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PÄÄKIRJOITUS

Yhdistyksen toiminta on ollut keskeytettynä maaliskuusta 2020 
vallitsevan maailmanlaajuisen Covid-19 -pandemian vuoksi. 
Keväälle ja kesälle suunnitellut tapahtumat jouduimme peru-
maan ja siirtämään. Kevään tärkein ja virallisin tapahtuma – 
kevätkokous jouduttiin perumaan ja siirtämään syksyyn. Maas-
samme oli vallitseva kokoontumisrajoitus 13.5. asti. Virallisesti 
poikkeuslaki kumottiin 15.6.2020.

Elokuusta 2020 lähtien ei ole estettä järjestää yhdistyksen 
pienimuotoisia tapahtumia ja toimintaa, kunhan Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosituksia noudatetaan tarkasti. 
Kesällä olemme opetelleet elämään turvavälien, käsienpesun ja 
tarvittaessa maskien kanssa.

Nyt syyskuun lopussa lehteä viimeistellessä THL on kiristä-
mässä suosituksia. Täytyy seurata tilannetta ja pyrkiä entistä 

paremmin pitämään etäisyyttä toisiimme, kun tapaamme Hel-
kan tuvalla. Maskit suun edessä emme kuule toisiamme. Tämän 
hetken tiedon mukaan emme estä maskin pitämistä tilaisuuk-
sissamme, mutta vältämme kontakteja ja pyrimme etäisyyksiä 
pitämällä toteuttamaan tilaisuudet.

Kuuloliiton toiminnassa laajasti mukana ollut Antti Jokinen 
on kuollut 9.9.2020. Antti olisi täyttänyt ensi vuonna 40 vuot-
ta. Hän toimi mm. kahden eri piirin puheenjohtajana, paikallis-
yhdistyksissä mm. sihteerinä ja varapuheenjohtajana ja Kuulo-
liiton liittohallituksen jäsenenä. Hopeisen ansiomerkin Antti sai 
v. 2012. Antti siunattiin 3.10.2020 lähipiirin kesken.

Syyskausi on jo alkanut, kun saat tämän lehden. Helkyn ne-
tistä saa tapahtumista tietoa parhaiten. Jos et itse pääse nettiin, 
niin ehkä sinulla on joku ystävä, joka voi auttaa?

Ville Myllymäki, 
puheenjohtaja vielä vuoden 2020 ajan
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Näkemiin 
- vaan ei hyvästi!

Helmikuussa 2009 minut valittiin yhdis-
tyksen hallitukseen. Ja heti järjestäyty-
miskokouksessa minusta tuli yhdistyk-
sen sihteeri. Ja siinä tehtävässä seuraavat 
kahdeksan vuotta menikin. Enhän minä 
aluksi tiennyt niin Helkystä kuin muusta-
kaan yhdistysbyrokratiasta juuri mitään. 
Yhdistyksen konkarit ovat asioita opetta-
neet pikku hiljaa. Oppiminen alkaa mat-
kimisesta. Jossain vaiheessa oppia kertyi 
niin paljon, että sitä saattoi alkaa jo so-
veltaa. Ja nyt sitä on kertynyt sen verran, 
että koen pärjääväni jo aika kivasti haas-
teellisissakin tilanteissa. 

Vähänpä minä tiesin silloin 2009, mi-
ten isoksi osaksi elämää Helky muodos-
tuu. Nykyisen vaimoni Mari Myllymäen 
kanssa kavereina aloitettiin, ja nyt on eh-
ditty sitten olla naimisissa jo yli 7 vuotta. 
Jos ei mistään muusta saada aikaan kii-
vastakin keskustelua, niin Helkystä. Aika 
usein olemme olleet asioista samaa miel-
tä, mutta sitten kun ei ollakaan… Tiiminä 
on kuitenkin menty ja paljon asioita poh-
justeltu kotona, sillä monta vuotta meni 
Marin ollessa puheenjohtaja ja minä sih-
teerinä. Kokoukset ja päätökset ovat tär-
keitä ja vievät asioita eteenpäin, mutta 
kyllä se varsinainen työ tehdään niiden 
ulkopuolella. Päätökset eivät synny val-
mistelematta. 

