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PÄÄKIRJOITUS

“On kuin jäitä polttelis” on tapana sanoa silloin, kun jokin asia 
tuntuu turhauttavalta. Yhdistyksen viime vuosi meni juuri täl-
laisissa tunnelmissa. Lähes kaikki suunniteltu toiminta perut-
tiin tai siirrettiin järjestettäväksi myöhemmin tulevaisuudes-
sa. Vertaistapaamiset vaihtuivat etätapaamisiin. Hallituksessa 
tehtiin vuoden 2021 alussa päätös, että lehdessä julkaistava toi-
mintakalenteri supistetaan minimiin. Turhaan laittaa lehteen 
tietoa tapahtumista, jotka kuitenkin joudutaan perumaan. Ko-
tisivuillamme kerromme niistä vähistä tapahtumista, joita on 
mahdollista riittävän turvallisesti järjestää.

Etätapaamiset ovat sentään parempi, kuin ei tapaamisia ol-
lenkaan. Kuten varmasti moni muukin on huomannut, ei etä-
tapaaminen korvaa mitenkään toisen ihmisen henkilökohtais-
ta tapaamista ja läsnäoloa. Lisäksi etätapaamiset ovat henkises-
ti raskaampia, niitä ei montaa päivän aikana jaksa.

Kuulolähipalvelu päivystää Helkan tuvalla kevään aikana 
lehden loppupuolelta löytyvän aikataulun mukaisesti. Nouda-
tathan erityisohjeistusta asioidessasi kuulolähipalvelussa.

Muutoksen tuulet puhaltavat. Kuuloliiton liittokokouksessa 

hyväksyttiin uudet säännöt. Helky on hyvin edustettuna, sillä 
jäsenemme Jouni Aalto valittiin puheenjohtajaksi ja Ville Myl-
lymäki liittohallituksen jäseneksi. Outi Liuska puolestaan valit-
tiin uusien sääntöjen mukaiseen vaalivaliokuntaan. Helky toi-
vottaa paljon onnea ja viisaita päätöksiä seuraavalle kolmivuo-
tiskaudelle.

Synkänkin talven jälkeen 
koittaa kevät. Toivottavasti 
pääsisimme palaamaan pian 
normaalitilanteeseen ja jat-
kamaan yhdistyksemme toi-
mintaa täysipainoisesti. Sitä 
odotellessa voi nauttia pit-
kästä aikaa kunnon talvesta 
vaikkapa hiihtämällä.

Matti Kumpulainen
puheenjohtaja
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Vammaiseksi 
yhdessä yössä

Vammaisuus on monelle vieras asia, eikä 
aina ymmärretä, että vammat aiheut-
tavat hyvin eriasteista haittaa. Itse olen 
vuosikausia tehnyt vaativia asiantunti-
jatehtäviä ja selvinnyt niistä hyvin ilman 
ongelmia. Kukaan ei koskaan ajatellut, 
että voisin olla vammainen, kaikkein vä-
hiten minä itse. 

Kuuloni on huonontunut ajan myötä 
pikkuhiljaa. Lopulta aloin itsekin kiin-
nittää huomiota jatkuvaan mitä, mitä 
-kyselyyni. Mieheni sai minut taivutel-
tua lääkäriin. Päädyin kuulotesteihin ja 
minulla todettiin kuulonalenema mo-
lemmissa korvissa. Apuvälineeksi mää-
rättiin kuulolaiteet. Samalla minusta oli 
tullut vammainen.

Itselleni oli kova paikka myöntää, että 
kuulossani saattaisi ylipäätään olla jo-
tain vikaa. Kuulolaitteet saatuanikin kes-
ti kauan, ennen kuin pystyin kertomaan 
asiasta avoimesti. Kuulolaite tuntui kuu-
luvan vanhuuteen, ei keski-ikäisyyteen.

On myönnettävä kuulolaitteen helpot-
taneen elämääni. Minun ei enää tarvit-
se pinnistellä kuulemista, vaan voin yk-
sinkertaisesti lisätä volyymia laitteeseen. 
Väärinymmärrykset keskusteluissa ovat 
vähentyneet ja suomenkielisten tv-ohjel-
mien seuraaminen on helpottunut. Sa-
malla olen törmännyt tragikoomisiin ti-
lanteisiin. Kuulolaitetta käyttäessäni, jou-
dun pyytämään ystäviäni puhumaan hil-
jempaa, hehän ovat tottuneet kuulemat-
tomuuteeni. Avokonttorin hälyongelmien 
ratkaisemiseksi minua on pyydetty sul-
kemaan kuulolaitteeni. Ei normaalikuu-
loiselle kukaan ehdota kuulosuojaimien 
käyttöä konttorissa.

