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Kädessäsi on Kuuloviestin uusi versio, joka on osa 
liiton brändi- ja ulkoasu-uudistusta. Tavoitteena on ollut 
ilmeeltään nykyaikainen, selkeä ja raikas lehti.

Kuuloviesti-lehdellä on perinteisesti ollut suuri merkitys 
jäsenistöllemme. Edelleenkin se on keskeisin tietolähde 
monille, vaikka jaammekin yhä enemmän tietoa sähköis-
ten kanavien kautta. Lukijakyselyn perusteella vain harva 
olisi valmis luopumaan painetusta lehdestä, mutta selvi-
tämme jatkossa myös sähköisen lehden käyttöönottoa.

Viime syksynä päätetty liiton ulkoasu-uudistus valmistuu 
kokonaisuudessaan kevään kuluessa, kun kaikki viestintä-
materiaalit saadaan päivitettyä. Vielä tämän vuoden ajan 
käytämme kuitenkin vanhoja esitteitä ja materiaaleja 
uusien rinnalla.

Ulkoasu-uudistus on osa liiton brändin eli identiteetin 
uudistamista. Haluamme viestiä, että olemme moderni ja 
rohkea, mutta samalla myös luotettava ja helposti lähes-
tyttävä toimija. Uuden logon korva muodostaa puhekup-
lan, mikä viittaa kommunikaatioon ja yhteisöllisyyteen. 
Logon kaksi korvaa taas kertovat, että toiminnassamme on 
mukana monenlaisia ryhmiä ja kuuntelemme toisiamme.

Ulkoasu-uudistuksen keskeinen tavoite on yleensä muista 
erottautuminen ja tunnistettavuus. Järjestöt ovat kilpai-
lutilanteessa paitsi toistensa niin myös monien muiden 
vapaa-ajan aktiviteettien kanssa. Tämän vuoden aikana 
yksi keskeinen kehittämisen kohde liitossa on jäsen- 
hankinta ja -palvelut. Toivottavasti uusi ulkoasu osaltaan 
auttaa tässä työssä.

Juha Hietala 
Päätoimittaja

Kuuloviesti  
uudistuu
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LYHYESTI

Tuomioistuinten tulkinta 
yhdenvertaisuuslaista uhkaa 
syrjäyttää työelämästä

Marraskuun lopussa hovioikeus katsoi päätök-
sessään, ettei työnantajalla ollut velvollisuutta työ-
olosuhteiden kohtuullisiin mukautuksiin koeajalla ja 
kuulovammaisen henkilön työsuhteen päättämiselle 
oli asiallinen perustelu. Asianomaisen työntekijän 
mukaan koeaikapurku on tehty nimenomaisesti 
kuulovamman vuoksi, eikä hän saanut kohtuullisia 
mukautuksia työpaikalla. Asiassa oli riidatonta se, 
että työntekijä oli kertonut työnantajalle kuulovam-
mastaan ennen työsuhteen alkamista. Hovioikeuden 
päätös ei ole vielä lainvoimainen, ja asiassa on haettu 
valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. 

Kuuloliitto nosti kannanotossaan esiin, että yhden-
vertaisuuslaissa määritelty velvollisuus kohtuullisten 
mukautusten tekemiseen koskettaa yksiselitteisesti 
myös koeaikaa. Lisäksi yhdenvertaisuusvaltuutettu 
on omassa lausunnossaan todennut, että lähtökoh-
taisesti työnantajan tulisi edistää yhdenvertaisuutta 
sekä pohtia kohtuullisten mukautusten tarvetta, 
vaikka työntekijä ei niitä erikseen pyytäisikään. 

Hovioikeuden päätöstä on pidetty laajasti epäoikeu-
denmukaisena ja syrjivänä kuulovammaisten henki-
löiden ja heitä edustavien järjestöjen keskuudessa. 
Lisäksi julkisuudessa asian on nostanut esille myös 
kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen.

Vammaisten tulkkauspalvelun 
uutiskirje

Uutiskirje vammaisten tulkkauspalvelusta kokoaa 
ajankohtaiset uutiset ja vinkit asiakkaille ja 
sidosryhmille.

Tilaa uutiskirje: kela.fi/uutiskirjeet

Kuuloliiton ulkoasu uudistuu
Kuuloliiton uusi ulkoasu julkistettiin liittokokouk-
sen seminaarissa 28.10.2022. Kuuloliiton logo ja graa-
finen ohjeistus ovat nyt kaikkien ladattavissa liiton 
www-sivuilta.

kuuloliitto.fi/yhdistyksille/logo-ja-graafinen-ohjeisto

Visuaalisen ilmeen on suunnitellut graafinen suun-
nittelija Hannamari Kovanen Noon Kollektiivista. 

Yhdistykset saavat halutessaan käyttöön liiton logon, 
jonka yhteyteen on lisätty yhdistyksen nimi. Logon 
voi tilata sähköpostitse osoitteesta annette.fagerst-
rom@kuuloliitto.fi. 

Hallituksen päätöksiä

Joulukuussa 2022 pidetyssä kokouksessaan 
hallitus päätti kutsua koolle ylimääräisen liitto- 
kokouksen, jossa päätetään Kuuloliiton omavelkai-
sen takauksen myöntämisestä Kiinteistö Oy Valkean 
talon lisälainalle. Lisälainaa tarvitaan kiinteistön 
peruskorjauksen jatkamiseen, sillä remontin aikana 
on löytynyt uusia korjauskohteita ja rakennuskustan-
nukset ovat kohonneet. Liittovaltuuston lokakuussa 
2020 myöntämä takaus 1,7 miljoonan euron lainalle 
ei ole enää riittävä. Ylimääräinen liittokokous järjes-
tetään 25.3.2023 etäyhteyksin.

Hallitus käsitteli Espoon Kuuloyhdistys ry:n purkau- 
tumispäätöksen. Samassa yhteydessä hyväksyttiin 
Länsi-Uudenmaan Kuuloyhdistys ry:n (jatkossa 
Länsi-Uudenmaan Kuulo ry) sääntömuutos, jonka 
seurauksena yhdistyksen toiminta-alue laajenee. 
Yhdistykseen kuuluu jatkossa kaikkiaan yhdeksän 
kuntaa: Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Lohja, 
Vihti, Siuntio, Inkoo, Raasepori ja Hanko.
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Vuosi on vaihtunut ja olemme menossa jännittävää 
kevättä kohti kovaa vauhtia. Edessä ovat eduskunta-
vaalit, jotka tarjoavat meille tilaisuuden vaikuttaa 
sekä äänestämällä että myös vaikuttamalla suoraan 
ehdokkaisiin. Ohessa on linkki Kuuloliiton erinomai-
siin vaaliteeseihin, joita voi käyttää apuna vaikutta-
misessa joko lähettämällä linkin haluamalleen ehdok-
kaalle tai sitten esittelemällä teesien sisältöä suoraan 
ehdokkaille heitä tavatessaan. Samalta sivulta löytyy 
myös linkki vaaliteesien PDF-versioon, jonka voi 
tulostaa halutessaan keskustelujen pohjaksi. 

www.kuuloliitto.fi/ajankohtaista/
eduskuntavaalit2023/ 

Eduskuntavaaleihin liittyy myös äänestyspaikoilla 
tapahtuva vaalikeräyslippaiden valvonta ja siinä 
olemmekin kunnostautuneet menneissä vaaleissa 
erinomaisesti. Yhdistysten tulisikin nyt järjestää 
mahdollisimman monille äänestyspaikoille lipas-
vahdit paikan päälle, jotta pääsemme nauttimaan 
vaalikeräysten tuotoista. Tuottoa jaetaan paikallisyh-
distyksille suoraan ja Kuuloliitolle. 

Hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa vuo- 
den vaihteessa ja en ainakaan itse ole huomannut 
minkään muuttuneen, vielä. Valtakunnassa on hieman 
noussut huolta hyvinvointialueiden eritahtisesta 
kehityksestä, johon liittyy myös palvelujen saata-
vuuteen liittyviä eroavaisuuksia. On kuitenkin hyvä 
muistaa, että tämä on todella jättimäinen muutos ja 
se ottaa vielä aikaa näyttääkseen todellisen toiminta-
kykynsä. Tässä suhteessa olen odottavalla kannalla.

Nykyinen hallitus on loppumetreillään joutunut 
kovaan paineeseen erilaisten lakiuudistusten loppuun 
saattamisen kanssa. Erityisesti meitä kuulovammaisia 
koskeva vammaispalvelulaki on ollut ristitulessa sekä 
edeltävien että nykyisen hallituksen käsittelyissä. 
Vaikka perustuslakivaliokunta pysäytti jo kertaalleen 
lain etenemisen, nyt näyttää siltä, että se yritetään 
saada valmiiksi tällä hallituskaudella. Kuuloliitto on 
ollut antamassa useasti tuohon lakiin liittyviä lausun-
toja ja saanut myös muutoksia aikaan, joten todella 
toivoisin, että tämä hallitus tuon lain saisi päätökseen.

Kevättä kohti huristellen, terveisin 
Jouni

Nyt  
pitää  
vaikuttaa!
Seuraa Kuuloliittoa somessa!
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 Tarkkaile luomiasi
Suomalaisella aikuisella on keskimäärin 
50 hyvänlaatuista iholuomea. Luomet voi-
daan jaotella syntymästä asti olleisiin luo-
miin eli synnynnäisiin luomiin ja myöhem-
min ilmaantuviin eli hankittuihin luomiin.

Säännöllinen tarkkailu on paras tapa oppia 
tuntemaan ihossa olevat luomet. Ihoa kan-
nattaa tarkkailla erityisesti silloin, jos sinulla 
on herkkä ihotyyppi. 

VARO on yksinkertainen muistisääntö, jonka 
avulla voi arvioida luomen piirteitä:

V – väri on epätasainen 
A – alueen halkaisija on yli 6 mm 
R – reuna on epäsäännöllinen 
O – luomen osat ovat epä  - 
 symmetriset

Jos huomaat luomessa muutoksen tai löy-
dät iholtasi uuden, jollain lailla poikkea-
van luomen, mene lääkärin vastaanotolle. 
Myös punoittavan, kutisevan tai vertavuo-
tavan luomen takia kannattaa hakeutua 
tutkimuksiin. 

Ihosyövän diagnoosi selviää patologin teke-
mästä kudostutkimuksesta. Melanooma on 
vaarallinen ihosyöpä, joka saa alkunsa ihon 
pigmenttisoluista. Luomessa tapahtuva 
muutos saattaa olla melanooman ensioire. 
Kuitenkin kaikista melanoomista vain 20–30 
prosenttia kehittyy luomeen. Loput iho- 
melanoomista syntyvät sellaiseen kohtaan, 
jossa ei aiemmin ole luomea ollut.

Lähde: www.ilmansyopaa.fi

 Rauhoita ilta, nuku hyvin
Rauhoita ilta nukkumaanmenoa varten tuntia 
tavanomaista aiemmin. Rauhoittumisaikana voit vaik-
kapa venytellä kevyesti, lukea kirjaa, kuunnella musiikkia, 
pohtia päivän tapahtumia tai haaveilla mukavista asioista. 
Voit myös olla tekemättä yhtään mitään, vain olla. 

Laita yölevolle myös älylaitteet. Tutkimustieto kertoo, 
että digilaitteiden tuottama sininen valo haittaa ihmisen 
luontaista vuorokausirytmiä. Laiteparkin on hyvä sijaita 
muualla kuin makuuhuoneessa, jotta pääset vempaimiin 
käsiksi seuraavan kerran vasta aamulla. 

Voitte sopia yhteisestä rauhoittumisesta myös läheisten 
kanssa. Mieti tai miettikää yhdessä seuraavana päivänä, 
vaikuttiko hyvissä ajoin rauhoittuminen mielentilaan ja 
yöuneen. Jos vaikutti, niin miten. 

Lähde: MIELI ry

KOONTI Annette Fagerström

 020 757 5181

Sisäilma- ja 
korjausneuvonta- 

puhelin
ma–to klo 9–15
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 Verkossa maksuttomia 
itsehoito-ohjelmia

Terveyskylä tarjoaa erilaisia itsehoito-ohjel-
mia, jotka auttavat kohentamaan terveyttä.  
Aiheita ovat muun muassa kivunhoito, liik- 
kumisen aloittaminen, painonhallinta ja 
tupakoinnin lopettaminen. Ohjelmat on tuo-
tettu elintapa- ja ravitsemushoidon ammat- 
tilaisten toimesta yhdessä potilaiden kanssa. 

