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Pääkirjoitus

Iltapäivälehdet ja television aamuohjelmat 
tuovat lähes viikoittain esille uusia tut-
kimuksia, jotka kertovat kuinka pysym-
me nuorena. Miten ehkäisemme muisti-, 

sydän- ja verisuonisairauksia. Miten meidän 
tulee nukkua ja liikkua. Miten pidämme 
mielenterveytemme kunnossa. Tässä tietotul-
vassa saatamme hämmentyä ja pohtia, kuinka 
vaikeaa itsestään huolta pitäminen onkaan! 
Kuule ja muista -hankkeessa haluamme tuoda 
esille, kuinka yksinkertaisia ja pieniä arkisia 
asioita teot oman hyvinvoinnin eteen ovat-
kaan. 

Syömällä monipuolisesti ja runsaasti vä-
rikkäitä kasviksia, vihanneksia ja juureksia 
pidämme huolta hyvinvoinnistamme. Terveel-
lisellä arkiruualla huolehdimme riittävästä 
proteiinin, kuitujen ja rasvojen saannista, kun 
koostamme ruokavaliomme meille kaikille 
tutun ravintopyramidin mukaan. 

Liikkuakin pitää 
ja se päivittäinen 

liikunta voikin 
koostua ihan 
niistä arjen 
askareista 
ja kauppa-
reissuista. 
On tärke-
ää pohtia 
mikä on se 
sinulle so-
pivin tapa 
liikkua ja 
minkälai-

”Omaa hyvinvointia voi tukea 
yksinkertaisin ja pienin teoin.”

Aktiivinen ikääntyminen  
– tekoja oman hyvinvoinnin puolesta

nen liikunta tuo sinulle mielihyvää. Jollakin 
se voi olla sienestys syksyisessä metsässä, 
toisella liikuskelu omassa kodissa ja kolmas 
hyödyntää oman kuntansa liikuntapalveluita. 
Tutkimusten mukaan ulkona liikkuminen 
toisten seurassa tekee aivoillemme hyvää ja 
herättää meissä tärkeitä positiivisia tunteita.

Osallistuminen ja toisten ihmisten seu-
rassa oleminen on tehokas tapa ylläpitää 
aivoterveyttämme.  Kun olemme toistemme 
kanssa vuorovaikutuksessa, käytämme ja 
hyödynnämme aivojemme kaikkia osa-alueita. 
Saamme osallistua keskusteluun ja koemme 
erilaisia tunteita. Nauramme ja välillä jopa it-
kemme. Tämä aivojen aktiivinen käyttö suojaa 
meitä myös muistisairauksilta. 

On tärkeää haastaa aivoja myös erilaisilla 
pulmailuilla ja tehtävillä. Esimerkiksi digitai-
tojen opettelu ja digilaitteiden käyttö on hyvää 
aivojumppaa. Kuuloliiton Digitaidot -peli 
onkin mainio tapa harjoitella yhdessä digi-
laitteiden käyttöä. Osallistumalla paikallisen 
kuuloyhdistyksen toimintaan vahvistat itse 
asiassa monellakin tapaa aivoterveyttäsi.  

Kaiken päivittäisen toiminnan vastapainok-
si aivomme tarvitsevat myös riittävästi palaut-
tavaa unta. Unen aikana aivomme käsittelevät 
päivän aikana koetut asiat ja uudet tiedot. 
Ihminen oppii nukkuessaan. Unta kannattaa 
vaalia ja pienet päiväunet voivatkin olla suo-
rastaan terveysteko. 

Olemme halunneet Kuule ja muista -hank-
keessa tuoda omasta kuulosta huolehtimisen 
ja kuntouttamisen myös yhdeksi keinoksi 
ehkäistä muistisairauksia ja pitää yllä omaa 
aivoterveyttä. Käyttämällä kuulokojetta voit 
hidastaa tai jopa ehkäistä muistisairauden 
puhkeamista sekä edistää osallistumistasi ja 
toimintakykyäsi.

Kiinnittämällä huomiota näihin muutamiin 
arkipäivän asioihin teemme itsellemme suu-
ren palveluksen. Aktiivinen ikääntyminen ei 
koske pelkästään ikäihmisiä, vaan me kaikki 
luomme perusteita hyvään ikääntymiseem-
me joka päivä, koko elämämme ajan.  

MAARIT HONKASOLA 
asiantuntija, Kuule ja muista -hanke
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Lyhyesti
Kuuloliitolla 
piste Liikunnan 
ja terveystiedon 
-opintopäivillä
Kuuloliitto oli syyskuussa 
mukana Liikunnan ja Terveys-
tiedon Opettajat ry:n (Liito ry) 
opintopäivillä. Pisteellämme 
jaettiin tietoa kuulosta ja muis-
tista sekä kuulonsuojaamisesta 
ja melusta.  Esittelimme myös 
verkossa pelattavaa melu-
mysteeripeliä, jossa oppilaat 
ratkaisevat erilaisia kuuloon ja 
meluun liittyviä tehtäviä. Pelin 
avulla nuori oppii tunnista-
maan melun lähteitä ja vaiku-
tuksia kuuloon.

Vilkasta keskustelua herätti myös liikun-
nan opettajien päivittäinen melualtistus ja 
vaikutukset kuuloon. Moni opettaja kertoi 
kuulonsa olevan koetuksella. Liikuntasalissa 
melutaso saattaa nousta jopa 90 desibeliin. 
Työnantajan tulee huomioida melualtistuksen 
ennaltaehkäisy. Tehdastyössä melun vaarat 
tunnistetaan, mutta opettajien työssä ei vielä 
riittävästi. 

Kuuloliiton pisteellä kehittämispäällikkö Anniina 
Lavikainen ja asiantuntija Maarit Honkasola. KUVA: 

ANNETTE FAGERSTRÖM

Hallituksen päätöksiä
Hallitus päätti syyskuun Kopolan kokouksessaan jatkaa 
liiton ulkoasun uudistamista Noon Kollektiivin tekemän 
ehdotuksen mukaisesti. 
 STEAn avustuksia vuodelle 2023 päätettiin hakea 
seuraavasti:  yleisavustus 1 301 454 €, AK6-avustus 
(aluetyö) 485 000 €, AK9-avustus (kuulokurssit ja leirit) 
224 000 € sekä toimintatonni 50 000 €. Jo aiemmin 
keväällä on haettu avustuksia Tinnitus- ja Paikka auki 
-hankkeisiin. 

Hallitus päätti, että liittokokous järjestetään hybri-
dikokouksena, jolloin viralliset edustajat voivat valita, 
osallistuvatko he kokoukseen etäyhteyksin vai paikan 
päällä Valkeassa talossa. Hallitus hyväksyi myös liitto-
kokouskutsun sekä toimintasuunnitelman ja talousarvi-
on vuodelle 2023 liittokokoukselle esitettäviksi.

Hallitus päätti esittää liittokokoukselle, että jäsenyh-
distyksen Kuuloliitolle maksamat jäsenmaksut pide-
tään entisellä tasollaan. Lisäksi päätettiin esittää, että 
vuonna 2023 maksetaan luottamushenkilöille palkkioita 
seuraavasti: hallituksen sekä Kuuloviestin toimitusneu-
voston puheenjohtajat 45 €/kokous, hallituksen jäsenet 
45 €/kokous, Kuuloviestin toimitusneuvoston jäsenet 30 
€/kokous, liiton puheenjohtaja 1 000 €/kk ja varapuheen-
johtaja 500 €/kk. 

Hallitus hyväksyi vapaaehtoisten uuden matkus-
tusohjeen. Maria Smeds valittiin Kuuloliiton edusta-
jaksi Euro-CIU:n vuosikokokseen ja seminaariin 11. 
– 13.11.2022.

Kuuloliiton uusi 
visuaalinen ilme
Kuuloliiton hallitus teki päätöksen 
uudesta ulkoasusta 28.10. ja se esiteltiin 
liittokokouksen seminaarissa samana 
päivänä. Visuaalisen ilmeen on suunni-
tellut graafinen suunnittelija Hannama-
ri Kovanen Noon Kollektiivista. Ulkoasu 
tullaan ottamaan käyttöön vähitellen 
vuoden 2023 aikana, jolloin uudistetaan 
muun muassa verkkosivut ja erilaisia 
esitteitä. 

Kuuloliiton uusi logo muodostuu kah-
desta korvasta, millä on haluttu tuoda 
esiin liiton toiminnan monimuotoisuut-
ta. Suurempi korva muodostaa myös pu-
hekuplan, joka kuvaa kommunikaatiota 
ja yhteisöllisyyttä. 

Kuuloliitto jatkaa vuonna 2023 melumystee-
ripelin markkinointia yläkouluille. Pidämme 
myös esillä opettajien melualtistukseen ja 
kuulonsuojeluun liittyviä aiheita sekä jatkam-
me yhteistyötä Liito ry:n kanssa.
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Puheenjohtaja

Hyvät jäsenet ja muut lukijat!
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Kuuloliiton liittokokous oli menneenä 
viikonloppuna alkaen perjantaina se-
minaariosuudella ja jatkuen lauantaina 
varsinaisella liittokokouksella. Kokous 

järjestettiin hybridimallilla, eli osa osallis-
tujista oli paikan päällä Hotelli Haagassa ja 
Valkeassa talossa ja hieman suurempi osa 
oli verkkoyhteydellä mukana. Kokousjärjes-
telyt toimivat pääsääntöisesti hyvin, Hotelli 
Haagassa jopa aivan moitteettomasti. Yhtään 
äänestystä ei kokouspäivänä tullut vastaan, 
joten kokous eteni varsin nopeasti. 

Perjantaina luovutettiin Vapaaehtois-
toiminnan palkinto, jonka sai tänä vuonna 
Sotkamon Kuulo ry:n Mirjam Korhonen, 
isot onnittelut hänelle! Palkinto toimitetaan 
hänelle luovutettavaksi yhdistyksen juhlassa. 
Hallituksen jäsen Ville Myllymäki esitteli 
uudet mallisäännöt yhdistyksille. Niistä on 
kaksi versiota: yhden ja kahden vuosikokouk-
sen mallisäännöt. Kuuloliiton uuden ilmeen 
esitteli Viestintäpäällikkö Juha Hietala ja 
se sai varsin myönteisen vastaanoton jäsenis-
töltä. Uusi ulkoasu tulee vaiheittain käyttöön 
erilaisissa Kuuloliiton julkaisuissa ja mate-
riaaleissa. Päivän viimeinen esitys oli varsin 
vauhdikas ja sen piti Salla Saarinen Radical 
Soul Oy:stä. Aiheena oli ”Jäsenhankinta on 
parasta varainhankintaa”. Esitys antoi mo-
nenlaista pohdittavaa jäsenhankintaan, muun 
muassa sellaisen näkökulman, että ihmiset 
liittyvät tunteella erilaisiin järjestöihin. Jos 
uusi jäsenehdokas saadaan tuntemaan itsensä 
halutuksi tulemaan mukaan, osallistuu hän 
suuremmalla todennäköisyydellä erilaisiin 
yhdistystoiminnan tehtäviin. Jäsenehdokkaan 
tulee tuntea itsensä tärkeäksi ja toivotuksi 
osaksi yhdistystoimintaa. Seminaaripäivä oli 
kaikin tavoin onnistunut ja se päättyi herkul-
liseen juhlaillalliseen Hotelli Haagassa.

Varsinaisen kokouspäivän aluksi saimme 
nauttia Ville Myllymäen laulusta ja sovituk-
sesta, jossa oli pohjana tuttu Kulkurin valssi. 
Sen jälkeen oli Herkällä korvalla -palkinnon 
luovuttaminen Laatukuuluu Oy:lle heidän 
toteuttamastaan innovaatiosta. Kysymyksessä 
on induktiosilmukkamatto, jossa silmukka 
on asennettu mattoon. Tämä matto voidaan 
laittaa vaikka sohvan alle ja siitä lähtevä johto 
liittää esimerkiksi television Aux-liitäntään. 
Silloin ei ole tarpeen huudattaa televisio-
ta, vaan voidaan kuulokojeiden T-asennolla 
kuunnella muita häiritsemättä. Itse aion tätä 
mattoa kokeilla meidän perheessä.

Sitten pääsimme varsinaiseen liittoko-
koukseen, joka sujui varsin vauhdikkaasti. 
Käsittelimme Kuuloliiton sääntömääräiset 
asiat ja muita asioita ei esityslistalla ollut. 
Jäsenyhdistyksien tekemiä aloitteita ei tällä 
kertaa ollut – toki toiminnan kehittämiseen 
liittyviä ideoita voi esittää myös työntekijöille 
ja hallitukselle. Ensi vuonna liittokokous tulee 
valitsemaan Kuuloliiton uuden hallituksen. 
Osa entisistä varmasti jatkaa, mutta uusiakin 
kasvoja tarvitaan mukaan. Toivon, että halli-
tuksen henkilövaaleista keskustellaan aktiivi-
sesti jäsenyhdistyksissä ja ehdotuksia halli-
tuksen jäseniksi saadaan runsaasti. 

Haluan kertoa teille kaikille 
Kopolan kannatusyhdistyk-
sen saamasta lahjoituksesta, 
jonka käyttötarkoituksena 
on Kopolan kurssikeskuksen 
rakennusten ja ympäristön 
sekä toimintaedellytysten 
parantaminen. Kuuloliitto 
ja Kopolan kannatusyhdistys 
ovat sopineet lahjoitusvaro-
jen käyttötarkoituksesta ja 
menettelytavoista. Pyrim-
me käynnistämään 
tähän liittyvää 
toimintaa ensi 
vuoden aikana. 
Olemme Kuulo-
liitossa erittäin 
kiitollisia 
lahjoitukses-
ta. Kaikki 
lahjoitukset 
summista 
tai niiden 
luonteesta 
riippumat-
ta ovat 
tärkeitä ja 
arvokkaita 
koko Kuulo-
liitolle ja sen 
ympärille 
toimiville 
yhdistyksille 
ja ihmisille.

Hyvää loppu-
vuotta ja joulun 
odotusta kaikille

JOUNI AALTO



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.

Suomen Meniere-liitto 
on nyt Huimaus- ja 
Meniere-liitto
Nimenmuutos heijastaa toiminnan laajen-
tumista. Uuden nimen myötä liitto tarjoaa 
palvelujaan laajemmalle joukolle sisäkorvape-
räistä huimausta kokeville kuin yksinomaan 
Menieren tautia sairastaville.

Menieren taudin oireet ovat huimaus, 
kuulonalenema ja tinnitus. Sisäkorvaperäistä 
huimausta esiintyy Menieren taudin lisäksi 
tasapainohermon tulehduksen, tasapainohäi-
riön, hyvänlaatuisen asentohuimauksen sekä 
migreenihuimauksen yhteydessä. 

Näille viidelle ryhmälle Huimaus- ja Me-
niere-liitto on perustanut tukiryhmät, joihin 
on kiinnitetty vapaaehtoispohjalta toimivat 
asiantuntevat vetäjät. Tukiryhmissä voidaan 
käsitellä tarkemmin kunkin sairauden oireis-
ton erityiskysymyksiä, ja vetäjät voivat antaa 
ohjeita ja neuvoja.