Tilanne on ristiriitainen. Ongelma-
ni, jota en edes ollut tiedostanut, ratke-
si kuulolaitteen myötä. Samalla ratkai-

Teksti: Taru Reinikainen

KOLUMNI

su ongelmaan määrittää minut vammai-
seksi ja muuttaa ihmisten suhtautumista 
minuun eri tilanteissa. Osa kokee vam-
mani kiusallisena, osa ei noteeraa asiaa 
mitenkään. Aikaisemmin olen pärjän-
nyt työssäni ilman mitään mukautuksia 
ja ilman kuulolaitetta. Nyt kuulolaitteen 
myötä minulla on tarve rauhalliseen työ-
tilaan. Kuulolaite, kun voimistaa kaik-
ki hälyäänetkin. Väitän, että pyyntööni 
suhtauduttiin eri tavalla, kun perustee-
nani pyyntööni oli kuulovamma eikä kes-
kittymisvaikeudet.

Vuoden kokemus vammaisuudesta 
ja kuulolaitteen käytöstä on lyhyt. Suu-

rimmaksi osaksi kuulolaitteiden käyt-
täminen on ollut myönteinen kokemus. 
Olen aina tykännyt uudesta elektronii-
kasta. Kuulolaitteeni ovat käytännössä 
Bluetooth-kuulokkeet. On aika mukavaa, 
kun voi kuunnella esimerkiksi yliopiston 
luentoa siivotessa. Laitteeni ovat erittäin 
pieniä kooltaan, joten niitä ei edes huo-
maa. Kuulolaitetta ei pidä hävetä eikä pe-
lätä. Loppujen lopuksi elämä on helpot-
tunut, vammaisenakin.

Taru Reinikainen
Helsinki
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Kutsu kevätkokoukseen
Helsingin Kuuloyhdistys ry:n kevätkokous pidetään  
torstaina 25.3.2021 klo 17 alkaen Helkan tuvalla.  
Kokouksessa on kirjoitustulkkaus.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, sekä kutsutaan mahdolliset kunniajäsenet.

Pyydämme ilmoittautumaan etukäteen viimeistään 14.3.2021 mennessä.

Suosittelemme osallistumaan kokoukseen etäyhteyden välityksellä.  
Tarkemmat ohjeet lähetetään ilmoittautuneille sähköpostiin ennen 
kokousta. Mikäli haluat osallistua kokoukseen paikan päällä,  
huomioithan erityisjärjestelyt mahdollisesti vallitsevan tilanteen vuoksi.

Ilmoittautuminen ensisijaisesti kotisivujen kautta osoitteessa  
www.helky.fi/ilmoittaudu 

Voit ilmoittautua myös tekstiviestillä numeroon 040 707 7376 tai  
sähköpostilla osoitteeseen sihteeri@helky.fi - samasta osoitteesta  
saat pyynnöstä kokousasiakirjat viikkoa ennen kokousta.

Helsingin Kuuloyhdistys ry:n hallitus

Kuvituskuva: Unsplash
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Hallituspalsta
Vuosi vaihtui, hallitus vaihtui. Ville 
Myllymäki lähti uusiin haasteisiin, Mat-
ti Kumpulainen valittiin puheenjohta-
jaksi. Uusina jäseninä hallitukseen nou-
sivat Tiina Aalto ja Taru Reinikainen. 
Muutoin hallituskokoonpano pysyi sa-
mana. Tehtäviä ja vastuualueita käytiin 
läpi tammikuun järjestäytymiskokouk-
sessa. Tiina Aalto valittiin varapuheen-
johtajaksi, Taru Reinikainen sihteerik-
si ja Anneli Salmevaara jatkaa rahas-
tonhoitajana. Olli Mäkinen ja Johanna 
Suomalainen jatkavat jäseninä sekä toi-
mivat muun muassa yhdistyksen toimi-
tilan kunnossapito- ja tupavastaavina. 
Vaikka yhdistyksen varsinainen toimin-
ta onkin poikkeustilanteen aikana rajoi-
tettua, lakisääteiset hallinnolliset tehtä-
vät työllistävät hallitusta pitkin vuotta. Tiina Aalto

Olen Tiina Aalto, syntymästäni saak-
ka huonokuuloinen. Käytän kuulokojet-
ta ja huuliolukua. Asun Espoossa Jou-
nin kanssa. Aikuiset lapset ovat jo lentä-
neet pesästä. Ammatiltani olen kemisti 
ja olen Orion Oyj:n palveluksessa. 

