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Primulan kahvilassa Kalevankadulla kokoontui 14.4.1934 
yhdeksän henkilöä ruustinna Naimi Päiwiön aloitteesta perus-
tamaan Suomen Huonokuuloisten Huoltoliiton Helsingin pai-
kallisosastoa. Ensimmäiseksi puheenjohtajakseen kokous valit-
si korvalääkärin, professori Yrjö Meurmanin. Paikallisosasto re-
kisteröitiin itsenäiseksi yhdistykseksi 4.7.1947 nimellä Helsin-
gin Huonokuuloiset ry. Puheenjohtajana oli tuolloin dipl.ins. 
Eino Harve. Yhdistys tuli taloudellisesti itsenäiseksi ja saattoi 
aloittaa varainhankinnan tähtäimenään mm. oman toimihuo-
neiston hankinta, johon hajanainen toiminta voidaan keskittää. 

Kesti 33 vuotta, ennen kuin unelma omasta huoneistosta to-
teutui. Oma huoneisto vilkastutti yhdistyksen toimintaa ja jä-
senmäärä kasvoi hurjaa vauhtia. 1960-luvulla jäsenmäärä kol-
minkertaistui! Yhdistys laajensi toimintaansa aloittamalla 
nuorten toiminnan 1960-luvun lopulla ja kuuroutuneiden toi-
minnan 1980-luvun alussa. Saimme myös testamenttilahjoituk-
sia, joiden pääomat rahastoitiin ja vuotuinen tuotto käytettiin 
toimintaan. Lisäksi Helsingin kaupungin toiminta-avustukset 
ja jäsenten aktiivinen työ myyjäisten yms. muodossa mahdollis-
tivat sen, että yhdistyksen toiminta 1970- ja 1980-luvulla oli vil-
kasta vailla taloudellisia huolia. Meri-Teijosta hankittiin loma-
huoneisto 1988  jäsenistön käyttöön. LomaTeijon  käyttö väheni 
vähitellen ja edessä oli talon peruskorjauksia, joten tuotot eivät 
olisi riittäneet kattamaan tulevia korjauksia. Myyntivaltuudet 
saatiin yhdistyksen vuosikokoukselta 2010. Loppuvuonna yh-
distys hankki uuden sijoitusasunnon Kuusitieltä, jonka rahoit-
tamiseen käytettiin LomaTeijosta saatuja rahoja.

Tultaessa 1990-luvulle pari ensimmäistä vuotta meni vielä 
taloudellisesti hyvin, mutta Suomen taloudellinen lama alkoi 
näkyä myös yhdistyksen taloudessa. Kaupungin avustukset oli-
vat supistuneet ja rahastojen korkotuotto pienentynyt selvästi. 
Edessämme on tarkan markan linja: Joko lisätään muita tuloja 
tai karsitaan nykyisiä menoja! 

Jäsenmäärä oli kuitenkin pysynyt 90-luvun lama-ajoista tä-
hän päivään asti vaihdellen 900:n määrän molemmin puolin. 

Antti Sillanpään esityksestä yhdistys alkoi koota tietopakettia 
kuulovammaisista. Tämä rahallisesti merkittävin tempauksem-
me oli vuosina 1987 ja -88 toteutettu Kuulovammaistietopaket-
ti-projekti (KUTI), johon saimme Raha-automaattiyhdistykseltä 

KAHDEKSAN  VUOSIKYMMENTÄ + 
VIISI VUOTTA

RAY) yhteensä 290.000 markkaa. Valmiina paketti käsitti kaksi 
isoa mappia, joissa toisessa oli kirjallinen aineisto (155 sivua) ja 
toisessa luentokalvot (111 kalvoa). Lisäksi pakettiin kuului noin 
20 minuutin videokasetti, joka kuvasi huonokuuloisen elämää 
arkielämän tilanteissa. Valmis paketti jaettiin kaikille Kuulon-
huoltoliiton jäsenyhdistyksille

ja piireille. Erittäinkin luentokalvot ovat osoittautuneet halu-
tuiksi ja käytetyiksi niin oppilaitosten kuin Kuulonhuoltoliiton 
luentotilaisuuksissa.

Projekti oli monessa mielessä ainutlaatuinen, sillä ensim-
mäistä kertaa Kuulonhuoltoliiton jäsenyhdistys sai suoraan 
RAY:ltä varoja omaan projektiinsa ja ainutlaatuista oli sekin, 
että Helsingin Huonokuuloiset ry jakoi tuottamansa aineiston 
myös Kuulonhuoltoliiton muiden paikallisyhdistysten (98 yh-
distystä) ja piirien (8 piiriä) käyttöön, vaikka alkuperäinen tar-
koitus oli paketin valmistaminen vain yhdistyksen omaan käyt-
töön. Tämä vaati yhdistykseltä melkoista taloudellista uhrausta 
(14 000 mk). Vuonna 2004 yhdistyksen järjestämässä Oikeus 
kuulla? -luentotilaisuudessa kansanedustaja, Kuulohuoltoliiton  
entinen ylilääkäri Eero Akaan-Penttilä käytti omassa luennos-
saan näitä 15 vuoden takaisia Kuti-kalvoja.

Helsingin Huonokuuloiset muutettiin 53 vuoden nimivään-
nön jälkeen vuonna 2012 Helsingin Kuuloyhdistykseksi. Vii-
meisin rutistuksemme on ollut Helkan tuvan osto Haagassa. 
Yhdistyksen 85-vuotisjuhlaa vietettiin 18.5.2019 Valkeassa Ta-
lossa ja jatkot viimeisen päälle stailatussa  valoisassa,  tyylik-
käässä huoneistossa. 

Tästä on hyvä jatkaa. 
 
Päivi Pöntys

Tämän kirjoituksen alkuosa perustuu silloisen puheenjohta-
ja Kalle Tervaskarin Kuuloset-lehden nro 1/1994 pääkirjoituk-
seen ”Kuusi vuosikymmentä”  päivitettynä ”Kahdeksan vuosi-
kymmentä + viisi vuotta” .

PÄÄKIRJOITUS
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HELSINGIN KUULOYHDISTYS 85 
VUOTTA

Lämmin kevätaurinko 
helli kansaa Helsingin 
Kuuloyhdistyksen juh-
listaessa 85-vuotista 
taivaltaan. Lauantaina 
18. toukokuuta 
Valkeassa talossa vie-
tetyt juhlat kokosivat 
lähes sata yhdistyk-
sen jäsentä ja ystävää 
paikalle.

VipuBeliläiset avasivat juhlan esittämällä Helkylle Helka Kaipaisen kirjoittaman, ja Sari Kivimäen ohjaaman juhlarunon.
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Viralliset puheet juhlassa antoivat Kuuloliiton puheenjohtaja Jouni Aalto, Helsingin kaupungin esteettömyysasiamies Pirjo Tujula sekä yhdistyksen puheenjohtaja Ville Myllymäki. Puheiden 
jälkeen jaettiin ansiomerkit ansioituneille jäsenille.:

Juhlien alkupuoliskolla nähtiin Jenni-Juulia Wallinheimo-
Heimosen esitys. Wallinheimo-Heimosen esitys yhdisti 
taiteilijan puheen videoruudulla pyörivään videoteokseen. 
Esitys toi esille vammaisuuteen liittyviä teemoja ja ky-
symyksiä, välillä humoristisesti, välillä synkästikin, mutta 
kuitenkin hyvin inhimillisellä ja lämpimällä tavalla.

Juhlan loppupuoliskon kruunasi viittomakielinen stand-up 
koomikko Gavin Lilley. Viittomakielellä esitetty, viittoma-
kielen tulkin kääntämä ja vielä kirjoitustulkattu esitys oli 
selvästikin onnistunut. Huumori kattoi yleisölle yhteisiä 
ja tuttuja asioita kuulemattomuuden ja kommunikaation 
haasteista. Lilleyn mahtavalla eläytymisellä kerrotut tari-
nat ja vitsit tempasivat yleisön mukaan nauramaan.

 Ansiomerkin saajat

Pronssinen ansiomerkki:
Esa Eskelinen
Heidi Yrjänäinen
Matti Kumpulainen
Tuula Marttinen
Sulo Roiha
Heini Mäkinen

Hopeinen ansiomerkki:
Jaana Virkki
Pirjo Hakanen
Sirpa Korkeamäki
Jouni Aalto
Liisa Sammalpenger

Kultainen ansiomerkki:
Virpi Ekosaari
Mari Myllymäki
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Helky 85

Jos olosi on ankea ja mikään ei nyt huvita, 
niin suuntaa kulkus Helkyyn, siellä mieles elpyy.
On siellä aina mukava, ystäviä kohdata. 
Silloin lämpimästi halataan ja kohta yhdessä nauretaan.
On Helkyllä monenlaista toimintaa, askartelua, 
viittomista, 
luentoja kaikenlaista, lisäksi viinin maistamista.
Kuulolähipalvelu siellä neuvomassa, paristoja 
kauppaamassa, 
letkut vielä vaihtamassa, parasta palvelua antamassa.
Joka toinen keskiviikko kuuroutuneet kokoontuu. 
Vaikkei kuulisikaan mitään, se ei haittaa ketään.
On siellä kaksi tulkkia, he kirjoittavat koneella, 
kaiken puheen näkyväksi, jokaiselle luettavaksi.

