavasta.
Toivoa täytyy, että yhdistykset säästyvät isommilta yllätyksiltä hyvinvointialueisiin
siirtymisvaiheessa eivätkä
yhdistysten toimintamahdollisuudet tule heikkenemään
tästä johtuen.
Jos haluatte
porautua syvemmälle Sote-uudistuksen saloihin,
kannattaa
tutustua sivustoon: www.
soteuudistus.
fi. Siellä on
paljon tietoa
sekä mahdollisuus
esittää
kysymyksiä
ja kommentteja Sote-uudistuksesta.
Liittokokous on
tulossa ja
toivottavasti
mahdollisimman moni on
mukana tai ainakin kuulolla!
Syysterveisin
JOUNI
5

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.

Tutkimus:
koronarokotteet
eivät lisää äkillisiä
kuulonalenemia
Tuoreen tutkimuksen mukaan koronarokotteet
eivät lisää äkillisen kuulonaleneman riskiä.
– Olemme seuranneet rekisteritutkimuksen
avulla kaikkia Suomessa käytössä olevia koronarokotevalmisteita ja tarkastelleet äkillisiä
kuulonalenemia 54 päivää jokaisen rokoteannoksen jälkeen. Äkillisiä kuulonalenemia ei
esiintynyt koronarokotteiden jälkeen tavallista
enempää. Myöskään koronainfektio ei näyttänyt lisäävän äkillisen kuulonaleneman riskiä,
kertoo THL:n erikoistutkija Petteri Hovi.
Suomessa äkillisten kuulonalenemien diagnoosit vähenivät huomattavasti heti koronaepidemian alettua. Yhdeksi syyksi arvioidaan
koronaepidemian aikana vähentynyt vastaanotoille hakeutuminen. Diagnoosit palasivat
normaalille tasolle suunnilleen silloin, kun
koronarokotukset alkoivat vuodenvaihteessa
2020–2021. Äkillisiä kuulonalenemia esiintyi
tammikuusta 2019 maaliskuuhun 2020 asti
1216 henkilöllä.
Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Koronapandemia
vähensi muita
hengitystieinfektioita
Vuonna 2021 koronaviruspandemia vaikutti
edelleen useiden tartuntatautien esiintyvyyteen. Etenkin muita hengitystieinfektioita todettiin tavanomaista vähemmän. Esimerkiksi
laboratoriovarmistettuja keuhkoklamydia- ja
mykoplasmatapauksia todettiin huomattavasti
aiempaa vähemmän. Yleensä nämä bakteerit aiheuttavat hengitystieinfektion oireita.
Rinovirusta esiintyi edellisvuoden tapaan,
mutta sille tyypillistä kevät- ja syyshuippua ei
havaittu.
Influenssatartuntoja esiintyy yleensä etenkin marras-joulukuussa sekä kevättalvella.
Influenssakaudella 2020–2021 Suomessa ei
ollut influenssaepidemiaa, vaan tartuntatauti6

rekisteriin ilmoitettiin ainoastaan yksittäisiä
influenssalöydöksiä. Niin ikään syksyllä 2021
tehtiin vain yksittäisiä ilmoituksia, mutta
joulukuussa löydöksiä oli jo enemmän.
– Koronapandemian aikana hengitystieinfektioiden diagnostiikka oli keskittynyt pääosin koronavirukseen. On siis mahdollista,
että muita hengitystieinfektioita on jäänyt sen
vuoksi todentamatta. Lisäksi koronapandemiaan liittyvät suositukset ja rajoitukset ovat
ehkäisseet myös muiden hengitystieinfektioiden leviämistä, sanoo THL:n ylilääkäri Tuula
Hannila-Handelberg.
Puutiaisaivotulehdusten määrä on ollut
nousussa vuodesta 2019 alkaen. Viime vuonna
tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin yhteensä
151 tapausta, kun vuonna 2020 tapauksia oli
91. Tartuntoja todettiin erityisesti ihmisillä,
jotka liikkuivat luonnossa alueilla, joilla puutiaisaivotulehduksen ilmaantuvuus on korkea.
Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Aktivoi vagushermo –
lisää hyvinvointiasi

Selkeää ja monikielistä
opastusta lääkkeiden
turvalliseen käyttöön ja
hankintaan

Vagushermo on merkittävä kehomme autonomisen hermoston säätelijä. Se alkaa aivorungosta ja kiertää kaikkien terveytemme kannalta tärkeimpien elimien kautta. Aktivoimalla
vagushermoa voit edistää terveyttäsi.
Jo muutama rauhallinen syvä hengitys helpottaa fysiologista stressireaktiota ja aktivoi
palautumisen. Kiinnitä huomiosi erityisesti
pitkään uloshengitykseen ja sen jälkeiseen
pieneen lepotaukoon, joka rentouttaa pallean.
Myös halaaminen, kosketus ja yhdessä nauraminen laskevat tehokkaasti kehon kierroksia,
tuottavat mielihyvää ja edistävät terveyttä.
Kylmäaltistuksella tiedetään olevan monenlaisia terveyshyötyjä. Jokainen avantouimari tunnistaa pulahduksen jälkeisen kehoon
leviävän hyvänolon tunteen. Myös kasvojen
huuhtelu kylmällä vedellä tai kylmä suihku
toimivat samalla tavalla.
Laulaminen aktivoi kurkun lihaksia, jotka
ovat yhteydessä vagushermoon. Erityisesti
suu kiinni hyräileminen on tehokasta vagushermon aktivointia. Laulamisella on muitakin
hyvinvointivaikutuksia: mielihyvähormoni
oksitosiinin määrä lisääntyy. Myös luonnossa
liikkuminen rauhoittaa kehoa ja mieltä. Luonnossa oleskelun tiedetään tuottavan monia
terveysvaikutuksia muun muassa laskevan
sykettä ja verenpainetta.
Lähde: Sydänliitto

Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -opas antaa
käytännönläheisiä ja selkeitä ohjeita esimerkiksi potilaan roolista lääkehoitonsa toteuttajana, lääkkeiden annostelusta, lääkehoidon
onnistumisesta ja seurannasta sekä luotettavista lääketiedon lähteistä. Lisäksi oppaassa
kuvataan, kuinka lääkkeitä korvataan Suomessa, mitä tarkoittaa lääkekatto ja lääkevaihto sekä kuinka asiointi apteekissa toisen
puolesta onnistuu. Opas toimii myös tukena
esimerkiksi omais- ja läheishoitajille läheisen
lääkehoidon toteuttamisessa.
Oppaasta on laadittu tiivistelmät usealla eri
kielellä. Selkokieli on yleiskieltä helpompaa
suomen kieltä ja auttaa esimerkiksi kehitysvammaisia, aivoverenkierron häiriöitä sairastavia tai vieraskielisiä, suomea vasta opettelevia ihmisiä ymmärtämään tekstiä. Opas löytyy
Fimean verkkosivuilta:
www.fimea.fi/vaestolle/laakkeiden_oikea_kaytto/
ohjeita-turvalliseen-laakehoitoon
Lähde: Soste
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Tinnitus
TEKSTI: ANNETTE FAGERSTRÖM
KUVAT: LEENA REKOLAN KOTIALBUMI

Tinnitusyhdistyksen
puheenjohtaja
Leena Rekola:

”Tinnitus

ei ole vaarallista”
Leena Rekolalla on vahva halu auttaa
muita tinnituksen kanssa eläviä. Hän on
itse esimerkki siitä, että elämä tinnituksen
kanssa voi olla hyvää. Yhdistystoiminta,
harrastukset ja lapsenlapset ovat
hyvinvoinnin kulmakiviä.
Tinnituspuhelin soi viikoittain, parhaimmillaan jopa 1-2 kertaa päivässä. Leena vastaa
puhelimeen ja kuuntelee.
– Alkuun kysyn, miten tinnitusta on hoidettu, onko henkilö käynyt tutkimuksissa ja
mahdolliset sairaudet poissuljettu. Lääketieteellisiä neuvoja emme voi antaa, tärkeintä on
kuunnella.
Usein soittaja on ahdistunut.
– Kun korvissa soi koko ajan, voi alkaa kuvitella kaikenlaista. Vaikka tinnitus olisi häiritsevää ja hankalaakin, niin se ei ole vaarallista.
Tämän kuuleminen on usein helpotus.
Myös tieto tinnituksen yleisyydestä voi
auttaa.
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– Ajatus siitä, ettei ole asian kanssa aivan
yksin. Tinnitus on hyvin yleistä, ja se lisääntyy
myös nuorten keskuudessa. Yleensä tinnitus
johtuu korvan simpukassa olevien aistikarvojen
lakoontumisesta joko melun tai ikääntymisen
seurauksena.
Leena neuvoo ylläpitämään normaalia elämää.
– Peiton alle ei pidä jäädä makaamaan. Kannattaa mennä mukaan kaikkeen, mikä antaa
itselle iloa. Kerron myös Tinnitusyhdistyksestä
ja mahdollisuudesta vertaistukeen. Muiden
kokemuksista voi saada vinkkejä tinnituksen
kanssa elämiseen.
Tinnitusyhdistykseen Leena tuli mukaan
vuonna 1996, jolloin hän oli jäämässä eläkkeelle pankkivirkailijan tehtävästä.
– Näin Turun Sanomissa ilmoituksen, että
Turun Kuuloyhdistys järjestää tinnitus-kerhon
ensimmäistä kertaa. Tilaisuudessa etsittiin
vapaaehtoisia mukaan kerhon pyörittämiseen.
Kenenkään käsi ei noussut, niin ajattelin lähteä mukaan kahvin keittoon.
Tinnitusyhdistys on Kuuloliiton jäsenyhdistys, jonka perusti muusikko Kauko Saari
vuonna 1994. Leena Rekola valittiin yhdistyk-

sen puheenjohtajaksi vuonna 2017.
– Vertaistuki on pääasia. Meillä on viisi
toimivaa ryhmää, pohjoisin Vaasassa. Tavoitteena on saada ryhmät koko maan kattavaksi.
Haasteena on vapaaehtoistoimijoiden puute.
– Tinnitus voi olla henkisesti rasittavaa,
eikä henkilöillä ole voimavaroja ryhtyä vapaaehtoiseksi. Tähän törmää usein.
Yhdistys järjestää tinnitus-iltoja ja -tapahtumia myös kuuloyhdistysten kanssa.
– Korvalääkäri Elina Rytsölä on kertonut
kuulosta, korvan toiminnasta ja tinnituksesta, ja minä olen esitellyt Tinnitusyhdistystä.
Parhaimmillaan tapahtumat ovat olleet niin
suosittuja, että kaikki halukkaat eivät ole
mahtuneet sisälle. Osa on ollut mukana etäyhteydellä.
Tiedon tarjoaminen on tärkeä osa Tinnitusyhdistyksen toimintaa.
– Verkkosivumme tarjoavat monipuolista
tietoa tinnituksesta. Sivuilta löytyy myös
lisätietoja vertaistapaamisista. Lisäksi meillä
on Tinnituslehti jäsenillemme. Sitä on jaettu
mahdollisuuksien mukaan myös kuuloyhdistyksiin, terveyskeskuksiin ja sairaaloiden
kuulo-osastoille.
Leena toivoo yhteistyön tiivistämistä kuuloyhdistysten kanssa.
– Olisi hienoa kertoa tinnituksesta ja esitellä Tinnitusyhdistystä. Kuuloliitto voisi tukea
yhdistystämme matkakustannuksissa.
Leenan mielestä verkkotapaaminen ei ole
aivan sama asia kuin kasvokkainen tapaaminen.
– Luottamus syntyy eri tavalla kasvokkain.
Verkossa asiat jäävät hieman vajaamittaisiksi,
voi tulla väärinkäsityksiäkin. Suurin osa jäsenistämme on iäkkäitä, eikä kaikilla ole mahdollisuuksia tai osaamista verkkotapaamiseen.
Leena ja lapsenlapset.