Helkan tuvan remontointi on ollut ras-
kas puristus, eikä se ole vieläkään ohi, sil-
lä takuunalaisia töitä on vielä kesken. Jos 
olisin etukäteen tiennyt homman rank-
kuuden, niin olisin varmaan jättänyt vä-
listä. Oli se antoisaakin, ja paljon uutta 
siinäkin taas oppi, niinkuin kaikista haas-
teista aina oppii. Ja pääsi rakentamaan 
jotain sellaista, mitä ei missään muualla 
vielä ole. Ei tutun ja turvallisen pyöritys 

ole koskaan minun hommani ollutkaan, 
kyllästyn nopeasti rutiinijuttuihin. 

Viimeisimpänä “aluevaltauksena” on 
ollut kaksinkertaisen kirjanpidon opet-
telu. Kuulon Tuki ry:n rahastonhoitaja-
na sitä on ollut mukava tehdä. Nykyään 
siihen on olemassa ilmaisia päteviä oh-
jelmia, kuten moneen muuhunkin hom-
maan. Isot pilvipalvelujätit, Google ja Mi-
crosoft, tarjoavat myös yhdistyksille il-
maiseksi omia pilvipalveluitaan. Kauas 
on tultu niistä ajoista, kun minä vuonna 
2009 rakentelin Helkyn hallitukselle “pil-
vipalvelua”. Nykyisillä pilvipohjaisilla so-
velluksilla voi tavallinen pullainen korva-
ta täysin toimisto-ohjelmat. Vain kovan 
luokan ammattilaiset tarvitsevat sellai-
sia toimintoja Excelistä tai Wordistä, et-
tei pilviversio riittäisi. 

MITÄ SEURAAVAKSI?
Olen lokakuussa ehdolla Kuuloliiton 

liittohallitukseen. Jos minut valitaan, 
niin kolmeksi vuodeksi on hommia. Mitä 
siellä sitten tulisin tekemään? Enpä tie-
dä! Kuten en tiennyt Helkyyn tullessa-
ni, niin aivan sama tilanne se on tämän 
pestin osalta. Katsotaan kolmen vuoden 
päästä, mitä siellä sai aikaiseksi. Ehdok-
kaiden mainospuheet ovat yhtä tyhjän 
kanssa, teot ratkaisevat. 

Mahdollisen liittohallituspestin lisäksi 
ajattelin jatkaa Kuulon Tuessa. Ja toivot-
tavasti lista ei sitten kasva enempää. Vuo-
si sitten muutimme Marin kanssa omako-
titaloon, ja siellähän riittää puuhaa. Toi-
von tulevaisuudesta löytäväni niin paljon 
mielen tylsiä hetkiä, että inspiraatio ko-
tipuuhissa lisääntyy. Verstaassa voisi as-
karrella ensi kevääksi vaikka linnunpönt-
töjä pihapuihin. 

Vaikka minun lähes 12-vuotinen halli-
tuspesti Helkyssä päättyykin kohta, niin 
ei se tarkoita Helkyn unohtamista. Ja ko-
ronasta ja kaikesta huolimatta tästä syk-
systä puristetaan se, mitä puristettavaa 
on. Helkyllä on mielestäni erinomaiset 
puitteet tarjota resursseja vapaaehtois-
työlle niin edunvalvonnan kuin vertaistoi-
minnan ja kuulolähipalvelun osalta. Ta-
loudellinen tilanne on vakaa eikä tarvitse 
elää kädestä suuhun. Siitä on kiittäminen 
kaikkia toimijoita lähes 90 vuoden ajalta. 

Nyt kuitenkin sanon näkemiin! Hy-
myillään kun tavataan! Sihteerin sutinat, 
rahastonhoitajan rapinat ja puhiksen pö-
hinät on tältä erää taputeltu. Toimetto-
man tuhinat siintää edessä! 

Kaikista vuosista, kohtaamisista ja 
uuden oppimisesta kiittäen,

Ville Myllymäki

Teksti: Ville Myllymäki
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Kutsu kevät- ja syyskokoukseen
Helsingin Kuuloyhdistys ry:n kevät- ja syyskokous pidetään 
lauantaina 14.11.2020 klo 11.00 alkaen Helkan tuvalla.

Kokouksessa on kirjoitustulkkaus.
 
Kokouksissa käsitellään kevät- ja syyskokousten sääntömääräiset asiat. 
Syyskokouksen asialistalla on myös hallituksen palkkiosta päättäminen. 

Klo 14.00 alkaen on tarjolla välipalaa, jonka jälkeen jatkamme kokousta.

Koronasta johtuvien suositusten ja tarjoilun järjestämisen vuoksi, 
pyydämme ilmoittautumaan etukäteen kokoukseen viimeistään 8.11.2020 mennessä. 