Siellä ei tarvitse teeskennellä, saapi olla omanlainen. 
Kaikki siellä hyväksytään, yksin ei jää yksikään.
Helkyllä on hallitus, tottakai! Yhdessä siellä pohtivat, 
miten mennä eteenpäin, tehdäänkö noin, vai tehdäänkö 
näin.
Nuijaa siellä heiluttelee Ville Vallaton, jöötä pitäwmässä 
hälle Mari- vaimo on. 
Mukavia retkiä, hauskoja hetkiä, nuijan koputuksella 
päätetään.
Helkyllä on takanaan pitkä elinkaari. Se on vanha yhdis-
tys, muttei mikään vaari. 
Komia ikä Helkyllä siis, vuosia onkin jo kahdeksan viis.

-Helka Kaipainen-

Loppusanojen ja yhdessä lauletun Suvivirren jälkeen juhlayleisö nautti juhlalounaan Valkean talon ravintolassa. Juhlien jälkeen siirryttiin cocktailtilaisuuteen Helkan tuvalle, missä iloinen 
puheensorina ja menneiden muistelu jatkui iltaan asti.
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Kuka olet?
Olen Heikki Niemi, tällä hetkellä eläke-
läinen. Lapsesta lähtien olen ollut kuulo-
vammainen ja käynyt normaalit koulut. 
Kauppaopistosta valmistuin yo-merkono-
miksi. Liityin jäseneksi -76.

Milloin olet löytänyt Helkyn ja mi-
ten lähdit mukaan?
Olin ollut jäsenenä vuoden. Opiskelin 
kauppaopistossa kokoustekniikkaa ja ha-
lusin nähdä, miten tämä tapahtuu käy-
tännössä. Yhdistyksen vuosikokouskutsu 
tuli vastaan ja sinne menin katsomaan. 
Ritva-Liisa Turunen (nyk. Schäding) käs-
ki Kopolaan seuraavaksi viikonlopuksi. 
Viikonloppu oli kuitenkin jo täysi, joten 
lopulta nukuin lattialla makuupussissa. 
Sunnuntaina oli nuorisovaliokunnan ko-
kous ja minut valittiin heti valiokunnan 
jäseneksi. Kaveri sanoi myöhemmin, että 
se oli rakettinousu.

Mitä kaikkea olet Helkyssä puuhan-
nut näiden vuosien varrella?
Perustimme nuorten kerhon, nimeltään 
Henu (Helsingin nuoret). Nimikilpailun 
tuloksena kerho sai nimekseen DesiBe-
li. Kerho toimi ns. yhdistyksenä yhdistyk-
sen sisällä. Valitsimme puheenjohtajan 
ja hallituksen ja kerholla oli oma budjet-
ti. Ajatuksena oli kouluttaa nuoria yhdis-
tystoimintaan. Yksi nuorten kerhon hal-
lituksen jäsenistä edusti yhdistyksen hal-
lituksen  kokouksessa, jotta tieto kulkisi. 
Puheenjohtajina oli mm. nykyisen liiton 

puheenjohtaja Jouni Aalto ja Jari Moisio. 
Toiminta välillä hiipui ja taas aktivoitui. 

Olin myös liittohallituksessa siinä välis-
sä ja Valkean talon avaamishommissa. 
Vuonna 1980 oli nuorten ralli. Sitä oli jär-
jestelemässä hyvä tiimi sen ajan nuorista. 
Olen ollut myös kansainvälisessä toimin-
nassa. Toimin rahastonhoitajana aiem-
min IFHOHYP:ssa (International Federa-
tion of Hard of Hearing Young People) ja 
vuodesta 2015 IFHOH:ssa (International 
Federation of Hard of Hearing).
 
Mikä on mielestäsi suurin saavutus, 
missä olet ollut mukana?
Saimme Helsingin yhdistyksen talouden 
hyvään malliin. 1980 nuorten Rallyn on-
nistuminen oli myös saavutus.

Mikä on yhdistyksen vahvuus ja 
kantava voima?
Yhdistyksen kantava voima on ihmiset. 
Jos ei ole ihmisiä, ei ole toimintaa. Aktii-
visia vetäjiä tarvitaan.
 
Kerro jokin hieno muisto 
yhdistyksestä.
Voimakkain muisto on se hyväksytyk-
si tulemisen tunne, minkä yhdistykseltä 
sain.

Kuka olet?
Helka Kaipainen, olen ollut Helkyn jäsen 
vuodesta 1962 alkaen.
 
Milloin olet löytänyt Helkyn ja 

miten lähdit mukaan?
Asuin Lahdessa ja liityin siellä heidän yh-
distykseensä vuonna 1958. Muutin Hel-
sinkiin työn perässä vuonna 1962. Lähdin 
lähes ensitöikseni KHL toimitaloon, joka 
sijaitsi silloin Hietaniemenkadulla ja ky-
syin sieltä, mistä löydän Helkyn.
 
Mitä kaikkea olet Helkyssä puuhan-
nut näiden vuosien varrella?
Olin hallituksen jäsenenä, kuuroutunei-
den kerhon vetäjänä 15 vuotta, viitotun 
puheen kerhon vetäjänä 10 vuotta. Näi-
den lisäksi olen toiminut ohjelmatoimi-
kunnassa, talkoissa leipomassa jne.

Mikä on mielestäsi suurin saavutus, 
missä olet ollut mukana?
Ehkä liittokokousedustajuus 
vuosikymmenet.

Mikä on yhdistyksen vahvuus ja 
kantava voima?
Vahvasta ME-henki, vertaisseura ja vuo-
sien ajan kestäneet ystävyyssuhteet.

Kerro jokin hauska muisto liittyen 
yhdistyksen historiaan
Olimme kerholaisten kanssa tutustumas-
sa Hietalahdenkadulla silloisessa Kuulon-
huoltoliitossa kuulon apuvälineisiin. Esit-
telijä näytti meille uutuuden, korvakap-
paleen puhdistusnesteen. Hän kysyi, että 
haluaisiko joku kokeilla sitä. Kun kukaan 
ei vastannut, niin avasin suuni: Luulen, 
että meistä jokainen on pessyt korvansa, 
joten niitä ei kannata nyt puhdistaa.

 

KONKAREILTA KUULTUA

Kuva?
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EI NIMI YHDISTYSTÄ PAHENNA VAI 
PAHENTAAKO?
Teksti: PÄIVI PÖNTYS

1934  HELSINGIN PAIKALLISOSASTO
Perustettaessa  vuonna 1934 Suomen 
Huonokuuloisten Huoltoliitolle (SHHL) 
ensimmäistä osastoa Helsinkiin sen ni-
meksi tuli Helsingin paikallisosasto. Sen 
ensimmäisenä  puheenjohtajana toimi 
professori Yrjö Meurman vuosina 1934–
1935, jonka jälkeen hän siirtyi  SHH-
L:n puheenjohtajaksi. Helsingin paikal-
lisosasto onkin Kuuloliiton vanhin kuu-
loyhdistys, joka täyttää tänä vuonna 85 
vuotta. 

1947 HELSINGIN HUONOKUULOISET RY. 
Vuonna 1947 dipl.ins. Eino Harveen pu-
heenjohtajakaudella (1946–1948) tuli-
vat paikallisosaston uudet säännöt rekis-
teröidyiksi ja osaston toiminnassa aikoi 
uusi kausi. Yhdistyksestä tuli  Helsingin 
Huonokuuloiset ry. Yhdistys saattoi nyt 
rekisteröitynä toimia itsenäisenä sekä 
sai samalla oikeudet hoitaa itsenäisesti 
varainkeräystä.

Helsingin paikallisosastolaisia huviretkellä 
Topeliusmuseoon 1935. Oikeus kuulla? Päivi Pöntys, 2005

Nimihistoriaa 85 vuoden ajalta

1959
Seuraavan kerran – 12 vuotta myöhem-
min – vuoden 1959 vuosikokouksessa 
äänestettiin yhdistyksen nimen muut-
tamisesta seuraavien uusien nimiehdo-
tusten kesken: Helsingin Kuuloinvaliidit 
ry, Helsingin Kuulonhuoltoyhdistys ry 
ja Helsingin Huonokuuloiset ry. Suorite-
tussa avoimessa äänestyksessä ei saatu 
säännöissä mainittua 2/3 äänten enem-
mistöä, joten ehdotus raukesi ja yhdis-
tyksen nimi säilyi ennallaan Helsingin 
Huonokuuloiset ry:nä.

1960
Toisen kerran nimeä yritettiin muuttaa 
vuonna 1960. Nimen muuttaminen sai 
vuosikokouksen enemmistön kannatus-
ta ja suoritetussa äänestyksessä voitti ni-
miehdotus Helsingin Kuuloinvaliidit ry. 
Liittohallitus ei kuitenkaan hyväksynyt 
ehdotettua nimenmuutosta, joten yhdis-
tys jatkoi edelleen Helsingin Huonokuu-
loiset ry:nä.

