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Mielekkyys. 

Toiminnan pitää olla mielekästä, että sitä jaksaa tehdä. Lukiossa kaikki sanoivat, että 
ilman koeviikkoja ei tulisi ikinä siivottua. Silloin jopa siivoaminen taisi olla mielek-
käämpää kuin lukeminen. 

Toinen sana: myllerrys. 
Kuuloliitto on ollut viime aikoina myllerryksessä. Toiminnanjohtaja ja talouspäällik-
kö erosivat syksyllä 2017 peräjälkeen liittokokouksen tienoilla. Samassa rytäkässä 
vaadittiin vastavalittua liittohallituksen puheenjohtajaa ja kolmea muuta hallituksen 
jäsentä erotettavaksi.  Ylimääräinen liittovaltuusto äänesti täpärästi, ettei ketään 
eroteta. Tämän jälkeen kolme liittohallituksen jäsentä erosi tehtävästään. 

Näiden kolmen tilalle valittiin kevätvaltuustossa huhtikuussa uudet toimijat. Varapu-
heenjohtajaksi valittiin istuva hallituksen jäsen Antero Penttinen, ja syysvaltuustossa 
marraskuussa valitaan Penttisen tilalle uusi jäsen. Helkyn hallitus on päättänyt aset-
taa allekirjoittaneen ehdolle liittohallitukseen. Jos minut valitaan tehtävään, tulisin 
olemaan tietääkseni ainoa alle 40-vuotias liittohallituksessa. 

Myllerrystä on riittänyt meillä Helkyssäkin. Meillä on lyhyen ajan sisällä ollut kaksi 
puheenjohtajaa, jotka ovat olleet vain vuoden pestissä. Toinen muutti Turkuun ja 
toinen Joensuuhun; elämä vie joskus arvaamatta jonnekin. Vapaaehtoistyön ei pidä 
olla vankila, josta ei pääse pois. On myös tärkeää rakentaa toiminnasta sellaista, että 
toimijoiden vaihtaminen on tarpeeksi kevyttä eikä kenestäkään tule liian korvaama-
tonta. 

Myllerrystä on meillä Helkyssä jatkunut pari vuotta. Toivon henkilökohtaisesti, että 
ensi keväänä saadaan jättää STEAlle loppuraportti remontista ja sen myötä tulee 
vähän seesteisempää. Näin vähiä voimavaroja voidaan keskittää perustehtävään pa-
remmin. 

Kolmantena yhteistyö: tätä yhdistystä on rakennettu yhteistyöllä vapaaehtoisvoi-
min jo kohta 85 vuoden ajan. Se on käsittämättömän pitkä aika. Yhdistyksen taival 
alkoi jo ennen sotia.

Myllerretään yhteistyössä niin itsellemme kuin tuleville tekijöille mielekästä yhdis-
tystä!

Ville Myllymäki
Puheenjohtaja

Pääkirjoitus
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Kuulovammaisena  
työelämässä

Helinä Lohilahti: 
Rakensin ammattini 
pala palalta itse

Teksti ja kuvat: Perttu Mäkelä

Miten kuulovamma vaikuttaa työelämässä? Mennäkö unelmat edellä vai pitäisikö miettiä missä kuulonsa 
kanssa pärjää? Mikä minusta tulee isona? - miettii moni peruskoulua tai opintoja päättävä, mutta myös 
moni aikuinen on kysymyksen edessä elämäntilanteen muuttuessa.  Helinä, Laura ja Niklas kertovat koke-
muksistaan kuulovammaisena työelämässä.
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 Lapsesta alkaen Helinä Lohi-
lahdella on ollut monia kiinnostuksen 
kohteita. Nuorena hän olisi halunnut 
arkkitehdiksi. Tähän ei kuitenkaan ollut 
vaadittuja taiteellisia ja matemaattisia 
lahjoja. Keittiötkin kiinnostivat, olihan 
oma äitikin keittäjä. Tilasuunnittelu veti 
puoleensa, samoin kuin omien käsien 
työ. Sairaalamaailman työt kiinnostivat 
myös, mutta stetoskoopilla ei kuullut.

Helinä todettiin huonokuuloiseksi en-
nen kouluikää ja ensimmäisen kuulo-
kojeensa hän sai kansakoulun alussa. 
Tällä pärjäsi lukioon asti, jolloin lääkäri 
totesi että hän tarvitsee toisenkin kuu-
lokojeen suuntakuuloa varten. Tämä oli 
Helinälle vaikea pala nieltäväksi, koska 
hän ei mieltänyt itseään niin huono-
kuuloiseksi. Kojeet auttoivat kyllä, kun-
han henkisistä esteistä pääsi yli. 

Lukion jälkeen Helinä vietti vuoden 
emäntäkoulussa ja toisen kotiteolli-
suuskoulussa. Näissä opitut käsityöt 
olivat mieluisia, mutta hän koki etteivät 
ne sopisi hänelle ammatiksi, taiteilijan 
lahjat puuttuivat. Hän päättikin hakea 
Helsingin Yliopistoon, maatalous-met-
sätieteelliseen tiedekuntaan Viikkiin. 
Haku ravitsemustieteitä opiskelemaan 
ei onnistunut, mutta jälkeenpäin hän 
on pitänyt tätä onnenpotkuna. Haun 
kakkosvaihtoehtona oli nimittäin kodin 
teknologia, johon hän pääsi sisään. La-
boratoriohoitajan koulutuspaikan sai 
peruuttaa. 

Heti ensimmäisen syksyn aikana oli 
"asuntosuunnittelu ja politiikka" -kurs-
si, jolloin hän koki päässeensä oikeaan 
paikkaan. Kolmannen vuoden kurssi 
"suurkeittiösuunnittelu" vahvisti lopul-
lisesti, että hän oli löytänyt oman alan-
sa. Helinä toteaakin palapelin palojen 
loksahtaneen yhteen, yhdistäneen 
kaikki hänen kiinnostuksensa. 

Helinä on kerännyt näitä palapelin palo-
ja muualtakin. Hän on suorittanut opin-
toja niin teknillisessä korkeakoulussa 
Otaniemessä (mm. arkkitehtuurin pe-
rusteet, LVIS-suunnittelu) kuin Viikissä 
(mm. elintarviketeknologia, mikrobio-
logia, ergonomia, työn organisointi ja 
rationalisointi). 

Helinä pääsi Helsingin kaupungin ra-

kennusvirastoon työharjoitteluun. 
Siellä kului kolme kesää harjoittelussa. 
Sen jälkeen hän sai virallisen pestin ja 
on jatkanut samassa työpaikassa siitä 
lähtien. Helinän ammattinimike on am-
mattikeittiösuunnittelija, tiiminsä eri-
tyisasiantuntija. Varsin uniikin ammat-
tinsa hän sanookin rakentaneensa itse 
pala palalta nykyisin jo eläköityneen 
ex-kollegansa kanssa.

Työn sisältö

Suuri osa suunnittelutyöstä tapahtuu 
tietokoneilla, tietomallintamalla. Tär-
keimpinä ohjelmina toimivat tiimin 
omiin tarpeisiin suunniteltu ja räätä-
löity tietomallinnusohjelma Revit sekä 
AutoCAD.

Työhön sisältyy runsaasti palavereita 
ja yhteistyötä monien asiantuntijoi-
den ja käyttäjien kanssa. Arkkitehdit, 
LVIS-suunnittelijat, rakenneinsinöörit ja 
monet muut osallistuvat projektien eri 
vaiheisiin. Helinän osuus muodostuu 
keittiöiden ja ruokasalien tarjoilulinjas-
tojen suunnittelusta.

Kokouksia on paljon eri suunnittelu-
vaiheissa, käyttäjäkokouksista suunnit-
telu- ja suunnittelijakokouksiin. Näissä 
keskustellaan vaatimuksista ja suunni-
telmista. Suunnitelmien valmistuttua 
alkaa rakentamisvaihe, jolloin tulevat 
vielä työmaakokoukset ja laitehankin-
takokoukset.

Työhön liittyvät kokoukset ovat var-
sin suuria, paikalla on yleensä 10-20 
henkeä. Helinä osallistuu tarpeen vaa-
tiessa, eli kun kaivataan hänen asian-
tuntemustaan. Kokouksissa vaikeasti 
kuulovammaiselle Helinälle tuottaa eri-
tyisen haasteen niiden miesvaltaisuus. 
Miesten matalat ja usein mutisevat pu-
heäänet ovat hänen kuulollaan usein 
vaikeita seurata. Kokoustilatkin vaihte-
levat hyvin akustoiduista neuvottelu-
huoneista ankeisiin työmaakoppeihin, 
joissa kaikuu ja työmaan meteli kuuluu 
toisinaan seinistä läpi.

Apuvälineet

Työpaikalla Helinän pääasiallinen vies-
tintäväline on sähköposti. Isommissa 
kokouksissa on ollut luotettavana apu-

na ryhmäkuuntelulaite (Comfort Au-
dio DigiSystem). Laitteen voi asettaa 
vaikkapa kokouspöydän keskelle, ja sen 
vastaanottimena toimii kaulaan laitet-
tava induktiosilmukka joka välittää ää-
nen kuulokojeisiin. Vastaava laite He-
linällä on ollut käytössään jo 90-luvun 
puolivälistä. 

Kuulokojeiden, katsekontaktin ja huulil-
taluvun yhdistelmällä sekä apuvälinei-
den (esim. Digisystem) tuella, Helinä 
pärjäsi pitkään. Hänen kuulonsa kui-
tenkin huononi vähitellen ja erityisesti 
kokoustamisesta tuli yhä vaikeampaa. 
Muistiinpanojen teko ei enää onnistu-
nut, kun kirjoittaessa meni puheesta 
osa ohi. Työhön kuuluvissa työmaatar-
kastuksissa on yleensä paljon ihmisiä 
meluisassa ympäristössä. Hän huomasi 
joutuvansa pyytämään yhä useammin 
ihmisiä puhumaan yksi kerrallaan.

Lopulta Helinästä tuntui, että näillä 
apuvälineillä hän ei enää pärjää. Oli 
aika ottaa yhteyttä HUS:iin sisäkorvais-
tutetta varten. Hän kertoi haluavansa 
tehdä työtään eläkepäiville asti, mutta 
tätä varten pitäisi pystyä kuulemaan 
paremmin. Alkuun häntä pidettiin ra-
jatapauksena istutteelle, mutta leik-
kauksen jälkeen kuulotestit todistivat 
nopeasti istutteen hyödyn. Helinä 
saikin ensimmäisen istutteen 2017 ja 
toinen leikkaus on suunnitteilla. Helinä 
korostaa yhteistyön HUS:in Kuulokes-
kuksen moniammatillisen tiimin kanssa 
sujuneen todella hyvin ja siitä hän on 
kiitollinen.

Istutteen ja sen parina olevan uuden 
Resound -kuulokojeen kanssa on työ 
taas sujunut. Nyt hän pystyy jälleen 
tekemään muistiinpanoja puheen aika-
na, eikä kokouksissa tarvitse enää niin 
paljon pinnistellä ja jatkuvasti seurata, 
kuka puhuu. Helinällä oli myös suure-
na toiveena pystyä taas käyttämään 
puhelinta jännittämättä, kuka matala 
miesääni siellä linjalla oikein on. Apu-
välineiden avulla tämäkin onnistuu nyt 
ja toivottavasti toisen istutteen myötä 
vieläkin paremmin.

Helinä on myös saanut käyttöönsä jou-
kon bluetoothilla toimivia istutteen ja 
uuden kuulokojeen kanssa yhteenso-
pivia langattomia apuvälineitä. Puhe-
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 Laura Monosella todettiin jo 
lapsena synnynnäinen kuulonalenema. 
Huonokuuloiseksi hän ei silti itseään 
mieltänyt. Kuulo kuitenkin heikkeni hil-
jakseen niin, että sitä ei itse kunnolla 
huomannut. Huuliltalukutaito kehittyi 
huomaamatta ja paikkasi kuulon puut-
teita.

