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Tuuli kääntyy - vaan minne?

PÄÄKIRJOITUS

Helsingin Kuuloyhdistys täytti 85 vuotta viime vuonna. Sitä 
juhlittiin toukokuussa Valkeassa talossa ja Helkan tuvalla. Juh-
liin ilmoittautui yli sata ihmistä. Hienot ne olivatkin. Kuluneet 
kymmenen vuotta ovat olleet hienoja. Kaiken toiminnan ohessa 
on muutettu Bulelta Helkan tuvalle ja saatu aikaiseksi erittäin 
massiivinen remontti. Meillä on tilat, joita kelpaa esitellä ja 
jotka ovat mallina kenelle tahansa.

Nyt on kuitenkin henkilökohtaisen tilinpäätöksen aika. Vii-
me vuodet ovat olleet erittäin kuluttavia, pääasiassa remontin ja 
muuton takia. Kuuloasiat ovat edelleen lähellä sydäntäni, enkä 
usko, että ihan heti olen Helkyä jättämässä, mutta päättävästä 
roolista astun ulos. Vuoden 2020 jälkeen jättäydyn pois halli-
tuksesta ja annan sijaa tuleville toimijoille. Huomaan, että mie-
li alkaa etsiä aitaa, josta mennä alta. Siinä tilanteessa on parem-
pi väistyä takavasemmalle ja antaa tilaa uusille toimijoille. Kuin 
huomaamatta erinäköisiä hommia on kasautunut harteilleni, ja 
niitä on ollut vaikea delegoida eteenpäin. Jo tänä vuonna jou-
dutaan pohtimaan vakavasti, mitkä tekemiset ovat merkittäviä 
ja mitä jätetään kenties pois.

Mitä on luotsata Helkyä? Meillä on mahtava toimitila hyvien 
liikenneyhteyksien varrella. Taloudellinen tilanne yhdistykses-
sä on hyvin vakaa, ja resursseja on kokeilla kaikenlaista. Viime 
vuosina kävijämäärät eri tilaisuuksissa ovat tasaisesti vähenty-
neet. Tämän johdosta olemme kovasti pohtineet, mikä neuvok-
si. Jos tarjotaan ruokaa ja juomaa tai erikoisempaa ohjelmaa, 
tulijoita riittää. Muuten väki ei oikein tunnu enää lähtevän liik-
keelle. Eikö viestintä saavuta jäsenistöä vai perinteinen toimin-
ta ei yksinkertaisesti enää kiinnosta? Tähän ei minulla ole vas-
tauksia. 

Tekijät ovat vähentyneet. Jokunen vuosi sitten kerhopullat 
leivottiin itse talkoilla, nykyään ostetaan kaupasta. Yhdistyk-
sellä oli emäntiä hoitamassa kahvituksia, nykyään tilaisuuksien 
vetäjät hoitavat itse. Kirjanpito hoidettiin itse, nykyään (osak-
si) ulkoistettuna. Mutta ei yhdistystä voi kokonaan ulkoistaa, 
jossain menee raja. Varallisuudella voi jotain joitain toiminto-
ja toki ulkoistaa, kuten on tehtykin. Onneksi kuulolähipalvelus-
sa riittää päivystäjiä ja sadat ihmiset saavat vuosittain sen kaut-
ta apua.
Akuutti tilanne koskee tätä lehteä. Ilman tekijöitä ei luettavaa 
synny. Onkin jännät paikat, jääkö tämä toistaiseksi viimeiseksi 
lehdeksi. Toivottavasti tuuli kääntyy sillä tavalla, että takari-
vistä herätään uuteen aaltoon. Haastan kaikkia Helkyn ystäviä 
miettimään, olisiko sinulla ylimääräistä resurssia tarjota yhdis-
tyksen hyväksi. Ota yhteyttä! 

Ville Myllymäki, 
puheenjohtaja vielä vuoden 2020 ajan
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Mitä kuuluu opiskelijoille?

1. Sinut valittiin vuonna 2015 
liittohallitukseen ja seuraavalle kaudelle 
2018-2020 puheenjohtajaksi. Onko tehtävä 
ollut sitä, mitä ajattelit sen etukäteen 
olevan?
Olin ennen puheenjohtajuutta kolme 
vuotta liittohallituksen jäsenenä ja sil-
loin oli Eija Isaksson puheenjohtajana ja 
Pekka Lapinleimu toiminnanjohtajana. 
Itse olin vain rivimiehenä, tosin en hiljai-
simpana. Paljon oli keskustelua jo silloin 
kaikenlaisista asioista ja meno on jatku-
nut omalla puheenjohtajakaudellani var-
sin vilkkaana edelleen. Siis, oli jonkunlai-
nen käsitys siitä, mitä puheenjohtajuus 
pitää sisällään. Kuitenkin eteen on tul-
lut monia sellaisia asioita, joita ei ole ol-
lut liitossa pitkään aikaan. Keskeisimpinä 
niistä olivat uuden toiminnanjohtajan 
rekrytointi ja sitten kaikki se hässäkkä, 
joka on liittynyt tavalla tai toisella epä-
onniseen Winter House- caseen. Siinä on 
ollut varsin kovia hetkiä ja on tullut uitua 
aika syvissä vesissä. Puhtia on kuitenkin 
riittänyt asioiden hoitamiseen näilläkin 
resursseilla varsin mukavasti. Paljon on 
tullut opittua uusia asioita ja tavattua oi-
kein mukavia ihmisiä eri puolilla meidän 
yhdistyskenttää.

2. Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät 
saavutuksesi liiton luottamusjohdossa?
Luottamusjohto toimii tiiminä ja siinä 
yksittäisen henkilön osuus harvoin nou-
see kovin näkyväksi. Erilaisten arjen pul-
mien ratkaisu on ollut varsin keskeisessä 
roolissa ja sitten olemme ideoineet ja 
työstäneet monenlaisia asioita yhdessä 
liittohallituksen kokouksissa. Olen jon-
kun verran tehnyt hienosäätöä meidän 
tytäryhtiöiden edustajissa  sekä järjestä-
nyt Kuulo Auris Oy:lle uuden toimitus-
johtajan edellisen irtisanouduttua. Sekin 
toteutettiin tiimityönä muutaman hal-
lituksen jäsenen ja Kuuloliiton toimin-
nanjohtajan kesken. Ihan oikeasti omana 
ideana jo viime hallituskauden aikana 
syntyi huulioluvun käytön tehostaminen. 

Haastattelussa Jouni Aalto

Niinpä aloin ideoida huulioluvun harjoit-
telemiseen jotakin apukeinoa. Se hanke 
sitten realisoitui syksyllä 2019 #katomi-
tämäsanon-kampanjan muodossa. Kam-
panja sai enemmän somenäkyvyyttä kuin 
mikään muu hanke aikaisemmin. Tulos 
oli erinomainen ja hanke etenee uusilla 
suunnitelmilla ja kuulette, tai näette, siitä 
enemmän ensi vuonna. 

Kuuloliiton talous on saatu pidettyä 
oikein mukavasti balanssissa. Nyt tänä 
syksynä saadut ennakkotiedot vuosien 
2021 ja 2022 avustustasoista ovat kuiten-
kin alemmat nykyisiin verrattuna. Myös 
ensi vuodeksi on lievää laskua luvassa, 
niinpä olemme joutuneet aloittamaan so-
peutustoimet Kuuloliitossa. Ikävä asia, 
mutta se on pakko toteuttaa.

Olen myös kovin tyytyväinen tämän 
hetkiseen toiminnan vireyteen Kuulolii-
tossa. Olemme parantaneet huomatta-
vasti yhteistyötä STEA:n kanssa. Myös 
erilaisia toiminnan rahoitukseen liittyviä 
hankkeita on menossa.

3. Kuuloliitossa ei ole enää omaa lääkäriä 
ja kuntoutuskin on siirtynyt pois Valkeasta 
talosta. Mikä on liiton tarkoitus tänä 
päivänä? 

Meillä ei ole kuin yksi lääkäri ja hän-
kin on liittohallituksen jäsen, Elina Ryt-
sölä. Elinan henkinen kantti ja kokemus 
on sen verran kovaa, että hän vastaa var-
masti kolmea tavallista lääkäriä. Mutta 
tosiasiassa Kuuloliitto on tänä päivänä 
enemmän edunvalvontajärjestö kuin ai-
kaisemmin. Ja näinhän se tuleekin tässä 
nykyisessä rakenteessa olla. Kuulo Auris 
Oy hoitaa lääkinnällisen kuntoutuksen ja 
Kuuloliitto tarjoaa sopeutumisvalmen-
nusta, joka on STEA-rahoitteista. Liiton 
tulee jatkossakin olla lähellä yhdistyksiä 
ja mahdollistaa niiden sujuvaa toimintaa. 
Sen tulee tarjota koulutusta ja ohjausta 
yhdistyksille sekä huolehtia edunvalvon-
nasta. Nämä tuskin lähitulevaisuudessa 
muuttuvat suuresti. 

4. Toiminnanjohtaja vaihtui pari vuotta 
sitten. Mikä on muuttunut? 
Keskeisin muutos on varmasti se, että nyt 
meillä on järjestöjohtaja ja ennen meillä 
oli ensisijaisesti korvalääkäri ja sitten 
vasta järjestöjohtaja. Nyt, kun Kuulo Au-
ris Oy huolehtii Kela-rahoitteisista kun-
toutuspalveluista (joiden kilpailutuksessa 
pärjäsimme erittäin hyvin), on ihan hyvä, 
että uuden toiminnanjohtajan osaami-
nen painottuu nimenomaan järjestömaa-
ilmaan. Kehitystä on tapahtunut nimen-
omaan sisäisten toimintaprosessien ke-
hittämisen ja selkeyttämisen alueella ja 
yhteistyön parantumisessa eri tahojen 
kanssa.

5. Oletko ehdolla liiton puheenjohtajaksi 
liittokokouksessa 2020? 
Tässä jo laitetaan vaalikeskustelua käyn-
tiin… Seuraava vuosi on haastava sekä 
Kuuloliiton kannalta että myös oman 
henkilökohtaisen elämäni kannalta. Tällä 
hetkellä on liian aikaista lyödä lukkoon 
sitä, olenko mukana vai en, mutta tois-
taiseksi, juuri tämänhetkisen tiedon va-
lossa, olen kyllä halukas jatkamaan. An-
netaan vielä vähän veden virrata Van-
taanjoessa ennen lopullista päätöstä.