1994
Kolmannen kerran yritettiin taas kerran 
muuttaa yhdistyksen nimi – nyt 34 vuot-
ta vuotta myöhemmin – vuoden 1994 
vuosikokouksessa.    
Vuosikokouksen jälkeen silloinen pu-
heenjohtaja varanotaari KalleTervaskari 
totesi: 

”… Eniten puheenvuoroja vuosikoko-
uksessa käytettiin keskusteltaessa yhdis-
tyksen nimen muuttamisesta. Nimikes-
kustelu aloitettiin jo syksyllä. Jäsenet oli-
vat lähettäneet yli 30 erilaista muutoseh-
dotusta, joista hallituksen piirissä otettiin 
jatkoon kolme: Helsingin Kuulovammai-
set ry, Helsingin Kuuloyhdistys ry ja Hel-
singin Desibeli ry. Hallitus itse kuiten-
kin päätyi ehdottamaan vuosikokoukselle 
edelleen vanhan Huonokuuloiset-nimen 
säilyttämistä. 
      Vuosikokouksessa 1994, jossa paikalla 

oli 41 jäsentä, keskustelun jälkeen suori-
tetussa äänestyksessä 21 jäsentä oli van-
han nimen säilyttämisen kannalla.  Mer-
kille pantavaa oli, että sentään 20 jäsentä 
oli nimen muutoksen kannalla. Nimen-
muutos on sääntömuutosasia, joten se 
vaatii taakseen kokouksessa 2/3 enem-
mistön tullakseen voimaan. 

2012 HELSINGIN KUULOYHDISTYS RY
Vuoden 2011 vuosikokous yritti neljän-
nen kerran nimenmuutosta. Vuosikoko-
us yllättäen hyväksyi uudet säännöt ja sa-
malla hallituksen esittämän uuden nimen 
Helsingin Kuuloyhdistys ry. Mielenkiin-
toisinta on se, että sama nimiehdotus oli 
mukana jo vuoden 1994 vuosikokoukses-
sa äänestettäessä uutta nimeä yhdistyk-
selle. Läsnä kokouksessa oli 32 edustajaa. 
Kukaan ei ollut esittänyt muutoksia halli-
tuksen esitykseen eikä toista kannatettua 
esitystä ollut. Niinpä kokous hyväksyi yk-
simielisesti hallituksen esityksen uusista 
säännöistä ja uudesta nimestä.

Yhdistyksen nimeä oli yritetty muut-
taa 53 vuoden aikana kolme kertaa. Nel-
jännellä  yrityksellä nimenmuutos meni 
läpi ilman yhtäkään äänestystä!

2017
Kevätkokouksessa uusittiin taas sääntö-
jä. Hallitus esitti muiden sääntömuutos-
ten lisäksi Kuuloyhdistys-kirjoitusasun 
vaihtamista kuuloyhdistykseen, jolloin se 
olisi suomen kieliopin mukainen. Kokous 
kuitenkin piti isoa alkukirjainta arvok-
kaampana ja ei hyväksynyt sääntömuu-
tosta siltä osin.

Voittaneen nimen oli ehdottanut Tarja 
Mikola. Patentti- ja rekisterihallitus hy-
väksyi uudet säännöt  ja uuden nimen 
Helsingin Kuuloyhdistys ry  21.2.2012 
vain muutama päivä ennen seuraavaa 
vuosikokousta, joka pidettiin 25.2.2012!



Yhdistys järjesti logokilpailun vuonna 
1999. Ehdotuksia tuli viisi kappaletta. 
Hallituksen kuultua ulkopuolisen alan 
asiantuntijan lausunnon eri logo-vaihto-
ehdoista puheenjohtaja Aila Ahtola-Han-
nikainen avasi hallituksen kokouksessa 
yleiskeskustelun asiasta. Hallitus päätyi 
yksimielisesti kannattamaan yhtä ehdo-
tusta, joka haluttiin kääntää peilikuvaksi 
suunnittelijan myötävaikutuksella. Uu-
si logo julkistettiin yhdistyksen vuoden 
2000 vuosikokouksessa. 

Merkin oli suunnitellut Päivi Pöntys, 
joka on aiemminkin suunnitellut muita 
edelleen käytössä olevia kuulovammai-
salan logoja, nimittäin yhdistyksen De-
sibeli-logon, Kuulonhuoltoliiton logon 
(yhdessä Mirja-Liisa Ronnun kanssa) ja 
Sambian huonokuuloisten yhdistyksen 
logon.

YHDISTYKSELLE LOGO JA 
TAVARAMERKKI

KUULOSET-sana on vuoden 2004 tam-
mikuun lopusta lähtien ollut Helsingin 
Kuuloyhdistys ry:n tavaramerkki. Yh-
distys anoi sen itselleen, koska koki tär-
keäksi, että yhdistyksemme jäsenen Hilk-
ka Stènin kilpailussa ehdottama sana on 
yksinoikeudella yhdistyksen omaisuutta. 
Tähän antoi pontimen Kuusaan Kuulo-
set ry, josta Kurt Kenttä kirjoitti vuoden 
2001 Kuuloset-lehdessä:

Meidän Kuuloset-lehtemme nimi on 
niin hyvä, että yksi kuulonhuoltoyhdis-
tys on muitta mutkitta ottanut nimen 

oman yhdistyksensä nimeen! Kuusankos-
ken Kuulovammaiset ry on muuttanut ni-
mekseen Kuusaan Kuuloset ry!  Kuuloset 
on kuitenkin Helsingin Huonokuuloiset 
ry:n jäsenlehden nimi - ollut jo 20 vuotta! 
Se ei siis ole yhdistyksen nimi, eikä sellai-
seksi tarkoitettukaan.

Lehden nimestä järjestettiin aikanaan 
nimikilpailu, jonka voittaja sai yhdistyk-
seltä palkinnon. On vähintään säädy-
töntä, että Kuusankoski varastaa toisen 
keksimän nimen, eikä edes kysy lupaa 
nimenhaltijalta!”
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Yhdistyksen 85 toimintavuoden aikana 
on toiminut 17 puheenjohtajaa. Pisim-
pään puheenjohtajana toimi varanotaa-
ri Kalle Tervaskari, 15 vuotta. Toiseksi 
kauimmin nuijaa piti dosentti Eino Va-
heri, 13 vuotta. Hum.kand. Päivi Pön-
tys  vuorostaan kopautti nuijaa  8 vuotta, 
lääk.tri Sirkka Siirala 7 vuotta ja johtaja 
Veli Ilasmaa 6 vuotta.

Kaksi puheenjohtajaa oli toiminut 
useamman kerran puheenjohtajana. 
Konttoristi Mauno Makkonen kolme ker-
taa vuoden jaksoissa vuosina 1945, 1949 
ja 1953 ja kapteeni Artturi Vuorimaa taas 
kaksi kertaa kahden vuoden jaksoissa 
vuosina 1950–51 ja 1960–61. 
Vuoteen 2018 mennessä yhden vuoden 
puheenjohtajia ovat olleet ekonomi Mart-
ti Malinen (vuonna 1952), lääk.tri Pertti 
Pakarinen (1982), Eija Isaksson (2012) ja 
Peeta Piiparinen (2017).

NAISPUHEENJOHTAJIA PUOLET 
VÄHEMMÄN
Miehiä puheenjohtajina on ollut  tusinan 
verran  ja naisia kuusi. Ennen vuotta 1983 
naisia oli ollut nuijan varressa vain kak-
si, kun taas vuoden 1983 jälkeen naisia ja 
miehiä on nuijan varressa ollut yhtä mon-
ta: neljä miestä ja neljä naista.

ENNEN VALITTIIN LÄÄKÄREITÄ
Perustamisesta alkaen enemmistö pu-
heenjohtajista oli ollut lääkäreitä aina 
vuoteen 1983 asti, jolloin Kalle Tervas-
kari valittiin puheenjohtajaksi – ei kui-
tenkaan nuorimpana eikä ensimmäisenä 
huonokuuloisena!  

Nimittäin Aino Wuolle liittyi yhdistyk-
seen jo 19-vuotiaana vuonna 1935 ja tuli 
valituksi 24-vuotiaana puheenjohtajaksi 
vuosiksi 1940–44. Kapteeni Artturi Vuo-
rimaa oli huonokuuloinen jo sodan aikana 
ja hän käytti hyvin näkyvästikin korvan-
tauskuulokojettaan toimiessaan Kuulolii-
tossa ja yhdistyksessä. Emmekö osanneet 

pitää heitä omaan joukkoomme kuuluvik-
si?  Ehkä nuorempi sukupolvi ei vaan tun-
tenut edeltäjiään tarpeeksi hyvin?

Lääkärien arvostus oli vanhan ajan 
henkeä. Tiedetään yhdistyksen perusta-
jan Naimi Päiwiön toivoneen, että paikal-
lisosaston ensimmäisen puheenjohtajan 
tulisi olla lääkäri ja mieluiten korvalää-
käri. Lääkärien ’valta’  jatkui kahtena yh-
tenäisenä jaksona vuosina 1934–1940 ja 
1962–1982, yhteensä 27,5 vuotta.

Lääkäreitä yhdistyksen puheenjohtaji-
na on ollut viisi, joista kolme oli erikoistu-
nut korvalääkäreiksi (suluissa ikä, jolloin 
tulivat valituiksi): Yrjö Meurman (48 v.), 
Einar Laos (39 v.) ja Eino Vaheri (57 v.).

Seuraavat kaksi lääkäriä olivat lasten 
foniatri Sirkka Siirala (66 v.), ja stressi-
tohtorina tunnettu, psykiatrian erikois-
lääkäri Pertti Pakarinen (66 v.).

LYHYEN KAUDEN PUHEENJOHTAJIA 
VUOSINA 1945 – 1960
Konttoristi Mauno Makkonen toimi 

puheenjohtajana vuosina 1945, 1949 ja 
1953. Hän toimi aktiivisesti yhdistykses-
sä, muun muassa johtokunnassa ja Nuor-
ten kerhossa vuonna 1941, joskin jälkim-
mäinen lopahti sodan melskeissä. Dipl.
ins. Eino Harve oli 47-vuotias tultuaan 
valituksi puheenjohtajaksi vuosiksi 1946–
1948. Ekonomi Martti Malinen toimi pu-
heenjohtajana vuonna 1952.