Olen liittynyt Helsingin kuuloyhdis-
tykseen jo 1970-luvulla ihan nuorena 
tyttösenä. Silloin olin aktiivisesti mu-
kana nuorten toiminnassa Desibelis-
sä, mm. sihteerinä. Lentopalloakin tuli 
pelattua. Väliaikana keskityin lapsiin ja 
sittemmin 2010-luvulla tulin takaisin 
mukaan aktiiviseen toimintaan aloit-

tamalla KLP-toiminnassa. 
Tällä hetkellä toimin Uuden-

maan piirin varapuheenjohtaja-
na, tosin viimeistä vuotta. Nyt uu-

tena pestinä Helkyn varapu-
heenjohtajana 2021 lähtien. 

Olen Kopola-fani, aina-
kin käsityö- ja retkeily-

viikonloput ovat lähel-
lä sydäntäni. Harras-
tan lenkkeilyä, luke-

mista, käsitöitä, moot-
toripyörämatkailua ja 
ystävien tapaamista.

Taru Reinikainen
Olen sydämeltäni järjestöihminen, jolle 
järjestöissä toimiminen on ollut nuores-
ta asti harrastus. Harrastus on muuttu-
nut vuosien myötä ammatiksi järjestös-
sä. Koulutukseltani olen yhteisöpedago-
gi (YAMK) ja töissä olen Ammattiliitto 
Pro:ssa sopimusalavastaavana. Vastaan 
nykyisin kemian alan työehtosopimuk-
sesta ja edunvalvonnasta. Töiden ohella 
opiskelen hallintotieteen maisterin tut-
kintoa Itä-Suomen yliopistossa, pääai-
neeni on siviilioikeus. Helkyn hallituk-
sessa pidän muun muassa hallinnon pa-
perit järjestyksessä sihteerin roolissa.

Helkyn toimintaan lähdin mukaan, 
koska minulla todettiin reilu vuosi sit-
ten kuulonalenema molemmissa korvis-
sa. Minulle tärkeää toiminnassa on vai-
kuttaa kuulovammaisten edunvalvon-
taan ja oikeuksien parantamiseen sekä 
olemassa olevien oikeuksien toteutu-
miseen, erityisesti työelämässä. Vuodet 
ay-liikkeen palveluksessa ovat tehneet 
tutuiksi sekä työpaikkojen hyvät käy-
tännöt että nurjat puolet. Valitettavasti 
meillä on vielä paljon parannettavaa yh-
denvertaisuusasioissa sekä palveluiden 
saatavuudessa ja  saavuttettavuudessa.

Harrastan veneilyä yhdessä aviomie-
heni Jyrkin kanssa. Bridgeä pelaan aina 
kun mahdollista.

UUSIEN HALLITUKSEN JÄSENTEN ESITTELY:
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Björn Wahlroos kirjoittaa muuten an-
siokkaassa kirjassaan ”Kuinka tässä näin 
kävi?” sotakorvauksista naljailevaan ja vä-
hättelevään sävyyn sekä kertoo paikoin 
hassuja käsityksiä konepajateollisuuden 
toiminnasta ja kehityksestä. Kirja on pro-
vosoivaa jatkoa vuonna 2014 julkaistul-
le Wahlroosin artikkelille ”Sotakorvaus-
myytti”, jonka Hannu Rautkallio toimitta-
nut. Wahlroos esittää ambivalentteja mie-
lipiteitä teoksessa ja artikkelissa.

”(Sota)korvausten taloudellisia vai-
kutuksia tarkasteltaessa on muu-
tenkin hyvä pitää mielessä, että ne  
eivät tuoneet mitään, mitä täällä  
ei entuudestaan ollut; ei raaka- 
aineita, ei tuotekehittelyä, ei tieto-
taitoa – eikä varsinkaan maksua.”

”Sotakorvausteollisuudessa ei  
nimittäin suosittu yrittäjyyttä.”