Vapaaehtoistoiminta antaa paljon, mutta
Leenan aikeissa on antaa tilaa uusille toimijoille.
– Tinnitukseni on vuosien varrella lisääntynyt, ja se on aika hallitsevaa. Olen huomannut, että se alkaa vaikuttaa muistiinkin.
Leena sai tinnituksen vuonna 1976.
– Olin ollut matkalla Afrikassa, jonka
jälkeen sain flunssan oireisiin liian vahvan
annoksen suonensisäistä antibioottia. Tämä
laukaisi korvien soimisen. Kuulokojeet sain
noin 15 vuotta sitten, ja kuulen nyt muut
äänet paremmin. Siinä mielessä kojeet ovat
auttaneet tinnitukseen, vaikkeivat ne tinnitusääntä vähennä. Jos henkilöllä on mahdollisuus
saada kuulokojeet, suosittelen ehdottomasti
niiden käyttöä.
Leena itse noudattaa antamiaan neuvoja.
– En halua vain jäädä kotiin miettimään
tinnitusta. Minulle on tärkeää lähteä mukaan
kaikenlaisiin tapahtumiin ja nauttia elämästä.
Minulla on paljon erilaisia harrastuksia: jumppaa, uintia ja käsityökerhoa.
Leena toimii aktiivisesti myös Turun Seudun Matkailijat ry:ssä yhdessä miehensä
kanssa.
– Yhdistys järjestää muun muassa Viron
ja Ahvenanamaan matkoja sekä teatterimatkoja Suomessa. Matkustaminen on minulle
irtiottoa arkisesta elämästä. Siinä tinnituskin
unohtuu.
Myös lapsenlapset tuovat iloa elämään. Vanhin on jo 18 vuotta.
– Muutimme vuonna 2002 Turusta Sauvoon. Tyttärelläni on tässä lähellä maatila,
ja olemme auttaneet lastenlasten hoidossa ja
harrastuksiin viennissä. Kun touhuaa lastenlasten kanssa, tinnituskin jää taka-alalle. Se
on aivan ihanaa, jopa kuntouttavaa.

Kuvassa Leena ja Leenan aviomies Torsti sekä tytär ja lapsenlapset.
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Tinnitus
KOONTI: EMMA KÄHKÖNEN

Kuuloliiton Gallup

Tinnitus
Kysymykset
1.
Kärsitkö usein tinnituksesta?
2.
Jos tinnitus on jatkuvaa tai usein toistuvaa, miten se vaikuttaa arjessasi?
3.
Mitkä keinot ovat lievittäneet tinnitusta?

Ismo Rauvola
1. Minulla on jatkuva tinnitus. Se on perinnöllinen ja tuli kuulonaleneman kylkiäisenä.
2. Muistan, miten tajusin – sillä perinteisimmällä tavalla – kuuloni heikentyneen. Vaimo ja
tytär ihmettelivät heinäsirkkojen voimakasta
siritystä, minä en kuullut mitään. Tinnituksen
alkua en muista. Kun sitten jossain vaiheessa
otin asian puheeksi työterveyslääkärin kanssa,
hänen ensimmäiset sanansa olivat:
”Voi, se on tappavaa!” No ei se kyllä minun
kohdallani ole ollut, mutta läsnä se on koko
ajan. Olin helpottunut, kun toinen lääkäri kertoi, että tinnitus oli perinnöllinen, eikä johtunut rokkikonserteista. Olen yrittänyt miettiä
tinnitukseni ääntä kuvaavaa sanaa, mutta en
ole vielä keksinyt sopivaa. Se ei ole sirinää eikä
oikein huminaakaan, ehkä se on jotenkin keskittynyttä kohinaa.
Ääni ei ole erityisen terävä tai kirkas.
Äänenvoimakkuus pysyy suht tasaisena.
3. Kuulolaitteet ovat helpottaneet tinnitusta,
kun muut äänet kuuluvat voimakkaampina.
Myös esimerkiksi suihkussa tinnitus häviää
veden kohinaan. Kuulen tinnituksen koko ajan,
mutta hyvin usein se silti unohtuu, eikä haittaa
eloa kovinkaan paljoa. Kuulonaleneman kanssa
olen saanut kamppailla enemmän.

ƤƤƤɚÝƍāĈƩɚƼ
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Tinnituksen, ääniyliherkkyyden ja
korvaperäisten huimaussairauksien
hoitoa lähi- ja etävastaanotolla alan
asiantuntijoiden antamana.

Tiina Rask
1. Tinnitus on todettu synnynnäiseksi sisäkorvaperäisen kuulovamman myötä. Eli 40 vuotta
korkeaa vinkunaa, onneksi ei aina yhtä lujaa.
2. Se vaikuttaa arjessa mahdollisuuksiin työelämässä, kotitöissä ja vapaa-ajalla. Elämäntilanteet vaikuttaa sen häiritsevyyteen, stressi kun ollut korkealla, myös tinnitus häirinnyt enemmän.
En voi tehdä enää sosiaalista työtä, kuunnella
jatkuvasti musiikkia, kaikki suuremman melun
tuottava toiminta on tehtävä harkiten/kuulosuojaimilla.
En voi käyttää kuulokkeita / kuunnella puhelimessa kovin usein, joka useimmiten johtaa siihen,
että katson ohjelmia ilman ääntä, siksi tekstittömät suomalaiset ohjelmat jää katsomatta.
Keikoilla/konserteissa käynti on harkittava onko sen arvoista, useimmiten jätän nykyään väliin,
imuroinnissa hyvä käyttää tulppia vähentääkseen
äänen nousemista.
3. Stressin lievennys elämässä helpottaa,
fysioterapeutin käsittely, metelin välttely. Vertaiskurssi sai ymmärtämään että tilanteeni voisi
olla huomattavasti pahempikin, se lievensi asian
ajattelua.

Induktiosilmukat ja kuuluvuuskartat löytyvät osoitteesta:

A305 - INDUKTIOSILMUKAN KUULUVUUS / HEARING LOOP COVERAGE

Aktiivinen T-merkki näyttää
induktiosilmukan toiminnan
Aktiivinen T-merkki, Transett T-SIGN™
sijoitetaan näkyvälle paikalle, jotta sekä
esiintyjät että yleisö näkevät milloin ja miten
hyvin tilaan asennettu induktiosilmukka toimii.
Sinulla on oikeus vaatia, että
induktiosilmukka merkitään oikein!

Kytke kuulokoje T- tai MT-asentoon
Switch hearing aid to T- or MT-mode

Erinomainen /
Excellent
(SFS-EN 60118-4)

Hyvä / Usable
Heikko / Poor
Häiriö /
Interference
Tekninen tuki /
Technical support:
Yhteystieto
000 000 0000
Anna palautetta @
Give feedback @ hereuhear.com

Induktiosilmukan kuuluvuuskartta ja Aktiivinen T-merkki
yhdessä antavat kuulolaitteen käyttäjälle kaiken tarvittavan
tiedon tilaan asennetun induktiosilmukan kuuluvuudesta.
Kartta näyttää, missä kuuluu ja aktiivinen T-merkki kertoo
reaaliajassa induktiosilmukan toiminnasta. Vihreä T-merkki
kertoo, että kaikki on kunnossa.

Lisätietoa aktiivisesta T-merkistä löydät verkkosivuiltamme: Qlu.fi/aktiivinen-t-merkki

TEKSTI: JUHA HIETALA
KUVAT: ANNIINA HORTO, ANNETTE FAGERSTRÖM

Kuuloliitto näkyi Suom
Kuuloliitto osallistui SuomiAreenalle
kolmen vuoden tauon jälkeen.
Viiden päivän aikana Kuuloautossa
tehtiin yhteensä 359 kuuloseulaa ja
korvatulppia jaettiin viisisataa paria.

Korusuunnittelija Jenni Ahtiainen ja Kuuloliiton
toiminnanjohtaja Sanna Kaijanen
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Liiton pj. Jouni Aalto ja kansanedustaja Kristiina Salonen

miAreenalla

Kansanedustajat Heidi Viljanen ja Jari Myllykoski

Kuuloliiton pisteessä vieraili päivien aikana
lukuisia kansanedustajia: Eeva Kalli, Matias
Marttinen, Jari Myllykoski, Merja Mäkisalo-Ropponen, Kristiina Salonen ja Heidi
Viljanen. Erityisesti kuulon ja muistin yhteys
kiinnosti kansanedustajia.
–Heikentynyt kuulo on tärkeää ottaa
huomioon yhtenä tekijänä muistisairauksien
ennaltaehkäisemisessä, totesi kansanedustaja
Kristiina Salonen muun muassa Kuuloliiton
puheenjohtaja Jouni Aallon kanssa käymiensä keskustelujen jälkeen.
Myös Kuuloauto sai kansanedustajilta
kovasti kiitosta ja osa heistä pääsi itsekin kuuloseulaan. Toisinaan jono autoon oli niin pitkä,
jopa tunnin mittainen, että seula jäi toiseen
kertaan.
Kansanedustajien ohella liiton pisteellä
vierailivat muun muassa arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen ja korusuunnittelija Jenni