Johtaja Veli Ilasmaa toimi puheenjoh-
taja vuosina 1954–1959  ja Kapteeni Art-
turi Vuorimaa puheenjohtajana  kahdes-
ti 60- ja 70-vuotiaana vuosina 1950–51 ja 
1960–1961.

Herrojen Mauno Makkosen, Martti 
Malisen ja Veli Ilasmaan iästä ja muusta 
toiminnasta oli vähän tietoa yhdistyksen 
70-vuotishistoriikissa.

NYT HALUTAAN OMIEN JOUKOSTA
Nuorten esiinmarssi 1960-luvun puoli-
välistä alkaen lisäsi yhdistyksen toimin-
taenergiaa ja 1970–80 -luvun taittees-
sa vammaiskentällä oltiin sitä mieltä, et-
tä vammaiset itse tietävät, mikä on heil-
le parasta. Haluttiin lääketieteellisen 
diagnosoinnin sijasta puhua vammaisten 
itsemääräämisoikeudesta.

Selkeä jako puheenjohtajien rintamal-
la on kuitenkin tapahtunut Kalle Tervas-
karin tultua valituksi yhdistyksen pu-
heenjohtajaksi vuonna 1983, ja tätä pos-
tia hän hoitikin peräti 15 vuotta.

Vuonna 1983 Kalle Tervaskari kertoi 
epäröineensä kovasti puheenjohtajaeh-
dokkuuttaan,  koska piti itseään vielä liian 
nuorena (alle 40-vuotias), eikä hänellä ol-
lut merkittävää yhteiskunnallista asemaa, 
kuten aikaisemmilla puheenjohtajilla oli 
ollut. Mutta toisaalta, ehkä nyt oli jo tul-
lut aika, jolloin tämän kuulovammaisten 
yhdistyksen puheenjohtajaksi voitaisiin 
hyväksyä henkilö, joka on kasvanut yhdis-
tyksessä ja oli itsekin kuulovammainen.

Vanhat kokouspaperit kuiten-
kin kertovat, että kaikkein nuorin 

KEITÄ OLIVATKAAN NE 
PUHEENJOHTAJAT?

Yrjö Meurman
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puheenjohtajaehdokas oli Aino Wuolle, 
joka oli liittynyt yhdistykseen 19-vuoti-
aana vuonna 1935.  Tohtori Laoksen pu-
heenjohtajakauden 1936–1940  (5.6.1940 
asti) jälkeen fil.maist. Aino Wuolle ot-
ti puheenjohtajapaikan 5.6.1940 alkaen 
vuoteen 1944 asti. Aino Wuolle oli silloin 
24-vuotias. 

Varanotaari Kalle Tervaskarin kausi 
1983–1997 muodostui kuitenkin veden-
jakajaksi monessa mielessä.  Hänen kau-
dellaan jäsenmäärä kasvoi nopeasti saa-
vuttaen yli 1400 jäsenmäärän vuonna 
1988, minkä jälkeen määrä on laskenut 
vaihdellen 900 molemmin puolin. Hä-
nen jälkeensä ei ole ollut yhtään lääkäriä 
puheenjohtajana.

2000-LUVUN PUHEENJOHTAJAT
Oikolukijana Otavassa työskennellyt  Ai-
la Ahtola-Hannikainen, valittiin elä-
keikäisenä puheenjohtajaksi vuosiksi 
1998–2000.

Kirjayhtymässä kustannustoimittajana 
työskennellyt hum.kand. Päivi Pöntys oli 
liittynyt yhdistykseen samoihin aikoihin 
kuin Kalle Tervaskarikin ja tuli valituksi 
puheenjohtajaksi  55-vuotiaana vuosiksi 
2001–2008.

Vantaan kaupungilla kielenkääntäjä-
nä työskennellyt  fil.maist. Niklas Wen-
man valittiin 41-vuotiaana vuosiksi 
2009–2011.

TeliaSoneralla järjestelmäasiantuntijana  
työskennellyt tradenomi Eija Isaksson  
valittiin 47-vuotiaana vuonna 2012.

Näkövammaisten liiton Opaskoirakoulun 
eläintenhoitaja Mari Myllymäki valittiin 
33-vuotiaana vuosiksi 2013–2016.

Yrittäjä Peeta Piiparinen, valittiin 41-vuo-
tiaana vuonna 2017.

Nykyinen puheenjohtaja, lähihoitajana 
työskentelevä Ville Myllymäki oli 37-vuo-
tias tullessaan valituksi 2018. 

Professori Yrjö Meurman (1949)
Kapteeni Artturi Vuorimaa (1962)
Professori Eino Vaheri (1975)

Lääk.tiet.tri Sirkka Siirala (1982)
Kalle Tervaskari (2004)

Kuvassa entisiä puheenjohtajia vasemmalta oikealle Päivi Pöntys, Kalle Tervaskari, Niklas Wenman ja Kaarina 
Inkinen

Artturi Vuorimaa
Kuva: Oikeus kuulla? Helsingin 
Huonokuuloiset ry 70 vuotta. Päivi Pöntys, 
2005.

Einar Laos
Kuva: Oikeus kuulla? Helsingin 
Huonokuuloiset ry 70 vuotta. Päivi Pöntys, 
2005.

YHDISTYKSEN 
KUNNIAPUHEENJOHTAJAT
 (suluissa myöntämisvuosi):
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ALUSTA ALKAEN
Jo 30-luvulla Helsingin paikallisosastolla 
oli suunnitelmia oman huoneiston hank-
kimisesta. Vuonna 1935 pidettiinkin en-
simmäiset myyjäiset Bulevardin seura-
kuntatalossa rouva Sofia Mellerin johdol-
la yhdistyksen toiminnan tukemiseksi ja 
varojen kartuttamiseksi.
Vuonna 1938 useimpien jäsenten – joi-
ta oli siihen mennessä jo 80 – mielissä 
kangasteli ajatus oman huoneiston vält-
tämättömyydestä, varsinkin kun silloin 
oli yleinen huoneistopula ja vakiintunut-
ta toimintaa oli vaikea ylläpitää eri toimi-
pisteissä ympäri Helsinkiä.

Paikallisosaston päästessä vuonna 
1938 kokoontumaan Suomen Huonokuu-
loisten Huoltoliiton (SHHL) huoneistoon 
Kasarminkatu 25:ssä olikin ilmassa jo hi-
venen verran ”oman kodin” tuntua.  Ker-
ran kuukaudessa oli saatu käyttöön SHH-
L:n lääkärin vastaanottohuone ja toimis-
to Kasarminkadulta ja joskus viikollakin 
kerhoa varten. Tila oli kuitenkin hyvin 
hankala, koska se samalla oli liiton sih-
teeri Varoman asunto ja ainoa WC:kin 
oli hänen perheensä makuuhuoneen ta-
kana. Illanviettojen kahvit saatiin keittää 
kapteeni Varoman keittiössä ja jokainen 
toi mukanaan oman nimikkokuppinsa ja 
jauho-annoksensa sekä pienen pullolli-
sen maitoa leipoja Mirjam Borgelinille.  

Vuosi vuodelta eri paikoissa järjes-
tettyjen myyjäis-, arpajais-. lahjoitus-, 
kahvi- ym. tulojen avulla pyrittiin innol-
la kartuttamaan yhdistyksen rahavaro-
ja. Tuloksia saatiinkin, mutta sota-ajan 
ja sen jälkeisen voimakkaan inflaation 
vuoksi tulokset valuivat suureksi osaksi 

MUUTTO OMAAN KOTIIN
Teksti: PÄIVI PÖNTYS

hiekkaan.
Toinen maailmansota syttyi vuonna 

1939. Saman vuoden marraskuussa Neu-
vostoliitto aloitti sotatoimet Suomea vas-
taan (Talvisota). Maaliskuussa 1940 sol-
mittiin ensin aselepo ja sitten tehtiin väli-
rauha Moskovassa Suomen kannalta an-
karin ehdoin. 

Vuonna 1947 dipl.ins. Eino Harveen 
puheenjohtajakaudella Helsingin paikal-
lisosasto muutti nimensä Helsingin Huo-
nokuuloiset ry:ksi ja samalla se rekiste-
röitiin. Huoltorahasto perustettiin vuon-
na 1948, mistä lähtien yhdistyksen jäse-
nille oli voitu myöntää erilaisia avustuk-
sia ja lainoja.

Vuonna 1949 vahvistettiin erityiset 
omakotirahaston säännökset ja syntynee-
seen rahastoon kerättiin varoja innok-
kaasti jäsenten usein hyvinkin vaatimat-
tomista henkilökohtaisista varoista. Koko 
viisikymmenluvun ajan rahastoa kartu-
tettiin jatkuvasti. 

Mutta tarvittava rohkeus huoneiston 
ostoon kuitenkin puuttui. Artturi Vuo-
rimaa muisteli, että joidenkin jäsenten 
mielestä rahat piti säilyttää pankissa, eikä 
niitä saanut käyttää oman huoneiston os-
toon. Vuorimaan tultua yhdistyksen pu-
heenjohtajaksi vuonna 1950 johtokunta 
päätti, että yhdistys ostaisi kaksi tarjottua 
yksiötä ja vuokraisi niistä toisen ja käyt-
täisi toista kurssitoimintaan. Ne maksoi-
vat 125 000 ja 175 000 vanhaa markkaa. 
Mutta kun tieto tästä levisi, seuraavassa 
kokouksessa tuo päätös peruutettiin.