Toimitilamme on rajallinen ja koronasta johtuvien erityisjärjestelyjen 
vuoksi kokoukseen mahtuu vain 25 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Ilmoittautuminen ensisijaisesti internetsivujen kautta osoitteessa:
www.helky.fi/ilmoittaudu 

Ilmoittautua voi myös tekstiviestillä numeroon 040 707 7376 
tai sähköpostilla osoitteeseen sihteeri@helky.fi 
- samasta osoitteesta saat pyynnöstä kokousasiakirjat 
viikkoa ennen kokousta. Muistathan mainita 
ilmoittautumisen yhteydessä mahdolliset 
erikoisruokavaliot tarjoilun järjestämistä varten.

Helsingin Kuuloyhdistys ry:n hallitus
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KUULOSET 40 vuotta
Teksti: Päivi Pöntys

MONISTEESTA NELIVÄRISEKSI 
KUVALEHDEKSI
Helsingin Kuuloyhdistyksen yksi van-
himmista brändeistä on KUULOSET-leh-
ti, joka alkoi ilmestyä vuonna 1981. Tänä 
vuonna lehti viettää 40-vuotisjuhlavuot-
taan! KUULOSET-lehden muuttuminen 
nykyiseen kuosiinsa kuvaa samalla tek-
niikan kehitystä.

LÄHTÖKOHTA
Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on pi-
tää yhteyttä jäsenistöönsä, kertoa yhdis-
tyksen tapahtumista ja tulevasta toimin-
nasta. Ensimmäiset tiedotteet kulkivat 
nimellä ”Toimintamuistio”, joka oli ta-
vallinen A4:n kokoinen moniste. Neljään 
osaan taitettuna se postitettiin kirjeenä 
jäsenille kotiin. 

Yhdistyksen kasvaessa myös muistion 
painosmäärä kasvoi ja sen ilmestymisen 
aikoihin työmäärä oli valtava. Varsinai-
sen toimitustyön lisäksi muistio oli koot-
tava, osoitelappu ja postimerkki liimatta-
va kuoreen. Tämä vaati noin 20 hengen 
talkoopanosta joka kerta. Jäsenmäärän 
kasvaessa Toimintamuistion postitusku-
lut nousivat tuntuvasti.

Kun 70-luvun loppupuolella Näkö-
vammaisten Kirjapaino ryhtyi paina-
maan muistiotamme, sieltä ehdotettiin 
omaa lehteä. Tekemällä Toimintamuis-
tiosta lehti, jolla on oma nimi, saadaan 
se postitettua lehtitariffilla, joka oli noin 
puolet silloisen joukkoristisiteen hinnas-
ta, eikä lehteä tarvinnut laittaa kirjekuo-
reen. Kaiken lisäksi vähintään neljä nu-
meroa vuodessa ilmestyvistä lehdistä ei 
tarvinnut maksaa liikevaihtoveroa, joten 
säästöä saatiin siitäkin!

Myönteiset puolet olivat huomattavat: 
talkootyö jäisi pois ja postimaksut aleni-
sivat noin puolella. Hallitus päätti painat-
taa muistiota lehtenä.

Loppuvuodesta 1980 järjestettiin leh-
den nimikilpailu, jonka voitti yhdistyksen 
jäsen Hilkka Stén ehdotuksellaan ”KUU-
LOSET”. Ensimmäiseksi päätoimitta-

jaksi valittiin yhdistyksen tiedottaja Bri-
ta Mansner ja toimittajaksi sihteeri Mat-
ti Vatanen.

LEHDEN ALKU
Alusta alkaen lehden etusivulla oli pää-
kirjoitus ajankohtaisista asioista, usein 
puheenjohtajan tai jonkun toimihenki-
lön kirjoittamana. Lehti ilmestyi 4 tai 5 
kertaa vuodessa 12-24 -sivuisina versioi-
na, Vuoteen 1993 asti julkaistiin yhdessä 
numerossa kuluvan vuoden toimintaker-
tomus kokonaisuudessaan. Nämä nume-
rot olivatkin peräti 40-sivuisia. Sen jäl-
keen lehteen tuli enää vain toimintasuun-
nitelma ja talousarvio seuraavalle vuodel-
le. 2000-luvulla selostettiin vain vuosiko-
kouksen kulku ja sen päätöksistä.