➔

Kansanedustaja Eeva Kalli ja Kuuloliiton työntekijöitä
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Ahtiainen, joka kertoi Deafmetal-tuotteidensa lanseeraamisesta eri puolelle maailmaa.
Myös useiden järjestöjen ja ohjelmien edustajat (mm. A-klinikkasäätiö, Diabetesliitto, Suomen Omakotiliitto ja Taidetestaajat) kävivät
kuuloseulassa.
–Kuulo kannattaa suojata, kun käy meluisissa paikoissa. Pidän tärkeänä, että asiakaspalvelutilanteissa puhutaan rauhallisesti ja
selkeästi, etenkin kun asiakkaana on huonokuuloinen henkilö, korosti Diabetesliiton
asiantuntijaylilääkäri Elina Pimiä.
Tiistaina Kuuloauton kyytiin pääsi MTV:n
uutisten toimittaja Jonna Kumpula. Ennen
seulaa MTV3 haastatteli Kuuloliiton asiantuntijaa, Paula Hessoa, joka kertoi kuulon
MTV:n uutisten toimittaja Jonna Kumpula
haastattelee Paula Hessoa

Salmisen perhe Lea, Ritva, Harri ja Taru
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heikkenemiseen vaikuttavista tekijöistä.
Radio Suomen ja YLE Porin haastattelussa
Kuuloliiton toiminnanjohtaja Sanna Kaijanen toi esiin, että kuulo-ongelmilla voi olla
yhteys muistisairauksiin.
– Meillä on aika huutava pula kuuloon liittyvistä palveluista. Samaan aikaan moni vanhus
on jäänyt kotiin koronapandemian vuoksi ja
jättänyt kuulontutkimukset väliin.
Kuuloauton ohella paikalla olivat koko viikon ajan Kuule ja muista -hankkeen
työntekijät Maarit Honkasola ja Tiina
Ahonen jakamassa tietoa kuulosta ja muistista. Tapahtuma toteutettiin yhteistyössä Porin
Kuuloyhdistyksen kanssa.
Asiantuntija Päivi Vataja ja kansanedustaja
Matias Marttinen

Asiantuntijat Maarit Honkasola ja Tiina Ahonen

Kirjat
TEKSTI: SINIKKA PIHLAMAA

Muistojen etsijä

P

ikku Vilja on 2-vuotias, kun perhe
muuttaa Itä-Berliiniin isän ulkomaankirjeenvaihtajapestin takia. Markusisä uskoo DDR:n sosialismiin ja omistautuu työlleen, Rosa-äiti hoitaa Viljaa ja pari
vuotta vanhempaa Matiasta kotona suuressa
kerrostalossa. Matias sairastaa sitkeää keuhkokuumetta hiilipölyn takia. Rosa turhautuu
ahtaisiin ympyröihinsä. Kun hän saa tietää
Markuksen salasuhteesta Viljan päiväkotihoitajaan, perhe palaa pikaisesti Suomeen.
Meri Valkaman romaani kuljettaa tarinaa
kahdessa aikatasossa: 1983 - 89 ja 2011. Berliinin muuri murtuu 1989 ja samalla hajoaa
myös vanhempien avioliitto. Isän kuoleman
jälkeen Vilja löytää jäämistöstä nipun kaipauksen täyttämiä kirjeitä Margotilta. Kuka
tämä on?

KUVA: WSOY/ OTTO VIRTANEN

Meri
Valkama:
Sinun,
Margot.
WSOY 2021.

”Nukahdin tyttö ihollani. Kuvittelen hänet
kiinni kylkeeni kuten pohjoisessa, sivelemässä
käsivarsiani kuten silloin, kuten siellä silloin
kauan sitten. Kuvittelen sen elämän, jota niin
odotan – sen elämän, joka vieläkin antaa odottaa itseään. Minä ja sinä ja tyttö. Annoin unen
tulla. Siinä minä makasin, ja annoin unen
takertua minuun.” (Sinun, Margot 1989)
Toimittajana Vilja palaa Berliiniin selvittämään, mitä perheelle tapahtui. Hän haluaa
myös ymmärtää, miksi hän ei muista noista
vuosista mitään. Äiti ei suostu puhumaan Berliinin vuosista. Uskottomuus ja vaikeneminen
ovat luoneet muureja perheen ympärille.
Muistaminen ja unohtaminen ovatkin
romaanin teemoja. Perheen vaiheita selvittäessään Vilja päätyy Stasin arkistoon. Miten
ihmiset ovat jatkaneet elämäänsä, kun heidän
uskonsa yhteiskuntajärjestelmään on romuttunut? Laumoittain ihmisiä on paennut länteen
DDR:n romahtaessa. Vastakkain asettuvat
poliittinen uskollisuus ja illuusioiden hajoaminen. Kenen muistot hyväksytään yhteiskunnan kertomukseksi?
Kirjailija kytkee perheen vaiheet ja ajan
poliittiset tapahtumat taitavasti yhteen. Neuvostoliitossa vaikuttaa Gorbatsov, Kiinassa
koetaan Tiananmenin verilöyly, Ukrainassa
Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuus. Vilja
käy Pripyatin raunioilla.
Valkaman romaani sai vuoden 2021 Helsingin Sanomien esikoisromaanipalkinnon. Tekijä
on toimittaja; hän on viettänyt lapsuudessaan
vuosia Berliinissä, kaupungin tuntemus näkyy
kirjassa. Romaani ei kuitenkaan ole omaelämäkerrallinen, vaan henkilöt ja juoni ovat fiktiivisiä. Valkama on myös opiskellut politiikan
tutkimusta ja journalismia Berliinin Freieyliopistossa. Romaania saa myös äänikirjana,
lukijana Krista Kosonen.
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TEKSTI: JUHA HIETALA
KUVAT: JUHA HIETALA, JUKKA RASA

Kesäpäivät Peurungassa
Kuuloliiton kesäpäivät järjestettiin
kolmen vuoden tauon jälkeen Peurungan
kylpylähotelissa Laukaassa 10.–12.6..
Päivät kokosivat paikalle yli kaksisataa
osanottajaa eri puolelta Suomea.
Kesäpäivät avattiin perjantai-iltana lauluyhtye Retro-Ruusujen esityksellä. Lisäksi ohjelmassa oli makkaranpaistoa järven rannassa ja
vapaata yhdessäoloa.
Lauantai-aamupäivän avaustilaisuudessa
Jyvässeudun Kuulon puheenjohtaja Alpo
Pulkkanen toivotti osanottajat tervetulleiksi. Kuuloliiton toiminnanjohtaja Sanna
Kaijanen korosti puheessaan vapaaehtoisten
Tuija Nykänen-Sole ja Anna-Liisa Hakala
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tekemän työn tärkeyttä kohtaamisten tukemisessa.
–Ihmiset haluavat edelleen osallistua, mutta
vapaaehtoistoiminnan rakenne on muuttunut.
Kuuloliitto pyrkii olemaan ajan hermoilla ja
kehittää toimintaansa jatkuvasti.
Tervetuliaistilaisuudessa soitti haitaria
taitavasti nuori Veeti Tarvainen.
Kesäpäivien ohjelmassa oli lauantain aikana erilaisia työpajoja. Kädentaito ja tuunaus
-työpajassa tehtiin Anna-Liisa Hakalan
(Jämsän Seudun Kuulo) opastuksella mm.
neulatyynyjä, kortteja ja lahjarasioita. Kaija
Latva-Koiviston vetämässä hyvinvointityöpajassa pohdittiin omaa elämäntarinaa
koostamalla lehtileikkeistä kertomuksia. Kuule ja muista- työpajassa asiantuntija Tiina

Veeti Tarvainen

Renamed band

Ahonen kertoi liiton uudesta hankkeesta ja
kävijöillä oli mahdollisuus myös tehdä erilaisia
muistitestejä.
Työpajojen ohella tarjolla oli monenlaista liikunnallista ohjelmaa. Kylpylän pihalla
kilpailtiin kettinginheitossa ja osanottajilla oli
mahdollisuus osallistua vesivoimisteluun sekä
virtuaalivesijuoksuun.
Alkuillasta Keski-Suomen maakuntavaltuuston varapuheenjohtaja Aila Paloniemi kertoi
sote-uudistuksen vaikutuksesta kuuloon
liittyviin palveluihin. Lauantai-ilta päättyi
karaoke-laulun merkeissä.
Sunnuntai-aamuna osa päivien osanottajista kävi jumalanpalveluksessa Laukaan kirkossa ja areenalla oli samaan aikaan mahdollista
perehtyä tähtitieteen saloihin Erik Rutasen

johdolla. Iltapäivällä vietettiin Keskellä kesää
-juhlaa. Kuuloliiton puheenjohtaja Jouni
Aalto totesi, että korona-aika on merkittävästi
vähentänyt yhdistysten toimintaa, mutta nyt
jälleen rattaat on laitettu pyörimään.
– Yhdistystoiminnan ohjelmistoon olemme
luoneet huuliltalukemisen kurssin, jossa koulutetaan kurssien vetäjiä.
– Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen tulee olemaan vuoden 2023 mielenkiintoisin asia. Kuuloliitto seuraa tätä muutosta
tarkasti.
Musiikkia kesäjuhlassa esitti Renamed
band. Jyväskylän seurakunnan diakoni Tuija Emaus-Etindelle siunasi kesän, jonka
jälkeen juhla päättyi kesäpäivien perinteiden
mukaisesti maakuntalauluun.

Suojaa kuuloasi kovilta ääniltä
Koville äänille ja melulle altistuminen saattaa aiheuttaa tinnitusta sekä
vaurioittaa kuuloa. Suojaa kuuloa yksilöllisillä Elacin kuulonsuojaimilla,
joita on miellyttävä käyttää koko melualtistuksen ajan.
VARAA AIKASI MALLINOTTOON
osoitteessa: uusikuulo.fi

010 319 9630
Eskolantie 4, 00720 Helsinki
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Kuuloon liittyvät palvelut
muutoksessa hyvinvointialueilla

K

eski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston varapuheenjohtaja Aila Paloniemi totesi puheessaan kesäpäivillä,
että sote-uudistuksen seurauksena
kuulovammaiset voivat jatkossa saada palvelut entistä helpommin.
–Hyvinvointialueuudistuksen yksi keskeisistä tavoitteista on palvelujen järjestäminen
yhteensovitettuina kokonaisuuksina. Tämä
toteutuu esimerkiksi siten, että jatkossa
kuulovammainen voi yhdellä asioinnilla hoitaa
ratkaisuun saakka kuulolaitteeseen liittyvät
asiat ja kodin induktiojärjestelmän,
Paloniemi korosti, että tällä hetkellä kuulokojekuntoutuksesta ja kotiin saatavista apuvälineistä vastaavat eri viranomaiset.
–Vaikka uudistuksen myötä lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisvastuu siirtyy
kunnilta ja sairaalalta hyvinvointialueelle,
lait eivät muutu, joten toimintakäytännötkään
eivät suoraan muutu.
Tulevaisuuden sote-keskuksessa kuntoutus
on kiinteä osa asiakkaan palvelupolkua.
– Hyviä toimintamalleja on jo saatu käyttöön, mutta nyt kaivataan yhdyshenkilöitä
jokaiselle alueelle, jotta koordinaatio ja yhteistyö e toimijoiden kesken voisi tiivistyä.
Tulevaisuuden sote-keskuksen tehtävänä
on tunnistaa eri-ikäisten asiakkaiden kuntoutustarpeet ja ohjata asiakkaat oikeaan aikaan
oikeaan palveluun.
–Kuntoutusta kehitetään yhteisten kansallisten tavoitteiden pohjalta, mutta niiden
painotuksesta alueet päättävät omien tarpeidensa mukaisesti itse.
Kuntoutuksen kehittämisen yhteydessä
myös kuntoutuksen toimintamallia ja siihen
liittyviä asiakokonaisuuksia yhtenäistetään.