6. Mikä on visiosi liiton toiminnasta 
kymmenen vuoden päästä? Mitkä ovat 
haasteet ja mitkä vahvuudet?
Haaveeni on, että kuulovammaisuus saa-
daan enemmän näkyväksi ja ymmärre-
tyksi. Vieläkin on liian paljon tietämättö-
myyttä kuulovammasta ja sen vaikutuk-
sesta erilaisissa tilanteissa. Tässä on jat-
kuvaa työsarkaa niin Kuuloliitolle kuin 
yhdistyksillekin. Pitkällä aikajänteellä 
rahoituksen saaminen kestävälle ja va-
kaalle tasolle tulee olemaan tärkeää ja sit-
ten jollakin tavalla meihin sitoutuneiden 
ihmisten määrää tulee saada nostettua. 
Sitoutuminen voi olla yhdistysjäsenyyttä 
tai sitten jonkin muun muodon omaavaa 
jäsenyyttä. Tarkoitus on, että tavoitamme 
yhä suurempia ihmisryhmiä. Kuuloliiton 
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vahvuudet ovat osaava ja tietävä henki-
lökunta ja fokusoituminen nimenomaan 
kuulovammaisten asioiden edistämiseen.

7. Terveisesi Helsingin Kuuloyhdistykselle?
Helsingin Kuuloyhdistys on antanut mi-
nulle enemmän kuin olisin koskaan us-
konut. Paljon mielekästä tekemistä, hy-
viä ystäviä ja kruununa, vaimon. Olen 
ollut mukana niin kauan, että yhtenä il-
tana muistelimme, miten teimme kynt-
tilöitä Saaran Kodissa ja myimme niitä 
Tuomaan markkinoilla Espalla, joka mie-
lestäni on ainoa oikea paikka Tuomaan 
markkinoille. Aina ennen joulua oli kova 
tohina yhdistyksen tiloissa ja toimintaa 
riitti kaikenlaisen tekemisen merkeissä.

Sen jälkeen Helsingin Kuuloyhdistys 
on muuttanut uusiin tiloihin, jotka rem-
pattiin todella hienoiksi. Toiminta ei jää 
ainakaan puitteista kiinni. Yhdistystoi-
minnasta kiinnostuneiden aktiivisten jä-
senien löytäminen on jokaisella yhdistyk-
sellä tietynlainen haaste. Voi olla hyvin-
kin, että yhdistystoimintaa ja sen muo-
toja tulee jatkossa pohtia. Yksi haaste on 
joskus raskaaksi koetun byrokratian vä-
hentäminen ja kokousmenettelyjen ke-
ventäminen. Sillä tavalla saattaisi saada 
ujoimmatkin mukaan ilman, että täytyy 
pelätä joutuvansa raskaisiin vastuuteh-
täviin. Toki niitä vastuitakin täytyy joi-
denkin kantaa. Ville ja Mari (Myllymä-
ki) ovatkin tässä mielessä tehneet aivan 
jättimäisen urakan ja toivoisinkin hei-
dän työlleen innokkaita ja virkeitä jatka-
jia. Apuja töiden aloittamiseen annetaan 
takuuvarmasti, uskallan sen verran Villen 
puolesta luvata.

Oikein hyvää talven jatkoa kaikille!
Jouni Aalto

KeilaBeli
Radat on varattu klo 16–17
FunBowling, Helsinginkatu 25
tiistaisin 28.1., 11.2., 25.2., 10.3., 24.3., 7.4. ja 21.4. 
KeilaBelin vetäjä, Timo Nikkinen 
p. 045 149 442 / timo.nikkinen@helky.fi

Viitotun puheen alkeiskurssi
Kurssi on tavoitteellinen viitotun puheen opiskeluryhmä, johon voi tulla mukaan 
oppimaan viitottua puhetta ilman ennakkoon osaamista. Kurssilla keskitytään ar-
kielämän keskeisen sanaston viittomiin ja niiden tuomiseen oman puheen rin-
nalle, tutustutaan sormiaakkosiin ja verkosta löytyviin viittomalähteisiin.

Kurssipäivät ovat maanantaisin klo 17.15–18.15 seuraavasti: 3.2., 10.2., 24.2., 
2.3., 9.3., 16.3., 23.3., 30.3., 20.4. ja 27.4.

Kurssin omavastuu on helkyläisille 50 euroa/ kevätkausi ja kurssi toteutuu, 
kun vähintään 10 opiskelijaa ilmoittautuu 20.1.2020 mennessä.

Kurssin opettajana toimii Sari Kivimäki, tulkki (AMK). Lisätiedot ja ilmoittau-
tumiset kurssille: sari.kivimaki@helky.fi

Muisti ja edunvalvontavaltuutus
Vierivissä kivissä Eija Säynevirta kertoo, miten muistia voi hoitaa ja miksi kannat-
taa tehdä edunvalvontavaltuutus. Maanantaina 10.2.2020 klo 13.30.

Nosh-vaatekutsut
Tiistaina 11.2.2020 klo 17.30 alkaen.
Naisten ja lasten kevätmallistoa -20 esittelee iloinen NOSH-emäntä Marika Väy-
rynen.
Kahvia / pullaa / virvokkeita / naposteltavaa
Tule ja ota lapsetkin mukaan! Tuvalla on ainutlaatuinen tilaisuus osallistua kuu-
loesteettömille kutsuille ja sovitella rauhassa vaatteita. 

Nosh on suomalainen vaatemerkki, jonka vaatteet suunnitellaan sopimaan 
suomalaisille käyttäjille. Vaatteet valmistetaan luomupuuvillasta. www.nosh.fi

Tarjoilun vuoksi olisi hyvä saada ilmoittautumiset 9.2. mennessä mari.mylly-
maki@helky.fi

Tervetuloa hypistelemään vertaisseurassa!
Kutsuemännät Outi ja Mari

GIMP-kuvankäsittelykurssi
Kaksiosainen kurssi kuvankäsittelyn saloihin kaksiosaisena 27.2. ja 12.3. klo 16–
18 Helkan tuvalla. Ohjaajana Sissi Maijala. Kurssi yht. 4h, Tarvitset perustiedot 
tietokoneen käytöstä ja oman kannettavan tietokoneen.
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ti 11.2. klo 17.30–20.30
 NOSH-vaatekutsut: Marika Väyry-

nen, NOSH-emäntä. -Mari ja Outi
ke 12.2. klo 17
 Japani -ilta. Japanissa matkailleet 

Perttu Mäkelä ja Pirkko Johansson 
kertovat japanilaisesta kulttuurista. 
-Heini

ke 19.2. klo 14–16
 Skipbo- ja muita seurapelejä. -Sirpa
ke 19.2. klo 17–20.30
 Huuliltalukuharjoitukset. -Sirpa
ma 24.2. klo 13.30
 Bingo. Päiväkahvia ja bingoa. Pikku-

palkintoja. -Maire ja Tuula
ma 24.2. klo 15.30–17
 Viitotun puheen opiskelua. -Sari
to 27.2. klo 16–18
 GIMP-kuvankäsittelytunti, osa 1. oh-

jaajana Sissi Maijala. Kurssi yht. 4h, 
jatko-osa 12.3. Tarvitset perustiedot 
tietokoneen käytöstä ja oman kannet-
tavan tietokoneen.

MAALISKUU
ma 2.3. klo 15.30–17
 Viitotun puheen opiskelua. -Sari
ke 4.3. klo 14–16
 Skipbo- ja muita seurapelejä. -Sirpa
ke 4.3. klo 17–20.30
 Hauskoja arvaamattomia sattumia - 

keskustelua vertaisten näkökulmasta. 
-Sirpa

la 7.3. klo 14–16
 Tokiokanin sushi -kurssi. -Mari
ma 9.3. klo 13.30
 Vierivät kivet. Alustajana sosiono-

mi Tuula Haarala-Räisänen  aihees-
ta, Kuulokuntoutus, Kuulo-Auris.  
-Tuula

TAMMIKUU
ke 8.1. klo 14–16
 Skipbo- ja muita seurapelejä. -Sirpa
ke 8.1. klo 17–20.30
 Joulun kuulumiset, ajankohtaisia 

asioita. -Sirpa
ma 13.1. klo 13.30
 Vierivät kivet. Päiväkahvin merkeissä 

keskustelua aiheesta: Mitä odotamme 
vuodelta 2020! -Tuula

ma 13.1. klo 15.30–17
 Viitotun puheen opiskelua. -Sari
ma 20.1. klo 15.30–17
 Viitotun puheen opiskelua. -Sari
ke 22.1. klo 14–16
 Skipbo- ja muita seurapelejä. -Sirpa
ke 22.1. klo 17–20.30
 Digitaaliset taidot arjen tukena: Han-

na Rantala, Kuuloliitto. -Sirpa
ma 27.1. klo 13.30. 
 Bingo. Päiväkahvia ja bingoa. Pikku-

palkintoja. -Maire ja Tuula
ma 27.1. klo 15.30–17
 Viitotun puheen opiskelua. -Sari

HELMIKUU
ma 3.2. klo 15.30–17
 Viitotun puheen opiskelua. -Sari
ke 5.2. klo 14–16
 Skipbo- ja muita seurapelejä. -Sirpa
ke 5.2. klo 17–20.30
 Tietokilpailu. -Sirpa
ma 10.2. klo 13.30
 Vierivät kivet. Päiväkahvi merkeissä 

keskustelua aiheesta: Huolla muis-
tia sekä kerrotaan edunvalvonta-asia-
kirjasta. Alustajana Eija Säynevirta. 
-Tuula

ma 10.2. klo 15.30–17
 Viitotun puheen opiskelua. -Sari 

HELKYSSÄ TAPAHTUU 2020

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 rollaatto-
rilla esteettömästi ja tuvassa liikkuminen on esteetöntä. Tule 

mukaan tapaamaan vertaisseuraa ja saamaan uusia ystäviä! Ta-
pahtumat ja ajankohtaiset lisätiedot löytyvät Helkyn www-si-
vuilta tapahtumakalenterista ja pääasiassa tilaisuuksiin ilmoit-
tautumiset hoidetaan kätevästi sieltä. 

