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Ruustinna Naimi Päiwiö oli vuonna 1934 perustamassa Suo-
men Huonokuuloisten Huoltoliiton Helsingin osastoa, joka oli 
Helsingin kuuloyhdistyksen ensimmäinen nimi. Yhdistys pe-
rustettiin suomenkieliseksi huonokuuloisten yhdistykseksi, jo-
ka irtaantui aiemmin perustetusta ruotsinkielisestä yhdistyk-
sestä nimeltään Helsingfors Lomhörda. 

Tavoitteena oli, että huonokuuloiset ovat osana ympäröi-
vää yhteisöä, eivät erillistä sisäpiiriänsä. Kerrataan vielä Naimi 
Päiwiön, edelläkävijän sanat vuodelta 1934:

”Yhteiskunnan on hoivattava huonokuuloisiaan, että 
he pystyvät itsenäisesti toimeentulemaan. Itsenäises-
sä toimeentulossa he jälleen korvaavat heihin uhratut 
varat, annettiinpa ne korvahoidon, kouluopetuksen, 
ammattivalmennuksen, työhön auttamisen tai muun 
muodossa.”

Vuonna 1934 ei vielä tiedetty vammaistuesta, invalidien ve-
rovähennyksistä eikä ilmaisista kuulokojeista. Eikä tietys-
ti tulkkauspalveluista, eikä nyttemmin jo heikentyneistä Kelan 
kuntoutuspalveluistakaan! 

Naimi Päiwiön edelläkävijän sanoissa merkittävä on tuo lau-
se ”itsenäisesti toimeentulemaan”. Otetaan yhteiskunnan tar-
joama ”hoiva” vastaan, ettei jäädä tuilla eläjäksi. Kun meidät 
on kuntoutettu ”ympäristöystävällisiksi” eli yhteistyökykyisiksi 
muun yhteiskunnan kanssa, me veroa maksavina vammaisina 
maksamme meihin uhratut varat takaisin. 

Sen ajan henkeä kuvaa hyvin Helsingin Huonokuuloisten 
70-vuotishistoriikissa ”Oikeus kuulla?” (Päivi Pöntys) sivulla 19 
ollut maininta, että ”opettaja Sirkka Harveen ryhtyessä opetta-
maan huonokuuloisia oppilaita, oli hän luvannut esimiehilleen, 
että hänen luokassaan ei viitota, vaan opiskellaan puhumista 
niin pitkälle kuin suinkin pystyttiin. Koulujen korvalääkäri Lu-
mio oli sanonut, että opetelkaa ylimääräisenä aineena, vaikka 
kiinaa tai viittomista, mutta puhuminen on numero yksi.” 

Huuliltaluvulla on monta edeltäjää. Oli silminkuuloa, näkö-
kuuloa ja huuliolukua. Kielitoimisto suosittelee sanaa huulilta-
luku, jota sanaa käytän nyt tässä. 

Kunniapuheenjohtaja KALLE TERVASKARI:

85 VUOTTA AATETTA JALOA 
JA HENGEN PALOA

Huuliltalukutaito ja yhä paremmiksi kehittyneet kuulokojeet 
ovat mahdollistaneet sen, että jopa vaikeasti kuulovammaiset 
ovat voineet työllistyä lähes mihin ammattiin tahansa. On ol-
lut kiinni omasta itseluottamuksesta, miten työssään pärjää. Ja 
nyt, kun jo kuurona syntyneille lapsillekin asennetaan sisäkor-
vaistute, se mahdollistaa, että lapsi pääsee suoraan kiinni koto-
na puhuttuun kieleen.

Nykyisen Helkyn historiaan on kuulunut kerhomuotoi-
sia huuliltalukukursseja. Ne olivat välillä OK-opintokeskuksen 
avustamia. Nykyisin samanlaista toimintaa tehdään VP-ker-
hona, jossa käytetään viittomien lisäksi huuliltalukua. Kun ky-
sytään, miten me kommunikoimme silloin, kun kuulokoje tai 
implantti ei ole päällä, niin vastaamme: ”lukemalla huulilta”! 

Huuliltalukutaito on siis ihan ykkönen kuulovammais-
ten kommunikaatiossa niin keskenään kuin muidenkin kans-
sa. Huulilta pystyy oikein lukemaan vain sellaisen sanan, jonka 
tuntee. Hyvä huuliltalukija on myös kova lukemaan painettua 
sanaa. Hän on kirjastojen suurkuluttaja, joka samalla kasvattaa 
myös sanavarastoaan. Huulilta ei siis lueta esim. sellaista vie-
rasta kieltä, jota ei osaa. Huuliltalukutaito on kuulovammaiselle 
todella hyödyllinen taito, jota aina tarvitaan. Se on ollut enem-
män tai vähemmän vahvasti mukana yhdistyksen koko 85-vuo-
tisen toiminnan ajan. 

Toivottavasti Naimi Päiwiö voi tyytyväisenä katsella käynnis-
tämäänsä toimintaa tuolta pilven reunalta. On monipuolista yh-
teistoimintaa ja oma tupa, jonka voi kehua olevan ”maailman 
esteettömin kuulovammaistila”! 

PÄÄKIRJOITUS
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Tapasin Pirjo Leppäsen vuoden 2018 syk-
syllä Kopolan it-kurssilla. Kauniisti har-
maantuneet hiukset, harmaansiniset sil-
mät ja punatut huulet hymyilevät kilpaa. 
Eloisa seitsenkymppinen nainen näyttää 
ikäistään nuoremmalta.

ikääntyminen. Halusin saada kuuloko-
jeen heti käyttööni. Ajattelin silloin, et-
tä nyt pystyn vielä oppimaan kuuloko-
jeen käyttöä. Myöhemmin sen oppimi-
nen voisi olla paljon vaikeampaa.” Siinä 
onkin fiksu nainen, ajattelin. 

KUULOKOJEISIIN TOTTUMINEN VAATII 
AIKAA
– Sain kuuloasemalta ensimmäiset kuu-
lokojeet molempiin korviini. Innokkaana 
otin kuulokojeet vastaan, mutta niiden 
käyttö olikin toinen juttu. Alussa käy-
tin kuulokojeita vain ajoittain, mikä tu-
li ilmi, kun kuuloasemalla testattiin ko-
jeiden käyttömäärää. Kojeita säädettiin 
usein, mutta ne eivät vain tuntuneet so-
pivilta. Äänimaailma pysyi kimeänä ja 
korkeana. Vuoden kuluttua vaihdettiin 
uudet kuulokojeet tilalle. 

"En kyllä ikinä luovu 
näistä! Sen opin, 

että kuulokojeiden 
käyttöä täytyy 

opetella kunnolla ja 
ajan kanssa."

ELÄMÄNILOINEN PIRJO KATSOO, 
MITÄ HUOMINEN TUO TULLESSAAN
Teksti ja kuvat: Päivi Pöntys

Kopolassa kuuntelin Pirjoa kiinnos-
tuneena: ”Kuulovammani havaittiin 
67-vuotiaana. Työhuollon terveysase-
man kautta pääsin nopeasti kuulontut-
kimuksiin, jossa todettiin lievä kuulon-
alenema. Heikentyneen kuuloni syy oli 



"Kuullessani kuuloni alentuneen halusin saada kuulokojeet heti. Ajattelin silloin, että nyt pystyn 
vielä oppimaan kojeen käyttöä. Myöhemmin sen oppiminen voisi olla paljon vaikeampaa."
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– Minulle sanottiin, että nämä ovat sveit-
siläisiä kuulokojeita. Näiden pitäisi nyt 
sopia minulle. Samalla tehtiin uusi ää-
nikartoitus. Nyt tulin aivan eri tavalla 
sinuiksi uusien kuulokojeiden kanssa. 
Äänimaailma on paljon miellyttävämpi. 
Olen ollut nyt erittäin tyytyväinen, Pir-
jo toteaa ja jatkaa: – En kyllä ikinä luo-
vu näistä! Sen opin, että kuulokojeiden 
käyttöä täytyy opetella kunnolla ja ajan 
kanssa.

KUNTOUTUSKURSSI ON TODELLA 
TÄRKEÄ
– Kävin Kopolassa viikon kestäneellä 
kuntoutuskurssilla. Se oli ensiarvoisen 
tärkeä kurssi. Opin käyttämään entistä 
paremmin kuulokojeita. Kurssin vetäjänä 
toiminut Sanna Lehtoväre oli aivan lois-
tava. Meitä oli 12 osanottajaa ja jokainen 
meistä sai henkilökohtaista ohjaustakin, 
Pirjo hehkuttaa ja jatkaa: – Vasta Kopo-
lassa sain tietää, että löytyy myös muita 
kuulon apuvälineitä. Olen sanonut ihmi-
sille, jotka ovat saaneet kuulokojeen, et-
tä menkää ihmeessä tällaisille kursseille, 
ne ovat todella hyviä. Perheenjäsenetkin 
pääsevät mukaan! 

– Olen huolissani siitä, miten monet 
ikääntyneet eivät oikein osaa ottaa kuulo-
kojeita haltuunsa. Kuulokojeita on help-
po saada, mutta niitä ei ole helppo oppia 
käyttämään! Pirjo toteaa. – Olen aina ke-
hottanut ystäviäni ottamaan kuulokojeen 
vastaan ja harjoittelemaan sen käyttöä 
yhä uudelleen. Pitää oppia sinuiksi kuu-
lokojeensa kanssa. Helposti kuvitellaan, 
että kuulokoje korvaan ja se on siinä. 
Mutta ei se niin mene. Kuulokoje ei ole 
kompakti laite, joka on valmis laitetta-
vaksi suoraan asiakkaan korvaan. Kojei-
ta joudutaan joskus säätämään montakin 
kertaa ennen kuin ne tuntuvat hyvältä.

KUULOVAMMA TUTTU LAPSUUDESTA
– Isäni oli vammautunut sodassa. Hä-
nellä oli sodan jäljiltä kuulo heikentynyt. 
Isäni hoiti itse kaikki kuuloon liittyvät 
asiat. Olen ollut kovin pahoillani siitä, et-
ten silloin perehtynyt paremmin asiaan. 
Minulla ei ollut harmainta aavistusta-
kaan, mitä huono kuulo merkitsi. Osasin 
kyllä vaihtaa paristot, mutta en edes tien-
nyt, kauanko ne kestävät

VAPAAEHTOISTOIMINNAN AJATUS
– Minulle kertyi työvuosia 40 vuotta. Vii-
meisimmässä työpaikassa Veripalvelus-
sa ehdin työskennellä 25 vuotta, josta jäin 
sitten eläkkeelle. 

– Eläkkeelle jäämisen jälkeen löysin 
vapaaehtoistoiminnan, joka perustuu aja-
tukseen, että ihminen voi olla avuksi muil-
le. Ensin kävin Mannerheimin Lastensuo-
jeluliiton vapaaehtoistyössä eri perheissä 
2–3 kertaa viikossa hoitamassa lapsia.

– Nyt olen löytänyt Valamosta itselle-
ni sopivaa vapaaehtoistoimintaa. Alun pe-
rin kävin siellä ensimmäisen kerran mak-
savana asiakkaana. Toisen kerran vierai-
lin turistina. Viihdyin hyvin ja huomasin, 
että siellä oli paljon vapaaehtoisia työn-
tekijöitä. Seuraavan kerran vieraillessani 
Valamossa toimin vapaaehtoisena työn-
tekijänä. Saatan silloin työskennellä vii-
kosta kahteen viikkoon puutarhassa tai 
keittiössä.