Tutustu tarkemmin osoitteessa: 

www.terveyskyla.fi/omapolku/
itsehoito-ohjelmat

 Psyykkiset oireet keski-iässä 
voivat suurentaa dementian riskiä

Uusi väestötutkimus osoittaa, että psyykkiset oireet 
keski-iässä suurentavat dementian riskiä vanhuudessa. 
Tutkimuksessa havaittiin, että dementian riski oli viiden-
neksen muita suurempi ihmisillä, jotka raportoivat koke-
vansa masentuneisuutta, hermostuneisuutta, uupumusta 
tai stressiä tavallista enemmän. 

Muistisairauksien kehittyminen on vähittäinen prosessi, 
johon vaikuttavat monet tekijät elämänkaaren eri vai-
heissa. Masennusoireyhtymää pidetään yhtenä demen-
tian riskitekijänä. Aiemmissa tutkimuksissa on esitetty, 
että myös lievemmät psyykkiset kuormitusoireet lisäisi-
vät dementian riskiä. Näissä tutkimuksissa on kuitenkin 
ollut joko pieni dementiapotilaiden määrä tai lyhyt seu-
ranta-aika. Siten tutkimuksissa ei ole voitu luotettavasti 
erottaa muistisairauden ennakko-oireita sairauden varsi-
naisista riskitekijöistä.

Tutkimus käsitti noin 68 000 suomalaista vuosien 1972–
2007 FINRISKI-tutkimuksiin osallistunutta, joita seurat-
tiin dementiadiagnoosien suhteen usean vuosikymmenen 
ajan (10–45 vuotta). Tieto dementiasta saatiin terveyden-
huollon rekistereistä. Psykologisia oireita kuvaaviin kysy-
myksiin vastatessaan tutkittavat olivat 25–75-vuotiaita. 

Tutkimuksessa havaittiin, että jopa alle 45-vuotiaana 
raportoiduilla masentuneisuuden, uupumuksen tai her-
mostuneisuuden oireilla oli merkitsevä yhteys myöhem-
pään dementiariskiin. Tutkimus tehtiin Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen sekä Helsingin ja Itä-Suomen yli-
opiston yhteistyönä. Kyseessä on toistaiseksi suurin itse-
raportoituihin psykologisiin oireisiin keskittyvä tutkimus.

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

KUVAT Rodeo.fi, Terveyskylä
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KUULOKOJEET

– Olin ensimmäisen kerran tekemisissä Kuuloliiton 
kanssa, kun tuttu muusikko Kuopion kaupunginor-
kesterista pyysi minut Kuopion yhdistyksen tapah-
tumaan puhumaan muutama vuosi sitten. Liityin 
sittemmin jäseneksi yhdistykseen. 

Atso Almilan kuulo heikkeni hitaasti ja alussa vaivana 
oli lähinnä tinnitus vasemmassa korvassa.

– Korvissani kuului lähinnä korkeaa, hiljaista vinkunaa, 
joka ei onneksi häirinnyt kauheasti. 

– Kirjoitin Muusikkojen liiton lehteen kannustusta 
puuttua kuuloasioihin jo silloin, kun minulla ei vielä 
ollut kuulon kanssa suurempia ongelmia.

Almila työskenteli vuodesta 1991 alkaen Sibelius-
Akatemian orkesterinjohdon yliassistenttina, lehto-
rina ja professorina, kunnes jäi eläkkeelle vuonna 
2019. Varsinaisen kuulovammadiagnoosin Almila sai 
vuonna 2020. Hän oli jo tätä ennen kohdannut haas-
teita erilaisissa keskustelutilanteissa.

– Erityisesti kaikuisissa tiloissa oli vaikeaa kuulla. 
Kuulon aleneman huomasi myös monista pienistä 
merkeistä. Esimerkiksi triangelin ääntä oli vaikeaa 
kuulla orkesterissa.

– Hakeuduin kuulontutkimuksiin Kuopion kuulokes-
kukseen ja sainkin sitten kuulokojeet. 

Almila kertoo, että hänen kuulokojeensa ovat osoit-
tautuneet erinomaisiksi käytössä. Konserttimusiikin 
kuuleminen on helpottunut ja myös keskustelutilan-
teista on tullut sujuvampia. Almila toimii edelleen 
Kuopion kaupunginorkesterin 2. kapellimestarina. 

– Koje auttaa ennen kaikkea korkeiden äänten kuule-
misessa. Myös laitteen säätömahdollisuudet ovat 
hyvät ja ääntä voi säätää tarvittaessa kovemmalle. 
Erityisen kätevä ominaisuus on kojeiden yhdistä-
minen Bluetooth-yhteydellä puhelimeen. 

Muusikoiden ei Almilan mielestä tarvitsisi hävetä 
kuulovammaansa.

– On paljon muusikoita, joilla on ihan samanlainen 
tilanne. Hoitamalla kuuloasiat kuntoon saa myös lisää 
työvuosia. Kuulovamman vaikutus riippuu työtehtä-
västä, sillä muusikon töitäkin on monenlaisia. 

Kevyen musiikin ohella myös klassisen musiikin soit-
tajat saattavat altistua koville äänentasoille. 

– Pääsoittimeni vetopasuunan ääni onneksi suun-
tautuu ulospäin. Suurin melualtistus syntyy yleensä 
soittajille, jotka ovat vaskien tai lyömäsoittimien 

Kapellimestari ja säveltäjä Atso Almila sai kuulokojeet runsaat kaksi 
vuotta sitten. Kojeista on ollut huomattavasti hyötyä kapellimestarin 

työssä. Almila painottaa, että muusikkojen pitäisi aktiivisesti tutkituttaa 
kuulonsa, eikä kuulovammassa sinänsä ole mitään hävettävää. 

Kapellimestari Atso Almila: 
kuulokojeet auttavat  
musiikin kuulemisessa

TEKSTI 
Juha Hietala

”Kuulovamman vaikutus riippuu 
työtehtävästä, sillä muusikon  

töitäkin on monenlaisia.”
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edessä. Kapellimestarin työssä orkesterin edessä sen 
sijaan äänentasot ovat kohtuulliset. 

Almila arvioi, että hänen kuulonsa heikentyminen juon- 
taa juurensa 80-luvulta Seinäjoen Tangomarkkinoilta, 
jossa hän toimi kapellimestarina.

– Tekniikka ei ollut 80-luvulla vielä kehittynyttä ja  
monitorivahvistamisessa oli ongelmia. Lavalla oli 
hirveä meteli ja monitorikaappi oli vasemmalla 
puolellani. Korviini tuli myöhemmin crossover-me-
telistä selvä kuoppa 2000 hertsin kohdalle.

Almilan mukaan kuulovamma ei kovin paljon vaikuta 
sinfoniaorkesterin johtamiseen, sillä orkesterin soit-
tama musiikki painottuu äänialueen keskirekiste-
riin. Almila on urallaan tehnyt mittavan sävellystyön 
ja hänen tuotantonsa koostuu oopperoista, sinfo-
nioista, konsertoista, kamarimusiikista sekä elokuva- 
ja tv-musiikista. Almilan mukaan kuulon heikenty-
minen ei juurikaan vaikuta sävellystyöhön.

– Säveltäminen on pitkälti pään sisässä tapahtuvaa 
toimintaa. 

Almila peräänkuuluttaa tietoisuuden kasvattamista 
kuulovammoista.

– Kuulo pitäisi tarkistuttaa siinä kuin näkökin. 
Nykyään mainostetaan paljon silmälaseja, mutta 
kuulon apuvälineitä ei käytännössä lainkaan. 

– Monet ikäihmiset sanovat, etteivät ole kehdanneet 
hakea apua. Apua on kyllä saatavissa, ja on turha 
pelätä asian esille tuomista. 

Eläkkeelle jäämisestä huolimatta työ musiikin parissa 
jatkuu edelleen aktiivisesti. Tammikuun lopulla 
Almila johti Kassu Halosen 70-vuotisjuhlakonsertin. 
Hän täyttää itse samoja pyöreitä vuosia kesäkuussa. 

Atso Almila muutti Kuopioon Helsingistä jo 26 vuotta 
sitten. Viime vuosina hän ollut aktiivisesti mukana 
Kuopiossa Minna Canthin talo ry:ssä, joka on perus-
tettu Kanttilan talon ylläpitämisen tukemiseksi. 

– Toimin yhdistyksen puheenjohtajana, joten muulle 
yhdistystoiminnalle ei ole oikein jäänyt aikaa. 

KUVA: PETTER MARTISKAINEN

”Kuulo pitäisi tarkistuttaa siinä kuin 
näkökin. Nykyään mainostetaan paljon 
silmälaseja, mutta kuulon apuvälineitä 

ei käytännössä lainkaan.”



1/202310

TEKSTI & KUVAT 
Annette Fagerström

Sosionomi Asta Hannula on hankkeen alulle-
panija. Hän heräsi ääniympäristöön oman melu-
vaurion myötä. 

– Opiskelin Pop ja Jazz Konservatoriossa laulua, ja 
solmin vuonna 2011 levytyssopimuksen. Minulla oli 
ollut tinnitusta, mutta levynteon aikana se paheni. 
Jatkuva melussa olo, paine ja stressi lisäsivät oireita. 
Tinnitus ja ääniyliherkkyys äityivät lopulta sellaisella 
tasolle, etten voinut enää tehdä musiikkia. 

– Oireeni olivat niin voimakkaat, että minulla alkoi 
olla hankaluuksia ihan joka paikassa. En pystynyt 
menemään kahvilaan, työpaikan pikkujouluihin tai 
illanistujaisiin. Aloin etsiä kahvilaa, jossa olisi hiljai-
sempi ääniympäristö. Kuuntelin myös taustamusiikkia 
ensimmäistä kertaa kriittisin korvin. Tulin havain-
neeksi, että musiikin soittaminen julkisissa palveluissa 
on aivan järkyttävällä tolalla. Se on usein epäammatti-
maisesti tuotettua tiloihin, joiden akustiikka on puut-
teellinen. Lisäksi musiikki soi tosi lujalla.

Koneen säätiö myönsi hankkeen käynnistä-
miseen apurahan vuonna 2022. Alkuvuodesta 
2023 hanke sai myös Kuuloliiton apurahan. 

Hannula tekee hanketta puolipäiväisesti. Toisen 
puolikkaan hän työskentelee Helsingin kaupungin 
lapsiperheiden sosiaalipalveluissa. Laulun opinnot 
vaihtuivat sosiaalialaan, ja Hannula valmistui sosiono-
miksi vuonna 2019.

Hanke ei sulje musiikkia kokonaan pois, vaan se pyrkii 
tarjoamaan kuluttajille tietoa hiljaisimmista vaihtoeh-
doista. Musiikilla on oma tärkeä roolinsa vapaa-ajalla. 
Hanke nostaa esille myös ammattimaisen äänisuun-
nittelun ja toimivan akustiikan merkitystä. 

– Ääniympäristökin voi olla esteellinen tai esteetön.  
Musiikkimelussa on vaikea jutella ja vaihtaa kuulu-
misia ystävän kanssa. Sillä voi olla iso merkitys, että 
pyydät suosikkikahvilaasi hiljentämään musiikkia tai 
laittamaan sen kokonaan pois, Hannula painottaa.

Hyvinvoinnin edistäminen on yksi hank-
keen tavoitteista. 
– Mielestäni ihmisillä ei ole riittävästi tietoa 

siitä, miten melu vaikuttaa meihin. Minullakaan ei 
aiemmin ollut, vaikka toimin laulajana. Tarvitaan 
tietoa melun negatiivisista ja hiljaisuuden positii-
visista vaikutuksista. Kaikki ihmiset hyötyvät tästä 
tiedosta, eivät pelkästään erityisryhmät.

Hiljaisuutta lisäämällä voi vaikuttaa hyvinvointiin.  
– Valitsemalla hiljaisemman paikan vapaa-ajan viet-
toon, voi suoraan vähentää stressituntemuksia. 
Hiljaisuudella on melkein samankaltainen vaikutus 
meihin kuin levolla. Se tekee meistä luovempia, älyk-
käämpiä ja varmempia. Hiljaisuutta vaalimalla voi 
tukea mielialaa, jaksamista, aineenvaihduntaa ja 
sydän- ja verisuoniterveyttä.

Hiljaiset paikat -hankkeen tavoitteena on hiljaisuuden lisääminen vapaa-
ajan ääniympäristöissä: kahviloissa, baareissa, kaupoissa ja ihmisten arjessa. 
Valtakunnallinen hanke herättelee ihmiset pohtimaan vapaa-ajan paikkojen 
ääniympäristöjä ja vallitsevaa taustamusiikin käyttökulttuuria. Oleellista on 

myös kertoa hiljaisuuden vaikutuksesta hyvinvointiimme.