”Yksikään merkittävä  
suomalais yritys ei ole syntynyt  
sotakorvaustuotannosta.”

Siksi lienee paikallaan kerrata tosi-
asioita ja ymmärtää, että sotakorvauk-
sista suoriutuminen on ”talvisodan ih-
meeseen” verrattavissa oleva kansallinen 
sankariteko.

Suomen lähtökohta sotakorvaustoimi-
tuksille oli, että pääosa toimituksista olisi 
puunjalostusteollisuuden tuotteita. Tämä 
ei käynyt Neuvostoliitolle, vaan he vaati-
vat konepaja- ja telakkateollisuuden tuot-
teiden edustavan kahta kolmasosaa sota-
korvauksista. Suomessa ei ollut tarvitta-
vaa kapasiteettia eikä vaadittuja konei-
ta ja aluksia ollut aikaisemmin Suomes-
sa valmistettu. Suomi sai hieman lieven-
nyksiä Neuvostoliiton vaatimuksiin eh-
tiäkseen rakentaa tarvittavan tuotantoky-
vyn ja osaamisen. Kapasiteetin laajennus-

vaatimuksen tueksi Stalin lupasi vuonna 
1945 Kremlissä vierailleelle kulttuurival-
tuuskunnalle Neuvostoliiton ostavan ko-
nepaja- ja telakkateollisuudelta tuottei-
ta moninkertaisen määrän korvaustoimi-
tusten jälkeen. Suomi joutui hallinnolli-
sella päätöksellä organisoimaan vaadit-
tavan tuotannon olemassa oleviin yrityk-
siin, koska muihin järjestelyihin ei ollut 
aikaa. Kaikki nykyiset merkittävät yrityk-
set ovat saaneet elinvoimansa sotakorva-
uksista ja niitä seuranneesta idänkaupas-
ta. Korvaussopimuksista vastuussa ole-
ville konepajoille hankittiin vuoteen 1948 
mennessä muun muassa tuhat uutta työs-
tökonetta. Yrittäjyyttä ei Wahlroosin mu-
kaan suosittu, mutta yrityksiä perustettiin 
sodan jälkeen massoittain ja maassa elet-
tiin korkeasuhdanteessa. Uudet syntyneet 
yritykset toimivat korvausvastuussa ole-
vien yritysten alihankkijoina. Esimerkik-
si Ares Oy:n oma osuus käsitti vain kuusi 
prosenttia kokonaistoimituksesta ja muu 
osuus tuli suomalaisilta alihankkijoilta. 
Ammattikoulujen opetuskäyttöön tarkoi-
tetut koneet otettiin tuotannolliseen käyt-
töön samoin kuin usean puunjalostuslai-
toksen korjauspajat. Diktatoriset valtuu-
det omaava Sotakorvausteollisuuden val-
tuuskunta Soteva antoi tuontilisensse-
jä alihankkijoille ja takasi valtion varois-
ta hyvän katteen sisältävät maksut kor-
vaustoimittajille. Yritykset, muun muas-
sa Wärtsilä ja Teljän tehtaat, syyllistyivät 
myös ylihinnoitteluun. Tästä syystä Teljä 
joutui aikanaan Rauma-Repolan haltuun. 

Neuvostoliiton vaatimuksesta yri-
tysten piti laatia ”tuotekehityksenä” to-
teutuskelpoiset suunnitelmat ja työpii-
rustukset, jotka luovutettiin toimitus-
ten mukana moninkertaisina paperisar-
joina. Dokumentaatio muodosti tonni-
määräisesti painavan osan korvaustoimi-
tuksia. Vaatimus koski myös ulkomail-
ta hankittuja koneita ja laitteita. Suomi 
sai torjuttua tältä osin vaatimukset pit-

kän väännön jälkeen perustelemalla, et-
tei hankintaan sisältynyt immateriaalioi-
keuksia kansainvälisen kauppatavan mu-
kaisesti. Sotakorvaustavaran tuotantoon 
liittyi teollisuusvakoilua. Neuvostoliiton 
omissa tehtaissa tehtiin havaintoja tuo-
tannossa ja työpiirustuksia käytettiin ko-
pioiden valmistamiseen.