Kouluaikoina Laura kävi säännöllisesti 
kuulontutkimuksissa, mutta sitten tuli 
usean vuoden tauko. Vasta kahden-
kymmenen ikävuoden vaiheilla hän 
kävi uudelleen tutkimuksissa, ja lääkäri 
otti heti puheeksi kuulokojeet. Laura 
saikin ensin yhteen korvaan kuuloko-
jeen, jonka hän huomasi auttavan heti. 
Jälkeenpäin onkin harmittanut, ettei jo 
aiemmin tullut hankittua. Toiseenkin 
korvaan tuli myöhemmin kuulokoje.

Laura opiskeli tietojenkäsittelyn tra-
denomiksi ammattikorkeakoulussa. 
Nyt on jo kymmenen vuotta vierähtä-
nyt samassa työpaikassa. Hän toimii 
sovellusasiantuntijana Maatalousyrit-
täjien eläkelaitoksella.

Moni asia tuntuisi Lauran mielestä vai-
kuttaneen opiskeluvalintoihin, työn va-
lintaan ja urakehitykseen. Kuulo ei ensi 
ajatuksilta tuntuisi mieltyvän yhdeksi 
näistä. Jälkikäteen ajatellen kuitenkin 
rupeaa näkemään tilannetta toisinkin. 
Huono kuulo on luultavasti hyvinkin 
vaikuttanut valintoihin niin koulussa, 
opinnoissa kuin työelämässäkin. Tie-
totekniikka ja siihen liittyvät ammatit 
ovat huonokuuloisten keskuudessa 
yleisiä. Niissä koetaan usein kuulon tar-
peen olevan vähäisempi.

Laura kuvaa kuinka arjessa huono kuu-
lo vaikuttaa eri tavoin. Kuinka hälyisim-
piä paikkoja välttelee ja uusiin ihmisiin 
tutustuminen jännittää. Suuremmissa 
tapahtumissa jää helposti hiljaiseksi ja 
keskusteluita jää seuraamaan enem-
män sivusta osallistumatta itse aktiivi-
sesti mukaan.

limessa hänellä on apuna Phoneclip. 
Pienissä ryhmissä taas on apuna Mini 
Microphone 2+. Tämä toimii pitkälti 
kuin ryhmäkuuntelulaite, mutta induk-
tiosilmukan sijaan ääni välittyy blue-
toothilla. Laite on myös erinomainen 
luennoilla tai opastetuilla kierroksilla, 
kun sen voi antaa suoraan puhujalle 
kaulaan. Käyttääpä Helinä sitä myös 
jumpassa, jolloin se on jumppaohjaa-
jan kaulassa.

Videoneuvotteluihinkin hän on saanut 
apuvälineen, TV Streamerin eli lähet-
timen videon kautta tulevalle äänelle. 
Ihan täysin hän ei ole tätä vielä saanut 
toimimaan: työpaikalla lähetin kytke-
tään Jabra-merkkiseen videoneuvotte-
lulaitteeseen. Jabra toistaa videoyhtey-
den yli tulevat äänet, mutta ei paikan 
päällä mikrofoniinsa tulevia ääniä. He-
linä ei ole varma, onko kyseessä opas-
tuksen puute kytkennöissä, vaiko tilan-
ne jota Jabran suunnittelija ei vain ole 
tullut ajatelleeksi. Vai olisiko ongelma 
istutteen lisälaitteissa, koska kerral-
la voidaan käyttää vain yhtä laitetta? 
Asiaa selvitellään parhaillaan. Tavoit-
teena on toimiva ja mahdollisesti myö-
hemmin dokumentoitava videoneu-
vottelutekniikka, jolla huonokuuloinen 
saisi sekä videopuhelun kautta tulevat 
äänet, että samassa tilassa kanssaan 
istuvien äänet suoraan istutteeseen tai 
kuulokojeeseen.
 
Viesti muille

Helinän suurin viesti lukijoille on, että 

"Pitäkää unelmistanne kiinni!". Heli-
nälle on aikoinaan sanottu, ettei hän 
voisi tehdä tätä työtä. Miten hän muka 
pärjäisi kokouksissa? Tämän hän on 
kuullut opiskeluaikoina jopa korvalää-
kärinsä suusta. Helinä on näistä kom-
menteista kuitenkin vain sisuuntunut. 
Johan hänellä on jo nuorelta iältä ollut 
elämä täynnä kokouksia ja tapaamisia: 
4H-kerhossa, koulussa, yhdistystoimin-
nassa. Helinän vastaus lääkärin epäilyi-
hin olikin napakka: "Eihän ne työpaikan 
kokoukset ole sen kummempia kuin 
muutkaan kokoukset. Jos en pärjää, 
niin sitten teen jotain muuta!".

Helinä korostaa, että omasta tahdosta 
on paljon kiinni. Ja oman pärjäämisen 
tueksi löytyy paljon apuvälineitä. Jos-
kus apuvälineiden saaminen voi olla 
vaikeaa, eikä yhteiskunta myönnä nii-
tä. Kun apuvälineitä hankitaan, tuntuu 
paino olevan usein muualla kuin käyt-
täjän omissa tarpeissa. Tämä tuntuu 
hänestä oudolta, koska apuvälineet 
ovat loppujen lopuksi pieni kustannus 
työkyvyn säilyttämisestä ja pidempään 
työelämässä pysymisestä.

Helinä kehottaakin kirjoittamaan pe-
rusteelliset perustelut apuvälineitä 
haettaessa. Anomukseen pitää selvit-
tää selkeästi miksi ja mihin apuvälineitä 
tarvitaan. Ja selittää miksi mahdollises-
ti haluaa juuri nimenomaisen apuväli-
neen ja miten siitä hyötyisi. Ja lopuksi, 
kun apuvälineen saa, sitä pitää myös 
käyttää.

Kannattaa 
olla avoin!

TV streamer kytkettynä puhelinneuvotteluissa käytettävään Jabraan.
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Työpaikalla

Laura kertoo olleensa jossain määrin 
onnekas. Työpaikalla on ollut muita-
kin huonokuuloisia työntekijöitä. Näin 
ollen esimiehillä ja työkavereilla on ol-
lut jo kokemusta huonokuuloisuuteen 
mahdollisesti liittyvistä ongelmista ja 
siitä, miten niitä voidaan vähentää.

Lauran työpiste sijaitsee avokontto-
rissa. Tämä on hänelle jossain määrin 
haastava ympäristö. Hän onkin erikseen 
pyytänyt toimistosta itselleen nurkka-
paikan. Näin hänellä on seinä selän ta-
kana ja toisella sivulla. Työpisteestään 
Laura näkee koko työhuoneen, eikä 
selän taakse jää häiriötekijöitä. Nurkas-
sa äänimaailma tulee edestäpäin. Avo-
konttorin hälyä voi tarvittaessa myös 
vähentää ottamalla kuulokojeet pois 
korvista. Sinällään hän ei avokonttoria 
koe epämiellyttäväksi.

Työhön liittyvät yhteydenotot Laura 
hoitaa pitkälti kirjoittamalla. Käytössä 
on sähköposti ja pikaviestimet. Tarvit-
taessa asiakkaiden kanssa tulee asioi-
tua myös puhelimessa. Yhteydenotot 
kuitenkin tulevat suurelta osin muilta 
työtovereilta. Näin puhelimeen ei tar-
vitse turvautua kovinkaan usein, ehkä 
kerran viikossa.

Työhön kuuluvat palaverit pidetään pit-
kälti pienissä, 5-10 hengen ryhmissä. 
Tällöin kokoukset sujuvat yleensä hy-
vin. Laura toteaa kuitenkin, että tietyt 
ihmiset on pakko nähdä kasvotusten, 
jotta heidän puhettaan pystyisi seuraa-
maan. Tällöin hän yrittää saada istuma-
paikan näitä henkilöitä vastapäätä. 

Isommissa tilaisuuksissa Laura käyttää 
hyväkseen induktiosilmukkaa jos sellai-
nen on saatavilla. Oman työpaikan au-
ditorio onneksi kuuluu näihin tiloihin. 
Muutoin hän pyrkii parantamaan ti-
lannettaan muun muassa sijoittumalla 
tilassa mahdollisimman hyvin.

Aiemmissa työtehtävissä Laura on jos-
kus toiminut kokouksissa pöytäkirjanpi-
täjänä. Tämän hän koki varsin raskaak-
si. Pöytäkirjaa kirjoittaessa oli vaikea 
seurata keskustelua. Nykyisin hän ei 
tällaista roolia enää ottaisi.

Apuja

Lauralla ei ole nuorena ollut huono-
kuuloisia ystäviä tai tuttuja. Tämä teki 
nuorena oman identiteetin löytämises-
tä vaikeaa. Ei ollut muita, joiden kans-
sa jakaa kokemuksia tai kysyä mieltä 
askarruttavista asioista. Myös tiedon-
saanti erilaisista mahdollisuuksista oli 
hankalaa. 

Laura kuvaileekin onnekkaaksi löydök-
si sitä, kun noin 15 vuotta sitten hän 
törmäsi Moottorikorvien keskustelu-
palstaan. Täältä löytyi uusia ystäviä ja 
arvokasta vertaistukea. Keskustelupals-
tan myötä Laura löysi myös Kuuloliiton 
ja paikalliset kuuloyhdistykset. Nykyisin 
hän onkin Helsingin Kuuloyhdistyksen 
jäsen. 
Laura ei juurikaan ole hyödyntänyt 
apuvälineitä elämässään. Puhelimen 
kanssa käytettävän induktiosilmukan 
hän on todennut hyväksi apuvälineek-
si. Tällä hetkellä kaulasilmukka on kui-

tenkin rikki ja uusi on toivelistalla. Tulk-
kauksen mahdollisuudesta Laura on 
tietoinen, mutta tulkkipäätöstä hänellä 
ei kuitenkaan ainakaan vielä ole.

Nyt syksyllä on tiedossa ensimmäinen 
työikäisten sopeutumisvalmennuskurs-
si. Täältä hän toivoo saavansa uutta tie-
toa ja kontakteja.

Muille huonokuuloisille Laura haluaa 
välittää viestin: "Kannattaa olla avoin!" 
Kannattaa avoimesti kertoa, että on 
huonokuuloinen, eikä välttämättä kuu-
le kaikkea. Jos piilottelee huonoa kuu-
loaan, menettää helposti paljon. Ja vas-
taavasti kun on avoin, voidaan yhdessä 
keksiä tapoja parantaa elämää.
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 Niklas Wenman oli noin neljä-
vuotias saadessaan ensimmäiset kuu-
lokojeensa. Tähän asti hän oli ollut hil-
jainen lapsi, joka ei ollut oppinut vielä 
puhumaan. Kuulokojeet saatuaan hän 
opetteli puhumaan äitinsä opettama-
na. Hän oppi myös lukemaan taitavasti 
huulilta.

Niklas kertoo, kuinka hänellä on nuo-
rena ollut erilaisia haaveita tulevaisuu-
den työstään. Yläasteella kiehtoivat 
kirjastonhoitajan tehtävät, lukiossa 
arkeologia. Näistä haaveista ensimmäi-
nen päättyi kirjastossa vietetyn työhar-
joittelun jälkeen. Jälkimmäinen taas 
arkeologisilla kaivauksilla vierailun jäl-
keen.

Lopulta Niklas opiskelikin taidehisto-
rioitsijaksi. Haaveena oli tällöin muse-
ointendentin tehtävät. Niklas tekikin 
kymmenvuotisen uran museointen-
denttinä Lebellien kauppiaantalossa 
Kristiinankaupungissa. Vaikka työ si-
nällään oli mieluisaa, pidemmän päälle 

sen hankalat puolet alkoivat rasittaa. 
Työsuhde jatkui määräaikaisina sopi-
muksina, vuoden kerrallaan. Lisäksi 
huono kuulo hankaloitti elämää. Osaa 
työtehtävistä ei pystynyt tekemään 
muun muassa tulkkien puutteen vuok-
si. Myös mahdollisuudet edetä työssä 
tuntuivat rajallisilta.

Lopulta hänestä tuntui, että oli aika ko-
keilla jotain uutta. Vanha työ sai jäädä 
ja Niklas muutti perheineen Helsinkiin.