LIIKUNNAN ILOA!
– Olen kova menemään. Nautin liikkumi-
sesta. Ulkoilen paljon: lenkkeilen, hiih-
dän ja pyöräilen. Kerran pyöräilin Por-
vooseen asti. Uimahallissa uin ja vesi-
juoksen talvet ja kesät. Muutaman kerran 
viikossa uin myös avannossa. Siihen jää 
helposti koukkuun, Pirjo hymyilee.

– Olen käynyt useana vuonna Saarise-
lällä kolmen viikon hiihtomatkoilla yksin 
tai ystävieni kanssa. Olen myös vuokran-
nut kesämökin pariksi viikoksi. Matkus-
tan mielelläni. Olen käynyt myös Rukal-
la ja Ylläksellä, mutta siellä on liikaa met-
sää. Haluan olla puiden yläpuolella. Parin 
viikon kuluttua olen menossa Sveitsiin. 
Siellä on upeita maisemia!
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Kuulokojeen käyttäjällä saattaa olla käy-
tössään monia erilaisia kuulemisen apu-
välineitä. Eräs yleisimmistä ja pitkäaikai-
simmista apuvälineistä on induktiosil-
mukka, joka on käyttäjän kannalta help-
pokäyttöinen, suhteellisen varmatoiminen 
ja käyttömahdollisuuksiltaan hyvin moni-
puolinen. Induktiosilmukan käyttö ei vaa-
di kuulokojeen tai sisäkorvaistutteen pro-
sessorilta kuin T- tai M/T-asennon käyttö-
mahdollisuuden. Mainittakoon, että tässä 
yhteydessä T-kirjain tarkoittaa induktio-
silmukan englanninkielistä termiä “tele-
coil” ja M/T puolestaan “microphone/te-
lecoil”. T-asennossa käyttäjä kuulee vain 
induktiosilmukan kautta tulevat äänet, 
jolloin ympäristön hälyäänet eliminoitu-
vat. M/T-asennolla käyttäjä kuulee sekä 
induktiosilmukan, että kuulokojeen oman 
mikrofonin kautta tulevat äänet.

Vanhemmissa kuulokojeissa T- ja 
M/T-asennot olivat käytännössä aina 
vakiona, mutta nykykojeissa näin ei ai-
na ole. Yksi syy lienee se, että kuulokoje-
valmistajat haluaisivat mielellään myy-
dä merkkikohtaisia kuulemisen apuväli-
neitä, jotka toimivat vain tietyn kojemer-
kin ja joskus jopa vain tietyn kojemallin 
kanssa. Toinen syy on puhtaasti tekni-
nen. Kuulokojeiden kokoa pyritään jat-
kuvasti pienentämään ja teknisiä omi-
naisuuksia lisäämään älypuhelimien ja 
tablettien käyttöä silmällä pitäen. Pieni-
kokoisiin, langattomasti ladattaviin kuu-
lokojeisiin ei välttämättä ole edes mah-
dollista saada T-asentoa, vaan se on kor-
vattu Bluetoothiin perustuvalla langat-
tomalla äänensiirrolla. Joissakin kojeis-
sa T-asentoa ei ole vakiona, mutta se on 
mahdollista lisätä paristokoteloa hie-
man suurentavalla lisälaitteella. Ne ko-
jeet, joissa T- ja M/T-asennot ovat vielä 
vakiona, toiminto pitää yleensä erikseen 
aktivoida kojeen tilaohjelmaksi. Ohjelma 
aktivoidaan kuulontutkijan vastaanotolla 
(usein vasta asiakkaan pyynnöstä) ja sa-
malla myös säädetään induktiosilmukka-
kuuntelun äänenvoimakkuus käyttäjälle 
sopivalle tasolle.

INDUKTIOSILMUKKA TUTUKSI
Induktiosilmukan toiminta perustuu 

siihen, että ääni siirretään sähkömag-
neettisen kentän välityksellä kuulokojeen 
silmukkakelaan, josta kuulokoje muun-
taa signaalin kuunneltavaksi äänisignaa-
liksi. Oikein säädetyn induktiosilmukan 
toiminta vastaa tilannetta, jossa puhuja 
on metrin etäisyydellä kuulijasta, joiden-
kin mielestä on kuin suoraan korvaan pu-
huisi. Induktiosilmukan huono puoli on, 
että T-asentoa käytettäessä saattaa kuu-
lua myös muita ympäristön häiriöääniä. 
Häiriöääniä aiheuttavat esimerkiksi ra-
kennuksen sähkölinjat, erilaiset kodinko-
neet ja loisteputkivalaistus. Erityisen voi-
makas, pulssimainen häiriöääni kuuluu 
kauppojen turvaporttien läpi kuljettaes-
sa. Myös autossa ollessa ja julkisissa lii-
kennevälineissä ollessa kuuluu laaja kir-
jo erilaisia häiriöääniä T-asennon ollessa 
päällä.

INDUKTIOSILMUKOITA ON ERILAISIA
Induktiosilmukkatyyppejä ovat esimer-
kiksi huonesilmukka, kaulasilmukka, 
palvelupistesilmukka/asiointisilmukka ja 
tyynysilmukka.

HUONESILMUKKA
Huonesilmukka on tilaan kiinteäs-
ti asennettava järjestelmä. Järjestelmä-
vaihtoehtoja on erilaisia, joista valitaan 
tilaan ja käyttötarkoitukseen parhaiten 
sopiva. Yksinkertaisin ja edullisin huo-
nesilmukka on reunasilmukka. Se on 
huoneen ympäri kulkeva, vaikkapa lat-
tialistojen alla kiertävä kuparikaapeli, 
joka on kytketty silmukkavahvistimeen, 
joka puolestaan on kytketty äänilähtee-
seen. Kotikäytössä äänilähteitä voivat 
olla esimerkiksi televisio, pelikonsoli tai 
musiikkisoitin. Julkisissa tiloissa tyypil-
linen äänilähde on mikrofonijärjestel-
mä, esimerkiksi auditorioissa, kirkoissa 
ja näyttelytiloissa. Puhuja puhuu mikro-
foniin, josta ääni siirtyy induktiosilmu-
kan avulla suoraan kuulokojeeseen il-
man erillistä lisälaitetta.

Reunasilmukka sopii pienehköihin ti-
loihin, joissa ei käsitellä luottamuksellis-
ta tietoa, koska sen ääntä on mahdollista 
kuunnella tilan ympärillä olevista tilois-
ta T-kuuntelun välityksellä. On olemassa 
silmukkatoteutuksia, joissa ylikuulumis-
ta, eli äänen kuulumista tilan ulkopuolel-
le, pystytään rajoittamaan. Yksi esimerk-
ki on vaiheensiirtosilmukka, jossa lattian 
alla kulkee useampi kaapeli edes takai-
sin ja lopputuloksena ääni on kuultavissa 
vain alueella, jossa kaapelit kulkevat.

Kiinteästi asennettu induktiosilmukka 
ei välttämättä kuulu tasaisesti joka puolelle 
tilaa. Rakennusmateriaalit, tukirakenteet, 
tilan häiriölähteet ja käytettävän silmukan 
tyyppi vaikuttavat siihen, miten hyvin esi-
merkiksi teatterin katsomossa ääni kuu-
luu eri paikoille. Kannattaa siis etukäteen 
varmistaa, että saa sellaisen istumapaikan, 
jossa silmukka varmuudella toimii.

KAULASILMUKKA
Kaulasilmukka on kaulalle laitettava sil-
mukka, joka on yhdistetty erilliseen lisä-
laitteeseen joko kiinteällä tai irrotetta-
valla liittimellä. Nykyään tyypillinen esi-
merkki kaulasilmukasta on matkapuhe-
limeen Bluetoothin välityksellä yhdistet-
tävä handsfree-laite. Joissakin Helsin-
gin alueen teattereissa on ainakin jossain 
vaiheessa käytetty kaulasilmukkalaitetta, 

Teksti ja kuvat: Matti Kumpulainen | Lähteet: Wikipedia, Qlu Oy | Kiitokset: Juha Nikula (Qlu Oy), Ville Myllymäki, Anneli Salomaa
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jossa ääni siirretään infrapunan avul-
la käyttäjän kaulalla roikkuvaan rasiaan. 
Tällaisen laitteen tunnistaa siitä, että jos-
sain kohden rasiaa on kirkas, puolipyö-
reä kupu. Nykyään infrapunajärjestel-
mät ovat vähitellen korvautuneet joko ra-
diolinkkiin perustuvalla järjestelmällä tai 
kiinteästi asennettavalla silmukalla.

PALVELUPISTESILMUKKA/
ASIOINTISILMUKKA
Palvelupistesilmukoita on kahdenlaisia. 
On joko palvelutiskin yhteyteen kiinte-
ästi asennettu, pienellä alueella kulke-
va silmukka tai pöydällä oleva erillinen, 
kannettava palvelupistesilmukka, jon-
ka äänikeila on suunnattavissa hyvinkin 
tarkasti. Tällaisia ratkaisuja käytetään 

esimerkiksi hotellien, pankkien ja viras-
tojen palvelupisteissä, joissa käsitellään 
myös luottamuksellista tietoa.

TYYNYSILMUKKA
Tyynysilmukkaa käytetään tavanomai-
sesti televisionkatselussa. Riittää, että 
tyynyn silmukka on kytketty televisioon, 
jolloin käyttäjä kuulee television äänet is-
tumalla tyynyn päällä. Erityisesti lapsille 
tämä on helppo vaihtoehto kiinteälle tai 
kaulassa roikkuvalle silmukalle.

SILMUKKA HELPOTTAA KUULEMISTA - 
USKALLA VAATIA
Vaikka induktiosilmukoita onkin ny-
kyään kohtuullisen yleisesti julkisissa ti-
loissa ja rakennuksissa, ongelmana on 

henkilökunnan käyttökoulutuksen puu-
te. Tämä johtunee siitä, että välttämät-
tä huonokuuloinen ei aina ymmärrä pyy-
tää tai ei halua olla vaivaksi, jotta saisi in-
duktiosilmukan käyttöön, jolloin henki-
lökunnan käyttötaito ei pysy ajan tasal-
la. Liian usein tulee vastaan tilanne, jos-
sa tilan vahtimestari ilmoittaa, että kau-
lasilmukkaa ei ole ladattu, laitteisto on 
unohdettu laittaa päälle, ei tiedetä, miten 
asiakaspalvelijan mikrofonin saa päälle ja 
muuta vastaavaa.

Jotta kuulokojeen käyttäjät huomioi-
taisiin jatkossa paremmin julkisissa ti-
loissa, on erityisen tärkeää, että kuuloko-
jeen käyttäjät myös vaatisivat silmukan tai 
muun kuulemisen apuvälineen käyttömah-
dollisuutta. Induktiosilmukkaa käyttävien 

Palvelukartta näyttää, että uudessa keskustakirjasto Oodissa on asiointisilmukka. (Lähde: palvelukartta.hel.fi)
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asiakkaiden näkymättömyyden myötä lait-
teita ei osata käyttää eikä niiden toimivuu-
desta huolehdita. Aktiivisella käyttämisellä 
ja tarpeen esille nostamisella ylläpidetään 
myös henkilökunnan osaamista ja mikä 
tärkeintä - kuulet paremmin.

MISSÄ INDUKTIOSILMUKOITA SITTEN ON?
Tilassa tai paikassa olevasta induktio-
silmukasta kerrotaan standardoidulla 
symbolilla.