Musiikittomia vaihtoehtoja  
kaupunkiympäristöön 

HILJAISET PAIKAT -HANKE
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”Hiljaisuudella on melkein 
samankaltainen vaikutus meihin kuin 
levolla. Se tekee meistä luovempia, 

älykkäämpiä ja varmempia.”
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Esteettömyys, osallisuuden vahvistaminen ja yhden-
vertaisuus ovat Hiljaiset paikat -hankkeen teemoja. 
Kuulovammaisille ääniympäristön esteettömyys on 
erityisen tärkeää.
– Jos henkilöllä on haasteita kuulla meluisassa ympä-
ristössä, musiikittomuus ja hyvä akustiikka paran-
tavat tilannetta.

Hannula vertaa ääniympäristön melua tupakan savuun.  
– Ennen julkisissa tiloissa sai tupakoida: junissa, 
toimistoissa ja ravintoloissa. Nyt se tuntuu käsittä-
mättömältä. Melun haittoja terveydelle on tosin vaike-
ampi hahmottaa, koska äänet ovat näkymättömiä. 
Melu kuormittaa sekä kehoa että mieltä, eikä sille voi 
siedättyä, Hannula korostaa.

Hankkeen tavoitteena on saada aikaan keskustelua 
aiheesta.  
– Tästä käynnistyy myönteinen tapahtumien ketju, 
jossa ihmiset inspiroituvat hiljaisuuden mahdolli-
suuksista. Hiljaisuudesta tulee hyvinvointitrendi ja 
uusi normaali. Tämän myötä yhä useammat palvelun-
tarjoajat lähtevät vastaamaan asiakkaiden toiveisiin.

Musiikiton paikka -merkki lanseerataan 
vuoden 2023 aikana. 
– Kyseessä on merkki, jonka vapaa-ajan 

palvelusta vastaava yrittäjä tai tilaisuuden järjestäjä 
voi kiinnittää ovenpieleen tai lisätä nettisivuilleen. 
Merkillä kerrotaan, ettei paikassa soiteta taustamu-
siikkia. Merkkiä voi käyttää myös silloin, kun musiikki 
on kohdennettu vain tietylle alueelle.

Kuuloliitto ja Tinnitusyhdistys ovat hankkeen yhteis- 
työkumppaneita.
– Kuuloliitto oli ensimmäinen järjestö, johon otin 
yhteyttä. Olen saanut tärkeää mentorointiapua. 
Sain myös lausunnon Koneen säätiön apurahahake-
musta varten. Viestinnän osalta teemme jatkossakin 
yhteistyötä.

Mentorointiapua apurahahakemusten tekemiseen 
Hannula on saanut myös korva-, nenä- ja kurkku-
tautien erikoislääkäri Miikka Peltomaalta sekä 

meluhaittoihin erikoistuneelta lääketieteen tohtori 
Marja Heinonen-Guzejevilta. Helsingin kaupunki 
on alustavasti luvannut tukea hanketta. Yhteistyön 
muodoista neuvotellaan kevään aikana. Järjestöistä 
mukaan ovat lähdössä Suomen mielenterveysseura, 
Autismiliitto ja AHDH-liitto. 
– Erilaiset neuropsykiatriset häiriöt ovat lisääntyneet. 
Hiljaisuus voi tällöin tarjota keinon rauhoittumiseen.

Hannula etsii yhä sopivia yhteistyötahoja.
– Etsin mukaan eri alojen yrittäjiä ja tapahtumien 
järjestäjiä. Olisi hienoa, jos myös ravintola- ja palvelu- 
alojen järjestöjä lähtisi mukaan. Verkostoitumisen 
lisäksi keskityn apurahojen hakemiseen. Rahoituksen 
puuttuessa teen hanketta pienemmällä volyymillä. 

Hankkeen verkkosivut julkaistaan näillä 
näkymin alkuvuodesta 2023. Sivuille kerä-
tään kävijöiden ajatuksia ja kokemuksia 

aiheeseen liittyen. 
– Haaveilen siitä, että jonain päivänä asiakkaat voisivat 
itse arvioida paikan ääniympäristöä esimerkiksi jonkin 
sovelluksen avulla. Mutta tulevaisuus näyttää miten 
hanke tulee etenemään. 

Hannulalle itselleen hiljaisuus on tärkeä voimavara, 
vaikka hiljaisuudessa tinnitus-ääni kuuluu selvemmin. 
– Tinnitukseni ei juuri häiritse minua päivällä, mutta 
yöllä saatan herätä siihen kesken unien. Unettomuus 
nakertaa omaa jaksamistani, mutta olen oppinut 
elämään sen kanssa. Alun ahdistus ja pelko ovat lähte-
neet pois. Olen saanut toiveikkuutta myös Tinnitus- 
klinikan ääniterapiasta sekä kotona tehtävistä mieli-
kuvaharjoituksista. 

Lisätietoja: www.hiljaisetpaikat.fi

HILJAISET PAIKAT -HANKE

”Hiljaisuudesta tulee hyvinvointitrendi 
ja uusi normaali.”
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VUODEN VAPAAEHTOINEN

Kuuloliiton vuoden 2022 Vapaaehtoistoiminnan 
palkinnon sai Mirjam Korhonen Sotkamon Kuulosta. 
Korhonen ei päässyt vastaanottamaan tunnustus-
taan liittokokoukseen viime vuoden lokakuussa, 
joten yhdistys järjesti palkitulle omat juhlallisuudet 
joulukuussa yhdistyksen pikkujoulujen yhteydessä. 
Kunniakirjan luovutti Kuuloliiton asiantuntija Tiina-
Maija Leinonen. Minä puolestani sain kunnian käydä 
haastattelemassa vuoden vapaaehtoista kahvin ja 
pasteijoiden äärellä – samanlaisia pasteijoita teki 
muuten aina jouluksi myös oma edesmennyt kainuu-
lainen isoäitini.

Kuuloliiton vapaaehtoistoiminnan palkinto myönne-
tään vuosittain henkilölle, jonka toimintaa ohjaavat 
liiton yhteiset arvot: yhdenvertaisuus, yhdessä teke-
minen ja ihmisläheisyys. Palkittava on positiivinen 
ja innostava arjen sankari, joka toimii kuulotyön 
hyväksi. Näitä arvoja ja arjen sankaruutta Korhonen 

on harjoittanut jo komeat 36 vuotta. Korhonen lähti 
mukaan Sotkamon Kuulon toimintaan vuonna 1987, 
kun hänellä itsellään todettiin Ménière. 

– Se oli aika hankala sillon. Tuo meidän työterveys-
hoitajahan se tavallaan hommasi, kun se oli meidän 
puhheenjohtajana sillon. Ja siitä lähtien oon ollu halli-
tuksessa ja oon edelleen, Korhonen summaa.

Kun kysyn, missä eri tehtävissä Korhonen on yhdis-
tyksessä tuona aikana toiminut, saan tyhjentävän 
vastauksen: 

– Kaikissa.

Lähes neljässäkymmenessä vuodessa toden totta 
varmasti ehtii kaikenlaista, jos paloa toimia muiden 
hyväksi riittää. Tällä hetkellä Korhonen toimii halli-
tuksen jäsenenä ja kuulolähipalvelussa. Myös jälkim-
mäistä hän on hoitanut yhtä kauan kuin hallitusteh-
täviä. Kirjaa Korhonen ei kuitenkaan koskaan ole omien 
sanojensa mukaan pitänyt siitä, kuinka kauan aikaa 
vapaaehtoistoimintaan menee. ”Ei nyt niin hirveesti”, 
kuuluu vaatimaton vastaus.

Vuoden vapaaehtoinen  
Mirjam Korhonen on tehnyt töitä 
huonokuuloisten hyväksi jo 36 vuotta
TEKSTI: Anniina Horto
KUVAT: Maaria Haikola, Sotkamo-lehti

”Lähes neljässäkymmenessä vuodessa 
toden totta varmasti ehtii kaikenlaista, 

jos paloa toimia muiden hyväksi riittää.”
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Huolimatta pitkästä urastaan, Korhonen aikoo edelleen 
jatkaa toiminnassa. Korhonen kertoo, että tarvetta on. 
Tyhjänpanttina kuulolähipalvelussa ei koskaan tarvitse 
istua.

– Joka kerta on ollu joku, jota on pitäny jelpata.

Aikoinaan Kainuun keskussairaalasta annettiin suo- 
raan Korhosen puhelinnumero kuulokojeen saajille. 
Yhteistyö on sittemmin tyrehtynyt, mutta tässä olisi 
järkevä toimintamalli omaksuttavaksi kaikille hyvin-
vointialueille. Kuulolähipalvelu täydentää julkisen 
terveydenhuollon palveluita erinomaisella tavalla ja 
yhteistyö hyödyttää kaikkia, eniten asiakasta.

Lopuksi kysyn vielä, olisiko vuoden vapaaehtoisella 
lähettää terveisiä Kuuloviestin lukijoille.

– Rohkeasti mukaan, kuuluu vastaus kokemuksen 
syvällä rintaäänellä.

Kuuloliiton tunnustuksen jälkeen Korhonen nimettiin 
ehdokkaaksi myös Vuoden kainuulaiseksi. Kisan tulos 
ei tätä juttua kirjoittaessa ollut vielä selvillä, mutta 
jo ehdokkuus on hieno tunnustus Korhosen pitkälle 
vapaaehtoisuralle ja kuulolähipalvelutoiminnalle.

Samassa joulukuisessa tilaisuudessa Sotkamon Kuulo ry 
luovutti yhdistyksen Selkeän puhujan palkinnon, jonka 
tällä kertaa sai Sotkamon seurakunnan kappalainen 
Helena Kuja-Kanto. Tänä vuonna Kuuloliitto myöntää 
jälleen valtakunnallisen Selkeän puhujan palkinnon 
muutaman vuoden tauon jälkeen, mutta Sotkamon 
mallin mukaisesti kannustamme yhdistyksiä palkitse-
maan myös omia paikallisia selkeitä puhujia. 

Opiskele ohjaajaksi
kuulovammaisille tai kommunikaatiossa tukea 
tarvitseville
Kasvatus ja ohjausalan perustutkinto  -
Kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja

Hyödynnä kommunikaation ja viittoma-
kielen ohjaajan kuulovamma-, kommuni-
kaatio- ja viittomakielialan osaamista 
mm
- varhaiskasvatuksen lastenhoitajana
- koulunkäynnin ohjaajana
- henkilökohtaisena avustajana

Hyvien fiilisten 

  opisto Kuopiossa
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SUORATEKSTITYS

TEKSTI JA KUVA 
Anniina Horto

Suoratekstitys mahdollistaa yhä useamman 
lähetyksen seuraamisen kuulovammaisille

Vierailimme Kuuloliiton kehittämispäällikkö Anniina  
Lavikaisen kanssa marraskuussa 2022 Ylen toimistolla 
Pasilassa. Tapaamisessa keskustelimme Ylen saavu- 
tettavuusvastaava Minna Pöntyksen, TV-päällikkö 
Johan Aaltosen ja ohjelmatekstityksen esihenkilö 
Virve Tossavaisen kanssa suoratekstityksen kehi-
tyksestä sekä muista ajankohtaisista saavutettavuus- 
asioista.

Vierailun aikana pääsimme tutustumaan tekstitysten 
tekemiseen myös käytännössä, kun vierailimme lähe- 
tyshuoneissa seuraamassa tekstittäjien Ilona Ahlgren, 
Susanna Pellikka ja Maikki Notkolan työtä. Ahlgren 
työskenteli uutisten tekstitysten parissa ja Pellikka ja 
Notkola puolestaan näyttivät meille, kuinka sanelu-
menetelmällä toteutettava suoratekstitys hoidetaan. 

Lähetyshuoneessa on useita ruutuja. Osasta tekstit-
täjät seuraavat tekstitettävää lähetystä, osasta teksti-
tysohjelmistoa ja osa taas näyttää ulos ajettua lähe-
tystä eli siis meidän kaikkien televisioissa näkyvää 

lopullista tuotosta. Suoratekstitys tehdään tavalli-
simmin parityönä, eikä ihme, sillä se vaatii tekstit-
täjiltä herpaantumatonta keskittymistä sekä erittäin 
nopeaa reagointikykyä.