Lisäksi lehdessä julkaistiin kerhojen 
toimintakalenteri sekä kerrottiin yhdis-
tyksen tapahtumista (Bulen remontit, tal-
koot, Joulun Espa, uusien jäsenten tapaa-
miset), kerhoista (huulioluku, viittomakie-
li, laulukuoro, hengellinen toiminta, käsi-
työkerho, lentopalloilu), luennoista (Onko 
sairaus rangaistus?) ja retkistä (Valamoon 
ja Lintulaan sekä muualle Suomeen) sekä 
matkoista (Playa Del Ingles).

PUHEENJOHTAJAT PÄÄTOIMITTAJIKSI
Lääk.tri. Sirkka Siiralan puheenjohtaja-
kaudella vuonna 1981 lanseeratun KUU-
LOSET-lehden päätoimittajana toimi Bri-
ta Mansner kolme ensimmäistä vuotta, 
kunnes Kalle Tervaskarista tuli puheen-
johtaja ja samalla lehden päätoimittaja. 
Hänen jälkeensä seuraavat puheenjoh-
tajat nimitettiin myös päätoimittajaksi. 
Kallen seuraajana oli Aila Ahtola-Hanni-
kainen ja hänen jälkeensä Päivi Pöntys, 
joka puheenjohtajakautensa jälkeen jat-
koi lehden vastaavana toimittajana aina 
vuoteen 2016 saakka.

Vasta puheenjohtajien Niklas Wen-
manin, Eija Isakssonin, Mari Myllymäen, 
Peeta Piiparisen ja Ville Myllymäen kau-
della päätoimittajan lisäksi on nimitetty 
myös vastaava toimittaja.

MYÖS TYHJÄT KOHDAT TÄYTEEN
Jo lehden perustamisesta alkaen Kalle 
Tervaskari kirjoitteli lehteen. Kalle toi-
mikin pisimpään lehden päätoimittaja-
na, peräti 15 vuotta. Päätoimittajana Kal-
le Tervaskari toimitti alussa myös lehteä. 
Lehden taittajana Kalle kirjoitti täyden-
nystä tyhjille paikoille. Hän oli sitä miel-
tä, että lehden sivujen pitää olla täyttä 
asiaa, joten kaikki tyhjät kohdat oli täy-
tettävä teksteillä. 

Piirros: Veijo Kauhanen

Tietokonekuva kaupungista. Kuva: Jari Moisio
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HIIRI PÖYDÄLLÄ
Ensimmäisten 10 vuoden aikana lehdet 
taitettiin ”leikkaa ja liimaa”-menetelmäl-
lä, kunnes yhdistyksen varapuheenjohta-
ja, tietokone-ekspertti Jari Moisio saatiin 
1990-luvun alussa mukaan toimittamaan 
lehteä tietokoneen avulla. Näin Kalle Ter-
vaskari saattoi toimittaa pääkirjoituksen-
sa ”viime tingassa” suoraan Jarin sähkö-
postiin. Jari Moisio alkoi myös kuvittaa 
lehteä valmiilla tietokonekuvilla. Kuulos-
et-lehti oli siirtynyt tietokoneaikaan.

Kun tietokone tuli työvälineeksi, ei 
lehden taitossa saksia eikä liimaa enää 
tarvittu. Mutta hiirtä tarvittiin sitäkin 
enemmän. Ajan mittaan varsinaiset tait-
to-ohjelmat muuttuivat entistä monipuo-
lisemmiksi, mutta enää ei kuka tahansa 
pystynytkään taittamaan lehteä. Tarvit-
tiin jo teknistä osaamista.

MUSTAVALKOISESTA NELIVÄRISEKSI
Lehti ilmestyi alun perin mustavalkoise-
na. Alussa lehden kansi piirrettiin pape-
rille joko lyijy-, tussi- tai mustekynällä. 
Jotkut kansikuvat olivatkin kuin grafii-
kanlehtiä. Jari Moision aloittaessa lehden 
toimittamisen siirryttiin tietokoneella 
kirjoitettuihin teksteihin ja kansikuviin. 
Ensimmäiset neliväriset kannet ilmes-
tyivät vuonna 2007, jolloin kansikuvissa 
alettiin käyttää valokuvia. Vasta vuodes-
ta 2011 lähtien Kuuloset on painettu ko-
konaan nelivärisenä, kun värit eivät mak-
saneet mustaa enempää.