Ateneum, elokuvateatteri Kino Tapi-
ola, Helsingin Kuuloyhdistyksen toimiti-
lat ja Musiikkitalo ovat muutamia hyviä 
esimerkkejä pääkaupunkiseudulla olevis-
ta tiloista, joissa on toimiva induktiosil-
mukkajärjestelmä ja joissa henkilökunta 
on koulutettu laitteiston käyttöön.

Kuulokuvat.fi näyttää tilan kuuluvuuskartan ja tästä on mahdollisuus antaa palautetta. (Lähde: kuulokuvat.fi)

PÄÄKAUPUNKISEUDUN PALVELUKARTTA
Osoitteesta palvelukartta.hel.fi/ voi tar-
kistaa pääkaupunkiseudun julkisten ti-
lojen esteettömyystilanteen ja siellä on 
tieto myös induktiosilmukoista. Omista 
asetuksista voit valita käyttämäsi kielen, 
kotikunnan, liikkumisen, kuulon ja näön 
tarpeesi ja palvelukartta kertoo miten 
hakemasi paikka esteettömyyden osalta 
vastaa tarpeisiisi. 

KUULOKUVAT.FI
Oululainen Qlu Oy ylläpitää Kuulokuvat.fi 
-palvelua, josta löydät helposti kuuloesteet-
tömiä tiloja ympäri Suomea, sekä muuta-
mia tiloja myös muista Pohjoismaista sekä 
Britanniasta. Palvelusta löydät myös tilojen 
kuuluvuuskarttoja, voit antaa palautetta 

tilojen kuuluvuudesta ja vinkata puuttuvia 
tiloja. 
Palvelun osoite on kuulokuvat.fi/
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AKTIVOINTI
21.11.2018
Nyt sitten eletään sekoituksessa Ankka-
linnaa, Smurffikylää ja juomalasikaap-
pia. Toisin sanoen implantti aktivoitu... 
Äänimaailma on... sanotaanko vaikka 
"psykedeelinen".

Ensimmäisen implanttiaamun ou-
touksia: ihmisten puheesta ei vielä saa oi-
kein selvää, mutta mm. kaupan itsepal-
velukassan nauhoitetut puheet ja ratikan 
kuulutukset tulevat tosi selkeinä (vaikken 
sanoja vielä erotakaan)! Erityiset merk-
kiäänet kuuluvat myös hyvin selkeästi.

Onneksi heti aktivointia seuraavana 
päivänä säätökäynti. Nyt kuulostaa jo vä-
hän enemmän ihmismaailmalta! Jo nyt 
varsinkin puhe on selkeämpää, ja tun-
ne on että implantti on täällä tosiaan 
jäädäkseen.

SEIKKAILUJA UUSIEN 
ÄÄNTEN MAAILMASSA…
Syntymästään vaikeasti huonokuuloinen Perttu Mäkelä sai sisäkorvaistutteen viime 
marraskuussa. Kokosimme hänen Facebookiin kirjoittamansa tilannepäivitykset 
lehtemme lukijoille. Jokaisen sisäkorvaistutteen käyttäjän kuntoutumispolku on 
ainutlaatuinen, mutta tässä on yksi alku. Hyppää mukaan kuulomatkalle.

Note to self: muista lukita implantin 
kaukosäädin kun laitat sen taskuun! Ih-
mettelinkin voimakkaita ääniä, ja selvisi 
että kaukosäädin taskussa laittanut tehot 
päälle.

Kuulemisen "fyysisen" puolen poistu-
minen tuntuu tässä vaiheessa yllättävän 
huvittavalta. Nyt kun signaali menee suo-
raan sisäkorvaan, niin korva itsessään ei 
enää "tunne" sitä ääntä, ja on nyt välillä 
ihan ufona että mistä ihmeestä tuo ääni 
oikein tulee.

Applen iPhone-puhelimilla pitäi-
si pystyä luomaan langaton yhteys suo-
raan implantin prosessoriin sen hallin-
noimiseen ja esim. musiikin kuunte-
luun. Siis noin teoriassa. Oman puheli-
meni onnistuin nimittäin saamaan sel-
laiseen solmuun, että tuloksena var-
sin toistokelvotonta sanailua. Onneksi 

varsinainen hallinnointi onnistuu hyvin 
Android-puhelimellakin.

Passiivinen kuuntelu sujuu mainios-
ti. Aktiivisempi sen sijaan imee yllättä-
vän nopeasti mehut ja päikkäreille on ti-
lausta. Puheäänet tuntuvat kuitenkin jat-
kuvasti selkeämmiltä! Työtä on selkeästi 
vielä paljon mutta alku on yhä lupaava!

VIIKKOA MYÖHEMMIN
28.11.2018
Uusi säätökäynti ja taas piirun normaa-
limpi ja laajempi äänimaailma. Matalam-
mat äänet varsinkin avautuneet kivasti. 
Puheterapeutilla käynti osoitti suurta pa-
rannusta "sokkona" kuuntelussa. Häm-
mästyttävässäkin määrin. 

Tänään opittua: telkkari kuuluu nyt 
kotona vessaan asti. En ollutkaan tajun-
nut kuinka ärsyttävää Homer Simpsonin 
älämölö voikaan olla ennen kuin sitä jou-
tuu pakkokuuntelemaan vessakäynnin 
ajan. Päivän opetus? Telkkari äänettö-
mälle ennen piipahdusta pikkulaan!

Töihin paluu viikkoa aktivoinnin jäl-
keen, onneksi vain kahdeksi päiväksi! Hy-
vin sujui, mutta kotiin päästyä ensimmäi-
nen reaktio oli heittäytyä sohvalle torkuille.

Juttelu työkaverien kanssa tuntui hel-
pommalta implantin kanssa. Mutta en-
pä ollut ennen tajunnut miten äänekäs 
voi yksinkertainen toimistotilakin olla! 
Hurinaa (johon työkaverit niin tottunei-
ta etteivät tiedä yhtään mistä se voisi tul-
la), näppäimistöjen ja hiirenpainikkeiden 
naputusta, puhetta naapurihuoneesta... 
On jo hiukan ikävä sitä hiljaisuutta mikä 
kuulokojeilla loppujen lopuksi vallitsi.

Teksti ja kuvat: PERTTU MÄKELÄ
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Työpaikan jokaviikkoinen iso ryhmä-
palaveri todisti, että implantti auttaa jo 
tässä vaiheessa paljon. Selkeästi parem-
min pysyi kärryillä, vaikka huuliolukua 
vielä paljon tarvitseekin. Auttaa kum-
masti fiiliksiin!

Sivumennen, pitää ilmeisesti kehitellä 
uusi tapa kantaa avaimia. Pari vuosikym-
mentä kulkivat jousihaassa vyönlenkissä 
ongelmitta, mutta nyt niiden kilinä kuu-
luu aivan liian selkeästi.

2 VIIKKOA MYÖHEMMIN 
5.12.2018
Flunssa ja implantti ovat mielenkiintoi-
nen yhdistelmä. Hyvänä puolena korvien 
lukkoon meno ei juuri häiritse implan-
tin kanssa. Kerrankin voi flunssaa potea 
katsoen Netflixiltä elokuvia äänen kera! 
Netflixin kanssa tosin tekisi mieli kiroil-
la. Implanttikuuloa pitäisi harjoitella, ja 
olin ajatellut että se onnistuisi mainios-
ti suomenkielisen puheen ja tekstityk-
sen yhdistelmällä. Mutta tekstityksethän 
näyttävätkin olevan käännetty alkupe-
räisäänestä, eivätkä siis ole yksi yhteen 
suomenkielisen ääniraidan kanssa. Hä-
mää aivoja liiaksi että kuuntelusta tulisi 
mitään.

Toisaalta yhdessä mielessä implant-
ti ja flunssa eivät sovi yhteen ollenkaan. 
Nimittäin implantin kanssa tukkoisena 
tuhisevan nenän jokaikinen hengenve-
to kuuluu todella häiritsevästi eikä siitä 
pääse eroon!!

Töihin palattua työkaveri heitti pa-
han: pystyykö implantin kanssa käyttä-
mään hattua? (Väljähkö) pipo ei ole on-
gelma eikä mikään. Mutta mitenkähän 
nuo minun kesäisin suosimani panama-
hatut? Ne eivät nykyisellään näemmä oi-
kein menekään tuon implanttikelan pääl-
le... Uups.

Itsenäisyyspäivän vastaanoton kum-
meksumista. Livenä ollut sellainen tun-
tuma, että miesten äänet olisivat vähän 
selkeämpiä kuunnella, mutta telkkaris-
ta kun katsoo itsenäisyyspäivän vastaan-
oton haastatteluita, niin naisten haas-
tattelut tuntuisivat helpommilta seura-
ta... En sitten tiedä onko yleistettävissä, 
vai onko vaan ollut huono tuuri haasta-
teltavien / tilanteiden taustahälyn tms. 
kanssa.

Seuran kokouksesta ja suvun puuro-
juhlista herännyt useampia huomioita. 
Ensisijaisesti huulioluvun kanssa kasvo-
tusten sujuu juttelu mainiosti. Useam-
man puhujan ympäristöissä sen sijaan 
puheen seuraaminen vaikeutuu nopeasti. 
Suurimman hymynaiheen sain, kun serk-
ku tarjosi autokyydin puurojuhlista ko-
tiin. Kerrankin pystyimme juttelemaan 
vaivattomasti koko ajomatkan ajan! Sii-
tä saaduilla fiiliksillä kokee kaiken olevan 
vaivan arvoista!

3 VIIKKOA MYÖHEMMIN 
12.12.2018
Pystyn nyt tunnistamaan selkeästi mil-
loin joku meidän työhuoneen koodareis-
ta lähtee kääntämään projektia. Tietoko-
neiden tuulettimien pärinä kuuluu varsin 
selkeästi :D

Implantin huonoja puolia: humalai-
sen miehen jorinat ratikassa kuuluu ihan 
liian selkeästi vaikkei itse sanomasta saa-
kaan selvää (onneksi?).

Vein kummipoikani veljineen elo-
kuviin, jossa näytöksen alussa oli ly-
hyt (nauhoitettu) tervetuliaispuhe, jos-
sa kerrottiin myös salista. Minä ymmär-
sin sen melkein kokonaisuudessaan, il-
man mitään huuliolukuapuja sun muita! 
Sanakirjassa on varmaan sanan "pöllä-
mystynyt" kohdalla kuva minusta tuolla 

hetkellä. Elokuvan äänimaailma muu-
toin vielä vähän vaihtelevampi. Implan-
tilla on taipumus korostaa ns. biittejä ja 
iskeviä ääniä, mikä näkyy varsinkin mu-
siikeissa ja monissa ääniefekteissä. Var-
sin hyvin onnistui kuitenkin elokuvan 
seuraaminen.

4 VIIKKOA MYÖHEMMIN 
19.12.2018
Tuli lopulta törmättyä ääniympäris-
töön, jossa ei vain pystynyt enää pitä-
mään implantin prosessoria päällä. Mit-
kään säädöt eivät auttaneet, vaan lopul-
ta jouduin luovuttamaan ja sammutta-
maan prosessorin. Paikkana oli siis Es-
poon WeeGee-talo. Rakennus on upea, 
mutta sen raastavan kovaa akustiikkaa ei 
vain yksinkertaisesti pystynyt kestämään. 
Ilmastointi, musiikkia, videotaideteoksia, 
pari lapsiryhmää... ah, ihana hiljaisuus 
kun prosessorin otti pois.