Suomessa arviolta joka kolmas ihminen 
kokee jossain elämän vaiheessa huimausta 
ja tasapaino-ongelmia. Tasapainon ylläpito-
ongelmat lisääntyvät ikääntymisen myötä. 
Liikkumista vaikeuttavia tasapainohäiriöitä 
on lähes jokaisella ikäihmisellä. Huimaus- ja 
tasapaino-asiat koskettavat jokaista suoma-

laista joko oman tai läheisen kautta.
Huimaus- ja Meniere-liitto toivottaa sisä-

korvaperäistä huimausta kokevia mukaan 
toimintaan. Liitolla on kahdeksan jäsenyh-
distystä, jotka eri puolilla Suomea tarjoavat 
vertaistukea, tietoa ja tapahtumia. Vertaistu-
en tarjoaminen valtakunnallisesti on käynnis-
tynyt verkossa Toivo-vertaistukisovelluksen 
välityksellä.

Lisätietoa: www.huimausjameniereliitto.fi

Influenssa, korona vai 
ihan tavallinen flunssa?
Influenssan, koronaviruksen ja flunssan aihe-
uttamat oireet voivat muistuttaa paljon toisi-
aan. Influenssa on tavallista nuhakuumetta eli 
flunssaa harvinaisempi ja vakavampi vaiva. 
Kausi-influenssalla tarkoitetaan A- ja B-virus-
ten aiheuttamaa hengitysteiden tulehdusta, 
kun taas flunssaa aiheuttaa moni eri virus.

– Influenssa alkaa äkillisemmin ja on oireil-
taan flunssaa rajumpi. Tyypillisesti influens-
saan kuuluvat korkea kuume, voimakkaat 
nivelkivut, väsymys, vilunväristykset, pään-
särky, huonovointisuus ja kova yskä, kuvailee 
Terveystalon yleislääkäri ja työterveyden 
erikoislääkäri Toni Vänni.

 Influenssaroko-
te on tehokkain 
suoja influens-
saa ja sen jälki-
tauteja vastaan.
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Perusterveellä ihmisellä influenssan hoidok-
si riittää useimmiten lepo, särkylääke ja run-
sas nesteytys. Jos sairastunut tai sairastuneen 
kanssa samassa taloudessa asuvat kuuluvat 
riskiryhmään, voi muiden sairauksien poissul-
keminen olla paikallaan. 

– Influenssan ja koronan oireet voivat olla 
hyvin samanlaisia. Tällöin pikadiagnostiikka 
on kätevä apu: pumpulipuikolla limakalvolta 
tai nenästä otettavasta näytteestä voidaan sel-
vittää 20 minuutissa, mikä virus on kyseessä.

Influenssa tarttuu helposti jo pari päivää 
ennen oireiden ilmaantumista.

– Vaikka oma olo olisi vielä terve, saattaa 
tautia jo tartuttaa. Siksi influenssarokote 
kannattaa ottaa, vaikka ei itse kuuluisikaan 
riskiryhmään: näin suojaa sairastumiselta 
myös läheisiään, kuten lapsiaan tai isovan-
hempiaan, muistuttaa Vänni.

Influenssarokote suojaa samalla myös jälki-
taudeilta. Aikuisilla influenssan kylkiäisenä 
tulee usein keuhkokuume tai poskiontelontu-
lehdus, lapsilla välikorvantulehdus. Astmaa 
tai keuhkoahtaumaa sairastavan tila voi 
influenssan seurauksena huonontua ja vaatia 
pitkäaikaista sairaalahoitoa. 

Jos omat oireet tuntuvat epätavallisilta 
ja huolettavat, voi olla yhteydessä lääkä-
riin. Muutaman päivän nuhasta tai yskästä ei 
vielä tarvitse pelästyä, mutta hengitysvaike-
udet ovat merkki siitä, että taudin taustat on 
syytä selvittää.

Lähde:  Terveystalo

Lääkärin ja 
potilaan onnistunut 
kohtaaminen on hoidon 
vaikuttavuuden ydin
Terveydenhuollon viestinnän tutkijana ja 
kehittäjänä toimiva VTT, KTM Harry Köh-
ler paneutuu uutuuskirjassaan Potilaan ja 
lääkärin yhteistyö – Parantavan hoitosuhteen 
ytimessä lääkärin ja potilaan kohtaamiseen. 
Potilaalla on yhä suurempi rooli omassa hoi-
dossaan. Hoidon onnistumiseen vaikuttaa lää-
ketieteellisten toimenpiteiden lisäksi potilaan 
koko elämänpiiri. Toimiva hoitokumppanuus 
ottaa huomioon lääketieteellisen tiedon sekä 
potilaan arjen, arvostukset ja toiveet.

Lääketieteen osaajana lääkäri on asian-
tuntija-auktoriteetti, joka tuntee lääketieteen 
tarjoamat hoitokeinot. Potilas sen sijaan tietää 
omasta elämästään parhaiten.

– Lääkärin tehtävänä on selvittää potilaan 
mahdollisuudet ja kyky toimia itse oman 

terveytensä edistäjänä ja toteuttaa lääkärin 
hoito-ohjeita omassa arjessaan. Potilaankin 
kannattaa olla aktiivinen ja kertoa toiveistaan 
ja huolistaan. Se, mitä tapahtuu vastaanotto-
tilanteen jälkeen kotioloissa, voi olla hoidon 
onnistumisen kannalta ratkaisevaa, Köhler 
sanoo.

Vastaanottotilanteessa lääkärin on helpom-
pi ohjata keskustelua potilaan elämismaail-
maan, jos käytössä ovat tutkimukseen pohjaa-
vat vuorovaikutuksen toimintamallit.

– Terveydenhuollossa on usein kiire, by-
rokratiaa on paljon ja lääkärit vaihtuvat. 
Nimenomaan siksi on tärkeää päästä lyhyellä 
vuorovaikutuksella hyviin tuloksiin. Kyse on 
hoidon vaikuttavuudesta.

Mitä lääkärin pitää sitten osata tehdä? 
Tutkimushavaintojen perusteella lääkärin 
kannattaa esittää kysymyksiä, jotka saavat 
potilaan konkretisoimaan vaivan omaan ar-
keensa ja lujittavat hänen käsitystään itsestä 
hoidon toteuttajana.

– Jo kaksi lääkärin hyvin valitsemaa kysy-
mystä voivat herättää potilaassa oivalluksen. 
Kun lääkäri tiedustelee, miten vaiva haittaa 
potilaan elämää ja minkä potilas itse on huo-
mannut auttavan, saatetaan päästä jo pitkälle.

Terveys itsessään ei aina ole riittävä syy 
huolehtia omasta hyvinvoinnista. 

– Tulee helposti tehtyä epäterveellisiä valin-
toja, kun mukavuus vie voiton. Jos potilas sen 
sijaan kokee, että terveys on väline johonkin 
tärkeään, syntyy halu pitää huolta itsestä.

Lähde:  Duodecim

 Potilaalla on yhä suurempi rooli omassa hoidos-
saan. Vaikuttava hoito pyrkii herättämään poti-
laassa halun pitää itsestään huolta.
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Viimeisen viidentoista vuoden aikana lii-
tossa on tapahtunut suuria muutoksia. 
Kuntoutuspalvelut on yhtiöitetty, mikä 
on osaltaan muuttanut liiton hallintoa, 

totesi Kuuloliton puheenjohtaja Jouni Aalto 
kokouksen avauksessa.

Aalto arvioi, että tulevaisuudessa haasteita 

asettavat hyvinvointialueiden toiminnan aloi-
tus ja STEA-rahoitukseen liittyvät muutokset. 

Kuuloliiton tulos vuodelta 2021 oli 528 941 
€ alijäämäinen. 

– Alijäämän syntymiseen vaikutti Kiinteistö 
Oy Valkean talon osakkeiden arvonalennus-
kirjaus. Ilman tätä kirjausta liiton tulos olisi 
ollut ylijäämäinen, sanoi Järjestöpalvelu Oy:n 
toimitusjohtaja Tapio Kauppinen.

Jouni Aalto esitteli vuosikertomuksen 2021 
ja korosti, että koronasta huolimatta toiminta 
oli vilkasta.

– Osanottajia erilaisissa yhdistysten tapah-
tumissa oli yhteensä noin kaksitoistatuhatta. 
Koronan keskellä jatkettiin myös kuulolähi-
palvelua ja Kuuloautotapahtumia. Etäyhteyk-

Teksti: JUHA HIETALA
Kuvat: ANNIINA HORTO

Liittokokous päätti  
toiminnan suuntaviivoista
Liittokokouksessa päätettiin vuoden 
2023 toiminnasta ja taloudesta. 
Kokoukseen osallistui Valkeassa 
talossa kaksikymmentä edustajaa ja 
kaksikymmentäyhdeksän etäyhteyksin.  

Markku Kallio (Vaasan Seudun Kuuloyhdistys) ilmoittautumispisteellä. 
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➔

sillä erilaisiin liiton tapah-
tumiin ovat osallistuneet 
myös henkilöt, jotka eivät 
aiemmin ole olleet mukana 
toiminnassa. 

Liittokokous hyväksyi ti-
linpäätöksen vuodelta 2021 
ja myönsi vastuuvapauden 
hallitukselle. 

– Vuoden 2023 toiminta-
suunnitelmassa painottuvat 
hyvinvointialueisiin sekä 
eduskuntavaleihin liittyvä 
vaikuttamistyö. Lisäksi kes-
keistä on yhdistysten toimin-
taedellytysten ja taloudellisten 
avustusten turvaaminen hyvinvointialueilla, totesi 
Kuuloliiton kehittämispäällikkö Anniina 
Lavikainen.

Kuuloliiton toiminnanjohtaja Sanna Kai-
janen kertoi hallituksen päätöksestä kutsua 
koolle ylimääräinen liittokokous 2023 päättä-
mään Valkealle talolle myönnettävän lainan 
takauksesta. Vuonna 2020 liittokokous myönsi 
takauksen Valkean talon peruskorjaukseen 
liittyvään lainaan. 

– Aiemmin myönnetty laina ei riitä, 
sillä on ilmennyt uusia korjauskohteita, ja 
rakennuskustannukset ovat myös nousseet 
huomattavasti. Valkeaa taloa yritettiin myy-
dä vuoden 2022 aikana, mutta emme saaneet 
sopivia ostotarjouksia. Kiinteistön täysimää-
räinen hyödyntäminen tulevaisuudessa edel-
lyttää peruskorjausten jatkamista.

Valkean talon hallintomallia ollaan nyt 
uudistamassa siten, että keskinäisestä kiin-

teistöyhtiöstä siirrytään tavalliseen kiinteis-
töyhtiömuotoon. Kuuloliitto omistaa nykyään 
Valkeasta talosta paljon tiloja, joista makse-
taan suuria vastikkeita.

– Käytännössä toiminta on ollut jo vuosia 
tappiollista. Jatkossa siirrymme vuokralaisiksi 
ja maksamme ainoastaan käyttämistämme 
tiloista. Kiinteistö Oy Valkea talo taas hoitaa 
kaiken tiloihin liittyvän hallinnollisen työn.

Liittokokous hyväksyi toimintasuunnitel-
man ohella vuoden 2023 talousarvion, joka on 
noin 95 000 € ylijäämäinen. 

Liittokokous päätti säilyttää jäsenmaksut 
entisellään. Varsinaisen jäsenen maksu on 14 
euroa; nuoriso-, perhe-, vapaa- ja kunniajäsen-
ten 8 euroa ja sotaveteraanijäsenten 1 euro. 
Kuuloliiton kannatusjäsenmaksu on yhteisöltä 
250 euroa ja yksittäiseltä henkilöltä 50 euroa.

Liittokokous päätti myös luottamushenki-
löille 2023 maksettavat palkkiot. Hallituksen 
puheenjohtajien, hallituksen jäsenten ja Kuu-
loviestin toimitusneuvoston puheenjohtajan 
palkkio on 45 euroa kokoukselta sekä Kuulo-
viestin toimitusneuvoston jäsenten palkkio 30 
euroa kokoukselta. 

Liittokokous hyväksyi uudet mallisäännöt 
yhdistyksille ja liiton uuden merkkisäännön. 
Lisäksi kokous käsitteli hallintosäännön 
kuulopiirejä ja valtakunnallisia toimikuntia 
koskevat uudistetut kohdat. 

Nopeasti sujuneen kokouksen puheenjoh-
tajina toimivat Mari Myllymäki ja Heikki 
Niemi.

– Haastan kaikki kuuloliittolaiset hank-
kimaan meille ensi vuoden aikana uusia 
toimijoita, sanoi Sanna Kaijanen kokouksen 
lopuksi. 

Ville Myllymäki esiintyi liittokokouksen alussa. 
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Kuuloliiton vuoden 2022 Herkällä 
korvalla -esteettömyyspalkinto 
myönnettiin Laatukuuluu Oy:lle, joka 
tarjoaa induktiosilmukoiden asennus- ja 
suunnittelupalveluja. Herkällä korvalla 
-esteettömyyspalkinnon myöntämisen 
perusteena on Laatukuuluu Oy:n tekemä 
työ kuuloesteettömyyden edistämiseksi. 

Yritys on tuonut markkinoille induktiosilmuk-
kamaton, jolla voidaan esimerkiksi palvelu-
taloissa helpottaa kuulovammaisten elämää. 
Matto sijoitetaan huomaamattomasti tuolin 
tai sohvan alle, ja silmukan kautta ääni siirtyy 
suoraan kuulokojeeseen. Vastaavanlainen 
ratkaisu on kehitetty myös kokoustiloissa 
käytettäväksi.  

Esteettömyyspalkinto luovutettiin Kuulolii-
ton liittokokouksen yhteydessä. Laatukuuluun 
toimitusjohtaja Ari Törmä vastaanotti palkin-
non. 

– Olemme tehneet pitkään työtä näiden 
asioiden parissa, ja tuntuu oikein mukavalta 
saada tunnustusta tekemästämme työstä. 
Vastaavia tuotteita ei ole muilla tarjolla eli 
tuotteemme ovat täysin uniikkeja. Tuotteem-
me eivät ole vielä kovin tunnettuja, koska 
olemme pieni yritys.

Törmän mukaan esteettömyys vaatii panos-
tusta. 

– Helposti ajatellaan, että ”kyllä sen joku 
hoitaa”. Nykyisessä työssäni tämä ongelmal-
lisuus tulee usein esille. Varsinkaan kuu-
loesteettömyyttä ei huomioida riittävästi tai 
lopputulos on luvattoman heikko. 

Työsarkaa riittää
– Ongelma on heti siellä lähtötilanteessa, kun 
tehdään tilasuunnitelmia ja hankesuunnit-
telua. Siinä vaiheessa esteettömyys- ja kuu-
loasiat pitäisi olla selkeästi jonkun vastuulla 
– lopputuloksesta puhumattakaan.

Helpointa on huomioida esteettömyys jo ra-
kennusvaiheessa. Jälki- ja korjausasennuksis-
sa esimerkiksi induktiosilmukan suunnittelu 
ja toteutus on haastavampaa.