Työ uusilla urilla

Jo opiskeluaikoinaan Niklas oli tehnyt 
sivutöinään käännöstehtäviä. Näistä 
muodostui hänelle uusi ura Vantaan 
kaupungilla. Vantaalla vierähti muka-
vasti toista vuosikymmentä kunnes 
tuli vastaan uusi haaste. Vuonna 2014 
EU:ssa aukesi kääntäjän työpaikkoja 
ja työkaveri houkutteli Niklaksen mu-
kaansa hakuprosessiin. Viisiosainen 
työnhakuprosessi jännitti, mutta sujui 
askel kerrallaan. Hakuprosessin päät-

teeksi Niklas pääsi kääntäjäksi sopivien 
listalle. Tämän jälkeen oli edessä vielä 
työhaastattelut kolmena seuraavana 
syksynä, ja viimein tärppäsi. Sinnikkyys 
palkittiin ja Niklas sai työtarjouksen. 

Nykyisin Niklas työskentelee EU-kään-
täjien Luxemburgin osastolla. Työnku-
vaan kuuluu monenlaista käännöstyötä, 
mukaan lukien erilaisten säännösten, 
lakipykälien ja koulutusmateriaalien 
kääntäminen. Luxemburgissa Niklas on 
yksi osaston 24:stä kääntäjästä ja hei-
dän lisäkseen osastolla työskentelee 
kolme avustajaa. Brysselin puoleisella 
osastolla kääntäjiä on 40. Niklas kään-
tää pääasiassa englannista ruotsiksi. 
Tarvittaessa myös suomesta ruotsiksi.

Työssään Niklasta viehättää erityisesti 
kuinka jatkuvasti tulee uusia haasteita.  
Hän on iloinen, kun yli 50-vuotiaanakin 
pääsee kokemaan ja oppimaan uutta. 
Työtovereina toimii eri alueiden asian-
tuntijoita. Hän oppii heiltä ja työstään 
jatkuvasti. Annetut käännöstyöt voivat 

"Aina kannattaa yrittää tähtiin, päädyt ainakin puunlatvaan."



9

olla hyvinkin haasteellisia. Käännöstä 
varten tekstin sisältö pitää hahmottaa 
ja ymmärtää, jotta käännös tulee teh-
tyä oikein. Lähdemateriaalit voivat olla 
monilla eri kielillä ja kulttuurisidonnai-
sia. Niklas kuvaakin käännöstyön ole-
van välillä suoranaista salapoliisityötä.

Työssä pärjää

Niklaksella on suurimman osan elä-
mästään ollut kuulokojeet ja hän on 
oppinut lukemaan taitavasti huulilta. 
Kuulo kuitenkin huononi niin, että kuu-
lokojeilla ei enää tuntunut pärjäävän. 
Ensimmäisen sisäkorvaistutteen hän 
sai vuonna 2007. Niklas kokee sen pa-
rantaneen kuullunymmärtämistä huo-
mattavasti. Tämän myötä hän kokee 
itsevarmuutensa kasvaneen. Viime 
vuonna Niklas sai istutteen myös toi-
seen korvaansa. 

Huonon kuulonsa Niklas uskoo vaikut-
taneen urakehitykseen. Hän kertoo 
esimerkin museointendentin ajoilta. 
Häntä pyydettiin ylemmältä taholta 
johtamaan museoviraston tilaisuutta, 
jossa käsiteltiin Kristiinankaupungin 
suojelukohteita. Tilaisuuden johtaja-
na hänen tuli vastata salista tulleisiin 

kysymyksiin. Valitettavasti käytettyjen 
tilojen akustiikka oli todella huono, 
eikä tästä tullut mitään. Niklas kokee-
kin tämän epäonnistumisen toimineen 
suurena, jopa lopullisena esteenä ura-
kehityksessään. 

Niklas kertoo käyttäneensä kirjoitus-
tulkkausta erityisesti tilanteissa, joissa 
on käytetty vierasta kieltä. Nykyisin 
tulkin käyttö on kuitenkin vähentynyt. 
Useimmat tulkattavat tilanteet käydään 
useilla vierailla kielillä samaan aikaan. 
Näin tulkin tai tulkkien pitäisi hallita 
näitä kaikkia kieliä. Tämä on käytännös-
sä osoittautunut liian haastavaksi. 

Työssään Niklas käyttää aktiivisesti 
sähköpostia. Yhteydenotot osastojen 
välillä tai oman osaston ulkopuolelle 
hoituvat näin. Omalla osastolla kui-
tenkin useimmiten asioista puhutaan 
kasvotusten. Muutoin viestintä poh-
jautuu pitkälti tekstiviesteihin ja pika-
viestimiin. Puhelinta hän pystyy jossain 
määrin käyttämään, mutta vain tuttu-
jen ihmisten kanssa.

Niklas kokee hieman huvittavaksi, että 
työtoverit ovat tulleet puhumaan hä-
nelle työtilojen huonosta akustiikasta. 

Ilmeisesti hänen huono kuulonsa on 
aktivoinut työtoverit huomioimaan 
näitä asioita.

Apuvälineistä Niklaksella on töissä käy-
tössä myös kannettava induktiojärjes-
telmä.

Tukiverkosto

Niklas kokee saaneensa hyvin tukea 
huonokuuloisilta ystäviltään. Ennen 
kaikkea tukea on saanut kotoa. Erityi-
sesti vaimoltaan joka on myös huono-
kuuloinen. 

Lapsena ja opiskeluaikoina hän muistaa 
osallistuneensa sopeutumisvalmen-
nuskursseille. Hän miettiikin että ehkä 
voisi työelämään liittyvillä sopeutumis-
valmennuskursseilla vielä käydä. 

Lukijoille Niklas haluaisi sanoa, että 
"Aina kannattaa yrittää tähtiin, päädyt 
ainakin puunlatvaan." Tavoitteet kan-
nattaa pitää korkealla. Hän kehottaa 
myös opiskelemaan kieliä. Ei pelkäs-
tään lukemaan ja kirjoittamaan, vaan 
myös puhumaan. Tämä voi avata yllät-
täviä ovia elämässä.

Tekniikka
Apuvälineitä on monenlaisia ja erilaisissa työtehtävissä on 
erilaiset tarpeet. Tärkeintä on löytää juuri itselleen sopivat.

Matkapuhelimen kanssa ja skype-puheluissa voit käyttää 
induktiosilmukkaa tai puhelinlisälaitetta, joka siirtää äänen 
langattomasti kuulokojeeseesi tai sisäkorvaprosessoriisi.  Liik-
kuvassa työssä kaulassa roikkuva silmukka saattaa häiritä ja 
pienempi klipsimalli saattaa olla helpompi. 

Kysele kuntoutusohjaajaltasi ja maahantuojilta erilaisista 
malleista ja pyydä niitä kokeiluun.

Istumajärjestelyt
Istutko avokonttorissa? Pyydä nurkkapaikka. Kun istut selin 
seinään, näet tilan ja äänet tulevat katseen suunnasta. Ku-
kaan ei pääse yllättämään sinua selän puolelta.

Avokonttorissa voit sammuttaa kojeesi, toisin kuin muut. Kan-
nattaa toki tästä kertoa työtovereillesi tai laita edes asiasta 
kertova lappu työpisteellesi. 

Valitse paikkasi kokouksissa niin, että kuulet ja näet. Ti-
lanteesta riippuen paras paikka voi olla keskellä pöytää, 
puheenjohtajan lähellä tai hiljaisimpia vastapäätä.  Kehtaa 
pyytää paikan vaihtoa tarvittaessa, tai mene edes ajoissa 
paikalle, että voit valita.

Tulkkaus
Jos et apuvälineistä huolimatta kuule, kokeile tulkkausta. 
Kirjoitustulkki kirjoittaa puheen kannettavalle tietokoneel-
le, josta voit seurata keskustelua reaaliaikaisesti. Kirjoitus-
tulkin tilaamiseen tarvitset Kelalta tulkkipäätöksen.

Omat toimintatavat
Avoimuus! Kun muut tietävät kuulovammastasi, he voi-
vat ottaa sen huomioon. Voit rohkaista muita kertomaan, 
jos huomaavat ettet kuullut. Mikään ei ole kiusallisempaa 
kuin hiljaisuus, joka laskeutuu kun olet tohkeissasi selittä-
nyt puuta heinää asian vierestä, eikä kukaan uskalla sitä 
sanoa. Riko jää ja kerro, että epäilet puhuneesi omiasi. 

Ennen kaikkea; kysy jos et kuullut. Kuuleminen ei ole keh-
taamiskysymys.
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Menneet tapahtumat

Saaristoristeily

Kevätretki Nuuksioon
 Toukokuussa yhdistys teki kevätretken 
Nuuksion Haukkalammelle. Retken oppaina toi-
mivat Kaija ja Pentti Latva-Koivisto ja saimme-
kin lintuvisan muodossa opetella tunnistamaan 
erilaisia lintuja. Päätimme aurinkoisen retkipäi-
vän makkaranpaistoon lammen rannalla oleval-
le grillikatokselle. Oli meillä niin mukavaa!

Teksti ja kuvat: Anneli Salomaa

 Kesäkuisella saaristoristeilyllä laiva oli lastattu yhdistyk-
semme väellä. Pääsimme nauttimaan kirjoitustulkatusta opastuk-
sesta ja herkullisesta saaristolaisbuffetista. Nuoriso pääsi tutustu-
maan myös laivan ohjaamoon.
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Kevään Kuuloset-lehdessä kerrottiin kattavasti muutosta Hel-
kan tuvalle ja remontin valmisteluista. Huhtikuun tienoilla re-
monttiurakka kilpailutettiin ja voittanut tarjous oli jopa enna-
koitua edullisempi. Toukokuun lopussa tehtiin urakkasopimus 
ja työt alkoivat kesäkuun alussa. 

Nyt elokuun lopussa toimitila on luovutettu käyttöön, joskin 
vielä on joitain keskeneräisiä juttuja urakoitsijalla korjattava-
na. Suuressa mittakaavassa remontti ei olisi voinut mennä 
paremmin: Työ saatiin maaliin odotettua halvemmalla odo-
tettua nopeammassa aikataulussa.

Jokainen rakennusurakoita tehnyt tai teettänyt tietää, että 
yllätyksiä tulee aina. Urakan kustannusarvioon laskettiin 10% 
vara lisä- ja muutostöille, ja näyttää siltä, että se myös riittää. 
Muutokset suunnitelmiin olivat pääasiassa sellaisia, jotka pa-
ransivat tiloja. Esimerkiksi wc:n lattia piti rakentaa uudestaan, 
ja siinä yhteydessä pystyttiin sellaisia viemäriputkia piilotta-
maan lattian alle, jotka olisivat muuten menneet pinnassa ko-
teloituna. Samoin katolle löytyi keittiöstä oma hormi, jolloin 
ilmanvaihtoputkia ei tarvinnut vetää salin katossa niin paljon.

Takaiskujakin tulee
Vastoinkäymisiäkin on ollut, jotka ovat liittyneet esimerkiksi 
puutteellisiin suunnitelmiin tai siihen, että vasta purkutöiden 
jälkeen on nähty, mitä alta paljastuu. Tämä on tietysti täysin 
normaalia silloin, kun vanhaa puretaan ja rakennetaan uutta, 
ja niitä osattiin odottaa. 

Helkan tuvan lyhyt historia:
Remonttikuulumiset

Merkittävin tilojen käyttöä koskeva kysymys koskee induktio-
silmukkaa. Sen asennus on vielä kesken, ja syynä on tulkin-
taerot suunnitelmista. Toivotaan, että asia saadaan nopeasti 
ratkaistua ja vältytään väliaikaisen silmukan rakentamiselta. 

Remontin jälkeen
Nyt on kuitenkin saatu rakennettua infrastruktuuri kuntoon. 
Tiloihin vaaditaan kuitenkin pätevät mikrofonilaitteet, tulk-
kaus/esitysnäytöt, sohva, lisää pöytiä, ilmoitustaulua, lehti-
telinettä ja ties mitä. Rakenteisiin ei pitäisi joutua enää juuri 
koskemaan eikä mitään purkamaan.

Syksyn aikana kilpailutetaan AV-välineistö, kunhan ne on saa-
tu suunniteltua. Suunnittelussa käytetään konsultointiapua 
halutun tuloksen varmistamiseksi. Tavoite on ollut alusta läh-
tien sama: paras mahdollinen tila kaikille toimia. Kiitos STEAn, 
meillä on hyvät taloudelliset resurssit rakentaa tiloista sellai-
set. 