–Perus- ja erikoistason palvelut nivotaan
yhteen ja rakennetaan saumaton yhteistyö
Kelan, järjestöjen, yksityisten palveluntuottajien ja muiden toimijoiden kesken. Sote-uudistuksen asiakaslähtöinen ja kokonaisvaltainen
työote sopii erittäin hyvin tähän toimintaympäristöön.
–Kuulonkuntoutuksen osalta nykyiseen
systeemiin ei ole tiedossa muutoksia. Haasteena on, että kuntoutusta järjestäviä tahoja on
uudistuksen jälkeenkin useita, eli hyvinvointialueen lisäksi myös Kela, vakuutusyhtiöt, työeläkelaitokset, TE-toimistot ja valtiokonttori.
Sote-uudistuksesta huolimatta ennallaan
säilyy hoitopaikan valinta: suomalaiset voivat
vapaasti valita erikoissairaanhoidon palveluiden toteuttamispaikan sekä tietyin edellytyksin perusterveydenhuollon.
Paloniemi sanoi kuulokojeen hankinnan
yksityiseltä palveluntuottajalta herättäneen
kysymyksiä.
–Jos kuulokojeen tai muita apuvälineitä
hankkii yksityiseltä yritykseltä, asiakas maksaa ne itse, kuten tähänkin asti.
Paloniemi arvioi, että valmisteilla oleva
sosiaaliturvauudistus saattaa johtaa myös
kuntoutuksen rahoitusmallin uudistamiseen
hyvinvointialueilla.
–TE-palveluiden siirtyminen kunnille voi
tarkoittaa, että työllistymiseen ja työkykyyn
liittyvät kysymykset sisällytetään osaksi alueen rahoitusmallia. Myös toimeentulotuki voi
siirtyä alueiden vastuulle.
Paloniemen mukaan koronan aiheuttama
hoitovelka ja Ukrainan kriisi aiheuttavat lisähaasteita toiminnan suunnittelulle ja rahoitukselle.

Testamenttilahjoitus – perintö, jolla on merkitystä
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 jollekin
kuuloyhdistykselle haluamasi määrän varoja. Yleishyödyllisenä toimijana Kuuloliiton ei tarvitse maksaa
testamenttilahjoituksista veroa.
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Juridisesti pätevän testamentin on täytettävä
tietyt muotovaatimukset. Siksi on hyvä kysyä
esimerkiksi oman pankin lakiasiainneuvonnasta tai asianajotoimistosta ohjeita testamentin
laatimiseen.
Pienikin testamenttilahjoitus on merkittävä ja
sillä saadaan paljon hyvää aikaan.
Kysy lisää testamenttilahjoituksista info@kuuloliitto.fi

Leirit 2022
Pohjoisen lastenleiri
Ensimmäinen kokonainen leiriaamu valkeni innostuksen sekaisena, mitä mahtaisi tarkoittaa
piraattiakatemia? Entä miten siellä kouluttauduttaisiin oikeiksi merirosvoiksi? Se selviäisi
lapsille viikon kuluessa. Aamu alkoi kapteeni
käskee -jumpalla, jonka jälkeen oli merirosvotaitojen harjoittelua eri rasteilla. Rasteilla oli
mm. veden ylitystä, rikkinäistä puhelinta sekä
leikki, jossa täytyi varoa joutumasta piraijan
syömäksi. Lounaan jälkeen merirosvokokelaat
saivat painattaa itselleen leirikassin/paidan
sekä koko leirin yhteisen lipun. Kun piraatit
olivat tehneet jokainen persoonallisen leiriasusteensa oli leirikasteen aika sekä merirosvoteemaista askartelua.
Illalla ennen iltasatua rohkeimmat saivat
vielä mahdollisuuden käydä uimassa. Hrr pitää
olla aika piraatti, että uskaltaa mennä uimaan
noin kylmään veteen.”
Jos loppupäivien ohjelma pohjoisen lastenleiriltä kiinnostaa sekä etelän leirin ohjelma
kokonaisuudessaan kannattaa suunnata verkkosivuille osoitteeseen: https://www.kuuloliitto.
fi/category/blogi/ lukemaan molempien leirien
omat blogit.

Nuorten suurleiri
Suurleiri on muutaman vuoden välein järjestettävä kuulo- ja viittomakielialajärjestöjen

yhteistyöleiri, jonka tarkoituksena on yhdistää
eri järjestöjen nuoret, tarpeet sekä resurssit.
Tänä vuonna leiri järjestettiin toista kertaa ja
olin itse myös ensimmäisellä kerralla vuonna
2020 mukana leiriläisenä. Silloin viittomakielen osaamiseni ja tietoisuus koko kielestä oli
aika nollassa, mutta oli kiva huomata, että oli
itsekin oppinut jotain nyt kahden vuoden aikana ja uskalsi rohkeammin käyttää esimerkiksi
tulkkeja tai kommunikoida muilla tavoin.
Leirin ohjelmaan kuului mm. perinteinen
disco, Amazing Race –kilpailu ja ohjaajien
rangaistushyrrä.
Ohjaajana leirillä näin myös vielä laajemmin leirin takana olevan taustatyön. Vaatii
aika paljon hommaa, että 40 leiriläistä ja 20
ohjaajaa, joko kuulevat ohjeet, näkevät kirjoitustulkkauksen tai viitotun tulkkauksen. Virheistä kuitenkin opittiin ensi kertaa varten ja
kaikki sujui muuten oikein hyvin. Huumorilla
ja hyvällä asenteella pärjää pitkälle oli kyseessä sitten, mikä vaan ongelma, este tai rasite.
Kiitos vielä sponsoreille: Deafmetal, Cochlear,
Phonak, Bovalliussäätiö sekä JuhlaUnelma sekä
muille yhteistyöjärjestöille: Kuurojen liitto, Lapci
ry, SKUL, KLVL ry , Suomen Kuurosokeat ry ja Kuurojen Palvelusäätiö.
Suurleirin leiriblogi on osoitteessa: https://lapci.fi/
blogi/yleinen/suurleiri-2022/.
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’’Leiriläisten hymystä tulee onnistumisen fiilis’’

– Kesäleirillä Bergvikissä
Kuuloliiton ja Kuulovammaisten Lasten
Vanhempien Liiton kesäleirejä vietettiin tänä
vuonna Rautavaaralla ja Salossa. Pääsin
tutustumaan leirielämään Bergvikin kartanon
kauniissa miljöössä yhdessä toiminnanjohtajamme Sannan ja kesätyöntekijöidemme
Alinan ja Saran kanssa.
Lastenleirien teemana oli tänä vuonna
merirosvot. Se näkyi historiallisessa kartanomaisemassa piraattiteemaisina hahmoina ja
ohjelmana – leirin punainen lanka oli Piraattiakatemia, jonka kokelaita leiriläiset olivat.
Viikon lopuksi oli luvassa Akatemian rehtori
Turmio Taneelin ja merirosvojen järjestämät
loppukokeet.
Myös kesätyöntekijämme pääsivät mukaan merirosvotunnelmaan Kapteeni Kaljuna
ja Kapteeni Mustapartana, jotka opettivat
piraattikokelaille TikTok-tanssin. Voin paljastaa, että erityisesti toiminnanjohtajaltamme
tanssi sujui varsin mallikkaasti! Kannattaa
käydä katsomassa lopputulos Kuuloliiton
TikTok-kanavalta.
Maanantaista perjantaihin kestävällä
leirillä oli mukana 18 leiriläistä ja 12 ohjaajaa. Saapuessamme leirille sen ensimmäisenä
kokonaisena päivänä, leiriläiset vaikuttivat jo
ryhmäytyneen hyvin. Täällä löydetään uusia
ystäviä, joiden kanssa pidetään yhteyttä myös
leirin jälkeen. Kuuloliiton kesäleirit voivat
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olla niinkin mieluisia
kokemuksia, että lapsiosallistujista kasvaa
myöhemmin nuoria
apuohjaajia. Näin kävi
esimerkiksi Elsa Karpille.
– Olin lapsena ja
nuorena useammalla
leirillä. Välissä muut
harrastukset, kuten
luistelu, ratsastus ja kuvis veivät mennessään,
mutta nyt palasin apuohjaajan roolissa leirille,
Karppi kertoo innostuneena.
Kuuloliiton ja KLVL:n työntekijöiden apuna
työskentelevien nuorten apuohjaajien tehtävät
ovat moninaiset. Karppi kertoo päässeensä
muun muassa vetämään aamujumppaa sekä
huolehtimaan lapsista. Ainakin toistaiseksi
hän on kokenut ohjaajan roolin vielä antoisammaksi kuin leiriläisen.
– On kivaa, kun saa vastuuta ja pääsee
oppimaan ja kokeilemaan uusia asioita. Välillä
on toki haastavaa ja kuumottavaa, mutta
myös hauskaa ja opettavaista. Voisin nähdä itseni näissä hommissa tulevaisuudessa.
Leiriläisten onnellisuudesta ja hymystä tulee
onnistumisen fiilis.
Leiri on vasta alussa, mutta Karppi on

varma, että heille ei
tule tylsää. Kasassa on
tosi mahtava porukka.
Heistä Joonas Robson
on ihka ensimmäistä
kertaa Kuuloliiton ja
KLVL:n järjestämällä
leirillä. Hän oli kuullut
leiristä kaveriltaan,
joka kysyi, haluaisiko
Joonas tulla mukaan.
Robson kertoo, että
leirillä on ollut kivaa
ja ’’aikamoinen kiire
joka paikkaan’’. Haastattelun loppupuolella
Robson ilmoittaakin
kohteliaasti ja tunnollisesti, että hänen on nyt
ehdittävä kohti seuraa-

on bileet, joissa syödään karkkia ja tanssitaan.
– Tähän mennessä parasta on ollut kavereiden kanssa oleminen ja Elisabeth [kartanon
kissa]. Se on tosi kiva ja tykkään paijata sitä.
Loppuleiriltä ootan eniten bileitä ja uimista.
Kuulin myös, että joku päivä tehdään lettuja,
Robson paljastaa.
Robsonin ensi kesän suunnitelmat ovat
vielä auki, mutta tänä kesänä hän kertoo menevänsä vielä ainakin Englantiin ja Linnanmäelle. Piraattiakatemian suorittamisesta on
varmasti molemmissa paikoissa hyötyä!

vaa ohjelmanumeroa.
Vaikka on vasta toinen leiripäivä, on Salossa ehditty jo esimerkiksi leikkimään ulkona
ja syömään makkaraa. Myöhemmin samana
päivänä ollaan menossa uimaan ja torstaina

PAREMPAA KOMMUNIKOINTIA !