Humoristisempana huomiona, että 
yksi huonokuuloisena opittu tapa on nyt 
varsin hankala. Nimittäin kun on melkein 
40 vuotta katsonut tekstityksiä, niin nyt 
siitä on muodostunut tapa, jota ei pysty 
enää sulkemaan. Tämä tuli selväksi kun 
yritin seurata suomeksi puhuttua video-
ta, jossa oli englanninkieliset tekstitykset. 
Eihän siitä mitään tullut kun silmät auto-
maattisesti vilkuilivat tekstejä :D
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Murphyn laki tuli myös tutuksi. Kän-
nykän hallintaohjelma on kyllä kätevä ja 
monipuolinen. Toisaalta, jos se joutuu 
käynnistämään yhteyden tyhjästä (esim. 
uinuttuaan yön), niin yhteyden muodos-
taminen implanttiin kestää helposti mi-
nuutin, jopa kaksi. Normaalisti.

Tietenkin tulee se aamu, jolloin on 
isompi aamupalaveri, ja kännykkä ei vain 
onnistu löytämään implanttia. Ja tieten-
kin juuri tuona aamuna olet laittanut 
implantin tehot ja volyymin pienemmälle 
orastavan päänsäryn vuoksi.

Siinä syy miksi käytin kymmenen-vii-
sitoista minuuttia kokouksen alusta kat-
soen ja räpläten kännykkääni toistuvas-
ti kunnes se lopulta onnistui muodos-
tamaan yhteyden. Olin juuri pari päivää 
aiemmin päättänyt jättää erillisen kauko-
säätimen kokonaan kotiin kun sitä en ole 
tarvinnut. Että tälleen menee välillä tää 
tekniikan voittokulku... 

Buuttasin melkein kaiken: prossun, 
bluetoothin, kaukosäädinohjelman sun 
muut. Puhelimen uudelleenkäynnistystä 
en tehnyt, koska tarvitsin puhelinta vähän 
muuhunkin kokouksen aikana. Suunnit-
telin kuitenkin jo seuraavan luppohetken 
aikana buuttaavani sen. Ei kuitenkaan lo-
pulta tarvinnut kun yhteys löytyi.

Kun tuo on muodostanut yhteyden, 
niin ohjelma toimii 99% erinomaises-
ti. Yhteyden muodostaminen sitten puo-
lestaan tuntuu olevan vähän hidasta (si-
tä kuitenkin sietää kun yleensä tarvitsee 
tehdä vain kerran-pari päivässä ja sen jäl-
keen yhteys pysyy koko ajan päällä). Näin 
pahaa muodostushäippää ei toistaiseksi 
ole (onneksi!) ollut. Muuten olisi luulta-
vasti ohittanut olankohahduksella ja nau-
rahduksella, mutta osui varsin harmilli-
seen rakoon.

20.12.2018
Jeps... implantista taas pieni päivitys... et-
tä onkos tähän asti ollut vaivan arvoista?

No.. sain alkuvuodesta (helmikuus-
sa) uudet kuulokojeet (vanhat yksinker-
taisesti... vanhenivat). Tämän yhteydessä 
järjestettiin kuulontutkimus. Eli suljet-
tuun koppiin, jossa piti tunnistaa kaiutti-
mesta tulevia piippauksia ja sanoja. Kuu-
lokojeet päässä siis.

Piippaukset menivät jotakuinkin odo-
tetusti (eivät mitenkään hyvin, vaihtelu-
väli 30-50 dB:n puhealueella niille joil-
le se mitään sanoo). Sen sijaan sano-
jen kanssa meni niin sanotusti metsik-
köön. 25 sanasta sain oikein vain kak-
si (ts. 8%). Tähän sitten kiteytyi hetkes-
sä jo pidempään harkitsemani päätös si-
säkorvaimplantista ja anoin samoin tein 
implanttileikkausjonoon.

Implanttileikkauksesta on nyt kulunut 
noin kaksi kuukautta, ja implantin akti-
voinnista (ts. implantin ulkoisen, ääntä 
syöttävän osan saamisesta) noin kuukau-
si. Eilen oli implantin säätökäynti ja sen 
yhteydessä jälleen kuulontutkimus.

Piippaustesti? Varsin hyvä, vaihtelu-
väli koko alueella (ei siis tällä kertaa vain 
puhealueella) 15-20 dB. Sanojen tunnis-
taminen puolestaan? 50 sanaa, samalla 
voimakkuudella kuin 10 kk aikaisemmin 
kuulokojeiden kanssa... 80% oikein (40 
sanaa)!!! Testi tietty ideaaliolosuhteissa 
(hiljainen koppi), mutta...

Eli onko ollut kaiken tämän väärti? 
Vaikka matkaa on vielä paljon edessä, 
niin eiköhän vastaus ole aika selvä jo täs-
sä vaiheessa...

5 VIIKKOA MYÖHEMMIN
26.12.2018
Implantin "huonoja" puolia: peltikatto 
heti ikkunan alla ja sulava loska joka tip-
puu sille isoina vesipisaroina... kuin oli-
si tippuva keittiön vesihana jota ei pysty 
mitenkään hiljentämään... 

Se hetki kun pystyt istumaan autossa 
pelkääjän paikalla ja juttelemaan taka-
penkillä istuvan perheenjäsenen kanssa 
kääntymättä katsomaan häntä!

Faktalaatikko
• Sisäkorvaistute eli sisäkorvaimplantti on leikkauksessa asetettava 

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

• Istutejärjestelmä koostuu ulkoisista osista sekä leikkauksessa 
asetettavista sisäisistä osista.

www.kuuloliitto.fi/kuulo/sisakorvaistute/

6 VIIKKOA MYÖHEMMIN
2.1.2019
Implantti for the win! \o/ Tunnin pien-
ryhmäkoulutus jossa sain kerrankin noin 
95% kouluttajan puheesta selvää!

Jalat takaisin maahan saman ilta-
päivän aikana. Firman yhteishetki meni 
huonommin: isompi tila, isompi ihmis-
joukko ja vapaa istumajärjestys selkeäs-
ti haastavampaa. Silti, paremmin sujui 
kuin kuulokojeilla, eli ei tätä huonoksi-
kaan voi mitenkään sanoa!

Toinenkin implanttihuomio töistä: tu-
li juteltua vanhan pomon kanssa pitkästä 
aikaa, ja tämä kommentoi heti keskuste-
lun alussa puheeni muuttuneen selkeäm-
mäksi. Tähän paikalla ollut nykyinen po-
mo sanoi heti huomanneensa kanssa sa-
man, mutta ei ollut tullut ottaneeksi sitä 
esille. Eli ilmeisesti implantin myötä oma 
puheenikin nyt muuttumassa? No, hyvä-
hän se vain on, ainakin jos sinne selkey-
den suuntaan ollaan menossa.

Implantin arkisia ihmeitä: junassa sa-
tunnaisesti kuullun puheen pystyi tunnis-
tamaan englanniksi muutaman yksittäi-
sen sanan perusteella! Ja tämä siis ihan 
vain sivukorvalla kuullusta keskustelus-
ta! Toisaalta, suhteellisuutta ja sattuman-
varaisuutta ilmaisee kuitenkin puolestaan 
se, että ihan vieressä toinenkin pariskun-
ta joka puhui jotain muuta kieltä kuin suo-
mea. Enkä minä saanut edes keskittymällä 
erotettua mistä kielestä voisi olla kyse :D

Miksi ihmeessä kukaan ei ole kerto-
nut, että yksi pitkäaikaisista elokuva-
musiikkikappalesuosikeistani sisäl-
tää itse asiassa laulua?!? Olen var-
maan toista vuosikymmentä luullut sitä 
instrumentaalikappaleeksi…
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Seurasin erään sosiaalisen median kes-
kusteluryhmää tammikuun alussa ja siel-
lä virisi keskustelua siitä, tulisiko olla 

Kuuroutunut lähihoitaja lähti opiskelemaan sairaanhoitajaksi 2016 kun sai kuulonsa takaisin.  
Tämä on pohtiva juttusarja, jossa seurataan sisäkorvaistutteen saaneen Heini Mäkisen matkaa ja 
ajatuksia ammattikorkeakouluopintojen aikana.

MINUSTA TULEE ISONA 
SAIRAANHOITAJA 

kuulovammaisilla oma palvelutalo ja mi-
ten sinne pääsee asiakkaaksi. Olen itse 
työskennellyt yksityisessä palvelutalossa 

vuodesta 2010 ja työkieleni on ollut viit-
tomakieli. Asiakkaani ovat pääosin viit-
tomakielisiä kuuroja. Viittomakielisen 
yhteisö ja omankieliset palvelut ovat en-
sisijaisen tärkeitä kuuroille viittomakie-
lisille. Olisiko mahdollista perustaa huo-
nokuuloisille ja kuuroutuneille myös oma 
palvelutalo? Hoitoalan ammattilaisena 
haluaisin uskoa, että jokaisella hoitajalla 
olisi riittävästi tietoa ja oikea asenne kuu-
lovammaisen asiakkaan kohtaamiseen 
JOKAISESSA palvelutalossa sekä vas-
taanotolla. Jos näin olisi, ei olisi tarvet-
ta edes haaveilla huonokuuloisten, kuu-
lolaitetta ja puhekieltä käyttävien ikäih-
misten palvelutalosta. Todellisuus voi ol-
la toista.

KOHTAAKO HOIDON TARVE JA PALVELUN 
LAATU
Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikois-
lääkäri Karin Blomgren kertoo 2018 Duo-
decimille tuottamassaan artikkelissa, et-
tä ikääntymiseen liittyvää kuulon heikke-
nemistä havaitaan jo 50-vuotiailla. Joka 
viidennellä 70-vuotiaalla ja useammalla 
kuin joka kolmannella 80-vuotiaalla on 
Blomgrenin kertoman mukaan kuulovi-
ka, joka vaikuttaa sosiaaliseen elämään. 
Näiden faktojen perusteella, voisi luulla 
että työkseen ikääntyneiden kanssa työs-
kentelevät hoitajat palvelutaloissa osai-
sivat kommunikoida huonokuuloisten 
asiak kaidensa kanssa. Jos näin ei ole, ei-
kö silloin puhuta perustavaa laatua ole-
vasta laatuongelmasta palvelun tuottajan 
puolelta tai koulutuksessa. Mitä asialle 
voidaan tehdä?

Kuuloliiton, Vanhustyön keskusliiton 
ja muiden seniorijärjestöjen tulisi mieles-
täni ottaa kantaa siihen, millaista laatua 



Jenni Ahtiainen gTIE-yrityksen perustaja ja 
korusuunnittelija voitti Deafmetal-kuulokoru-
mallistollaan vuoden 2018 Suomen Käden-
taidot Uutuustuote-kilpailun.  
Huonoa kuuloa ei tarvitse hävetä!

kuulokorumallistoja
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omaisensa kohdalla, vaikka omainen 
asuu palvelutalossa ja tätä hoitaa monia 
koulutettuja sosiaali- ja terveydenalan 
ammattilaisia päivittäin. Hoitajilla ei ole 
osaamista huoltaa päivittäin laitteita, tai 
väitetään, ettei siihen ole aikaa. Tämä ei 
ole totta. Se on puhtaasti asennekysymys. 
Sitten kun huonokuuloiset asiakkaat ovat 
saaneet toimivat kuulolaitteensa korviin, 
on aika keskustella miten kuulolaitteen 
käyttäjän kanssa tulee kommunikoida.