Omaa vakituista valokuvaajaa lehdel-
lä ei ollut, vaan kuvat on yleensä ottanut 
haastattelun kirjoittaja. vasta vuonna 2017 
Perttu Mäkelä aloitti säännöllisen kuvaa-
misen lehteen. Muu kuvitus on yleensä ol-
lut vastaavan toimittajan vastuulla.

SISÄLTÖ
Vuonna 1993 ilmoitettiin lehden uudistu-
van. Haluttiin tilaa ”kevyemmälle” luet-
tavalle. Lehdestä tuli entistä monipuoli-
sempi. Tilaa löytyi sarjahaastatteluille va-
kiokysymyksineen. Yksi juttusarja oli ni-
meltään ”Aktiivit tutuiksi”, jossa esiteltiin 
yhdistyksen aktiiveja, muun muassa Päivi 
”Pirteä” Jokinen, Pertti ”Köpe” Köyste ja 
Kirsi ”Mikka” Mikkanen.

Lehteen alkoi tulla myös asia-artik-
keleita ja yksittäisiä henkilöhaastattelu-
ja. Vuodesta 2011 alkaen lehteen ilmestyi 
myös Antti Sillanpään ja Päivi Pöntyksen 
yhteistyönä laadittuja kuuloaiheisia ris-
tikoita. Sivuille ilmestyi myös eri kirjoit-
tajien kirjoittamia ”nimimerkkikirjoituk-
sia”, joista pitkäaikaisin ja tunnetuin oli 
vuonna 1999 aloittanut nimimerkki Kurt 
Kenttä, joksi ilmoittautui Kalle Tervas-
kari lopettaessaan pakinoimisen vuosia 
myöhemmin. Lehden sivumäärä pysytteli 
kuitenkin aina 24:ssä.

PIENLEHDESTÄ KUVALEHDEKSI
Lehteä uudistettiin niin sisällöllisesti kuin 
visuaalisesti. Vuosien mittaan tyhjien ti-
lojen merkitys kasvoi. Lehden ulkonäkö 

muuttui visuaalisemmaksi. Kuuloset-leh-
ti oli ilmestynyt B5:n kokoisena versiona 
36 vuotta. Neljä vuotta sitten lehti kasvat-
ti kokoaan vuonna 2017 melkein Kuulo-
liiton Kuuloviestin kokoiseksi. Monet jä-
senet luulivatkin ensin saaneensa Kuulo-
viestin.

Lehden ilmestymismäärä väheni kui-
tenkin sen jälkeen vuosittain neljästä 
kahteen kertaan kirjoittajapulan takia.

LEHDEN TULEVAISUUS
Lehti on toimitettu vapaaehtoisvoimin. 
Mutta vuodesta 2019 alkaen lehti annet-
tiin Savion Kirjapainolle taitettavaksi. 
Siitä on maksettu erikseen.

Lehden tekijöistä on edelleen pulaa. 
Tarvittaisiin henkilö, joka keräisi lehden 
aineiston ja luotsaisi toimituskuntaa ide-
oimaan jutun aiheita ja muuta lehden si-
sältöä. 

Sähköinen tiedottaminen ei tavoita 
kaikkia jäseniämme. Niin kauan kuin yh-
distyksen jäsenten keski-ikä on 60 vuotta, 
tarvitsemme paperista tiedotuskanavaa.

KUULOSET on tähän asti ollut lehti, 
joka käsittelee laajalla rintamalla kuulo-
vammaisuutta mielenkiintoisin henkilö-
haastatteluin ja ajankohtaisin artikkelein.

KUULOSET on vielä toistaiseksi mei-
dän oma lehtemme.

Kannessa Kunniapuheenjohtaja Kalle 
Tervaskari seuraa kirjoitustulkin väli-
tyksellä  PYSY KUULOLLA -tapahtumaa 
14.10.2010 Narinkatorilla. 
Kuva: Päivi Pöntys.

Yhdistyksen uusi nimi ja logo. 
Kuva: Päivi Pöntys

Kannessa Onni Salomaa. Kuva: Perttu Mäkelä. Viitotun puheenkuoro esiintyy Helkyn 
85-vuotisjuhlassa. Vasemmalta oikeal-
le Raija Olkkola, Anneli Salmevaara, Tuula 
Marttinen ja Nina Antola. 
Kuva Perttu Mäkelä.
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Hallituksen kuulumiset
Korona sekoitti maailman keväällä, ja ti-
lanne näin syyskuussa ei vieläkään näytä 
kovin valoisalta. Hallitus on kuitenkin pi-
tänyt etäkokouksia videoyhteyksien avulla.