Törmän mukaan parannettavaa on esimer-
kiksi opetustilojen esteettömyydessä.

– Kouluhankkeissa satsataan hyvin harvoin 
opetustiloihin, minkä tulisi olla etusijalla. Sil-

Teksti: ANNETTE FAGERSTRÖM
Kuva: ANNIINA HORTO

Kuuloliiton Herkällä korvalla -palkinto 
Laatukuuluu Oy:lle  

mukoita on saatettu laittaa ruoka- tai liikun-
tasaliin, muttei luokkahuoneisiin. 

Vuonna 2023 Laatukuuluu panostaa tuote-
kehittämiseen.

– Induktiosilmukkamattoa kehitämme 
edelleen – sen valmistus on melko työlästä. 
Kehitämme myös erilaisia antenniratkaisuja 
ja etsimme uudenlaisia tapoja niiden asenta-
miseen.

Kuuloliiton yhtenä tavoitteena on edistää 
kuunteluympäristöjen esteettömyyttä. Her-
källä korvalla -esteettömyyspalkinnon kritee-
reinä ovat olleet ratkaisun innovatiivisuus, 
kuulovammaisten osallistaminen ratkaisussa 
ja palkittavan toimijan sitoutuminen esteettö-
myyteen. Palkinto on 1000 euroa ja kunniakir-
ja, joka on kiinnitetty kehystettyyn akustiik-
kalevyyn. 

Ensimmäisen kerran palkinto myönnet-
tiin liiton 80-vuotisjuhlavuotena 2010, ja se 
on jaettu lähes joka toinen vuosi. Palkinnon 
ovat aiemmin saaneet Hotelli Urku, FinFo-
nic Oy:n toimitusjohtaja Heikki Hiippala, 
Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/Ecophon, 
Invalidiliiton arkkitehti Kirsti Pesola, Qlu 
Oy ja ympäristöministeriön yliarkkitehti Nina 
Kilpelä.
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KAI RUSI, Suomen 
Tinnitusyhdistys ry
1. Se oli erittäin hyvä ja 

piristävän oloinen.
2.  Näin Tinnitusyhdistyk-

sen edustajana toivon, 
että huomio olisi ver-
taistoiminnassa, mikä 
on erittäin tärkeää 
tinnitusta sairastaville.

Teksti: ANNIINA HORTO
Kuvat: ANNETTE FAGERSTRÖM

Taukopuhetta 1.  Mitä mieltä olet Kuuloliiton uudesta ulkoasusta?
2.  Mihin Kuuloliiton tulee erityisesti panostaa tai 
     kiinnittää huomiota ensi vuonna?

MARJATTA SKÖN, 
Kouvolan Kuulo ry
1.  Minusta se oli hyvin 

tyylikäs, tosi kiva.
2.  Minusta Kuuloliiton 

teemat ovat olleet aina 
hyviä, niin kuin nyt 
kuulo ja muisti ja niin 
edelleen. Mutta yleensä 
yhdistyksiin yhteyden-

Vapaaehtoistoiminnan 
palkinto 2022
Kuuloliiton vuoden 2022 Vapaaehtoisitoi-
minnan palkinnon sai Mirjam Korhonen 
(Sotkamon Kuulo ry). Kuuloliiton vapaaeh-
toistoiminnan palkinto myönnetään vuosit-
tain henkilölle, jonka toimintaa ohjaavat 
liiton arvot: yhdenvertaisuus, yhdessä 
tekeminen ja ihmisläheisyys. Palkittava on 
asenteeltaan positiivinen, iloinen ja innos-
tava niin sanottu arjen sankari, joka toimii 
kuulotyön hyväksi. Palkinnon saaja valitaan 
arpomalla henkilö yhdistysten tekemistä 
ehdotuksista. Vuoden 2022 palkinto julkis-
tettiin liittokokouksen seminaarissa 28.10. 
Palkitun haastattelu julkaistaan seuraavas-
sa Kuuloviestissä. 

ARI HAAPANEN, Keski-
Uudenmaan Kuulo ry

1. Kuuloliiton uusi ilme-
hän oli ihan mukavan 
näköinen ja raikas. 
Ansaitsi tulla uudiste-
tuksi.

2. No kyllä se sitä vaikut-
tamistyötä on ja sitä, 
että meidän pitäisi 
saada lisää jäseniä. Se 
on se keskeinen kysy-
mys. Saada ihmisiä kiinnostumaan tästä ja 
toisaalta tarjota heille sellaista juttua, mistä 
he ovat kiinnostuneita. 

pito, se on minusta hirveän tärkeetä - puolin 
ja toisin. Että on esimerkiksi tietoa, millaisia 
koulutuksia on saatavilla.

KAARINA NIINIMÄKI, 
Espoon Kuuloyhdistys ry
1.  Ihan hyvä, mutta en 

minä sitä edellistä-
kään moiti.

2.  Siihen, että esimer-
kiksi nämä liittoko-
koukset ovat monelle 
henkireikä eli niihin 
pitäisi päästä. Jos vain 
yksi pääsee yhdistyk-
sestä, niin minusta se 
on väärin. Toinen asia on se, että ikäihmiset 
syrjäytyy, kun vaaditaan niin hyviä digitaitoja. 
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Anne Matilainen (55) nauttii 
työstään projektijohtajana. 
Kuulovamma ei ole ollut este työssä 
menestymiselle. Toiveena on, että 
hänen esimerkkinsä rohkaisee muita 
työelämässä olevia huonokuuloisia.

ANNEN KUULONALENEMA TODETTIIN reilut 
kymmenen vuotta sitten. 

– Minulla ei ollut epäilystäkään omasta 
kuulostani, vaikka kärsin tinnituksesta. 
Käytin nuorimmaista lastani kuulontutki-
muksessa, joista hän sai ”puhtaat paperit”. 
Samalla käynnillä korvalääkäri sanoi, että 
”nyt varataan sinullekin aika”. Selvisi, että 
kuuloni on alentunut. 

Annen suvussa on ollut monia kuuloko-
jeiden käyttäjiä, joten vertaistukea löytyi 
läheltä.

– Isälläni on implantit ja siskollani 
kuulokojeet, samoin serkulla ja tädeillä. 
Geenitestien mukaan kuulonalenemani ei 
silti olisi perinnöllistä, mitä olen hieman 
epäillyt.

Etenkin matalia miesääniä on vaikea 
kuulla ilman kuulokojeita, eikä sirkkojen 
sirityskään ole kuulunut enää vuosiin. En-
simmäiset kuulokojeet tuottivat haasteita.

– Tuntui, etteivät ne sopineet minulle 
lainkaan. Korvat tulivat kirkuvanpunai-
siksi ja istuvuus oli huono. Kävin säädät-
tämässä niitä, mutta minun olisi varmasti 
pitänyt vaatia uudet. Pidin kojeita vain 
haastavissa tilanteissa, pakon edessä.

Nykyiset kuulokojeet toimivat moitteetta.
– Enää en tulisi toimeen ilman kuulolait-

teita.

LAPSUUDEN ANNE VIETTI PIEKSÄMÄELLÄ. 
70-luvun alkupuolella perhe muutti Karttu-
laan isän työn perässä. 

– Minulla on kolme vuotta nuorempi 

Teksti: ANNETTE FAGERSTRÖM
Kuvat: HANNAK PHOTO

”Kuulokojeiden saaminen 
oli uusi mahdollisuus”

Aktiivinen ikääntyminen
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sisko ja seitsemän vuotta nuorempi veli. Olin 
aika kiltti, mutta tarvittaessa myös itsepäinen 
tyttö, Anne muistelee.

Vanhempien kasvatusperiaatteena oli vahva 
luotto lapsiin.

– Meistä kasvatettiin jo varhain itsenäi-
siä ja omatoimisia. Vanhemmat kannustivat 
meitä opiskelemaan, mutta eivät ohjanneet 
mitä pitäisi opiskella. He luottivat siihen, että 
teemme omia päätöksiä ja kannamme vastuu-
ta omasta elämästämme.

Vanhemmiltaan Anne on oppinut avarakat-
seisuutta ja rehellisyyttä. Kaikkien kanssa tul-
laan toimeen ja kaikkia ihmisiä arvostetaan. 

– Tästä olen kiitollinen. En pidä kuppikun-
taisuudesta.

Suvun vahvat naishahmot toimivat tärkeinä 
esikuvina.

– Äitini eteni pankkialalla ja rikkoi ai-
kanaan lasikattoja. Myös jo edesmenneellä 
äidinäidilläni, Aura-mummolla, oli suuri 
merkitys elämässäni. Lapsuuden lomia vietin 
mummolassa Pieksämäellä, jossa oli maatila 
lehmineen. Sinne olivat kaverinikin tervetul-
leita. Mummo opetti kädentaitoja, leipomaan 
ruisleipää ja lypsämään käsin. Toisaalta 
mummola oli myös moderni; maito kulki käsin 
koskematta jäähdytettyihin tilatankkeihin jo 
70-luvulla, Anne muistelee.

Hän uppoutui usein kirjojen maailmaan.
– Olin aikamoinen lukutoukka. Lempikir-

jailijoitani olivat Astrid Lindgren ja Agatha 
Christie. Kahlasin läpi myös Waltarin ja 
Päätalon tuotantoa sekä suomalaisia naiskir-
jailijoita, Anne nauraa ja miettii, ettei se ehkä 
ollut kovin tyypillistä tuon ajan nuorille.

AVIOMIEHEENSÄ ASKOON ANNE TUTUSTUI jo 
nuorena.

– Olemme olleet naimissa 30 vuotta. Meillä 
neljä lasta ja kuusi lastenlasta. Nuorimmai-
nen lapsista asuu vielä kotona. Lasten kanssa 
meillä on välittömät välit. Kaikista asioista 
voidaan puhua avoimesti.

Perhe asuu Kaisalastenlahdessa.
– Kuopion torilta on matkaa tänne noin 22 

kilometriä. Sen verran lähellä olemme, että 
Puijon tornikin näkyy. Muutin aikanaan luki-
on jälkeen opiskelemaan Kuopioon, joten kovin 
pitkälle en ole lähtenyt.

Lapsenlapset ovat kiinteä osa elämää. Van-
hin lapsenlapsisista on seitsemän ja nuorin 
kaksi vuotta.

– On ihanaa touhuta lastenlasten kanssa, 
kun olen itsekin vielä aika nuori. Teemme sa-
moja asioita kuin aikoinaan mummoni kanssa, 
maatilantöitä lukuun ottamatta, Anne kertoo. 
Lapsenlapset kutsuvat häntä mummiskaksi 
tai mummiskaiseksi.

ANNE TYÖSKENTELEE PROJEKTIJOHTAJANA 
Navitas-yrityspalveluissa, Sopien 2.0 hank- ➔
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keessa. Pohjois- ja Etelä-Savon, Keski-Suomen 
ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueella toi-
mivan hankkeen tavoitteena on antaa pienille 
sote-alan yrityksille, järjestöille ja yhdistyk-
sille kattavat valmiudet tarjota palveluitaan 
tulevilla hyvinvointialueilla.

– Työkuvani on hyvin monipuolinen, eivätkä 
päivät käy pitkiksi. Vedän hanketiimiä, hoi-
dan hankkeen hallinnointia, järjestän koulu-
tuksia ja vastaan raportoinnista rahoittajalle 
päin. Parasta työssäni on yhteistyö alueen 
yrittäjien kanssa. Pidän siitä, että olen ihmis-
ten kanssa tekemisissä. 

Työpaikan ilmapiiri on avoin ja positiivinen.
– Esimieheni ja kollegani kohtelevat minua 

kuin ketä tahansa työntekijää. Hyvät kokous-
käytänteet kuuluvat organisaatiokulttuuriin. 
Palavereissa puhutaan rauhallisesti, selkeästi 
ja yksi kerrallaan. Kokouksissa sijoitan itseni 
niin, että kuulen pitkän pöydän molempiin 
päihin. Jos meillä iso seminaari tai webinaari, 
niin huolehdin aina siitä, että tapahtumassa 
on hyvä äänentoisto ja puhujat puhuvat mik-
rofoniin.

– Olen työelämässä joskus joutunut kohtaa-
maan sitä, että jos sanon ”nyt en kuule”, niin 
toinen vastaa ”ei sitten mitään”. Se nostaa 
niskakarvat pystyyn, eikä tunnu mukavalta. 
Tällaiseen en ole nykyisessä työpaikassani 
törmännyt.

TYÖNANTAJA ON HUOLEHTINUT LAADUKKAIS-
TA TYÖVÄLINEISTÄ.

– Koen, että työolosuhteet ovat sellaiset, 

että pystyn tekemään työni hyvin. Minulla on 
esimerkiksi laadukkaat headsetit (kuulokkeet 
ja mikrofoni) verkkopalavereita varten.

Etätöitä on mahdollisuus tehdä kolmena 
päivänä viikossa.

– Työnkuvani on itsenäinen, ja voin pää-
sääntöisesti itse päättää milloin työskentelen 
kotona ja milloin konttorilla.

Toimistolla ollessaan Anne jakaa työhuo-
neen kahden muun työntekijän kanssa. 

– Meillä on tarvittaessa hiljaisen työn tiloja. 
Sinne voi mennä, jos on teams-kokous tai 
työpuhelu. Työhuonejärjestelyn olen kokenut 
toimivana.

Kanssakäymisissä ei aina ole tarpeen kertoa 
kuuloon liittyvistä haasteista.

– Mutta jos henkilön puheesta on hyvin vai-
kea saada selvää, sanon ”voisitko ystävällisesti 
puhua hiukan kovempaa, käytän kuulokojei-
ta”. Varsinkin miehet madaltavat ääntään ja 
alkavat puhumaan hyvin hitaasti ja selkokieli-
sesti, Anne nauraa.

Hän viihtyy nykyisessä työssään, mutta 
vielä muutama vuosi sitten tilanne työelämäs-
sä oli toinen.

– Minut irtisanottiin korona-aikaan vuonna 
2020 järjestön toiminnanjohtajan työstä. Olin 
hoitanut samalla myös järjestön omistaman 
osakeyhtiön toimitusjohtajan tehtävää, josta 
päätin irtisanoutua itse. Irtisanomisaikana 
suuntasin uusille urille. Jälkikäteen ajateltu-
na irtisanominen oli onnen potku. Huomasin, 
että minulla on osaamista toimia hyvin erilai-
sissa tehtävissä eri aloilla.

Keväällä 2021 työhaastattelussa, Anne ei 
alkuun kertonut kuulovammastaan.

– Kerroin vasta siinä vaiheessa, kun minut 
valittiin. Kysyin, onko se ongelma palkkaa-
miselleni ja silloinen työnantajani sanoi, ettei 
ole. Se oli hienoa kuulla. Saan näppylöitä siitä, 
että ihmisiä asetetaan iän, vamman tai jonkun 
muun ominaisuuden mukaan johonkin tiet-
tyyn kategoriaan.

KUULOVAMMAN ANNE KOKEE OLEVAN vain 
yksi osa häntä. Toiveena on, että hänen esi-
merkkinsä rohkaisee muita työelämässä olevia 
huonokuuloisia.