Kuusikymmenluvun vaihteessa yh-
distyksen rahavarat sijoitettiin Arttu-
ri Vuorimaan aloitteesta arvopapereihin, 

KOP:n ja PYP:n osakkeisiin. Saatu korko-
tuotto ja inflaatioturva oli  jo huomatta-
vasti parempi. Olihan yhdistyksen raha-
varat aikaisemmin olleet sijoitettuna yk-
sinomaan pankkitileille.

ISO ROBA - OMA HUONEISTO ALKOI 
HÄÄMÖTTÄÄ
Vuonna 1964  yhdistys  täytti 30 vuotta. 
Lukuisten yritysten jälkeen yhdistys vih-
doin osti oman osakehuoneiston Iso Roo-
bertinkadun varrelta.

Silloin 40% kauppahinnasta oli saatu 
lainaksi professori Vaherin henkilökoh-
taisilla suhteilla ja loput 60% oli yhdis-
tyksen omaa pääomaa ja yksityisten jä-
senten vippilainaa.

Iso Roobertinkadun huoneiston os-
tosta oli lopulta hallituksessa tehty yksi-
mielinen päätös. Kävi kuitenkin niin, että 
hallituksen ulkopuolelta jotkut vielä pel-
käsivät riskin suuruutta. Silloiselta ra-
hastonhoitajalta petti pokka: hän ilmes-
tyi kaupantekotilaisuuteen kiinteistövä-
littäjän ulko-oven eteen ilman sovittua 
käsirahaa. 

Eino Vaheri ja Matti Vatanen huusi-
vat molemmat kuuroutuneelle rahaston-
hoitajalle. Sitten Eino Vaheri otti  tilan-
teen haltuunsa.  Kaikki kolme sopivat, 
että selittävät tapahtuneen kuulemisvir-
heen syyksi ja että he haluavat sopia uu-
desta kaupantekoajasta. Eino Vaheri  tar-
josi meriselityksen sulavasti.

KOP:n pääkonttorissa olivat Eino Va-
heri, Matti Laukkanen ja Matti Vatanen. 
Yhdistyksen omistamat arvopaperit oli 
myyty, velka saatu ja rahat nostettu. Mat-
ti Vatanen sai kassalta kouraansa koko 
kauppahinnan käteisenä rahana; neljä 
miljoonaa ja satatuhatta vanhaa markkaa 
silloista rahaa. Se oli iso kasa seteleitä. 

KOP:n ikkunasyvennyksessä Aleksin 
puolella Matti Vatanen joutui laskemaan 
rahat kolmeen kertaan. Kaksi kertaa las-
ku meni pieleen, kolmannella kerralla se 
onnistui. Nyt huoneisto oli yhdistyksen.

Iso Roobertinkadun huoneistos-
sa oli 87 neliötä.  Siinä oli kolme 

Mielenkiintoista huomata, miten Iso Roban ja Helkan tuvan 
huoneistojen ostoissa on ollut samankaltaista epävarmuutta ja 

ristiriitaisuutta jäsenistön keskuudessa.  Omaisuuden – varsinkin 
toisten – hoitaminen  on vaativaa. Saaran Koti taas ei ole koskaan 
ollut yhdistyksen omistama, vaan sen on omistanut Saaran Koti-

säätiö, nykyisin Saara Kivirannan säätiö sr.
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huonetta ja keittiö, eteinen sekä tarvitta-
vat saniteettitilat.

Kalle Tervaskari muistaa, että Iso Ro-
ban huoneisto ostettiin samoihin aikoihin 
kun hän liittyi yhdistykseen. Aluksi yksi 
huone oli vuokralla ja muu osa huoneis-
toa oli yhdistyksen käytössä. Vasta vuo-
den 1967 syksyllä Iso Roban huoneisto 
voitiin ottaa kokonaan omaan käyttöön ja 
keskittää sinne kaikki kuntoutus-, kurs-
si-, kerho- ja apuvälinepalvelutoiminta. 

Kun yhdistys pääsi myöhemmin muut-
tamaan Saaran Kotiin vuonna 1969, Iso 
Roban huoneisto vuokrattiin toimistoksi. 
Iso Roba oli  ostettu alunperin asuinhuo-
neistona, mutta kun se saatiin muutet-
tua toimistohuoneistoksi yhtiöjärjestyk-
seen, sitä vuokrattiin toimistohuoneisto-
na ulkopuolisille.

1970-luvun puolivälissä ilme-
ni, ettei yhtiöjärjestyksen muutos riitä 
huoneiston
käyttämiseksi toimistona, vaan pitää olla 
myös Helsingin maistraatilta saatu lupa
huoneiston käyttötarkoituksen muutta-
miseksi. Sitä haettiin, vaan ei saatu! 

 Kaupunginvaltuusto oli vähän aikaa 
aiemmin tehnyt päätöksen ehkäistä kes-
kustan liiallista
konttorisoitumista. Yhdistyksemme huo-
neisto oli kaupungin papereissa asuin-
huoneisto, ja se piti myös asuinhuoneis-
toksi palauttaa! Päätöksestä valitettiin 
lääninhallitukseen ja korkeimpaan hal-
linto-oikeuteen – turhaan. Poikkeuslupa-
hakemus ympäristöministeriöltäkään ei 
tuottanut tulosta.

Yhdistys huomasi yllättäen, että huo-
neisto olikin luvaton piilokonttori, vaik-
ka se oli talon yhtiöjärjestykseen hyväk-
sytty toimistohuoneistoksi, josta mak-
soimme 25 % korkeampaa vastiketta kuin 
asuinhuoneistoista maksettiin. Kun em-
me saaneet muutettua toimistoa takai-
sin asuinhuoneistoksi, kyllästyimme pi-
tämään huoneistoa tyhjänä ja päätimme 
myydä pois. Hallitus päätti vuonna 1988 
laittaa huoneiston myyntiin. Siitä saatiin 
736.000 mk ja huoneiston osti kuuleman 
mukaan kiinteistökeinottelijan näköinen 
tyyppi.

Se tapahtuikin viime hetkillä, sillä 
vuotta myöhemmin tuli lama ja huoneis-
tojen myynti tyssäsi kuin seinään.

SAARAN KOTI
Vuonna 1968 Saara Kivirannan kuole-
man jälkeen saatiin yllättäen tietää hänen 
tekemästään jälkisäädöksestä. Alun perin 
Saara Kiviranta oli testamentannut kotin-
sa ja omaisuutensa suoraan yhdistyksel-
le, mutta eräiden jäsenten erimielisyyk-
sien vuoksi hän oli repinyt testamenttin-
sa ja tehnyt myöhemmin jälkisäädöksen, 
jossa hän määräsi omistamansa huoneis-
ton Bulevardi 19 A 1 perustettavalle Saa-
ran Koti-säätiölle, jonka yhtenä toiminta-
muotona oli tukea Helsingissä toimivaa, 
suomenkielisistä huonokuuloisista muo-
dostettua yhdistystä nimenomaan sil-
lä ehdolla, että se tekee myös hengellistä 
toimintaa huonokuuloisten keskuudessa. 

Kesällä 1969 muutettiin siis entistä ti-
lavampiin ja käytännöllisempiin tiloihin 

Saaran Kotiin. Kesän aikana Saaran Ko-
dissa tehtiin pientä remonttia ja syksyllä 
1969 vietettiin kodin vihkiäisjuhlaa, jon-
ka jälkeen normaali yhdistyksen toiminta 
saattoi alkaa.

MUTTA KUKA OLI SAARA KIVIRANTA?  
Saara Regina Kiviranta (*1912  – †1968 ) 
oli helsinkiläisen rakennusmestari-ura-
koitsijan tytär, joka itse kuulovammaise-
na toimi aktiivisesti 27 vuotta Helsingin 
yhdistyksessä muun muassa rahaston-
hoitajana, askarteluohjaajana, hengelli-
sessä työssä ja erilaisten ohjelmallisten 
tilaisuuksien järjestäjänä. Hänen kotinsa 
oli aina avoin yhdistyksen eri tilaisuuk-
sia varten. Se oli totisesti tarpeen, erityi-
sesti sinä aikana, jolloin yhdistys kokoon-
tui ympäri kaupunkia hajallaan milloin 
missäkin, eikä toimintatiloissa aina ollut 
edes kaappia, johon olisi välttämättömät 
tavarat voinut laittaa.

Yhdistys ehti toimia 47 vuotta Saaran Ko-
dissa. Säätiön kustantamat remontit teh-
tiin kymmenen vuoden välein vapaaeh-
toisvoimin. Kalle Tervaskari muisteli: – 
Tehtyämme kerran remonttia Saaran Ko-
dissa yhdistyksen perustajajäseniin kuu-
luneen ammatiltaan maalarin Kalle Van-
nelan  kanssa menimme porukalla syö-
mään. Kun tarjoilija tiedusteli, mitä saisi 
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olla juotavaksi, Kalle Vannela totesi: ”Mi-
tä vaan, kunhan se on märkää…”

ISO ROBAN VÄRIEN KIRJO
Matti Vatanen kertoi Kuuloviestissä 
vuodelta 1967: ”Tullessamme alaovelle 
näemme pienen soittokellon, jota voim-
me käyttää ulko-ovien ollessa suljettuna. 
Huoneiston ovella lukee Helsingin Huo-
nokuuloiset ja usein valokin loistaa oven 
lasien lävitse. Eteinen teki melko sho-
keeraavan vaikutuksen poistaen tulijan 
arkiset ajatukset hetkessä: eteistä sävyt-
tävät voimakkaat liilan punaisen ja sini-
harmaan värisävyt, jotka ovat seinissä ja 
katossa. Hauska vanha maalattu tuoli on 
kuin piste i:n päällä. Lamput oli tehty it-
se ja ovat väriltään musteensiniset. Muut 
huoneet ovat sitten hillitympiä. Jäsenet 
kunnostivat seinät, katot ja lattiat. Lah-
joituksena saatiin maaleja, korkkimattoja 
ym. Monet jäsenetkin lahjoittivat huone-
kaluja, verhoja ja joku jopa pianon.” 