Myös kevätkokousta siirrettiin koronan 
takia, ja hallituksenkin toiminta on ollut 
aika hiljaista kuluneen puolen vuoden ai-
kana. Näin taitaa olla käynyt vähän kaik-
kialla. Myös yhdistyksen puhelin on ollut 
hiljaisempi kuin koskaan. Vasta ihan vii-
me aikoina se on soinut muutamia kerto-
ja. On ilahduttavaa, että meidät edelleen 
löydetään ja apua kysytään kuuloasioihin.

Talousasioissa on mennyt rauhallisesti. 
Molemmissa sijoitusasunnoissa on vuok-
ralainen. Osakesalkun hallinta on päätet-

ty ulkoistaa Handelsbankenille, joka ottaa 
kokonaisvastuun sijoitussalkusta. Heidän 
suosituksensa mukaisesti pankkilainaa ei 
makseta tulevana keväänä kerralla pois, 
vaan maksuaika jatkuu vielä viisi vuotta. 
Odotamme, että sijoitettu pääoma tuottaa 
viiden vuoden aikana enemmän kuin lai-
nan korko on.

Poistojen ja toimitilan putkiremontti-
lainalyhennysten vuoksi yhdistyksen tulos 
tulee olemaan tulevanakin vuonna reilus-
ti alijäämäinen. Muutamien vuosien pääs-
tä tilanne pitäisi kuitenkin tasaantua, kun 
poistot on tehty ja lainat maksettu.

Katseet ovat jo vähän tulevassa vuo-
dessa, kun talousarviota ja toimintasuun-

nitelmaa tehdään. Toivomme, että syk-
syn tapahtumat saadaan järjestettyä. Täl-
le vuodelle yhdistys on saanut toimin-
ta-avustuksia 16 000 euroa, josta osa jää 
käyttämättä koronan takia. Neuvottelut 
ovat kesken siitä, voidaanko avustuksia 
käyttää poikkeuksellisesti johonkin muu-
hun kuin mihin sitä on myönnetty.

Syksyn aikana onkin panostettava hil-
jaisen ja muunkin tiedon saattamisessa 
uusille toimijoille. Kuuloliiton liittoko-
kouksessa tullaan mm. päättämään lii-
ton uusista säännöistä. Yhdistystä edus-
tamassa ovat Ville ja Mari Myllymäki, 
Timo Nikkinen ja Heikki Niemi.

Teksti: Ville Myllymäki



9

Teksti ja kuvat: Matti Kumpulainen

Kuuloliiton Hanna Rantala ja Viivi Kil-
peläinen olivat Helkan tuvalla 30.9.2020 
kertomassa ja opastamassa etätoimin-
nassa välttämättömistä tietokoneohjel-
mista, joista Kuuloliiton käytössä ovat 
Zoom ja Microsoft Teams.

Digitaitojen oppiminen selkeästi kiin-
nosti, sillä Helkan tuvan pääsaliin oli ker-
tynyt noin parisenkymmentä henkeä, jois-
ta suurimmalla osalla oli mukanaan oma 
matkapuhelin, tablettitietokone tai kan-
nettava tietokone. Tilaisuudessa oli muka-
na myös valokuvaaja, joka otti kuvia Kuu-
loliiton ohjemateriaalia varten.

Poikkeustilanne oli huomioitu kasvo-
suojin, visiirein ja yleistä hygieniaohjeis-
tusta noudattaen.

Uuden opettelu aloitettiin rentoutus-
harjoituksella, jonka jälkeen jokainen 
sai kertoa postikorttikuvan avulla, miltä 
tuntuu juuri nyt. Näin päästiin rennois-
sa tunnelmissa koulutustilaisuutta aloit-
tamaan. Hanna Rantala alusti ensin, että 
mistä etätoiminnasta on kyse. Nykyisen 
tilanteen vallitessa, tapaamiset paikan 
päällä eivät aina ole mahdollisia, min-
kä vuoksi moni saattaa kärsiä yksinäisyy-

Digitaaliset taidot arjessa - uutta oppimassa

destä, kun ystäviä ja tuttuja ei pääse ta-
paamaan. Etätoiminnan avulla pystytään 
vaihtamaan kuulumisia ja osallistumaan 
erilaisiin tilaisuuksiin kotoa käsin. Etä-
toimintaohjelmiin sisältyvä videoyhteys 
mahdollistaa huuliltaluvun. Zoom-oh-
jelma sisältää sisäänrakennetun kirjoi-
tustulkkaustoiminnon kirjoitustulkkeja 
varten. Microsoft Teamsissa puolestaan 
on automaattinen, tietokoneavusteinen 
tekstitystoiminto, joka toistaiseksi toimii 
vain silloin, kun keskustelu käydään eng-
lanniksi.