Toinen tekstittäjistä valmistelee seuraavaa tekstitet-
tävää osuutta samalla, kun toinen sanelee mikrofonin 
kautta tekstitystä suoraan tv-lähetykseen puheen-
tunnistimen kautta. Välillä tekstitykseen on lisättävä 
ripeästi jokin sana käsin, sillä puheentunnistussofta 
ei tunnista vielä aivan kaikkia ilmaisuja. Ohjelmistot 
kuitenkin kehittyvät kaiken aikaa.

Osa suoratekstityksistä voidaan tehdä ennalta annetun 
käsikirjoituksen pohjalta, kun kyseessä on käsikirjoi-
tettu suora lähetys eli esimerkiksi uutislähetys. Joskus 
lähetys on osittain käsikirjoitettu, jolloin osa replii-
keistä on voitu valmistella etukäteen. Tällaisia ovat 
esimerkiksi ajankohtaisohjelmien haastattelut, jolloin 
toimittajan kysymykset tiedetään etukäteen, mutta 
haastateltavan vastauksia ei.

TARU REINIKAINEN

#sinuntarusi www.tarureinikainen.fi

MINUN SUOMENI ON TASA-ARVOINEN JA
YHDENVERTAINEN MEILLE JOKAISELLE. KAIKILLE
LAPSILLE JA NUORILLE PITÄÄ TARJOTA SAMAT
MAHDOLLISUUDET, ILMAN ESIMERKIKSI
VAMMAISUUDESTA JOHTUVIA ENNAKKOASENTEITA.  
VAMMAISUUS KOSKEE KAIKENIKÄISIÄ.

• Työelämän ja koulutuksen kokenut asiantuntija 
• Yhteisöpedagogi (YAMK)
• Julkisoikeuden maisteriopiskelija
• Kuulolaitteiden käyttäjä  Ma
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Osassa lähetyksiä on kuitenkin käytössä täysi simultaa- 
nisuoratekstitys, koska käsikirjoitusta ei ole saatavilla. 
Näin on esimerkiksi tiedotustilaisuuksien kohdalla. 
Niitä kuluneina koronavuosina on riittänyt: Yleltä 
kerrotaankin korona-ajan laittaneen vauhtia suora-
tekstityksiin ja sanelumenetelmän hyödyntämiseen.

Muutoksesta kielii se, että Ylen 16 tekstittäjästä peräti 
14 tekee nykyään suoratekstityksiä ja 10 heistä tekee 
niitä päätyökseen. Lisäksi Yle työllistää 15 osa-ai-
kaista tuntityöntekijää suoratekstityspuolella. Muutos 
vuodesta 2019 vuoteen 2022 on 7 päätoimista suora-
tekstittäjää lisää. Samassa ajassa tunteina lisäys on 
ollut seitsemästä tunnista 32 tuntiin viikoittaisia 
suoria lähetyksiä. 

Ylen rooli saavutettavien palveluiden tuottajana 
on Suomessa merkittävä, sillä se on kirjattu lakiin: 
Yhtiön tehtävänä on tuoda monipuolinen ja kattava 
julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmisto siihen 

liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen jokaisen saataville 
yhtäläisin ehdoin (Laki Yleisradio Oy:stä 1380/1993 
3 luku 7 §). Omissa vastuullisuustavoitteissaan Yle 
kertoo tähtäävänsä saavutettavuuden edelläkävijäksi 
Suomessa. On hienoa, että Ylellä riittää kunnian-
himoa, vaikka kaupallisten kanavien saavutettavuus-
palvelut eivät juuri tuota edelläkävijän asemaa tällä 
hetkellä uhkaa. 

Vaadimme eduskuntavaalitavoitteissamme, että koti-
maisten TV-ohjelmien ja tilausohjelmapalvelujen 
tekstityksen laatua on seurattava ja saavutettavuus-
rikkomuksia sanktioitava. Tekstityksen laatu on edel-
lytys yhdenvertaiselle tiedonsaannille. Tekstityksen 
laatuun liittyvä velvollisuus lisättiin lakiin vuoden 
2021 alusta, mutta laista, selvityksistä ja sen myötä 
annetuista huomautuksista huolimatta Sanoma Media 
Oy on jatkanut laatuvelvoitteen rikkomista. Kyse on 
tahdosta, sillä tekniikan puolesta laadukas tekstitys 
on jo mahdollista. 

TARU REINIKAINEN

#sinuntarusi www.tarureinikainen.fi

MINUN SUOMENI ON TASA-ARVOINEN JA
YHDENVERTAINEN MEILLE JOKAISELLE. KAIKILLE
LAPSILLE JA NUORILLE PITÄÄ TARJOTA SAMAT
MAHDOLLISUUDET, ILMAN ESIMERKIKSI
VAMMAISUUDESTA JOHTUVIA ENNAKKOASENTEITA.  
VAMMAISUUS KOSKEE KAIKENIKÄISIÄ.

• Työelämän ja koulutuksen kokenut asiantuntija 
• Yhteisöpedagogi (YAMK)
• Julkisoikeuden maisteriopiskelija
• Kuulolaitteiden käyttäjä  Ma

ks
aja

: T
ar

u R
ein

ika
ise

n t
uk

iyh
dis

tys
 ry

 

”Suoratekstitys tehdään tavallisimmin 
parityönä, eikä ihme, sillä se vaatii 

tekstittäjiltä herpaantumatonta 
keskittymistä sekä erittäin nopeaa 

reagointikykyä.”
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NUORET

Nuorisotoimikunnan jäsenet esittäytyvät

Terve! Oon Onni 19-vuotias sisä-
korvaistutteita käyttävä nuori 
Tampereelta. Asuin alun perin 
Espoossa, mutta viime syksynä 
Sähkötekniikan diplomi-insinööri- 
opinnot ohjasivat minut tänne 
Hervantaan. Synnyin vaikeasti kuu- 
lovammaisena, mutta iän myötä 
kuuloni heikkeni, minkä vuoksi 
päätin hankkia sisäkorvaistutteet. 
Äidinkieleni on viittomakieli, jonka 
takia olen pyörinyt kaikkien kuulo-
järjestöjen tapahtumissa pienestä 
pitäen. Kuuloliiton järjestämissä 
tapahtumissa olen kuitenkin käynyt 
eniten, ensin leiriläisenä ja sen 
jälkeen ohjaajana. Hain mukaan 
Nutoon, sillä tiedän kokemuk-
sesta miten tärkeää vertaistuki on, 
ja haluan olla mukana luomassa 
näitä positiivisia kokemuksia myös 
nuorille aikuisille. Odotan innolla 
tulevaa Nuto-kautta ja mitä kaikkea 
se tuo tullessaan. Meillä on mahtava 
porukka kasassa, ja saamme varmasti 
järjestettyä hauskoja tapahtumia! 

Helou! Olen Fanni, 21-vuotias 
konetekniikan insinööriopiskelija 
Oulusta. Olen kotoisin Kainuusta 
ja siellä asuessani minulle tuli 
17-vuotiaana vaikea kuulonale-
nema oikeaan korvaani. Samaisessa 
korvassa on myös tinnitusta koko-
aikaisesti. Käytössäni on kuulokoje 
ja sisäkorvaistute suunnitteilla. 
Vasen korvani on täysin normaali. 
Ensimmäiselle Nutoleirille lähdin 
heti 18-vuotta täytettyäni ja siitä 
lähtien olen ollut Nuton toimin-
nassa mukana ja edelleen tällä tiellä 
yhtä innokkaana. Nähdään tapah- 
tumissa! 

Tsau! Mä oon Juho, 21-vuotias 
valtio-opin opiskelija Helsingistä. 
Minulla on ollut sisäkorvaistutteet 
jo pienestä pitäen ja tänä vuonna 
tulee täyteen 15 vuotta siitä, kun olin 
ensimmäisellä Kuuloliiton leirillä! 

Siitä asti olen ollut varsin aktiivisesti 
mukana kaikessa liiton toiminnassa 
esimerkiksi leiriohjaajan hommissa 
jo useamman vuoden. Minulla on 
Usherin syndrooma, mikä aiheuttaa 
kuulovamman lisäksi myös näön 
heikkenemistä. Tämä on toinen 
vuoteni Nuton toiminnassa ja 
odotan sitä innolla. Tarkoituksenani 
olisi keskittyä erityisesti kansain-
välisyyteen ja vaikuttamiseen sekä 
tietysti järjestää myös päräyttäviä 
tapahtumia! Törmäillään! 

Moikkamoi! Mää oon Jenna, tällä 
hetkellä 21-vuotias, mutta kesällä 
täytän 22 vuotta. Mää oon Oulusta, 
nykyään asustelen opiskelujen takia 
Mikkelissä. Opiskelen toista vuotta 
yhteisöpedagogiksi ja tavoitteena 
on valmistua ensi vuonna jouluna… 
sitten katsotaan minne elämä vie 
valmistumisen jälkeen!

Olen sisäkorvaistutteen käyttäjä. 
Oikeaan korvaan asennettiin ensim-
mäinen istute, kun olin 2,5-vuotias 
ja vasempaan toinen, kun olin 
10-vuotias. 

Käytin paljon viitottua puhetta 
päiväkodissa ja peruskoulussa. 
Toisen asteen opinnoissa olin 
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“kuulevien” koulussa, jolloin viit-
tomien käyttö väheni. Siksi koen 
tärkeänä käydä monissa kuulo-
järjestöjen tapahtumissa, joissa 
tapaa myös muita huonokuuloisia. 
Ensikosketukseni Kuuloliittoon 
tapahtui 8-vuotiaana osallistuessani 
pohjoisen lastenleiriin Onnelassa 
ja siitä lähtien olen ollut mukana 
monilla Kuuloliiton leireillä niin 
leiriläisenä, kuin ohjaajanakin.

Opintojen kautta ja sivusta seuran-
neena kiinnostuin Nuton toimin-
nasta, joten ensimmäistä kertaa 
kokeilin pyrkiä osaksi tätä joukkoa. 
Odotan tätä vuotta innolla, aivot 
täynnä ideoita ja ajatuksia, kohta 
päästään suunnittelemaan ja toteut-
tamaan kaikkea hauskaa! 

Nähdään tulevissa tapahtumissa! 

Moikka! Mun nimi on Susanna, 
29-vuotias huonokuuloinen nuori 
aikuinen. Oon kotoisin länsiranni-
kolta ja muutin pääkaupunkiseu-
dulle opiskelujen perässä. Nykyisin 
oon tiimiassistenttina kansainväli-
sessä yrityksessä eli toimistohom-
missa menee arkipäivät. Mulla on 
keskivaikea kuulonalenema, joka 

todettiin kun olin 20-vuotias ja sain 
silloin kojeet molempiin korviin. 
Lapsena mulla ei ollut kuulon kanssa 
on-gelmia. Kuuloliiton toiminnan 
löysin vasta pari vuotta sitten, mutta 
se onkin vienyt ihan mukanaan ja 
oon saanut paljon uusia kavereita. 
Vertaistuki on ollut tosi tärkeää 
ja se on yksi iso syy miksi haluan 
olla Nutossa mukana kannusta-
massa kaikkia mukaan toimintaan ja 
tapahtumiin. Oon innoissani Nuto-
kaudesta tällä huipulla porukalla! :) 

Moi, oon Laura, ikää mulla on 
21 vuotta ja oon kotoisin Oulun 
seudulta, josta muutin opintojen 
perässä Jyväskylään muutama vuosi 
sitten. Opiskelen liikuntapedago-
giikkaa Jyväskylän yliopistossa kol- 
matta vuotta. Sivuaineena mulla on 
erityisliikunta ja terveystieto. Musta 
tulee siis opetäti!

Mulla on lievän ja keskivaikean 
välillä oleva kuulovamma ja käytän 
kojeita molemmissa korvissa. Kävin 
lapsena kuuloalan tapahtumissa 
paljonkin, mutta pidin teininä 
useamman vuoden tauon ja lopulta 
päädyin takaisin 18-vuotiaana. Sen 

jälkeen olen ollut käytännössä joka 
paikassa ja myös ohjaamassa järjes-
töjen leireillä ja tapahtumissa. 

Morjesta! Olen Aleksei, 20-vuotias 
stadilainen. Synnyin heti huono-
kuuloisena ja käytän molemmissa 
korvissa kuulolaitteita. Muutin 
Virosta Suomeen vuonna 2013 ja 
olen asunut tosi pitkään Helsingissä. 
Suoritin merkonomin tutkinnon 
ja tällä hetkellä työllistyn kaupan 
alalla. Osallistuin ensimmäisen 
kerran Nuton tapahtumiin, kun olin 
19 vuotta vanha. Sieltä heti olen 
saanut uusia ystäviä ja viihtynyt 
tapahtumissa sekä saanut vertais-
tukea. Aloitin aktiivisesti osallistu- 
maan tapahtumiin. Syyksi miksi 
olen kiinnostunut osallistumaan 
Nuton toimintaan, kun ajattelen, 
että voisin vaikuttaa heihin sekä 
sinuun. Haluan jakaa kokemuksia ja 
auttaa muita sekä kannustaa kaikkia 
ja tehdä yhteistyötä kansainväli-
sesti ja tapahtumissa. On iloa tehdä 
asioita Nuton kautta. Tsemppiä! 