Toimitamme kuuloapujärjestelmiä yli 30
vuoden kokemuksella.
Tarvittaessa autamme induktiosilmukan
suunnittelussa ja käyttöönotossa.
Kannettavat kuuntelupisteet
Palvelupisteen ja lasitiskin puhejärjestelmät
Suurempien tilojen induktiosilmukat
Kuuntelujärjestelmät Infrapuna ja radiotaajuus
Lisätietoa: Soita 0400-580141

www.avalarm.fi
www.contacta.co.uk
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TEKSTI: PÄIVI PÖNTYS

Kuulon Tuen toimintaalueena koko Suomi

A

lun perin nelihenkinen ryhmä (professori Urpo Siirala, professori Eino
Vaheri ja tri Jaakko Hietalahti sekä
toiminnanjohtaja Kalevi Miettinen)
oli lähtenyt suunnittelemaan kaksikielistä
yhdistystä – Kuulon Tuki – Stöd Hörseln r.y.
– jo helmikuussa 1966. Varsinainen perustamiskokous pidettiin lähes kahden vuoden
kuluttua joulukuussa 1967, jolloin paikalla olivat fil.tri Carl-Erik Olin, prof. Urpo Siirala,
ylihoitaja Aino Avela, lääket. ja kir.tri Paavo
Koskinen ja maist. Kalevi Miettinen. Tässä
tilaisuudessa allekirjoitettiin yhdistyksen rekisteröintiin tarvittavat asiapaperit ja päätettiin pitää yhdistyksen ensimmäinen vuosikokous Helsingin Yliopistollisen keskussairaalan
korvaklinikan luentosalissa 31.1.1968.

Suomi 20 vuotta jäljessä muihin
Pohjoismaihin verrattuna
Yhdistyksen ensimmäisessä hallituksessa oli
tunnettuja korvalääkäreitä sekä muita tärkeitä henkilöitä: hallituksen puheenjohtajana
toimi fil.tri Carl Erik Olin ja varapuheenjohtajana prof. Urpo Siirala ja jäseninä ylihoitaja
Aino Avela, prof. Jaarli Jauhiainen, lääket.
ja kir.tri Paavo Koskinen, kansanedustaja Uljas Mäkelä ja ylitarkastaja Elias Niskanen.
Sihteerinä toimi liiton toiminnanjohtaja maist.
Kalevi Miettinen.
Tärkein tavoite oli saada yliopistollisiin
keskussairaaloihin kuulovammaisten kuntoutukseen ja tutkimuksiin keskittyviä kuulokeskuksia. Kuulokeskuksissa kuulovammaisilla
olisi mahdollisuus saada asianmukainen
lääketieteellinen tutkimus, hoito ja kuntoutus.
Suomessa oli siihen aikaan vain yksi Kuulonhuoltoliitossa sijainnut kuulokeskus. Ruotsissa jo silloin lakisääteinen kuulokeskusverkosto
käsitti noin 50 kuulokeskustaa ympäri maata.
Toinen tärkeä tavoite oli esittää sellainen
lainsäädäntö, jonka turvin kuulovammaiset
voisivat saada valtion kustannuksella tekniset
apuvälineet. Muissa pohjoismaissa kuulokojeet olivat kaikille niitä tarvitseville saatavilla
lakisääteisesti valtion kustannuksella.
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Tähtäimessä oli myös teknisen kuulonhuollon kehitys ja kuulonhuollon alalla tarvittavan
pedagogisen henkilökunnan koulutus.
Kuulon Tuki – Stöd Hörseln r.y. perusti heti
kolme toimikuntaa:
1. Neuvottelukunnan tavoitteiden saavuttamiseksi ja voimavarojen kanavoimiseksi
tehokkaammin. Kuulon Tuki teki esityksen
kaikille valtakunnallisille kuulonhuolto- ja
kuulovammaisjärjestöille säännöllisestä yhteistyöstä Kuulon Tuki – Stöd Hörseln r.y:n
kanssa. Yhdistys oli kutsunut koolle avoimen
neuvottelutilaisuuden, johon oli osallistunut
puolisen sataa eri järjestöjen jäsentä tai asiasta kiinnostunutta henkilöä. Kattojärjestönä
Kuulon Tuki – Stöd Hörseln r.y. koordinoisi
yhteistoimintaa järjestämällä yhteisiä keskustelutilaisuuksia. Kutsuja tukijärjestöön
liittymiseksi lähetettiin lääkäreille, yliopiston
rehtoreille, politiikoille, kulttuurihenkilöille,
tunnetuille henkilöille ja sen ajan julkiksille,
kaiken kaikkiaan 165 henkilölle.
2. Naistoimikunnan uusien jäsenten sekä
varojen hankkimiseksi. Varoja tarvittiin mm.
yhdistyksen tunnetuksi tekemiseen. Varojen
kerääminen vaatii paljon työtä rahaa tuottavien tilaisuuksien organisoimiseksi.
3. Työvaliokunnan, joka taas tarvittiin
toteuttamaan yhdistyksen tekemät päätökset.
Näin monitasoinen järjestelmä kuulosti suuritöiseltä ja sitä se olikin. Mutta vuonna 1968
aloitettiin tyhjästä. Suomi oli kuulonhuollon
alalla 20 vuotta jäljessä muihin Pohjoismaihin
verrattuna.

Hallitukseen vuodeksi kerrallaan
Hallitukseen oli valittu nimekkäitä korvalääkäreitä ja muita korkeassa asemassa olevia
henkilöitä kuten ilmenee vuoden 1968 alussa
mainitun ensimmäisen hallituksen kokoonpanosta. Kuulon Tuki – Stöd Hörseln r.y:n
sääntöjen mukaan hallituksen puheenjohtaja
ja varapuheenjohtaja sekä viisi jäsentä valittiin vuodeksi kerrallaan. Ilmeisesti siksi,
ettei kenenkään tarvitsisi epäillä joutuvansa
kytketyksi liian pitkäaikaiseen sitoutumiseen.
Käytännössä kuitenkin moni puheenjohtaja

ja varapuheenjohtaja sekä jäsenet pysyivät
samoina vuodesta toiseen. Esimerkkeinä mainittakoon hallituksessa toimineista puheenjohtajista, että fil.tri Carl-Erik Olin vuosina 1968
– 1970 (3 vuotta), professori Eino E. Suolahti
1971 – 1977 (7 vuotta), lainopin kand. Simo
Tulenheimo 1978 – 1980 (3 vuotta), tohtori
Eero Lampio 1981 – 1996 (15½ vuotta) ja
yo.merkonomi Heikki Niemi vuodesta 1996 ja
edelleen (27. vuosi menossa).
Kuulon Tuki – Stöd Hörseln r.y. oli tehnyt
myös tiivistä yhteistyötä Kuuloliiton kanssa,
kun tietää, miten professori Urpo Siiralan
toimiessa yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajana vuosina 1968–1980 ja tavallisena jäsenenä vielä vuoden 1981 (yhteensä 15
vuotta) oli samaan aikaan Kuulonhuoltoliiton
puheenjohtajana vuosina 1959–1981.
Suomen ensimmäinen lastenfoniatri, puheja äänihäiriöiden erikoislääkäri Sirkka Siirala toimi vuosia naistoimikunnan vetäjänä.
Varojen kerääminen vaati paljon organisoimista ja käytännön järjestelemistä. Yhdistyksen
hallituksessa Sirkka Siirala toimi vielä miehensä kuoleman jälkeen vuosina 1982–1988.
Hallituksen jäsenistä huomio kiinnittyy
myös siihen, että vasta vuonna 1974 valittiin
ensimmäisen kerran hallitukseen kuulovammaisia – peräti kaksi: varanotaari Kalle
Tervaskari ja sihteeriksi ja valt.kand. Harri
Särkimäki.

tion pohjalta.
Jo niinkin aikaisin kuin vuoden 1971
marraskuussa osasi kansanedustaja Sirkka
Lankinen ilmoittaa mutkattomalla tavalla
onnistuneesta kuulonhuoltolain läpimenosta.

Suunnitelmat toteutuivat
Alun alkaen (vuosina 1967–73) Kuulon Tuki
– Stöd Hörseln r.y. keskittyi kuulonhuollossa
valitsevien epäkohtien selvittelyyn ja ratkaisumallien löytämiseen sekä varojen keruuseen
toimintaa varten.
Tärkeä virstanpylväs yhdistykselle oli
Kiljavalla 8.–11.8.1971 Nordiska Audiologiska Sällskapetin pohjoismaisen audiologisen
seuran kokous, jonka järjestelyissä yhdistyksen edustajat olivat mukana. Kokoukseen otti
osaa pari sataa pohjoismaista alalla toimivaa
henkilöä. Kokouksen järjestelytoimikunnasta
mukana olivat professori Urpo Siirala ja lääket.lis. Tapani Jauhiainen.
Kiljavalla saadut virikkeet sekä kurssien
herättämä huomio vaikutti ilmeisesti siihen,
että kansliapäällikkö Aarne Tarasti sosiaali- ja terveysministeriöstä antoi Kuulon Tuen
ja Kuulonhuoltoliiton edustajille tehtäväksi
kartoittaa kuulonhuollonhuollon silloista tilannetta Suomessa.
Tehtävän otti suorittaakseen Kuulon Tuen
sihteeri, lääket.lis. Tapani Jauhiainen, joka
kirjoitti muistion kuulovammaisten kuntouttamisesta. Muistio valmistui vuoden vaihteessa,
jonka jälkeen se jätettiin Kuulonhuoltoliiton
asettaman toimikunnan käsiteltäväksi mahdollisen lakialoitteen aikaansaamiseksi muis-

Kansanedustaja Sirkka Lankinen oli lähettänyt
professori Urpo Siiralalle Kuulonhuoltoa koskevaan
neuvottelutilaisuuteen Korvatautien poliklinikalle
15.11.1971.