Keskeisenä alihankkijana toimi Ruot-
sin metalliteollisuus, josta myös saatiin 
tuotannonohjaus- ja työnsuunnittelujär-
jestelmät konepajateollisuudelle. Ruot-
sista lainattiin muun muassa kaapelei-
den valmistukseen tarvittavia koneita. 
Ruotsin metallityöväen viiden kuukau-
den lakko aiheutti sotakorvaustoimituk-
sille huomattavaa haittaa ja Suomi joutui 
maksamaan myöhästymismaksuja Neu-
vostoliitolle. Neuvostoliitto ei hyväksy-
nyt lakkoa ylivoimaisena esteenä. 

Monet Euroopan maat saivat osan-
sa Suomen sotakorvaustilauksista. Vali-
tettavasti toimitukset Euroopasta usein 
myöhästyivät ja aiheuttivat siten sakkoi-
na lisäkustannuksia Suomelle. Laite- ja 
raaka-ainetoimituksia hankittiin myös 
Yhdysvalloista. Sotakorvausten rahoit-
tamiseksi Suomi sai Yhdysvalloilta huo-

Kuinkas tässä tosiasioille näin kävi?
VIERASKYNÄ

Teksti: Vesa Kumpulainen
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mattavan dollariluoton epävirallisena 
Marshall-apuna, joka usein unohdetaan.

Neuvostoliitto oli velkojana hanka-
la soveltaessaan toimitusten myöhästy-
misklausuuleja. Koko toimitus katsot-
tiin myöhästyneeksi, jos jostain konees-
ta tai aluksesta puuttui merkityksettö-
miä osia. Laatuvaatimukset olivat ää-
rimmäisen tiukkoja. Neuvostoliiton tar-
kastajat kiersivät tehtaissa tekemässä 
laadunvalvontaa ja Sotevaa painostet-
tiin kirjeitse parantamaan laatua. Vali-
moissa oli usein ongelmia. ”Venäläistä 
laatuajattelua” ei hyväksytty, vaan tuot-
teiden piti olla viimeisintä tekniikkaa ja 
korkeinta laatua. Suomen metalliteolli-
suuden kyky suunnitella uutta ja toteut-
taa suunnitelmia kehittyi sotakorvaus-
ten ansiosta merkittävästi. Sotakorva-
usten tultua suoritetuksi Sotevan pu-
heenjohtajana toiminut Svante Sund-
man kirjoitti:

”Sotakorvausten suorittaminen on 
– sen kansantaloudellisesti kieltei-
sestä luonteesta huolimatta - an-
tanut voimakkaan sysäyksen me-
talliteollisuudelle, lähinnä kone-
paja- ja laivanrakennusteollisuu-
den kehitykselle. Nämä ovat sota-
korvausten johdosta saavuttaneet 
tason, johon ne normaalisti olisi-
vat päässeet kenties vain vuosi-
kymmenien aikana. Entiseen ver-
rattuna sisältää teollisuutemme ny-
kyinen taso lisättyä tuotantokykyä 
sekä suunnittelussa että valmis-
tuksessa, lisättyä tarkkuutta laa-
dussa ja viimeistelyssä, kasvanut-
ta asiantuntemusta tuotannon ra-
tionalisoinnissa, lisättyä jousta-
vuutta toimitusaikojen supista-
misessa sekä enemmän kokemus-
ta vientikaupan vaatimuksissa.”

Sotakorvausten jälkeen käytiin bila-
teraalikauppaa, jota Neuvostoliitto har-
joitti samanlaisena myös toisen kapita-
listivaltion, Intian kanssa. Neuvostoliit-
to ylläpiti vaihtokauppaa Stalinin anta-

man lupauksen mukaisesti 40 vuoden 
ajan. Muutokset kaupan volyymissä ai-
heutuivat pääasiassa raakaöljyn maail-
manmarkkinahinnan vaihteluista, koska 
Neuvostoliitosta ei löytynyt riittävästi ta-
sapainottavaa vaihdettavaa. Vienti pysyi 
kuitenkin korkeana, poliittisen oikeiston 
mielestä liian korkeana. 