Moottorikorvien pikkujouluristeily

Haluan jakaa oman kokemukseni ensimmäisestä Nuto-tapahtumastani. 
Sain kuulla tapahtumasta Discord-kanavalta ja päätin hakea mukaan. Alkuun 
jännitti tietysti, koska paljon uusia ihmisiä ja kyseessä olisi vielä viikonlopun 
kestävä risteilyreissu. Pakko sanoa, että jännitin aivan turhaan.  Vertaistuki oli 
sanoin kuvaamattoman puhdistavaa ja auttavaa. Itse en ole ikinä ennen saanut 
minkäänlaista vertaistukea tai tavannut muita huonokuuloisia. Joten en osannut 
edes ymmärtää miten elintärkeää vertaistuki todellisuudessa on, ja se tunne, että 
kuuluu johonkin porukkaan. Normaalisti kun ollut pelkästään kaveriporukoissa, 
jossa kukaan muu ei ole huonokuuloinen, on välillä tullut tunne, että on ulkopuo-
linen ja joutuu selittämään sitä, että se ettei tajua mistä asiasta on puhe johtuu 
siitä, kun ei kuule, ei sen takia että ei ymmärtäisi. Koko risteilyn ajan kertaakaan 
ei tarvinnut selittää, että miksi ei kuule ja tuntea häpeää ja nolostusta siitä, että 
joutuu useampaan otteeseen pyytämään jotakuta toistamaan jotain mitä on 
sanottu.  Sain risteilyltä paljon vinkkejä ja apukeinoja huonokuuloisena elämi-
seen ja uusia kavereita. Ehdottomasti jatkossa aion osallistua tuleviin tapahtu-
miin, ja suosittelen kaikkia uusia myös liittymään, vaikka alkuun jännittäisikin.   

Julia Honkanen 

Lue lisää risteilystä Kuuloliiton verkkosivuilta.

NUORET
H

U
M

A
N

IS
T

IN
E

N
 A

M
M

A
T

T
IK

O
R

K
E

A
K

O
U

L
U

 | W
W

W
.H

U
M

A
K

.F
I

Opiskele 
tulkiksi Humakissa

Tulkki (AMK)
tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus, 
monimuotototeutus, 240 op, Kuopio 

Tulkki (AMK)
viittomakielen tulkkaus, päivätoteutus, 
240 op, Helsinki 

Tulkki (ylempi AMK)
tulkkaustoiminnan kehittäminen, 
monimuotototeutus, 90 op, Helsinki 

hakijanopas.humak.fi

Syvennä osaamistasi
avoimessa AMKissa

Yhteishaku 15.3. – 30.3.2023 | opintopolku.fi

Muista myös muut kevään hakukohteet: 
- Kulttuurituottaja (AMK)
- Yhteisöpedagogi (AMK) ja (ylempi AMK)

Lisätietoa koulutuksista:

Viitottujen kielten tulkkaus
- Otetta suomalaiseen viittomakieleen, 2 op
   Ilmainen kurkistuskurssi

- Vuorovaikutuksen monimuotoisuus 
   työelämässä, 3 op
- Mielikuvasta viittomiseen, 5 op
- Suomen kieli ja viestintä, 5 op, kesä 2023

Kommunikaatioasiantuntijuus
- Johdatus kommunikointia tukevaan 
  tulkkaukseen, 2 op
   Ilmainen kurkistuskurssi

- Multimodaalista pedagogiikkaa, 20 op
  osaamiskokonaisuus

- Multimodal Interaction in 
  Professional Contexts, 3 ECTS

kauppa.humak.fi
Katso koko tarjonta ja polkuopinnot:
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Valtakunnallinen lääkinnälliseen 
kuntoutukseen ohjaamisen opas julkaistu 

Joulukuun 13. päivä päättyi lääkinnällisen kuntou-
tuksen ohjaamisen kehittämisen kaksivuotinen hanke. 
Hankkeessa on ollut tavoitteena kehittää oikea-aikaista 
lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjaamista luomalla 
valtakunnallinen opas sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilaisille. Opas on tarkoitettu myös kuntoutujille 
tiedonlähteeksi kuntoutujan oikeuksista sekä kuntou-
tuksen eri ulottuvuuksista.  

Oppaan valmistelun aikana toimi myös kuulon 
kuntoutus -alatyöryhmä, joka valmisteli oppaasta 
löytyvän kuulon kuntoutukseen ohjaamista koskevan 
osion. Kehittämispäällikkö Anniina Lavikainen toimi 
Vammaisfoorumin edustajana kuulon kuntoutus 
-ryhmässä. Kuulon kuntoutus -osiossa on kuvattu 
kuulon kuntoutukseen ohjaamisen eri vaiheita, kuntou-
tusprosessiin kuuluvia tutkimuksia, apuvälineiden sovi-
tusta ja niiden käytössä tukemista, istutekuntoutusta, 
Kelan kuntoutusta ja järjestöjen toimintaa. Oppaassa on 
mainittu myös kuuloyhdistysten järjestämän kuulolähi-
palvelun merkitys kuulokojeen käytön tuessa. Opas on 
tarkoitettu otettavaksi ammattilaisten käyttöön kaikilla 
hyvinvointialueilla. Jokaisen kuuloyhdistyksen ja vapaa-
ehtoisen kannattaa tutustua oppaan sisältöihin: https://
julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164488  

Uuden vammaispalvelulain kohtalo vielä 
auki

Vammaispalvelulainsäädännön uudistamista on tehty jo 
yli 10 vuotta. Tavoitteena on yhdistää vammaispalve-
lulaki (1987) ja kehitysvammalaki (1977) yhdeksi yhte-
näiseksi vammaispalvelulaiksi. Uuden lain piti tulla 
voimaan vuoden 2023 alusta, mutta valitettavasti lain 
käsittely on viivästynyt yhteiskunnallisten kriisien ja 
niiden aiheuttamien akuuttien tarpeiden takia. Lisäksi 
perustuslakivaliokunnan lausunto tammikuussa 2023 
totesi esityksessä olevan perustuslaillisia ongelmia, 
erityisesti niin sanotun ikääntymisrajauksen osalta. 

Kuuloliitto on vaikuttanut aktiivisesti koko vammais-
palvelulainsäädännön uudistamisen aikana. Liitto 

on osallistunut lakiesitystä koskeviin kuulemis-
tilaisuuksiin, antanut esityksestä lausuntoja ja 
kirjallisen asiantuntijalausunnon valiokunnalle 
sekä ollut yhteydessä päättäjiin. Liitto on vastus-
tanut lakiin ehdotettua ikääntymisrajausta, jonka 
myös perustuslakivaliokunta totesi ongelmalli-
seksi perustuslain kannalta. Kuuloliitto tiedottaa 
uuden vammaispalvelulain tilanteesta tarkemmin, 
kun hallituksen esityksen kohtalo on varmistunut. 

Syksyn 2022 sote-kiertueen yhteenvetoa

Kuuloliitto järjesti syksyllä 2022 erilaisia sote-uudis-
tukseen liittyviä tilaisuuksia. Tavoitteena oli nostaa 
keskusteluun kuulovammaisten ja kuuloyhdistysten 
tarpeita sote-uudistuksessa ja hyvinvointialueilla. 
Lokakuussa SOSTE:n tutkija Janne Haikari piti tilan-
nekatsauksen järjestöjen toimintaedellytyksistä ja eri 
hyvinvointialueiden suunnitelmista alueiden järjes-
töjen rahoituksen suhteen. Marraskuussa Pohjois-
Savon hyvinvointialueen tilaisuudessa projektipäällikkö 
Anne Aholainen kertoi tavoitteesta saada varmistettua 
alueen järjestöjen resurssit sekä luoda järjestöille 
yhteisiä kohtaamispaikkoja, joissa tuoda esiin toimin-
taansa. KYS:in osaamiskeskusjohtaja Aarno Dietz ja 
sairaalafyysikko Pia Linder kertoivat kuulon kuntou-
tuksen kehittämistarpeista. Väestön ikääntyessä on 
löydettävä uudenlaisia tapoja järjestää kuulonkuntou-
tuksen palveluja tehokkaasti ja vaikuttavasti. Pohjois-
Savossa kehitetyn kuulonkuntoutuksen digihoitopolun 
tarkoituksena on sujuvoittaa kuulon kuntoutukseen 
ohjautumista, kuntoutusprosessia sekä kuntoutustu-
losten seurantaa. Itä-Suomen kuulopiirin puheenjoh-
taja Eila Heinonen toi esiin, kuinka tärkeää on, että 
kuuloyhdistykset ovat mukana uudistuksen toimeen-
panossa. Joulukuun Keski-Uudenmaan hyvinvointi-
alueen tilaisuudessa pääpaino oli kuulovammaisten 
osallisuuden varmistamisessa uusilla alueilla. Keusoten 
aluevaltuutettu Margita Winqvist korosti kokemuspu-
heenvuorossaan kuulovammaisten yhteiskunnassa 
kohtaamia esteitä, kuten induktiosilmukoiden tai teks-
tityksen puutetta, ja yhdenvertaisuuden edistämiseen 
tähtäävän vaikuttamisen tärkeyttä alueilla. Lakimies 
Pirkko Mahlamäki kertoi YK:n vammaissopimuksen 

TEKSTI: Anniina Lavikainen



1/202322

osallistamisvelvoitteista, jonka tähden vammaiset 
henkilöt ja heitä edustavat järjestöt tulee ottaa hyvin-
vointialueilla mukaan kaikkeen vammaisia henkilöitä 
koskevaan päätöksentekoon. Sopimus on suoraan alueita 
velvoittavaa lainsäädäntöä. Keski-Uudenmaan Kuulon 
puheenjohtaja Ari Haapanen kertoi kokemuksiaan 

Keusoten alueen järjestöyhteistyöstä julkisen sektorin 
toimijoiden kanssa.  

Kuuloliitto järjestää myös tänä vuonna erilaisia 
sote-uudistukseen liittyviä tilaisuuksia. Seuraa verkko-
sivujemme tapahtumakalenteria ja some-kanaviamme 
tarkempien tietojen osalta.  

AJANKOHTAISTA

1. Turvataan järjestöjen  
toimintaedellytykset 

Järjestöt vahvistavat yhteiskunnan resilienssiä. 
Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaedelly-
tykset on turvattava 2023–2027 hallituskaudella. 

Vammaisjärjestöt tulee ottaa laaja-alaisesti mukaan 
eri hallinnonaloilla tapahtuvaan päätöksentekoon 
YK:n vammaissopimuksen velvoitteiden mukaisesti.

2. Panostetaan ennaltaehkäisyyn  
ja sote-palvelujen integraatioon

Suomeen on luotava kuuloterveyttä ja kuulonkun-
toutuksen edellytyksiä vahvistava toimintaohjelma.

Apuvälineasetus tulee päivittää huomioimaan 
YK:n vammaisten ihmisoikeussopimus ja osallisuus 
apuvälinetarpeen arvioinnissa. 

Kiireettömän hoidon perusteet tulee kuulonkuntou-
tuksen osalta päivittää vastaamaan valtakunnallista 
kuntoutukseen ohjautumisen opasta. 

Kuulovammaisten tulkkauspalveluista tulee tehdä 
kokonaisarviointi.

Audionomi-nimike tulee laillistaa terveydenhuollon 
ammattinimikkeeksi. 

3. Varmistetaan kuulovammaisten  
opiskelu- ja työelämämahdollisuudet

Työelämän lainsäädäntöä on uudistettava siten, 
että se tukee vahvemmin kuulovammaisten työllis-
tymistä ja työelämässä pysymistä.

Sora-lainsäädännön soveltamisen vaikutuksia 
vammaisten opiskelumahdollisuuksiin on arvioitava.

Työturvallisuuslainsäädännössä melutyön määri-
telmää on muutettava siten, että lainsäädäntö 
tunnistaa paremmin erilaiset kuulolle vaaralliset 
melutyöt, myös opetus- ja kasvatusalalla.