Etätoimintaohjelmien harjoittelu aloi-
tettiin asentamalla etätoimintaohjelma. 
Osallistujilla oli mukanaan oma laitteen-
sa, johon tarvittava ohjelma ensin asen-
nettiin. Sen jälkeen klikattiin etukäteen 
sähköpostiin lähetettyä etätoimintakut-
sulinkkiä, josta pääsi mukaan etätapaa-
miseen. Hannan ja Viivin johdolla käytiin 
läpi Zoomin ja Teamsin perustoiminnal-
lisuudet ja osallistujat saivat tarvittaessa 
myös henkilökohtaista lisäopastusta.

Etenkin senioreilla on puutteita digi-
taidoissa. Kuuloliiton Digitaidot-projek-
ti pyrkii parantamaan tilannetta tarjo-

amalla yhdistyksille koulutustilaisuuksia 
ja tuottamalla ohjemateriaalia, jotta tie-
tokoneiden ja älylaitteiden käyttökynnys-
tä saadaan madallettua. Syksyn aikana 
järjestetään lisää saman aihepiirin koulu-
tustilaisuuksia, joten kannattaa seurailla 
Kuuloliiton ja yhdistyksen tiedotteita.

Uudellamaalla toimiva senioreiden 
yhdistys Enter ry tarjoaa matalan kyn-
nyksen opastusta tietokoneiden ja älylait-
teiden käytössä mm. pääkaupunkiseu-
dun kirjastoissa. Lisäksi lähimmästä työ-
väenopistosta kannattaa tiedustella tieto-
tekniikan peruskursseja.

Digitaitojen koulutustilaisuus järjes-
tettiin osana Sirpa Korkeamäen vetämää 
keskiviikkotoimintaa, joissa iltapäivällä 
pelataan erilaisia korttipelejä ja sen jäl-
keen alkuillasta jatketaan eri aihepiirein. 
Välillä keskustellaan yhdessä ajankohtai-
sista aiheista, askarrellaan, ratkotaan ar-
jen haasteita, kuunnellaan luentovieraita 
ja tuote-esittelytilaisuuksia. Tilaisuudet 
ovat kaikille avoimia. Tarkemmat aika-
taulut ja tapaamisten sisällöt löydät Hel-
kyn nettisivuilta ja Kuuloset-lehden toi-
mintakalenterista.
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Kuulolähipalvelu-
toiminta
Kuulolähipalvelutoimintaa ei syksyllä 
2020 järjestetä ollenkaan palvelukeskuk-
sissa vaan toistaiseksi ainoastaan yhdis-
tyksen toimitilassa helkan tuvalla.
Palaamme palvelukeskuksiin tilanteen salliessa.

Syksyn päivystykset tuvalla:
5.10. klo 11–13 Helkan tupa 
2.11. klo 11–13 Helkan tupa

Jos muuta ei ole ilmoitettu, kaikki tapahtumamme järjeste-
tään yhdistyksen omassa toimitilassa Helkan tuvalla, osoit-
teessa Haagan urheilutie 12, 00320, Helsinki. Lähtökohtai-
sesti kaikissa tilaisuuksissamme on kirjoitustulkkaus. Toi-
mitilamme on liikunta- ja kuuloesteetön, sekä varustettu 
induktiosilmukalla. Tule tapaamaan uusia ystäviä ja kes-
kustelemaan vertaisseurassa. Tapahtumat, ajankohtaiset 
tiedot, ohjelmanmuutokset ja mahdolliset ilmoittautumis-
lomakkeet löydät Helkyn nettisivuilta.

KeilaBeli
Kaikenikäisten keilakerho KeilaBeli kokoontuu Fun Bow-
ling Kalliossa, osoitteessa Helsinginkatu 25, 00510 Helsinki.