KOHTAAMISIA SAIRAANHOITAJANA
Aloitin sairaanhoitajaopintoihini liittyvää 
viimeistä harjoittelua eräässä terveyskes-
kuksen päivystyksessä. Heti ensimmäi-
sellä viikolla kohtasin potilaan, jolla oli 
päivystykseen johtaneen sairauden lisäk-
si vaikea kuulovamma. Potilaalla ei ol-
lut kuulolaitetta. Naispuolisten hoitajien 
kanssa potilas kykeni jotenkin kommuni-
koimaan koska tämä selvästi kuuli parem-
min korkeat äänet. Kun mieslääkäri koh-
tasi potilaan, potilas ei saanut selvää lää-
kärin puheesta sanaakaan. Potilas haki 
katseellaan hoitajaa ja pyysi ”suomenta-
maan”. Lääkäri ei selvästi tiennyt lainkaan 

kuinka hänen olisi pitänyt toimia siinä ti-
lanteessa. Olin itse lääkärin työparina po-
tilaan vierellä ja kerroin lääkärille, että jos 
tämä vähän nostaa äänenkorkeuttaan niin 
potilas kuulee paremmin. Lääkäri kat-
soi minuun kysyvän katseen kera ja tote-
si, että jospa sinä tulkkaat potilaalle. Niin 
minä, alttoääninen sairaanhoitajaopiske-
lija tulkkasin potilaalle lääkärin puheen, 
nostaen omaa äänenkorkeutta. Potilas sai 
näin tarvitsemansa tiedot lääkäriltä. Ti-
lanne varmasti vaikutti muiden silmissä 
erikoiselta. Niin se olikin.

Tämäkin tilanne kertoo sen, että hoi-
tajilta vaaditaan tilannetajua, tietoa ja 
rohkeutta pitää asiakkaan/potilaan puo-
lia kaikissa kohtaamisessa sosiaali- ja ter-
veydenalan toimintaympäristöissä.

Terveisin 
Heini Mäkinen

sairaanhoitajaopiskelija Hyvinkäältä

P.S. Huonokuuloinen potilas sai minul-
ta ohjeet hakeutua omalääkärille, jolta 
on mahdollisuus saada lähete tarkempiin 
kuulontutkimuksiin.

ikäihmisille suunnatut palvelut tuotta-
vat ja mitä hoitoalan koulutusten opin-
tosuunnitelmissa painotetaan. Kansan-
edustajia tulisi lähestyä systemaattises-
ti ja lobata puhumaan meidän kaikkien 
kuulovammaisten puolesta. Lain mukaan 
kunnat ovat velvollisia valvomaan alueel-
laan tuotettavien vanhuspalvelujen laa-
tua ja aluehallintovirasto eli AVI on kor-
kein valvova elin. Vuonna 2011 voimaan 
tulleessa Terveydenhuoltolaissa (8§ Laa-
tu ja potilasturvallisuus) todetaan: ”Ter-
veydenhuollon toiminnan on oltava laa-
dukasta, turvallista ja asianmukaises-
ti toteutettua.” AVI:n nettisivuilla kerro-
taan, että palvelun laatua mitataan muun 
muassan siten, miten potilaskeskeisyys 
toteutuu. Tässä tarkoitetaan niitä asioita, 
miten huomioidaan esimerkiksi potilaan 
oma osallisuus tämän hoitoon liittyvissä 
kysymyksissä ja mahdollistetaan vuoro-
puhelu potilaan ja ammattilaisten välillä.

HUONOKUULOISEN POTILAAN ÄÄNI
Mitä huonokuuloinen asiakas toivoo hoi-
tajalta palvelutalossa? Yksi näkökul-
ma potilaan osallisuuden tukemisessa 
on huolehtia, että ikääntyvä asiakas, jo-
ka käyttää kuulolaitetta, saa laitteen kor-
vaansa palvelutalossa. Hyvin kuuleva 
asia kas on tutkimusten mukaan paljon 
yhteistyöhalukkaampi, koska tämä tietää 
mitä ympärillään tapahtuu ja ymmärtää, 
mitä häneltä mahdollisesti odotetaan. 
Asiakkaan kannalta tämä tarkoittaa tur-
vallisuudentunteen lisääntymistä ja ar-
vostuksen tunteen vahvistumista, kun 
hoitaja kertoo ennakkoon mitä tulee ta-
pahtumaan ja miksi. Lähi- ja perushoita-
jien liiton lehti Super julkaisi tammikuun 
numerossaan 1/2019 artikkelin: Kuulo-
kojeen huolto kuuluu hoitajalle. Artikke-
lin esille nostama teema on oman koke-
mukseni mukaan erittäin tarpeellinen, 
koska monella hoitajalla ei ole käsitystä 
kuulolaitteen varsinaisesta merkitykses-
tä asiakkaalle. Tämä on mielestäni us-
komatonta, vaikka kyseessä on perin yk-
sinkertainen laite. Laitteen käsittelyyn ja 
käyttöön liittyy paljon pelkoa ja epätie-
toisuutta hoitajienkin keskuudessa. Asiaa 
tuleekin pitää keskustelun aiheena ja si-
ten lisätä tietoisuutta. 

Olen kuullut monen omaisen huo-
lehtivan kuulolaitteen toimivuudesta 
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ARVOSTETTU JA PIDETTY YSTÄVÄ
Marja-Liisa Kaasinen, o.s. Pasanen, me-
nehtyi lyhyeen, nopeasti edenneeseen 
sairauteen 74-vuotiaana 7.12.2018. Hän 
syntyi 25.2.1944 Pihtiputaalla, jossa hän 
vietti lapsuutensa ja nuoruutensa.

Muutettuaan Helsinkiin kotiapulaisek-
si vuonna 1964 Marja-Liisa tapasi saman 
vuoden kesällä tulevan miehensä Pertun. 
Se oli heti menoa. He ehtivät olla naimisis-
sa 54 vuotta. Perheeseen syntyi tytär Sirpa 
ja poika Seppo. Lastenlapsia on kaksi.

Avioiduttuaan Marja-Liisa toimi per-
hepäivähoitajana. Hän halusi hoitaa sa-
malla omia lapsiaan kotona. Myöhem-
min Marja-Liisa toimi yhdessä miehen-
sä kanssa talonmiehenä Helsingin kes-
kustassa Eteläisellä Makasiininkadulla. 
Marja-Liisa jäi työkyvyttömyyseläkkeelle 
1996 Menieren aiheuttaman kuulon ale-
neman ja tinnituksen vuoksi.

Nuoruudesta asti Marja-Liisa rakas-
ti laulamista. Hän lauloi sisarensa kans-
sa kouluaikana joulujuhlissa ja äitienpäi-
väjuhlissa. Hän lauloi myöhemmin aina 
missä tahansa toisille ja omaksi ilokseen. 
Viime vuosina hän oppi laulamaan joulu-
lauluja myös viittomin.

Marja-Liisa oli myös innokas uimari. 
Kotikaupungissaan Herttoniemessä hän 
saattoi kävellä kylpytakki yllään kotinsa 
lähellä olevalle uimarannalle. Hän kävi 
uimassa niin kauan, kunnes uimarannan 
käyttö muuttui maksulliseksi. Marja-Lii-
sa ei periaatteesta hyväksynyt, että ran-
ta muutettiin maksulliseksi. Siihen päät-
tyivät hänen kaupunkiuintireissunsa. 

Kopolassa käydessään hän kävi aina heti 
herättyään aamu-uinnilla.

Marja-Liisa vietti perheineen vuodes-
ta 1974 kaikki lomansa asuntovaunulla. 
Perhe vaunuili Ruotsissa, Norjassa ja Eu-
roopassa. Kesällä oli kiva vaunuilla, kun 
sai olla paljon ulkona, uida ja saunoa. Su-
kujuhliin osallistuessa oli mukava nuk-
kua omassa vaunussa tai vetäytyä tarvit-
taessa omiin oloihinsa.

Marja-Liisan mielestä vaunuilu oli 
mökkeilyä hauskempaa, kun karavaanil-
la pääsi siirtymään helposti uusiin mai-
semiin. Mutta sitten kun Kaasisen perhe 
parkkeerasi vaununsa Vihtiin Hiidenve-
den äärelle, Marja-Liisa innostui kasvat-
tamaan menestyksellä vaunun viereen pe-
runoita, porkkanoita, sipulia, herneitä ja 
kukkiakin. Hiidenvedessä oli mukava uida 
hiekkapohjaisessa rannassa ja saunoa se-
kä lähimetsässä marjastaa ja sienestää.

Marja-Liisa innostui kuuloyhdistystoi-
minnasta liityttyään Helsingin Kuuloyh-
distykseen (Helky) ensin liitännäisjäse-
neksi 2000 ja sitten varsinaiseksi jäsenek-
si vuotta myöhemmin. Hänelle myönnet-
tiin pronssinen ansiomerkki vuonna 2010.

Ensimmäisen kuulokojeensa Mar-
ja-Liisa sai vuonna 2002. Runsaassa 
kymmenessä vuodessa kuulo huononi 
entisestään ja implantin hän sai pari – 
kolme vuotta sitten. Pitkään kuulokojeita 
käyttäneenä Marja-Liisa oppi implantin 
käytön nopeasti.

Marja-Liisa Kaasinen oli kaikille Hel-
kyn aktiiveille tuttu, arvostettu ja pi-
detty ruohonjuuritason toimija, joka oli 

mukana lähes kaikessa yhdistyksen toi-
minnassa ja tapahtumissa.

Hän ehti vuosien aikana olla mukana 
ja vetää viitotun puheen kerhoa ja Askar-
Beliä sekä osallistua IsoBeliin ja parin vii-
meisen vuoden aikana myös KirjaBeliin. 
Marja-Liisa oli myös pitkään vastuulli-
sessa roolissa kuulolähipalvelussa. Hän 
teki kaikkensa, jotta asiat järjestyisivät. 
Hän oli topakka ja sanansa mittainen. 
Hänen kanssaan oli helppo tulla juttuun. 
Marja-Liisa oli meidän tupaemäntä, joka 
oli aina valmis hoitamaan emännöintiä 
ja keittämään kahvia tilaisuudessa kuin 
tilaisuudessa.

Marja-Liisa oli lähes aina paikalla. Yh-
distyksen aktiiviväen kesken olikin vakio-
vitsinä, milloin Marja-Liisa siirtää kir-
jansa ihan virallisestikin Saaran Kotiin ja 
myöhemmin Helkan tupaan.

Hän oli mutkaton ja rento. Hänen 
kanssaan ei tullut riitaa. Jos joku hänelle 
jotain pahasti sanoi, hän vain katsahti ky-
seistä pahasuista henkilöä ja jatkoi mui-
na miehinä omia puuhiaan ja juttujaan. 
Myöhemminkään hän ei kaivellut vanho-
ja asioita. Hän ei niitä enää muistanut, ei, 
vaikka olisi kysynyt niitä. Monet yhdis-
tysväestä kertoivatkin, etteivät ole mis-
sään nauraneet niin paljon ja perusteelli-
sesti kuin Marja-Liisan seurassa. Varsin-
kin Marja-Liisan hurtti huumori teki mo-
neen suuren vaikutuksen.

Marja-Liisa ystävystyi monien kans-
sa niin, että vuosien mittaan hän tapa-
si heitä myös yhdistyksen ulkopuolella. 
He istuivat lounaalla, kahvilla ja kävivät 

MUISTOKIRJOITUS 

 Marja-Liisa  Kaasinen
1944–2018
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risteilyillä ja Kopolassa. Heillä oli aina 
"lystiä"; huumori kukki, juttua riitti ja 
nauru raikasi. Eräs ystävä runoili, että 
Marja-Liisa oli aina niin auttavainen, lau-
lavainen ja nauravainen.

