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Oho, mitenkäs tässä näin kävi? Rengistä tulikin isäntä. Ehdin olla kah-
deksan vuotta sihteerinä ja vuoden rahastonhoitajana, rengin hommia 
molemmat. Yhdistyksen lähihistorian ensimmäisessä syyskokouksessa 
minut sitten valittiin puheenjohtajaksi. Hallitukseen saatiin myös uutta 
naisenergiaa ja toiminta näyttää taas valoisammalta esimerkiksi vaikut-
tamisen ja edunvalvonnan puolella. Odotan aktiivisuuden ja näkyvyy-
den kasvua tulevina vuosina.

Yhdistyksemme jäsenistö on Uudenmaan nuorinta. Meidän jäsenten 
keski-ikä on 69 vuotta. 65-69 -vuotiaita oli 31.12.2016 Suomessa yh-
teensä 375 219. Tämä joukko onkin kaikkein suurin ikäryhmä tällä het-
kellä Suomessa. Vauvoja syntyi 70 vuotta sitten niin paljon, että niitä 
riitti useampi jokaista elossa olevaa 70-vuotiasta kohden. Elossa olevia 
70-vuotiaita on lukumäärällisesti enemmän kuin syntyy uusia lapsia.

Mitä tämä kaikki tarkoittaa? Ainakin siitä voisi päätellä, että aktiivit 
vaikkapa 70-luvulla olivat paljon nuorempia kuin nykyään! Vertaistoi-
minnan järjestäminen on tärkeimpiä yhdistyksen tarkoituksia. Ikä on 
myös yksi vertaisuuden tekijä, eivätkä samat asiat välttämättä kiinnosta 
20- ja 70-vuotiasta. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että meillä on lähes 500 
yli 70-vuotiasta jäsentä, mutta ei kovin montaa aktiivia siitä joukosta 
tekemässä toimintaa porukalle, joka sitä toimintaa varmaankin kaipaisi. 
Toisaalta kyseinen ikäryhmä on sellainen, jolle kaikkein eniten löytyy 
toimintaa erilaisten eläke- ja muiden järjestöjen toteuttamana kautta 
linjan.

Toiminnan tulevia tekijöitä täytyy kasvattaa ja juurruttaa yhdistykseen. 
Hallitus tuleekin panostamaan erityisesti lasten, nuorten ja työikäisten 
toimintaan. Vaikka miten kulunut sanonta onkin, nuorissa on tulevai-
suus. 

Olen ylpeä helkyläinen. Meillä on vireää toimintaa, talous erittäin hyväl-
lä mallilla, oma toimitila ja siihen tulossa remontti, jolla saadaan niin 
hyvät tilat kuin on järkevästi rahalla saatavissa. Yhdistys tarjoaa loista-
vat olosuhteet kuulovammaisten vertaistoiminnalle vauvasta vaariin. 
Vapaaehtoisuuteen ei voi pakottaa, sitä pitää haluta. Siksi uskonkin, 
että vireä nuorten ja työikäisten toiminta tulee houkuttelemaan myös 
eläkeläisiä toimintaan. Ennen pitkää työikäisistä tulee vireitä eläkeläisiä 
Helkyssä. 

Menneisyyden vanki ei pidä olla, mutta on silti mielestäni tärkeää 
ymmärtää mennyttä, kun pohtii tulevaa. Mikään ei ole pysyvää, paitsi 
muutos. Ja sitä muutosta on Helkyssä riittänytkin! Eteenpäin mennään, 
tule mukaan!

 Ville Myllymäki

PÄÄKIRJOITUS
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Perjantai 19.1
Mutual  Trust – hanke edistää pelastus-, hätä- ja liiken-
neoperaatiohenkilöstön valmiuksia kohdata vammaisia 
matkustajia. Kuuloliitto on mukana hankkeessa. Saan tie-
dustelua Mutual Trust – hankkeen koordinaattorilta. olen-
ko käytettävissä huhtikuussa järjestettävään Tallink Siljan 
–laivayhtiön koulutukseen Silja Serenadelle kertomaan 
kuulovammaisten matkustajien huomioimisesta laivamat-
kustajina ja mitä asioita on huomioitava kuulovammaisten 
matkustajien hätä- ja pelastustoimessa. Viikkoa myöhem-
min järjestetään pelastusharjoitukset Silja Serenadella. 
Kuulovammaisia testihenkilöitä haetaan.

Tapaan Vamlas –järjestön asiantuntijan lounaalla, keskus-
telemme tämän hetken erilaisia saavutettavuusaloitteista, 
mm. hallituksen esitys verkkosivujen ja mobiilisovellusten 
saavutettavuussäädös. Henkilö on kuurosokea, joka ei har-
mittavasti saanut kuurosokeiden tulkkia tapaamiseemme. 
Mutta sovimme haasteista huolimatta sen, että käytämme 
molemmat viittomakieltä ja samalla teemme yhteiseen 
muistioon muistiinpanoja, joilla täydennämme ajatuksiam-
me. Kokouksen jälkeen harmittaa suunnattomasti KELA:n 
tulkkauspalvelujen toimimattomuus.

Maanantai 22.1
Tekstitystä koskevan lain päivitys on hyväksytty. Liikenne- 
ja viestintäministeriö vahvistaa päätöksellään asetuksella 
ne ohjelmistot (=kanavat), joihin liitetään ääni- ja teksti-
tyspalvelut.  Ylellä se on 100 % ja kaupallisilla kanavilla 75 
%.  Kuuloliitto oli kuultavana marraskuussa eduskunnassa 
liikenne- ja viestintävaliokunnassa ja valiokunnan mietin-
nön sisältö pääsi yllättämään. Valiokunta päätyy kannas-
saan nostamaan valtakunnallisen tv-toimiluvan omaavien 
kaupallisten kanavien tekstitysosuuden 50:stä 75:een pro-
senttiin. Liikenne- ja viestintäministeriö ehdotti alun perin 
50 prosenttia.  Teen muistiota tv-tekstityksen nykytilasta ja 
kirjaan muistioon, mitkä asiat jäivät auki tv-tekstityksessä 
hallituksen uusimmassa esityksessä. Näitä kohtia hyvä kat-
soa asetustasolla, kuten esimerkiksi netti-tv:n tekstitys ja 
arvioin suorien lähetysten merkitystä.

Tiistai 23.1
Valmistautumista tv-tekstityksen asetuksen valmisteluun: 
sain sparrausta käännösalan asiantuntijoilta suorien tv-lä-
hetysten tekstittämisen tekniikan tämän hetken tilanteesta 
ja arvioita tulevaisuudennäkymistä.

Keskiviikko 24.1
Lounastapaaminen oikeusministeriön virkamiehen kans-
sa. Käsittelemme ajankohtaisista asioista saavutettavuus-
työssä ja muista valtiohallinnon kehittämistöistä, joissa on 
esteettömyys otettu huomioon tai ei ole riittävästi otettu 
huomioon.

Verkkosivuston ja mobiilisovellusten saavutettavuussää-
dös: Tiedustelen eri suunnalta, miten paljon menee verkos-
sa välitettävän striimauksen tekstittämiseen eri kääntäjillä 
ja mikä on kustannusarvio tästä.

Torstai 25.1
Neuvottelut kahden liikenne- ja viestintäministeriön virka-
miehen kanssa laista, jossa käsitellään kohtaa tekstitystä 
koskevasta päivityksestä  ja siihen liittyvistä teksityspal-
veluiden yksityiskohtaisimmista ehdoista.  Neuvotteluissa 
myös mukana Kuurojen Liiton asiantuntija.  Tulee ilmi, että 
valtakunnallisista kanavista velvoite tullee koskettamaan 
kolmea kaupallista kanavaa.  Ministeriö vahvistaa päätök-
sellään asetuksella ne ohjelmistot (=kanavat), joihin liite-
tään ääni- ja tekstityspalvelut.  Informoitiin virkamiehiä 
netti-tv:n tekstityksestä ja suorien lähetysten tekstittämi-
sestä ja sen kehitysnäkymistä. Huomasin, että tapaaminen 
oli hyödyllinen, koska LVM:n valmistelevat virkamiehet ei-
vät olleet niin syvällä asiassa kuin olisin olettanut ja järjes-
töjemme antama briiffi antoi lisätaustoitusta valmisteluun.

Liikenne- ja viestintäministeriöstä on tullut lausuntopyyn-
tö hallinnonalansa virastouudistuksesta. Deadline 23.2.18. 
Asia ei ole akuutti, mutta on ajatus siitä, että liikenne- ja 
viestintäministeriön Esteettömän digitaalisten palveluiden 
ja liikenteen toimenpideohjelma toteutuu alkuperäisen 
suunnitelman mukaan vaikkakin ministeriön alaisuudessa 
olevaa 4 eri virastoa yhdistetään. Ainakin LVM.n virkamie-
het ovat kommentoineet, ettei ole aihetta huoleen vaan 
virastojen keskinäinen yhteistyö liikenteen ja viestinnän 
esteettömyydestä kehittyy paremmaksi.

Perjantai 26.1
Finnkinon verkkosivut päivittyivät.  Varausjärjestelmä sa-
malla myös muuttui ja piti selvittää miten saa haulla teks-
titetyt kotimaiset elokuvat. Teen omatoimisia hakuja ja en 
saa heti käsitystä, miten saan esille tekstitettyjen kotimais-
ten elokuvien näytökset. Asia kismittää minua suuresti.  

Suomen elokuvasäätiö joutui siirtämään viikon päästä alun 
perin järjestettyä saavutettavuusfoorumia toiseen ajan-
kohtaan. Saavutettavuusmanuaalia elokuva-alan toimijoil-
le jatketaan edelleen seuraavassa kokouksessa. manuaa-
lissa tulee olemaan oma osionsa ohjeistukset kotimaisen 
elokuvan tekstityksen toteuttamiseksi.

Design for All -yhdistyksen hallituksen kokous. Kokouk-
sessa käydään tämän vuoden suunnittelua. Muun muassa 
tänä syksynä on tarkoitus järjestää korkean luokan Saavu-
tettavuuspäivät, joka olisi tarkoitus tehdä  eri ministeriöi-
den yhteistyönä, joissa esteettömyyttä ja saavutettavuutta.

Sami Virtanen toimii Kuuloliitossa eri-
tyisasiantuntijana, toimialueina vies-
tinnän ja palvelujen esteettömyys. Pyy-
simme Samia kirjoittamaan päiväkirjaa 
kahden viikon ajan, jotta pääsemme 
mukaan vaikuttamistyön arkeen. Mistä 
hänen päivänsä muodostuvat? 
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Maanantai 29.1
Ilmoittautuminen Valtakunnallisen vammaisneuvoston jär-
jestämään YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen toi-
meenpano-ohjelman julkistamistilaisuuteen. Tilaisuus on 
maaliskuussa.

Lähetän pyynnön puheenvuoron pitämiseksi ja tulkkaus-
järjestelyt valtiovarainmministeriön ylläpitämän Digi-neu-
vottelukunnan Digi arkeen -keskustelutilaisuuteen (22.3). 
Sovittu Kuurojen Liiton kanssa, että otetaan 5 minuuttia 
per järjestö ja saadaan samalla 5 + 5 minuuttia aikaa ja 
puhutaan yhdessä tavoitteista. 

EU-rahoitteinen tutkimushanke älytekniikan ja tekstityksen 
hyödyntämisestä videoaineistoissa MeMAD -hankkeen 
esittely liikenne- ja viestintäministeriössä vahvistettu.  In-
formoin aiemmin LVM:n virkamiehiä tästä käynnistyneestä 
hankkeesta. LVM:n virkamiehet ovat kiinnostuneita tästä, 
koska ministeriö haluaa tietää saavutettavuutta edistävistä 
hankkeesta. Ministeriöllä on seurantavastuu, koska viime 
keväänä ovat laatineet Esteettömän liikenteen ja digitaa-
listen palveluiden esteettömyyden toimenpideohjelman. 
Yhtenä osiona on suorien ohjelmien tekstitys ja kehityksen 
seuranta.

Elokuvatekstityksen tutkimushanketta valmistellaan Hu-
manistisen ammattikorkeakoulun kanssa.  Suomen elo-
kuvasäätiöön on otettu yhteyttä ja pyritään järjestämään 
rahoitustapaaminen.

Suomen elokuvasäätiön edustaja viestittelee Finnkinon 
verkkosivujen muuttuneen ja ei ole tietoinen miten saa-
daan selville verkkohaussa selvyyttä tekstitettävistä eloku-

vista.  Sovitaan, että kontaktoin Finnkinoa asiasta.

Hallituksen esitys verkkosivuston ja mobiilisovellusten saa-
vutettavuutta edistävä lakiehdotuksen lukemista ja vaatii 
vahvaa keskittymistä. Valmistumista huomiseen Näkövam-
maisten liiton asiantuntijoiden tapaamiseen.

Ehdotus Kuurojen Liitolle kansainvälisen esteettömyyspäi-
vän tapahtuman järjestämisestä viikolla 14.-18.5. Suostuivat 
mukaan. Tiedustelua s-postitse muilta vammaisjärjestöiltä, 
esim Invalidiliitto ja ikäihmisten järjestöt. Näkövammaisten 
liitolta tiedustelen seuraavana päivänä sovitun tapaamisen 
yhteydessä.

Tiistai 30.1
Neuvottelut Näkövammaisten liitossa: aiheena verkkosivu-
jen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta edistävä lakieh-
dotus.  Käydään keskustelua ehdotuksen monisäikeisestä 
sisällöstä ja konsultoin liiton asiantuntijaa, joka on ollut 
mukana lakia valmistelevan valtiovarainministeriön valmis-
televassa työryhmässä. Keskustelemme Näkövammaisten 
liiton mukaantulosta kansainväliseen esteettömyyspäivän 
tapahtumaan  ja syksyllä järjestettävä  saavutettavuusfoo-
rumista.

Näkövammaisten liiton lounasruokalassa tapaan näkö-
vammaisten CELIA -kirjaston projektipäällikön, joka seuraa 
myös verkkosivuston ja mobiilisovellusten saavutettavuut-
ta edistävän lain edistymistä ja näkee tapaamisen olevan 
tarpeellinen, kun eri järjestöt ja organisaatiot antavat omat 
lausuntonsa. Lounaalla sovimme tapaamisen jo 3 päivän 
päähän, koska asia vaatii reagointia ja tiedonvaihtoa.  

KUVA: Unsplash
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Keskiviikko 31.1
Sosiaali- ja terveysalojen kattojärjestö SOSTE järjestää jär-
jestöjen asiaseminaareista koostuvan SOSTE-risteilyn loka-
kuussa. SOSTE ilmoitti ohjelmahausta ja hakee ehdotuksia 
asiaohjelmaan  Samana päivänä Invalidiliton Esteettömy-
yskeskus otti yhteyttä Kuuloliittoon ja ehdotti yhteistyössä 
asiaohjelman suunnittelussa ja aihe liittyisi esteettömyy-
teen. Kuuloliitto ilmoittaa lähtevänsä mukaan ehdotuk-
seen. Ehdotukseen lähtee mukaan myös Näkövammaisten 
liitto.

Pohdintaa  Hätäkeskuslaitoksen 112 -päivästä (11.2). Poh-
justettiin Kuurojen Liiton kanssa some-nostoa pe 9.2 tai 
112-hätänumeropäivänä su 11.2.

Torstai 1.2
Seuraan valtiovarainministeriön järjestämää webinaarina 
järjestettynä infotilaisuutta verkkosivujen ja mobiilisovel-
lusten saavutettavuuden lakiehdotuksesta.  Infotilaisuus 
toimii taustoittajana tulevan lain lausuntokierrokseen ja 
lausunto on annettava 1.3.18 mennessä. Infotilaisuus kes-
tää noin 1,5 tuntia ja teen samalla muistiinpanoja, tulee 
täydennettyä tietoa.

Kuluttajaparlamentin koordinaattori lähetti s-postia tämän 
vuoden toiminnan suunnitteluun liittyvästä kokouksesta, 
järjestetään tammikuun lopulla. Kuluttajaparlamentissa voi 
nostaa esille uudestaan esteettömyyteen liittyvän aloitteen 
tänä vuonna.

Sovittu tapaaminen Ornamon toimitusjohtajan kanssa. Ha-
luan keskustella muotoilu- ja suunnittelualan asiantuntijan 
kanssa siitä, mikä on tällä hetkellä esteettömyyden suun-
nittelutyössä pullonkaulat ja haasteet.  
 