Yhteenveto
Meille tuli todella hienot tilat. Täysin valmiit ne eivät ole, ja ir-
taimiston ja muun täydentäminen jatkuu ainakin koko syksyn. 
Varmaankin 85-vuotisjuhliin mennessä alkaa olla kunnolla 
valmista. Odotan sitä päivää jo innolla. 

Miltä siellä nyt näyttää? Tule paikan päälle toteamaan!

Remontti alkoi purkutöillä: 
salin toimistokoppi sai lähteä, 
kuten myös vanha holvi.

Keittiön nurkassa ollut wc 
purettiin pois.

Teksti: Ville Myllymäki Kuvat: Projektiarkisto
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Uutta seinää nousi ja wc aihtaa paikkaa.

Salin kattoon tuli parempi valaistus ja akustiikkalevyt. 

Uusi tilava ja esteetön wc.

Keittiön kaapit paikoillaan. Tavarat liukuovien taakse piiloon.

Helkan tuvan lyhyt historia:Remonttikuulumiset
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Tämä on pohtiva, eikä aina niin vakava juttus-
arja, jossa seurataan 35-vuotiaan Heini Mäkisen 
matkaa sairaanhoitajan AMK – opinnoissa. 
Matkaan kietoutuu ja värittää satunnaises-
ti myös työ lähihoitajana vanhusten parissa ja 
kaksi sisäkorvaistutetta. 

MINUSTA TULEE 
ISONA

SAIRAANHOITAJA

Muistatko sen tunteen, kun menet 
ensimmäistä kertaa uuteen työpaik-
kaan? Jännittää, pelottaa ja samalla 
olet innoissasi. Viimeisen kahden vuo-
den aikana olen kokenut tämän tun-
teen monta kertaa, koska koulutukseen 
sisältyy useita työharjoitteluja. Opis-
kelijan roolissa on kuitenkin turvallista 
olla, koska sinua kohtaan on aivan eri 
odotukset kuin palkkatyötä tehdessä. 
Päätin keväällä, että jään opintovapaal-
le omasta työstäni kevääseen 2019 asti. 
Tämä tarkoitti sitä, että minun tulisi ke-
sällä joko opiskella tai hankkia jostain 
kesätöitä sairaanhoitajan sijaisena! 
Edellinen kesätyöni oli 2010, kun vielä 
opiskelin lähihoitajaksi. Samalla pää-
dyin nykyiselle työnantajalleni Kuuro-
jen Palvelusäätiölle. Nyt oli aika kokeilla 
taas siipiä! 

Mitä työtä kuulovammainen sairaan-
hoitaja voi tehdä? Tämä oli ensimmäi-
nen kysymys, joka tuli mieleeni, kun 
aloin selaamaan työpaikkailmoituksia.  
Aloin listata päässäni loputonta listaa 
asioista, jotka ovat meille kuulovam-
maisille haastavia: melu, häly ja kas-
vojen edessä maski ovat niitä jokaisen 
kuulovammaisen painajaisia. Listan 
kasvaessa ja minua kiinnostavien työ-
paikkojen huvetessa, minun oli pakko 
pysäyttää itseni ja todeta että nyt riit-
tää tummien pilvien kasvattaminen tai-
vaalle! Minun on oltava realisti, mutta 
ei pessimisti. Päätin hakea niihin töihin, 
jotka minua kiinnostivat. Hoitotyössä 
tehdään töitä potilaan kanssa erittäin 
läheisessä kontaktissa, joka mielestäni 
auttaa paljon kuulemisessa. 

Kun olin viimein saanut sisälläni elä-
vän (kuulovammaisen) pessimistin 
vaiennettua, ymmärsin, että toinen 
työnhakuuni vaikuttava asia on, mitä 
työtä saan tehdä. En ole valmis sairaan-
hoitaja, joten minulla ei ole valtuuksia 
toimia täysivaltaisena sairaanhoitaja-
na. Minulla ei ole oikeutta toteuttaa 
suonensisäistä hoitoa. Hoitoalalla on 
totuttu opiskelijoihin sijaisina, joten 
ilmoituksissa usein mainitaan, sopiiko 
työ opiskelijalle. Sairaanhoitajaopiskeli-
ja saa tehdä virallisesti sairaanhoitajan 
sijaisuutta, jos on suorittanut 2/3 opin-
noista. Tämä tekee 140 opintopistettä. 
Erikoissairaanhoidossa HUS:n alueella 
tarvitaan 180 op. Itse sain keväällä täy-
teen 144 op, joten sijaisuus oli mahdol-
linen. Etsin mielenkiintoisia paikkoja, 
jätin sähköisen hakemuksen ja kolmen 
tunnin kuluttua puhelimeni soi. Sain 
kutsun työhaastatteluun! Seuraavalla 
viikolla huomasin olevani lupautunut 
sairaanhoitajan sijaiseksi akuuttivuo-
deosastolle. Kyllä alkoi jännittää, hyväl-
lä tavalla.

Kuulovammainen ammattilainen
Moni potilas kysyy rohkeasti, mitä mi-
nulla on korvieni takana. Osa ajattelee, 
että ne ovat puhelimen apuvälineitä, 
osa aavistaa niiden olevan kuulolait-
teet. Minulla on näyttävät valkoiset 
prosessorit korvien takana ja hoito-
työssä tukka on kiinni, joten laitteet 
ovat näkyvät. Kerron lyhyesti ja avoi-
mesti niiden olevan kuulolaitteet. Jos 
potilas esittää jatkokysymyksen, py-
rin vastaamaan lyhyesti. Tarkoitus ei 
kuitenkaan ole, että hoitajan asioita 
käsitellään, vaan potilas on aina kes-

kiössä. Kertaakaan hoitotyössä en ole 
kohdannut potilasta, jota olisi häirinnyt 
kuulovamma, vaikka olen pyytänyt po-
tilasta toistamaan sanottavansa. Moni 
potilas alkaakin kertomaan, että itsellä 
tai läheisellä on kuulovamma tai tarve 
kuulolaitteen hankintaan. Tässä kohtaa 
rohkaisen ottamaan härkää sarvista ja 
ottamaan laitteen käyttöön tai varaa-
maan ajan lääkärille. Minun mielestäni 
vertaistuki on aina ensisijaisen tärkeää. 
Hoitoalan ammattilaisena koen olevani 
paraatipaikalla tukemassa toista kuu-
lovammaista, koska ammatillisen suh-
teen vuoksi saattaa sanomisillani olla 
jopa enemmän painoarvoa. 

Alkuun arastelin osastolla vuorovaiku-
tusta osaston lääkärin kanssa. Lääkärei-
tä kohtaan meillä monella on varmasti 
kunnioittava asenne. Lääkärin ja hoita-
jan välinen hierarkia on ollut aikanaan 
jyrkkä. Uskallan väittää, että hierarkia 
on loiventunut huimasti viime vuosina 
ja lääkärin ja hoitajan välinen vuorovai-
kutus on vapautunut. Molemmilla on 
oma työnkuvansa terveydenhoidossa, 
mutta vuodeosastolla lääkärit eivät 
pärjäisi ilman hoitajia tai toisinpäin. 
Osaston lääkärin kanssa kommunikoin-
nissa olen joutunut usein pyytämään 
tätä toistamaan. Lääkäri puhuu epä-
selvästi ja nopeasti. Toistamaan pyy-
täminen on tuntunut alkuun nololta. 
Ajattelin, että se vähentää jotenkin ar-
voani hoitajana. Mutta tajusin, että on 
nolompaa, jos leikin kuulevani. Tämä 
varmasti paljastuisi nopeasti. Monelle 
terveysalan ammattilaiselle olisi tar-
peen puhekommunikaation opetus.
Huonosti kuuleminen altistaa muisti-
sairauksille

Päivittäin kohtaan potilaita – ikäihmi-
siä, joilla on huono kuulo. Harvalla on 
sairaalaan tullessaan kuulolaite mu-
kanaan. ”Pöytälaatikkokuulolaitteet” 
ovat yleisiä. Salakuuntelin erästä kes-
kustelua, jossa kaksi potilasta keskus-
telivat ruokapöydässä kovaan ääneen. 
Toinen yritti small talkia, johon toinen 
totesi: “Turhaan haastat, kun en kuu-
le.” Mieleni teki osallistua keskusteluun 
ja tarjota omaa laitetta korvastani kes-
kustelun tueksi, pilke silmäkulmassa 
tietenkin. Sosiaalinen kanssakäyminen 
on tärkeää mielen virkeydelle ja eris-
täytyminen nostaa riskiä jopa muisti-
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häiriöihin. Olen monesti kannustanut 
potilasta kaivamaan laitteen laatikosta 
ja laittamaan korvaan. Kerron lyhyesti, 
että minä en pärjäisi työssäni ilman ja 
niistä on korvaamaton apu. Pitäisikö 
ottaa dementiakortti käyttöön ja alkaa 
uhkailemaan potilaita: dementia iskee, 
jos et käytä kuulolaitetta! Ehkä tämä ei 
ole paras taktiikka, mutta tutkimuksen 
mukaan näin todellakin voi käydä.  

Journal of American Geriatrics Society 
julkaisi jo vuonna 2015 tutkimuksen, 
jonka mukaan eläkeikäisen kuulovam-
maisuus on riski muistisairauden ke-
hittymiselle. Tutkimuksen 25-vuotisen 
seurantajakson aikana todettiin, että 
kuulolaitteen käyttö kumoaa tämän ris-
kin. Tutkimuksen tulokset ovat selkeät. 
Onko tästä puhuttu riittävästi? Kuulo-
laitteen käyttöön ottamisen on todettu 
myös olevan helpompaa, mitä vähem-
män aikaa kuulovamman kehittymises-
tä on aikaa kulunut, koska kuulomuistia 
on jäljellä ja ääniin on helpompi totu-
tella uudestaan. Kun työikäisenä kuulo 
alkaa heiketä, kannattaa siis ehdotto-
masti ottaa kuulolaite heti käyttöön.

Hoitotieteessä hoitotyön toimintoihin 
kuuluu sosiaalisen kanssakäymisen 
tukeminen. Olen ymmärtänyt, että se 
tarkoittaa sitä, että hoitoalan ammatti-
laisen tulisi täten tukea potilasta vuoro-
vaikutuksessa. Tämä tarkoittaa käytän-

nössä sitä, että avustaa kuulolaitteen 
tarvittaessa korvaan ja katsoo, että 
laite toimii. Tukeminen voi olla myös 
yhteydenpidon tukemista omaisiin sai-
raalassaolon aikana. Kuulovammainen 
potilas ei aina pysty itse puhumaan 
puhelimessa tai jaksa tekstiviestiä kir-
joittaa. Parhaimmillaan tukeminen tar-
koittaa sitä, että hoitoneuvotteluissa 
kuulovammainen potilas saa paikalle 
kirjoitustulkin tai muun hänelle sopivan 
tulkkauksen. On hoitoalan ammattilai-
sen vastuulla, että potilas saa tietoa ja 
saa osallistua häntä koskevaan päätök-
sentekoon. Tämä on potilaan oikeus. 
Ehkä meidän jokaisen huonokuuloisen 
tulisi myös itse osata tätä vaatia. 

Työ opettaa tekijäänsä
Olen työskennellyt akuuttivuodeosas-
tolla nyt kaksi kuukautta ja olen ylpeä, 
että rohkeasti lähdin kokeilemaan 
uutta työympäristöä. Työhöni kuuluu 
kahdenkeskistä kontaktia potilaaseen, 
omaisiin, lääkäriin ja toisiin hoitajiin, 
mutta myös hoitoneuvotteluja ja pu-
helimessa asioiden hoitamista. Puhe-
limessa puhuessani joudun etsimään 
rauhallisen sopen, jossa puhua, koska 
osastolla on jatkuva hälinä ja potilaiden 
soittokellot kilisevät. Itse työ on pää-
osin potilaan voinnin dokumentointia 
ja arviointia, mutta myös hoitotoimien 
tekemistä ja lääkehoidon toteuttamis-
ta. 