Suomeen saatiin jo 70-luvulla perustettua
yliopistollisiin keskussairaaloihin kuulokeskuksia ja muihin sairaaloihin pienempiä
kuuloasemia.

Yhteiskunnallisesta roolista
kuuloyhdistysten tukemiseen
Kuulon Tuen historia on jaettavissa kahteen
ajanjaksoon. Ensimmäisessä jaksossa käsiteltiin ja ratkaistiin kuulonhuollon sosiaalipoliittisia ongelmia. Toisessa vaiheessa yhdistys
alkoi systemaattisesti myöntää anomuksien
pohjalta avustusta yhdistyksille.
Vähitellen Kuulon Tuelle kertyi sellainen
pörssisalkku, jonka osingoilla pystyttiin myöntämään avustuksia. Kaikkien aikojen ehdottomasti suurin avustus oli vuonna 1975 silloiselle Kuulonhuoltoliiton vastaostetulle Kopolan
kurssikeskukselle lahjoitettu piano, markkaarvoltaan 11.300 mk. Vuosien saatossa tukea
on myönnetty 116 kohteeseen keskimääräisen
avustuksen olleen 854 €.
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Vuoden 1996 vuosikokous joutui dramaattiseen tilanteeseen. Silloisen puheenjohtaja
Eero Lampion poismenon ja varapuheenjohtaja Kalle Tervaskarin estyneenä ollessa hallituksen jäsen Heikki Niemi joutui kylmiltään
avaamaan sääntömääräisen vuosikokouksen.
Siinä kokouksessa hallitukseen tuli valituksi
puheenjohtaja ja viisi yhdistyksen jäsentä,
jotka kaikki olivat kuulovammaisia: Heikki
Niemi puheenjohtajaksi ja Mauno Kaipainen, Arja Niemelä, Toini Paakkola, Harri
Särkimäki ja Kalle Tervaskari jäseniksi.
Samaisessa vuosikokouksessa päätettiin uusia myös säännöt Kuulon Tuki – Stöd Hörseln
r.y. -nimestä pudotettiin ruotsinkielinen osa.
Samalla vähennettiin hallituksen henkilömäärä alkuaikojen seitsemästä jäsenestä viisijäseniseksi.

Kuulovammaistietoa monesta näkökulmasta
Alusta alkaen yhdistys on pyrkinyt tiedottamaan kuulovammaisuudesta ja kuulonhuollosta. Ensimmäisen toimintavuoden mittavin
tiedotus- ja neuvottelutilaisuus oli keskussairaaloiden korvaosastojen ylilääkäreille
7.12.1968 järjestetty kokous, jossa selostettiin
kuulokeskusten perustamisesta. Tilaisuudesta
tiedotettiin myös lehdistölle. Neuvottelutilaisuuden osanottajille lähetettiin kokouskutsun
mukana perusmateriaaliksi Tapani Jauhiaisen kirjoittama Kuuloviestin eripainos Kuulokeskusverkosto Suomeen. Tämä painotuote oli
Kuulon Tuki – Stöd Hörseln r.y:n ensimmäinen julkaisu.
Vuoden 1970 aikana oli valmistunut kolmeen osaan taitettu esite Mikä on Kuulon Tuki ry – Stöd Hörseln
r.y. tiedotteeksi yleisölle ja kertomaan
yhdistyksen luonteesta, tarkoitusperistä ja toiminnasta.
Tiedote päivitettiin
myöhemmin.
Tapani Jauhiaisen kokoamat
tiedot eri keskussairaaloiden
korvaosastoilta oli
julkaistu vuonna
1971 Kuuloviestin eripainoksena
KuulokeskustoiEnsimmäinen
yhdistystä
esittelevä A4kokoinen esite,
joka oli taitettu
kolmeen osaan.
Tässä etukansi.
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minta maassamme. Painoksen määrä osoittautui liian pieneksi, sillä alan opiskelijoiden keskuudessa eripainos oli ollut varsin kysytty sen
sisältämän tiivistetyn perustietouden vuoksi.
Vuonna 2004 Markku Kunnaksen ehdotuksesta yhdistykselle hankittiin oma kotisivu
www.kuulontuki.fi.
Markku avasi linkin ja hoiti homman valmiiksi. Pertti Köyste on sen jälkeen toiminut
kotisivuvastaavana.
Kotisivun avulla Kuulon Tuki ry jakaa tietoa
yhdistyksestä ja sen
avulla voidaan ilmoittaa haettavista avustuksista jne.
Vuonna 2019 Kuulon
Tuen 50-vuotisjuhlaa
juhlistettiin kustantamalla Päivi Pöntyksen
laatimaa Kuulokojeen
käyttäjän opasta, jota
lähetettiin useita kappaleita kaikille Kuuloliiton 85:lle yhdistykselle jaettavaksi omille
kuulolähineuvojille.
Tarkoitus oli, että yhdistyksen kuulolähipalvelun vapaaehtoisilla
opastajilla olisi keskeiset neuvonnassa tarKuvassa Henri de Millerin
vittavat ohjeet yksien
veistos L’Éciute (Kuuntekansien välissä. Palaute lu) Pariisissa. Kuva: Päivi
oli erittäin kiittävää ja
Pöntys
opasta pidettiin hyvin
tarpeellisena.
*****
Vuosikokouksessa 2019 kukitettiin hallituksessa ja rahastonhoitajana 30 vuotta toiminutta
Kalle Tervaskaria sekä hallituksessa 39 vuotta,
joista sihteerinä 33 vuotta toiminutta Harri
Särkimäkeä. Lisäksi kukitettiin Päivi Jokinen, joka oli toiminut hallituksessa 26 vuotta,
joista 8 vuotta varapuheenjohtajana.
Yksimielisesti valittiin Heikki Niemi jatkamaan puheenjohtajana ja Pertti Köyste, Ville
Myllymäki, Arja Niemelä, sekä Päivi Pöntys
valittiin jäseniksi. Silloin valittu uusi hallitus
on jatkanut samalla kokoonpanolla edelleen…

Anomuksia rustaamaan!

Marraskuun aikana paikalliset kuuloyhdistykset ympäri Suomea ja rekisteröidyt kuulovammaisjärjestöt voivat ohjeitten mukaisesti anoa
tukea omaan toimintaansa, kuulovammaisuutta käsittelevään tutkimus- ja kuntoutustyöhön
sekä kuulonhuoltotyötä varten.
Liinkistä www.kuulontuki.fi löytyvät tarkemmat
ohjeet.

       NUORET

Tinnitukseni

J

os olet koskaan radiosta etsinyt kanavaa
ja niiden välillä kuullut sähköistä suhinaa niin tiedät, kuinka rasittava ääni se
voi olla. Sellaisena minä kuulen tinnituksen. Se voi olla välillä kovempaa, välillä
matalaa ja välillä kuulen sellaisia korkeita
piikkejä luullen, että mikä ihme siellä korvassa alkoi huutamaan. Olen kuullut ”normaalin”
tinnituksen, eli noita lyhyitä tilapäisiä tinnitusjaksoja 17 vuotta elämästäni, mutta sitten
kaikki muuttui.
Minulla todettiin vaikea kuulonalenema ja
tinnitus oikeassa korvassani. Tarkkaa syytä
tapahtuneelle ei tiedetä. Syypää voi olla angiinan jälkitauti tai vain itsesyntyinen ja äkillinen sudden deafness-tyyppinen tilanne. Vasen
korvani onneksi on täysin normaali ja mikä
parempi, hiljainen. Vuonna 2019 käyttööni tuli
kuulokoje, jonka avulla kuulen erilaisia ääniä
ja huomio ei kiinnity yhtä paljon tinnitukseen.
Kuulokojetta en kuitenkaan voi käyttää koko
ajan. ”Kaikki on kaunista, kun vaan silmät
tottuu.”
Mutta tottuuko korvat? Vastaus on kyllä ja
ei. Mielestäni se riippuu ihmisen asenteesta.
Olen yllättänyt itseni miettimästä useasti,

kuinka sitä ei ole tullut hulluksi jatkuvasta
sähköisestä suhinasta korvassa. Neljä vuotta
olen tinnituksesta kärsinyt ja monta on vielä
edessä. Olen hyväksynyt asian. Jos taas lukee
erilaisia blogeja ja mielipidekirjoituksia tinnituksesta, voi huomata, että moni on valmis
matkimaan Vincent Van Goghia. Itse olen
tottunut korvan soimiseen, mutta eniten mitä
olen jäänyt kaipaamaan, on totaalinen hiljaisuus. Edelleen pystyn nauttimaan rauhasta,
esimerkiksi kosken solinaa kuunnellen vaellusreissulla, tai rankkasateen aikana kirjaa
lukien. Näillä yhteistä on veden aiheuttama
ääni. Olen huomannut tinnitukseni olevan
miltei huomaamaton, kun ukkostaa, sataa tai
jollain tavalla vesi solisee. Monesti käy myös
niin, että unohdan tinnituksen olemassaolon.
Silloin koen hiljaisuuden, vaikkei ole hiljaista.
Tämä on sellainen lause, jonka uskoisin vain
tinnituksesta kärsivien ymmärtävän. Meitä
on monta, joten vertaistukea löytyy. Tällaisen
vaivan kanssa elämiseen tarvitaan vahvaa
mieltä ja onhan meissä kaikissa onneksi jo
valmiiksi suomalaista sisua.
FANNI HEIKKINEN

Ei vain äänenlaatu, vaan
myös elämänlaatu
Meiltä kaikki kuulokojeisiin liittyvät tarvikkeet ja
apuvälineet myös verkkokaupasta!
• Kuulontutkimukset • Kuulokojesovitukset • Yksilölliset kuulonsuojaimet • Korvien puhdistukset • Kuulokojetarvikkeet
Kauppakatu 13 A, 94100 Kemi
puh. 0400 212 689

Pakkahuoneenkatu 32, 90100 Oulu
puh. 0400 212 883

Avoinna: ma-to 9-16 ja pe 9-15
www.toivonkuulo.fi
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Kurssit 2022
lääkinnällisiä moniammatillisia
yksilökuntoutuksia kuulovammaisille lapsille ja heidän läheisilleen.
Kuntoutuksen kesto on yleensä
kolme viiden vuorokauden (ma-pe)
mittaista jaksoa.