SAARAN KODIN JUGENDIA
Vaikka huoneisto ei ollut omamme, olim-
me jäsenistömme viihtyvyyttä ajatellen 
remontoineet huoneistoa lähes joka ke-
sä. Viimeksi tehtiin suurempi remontti 
kesällä 1993, jolloin melkein koko huo-
neisto uusittiin katosta lattiaan pieteetil-
lä yhdistyksemme jäsenen museointen-
dentti Niklas Wenmanin ohjauksella. Hä-
nen johdollaan säilytettiin mahdollisim-
man pitkälle huoneiston alkuperäisestä 
jugend-tyyliä.

Saaran Kotiin oli aikojen kuluessa 
hankittu paljon sen ajan viimeisintä tek-
niikka kuten tekstipuhelin ja tavallinen 
puhelin silmukkavahvistimella, tietokone 
ja valokopiokone. Tietokoneella hoidet-
tiin sihteerin työt ja kirjeenvaihto, kirjan-
pito ja jäsenrekisterin hoito. Salin puolel-
la löytyi televisio, video ja tekstitulkkaus-
laitteisto omalla tv-monitorilla. Keitti-
össä oli kahvinkeitin, mikroaaltouuni ja 
iso uuni, jossa paistuivat tuoksuvat pul-
lat myyjäisiin ja kanttiiniin. Itse kanttii-
nissa oli pakastekaappi ja entistä isompi 
kahvinkeitin.

Vuoden 1993 ison remontin jäl-
keen Saaran Kodissa oli tehty vuosittain 
pienempiä
remontteja sekä hankittu huoneistoon 
sopivat vanhantyyliset Billnäs-tyyppiset 
kirjahyllyt Lundia-hyllyjen sijaan.

Vuonna 2003 saatiin kahviown puolel-
le kauniit, jugend-tyyliin sopivat mittojen
mukaan rakennetut kaapistot, joiden 
taakse piiloutui pari pakastintakin. Saa-
ran Kodin
ehostus jatkui edelleen pyrkimyksenä si-
sustaa koko huoneisto jugend-tyyliin so-
pivilla toimistohuonekaluilla.

MILTÄ HELKAN TUPA NÄYTTÄÄ?
Suunnitteluvaiheen visioissa maalailtiin, 
miten tilat sopivat kaikille ja miten tek-
niikka tukee toimintaa parhaalla mahdol-
lisella tavalla. Mielessä oli myös irtiotto 
jugend-hengestä moderniin nykyaikaan.

Muutossa mukana tuli paljon van-
haa ja arvokasta historiaa aikaisemmilta 
vuosikymmeniltä. Pohdittiin, mitä ote-
taan mukaan ja mitä jätetään matkas-
ta. On todettava, että uusi toimitila ei tu-
le olemaan Saaran Koti, eikä siitä teh-
dä samanlaista sisustukseltaan. Uudes-
ta tuvasta on suunniteltu esteettömyys-
vaatimukset täyttävä, toimiva, valoisa ja 
muuntautumiskykyinen monitoimitila 
jäsenistön käyttöön.

Helkan tuvasta ja remontista olemme 
saaneet lukea viime vuoden numerois-
ta 1/2018 ja 2/2018. Jos et ole vielä käy-
nyt, niin syksyllä viimeistään kannattaa 
piipahtaa!
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Helsingin Kuuloyhdistys ry:n pääasialli-
sena tarkoituksena on olla kuulovammai-
sille yleishyödyllinen taho. Yhdistyksem-
me toiminta, joka pitää sisällään muun 
muassa vertaistoiminnan, aktiivitoimin-
nan pyörittämisen, toimitilan ylläpidon, 
hallinnon ja palveluiden tuottamisen, ei-
vät pyhällä hengellä pyöri, vaikka aktiivi-
toiminta vapaaehtoisuuteen perustuukin. 
Kuluja syntyy väistämättä esimerkiksi toi-
mitilakustannuksista, aktiiveille makset-
tavista kulukorvauksista ja yhdistyksen 
jäsentilaisuuksien järjestämisestä.

Yhdistystoiminnan kuluja katetaan jä-
senmaksuilla, varainkeruulla, sijoitetun 
pääoman tuotoilla, pienimuotoisella tuo-
temyynnillä ja toiminta-avustuksilla, joita 
haetaan vuosittain eri tahoilta, joita ovat 
esimerkiksi Kuulon Tuki ry, Kuuloliitto 
ry, Saara Kivirannan säätiö sr ja Helsin-
gin kaupunki. Yhdistykselle on vähitel-
len saatu kerrytettyä suhteellisen vakaa 
taloudellinen pohja, joka on merkittävin 
osin testamenttilahjoitusten ansiota. Pe-
sämunaa on vähitellen kasvatettu harki-
ten sijoittamalla, minkä ansiosta talous-
tilanteemme on parempi, kuin monella 
muulla yhdistyksellä. Koska pitkän täh-
täimen sijoittaminen perustuu korkoa ko-
rolle -efektiin, pääomaa ei ole järkevää 
syödä. Siksi pyrimme kattamaan toimin-
tamme kuluja muilla tavoin.

Pieni Ele -keräys on yksi helpoimmis-
ta tavoista tehdä varainkeruuta yhdistyk-
sen hyväksi. Suhteellisen vähällä vaivalla 
saadaan mukavasti kartutettua toiminta-
rahastoamme. Vaalikeräysvastaavat te-
kevät taustatyön, lipasvahtien ei tarvit-
se muuta tehdä kuin istua vaalien aika-
na keräyslippaan vieressä, hymyillä ja 
kiittää mahdollisista lahjoituksista. Vii-
me vuosina on ollut yhä haasteellisempaa 
saada lipasvahteja. Moni vakiovahdeis-
tamme on nukkunut pois tai ikänsä puo-
lesta ei enää jaksa, eikä uusia ole ilmoit-
tautunut tilalle, joten olemme sen vuoksi 

joutuneet luovuttamaan keräyspaikko-
jamme pois muille yhdistyksille. Tämä 
vähentää yhdistykselle tilitettävää osuut-
ta keräyksestä.

Yhdistys tekee myös jatkuvasti pie-
nimuotoisempaa varainhankintaa, joka 
koostuu muun muassa vapaaehtoisista 
kahvimaksuista, kuulolähipalvelun tarvi-
kemyynnistä, kortti- ja adressimyynnistä 
sekä heijastin- ja kangaskassimyynneis-
tä. Yhdistyksen tilaisuuksista on jäsenil-
tä joskus peritty pieni osallistumismaksu 
kulujen kattamiseksi.

Yhdistyksessä otettiin aikanaan käyt-
töön periaate, että tietyn summan lahjoit-
tavalle henkilöllle perustetaan muistora-
hasto. Artikkelin kirjoitushetkellä tämä 
summa on 10 000 euroa tai enemmän.

Tällä hetkellä yhdistyksen tasees-
sa kohdassa “Muistorahastot” ovat Aune 
Anttila, Tarja “Taru” Ruckman, Mirjam 
Hirvonen ja Johanna Laurikainen. Yli 10 
000e suuruiset testamenttilahjoitukset 
ovat pääasiassa olleet asuntoja irtaimis-
toineen, Tarja Ruckmanin tapauksessa 
perikunta päätti tehdä muistorahastoon 
oikeuttavan lahjoituksen, koska tiesivät 
yhdistyksen olleen hänelle hyvin rakas.

Alle 10 000 euron testamenttilah-
joituksia ei rahastoida, mutta varojen 

käyttö voidaan suunnata haluttuun koh-
teeseen. Esimerkiksi Terttu Lundmar-
kin testamenttaama 5200 euroa päätet-
tiin käyttää kuulolähipalvelutoiminnan 
kehittämiseen.

Aktiiviset jäsenemme ovat kuitenkin 
yhdistyksen tärkein voimavara. Varain-
hankinnan avulla pystymme takaamaan 
heille riittävät toimintaedellytykset tilai-
suuksien ja tapahtumien järjestämisek-
si. Toivommekin, että mahdollisimman 
moni jäsenistämme osallistuisi aktiivises-
ti niin toimintaan kuin varainkeruuseen, 
jotta mahdollisimman monella huono-
kuuloisella olisi mahdollisuus toteuttaa 
itseään ja saada vertaistukea myös tule-
vaisuudessa. Toimintaideoita on helppo 
keksiä, vastuuhenkilöiden löytäminen on 
huomattavasti vaikeampaa.

Taustatietona on käytetty seuraavia artikkeleita:

Päivi Pöntys: “Oikeus kuulla? Helsingin Huonokuuloiset 
ry 70 vuotta (1934-2004)”, sivut 136 - 138.
Kalle Tervaskari: “Minun kuulollani”. Helsingin 
Huonokuuloiset 60-vuotta.