Helkan tuvan remontin jälkeen oli ti-
lattu sohva, jolla Marja-Liisa saisi ottaa 
pienet päivälevot. Hän kun usein emän-
nöi päivän mittaan monta tilaisuutta pe-
räjälkeen. Kyseinen sohva onkin nyt ni-
metty Maikun soffaksi.

Marja-Liisalle oli viime vuosina kesäi-
sin tärkeätä päästä asuntovaunulle yh-
dessä miehensä ja Mangi-kissan kanssa. 
Kohtalon sattumaa oli, että Hiidenveden 
vaunuilumökkeilystä jouduttiin luopu-
maan viime kesän jälkeen maanvuokraa-
jan lopettaessa campingalueen toimin-
nan eläkkeelle siirtymisensä vuoksi. Mar-
ja-Liisa ei joutunut ikävöimään paikkaa, 
kun tuli kutsu taivaan vaunuihin.

Marja-Liisa siunattiin 19.1.2019 Mal-
min hautausmaalle.

Marja-Liisaa jäivät kaipaamaan ja ikä-
vöimään perheen lisäksi lukuisa joukko 
ystäviä. 

Ystävien muistoista koonnut 
Päivi Pöntys

Marja-Liisan 
muisteluilta 

Helkan tuvalla
Rakkaan ystävämme ja 

yhdistysaktiivimme 
Marja-Liisa Kaasisen muisteluilta

torstaina 7.3.2019 
klo 17-19

Olet lämpimästi tervetullut 
muistelemaan Marja-Liisaa yhdessä.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu ja 
kirjoitustulkkaus.

Tiedustelut ja erikoisruokavaliot: 
mari.myllymaki@helky.fi tai 045 123 

2624 / Helky
Kuva: Tarja Mikola
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HELMIKUU
4.2. klo 15.30-17.00 Viitotun puheen 

opiskelua -Sari

6.2. Klo 17-20.30. Sami Virtanen, Kuuloliitto: 
Saavutettava viestintä - nyt ja 
tulevaisuudessa -Sirpa

11.2. klo 13.00 Ravitsemusterapeutti, 
terveystiedon maisteri Petteri Lindblad: 
Liian vähäinen syöminen tuhoaa 
painonhallinnan -Tuula

11.2. klo 15.30-17.00 Viitotun puheen 
opiskelua -Sari

16.2. klo 12-14 lapset, klo 14-17 nuoret -Viivi

18.2. klo 15.30-17.00 Viitotun puheen 
opiskelua -Sari

20.2. klo 17-20.30 Kari Silvasti, 
Kuulotekniikka: Esittelyssä kaikenlaisia 
kuulon apuvälineitä -Sirpa

25.2. klo 13.00 Bingo -Tuula ja Maire

25.2. klo 15.30-17.00 Viitotun puheen 
opiskelua -Sari

26.2. klo 17.00 Sisäkorvaistutekäyttäjän 
lisälaitteet ja apuvälineet. Kts. erillinen 
ilmoitus. -Heini

28.2. klo 14-17 Kirjallisuutta: keskustelemme 
Sirpa Kähkösen teoksesta Tankkien kesä 
-Päivi

MAALISKUU
4.3. klo 15.30-17.00 Viitotun puheen 

opiskelua -Sari

6.3. Suuhygienisti Emilia Viitanen: Suun 
terveyden edistäminen ja ikääntyvän 
suunhoito -Sirpa

7.3. klo 17-19 Kahvila Helkan tupa, Marja-
Liisan muisteluilta. Kts. erillinen 
ilmoitus -Mari

11.3. klo 13.00 Vierivät kivet kokoontuu 
tuvalla -Tuula

11.3. klo 15.30-17-00 Viitotun puheen 
opiskelua -Sari

16.3. klo 12-14 lapset, klo 14-17 nuoret -Viivi

18.3. klo 15.30-17.00 Viitotun puheen 
opiskelua -Sari

20.3 klo 17-20.30 Kuurosokeiden 
päivätoiminnan ohjaaja Anita Palo: 
Kuurosokeiden toimintaa ja tapaamisia 
-Sirpa

25.3. klo 13.00 Bingo -Tuula ja Maire

25.3. klo 15.30-17.00 Viitotun puheen 
opiskelua -Sari

26.3. klo 17.00 ”Minä ja korvani”   
– keskustelua sisäkorvaistutekäyttäjän 
identiteetistä -Heini

28.3. klo 14-17 Kirjallisuutta: keskustelemme 
Olavi Koistisen teoksesta Mies joka 
laski miljardiin -Päivi

HUHTIKUU
1.4. klo 15.30-17.00 Viitotun puheen 

opiskelua -Sari

3.4. klo 17-20.30 Esteettömyysasiantuntija 
Mirja Kuovi, Finnair: Kuulovammaisten 
esteettömyys lentokentällä ja lennolla 
-Sirpa

8.4. klo 13.00 Vierivät kivet kokoontuu 
pääsiäisteeman merkeissä -Tuula

8.4. klo 15.30-17.00 Viitotun puheen 
opiskelua -Sari

11.4. klo 16-17 Kahvila Helkan tupa. Kts. 
erillinen ilmoitus -Mari 

11.4. klo 17-20 Helkyn kevätkokous, kts. 
kokouskutsu 

15.4. klo 15.30-17.00 Viitotun puheen 
opiskelua -Sari

16.4. Hallitus

17.4. klo 17-20 Näyttelijä Eero Enqvist: 
Rohkeutta esiintymiseen!. Kts erillinen 
ilmoitus -Sirpa

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. 

25.4. klo 14.00 Päivälehden museo. Kts. 
erillinen ilmoitus -Päivi 

27.4. klo 12-14 lapset, klo 14-17 nuoret -Viivi

29.4. klo 13.00 Vierivät kivet kokoontuu 
kevätteeman merkeissä -Tuula

29.4. klo 15.30-17.00 Viitotun puheen 
opiskelua -Sari

TOUKOKUU
6.5. klo 17.00 Taideterapeutti ja kirjailija 

Krista Launonen: yhteisötaidetyöpaja. 
Kts. erillinen ilmoitus -Heini

15.5. klo 17-20 Näyttelijä Eero Enqvist: 
Puhetaidon lyhyt oppimäärä. Kts. 
erillinen ilmoitus -Sirpa

16.5. klo 14-17 Kirjallisuutta: keskustelemme 
Helena Ruuskan teoksesta Eeva 
Joenpelto - Elämän kirjailija -Päivi

18.5. klo 13.00-16.00 Helkyn 85-vuotisjuhlat 
Valkeassa talossa. Kts. erillinen ilmoitus 
-Mari

18.5. klo 18.00-21.00 Cocktailtilaisuus 
Helkan tuvalla. Kts. erillinen ilmoitus 
-Mari

25.5. klo 12-14 lapset, klo 14-17 nuoret -Viivi

KESÄKUU
8.6. klo 14 alkaen Terassi Helkan tupa. Kts. 

erillinen ilmoitus -Mari ja Jaana

ELOKUU
16-18.8. Kopolan viikonloppu pe klo 16 - su klo 

14: Mielen virkistystä ja vertaisseuraa. 
Kts. erillinen ilmoitus. - Sirpa

31.8. Yhdistyksen kesäretki Seurasaareen. 
Tarkempi ilmoitus tulee kesäkuussa. 
-Sirpa

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. 

Lisätietoja toiminnasta:
Helkyn tapahtumatoiminnan koordinaattori Mari Myllymäki, mari.myllymaki@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
040 414 1887

Mari Myllymäki
Tapahtumatoiminnan koordinaattori
mari.myllymaki@helky.fi
045 678 1479

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

Tuula Marttinen
Toiminnan vetäjä, Vierivät kivet
tuula.marttinen@helky.fi
050 341 1454

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

Esittelyssä viitotun puheen kerhon uusi vetäjä: 

SARI KIVIMÄKI
Olen Humanistisesta ammattikorkea-
koulusta viime vuonna valmistunut pu-
hetulkki, jolla on myös viittomakielen 
tulkkauksen pätevyys. Ja viittä vaille val-
mis kirjoitustulkki, harjoittelutunteja uu-
puu vielä.

Tällä hetkellä työskentelen Suomen 
Kulttuurirahaston rahoittamassa apu-
rahahankkeessa kollegani Johanna Es-
kelisen kanssa. Ideogrammi-nimisenä 

työryhmänä tuotamme kuvakommuni-
kaatiomateriaalia opiskelu- ja työelämän 
tarpeisiin. Toiminnastamme voi lukea li-
sää osoitteesta www.ideogrammi.fi.

Helkyssä vedämme yhdessä Tuula 
Marttisen kanssa viitotun puheen ker-
hoa. Tuula vastaa hallinto- ja järjestely-
puolesta ja minä toimin ohjelmavastaa-
vana ja viitotun puheen ohjaajana.

KEVÄTKOKOUSKUTSU
Tervetuloa Helsingin Kuuloyhdistys ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen. 

Kokous pidetään Helkan tuvalla (Haagan urheilutie 12, 00320 Helsinki) 

torstaina 11.4.2019 klo 17.00 alkaen. Kahvila Helkan tupa avoinna klo 16.00 lähtien.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen § 12 määräämät asiat. Lisäksi valitaan hallitukseen yksi uusi jäsen ja käsitellään 
kunniajäsenten kutsuminen.

Kokousmateriaali saatavissa 8.4.2019 alkaen Helkan tuvalta tai sähköpostitse matti.kumpulainen@helky.fi
Kirjoitustulkkaus kokoukseen on tilattu. 

Ilmoita erikoisruokavalioista etukäteen: mari.myllymaki@helky.fi

Tervetuloa!
Hallitus
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SISÄKORVAISTUTEKÄYTTÄJÄN LISÄLAITTEET 
JA APUVÄLINEET
26.2.2019 klo 17.00 Helkan tuvalla, 
Haagan urheilutie 12, Hki

Onko sinulla haasteita käyttää hankkimiasi lisälaitteita ja kuuntelun 
apuvälineitä, kuten Roger Pen, ComPilot, MiniMic? Haluaisitko saa-
da lisätietoa mahdollisista CI-käyttäjän apuvälineistä? 

Testataan ja kokeillaan yhdessä ja jaetaan tietoa. Harjoitellaan mm. 
videoneuvotteluihin osallistumista. Pääset kokeilemaan myös toisten 
apuvälineitä, joita voidaan parittaa prosessoriisi. Ota mukaan kaikki 
omat langattomat lisälaitteet ja tarvittaessa läppäri. 

Vetäjinä Helinä Lohilahti ja Heini Mäkinen

Kuvituskuva: Pixabay.com

LAPSET JA NUORET
Kuva: @moottorivipun Instagram

Kuuloliitto, LapCI ry ja Helsingin Kuuloyhdistys järjestävät yhteistyös-
sä toimintaa huonokuuloisille lapsille ja nuorille Pääkaupunkiseudulla. 
Keväällä 2019 aloittaa kaksi ryhmää, toinen on 7-12-vuotiaille ja toinen 
13-17-vuotiaille. Tule mukaan tutustumaan uusiin kuulokavereihin sekä 
tapaamaan vanhoja tuttuja! Tapaamiset ovat maksuttomia, ellei toisin il-
moiteta, ja ne järjestetään Helsingin Kuuloyhdistyksen toimitilassa Hel-
kan tuvalla.