Tärkein osa työssäni on kuitenkin se 
hetki, kun kohtaan potilaan. Olen loh-
duttanut surullista potilasta, kuun-
nellut ja välillä rauhoittanut vihaista. 
Hoitoalalla kokee elämän koko kirjon 
ilosta suruun ja kuolemaan. Olen erityi-
sen tyytyväinen potilailta saamastani 
palautteesta, että jaksan kuunnella ja 
olla kiinnostunut heidän asiasta. Olen 
pohtinut, johtuuko se siitä, että minä 
oikeasti joudun tekemään töitä sen 
eteen, että kuulen, mitä potilaat sa-
novat. Olen myös harjaantunut kehon 
kielen tulkintaan. Moni kuulee vähem-
mällä työllä, helpommin, mutta ei silti 
kuuntele. Kasvokontakti, silmiin katso-
minen ja rauhallinen olemus ovat ar-
vostettuja piirteitä – ainakin sosiaali- ja 
terveysalalla, jota yleensä leimaa kiire. 
Me jokainen voimme parantaa omaa 
vuorovaikutustamme. Onko meillä 
huonokuuloisilla kuunteleminen itse 
asiassa se ”kuudes aisti”? 

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

terveisin Heini Mäkinen 
heini.makinen@outlook.com

Journal of American Geriatrics Society 2015, Self-
Reported Hearing Loss, Hearing Aids, and Cogni-
tive Decline in Elderly Adults: A 25-Year Study
https://doi.org/10.1111/jgs.13649 
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Kuulolähipalvelu tarjoaa:
• neuvontaa ja opastusta kuulokojeen ja apuvälinei-

den käytössä,
• apua korvakappaleen pesussa sekä letkun vaihdos-

sa ja paristojen tarkistamisessa,
• myy paristoja, jäsenille jäsenhintaan.

Palvelu on maksutonta ja avointa kaikille.

KUULOLÄHIPALVELU 
SYKSY 2018

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

sähköposti: klp@helky.fi
verkkosivut: http://www.helky.fi/kuulolahipalvelu/

ETELÄ-HAAGA
Helkan tupa
Haagan urheilutie 12, 00320 Helsinki
maanantaisin klo 14.00-16.00:  15.10. 19.11, 3.12

KÄPYLÄ
Koskelan palvelukeskus, Tupa-tila
Käpyläntie 11, 00600 Helsinki
keskiviikkoisin klo 10.00-12.00: 12.9, 10.10, 14.11

KAMPPI
Kampin palvelukeskus, terveydenhoitajan huone
Salomonkatu 21 B, 00100 Helsinki
tiistaisin klo 10.00-12.00: 25.9, 30.10, 27.11 

SÖRNÄINEN 
Kinaporin palvelukeskus, sairaanhoitajan huone
Kinaporinkatu 9, 00500 Helsinki
keskiviikkoisin klo 10.00-12.00: 17.10, 21.11

ITÄKESKUS
Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiris, 
Erica-tila, 5 krs. 
Marjaniementie 74, 00900
torstaisin klo 10.00-12.00: 6.9, 4.10, 1.11 

TÖÖLÖ
Tölön palvelukeskus, kerhohuone 4
Töölönkatu 33, 00260 Helsinki
keskiviikkoisin klo 10.00-12.00: 26.9, 31.10, 28.11

MUNKKINIEMI
Munkkiniemen palvelukeskus, toimiston vieressä 
Laajalahdentie 30, 00330 Helsinki
torstaisin klo 10.00-12.00: 27.9, 25.10, 29.11

LAAJASALO
Laajasalon palvelukeskus Rudolf, toimiston vieressä
Rudolfintie 17-19, 00870 Helsinki
torstaina klo 10.00-12.00: 13.12
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Tänä syksynä Helsingin Kuuloyhdistys (Helky) kokeilee uudenlaista konseptia toi-
minnassaan. Belit ovat taakse jäänyttä elämää - paitsi KeilaBeli, jonka nimi on 
vakiintunut Helkyn keilausjoukkueen nimeksi. Toiminta jatkuu teemavetoisena ja 
harrastuspohjaisena. Tapahtumat ovat edelleen kaikille tarkoitettuja avoimia, es-
teettömiä tilaisuuksia. 

Uusimpana toimintana käynnistetään kahvila Helkan tupa, jonne voi tulla kahvit-
telemaan ja vaihtamaan kuulumisia vertaisseurassa. Olette kaikki tervetulleita!

Seuraavassa esitellään lyhyesti tällä hetkellä toimivia ryhmä- ja harrastustoimin-
taa vetäjineen.

Uudet tuulet remontoidussa 
toimitilassa

Teksti ja kuvat: Päivi Pöntys

Tapahtumatoiminnan koordinaattori, 
Mari Myllymäki
Helkyyn on perustettu uusi tehtävä 
-  tapahtumatoiminnan koordinaatto-
ri, - johon on nimetty Mari Myllymäki. 
Hänen tehtävänään on koordinoida 
Helkyn toiminnat ja tapahtumat sekä 
toimia yhtenä toiminnan vetäjänä. 

Marin sanoin: ”Olen 39-vuotias vantaa-
lainen sisäkorvaistutteiden käyttäjä ja 
työskentelen Opaskoirakoululla eläin-
tenhoitajana. Valmistuin hiljattain ta-
pahtumatuottajaksi. Intohimonani on 
aina ollut erilaisten tapahtumien jär-
jestäminen. Olen saanutkin toteuttaa 
niitä niin Helkyssä kuin myös Kuulolii-
tossa. Toivon, että yhdistyksessä riittää 
aktiivisia toiminnan vetäjiä ja innokkai-
ta kävijöitä. Vastaanotan mielelläni kai-
kenlaisia ideoita yhdistyksen toiminnan 
kehittämiseksi. Pyrin järjestämään sel-
laista toimintaa, mikä minua itseänikin 
kiinnostaa. Mielestäni vetäjän täytyy 
olla itsekin innostunut asiasta, jolloin 
toisetkin innostuvat mukaan.”  

Toiminnan vetäjä Tuula Marttinen
Viime kevääseen asti toiminut Maa-
nantai-kerho on nimensä mukaisesti 
toiminut maanantaisin iltapäivisin. Täs-
tä syksystä alkaen puikkoihin tarttunut 
Marttisen Tuula puhuu vetämästään 
toiminnastaan vierivinä kivistä viitaten 
virkeisiin eläkeläisiin, jotka eivät sam-
maloidu. Tilaisuudet alkavat kahvin 
merkeissä ja jatkuvat pienen virkistä-
vän jumppatuokion jälkeen päivän ai-
heella.   

Tuulan sanoin: ”Olen eläkeläinen Laa-
jasalon Jollaksesta ja kuulun suuriin 
ikäluokkiin. Olen ”vierivien kivien” 
ikäinen. Jotta kivi ei sammaloituisi har-
rastan monipuolisesti muun muassa 
joogaa, kuntosalijumppaa, uintia, kä-
velyä sekä hyötyliikuntaa puutarhan 
hoidossa. Olen kiinnostunut taiteista 
ja erityisesti kuva- ja tekstiilitaiteesta. 
Käyn taidenäyttelyissä ja nautin hie-
noista teoksista. Luen myös paljon. 
Olen kirjallisuuden suhteen kaikkiruo-
kainen. Yöpöydälläni on aina jokin kirja 

lukuvuorossa, tällä hetkelläkin David 
Nichollsin teos ’Sinä päivänä’. Toimin 
myös seurakuntani vapaaehtoistyönte-
kijänä.” 

Tuula jatkaa: ”Olen ollut nyt muutaman 
vuoden yhdistyksemme hallituksessa ja 
saanut toteuttaa ideoitani ja näkemyk-
siäni meidän kaikkien parhaaksi. Minul-
la on myös perhe ja viisi ihanaa lasten-
lasta, 18-6-vuotiaita. Mummun rooli 
sopii minulle ja on ihanaa, kun saan olla 
mukana eri-ikäisten lasten elämässä.”

Puhetta viittomin, vetäjä Marja-Liisa 
Kaasinen
Viitotun puheen kerho on perustettu 
vuonna 2001. Nyt ei ole kyse kuurojen 
viittomakielestä, vaan puheen kanssa 
samanaikaisesti käytettävistä itsenäi-
sistä viittomamerkeistä. Pitkään vetäjä-
nä toimineen Helkan Kaipaisen jälkeen 
Marja-Liisa Kaasinen on luotsannut 
useamman vuoden ajan jäseniä puhu-
maan viittomin.

Marja-Liisan sanoin: ”Jo 70-luvulla 
kuuloni heikkeni toisesta korvasta Mé-
nièren taudin vuoksi ja parikymmentä 
vuotta myöhemmin lähti kuulo toises-
takin korvasta. Nyt minulla on implant-
ti oikeassa  ja kuulolaite vasemmassa 
korvassa. Aiemmin harrastin karavaan-
areita, mutta vaunuilen edelleen mie-
heni kanssa. En kuitenkaan enää toimi 
aktiivisesti karavaanareiden järjestös-
sä. Olen sen sijaan paljossa mukana 
Helkyn toiminnassa. Jotkut ihmettele-
vätkin, että olenko vallan muuttanut 
Helkan tupaan!”
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Toiminnan vetäjä Sirpa Korkeamäki
Kuuroutuneiden kerhon pitkäaikaisen 
vetäjän Helka Kaipaisen houkuttelema-
na Sirpa Korkeamäki  - Juliana parem-
min tunnettu - aloitti kuuroutuneiden 
kerhon vetämistä 15 vuotta sitten. Nyt 
Sirpa jatkaa Helkyssä tapahtumien jär-
jestäjänä ja toiminnan vetäjänä.

Julian sanoin: ” Pidän kaikesta käden-
taidon tekemisestä ja näpertelen itse 
kaikkea. 

Olen kutonut sukkia tänä kesänäkin 
helteellä mökillä. Myös puutarha ja 
kukkien hoito sekä matkustelu ovat 
sydäntäni lähellä. Innostun aina uusis-
ta haasteista! Liikunta on verissä: ve-
sijuoksen, kävelen ja nyt syksyllä aion 
aloittaa itämaisten tanssikurssin.”

Toiminnan vetäjä Heini Mäkinen
Heini Mäkinen edustaa sisäkorvais-
tutteen saaneita työikäisiä ja hänen 
visionsa on tuoda enemmän tätä näkö-
kulmaa tähän toimintaan. 

Heinin sanoin: ” Olen 35-vuotias ja 
asun Hyvinkäällä. Olen ollut jäsenenä 
eri Kuuloyhdistyksissä 14-vuotiaasta 
asti. Tulin mukaan Kuuloliiton nuoriso-
toimintaan Lahden Kuuloyhdistyksen 

kautta. Olen ollut myös Hämeenlinnan 
kuuloyhdistyksen jäsen ennen Helkyyn 
liittymistä noin vuonna 2010. Olen lä-
hihoitaja ja opiskelen sairaanhoitajaksi.

Kirjallisuutta, vetäjä Päivi Pöntys
KirjaBeli aloitti toimintansa vuon-
na.2009. Pääsääntöisesti kirjallisuuspii-
ri on kokoontunut kerran kuukaudessa 
iltapäivisin. Viime vuodesta kirjallisuus-
piirissä on käsitelty suomalaisten kir-
jailijoiden kirjoja eri vuosikymmeniltä 
Suomen 100-vuotisjuhlan innoittama-
na. 

Päivin sanoin: ”Olen ollut yhdistyksen 
aktiivijäsen 60-luvulta alkaen. Opiske-
lin Helsingin yliopistossa muun muas-
sa yleistä kirjallisuutta. Työskentelin 
kustannustoimittajana ja tiedottajana.  
Kirjallisuuspiiriä olen vetänyt sen pe-
rustamisesta alkaen. Keskustelemme 
kirjoista ja niiden herättämistä ajatuk-
sista hyvinkin intensiivisesti. Olemme 
puhuneet teoksen käsittelemistä ai-
heista myös omien kokemustemme 
kautta. Se on ollut mitä parhainta ver-
taisseuraa ja yhdessäoloa. Olemme 
myös vierailleet taidemuseoisssa mu-
kanamme kaksi kirjoitustulkkia, jotka 
ovat seuranneet huoneesta toiseen 
kirjoittaen oppaan esittelyt. Jos olen 
kutsunut vierailijoiksi kirjailijoita tai 
muita puhujia, niin tilaisuudet on pi-
detty illalla, jotta myös työssäkäyvillä 
jäsenillämme on mahdollisuus tulla 
kuuntelemaan.”