Kiitokset:
Heikki Niemi, Arja Niemelä, Päivi Pöntys ja Kalle Tervaskari

HELSINGIN KUULOYHDISTYKSEN 
VARAINHANKINTA
Teksti: MATTI KUMPULAINEN

“Monikuulijat” eli sarjakuulolaite hankittiin vuonna 1947 Tanskasta. Kuva on otettu yhdistyksen 20-vuotisjuhlassa 1954. 
Oikeus kuulla? Päivi Pöntys, 2005
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?

“Radikaalinuoret” alkoivat liikehtiä 70-luvun lopulla. Kopolan majoitustilat olivat ääriään myöten täynnä nuorten viikonloppuina. Kuvassa joukko nuoria kuuntelemassa Kopolan luentosa-
lissa. Oikeus kuulla? Päivi Pöntys, 2005
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HELSINGIN KUULOYHDISTYS, HELKAN 
TUPA
Haagan Urheilutie 12, Helsinki
Vastaanotto: maanantai 9.9, 7.10, 4.11 se-
kä 2.12.2019 klo 14–16
Maksutapa käteinen tai kortti.

KAMPIN PALVELUKESKUS, 
TERVEYDENHOITAJAN HUONE
Salomonkatu 21 B, Helsinki
Vastaanotto: tiistai 27.8, 24.9, 29.10 sekä 
26.11.2019 klo 10–12

KINAPORIN PALVELUKESKUS, 
SAIRAANHOITAJAN HUONE 140
Kinaporinkatu 9, Helsinki
Vastaanotto: keskiviikko 4.9, 2.10 sekä 
6.11.2019 klo 10–12

KOSKELAN PALVELUKESKUS, TUPA-TILA
Käpyläntie 11, Helsinki
Vastaanotto: keskiviikko 11.9 sekä 
13.11.2019 klo 10–12

PALVELUTALO RUDOLF, LAAJASALO
Rudolfintie 17 - 19, Helsinki
Vastaanotto: 28.11.2019 klo 10–12

TÖÖLÖN PALVELUKESKUS, KERHOTILA 4
Töölönkatu 33, Helsinki
Vastaanotto: keskiviikko 18.9, 16.10 sekä 
20.11.2019 klo 10–12 

SYKSY 2019
Vapaaehtoisemme tarjoavat apua kuulolaitteen päivittäisessä käytössä. Myymme myös 
paristoja. Paristojen maksutapa on käteinen, ellei toisin mainita. Emme tee kuulontut-
kimuksia. Kuulolähipalvelu jää toukokuussa kesätauolle ja jatkuu elokuussa

Tiedustelut: Heini Mäkinen p. 0445407699 tai heini.makinen@helky.fi

LENTÄVÄ AJATUS

Jos saat hiljaisen hetken,
voit tehdä mieleesi retken.

Voit antaa ajatustesi lentää,
vaikka maailman ääriin entää.

Se ehkä vie tovin,
mutta voi parantaa
mieltäsi kovin.

 Nimimerkki: "Daami"
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Sunnuntaina 17.2 2019 kisasimme jo kol-
mannen kerran tinalautasesta, joka on 
niin ikään ollut yhtä monta kertaa voit-
tajan kiertopalkintona. Keilakisa käytiin 
Helkyn ja KeKun välillä, mielellämme oli-
simme Helkyn nimen nytkin siihen lauta-
seen kaivertaneet voittajaksi, mutta Ke-
Kun keilaajat päättivät toisin. Vuonna 
2017 hävityn kisan jälkeen KeKun keilaa-
jat ovat satsanneet kovasti harjoitteluun 
ja niinpä he veivät taas tinalautasen ja 

kaiverruttavat siihen tietysti ylpeänä yh-
distyksensä nimen. No säästimme kuiten-
kin kaiverruspalkkion. KeKulaisilla näyt-
ti monella keilaajalla olevan myös omat 
pallot mukana. Pallot on mitoitettu silloin 
omille sormille ja on selvää että keilaa-
minen omalla pallolla on tarkempaa kuin 
hallin jokasormipallolla.
Olemme me helkyläisetkin harjoitelleet 
ja kehitystä keilaamisessa on tapahtu-
nut ja meidänkin keilaajilla on jo ainakin 

viidellä omat pallot joilla harjoitella, ja 
kun innostusta ja harjoitusta tulee lisää 
niin eiköhän meidänkin joukkue kisaile 
jo seuraavan Helky – KeKu kisan omilla 
palloilla. Kokonaisuutena ottaen Helkyn 
keilajoukkue pärjäsi hyvin. Olihan meil-
lä kolme naiskeilaajaa hopea- ja jaetulla 
pronssisijalla ja miehet saivat hopea- ja 
pronssisijat.Tärkeintä on, että innostusta 
riittää ja mukavaan joukkoon on aina kiva 
tulla harjoittelemaan

KEILABELI
KeilaBelin suuri koitos: Keski-Uudenmaan Kuulo ry vastaan Helsingin Kuuloyhdistys ry
Teksti: ESA ESKELINEN
Kuvat: PERTTI KÖYSTe

Kisatunnelmia Kisaa parhaimmillaan

Miesten parhaat.Timo Nikkinen 2. sija, Reijo Paakkonen 1.sija, Esa Eskelinen 3.sijaNaisten parhaat. Riitta Eskelinen 2. sija. Eeva Manninen 1.sija. Leena Heino ja Nina Antola 
jaettu 3.sija (Nina Antola puuttuu kuvasta)
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Tiistaina 9.4. kisattiin kerhon sisäinen ki-
sa kevätkauden päättäjäisissä. Niitä vie-
timme lämpimissä merkeissä syöden ja 
muistellen syksyä.
Palkintojen jaossa kerhon parhaan kierto-
palkinnon pokkasi Leila Kannel, samoin 
naisten parhaimman pystin. Miesten sar-
jan voitti Heikki (Jyde) Niemi.
Kisattiinpa myös niinikään ”Helkyn sur-
keimman keilaajan” kiertopalkinnosta, 
joka on “kaatolapa”, jolla kaatedaan kei-
lat jos ei pallolla onnistu. Silminnähden 
tyytyväisenä sen tänä vuonna voitti Pertti 
(Köpe) Köyste.
Syksyllä jatketaan intoa uhkuen ja kesän 
hyvin levänneenä 10.9. alkaen klo 16-17 
FunBowlingissa, Helsinginkatu 25. Kaik-
ki tervetuloa mukaan tutustumaan lajiin 
ja KeilaBeliin.

Tiedustelut: jaana.virkki@helky.fi

KEILABELIN OMAT KISAT
Kuva: TIMO NIKKINEN
Teksti: JAANA VIRKKI

Ninnun tyylinäyte

Jyden tyylinäyte
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HELKYSSÄ TAPAHTUU

Kaikki tapahtumat pidetään Helkyn toimitilassa Helkan tuvalla 
osoitteessa Haagan urheilutie 12, Helsinki, ellei toisin mainita. 
Tilaisuuksissa on pääsääntöisesti kirjoitustulkkaus ja tilassa on 
induktiosilmukka. Tuvalle pääsee pyörätuolilla ja rollaattorilla 
esteettömästi ja tuvassa liikkuminen on esteetöntä. 

Tule mukaan tapaamaan vertaisseuraa ja saamaan uusia ys-
täviä! Tapahtumat ja ajankohtaiset lisätiedot löytyy Helkyn 
www-sivuilta tapahtumakalenterista ja joihinkin tilaisuuksiin 
ilmoittautumiset hoituu kätevästi sieltä. Seuraava Kuuloset 
3/19 ilmestyy syyskuun alussa, jolloin julkaistaan loppuvuoden 
tapahtumat. 

Lisätietoja toiminnasta:
Helkyn tapahtumatoiminnan koordinaattori Mari Myllymäki, mari.myllymaki@helky.fi 

SYYSKUU
ke 4.9.  klo 17.00–20.30 Kesän kuulumiset  

 ja Pohjoismaiden kuuroutuneiden  
 kesäleirin antia kuvien kera.   
 Haapsalun leiristä kertomassa Kalle  
 Tervaskari ja Pertti Köyste. -Sirpa

ma 9.9.  klo 13.00–14.30 Tervetuloa syksy:  
 Kesän kuulumisia ja syksyn odotuksia  
 -Tuula

ma 9.9.   klo 15.30–17.00 Viitottua puhetta  
 -Sari

ke 11.9.  klo 17.00–20.00 Uudet ja vanhat  
 sisäkorvaistutekäyttäjät kohtaavat!  
 Harkitsetko sisäkorvaistutetta tai  
  olet tyytyväinen käyttäjä? Tule  
 Helkan tuvalle tapaamaan toisia CI- 
 käyttäjiä -Heini

ma 16.9.  klo 15.30–17.00 Viitottua puhetta  
 -Sari

ke 18.9  klo 17.00–20.30 Kari Silvasti,   
 Kuulotekniikka: esittelyä ja infoa  
  kuulokojeista sekä kuulon   
 apuvälineistä. -Sirpa

to 19.9.  klo 14.00–17.00 Kirjallisuutta:   
 keskustelemme Eeva Joenpellon                 
 teoksesta Elämän rouva, rouva Glad - 
 Päivi 

ma 23.9.  klo 13.00–14.30 Bingo -Tuula

ma 23.9. klo 15.30–17.00 Viitottua puhetta  
 -Sari

ma 30.9. klo 15.30–17.00 Viitottua puhetta  
 -Sari

NUORTEN SÄHLYVUOROT
Mäkipellontien koulu, Mäkipellon-
tie 19, Helsinki

Ma 26.08.2019 19.00–20.00
Ma 02.09.2019 19.00–20.00
Ma 09.09.2019 19.00–20.00
Ma 16.09.2019 19.00–20.00
Ma 23.09.2019 19.00–20.00
Ma 30.09.2019 19.00–20.00

Tiedustelut: viivi.kilpelainen@helky.fi

HELKYN RETKI 
SEURASAAREEN 
LAUANTAINA 31.08.