Perjantai 2.2
Tapaaminen CELIA- näkövammaisten kirjaston projekti-
päällikön kanssa verkkosivuston ja mobiilisovellusten saa-
vutettavuuden lakiehdotus. Käymme läpi ehtoja ja sovel-
tamisalueita ja huomaamme, että monissa kohdissa tulee 
paljon tulkinnallisuuksia. Arvioimme miten lakia tullaan 
soveltamaan käytännössä; missä kohtaa tehdään standar-
dien tarkistus, millaiset valmiudet julkishallinnolla on vas-
tata lain asettamiin vaatimuksiin ja miten yritykset pystyvät 
vastaamaan tarpeeseen. 

Eurooppalaisten kuulovammaisten EFHOH ja kuurojen Eu-
rooppajärjestö EUD järjestöjen yhteistyöverkosto järjestää 
Microsoftin kanssa Accessibility –seminaarin tiistaina 20.2, 
jossa näkemyksensä viestinnän esteettömyyden haasteista 
ja mahdollisuuksista tuovat esille em. järjestöjen lisäksi Eu-
roopan vammaisfoorumin asiantuntija ja Microsoft esittää 
uusimmat ratkaisut kuulovammaisille. Matka varmistui ja 
teen erilaisia lentovertailuja.

Tiedustelen s-postitse europarlamentaarikko Sirpa Pieti-
käiseltä ja hänen avustajaltaan, onko mahdollista tavata 

Brysselin matkalla ja keskustella eurooppalaisista saavutet-
tavuusaloitteista ja Suomen tilanteesta.

Lopuksi
Vaikuttamistyössä on monia liikkuvia osioita samanaikai-
sesti liikkeellä, mutta viestinnän ja palvelujen  esteettö-
myyttä edistetään samaan suuntaan yhteiseen tavoittee-
seen eli miten saadaan yhdenvertaiset olosuhteet.  Se,  
mistä tulee jatkuvaa keskustelua eri sidosryhmien kanssa 
on juuri toimintatavat ja rajaukset, mikä on riittävää ja mikä 
ei.  Lakiehdotusten sisältöjen lukeminen on oma työsarkan-
sa, mutta sisällön ymmärtäminen auttaa arvioimaan, miten 
lakia sovelletaan käytännössä ja miten se tulee vaikutta-
maan kuulovammaisten arkeen. Tämän takia tarvitaan eh-
dottomasti eri esteettömyysasiantuntijoiden ja –päättäjien 
keskinäisiä tapaamisia ja keskusteluja. 

Olen havainnut sen, että viimeisen viiden vuoden aikana 
on korostunut entisestään se, että järjestöt, asiantuntijat ja 
viranomaiset tarvitsevat entistä enemmän toisiaan täyden-
tämään tietoa, ymmärrystä ja näkökulmia, koska elämme 
keskinäisten riippuvuuksien maailmassa. Oman vaikut-
tamistyömme vaikuttavuus voi siis ratketa jo yksittäisissä 
kohtaamisisissa ja keskusteluissa. 

Erityisasiantuntijan työ on kiinnostavaa ja haastavaakin, 
koska työn luonne edellyttää jatkuvaa oppimista  ja ym-
märryksen saamista eri asioiden ja ilmiöiden yhteisvaiku-
tuksesta, jotka edistävät  monella tasolla esteettömyyttä 
ja helpottavat kuulovammaisten arkea.  Näiden asioiden 
yhtälö tekeekin tästä työstä kiinnostavan. 

Sami on opiskellut Laurea- ammattikorkeakoulussa 
käyttäjälähtöistä suunnittelua ja sen ohessa palvelu-
muotoilua. Opinnäytetyön hän teki Design for All – 
perusteisesta osallistavan suunnittelun toimintamal-
lista. Työssä hän haastatteli muun muassa suomalaisia 
suunnittelun, muotoilun, hallinnon ja järjestöalan 
toimijoita, jotka toimivat esteettömyyden parissa. 

Seuraa Helkyä sosiaalisessa mediassa

https://www.facebook.com/helsinginkuuloyhdistys

https://www.instagram.com/helky1934/

https://twitter.com/HelkyRy
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Tietoyhteiskuntakaari, joka on TV-tekstitystä ohjaava 
laki, on päivittymässä. Laki on ollut lausuntokierroksel-
la ja eduskunnassa.  Liikenne – ja viestintäministeriö 
(LVM) ehdotti alun perin valtakunnalliselle kanavalle 
tekstitysvelvoitteeksi 50 prosenttia. Eduskunnassa lii-
kenne- ja viestintävaliokunta asiantuntijakuulemisen 
perusteella muutti LVM:n ehdotusta valtakunnallisen 
tv-toimiluvan (=kaupalliset tv-kanavat) tekstitysvel-
voitteita 50:stä 75:een prosenttiin.  Toinen mielen-
kiintoinen lisäys on se, että tekstitysvelvoite koskettaa 
kaikkia ohjelmia, paitsi ei suoria urheilu- ja musiikkioh-
jelmia. Arvioni on se, että valiokuntakuulemisessa jär-
jestöt perustelivat asiansa hyvin ja meillä oli painavat 
perustelut. Vaikutuksensa on ollut myös pitkäaikaisella 
vaikuttamistyöllä ja yhteydenpidolla kansanedustajiin.  
Nyt ministeriö on lähettänyt uuden lausuntopyynnön, 
joka käsittelee sitä mihin ohjelmiin liitetään tekstitys-
palvelut ja millä ehdoilla. Lausuntoaikaa on 9.3.2018 
mennessä.  LVM vahvistaa ne ohjelmistot (=kanavat), 
joihin liitetään tekstityspalvelut.

Suorien lähetysten tekstittäminen on jatkuvassa 
seurannassa. Helsingin yliopistolla ja Aalto yliopistol-
la on paraikaa kaksi eri hanketta, jotka tarkastelevat 
automaattisen tekstityksen mahdollisuuksia. Helsingin 
yliopisto on saanut EU-tutkimusrahoituksen MeMAD 
– projektiin, jossa on tarkoituksena edistää älyteknii-
kan hyödyntämistä AV-välineiden tekstittämisessä ja 
kuvailutulkkauksen mahdollistaminen näkövammaisil-
le. Mukana on eurooppalaisia toimijoita ja Suomesta 
muun muassa YLE. Toisessa hankkeessa Koneen Sääti-
ön tukemassa hankkeessa tutkitaan puheentunnistus-
tekniikan hyödyntämistä tekstityksen tuottamisessa ja 
tutkitaan myös katsojien odotuksia.

Valtiovarainministeriö on valmistellut lain digitaalisten 
palvelujen tarjoamisesta. Laki tulee ottamaan kantaa 
erityisesti julkisen hallinnon verkkosivustojen ja 
mobiilisovellusten saavutettavuuden edistämiseen. 

Tämän lain taustalla on EU:n saavutettavuusdirektiivi. 
Laissa on kohtia, jotka edellyttävät kuulovammaisia 
hyödyttäviä ratkaisuja, kuten esimerkiksi ääni- ja vi-
deomateriaalien tekstittämisen. Laki kattaa tallenteet, 
mutta suorat nettilähetykset eivät valitettavasti kuulu 
soveltamisalueeseen. Lakiehdotuksessa on monia tul-
kinnallisia seikkoja ja lausuntokierroksella nämä tulevat 
varmasti esille. 

Elokuvatekstitys: Suomen elokuvasäätiö on viimeisen 
2 vuoden aikana voimallisesti edistänyt kotimaisten 
elokuvien tekstitystä elokuvateatterijakelussa  Vuonna 
2017 säätiö antoi 30 elokuvalle tuotantotukea teksti-
tykselle. Tarkoituksena on ollut vahvistaa elokuvateki-
jöiden tietoisuutta saavutettavuusratkaisuista ja saada 
lisää tekstitettäviä teatterijakelussa olevia elokuvia eri 
tavoin, Kuuloliitto on ollut elokuva-alan seminaarissa 
alustamassa tekstityksen eduista.

Suomen elokuvasäätiö perusti vuosi sitten saavutet-
tavuusfoorumin, johon kuuluvat muun muassa elo-
kuvateattereiden ja –tuottajien kattojärjestöt, Finnkino, 
Kulttuuria kaikille (Kulttuurin yhdenvertaisuuden puo-
lesta) – palvelu, Kuuloliitto, Kuurojen Liitto ja Näkövam-
maisten Kulttuuripalvelu. Foorumi on käynyt vilkasta 
keskustelua tekstityksen ja näkövammaisia hyödyttä-
vän kuvailutulkkauksen ajamisesta kotimaisten eloku-
vien tarjontaan. Foorumi on paraikaa laatimassa niin 
sanottua saavutettavuusmanuaalia, johon on tarkoitus 
kirjata ohjeistukset siitä, miten elokuvatuotannossa ja 
teatteriesityksissä otetaan suomenkielinen tekstitys ja 
kuvailutulkkaus kotimaisiin elokuviin. 

112 – hätätekstiviestipalvelu tuli käyttöön joulukuun 
alussa 2017. Palvelu käyttöönotto edellyttää ennak-
korekisteröinnin, eli vahvan tunnistautumisen muun 
muassa  pankkitunnusten kautta. Rekisteröinnin pakol-
lisuudesta on käyty keskustelua muun muassa yhden-
vertaisuusvaltuutetun kanssa. 

Teksti: Sami Virtanen, Kuuloliitto ry

AJANKOHTAISTA

Kuuloliitto: verkkolähetykset tekstitettävä  

Suomessa ollaan valmistelemassa EU:n saavutettavuusdirek-
tiiviin pohjautuvaa lakia digitaalisten palvelujen tarjoamises-
ta  Kuuloliitto pitää lakialoitetta myönteisenä ja tervetulleena 
uudistuksena. Kuuloliitto esittää lausunnossaan, että suorat 
verkkolähetykset tulee olla tekstitettyjä. Tätä edellyttävät jo 
nykyiset kansainväliset saavutettavuusvaatimukset. Lisäksi 
Kuuloliitto esittää, että verkkosivustoilla olevat mediatallen-
teet tulee tekstittää lyhyemmässä ajassa kuin ehdotettu 14 
vuorokautta.

Lausunto luettavissa Kuuloliiton verkkosivuilla.

Kansainvälinen kuulopäivä 3.3.

Maaliskuun 3. päivänä vietettiin Maailman terveysjärjestö 
WHO:n kansainvälistä kuulopäivää. Haastavimmassa tilan-
teessa ovat kehittyvät maat, joissa apuvälineiden korkea hinta 
estää niiden hankkimisen, ja joissa vain joka kymmenes apu-
välineitä tarvitsevista saa niitä käyttöönsä.  

Suomessa työikäisistä joka kymmenennellä ja 65-vuotiaista jo 
runsaalla kolmanneksella on jonkin asteinen kuulonalenema. 
Työvoiman ikääntyessä ja eläkeiän noustessa huonokuulois-
ten määrä työelämässä kasvaa. Tämä lisää tarvetta myös kun-
toutukseen. (Kuuloliitto ry)
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HÄTÄTILANTEESSA 
TOIMI NÄIN! 
Hätäilmoituksen voi tehdä tekstiviestillä hätänumeroon 112 kiireellisissä 
tilanteissa, jolloin henki, terveys, omaisuus tai ympäristö on vaarassa. 
Hätätekstiviestiä lähettäessä on syytä muistaa samat asiat kuin puheluakin tehdessä: 
Mitä on tapahtunut? Missä on tapahtunut? Kenelle on tapahtunut? 
Hätätekstiviesti käsitellään Hätäkeskuksessa aivan kuten hätäpuhelukin ja
tarvittaessa sinulle lähetetään lisäkysymyksiä tilanteesta. 

Lisätietoja palvelun 
käytöstä osoitteessa:
www.112.fi/hatatekstiviesti www.112.fi

LISÄTIETOA PALVELUSTA 
Hätätekstiviestien käyttö on suunnattu ensisijaisesti henkilöille, jotka eivät kuule tai pysty tuottamaan puhetta. Huomioithan, että viesteissä voi esiintyä välitysviiveitä tai 
puhelimen muisti voi olla täynnä. Hätätekstiviestejä ei voida priorisoida operaattorien viestintäverkoissa hätäpuheluliikenteen tapaan. Tämän vuoksi niiden nopeaa välitty-
mistä hätäkeskukseen ei voida taata. Viiveitä voi esiintyä erityisesti juhlapyhinä tai aikoina, jolloin tekstiviestiliikenne on vilkasta.
 
Tekstiviestillä tarkoitetaan vain Tietoyhteiskuntakaaren mukaisia tekstiviestejä. Sovelluksista, kuten esimerkiksi Whatsapp:ista lähetetyt viestit eivät välity Hätäkeskukseen. 
Hätätekstiviestiä ei voi lähettää puhelimesta, josta puuttuu SIM-kortti. Ulkomaalaisista liittymistä lähetetyt tekstiviestit eivät ohjaudu Suomen hätäkeskukseen. Saldon 
loppuminen prepaid-liittymäpuhelimista ei estä 112-tekstiviestin lähettämistä. Hätänumeroon 112 ei ohjata ilmoitinlaitteiden tai vastaavien laitteiden tuottamia viestejä.

Kiireellinen 
hätätilanne?

Tekstaa 
112

Vastaa mahdollisiin 
lisäkysymyksiin

REKISTERÖIDY PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI! 

Hätätekstiviestin voi lähettää numeroon 112. 
Palvelun käyttö vaatii laissa säädetyn, ennakkoon 
tehtävän rekisteröitymisen, joka on voimassa  
yhden vuoden ajan kerrallaan.

Lisätietoa osoitteessa:
www.112.fi/hatatekstiviesti

112 HÄTÄILMOITUS TEKSTIVIESTILLÄ
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Kuulovammaisten edunvalvonnassa on pitkään 
puhuttu esteettömyydestä. Ra ken ne ttuun ym-
päristöön ja fyysiseen maailmaan viitatessa tästä 
onkin kyse. Induktiosilmukat  ja hyvä akustiikka 
ovat esteettömyyttä. Digitaalisessa maailmassa 
puhutaan saa vu tet ta vuu des ta, siitä että voim-
me yhdenvertaisesti käyttää verkkopalveluita 
ja sovelluksia ja saada niistä saman tiedon kuin 
muutkin.

Internet on mullistanut tiedonsaannin ja erityisesti kuulo-
vammaisille luettavan tiedon räjähdyksenomainen lisään-
tyminen, helppo saatavuus sekä sähköpostiviestinnän ja 
erilaisten chattipalveluiden tulo puhelimen rinnalle on ol-
lut riemuvoitto. Haasteita onkin sitten ollut videoiden ja 
äänileikkeiden saavutettavuudessa. Usein olennainen tie-
to saattaa olla vain puheena videon taustalla ja näistä ei 
aina huonokuuloinen saa selvää, hyvistä apuvälineistäkään 
huolimatta. Kuuroille ja kuuroutuneille tieto onkin tässä ta-
pauksessa täysin saavuttamattomissa.

Videoiden tekstittäminen alkoi vähitellen lisääntymään 
mobiilikäytön kasvun myötä. Kun ihmiset katsovat videoita 
kännykällään ollessaan liikkeellä, busseissa ja kahviloissa, 
ei ääniä useinkaan pidetä päällä ja näin on oltava tekstitys, 
jotta katsojat saisivat siitä selvää. Näin valtavirran tarpei-
den kautta syntyi ymmärrys mitä on katsoa videota ilman 
ääntä. Harmi toki, ettei tätä haluttu uskoa kuulovammais-

ten kertomana. Siltikin tekstittäminen on edelleen ollut vi-
deon tuottajan oman ratkaisun varassa.

Vuoden 2016 loppupuolella tuli voimaan EU-direktiivi, jos-
sa säädetään julkisen hallinnon verkkopalveluiden saavu-
tettavuusvaatimuksista sekä saavutettavuuden toteutumi-
sen valvonnan keinoista. Direktiivi edellytti, että kansalliset 
lait ja asetukset sekä hallinnolliset määräykset tulee saat-
taa direktiivin mukaisiksi syksyyn 2018 mennessä. Suomes-
sa on valmisteltu lainsäädäntöä ja ensi syksynä voimaan 
tuleva laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta oli 1.3. 
asti lausuntokierroksella.