Kädentaidot ja korttipelit, vetäjä Pirjo 
Hakanen 
Pirjo Hakanen tuli mukaan, kun hän 
näki Kuuloset-lehdessä ilmoituksen 
kahvipussien koripunonnasta Bulella 
(yhdistyksen aiempi toimitila).  Hän 
kävikin sitten kädentaitojen viikonlop-
puna  ohjaamassa korin tekemistä Ko-
polassa. 

Pirjon sanoin: ”Olen hurahtanut puno-
maan kahvipusseista erimallisia koreja, 
ompelemaan essuja ja valmistamaan 
erilaisia koristeita.  Askartelen myös 
paperista, kävyistä, tilkkupaloista kai-
kenlaisia esineitä ja koristeita.  Uusista 
materiaalista syntyy uusia luomuksia.  
On todella haastavaa opastaa ja neu-
voa toisia käden taidoissa. Myös muu 
tekeminen kuten kutominen, virkkaa-
minen sekä muiden tuomat uudet ide-
at antavat vinkkejä itse kerholle.”

Korttipeli, Skip-Bo eli skippopeli on uusi 
yhdessäolon muoto. Pirjon sanoin: 
”Myös skippopeliin sain kipinän Kopo-
lassa, kun sinne tuli vetäjiä, jotka ohja-
sivat pelin saloihin. Näin syntyi yhdis-
tyksellemme uusi kerho. Pelaaminen 
on todella hauskaa ja rentouttavaa.”

KeilaBeli, vetäjä Jaana Virkki
Keilailu lähti liikkeelle vuonna 2015, 
kun Keski-Uudenmaan Kuulo haastoi 
Helsingin Kuuloyhdistyksen jäseniä kei-
lailukisaan, johon innokkaimmat läh-
tivätkin mukaan. Siitä syttyikin kipinä 
oman kerhon perustamiseen. KeilaBe-
lissä vakituisten jäsenten määrä on ta-
saisesti kasvanut. Tällä hetkellä mukana 
on 19 jäsentä, yhdeksän miestä ja kym-
menen naista. Osanottajien ikähaa-
rukka on 26–76. Tarja Mikolan jälkeen 
Jaana Virkki on toiminut pari vuotta 
vetäjänä.
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Yhteinen toiminta-ajatus

Tilaisuuksissamme on käytössä induktiosilmukka ja kirjoitustulkkaus – mah-
dollisuuksien mukaan myös muualla kuin vain omassa toimitilassamme. 

Haluamme tarjota sellaista toimintaa ja tapahtumia, jotka ovat kaikille avoi-
mia ja esteettömiä - erityisesti kuulemisen kannalta. 

Haluamme tuoda esille eri-ikäisten kuulovammaisten näkökulmia ja suun-
nitella sellaista toimintaa, joka tukee arjessa selviytymistä, antaa vertaistu-
kea ja virkistystä. 

Tilaisuuksiin järjestetään luennoitsijoita puhumaan mielenkiintoisista ja 
ajankohtaisista aiheista. Käsittelemme myös alustajien esitysten pohjalta ja 
keskenämme erilaisia arkielämään liittyviä käytännön kuulo-ongelmia.  

Tarjoamme eri-ikäisille mielekästä toimintaa ryhmittäin ja harrastuspiireit-
täin, joihin kaikki ovat tervetulleita. Järjestämme varsinaisen toiminnan li-
säksi myös erilaisia tapahtumia.

Tarjoamme kaiken kaikkiaan mukavaa, rentouttavaa yhdessäoloa ja hyvää 
vertaisseuraa!

 KeilaBelillä on ratavuorot joka toinen 
viikko. Pari kertaa vuodessa kisataan 
Tallinnassa tallinnalaisten keilaajien 
kanssa. Tavaksi on tullut myös pelata 
vuosittainen turnaus Keski-Uuden-
maan Kuulon kanssa.

Jaanan sanoin: ”Olen Helsingistä, 
54-vuotias. Elämäni rakkaudet ovat 
kissani Pinja, 7-vuotias ja Pam, 1-vuo-
tias. Harrastan käsitöitä ja kaikenlaista 
askartelua sekä tietenkin keilausta!  
Kuntoani pidän yllä myös kuntosalilla. 
Toimin vapaaehtoisena Helkyn jäsen-
kirjurina sekä kuulolähipalvelutoimin-
nassa.”

Nuoret ja nuorten sählyvuorot, vetäjä 
Viivi Kilpeläinen
Nuorten tapaamiset on suunnattu 
11–17-vuotiaille huonokuuloisille nuo-
rille pääkaupunkiseudulla. Tapaamisis-
sa olemme käyneet mm. keilaamassa, 
hohtominigolfissa, tehneet pizzaa ja 
pelailleet erilaisia pelejä. Tapaamisissa 
voit tavata vanhoja ja uusia kuuloka-
vereita yhdessä hengaillen. Jos kiin-
nostuit tulemaan mukaan tapaamisiin, 
laita viestiä Viiville (katso alla Viivin yh-
teystiedot) niin hän lisää sinut nuorten 
omaan Whatsapp-ryhmään, jossa pää-
set tutustumaan muihin nuoriin ja py-
syt perillä tapaamisten suunnitelmista 
ja ajankohdista. 

Viivi toimii vetäjänä myös nuorille ai-
kuisille suunnatussa Mitä Cafessa, joka 
on avoin ja maksuton kahvila kaikille 
18-29-vuotiaille nuorille. Kahvilassa 
voit tavata uusia ja vanhoja kuulokave-
reita ja osallistua yhteiseen ohjelmaan. 

Sählyvuorot on suunnattu 16–19-vuo-
tiaille Helsingin Kuuloyhdistyksen jä-
senille. Vuorot pidetään maanantaisin 
klo 19- 20 Mäkipellontien koululla, 
osoitteessa Mäkipellontie 19, 00320 

Helsinki. Sinun ei tarvitse olla mesta-
ripelaaja, sillä kaikenlaisille pelaajille 
on tilaa vuoroilla. Jos et omista omaa 
sählymailaa, vuoroilla on mahdollista 
saada lainamaila. Jos kiinnostuit säh-
lyvuoroista, laita viestiä Viiville (katso 
alla Viivin yhteystiedot) niin hän lisää 
sinut Facebook-ryhmään, jossa tiedo-
tamme tarkemmin vuoroista.

Viivin sanoin: ”Olen 23-vuotias vaikeas-
ti huonokuuloinen nuori. Olen alun 
perin kotoisin Rovaniemeltä, mutta ny-
kyään asun Helsingissä. Työskentelen 
tällä hetkellä Kuuloliitossa nuoriso-oh-
jaajana sekä kuulun Kuuloliiton Nuo-
risotoimikuntaan. Harrastuksia minulla 
on monenlaisia, niistä mainittakoon 
salibandy, viulunsoitto ja leipominen. 
Helkyssä ohjaan nuorten tapaamisia 
sekä toimin vastuuhenkilönä sählyvuo-
roilla.”

Syksyn ohjelman ja vetäjien yhteystie-
dot löydät toimintakalenterista seuraa-
valta aukeamalta.
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Uudenmaan piirin sisäkorvaistutteen toimintaryhmä kutsuu kaikki sisäkorvais-
tutteen käyttäjät tai sitä harkitsevat Uudeltamaalta viettämään luontopäivää 
Vantaan Kuusijärvellä lauantaina 22.09.2018 klo 10.30 – 17. Tervetulleita ovat 
kaikki Uudellamaalla, niin Porvoosta, Raaseporista, Helsingistä ja Loviisasta, 
muutamia Uudenmaan kuntia mainitakseni, joita on yhteensä 26!

Ohjelmassa on luontopäivän viettoa luonnossa patikoinnin, luontovisailun, kes-
kustelujen ja ruokailun merkeissä. Löytyykö metsästä vielä sieniä tai puolukoi-
ta? Varustaudu sään mukaan.

Kuusijärvi on pääkaupunkiseudun suosittu ulkoilualue. Siellä on Vantaan suurin 
uimaranta, jossa löytyy myös savu- ja sähkösauna. Kokoonnumme Metsätu-
vassa, buffettilounas tarjoillaan viereisessä Cafe Kuusijärvessä, iltapäivällä on 
kahvit. Jos haluat saunoa, niin savusaunan maksu on 12 € ja sähkösaunan 6 €. 
Muista ottaa omat pesuvälineet mukaan.

Ulkoilualueen osoite: Kuusijärventie 3, 02160 Vantaa. Sinne pääsee kätevästi 
polkupyörällä, autolla tai bussilla. Alueella on iso pysäköintialue, mutta se saat-
taa olla viikonloppuisin täynnä. Bussipysäkit ovat alueen pääportin läheisyydes-
sä. Bussit Helsingistä Kuusijärvelle ovat 731N, 738K ja 739.

Ilmoittautumiset 17.9. mennessä Kuuloliittoon 
Uudenmaan piirin järjestösihteeri Johanna Juola, 
sähköposti johanna.juola@kuuloliitto.fi
puhelin 0400 802 667

Luontopäivä Kuusijärvellä 
lauantaina 22.09. klo 10.30 – 17

Hei  70- ja 80-luvulla aktiivisesti Kuu-
loliiton toiminnassa mukana olleet 
ikinuoret!

Tervetuloa viihtymään ja viettämään 
rentoa viikonloppua kauniiseen ja 
tuttuun Kopolaan. Muistelemme hyviä 
aikoja vanhojen tuttujen seurassa. 
Keskustelemme myös, miten maailma 
on muuttunut. Rentoudumme päivän 
aikana myös  liikuntaa, esimerkiksi 
frisbeegolfia tms. Virkistysviikonlop-
pu sopii kaikille niille, jotka nauttivat 
keskustelusta, rennosta liikunnasta, 
saunomisesta, makkaran paistosta ja 
mukavasta oleilusta.

Perjantaina 28.9.2018 saavumme ilta-
päivällä Kopolaan. Tarjolla iltapalaa.
Sunnuntaina 30.9.2018 klo 12 päätäm-
me viikonlopun lounaaseen.
Paikka:   Kopolan kurssikeskus
Osoite:   Velisjärventie 50, 
 17800 Kuhmoinen
Hinta:  110  euroa omilla lakanoilla,
 125 euroa Kopolan lakanoilla

50+ virkistysviikonloppu 
Kopolassa 28.-30.2018

Ilmoittautumiset viimeistään 
17.9.2018 Kopolaan Ulla Saloselle / 
Sanna Lehtovärelle.
Kerrothan ilmoittautumisen yhteydes-
sä, haluatko käyttää omia vai Kopolan 
lakanoita ja eritysruokavaliosta. Ilmoi-
ta myös halukkuudestasi majoittua 
esteettömään huoneeseen.