Ryhmät kokoontuvat keväällä seuraavina päivinä: 16.2., 16.3., 27.4. & 
25.5. klo 12-14.

Tupa on auki nuoremmille (7-12-vuotiaille) ja klo 14.00 jälkeen yli 
13-vuotiaille. 

Tapaamisissa on ollut ohjelmassa mm. leipomista, kokkaamista, pelaa-
mista, viitotun puheen opettelua ja retkiä esim. keilaamaan sekä paljon 
muuta mukavaa puuhaa!

Nuorilla on myös oma Whatsapp-ryhmä. Jos haluat päästä mukaan ryh-
mään, ota yhteyttä ohjaajiin.

NUORTEN SALIBANDYVUOROT
Kevään sählyvuorot ovat klo 19-20:  
7.1., 14.1., 21.1., 28.1., 11.2., 18.2., 25.2.,  
8.4., 15.4., 29.4., 6.5., 13.5., 20.5. ja 27.5.

Mäkipellontien koulu, Mäkipellontie 19, 00320 Helsinki

Sählyvuorot ovat suunnattu noin 16-29-vuotiaille Helsingin Kuuloyhdistyk-
sen jäsenille. Sinun ei tarvitse olla mestaripelaaja, sillä kaikenlaisille pelaa-
jille on tilaa vuoroilla. Mailaa on mahdollista lainata vuoron ajaksi. 

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Viivi Kilpeläiseen: 
viivi.kilpelainen@kuuloliitto.fi p. 044 752 5565

Ohjaajina toimivat:
Viivi Kilpeläinen
viivi.kilpelainen@kuuloliitto.fi
p. 044 752 5565

Marika Rajala
marika.rajala@lapci.fi
p. 040 664 6059 
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EERON ILTOJA 
HELKAN TUVALLA
Näyttelijä Eero Enqvist 
on ohjannut monia 
erityisryhmiä ja ollut 
Helkyssä ohjaamassa 
TeatteriBelin produktioita. 
Eerolla on loistava kyky 
rohkaista kaikenlaiset 
ihmiset, hiukan epävarmat 
ja ujotkin esiintyjät 
mahtavalla ohjaustyylillä 
puhkeamaan nupusta 
kukkaan.

Eero saa kaikki innolla mukaan pitämään hauskaa ja samalla 
kehittämään itseään ja taitojaan. Tule rohkeasti paikalle ja 
huomaa, kuinka saat itsestäsi uusia puolia esiin ja hyviä eväitä 
tilaisuuteen kuin tilaisuuteen! 

ROHKEUTTA ESIINTYMISEEN!
17.4.2109 klo 17-20

Illan aikana käydään läpi esiintymistaidon perusteita 
ja heittäydytään hauskoilla harjoitteilla omien 
esiintymispeikkojen kimppuun.

Ilmoittautuminen 10.4. 2019 mennessä.

PUHETAIDON LYHYT OPPIMÄÄRÄ
15.5. 2019 klo 17-20

Mitä puhuisi, kun pitäisi puhua? Kokouksessa? Juontamassa? 
Sukujuhlissa? Tähän kokonaisuuteen tulee ilmoittautuneille 
ennakkotehtävä sähköpostitse huhtikuun lopussa, joten kerro 
sähköpostiosoitteesi ilmoittautuessasi.

Ilmoittautuminen 29.4. 2019 mennessä.

Tilaisuudet ovat maksuttomia kaikille Helkyn jäsenille. 

Kirjoitustulkkaus ja kahvitarjoilu. Tule rohkeasti mukaan 
kehittämään ilmaisutaitoja!

Lisätietoja: sirpa.korkeamaki@helky.fi

Ilmoittaudu: www.helky.fi/ilmoittaudu

 

MUSEOVIERAILU, AMOS REX
Torstaina 21.2.2019 Amos Rexin museo, 
Belgialaisen René Magritten näyttely. 

Amos Rexin museo esittelee piipuistaan ja knalleistaan tunne-
tun surrealisti René Magritten (1898–1967) ensimmäistä ker-
taa Suomessa Lasipalatsissa.

os. Mannerheimintie 22-24, 0100 Helsinki. 

Kokoonnumme Amos Rexin edessä klo 17.45. 
Opastus alkaa klo 18. Tilaamme kirjoitustulkit. 

Tarkemmat ohjeet lähetetään ilmoittautuneille.

Mukaan mahtuu 20 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Yhdistys kustantaa sisäänpääsymaksun.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on maanantaina 11.2.2019.
Ilmoittautuminen Päivi Pöntykselle
joko paivi.pontys@helky.fi tai txt-viestillä puh. 040 56 323 71. 

VIERAILU PÄIVÄLEHDEN MUSEOON 
25.4.2019
Vajaan tunnin mittainen opastus mediasta,toimittajan työstä 
ja sananvapaudesta.

Os. Ludvigink. 2 – 4, 00100 Helsinki

Opastettu vierailu. Tilataan kirjoitustulkit.

Kokoonnumme Päivälehden museossa klo 14. 
Opastus alkaa klo 14.15.

Mukaan mahtuu 25 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.  
Ilmainen sisäänpääsy.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on maanantaina 15.4.2019.
Ilmoittautumiset: paivi.pontys@helky.fi tai txt-viestillä  
puh. 040 56 323 71 TERASSI HELKAN TUPA 

lauantaina 8.6. klo 14 alkaen

Tarjolla kahvia ja pientä suupalaa mukavassa vertaisseurassa. 
Omat virvokkeet mukaan. Sään salliessa makkaranpaistoa pi-
halla ja jos keli ei anna myöten, seurustellaan tuvassa.

Tiedustelut: mari.myllymaki@helky.fi ja jaana.virkki@helky.fi
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KEILABELI 
Kuva: Pertti Köyste
Radat on varattu klo 16-17 
FunBowling, Helsinginkatu 25
• 15.1.
• 29.1.
• 12.2.
• 26.2.

Tervetuloa kaikki keilauksesta innostuneet mukaan muka-
vaan ja iloiseen keilankaatoporukkaan! 
Kevätkausi maksaa Helkyn jäsenille 15 euroa. 
Tiedustelut KeilaBelin vetäjältä: jaana.virkki@helky.fi

Ystävyysottelu 
KeilaBeli vs. Keski-Uudenmaan Kuulo, sunnuntaina 
17.2.2019 klo 15-17. Paikkana on FunBowl, Helsingintie 25.

YHTEISÖTAIDE-TYÖPAJA
6.5.2019 klo 17.00 Helkan tupa, 
Haagan urheilutie 12, Hki

Helkan tuvalle tehdään taideterapeutti Krista Launosen oh-
jauksessa yhteisötaideteos, joka julkistetaan 85-vuotisjuhla-
vuoden Cocktailtilaisuudessa 18. toukokuuta. 

Työpaja on maksuton ja ainoastaan Helkyn jäsenille.

Ilmoittaudu sitovasti 26.4.2019 mennessä: 
www.helky.fi/ilmoittaudu

Saat vahvistusviestin ilmoittautumisen jälkeen. Paikkoja on 
rajoitetusti. 

Lisätiedot: heini.makinen@helky.fi
Kuva: Krista Launonen

MIELEN VIRKISTYSTÄ JA VERTAISSEURAA 
KOPOLASSA 16-18.8.2019 
Kuuloliiton kurssikeskus Kopola, 
Velisjärventie 48, Kuhmoinen

Kopolaan voi saapua perjantaina klo 16 alkaen ja ohjelma 
päättyy sunnuntaina klo 14.00. Viikonlopun ohjelman vetäjä-
nä toimii Tuula Haarala-Räisänen. 

Viikonlopun hinta on Helkyn jäsenille 90,- ja muille 120,-. 

Hintaan sisältyy kaikki ruokailut alkaen perjantain iltapalasta 
ja päättyen sunnuntain lounaaseen. Matkoista jokainen vastaa 
itse. Viikonloppuun mahtuu mukaan 25 ensimmäiseksi ilmoit-
tautunutta ja se toteutuu, kun osallistujia on vähintään 15. 

Tule viettämään vertaisviikonloppua mukavassa miljöössä ja 
kivassa porukassa!

Lisätietoja, tarkempi ohjelma ja ilmoittautumiset 15.7.men-
nessä: sirpa.korkeamaki@helky.fi

• 12.3.
• 26.3.
• 9.4.
• 23.4.
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LIPASVAHTEJA KAIVATAAN PIENI ELE-KERÄYKSEEN
Keväällä 2019 on tulossa kahdet vaalit; eduskuntavaalit sunnuntaina 4.4.2019 ja EU-vaalit sunnuntaina 26.5.2019. Samalla 
järjestetään myös Pieni Ele -keräys. Kyseinen keräys on yhdistyksellemme tärkeä osa varainhankintaa, jonka turvin pystym-
me järjestämään jäsenillemme neuvontaa, vertaistukiryhmiä ja virkistystoimintaa. Sen vuoksi toivomme saavamme mahdol-
lisimman paljon lipasvahteja mukaan. 

Lipasvahtina toimiminen on helppoa. Muuta ei tarvitse tehdä kuin istua vähintään tunnin verran keräyslippaan vieressä 
ja kiittää mahdollisista lahjoituksista. Halutessasi voit ottaa ystäväsi mukaan seuraksi, varsinkin, jos ehdit istumaan pidem-
män aikaa. 

Tänä vuonna keräyspaikkojamme varsinaisena vaalipäivänä klo 9-20 välisenä 
aikana ovat Itä-Helsingin alueella sijaitsevat päiväkoti Jäkälä (Tapanila), Roihu-
vuoren ala-asteen koulu (Roihuvuori), päiväkoti Liinakko (Vesala) ja Aurinkolah-
den peruskoulu (Vuosaari). 

Ennakkoäänestyspaikka on Koillis-Helsingissä sijaitseva Maunulan kirjasto 
(Maunula), jossa lipasvahtiajat ovat ke-pe klo 10-18, la-su klo 10-15 ja ma-ti klo 
10-20.

Lisätietoja lipasvahtina toimisesta, keräyspaikoista ja tarkemmista aikatauluista 
antavat vaalikeräysvastaavat Virpi Ekosaari ja Matti Kumpulainen.

Ilmoittautumislomakkeen löydät netistä osoitteesta helky.fi/pieniele
Voit myös ilmoittautua sähköpostilla ja puhelimitse, sekä tiedustella lisätietoja 
vaalikeräyksestä osoitteesta pieniele@helky.fi tai puhelimitse 045 123 2624.

HELKAN TUPA
Haagan Urheilutie 12, 00320 Helsinki
Vastaanotto: maanantaisin 
14.1, 11.2, 11.3, 8.4. ja 29.4. klo 14 – 16 

IIRIS, 
ERICA-TILA (5. KRS)
Marjaniementie 74
Itäkeskus, 00900 Helsinki
Vastaanotto: torstaina 7.2. klo 10 – 12

KAMPIN PALVELUKESKUS, 
TERVEYDENHOITAJAN HUONE
Salomonkatu 21 B, 00100 Helsinki
Vastaanotto: tiistaisin 
29.1, 26.2, 26.3, 30.4 ja 28.5. klo 10 - 12

KUULOLÄHIPALVELU
KEVÄT 2019
Kuulolähipalvelu tarjoaa:
• neuvontaa ja opastusta kuulokojeen ja apuvälineiden käytössä,
• apua korvakappaleen pesussa sekä letkun vaihdossa ja paristojen tarkistamisessa,
• myy paristoja, jäsenille jäsenhintaan.
Palvelu on maksutonta ja avointa kaikille.