Uusi laki velvoittaa kaikki julkishallinnon ja julkishallinnon 
omistamien yritysten verkkopalvelut ja mobiilisovellukset 
noudattamaan yhdenmukaista saavutettavuusstandardia. 
Vaatimus koskee myös yritysten, säätiöiden ja yhdistysten 
digitaalisia palveluita, joiden rahoitukseen osallistuu edel-
lä mainittu julkishallinnon organisaatio vähintään puolella. 
Mikäli jokin sisältö ei ole saavutettavassa muodossa, tu-
lee olla ohjeet, kuinka käyttäjä voi saada tiedot tai palvelut 
vaihtoehtoisella tavalla. Käyttäjä voi myös tehdä saavutte-
tavuuskantelun tai -valituksen valvontaviranomaiselle, mi-
käli palveluntarjoaja ei noudata lainsäädäntöä.

Lain voimaantulo merkitsee todella suurta muutosta di-
gitaalisten palveluiden tarjoamiseen ja asteittain kaikkien 
julkishallinnon organisaatioiden tulee uudistaa sivustonsa 
ja mobiilipalvelunsa, jotta ne vastaavat määriteltyjä saavu-
tettavuusvaatimuksia. Kuulovammaisten osalta merkittävin 

Julkiset palvelut saavutettaviksi
Teksti: Anneli Salomaa Kuva: Unsplash
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muutos on se, että kaikki julkaistavat videotallenteet on 
tekstitettävä. Lausuntokierroksella olevassa ehdotukses-
sa suorat lähetykset on rajattu tekstitysvelvoitteesta pois, 
mutta tässäkin tapauksessa, jos suoran lähetyksen tallenne 
julkaistaan, se tulee myös tekstittää. Toivottavaa tietenkin 
olisi, että suoratkin lähetykset tekstitettäisiin, erityisesti jos 
on kyse laajasti koskettavasta aiheesta. Tässä olisikin kirjoi-
tustulkkien ammattikunnalle työsarkaa.

Digitalisaatio - uhka vai mahdollisuus?

Yhteiskunnan toimintojen siirtyessä verkkoon, keskuste-
luun on noussut väestön jakautuminen digitaalisissa tai-
doissa. Toiset ratsastavat kehityksen aallonharjalla ja otta-
vat näppärästi käyttöön kaikki uudet laitteet ja digitaaliset 
palvelut. Osalle jo ajatuskin tietokoneen tai älypuhelimen 
hankkimisesta on kauhistus. Pankkikorttia, saati sitten 
verkkopankkitunnuksia ei ole kaikilla - kuinka voisi sitten 
ajatellakaan, että asiointi siirtyisi verkkoon? Kuinka suures-
ta osuudesta onkaan kysymys?

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2017 suomalaisis-
ta 16–89-vuotiaista 88 prosenttia käytti internetiä. Alle 
55-vuotiaista internetiä käytti jo lähes kaikki. Älypuhelin 
oli omassa käytössä 77 prosentilla suomalaisista ja matka-
puhelin oli suosituin laite netin käyttöön. Pääkaupunkiseu-
dulla asuvista 93 prosentilla on kotona tietokone ja yhtä 
suurella osalla on kotona myös internetyhteys. 

Sosiaalisen median palveluiden suosio on kasvanut edel-
leen erillisten blogien ja keskustelupalstojen suosion hiipu-
essa. Kuitenkin ikäryhmittäin käyttöaste on jyrkästi aleneva. 
Siinä missä 16-24 vuotiaista on ainakin yhteen yhteisöpal-
veluun rekisteröitynyt 95 prosenttia niin vastaava lukema 
75-89 vuotiaista on vain 11 prosenttia. Vanhemmat ikäluo-
kat käyttävät internetiä eniten sähköpostien lukemiseen 
ja kirjoittamiseen, uutisten lukemiseen, tiedonhankintaan 
ja pankkiasioiden hoitamiseen, prosenttiosuuksien olles-
sa 75-89 vuotiailla 25-30% välillä. Voisi siis päätellä, että 
suurimmalla osalla on saatavilla laitteet ja internetyhteys, 
mutta käytön yleisyys vaihtelee iän ja taustan mukaan.

Miksi sähköisiä palveluita tulisi käyttää? 

Palvelupisteitä on monilla toimialoilla vähennetty ja terve-
ysasemillekaan ei saa enää aikaa noin vain. Takaisinsoit-
topalvelut ovat tuottaneet harmaita hiuksia kuulovammai-
sille. Ensin pitäisi nauhoitettujen ohjeiden mukaan osata 
painella ykköstä, kolmosta, kakkosta ja sitten vielä ykköstä 
ja jos tästä suoriutui oikein niin odotellaan takaisinsoittoa. 
Tulkkipalveluiden tarvitsijat ovat tässä kohtaa jo pudon-
neet kelkasta. Tekstiviestipalveluita on järjestetty korvaa-
maan näitä, mutta niistä ei tunnu aina saavan vastausta 
tarpeeksi nopeasti. Monet ajanvarauspalvelut ovatkin siir-
tyneet verkkoon, sähköisen tunnistautumisen jälkeen voit 
itse varata ajan ja tarkistaa tietosi. Ei siis enää pinnistelyä 
puhelimessa vaan asiointia silloin kun sinulle itsellesi par-
haiten sopii. 

Kanta-palvelussa hoituu myös reseptien tarkistus ja lää-
kärikäyntien tietojen tarkistus. Kelan verkkopalvelusta voi 
taas tarkistaa hakemukset ja tuen maksatustilanteen. Va-
kuutukset ja pankkilainat voi nykyään neuvotella verkon 
yli. Tämä hyödyttää monia ruuhkavuosia eläviä, mutta eri-
tyisen suuri apu sähköisistä palveluista on niille, joille liik-
kuminen tai puhelimessa asiointi tuottaa vaikeuksia.

Digi Arkeen

Pääministeri Sipilän hallituksen ohjelmassa asetettiin ta-
voitteeksi rakentaa julkiset palvelut ensisijaisesti digitaali-
siksi. Julkisten palvelujen tulee olla kaikkien kansalaisten 
saavutettavissa ja käytettävissä heidän iästään, taidoistaan, 
olosuhteista tai asuinpaikastaan riippumatta. Tämän tuke-
miseksi on perustettu Digi Arkeen- neuvottelukunta, joka 
on yhteistyö- ja vuoropuhelukanavaksi kansalaisjärjestö-
jen, tutkijoiden ja julkisten palveluiden digitalisoinnista 
vastaavan valtiovarainministeriön välillä.  Neuvottelukun-
nan tavoitteena on tukea digitaalisten palvelujen kehittä-
mistä niin, että eri väestöryhmät pystyisivät käyttämään 
tasavertaisesti digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Tä-
män lisäksi Auta-hankkeessa on kehitetty uutta toiminta-
mallia tarjoamaan joustavia tukimuotoja eri puolille maata 
niiden asiakkaiden auttamiseksi, jotka eivät itse pysty käyt-
tämään digitaalisia palveluja. Miten tämä kaikki siis näkyy 
tukea tarvitseville kansalaisille?

Järjestöt tuottamassa käytännön tukea

Järjestöt ovat lähinnä kansalaisia. Monet ovatkin ottaneet 
asiakseen kouluttaa jäsenistöään tietotekniikan käyttöön. 
Muun muassa Kuurojen Liitolla on alueellista tieto- ja 
viestintätekniikan ohjausta ja Invalidiliitto on myöntänyt 
avustusta yhdistystoiminnan digitalisaation edistämiseen 
ja jäsenistön digitaitojen vahvistamiseen. Kuuloliiton piirit 
ja paikallisyhdistykset ovat vuosien varrella järjestäneet eri 
tyyppisiä tietotekniikan koulutuksia, mutta tätä toimintaa 
voisi toki olla enemmänkin. Vanhustyön keskusliiton Se-
niorsurf-hanke on kehittänyt toimintamallin nettiopastus-
toiminnan kehittämiseksi. Olisikohan tälle tarvetta ja meillä 
riittävästi innokkaita vapaaehtoisia tämäntyyppisen toi-
minnan käynnistämiseksi?

Yhdistyksen omaa digiohjausta odotellessa voi tutustua 
seuraaviin, erityisesti ikäihmisille suunnattua opastusta 
järjestäviin tahoihin:

Seniorsurf-hanke on tuottanut opastusmateriaaleja 
ja koko maan kattavan kartan, josta voi hakea opastusta 
asuinpaikan tai järjestävän tahon mukaan: 
https://www.seniorsurf.fi/ 

Enter ry - senioreille henkilökohtaista ja maksutonta 
opastusta tietokoneiden, tablettien ja kännyköiden 
käytössä: https://www.entersenior.fi/enter-opastaa/
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Mistä on kyse?

Puheentunnistus on eri muodoissaan jo läsnä arjessamme. 
Digitaaliset avustajat  kännyköissämme ja pöytäkoneillam-
me tunnistavat puhettamme. Ne vastaavat yksinkertaisiin 
kysymyksiin ja komentoihin. Niille voi jopa sanella lyhyitä 
viestejä ja tekstejä. Suoratoistopalvelu Youtube tarjoaa yhä 
useampiin videoihinsa automaattisesti luotuja tekstityksiä.

Silti palveluiden laatu jättää vielä paljon toivomisen varaa. 
Ohjelmistopohjainen puheentunnistuskyky tuntuu pettä-
vän juuri kun sitä eniten tarvitsisi. Youtuben automaatti-
nen tekstitys on yhdessä videossa lähes täydellistä. Mutta 
heti seuraavalla videolla täysin  käsittämätöntä sotkua. Ja 
melkeinpä kaikki kaupalliset palvelut toimivat parhaiten 
(tai yksinomaan) englanniksi.

Ääni- ja kuvasisältöjen automaattista tekstitystä on jo pit-
kään toivottu ja tavoiteltu. Niin kuulevien kuin huonokuu-
loisten keskuudessa se on nähty hyödylliseksi työkaluksi. 
Saisimme tuoreimmat tapahtumat ja sisällöt avattua yhä 
useamman saavutettavaksi. Puhumattakaan valtavista 
määristä olemassa olevaa ääni- ja videomateriaalia. Tähän 
asti käännöstyötä ovat tehneet ihmiset. Tämä on kuitenkin 
kallista ja aikaavievää. Erityisesti reaaliaikainen kääntämi-
nen on myös usein epätarkkaa. Aika ei yksinkertaisesti riitä.

Miksi se on niin vaikeaa?

Periaatteessa automaattista tekstitystä voisi kuvitella yk-
sinkertaiseksi. Enemmistö ihmistähän käyttää koko ajan 
kuuloaan puheen ymmärtämiseen. Se ei edes yleensä tun-
nu erityisen vaikealta. Varmasti nykyiset tietokoneemme 
pystyisivät jo samaan?

Ihmisten kykyihin vertaaminen on kuitenkin harhaanjoh-

tavaa. Ihminen alkaa kehittää kuullun ymmärtämistä jo 
ennen syntymäänsä. Aikuisiän kykymme ymmärtää puhet-
ta on rakennettu vuosikausien jatkuvalla harjoittelulla ja 
kehittymisellä. Ihmisen kuulon voidaan myös ajatella eri-
koistuneen vuosituhansien aikana juuri puheen ymmärtä-
miseen. Melkoinen kilpailuetu tietokoneisiin nähden. Voi-
daankin ajatella, että puheen ymmärtäminen on ihmisille
helppoa. Mutta vastaavasti tietokoneille erittäin vaikeaa.

Automaattisen tekstityksen tiellä on vielä paljon esteitä ja 
ratkaistavia ongelmia.  Huonokuuloisille itse asiassa luuli-
si monien näistä ongelmista olevan tuttuja. Suuri osa on-
gelmista kiteytyy siihen, että kuuleminen ei ole sama kuin 
kuullun ymmärtäminen.

Kuuleminen ja puheen ymmärtäminen

Mitä kaikkea liittyy puheen ymmärtämiseen? Ihmisillä on 
apunaan paljon muuta informaatiota. Omat kokemukset 
(tutut puheäänet), visuaaliset merkistöt (huuliltaluku, ele-
kieli, ruumiinkieli), kontekstuaaliset ja kulttuurilliset merkit. 
Tietokone joutuu pitkälti pärjäämään ilman näitä.

Yksittäisen ihmisenkin puheääni vaihtelee jatkuvasti. Käy-
tetty puhetyyli vaihtelee tilanteen mukaan kirjakielestä 
slangiin. Murteet ja omintakeiset puhetavat (äänteiden 
nieleminen) heittävät nopeasti kapuloita rattaisiin. Pu-
hetyyli vaihtelee herkästi tilanteen mukaan, vaikkapa kii-
reessä, luentoa pitäessä tai eläytyessä lasten iltasatuun. 
Arjessakin päivät ja hetket eroavat toisistaan. Milloin ääni 
kähisee nuhassa, tai sanarytmi hajoaa itkun, naurun, tai hi-
kan johdosta. Tai itselle vierasta kieltä puhuttaessa kieli-
oppi ja puherytmi voivat muuttua vähintäänkin ”luoviksi”.

Nämä kaikki muuttujat siis vain yhden ihmisen puheessa 
ideaalioloissa. Arjen äänimaailmassa on melkein aina mu-

Mikä automaattisessa 
tekstityksessä on niin 
vaikeaa?
Tietotekniikka kehittyy päivä päivältä. Puheentunnistus ja siihen liittyvä automaattinen tekstitys on 
alkanut lopulta yleistyä. Niihin on varsinkin huonokuuloisten toimesta laitettu paljon toivoa ja odo-
tuksia. Todellisuus ja toiveet eivät kuitenkaan tunnu kohtaavan. Mikä on automaattisen tekstityksen 
tilanne nykypäivänä? Miksi tuntuu siltä, että lupaukset tuntuvat aina olevan juuri kulman takana, 
mutta eivät vieläkään arkipäivää?
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kana taustaääniä, muita puhujia. Ihmiset harvoin puhuvat 
kukin kiltisti vuorollaan. Useammin puhutaan päällekkäin, 
katkoen toisten puhetta. Ohi ajava kuormuri tai moottori-
pyörä voi pahimmillaan peittää puheäänen kokonaan.

Kulttuureilla ja kielillä on myös paljon eroja. Jos vertailem-
me vaikkapa englannin kieltä suomen kieleen ovat erot 
selkeät. Englannissa sanoilla on yleisesti varsin lyhyet pe-
rusmuodot. Nämä perusmuodot pysyvät pitkälti samoina. 
Suomessa sen sijaan sanat voivat olla pitkiä ja niitä muoka-
taan sanapäätteillä. Kun päätteitä voidaan myös ketjuttaa, 
muodostuu tekniikalle nopeasti haasteita. ”Pätemättömyy-
dellänsäköhän” aiheuttaa jo päänsärkyä ihmisillekin!

Toinen suomen kielen erikoisuus löytyy yhdyssanoista, jot-
ka ovat monissa muissa kielissä varsin harvinaisia. Kään-
täjän pitäisi pystyä tunnistamaan milloin kyse on yhdys-
sanasta ja milloin erillisistä sanoista. Tämäkään ei aina 
onnistu edes ihmisiltä.

Tekniset rajoitukset

Tekniikalla on myös omat erityisrajoitteensa. Yksinkertai-
simmillaan ongelmat voivat olla yllättävän arkisia. Milloin 
puhelinyhteys pätkii. Käytettävä puheen nauhoitus voi 
syystä tai toisesta olla laadultaan surkea. Internetistä la-
dattu äänitiedosto voi olla pakattu niin voimakkaasti että 

se on vain juuri ja juuri tunnistettavissa puheeksi.

Erityisesti reaaliaikainen kääntäminen asettaa omat ra-
joituksensa. Nauhoitettua lähdettä käytettäessä voidaan 
rauhassa analysoida koko lausetta kerralla ja katsoa mikä 
tuntuisi järkevältä. Reaaliaikaisesti käännettäessä tämä ei 
onnistu. Melkeinpä jokaista sanaa joudutaan vertaamaan 
yksi kerrallaan. Tällöin katoaa kontekstin mukanaan tuoma 
apu.

Miten nykytekniikka toimii

Puheentunnistuksessa puhutaan usein niin sanotusta ääni-
mallista ja kielimallista. Äänimalli muodostuu varsinaises-
ta äänestä. Se tunnistaa puheesta äänteet ja tavut. Tämä 
ei kuitenkaan yksinään riitä. Äänimalli syöttääkin tiedon 
eteenpäin kielimallille. Kielimalli pyrkii selvittämään mitä 
tämä äänisyöte sisältää. Se pyrkii muodostamaan äänteistä 
sanoja, sanoista järkeviä lauseita.