– Kuulokojeiden saaminen voi alkuun olla 
kovakin paikka. Ajan kanssa huomaa, että ne 
ovat osa normaalia elämää. Omallakin kohdal-
lani se on ollut eräänlainen kasvuprosessi. Jos 
kojeen säädöissä tai istuvuudessa on ongelmia, 
niin kannattaa hakea rohkeasti apua. Itsekin 
ihmettelin asiaa turhan pitkään, koska pärjä-
sin alkuun melko hyvin ilman kojeita.

On myös tärkeää muistaa, ettei heikenty-
nyttä kuuloa tai kuulokojeita tarvitse hävetä.

– Huono kuulo ei tee ihmisestä tyhmem-
pää. Myöskään kuulokojeiden saaminen ei 

Kuulontutkimukset • Kuulokojeet • Kuulonsuojaimet  
Kuulonapuvälineet • Paristot ja tarvikkeet • Huollot

Jyväskylä

Ilmarisenkatu 4
40100 Jyväskylä

puh. 014 618 551
myynti@kuuloxi.fi

Lappeenranta

Kauppakatu 40
53100 Lappeenranta
puh. 050 552 4445

lappeenranta@kuuloxi.fi

www.kuuloxi.fi
kauppa.kuuloxi.fi

VerKKoKauPPa 
kauppa.kuuloxi.fi

Kuulontutkimukset nopeasti 
ja ammattitaitoisesti  

-  
huipputason kuulokojeet 

ilman jonottamista!

Kuuloxin verkkokaupasta 
löydät huippulaadukkaat ja 
yksilölliset tuotteet kuulon 

suojaamiseen ja kuulon 
vahvistamiseen. 

Tule tutustumaan  

vaihtuviin tarjouksiimme!
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ole elämän loppu. Mielestäni ne 
ovat uusi mahdollisuus. Kun on 
avoin ja oma itsensä, sillä pääsee 
pitkälle.

TULEVAISUUDEN KUVIOT OVAT 
aika lailla auki.

– Hanke päättyy vuodenvaih-
teessa, ellei se saa jatkorahoitus-
ta. Voi olla, että jatkan opintoja 
tai jos löytyy jokin mielenkiintoi-
nen ja haastava työtehtävä, niin 
haen sitä. En vieläkään tiedä 
mikä minusta tulee isona. Minul-
la on neljä johtamisen tutkintoa. 
Olen vaihtanut alaakin ravinto-
lapäällikön tehtävistä liiketoi-
mintaan.

Anne on aktiviinen myös opis-
kelurintamalla.

– Jos jokin asia alkaa kiinnos-
taa, niin lähden hyvin herkästi 
erilaisiin koulutuksiin. Korona-
aika mahdollisti etäkoulutukset 
ja webinaarit, mikä on upea 
mahdollisuus. Olen suorittanut 
esimerkiksi laatu- ja kehittämis-
asiantuntijan opinnot pääosin 
etänä.

Kuuloliiton vapaaehtoistoimintaan Anne ei 
vielä ole lähtenyt aktiivisesti mukaan. Tu-
levaisuudessa esimerkiksi kokemustoimijan 
rooli saattaisi kiinnostaa.

– Liityin muutama vuosi sitten Kuopion 
kuuloon. Luen jäsentiedotteet ja Kuuloviestin 
kannesta kanteen, mutta toiminnassa en ole 

vielä kovin aktiivisesti mukana.
Jos ajatukset kaipaavat selkiyttämistä An-

ne lähtee lenkille.
– Olen aamuvirkku. Suuntaan aamulenkille 

kuuden jälkeen etätyöpäivinä. Se on minulle 
purkautumiskeino, energian lähde ja suun-
nanantaja.

Kuulontutkimukset • Kuulokojeet • Kuulonsuojaimet  
Kuulonapuvälineet • Paristot ja tarvikkeet • Huollot

Jyväskylä

Ilmarisenkatu 4
40100 Jyväskylä

puh. 014 618 551
myynti@kuuloxi.fi

Lappeenranta

Kauppakatu 40
53100 Lappeenranta
puh. 050 552 4445

lappeenranta@kuuloxi.fi

www.kuuloxi.fi
kauppa.kuuloxi.fi

VerKKoKauPPa 
kauppa.kuuloxi.fi

Kuulontutkimukset nopeasti 
ja ammattitaitoisesti  

-  
huipputason kuulokojeet 

ilman jonottamista!

Kuuloxin verkkokaupasta 
löydät huippulaadukkaat ja 
yksilölliset tuotteet kuulon 

suojaamiseen ja kuulon 
vahvistamiseen. 

Tule tutustumaan  

vaihtuviin tarjouksiimme!
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Kirjat
TEKSTI:  SINIKKA PIHLAMAA

Helsingin Sanomien vuoden 2020 esi-
koiskirjapalkinnon, jaetun kakkossi-
jan sai dramaturgi, näytelmäkirjailija 
Marko Järvikallas. Novellikokoelma 

Mihin täällä voi mennä on tekijän ensimmäi-
nen proosateos. Helsinkiläinen Järvikallas (s. 
Lahdessa 1970) on valmistunut Teatterikor-
keakoulusta teatteritaiteen maisteriksi.

 Kokoelmassa on 15 novellia, kullakin oma 
minäkertojansa. Henkilöhahmot elävät kau-
pungissa yksinäisinä, ulkopuolisina, avuttomi-
na suhteessa omiin ratkaisuihinsa, läheisiin ja 
ympäristöön. He joutuvat yllättäviin, selittä-
mättömiin tilanteisiin ja kohtaamisiin. Tukah-
dutetut toiveet ja pelot tulevat esiin dialogeis-
sa, joissa he puhuvat toistensa ohi. Ahdistusta 
lisää se, etteivät henkilöhahmot tiedä, mitä 
he oikeastaan haluaisivat, mihin elämässään 
suuntautuisivat.

 Kirjan takakannessa on sitaatti Pirkko Sai-
sion arviosta: ”Marko Järvikallaksen novellit 
avaavat ovia suomalaiseen sivullisuuteen, 
laumastaan eksyneen, alakuloisen, hyväsydä-
misen etsijän todellisuuteen”.

 Henkilöhahmot rimpuilevat erilaisten kriisi-
en keskellä: elämänmuutoksissa, aikuistumas-
sa, parisuhteen säröillessä. He ovat häm-
mentyneitä ja epävarmoja, eivät tiedä miten 
lähestyä muita. Yksinäinen on kaupungissa 
keskellä joukkoa. Väkivallan uhka yllättää 
kohtaamisissa tuntemattomien kanssa. Jär-
vikallas kuvaa tarkasti havainnoiden arkista 
ympäristöä ja tapahtumia, mutta melankolia 
on lempeätä. Sukupolvien välisestä kuilusta 
huolimatta nuoret kurkottavat ikääntyviä lä-
heisiään kohti eivätkä lyö portteja kiinni. Isät 
ja pojat katsovat toisiaan, mutta eivät tiedä 
mitä sanoa.

 Kokoelmasta tulee mieleen ranskalainen ek-
sistentialismi, tunnettuna esimerkkinä Albert 
Camus´n Sivullinen, natsi-Saksan miehit-
tämässä Ranskassa vuonna 1942 julkaistu 
romaani. Sen päähenkilö kokee elämän ja 
ympäristön absurdina, mielettömänä ja kaiken 
yhdentekevänä. Järvikallaksen hämmentyneet 
hahmot kuitenkin poikkeavat ranskalaisen ro-
maanin kulkijasta. Sillat ihmisten välillä ovat 
olemassa, mutta he eivät osaa kulkea niillä.

 Tiivis tyyli kertoo olennaisista asioista. 
Kuten dramaturgilta voi odottaakin, dialogit 
vievät kerrontaa eteenpäin ja paljastavat ris-
tiriitoja: tärkeintä on usein se, mikä jätetään 
sanomatta.

Kaupungin yksinäiset

Novellikokoelma on samoja teemoja varioi-
va, hallittu kokonaisuus.

 Järvikallaksen näytelmiä on esitetty Suoms-
sa useissa teattereissa ja myös muun muassa 
Ranskassa, Espanjassa ja Puolassa. Lisäksi 
hän on kirjoittanut kuunnelmia ja tv-draamaa. 
Hänen toinen novellikokoelmansa Sano jota-
kin kaunista ilmestyi vuonna 2021.

Marko Järvikallas: 
Mihin täällä voi 

mennä.  
Siltala 2020
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Kuulokojeet ja kuulemisen  
lisälaitteet pitävät elämäsi vireänä 
 

Sosiaalinen kanssakäyminen ystävien ja läheisten kanssa on ensiarvoisen tärkeää meille kaikille. 
Se, että pysyt keskusteluissa mukana, kuulet erilaisissa hälyisissä ympäristöissä ja kotona  
televisiota katsellen, parantaa elämäsi laatua merkittävästi. Phonak on kehittänyt erilaisia 
lisälaiteratkaisuja kuulokojeiden kumppaneiksi.  

• Helpompaa kuulemista  
 Lisämikrofoni auttaa tilanteissa, joissa on taustahälyä

• Television katselua ilman häiriötä läheisille 
 Lähettimen käyttöönotto on vaivatonta ja sen kautta television 
 ääni kuuluu suoraan kuulokojeisiin

• Aina mukana 
 Pienet lisälaitteet on helppo ottaa mukaan joka paikkaan

• Helppoa säädettävyyttä 
 Monipuoliset säätömahdollisuudet mobiilisovelluksen avulla

 
Haluatko lisätietoja? Tutustu www.phonak.fi tai ota yhteyttä info@phonak.fi

  

 
Roger On

  
TV Connector

 
PartnerMic



Ähtärissä toimivan kotihoitoalan yri-
tyksen HoivaHengettären asiakkaat ja 
omaiset ovat tyytyväisiä, kun kuulokojei-
siin liittyvät askareet onnistuvat ta-

vanomaisella kotikäynnillä. HoivaHengettären 
yrittäjä, osakas ja vastaava sairaanhoitaja Miia 
Akonniemi kertoo, että heillä kaikki lähihoita-
jat osaavat perusasiat kuulokojeiden hoidosta. 

–  Työhömme kuuluu asiakkaiden kuulokojei-
den korvakappaleiden puhdistus, pienimuotoiset 
huollot, kojeen kuivaus sekä tarvittaessa väli-
neistön tilaaminen asiakkaalle suoraan kotiin. 
Kojeen rikkoutuessa lähetämme sen huoltoon 
tai jos koje on yli 5 vuotta vanha, varaamme 
ajan kuulonhuoltajalle uuden kojeen saamiseksi. 
Lisäksi minä sairaanhoitajana tutkin ja tarvit-
taessa huuhtelen asiakkaiden korvat, sekä teen 
yhteistyötä kuulonhuoltajan kanssa, Akonniemi 
avaa.

Kuuloasiat ovat Akonniemelle itselleen 
tuttuja ajalta, jolloin hän työskenteli omahoita-
jana perusterveydenhuollossa. Tuolloin hänen 
vastuualueenaan oli kuulonhuolto ja kuuloko-
jeasiakkaat. Huonokuuloisuuden hän havaitsee 
nopeasti jo ensikohtaamisella asiakkaan kanssa 
keskustellessa. Näihin tilanteisiin Akonniemellä 
on selkeä prosessi.

– Aloitan katsomalla molempiin korviin ja 
tarkastan, onko esimerkiksi vahatulppa kuule-
misen esteenä. Tarvittaessa korvat ”liotetaan” 
siihen tarkoitetuilla tipoilla ja huuhdellaan. Jos 
huuhtelu ei auta, varataan aika perusterveyden-
huoltoon kuulontutkimukseen, mikäli asiakas 
on itse siihen halukas. Kuulontutkimuksen 
jälkeen asiakas ohjataan lääkärille saamaan 
lähete kuulokojeita varten. Kuulonhuoltajan 
luona valitaan, sovitetaan ja säädetään kuuloko-
je sopivaksi.

Teksti: ANNIINA HORTO
Kuva: ELLINOORA LUOKKAKALLIO

’’Kaikkien 
kotihoidossa 
työskentelevien 
olisi hyvä saada 
peruskoulutus’’
Sairaanhoitaja ja yrittäjä Miia 
Akonniemi korostaa kuulon-
huollon merkitystä kotihoidossa

Ei vain äänenlaatu, vaan 
myös elämänlaatu

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

•  Kuulontutkimukset  •  Kuulokojesovitukset  • Yksilölliset kuulonsuojaimet  •  Korvien puhdistukset  •  Kuulokojetarvikkeet

Meiltä kaikki kuulokojeisiin liittyvät tarvikkeet ja 
apuvälineet myös verkkokaupasta!

Opiskele avoimessa AMKissa!

Lähes 200 kurssia, opintokokonaisuutta ja polkuopintoja

H U M A N I S T I N E N  A M M A T T I K O R K E A K O U L U

• Kuvakommunikoinnin perusteet (5 op)
• Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen (5 op)
• Vuorovaikutuksen monimuotoisuus työelämässä (3 op)
• Kielellinen saavutettavuus (5 op)
• Viitotun puheen alkeet (5 op)
• Mielikuvasta viittomiseen (5 op) kauppa.humak.fi

Tutustu 
tarjontaan:

Aktiivinen ikääntyminen
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Kuuloliiton Kuule ja muista -hanke on luonut sote-ajan ammattilaisille suunnatun
maksuttoman verkkokurssi. Verkkokurssi sisältää tietoa kuulosta ja kuulovammasta,
ikään liittyvästä kuulonalenemasta sekä kuulon ja kognitiivisen toimintakyvyn
yhteydestä. Kurssilla tuodaan esille kuulonalenemaan ja kommunikaatioon liittyviä
haasteita ja annetaan vinkkejä, miten huomioida niitä omassa työssä ikääntyneiden
parissa. Kurssilla esitellään kuulonapuvälineet ja annetaan niiden käyttöön, käytön
ohjaukseen sekä huoltoon liittyviä vinkkejä.

Maksuton verkkokurssi sosiaali- ja terveysalan
ammattilaisille kuulosta ja muistista!

Pääset verkkokurssille oheisella qr-koodilla. Rekisteröidy oppimisympäristöön
omalla nimellä ja sähköpostillasi sekä valitsemallasi salasanalla. Käytä
rekisteröityessäsi verkkokurssin rekisteröitymiskoodia KUU7EM. 

Maarit Honkasola
maarit.honkasola@kuuloliitto
puh. 044 346 9544

Lisätietoa:
Tiina Ahonen
tiina.ahonen@kuuloliitto
puh. 044 346 9539

Aina ikääntynyt ihminen ei halua tai voi 
käyttää kuulokojetta. Silloin pohditaan muiden 
kuulon apuvälineiden, kuten huonokuuloisil-
le tarkoitettujen hälyttimien mahdollisuutta. 
Joskus puhelimen käytön helpottamiseksi riittää 
kännykän kaiuttimen äänenvoimakkuuden sää-
täminen suuremmalle.

Haasteena voi olla myös motivaation puute: 
koje hankitaan, mutta sen käyttö koetaan niin 
hankalaksi, että lopulta koje jää laatikkoon peräl-
le pölyttymään. 