4. Mahdollistetaan osallisuus saavu- 
tettavuudella ja esteettömyydellä

Esteettömyyttä koskevaan lainsäädäntöön on saa- 
tava äänensiirron mahdollisuus myös sellaisissa 
julkisissa tiloissa, joissa ei ole äänentoistoa.

Kotimaisten TV-ohjelmien ja tilausohjelmapalve-
lujen tekstityksen laatua on seurattava ja sanktioi-
tava saavutettavuusrikkomuksia. Tekstityksen laatu 
on edellytys yhdenvertaiselle tiedonsaannille. 

Hätäpalveluja kuulovammaisille tulee vahvistaa ja 
selvittää vaihtoehtoisia tapoja saada tietoa väestö-
hälytysjärjestelmästä äänen rinnalla. 112-sovelluk- 
seen on saatava tekstipalvelu. Hätätekstiviestin 
ennakkorekisteröinti tulee poistaa 2025 alkuun 
mennessä. 

Kuuloliiton eduskuntavaalitavoitteet 2023
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Kuuroutuneiden toiminnan 40-vuotisjuhlaviikon-
loppu pidettiin Helsingissä Hotelli Haagassa. Mukana oli 
tuttuja, mutta myös uusia kasvoja. Viikonloppu aloitet-
tiin päivällisbuffetilla, joka on varsin hyvä tapa aloittaa 
viikonloppu. Pääsee heti keskustelemaan vertaisseurassa 
ja pidemmältä tulleet ovat varmasti jo nälkäisiä. Illalla 
meillä oli alkuun tutustumisleikkiä, ja sen jälkeen ohjel-
massa oli rentoa illanviettoa – pelasimme Skibboa, osa 
jutusteli toisten kanssa ja osa meni aiemmin lepäämään.

Lauantaina oli vuorossa juhlaohjelmaa. Juhlaohjelman 
avasi Kuuloliiton puheenjohtaja Jouni Aalto. Lisäksi 
meillä oli tanssiesitys ryhmältä Shukran. ’Shukran’ 
tarkoittaa egyptiksi ’kiitos’. Puheenjohtaja Jouni jäi 
oman puheenvuoronsa jälkeen katsomaan kyseistä 
tanssiesitystä. Viimeinen tanssiesitys oli koko yleisölle 
avoin, ja oli hienoa nähdä, kuinka puheenjohtajamme 
oli menossa ensimmäisten mukaan tanssimaan ja näyt-
tämään muille mallia. Näin ollen tanssijoita oli mukava 
määrä ”tanssilattialla”. 

Lounaan jälkeen Kuuloliiton viestinnän asiantuntija 
Anniina Horto luennoi miten voimme vaikuttaa. Tämä 
oli erittäin mielenkiintoista, kattavaa ja antoi uusia 
ajatuksia, miten voi itse hyödyntää esimerkiksi sosi-
aalista mediaa vaikuttamisessa. Illalla söimme hyvän 
ja täyttävän illallisbuffetin. Ruoka oli Hotelli Haagassa 
erittäin hyvää. Itselläni on todella paljon ruokarajoit-
teita ja kaikki oli otettu todella hyvin huomioon. Kokki 
oli tehnyt minulle oman annoksen joka lounaalle ja 
päivälliselle, ja omat jälkiruoat – parempaa ei voisi 
toivoa. Taikuri taikoi itsensä esiin vähän myöhässä 
ja siitä saimmekin hyvän jutun. Yhtä ensikertalaista, 
joka tuli viikonloppuun mukaan vasta lauantaina ilta- 
päivällä, luultiin taikuriksi. Virve Hyppönen kertoi, että 
kokoustilan ovelle saapuessaan häntä odotti todellinen 
kysymysten tulva, kun häntä luultiin taikuriksi, jonka piti 
saapua paikalle samaan aikaan. Asiaa selvitellessä kään-
nössovelluksella ja Liisa Sammalpengerin tuodessa 
hänelle nimikylttiä selvisi pian, että hän ei ole tulossa 
taikomaan meille vaan seuraamaan ohjelmaa. Taikuri 
Mikk Engman kuitenkin saapui myöhemmin illalla ja 

teki meille huikeita naru- ja korttitemppuja. Hän näytti 
korttitemppuja usealla eri pöydällä ihmisten edessä. 

En tiedä, onko mitään ihanampaa kuin Sirpa Korkeamäki 
ja villasukat. Hän oli neulonut meille 40 paria villasukkia. 
Jokainen osallistuja sai omat ja ainutlaatuiset villasuk-
kansa. Sirpalta kysyttiin, että vieläkö on neulomisintoa ja 
hän vastasi, ettei neulo seuraavaksi ainakaan villasukkia. 
En tiedä miten hän teki tuon urotyön, mutta teki sen silti. 

Kuuroutuneiden juhlaviikonlopussa kiitettiin tiettyjä 
henkilöitä kuuroutuneiden toiminnan edistämisestä 
ja merkittävästä panoksesta kuuroutuneiden hyväksi. 
Kiitosta saivat Jouko Halonen, Helka Kaipainen, 
Sirpa Korkeamäki, Timo Kulhia, Pertti Köyste, Liisa 
Sammalpenger, Kalle Tervaskari ja Marja Uotinen. 

Sunnuntaina Liisa Sammalpenger kertoi meille IFHOH:n 
kongressista. Liisan esitys antoi paljon uutta tietoa ja oli 
mukavaa nähdä kuvia dioilla heijastettuna seinille. Hän 
tekee paljon yhteistyötä muiden maiden kanssa. Liisa 
on hyvin tehokas tapaus hoitamaan ja aikaansaamaan 
asioita. Oli kiinnostavaa kuulla millaisia kuurojen olot 
ovat ulkomailla, kauempana ja lähempänä verrattuna 
Suomen tilanteeseen. 

Markku Ojanen, onnellisuustutkija ja emeritusprofes-
sori, tuli pitämään meille luennon elämän tarkoituksesta 
ja mielekkyydestä. Itse ainakin pidin luennosta todella 
paljon, sillä hän kertoi asioita, jotka tekevät elämästä 
onnellisen ja mielekkään elää, sekä miten rakentaa 
onnellisuutta ja mielekkyyttä omaan elämään. 

Lopuksi Jouko Halonen piti meille jumppatuokion. 
Olikin hyvä jumppailla yhdessä ennen viiden tunnin 
junamatkaa kotiin. 

Haastattelin juttua varten ensi kertaa mukana ollutta 
Virve Hyppöstä ja Virven äitiä Jaana Hyppöstä. Lisäksi 
haastattelin Marja Uotista, joka on ollut mukana toimin-
nassa pidemmän ajan. Hän oli jo Kuurojen Liiton 
Krt-neuvottelupäivillä Hämeenlinnassa vuonna 1969. 

On tärkeää, että voimme järjestää näitä kuuroutuneiden 
viikonloppuja. Itse toivoisin välillä, että kuuroutuneille 

Kuuroutuneiden toiminta täytti 40 vuotta

Taikuri taikoi itsensä esiin vähän myöhässä ja 
siitä saimmekin hyvän jutun. Yhtä ensi- 

kertalaista, joka tuli viikonloppuun mukaan 
vasta lauantaina iltapäivällä, luultiin taikuriksi.

On tärkeää, että voimme järjestää näitä 
kuuroutuneiden viikonloppuja. Itse toivoisin 

välillä, että kuuroutuneille olisi 
 enemmänkin tapahtumia.

KENTÄLTÄ
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olisi enemmänkin tapahtumia. Täällä Joensuussa ei 
kovinkaan paljon tapahdu, ja siksi kun meillä on tämä 
yksi viikonloppu vuodessa, tuntuu että se menee 
nopeasti. Viikonlopussa on tärkeää se, että kohtaa 
samanlaisia ihmisiä ja saa keskustella heidän kanssaan, 
eli vertaistukea. Samoilla linjoilla oli Virve Hyppönen. 
Hän vastasi haastattelussa saaneensa vertaistukea, 
hänen lähipiirissään ei ole oikeastaan yhtään kuurou-
tunutta vertaista ennestään. Hänen mukaansa omien 
kokemusten jakaminen sellaisten kanssa, jotka ovat 
käyneet läpi samankaltaisia asioita, oli antoisaa. Hänen 
odotuksensa täyttyivät kuuroutuneiden viikonlopun 
osalta. Marja Uotinen kertoi saaneensa kuuroutu-
neiden eri tilaisuuksista vuosikymmenien aikana paljon 
mukavia muistoja, ystäviä, tietoa ja tukea. Hän toivoo, 
että on osannut myös auttaa muita. Jaana Hyppönen 
tunsi itsensä kuulevana läheisenä ulkopuoliseksi ja että 
muut tunsivat jo toisensa. Suurin osa viikonlopun osal-
listujista oli kuuroutuneita, eikä kuulevia läheisiä ollut 
paljon mukana.

Kuuroutuneiden 40-vuotisjuhlaviikonlopussa parasta 
oli Virven mielestä tulkkauksen mutkattomuus, keskus-
telut, muut osallistujat sekä Liisa Sammalpengerin 
esittelemät apuvälineet äänen resonointiin, esim. 
Humu-tyyny. Marja tykkäsi 40-vuotisjuhlan alussa 
yhteislaulusta Suomen kunniaksi. Jaanasta parasta oli, 
kun hän sai uutta tietoa Kuuloliiton muusta toiminnasta 
ja kursseista. 

Minusta parasta olivat ihmiset, vertaistuki, ruoka, tulkit 
sekä kiinnostava ja hauska ohjelma. Pidempäänkin olisin 
viihtynyt. Kiitos kaikille viikonlopusta ja vertaistuesta. 

Anu Tiainen

P.S. Seuraava kuuroutuneiden viikonlopputapahtuma 
järjestetään 24.–26.11.2023 Tampereella.
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19.–21.5. KEVÄTTALKOOT

Tapahtuma toteutetaan yhdessä Kopolan 
Kurssikeskuksen kanssa. 

Tehtävät työt tarkentuvat Liiton kanssa pidet-
tävässä ohjausryhmän kokouksessa. Mutta 
ainakin seuraavanlaisia tehtäviä tullee esille: 
Aittarakennuksen varaston lattian teko ja sen pien-
varastojen siivous, ympäristön siistimistä, risusa-
vottaa, ompelua, nuotiopaikan kunnostusta, poltto- 
puiden teko ja leikkimökin korjaaminen ja paljon 
muuta, joten töitä riittää. 

Tulkaa joukolla talkoisiin.

Kopolan kurssikeskus tarjoaa majoituksen ja 
ruokailut, KKY muun nautittavan ja hyvän 
porukkahengen. 

Kyselyt ja Ilmoittautuminen Elina Rytsölälle:  
Puh: 040-569 1463; meili: elina.rytsola@gmail.com

KOKOUSKUTSU: KKY:N VUOSIKOKOUS 
21.5.

Kopolan Kannatusyhdistys ry:n sääntömää-
räinen vuosikokous pidetään perinteiseen tapaan 
Kopolan kurssikeskuksessa Kuhmoisissa kevättal-
koitten lähtöpäivänä sunnuntaina 21.5.2022 klo 
13:00 alkaen. Ennen kokousta kahvitarjoilu klo 
12:00, sekä mahdollisuus myös omakustanteiseen 
keittolounaaseen. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat 
Kopolan Kannatusyhdistys ry:n sääntöjen 14. 
pykälän mukaisesti sekä muut hallituksen ja 
jäsenten kokouksessa esille tuomat asiat.

8.–10.9. SYYSTALKOOT 

Tapahtuma toteutetaan yhdessä Kopolan 
Kurssikeskuksen kanssa. Jatketaan siitä mihin 
keväällä jäätiin ja mitä kurssikeskus toivoo meidän 
tekevän.

Kopolan kurssikeskus tarjoaa majoituksen ja 
ruokailut, KKY muun nautittavan ja hyvän poruk-
kahengen. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä 
millaisia töitä mieluiten haluat tehdä. Kyselyt ja 
Ilmoittautuminen Elina Rytsölälle: Puh: 040-569 
1463; meili: elina.rytsola@gmail.com

KKY:N JÄRJESTÄMÄT VIRKISTYS- JA 
ASIAVIIKONLOPUT/TAPAHTUMAT 
KOPOLASSA

24.–28.7. KKY:n kesäpäivät

Heinäkuun lopussa on hyvä mahdollisuus tulla 
Kopolaan viettämään virkistävää ja rentouttavaa 
aikaa muiden kanssa. Kaikki ovat tervetulleita, riip-
pumatta siitä käyttääkö jotain kuuloapuvälinettä 
vai ei, vaihtamaan ajatuksia ja kokemuksia sekä 
ulkoilemaan, laulamaan, pelaamaan ja saunomaan. 
Teemme myös tutustumisretken linja-autolla lähi-
seudulle (vaihtoehtona vesibussi risteily). Kuuloon 
liittyviä luentoja luvassa. Saatavilla myös hierontaa 
ja jalkahoitoja omakustannushintaan.