Kielten sanavarastot ovat hyvin laajoja. Tätä varten kieli-
mallilla voidaan muodostaa karttoja sanoista ja rakenteista. 
Näin se pystyy edellisen sanan perusteella päättelemään 
mikä seuraava sana voisi olla. Tämä helpottaa käännösu-
rakkaa suuresti pienentämällä vertailtavaa sana-aineistoa. 
Heikkoutena kuitenkin on, että mikä määritellään järkeväk-
si lauseeksi.
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Koska tekniikan kehittäminen on kallista ja aikaavievää, 
ovat puheentunnistimet pakostakin niin sanottuja  ”yleis-
tunnistimia”. Ne pyrkivät tunnistamaan kaiken niille syö-
tetyn puheen. Tämä luonnollisestikin kasvattaa virheiden 
määrää. Jos jokaiselle ihmiselle kehitettäisiin oma puheen-
tunnistin, tästä saataisiin hyvinkin tarkka. Tämä ei kuiten-
kaan olisi taloudellisesti juuri mitenkään järkevää. Joten 
toistaiseksi joudumme elämään vielä puutteellisen teknii-
kan kanssa.

Miten eteenpäin?

Maailmalla suoritetaan jatkuvasti tutkimus- ja kehitystyötä. 
Joko suoraan automaattista tekstitystä parantaen, tai tätä 
päämäärää muutoin auttaen. Yliopistojen tekniikan laitok-
set, yksityiset yritykset ja kansalliset tutkimuselimet kaikki 
tekevät osansa.

Suomessa automaattisen tekstityksen parissa työskentelee 
muun muassa Yleisradio. Vuoden alussa käynnistyi kolmi-
vuotinen EU-tutkimushanke MeMAD. Hanke etsii menetel-
miä tekoälyn käyttämiseen media-alalla. Erityisesti videoai-
neiston kääntämisen ja tekstittämisen parissa. Yle on yksi 
hankkeen osallistujista. Pääpainona sillä on suomalaisen 
media-aineiston näkökulma. Yle lähestyy hanketta myös 
saavutettavuuden ja monikielisyyden näkökulmasta.

Myös Aalto-yliopistolla tehdään tutkimusta puheen tunnis-
tamisesta. Siellä on kehitetty kielimallia, joka osaa käsitel-
lä sanoja palasina. Tämä lähestymistapa tuntuu tuottavan  
suomen kielessä paremman lopputuloksen. Virheettömyy-
teen on kuitenkin vielä matkaa.

Tässä odotellessamme olemme päässeet seuraamaan Ylen 
kokeiluja ja kehitystä tekstittämisessä. Viime linnan juhli-
en tekstitys oli jo jotenkin seurattavissa, verraten aiempiin 
vuosiin, jolloin käteltävän henkilön nimi tuli luettavaksi 
vasta henkilön kadottua ruudusta.

Asemalta halitulivaa

Puheentunnistus ja automaattinen tekstitys ovat jo osa ar-
keamme. Ne eivät silti ole vielä valmiita siinä määrin kuin 
haluaisimme. On kuitenkin hyvä muistaa, että vain muu-
tama vuosi sitten meillä ei ollut tätäkään. Ajan myötä tek-
niikat ja niiden saavutukset kasvavat ja paranevat. Ehkä ei 
enää tarvitse kovin monen kulman taakse kurkistaa ennen 
kuin automaattinen tekstitys on jo arkea. Laajemmalti ja 
ymmärrettävämpänä kuin se on tänä päivänä. 

Ja keitä me olemme tuomitsemaan. Ihmisilläkin väärin 
kuuleminen on arkipäivää. Kukapa ei olisi joskus hyräillyt 
Egotrippiä ”Asemalta halitulivaa”.

Keskusteluryhmiä 
Facebookissa
Ryhmät ovat useimmiten suljettuja ja löytyvät haulla 
ryhmän nimellä. Osa ryhmistä vaatii esittäytymistä liit-
tymisen yhteydessä.

Moottorikorvat
Alle 30-vuotiaiden huonokuuloisten nuorten suljettu 
kokoontumispaikka.

Apukorvat
Yli 30-vuotiaiden huonokuuloisten vertaistukiryhmä, 
jossa keskustellaan pääasiassa huonokuuloisuuteen, 
kuulokojeisiin ja kuntoutukseen liittyvistä asioista. 

Mikrotia-vertaistukiryhmä
Mikrotian eli pienikorvaisuuden vertaistukiryhmä. Ryh-
mässä voit jakaa kokemuksia ja kysyä neuvoja mikrotian 
kanssa elämiseen. Olet tervetullut ryhmään jos sinulla, 
lapsellasi tai muulla perheenjäsenellä on mikrotia. 

Kuulovammaisten lasten vanhemmat
Kuulovammaisten lasten vanhemmille paikka jakaa ko-
kemuksia, tietoa ja arjen pieniä ihmeitä. 

Sisäkorvaistute - vertaistukiryhmä käyttäjille, har-
kitseville ja läheisille
Ryhmä on tarkoitettu sisäkorvaistutetta käyttäville, har-
kitseville, lasten vanhemmille sekä läheisille (puolisot).

Kuulo mennyt?
Kuulon menetys, kuuroutuminen, vaikea-asteinen kuu-
lovamma - niiden ei tarvitse kaataa maailmaa. Vertais-
tukea ja vinkkejä tarjolla. Apuvälineet, tulkkauspalvelu, 
kommunikaatio, jaksaminen tinnituksen kanssa tai il-
man, tasapainon ylläpitoniksit. 

Kuuloyhdistysten vapaaehtoiset
Tämä ryhmä on kuuloyhdistysten vapaaehtoisille tar-
koitettu paikka, jossa voimme jakaa paikallistoimintaan 
liittyviä ideoita ja linkkejä ja käydä keskustelua.

Kuumat keskustelun aiheet 

Apukorvat
-Tuleeko lasku kotiin jos hukkaa kojeensa?
-Miten työpaikalla on suhtauduttu kuulovammaan?
-Hyvät kuulokojemerkit?

Sisäkorvaistute-vertaistukiryhmä
- Työmaakypärä ja sisäkorvaistute?
- Talviliikuntapäivät: Hyvinkää ja Yyteri
- Miten puhua puhelimessa implantin kanssa?
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Ulf Itäinen Audientalta (entinen KL-Support) oli Helkan 
tuvalla 30.1.2018 kertomassa uusimmista kuuntelun 
apuvälineistä. Ensimmäisenä Itäinen sai hartaan kysy-
myksen: ”Kai vielä saa LP5-5 tai LPS-6 -kaulasilmukkaa 
kännykkään?”. Itäinen tokaisi pontevasti: ”Ei saa, mutta 
se ei haittaa!”. Kun yleisö huokasi syvään pettyneenä, 
Itäinen otti esiin Clear Soundin Quattro 4.0 Lite Blue-
tooth-kuuntelujärjestelmän.

Itäinen aloitti kehumalla Quattron silmukan punottua ma-
teriaalia, joka kestää kulutusta. Monella LPS-käyttäjällä oli 
haasteena silmukan kumimainen materiaali, joka lopul-
ta kului puhki. Quattron tuotekehittelyssä on huomioitu 
kestävyys sekä eri pituiset käyttäjät - silmukan pituutta 
voi säätää säätöholkin avulla. Kuuntelujärjestelmää voi 
käyttää bluetoothin ansiosta kaikissa bluetooth-laitteissa. 
Silmukka voi olla samaan aikaan kytkettynä kahteen eri 
bluetooth-laitteeseen. Puheaikaa luvattiin n. 12h ja virta-
lähteenä on Litium-ioni-akku, jota voi ladata laturilla tai 

USB-liitännän kautta.

 Apuvälineet esittelyssä

Saatavilla olevien lisälaitteiden ansiosta Quattro vaikut-
taa monipuoliselta laitteelta. QLinkTV-lisälaitteen ansiosta 
Quattro voidaan yhdistää esimerkiksi televisioon, radioon, 
MP3:een tai tietokoneeseen. Langattoman mikrofonin an-
siosta Quattro sopii myös kuuntelulaitteeksi luennoilla, ko-
kouksissa tai kahdenkeskisessä keskustelussa. Lisälaitteen 
saa helposti mukaansa, sillä se kiinnittyy laiteen takaosaan 
luontevasti kiinni silloin kun se ei ole käytössä. 

Kun yleisön tiedonjano kaulasilmukan osalta oli tyydytetty, 
Itäinen halusi tuoda tietoa asiakaspalvelutiskien siirretävis-
tä induktiosilmukoista, jotka luovat laiteen eteen induktii-
visen kentän. Keskustelua yleisössä herätti se, että asiakas-
palvelijat eivät aina osaa käyttää laitetta, vaikka siinä on 
vain virta päälle/virta pois -toimintaperiaate. Silmukoiden 

kantamasta käytiin myös keskustelua, sillä asiakaspalvelu-
tilanteissa saatetaan käsitellä henkilökohtaisia tietoja. Asia-
kaspalvelussa käytettävien siirrettävien induktiosilmukoi-
den kantama on kuitenkin vain 2m, joten Itäisen mukaan ei 
pitäisi olla huolta arkojen asioiden leviämisestä ulkopuoli-
sille T-asennon käyttäjille.

Illan aikana saimme kuulla Itäisen esittelevän Comfort di-
gisystemin laadukasta FM-laitetta, Sound Oasis- tinnitus-
maskeria ja tinnitustyynyä, Sennheiserin uudenmallista 
langatonta kuuntelulaitetta television kuunteluun sekä he-
rätyskelloja. Ihastusta yleisön joukossa aiheutti taikofoni, 
jota pääsi jokainen testaamaan. Tyynyn sisällä oleva kaiu-
tinjärjestelmä on helppo kytkeä bluetoothilla matkapuhe-
limeen ja näin sillä voi toistaa musiikkia. Musiikin voi sekä 
tuntea että kuulla. Yksi illan tärkeimmistä anneista oli kui-
tenkin vinkki uuden television ostajalle: muista aina tarkis-
taa, että uudessa laitteessa on äänen ulostuloliitäntä, jonka 
avulla on helppo liittää kuunteluapuväline televisioon!

Ulf Itäinen kertoi kuvaavasti, miten tekniikan kehittyminen 
on varmasti ollut monelle helpotus: esimerkkinä matkahe-
rätyskellot. Itäinen kertoi kuulleensa vähemmän toimivia 
ratkaisuja matkaherätyskelloista, ennen kuin nykyiset tä-
ristinherätyskellot tulivat markkinoille kaikkien saataville. 
Tarina kertoo, että erään kuulovammaisen porukan ulko-
maanreissu sai koomisiakin piirteitä kun reissun parhaiten 
kuulevan piti herätellä huonommin kuulevia matkaseura-
laisiaan. Nukkujan isovarpaaseen sidottiin naru ja narun 
toinen pää vietiin hotellihuoneen oven ulkopuolelle, josta 
olisi pitänyt herättää aamulla. Aamusta herätys kuitenkin 
epäonnistui, koska nukkuja oli kierinyt vuoteessa ja langan 
pää oli livahtanut takaisin huoneeseen. No, tästä viisastu-
neena seuraavana yönä laitettiin naru kiinni puukalikkaan 
oven ulkopuolelle, jotta naru ei karannut. Tämä oli sitä tuo-
tekehittelyä!

Lisätietoja: www.audienta.fi

Teksti ja kuvat: Heini Mäkinen

Apua kuulemiseen 
uusin välinein

Tuula Marttinen ja Ulf Itäinen
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Koko Suomi Viittoo 
- kampanja huipentui 

joulukuun alussa
Sadat ihmiset kokoontuivat Helsingin Tuomiokirkon portaille 

viittomaan Maamme-laulua. Kampanjan järjesti Kuurojen Liitto 
osana Suomi 100-juhlavuoden ohjelmaa.

Suomen 100-juhlavuoden kunniaksi Kuurojen Liitto julkis-
ti Koko Suomi Viittoo -kampanjan. Kampanja, joka syntyi 
Kuurojen Liiton tiedottaja Tiina Vihran ideasta, haastoi ih-
miset viittomaan Maamme-laulun ensimmäistä säkeistöä. 
Keulakuviksi lähtivät mukaan Marko "Signmark" Vuori-
heimo ja Netta Keski-Levijoki.

Kampanjasta julkaistiin sosiaalisessa mediassa viittomakie-
lisiä kampanjavideoita, joissa Vuoriheimo ja Keski-Levijoki 
haastavat kaikki mukaan kampanjaan. Videoilla he myös 
opettivat viittomaan Maamme-laulun ensimmäisen säkeis-
tön. Kampanja saikin huomattavan tuulen alleen. Syksyn 

mittaan sosiaalisessa mediassa nähtiin lukuisia videoita, 
joissa ihmiset viittovat Maamme-laulua. Niin kuulevat kuin 
huonokuuloisetkin osallistuivat kampanjaan innokkaasti. 
Videoita löytyy erityisesti Facebookista tunnisteella #koko-
suomiviittoo.

Kampanja huipentui suureen haasteeseen. Mahdollisim-
man monta ihmistä kutsuttiin suureen yhteistapahtumaan 
Helsingin Tuomiokirkon portaille. Joulukuun toisena päi-
vänä paikalle kerääntyikin satojen ihmisten joukko. Vuori-
heimon ja Keski-Levijoen johdolla "kuoro" asettui paikoil-
leen portaille. Parin harjoittelukierroksen jälkeen esitettiin 
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televisiokameroiden edessä Maamme-laulun ensimmäi-
nen säkeistö viittomakielellä. Vaikka itse tapahtuma olikin 
varsin nopeasti ohi, jätti se paikallaolijat vaikuttuneiksi.

Helsinkiläinen Helka Kaipainen luki tapahtumasta netis-
sä. Hänestä oli itsestään selvää, että siihen tulisi osallistua. 
Hän kannusti myös muita Helsingin kuuloyhdistyksen vii-
totun puheen kerhon jäseniä osallistumaan. Helka osal-
listui laulun viittomiseen ja oli vaikuttunut joukkovoiman 
merkityksestä. Tapahtuma kuvattiin uutislähetyksiin ja 
paikallaolijoita myös haastateltiin. "Tuli hieno tunne, kun 
saimme näkyvyyttä", hän kertoo.

Myös espoolainen Pertti Köyste oli paikalla katsomassa. 
Hän kertoo kuulleensa tapahtumasta perheensä kautta ja 
tulleensa katsomaan. Viittojien joukosta hän kertoo löytä-
neensä monia tuttuja huonokuuloisia. Hänen mielestään 
yksi kampanjan tavoitteista, viittovien määräennätys, tuli 
lyötyä. Tapahtumasta hän otti valokuvia muistoksi.

Kampanjan ideoija Tiina Vihra arvioi Senaatintorin tapah-
tumaan osallistuneen noin 500 ihmistä. Kampanjan tavoite 
epävirallisesta viittomisennätyksestä tuli siis saavutettua. 
Vihra kertoo yllättyneensä positiivisesti miten moni lähti 
mukaan kampanjaan. Sosiaalisessa mediassa kampanjaan 

Teksti: Perttu Mäkelä
Kuva: Annika Posti / Kuurojen Liitto ry

Kuurojen Liitto on saanut Kari Sajavaara -tunnustuspal-
kinnon viittomakielisestä Suomi 100 -kampanjastaan, 
jossa opetettiin viittomaan Maamme-laulua. Palkinto 
luovutettiin 12. tammikuuta Kari Sajavaara -muistolu-
ennolla Jyväskylässä.

Jyväskylän yliopiston Kielikoulutuspolitiikan verkosto 
on päättänyt myöntää Kuurojen Liiton Koko Suomi 
viittoo -kampanjalle professori Kari Sajavaaran nimeä 
kantavan tunnustuspalkinnon (700 euroa) yhteiskun-
nallisesti vaikuttavasta työstä. Koko Suomi viittoo 
-kampanja oli osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa, 
ja siinä opetettiin ihmisiä viittomaan Maamme-laulun 
ensimmäinen säkeistö.

Palkinnon perusteluissa todetaan muun muassa, että 
Kuurojen Liitto on ansiokkaasti haastanut ja saanut 
kampanjaansa mukaan runsaasti yksityisiä ihmisiä ja 
eri toimijoita. Positiivisen ja poikkeuksellisen laaduk-
kaan viestinnän ansiosta kampanja saavutti laajan ylei-

osallistui runsaasti ihmisiä. Yksityisten ihmisten lisäksi mu-
kaan lähtivät monet poliitikot, julkisuuden henkilöt, koko-
naiset koululuokat ja harrastusryhmät.