Ilmoittautuminen
Ulla Salonen (ulla.salonen@kuuloliitto.
fi)  p. 03 5522111
Sanna Lehtoväre (sanna.lehtovare@
kuuloliitto.fi)  p.0407703803

Lisätiedustelut
Päivi Pöntys paivi.pontys@kolumbus.fi 
tai tekstiviestillä  040 56 323 71
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Syyskuu 
Huom. Syyskuun aikana induktiosilmuk-
ka ei ole varmuudella toiminnassa, mut-
ta kirjoitustulkkaus onnistuu. 

ma 17.9. klo 13.00 
Kuntoutusohjaaja Mira Vuoriheimo:    
Kuulon kuntoutus eläkeläisille 
- Tuula 
ma 17.9. klo 16-17.30 
Viitotun puheen opiskelua
- Marja-Liisa 
ma 24.9. klo 16-17.30 
Viitotun puheen opiskelua
- Marja-Liisa 
la 29.9. klo 10-15 
Kuuloautopäivä (s. 22)

 Lokakuu

ma 1.10. klo 13.00 
Bingo 
- Marja-Liisa ja Maire
ma 1.10. klo 16-17.30 
Viitotun puheen opiskelua
- Marja-Liisa 
ti 2.10. klo 12.00 
Kortinpeluuta
- Pirjo 
ti 2.10. klo 16 alkaen 
Kädentaitoja
- Pirjo
ke 3.10. klo 17-20.30 
Rally 2018 Ahvenanmaalla, 
Kalle Tervaskari ja Pertti Köyste
- Sirpa
6.10. klo 12.00 
Kortinpeluuta
- Pirjo 
8.10. klo  16-17.30 
Viitotun puheen opiskelua
- Marja-Liisa 
15.10. klo 13.00 
Keskustelua remontista sekä kevään 
ohjelman suunnittelua
- Tuula 
15.10. klo 16-17.30 
Viitotun puheen opiskelua
- Marja-Liisa 

Yhdistyksellä tapahtuu - syksy 2018
16.10. klo 16 alkaen 
Kädentaitoja
- Pirjo
17.10  klo 16-19 
esteettömyysilta Scandic Parkissa 
(takakansi) 
18.10. klo 14-17 
Kirjallisuutta: keskustelemme Lee-
na Lehtolaisen teoksesta Henkivar-
tija - Päivi
22.10. klo 16-17.30 
Viitotun puheen opiskelua
- Marja-Liisa 
23.10. klo 12.00 
Kortinpeluuta
- Pirjo 
23.10 klo 17-19 
Elämä on opiskelua - töissä ja 
vapaa-ajalla. Keskustellaan mitä 
vaatimuksia elämä meille asettaa 
itsensä kehittämiseksi 
-Heini
25.10. klo 16-17 
Kahvila Helkan tupa
- Mari
25.10. klo 17-19 
Yhdistyksen syyskokous (s. 21)
27.10. klo 12.00 
Kortinpeluuta
- Pirjo 
29.10. klo 16-17.30 
Viitotun puheen opiskelua
-Marja-Liisa 
30.10 klo 16 alkaen 
Kädentaitoja
- Pirjo
31.10 klo 17-20.30 
Keskusteluilta: Asioita, joihin tar-
vitaan parannuksia yhteisvoimin 
- Sirpa

 Marraskuu

5.11. klo 13.00 
Bingo
- Marja-Liisa ja Maire
5.11. klo 16-17.30 
Viitotun puheen opiskelua
- Marja-Liisa 

6.11. klo 12.00 
Kortinpeluuta
- Pirjo 
9.11. klo 18.00 
Punaviinikoulu (s. 23) 
12.11. klo 16-17.30 
Viitotun puheen opiskelua
- Marja-Liisa 
13.11. klo 12.00 
Kortinpeluuta
- Pirjo 
13.11. klo 16 alkaen 
Kädentaitoja
- Pirjo
14.11. klo 17-20.30 
Liisa Sammalpenger: “Tulkkauk-
sen ja kirjoitustulkkauksen monet 
vaiheet vuosien varrella tähän 
päivään”  
- Sirpa
17.11. klo 12.00 
Kortinpeluuta 
- Pirjo 
19.11. klo 13.00  
Risto Sippola ja Jukka Saarinen 
laulattaa
- Tuula 
19.11. klo 16-17.30
Viitotun puheen opiskelua
- Marja-Liisa 
22.11. klo 14-17 
Kirjallisuutta: keskustelemme Jenni 
Haukion (toim.) runoteoksesta 
Katso pohjoista taivasta
- Päivi 
22.11. klo 18-20 
Kahvila Helkan tupa
- Mari
26.11. klo 16-17.30 
Viitotun puheen opiskelua
- Marja-Liisa 
27.11 klo 12.00 
Kortinpeluuta
- Pirjo
27.11. klo 16 alkaen 
Kädentaitoja
- Pirjo
28.11. klo 17-20.30 
Tietokilpailu
- Sirpa
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29.11. klo 17.30-19 
Krista Launonen: KUVAN VOIMA-  
inspiraatioluento (s. 22)

 Joulukuu

3.12. klo 13.00 
Itsenäisyyspäivä -  mitä itsenäisyys 
meille merkitsee?
-Tuula 
3.12. klo 16-17.30 
Viitotun puheen opiskelua
- Marja-Liisa
10.12. klo 16-17.30 
Viitotun puheen opiskelua
-Marja-Liisa 
15.12. klo 15-17 
Joulujuhla (s.23) Vetäjät

Heini Mäkinen: 
heini.makinen@helky.fi 
044 540 7699

Jaana Virkki: 
jaana.virkki@helky.fi 
040 4141887

Marja-Liisa Kaasinen: 
marjaliisa.kaasinen@helky.fi 
050 5829875

Mari Myllymäki: 
mari.myllymaki@helky.fi 
045 6781479

Pirjo Hakanen: 
pirjo.hakanen@helky.fi 
050 594 1916 (vain tekstarit)

Päivi Pöntys: 
paivi.pontys@helky.fi

Sirpa Korkeamäki: 
sirpa.korkeamaki@helky.fi 

Tuula Marttinen:  
tuula.marttinen@helky.fi  
050 3411454 

Viivi Kilpeläinen: 
viivi.kilpelainen@helky.fi  

 Tammikuu

7.1. klo 16-17.30 
viitotun puheen opiskelua
- Marja-Liisa
10.1.klo 17-20 
UNELMAKARTTA - VISION BOARD: 
kohti toivottua tulevaa. (s.23)
14.1. klo 13.00  
Arja Niemelä: Kopolassa tapahtuu. 
Uusi Kopolan mainosvideo 
-Tuula
14.1. klo 16-17.30
Viitotun puheen opiskelua
Marja-Liisa
21.1. klo 16-17.30 
Viitotun puheen opiskelua
-Marja-Liisa
28.1. klo 16-17.30 
Viitotun puheen opiskelua 
- Marja-Liisa
31.1  klo 14 - 17 
Kirjallisuutta: keskustelemme 
Markku Rönkön teoksesta Talon-
mies
- Päivi

 Helmikuu

4.2.  klo 16-17.30 
Viitotun puheen opiskelua
- Marja-Liisa
11.2. klo 16-17.30
Viitotun puheen opiskelua
- Marja-Liisa
18.2.  klo 16-17.30 
Viitotun puheen opiskelua
- Marja-Liisa
25.2.  klo 16-17.30 
Viitotun puheen opiskelua
- Marja-Liisa

11.9. klo  16-17
25.9. klo 16-17
9.10. klo  16-17
23.10. klo 16-17
6.11. klo 16-17
20.11. klo 16-17
4.12. klo 16-17

KeilaBeli pidetään
FunBowling-hallilla,
Helsinginkatu 25

Vetäjänä Jaana Virkki
jaana.virkki@helky.fi 
040 4141887

Keilakerho KeilaBelin vuorot syksyllä 2018
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Krista Launonen on kuvataiteilija, tie-
tokirjailija, luovuusasiantuntija, luen-
noitsija ja taideterapeutti. Hän on 
työskennellyt myös aikakauslehtien 
toimittajana, toimituspäällikkönä ja 
päätoimittajana (Trendi, Voi hyvin). 
Hän on kirjoittanut myös useita tieto-
kirjoja, joista viimeisin ”Luovuus lähtee 
käsistä” (Gummerus, 2014) käsittelee 
arkiluovuutta. 

KUVAN VOIMA - ajatuksia 
herättävä inspiraatioluento: 
Miten visuaalinen kulttuuri auttaa työ-
hyvinvointiin ja miten sillä voi kohen-
taa työssä jaksamista? Miten jokainen 
voi hyödyntää kuvia itsetuntemuksen 
ja luovuuden lisäämiseen? 

Kuvataiteilija ja taideterapeutti Krista 
Launonen 29.11. klo 17.30-19.00
Helkan tuvalla
 
Tilaisuuteen tilataan kirjoitustulkkaus.
 
Sitovat ilmoittautumiset 15.11. men-
nessä: heini.makinen@helky.fi 

Luento on Helkyn jäsenille maksuton, 
ei-jäseniltä laskutetaan 40 euroa. Ta-
pahtuma toteutuu, kun vähintään 15 
henkilöä osallistuu.

Huom! Mikäli perut tulosi ilmoittautu-
misajan umpeuduttua, tai jätät saapu-
matta paikalle, yhdistys laskuttaa 30 
euroa (pl. lääkärintodistuksella peruu-
tukset).

Yhdistyksellä tapahtuu

Kahvila Helkan tupa
Helkan tupa muuttuu kahvilaksi
25.10. klo 16-17 
(syyskokous klo 17 alkaen)
22.11. klo 18-20 

Helkan tuvassa on luvassa kahvia 
palan painikkeella. Vapaaehtoinen 
kahvimaksu.

Kahvittelun lomassa on mukava ti-
laisuus rupatella vertaisseurassa ja 
tavata kavereita.

Mikäli tarvitset henkilökohtaisen 
tulkin, tilaathan sellaisen mukaasi. 
Kahvilassa ei ole yleistulkkausta.

Tulehan kahville juuri remontoi-
tuun Helkan tupaan!

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN

Helsingin Kuuloyhdistys ry:n syyskokous pidetään 
25.10.2018 klo 17 alkaen Helkan tuvalla 

osoitteessa Haagan urheilutie 12, Helsinki.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen § 13 määräämät asiat.
Lisäksi päätetään hallituksen puheenjohtajien ja jäsenten palkkioista 

sekä sijoitusasuntojen myymisestä.

Kokoukseen on tilattu kirjoitustulkkaus. 

Kokousmateriaali on saatavissa 15.10.2018 alkaen 
sähköpostilla sihteeri@helky.fi tai Helkan tuvalta.

Kahvila Helkan tupa on auki klo 16 alkaen.

Tervetuloa!
Hallitus
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Palataan ajatuksissa Krista Launosen inspiraatioluentoon ja luodaan oma unel-
makartta. Ota mukaan mieluinen kuva itsestäsi (vapaaehtoinen).  Voit osallis-
tua, vaikka et olisi ollut inspiraatioluennolla marraskuussa.

Tilaisuuteen tilataan kirjoitustulkkaus. Ilmoittaudu 6.1. mennessä, jos haluat 
varmistaa itsellesi materiaalit unelmakartan tekoa varten.
 
Tiedustelut ja Ilmoittautumiset: heini.makinen@helky.fi

Punaviinikoulussa tutustutaan viinin 
kasvatus- ja valmistusmenetelmiin 
sekä harjoitellaan viininmaistelutek-
niikkaa. Pruuvissa perehdytään myös 
viinin makuun vaikuttaviin tekijöihin 
sekä pyritään tunnistamaan omat vii-
nimieltymykset. 

Maisteltavana on viisi täysin erilaista 
viiniä eri rypälelajikkeista:

Beaujolais Noveau
Pinot Noir
Chianti
Tempranillo
Shiraz

Maistelun kylkeen tulee pieniksi syö-
täviksi pintxoksia, eli Baskimaan ta-
paksia erilaisilla täytteillä - kasvista ja 
lihaa.

Helkyn jäsenhinta on 25 euroa/henki-
lö ja ei-jäseneltä laskutamme 50 eu-

Yhdistyksellä tapahtuu

roa. Tilaisuuteen mahtuu 30 henkilöä 
ja se toteutetaan, kun vähintään 10 
henkilöä osallistuu. Osallistumismak-
su laskutetaan ilmoittautumisajan jäl-
keen, jonka jälkeen ei enää ole maksu-
tonta peruutusta (pl. lääkärintodistus).

Tilaisuus on kirjoitustulkattu ja käy-
tämme induktiosilmukkaa - joten tulet 
nauttimaan kuuloestettömästä tapah-
tumasta.

Lämpimästi tervetuloa maistelemaan 
ja haistelemaan punaviinejä iloisessa 
pikkujouluhengessä ja mukavassa ver-
taisseurassa!

Ilmoittaudu 2.11. mennessä 
helky.fi/ilmoittaudu

Toissijaisesti voit ilmoittautua teksti-
viestitse tai soittamalla 045 123 2624

Tiedustelut: mari.myllymaki@helky.fi

Punaviinikoulu
9.11.2018 kello 18-20 

Helkan tuvalla

Helky juhlii taianomaista joulunalusaikaa 
vauhdikkaan taikashown ja lähitaikuuden 
merkeissä, Suomen kysytyimmän taikurin, 
Kim Wistin seurassa. Tule, koe ja ihastu! Nau-
timme torttukahvit ja tunnin mittaisen esityk-
sen.

Lämpimästi tervetuloa esteettömään, kuu-
loestettömään ja kirjoitustulkattuun kaikille 
jäsenille avoimeen juhlaan!