– Ikäihmisen kädet eivät välttämättä pysty 
laittamaan kuulokojeita korviin tai huoltamaan 
niitä, kun osat ovat niin pieniä. Tällöin me hoitajat 
laitamme kuulokojeet aamuisin asiakkaan korviin 
ja huolehdimme korvakappaleiden puhdistuksista 
ja kojeen huolloista, Akonniemi kertoo.

Huono kuulo voi vaikeuttaa yhteydenpitoa 
omaisiin ja ystäviin. Jotkut ikäihmiset eristäy-
tyvät kokonaan koteihinsa, koska eivät kuule 
eivätkä pysty keskustelemaan muiden kanssa 
esimerkiksi yleisötilaisuuksissa. Maskit ovat vai-
keuttaneet huonokuuloisten arkea entisestään.

– Korona-aikana suuren haasteen ovat tuo-
neet kasvomaskit, joita me hoitajat käytämme. 
Maski heikentää kommunikointia, kun asiakas 
ei nää puhujan suun liikkeitä. Keskusteluissa 
tulee helposti väärinymmärryksiä, kun ”toinen 
puhuu aidasta ja toinen aidan seipäästä”. 

Näistä syistä on tärkeää, että kotihoidossa 
ymmärretään ja osataan kuuloon liittyvät perus-
asiat.

– Kaikkien kotihoidossa työskentelevien olisi 
hyvä saada jokin peruskoulutus esimerkiksi 
kuulokojeiden korvakappaleiden puhdistamises-
ta. Lisäksi on tärkeää muistaa puhua selkeästi 
ja tarpeeksi kuuluvasti, katse suunnattuna 
huonokuuloiseen asiakkaaseen päin, Akonniemi 
painottaa.

Kuuloliiton Kuule ja muista -hanke on luo-
nut sotealan ammattilaisille suunnatun maksut-
toman verkkokurssin, joka sisältää tietoa mm. 
kuulosta ja kuulovammasta, ikään liittyvästä 
kuulonalenemasta sekä kuulon ja kognitiivisen 
toimintakyvyn yhteydestä.

Ei vain äänenlaatu, vaan 
myös elämänlaatu

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

•  Kuulontutkimukset  •  Kuulokojesovitukset  • Yksilölliset kuulonsuojaimet  •  Korvien puhdistukset  •  Kuulokojetarvikkeet

Meiltä kaikki kuulokojeisiin liittyvät tarvikkeet ja 
apuvälineet myös verkkokaupasta!

Opiskele avoimessa AMKissa!

Lähes 200 kurssia, opintokokonaisuutta ja polkuopintoja

H U M A N I S T I N E N  A M M A T T I K O R K E A K O U L U

• Kuvakommunikoinnin perusteet (5 op)
• Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen (5 op)
• Vuorovaikutuksen monimuotoisuus työelämässä (3 op)
• Kielellinen saavutettavuus (5 op)
• Viitotun puheen alkeet (5 op)
• Mielikuvasta viittomiseen (5 op) kauppa.humak.fi

Tutustu 
tarjontaan:

 19 



Digitalisaation myötä digitaidoista on 
tullut uusi kansalaistaito. Vuonna 
2020 julkaistun digitaitokartoituksen 
mukaan suomalaisten digitaidot ovat 

suurimmaksi osaksi hyvällä tasolla. Digitali-
saatiolla on kuitenkin kääntöpuolensa. Kaikki 
eivät omaa riittäviä valmiuksia eivätkä pärjää 
itsenäisesti digitaalisten laitteiden ja palvelui-
den kanssa. 

Julkisten palveluiden digitalisoituessa 
tarvitaan myös digitukea. Digituen kautta voi 
saada apua sähköisten palveluiden asiointiin 
ja älylaitteiden käyttöön. Digitukea järjeste-
tään ympäri Suomen ja se voi olla kurssimuo-
toista, neuvontatilaisuuksia tai henkilökoh-
taista apua. Digitukea järjestetään esimerkik-
si kirjastoissa, järjestöissä, kansalaisopistoissa 
sekä erilaisissa asiointipisteissä. Asiointipis-
teissä voit saada neuvontaa julkisen hallinnon 
palveluista ja niiden käytöstä. Viranomaisilla 
on velvollisuus auttaa omien verkkopalvelui-
densa käytössä.

Vertaistoiminnan muotona digikaveruus 
Digitukea voi antaa myös vertainen. Kuulolii-
ton Digitaidot-projektissa koulutettiin syksyllä 
2021 ja keväällä 2022 vapaaehtoisina toimi-
via digikavereita. Digikaveri on Kuuloliiton 
Digikaverivalmennuksen käynyt henkilö, joka 
antaa kuuloyhdistyksissä vertaisneuvontaa 
ja auttaa muuta jäsenistöä digilaitteissa ja 
-palveluiden käytössä oman aikataulunsa ja 
osaamisensa mukaisesti. Digikaveri opastaa 

eteenpäin tarvittaessa. Digikavereiden antama 
digituki voi olla henkilökohtaista tai pienryh-
missä annettavaa matalan kynnyksen tukea.

Kuuloliiton tavoitteena on digikaveruuden 
jatkuminen kuulolähipalvelun yhteydessä. 
Sähköiset asioinnit ja palvelut sekä laitteiden 
käyttöominaisuudet kehittyvät jatkuvasti, 
jonka vuoksi Kuuloliitto valmentaa, tukee ja 
kouluttaa uusia digikavereita mukaan toimin-
taan.

Helsingin Kuuloyhdistyksen Helkan tuvan 
tiloissa on kevään ja syksyn mittaan järjestet-
ty kuukausittain Arjen digitaidot-työpajoja, 
joissa ohjaajina ovat toimineet valmennuksen 
käyneet digikaverit Tuula Aavamäki, Sis-
si Maijala ja Anneli Salmevaara. Kevään 
työpajat ovat olleet suosittuja, joten niitä 
päätettiin jatkaa syksyllä kuukausittain 
toteutettuna digikaverien ohjaamina. Helkan 
tuvalla järjestettävät pajat ovat olleet mata-
lan kynnyksen pajoja, joissa on ollut käytössä 
induktiosilmukka sekä kirjoitustulkkaus.

Työpajoissa pelataan Digitaidot-projektissa 
kehitettyä Digitaidot-peliä. Digitaidot-peli on 
digitaitojen oppimiseen kehitetty menetelmä, 
jonka kautta oma älypuhelin tai -laite tulee 
tutummaksi käyttäjälleen.

Digitaidot-pelikuvan alle pienellä tekstillä: 
Painetun version Digitaidot-pelistä voit tilata 
Kuuloliitosta yhdistysten käyttöön maksutta 
osoitteesta: info(at)kuuloliitto.fi. Kerro tilauk-
sen yhteydessä, mihin käyttötarkoitukseen peli 
on tulossa. Toivomme myös palautetta pelistä.

Toivottavasti päästään eskarista 
Digikaverina toimiva Anneli Salmevaara ha-
ki digikaverivalmennukseen, sillä hän on 
toiminut jo vuosia omille ystävilleen ATK-
tukihenkilönä ja on opastanut heitä erilaisissa 
ongelmissa. Yhä useammat palvelut siirtyvät 
digitaaliseen muotoon ja monet jäävät ulko-
puolelle. Anneli pitää tärkeänä, että ihmiset 
hallitsisivat ainakin tärkeimmät sähköiset 
palvelut, kuten esimerkiksi pankkipalvelut. 

Helsingin Kuuloyhdistyksessä on tarjottu 
opastusta alkeista alkaen ja rohkaistu tut-
kimaan, mitä erilaisia helpotuksia puhelin 
tarjoaa omaan arkeen. Rohkaisu opettaa myös 
kysymään matalalla kynnyksellä, sillä jokai-
nen meistä on aloittanut alkeista. Toivottavas-
ti joskus päästään eskarista 1. luokalle, Anneli 
sanoo. 

Teksti: IIDA HEINÄMÄKI ja MARIKA RAJALA

Vapaaehtoistyönä digikaveruus
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Kokemuksia digikaveruudesta

Sissi Maijala, digikaveri, on myös huonokuu-
loisena tuntenut haasteita digiopastuksen 
onnistumisesta ja toiminnasta, joten hän uskoi 

Kansalaisneuvonta.fi  

Palvelu ohjaa oikeaan julkiseen palveluun ja 
neuvoo palveluiden käytössä. Käytettävis-
sä ovat puhelupalvelu, chat-palvelu, sähköi-
nen lomake ja tekstiviesti.
Palvelusta vastaa Digi- ja väestötietovirasto.

Tarvitsetko digitukea?
Seniorsurf.fi 

Katso Seniorisurfin kokoama opastuspaikka-
kartta ja löydä lähistösi digitukea tarjoavat 
opastuspaikat:  
https://www.seniorsurf.fi/opastuspaikat/  
 
Seniorsurfin opastuspaikkakartalta voit etsiä 
koko Suomen alueelta digitukea. Digiopastuk-
set ovat maksuttomia.

toimivansa tehtävään sopivana opastajana. 
Digitaidot-pelissä oppii uusia ja vanhastaan 
tuttuja asioita digimaailmasta, eli digikaverit 
itsekin oppivat uusia asioita samaan aikaan 
opastaessaan muita. 

”Olen kiinnostunut opettelemaan digitaitoja, 
niitä tarvitsee päivittäin” perustelee digikaveri 
Tuula Aavamäki, miksi päätti hakea digikave-
rivalmennukseen. Epävirallinen, rento yhdes-
sä opettelu on mukavaa ja uusia oppeja kertoo 
mielellään eteenpäin muillekin. Opastuksessa 
tarjotaan yleistä digitietoa ja pyritään siihen, 
että jäsenistö ratkaisisi itsenäisesti digitaitoi-
hin liittyviä haasteita ja ongelmia.

Helsingin Kuuloyhdistyksessä toimivat 
digikaverit ovat saaneet paljon kiitosta saa-
mastaan avusta ja tuesta. Tuulalla, Sissillä 
ja Annelilla jokaisella on erilaista osaamista 
koskien digitaitoja. Digikaveruudessa parasta 
on, kun saa tutustua uusiin ihmisiin, opitaan 
yhdessä rennolla otteella sekä tarvittaessa voi 
kysyä apua myös toisilta digikavereilta.

Kukaan ei ole seppä syntyessään, vaan 
harjoittelulla ja yhdessä oppien saavutetaan 
kaikille paremmat digitaidot.

Anneli Salmevaara Sissi Maijala Tuula Aavamäki
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Valkeassa talossa 12.10.2022 pidetty 
seminaari keräsi paikan päälle 
noin 60 henkilöä ja etäyhteyksillä 
seminaaria seurasi noin 160 henkilöä. 
Tilaisuuden ja paneelikeskustelun juonsi 
korusuunnittelija Jenni Ahtiainen.

Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen 
avasi seminaarin.

– Haluan kiittää Kuuloliittoa tärkeästä 
työstä: kuuloautosta, Kuule ja muista -hank-
keesta sekä kuulonsuojelutiedotuksesta. Kävin 
kesällä Kuuloautossa, ja toisessa korvassani 
todettiin kuulonalenema, jonka olin itsekin 
huomannut erityisesti hälyssä.

Mäkisalo-Ropponen painotti, että myös tin-
nitus on tärkeä ja liian vähän puhuttu aihe. 

– Minun perheessänikin tiedetään mitä 
tinnitus on, sillä miehelläni on tämä kiusalli-
nen vaiva. Mieheni sanoo, että sen kanssa voi 
elää, mutta joskus yöllä se häiritsee kovasti ja 
vaikeuttaa nukkumista.

KUULOLIITON ASIAN-
TUNTIJA ANNA-MAIJA 
TOLONEN kertoi 
tinnitus-kyselyn tu-
loksista*. Kuuloliiton 
keväällä tekemään 
kyselyyn vastasi 
1013 henkilöä, joista 
60 prosenttia kertoi 
kokeneensa tinnitusta 
aina. 41 prosenttia 
kertoi hakeneensa 
tinnitukseen apua. 

– Apua hakeneista 
72 prosenttia ker-
toi saaneensa vain 
vähän tai ei lainkaan 
apua. Moni ei edes 
yritä hakea apua, kos-
ka elää siinä käsityk-
sessä, ettei mikään 
auta. Tinnituksen 
hoito istuu huonosti 
terveydenhuoltoom-
me, koska häiritse-

vyyden vähentäminen vaatii aikaa, Tolonen 
totesi.

Vastaajista enemmistö oli naisia, vaikka 
tinnitusta on yhtä paljon miehillä kuin naisil-
la. Lieväkin kuulonalenema altistaa tinnituk-
selle.

– Vastauksissa nousi esille, että tinnitusää-
ni häiritsee eniten hiljaisuudessa, esimerkiksi 
nukkumaan mennessä. Usea vastaaja kertoi 
stressin pahentavan ääntä. Tinnitus voi aihe-
uttaa stressireaktion, jolloin hermosto aktivoi-
tuu. Tärkeintä olisi saada uhkaava leima pois.

Riittävä lepo, hyvät yöunet ja rentoutumi-
nen mainittiin usein keinoina vähentää tinni-
tuksen häiritsevyyttä.

– Kun sympaattinen hermosto rauhoittuu, 
myös tinnitus helpottuu. Hyvinä rauhoittumi-
sen keinoina kyselyssä mainittiin myös hieron-
ta, akupunktio, luonto ja liikunta.

AUDEX OY:N PSYKOLOGI KRISTIINA LAAKSO 
kommentoi kyselyn tuloksia ja kertoi erilaisis-
ta tinnituksen hoitomenetelmistä.

– Olen hoitanut tinnitusasiakkaita yli 
kaksikymmentä vuotta kognitiivisen käyt-
täytymisterapian avul-
la. Vaikka Kuuloliiton 
tinnitus-kyselyssä oli 
positiivinen sävy, usea 
vastaaja oli siinä käsityk-
sessä, ettei tinnitukselle 
voida tehdä mitään. Juuri 
tähän on tärkeää saada 
muutos. Moni koki tiedon 
saamisen ja sairauksien 
poissulkemisen helpotta-
van tilannetta, mikä on 
aivan totta.

Osa vastaajista oli 
saanut apua erilaisista 
taustaäänistä. 

– Taustaäänten on 
hyvä olla sen verran 
hiljaisella, että tinnitus 
yhä kuuluu. Tämä tukee 
äänen hyväksymistä. 
Myös hiljaisuudessa olo 
on tärkeää ja tukee so-
peutumista tinnitukseen, 
Laakso muistutti.

Terapiassa aivojen tul-

Teksti: ANNETTE FAGERSTRÖM
Kuvat: JUHA HIETALA

Tinnitus-seminaari

Tinnitukseen on aina toivoa

Korusuunnittelija
Jenni Ahtiainen

Erikoislääkäri  
Satu Lamminmäki
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kintaa tinnituksesta pyritään muuttamaan.
– Hoidon seurauksena aivot tottuvat ää-

neen, jolloin sitä ei enää tulkita negatiiviseksi 
ja uhkaavaksi. Terapian myötä elämänlaatu 
paranee. Hoito on vaikuttavaa huolimatta siitä 
mistä tinnitus johtuu, Laakso kertoi.