Kampanjan toisena keulakuvana toimineeseen Marko 
Vuoriheimoon tapahtuma teki myös suuren vaikutuksen. 
Vuoriheimo kertoo miten Vihra otti häneen yhteyttä. Kon-
septi oli hänen mielestään hieno ja tärkeä, joten hän lähti 
mielellään mukaan. Vuoriheimo korostaa, että kampanjan 
järjestelyihin osallistui suuri joukko ihmisiä. Kuurojen Liitto 
hoiti järjestelyt ja toteutuksen. Ursa Minor -teatteriryhmä 
järjesti mm. koreografian. Vuoriheimo ja Netta Keski-Le-
vijoki osallistuivat markkinointiin ja viittomakielisiin kään-
nöksiin.

Vuoriheimosta paistaa ylpeys osallistumisesta kampanjaan. 
Hän kertoo fiiliksen Senaatintorin tapahtumassa olleen 
upea. Kylmät väreet juoksivat selkäpiissä ihmisten viittoes-
sa. Laulava kuoro säesti samaan aikaan esitystä. "Perfecto!" 
hän kiteyttää tunnelman.

Tilaisuudesta lähetettiin suora lähetys Yle Areenassa, ja lä-
hetys on katsottavissa Kuurojen Liiton sivuilla. Suomi100 
-toimisto toteutti myös livelähetyksen, joka löytyy heidän 
Facebook-sivuiltaan

sön ja teki viittomakieltä entistä tunnetummaksi. Li-
säksi kiitosta sai kampanjan yhteinen viittomistilaisuus 
joulukuun alussa.

Liiton viittomakielinen Suomi 100 -kampanja oli suuri 
menestys, joka tavoitti verkossa ja somessa kymmeniä 
tuhansia ihmisiä. Sosiaalisessa mediassa julkaistiin toi-
nen toistaan hienompia Maamme-lauluja ja mukana oli 
niin yksityishenkilöitä, yrityksiä, järjestöjä, viranomai-
sia kuin koulujakin. Lisäksi useat julkisuuden henkilöt 
pääministeriä myöten tukivat kampanjaa ja opettelivat 
viittomaan laulun säkeitä. Paikan päälle päätöstapah-
tumaan Senaatintorille saapui yli 500 viittojaa ja samal-
la tehtiin epävirallinen viittomisen Suomen ennätys.

Toinen Kari Sajavaara -tunnustuspalkinto myönnettiin 
ansiokkaasta väitöskirjatutkimuksesta Linda Bäckma-
nille Åbo Akademista.

Lähde: Kuurojen Liiton verkkosivut

Kari Sajavaara tunnustuspalkinto Kuurojen Liitolle
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Helsingin Kuuloyhdistys on muuttanut uuteen osoittee-
seen ja tulevaa remonttia valmistellaan parhaillaan. Muu-
tos on suuri, erityisesti pitkään toiminnassa mukana ollei-
den kannalta. Bulevardi 19 A 1 oli yhdistyksen kotiosoite 
lähes 50 vuoden ajan. Se on millä tahansa mittapuulla kun-
nioitettavan pitkä aika. Monelle ulkopuoliselle, ja varmaan 
vähän omallekin väelle, tuli yllätyksenä se, että tila ei ollut 
oma vaan olimme vuokralla. Tästä syystä omaa toimitilaa 
on vanhojen konkareiden mukaan etsitty jo ainakin viimei-
set 20 vuotta, enemmän tai vähemmän aktiivisesti. Kiirettä 
ei pidetty, koska sen aikainen vuokra oli liki puoli-ilmainen. 

2010-luvulla Saaran Koti-säätiö (nyk. Saara Kivirannan sää-
tiö), nosti kuitenkin vuokraa yli 300 % lyhyen ajan sisällä 
ja yhtäkkiä vuosittaiset toimitilamenot olivat lähes 20.000 
euroa. Samaan aikaan alkoi tulla viestejä siitä, että tilat ovat 
niin esteelliset, ettei rollaattorin kanssa mahdu vessaan – 
jos sisälle rapuista edes selvisi. Oli tullut aika, että Saaran 
Kotia aikanaan yhdistyksen kodiksi kalustaneet olivat joko 
poistuneet keskuudestamme tai niin huonokuntoisia, että 

Helkan tuvan lyhyt historia

Saaran kodista Helkan tupaan - aktiivisimmille 
jäsenille niin yhdistyksen vanhat kuin uudetkin ti-
lat ovat tulleet tutuiksi. Moni ei ole varmastikaan 
ehtinyt vielä tutustumaan uusiin tiloihin, joten on 
varmasti paikallaan avata, mitä tällä hetkellä ta-
pahtuu ja mitä suunnitelmia on.

omiin tiloihinsa ei enää edes päässeet. Hämärä ja sokkeloi-
nenkin se oli, näkövammaiset törmäilivät ovenkarmeihin.

Kohti omaa tilaa
Vuosien 2015-2016 aikana hallituksella kypsyi ajatus 
omasta toimitilasta. Keskustelua käytiin hallituksen sisällä 
ja vähän ulkopuolellakin. Muuttosuunnitelmien johdosta 
77 jäsentä vaati ylimääräistä kokousta pidettäväksi syksyllä 
2015, jotta saisivat lisätietoa muuttoaikeista. Kokouksessa 
käsiteltiin muuttoa ja yhtenä vaihtoehtona oli nykyinen 
toimitila, mutta äänin 27/25 päätettiin jäädä Saaran Kotiin 
ja jatkaa uuden toimitilan etsintää. Tilan hankintaa valmis-
teltiin tällä välin ja asia tuotiin uudelleen käsittelyyn vuosi-
kokouksessa maaliskuussa 2016. Tässä kokouksessa halli-
tukselle annettiin valtuudet ostaa enintään 250.000 euron 
toimitila ja ottaa saman verran lainaa. 

Näillä valtuuksilla hallitus neuvotteli Haagan urheilutie 
12:n kaupan. Muitakin tiloja oltiin käyty katsomassa, mutta 
ne eivät täyttäneet vaatimuksia tai niissä oli liikaa talou-
dellisia epävarmuustekijöitä esimerkiksi yhtiöremonttien 
takia. Toimitilan hyviä puolia oli edullinen vastike ja se, että 
kaikki isot remontit oli taloyhtiössä tehty. 
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Helkan tupaan
Kesä 2016 oli yhdistyksen aktiivitoimijoille tiukkaa aikaa. 
Tavaroita lajiteltiin, heitettiin roskiin ja kuhina kävi muutto-
talkoissa. Saaran Kodin toimitilan kellarivarastoon oli ker-
tynyt vuosikymmenten aikana melkoinen määrä historiaa. 
Kaikki käytiin läpi ja lopulta 1,5 tonnia tarpeetonta tavaraa 
vietiin kaatopaikalle. Uusiin tiloihin hankittiin samana syk-
synä pöytiä ja tuoleja vanhojen tilalle, samoin televisio vi-
deotykin korvaajaksi. Toiminta alkoi vähitellen pyörimään 
ja vanhatkin aktiivit löysivät paikalle.

Päivi Jokinen ja 
Peeta Piiparinen
muuttopuuhissa 
Saaran Kodissa
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Yhdistyksen toimitilalle tarvittiin nimi. Nimikilpailu kirvoitti 
kymmeniä ehdokkaita, joista valikoitui Helkan tupa. Naisen 
nimi toimitilan nimessä säilyi, eikä ole sattumaa, että nimi 
on sama kuin kunniajäsen Helka Kaipaisella. Nimen halut-
tiin ilmentävän lämpöä ja perinteitä, niistä muodostuu yh-
distyksen identiteetti. 

lutukseen. Hankintalakia tulee noudattaa, koska projektiin 
on saatu yli 50% julkista rahaa STEA:lta. Kilpailutusasiakirjat 
on tarkoitus jättää Hilmaan nyt tätä kirjoittaessa ja jäämme 
kuukaudeksi odottamaan tarjouksia, jotka avataan sitten 
maaliskuun lopulla. Toivomme, että saamme hyviä tarjo-
uksia ja jos kaikki menee suunnitellusti, syksyllä poksautel-
laan kuplivaa avajaisten merkeissä. Jos ei, seuraava aikaik-
kuna remontille on marras-helmikuun väli.

Miltä uudistettu Helkan tupa tulee näyttämään?
Suunnitteluun on käytetty arkkitehtitoimistoa, jolla on 
näyttöä esteettömyyden huomioinnista. Lisäksi konsulttei-
na on käytetty Kuuloliiton erityisasiantuntija Jukka Rasaa ja 
arkkitehti Kirsti Pesolaa, joka on saanut Kuuloliiton Herkäl-
lä korvalla-palkinnon muutama vuosi sitten. Tilojen yleisil-
me on moderni, unohtamatta kontrasteja näkemisen avuk-
si. Valaistus on viimeisten standardien mukainen ja lukseja 
riittää. Induktiosilmukkajärjestelmä tulee koko toimitilan 
kattavaksi niin, että tarvittaessa takatila ja sali voidaan myös 
kytkeä irti toisistaan ja käyttää toisistaan erillisenä. Keitti-
östä tulee toimiva ja se varustetaan nopealla suurtaloustis-
kikoneella. Salin ja takatilan kaapit ovat liukuovikaappeja, 
joiden sisällä on joustava hyllyjärjestelmä. Ainoa tavallinen 
ovi tulee olemaan kantavan seinän kohdalla, jotta saadaan 
tarvittaessa riittävä äänieristys salin ja muun tilan välille. 
Muut ovet tulevat olemaan liukuovia, jotka liukuvat seinien 
sisään. Tiloihin on suunniteltu myös joustavuutta tulevien 
ennakoimattomien tarpeiden täyttämiseksi. Tämä tarkoit-
taa johdotuksen tai valmiuden tekemistä valmiiksi esimer-
kiksi seinille kiinnitettäviä lisänäyttöjä varten. 

Toiminta uudistuu
Kaiken tämän tarkoituksena on luoda toimivat ja jous-
tavat tilat nykyiselle ja tulevalle toiminnalle, seuraaviksi 
vuosikymmeniksi. Tilat ovat valoisat ja remontin jälkeen 
kuulemisen ja liikkumisen kannalta esteettömät. Paljon on 
jo toimintaideoita odottamassa aikaa remontin jälkeen; 
asiantuntijaluentoja, taidepajoja, nuorisokahvilaa ja vaikka 
perhetapaamisia, unohtamatta pitkäaikaista ja perinteikäs-
tä kerhotoimintaamme. 

Jos Helsingin Kuuloyhdistyksen ja Saaran Kodin tarina kiin-
nostaa, niin käy lukemassa verkkosivuiltamme entisen pu-
heenjohtajamme Päivi Pöntyksen kirjoittama artikkeli yh-
distyksemme historiasta: www.helky.fi/yhdistys/#historia

Remonttia suunnitellaan
Remonttia oli suunniteltu jo ennen toimitilan ostoa. Vi-
sioissa maalailtiin, miten tilat sopivat kaikille ja tekniikka 
tukee toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Mielessä 
oli myös irtiotto jugend-hengestä moderniin nykyaikaan. 

Syksyllä 2016 alettiin remonttia suunnitella tosissaan. Ark-
kitehtitoimistoja kilpailutettiin ja valittiin yksi. Maaliskuun 
vuosikokoukselle 2017 esiteltiin remonttisuunnitelmat. 
Valtuudet saatiin 250.000 euron remonttiin. Ensimmäinen 
hintalappu kaikilla mausteilla oli tosin puoli miljoonaa, 
josta sitten rankasti karsimalla saatiin puolet pois. Selvää 
kuitenkin oli, että omalla rahalla niin kallis remontti söi-
si kaiken toimintapääoman ja jäisimme elämään kädestä 
suuhun. Toukokuussa siis jätettiin STEA:lle (entinen RAY) 
avustushakemus ja jäätiin odottamaan avustuspäätöstä. 

Jackpot
Joulukuussa STEA julkisti ehdotuksensa, jonka STM tam-
mikuun lopussa hyväksyi: saamme avustusta varmasti 
175.000 ja vuodelle 2019 ehdotus on 28.000 euroa. Lisää 
voidaan STEA:n mukaan hakea, mikäli kokonaiskulut ylittä-
vät kustannusarvion 283.000 euroa. Yhdistyksen osuudeksi 
jää näillä näkymin noin 85.000 euroa. Kuulostaako isolta 
summalta? Ei se ole kuin vaivaiset neljän vuoden vuokra-
menot Bulella. Kertaeränä sen vaikutus 20 vuoden ajalle 
on kuitenkin vain n. 4000 euroa vuodessa, mikä taas oli 
vain kolmen kuukauden vuokra Bulella. Hallitus katsoi, että 
tämä on hyvä panostus siihen, että yhdistys saa toimivat 
tilat.

Remontin toteutus
Tarkoitus on saada remontti tehtyä kesän 2018 aikana. 
Tämä ei vielä ole täysin varmaa, koska urakan hankintaa 
sitoo hankintalaki, joka asettaa omat vaatimuksensa kilpai-

Helkan tuvan sali syksyllä 2016

3D malli uusista tiloista
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HALLITUS 2018

Ville Myllymäki, puheenjohtaja

Mitä teet työksesi/vapaa-aikanasi?
Hoitaja Helsingin Seniorisäätiössä, 
muistisairaiden pitkäaikaishoivaa.

Kerro kuulovammastasi
Keskivaikea synnynnäinen bilateraa-
linen sensorineuraalinen kuulovam-

ma (tämä kerrottiin 15-vuotiaana 
sope-kurssilla, ja sen painoin mie-
leeni). Kojeet molemmin puolin 2-3 
-vuotiaasta asti. Kuulo pennusta asti 
yhtä huono. Pärjään kuulollani ihan 
hyvin, optimiolosuhteissa myös ilman 
kojeita.

Miksi olet mukana Helkyn 
toiminnassa?
Olen jo monen polven vapaaehtois-
toimija. Olin vauvaikäinen kun äiti-
ni oli lastenleireillä vapaaehtoisena 
ohjaajana. Vapaaehtoistoiminnassa 
Helkyn ja Kuuloliiton parissa minua 
kiinnostaa itseni kehittäminen, uusien 
taitojen oppiminen ja vertaisseura. 
Erityisesti minua kiinnostaa tekniikan 
hyödyntäminen. Viimeisen pari vuotta 
olen keskittynyt talousosaamisen ke-
hittämiseen, ja tavoitteenani on pääs-
tä jonkinlaiselle kurssille syventämään 

osaamistani esimerkiksi avoimeen yli-
opistoon.

Millainen on satavuotias Helsingin 
Kuuloyhdistys vuonna 2034?
Kun Helky täyttää sata, olen 15 vuot-
ta alle Helkyn jäsenten tämänhetkisen 
keski-iän, eli 54-vuotias. Helkyssä on 
säännöllistä toimintaa lapsista senio-
reihin viikottain. Yhteistyötä tehdään 
muiden aistivammajärjestöjen kanssa.

Varallisuutemme on moninkertaistu-
nut ja meillä alkaa olla varaa palkata 
halutessamme toimihenkilö hoita-
maan juoksevia asioita. Jos olen edel-
leen puheenjohtajana vuonna 2034, 
minut on silloin viimeistään syytä syr-
jäyttää ja päästää tuoreita ajatuksia 
tilalle.

Helsingin Kuuloyhdistyksen syyskokouksessa 18.11.2017 valittiin hallitus 
vuodelle 2018. Monet konkarit jatkoivat, mutta mukaan tuli uusiakin jä-
seniä. Haastattelimme hallituksen jäsenet, jotta kaikki tulisivat myös teille 
jäsenille tutuiksi. 
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Mari Myllymäki, 
varapuheenjohtaja

Mitä teet työksesi/vapaa-aikanasi?
 Leipätyökseni hoidan koiria Vantaan 
Opaskoirakoululla, joka on Näkövam-
maisten liiton alainen palvelutuotta-
ja.  Se luovuttaa käyttöön opaskoiria 
heikkonäköisille ja sokeille. Viime 
vuonna opiskelin työn ohella ja suo-
ritin tapahtumatuottajan ammattitut-
kinnon -  intohimoni onkin erilaisten 
tapahtumien, tilaisuuksien ja juhlien 
suunnitteleminen ja tuottaminen.

Kotona on labradorit Ekku ja Tekla, 
joiden kanssa lenkkeilen. Pidän ul-
komailla matkustelusta ja mökkeilys-
tä Pohjois-Karjalassa, Öllölän järven 
rannalla. Vapaa-aikani saan kulumaan 
paitsi Helkyn asioissa,  milloin missä-
kin projektissa - esimerkiksi nyt suun-
nittelen 80-vuotisjuhlia vuodelle 2019.