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

ma 9.3. klo 15.30–17
 Viitotun puheen opiskelua. -Sari
to 12.3. klo 16–18
 GIMP-kuvankäsittelytunti, osa 2. oh-

jaajana Sissi Maijala. Kurssi on kaik-
kiaan 4h, 1. osa 27.2. Tarvitset perus-
tiedot tietokoneen käytöstä ja oman 
kannettavan tietokoneen.

ma 16.3. klo 15.30–17
 Viitotun puheen opiskelua. -Sari
ke 18.3. klo 14–16
 Skipbo- ja muita seurapelejä. -Sirpa
ke 18.3. klo 17–20.30
 Yhdenvertaisuus, saavutettavuus ja 

viestintä: Sami Virtanen, Kuuloliitto. 
-Sirpa

ma 23.3. klo 13.30
 Bingo. Päiväkahvia ja bingoa. Pikku-

palkintoja. -Maire ja Tuula
ma 23.3. klo 15.30–17
 Viitotun puheen opiskelua. -Sari
ti 24.3. klo 16.30–20
 Pääsiäisaskartelua, materiaalit Hel-

kyn puolesta. -Tuula ja Heini 
to 26.3. klo 17 alkaen
 Yhdistyksen kevätkokous. -Hallitus
ma 30.3. klo 15.30–17
 Viitotun puheen opiskelua. -Sari

HUHTIKUU
ke 1.4. klo 14–16
 Skipbo- ja muita seurapelejä. -Sirpa
ke 1.4. klo 17–20.30
 Aivoriihessä työskentelyä uusia haas-

teita kohti muutosten keskellä. -Sirpa
pe 3.4. klo 18–21
 Prison Island -seikkailu 18–30v nuo-

rille. Seikkailun jälkeen varattu kabi-
netti, jossa pientä purtavaa tarjolla. 
-Ville 
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TOIMINNAN VETÄJÄT

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

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

Timo Nikkinen
KeilaBeli
timo.nikkinen@helky.fi
045 149 4442

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

Sirpa Korkeamäki
Toiminnan vetäjä
sirpa.korkeamaki@helky.fi
040 828 2523 

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

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

ma 6.4. klo 13.30
 Vierivät kivet. Alustajana runoilija 

Anna-Mari Kaskinen aiheesta Runoi-
lijan elämä. -Tuula

ke 15.4. klo 14–16
 Skipbo- ja muita seurapelejä. -Sirpa
ke 15.4. klo 17–20.30
 Uni ja unen ergonomia: Päivi Saari-

järvi, VITALGO. -Sirpa
ma 20.4. klo 13.30
 Bingo. Päiväkahvia ja bingoa. Pikku-

palkintoja. -Maire ja Tuula
ma 20.4. klo 15.30–17
 Viitotun puheen opiskelua. -Sari
ti 21.4. klo 17–19
 Sisäkorvaistutekäyttäjien vertaista-

paaminen käyttäjille ja harkitseville. 
-Heini 

ma 27.4. klo 15.30–17
 Viitotun puheen opiskelua. -Sari
ke 29.4. klo 14–16
 Skipbo- ja muita seurapelejä. -Sirpa

ke 29.4. klo 17–20.30
 Digitaaliset taidot arjessa, 2. osa: 

Hanna Rantala, Kuuloliitto. -Sirpa 

TOUKOKUU
ma 4.5. klo 13.30–15.30
 Vierivät kivet. Tervetuloa kevät ja ke-

sän riemut. Mitä odotamme tulevalta 
kesältä? -Tuula

ma 4.5. klo 15.30–17
 Viitotun puheen opiskelua. -Sari

KESÄKUU
la 13.6. klo 8.30–18.30
 Helkyn kesäretki Somerolle. -Mari

ELOKUU
pe 21.8. - su 23.8. 
 Kopolan viikonloppu: Samassa ve-

neessä soutaen. -Sirpa
la 29.8.
 Elokuinen retki Isosaareen. Tapahtu-

man aikataulu varmistuu myöhem-
min. -Sirpa

Muisti ja 
edunvalvontavaltuutus
Vierivissä kivissä Eija Säynevirta kertoo, 
miten muistia voi hoitaa ja miksi kannat-
taa tehdä edunvalvontavaltuutus. Maa-
nantaina 10.2.2020 klo 13.30.
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KeilaBeli
Radat on varattu klo 16–17
FunBowling, Helsinginkatu 25
tiistaisin 28.1., 11.2., 25.2., 10.3., 24.3., 7.4. ja 21.4. 
KeilaBelin vetäjä, Timo Nikkinen 
p. 045 149 442 / timo.nikkinen@helky.fi

Viitotun puheen alkeiskurssi
Kurssi on tavoitteellinen viitotun puheen opiskeluryhmä, jo-
hon voi tulla mukaan oppimaan viitottua puhetta ilman en-
nakkoon osaamista. Kurssilla keskitytään arkielämän keskei-
sen sanaston viittomiin ja niiden tuomiseen oman puheen rin-
nalle, tutustutaan sormiaakkosiin ja verkosta löytyviin viitto-
malähteisiin.

Kurssipäivät ovat maanantaisin klo 17.15–18.15 seuraavas-
ti: 3.2., 10.2., 24.2., 2.3., 9.3., 16.3., 23.3., 30.3., 20.4. ja 27.4.

Kurssin omavastuu on helkyläisille 50 euroa/ kevätkausi 
ja kurssi toteutuu, kun vähintään 10 opiskelijaa ilmoittautuu 
20.1.2020 mennessä.

Kurssin opettajana toimii Sari Kivimäki, tulkki (AMK). Li-
sätiedot ja ilmoittautumiset kurssille: sari.kivimaki@helky.fi

Muisti ja edunvalvontavaltuutus
Vierivissä kivissä Eija Säynevirta kertoo, miten muistia voi 
hoitaa ja miksi kannattaa tehdä edunvalvontavaltuutus. Maa-
nantaina 10.2.2020 klo 13.30.

Nosh-vaatekutsut
Tiistaina 11.2.2020 klo 17.30 alkaen.
Naisten ja lasten kevätmallistoa -20 esittelee iloinen NOSH-
emäntä Marika Väyrynen.
Kahvia / pullaa / virvokkeita / naposteltavaa
Tule ja ota lapsetkin mukaan! Tuvalla on ainutlaatuinen tilai-
suus osallistua kuuloesteettömille kutsuille ja sovitella rau-
hassa vaatteita. 

Nosh on suomalainen vaatemerkki, jonka vaatteet suunni-
tellaan sopimaan suomalaisille käyttäjille. Vaatteet valmiste-
taan luomupuuvillasta. www.nosh.fi

Tarjoilun vuoksi olisi hyvä saada ilmoittautumiset 9.2. 
mennessä mari.myllymaki@helky.fi

Tervetuloa hypistelemään vertaisseurassa!
Kutsuemännät Outi ja Mari

GIMP-kuvankäsittelykurssi
Kaksiosainen kurssi kuvankäsittelyn saloihin kaksiosaisena 
27.2. ja 12.3. klo 16–18 Helkan tuvalla. Ohjaajana Sissi Mai-
jala. Kurssi yht. 4h, Tarvitset perustiedot tietokoneen käytöstä 
ja oman kannettavan tietokoneen.

HELKYSSÄ TAPAHTUU 2020

Nuorten sählyvuorot
Toistaiseksi viimeinen nuorten sähly pidettiin joulukuussa, 
kun tuli tieto liikuntasalin remontin alkamisesta. Sähly jatkuu 
vasta joskus loppukeväästä, ja siitä tiedotetaan Helkyn netti-
sivuilla ja some-kanavilla.
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Kuulon kuntoutus
Sosionomi Tuula Haarala-Räisänen Kuulo-auriksesta kertoo 
kuulon kuntoutuksesta maanantaina 9.3.2020 klo 13.30.

Yhdenvertaisuus, saavutettavuus, viestintä

Erityisasiantuntija Sami Virtanen Kuuloliitosta tulee kerto-
maan esteettömyysasioista keskiviikkona 18.3.2020 klo 17.

Kutsu kevätkokoukseen
Tervetuloa Helsingin Kuuloyhdistys ry:n sääntömääräiseen 
kevätkokoukseen. 

Kokous pidetään Helkan tuvalla (Haagan urheilutie 12, 
00320 Helsinki) torstaina 26.3.2020 klo 17 alkaen. Kokouk-
sessa käsitellään sääntöjen § 12 määräämät asiat.

Kokousmateriaali saatavissa viikkoa ennen kokousta säh-
köpostitse sihteeri@helky.fi.

Kirjoitustulkkaus kokoukseen on tilattu. Kahvipannu kuu-
mana klo 16.30 alkaen.
Tervetuloa!
Hallitus

TOKYOKANin sushi -kurssi
Helkan tuvalla lauantaina 7.3.2020 klo 14–16 pidetään sushi-
kurssi, jonka jälkeen nautimme yhdessä fiilistellen japanilai-
seen henkeen valmistamamme japanilaiset herkut. 

Kurssin sisältö: luento sushista, valmistellaan yhdessä 
sushiannos ja Misokeitto, Japanin kulttuurin Q&A, kattaus ja-
panilaisittain (koristelut).

Kurssin ohjaa Tomomi Mitsuhashi-Meriluoto, ravintola 
Tokiokan.

Kurssin omavastuu Helkyn jäseniltä on 40 euroa ja muil-
ta 90 euroa. 

Kurssi toteutuu, kun vähintään 10 osallistujaa ilmoittautuu 
20.2. mennessä helky.fi/ilmoittaudu. Ilmoittautumisajan jäl-
keen peruutuksista veloitetaan täysi kurssimaksu. Kirjoitat-
han lomakkeeseen toimivan sähköpostiosoitteesi mahdollista 
yhteydenottoa sekä laskutusta varten, kiitos.

Kurssi on kuuloesteetön. Iloisesti tervetuloa japanilaiseen 
lauantaihin!