Suomen metalliteollisuus sai Neuvos-
toliiton kaupan ansiosta kehittyä maail-
manluokan toimijaksi. Kotimaisuusvaa-
timus oli lailla turvattu idän viennille. 
Kaikki merkittävät konepajayritykset - 
Ahlström, (Suomessa toimivat Andritz 
ja Sulzer), Kone, Konecranes, Metso, 
Nokia, Valmet Wärtsilä ja suurin osa ns. 
Mittelstand-yrityksistä - ovat olemassa 
ainoastaan sotakorvausten ja idänkau-
pan ansiosta vastoin Wahlroosin esittä-
miä outoja käsityksiä. Kauppa oli kone-
pajoille erityisen kannattavaa, koska os-
tajan neuvottelijat olivat harvoin hin-
tatietoisia. Sopimukseen oli päästävä, 
koska tavaranvaihto oli kiintiöitetty, ja 
hinnoista tinkiminen oli siksi usein lap-
sellista vetoamista kymmenesosapro-
sentin tarkkuudella laitekokonaisuuden 
tai koneen kalleuteen verrattuna ”maa-
ilmanmarkkinahintaan”. Maksu sota-
korvauksista saatiin moninkertaisena 
takaisin itäviennin ylihinnoiteltuina toi-
mituksina.

Suomalaiset konepajayritykset saivat 
hyvän aseman kaikissa sosialistimais-
sa Neuvostoliiton-kaupan referenssien 
ansiosta. Talvisotaa ihailtiin yleisesti ja 
tällä seikalla oli kaupallista merkitystä. 
Kahdenvälisten vapaakauppasopimusten 
(Kevsos) lopputuloksena tullit poistuivat 
Suomen vienniltä useimmissa Itä-Euroo-
pan maissa vuonna 1972. Suomalaisten 
yritysten asema parani kilpailussa länsi-
saksalaisten kanssa. 

Yrityskenttä koki kovia Neuvostolii-
ton romahdettua ja kauppavaihdon py-
sähdyttyä. Suomelle jäi saatavia, joi-
ta Suomen pankki ei bilateraalikaupan 
clearing-tililtä voinut viejille maksaa. 
Suhteellisesti suurin kärsijä lienee ollut 
Raute. Venäjä maksoi velan vuosia myö-
hemmin puolustusvoimien kalustotoi-
mituksilla.

Neuvostoliiton hajoamisen lisäksi yri-
tysten toimintaa vaikeutettiin vääräl-
lä rahapolitiikalla. Pankit luotottivat an-
teliaasti kaikkea liiketoimintaa ensisijai-
sesti valuuttakoreilla 80-luvun loppu-
puolella. Yliarvostettu markka haittasi 
vientiä, jolloin devalvaatioiden iskiessä 
jyrkästi supistuneeseen tuotantoon, tu-
hansia pkt-yrityksiä kaatui rahoitusvai-
keuksissa. 

Valtio jatkoi vaikutukseltaan sotakor-
vausten kaltaista tukea Nokialle, joka 
sai koko 90-luvun ajan puolet yritysten 
tuotekehitykseen suunnatuista huomat-
tavista avustuksista. Kun Nokian kas-
vu edellytti koulutettua työvoimaa, vä-
hennettiin koneosaamisen ammattikou-
lutusta kymmenesosaan aikaisemmas-
ta. Konetekniikan korkeakouluinsinöö-
rien koulutuksessa alettiin suosia enem-
män tuotantotaloutta tekniikan kustan-
nuksella, mistä on ollut seurauksena pin-
tapuolisella asiantuntemuksella varus-
tettuja koneinsinöörejä. Teknikkokoulu-
tuksen lopettamisen myötä konepajojen 
työnjohtajien rekrytointi on vaikeutunut. 

On käynyt selväksi, ettei poliittisin 
päätöksin kyetä uudistamaan työmark-
kinoita eikä ammattitaitoisen työvoiman 
saantia turvaamaan. Näköalattomuus 
on johtanut kasvu- ja investointihalutto-
muuteen, jonka vuoksi menetetään suu-
ria mahdollisuuksia, koska konepajateol-
lisuuteen investoiminen synnyttää hal-
valla työpaikkoja verrattuna esimerkiksi 
puunjalostusteollisuuteen.