Kerro kuulovammastasi
 Kuulokojeet sain vähän alle 7-vuotiaa-
na, kun en läpäissyt neuvolan kuulo-
testiä.  Kojeet otin mielelläni käyttöön, 
mutta paheksuin väriä, koska ne eivät 
olleet punaiset. Kuulovammani on 
etenevää sorttia, niinpä sainkin en-
simmäisen sisäkorvaistutteen 2013 ja 
toisen 2014. Olen erittäin tyytyväinen 
"implantisti".

Miksi olet mukana Helkyn 
toiminnassa?
Helky on muodostunut minulle elä-
mäntavaksi vuosien saatossa. Aloi-
tin Helkyssä kerhon vetäjänä vuonna 
2002.  

Millainen on satavuotias Helsingin 
Kuuloyhdistys vuonna 2034?
Helky on hyvin tunnettu ja pidetty 

kuuloyhdistys. Helkan tuvalla on jo-
kaisen hyvä olla ja sieltä saamme tar-
vitsemaamme vertaisseuraa -  ystäviä, 
naurunremakkaa ja surujen jakajia, 
tukea ja apua kaikkiin elämän vaihei-
siin. Meillä on mukavaa toimintaa ja 
ohjelmaa - jokaiselle jotakin. Olemme 
Suomen suurin ja kaunein kuuloyhdis-
tys ja meillä on aktiivista väkeä yhdis-
tyksen luottamus- ja vapaaehtoisteh-
tävissä. Kevyitä pop-up-tapahtumia 
toteutetaan innokkaasti, jolloin emme 
liikaa rasita samojen tekijöiden hartei-
ta. Helky antaa positiivista voimaa.

Hallitustyöskentelyssä olen oppinut 
paljon uusia ja mielenkiintoisia asioita, 
joista on ollut hyötyä myös yhdistyk-
sen ulkopuolella.

Millainen on satavuotias Helsingin 
Kuuloyhdistys vuonna 2034?
Toivon, että tulevaisuudessa Helky 
tulee olemaan yhä merkittävämpi yh-
teiskunnallinen vaikuttaja, jonka pää-
tehtävänä on edistää kuulemisen es-
teettömyyttä ja edunvalvontaa, sekä 
tarjota huonokuuloisille yhteisöllisyyt-
tä.

Matti Kumpulainen, sihteeri

Mitä teet työksesi/vapaa-aikanasi?
Työni ja vapaa-aikani pyörii pääasiassa 
tietotekniikan ympärillä. Sen vastapai-
noksi käyn talvella lumilautailemas-
sa ja hiihtämässä. Kesällä puolestaan 
kiertelen Espoon eri järvillä uimassa.

Kerro kuulovammastasi
Minulla on synnynnäinen vaikea kuu-
lovamma ja kuulokojeet molemmissa 
korvissa. Oikealla korvalla kuuntelen 
puhetta, vasen korva toimii lähinnä 
suuntakuulona ja äänimaailman tasa-
painottajana. Olen harkinnut implant-
tia, mutta vielä toistaiseksi olen pär-
jännyt perinteisillä kojeilla.

Miksi olet mukana Helkyn 
toiminnassa?
Liityin Helkyn jäseneksi vuonna 2010 
ja siitä asti ollut toiminnassa mukana 
eri tehtävissä. Kuluva vuosi on toinen 
kauteni yhdistyksen hallituksen sih-
teerinä. Alkuun epäröin ottaa tehtävää 
vastaan, mutta kokeneempien halli-
tuksen jäsenten hyvän perehdytyksen 
ansiosta sisäistin asiat kohtuullisen 
nopeasti ja olen huomannut, että si-
säinen virkamieheni nauttii tehtävästä. 

Heini Mäkinen, rahastonhoitaja

Mitä teet työksesi/vapaa-aikanasi?
Asun Hyvinkäällä aviomieheni kanssa. 
Olen lähihoitaja ja työskentelen Pal-
velukeskus Åvikissa viittomakielisten 
muistisairaiden parissa. Tällä hetkellä 
olen kuitenkin opintovapaalla, koska 
opiskelen sairaanhoitajaksi Hyvinkääl-
lä Laurea-ammattikorkeakoulussa. 
Toimin Helkyn lisäksi Lähi- ja perus-
hoitajien liiton, Superin, paikallisyh-
distyksessä. Olen siis myös ammatti-
liiton aktiivi.

Kerro kuulovammastasi
Minulla on perinnöllinen, sisäkorva-
tyyppinen kuulovamma. Synnyin nor-
maalikuuloisena. Ensimmäisen kuulo-
laitteeni sain esiteini-iässä ja vähitellen 
kuurouduin. Sain sisäkorvaistutteen 
2,5 vuotta sitten. Nykyään minulla on 
sisäkorvaistutteet molemmissa korvis-
sa. Rohkaistuin lähtemään opiskele-
maan haaveammattiani ensimmäisen 
sisäkorvaistuteleikkauksen jälkeen.

Miksi olet mukana Helkyn 
toiminnassa?
Aloitin kuuloyhdistystoimintani Lah-
dessa ollessani 14-vuotias. Yhdis-
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tystoiminta on minulle luontevaa ja 
pidän ihmisten kanssa toimimisesta. 
Lisäksi uskon, että jos haluaa parantaa 
joitain asioita elämässään, pitää itse 
tehdä jotain asioiden eteen. Haluan 
olla mukana yhdistystoiminnassa, 
koska sen tarkoitus on parantaa kaik-
kien huonokuuloisten mahdollisuuk-
sia osallistua yhteiskunnassa. Teemme 
asioita näkyväksi. Siinä samalla saa 
itse toimia samanhenkisten ihmisten 
kanssa.

Millainen on satavuotias Helsingin 
Kuuloyhdistys vuonna 2034?
16 vuoden päästä meillä on 100-vuo-
tiaassa Helkyssä aktiivinen työssä-
käyvien huonokuuloisten porukka ja 
laajat yhteistyöverkostot työelämän 
kanssa.  Nuoriso toivoo ja suunnitte-
lee varmasti Helkyyn remonttia, jotta 
saadaan modernisoitua yleisilmettä 

Anneli Salomaa, 
viestintävastaava

Mitä teet työksesi/vapaa-aikanasi?
Asun Espoossa vielä keskeneräises-
sä omakotitalossa. Perheeseeni kuu-
luu viittomakielinen aviomies, 13- ja 
14-vuotiaat kuulovammaiset pojat 
sekä valikoivakuuloinen, kohta 6-vuo-
tias jackrussellinterrieri. Työskentelen 
oikeusministeriössä erityisasiantunti-
jana digitaalisten palveluiden parissa. 
Vapaa-aikaa ei juuri ole, mutta aina 
kun mahdollista, harrastan liikuntaa ja 
ulkoilua.

Kerro kuulovammastasi
Minulla on perinnöllinen vaikea-as-
teinen kuulovamma. Connexin 26 
geeni kulkee suvussa ja olen saanut 
ensimmäiset kuulokojeeni 2-vuotiaa-
na. Aikuisiällä vasemman korvani pu-
heenerottelukyky heikentyi niin, että 

sain sisäkorvaistutteen vuonna 2015. 
Toisessa korvassa on vielä toistaiseksi 
kuulokoje.

Miksi olet mukana Helkyn toimin-
nassa?
Olen kasvanut kuuloyhdistystoimin-
taan huonokuuloisten vanhempieni 
myötä. Lapsesta asti olen ollut muka-
na yhdistyksen ja liiton toiminnassa. 
Välillä on ollut pidempikin tauko kun 
omat lapseni olivat pieniä ja taloakin 
on rakennettu.

Olen nähnyt miten tärkeää vertaistuki 
on kuulovammaisille lapsille ja nuo-
rille identiteetin kehityksen kannalta. 
Nykyinen työelämä vaatii kieliä, sosi-
aalisia taitoja ja viestintä on siirtynyt 
yhä enemmän kuulovammaisille haas-
taviin puhelinkokouksiin ja videoneu-
votteluihin. Toiminnassa tulee katse 
kääntää kohti kasvavia sukupolvia 
ja heidän tarpeitaan. Mottoni onkin: 
“Ole se muutos, jonka haluat nähdä”.

Millainen on satavuotias Helsingin 
Kuuloyhdistys vuonna 2034?
Satavuotias Helky on Suomen suurin 
ja jäsenten keski-iältään nuorin yhdis-
tys. Yhdistyksellä on palkattu toimin-
nanjohtaja, joka pyörittää yhdistyksen 
asioita ja vastaa kuulovammaisten 
edunvalvonnasta pääkaupunkiseudun 
alueella. Halkan tuvalla kokoontuu 
viikottain perinteikkäät kerhot ja sen 
lisäksi on perhetapaamisia, nuoriso-
kahvilatoimintaa, kielikursseja, apu-
välineohjausta ja luentosarjoja, jotka 
vetävät aina tuvan täyteen.

Tuula Marttinen, 
hallituksen jäsen

Mitä teet työksesi/vapaa-aikanasi?
Asun Helsingin Laajasalon Jollaksessa. 
Olen eläkeläinen ja harrastan erilaisia 
vapaaehtoistöitä, liikuntaa, käsitöitä, 
laulua ja lukemista.

Kerro kuulovammastasi
Olen ollut 25 vuoden ikäisestä kuulo-
vammainen. Sairastan otoskleroosia 
joka aiheuttaa kuuloluiden luutumista 
ja se on molemminpuolinen. Korviini 
on välikorvaimplanttileikkauksilla (4) 
saatu välttävä kuulo. Viimeisin leikka-
us tehtiin viime syksynä.

Miksi olet mukana Helkyn 
toiminnassa?
Olen kokenut kuulolähipalvelutyön 
palkitsevaksi ja hallitustyöskentelyn 
haastavaksi varsinkin, kun olemme 
suunnitelleet remonttia toimitilaan. 
Vertaistuki, mitä yhdistys antaa, on 
ensiarvoista ja on sen voimavara.

Millainen on satavuotias Helsingin 
Kuuloyhdistys vuonna 2034?
Toivon yhdistyksen olevan vuonna -34 
vireä kaikkia kuulovammaisia kokoava 
elin. Toivon sekä nuorten ja vanhusten 
hyvää rinnakkain työskentelyä. Minä 
itse todennäköisesti katselen sitä pil-
venreunalta.

Markku Toukola, 
hallituksen jäsen

Mitä teet työksesi/vapaa-aikanasi?
Olen eläkeläinen ja monessa mukana. 
Olen mukana esimerkiksi järjestötoi-
minnassa monessa eri yhdistyksessä. 
Helkyn hallituksen lisäksi olen Tinni-
tusyhdistyksen hallituksessa ja  sen 
varapuheenjohtaja. Olen myös VR 
Sähkötekniset ry:n hallituksessa, Las-
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ten kesäleiriyhdistys Vaherma ry:n 
hallituksessa, VR:n senioritoiminnassa 
ja Ohjelma-avustajat ry:ssä. Minulla ei 
eläkeläisenä varsinaista vapaa-aikaa 
olekaan, mutta aika kuluu käymällä 
em. yhdistysten kokouksissa ja tilai-
suuksissa. Asun rivitalossa ja meillä on 
mökki Lohjan Pusulassa, joten niissä 
riittää puuhastelua yllinkyllin.

Kerro kuulovammastasi
Sain kuulonaleneman ja kovan tin-
nituksen armeijassa sattuneessa rä-
jähdyksessä vuonna 1974. Tässä 44 
vuoden aikana tinnitus on voimistu-
nut ajoittain sietämättömäksi ja kuulo 
heikentynyt vuosien mittaan niin, että 
vuonna 2000 sain lopulta kuulokojeet 
helpottamaan elämääni. Ensimmäiset 
kojeet saatuani huomasin, minkälai-
sen äänimaailman olinkaan menettä-
nyt. Yhtäkkiä maailma oli täynnä mitä 
erilaisempia ääniä, jotka olin jo unoh-
tanut. Olipa upea juttu saada kuulo-
kojeet.

Miksi olet mukana Helkyn
toiminnassa?
Jäin Helkyn hallituksesta jäähylle pari 
vuotta sitten, kun hallituksen jäsen-
määrän supistettiin neljään. Nyt kun 
hallitus on suurempi, mahduin  taas 
mukaan toimintaan. Haluan olla kuu-
lotoiminnassa mukana näköalapaikal-
la ja toimia Helkyssä parhaan kykyni 
mukaan.

Millainen on satavuotias Helsingin 
Kuuloyhdistys vuonna 2034?
Kun Helky täyttää sata vuotta, on se 
vireä kasvava yhdistys, jolla on >1300 
jäsentä. Yhdistys on juuri saanut uu-
disremontin toimistolla valmiiksi, 
edellisestä peruskorjauksesta olikin 
kulunut jo 16 vuotta. Minä olen tyy-
tyväinen rampista, joka aikanaan oven 
eteen rakennettiin, kyllä siinä kelpaa 
rollaattorilla kurvailla bingokerhoon. 
Onneksi myös aikoinaan tuli nuoria 
mukaan hallitukseen, niin saatiin jat-
kuvuutta toimintaan.

Sirpa Korkeamäki, varajäsen

Mitä teet työksesi/vapaa-aikanasi?
Olen jäänyt eläkkeelle viime lokakuus-
sa. Nautin vapaasta ja teen vapaaeh-
toistyötä. Vapaaehtoistyötä onkin jo 
17. vuosi menossa. Huh, kuinka aika 
rientää. Harrastan kädentöitä sekä 
mökkeilyä ja siellä pihan kunnostusta 
kasvien parissa.

Kerro kuulovammastasi
Lapsesta asti kuuloni on ollut alentu-
nut.  Voisin sanoa olleeni aina kuurou-
tunut, koska sanojen selkeys ollut aina 
ollut poissa. Kouluikäisenä opettelin 
lukemaan huuliota ja siinä olen mel-
kein mestari tänä päivänä.

Miksi olet mukana Helkyn 
toiminnassa?
Helkyn toiminnan aloitin kuuroutu-
neiden kerhon vetäjänä vuoden 2003 
tammikuussa Helka Kaipaisen houkut-
telemana. Siitä asti olen ollut mukana 
monessa, jopa hallituksen jäsenenä 
pari vuotta jossain välissä.

Syy miksi olen mukana on se, että 
vertaiseura ja yhteisen hyvän tekemi-
nen kiinnostaa. Tällä hetkellä Helkyn 
uudistaminen vielä yhtenäisemmäk-
si, jotta kaikki viihtyvät ja työ meidän 
kuulovammaisten hyväksi, jotta elämä 
olisi esteetöntä, kaikki huomioon ot-
taen. Ketään ei jätetä eikä erotella.

Millainen on satavuotias Helsingin 
Kuuloyhdistys vuonna 2034?
Helky on satavuotiaana toivon mu-
kaan saavuttanut 1100 jäsenen lu-
kumäärän. Toivon näkeväni satavuo-
tiaan Helkyn, mutta se jää nähtäväksi. 
Ennen kaikkea tupa on aina täynnä 
iloisia, tyytyväisiä, innokkaita jäseniä. 
Helky on toimintaa täynnä oleva yh-
distys, jossa kaikki kuulovammaiset 
ovat aktiivisesti kehittämässä omaa 
toimintaansa ja vertaiseura kukoistaa. 
Päivä kerrallaan eteenpäin hymyillen.

Markku Kunnas, varajäsen

Mitä teet työksesi/vapaa-aikanasi?
Olen Markku Kunnas, 43-vuotias hal-
lituksen toinen varajäsen. Asun Poh-
jois-Haagassa yhdessä vaimoni ja 
5-vuotiaan poikani kanssa. Työsken-
telen Nordeassa it-asiantuntijana.

Kerro kuulovammastasi
Olen lapsesta asti ollut vaikeasti kuu-
lovammainen. Pärjäsin hyvin, kunnes 
puheenerotuskykyni laski alle 10 pro-
sentin. Nyt minulla on 2 sisäkorvais-
tutetta ja kuulovammani esteet ovat 
vähentyneet huomattavasti.

Miksi olet mukana Helkyn toimin-
nassa?
Helky on tuttu minulle lapsuudesta 
asti. Olen järjestökonkari, joka on pi-
tänyt muutaman vuoden sapattia.

Pääkaupungissa on liikaa sellaisia 
huonokuuloisia, jotka eivät tiedä, mitä 
mahdollisuuksia voimme tarjota. Siksi 
olen mukana: haluan vaikuttaa, osal-
listua ja olla oma itseni muiden kans-
sa.