Kesäpäivien yhteydessä vietämme myös 40v 
juhliamme, joista enemmin seuraavassa lehdessä.

Lisätiedot 
Hinta: ilmoitetaan seuraavassa lehdessä 
Kesäpäivien tiedustelu: Kari Kanerva;  
puh: 040-742 5198; meili: kari.kanerva4@gmail.
com. Ilmoittaudu Elina Rytsölälle viimeistään 18.7.;  
Puh: 040-569 1463; meili: elina.rytsola@gmail.com 
 
Muista tapahtumista tiedotamme seuraavassa 
lehdessä. Suunnitteilla syksyn aikana:  
• Kulttuuri- ja liikuntaviikonloppu,  
• Musiikkitapahtuma soitetaan ja lauletaan yhdessä 
• Kopolan Joulu. 

Talkootoiminta Kopolassa
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KURSSIT
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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 valmiuk-
sia 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 matka- 
kuluista osallistujat vastaavat itse.

Kuuloliiton kuulokurssit on tarkoitettu ikään-
tyneille kuulokojeiden käyttäjille ja heidän 
läheisilleen. Lisäksi järjestämme kaikenikäisille 
tinnitusteemaisen kurssin sekä työikäisten 
kurssin.

• Iisalmi 15.–16.3. Spa Hotel Runni
• Imatra 21.–22.3. Imatran kylpylä
• Kittilä 26.–27.4. Break Sokos Hotel Levi
• Oulu 24.–5.5. Scandic Oulu City
• Laukaa 26.–27.9. Kylpylähotelli Peurunka
• Tinnitus 1.–2.11., Tampere
• Työikäisten kurssi 25.-26.11., Helsinki

Alueilla toteutettavat kurssit sisältävät kah-
den päivän kurssiohjelman ja puolen vuoden 
kuluttua järjestettävän jatkotapaamisen, jonka 
ajankohta sovitaan kurssilla (pl. tinnituskurssi). 
Kuhmoisissa Kopolan kurssikeskuksessa 
toteutettavat kurssit sisältävät viiden päivän 
kurssiohjelman. 

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

Kopolan kurssit (Kuhmoinen):

• 13.–17.2.
• 6.–10.3.
• 20.–24.3.

• 24.–28.4.
• 8.–12.5.
• 26.–30.6.
• 21.–25.8. 
• 11.–15.9.
• 2.–6.10.
• 16.–20.10.
• 6.–10.11.

Hakemukset tulee lähettää kuusi viikkoa ennen 
kurssin ajankohtaa, joko täyttämällä sähköinen 
hakemus Kuuloliiton verkkosivuilla, sähköpos-
tilla tai maapostina. Kaikille hakijoille ilmoite-
taan kurssivalinnasta noin kolme viikkoa ennen 
kurssia. Valinnassa etusijalla ovat hakijat, jotka 
eivät aikaisemmin ole osallistuneet Kuuloliiton 
kuulokursseille. 

Hakemukset tulee lähettää kuusi viikkoa 
ennen kurssin ajankohtaa, joko täyttämällä 
sähköinen hakemus Kuuloliiton verkkosivuilla, 
sähköpostilla tai maapostina. Kaikille hakijoille 
ilmoitetaan kurssivalinnasta noin kolme viik-
koa ennen kurssia. Valinnassa etusijalla ovat 
hakijat, jotka eivät aikaisemmin ole osallistu-
neet 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

Kuuloliiton kuulokurssit 2023 
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 Riemua ryhmästä musiikin  
keinoin -kurssi Kopolassa

Järjestämme yhdessä Eläkeliiton kanssa 
Riemua ryhmästä musiikin keinoin 
-kurssin 30.5.–2.6.2023. Kurssilla tutus-
tutaan musiikkiin hyvinvoinnin luojana, 
ryhmähengen rakentajana ja identi-
teetin tukijana niin henkilökohtaisella 
kuin vertaisryhmänkin tasolla. Opimme 
yhdessä käyttämään erilaisia aivoja ja 
kehoa aktivoivia välineitä, joilla musiikki 
näkyy, tuntuu, koskettaa ja liikuttaa. 
Keskustelemme erilaisten osallistujien 

 SANY tiedottaa

Sany ry:n sääntömääräinen kevätkokous 
järjestetään 25.3.2023 Tampereella, 
osallistua voi myös etänä. Lähetämme 
kutsun lähempänä ajankohtaa.

Tervetuloa Sany ry:n kursseille!

Tietoa ja vertaistukea -kurssi AN-sairastu-
neille ja läheisille 24.-27.4.2023. Ruissalon 
kylpylä, Turku. Haku 27.3.2023 mennessä.

Information och kamratstöd på svenska. Kurs 
för personer med AN samt deras anhöriga 
18.-20.5.2023. Ruissalo spa, Åbo. Kurs- 
ansökan ska lämnas in senast den 22.4.2023.

Tasapaino-ja liikuntakurssi AN-sairastu-
neille 5.-8.6.2023. Liikuntakeskus Pajulahti, 
Nastola. Haku 8.5.-23 mennessä.

Voimavarakurssi AN-sairastuneille 
perheineen 21.-24.8.2023 Backby, 
Espoo. Haku 24.7.23 mennessä.

Hakuohjeet kursseille ja ajankohtaista  
asiaa verkkosivuiltamme: 
www.akustikusneurinoomayhdistys.com. 

huomioinnista ja ryhmän ohjaamisen 
hyvistä käytännöistä. Musiikkisuh-
teemmekin saattaa siinä samalla 
syventyä. Kurssi ei edellytä musiikillista 
osaamista. Kurssin vetävät Eläkeliiton 
musiikkitoiminnan suunnittelijat. 

Tule rohkeasti mukaan! 

Kurssi Kopolassa on majoituksineen ja 
ruokineen maksuton, mutta matkaku-
luista vastaavat osallistujat itse. Kurssille 
haetaan Kilta-järjestelmän kautta 
(https://kilta.kuuloliitto.fi/kotisivut/) 
viimeistään 16.4.2023. Kurssille mahtuu 
15 osallistujaa ja valituille ilmoitetaan 
valinnasta hakuajan päätyttyä. Etusi-
jalla ensi kertaa kurssille hakijat.

Lisätietoja kurssista antavat Kuulo-
liiton asiantuntija Johanna Juola 
johanna.juola@kuuloliitto.fi p. 0400 
802 667 ja asiantuntija Anna-Maija 
Tolonen anna-maija.tolonen@
kuuloliitto.fi p.044 752 5574.

 Kun kuulokoje ei enää riitä 
-infotilaisuus Haapavedellä

Perjantaina 24.2.2023 klo 16.30–19.00 
Ruustinnanhovi, Kytökyläntie 260,  
86600 Haapavesi

Kuuloliitto järjestää yhteistyössä 
Pyhäjokilaakson Kuuloyhdistyksen ja 
Cochlear Nordic Ab:n kanssa infoti-
laisuuden, joka on suunnattu henki-
löille, joilla on kuulovaikeuksia käytössä 
olevasta kuulokojeesta huolimatta. Myös 
heidän läheisensä ovat tervetulleita 
tilaisuuteen. Lisäksi toivotamme tilai-
suuteen tervetulleeksi kaikki kuulo- ja 
sisäkorvaistuteasioista kiinnostuneet. 

Infotilaisuuden tarkoituksena on 
lisätä tietoisuutta sisäkorvaistut-
teista sekä vähentää kuulo-ongel-
mista johtuvia haittoja tukemalla 
oikea-aikaista istutearvioon hakeu-
tumista. Ohjelmassa on aiheisiin 
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 Etäkuulokurssi 
ikääntyneille kuulokojeen 
käyttäjille

Etäkuulokurssi muodostuu kolmen 
tapaamiskerran kokonaisuudesta 
ja syksyllä olevasta jatkopäivästä. 
Kurssilla käsitellään kuuloon, 
kuulokojeisiin sekä kommuni-
kaatioon liittyviä teemoja ja 
kurssilla on mahdollisuus vaihtaa 
kokemuksia samassa tilanteessa 
olevien kanssa. Etäkuulokurs-
sille voi osallistua myös yhdessä 
läheisen kanssa. Tapaamiset 
toteutetaan Teams-alustalla. 
Ohjeet osallistumisesta lähetämme 
ilmoittautuneille. Ohjaajina 
toimivat Kuuloliiton asiantuntijat.

KURSSIN AJANKOHDAT:

• TI 18.4. KLO10.00-11.30
• TI 25.4. KLO 10.00-11.30
• TI 2.5. KLO 10.00-11.30
• JATKOPÄIVÄ SYKSYLLÄ 2023

Ilmoittautuminen sähköpos-
tilla 3.4.2023 mennessä Kuulo-
liittoon Sanna Lehtovärelle, 
sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi.

Lähetä nimi, sähköpostiosoite, 
läheisen osallistuminen ryhmään 
ja keskusteluaiheet, joita toivoisit 
vertaistapaamisissa käsitel-
tävän. Tule rohkeasti mukaan!

 Kun kuulokoje ei enää riitä –
webinaari

Sisäkorvaistute on leikkauksessa asetettava 
kuuloapuväline henkilöille, joille vahvinkaan 
akustinen kuulokoje ei enää tuo riittävää 
apua kuulemiseen tai puheen erottamiseen.

Webinaarien tarkoituksena on lisätä tietoi-
suutta sisäkorvaistutteista sekä vähentää 
kuulo-ongelmista johtuvia haittoja tukemalla 
oikea-aikaista istutearvioon hakeutumista.

Ilmoittautuminen webinaariin viimeistään 
ti 28.2.2023 osoitteessa: https://www.
cochlearevents.com/event/infotilaisuus/

Ohjelmassa on asiantuntijapuheenvuoroja 
kuulosta ja sisäkorvaistutteista sekä sisäkor-
vaistutetta käyttävän kokemuspuheenvuoro.

Tilaisuus toteutetaan Zoom-etäyhteys-
alustalla ja se on avoin kaikille asiasta 
kiinnostuneille! Liittymislinkki ja -ohjeet 
lähetetään osallistujan sähköposti-
osoitteeseen ke 1.3. klo 13 jälkeen. 

Kuuloliitto järjestää webinaarin yhteis-
työssä Cochlear Nordic AB:n kanssa. 

LISÄTIETOJA

Asiantuntija Anna-Maija Tolonen,  
anna-maija.tolonen@kuuloliitto.fi  
p. 044 752 5574

liittyviä asiantuntijapuheenvuoroja ja 
CI-käyttäjän kokemuspuheenvuoro. 

Tilaisuuteen on ennakkoilmoittau-
tuminen: https://www.cochleare-
vents.com/event/infotilaisuus/ tai 
anna-maija.tolonen@kuuloliitto.fi

LISÄTIETOJA: 
Asiantuntija Anna-Maija Tolonen 
anna-maija.tolonen@kuuloliitto.fi  
p. 044-7525574
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ILMOITUSTAULU

Koetko saavasi tarvitsemasi avun ja palvelut?

Teen maisterintutkielmaa ikääntyneiden kuulovammaisten arjesta. Tutkimukseni tavoitteena
on selvittää, miten huonokuuloisuus vaikuttaa ikääntyneiden mahdollisuuksiin saada
tarvitsemansa apu ja palvelut, sekä millaisia kokemuksia yli 75-vuotiailla huonokuuloisilla on
saamastaan avusta ja palveluista.

Sovit vastaajaksi tutkimukseen, jos olet yli 75-vuotias ja sinulla on todettu kuulonalenema.
Haastattelu voidaan toteuttaa esimerkiksi omassa kodissasi tai muussa rauhallisessa
paikassa. Haastattelu kestää arviolta 1 tunnin. Esitän sinulle kysymyksiä, mutta tavoitteena on
keskustelunomainen tilanne, jossa saat kertoa omista kokemuksistasi vapaasti.

Käsittelen haastattelussa saadut tiedot luottamuksellisesti ja nimettömästi.

Jos voit osallistua, ota yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse:

Etsin yli 75-vuotiaita huonokuuloisia haastateltavaksi tutkimukseen

Anniina Horto
anniina.horto@gmail.com 
p. 045 137 9023

Kiitos!