KINAPORIN PALVELUKESKUS
Kinaporinkatu 9
Vastaanotto: keskiviikkoisin 
23.1, 20.3 ja 8.5. klo 10 - 12

KOSKELAN PALVELUKESKUS, 
TUPA-TILA
Käpyläntie 11, 00600 Helsinki.
Vastaanotto: keskiviikkoisin 
9.1, 13.2, 13.3. ja 10.4. klo 10 - 12

LAAJASALON PALVELUKESKUS RUDOLF
Rudolfintie 17 - 19
Vastaanotto: torstaina 2.5. klo 10-12

MUNKKINIEMEN PALVELUKESKUS
Huone 1
Laajalahdentie 30, 00330 Helsinki
Vastaanotto: torstaisin 31.1, 28.2, 28.3 ja 
25.4. klo 10 – 12

TÖÖLÖN PALVELUKESKUS, KERHOTILA 4
Töölönkatu 33, 00260 Helsinki
Vastaanotto: keskiviikkoisin 30.1, 27.2, 
27.3 ja 24.4. klo 10 – 12

Ajantasaiset päivystysajankohdat löydät myös Helkyn nettisivuilta: http://helky.fi/klp-kalenteri/ 
Lisätiedot ja tiedustelut: Heini Mäkinen, p. 044 540 7699, heini.makinen@helky.fi
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SYYSKOKOUKSEN KUULUMISIA
Syyskokouksessa oli läsnä 24 jäsentä. Ko-
kouksessa valittiin vuodelle 2019 puheen-
johtajaksi Ville Myllymäki. Hallitukseen 
valittiin Marja-Liisa Kaasinen, Markku 
Toukola, Mari Myllymäki, Minna Kontio, 
Heini Mäkinen ja Matti Kumpulainen. Jä-
senmaksut pidettiin ennallaan. Hyväksyt-
tiin talousarvio ja toimintasuunnitelma. 
Hallitukselle annettiin valtuudet myydä V 
linjan sijoitusyksiö.

REMONTTI ON VALMIS
Joulukuussa tehtiin remontin loppusel-
vitys. Urakoitsijalle maksettiin yhteensä 
190 096,80 euroa. Yhteensä vuonna 2018 
maksettiin 227 595,67 euroa. Erotus joh-
tuu irtaimiston hankinnasta, lukkotöis-
tä, asbestipurusta, kaihtimista ja suun-
nittelukuluista. Vuonna 2017 maksettiin 
suunnittelusta ja rampin töistä 26 992,88 
euroa. Yhteensä olemme käyttäneet re-
monttiin siis jo reilu neljännesmiljoonan. 
Viime numerossa kerrottiin remontista 
jo aika laajasti. Induktiosilmukkaan liit-
tyvät ongelmat saatiin onneksi ratkais-
tua ilman suurempia purkutöitä. Syksyl-
lä elettiin kuitenkin jänniä aikoja, kunnes 
asiat selvisivät. 

Martela toimitti meille lisää pöytiä 
ja sohvaryhmän. Kun Bulella meillä oli 
Kaarinan seslonki, niin nykyisen nimi ol-
koon tästedes Maikun soffa. Marja-Lii-
sa ehti sohvalla istahtaa ennen sairauden 
puhkeamista.

Kirjoitin viime numerossa, että syk-
syn aikana äänentoistot ja mikronijär-
jestelmät kilpailutetaan. Näin ei ole kui-
tenkaan tapahtunut. Suunnittelu on ollut 
arveltua hitaampaa. Tähtäin on 85-vuo-
tisjuhlissa, mutta saa nähdä. Remontti 
on syönyt voimavaroja niin paljon, että 
ei uskalla enää luvata mitään aikataulu-
ja. STEA:n puolesta aikaa on tehdä tämä 
vaikka vuonna 2020. 

HALLITUKSEN KUULUMISIA
STEA:N AVUSTUSEHDOTUS 30000 
EUROA
Saimme joulukuussa iloisen yllätyksen, 
kun STEA korotti 2000 eurolla alustavaa 
ehdotustaan ja antoi 30.000 euron avus-
tusehdotuksen. Meillä on siis 30% oma-
vastuu mukaan lukien n. 40.000 euroa vä-
hintäänkin käytettävissä av-ratkaisuun. 

TALOUSASIOITA
Hyvin alustava tulos vuodelta 2018 ennen 
poistoja on vajaa -20.000 euroa. Varsinai-
nen toiminta jäi budjetoituun verrattuna 
vain tonnin miinukselle, jota pidän hyvä-
nä saavutuksena, kun remonttiin liittyviä 
oheiskuluja ei oltu mitenkään ennakoitu 
talousarvioon. Varainhankinta jäi tavoit-
teistaan, ja se johtui mm. pitämättömis-
tä vaaleista ja kasseista, joita on hankittu 
myytäväksi. Sijoitustoiminta tuotti lähes 
odotetusti. Sijoitustoiminnan tuotot ovat 
aiempaa alhaisempia, koska osakkeem-
me ovat nykyään ns. kasvurahastoissa ei-
kä osinkoja makseta ulos vuosittain. Vaik-
ka osakkeita on tai olisi myyty vuoden ai-
kana, tuloslaskelmalle tulee vain mahdol-
linen myyntivoitto. Sijoitustoiminnan ku-
luissa ennakoimatonta oli Albertinkadun 
yksiön 3000 euron pihakansiremontin 
kulu, jonka maksoimme kerralla pois. On 
hyvä saada välillä tappiollinen vuosi, kun 
pari viime vuotta on ollut suuria myynti-
voittoja. Vaikuttaa siltä, että ainakin Hel-
singin kaupungin viranomaiset katsovat 
tilinpäätöstä ja vähentävät avustusta, jos 
toiminta on ylijäämäistä.

V linjan yksiö on syyskokouksen val-
tuuksilla myynnissä. Siitä on tulossa 
muhkeat myyntivoitot, mutta ne koh-
distuvat sitten vasta vuoden 2019 tulok-
seen. Sen jälkeen näyttääkin siltä, että 
tullaan tekemään ainakin muutama vuo-
si tappiota, joka johtuu sijoitustoiminnan 
muuttuneesta tuottorakenteesta ja kalus-
ton poistoista.

Saara Kivirannan säätiö on myöntä-
nyt avustusta 9500 euroa vuodelle 2019. 
Helsingin kaupungin avustus on viime-
vuotiseen pysynyt samassa 4000 eurossa 
ja Kuulon Tuki ry:n avustuspäätöstä vielä 
odotellaan. Avustukset ovat yhdistyksen 
toiminnan kannalta merkittävä tuotto.

HALLITUKSEN KOKOUSPÄÄTÖKSIÄ
Hallitus järjestäytyi 8.1. kokouksessaan:

• Varapuheenjohtajaksi Mari Myllymäki

• Rahastonhoitajaksi Heini Mäkinen

• Sihteeriksi Matti Kumpulainen

Viestintävastaavaksi valittiin Minna 
Kontio. 

Päätettiin hakea 13 henkilölle ansio-
merkkejä ja esittää kevätkokoukselle 
kunniajäsenen valintaa.

JUHLAVUOSI - HELKY 85 VUOTTA
Yhdistyksemme täyttää tänä vuonna 85 
vuotta. Juhlavuoden päätapahtuma on 
18.5. pidettävät tilaisuudet Valkeassa ta-
lossa ja Helkan tuvalla. Toivomme run-
sasta osallistumista päivän tapahtumiin. 

Ville Myllymäki
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Kuuloliiton Kopolan kurssikeskuksen 
sopeutumisvalmennuskurssit 2019 
Kuuloliitto, Kopolan kurssikeskus järjestää yhdeksän sopeutumisvalmennuskurssia vuonna 2019. 
Kahdeksan kurssia on tarkoitettu ikääntyneille kuulokojeen käyttäjille ja heidän läheisilleen. 

Ajankohdat ovat: 
• 4.-8.3.2019 
• 18.-22.3.2019 
• 1.-5.4.2019 
• 8.-12.4.2019 

Kurssien aiheina ovat kuulo ja sen vaikutukset toimintakykyyn. Osallistujat saavat valmiuksia kuu-
lokojeen käyttöön sekä tietoa kuulon apuvälineistä, kommunikaatiomenetelmistä ja tulkkauspalve-
lusta. Vertaiskeskustelut huonokuuloisuudesta, läheisten kokemuksista ja arjessa toimimisen kei-
noista ovat olennainen osa kurssiohjelmaa. 

Kurssit sisältävät viiden päivän kurssiohjelman. Majoitus on kahden hengen huoneissa täysihoi-
dolla. Kurssit järjestetään Veikkauksen tuella ja ne ovat osallistujille maksuttomia. Matkakuluista 
osallistujat vastaavat itse. 

Lisätietoa ja hakemukset: 
Kuuloliiton verkkosivut: https://www.kuuloliitto.fi/palvelut/koulutukset-ja-kurssit/ 
Kuuloliiton aluetyöntekijät: https://www.kuuloliitto.fi/yhteystiedot/toimihenkilot/ 
Kurssisuunnittelija Sanna Lehtoväre p. 040 770 3803, sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi 

Hakemukset tulee lähettää viimeistään kuukautta ennen kurssin ajankohtaa, joko säh-
köpostilla (osoitteet yllä) tai maapostina seuraavasti: Kopolan kurssikeskus, PL 11, Velisjärventie 
50, 17801 Kuhmoinen 

Kaikille hakijoille ilmoitetaan kurssivalinnasta kirjeellä noin kolme viikkoa ennen kurssia. 
Valinnassa etusijalla ovat hakijat, jotka eivät aikaisemmin ole osallistuneet kuulon 
sopeutumisvalmennukseen.

• 20.-24.5.2019 
• 12.-16.8.2019 
• 23.-27.9.2019 
• 21.-25.10.2019 



Juhlimme jäsentemme kanssa yhdessä 85-vuotissyntymäpäivää Valkeassa talossa, 
Ilkantie 4, Hki lauantaina 18. toukokuuta klo 13-16.

Ohjelmassa on ansiomerkkien jakoa, juhlapuheita sekä nimekkäitä taiteilijoita. Jenni-Juulia 
Wallinheimo-Heimonen esittää performanssitaidetta ja Gavin Lilley hauskuuttaa stand up-komedialla. 

Nautimme juhlalounaan ja kakkukahvit. 

Juhlassa on kirjoitustulkkaus. ja auditoriossa induktiosilmukka.

Muutokset ohjelmassa pidätetään.

Mukaan mahtuu 150 jäsentä ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautumiset 30.3. 2019 mennessä www.helky.fi/ilmoittaudu

Tiedustelut: mari.myllymaki@helky.fi 

Internetin ja/tai sähköpostin puuttuessa toissijaisesti ilmoittautuminen ja tiedustelut 

045 123 2624 / Helky

Cocktailtilaisuus Helkan tuvalla
Vietämme rennon tilaisuuden syntymäpäivien sekä remontoidun tuvan avajaisten hengessä Helkan tuvalla, 

Haagan urheilutie 12, Helsinki
lauantaina 18. toukokuuta klo 18.00-21.00. 

Suolapala- ja viinitarjoilua. Mukaan mahtuu 70 jäsentä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumiset pyydetään tarjoilujen varaamiseksi 30.3. mennessä 

www.helky.fi/ilmoittaudu

Tiedustelut: mari.myllymaki@helky.fi
Internetin ja/tai sähköpostin puuttuessa toissijaisesti ilmoittautuminen ja tiedustelut 045 123 2624 / Helky

Yhdistyksen 
85-vuotisjuhla