Millainen on satavuotias Helsingin 
Kuuloyhdistys vuonna 2034?
Vuonna 2034 Helky on aktiivinen ver-
kostoituja. Metropoli, johon Helsin-
gin kaupunki kuuluu, kuuntelee mei-
tä kuulovammaisia ja mahdollistaa 
asiantuntijuudemme avulla tasa-ar-
voiset mahdollisuudet. Jotkut kerhoil-
loistamme pidetään Tallinnassa, koska 
junayhteys Itämeren alla vie vain ly-
hyen ajan.Teksti: Hallituksen jäsenet

Kuvat: Perttu Mäkelä 
(kuvista puuttuu Markku Kunnas)

Hallituksen jäsenten yhteystiedot 
löydät lehden viimeiseltä sivulta. 
Voit olla yhteydessä mikäli on jo-
tain kysyttävää tai toiveita yhdis-
tyksen toimintaan liittyen
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Tämä on pohtiva, eikä aina niin vakava juttus-
arja, jossa seurataan 35-vuotiaan Heini Mäkisen 
matkaa sairaanhoitajan AMK – opinnoissa. Mat-
kaan kietoutuu ja värittää satunnaisesti myös 
työ lähihoitajana vanhusten parissa ja kaksi si-
säkorvaistutetta. 

Vasempaan korvaan vuonna 2015 
saatu sisäkorvaistute helpotti elämää 
ja pitkäaikainen haave sairaanhoitajan 
opinnoista oli mahdollista toteuttaa 
työnantajan suopean suhtautumisen, 
aviomiehen luvan ja aikuiskoulutus-
tuen turvin. Reilu puolitoista vuotta 
ammattikorkeakouluopintoja on ta-
kana, 97 suoritettua opintopistettä, 
yksi rästissä oleva englannin tentti ja 
ensimmäinen löydetty harmaa hius 
- Puolitoista vuotta opintoja jäljellä!  
Tämä kuljettu matka on saanut minut 
pohtimaan omaa oppimistani. 

Jokaisella on oma tapansa oppia ja 
olen vakuuttunut siitä, että minun ta-
pani on ainakin hidas. Oppimistapani 
on osin auditiivinen, visuaalinen, ki-
nesteettinen ja taktiilinen. Perusluon-
teeni pakottaa minut selvittämään, 
miksi ja miten asiat toimivat, jotta 
voin ymmärtää asian. Tähän menee 
paljon aikaa. Moni aikuisopiskelija 
valittaa samaa – uuden oppimiseen 
menee enemmän aikaa kuin aiem-
min. Osalla se liittyy siihen, että edel-
lisistä opinnoista on vuosia ja opetus 
ja opiskelu ovat muuttuneet viime 
vuosina paljon.  Yhteiskunta ajaa yhä 
useamman koulun penkille, vaikka 
olisi jo ammatti. Työpaikat ovat kiven 
alla ja työssä halutaan viihtyä. Uskon 
että  ”ei oppi ojaan kaada”. Kaik-
ki hyötyvät opiskelusta - niin yksilöt 
kuin yhteiskunta. 

Mitä enemmän opiskelee – sitä vä-
hemmän tietää

Näin aikuisena opiskelijana, jo ole-
massa oleva tieto ja taito sulautuu 
uuden tiedon kanssa yhdeksi koko-

MINUSTA TULEE 
ISONA

SAIRAANHOITAJA

naisuudeksi. Käytännössä se tarkoit-
taa, että mitä enemmän opiskelet, sitä 
vähemmän ymmärrät tietäväsi. Jos 
vertaan opiskelemista lukioikäisenä 
ja nyt, myönnän että jotain muutos-
ta on tapahtunut tässä tietoa käsit-
televässä elimessäni. Aivot kehittyvät 
koko elämän ajan, ja oma toiminta 
myös vaikuttaa siihen, millaiseksi aivot 
muokkautuvat. Olen pohtinut, kuinka 
kuulovammani on mahdollisesti vai-
kuttanut aivojen kehitykseen? Onko 
oma kokemukseni omasta kuulostani 
vaikuttanut valintoihin ja päätöksiin ja 
sitä kautta jopa oppimiseen. Mietin, 
montako oppimisen tilaisuutta olen 
menettänyt ajattelemalla: ”Jos en kuu-
le…”? Onko virheiden tekemisen pelko 
niin suuri, että se estää minua oppi-
masta ja kehittymästä? 

Kerron esimerkin: kuuloni alkoi hei-
ketä teini-iässä ja kuurouduin noin 
30-vuotiaana. Olen elänyt sisäkor-
vaistutteiden kanssa vähän yli kaksi 
vuotta. Havahduin syksyllä kirurgian 
harjoittelussa TAYS:in silmäkeskuksen 
leikkaussalissa, että epäröin osallistua 
potilastyöhön, koska pelkäsin etten 
kuule minulle annettuja ohjeita. Har-
joitteluni ohjaaja toistuvasti rohkaisi 
minua menemään mukaan tilanteisiin, 
koska ei ole vaaraa tehdä väärin tai 
opiskelijana minulta ei odoteta teke-
väni kaikkea täydellisesti. Perustelin 
epävarmuutta sillä, että pelkään te-
keväni jotain peruuttamatonta. Huo-
masin lopulta itsekin, että epäonnis-
tumisen pelko liittyi selvästi kuuloon. 
Olin elänyt vaikeasti huonokuuloisen 
elämää jo useamman vuoden ja se oli 
jättänyt minulle pelon ja epävarmuu-
den.

Väärin kuuleminen ei ole virhe - se 
on inhimillistä

Opin tuosta harjoittelusta muun 
muassa  sen, että minun on laitettava 
itseni likoon enemmän, silläkin uhalla 
että teen virheitä. On tietenkin tun-
nettava oman osaamisensa rajat ja 
olla vastuullinen. Virheitä kuitenkin 
voi sattua jokaiselle eikä niitä voi es-
tää. Väärin kuuleminen ei ole virhe - 
se on inhimillistä, ei vakavaa. On myös 
tapoja, joilla väärin kuulemisen aihe-
uttamaa haittaa minimoidaan. Oma 
tapani on opiskelijana harjoittelussa, 
että toistan ohjeen ääneen ennen kuin 
teen, ja sillä tavalla varmistan että olen 
kuullut oikein: ”Vedän lääkeruiskuun 
lääkettä 0.5mg”. Näin tekemällä en jää 
paitsi tärkeistä oppimiskokemuksista. 

Ollaan inhimillisiä ja tehdään virheitä. 
Näin hankitaan aivot, jotka kehittyvät 
ja muokkautuvat rohkeiksi ja avoi-
miksi. Tiede-lehti 6/17 käsitteli mitä 
”rohkea rokan syö” tarkoittaa. Eme-
ritaprofessori Kaisa Häkkinen totesi, 
että jo 1700-luvulta on tiedetty, että 
vaatimaton jää rohkean jalkoihin, kos-
ka puolensa pitäjä saa syödäkseen eli 
menestyy. Jokainen voi tällä viikolla 
ottaa tuon uskon askeleen ja toteut-
taa asian, jota on pitänyt vaikeana. 

Aihe on ajankohtainen myös siksi, 
että 100-vuotias Suomi vaatii hake-
maan töitä myös kaukaa. Aktiivimal-
lilla penätään yksilön omaa vastuuta 
ja heittäytymistä. Kansalaiset koulut-
tautuvat tänä päivänä huipputahtiin, 
mutta ovatko he valmiit muuttamaan 
työn perässä? Lähihoitajana ja tuleva-
na sairaanhoitajana uskon löytäväni 
töitä mistä päin maailmaa ja Suomea 
tahansa – jos vain uskallan.

Jos mieltäsi askarruttaa opiskelemi-
seen ja kuuloon liittyvät asiat, voit 
ehdottaa aiheita, joita haluat minun 
pohtivan. Voit laittaa sähköpostia ja 
kysyä myös henkilökohtaisesti. 

Talvisin terveisin, 
Heini Mäkinen 
heini.makinen@helky.fi

Lisätietoa oppimisen tyyleistä
http://www.erilaistenoppijoidenliitto.fi 
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Suomi 100-juhlaa ei olisi monessakaan paikassa voinut 
juhlia niin juhlavasti kuin Astoriassa, sillä kaunis sali tarjosi 
oivat puitteet teeman mukaisiin päivällistanssiaisiin.

Yhdistyksen jäseniä osallistui juhliin reilu 50. Riku Lätti duo 
tanssitti, kunniapuheenjohtaja Tervaskari piti puheensa 
satavuotiasta Suomea ja perinteikästä Helkyä ylistävästi, 
nykyinen puheenjohtaja lauloi ja soitti Maamme-laulun, 
jonka varapuheenjohtaja viittoi koko juhlaväen toimiessa 
kuorona. 

Ilta oli oikein onnistunut ja hienostunut, satavuotiasta 
Suomea kunnioittava. Kiitokset kaikille mukana olleille!

~
Helkyläiset juhlivat 

satavuotiasta 
Suomea Astoriassa

~

Kuuloliiton puheenjohtaja Jouni Aalto nautti juhlista 
vaimonsa Tiina Aallon kanssa

Teksti: Mari Myllymäki
Kuvat: Ville Myllymäki

Juhlaväkeä illallisella
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Helkyllä tapahtuu

Kevätkokouskutsu
Helsingin Kuuloyhdistys ry:n kevätkokous pidetään 
torstaina 24.5.2018 klo 17-20. 

Kokouspaikkana on Braille-sali, Näkövammaisten palvelu- ja 
toimintakeskus Iiris, Marjaniementie 74, Itäkeskus, Helsinki.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen § 12 määräämät asiat. 
Lisäksi kokouksessa käsitellään toimitilaremontin kustannusarviota 
ja hallituksen valtuuksia teettää remonttia.

Kokousmateriaaleja ja -tarjoiluja varten pyydetään 
ennakkoilmoittautumista 7.5. mennessä: 
matti.kumpulainen@helky.fi tai 045-1232624.

Kokousmateriaali saatavissa 7.5. alkaen sihteeriltä 
sihteeri@helky.fi.  

Tervetuloa kokoukseen!

Hallitus

Valkoviinikoulu

Aika: lauantai 7.4.2018 klo 18-19.30
Paikka: Helkan tupa, Haagan urheilutie 12, Hki

Sitovat ilmoittautumiset: 23.3.18 mennessä:
mari.myllymaki@helky.fi

Viinitastingissa tunnelma on hyvin mutkaton. Mielipitei-
den vaihto ja omien viinimieltymysten vahvistuminen on 
tavoitteemme –  illan aikana saamme tietoa viineistä sekä 
vinkkejä ruoan ja viinin yhdistämiseen. 

Valkoviinikoulussa tutustumme myös viinin kasvatus- ja 
valmistusmenetelmiin sekä harjoittelemme viininmaistelu-
tekniikkaa. Pruuvissa perehdytään viinin makuun vaikutta-
viin tekijöihin sekä pyritään tunnistamaan omat viinimiel-
tymykset. 

Maisteltavana on viisi viiniä eri rypälelajikkeista. Herkkuka-
sarin keittiömestari on valmistanut maisteluun Baskimaan 
herkkuja pintxoksia erilaisilla täytteillä – näin pääsem-
me käytännössä kokeilemaan, miten viini muuttuu ruoan 
kanssa!

Kustannukset: 25 euroa Helkyn jäseniltä, 
muilta 50 euroa.

Esteettömyys: Tilaisuudessa on kirjoitustulkkaus ja 
induktiosilmukka.

S ä h k ö i n e n  u u t i s k i r j e

Jos haluat t ietää mitä yhdis-
tyksel lä tapahtuu,  t i laa säh-
köinen uutiskir jeemme. Se 
i lmestyy n.  kerran kuukau-
dessa,  pois lukien loma-ajat .

Seuraava Kuuloset i lmestyy 
vasta syyskuussa,  joten par-
haiten pysyt a jan hermolla 
uutiskir jeen luki jana.

Ti laus tapahtuu osoitteessa:
www.helky. f i/uut iskir je

Freeimages.com
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Helkyn kerhot
Helsingin Kuuloyhdistys ry tarjoaa vertaisseuraa kaikeni-
käisille kuulosta riippumatta. Tutustut mielenkiintoisiin ih-
misiin ja kun tulet mukaan toimintaan, saat uusia ystäviä.

Jotta löydät itsellesi parhaiten sopivimmat toiminnat, meil-
lä on erilaisia kerhoja jokaisen makuun. Jokaisella kerhol-
la on omat vetäjänsä, jotka vastaavat kerhon ohjelmasta. 
Kokoontumiset ovat aina toimitilassamme, ellei toisin ole 
mainittu. Lähes kaikissa tilaisuuksissamme on kirjoitustulk-
kaus.

Kaikkien kerhojen aikataulut löytyvät yhdistyksen verkkosi-
vuilta: http://www.helky.fi/kalenteri/

Kerhojen vetäjät:
Kerhojen vetäjiin saat yhteyden lähettämällä sähköpostia 
osoitteeseen: kysykerhoista@helky.fi

Maanantaipäiväkerho
Maanantaipäiväkerhossa on vapaata seurustelua seni-
oreille. Kerhossa käy myös luennoitsijoita ja kerholaiset 
tekevät retkiä eri kohteisiin.

Kuuroutuneiden kerho
Kuuroutuneiden kerhossa keskustellaan mm. ajankohtai-
sista aiheista. Heitä yhdistää aikuisiällä kuuroutuminen. 
Kerho tekee myös retkiä eri kohteisiin.
Sirpa Korkeamäki, tekstiviestit puh. 040 748 6656

CiBeli – sisäkorvaistutekäyttäjien kerho
Sisäkorvaistutteen käyttäjille on tarjolla vertaisseuraa 
CiBeli-kerhossa. Kerhossa paneudutaan mm. uusimpiin 
apuvälineisiin ja istute-firmojen uusimpiin tuuliin.
Titi Rolin, puh. 050 338 8158

ViPuBeli – viitotun puheen kerho
ViPuBeli-kerhossa opiskellaan viitottua puhetta. Käytös-
sä on useampi langaton mikrofoni, jotta kädet jäävät va-
paiksi. Marja-Liisa Kaasinen puh. 050 5829875

KirjaBeli
KirjaBelissä tutustutaan kirjoihin ja kirjailijoihin. Kerho te-
kee retken vuosittain mm. kirjallisuusmessuille.
Päivi Pöntys, (09) 467 890 (viesti vastaajaan)

AskarBeli
AskarBelissä askarrellaan moni tavoin ja vertaistuella 
haetaan ratkaisuja erilaisiin arkipäivän ongelmiin. Ker-
hossa mm. neulotaan, virkataan ja tehdään kahvipussi-
töitä.
Pirjo Hakanen, tekstiviestit puh. 050 594 1916

KeilaBeli
KeilaBelissä keilataan porukalla. Kaikki ovat tervetulleita 
ikään ja taitoihin katsomatta.

TerassiBeli
Kesäkään ei ole toimetonta aikaa, sillä aika kuluu myös 
TerassiBelissä joillain Helsingin terasseista. Seuraa il-
moittelua Helkyn sivuilla ja Facebookissa.

Tule mukaan 
MEGAZONEEN!

Helky järjestää kaikille jäsenille avoimen 
laserpelitapahtuman Helsingin Salmisaaren Megazonessa.

Kokoonnumme torstaina 29.3.2018 klo 17.00 Big House Ca-
fen luona. Pelit Megazonessa alkavat klo 18.00 ja kestävät n. 
klo 19.00 saakka. Jälkipelit käydään Big House Cafessa, joten 
varaathan taskurahaa mukaan. Tapahtuma päättyy n. klo 
19.30.
 
Big House Cafe ja Megazone sijaitsevat Salmisaaren liikunta-
keskuksen 2. kerroksessa, osoitteessa Energiakatu 3, 00180 
Helsinki.
 
Tapahtuma on maksuton yhdistyksen jäsenille. Muistathan 
varata mukavat sisäpelikengät mukaan.
 
Tiedustelut ja ennakkoilmoittautumiset 18.3.18 mennessä 
osoitteeseen megazone@helky.fi
 
Mukaan mahtuu enintään 30 henkeä, joten varaathan paik-
kasi hyvissä ajoin. 

Tapahtuman vastuuhenkilönä toimii Viivi Kilpeläinen.
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Nuorten sähly

Helsingin Kuuloyhdistys järjestää syys- ja kevätkauden 
ajan sählykerhon tiistaisin alkuillasta Haagassa! Peli-
paikkana toimii Mäkipellontien koulun liikuntasali klo 
19:00 – 20:00. Koulun nimi on tällä hetkellä Alppilan 
lukio, virallinen osoite Mäkipellontie 19.