Melumysteeripeli yläkoululaisille

M a k s u t o n  v e r k k o p e l i ,  j o s s a  o p p i l a a t  r a t k a i s e v a t  e r i l a i s i a
k u u l o o n  j a  m e l u u n  l i i t t y v i ä  t e h t ä v i ä  j a  o p p i v a t  s a m a l l a ,  m i t e n
k u u l o a  s u o j e l l a a n .  V i h j a a  t u t u l l e  o p e t t a j a l l e  j a  k o k e i l e  i t s e !

Lisätietoja:
 
www.kuuloliitto.fi/kuulonsuojelu
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Lapsen ensiaskeleet.  
Rakkaan pusu.   

Hiljainen oma aika aamukahvin äärellä  
tai se sanaton yhteys,  

kun toisen silmistä paistaa aito onni. 

Sen voi antaa toiselle tai saada yllättäen itse.  
Joskus oven avaaminen vieraalle riittää ja näet sen.

Onni ja onnellisuus eivät ole sama asia. Onnellisuus on jotain, mitä 
rakennat. Joskus se vaatii työtä. Oma koti ja ystäväpiiri. Taloudellinen 
varmuus. Toimiva keho. Joskus tuntuu, että onnellisuus on viety pois. 

Vaikka elämäsi ei olisi onnellista, voit silti kokea onnen tunnetta ja 
iloa päivittäin. 

Onni on olemassa rikkaille, köyhille, terveille ja sairaille. Onni syntyy 
pienissä hetkissä, viipyy ajatuksissa ja elää muistoissa. 

Lahjoita ja autat kotimaan vammaisia ja pitkäaikaissairaita. 
Kiitos !

pieni ele – Hetki onnea.

Mitä on onni?
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Kuuloliitto on mukana pienessä eleessä. Lipaskeräys eduskuntavaalien äänestyspaikoilla 22.–28.3. ja 2.4.
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KIRJAT

Todistajanlausunto luokkahuoneesta
TEKSTI 

Sinikka Pihlamaa

Iida Rauma voitti viime vuoden Finlandia-palkinnon romaanillaan 
Hävitys: Tapauskertomus. Kirjailija on kertonut, että romaani perustuu 

hänen omiin kokemuksiinsa koulukiusaamisesta. Teoksella on myös 
laajempaa yhteiskunnallista merkitystä: se kuvaa Turun kaupungin 

arkkitehtuurin hävitystä ja  jatkuvaa ympäristön tuhoamista.

Tekijä on 1990-luvulla käynyt Kaarinan peruskoulun 
musiikkiluokkaa 3. luokalta alkaen. Kuvauksen perus-
teella opettajalla on ollut rajoittamaton valta oppi-
laisiinsa nähden; tavan mukaan luokassa ei ole ollut 
ketään toista aikuista arvioimassa opetusta ja tilanteita. 
Opettajan suhtautuminen antaa luokkalaisille kimmok-
keen: nuo eivät ole suojelun piirissä. Romaani ei sovit-
tele, vaan kaivaa esiin väkivallan mahdollistajan.

Romaanissa kaksi tyttöä, A ja Ira, ovat opettajan 
hampaissa, koska he eivät vastaa hänen odotuksiaan. 
Teos on vimmainen tapauskertomus, syytös: se näyttää 
kätketyn vallan väärinkäytön.

Teksti on tiheää proosaa, jossa eri 
kerrontatavat ja kielirekisterit vuorot-
televat. On koulukiusaamista käsitte-
levien kirjojen esseemäistä referointia, 
ympäristön toteavaa kuvausta ja puhe-
kieltä, Turun murretta. Tekstin toistuva 
selitys, A sanoi, tuntuu lukijasta aluksi 
oudolta. Tarkemmin pohtiessa se viittaa 
oikeudenkäynnin todistajanlausuntoon 
tai muistoon terapiaistunnossa.

Lukija joutuu tottumaan myös siihen, 
ettei romaanissa ole erillisiä lukuja, 
vaan kirja on jaettu kolmeen osaan. 
Ensimmäinen osa etenee hitaasti, A 
etsii Iraa ja havainnoi ympäristöä. 

Toisessa osassa siirrytään A:n ja Iran muistoja käsittele-
vään puhetulvaan. Kolmannessa osassa A kohtaa ensin 
historian opettaja Nordinin ja sitten Iran.

Tytöt ovat erilaisia: A pyrkii puolustautumaan ja näyt-
tämään osaamistaan, Ira vaikenee. Myös aikuisina heillä 
on erilaiset roolit, A opiskelee yliopistossa ja toimii 
historian sijaisopettajana, Ira on kirjailija. Monissa arvi-
oissa heidät tulkitaan saman henkilön eri puoliskoiksi.

Romaani alkaa A:n öisestä juoksusta Turussa. Hän kärsii 
unettomuudesta ja vatsaoireista, happo-ongelmista 
ja kivuista. Lukijalle tulee tutuksi romaanin kolmas 
päähenkilö, kaltoin kohdeltu kaupunki. Sitä on tuhottu 

vuosisatojen aikana ja varsinkin 1960- 
ja 70-lukujen aikana keskustan kulttuu-
rihistoriallisesti arvokkaat rakennukset 
purettiin. Ilmiö sai nimen Turun tauti.

Iida Rauma yhdistää taitavasti koulu-
laitoksen, yksilöiden, kaupungin ja 
ympäristön kuvausta yhteiskunnallis- 
ten rakenteiden toteamiseksi. Koulu- 
väkivallan herättämä katkeruus saa 
vastaansa rakkauden kaupunkia kohtaan.

Kirjailija on tehnyt laajan taustatyön: 
kirjan lopussa on kuusi sivua lähdeluet-
teloa. Romaanissa A kommentoi kitke-
rästi 1990-luvun kasvatusoppaita, joissa 
väkivallan syy siirrettiin uhriin. Aikuiset 
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sysäävät vastuun kaltoinkohdeltujen niskaan, sillä 
nämä ovat erilaisia. Tällaisia perusteluita on esitetty 
noitavainoista alkaen ja esimerkiksi juutalaisvai-
noissa. Psykologien kirjoittamissa oppaissa kiusaa-
mista kuvataan väistämättömänä. A korostaa koulun 
kulttuuria ja sen antamaa mallia. Romaani on vastine 
psykologien ja pedagogien johtamille avuttomille 
kampanjoille kiusaamista vastaan.

Jos yhteiskunnassa on kilpailuhenkeä ja ihmisiä 
laitetaan paremmuusjärjestykseen, se toteutuu myös 
lasten joukossa, A pohtii.

Monet kuulovammaiset ovat joutuneet kokemaan 
koulukiusaamista ja muutakin asiatonta arvostelua. 
Ehkä ihmisille on tyypillistä vierastaa kaikenlaisia 
outoja ilmiöitä. Olennaista on, miten tuohon alkeel-
liseen reaktioon suhtaudutaan.

A:lla on aikuisena sentään yksi tukihenkilö, vanhe-
neva opettajakollega Nordin, joka laukoo Turun 
murteella kommenttejaan ja tarvittaessa lainaa 
yöjuoksijalle kumisaappaita ja sadetakkia. 

KIRJAILIJAN KUVA:  MAREK ABOGAL/ SILTALA

Iida Rauma on syntynyt Littoisissa 1984. 
Hän on kirjailija, valtiotieteen maisteri. 
Hänen esikoisromaaninsa Katoamisten 
kirja ilmestyi 2011, toinen teos Seksistä ja 
matematiikasta julkaistiin 2015.

Iida Rauma  
Hävitys: Tapauskertomus. Siltala 2022

RESEPTIT

Fetapasta

250 g pasta (esim. Rummo) 
200 g feta (pala) 
1 dl oliiviöljyä 
1 kpl  chili 
1–2 rasiaa kirsikkatomaatteja 
3 valkosipulin kynttä 
Suolaa 
Mustapippuria 
Basilikaa

Valmistusvaiheet: Lorauta uunivuoan 
pohjalle hieman oliiviöljyä, jonka jälkeen lisää 
fetajuusto kokonaisena pohjalle. Pieni chilit 
fetan päälle sekä lisää oliiviöljyä runsaasti. 
Puolita kirsikkatomaatit vuokaan sekä pyö-
räytä oliiviöljyssä. Mausta oman maun mukaan 
esimerkiksi mustapippurilla sekä paprikamaus-
teella. Lisää valkosipulinkynsiä halutessasi.

Paista 200-asteisessa uunissa keskitasolla noin 
15 minuuttia. Käännä uuni grillivastukselle ja 
nosta lämpö 225 asteeseen ja paista vielä noin 
10 min, mutta ole tarkkana, sillä paistoaika 
riippuu uunista. Keitä pasta ohjeen mukaan ja 
sekoita vuoan joukkoon. Tarjoile!

Vinkki! Tuunaa pastaa oman maun mukaan 
esim. valkosipuli- tai sitruunaoliiviöljyllä. 
Makua saadaan myös murskaamalla 
valkosipulinkynsiä sekä annosten pinnalle voi 
laittaa basilikaa.

Romaani on vastine psykologien ja 
pedagogien johtamille avuttomille 
kampanjoille kiusaamista vastaan.



Onko sinulla jokin harrastus, etkä ole antanut kuulovamman 
estää sitä? Lähetä oma juttusi sähköpostilla osoitteeseen: 
emma.kahkonen@kuuloliitto.fi kuvan kera. Vuoden aikana 
tulevissa Kuuloviesteissä julkaistaan lukijoiden hienoja 
harrastuksia ja inspiroidaan samalla toisiamme.

Mun juttu
Moikka! Mun nimi on Miisa, ja mulla on tois-
puoleinen mikrotia. Mikrotia tarkoittaa toisen 
korvan pienikokoisuutta ja mun tapauksessa 
toispuoleista kuuroutta. Mikrotia on synnyn-
näinen, mutta ei ole hidastanut mun vauhtia. 

Olen harrastanut kaikenlaista ja opiskellut paljon. 
Tällä hetkellä opiskelen Helsingin yliopistossa 
teologiaa ja harrastan opintojen ohella potku-
nyrkkeilyä ja musiikkia. Potkunyrkkeilyn aloitin 
jo lukioaikoina, mutta siihen harrastukseen tuli 
taukoa lähinnä koronan takia. Nyt on huippua, 
kun olen päässyt jatkamaan sitä rakasta lajia!

Kitaran soittoa ja laulua harrastan kotona. 
Esiinnyn myös jonkun verran erilaisissa juhlissa 
ja tapahtumissa, mutta tällä hetkellä esiinty-
miset ajoittuvat pääosin kesään, ja talvella 
on aikaa treenailla uusia biisejä listoille!

Lisäksi mulla on koira, joka on juuri vuoden- 
vaihteessa muuttanut mun kanssa Helsinkiin ja  
sen kanssa aika kuluu lenkkeillessä ja leikkiessä 

MUN JUTTU
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I handen har du den nya versionen av Hörseltidningen, som är en 
del av Finska hörselförbundets varumärkes- och utseendeförnyelse. 
Målet har varit en modern, tydlig och fräsch tidning.

Hörseltidningen har traditionellt haft stor betydelse för våra med-
lemmar. Det är fortfarande den huvudsakliga informationskällan för 
många, även om vi delar mer och mer information via digitala kanaler. 
På basis av läsarundersökningen skulle endast ett fåtal kunna tänka 
sig att avstå från den tryckta tidningen. I framtiden kommer vi ändå 
att börja planera en digital tidning.

Finska hörselförbundets utseendereform ska vara färdig i sin helhet 
under våren, då allt kommunikationsmaterial har uppdaterats. Ännu 
i år kommer vi dock att använda gamla broschyrer och material vid 
sidan av de nya.

Utseendereformen är en del av förnyelsen av förbundets varumärke 
och dentitet. Vi vill lyfta fram att vi är moderna och modiga, men 
samtidigt också en pålitlig och lättillgänglig organisation. Örat i den 
nya logotypen bildar en pratbubbla, som syftar på kommunikation 
och gemenskap. Logotypens två öron visar däremot att många olika 
grupper är involverade i vår verksamhet och att vi lyssnar på varandra.

Det centrala målet med en utseendeförnyelse är vanligtvis att sticka ut 
från andra och att vara igenkännbar. Olika organisationer konkurrerar 
inte bara med varandra utan även med många andra fritidsaktiviteter. 
Under detta år är ett av de viktigaste utvecklingsmålen i förbundet 
medlemsförvärv och utveckling av tjänster riktade till medlemmarna. 
Jag hoppas att vårt nya utseende hjälper oss i detta arbete.

Juha Hietala 
Chefredaktör

Hörseltidningen förnyas