Lisätietoja: mari.myllymaki@helky.fi
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Prison Island-seikkailu nuorille 18–30 
-vuotiaille
Tule mukaan Prison Island-seikkailuun 3.4.2020 klo 18 Sal-
misaaren liikuntakeskuksessa, osoitteessa Energiakatu 3, 
00180 Helsinki. Prison Island on vankilaympäristöön sijoit-
tuva seikkailu, jossa ratkotaan tiimityöskentelyn avulla nokke-
luutta ja ketteryyttä vaativia haasteita.

Mukaan pääsee 24 ennakkoon ilmoittautunutta. Tapah-
tuma toteutuu, kun vähintään 10 henkilöä ilmoittautuu. Ta-
pahtuma on avoin kaikille ikäryhmään kuuluville huonokuu-
loisille! Ilmoittautuminen 13.3. mennessä. Seikkailun jälkeen 
jälkipelit kabinetissa, jossa tarjolla limua ja pientä purtavaa. 
Omat juomat ja purtavat sallittuja. Tulethan paikalle ajoissa, 
viimeistään klo 17.45. Sitovat ilmoittautumiset helky.fi/ilmoit-
taudu, lisätiedot ville.myllymaki@helky.fi / 045 123 2624. Ta-
pahtuma järjestetään Kuulon Tuki ry:n avustuksella.

Runoilija Anna-Mari Kaskinen
Tule kuuntelemaan Runoilijan elämästä maanantaina 
6.4.2020 klo 13.30. 

Unen ergonomia
Päivi Saarijärvi Vitalgosta alustaa unen ergonomiasta keski-
viikkona 15.4.2020 klo 17. 

Digitaaliset taidot arjessa
Hanna Rantala Kuuloliitosta tulee kertomaan arjen digitai-
doista keskiviikkona 29.4.2020 klo 17. 
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Helkyn kesäretki Somerolle 13.6.20
Tule viettämään kesäistä retkipäivää iloisessa vertaisseurassa 
kirjoitustulkatulla retkellä lauantaina 13.6. klo 8.30–18.30

RETKIOHJELMA
Lähtö Helsingistä Backalen- tilausbussilla Kiasman pysäkiltä 
klo 8.30. 
Olethan ajoissa paikalla, bussi ei odota! 

Naisille shoppailua ja sovitusta Muotiputiikki Helmessä klo 
10–12.

Helmessä voit tehdä ostoksia ja sovitella mekkoja, kenkiä 
ja muita asuja omaan tahtiin tai asiantuntevien myyjien avus-
tuksella. Tuloomme on varauduttu ja putiikista löytyy varmas-
ti jokaiselle jotakin kivaa!

Miehillä on mahdollisuus siirtyä yhdessä “miesparkkiin” 
Someron traktorimuseoon klo 10.15–11.45.

Putiikin ja museon jälkeen siirrymme porukalla ruokaile-
maan Hämeenportin noutopöydästä klo 12–13.

Täysillä vatsoilla teemme kartanokierroksen Härkälän kar-
tanossa klo 13.15, kesto 60–90 min.

Päivän kruunaa kaksi tuntia Hyrsylänmutkassa (klo 15.15), 
jossa Aira Samulin ottaa meidät vastaan, kierrättää tiluksil-
laan ja museioissaan sekä tarinoi meille. Nautimme Airan seu-
rassa pullakahvit ruusukupeista ennen kotimatkalle lähtöä. 
Vieraat saavat mukaansa Airan runsaan lahjakassin.

Paluu Helsinkiin Kiasman pysäkille noin klo 18.30. 
HUOM! Emme tee välipysähdyksiä mennen eikä tullen.

ILMOITTAUTUMINEN JA OSALLISTUMISMAKSU
Retken hinta on Helkyn jäsenille: 40 euroa/hlö ja muille 80 
euroa/hlö. Laskut lähetetään retken jälkeen. 

Ilmoittautumiset 1.6. mennessä lomakkeella helky.fi/il-
moittaudu. Laitathan lomakkeeseen toimivan sähköposti-
osoitteesi laskuttamisen vuoksi (vain internetin puuttuessa 
retkelle ilmoittautumiset puhelimitse 045 123 2624/Helky).

Peruutusehto: 1.6. jälkeen tulleista peruutuksista tai retkel-
tä poisjääneiltä perimme retkimaksun kokonaisuudessaan.

Aurinkoisesti tervetuloa retkelle!
Matkanjohtaja mari.myllymaki@helky.fi
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Elokuinen retki Isosaareen 29.8.
Tapahtuman tarkat tiedot ilmestyvät Helkyn nettiin, kun lai-
vayhtiö julkistaa risteilyaikataulun. Arvioitu retken aikataulu 
on n. klo 10–18 välillä. Merkitse jo kalenteriin ja seuraa uutis-
kirjettä ja nettisivuja!

Saarella kirjoitustulkattu opastus armeija-alueeseen. Kier-
ros kestää n. 2 tuntia ja sen aikana kävellään n. 3 km. Retken 
liikuntaesteettömyyttä ei voida taata.

Saarella mahdollisuus ruokailla omakustanteisesti Upsee-

Kopolan viikonloppu - samassa veneessä 
soutaen
Pe 21.8.- su 23.8.2020 
Kuuloliiton Kurssikeskus Kopola, Velisjärventie 58, Kuhmoinen

Viikonlopun aikana ohjelmassa yhdessäoloa vertaisten 
kanssa. Jutellaan ja pohditaan yhdessä meille tärkeistä asiois-
ta, pelejä ja liikuntaa luonnon keskellä.

Hinta: Helkyn jäsenille omavastuu 90 euroa, muille 120 eu-
roa. (omat lakanat ja pyyhkeet mukaan).

Viikonlopun pakettiin kuuluu majoitus sekä ateriat perjan-
tain iltapalasta sunnuntain lounaaseen. Matkoista jokainen vas-
taa itse.

Mukaan mahtuu 25 henkeä ja viikonloppu toteutuu, kun 
vähintään 12 henkeä ilmoittautuu. 

Ilmoittautumiset 17.7. mennessä: sirpa.korkeamaki@helky.
fi tai tekstiviestillä 040 828 2523.

Ilmoittautumisajan jälkeisistä peruutuksista veloitetaan 
täysi osallistumismaksu.

rikerholla kierroksen jälkeen tai voit halutessasi ottaa omat 
eväät mukaan.

Retken hinta helkyläisille 20 euroa ja muille 40 euroa. Hin-
ta sisältää laivamatkat sekä opastuksen. Mukaan mahtuu 30 
henkeä, ja retki toteutuu, kun 15 ilmoittautuu. Sitovat ilmoit-
tautumiset 1.8. mennessä osoitteessa helky.fi/ilmoittaudu. Pe-
ruutusehto: ilmoittautumisajan jälkeisistä peruutuksista ve-
loitetaan täysi osallistumismaksu.
Lisätiedot: sirpa.korkeamaki@helky.fi
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Kutsu syyskokoukseen
Tervetuloa Helsingin Kuuloyhdistys ry:n sääntömääräiseen 
syyskokoukseen. 

Kokous pidetään Helkan tuvalla (Haagan urheilutie 12, 
00320 Helsinki) torstaina 12.11.2020 klo 17 alkaen. Kokouk-
sessa käsitellään sääntöjen § 12 määräämät asiat. Lisäksi pää-
tetään hallituksen jäsenten palkkioista.

Kokousmateriaali saatavissa viikkoa ennen kokousta säh-
köpostitse sihteeri@helky.fi. 

Kirjoitustulkkaus tilataan. Kahvipannu kuumana klo 16.30 
alkaen.
Tervetuloa!
Hallitus 

Päiväristeily Itämerelle
Merkitse lauantai 10.10. kalenteriin jo nyt! Risteilyllä nau-
timme buffet-pöydän tarjoiluista. Tapahtuman ilmoittautumi-
nen aukeaa Helkyn netissä myöhemmin tänä vuonna.

Lähitaikuuden maestro Kim Wist viihdyttää - 
luvassa huikeaa lähitaikuutta ja show!

18–30 -vuotiaiden rento tapahtuma perjantaina 25.9.
Showtime klo 18–19 @Helkan tupa, Haagan urheilutie 12, Hki
Tarjolla virvokkeita ja naposteltavaa.

Illan show on kuuloesteetön ja se on tarkoitettu kaikille 
huonokuuloisille 18–30 -vuotiaille nuorille. Tapahtuma jär-
jestetään Kuulon Tuki ry:n avustuksella. 

Taikuri Kim Wist esittää hauskan ja vauhdikkaan Stand Up 
taikashown. Kyseinen esitys on erittäin humoristinen sekä in-
teraktiivinen showpaketti joka varmasti saa kaikki hyvälle 
tuulelle. Verbaaliakrobatiaa ja huumoria hyvällä maulla yhdis-
tettynä taitavaan ja ihmeelliseen taikuuteen.

 Kim Wist on toiminut jo 25 vuotta ammattitaikurina ja hän 
on yksi Suomen kysytyimpiä artisteja. Kim on esiintynyt ym-
päri maata kaikissa mahdollisissa paikoissa; TV:ssä, laivoilla, 
sadoissa yritys ja yksityisjuhlissa, eduskunnassa, presidentille 
ym. Joten odotettavissa on erittäin laadukas, hauska sekä pal-
jon ihmetystä herättävä ohjelmanumero!
Tiedustelut: mari.myllymaki@helky.fi
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HELSINGIN KUULOYHDISTYS RY

KUULOLÄHIPALVELUPÄIVYSTYS KEVÄT 2020

Töölön Palvelukeskus,
kerhotila 4
Töölönkatu 33 
00260 Helsinki

KLO 10–12

Koskelan Palvelukeskus,  
Tupa tila
Käpyläntie 11
00600 Helsinki

KLO 10–12

Palvelukeskus Kinapori, 
sh huone 140
Kinaporinkatu 9
00500 Helsinki

KLO 10–12

Keskiviikko 22.1. - Keskiviikko 15.1.

Keskiviikko 19.2. Keskiviikko 5.2. Keskiviikko 12.2.

Keskiviikko 18.3. - Keskiviikko 11.3.