ERIKOISLÄÄKÄRI SATU LAMMINMÄKI (HUS) 
kertoi tinnituksen yleisyydestä ja hoitokäytän-
nöistä. 

– Tinnitusta esiintyy noin 15 prosentilla 
aikuisväestössä. Se on yleisempää muusikoil-
la ja melutyössä olevilla. Nuorilla erityisesti 
nappikuulokkeet ovat lisänneet meluvammoja 
ja tinnitusta.

Viime aikoina on tutkittu aiheuttaako koro-
na tinnitusta.

– Selvää näyttöä puolesta tai vastaan ei ole. 
On epäilty, että mahdollinen tinnitus koronan 
yhteydessä voi johtua tilanteen stressaavuu-
desta.

Tinnituksen hoidon tavoitteena on, että oire 
jää taka-alalle, eikä enää häiritse elämää. 

– Kun tinnitusta pitää uhkana, ääni usein 
voimistuu. Tinnituksen olemassaolo tulee 
hyväksyä. Puhutaan habituaatiosta eli tottu-
misesta ääneen. Tavoitteena ei siis ole poistaa 
ääntä kokonaan, vaan päästä eroon äänen 
aiheuttamista negatiivisista tunteista.

Kuulokojekuntoutus voi helpottaa tilannet-
ta, mikäli kuulon todetaan alentuneen.

– Kun kuulee paremmin ympäristön äänet, 
tinnitus ei kuulu enää niin voimakkaana. Sin-
nittely ilman kuulokojetta aiheuttaa sen, että 
kuulojärjestelmä käy ikään kuin ylikierroksil-
la. Tällöin voi tulla tunne, että myös tinnitus 
lisääntyy. Lämminmäki kertoi myös tinnituk-
sen digihoitopolusta.

– Suunnittelemme parhaillaan digihoito-
polkua, joka avattaneen vuoden 2023 aikana. 
Hoitoa tarvitsevat potilaat pääsevät verkossa 
toteutettavaan digihoito-ohjelmaan, josta löy-
tyy muun muassa tietoa ja ohjeita tinnitukses-
ta sekä erilaisia harjoitteita.

Seminaariin päättävässä paneelikes-
kustelussa olivat mukana Kukunori ry:n 
toimitusjohtaja Markus Raivio, kokemusasi-
antuntija Daniel Saarinen, Suomen Tinni-
tusyhdistyksen varapuheenjohtaja Markku 

Toukola ja audionomi Sanna Kotimäki. 
Paneelissa pohdittiin keinoja tinnituksen häi-
ritsevyyden vähentämiseksi. – Minkä tahansa 
sairauden tai oireen kohdalla tulisi pohtia 
estääkö se meitä elämästä tai eristääkö se 
muista. Mitä kaikkea me voimmekaan tehdä, 
huolimatta siitä mitä meidän päässämme ta-
pahtuu. Oire ei ole koko persoona. Mistä sinä 
unelmoit ja mitä kivoja juttuja elämässäsi on 
vielä tulossa? Unelma on polttoaine eteenpäin, 
Raivio pohti.

Saarinen puhui terapian merkityksestä.
–Omalla kohdallani kuuden kerran terapia 

auttoi ratkaisevasti tinnituksen hyväksymi-
sessä. En koe enää tinnitustani ahdistavana. 
Tärkeää on myös tehdä niitä asioita, jotka 
tuntuvat itsestä hyvältä.

Toukola peräänkuulutti luonnon ja vertais-
tuen merkitystä.

–Luin Kuuloliiton kyselystä, että luonnossa 
oleminen auttaa monia. Tämän olen itsekin 
huomannut. Esimerkiksi puron soliseva ääni 
rauhoittaa. Myös vertaistuki on tärkeää; yh-
dessä olemme enemmän kuin yksin.

Panelistit toivoivat empatiaa potilastyöhön. 
Myös Kotimäki halusi omassa puheenvuo-
rossaan muistuttaa, että on tärkeää muistaa 
ihminen kaiken takana.

– Tinnitus-potilaat tulee ottaa vakavasti. 
Terveydenhuollon ammattilaisilla tulee olla 
yhtenäinen viesti tinnituksesta.

****************

* Raportti Tinnitus-kyselyn tuloksista ja 
Toivoa tinnitukseen -opas löytyvät verkkosi-
vuiltamme: 

www.kuuloliitto.fi/toivoa-tinnitukseen 
Seminaari käynnisti Toivoa tinnituk-

sesta -kampanjan (12.-31.10.2022). Vaikka 
kampanja on päättynyt, Kuuloliitto pitää 
aihetta esillä myös tulevaisuudessa.
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Kuuloliitto osallistui työntekijöiden ja vapaaeh-
toisten yhteisvoimin Helsingissä 28.-29.9. järjes-
tetyille Hyvä ikä -messuille. Hyvä Ikä -messut 
on vanhustyön ja vanhuusiän oma tapahtuma, 
joka kokoaa yhteen niin alan ammattilaiset kuin 
ikääntyvät läheisineen.

Läsnäolo Messukeskuksessa kannatti: koi-
ranilmasta huolimatta messuilla riitti kävijää 
ja Kuuloliiton pisteellä vieraili kahden päivän 
aikana yhteensä 517 kuuloasioista kiinnostu-

Teksti ja kuvat: ANNIINA HORTO

Kuuloasiat kiinnostivat 
Hyvä ikä -messuilla

Kuuloliiton uusi koulutusmateriaali tarjoaa nyt 
kaikille yhdistyksille mahdollisuuden help-
poon ja hauskaan huulioluvun opiskeluun.

Huulioluvun opiskelun uudehko materiaali 
Hauskaa huuliolukua on ryhmäopetusmateri-
aali, joka on tehty ensisijaisesti kuuloyhdistys-
ten käyttöön, mutta sitä voivat käyttää myös 
muut huulioluvusta kiinnostuneet. Huulio-
luvun opetusmateriaali on ensimmäinen osa 
mahdollisesta laajemmasta kokonaisuudesta. 
Materiaali on suunniteltu hyvin helpoksi ottaa 
käyttöön ja sellaiseksi, että se soveltuu juuri 
kuuloyhdistysten käyttöön. Kyse on siis ryh-
mäopiskelumateriaalista. Harjoitukset ovat 
pari-tai ryhmäharjoituksia. Valmis paketti 
sisältää kaikki harjoituksissa käytettävät ma-
teriaalit sekä selkeät ohjeet vetäjälle. Huulio-
luvun ryhmäopetusmateriaali on tilattavissa 
s-postitse osoitteesta: oona.konttinen@kuu-
loliitto.fi. Jokainen Kuuloliiton yhdistys voi 
tilata maksutta yhden materiaalipaketin. 

Materiaalin käyttöönottoon on jo järjestetty 
vetäjille kaksi koulutusta, joista toinen pidet-
tiin kuluvan vuoden keväänä ja toinen loppu-
kesästä. Koulutuksessa käytiin läpi hyvinkin 

Teksti: ESA KALELA
Kuvat: ANNETTE FAGERSTRÖM

Huuliolukua 
opiskelemaan

nutta! Pisteellämme vierailleet halusivat keskus-
tella mm. kuulon apuvälineistä sekä siitä, milloin 
hakeutua kuulontutkimuksiin. Messuilla kävi 
lisäksi paljon vanhustyön ja kuntoutuksen am-
mattilaisia ja opiskelijoita, joita Kuule ja muista 
-hankkeen verkkokurssi kiinnosti kovasti.

Kuulosta kuultiin myös tapahtuman päälaval-
la, kun Kuule ja muista -hankkeen asiantuntija 
Tiina Ahonen pääsi esitelmöimään aiheesta ’’Kun 
kuulet, pystyt myös muistamaan – ikäkuulon 
vaikutus muistiin ja arjen toimintakykyyn’’. 
Myös esitys kiinnosti yleisöä, sillä kuuntelijoita 
kerääntyi molempina päivinä kuutisenkymmentä 
henkilöä.

Vielä kerran kiitos kaikille kävijöille sekä 
mahtaville vapaaehtoisillemme!

tarkkaan ryhmänvetäjän ohjeet: mitä kullakin 
tapaamiskerralla on tarkoitus tehdä, miten eri 
harjoituksia toteuttaa, mihin kiinnittää huo-
miota sekä miten ohjeistaa ja ohjata ryhmää. 
Lisäksi jaettiin käytännön vinkkejä juomapul-
loista peilin hyväksikäyttöön. Koulutukseen 
osallistujat kokivat annin hyödyllisenä, infor-
matiivisena ja rohkaisevana.

Jos yhdistyksessäsi on kiinnostusta huu-
lioluvun opiskeluun, kannattaa ensin tilata 
materiaali ja tutustua siihen. Jos toivotte kou-
lutusta materiaalin käyttöönottoon, ottakaa 
yhteyttä: esa.kalela@kuuloliitto.fi. Koulutusta 
voidaan järjestää niin pienelle kuin isommal-
lekin ryhmälle, joko etänä tai livenä. Huulio-
kerhojen vetäjät saavat lisäksi hienot vetäjä-
paidat, joista ohessa kuvat. 
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Teksti: PÄIVI VATAJA

Kuuloliitosta 
on valmistunut 
uusia nuoria 
kokemus-
toimijoita
Kuuloliitto on ollut pitkään muka-
na järjestöjen Kokemustoimintaver-
kostossa ja kouluttanut myös itse 
kuulotarinansa kertovia kokemus-
kouluttajia.  Tarkoitus on ollut 
tuoda kokemuksellista tietoa ja 
ymmärrystä niille, joilla ei itsellään 
ole vastaavaa kokemusta. Maail-
man ja lainsäädännön muuttuessa 
kokemusasiantuntijuuden kenttä on laajentu-
nut huomattavasti.  Kokemustietoa ja asiak-
kaiden osallisuutta on alettu arvostamaan yhä 
enemmän ja kokemusasiantuntijoiden käyttö 
ulottuu nykyään monille aloille. Kokemuksel-
lista tietoa käytetään nykyään paitsi potilaan 
tai vammaisen ihmisen kokemusmaailman 
ymmärtämisessä myös monien palveluiden ke-
hittämisessä ja suunnittelussa. Kokemuskou-
luttajat ovatkin muokkautuneet laaja-alaisiksi 
kokemustoimijoiksi, jotka tuovat oman arjen 
asiantuntijuuteen perustuvan näkökulmaansa 
mitä erilaisimpiin asioihin. 

Kuuloliitto järjesti oman nuorille aikuisille 
suunnatun kokemustoiminnan peruskurssin. 
Tarkoituksena oli kannustaa nuoria koke-
mustoiminnan pariin sekä pyrkiä vastaamaan 
niihin tarpeisiin, joita muutoksessa oleva 
kokemusasiantuntijuuden maailma vammais-

järjestöille tuo. Kurssi osoittautui suosituksi, 
hakijoita oli runsaasti eikä kaikki halukkaat 
valitettavasti mahtuneet mukaan. Koulutuk-
sessa oli mukana kaikkiaan viisitoista erilai-
sen kuulovamman omaava nuorta. Mukana on 
myös sisäkorvaistutteen ja luuankkuroidun 
kuulokojeen käyttäjiä sekä harvinaisiin kuu-
lovammaryhmiin kuuluvia nuoria. Koulutus 
muodostui etätehtävistä sekä kahdesta viikon-
loppukurssista, joista ensimmäinen järjestet-
tiin Helsingissä marraskuussa 2021 ja toinen 
Oulussa toukokuussa 2022. Omasta tiestään 
kuulovammaisena ja kokemusasiantuntija-
na kävivät nuorille puhumassa mm. Jenni 
Ahtiainen ja Kuuloliiton varapuheenjohtaja 
Janne Alkki.  Kaikkiaan Kuuloliitossa on 
nyt 35 koulutettua kokemustoimijaa valmiina 
lisäämään tietoisuutta kuulovammaisuudesta 
ja kehittämään kuulovammaisten palveluita.
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       NUORET 

Syksy on aluillaan. Lehdissä kirjavat värit 
ja aurinko paistaa puitten lomasta valaisten 
15 huonokuuloisen nuoren aikuisen vael-
lusretkeä Rokualla, Pohjois-Pohjanmaalla. 
Saavuimme torstaina iltapäivällä Rokuan 
Health & Spa hotellille, josta aloitimme 
vaellusretkemme. Talsittuamme vähän päälle 
kilometrin saavuimme ensimmäiseen yöpy-
mispaikkaamme. Huomasimme, että jotain 
outoa oli tässä paikassa. Kaikki oli lukossa 
ja ei ollut polttopuita valmiina. Internetin voi-
malla selvitettiin, että sitähän oltiin väärässä 
paikassa. Suunta oikealle leiriytymispaikalle 
löytyi ja pääsimme sinne vaikkakin vähän jo 
väsyneinä. Leiri saatiin pystyyn ja maittava 
illallinen syötyä. Hauskaa yhdessä oloa ja ju-
tustelua nuotion ympärillä tuntui lämpimältä 
syysillalta, vaikka ulkona olikin vilpoista. 
Pieni eksyminenkään ei enää haitannut. 

Seuraavana päivänä kunnon vaeltaminen 
sai alkunsa. Jonon kärki ja perä saivat omat 
radiopuhelimet kommunikointia varten. 
Kärkijoukoissa radiopuhelimen kera koodi-
nimi Ukkometso ja peräpäässä koodinimellä 
Kataja. Kävelimme vaellusreittiä välillä py-
sähtyen evästauolle, välillä katselemaan näh-
tävyyksiä. Trangioissa loihdittiin lounasta ja 
makkara oli herkkujen herkku. Päästyämme 
Pookivaaralle, sieltä löytyi näköalatorni, jo-
hon rohkeimmat uskaltautuivat kiipeämään. 
Heitä, jotka eivät uskaltaneet, tsempattiin 
koko ryhmän voimin ja kyllä he ainakin 
puoliväliin uskaltautuivat, mikä oli myös 
palkitseva suoritus. Illalla yövyimme kodan 
ympäristössä ja silloinkin nuotion äärellä oli 
iloinen tunnelma lettujen ja vaahtokarkkien 
kera. 