Kuulovammaisten aikuisten
moniammatillinen
yksilökuntoutus
Moniammatillinen harkinnanvarainen yksilökuntoutus järjestetään
yleensä kolmessa viiden vuorokauden (ma-pe) mittaisessa kuntoutusjaksossa.
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.
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.
85967 Kuulovammaisen aikuisen osittainen perhekurssi,
typo-kurssi (työikäiset), 7.11.–
11.11.2022

Lasten ja perheiden
moniammatillinen
yksilökuntoutus
Kaikki lasten kuntoutusjaksot ovat
harkinnanvaraisia tai vaativia
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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
Yhteystiedot
Kuulo-Auris Oy, 044 770 8444
asiakaspalvelu@auris.fi
www.kuuloauris.fi

Syksyn
kuulokurssit 2022
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. Kurssit ovat osallistujille
maksuttomia, mutta matkakuluista osallistujat vastaavat itse.

Kopolassa järjestettävät
kuulokurssit
Kuuloliitto Kopolan kurssikeskus
järjestää 5 Kuulokurssia syksyllä
2022. Kurssit on tarkoitettu ikääntyneille kuulokojeen käyttäjille
ja heidän läheisilleen. Kurssien
ajankohdat ovat:
• 22.–26.8.2022
• 12.–16.9.2022
• 26.–30.9.2022
• 10.–14.10.2022
• 14.–18.11.2022
Kurssit sisältävät viiden päivän
kurssiohjelman. Osallistujilta edellytetään omatoimisuutta, koska
kursseilla ei ole avustavaa henkilökuntaa. Majoitus järjestetään
täysihoidolla. Kurssit ovat osallistujille maksuttomia. Matkakuluista
osallistujat vastaavat itse.
Hakemukset tulee lähettää kuusi
viikkoa ennen kurssin ajankohtaa,
joko täyttämällä sähköinen hakemus Kuuloliiton sivuilla, sähköpostilla tai maapostina: 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 kuulokursseille.
Lisätietoja ja hakemukset:
Kuuloliiton verkkosivut: https://
www.kuuloliitto.fi/palvelut/kuulokurssit/
Asiantuntija Sanna Lehtoväre, p.
040 770 3803, sanna.lehtovare@
kuuloliitto.fi.

Alueilla järjestettävät
kuulokurssit
Kuuloliiton alueilla järjestettävät
kurssit ovat tarkoitettu kuulokojeiden käyttäjille ja heidän läheisilleen. Kuusi ensimmäistä kurssia
on suunnattu ikääntyneille, yksi
kurssi on tinnitusteemalla ja yksi
kurssi työikäisille:
• Rovaniemi 28.–29.9. Scandic
Rovaniemi 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 jatkotapaa-

misen, jonka ajankohta sovitaan
kurssilla (pl. tinnituskurssi).
Majoitus järjestetään täysihoidolla.
Osallistujilta edellytetään omatoimisuutta, koska kurssilla ei ole
avustavaa henkilökuntaa.
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.
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

Kopolan omakustanteiset
viikonlopputapahtumat syksy
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
Kulttuuri- ja
liikuntaviikonloppu
(KKY järjestää)
140 €/hlö 23.-25.9
Frisbee/Neulontaviikonloppu
140 €/hlö 30.9.2.10
Hengellinen viikonloppu
140 €/hlö 25-27.11
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

Kuuletko
elämäsi äänet?
Tervetuloa tutustumaan
uusimman teknologian
ladattaviin kuulokojeisiin!
Phonak, Widex, Oticon,
GnResound, Starkey

Puistokatu 10, Turku
www.kuulomatti.fi
044 5142 518, 044 0432 040
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Etsitkö kääntäjää tai tulkkia?

www.sktl.fi/hakupalvelu

TV-tekstitys
kuntoon!
Digitaalinen tekstitys:

Valitse television tai digiboksin asetuksista
tekstityskieleksi hollanti. Tallentavat digiboksit 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

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 näkyviin, 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 kotimaisten ohjelmien tekstityksestä löytyy verkko-osoitteesta: http://www.
ampparit.com/tv-opas -- > klikkaa hiirellä ohjelman kohdalle, niin avautuu ohjelmatiedosta
kertova ikkuna ja samalla kertoo, onko ohjelma
tekstitetty.
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Ilmoitustaulu
Kuuloliiton etävertaisryhmä
työikäisille syksyllä 2022
Vertaisryhmässä on mahdollisuus käydä vertaiskeskustelua samassa tilanteessa olevien kanssa,
vaihtaa kokemuksia ja pohtia yhdessä työssä ja
arjessa jaksamisen keinoja. Vertaisryhmään voi
myös osallistua yhdessä läheisen kanssa. Osallistujien toivotaan osallistuvan kaikkiin tapaamiskertoihin. Ryhmä toteutetaan verkkotapaamisena Teamsilla. Ohjeet osallistumisesta lähetämme
ilmoittautuneille. Ohjaajina toimivat Kuuloliiton
sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset.
Etäverkkokurssille osallistuminen ei ole esteenä
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
Ajankohdat: ti 11.10. klo 18.00-19.30
ke 19.10. klo 18.00-19.30
ti 25.10. klo 18.00-19.30
Jatkopäivä talvella 2023
Ilmoittautuminen sähköpostilla 30.9. mennessä
Kuuloliittoon Sanna Lehtovärelle, sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi, lähetä nimi, sähköpostiosoite,
läheisen osallistuminen ryhmään ja toiveet
teemoista, joita toivoisit vertaistapaamisissa
käsiteltävän. Tule rohkeasti mukaan!

Suomen
Akustikusneurinoomayhdistys
Sany ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään
la 15.10.2022 Helsingissä. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä Zoom-verkkoalusta
kautta. Kokouskutsut lähetetään lähempänä
ajankohtaa.
Aluetoiminta jatkuu syyskaudella eri puolilla Suomea. Aluevastaavat kutsuvat sanylaiset tapahtumiin. Seuraa myös kotisivujamme https://www.
akustikusneurinoomayhdistys.com. Päivitämme
tietoa aluetapahtumista heti, kun aika ja paikka
varmistuvat.

Liittokokous 28.−29.10.2022
Liittokokouksen ennakkokutsu on julkaistu
Kuuloviesti-lehdessä 2/2022. Varsinainen kutsu
ja asiapaperit lähetetään yhdistyksille liiton
sääntöjen mukaisesti viimeistään kuukausi ennen kokousta. Liittokokous järjestetään hybridikokouksena. Tämä tarkoittaa, että kokouksen
viralliset edustajat voivat valita, osallistuvatko he
kokoukseen etäyhteyksin vai tulevatko paikan
päälle Valkeaan taloon Helsinkiin. Tarkemmat
ohjeet lähetämme kutsun mukana ja lähempänä
kokousta virallisille kokousedustajille.
Kullakin jäsenyhdistyksellä on yksi (1) ääni
jokaista alkavaa sataa (100) jäsenyhdistysten
jäsentä kohden. Jäsenmääräksi katsotaan jäsenyhdistyksen se varsinaisten jäsenten, nuoriso-,
perhe-, kunnia-ja sotaveteraanijäsenten määrä,
josta liitolle on suoritettu jäsenmaksu edellisen
vuoden loppuun mennessä. Jäsenyhdistys voi
lähettää liittokokoukseen yhden (1) virallisen
kokousedustajan, joka käyttää jäsenyhdistyksen
koko äänimäärää.
Yhdistyksen äänioikeutta voi valtakirjalla käyttää
myös liiton toisen jäsenyhdistyksen edustaja. Yksi
edustaja voi käyttää enintään neljän (4) jäsenyhdistyksen ääniä liittokokouksessa. Tämän vuoden
ensimmäisessä Yhdistystiedotteessa kerroimme
yhdistysten liittokokousedustajan valinnasta.
Mikäli yhdistyksenne on päättänyt valtakirjan
antamisesta toiselle yhdistykselle, niin muistattehan että:
• valtakirjan antamisesta toiselle yhdistykselle,
on sovittava sen yhdistyksen kanssa, jolle valtuutus on tarkoitus antaa
• valtuutus annetaan toiselle yhdistykselle, ei
suoraan sen edustajalle, koska tämä ei välttämättä ole vielä tiedossa
• valtakirjakäytännöstä tiedotamme tarkemmin
lähempänä lokakuussa pidettävää liittokokousta.
Lisätietoja antaa tarvittaessa Anne Wicht-Kvarnström: anne.wicht-kvarnstrom@kuuloliitto.fip.
040 545 4705

Seuraa
Kuuloliittoa
somessa
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Ilmoitustaulu
Kuuroutuneiden viikonloppu 18.–20.11.2022
Tervetuloa juhlistamaan kuuroutuneiden
toiminnan neljääkymmentä vuotta!
Viikonloppu järjestetään Helsingissä
Hotel Haaga Central Parkissa, joka sijaitsee
Pohjois-Haagassa lähellä Valkeaa taloa. Lisätietoja: www.hotelhaaga.fi
Perjantai-iltana ohjelmassa on rentoa yhdessäoloa vertaisseurassa.
Lauantaina aloitamme pienimuotoisella
juhlaohjelmalla. Iltapäivällä saamme vieraaksemme Kuuloliiton viestinnän asiantuntija Anniina Horton, joka kertoo meille
vaikuttamisesta. Illalla nautimme yhdessä
juhlaillallisen.
Sunnuntaina Liisa Sammalpenger kertoo
kuulumiset IFHOHn*) kongressista ja pohdimme kuuroutuneiden toiminnan tavoitteita. Viikonlopun päättää onnellisuustutkija,
emeritusprofessori Markku Ojasen puheenvuoro, jonka aiheena on ”Elämän tarkoitus ja
mielekkyys”.
Viikonlopun ohjelman aikana on kirjoitustulkkaus ja viitotun puheen tulkkaus.