Keskiviikko 22.4. Keskiviikko 8.4. Keskiviikko 15.4.

- - -

Laajasalon palvelutalo 
Rudolf
Rudolfintie 17 
00870 Helsinki

KLO 10–12

Palvelukeskus Kamppi, 
th huone
Salomonkatu 21 B
00100 Helsinki

KLO 10–12

Helsingin kuuloyhdistys 
Helkan tupa 
Haagan urheilutie 12, Helsinki

Maksutapana myös kortti!
KLO 14–16

- Tiistai 28.1. Maanantai 13.1.

- Tiistai 25.2. Maanantai 10.2.

- Tiistai 31.3. Maanantai 9.3.

- Tiistai 28.4. Maanantai 6.4.

Torstai 7.5. Tiistai 26.5. Maanantai 4.5.

MAKSUTON KUULOLÄHIPALVELU VOI AUTTAA MM. SEURAAVISSA ASIOISSA:
• Pariston vaihto
• Kuulolaitteen korvakappaleen puhdistus ja letkun vaihto
• Varaosien vaihto, kuten mikrofonin suodattimet, vahasuodattimet, koukut  

Ota oma varaosa mukaan! Emme huolla rikkinäisiä koneita.
• Kysyttävää kuulolaitteesta? – Ota käyttöohje mukaan niin selvitämme yhdessä
• Meiltä saat myös vertaistukea kuulovamman kanssa elämisestä
• Myymme paristoja ja korvakappaleen letkuja, emme tee kuulontutkimuksia

Lisätietoja antaa Helsingin kuuloyhdistyksen kuulolähipalveluvastaava:
Heini Mäkinen, puh. 044 540 7699 tai heini.makinen@helky.fi
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Oli vuosi 2001, kun olin nuori, juuri opin-
toni päättänyt vastavalmistunut eläinten-
hoitaja. Pohjois-Karjalasta Mikkelin kuu-
lovammaisten lukion kautta isolle kir-
kolle muuttanut parikymppinen tyttö, 
jolla ei ollut Helsingin Huonokuuloiset 
ry:stä mitään käsitystä. Paitsi  että sieltä 
saattaisi löytyä vertaisseuraa. Kuulo-
vamma oli asian ydin ja juuri.

Markku Kunnaksen puhuttua ympä-
ri, lähdin Maken aisapariksi vetämään 
nuorten kerhoa, Desibeliä. Make jäi hil-
jalleen vetovastuusta pois ja jätti minulle 
aisat. Sain maan mainion pestin kontolle-
ni – järjestää tapahtumia nuorille huono-
kuuloisille. Olinhan yläasteikäisenä saa-
nut tuntumaa vetäessäni Tohmajärvellä 
Nuorten Kotkien kerhoja. 

Tilaisuudet olivat siihen aikaan varsin 
suosittuja. Nuoret kokoontuivat yhteen 
puuhastelemaan ja viettämään erilaisis-
sa teemoissa aikaa. Tämä oli loistokas-
ta yhteiseen hiileen puhaltamisen aikaa, 
josta sainkin nauttia neljä vuotta – joka 
kuukausi tehtiin jotain yhdessä. Ei ollut 
somea. Kokoonnuttiin. Vertaistoimintaa 
in real life. Päätin lähteä Päivi Pöntyksen 
johtamaan hallitukseen. Alkuun oli ihan 
kyllin siinä, kun toimin kahvinkeittäjänä 

Sydämeni Helky
ja tarjoiluvastaavana, Liittokokousedus-
tajia valitessamme vänkäsin muun halli-
tuksen kanssa siitä, onko liitännäisjäsen 
Anna Klemettilä Oulusta kelpo edusta-
maan Helkyä Rovaniemen liittokokouk-
sessa. Enpä olisi silloin arvannut, että 
joskus olen itse nuijan varressa.

Vuonna 2009 Helkyn vuosikokous Ki-
naporissa pdettiin Helkyn konkari Jari 
Moision toimiessa kokouksen puheen-
johtajana. Ehdokkaita hallitukseen oli 
silloin runsaasti. Päästiin ihan äänestä-
mään! Minä ja ystäväni Ville Myllymä-
ki asetuimme ehdolle ja sanoimme, että 
tulemme yhdessä! Jotta suotavaa oli siis 
molempien päästä tai ei kumpikaan tule. 
Pääsimme molemmat, yhdessä. Villen 
piti vielä huolehtia jäsenmaksunsa, että 
saa alkaa hallituksen jäseneksi. Siitä al-
koikin kunnolla ja todenteolla yhdistys-
toiminnan hallinnollisiin asioihin tutus-
tuminen. Enpä olisi silloin uskonut, että 
siinä on tuleva aviomieheni, jonka kanssa 
käsi kädessä kävelimme uusien hallitus-
jäsenten riviin. 

Sain oppia vuosien varrella paljon 
uutta niin kattojärjestöstä Kuuloliitos-
ta kuin paikallisyhdistyksen toiminnasta. 
Sain toimia hallituksen jäsenenä, varapu-
heenjohtajana, puheenjohtajana. Kaikkea 
muuta kuin sihteerin ja rahastonhoitajan 
hommia siis. Sanoinkin puheenjohtajak-
si kysyttäessä, että minulla ei ole sitten 
taloudesta mitään käryä! Ei annettu sen 
haitata, olihan meillä talousihmisiä ym-
pärillä. Kerrankin tilitoimistossa vierail-
lessa sanoin tilkkarille: - Minä olen pu-
his, mutta pojat taitaa nää talousasiat. 

Liittovaltuutettuna kävin puhumas-
sa valtuuston kokouksessa muun muas-
sa nuorten toiminnasta sekä Kuulolii-
ton henkilökunnan hyvinvoinnista. Näin 
40-vuotiaana tämän päivän nuoret ovat 
ajatuksissani ja toivonkin, että meillä 
Helkyssä otetaan nuoret jatkossakin huo-
mioon ja heille mieluisia tapahtumia jär-
jestetään. Ehkä me entiset nuoret saam-
me järjestää jotain kivaa tämän päivän 
nuorille, kiitos Kuulon Tuelle avustus-
päätöksestä. Kuuloliiton henkilökunnalle 

toivon voimia jaksaa mittavassa työssän-
ne. Onni on kuitenkin uusia tuulia tuonut 
toiminnanjohtaja Sanna Kaijanen, jonka 
myötä liitto on saanut näkyvyyttä.

Helkyssä vuosien saatossa  parasta oli, 
kun sain toteuttaa itseäni järjestämällä 
erilaisia tapahtumia. Sain itseluottamus-
ta muun muassa yleisön edessä esiinty-
misessä. Minä, joka vielä koulussa olin 
kovin arka pitämään esitelmiä. Hakeu-
duin hankkimaan itselleni tapahtuma-
tuottajan ammattitutkinnon. Oli hienoa, 
kun sain hakemukseen kirjoittaa saa-
neeni kokemusta yhdistystoiminnasta 15 
vuoden ajalta. Tutkinto olisi jäänyt saa-
vuttamatta ilman Helkyä.

Helkyssä oli tulilla monenlaista. Isoin 
asia oli uuden toimitilan löytäminen, 
kaupat ja Saaran Kodista Bulelta muutto. 
Oli itkua, oli vääntöä. Oli tunteita. Suu-
ria tunteita. Lähes 50 vuotta Bulella käy-
neet jäsenet olivat osin muuttoa vastaan. 
Ymmärrystä kysyttiin. Oli selvitettävä, 
perusteltava, oli järjestettävä ylimääräi-
nen yhdistyksen kokous, oli äänestettä-
vä, oli pakattava, oli karsittava, talkoiltiin 
yötä myöten Bulella. Oli jaksettava käydä 
myös töissä. Oli päätettävä, mitä tehdään 
muun muassa Saaran Kodin irtaimistolle, 
isoimpana mainitakseni mieliä kuohutta-
neet Boknäs-kirjahyllyt. Oli uuden tilan 
remontti ja sisustus. Mutta hyvä taisi tul-
la? Esteetön se ainakin on. 

Aika aikaansa kutakin, sanoo vanha 
suomalainen sananlasku. Nyt olen jättä-
nyt hallituksessa sijaa uusille tulokkail-
le. Jään eläkkeelle kultainen ansiomerkki 
rinnassani ja sydämeni Helky muistois-
sani. Kiitän Kuuloliittoa, Helkyä ja kaikki 
kanssatoimijoita sekä osallistuvia jäseniä 
kaikista paljon antaneista vuosista. Toi-
votan Helkyn uudelle hallitukselle ja kai-
kille vapaaehtoistoimijoille mitä parhain-
ta menestystä ja jaksamista tehtävissä. 
Kaikki tekeminen on kullanarvoista mei-
dän Helkyn hyväksi.

Mari Myllymäki
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Arkiston helmiä

Yhdistys on perustettu vuonna 1934. 
Tuosta vuodesta alkaen paperia on vä-
hemmän yllättäen kertynyt mappikau-
palla. Yksi monista mielenkintoisista ai-
neistosta oli yhdistyksen 50-vuotisjuh-
lavuosi, jolloin pidettiin avoimia ovia ja 
tehtiin näyttelytaulut. Niihin voi tutustua 
nettisivuillamme osoitteessa https://cutt.
ly/helky50v 

Paljon menneestä toiminnasta on sel-
laista, joita ei nykyajan kännykkäaika-
na voi ajatellakaan. Esimerkiksi 50-lu-
vun lopussa kerättiin varoja yhdistyksen 
huoltotoiminnan ja omakotirahaston hy-
väksi keräyslistoilla.

Arkistoista on siivottu pois kaikki se, 
mikä ei ole osa Helkyn historiaa, kuten 
liittohallituksen pöytäkirjoja, piiritiedot-
teita ym. Ennen poisheittoa niistä on kui-
tenkin räpsitty kuvia. Yhdessä liittohalli-
tuksen pöytäkirjassa vuodelta 1959 valit-
tiin maisteri Särkisilta liiton toiminnan-
johtajaksi 106.885 markan palkalla. Ny-
kyrahassa se olisi noin 2400 euroa. Sii-
hen aikaan ei liitolla montaa työntekijää 
ollut.