Viimeisenä vaelluspäivänä kävelytahti oli 
huipuissaan. Osa meni edeltä, osa tuli pe-
rästä, mutta kukaan ei jäänyt yksin. Pysäh-
dyimme lounaalle viimeiselle laavulle ennen 
hotellia. Trangiat taas tulille ja herkullinen 
Meksikon pata maistui. Siitä matka päät-
tyi hotellin uima-altaaseen ja illanviettoon. 
Karaoke raikui ja tanssiakin vielä jaksoi, 
vaikka jaloissa tuntui useamman päivän 
vaeltaminen. Sunnuntaina oli hyvästien 
aika ja kaikki pääsivät ehjänä kotimatkalle. 
Reitit eivät olleet vaikeita, joten suurimmilta 
eksymisiltä vältyttiin. Ruoka oli maittavaa 
ja sitä oli riittävästi. Sää oli mitä parhain ja 
nukkuakin tarkeni teltassa, kun muisti pitää 
pipon tiukasti päässä. Ainutlaatuinen reissu 
mahtavalla porukalla. Ukkometso kuittaa

Nuorisotoimikunnan kokemuksia Nutossa 
toimimisesta
Mahtavaa on ollut päästä suunnittelemaan ja 
toteuttamaan tapahtumia. Nutossa toimimisessa 
myös hyötyä työelämässä. Saa hienoja kokemuksia 
ja hyviä kavereita! :)

Fanni

Nutossa toimiminen on ollut ihan huippua! Oon 
kokenut siistejä juttuja ja oppinut paljon uutta 
:) Pääsee myös läheltä näkemään ja itsekin edis-
tämään huonokuuloisten nuorten asioita. Nuto-
hommissa voi hyödyntää omia vahvuuksia ja tehdä 
asioita jotka kiinnostaa, kuitenkin ihan sen verran 
aikaa käyttäen kun itse haluaa. Sanoisin että eh-
dottomasti parasta on ollut tutustua muihin nuto-
laisiin ja kaikkiin keitä matkan varrella tavannut! 

Susanna

Jos kiinnostaa olla mukana järjestämässä kivoja 
tapahtumia, niin suosittelen pyrkimään Nutoon. 
Nuto-porukka on mahtava ja kaikilla on omia vah-
vuuksia, mitkä tuovat Nutoon. Nuton tapahtumis-
ta saa vertaistukea, kavereita ja uusia kokemuksia. 

Oona

Nutossa mahtavinta on, kuinka jokainen voi 
käyttää omia vahvuuksiaan, mutta samalla pääsee 
myös haastamaan itseään. Kokouksista saa samal-
la hyvää harjoitusta päätöksien tekemisestä ja vä-
lillä jokainen  joutuu myös tekemään kompromis-
seja, sillä mielipiteitä on monenlaisia, mutta aina 
löydetään jokin ratkaisu:) Suosittelen hakemaan 
Nutoon, mikäli haluaa päästä vaikuttamaan Nu-
ton tapahtumien suunnitteluun sekä parantamaan 
huonokuuloisten asemaa yhteiskunnassa.

Emma

Nutossa saa takuuvarmasti opettavaisia kokemuk-
sia, uusia kavereita ja hyviä muistoja! Olemalla 
osa Nutoa pääset hyödyntämään kiinnostuksiasi 
esimerkiksi tapahtumien suunnittelemisessa taikka 
visuaalisten mainosten luomisessa. Sinut tullaan 
hyväksymään mukaan porukkaan omana itsenäsi, 
ja yhdessä muiden kanssa voit edistää huonokuu-
loisten asioita :) 

Kiia 

Mieleenpainuvinta Nutossa on ollut tapahtumat 
mitä ollaan yhdessä muiden Nutolaisten kanssa 
päästy suunnittelemaan ja toteuttamaan. Tulee hy-
vä mieli, kun näkee että tapahtuma on onnistunut 
ja kaikilla on kivaa. Nutossa olen oppinut uusia 
asioita itsestäni ja toisista ihmisistä. Olen saanut 
uusia ystäviä muista Nutolaisista ja myös tapah-
tumista. Olen kokenut turvalliseksi olla osana näin 
ihanaa porukkaa. Suosittelen lämpimästi Nutoon 
liittymistä, sillä se on opettavaista ja antaa paljon. 
Moottorikorvien porukka on ihan best! <3

Janna  
 

Rokua vaellusleiri 
8.–11.9.2022
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Toimitamme kuuloapujärjestelmiä yli 30 
vuoden kokemuksella. 
Tarvittaessa autamme induktiosilmukan 
suunnittelussa ja käyttöönotossa.

PAREMPAA KOMMUNIKOINTIA !

 Kannettavat kuuntelupisteet

 Palvelupisteen ja lasitiskin puhejärjestelmät

 Suurempien tilojen induktiosilmukat

 Kuuntelujärjestelmät Infrapuna ja radiotaajuus

Lisätietoa: Soita 0400-580141

www.contacta.co.uk



Sinulla on oikeus 
nauttia joulukirkossa!

Vastuulliset organisaatiot 
tarjoavat kuuloesteettömiä  

palveluja.

Löydä kuuloesteettömät 
kirkot osoitteesta: 

Lisätietoa Kuulokuvat.fi-palvelusta löydät verkkosivuiltamme: www.qlu.fi/kuulokuvat

Kuulokuvat.fi on kuuloesteettömyysportaali 
verkossa. Palvelussa voit etsiä kuuloesteettömiä 
tiloja ja palvelupisteitä.

Mikäli etsimääsi tilaa tai valmista ehdotusta  
tilasta ei vielä löydy, voit tehdä uuden ehdotuksen 
osoitteessa: https://kuulokuvat.fi/suggest
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Kuntoutus on Kelan tarjoamaa ja majoitus sekä 
täysihoito on ilmaista.

NUORTEN 
KUNTOUTUSJAKSOT

Vauvasta vaariin
-me autamme!

A I K U I S T E N  Y K S I L Ö K U N T O U T U S -
J A K S O T  2 0 2 3

9.-13.1.2023

30.1.-3.2.2023

6.-10.3.2023

22.-26.5.2023

7.-11.8.2023

9.-13.10.2023

11.-15.12.2023

Kuulovammaisten
aikuisten jaksot:
 

Kuntoutuksissamme pysähdytään kuulo- ja
kuulonäkövammaisuuden äärelle, annetaan
tietoa ja jaksamista arkeen sekä jokaiselle
tärkeää vertaistukea.

Kattavissa yksilökuntoutuksissamme saatte paljon
tietoa niin moniammatilliselta työryhmältä kuin
asiantuntijoiltamme. Meillä jokainen kuntoutuja
otetaan huomioon yksilönä.

Sopeutumisvalmennus sopii
elämäntilanteeseen jossa kaipaatte lisää
tietoa, vertaistukea ja uuden
elämäntilanteen hyväksymistä.

Vamma koskettaa aina myös perhettä ja
läheisiä sen takia he ovat hyvin tervetulleita
jaksoillemme.

16.-20.1.2023
13.-17.3.2023
28.8.-1.9.2023
6.-10.11.2023

CI-jaksot:

6.-10.2.2023
29.5.-2.6.2023
25.-29.9.2023

Ménière-jaksot:

Kuulonäkövammaisten
aikuisten jaksot:

8.-12.5.2023
12.-16.6.2023
21.-25.08.2023
23.-27.10.2023

AIKUISTEN 
SOPEUTUMISVALMENNUKSET 2023
86498 Kuulovammaisen aikuisen
sopeutumisvalmennus, Meniere: 20.-24.3.2023

86495 Kuulovammaisen aikuisen
sopeutumisvalmennus: 26.-30.6.2023

86496 Kuulovammaisen aikuisen
sopeutumisvalmennus, työikäiset: 11.-15.9.2023

86497 Kuulovammaisen aikuisen
sopeutumisvalmennus, eläkeikäiset:
18.-22.12.2023

Lisätietoja ja neuvoja hakemiseen:

044 770 8444
ma-to 9-15, pe 9-13

asiakaspalvelu@auris.fi

Kuulo-Auris, 
c/o Valkea Talo
Ilkantie 4, 
00400 Helsinki

www.kuuloauris.fi  

@kuuloauris

facebook.com/kuuloauris

11.-14.4.2023
4.-8.9.2023
27.11.-1.12.2023

23.-27.1.2023
20.-24.2.2023
17. -21.4.2023
5.-9.6.2023
2.-6.10.2023
13.-17.-11.2023

Pienten lasten (alle
kouluikäiset)

yksilökuntoutus:
 27.2. - 3.3.2023

27. - 31.3.2023
24.-28.4.2023
18. - 22.9.2023
30.10. - 3.11.2023

Alakouluikäisten
yksilökuntoutus:

 

LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN 
SOPEUTUMISVALMENNUS

86501 alakouluikäiset, noin 7-12 -vuotiaat, 
3.-6.4.2023 + 15.-17.5.2023

86499 alle kouluikäiset, 
2.-5.5.2023 + 16.-18.8.2023

86500 koulunsa aloittavat, noin 6-7vuotiaat,
19.-22.6.2023 + 2.-4.8.2023

86502 alakouluikäiset, noin 7-12-vuotiaat,
16.-19.10.2023 + 22.-24.11.2023

L A S T E N  Y K S I L Ö K U N T O U T U S -
J A K S O T  2 0 2 3
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1(1) 
 

 

Kuuloliiton kuulokurssit 2023 
 

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 kei-
noista ovat osa kurssiohjelmaa. Kurssit toteutetaan STEA-avustuksella. Kurssit ovat osallis-
tujille maksuttomia, mutta matkakuluista osallistujat vastaavat itse.

 
Kuuloliiton kuulokurssit on tarkoitettu ikäänty-
neille kuulokojeiden käyttäjille ja heidän lähei-
silleen. Lisäksi järjestämme kaikenikäisille tinni-
tusteemaisen kurssin sekä työikäisten kurssin. 

• Iisalmi 15.-16.3.  
• Imatra 21.-22.3. 
• Kittilä 26.-27.4. 
• Oulu 24.-25.5. 
• Laukaa 26.-27.9. 
• Tinnitus 1.-2.11., Tampere 
• Työikäisten kurssi 25.-26.11., Helsinki 

Alueilla toteutettavat kurssit sisältävät kahden 
päivän kurssiohjelman ja puolen vuoden ku-
luttua järjestettävän jatkotapaamisen, jonka 
ajankohta sovitaan kurssilla (pl. tinnituskurssi). 
Kuhmoisissa Kopolan kurssikeskuksessa toteu-
tettavat kurssit sisältävät viiden päivän kurs-
siohjelman. 

 

 

Majoitus järjestetään täysihoidolla. Osallistujil-
ta edellytetään omatoimisuutta, koska kurssilla 
ei ole avustavaa henkilökuntaa.  

Kopolan kurssit (Kuhmoinen): 
• 13.-17.2.  •  21.-25.8. 

• 6.-10.3.   •  11.-15.9. 

• 20.-24.3.  •  2.-6.10. 

• 24.-28.4.  •  16.-20.10. 

• 8.-12.5.  •  6.-10.11. 
• 26.-30.6. 

Hakemukset tulee lähettää kuusi viikkoa 
ennen kurssin ajankohtaa, joko täyttämällä 
sähköinen hakemus Kuuloliiton verkkosivuilla, 
sähköpostilla tai maapostina. Kaikille hakijoille 
ilmoitetaan kurssivalinnasta noin kolme viikkoa 
ennen kurssia. Valinnassa etusijalla ovat haki-
jat, jotka eivät aikaisemmin ole osallistuneet 
Kuuloliiton kuulokursseille.

Lisätietoja ja hakemukset: 

Kuuloliiton verkkosivut: https://www.kuuloliitto.fi/palvelut/kuulokurssit/  
Imatran, Oulun, Laukaan, tinnitus- ja työikäisten kurssit: Asiantuntija Anna-Maija Tolonen  
anna-maija.tolonen@kuuloliitto.fi, p. 044 752 5574, Puutarhakatu 8 b F 607, 20100 Turku 
Iisalmen ja Kittilän kurssit: Asiantuntija Maria Timonen maria.timonen@kuuloliitto.fi, p. 0400 903 
407, Kuuloliitto ry, PL 1199, 70211 Kuopio 
Kopolan kurssit: Asiantuntija Sanna Lehtoväre sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi , p. 040 770 3803, 
Kopolan kurssikeskus Velisjärventie 50, PL 11, 17801 Kuhmoinen 
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ETÄKUULOKURSSIT JA ETÄVERTAISRYHMÄT 2023
Etäkuulokursseilla ja etävertaisryhmissä käsitellään kuuloon/tinnitukseen liittyviä teemoja.
Kursseilla ja ryhmissä on mahdollisuus käydä vertaiskeskustelua sekä vaihtaa kokemuksia
arjessa toimimisesta ja työssä jaksamisen keinoista. Tapaamiset toteutetaan Teams-alustalla.
Ohjeet osallistumisesta lähetämme ilmoittautuneille. Ohjaajina toimivat Kuuloliiton asiantuntijat.

ti 17.1 klo 18.00-19.30
ti 24.1 klo 18.00-19.30
ti 31.1 klo 18.00-19.30
Jatkopäivä syksyllä 2023

Kurssille voi osallistua myös yhdessä läheisen
kanssa. Ilmoittautuminen 2.1.2023 mennessä:
sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi. Lähetä nimi,
sähköpostiosoite, läheisen osallistuminen
ryhmään ja keskusteluaiheet, joita toivoisit
tinnituksen etäkurssilla käsiteltävän.

ti 21.2. klo 18.00-19.30
ti 28.2. klo 18.00-19.30
ti 7.3. klo 18.00-19.30
Jatkopäivä syksyllä 2023

Ilmoittautuminen 6.2.2023 mennessä:
sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi. Lähetä
nimi, sähköpostiosoite ja keskusteluaiheet,
joita toivoisit vertais-tapaamisissa
käsiteltävän.

ti 18.4. klo 10.00-11.30
ti 25.4. klo 10.00-11.30
ti 2.5. klo 10.00-11.30
Jatkopäivä syksyllä 2023

Etäkuulokuulokurssille voi myös osallistua
yhdessä läheisiensä kanssa. Ilmoittautuminen
3.4.2023 mennessä:
sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi. Lähetä nimi,
sähköpostiosoite, läheisen osallistuminen
ryhmään ja keskusteluaiheet, joita toivoisit
etäkuulokurssilla käsiteltävän.

                                                                             
to 2.2. klo 18.00-19.30 
to 9.2. klo 18.00-19.30
Jatkotapaaminen syksyllä 2023

Läheisten etävertaisryhmä on tarkoitettu
huonokuuloisten läheisille.
Ilmoittautuminen 27.1.2023 mennessä:
sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi. Lähetä nimi,
sähköpostiosoite ja keskusteluaiheet, joita
toivoisit vertaistapaamisessa käsiteltävän.
 

TINNITUKSEN ETÄKURSSI

KUULON ETÄVERTAISRYHMÄ TYÖIKÄISILLE

ETÄKUULOKURSSI IKÄÄNTYNEILLE 

LÄHEISTEN ETÄVERTAISRYHMÄ 

Lisätietoja: Sanna Lehtoväre p. 040 770 3803, sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi 
 ja Anna-Maija Tolonen p.044 752 5574 anna-maija.tolonen@kuuloliitto.fi   
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Ilmoitustaulu

TUETUT LOMAT HUONOKUULOISILLE 
AIKUISILLE JA LAPSILLE LÄHEISINEEN

Vertaisloma aikuisille
LOMAPAIKKA  LOMA-AIKA
Kruunupuisto Oy  
(Punkaharju)  07.08.2023- 
  12.08.2023
Lehmirannan lomakeskus  
(Salo)  14.08.2023- 
  19.08.2023
Kuntoutuskeskus  
Kankaanpää  20.08.2023- 
  25.08.2023
Kylpylähotelli Peurunka  
(Laukaa)  17.09.2023- 
  22.09.2023

TUETTU LOMA LAPSIPERHEILLE, MISSÄ 
JOLLAIN PERHEENJÄSENELLÄ ON 
KUULOVAMMA

Vertaislomat lapsiperheille
LOMAPAIKKA  LOMA-AIKA
Tanhuvaaran Urheiluopisto  
(Savonlinna)  09.07.2023- 
  14.07.2023
Omavastuuosuudet: 
Loman omavastuuosuus on 25 €/hlö/vrk, alle 
17-vuotiaat veloituksetta. 
Matkakuluista lomalaiset vastaavat itse.