Ilmoittaudu torttukahvien vuoksi 5.12.men-
nessä helky.fi/ilmoittaudu
Toissijaisesti voit ilmoittautua tekstiviestitse 
tai soittamalla 045 123 2624 / Helky  

Tiedustelut
mari.myllymaki@helky.fi

Joulujuhla
lauantaina 15.12.18  

kello 15.00
Helkan tuvalla

UNELMAKARTTA - VISION BOARD: 
kohti toivottua tulevaa

10.1.2019  kello 17-20 Helkan tuvalla
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Nuoret

Helsingin Kuuloyhdistys ry, LapCI ja Kuuloliitto järjestävät 
yhteistyössä tapaamisia n. 11-17- vuotiaille huonokuuloisil-
le nuorille pääkaupunkiseudulla. Tapaamisissa olemme käy-
neet mm. keilaamassa, hohtominigolfissa, tehneet pizzaa ja 
pelailleet erilaisia pelejä. 

Jos sinua alkoi kiinnostamaan nuorten toiminta, niin lähde 
vaan rohkeasti mukaan! Mulle voi laittaa viestiä niin voin li-
sätä sinut nuorten oman Whatsapp-ryhmän jäseneksi. Et ole 
ainoa, joka on tullut tapaamisiin aluksi yksin, mutta tapaami-
sen jälkeen lähdet varmasti monta uutta kaveria rikkaampa-
na kotiin!  - Viivi

Syksyn nuorten tapaamiset: 
6.10. , 10.11., 1.12. 
Helkan tupa, Helsingin Kuuloyhdistys ry

Ilmoittautumiset ja lisätietoa:
Nuoriso-ohjaaja Viivi Kilpelainen
p.044 752 5565
viivi.kilpelainen@kuuloliitto.fi

Mitä?-kahvila on avoin ja maksuton kahvila kaikille 18-29-vuo-
tiaille nuorille. Kahvilassa voit tavata vanhoja ja uusia kuulo-
kavereita. Ohjelmassa mm. kahvittelua, pelailua ja hauskaa 
yhdessä oloa. 

Syksyn Mitä-kahvilat:
15.9. Helsingforsregionens hörselförening rf
8.12. Helkan tupa, Helsingin Kuuloyhdistys ry

11-17-vuotiaat 18-29-vuotiaat

Snapchat: moottorivipu
Instagram: @moottorikorvat
Facebook: Moottorikorvat
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KUULOAUTO
ASIAA KUULOSTA HELKAN TUVALLA

LAUANTAINA 29.9.2018 KLO 10-15

Tule tutustumaan juuri remontoituihin
Helsingin Kuuloyhdistyksen tiloihin!

Tuvan pihassa on Kuuloliiton Kuuloauto, jossa voit testaut-
taa kymmenessä minuutissa kuulosi ja saat neuvoja kuu-
loasioissa. Kuuloseula maksaa 5 euroa ja seulaan jaetaan 

saapumisjärjestyksessä jonotusnumerot.

Tuvassa on tarjolla kahvia ja korvapuusteja sekä kaksi 
asiantuntijaluentoa, joiden jälkeen saa 
esittää mieltä askarruttavia kysymyksiä. 

 
 Tuvalle on esteetön ja vapaa pääsy. 

Lämpimästi tervetuloa!

Tiedustelut: mari.myllymaki@helky.fi

12.30-13.30  
Ikäkuulon oireet, 

vaikutukset ja 
kuulonkuntoutuksen 

palvelut
Anniina Lavikainen, 

Kuuloliitto ry 
 
 

14.00-15.00 
Tietoa tinnituksesta eli 

korvien soimisesta
Markku Toukola, 

Suomen Tinnitusyhdistys ry

Luennot ovat 
kuuloesteettömiä - 

tilassa on 
induktiosilmukka ja luennot 

ovat kirjoitustulkattuja.

HELKAN TUPA
Haagan urheilutie 12

00320 Helsinki

www.helky.fi
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Kevätkokous ja ylimääräinen kokous
Ylimääräinen kokous pidettiin 26.3. Kokouksen päätöksellä 
hallitus halusi varmistaa, että 250.000 euron remonttivaltuu-
det koskevat yhdistyksen käyttämää rahaa eikä koko remon-
tin kustannuksia. Paikalla oli 16 jäsentä ja kokous kesti reilu 
tunnin. 

Yhdistyksen historian ensimmäinen kevätkokous pidettiin 
24.5. Iiriksessä. Kokous kesti vajaa kolme tuntia ja paikalla oli 
18 jäsentä. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituk-
selle vastuuvapauden. Tilinpäätös oli 128.018,02 euroa yli-
jäämäinen. Vuosikertomus hyväksyttiin pienillä muutoksilla. 
Hallitukselle annettiin valtuudet valita Kuuloliiton liittohalli-
tukseen ehdokas, joiksi ilmoittautui kokouksessa Heikki Niemi 
ja Ville Myllymäki. 

Remontti
Urakkasopimus allekirjoitettiin 24.5. ja työt alkoivat kesäkuun 
alussa. Tilat vastaanotettiin 17.8. Töitä on tehty koko kesä niin 
työmaalla kuin meillä vapaaehtoisilla remonttia valvoessa. 
Remonttiurakka on pysynyt kustannusarviossaan. Remontis-
ta enemmän omassa artikkelissaan toisaalla lehdessä. Syksyn 
aikana kilpailutetaan ja hankitaan irtaimistoa sisältäen tulk-
kausnäytöt ja äänentoisto mikrofoneineen. Myönnetty avus-
tus näyttäisi hienosti riittävän remontin ja irtaimiston katta-
miseen.

Talousasiat
STEA tilitti kesällä yhdistyksen tilille 70% (130 000 euroa) 
yhteenlasketuista urakan arvioidusta kustannuksista, inva-
rampista ja asbestitöistä. Kirjanpito on yhteistyössä tilitoi-
mistomme Vata Järjestöpalvelun kanssa pidetty ajan tasalla 
ja kunnossa. Yhdistyksellä on tällä hetkellä pankkilainaa n. 
120000 euroa ja taloyhtiölainaa n. 35000 euroa. Velkojen hoi-
taminen ei kuitenkaan muodosta uhkaa yhdistykselle.

Yhdistys on saanut toiminta-avustusta Saara Kivirannan sääti-
öltä 10 000 euroa ja Kuulon Tuki ry:ltä 2000 euroa. Päivämää-
räsekaannuksen takia järjestöavustushausta myöhästyttiin. 
Helsingin kaupungin liikuntavirasto ei myöntänyt toimin-
ta-avustusta. Yhteensä avustukset Helsingin kaupungin sosi-
aali- ja terveysviraston avustuksen kanssa ovat 16 000 euroa. 
Avustukset ovat merkittävä osuus (21%) yhdistyksen tämän 
vuoden talousarvion tuloista.

Viestintä
Uutiskirje perustettiin keväällä, ja se on tämän jäsenlehden 
ja nettisivujen ohella yhdistyksen tärkeimpiä tiedotuskanavia. 
Sillä on tällä hetkellä 356 tilaajaa. Syksyn tullen uutiskirjettä 
on tarkoitus tulostaa tuvalle. Hyvin monella sähköposti kui-
tenkin on, joten kannustamme tilaamaan uutiskirjeen itsel-
leen, ellei se jo tule. Näin säästämme myös ympäristöä, kun 
turha paperijäte vähenee.

Kesän aikana on suunniteltu yhdistykselle uutta korttiesitet-
tä. Vuosien saatossa nykyinen logo on venynyt siihen ja tähän 
suuntaan, eikä sille ollut digitaalista alkuperäistiedostoa. Uusi 
logo on kuin vanha, mutta nyt sen mittasuhteet eivät enää 
“leviä” niin helposti. 

Kotisivut ovat olleet uudistuksen alla, ja niiden pitäisi pela-
ta tämän lehden julkaisun aikaan. Edelliset sivut ehtivät olla 
käytössä neljä vuotta. Toivottavasti uusilta sivuilta löytyy asiat 
paremmin.

Toiminta
Suviristeily oli suosittu ja myyty loppuun. Varasijoilta pääsi liki 
kymmenen osallistujaa peruutuksien tullessa. Oli hienoa olla 
mukana ja nähdä niin paljon yhdistyksen väkeä. Viime aikoina 
on ollut haastavaa saada väki liikkeelle. Toivottavasti syksyn 
ohjelma kiinnostaa ja niihin osallistutaan runsain joukoin. 
Uudistuneet tilat toivottavasti myös houkuttelevat käymään 
Haagassa.

Yhdistyksen 85-vuotisjuhlat pidetään lauantaina 18.5.2019. 
Juhla pidetään Valkeassa talossa ja jatkot Helkan tuvalla. Lai-
ta päivämäärä ylös! Tilaisuudet ovat jäsenille maksuttomia. 
Tarkka ohjelma ja ilmoittautumiset kerrotaan kevään 2019  
Kuuloset-lehdessä.

Syksyllä 2002 ilmestyi Kuuloset-lehti, jossa oli sisäkorvaistu-
tekerho CiBelin mainos. Kirsi Mikkanen perusti kerhon vielä 
asuessaan Helsingissä. Samassa lehdessä oli kuuroutuneiden 
kerhon 20-vuotisjuhlien mainos. Nyt kerhoajattelusta pyri-
tään ulos, jospa muutoksella saataisiin väkeä taas liikkeelle. 
Aika näyttää, miten tulee sujumaan.

Muita asioita
Samaisessa syksyn 2002 Kuuloset-lehdessä Eija Isakssonia 
puffattiin ensimmäistä kertaa liittohallitukseen. Tietyllä taval-
la ympyrä sulkeutuu nyt, kun Eija on lopettanut 15-vuotisen 
kautensa liittohallituksessa ja uutta verta on valumassa sinne. 
Vieläpä täsmälleen saman ikäisinä. Helkyläisillä on osaamista, 
ja sitä on laajalti käytetty liiton eri toimielimissä kautta vuo-
sien. 

Syyskokous pidetään 25.10.2018 klo 17 alkaen Helkan tuvalla. 
Kokouksessa valitaan hallituksen jäsenet ja yhdistyksen pu-
heenjohtaja sekä vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talous-
arvio vuodelle 2019. 

Sirpa Korkeamäki (varajäsen) on eronnut hallituksesta ja kes-
kittyy jatkossa toiminnan järjestämiseen.

Arkistoa on siivottu ja sitä on saatu digitoitua jo 30 mapin ver-
ran, mikä on yli puolet koko arkistosta. PDF-sivuja syntyi 6050. 

Ville Myllymäki

Hallituksen kuulumisia
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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

Markku Kunnas, varajäsen
markku.kunnas@helky.fi

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

Jos  haluat  t ietää mitä  yhdistyksel lä  tapahtuu, 
t i laa  sähköinen uut isk i r jeemme.  Se i lmestyy 
n.  kerran kuukaudessa,  pois luk ien loma-ajat .

T i laus  tapahtuu osoitteessa:
www.helky.f i /uut isk i r je
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Seuraa Helkyä sosiaalisessa mediassa

https://www.facebook.com/helsinginkuuloyhdistys

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

https://twitter.com/HelkyRy



Ohjelma
16.00   Tervetulosanat, Jussi Rissanen, Scandic Park
16.05   Esteettömyys Scandic-hotelleissa, Accessibility Director/
  esteettömyyslähettiläs Magnus Berglund. Luentokieli englanti.
17-17.30  Korvapuustikahvit
17.30   Tervehdyspuheenvuorot: 
  Ville Myllymäki, puheenjohtaja / Helsingin Kuuloyhdistys ry
  Anneli Iltanen, puheenjohtaja / Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry
17.45   Näkövammaisten esteettömyys: Juha Sylberg / Näkövammaisten liitto ry
18.15   Kuulovammaisten esteettömyys: Sami Virtanen / Kuuloliitto ry
19.00   Tilaisuus päättyy
 
Tilaisuuteen mahtuu 100 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittaudu ensisijaisesti helky.fi/ilmoittaudu ja 
toissijaisesti tekstiviestitse tai soittamalla p. 045 123 2624
 
Tiedustelut: mari.myllymaki@helky.fi

Lämpimästi tervetuloa viettämään esteetöntä vammapäivää!

Esteettömyysilta
Vammapäivänä 17.10.kello 16-19

Hotelli Scandic Park, Hki
View 1-tila, 9. kerros  

Tilaisuudessa kirjoitustulkkaus 
ja salissa induktiosilmukka.
Saliin on esteetön pääsy.