Teksti ja kuvat: Ville Myllymäki

Valkeasta talosta saapui kirje vuon-
na -86, jossa kerrottiin uudesta Haa-
gaan suunniteltavasta monitoimitalosta, 
ja sinne kysyttiin Helkyn kiinnostusta os-
taa tai vuokrata tiloja. Kirjeen oli allekir-
joittanut liiton tj Ahti ja Kuurojen liiton 
tj Kauppinen. Huomiota kiinnitti se, että 
kirje oli päivätty 2.9. ja vastaukset pyy-
dettiin jo 15.9. mennessä!

Vuonna -47 yhdistys rekisteröitiin Pa-
tentti- ja rekisterihallitukseen itsenäisek-
si yhdistykseksi. Siihen asti olimme toi-
mineet Suomen Huonokuuloisten huol-
toliiton paikallisosastona. Perustettava 
yhdistys sai nimekseen Helsingin Huo-
nokuuloiset, ja säilyikin nimenä vuoteen 
2012 asti.

Yhdistyslain mukaan yksi hallituk-
sen tehtävistä on ylläpitää jäsenrekiste-
riä. Kuuloliitto on jo pitkään perinyt jä-
senmaksut paikallisyhdistyksien puoles-
ta, siten on iso hallinnollinen taakka vie-
ritetty liiton harteille. Tämän järjestelyn 
ongelmana oli vuodesta toiseen se, että 
liiton ja yhdistyksen jäsenrekisterit eivät 
täsmänneet. Yhdistyslain mukaan halli-
tus hyväksyy uudet jäsenet, mutta viime 
vuosiin asti liitossa lisättiin liiton kautta 

tietoon tulleet uudet jäsenet automaatti-
sesti jäsenrekisteriin ja kävi joskus jopa 
niin, että jäsenmaksulasku oli jo makset-
tu, kun asia tuli hallituksen kokoukseen 
käsittelyyn. 90-luvulla silloinen jäsen-
kirjuri on tarinoinut liiton suuntaan, va-
paasti mukaillen: “Tällä listalla on jäse-
niä, jotka olemme hyvässä järjestykses-
sä hyväksyneet jäseniksi, mutta joista ei 
ole kulkeutunut tietoa liiton jäsenrekis-
terin hoitajalle, vaikka tiedot on lähetet-
ty.”. Lopuksi meidän jäsenkirjuri toteaa: 
“KUTEN ON HUOMATTAVISSA, YH-
TEISTYÖ MEIDÄN JA LIITON VÄLILLÄ 
ON MITÄ ON. KAUHISTELKOON KEN 
TAHTOO, MINÄ EN. MINÄ TEEN MITÄ 
ON TEHTÄVISSÄ.” Kommunikaatio on 
ollut joskus värikästä, olemmehan värik-
käitä ihmisiä. Nykyään jäsenrekisteri on 
pilvipalvelussa, eikä yhdistys enää ylläpi-
dä omaa jäsenrekisteriään vaan käyttää 
liiton kanssa samaa järjestelmää. Nämä 
murheet ovat pääasiassa siis poistuneet.

Yhdistys on saanut vuosien mittaan 
muutamia testamentteja. Toiminnassa 
aikoinaan paljon touhunnut kunniajäsen 
Elvi Vuorensola oli jättänyt yhdistyksen 
haltuun testamentin, jossa hän määräsi 
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kaiken omaisuutensa yhdistykselle. Kuu-
limme muutama vuosi sitten huhua, että 
hän olisi kuollut. Oli melkoinen salapo-
liisityö selvittää maistraatista ja muualta 
hyvin vajavaisin henkilötiedoin, että näin 
on tosiaan käynyt. Vuorensola oli kuiten-
kin tehnyt myöhemmin uuden testamen-
tin, jolla omaisuus meni jollekin suku-
laistytölle. Harmi yhdistykselle! Käytiin 
kuitenkin hautajaisissa ja allekirjoittanut 
pääsi arkkua laskemaan.

Yhdistyksen toiminta oli pitkään sidok-
sissa Saaran Koti-säätiön (nyt jo pari vuot-
ta Saara Kivirannan säätiö) kanssa. Sää-
tiön perustamismenoihin yhdistys laina-
si 1650 markkaa!  Olimme lähes 50 vuotta 
vuokralla säätiön omistamassa huoneis-
tossa, jonka vuokra oli viime vuosiin asti 
kaukana markkinatasosta. Poiketen muis-
ta Kuuloliiton paikallisyhdistyksistä, yh-
distyksen sääntöihin otettiin vuonna -69 
yhdeksi tarkoitukseksi hengellisen toimin-
nan järjestäminen. Viimeisimmässä sään-
tömuutoksessa hengellinen toiminta pois-
tettiin yhdistyksen tarkoituksesta. Vaik-
ka yhdistys on poliittisesti ja uskonnolli-
sesti sitoutumaton, ei se tietenkään estä 
tekemästä yhteistyötä eri tahojen kans-
sa. Uudenmaan maakunnan alueelle toi-
mintaansa laajentanut säätiö tukee edel-
leen merkittävästi Helkyn toimintaa, vaik-
ka emme enää sen omistamassa huoneis-
tossa vuokralla olekaan. 

Helkyssä on ollut lähes perustamis-
vuodesta asti erilaisia nuorten kerhoja. 
Yksi sellainen perustettiin 14.9.1976, ja 
se sai nimekseen DesiBeli. Nuorten ker-
ho oli kuin yhdistys yhdistyksen sisäl-
lä; sillä oli oma kirjanpito, pöytäkirjat ja 
johtokunta. Tarkoituksena oli harjoitel-
la yhdistystoimintaa. DesiBeli julkaisi 
omaa kerholehteä, Korvapuustia! Lehden 
graafikko on ollut kyllä oivaltava piirtäjä, 
kuka hän lieneekään ollut.

Yhdistyksen toiminnassa on vielä mu-
kana ihmisiä, jotka ovat olleet jo 60-lu-

vulta asti mukana. Päivi Pöntyksen his-
toriikista voi lukea lisää yhdistyksen vai-
heita, joita nämä henkilöt ovat kertoneet. 
Paljon on kuitenkin, mitä ei jälkipolville 
jää. Taitaakin olla niin, että likaisimmat 
mutta ehkä samalla mehukkaimmat ta-
rinat jäävätkin kertomatta. Ja nekin ta-
rinat, joita kerrotaan, ovat luultavasti 
muuttuneet vuosien varrella moneen ker-
taan alkuperäisestä.



Lisää kuvia ja/tai täytettä...
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Markku Toivonen 
1951–2019

Markku Toivonen, yhdistyksemme pit-
käaikainen jäsen kuoli 68-vuotiaana 
5.9.2019. Hän oli syntynyt 30.7.1951. 
Markku oli saanut Kuuloliiton hopeisen 
ansiomerkin vuonna 2009.

Markku Toivonen valmistui merkono-
miksi Liikemiesten kauppaopistosta vuon-
na 1971 ja hän työskenteli pankkimiehe-
nä. Humoristiseen tyylinsä Markku kertoi 
”joutuneensa yksinhuoltajana pitämään 
huolta itsestään”.  Hän rakasti erityises-
ti ”sanoilla leikkimistä ja pilkkujen viilai-
lua”.  Vuosikokouksissa Markku Toivonen 
aloitti puheenvuoronsa säännönmukai-
sesti  ”Olen antanut itseni ymmärtää”.

Vuonna 1996 pidettiin Helsingin Huo-
nokuuloiset ry:n Kuulomessut, jonne 
Markku oli tullut kuuntelemaan korvalää-
käri Tapani Jauhiaisen esitelmää. Markku 
Toivonen ei ollut kuulemma päässyt pois, 
ennen kuin hänet oli ”vampattu” jäseneksi 
- Markun sanoja käyttääksemme.

Markku Toivonen liittyi yhdistykseen 
vuonna 1996. Hän oli yhdistyksen hallituk-
sen jäsenenä 1998–2002, 2004–2009 ja 
2012–2014 ja Kuuloliiton liittovaltuuston 
jäsenenä Markku oli vuosina 2003–2005.

Markku toimi taloustoimikunnan jä-
senenä vuodesta 1998 lähtien useamman 
vuoden ajan.  Markku oli raha-asioissa 
hyvin pihi yhdistyksen hyväksi. Yhdistyk-
sen käteiskassan kolikoita ei saanut vie-
dä pankkiin, koska pankin käsittelykulut 
olivat korkeat. Hän vaihtoi rahat kauppi-
asystäviensä kanssa, jotka olivat tyytyväi-
siä kolikkoisista vaihtorahoista.

Markku Toivonen arvioi kuuluvan-
sa yhdistystoiminnassa “kulumattomaan 
käyttöomaisuuteen“.

Markku Toivosen mielestä Helsingin 
Huonokuuloiset ry:n parhaita puolia - 

järjestötoiminnan kannalta - oli asiansa 
osaavat aktiivit ja erinomaisessa kunnos-
sa oleva talous. Markku kertoi tuntevansa 
sellaisiakin yhdistyksiä, jotka ”elävät kä-
destä suuhun suun ammottavan kidan ol-
lessa käden antia suurempi”.

Ensimmäiseen kuulonhuoltopiirin ko-
koukseen Markku oli ilmoitettu jo en-
nen kuin hän kuului hallitukseen. Mark-
ku väitti olleensa sielläkin ”hiljainen ja 
harvasanainen, juro suomalainen, mut-
ta joka toisten mielestä oli aina äänessä!”

Markku Toivonen oli aktiivinen heti 
alusta lähtien.  Markku toimi hallituk-
sessa muun muassa yhdyshenkilönä yh-
distyksen omistamien asuntojen vuok-
ra-asioissa, edusti yhdistystä yhtiöko-
kouksissa ja järjesteli ravintolavarauk-
sia yhdistyksen tarvitessa juhlapaikkoja 
käyttöönsä.

Markku toimi myös Helkyn edustaja-
na Helsingin Liikenneturvallisuusyhdis-
tyksessä ja  kuului mainitun yhdistyksen 
hallitukseenkin pari vuotta. Markku oli 
jäsen Uudenmaan munuais- ja maksayh-
distys UUMU ry:ssä.