Wahlroos arvelee sotakorvausten toi-
mittamisen aikoihin vallinneen poliitti-
sen ilmapiirin, jossa valtio olisi voinut ti-
lata saman määrän koneita, laivoja ja ve-
tureita oman infrastruktuurinsa käyt-
töön ilman korvauksien maksamistakin. 
Meillä on nyt tilaisuus testata Wahlroo-
sin ajattelua. Vasemmistohenkinen hal-
litus, jonka keinovalikoimaan sotakorva-
ustilaukset sopivat. Noin 10 miljardin in-
vestoinnit kahdeksan vuoden aikana sai-
sivat Suomen uljaaseen nousuun. Rahoi-
tus valtion budjetista hieman kulueriä 
järjestelemällä ja sopivalla lisävelalla oli-
si täysin realistista. Maa pelastuisi.
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Yhdistyksen toiminta nojaa vahvasti jä-
sentensä aktiivisuuteen. Hallituksen pää-
vastuulla on kantaa lakisääteinen hallin-
nollinen vastuu ja jos aikaa ja jaksamista 
riittää, järjestää muuta toimintaa jäsenil-
leen siinä ohella. On tärkeää, että myös 
jäsenet osallistuisivat aktiivisesti toimin-
nan järjestämiseen.

Monet pitkäaikaisista aktiiveistamme 
ovat ikääntymisen tai muun syyn seu-
rauksena luopuneet vetovastuusta. Jotta 
toimintamme pysyisi virkeänä ja moni-
puolisena, tarvitsemme uusia henkilöitä 
ottamaan vetovastuuta tilaisuuksista ja 
tapahtumista. Ideoita riittää kyllä, mut-
ta vastuunkantajia on harvassa. Yhdistys 
tarjoaa erinomaiset puitteet sekä tausta-
tuen toiminnalle.

Tapahtumatyöryhmä suunnittelee ja 
toteuttaa kuluvan vuoden aikana yhteisiä 
tilaisuuksia ja tapahtumia, joita voivat 
olla esimerkiksi risteily, kesäretki, viih-
depainotteinen iltama tai vaikkapa kuu-
loautotapahtuma. Kirsi Mikkanen aloit-
taa tapahtumatyöryhmän vastuuhenki-
lönä ja kerhonvetäjien yhteyshenkilö-

Aktiivitoiminta
Kerhonvetäjät
Heini Mäkinen
Vertaistapaamiset
heini.makinen@helky.fi
044 540 7699

Timo Nikkinen
Keilailukerho “Keilabeli”
timo.nikkinen@helky.fi
045 149 4442

Sari Kivimäki
Viitottu puhe
sari.kivimaki@helky.fi 

Sirpa Korkeamäki
Vertaistapaamiset
sirpa.korkeamaki@helky.fi
040 828 2523 

Tuula Marttinen
Vertaistapaamiset
tuula.marttinen@helky.fi
050 341 1454

Viivi Kilpeläinen
Junioritoiminta ja nuorten salibandy
viivi.kilpelainen@helky.fi

nä. Tapahtumatyöryhmän muita jäseniä 
ovat tällä hetkellä Tiina Aalto ja Anneli 
Salmevaara. Mikäli olet kiinnostunut tu-
lemaan tapahtumatyöryhmään mukaan 
tai vetämään säännöllistä toimintaa, 
olethan yhteydessä sähköpostilla osoit-
teeseen tapahtumat@helky.fi

KUULOSET-LEHDEN TOIMITUSKUNTA
Kuuloset-lehti on yhdistyksemme pitkä-
ikäinen jäsenlehti, jonka toimikuntaan 
tarvitaan uusia jäseniä. Matti Kumpulai-
nen hoitaa tilapäisesti lehden toimitus-
ta siihen asti, kunnes löydämme sopivan 
henkilön ottamaan kokonaisvastuun leh-
destä. Tarvitsemme ainakin vastaavan 
päätoimittajan ja oikolukijan. Taittopal-
velut saamme kirjapainon kautta. Lisäksi 
jutut, kuvat, piirustukset, aivopähkinät, 
ristikot yms. ovat aina tervetulleita.

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan 
lehden vastaavana toimittajana, oiko-
lukijana tai lehden avustajana, otat-
han yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen 
kuuloset@helky.fi
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24.2.2021 klo 17–20.30 
 Vertaisseuraa etätreffeillä.
 Vaihdetaan ajatuksia ja kokemuksia arjessa jaksamiseen.

 Ilmoittautuminen:
 sirpa.korkeamaki@helky.fi 20.2.2021 mennessä.
 Tilaisuudessa on kirjoitustulkkaus.

15.3.2021 klo 17–19 
 Keskustelua työssäjaksamisesta -vertaisseuraa etänä. 

Maskit, etäpalaverit ja uudet rutiinit – moni asia on muuttunut ja  
vaikuttanut ihmisten, erityisesti huonokuuloisten, työarkeen.

 Ilmoittautuminen:
 heini.makinen@helky.fi 14.3.2021 mennessä. 