Hinnat
- Perjantai-sunnuntai 150 eur/2hh/hlö,
190 eur/1hh (sisältää ohjelman, majoituksen ja
ruokailut)
- Lauantai-sunnuntai 130 eur/2hh/hlö,
170 eur/1hh
- Päiväkäynti: la 70 eur, su 50 eur (sisältää
ohjelman ja ruokailut)
Matkoista korvataan Kuuloliiton jäsenyhdistysten
jäsenille 30 eur ylittävä osuus julkisten kulkuneuvojen taksan mukaan. Osallistumismaksu laskutetaan
jälkikäteen.
Ilmoittautumiset viimeistään 28.10.2022:
Tarja Kaikkonen, Kuuloliitto ry, Ilkantie 4, Helsinki,
tarja.kaikkonen(at)kuuloliitto.fi,
p. 050 536 5162 (tekstiviestit)
Kerro ilmoittautumisen yhteydessä mahdollinen
erityisruokavaliosi.
Ilmoittautuneille lähetetään tarkempia tietoja lähempänä tilaisuutta.
*) International Federation of Hard of Hearing People, Kuulovammaisalan kansainvälinen kattojärjestö

Tinnitus-seminaari käynnistää
Tinnitus-kampanjan
Tinnitus-seminaari järjestetään ke
12.10.2022 klo 14-17 Valkean talon auditoriossa (Ilkantie 4, Helsinki). Seminaarissa
kuullaan asiantuntija- ja kokemuspuheenvuoroja aiheesta sekä julkistetaan Kuuloliiton keväällä teettämän Tinnitus-kyselyn
tulokset. Tinnitus-seminaariin on mahdollista osallistua sekä paikan päällä että verkon
kautta.
Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet
Valkeaan taloon julkaistaan verkkosivuillamme lähempänä ajankohtaa. Sivuillamme
julkaistaan myös linkki, jota klikkaamalla
pääset katsomaan seminaaria etäyhteydellä.
Verkko-osallistuminen ei siis vaadi erillistä
ilmoittautumista. Tapahtuma on kirjoitustulkattu.
Seminaari käynnistää Tinnitus-kampanjan, jossa
haastetaan ihmisiä jakamaan kokemuksiaan
tinnituksesta julkisesti. Tinnituksen yleisyydestä
huolimatta, siihen liitetään yhä monia virheellisiä
uskomuksia. Kampanjan tavoitteena on lisätä
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tinnitukseen liittyvää tietoa ja tietoisuutta, hälventää siihen liittyviä stigmoja ja voimaannuttaa ihmisiä hyvään elämään tinnituksen kanssa.
Lisätietoja: www.kuuloliitto.fi/tapahtumat/
tinnitus-seminaari

Ilmoitustaulu

Kun kuulokoje ei enää riitä
-infotilaisuudet syksyllä 2022
Kuuloliitto järjestää yhteistyössä Cochlear
Nordic Ab:n ja kuuloyhdistysten kanssa Kun
kuulokoje ei enää riitä – infotilaisuudet syksyn
aikana Helsingissä ja Oulussa.
Infotilaisuudet on suunnattu henkilöille, joilla
on kuulovaikeuksia käytössä olevasta kuulokojeesta huolimatta. Myös heidän läheisensä ovat
tervetulleita tilaisuuksiin. Lisäksi toivotamme
tilaisuuksiin tervetulleeksi kaikki kuulo- ja sisäkorvaistuteasioista kiinnostuneet.
Infotilaisuuksien tarkoituksena on lisätä tietoisuutta sisäkorvaistutteista sekä vähentää kuuloongelmista johtuvia haittoja tukemalla oikeaKaikille avoin webinaarisarja:

aikaista istutearvioon hakeutumista. Ohjelmassa
on aiheisiin liittyviä asiantuntijapuheenvuoroja ja
CI-tukihenkilön kokemuspuheenvuoro.
Uudenmaan kuulopiiri ja Helsingin Kuuloyhdistys ry 17.9.2022 klo 10-12.30
Helkan tupa, Haagan urheilutie 12, 00320 Helsinki
CI-infotilaisuuden jälkeen päivä jatkuu CI-vertaistapaamisen merkeissä n. klo 14 asti.
Oulun Seudun Kuulo ry 1.11.2022 klo 18-20
Aleksinkulman Iso Hansa-Sali, Aleksanterinkatu 9,
90100 Oulu
Tilaisuuksiin on ennakkoilmoittautuminen:
http://www.cochlearevents.com/event/infotilaisuus/ tai anna-maija.tolonen@kuuloliitto.fi
Lisätietoja saa asiantuntija Anna-Maija Toloselta:
anna-maija.tolonen@kuuloliitto.fi
p. 044-7525574

Kaikille avoin
webinaarisarja:
Kuulo
ja kuulovammat
Kaikille avoin webinaarisarja:
Kuulo
ja
kuulovammat
Ti
15.11.
klo
17.00-18.30,
Kuulo ja kuulovammat Zoom

korva-,
ja kurkkutautien erikoislääkäri,
Ti 15.11.Luennoitsijana
klo15.11.
17.00-18.30,
Zoom nenäTi
klo 17.00-18.30,
Zoom erikoislääkäri, audiologi Antti Hyvärinen, KYS
Luennoitsijana
korva-,
nenäja
kurkkutautien
audiologi Antti Hyvärinen, KYS
korva-,
nenäja kurkkutautien erikoislääkäri,
Luennon
jälkeen
onaikaa
aikaa
muutamiin
kysymyksiin.
LuennonLuennoitsijana
jälkeen on
muutamiin
kysymyksiin.
Etukäteen
kysymyksiä
voi
jättää
ilmoittautumisen
yhteydessä
Kilta-järjestelmässä.
Hyvärinen,
KYS yhteydessä
Etukäteenaudiologi
kysymyksiäAntti
voi jättää
ilmoittautumisen
Kilta-järjestelmässä.
Huom! Kysymyksiin vastataan yleisluontoisesti eikä yksittäisen henkilön yksityiskohtaisiin diagnooseihin oteta kantaa.
Luennon
jälkeen on aikaa
muutamiin
kysymyksiin. eikä yksittäisen henkilön yksityiskohtaisiin diagnooseiHuom!
Kysymyksiin
vastataan
yleisluontoisesti
Ilmoittautuminen viimeistään 13.11.: https://kilta.kuuloliitto.fi/kotisivut/
Etukäteen
kysymyksiä voi jättää ilmoittautumisen yhteydessä Kilta-järjestelmässä.
hin
oteta
kantaa.
Linkki
lähetetään
ilmoittautuneille webinaaripäivänä klo 12 mennessä. Jos et ole saanut linkkiä, tarkista ensin
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Ilmoitustaulu
Työpaja etäkirjoitustulkkauksesta
Kuuloliitto järjestää työpajan etäkirjoitustulkkauksesta 21.9.2022 klo 17.00–19.00.
Työpajassa tutustutaan tulkkauspalveluun ja
etätulkkaukseen sekä kirjoitustulkkauksen
etäalustoihin. Työpajassa harjoitellaan myös
muun muassa Text on Tap -ohjelman ja Overlaytyökalun käyttöä. Aiempaa osaamista ei tarvita,
tule mukaan avoimin mielin!
Työpajaan ovat tervetulleita myös he, joilla ei
ole tulkkauspalvelupäätöstä.

Työpajan ohjaajana toimii asiantuntija Iida Heinämäki Kuuloliiton Digitaidot-projektista.
Tilaisuudessa on kirjoitustulkkaus.
Työpaja järjestetään Zoom-alustalla. Tarkempi
ohjeistus ja linkki Zoomiin lähetetään ilmoittautuneille ennen tilaisuuden alkua.
lmoittautumiset viimeistään 16.9.2022 Tarja Kaikkoselle. tarja.kaikkonen(at)kuuloliitto.fi, p. 050
536 5162 (tekstiviestit)

Neuvontapuhelin palvelee
maanantaisin klo 9 – 15
(09) 580 3370 tai info@kuuloliitto.fi
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Ilmoitustaulu

Teema: Adventin valoa
Ohjelma: Erilaisia ohjelmahetkiä ja leppoisaa yhdessäoloa,
sunnuntaina jumalanpalvelus Kuhmoisten kirkossa
Hinta: 140 euroa henkilö
Ohjelmasta vastaa diakoniatyöntekijä Tarja Vesikallio
Ilmoittautuminen 7.11. mennessä:
sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi tai p. 040 770 3803
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Palautetta Kuuloviestilehdestä voit antaa
verkossa osoitteessa:
www.kuuloliitto.
fi -> Yhteystiedot.
Toimituksen yhteystiedot
löytyvät lisäksi lehden
sisäkannesta.

Ledaren
Man kan leva med tinnitus
och få hjälp för den

T

innitus innebär att man hör ljud utan
att det finns någon extern ljudkälla
bakom hörselförnimmelsen. Sådana förnimmelser förekommer tidvis hos cirka
40 procent av normalhörande personer och
ännu oftare i samband med hörselnedsättning.
Människor har upplevt tinnitus sedan länge.
För första gången har den nämnts skriftligt på
egyptiernas papyrusar redan 1 700 år före vår
tideräkning.
När det gäller tinnitus ska man skilja mellan det att man hör ett ljud och det att ljudet
är störande. Största delen av människorna
som upplever tinnitus anser att den inte är
störande. Många av dem har sannolikt upplevt
symtomet som störande i början, men sedan
dess har det skett tillvänjning vilket innebär
att hjärnan har vant sig vid ljudet varefter den
inte längre registrerar det på samma sätt som
tidigare. Då orsakar ljudet inte längre negativa reaktioner eller väcker negativa tankar,
även om ljudet ibland ännu i viss mån kan
irritera och väcka uppmärksamhet.
I början ska man undersöka hörseln hos den
som upplever tinnitus samt utesluta öronsjukdomar som kräver vård och
hörselnedsättning som kräver hörselrehabilitering.
Många upplever att de
efter dessa undersökningar och diskussioner med en
sakkunnig lugnar
sig och klarar sig
med tinnitusljudet. Det

hjälper att veta att det inte finns något allvarligt bakom symtomet.
Ibland kan tinnitus ändå besvära patienten
trots att man har uteslutit andra sjukdomar
eller inlett hörselrehabilitering med en hörapparat. Då orsakar tinnitus vanligen oro och
ångest samt stress som gör ljudförnimmelsen
starkare. Ångest och rädsla hindrar människor
från att tänka rationellt. Som värst börjar
tinnitus kontrollera tankar, handlingar och på
så sätt definiera hela livet för den som upplever den.
Sakkunniga inom hälso- och sjukvården
samt kamratstödpersoner har en viktig roll
i att hjälpa en person som upplever störande
tinnitus att klara sig med sitt symtom. Det är
viktigt att dela saklig information och skapa
hopp. Man kan få hjälp och effektiv vård för
störande tinnitus. Målet med vården är inte
att bli av med ljudet utan att lindra upplevelsen av att ljudet är störande och därigenom
förbättra livskvaliteten. Man kan fortsättningsvis höra tinnitusljudet men det går att
ändra på tolkningen av det i hjärnan så att
ljudet förlorar sin betydelse och inte längre orsakar negativa tankar och funktioner som upprätthåller upplevelsen av att ljudet är störande. Detta kan uppnås genom en vårdprocess
som är specialiserad på att behandla störande
tinnitus med hjälp av kognitiv beteendeterapi
(CBT).
Under det gångna året har Finska Hörselförbundet inlett en tinnituskampanj och lyft
fram att det är möjligt att leva ett gott liv trots
tinnitus. Alla kan få hjälp och detta kräver
gott samarbete såväl med patienten som mellan sakkunniga inom branschen. Som en del
av Hörselförbundets kampanj publiceras detta
temanummer om tinnitus.

MARI HAVIA
Med. dr., specialist i öron-, näs- och halssjukdomar, audiolog
Audex Oy
Finska Hörselförbundets överläkare 2008–2013
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