Vetäjä: Timo Nikkinen
Puh. 045 149 442 
Sähköposti: timo.nikkinen@helky.fi

HELKYN SYKSYN AIKATAULUJA

SYKSYN 2020 TOIMINTAKALENTERI

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

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

Nuorten salibandykerho
Nuorten salibandykerho jatkaa toimintaansa. Pelaamme maanan-
taisin klo 18.30–19.30. Mäkipellontien koulun väistötilan liikunta-
salissa osoitteessa Mäkipellontie 19, 00320 Helsinki. Salibandyker-
ho on suunnattu 16–30-vuotiaille Helkyn jäsenille. Lisätietoja löy-
dät Helkyn nettisivuilta. 

Vetäjä: Viivi Kilpeläinen
Puh. 044 752 5565
Sähköposti: viivi.kilpelainen@kuuloliitto.fi

Viitottua puhetta oppitunnit
Viitotun puheen oppitunnit jatkuvat myös syksyllä. Tule tapaamaan 
uusia ystäviä kahvin merkeissä ja samalla oppimaan viitottua puhet-
ta. Voit tulla mukaan myös kesken kauden. 

Vetäjä: Sari Kivimäki
Sähköposti: sari.kivimaki@helky.fi

Lisätietoja toiminnastamme saat puhelimitse numerosta 
045 123 2624 tai sähköpostilla osoitteesta toimisto@helky.fi

Oikeus ohjelmanmuutoksiin pidätetään. Huomioithan, että voit 
osallistua tilaisuuksiimme vain terveenä. Noudatamme ohjeistusta 
turvaväleistä ja käsihygieniasta, sekä rajoitamme osallistujamääriä.
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LOKAKUU
ma 5.10. klo 13–14.30
 Vierivät kivet: 
 ajankohtainen terveysluento, sh Heini Mäkinen

ma 5.10. klo 15–16.30 
 Viitottua puhetta

ti 13.10. klo 16–17 
 Keilaus

ke 14.10. klo 14–16
 Skip-Bo ja muita seurapelejä

ke 14.10. klo 17–20.30
 Keskustelua: 
 Vertaisten kokemuksia arjessa selviytymisessä 

ma 19.10. klo 13–14.30
 Bingo

ma 19.10. klo 15–16.30
 Viitottua puhetta

ma 26.10. klo 15–16.30
 Viitottua puhetta

ti 27.10. klo 16–17
 Keilaus

ke 28.10. klo 14–17
 Taidenäyttely: Egyptin loisto, Amos Rex
 Ilmoittautumiset Helkyn nettisivujen kautta, sposti: 

sihteeri@helky.fi tai TXT-viesti: 045 1232 624

ke 28.10. klo 17–20.30
 Tietokilpailu ja keskustelua vertaisseurassa

MARRASKUU
ma 2.11. klo 13–14.30
 Vierivät kivet: 
 Runoilijan elämää. Runoilija Anna-Mari Kaskinen

ma 2.11. klo 15–16.30
 Viitottua puhetta

ma 9.11. klo 15–16.30
 Viitottua puhetta 

ti 10.11. klo 16–17
 Keilaus

ke 11.11. klo 17–20.30
 Keskustelua vertaisseurassa 

la 14.11. klo 11–18
 Kutsu kokoukseen
 Yhdistyksen kevät- ja syyskokous 2020
 Ilmoittautumiset Helkyn nettisivujen kautta, sposti: 

sihteeri@helky.fi tai TXT-viesti: 045 1232 624

ma 16.11. klo 13–14.30
 Bingo

ma 16.11. klo 15–16.30
 Viitottua puhetta

ma 23.11. klo 15–16.30 
 Viitottua puhetta

ti 24.11. klo 14–17
 Taidenäyttely: Magnus Enckell, Ateneum
 Ilmoittautumiset Helkyn nettisivujen kautta, sposti: 

sihteeri@helky.fi tai TXT-viesti: 045 1232 624

ti 24.11. klo 16–17
 Keilaus

ke 25.11. klo 17–20.30
 Keskustelua vertaisseurassa

ma 30.11. klo 13–14.30
 Vierivät kivet: Pikkujoulu

ma 30.11. klo 15–16.30
 Viitottua puhetta

JOULUKUU
ma 7.12. klo 15–16.30
 Viitottua puhetta -syyskauden lopetus

ti 8.12. klo 16–17
 Keilaus -kausi päättyy

TAMMIKUU 2021
ma 11.1.2021 klo 13–14.30
 Vierivät kivet: Kevätkausi alkaa

ma 11.1.2021 klo 15–16.30
 Viittottua puhetta -kevätkauden aloitus

SYKSYN 2020 TOIMINTAKALENTERI