Talvisin liukkaat kelit eivät sopineet ol-
lenkaan Markulle.  Hän matkusti pariksi 
kuukaudeksi lämpimiin maihin, Thaimaan 
lisäksi Intian Goaan useampaan kertaan ja 
muuallekin Aasiaan. Markku totesi ykskan-
taan, että ”Kylmä ei pidä hänestä”.

Ennen matkojaan Markku kyseli Ku-
pussa (Kuulopulina), olisiko joillakuilla 
ylimääräisiä silmälaseja, jotka hän voisi 
viedä mukanaan lahjoittaakseen matka-
kohteessaan asuville paikallisille.

Monet muistavat Markku Toivosen ru-
settimiehenä ja omanlaisena persoonana, 
joka osasi vitsailla itsensäkin kustannuk-
sella.

Teksti: Päivi Pöntys   |   Kuvat: Outi Liuska

Markku Toivonen sai hopeisen ansiomerkin v. 2009. Kuva: Outi Liuska



20    KUULOSET    1/2020

SYYSKOKOUS PIDETTY, MITEN MENI?
Hyvinhän se meni! Kokous kesti tasan 
tarkkaan kaksi tuntia.

Hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 
2020 valittiin Ville Myllymäki. Hallitus-
tovereiksi tulivat valituiksi Matti Kum-
pulainen, Heini Mäkinen, Olli Mäkinen, 
Timo Nikkinen, Anneli Salmevaara, Jo-
hanna Suomalainen ja Markku Touko-
la. Uutta verta saatiin siis runsain mitoin. 
Hallituksen kokoonpano on ensi vuonna 
1+7. Heini ja Olli eivät ole sukua, vaikka 
sukunimi onkin sama. 

Muuten kokous meni hallituksen esi-
tyksen mukaisesti, mutta sotaveteraani-
jäsenten jäsenmaksuksi päätettiin 0 eu-
roa. Heitä on Helkyn jäsenissä tällä het-
kellä kolme henkilöä.

Uudet hallituksen jäsenet ovat ehti-
neet jo kahdesti olemaan kuunteluoppi-
laina hallituksen kokouksissa. Oli ilo näh-
dä ja kuulla uusien mielipiteitä asioista, 
vaikka varsinainen vastuu heillä alkaakin 
vasta vuodenvaihteen jälkeen. Juuri tätä 
yhdistystoiminta tarvitsee; uusia henki-
löitä freesien ajatusten kanssa.

HALLITUS JÄRJESTÄYTYI 14.1.
Hallitus piti ensimmäisen kokouksensa. 
Paljon asiaa, ja monelle tehtävälle saatiin 
vastuuhenkilö. Kuuloset-lehden ja edun-
valvontatyöryhmän vetäjä yhdistykseltä 
puuttuu. Asiasta keskusteltiin ja pohdit-
tiin, että jos johonkin tehtävään ei tekijöitä 
löydy, niin sitten niitä asioita ei vaan ta-
pahdu. Yhdistyksen toiminnassa ostetaan 
tiettyjä pakollisia palveluita, kuten toimiti-
lan siivous, kirjanpito ja tilintarkastus.

Hallitus päätti ostaa mainostilaa HS 
Helsinki-julkaisusta. Tarkoitus on kevääl-
lä mainostaa yhdistystä ja tavoittaa suurta 
yleisöä. Kuuloauto tulee 6.7. päiväksi.

Päätettiin kevät- ja syyskokouksen pi-
tämisestä. Kokouskutsut tässä lehdessä.

TALOUS
Taloustoimikunta pohti syksyn kokouk-
sessaan yhdistyksen talousasioita. Ensin 
tarkasteltiin yhdistyksen taloustilannetta 

Hallituksen kuulumiset

ja mietittiin tulevia suhdanteita niin ta-
loudessa kuin yhdistyksen toiminnassa. 
Toimikunta asetti tavoitteeksi velatto-
man yhdistyksen, ja teki hallitukselle esi-
tyksen toimenpiteistä, joilla siihen pääs-
tään. Joulukuun lopussa maksettiin toi-
sen sijoitusasunnon yhtiölaina pois (n. 
80.000€) ja vuonna 2020 valmistau-
dutaan siihen, että keväällä 2021 mak-
samme vuonna 2016 otetun pankkilainan 
jäljellä olevan osuuden pois (75.000 €). 
Osakesalkusta jäänee operaation jälkeen 
jäljelle vajaa puolet nykyisestä arvostaan, 
jos pörssikursseissa ei tapahdu suuria hei-
lahteluita suuntaan tai toiseen. Näillä toi-
menpiteillä annetaan tuleville toimijoille 
toivottavasti pikkuisen huolettomampi ja 
helpompi lähtökohta toimia tilanteessa, 
jossa osa nykyisistä aktiiveista on siirty-
mässä takavasemmalle. Pörssisuhdanteet 
ovat olleet viime aikoina hyvin nousujoh-
teisia, joten aika myynnille voisi olla ny-
kyistä tilannetta paljon kehnompikin.

Näillä toimenpiteillä keväällä 2021 yh-
distyksen velkasitoumusten summa tuli-
si olemaan varallisuuteen nähden olema-
ton. Missään vaiheessa yhdistyksen velan 
määrä ei ole ollut lähelläkään omapää-
oman suuruutta.

Kaikki vuoden 2019 saamat avustuk-
set on tilitetty yhdistyksen tilille. Vuo-
denvaihteen tienoilla saataneen tietoom-
me vuotta 2020 koskevat avustuspäätök-
set niin Helsingin kaupungilta kuin Kuu-
lon Tuki ry:ltä ja Saara Kivirannan sää-
tiöltä. Avustuksilla on merkittävä rooli 
yhdistyksen vuosittaisessa toiminnassa. 
Esimerkiksi vuoden 2019 varsinaisen toi-
minnan tähän asti toteutuneista kuluista 
(~61 000 €) avustukset (15 800 €) ovat 
vajaa 26%.

Taloudellisesti yhdistyksellä menee 
hyvin, ja toiminta ei ainakaan taloudellis-
ten resurssien puutteesta jää kiinni. Jos 
avustukset jossain vaiheessa syystä tai 
toisesta pienenisivät tai loppuisivat ko-
konaan, sillä olisi merkittävä – muttei ka-
tastrofaalinen – vaikutus yhdistyksen toi-
minnan laajuuteen.

KUULOLIITON SYYSVALTUUSTON ANTIA
Valtuuston 23.11.2019 kokouksessa kuul-
tiin mm. Valkean talon ja Kopolan re-
monttitarpeista. Samalla kuultiin myös 
siitä, miten rahat eivät riitä kaikkeen. 
Mitä kustannukset olisivat, miten ne ka-
tetaan ja mitä vaihtoehtoja tulevaisuu-
dessa on, tästä liiton puheenjohtaja lu-
pasi kattavan raportin ja esityksen kevät-
valtuustolle. Varsinkin monelle rakas Ko-
pola herättää keskustelua ja tunteita.

Liitossa puuhataan sääntöuudistusta. 
Tarkoitus on mm. keventää organisaatiota 
ja lisätä yhdistysten päätöksentekomah-
dollisuuksia. Tähän pyritään yhden vuo-
sikokouksen taktiikalla, johon yhdistyk-
set lähettäisivät jatkossa yhden edustajan, 
jolla on kaikki äänet. Valtakirjalla yhdistys 
voisi valtuuttaa toisen yhdistyksen käyt-
tämään ääniään, joten pienet yhdistyk-
set voisivat näin yhdistää voimansa. Tule-
va vuosi näyttää, miten asia etenee ja tu-
leeko valmista liittokokouksessa syksyllä 
2020. Toteutuessaan sääntömuutos pois-
taisi valtuuston kokoukset ja vähentäisi 
kuulopiirien hallinnollista taakkaa.

Vinkki! Valtuuston seminaaria, eli ko-
kouspäivää edeltävä päivää, voi seurata 
nettilähetyksenä. Silloin kokousasiat käy-
dään läpi pidemmän kaavan mukaan ja 
niiden lisäksi muita ajankohtaisia asioita. 
Kannattaa seurata liiton viestintää. 

MUITA ASIOITA
Viimeisetkin kansiot on toimitettu digi-
toitavaksi. Arvio digitoitujen sivujen mää-
rästä asettuu noin kymmeneen tuhanteen. 
Jäljellä on sekalainen määrä valokuvia 
sekä erilaisia ääni- ja kuvanauhoja. Ensi 
vuoden urakkana on käydä nauhat läpi ja 
digitoida kaikki materiaali, joka vielä on 
tehtävissä. Vanhat kaitanauhat mennei-
den vuosikymmenten vuosikokouksista 
voivat olla jo lukukelvottomia.

AV-urakan viimeinen maksuerä on 
maksettu, ja laitteisto näyttää toimivan 
hyvin. Talven kokemusten pohjalta lait-
teistoa voidaan tarvittaessa viilata. 