Tilaisuudessa on kirjoitustulkkaus.

22.3.2021 klo 17–19 
 Sukututkimusluento 
 Suomen Sukututkimusseurasta Juha Vuorela kertoo, miten pääset  

alkuun sukututkimuksessa. Luento pidetään etätapaamisalustalla. 

 Ilmoittautuminen: 
 tapahtumat@helky.fi 15.3.2021 mennessä.
 Tilaisuudessa on kirjoitustulkkaus.

24.3.2021 klo 17–20.30 
 Vertaisseuraa etätreffeillä. 
 Vaihdetaan ajatuksia ja kokemuksia arjessa jaksamiseen. 

 Ilmoittautuminen:
 sirpa.korkeamaki@helky.fi 20.3.2021 mennessä. 
 Tilaisuudessa on kirjoitustulkkaus.

21.4.2021 klo 17–20.30 
 Vertaisseuraa etätreffeillä.
 Mitä sinulle kuuluu? Kuinka voit? 

 Ilmoittautuminen:
 sirpa.korkeamaki@helky.fi 17.4.2021 mennessä.
 Tilaisuudessa on kirjoitustulkkaus.

5.5.2021 
 Luontoretki. Mietimme kesän ja syksyn tapahtumia ulkona. 
 Lähdemme retkelle kello 13.00 Uutelan Kahvila Kampelan edestä. Tulet-

han ajoissa paikalle. Retken aikana tutustumme Uutelaan ja Aurinkolah-
teen ympäristöineen. Toivon mukaan sää suosii retkeämme! Tilaisuuteen 
ei ennakkoilmoittautumista. Tilaisuudessa ei ole kirjoitustulkkausta.

 Vetäjänä Sirpa Korkeamäki.

Helkyn kevätkauden etätapaamiset  
ja loppukevään luontoretki
Etätapaamiset alkavat kello 17. Tilaisuuden vetäjä tilaa tapaamisiin 
kirjoitustulkkauksen.

Jokaiseen etätapaamiseen pitää ilmoittautua erikseen sähkö-
postitse. Ilmottautuessa annat sähköpostiosoitteesi, johon lähetäm-
me ennen tapaamista linkin, jonka kautta pääset liittymään mukaan 
tapahtumaan. Sähköpostiosoitteenne tarvitaan myös tulkkeja varten.
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Helkyn kuulolähipalvelu on saajalleen maksutonta palvelua,  
joka ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä
Autamme esimerkiksi seuraavissa asioissa:
• pariston vaihto (voit tuoda omasi tai ostaa palvelun yhteydessä)
• kuulokojeen korvakappaleen puhdistus ja letkun vaihto  

(myymme letkua tarvittaessa)
• varaosien vaihto, kuten mikrofonin suodattimet, vahasuodattimet, koukut 

(ota oma varaosa mukaan)
• kysyttävää kuulolaitteesta? ota käyttöohje mukaan niin selvitämme yhdessä
• meiltä saat myös vertaistukea kuulovamman kanssa elämisestä

Myytävät tuotteet: paristot 13, 312, 675 ja 675 implant
Jäsenhinnat Helsingin Kuuloyhdistyksen jäsenille:
5 € /kiekko
3 kiekon tarjous: 12 €
10 kiekon rasia: 40 €
Ei-jäsen hinta: 10 € /kiekko

Kuulokojeen letkut
V-koukkuletku 5 € / kpl
Suora letku 1 € / n. 20cm

Helkan tuvalla on mahdollisuus maksaa kortilla (SUOSITUS) tai käteisellä.
Ajantasaiset tiedot päivystyksistä: www.helky.fi
Kuulolähipalveluvastaava:
Heini Mäkinen Puh. 044 5407 699 / heini.makinen@helky.fi

PAIKKA
Helkan tupa
Haagan urheilutie 12
00320 Helsinki

HELMIKUU
1.2.2021 klo 12.30–15 
15.2.2021 klo 12.30–15 

MAALISKUU
1.3.2021 klo 12.30–15 
15.3.2021 klo 12.30–15 
29.3.2021 klo 12.30–15

HUHTIKUU
12.4.2021 klo 12.30–15 
26.4.2021 klo 12.30–15 

TOUKOKUU
3.5.2021 klo 12.30–15 

Helsingin Kuuloyhdistys ry 
Kuulolähipalvelu