Loman sisältö:
Lomaan sisältyy täysihoito, majoitus kahden hen-
gen huoneessa tai perhekoon mukaisissa huoneissa/
huoneistoissa, ryhmäkohtainen lomaohjelma, johon 
osallistuminen on vapaaehtoista. sekä lomapaikan 
allasosaston ja kuntosalin käyttö. Kuuloliitosta on 
mahdollisuuksien mukaan lomilla mukana vapaa-
ehtoinen vertaisohjaaja järjestäen pienimuotoisia 
ohjelmatuokioita. Kuuloliitto järjestää pääsään-
töisesti 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 tu-
kea ja voimavaroja. Lomalla tulee selviytyä itsenäi-
sesti tai oman avustavan henkilön kanssa. 
Lomakohteissa noudatetaan viranomaisten 

ohjeita ja tehdään erityisjärjestelyitä, jotta 
lomailu on turvallista. Hygieniaan, turvavälei-
hin ja ohjelmien järjestämiseen on kiinnitetty 
erityistä huomiota. Lomalainen arvioi kuiten-
kin itse, voiko osallistua lomalle. Mikäli lo-
malainen kuuluu vakavan koronavirustaudin 
riskiryhmään, hänen kannattaa keskustella 
hoitavan lääkärin kanssa, onko osallistumi-
nen suositeltavaa. MTLH tarjoaa lomalaisille 
maskit.
Hakemuksen täyttäminen: 
Samassa taloudessa asuvat (puoliso ja lapset) 
täyttävät yhden yhteisen hakemuksen, muutoin 
jokainen hakee lomalle henkilökohtaisesti. Puut-
teellisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitellä. 
Henkilötunnus ilmoitetaan täydellisenä, sekä muut 
henkilö- ja osoitetiedot. Tulotiedot on merkittä-
vä myös puolison osalta, vaikka lomaa anoisikin 
yksinään. Lomatuen tarpeen perustelut ovat 
välttämättömät, koska MTLH tekee lomavalin-
nat niiden perusteiden mukaan, jotka hakija 
on hakemuksellaan ilmoittanut lomatuen tar-
peelleen. Perusteluja-kohtaan on syytä kirjoittaa 
sosiaaliset, taloudelliset ja terveydelliset, erityisesti 
kuuloon liittyvät asiat, esim. kuulokoje ja huonon 
kuulon aiheuttamat vaikeudet. 
Hakemukseen on merkittävä sille varattuun 
kohtaan tieto järjestöstä ja kohderyhmästä, 
jonka varaamaa lomajaksoa anotaan ”Kuu-
loliitto/Aluetyö”. Hakemuksessa voi ilmoittaa 
3 lomatoivetta. Lomatuen hakeminen ei edellytä 
Kuuloliiton paikallisyhdistyksen jäsenyyttä. Tue-
tun loman voi saada korkeintaan joka toinen 
vuosi. Myönteisistä lomatukipäätöksistä ilmoite-
taan lomatuen saajalle noin 2 kk ennen loman alka-
mispäivää. Hakemuksia ei palauteta. Peruutukset 
myönnetystä lomatuesta on tehtävä henkilökohtai-
sesti 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, Ruoholah-
denkatu 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 040 770 3803, sanna.lehtova-
re@kuuloliitto.fi 
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KOPOLAN OMAKUSTANTEISET 
TAPAHTUMAT V.2023

Omakustanteiset loma- ja viikonlopputapahtu-
mat on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille. Ta-
pahtu-mien hintaan kuuluvat ruokailut, majoitus 
ja ohjelma. Tapahtumiin ei sisälly liinavaatteita, 
mutta ne voi saada 15 euron lisähintaan Kopo-
lasta tai tuoda itse. Tapahtumat alkavat yleensä 
perjantai-iltana, jolloin tarjolla on iltapalaa ja 
sauna. ”Mitä meille kuuluu?”-vertaistapaamiset 
ovat ti-to. 

TAPAHTUMA:  AJANKOHTA 
 
”Mitä meille kuuluu?” 
-vertaistapaaminen 1 14.-16.3
Neulontaviikonloppu 14.-16.4
”Mitä meille kuuluu?” 
-vertaistapaaminen 2             3.-5.5
Keväinen lomaviikko  22.-26.5
Patikkaviikko 17.-21.7
Kesäinen lomaviikko  7.-11.8
Frisbee/Neulontaviikonloppu 11.-13.8
”Mitä meille kuuluu?”- 
 vertaistapaaminen 3            29.-31.8
”Mitä meille kuuluu?” 
- vertaistapaaminen 4             19.-21.9

Tapahtumiin voi ilmoittautua sähköisesti Kuulo-
liiton verkkosivuilla, sähköpostilla san-na.lehto-
vare@kuuloliitto.fi  tai p. 040 770 3803.

Yhteystiedot 
Kuuloliitto ry, Kopolan kurssikeskus
Velisjärventie 50, PL 11, 17801 Kuhmoinen
Sanna Lehtoväre
sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi
p. 0407703803
Facebook sivut: Kopola Kuhmoinen

Ilmoitustaulu

Kuuntele turvallisesti
Nämä langattomat bluetooth-kuulokkeet 
eivät peitä korvakäytävää, vaan asettuvat 
aivan korvien eteen, leukaluiden päälle.
Hinta: 90 € (sis. alv. 24 %)
www.aviris.fi
p. 09 3960 4700

Suomen Tinnitusyhdistys ry:n 
vuosikokous 

20.11.22 klo 14.00-16.00

Lahden Link keskus, Hämeenkatu 26, Lahti

TERVETULOA

Kahvitarjoilu

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

Yhteystiedot. Toimituksen yhteystiedot löytyvät 
lisäksi lehden sisäkannesta. 

Seuraa 
Kuuloliittoa 

somessa

Neuvontapuhelin palvelee 
maanantaisin klo 9-15

(09) 580 3370 tai 
info@kuuloliitto.fi
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Kuuntele turvallisesti
Nämä langattomat bluetooth-kuulokkeet 
eivät peitä korvakäytävää, vaan asettuvat 
aivan korvien eteen, leukaluiden päälle.
Hinta: 90 € (sis. alv. 24 %)
www.aviris.fi
p. 09 3960 4700
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Johanna Karinen aloitti syyskuussa 
järjestötyön asiantuntijan sijaisena. 

Mistä olet kotoisin?
– Olen kotoisin Kannuksesta, Keski-Poh-

janmaalta. Olen asunut myös mm. Lapualla, 
Tampereella, Helsingissä sekä useassa paikas-
sa Yhdysvalloissa. Perheeni kanssa olemme 
nyt asuneet Klaukkalassa Nurmijärvellä jo 15 
vuotta.
Miten päädyit hakemaan nykyistä tehtä-
vääsi?

– Olen tehnyt ison osan työurastani kehi-
tysyhteistyön ja kansainvälisen työn parissa, 
ja nyt olen jo jonkin aikaa halunnut päästä 
tutustumaan kotimaan järjestötyöhön. Kuu-
lovammaisala on minulle entisestä tuttua ja 
yhdistysten ja vapaaehtoisten kanssa toimimi-
nen kiinnosti!
Mitä olet tehnyt aiemmin työurallasi?

– Olin pitkään Kuurojen Liitossa hankevas-
taavana kehitysyhteistyön parissa. Siinä työs-
sä tuin kehittyvien maiden kuurojen järjestöjä 
ja yhteisöjä muun muassa järjestötyössä, 
viittomakielen tutkimuksessa, tulkkikoulutuk-
sessa ja edunvalvonnassa. Viimeisin työpaik-

kani oli kiertotalouteen ja kehitysyhteistyöhön 
erikoistunut säätiö UFF, jossa työni oli tukea 
kehittyvien maiden kumppaneitamme erilai-
sissa hankkeissa ja erityisesti vammaisten ih-
misten huomioimisessa ja mukaan ottamisessa 
yhdessä tehtävään työhön. Tein myös työtä 
sen eteen, että mahdollisimman moni vammai-
nen lapsi pääsisi kouluun. Kehittyvissä maissa 
vammaiset lapset jäävät usein ilman koulu-
tusta ja on tärkeää, että kaikilla lapsilla on 
oikeus päästä kouluun ja että kouluissa opetus 
on saavutettavaa ja kouluympäristöt esteettö-
miä.
Mikä on koulutuksesi? Missä opiskelit?

– Olen yhteiskuntatieteiden maisteri ja opis-
kelin Tampereen Yliopistossa.
Mitä kaikkea toimenkuvasi Kuuloliitossa 
sisältää?

– Toimin järjestötyön asiantuntijan sijaisena 
ja vastuullani on ainakin nyt aluksi pääasialli-
sesti Kaakkois-Suomen kuulopiiriin ja kuulo-
autoon liittyvät asiat. 
Miten työt ovat lähteneet käyntiin? Mit-
kä ovat olleet haasteita, entä positiivisia 
kokemuksia?
 – Työt ovat omasta mielestäni lähteneet 
käyntiin oikein mukavasti! Minut on otettu 
todella kivasti mukaan työyhteisöön ja olen 
ehtinyt jo osallistua yhteen Kuuloauton tilai-
suuteen sekä käydä tutustumassa Kouvolassa 
Kaakkois-Suomen kuulopiirin aktiiveihin. 
Vastikään pidetyssä liittokokouksessa pääsin 
myös tutustumaan liiton ja yhdistysten toi-
mintaan sekä tapaamaan uusia ihmisiä. Uu-
dessa työpaikassa on aina haastavaa, kun on 
paljon uusia asioita opittavana, mutta uuden 
oppiminen tekee hyvää aivoille ja nautin siitä! 
Olen nyt ollut nelisen viikkoa töissä liitossa ja 
pitänyt siitä kovasti.
Mitä odotat työskentelyltä Kuuloliitossa?

– Toivon oppivani lisää kuuloon liittyvistä 
asioista sekä vapaaehtoistoiminnasta. Olen 
jo ehtinyt nähdä, että meillä on paljon upeita 
vapaaehtoisia tekemässä hyvää työtä ympäri 
Suomen ja on hienoa oppia sekä heiltä että 
liiton asiantuntijoilta. Toivon voivani olla 
tukemassa sekä kuuloauton että Kaakkois-
Suomen alueen vapaaehtoisia ja kehittämässä 
toimintaa yhteistyössä heidän kanssaan.
Mitä harrastat vapaa-ajalla?

– Olen lukenut koko ikäni paljon ja nykyään-
kin luen usein, juuri nyt eritoten ruotsinkieli-
siä dekkareita kielen virkistämiseksi. Rakas-
tan myös kutoa ja ennen kaikkea suunnitella 
ja aloittaa uusia kutomisprojekteja – valmiiksi 
saaminen onkin sitten toinen juttu. Perheen 
kanssa vietetty aika esimerkiksi metsäkäve-
lyillä ja kansalaisopiston zumba-tunnit ovat 
myös iloa tuottavia asioita elämässäni.

Esittelyssä liiton uudet työntekijät
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Ledaren
”Det egna välbefinnandet kan stödjas 

med enkla och små gärningar.”

Eftermiddagstidningar och morgonpro-
gram på teven tar nästan varje vecka 
upp nya undersökningar som berättar 
hur vi håller oss unga. Hur vi förebygger 

minnes-, hjärt- och kärlsjukdomar. Hur vi ska 
sova och röra på oss. Hur vi håller vår mental 
hälsa i skick. I detta informationsflöde kan vi 
bli förbryllade och börja fundera på hur svårt 
det är att sköta om sig! I Kuule ja muista-pro-
jektet (Hör och kom ihåg) vill vi ta upp hur 
enkla och små saker gärningarna för det egna 
välbefinnandet är. 

Genom att äta mångsidigt och rikligt med 
färgrika vegetabilier, grönsaker och rotsa-
ker sörjer vi för vår eget välbefinnande. Med 
hälsosam vardagsmat sköter vi om tillräckligt 
protein-, fiber- och fettintag, när vi kompone-
rar kosten enligt näringspyramiden som är 
bekant för oss alla. 

Man måste även röra på sig och den dagliga 
motionen kan enkelt bestå av vardagssysslor 

och resor till butiken. 
Det är viktigt 

att fundera på 
vilket sätt att 
röra på sig är 
lämpligast 
just för dig 
och hurdan 
motion som 
ger dig 
välbehag. 
För någon 
kan det 
vara att 

Aktivt åldrande  
– gärningar för det egna välbefinnandet

plocka svampar i höstskogen, för någon annan 
att röra på sig i sitt eget hem och någon tredje 
utnyttjar sin egen kommuns motionstjänster. 
Enligt undersökningar är motion utomhus till-
sammans med andra bra för hjärnan och det 
framkallar viktiga positiva känslor hos oss.

Att delta och umgås med andra människor 
är ett effektivt sätt att sköta om hjärnhälsan.  
När vi växelverkar med varandra använder 
och utnyttjar vi alla delområden i hjärnan. 
Vi får delta i samtal och vi upplever olika 
känslor. Vi skrattar och även gråter då och 
då. Detta slags aktivt bruk av hjärnan ger oss 
även skydd mot minnessjukdomar. 

Det är viktigt att utmana hjärnan också 
med olika slags pussel och uppgifter. Exem-
pelvis inlärning av digikunskaper och använd-
ning av digitala enheter är bra hjärngympa. 
Hörselförbundets Digitaidot-spel är ett ut-
märkt sätt att öva användning av digitala 
enheter tillsammans. Genom att delta i din 
lokala hörselförenings verksamhet förstärker 
du i själva verket din hjärnas hälsa på många 
sätt.  

Som motvikt till all daglig aktivitet behöver 
hjärnan även tillräckligt med återställande 
sömn. Under sömnen behandlar hjärnan de 
saker som upplevts och den nya kunskap som 
fåtts under dagen. Människan lär sig när hen 
sover. Det är värt att vårda sömnen och en 
liten tupplur kan rentav vara en hälsogärning. 

I Kuule ja muista-projektet har vi velat lyfta 
fram hörselvård och rehabilitering som ett sätt 
att förebygga minnessjukdomar och vårda sin 
egen hjärnhälsa. Genom att använda en hö-
rapparat kan du bromsa eller t.o.m. förebygga 
uppkomsten av en minnessjukdom samt främ-
ja ditt deltagande och din funktionsförmåga.

Genom att fästa uppmärksamhet på dessa 
enstaka vardagliga saker gör vi oss själva en 
stor tjänst. Aktivt åldrande berör inte bara 
äldre människor, utan vi alla skapar grun-
derna för gott åldrande varje dag, under hela 
vårt liv.  

MAARIT HONKASOLA
expert, Kuule ja muista-projektet

 35 



 36 