Kuva: Wikipedia

Tapaaminen klo 11 Erottajalla (Svens-
ka teatterin viereisellä bussipysäkil-
lä), josta lähdemme yhdessä bussilla 
Seurasaareen.

Retkellä kiertelemme museoissa ja siel-
lä on myös mahdollisuus käydä Kek-
kosen Tamminiemessä. Omia eväitä 
voi ottaa mukaan, mutta Seurasaares-
ta löytyy myös kahvila. Sään mukainen 
pukeutuminen, retki toteutuu kelistä 
riippumatta.

Tule viettämään ihanaa elokuun viimeis-
tä lauantaita kivassa seurassa! 

Ilmoittautumiset 2.8. mennessä: sirpa.
korkeamaki@helky.fi
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TOIMINNAN VETÄJÄT

Heini Mäkinen
Toiminnan vetäjä
heini.makinen@helky.fi
044 540 7699

Jaana Virkki
KeilaBelin vetäjä
jaana.virkki@helky.fi
040 4141887

Mari Myllymäki
Tapahtumatoiminnan 
koordinaattori
mari.myllymaki@helky.fi
045 6781479

Päivi Pöntys
Toiminnan vetäjä, kirjallisuus
paivi.pontys@helky.fi

Sari Kivimäki
Viitotun puheen vetäjä
sari.kivimaki@helky.fi 

Sirpa Korkeamäki
Toiminnan vetäjä
sirpa.korkeamaki@helky.fi
040 8282523 

Tuula Marttinen
Toiminnan vetäjä, Vierivät kivet
tuula.marttinen@helky.fi
050 3411454

Viivi Kilpeläinen
Lapset & nuoret, sählyvuorot
viivi.kilpelainen@helky.fi

KOPOLAN VIIKONLOPPU: MIELEN VIRKISTYSTÄ JA 
VERTAISSEURAA 16.–18.8.  

Kuva: Kuuloliitto

Kuuloliiton kurssikeskus Kopola, Velisjärventie 48, Kuhmoinen

Viikonloppu kiteytetään seuraavalla teemalla: "Voimaantuminen ja virkistäytyminen, 
joka antaa uutta potkua arjessa jaksamiseen korttien ja lautapelejen sekä ulkona ta-
pahtuvien pelien sekä hulvattoman hauskan vertaiseuran kera".

Kopolaan voi saapua perjantaina klo 16 alkaen ja ohjelma päättyy sunnuntaina klo 
14.00. Viikonlopun ohjelman vetäjänä toimii Tuula Haarala-Räisänen. 
Viikonlopun hinta on Helkyn jäsenille 90,- ja muille 120,-.Hintaan sisältyy kaikki ruo-
kailut alkaen perjantain iltapalasta ja päättyen sunnuntain lounaaseen. Matkoista jo-
kainen vastaa itse. Viikonloppuun mahtuu mukaan 25 ensimmäiseksi ilmoittautunutta 
ja se toteutuu, kun osallistujia on vähintään 15.

Tule viettämään vertaisviikonloppua mukavassa miljöössä ja kivassa porukassa!Lisä-
tietoja, tarkempi ohjelma ja ilmoittautumiset 15.7. mennessä: sirpa.korkeamaki@hel-
ky.fi

AALLOKKO

Ahdistuksen aalto,
korkeat mainingit.
Hukun!

Tuttu satama
taakse on jäänyt.
Ajelehdin!

Airot!
Soudan ja soudan,
kunnes ymmärrän
- osaan uida.

 Nimimerkki: 
"Daami"
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KEVÄTKOKOUS
Huhtikuussa pidettiin yhdistyksen ke-
vätkokous. Paikalla oli parikymmentä jä-
sentä. Kokouksessa käsiteltiin tilinpää-
tös vuodelta 2018 ja vuosikertomus, se-
kä myönnettiin vastuuvapaus hallituksel-
le. Joulukuussa menehtyneen Marja-Lii-
sa Kaasisen tilalle ei valittu uutta halli-
tusjäsentä. Kokous kutsui hallituksen yk-
simielisestä esityksestä Heikki Niemen 
kunniajäseneksi.

AV-JÄRJESTELMÄ
Kevään aikana kilpailutettiin julkisessa 
HILMA-järjestelmässä tuvan AV-järjes-
telmä. Mikään kolmesta saadusta tarjouk-
sesta ei vastannut vaatimuksia, joten kil-
pailutus keskeytettiin. Tarjouksen jättä-
neiden kanssa on käyty jatkoneuvotteluja, 
jotka ovat vielä kesken.

TALOUSASIAT
Syyskokouksen valtuuksilla myimme Vii-
dennen linjan yksiön. Velaton kauppahin-
ta oli 194 000 euroa. Huoneisto oli hankit-
tu vuonna 2003, ja myyntivoittoa kertyi 

HALLITUKSEN KUULUMISIA
noin 95 000 euroa. Myyntihinta jäi alueen 
keskitasosta, mikä johtui kylpyhuoneen 
kosteusvauriosta, joka oli levinnyt seinän 
kautta eteisenkin puolelle.

Koivukylän liepeiltä ostettiin vuonna 
2015 rakennetusta kerrostalosta vuok-
rayksiö maaliskuussa. Siinä on näil-
lä näkymin aloittamassa kesäkuussa 
vuokralainen.

Talousarvioon tälle vuodelle oli arvioi-
tu saatavaksi avustuksia liki 25 000 eu-
roa. Avustuksia saatiin vajaa 16 000 eu-
roa. Kaikki avustukset ovat kohdennettu-
ja toimintaan. Avustusta saatiin Saara Ki-
virannan säätiöltä, Helsingin kaupungil-
ta, Kuulon Tuki ry:ltä ja Kuuloliitolta jär-
jestöavustuksena. Yhdistyksen 85-vuotis-
juhlan muistamisia saatiin yhteensä 850 
euroa.

MUUT ASIAT
Helky osallistui Pieni ele-keräykseen 
eduskunta- ja EU-vaaleissa. Lämmin kii-
tos kaikille lipaskerääjille. Hallituksen 
kesätauko on tuloillaan. 18.5. juhlittiin 
85-vuotiasta Helkyä lähes sadan vieraan 

voimin. Illalla Helkan tuvalla oli nelisen-
kymmentä vierasta. Helkyn kunniajäsen 
Seppo Stén on kuollut huhtikuussa.

SYYSKOKOUS
Helkyn syyskokous pidetään 24.10.2019. 
Syksyn numerossa tulee olemaan 
kokouskutsu.

Helsingin Huonokuuloiset ry:n johtokunta vuonna 1953 Saara Kivirannan kotona Oikeus kuulla? Päivi Pöntys, 2005
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Hei Sinä, joka pidät vaeltamisesta ja/tai 
olet kiinnostunut sukututkimuksesta! 
Tervetuloa viihtymään ja viettämään ren-
toa viikonloppua kauniiseen ja tuttuun 
Kopolaan. Perjantai-iltana vietämme va-
paamuotoista yhdessäoloa. Lauantaina 
teemme retken läheiseen Isojärven kan-
sallispuistoon. Sunnuntaina aamupäiväl-
lä perehdymme sukututkimuksen ja ge-
neettiseen genealogian saloihin.  Virkis-
tysviikonloppu sopii kaikille niille, jotka 
nauttivat rennosta liikunnasta, keskuste-
lusta, saunomisesta, lättyjen ja makkaran 
paistosta sekä mukavasta seurasta.

Ilmoittautumiset viimeistään 26.8.2019 
Kopolaan Ulla Saloselle / Sanna 
Lehtovärelle.
Kerrothan ilmoittautumisen yhteydes-
sä, käytätkö omia vai Kopolan lakanoita 
sekä  eritysruokavaliostasi. Ilmoita myös 
halukkuudestasi majoittua esteettömään 
huoneeseen.

Ilmoittautuminen
Sanna Lehtoväre
sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi
 p. 040 770 3803

Ulla Salonen
ulla.salonen@kuuloliitto.fi  
p. 03 552 2111

Lisätiedustelut
Kaija Latva-Koivisto 
latvakoivisto.kaija@gmail.com
 p. 0400 426 146

VAELLUSTA JA SUKUTUTKIMUSTA 
KOPOLASSA 6. – 8.9.2019

Aika  6.–8.9.2019
 Perjantaina 6.9.2019 saavumme iltapäivällä Kopolaan. Tarjolla iltapalaa.
 Sunnuntaina 8.9.2019 klo 12 päätämme viikonlopun lounaaseen.
Paikka Kopolan kurssikeskus
Osoite Velisjärventie 50, 17800 Kuhmoinen
Hinta 120  euroa omilla lakanoilla
 135 euroa Kopolan lakanoilla
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Kaikkien ristikon oikein ratkaisseiden kesken arvotaan kolme Helkyn “Joskus kuulen, joskus en”-kangaskassia. 
Lähetä ristikko ja yhteystietosi 31.7. mennessä osoitteeseen:

“Kuuloset-ristikko”
Helsingin Kuuloyhdistys ry
Haagan urheilutie 12
00320 Helsinki