Mukaan ovat tervetulleita kaikki 16 – 30-vuotiaat Hel-
singin kuuloyhdistyksen jäsenet. Mukaan tarvitset hy-
vää mieltä, sekä urheiluun sopivat vaatteet. Kysy mai-
lan lainausmahdollisuudesta yhteyshenkilö Viiviltä!

Treenivuoroista ja muutoksista tiedotetaan FB-ryh-
mässä, jonka löydät nimellä ”Helkyn sählyvuorot”.

Yhteyshenkilönä toimii:
Viivi Kilpeläinen
0407440560
viivi.kilpelainen@helky.fi

TERVETULOA MUKAAN!

Pelivuorot kevät 2018, 
seuraavina tiistai-iltoina klo 19-20:
03.04., 10.04., 17.04., 24.04., 08.05., 15.05., 22.05., 29.05.

Kuuloliiton leirit

ETELÄ-SUOMEN LASTENLEIRI
MISSÄ: Leiri- ja kurssikeskus Enä-Seppä
MILLOIN: 11.6. – 16.6.2018

VALTAKUNNALLINEN NUORTENLEIRI
MISSÄ: Högsandin Kurssikeskus, Hanko
MILLOIN: 30.7. – 4.8.2018

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Taneli Ojala
p. 050 567 0748 / taneli.ojala@kuuloliitto.fi

Nuorten toiminta
12-17-vuotiaat nuoret
Helsingin Kuuloyhdistys on aloittamassa yhteistyön 
Kuuloliiton ja valtakunnallisen sisäkorvaistutelasten 
yhdistyksen LapCI:n kanssa järjestääkseen pääkaupun-
kiseudulle nuorten toimintaa. Toimintaa järjestetään 
12-17-vuotiaille huonokuuloisille nuorille. 

Lisätiedot: anneli.salomaa@helky.fi

18-30-vuotiaat nuoret
Sählyn lisäksi on toivottu myös muunlaisia kokoontu-
misia. Megazonessa (s. 27) tavataankin seuraavan ker-
ran. 

Huhtikuussa (28.4.) on tapaaminen Helkan tuvalla, jos-
ta tulee lisätietoa lähempänä. Kannattaa siis merkitä 
päivä jo kalenteriin ja seurata ilmoittelua Facebookissa 
(Helsingin Kuuloyhdistys ry ja Moottorikorvat). 

Lisätiedot: viivi.kilpelainen@helky.fi
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                           14.11.2017                                                                 
                                                                         

 
Kuuloliiton alueelliset sopeutumisvalmennuskurssit 2018 
 
Kuuloliitto järjestää kahdeksan alueellista sopeutumisvalmennuskurssia vuonna 2018. Kuusi 
kurssia on tarkoitettu ikääntyneille kuulokojeen käyttäjille ja heidän läheisilleen ja yksi kurssi on 
tinnituspainotteinen.  Vuonna 2018 järjestetään lisäksi yksi kurssi, joka on suunnattu työikäisille.    
 
Ajankohdat ja paikkakunnat ovat: 

 14.-15.3.2018 Lappeenranta, Scandic Patria 

 20.-21.3.2018 Varkaus, Hotel Oscar 

 17.-18.4.2018 Rokua, Rokua Health & Spa Hotel 

 25.-26.4.2018 Rauma, Cumulus City 

 18.-19.9.2018 Rovaniemi, Scandic Rovaniemi 

 6.-7.10.2018 Järvenpää, Scandic Järvenpää (työikäiset) 

 6.-7.11.2018 Lappajärvi, Hotelli Kivitippu 

 14.-15.11.2018 Järvenpää, Scandic Järvenpää (tinnituskurssi) 

Kurssien aiheina ovat kuulo ja sen vaikutukset toimintakykyyn. Osallistujat saavat valmiuksia 
kuulokojeen käyttöön sekä tietoa kuulon apuvälineistä, kommunikaatiomenetelmistä ja 
tulkkauspalvelusta. Vertaiskeskustelut huonokuuloisuudesta, läheisten kokemuksista ja arjessa 
toimimisen keinoista ovat olennainen osa kurssiohjelmaa. Lisäksi työikäisten kurssilla käsitellään 
työelämään liittyviä asioita ja tinnituskurssilla tinnituksen poisoppimishoitoa.   

Kurssit sisältävät kahden päivän kurssiohjelman ja puolen vuoden kuluttua järjestettävän 
jatkotapaamisen, jonka ajankohta sovitaan kurssilla. Majoitus on kahden hengen huoneissa 
täysihoidolla. Kurssit järjestetään Veikkauksen tuella ja ne ovat osallistujille maksuttomia. 
Matkakuluista osallistujat vastaavat itse.  

Lisätietoa ja hakemukset:  
Kuuloliiton verkkosivut: https://www.kuuloliitto.fi/palvelut/koulutukset-ja-kurssit/ 
Kuuloliiton aluetyöntekijät: https://www.kuuloliitto.fi/yhteystiedot/toimihenkilot/ 
Kuntoutussihteeri Maria Timonen p. 0400 903 407, maria.timonen@kuuloliitto.fi   
Suunnittelija Anna-Maija Tolonen p. 044 752 5574, anna-maija.tolonen@kuuloliitto.fi 

Hakemukset tulee lähettää viimeistään kuukautta ennen kurssin ajankohtaa, joko sähköpostilla 
(osoitteet yllä) tai maapostina seuraavasti: Lappeenranta, Rauma ja Järvenpään kurssien 
hakemukset Anna-Maija Tolonen, Puutarhakatu 8 b F 607, 20100 Turku. Varkaus, Rokua, 
Rovaniemi ja Lappajärvi hakemukset Maria Timonen, Kuuloliitto ry, PL 1188, 70211 Kuopio. 

Kaikille hakijoille ilmoitetaan kurssivalinnasta kirjeellä noin kolme viikkoa ennen kurssia. 
Valinnassa etusijalla ovat hakijat, jotka eivät aikaisemmin ole osallistuneet kuulon 
sopeutumisvalmennukseen. 
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Loppuvuonna 2017 hallitus piti varsinaisen kokouksen 
lisäksi puhelin- ja sähköpostikokouksia. Uusi hallitus on 
ehtinyt pitää kaksi kokousta tammi-helmikuun aikana.

Syyskokouksen päätöksiä
Kokouksessa oli läsnä 31 jäsentä. Yhdistyksen puheen-
johtajaksi vuodelle 2018 valittiin Ville Myllymäki. Halli-
tuksen palkkioiksi päätettiin yhteensä enintään 2000 eu-
roa. Hallitukseen valittiin Heini Mäkinen, Anneli Salomaa, 
Matti Kumpulainen, Tuula Marttinen, Markku Toukola ja 
Mari Myllymäki. Varajäseniksi valittiin Sirpa Korkeamäki 
ja Markku Kunnas. Tilintarkastajaksi valittiin Tiliextra Oy. 

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2018 ja 
75700 euron talousarvio. Jäsenmaksut pidettiin samana, 
varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 25 euroa. Hallituk-
selle annettiin valtuudet käyttää enintään 250.000 euroa 
remonttiin.

Hallituksen järjestäytyminen
Keskustelu on ollut vilkasta ja uusilla hallituksen jäsenillä 
riittänyt opiskeltavaa. Alkuvuosi on ollut erittäin kiireis-
tä kirjanpidon, remontin, jäsenlehden ja kevätkokouksen 
valmisteluiden kanssa. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun 
hallituskausi vaihtuu vuodenvaihteessa, ja hyviä käytän-
töjä vallanvaihdosta ei ole vielä muodostunut.

Kevätkokous on päätetty pitää 24.5.2018 Iiriksessä, koska 
toivomme remontin olevan silloin jo kovassa käynnissä 
Helkan tuvalla. Omien tilojen puutteen johdosta syysko-
kouksen toivomaa seminaaria ei järjestetä. 

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin
Varapuheenjohtajaksi Mari Myllymäki
Rahastonhoitajaksi Heini Mäkinen
Sihteeriksi Matti Kumpulainen
Viestintävastaavaksi Anneli Salomaa

Talousasiat
STEA esitti ja STM on hyväksynyt yhdistykselle investoin-
tiavustusta 170.000 euroa vuodelle 2018 ja vuodelle 2019 
ehdotus on 28.000 euroa. Syyskokous antoi valtuudet 
käyttää remonttiin enintään 250.000 euroa. STEAn avus-
tuksen takia päätöstä halutaan tarkentaa siltä osin, mikä 
on yhdistyksen omaa rahoitusta remontista, ja siksi on 
päätetty pitää ylimääräinen kokous 26.3.2018 asian kä-
sittelyä varten.

Yhdistyksen kirjanpitäjäksi on valittu Vata Järjestöpalvelu 
Oy. Helsingin kaupunki on antanut avustusta 4000 euroa 
vuodelle 2018. Päätöksessä mainitaan ylijäämäisen vuo-

Hallitus tiedottaa
den vaikuttaneen alentavasti avustukseen. On päätetty ha-
kea avustusta Saara Kivirannan säätiöltä, Kuulon Tuki ry:ltä 
ja Kuuloliitolta (järjestöavustus).  

Puheenjohtajalle annettiin enintään 500 euron hyväksyn-
tävaltuudet. Matkakulut maksetaan kaikille yhdistyksen 
asioita hoitaville matkalaskua vastaan. Puheenjohtaja hy-
väksyy pk-seudun ulkopuolelle tai ulkopuolelta suuntau-
tuvat matkat etukäteen. Korvaukset maksetaan verottajan 
ohjeistuksen mukaan pl. päivärahat. Vapaaehtoistyön kes-
täessä pidempään, korvataan kohtuulliset ruokailukulut. 
Päätettiin päivittää tilityslomakkeet.

Viestintä
Kuuloset-lehteä julkaistaan tänä vuonna kaksi nume-
roa, keväällä ja syksyllä. Hallitus kehittää tiedotuskanavia, 
muun muassa sähköisen uutiskirjeen muodossa ja pyrkii 
lisäämään tiedottamista Helkan tuvalla. Turhista tiedotus-
kanavista luovutaan. Yleisesti ottaen vähiä resursseja halu-
taan kohdentaa tarkoin, jotta ne riittäisivät mahdollisim-
man pitkälle.  

Remontti
Vuosikokoukseen valmistui remontin ensimmäinen konk-
reettinen toimenpide: invaramppi. STEAn avustuksen var-
mistumisen jälkeen remonttisuunnitelmia on jatkettu to-
teutusvaihetta kohti. Aiheesta enemmän sivulla 18.

Ville Myllymäki

Kokouskutsu

Ylimääräinen yhdistyksen kokous  26.3.18 klo 18 
Helkan tupa, Haagan urheilutie 12, Helsinki

STEA on myöntänyt avustusta 170.000 euroa 
avustusta remonttiin. Päätetään yhdistyksen 
omarahoitusosuuden suuruudesta. Kokouk-

sen yhteydessä on mahdollista tutustua 
suunnitelmiin.

Kirjoitustulkkaus on tilauksessa. Tervetuloa!

Terveisin, Hallitus
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Helkan tupa
Haagan urheilutie 12, 00320 Helsinki

Puhelin
045 123 2624

Sähköposti: toimisto@helky.fi
Verkkosivut: www.helky.fi

Jäsenkirjuri Jaana Virkki
jasenkirjuri@helky.fi

Hallitus 2018 yhteystiedot

Ville Myllymäki, puheenjohtaja            
ville.myllymaki@helky.fi

Mari Myllymäki, varapuheenjohtaja        
mari.myllymaki@helky.fi

Matti Kumpulainen, sihteeri
matti.kumpulainen@helky.fi

Heini Mäkinen, rahastonhoitaja
heini.makinen@helky.fi

Anneli Salomaa, viestintävastaava
anneli.salomaa@helky.fi

Markku Toukola, hallituksen jäsen
markku.toukola@helky.fi

Tuula Marttinen, hallituksen jäsen
tuula.marttinen@helky.fi

Sirpa Korkeamäki, varajäsen
sirpa.korkeamaki@helky.fi

Markku Kunnas, varajäsen
markku.kunnas@helky.fi

KUULOLÄHIPALVELU 
KEVÄT 2018

Kuulolähipalvelu tarjoaa:
• neuvontaa ja opastusta kuulokojeen ja apuvälinei-

den käytössä,
• apua korvakappaleen pesussa sekä letkun vaihdossa 

ja paristojen tarkistamisessa,
• myy paristoja, jäsenille jäsenhintaan.

Palvelu on maksutonta ja avointa kaikille.

Helsingin Kuuloyhdistys ry järjestää kuulolähipalvelua 
seuraavissa toimipisteissä:

HELKAN TUPA
Etelä-Haaga: Haagan urheilutie 12, 00320 Helsinki
maanantaisin klo 14.00-16.00: 5.3., 16.5.

KOSKELAN PALVELUKESKUS
Käpylä: Käpyläntie 11, 00600 Helsinki
Tupa-tila, keskiviikkoisin klo 10.00-12.00: 14.3., 11.4.

KAMPIN PALVELUKESKUS
Salomonkatu 21 B, 00100 Helsinki
Terveydenhoitajan huone, tiistaisin 
klo 10.00-12.00: 27.3., 24.4., 29.5., 26.6., 28.8.

TÖÖLÖN PALVELUKESKUS
Töölönkatu 33, 00260 Helsinki
Kerhohuone 4, keskiviikkoisin 
klo 10.00-12.00: 28.3., 25.4.

MUNKKINIEMEN PALVELUKESKUS
Laajalahdentie 30, 00330 Helsinki
Toimiston vieressä, torstaisin klo 10.00-12.00: 
22.3., 26.4.

NÄKÖVAMMAISTEN PALVELU-JA 
TOIMINTAKESKUS IIRIS
Itäkeskus: Marjaniementie 74, 00900 Helsinki
Erica-tila, 5 krs. torstaisin 10.00-12.00: 5.4

PALVELUKESKUS RUDOLF
Laajasalo: Rudolfintie 17-19, 00870 Helsinki
Toimiston vieressä, klo 10.00-12.00, 3.5.

Yhteyshenkilöt
Päivi Jokinen puh: 041 4604858
Tuula Marttinen puh: 09 6982543 / 050 3411454

sähköposti: klp@helky.fi
verkkosivut: http://www.helky.fi/kuulolahipalvelu/
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Nauttiessamme Helsingin saaristomaisemista, Suomen su-
vesta ja Saaristolaispöydän antimista, saamme kuulla tari-
noita reitiltä. Kirjoitustulkkaus on tilattu.

Hinnat
Aikuiset: Helkyn jäsenet 15 euroa, muut 65 euroa.
Lapset: Vanhempien seurassa max 11-v. veloituksetta.
Lasku lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan pää-
tyttyä. 

Alukselle (ms/royal Cat)  on esteetön kulku ja alus on va-
rattu meille yksityiskäyttöön.
http://www.royalline.fi/Kuljetukset/M-s-RoyalCat

Lähtöpaikka: Kauppatori, kolera-allas

Tiedustelut: mari.myllymaki@helky.fi

Sitovat ilmoittautumiset 24.4. mennessä oheisen linkin 
kautta: www.helky.fi/ilmoittaudu

Ilmoittautumiset internetin puuttuessa: 045 123 2624

Suviristeily 
lauantaina 9.6.18 kello 13-16

Risteilyllä nautimme saaristolaispöydän herkuista:

Graavilohta (M, G)
Naudan suolalihaa (M, G)

Savustettua kalkkunaa (M, G)
Savulohi-ohrasalaattia (M)
Mustaherukkasilliä (M, G)

Sipulilla ja tillillä maustettua silakkaa (M, G)
Tomaatti-munakoisosalaattia (M, G)

Paahdettuja punajuuria (M, G)
Marinoituja kasviksia (M, G)

Pikkelöityä kurkkua ja sipulia (M, G)
Vihreää salaattia (M, G)
Keitetyt perunat (M, G)

Tummaa moniviljaleipää (M)
Saaristolaisleipää (M)

Rieskaa (M)
Voita (L)

Pitkään haudutettua härkää, paahdettuja juureksia 
ja tummaa olutkastiketta (M, G)

Mustikkapiirakka ja vaniljavaahto (L)

Kuva:Pixabay

Lähde mukaan viettämään ihanaa suvilauantaita 
Helsingin saaristoristeilylle!