Rakennusurakan takuun alaisia kor-
jauksia on tehty, mutta vielä on muutama 
asia vaiheessa.
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KUULOSET-LEHDEN 3/2019  
OPINTIELLÄ-RISTIKON RATKAISU
Helkyn ”Joskus kuulen, joskus en”-kan-
gaskassit on lähetetty seuraaville ristikon 
oikein ratkaisseille: Eila Salomaa ja An-
neli Tenkanen. Onnittelut voittajille!

koot

M

  T R I K K I

  A I H I O T

   L U O K K A

       tileis-
tä O T T E E T

jout-
sen-

Rau-
tio + 

t

T tih-
kua

atri-
met! M ai-

roin

O L K I R E H U
tah-
rat S A H A U S

P A U L A Diiva E L L A AHO E S K O

P U U S T E L L I T -pek-
ka R E S U

V I L L E T ton-
tit M A A A L U E E T

L U O T I M I T T A A T T U

A saf-
kat L juma-

la T jyli-
nä a, ha von Rane lintu Elis 

+i
len-
tää

A R E A A K A A val-
tio I R A K

T U T T A Lapi
n 

mies
U U L A Alpo R U S I

U K O N I L M A T NIILI J O K I

T A U N O ero-
teltu U U T E Hint-

sa + A K I T

W A T T ala-
kulot P L K kas-

voilla Ä

R A P U V Ä L I N E I N Ä

K L A P I huuli-
ote A aa-

teli O U -halli riip-
puvia! A suu-

tin

K A S A -pa-
lat A L K U O K A A T

O P E T U S M E N E T E L M Ä

V I I N I Hgin 
tyttö E I R A imi-

jöitä I I L I T

N O T A so-
lua T U M A muu-

mit O L I O T

R A T O T Arra 
+t E S A T herk-

ku? T A T T I

kor-
teis-
takin

miehen 
naisia!

lipeä-
liuoksel-
la keittä-

mällä

vit-
sin 

koh-
de?

myyvät  
keittiöit

vei 
etelään

elä-
myk-
siä

kesi-
viä

Kimin 
käsissä

Ulpu-
jen 

kera

-kuva

Koivu-
niemi

 teelmät

Teuvon alaa       
C+A

atolli per-
su

saari 
Parai-
silla

Ylpön 
koti-
kunta

vaate-
merkki

PALO

tulisia

ruu-
suis-

sa

VALO + 
T  

venetar-
vike

Juha ? 
Vainio  
poltto-

puu

villi-

-panos

suunta ja 
ateria

kaivajilla             
Käsky!

lasku 
ilot

hälytys-



22    KUULOSET    1/2020

SYKSYN 
TAPAHTUMIA
SYYSKUU
ke 2.9. klo 14–16
 Skipbo- ja muita seurapelejä. -Sirpa    
ke 2.9. klo 17–20.30 
 Kesän kuulumiset ja ajankohtaiset asiat. 

-Sirpa
ke 16.9. klo 14–16
 Skipbo- ja muita seurapelejä. -Sirpa
ke 16.9. klo 17–20.30
 Ajankohtaista tietoa viestinnästä: Sami 

Virtanen, Kuuloliitto. -Sirpa
pe 25.9. klo 18–21
 Taikuriesitys ja vapaata illanviettoa nuo-

rille 18-30 vuotiaille. -Mari
ke 30.9. klo 14–16
 Skipbo- ja muita seurapelejä. -Sirpa
ke 30.9. klo 17–20.30
 Digitaaliset taidot arjessa  3. osa: Hanna 

Rantala, Kuuloliitto. -Sirpa

LOKAKUU
la 10.10. 
 Iltaristeily Itämerellä: 6h risteilyllä nau-

timme buffet-pöydän tarjoiluista. Ei 
maihinnousua Tallinnassa. Seuraa Hel-
kyn nettisivuja. -Heini

ke 14.10. klo 14–16
 Skipbo- ja muita seurapelejä. -Sirpa
ke 14.10. klo 17–20.30
 Huuliltalukuharjoituksia. -Sirpa
ke 28.10. klo 14–16
 Skipbo- muita seurapelejä. -Sirpa
ke 28.10. klo 17–20.30
 Tietokilpailua. -Sirpa

MARRASKUU
ke 11.11. klo 14–16
 Skipbo- ja muita seurapelejä. -Sirpa
ke 11.11. klo 17–20.30
 Keskustelua vertaisseurassa. -Sirpa
ke 25.11. klo 14–16
 Skipbo- ja muita seurapelejä. -Sirpa
ke 25.11. klo 17–20.30
 Keskustelua vertaisseurassa. -Sirpa

KUULOLIITON KOPOLAN KURSSIKESKUKSEN 
SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT 2020
Kuuloliitton Kopolan kurssikeskus järjestää 12 sopeutumisvalmennuskurs-
sia vuonna 2020. Kymmenen kurssia on tarkoitettu ikääntyneille kuulokojeen 
käyttäjille ja heidän läheisilleen.

Kurssien aiheina ovat kuulo ja sen vaikutukset toimintakykyyn. Osallistujat saa-
vat valmiuksia kuulokojeen käyttöön sekä tietoa kuulon apuvälineistä, kommu-
nikaatiomenetelmistä ja tulkkauspalvelusta. Vertaiskeskustelut huonokuuloi-
suudesta, läheisten kokemuksista ja arjessa toimimisen keinoista ovat olennai-
nen osa kurssiohjelmaa.

Kurssit sisältävät viiden päivän kurssiohjelman. Majoitus on kahden hengen 
huoneissa täysihoidolla. Kurssilaiselta edellytetään omatoimisuutta, koska kurs-
seilla ei ole avustavaa henkilökuntaa. Kurssit järjestetään Veikkauksen tuella ja 
ne ovat osallistujille maksuttomia. Matkakuluista osallistujat vastaavat itse.

LISÄTIETOA JA HAKEMUKSET:
Kurssisuunnittelija Sanna Lehtoväre p. 040 770 3803, sanna.lehtovare@kuulo-
liitto.fi
Hakemukset tulee lähettää viimeistään kuusi viikkoa ennen kurssin ajankoh-
taa, joko sähköpostilla Sanna Lehtoväreelle tai maapostina seuraavasti: Kopo-
lan 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.

ITSE MAKSETTAVAT VIIKONLOPPUTAPAHTUMAT
• Teemallisille itsemaksettaville viikoille ja viikonlopuille vuonna 2020 voivat 

hakeutua kaikki. Loman hinta on 120 €/200 €/hlö riippuen tapahtumasta
• Lentopallo- ja Neulontaviikonloppu 31.1.–2.2.
• Talvipäivät rentoutuen 11.2.–13.2.
• Perheiden talvipäivät 18.2.–20.2.
• ”Mitä meille kuuluu?”-vertaistapaaminen 10.3.–12.3.
• Lauletaan viittoen-viikonloppu 27.3.–29.3.
• Hyvinvointi/Neulontaviikonloppu 3.4.–5.4.
• Pääsiäinen Kopolan tapaan (KKY järjestää) 10.4.–13.4.
• Ci- viikonloppu 24.4.–26.4.
• ”Mitä meille kuuluu?”-vertaistapaaminen 18.5.–20.5.
• Kesäpäivät /Elokuvapaja (KKY järjestää) 13.7.–16.7
• Frisbee/Neulontaviikonloppu 7.8.–9.8.
• Virkistys- ja vertaistapahtumapäivät (KKY järjestää) 10.8.–13.8.
• ”Mitä meille kuuluu?”-vertaistapaaminen 15.9.–17.9.
• Neulontaviikonloppu 23.10.–25.10.

TALKOOT VAPAAEHTOISILLE KOPOLASSA V.2020
• Siivoustalkoot 3.1.–6.1.
• Yleistalkoot 15.5.–17.5.
• Siivoustalkoot 14.8.–16.8.
• Yleistalkoot 11.9.–13.9.
Ilmoittautuminen Kopolaan:
ulla.salonen@kuuloliitto.fi tai sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi

Ajankohdat ovat:
• 2.3.–6.3.2020
• 16.3.–20.3.2020
• 20.4.–24.4.2020

• 4.5.–8.5.2020
• 11.5.–15.5.2020
• 24.8.–28.8.2020
• 7.9.–11.9.2020

• 21.9.–25.9.2020
• 5.10.–9.10.2020
• 2.11.–6.11.2020
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Kuuloliiton 90v juhlavuoden kunniaksi

ONKO SINULLA JOKIN SALAINEN KYKY TAI TAITO JONKA HALUAT
TUODA ESIIN? TULE MUKAAN KUULOLIITON JUHLAVUODEN

KUNNIAKSI JÄRJESTETTÄVÄÄN TALENT-SHOWHUN! VOIT
OSALLISTUA JOKO YKSIN TAI YHDESSÄ KAVERIN KANSSA.

OSALLISTU NÄIN: 
-LÄHETÄ VIDEO TALENTISTASI 31.3.2020
MENNESSÄ WHATSAPPILLA NUMEROON:
044 335 0760, KERRO SAMALLA MYÖS

NIMESI TAI RYHMÄNNE NIMI, IKÄ JA
PAIKKAKUNTA. 

 
-FINAALI JÄRJESTETÄÄN VALTUUSTON

KEVÄTSEMINAARISSA HUHTIKUUSSA 2020.
TALENTIIN OSALLISTUVIEN EDELLYTETÄÄN
VOIVAN OSALLISTUA JUHLAAN. FINAALIIN

PÄÄSSEILLE ILMOITETAAN HUHTIKUUN
AIKANA. KUULOLIITTO KORVAA
MATKAKULUT JUHLAAN OMIEN

KORVAUSKÄYTÄNTÖJENSÄ MUKAAN. 

VOITTAJALLE LUVASSA HUIKEA
YLLÄTYSPALKINTO, MAINETTA JA

KUNNIAA SEKÄ TILAISUUS ESIINTYÄ
KUULOLIITON JUHLAVUODEN

PÄÄTAPAHTUMASSA 2.6.2020.

MIKÄLI ET PYSTY OTTAMAAN
VIDEOTA ITSE,  TAI SINULLA 

ON JOTAIN KYSYTTÄVÄÄ, 
OTA YHTEYTTÄ: 

 PAULA.HESSO@KUULOLIITTO.FI
P. 044 335 0760 

PIDÄTÄMME OIKEUDET MUUTOKSIIN. OSALLISTUMALLA ANNAT 
KUULOLIITOLLE KAIKKI JULKAISUOIKEUDET.



Kaikkien ristikon oikein ratkaisseiden kesken palkitaan kolme Helkyn 
”Joskus kuulen, Joskus en” –kangaskassia. Lähetä ristikko ja yhteystietosi 
2.3.2020 mennessä osoitteeseen:
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Helsingin Kuuloyhdistys ry
”Kuuloset 1/2020 Kuuroutuneen arkea”
Haagan urheilutie 12, 00320 Helsinki
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Nimi:    _______________________________________________________________________
Osoite: _______________________________________________________________________ 

Helsingin Kuuloyhdistys ry 
”Kuuloset 1/2020 Kuuroutuneen arkea” 
Haagan urheilutie 12 
00320 Helsinki

Kaikkien ristikon oikein ratkaisseiden kesken palkitaan 
kolme Helkyn ”Joskus kuulen, joskus en”-kangaskas-
sia. Lähetä ristikko ja yhteystietotisi 2.3.2020 mennes-
sä osoitteeseen:


