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Helsingin Kuuloyhdistys on päässyt erittäin hienoon ikään, 
85-vuotta! Viivi ja Marika ovat olleet toiminnassa mukana vasta 
vähän aikaa, mutta silti yhdistyksestä on jo tullut heille todella 
tärkeä.

Viivi ja Marika ovat tunteneet toisensa kohta jo peräti 10 
vuotta. He tapasivat ensimmäisen kerran huonokuuloisten 
nuorten ammatinvalintakurssilla, jonka jälkeen Viivi sai hou-
kuteltua Marikan mukaan Kuuloliiton nuorten leirille. Tästä al-
koi ystävyys, joka ei olisi ikinä alkanut ilman tätä kurssia. Ma-
rika on kotoisin Vantaalta ja Viivi Rovaniemeltä, joten he eivät 
olisi muuten varmasti ikinä tulleet törmäämään toisiinsa muis-
sa olosuhteissa. Onneksi näin kuitenkin kävi ja nykyään he asu-
vat samalla paikkakunnalla. Tästä ollaankin sitten menty eteen-
päin leiriläisestä ohjaajaksi ja sitten vielä jopa töihin kuuloalal-
le. Marika on ollut töissä LapCI ry:llä ja Viivi työskentelee Kuu-
loliitossa. Molemmat ovat olleet aktiivisesti mukana myös Kuu-
loliiton nuorisotoimikunnan toiminnassa.

Täällä pääkaupunkiseudulla on aktiivinen huonokuuloisten 
nuorten porukka, jonka kanssa Marika ja Viivi viettävät paljon 
aikaa yhdessä. Tätä porukkaa voisi kutsua jopa nimellä toinen 
perhe. Tämä perhe pitää yhtä varmasti vielä tulevaisuudessa-
kin.

Viivi ja Marika ovat huomanneet, että asenteet huonokuu-
loisuutta kohtaan ovat muuttuneet parempaan suuntaan. Huo-

TULEVAISUUDEN TUULET
nokuuloisuus ei enää kiinnosta vain itse moottorikorvia vaan 
myös luomukorvia. Niinpä toimintaan on tullut mukaan myös 
normaalikuuloisia kavereita, kuten viittomakielen tulkkeja sekä 
leiritoiminnan ohjaajia. Nuorten huonokuuloisuus ei ole enää 
niin tabu asia. Olemme halunneet nuorisotoimikunnassa tuoda 
myös nuorten huonokuuloisuutta esille olemalla mukana mm. 
liittovaltuuston seminaareissa ja muissa tapahtumissa, joissa 
suurin osa on jo ikääntyneempiä moottorikorvia.

Marika ja Viivi ovat molemmat 90-luvun lapsia ja eläneet 
melko kehittyneessä maailmassa näin huonokuuloisten näkö-
kulmasta katsottuna. He arvostavat suuresti kaikkea mitä van-
hemmat moottorikorvat ovat tehneet huonokuuloisten hyväksi.

Usein puhutaan siitä, että miten saadaan nuoria mukaan yh-
distystoimintaan. Viivin ja Marikan vastaus on selvä – järjestä-
mällä myös nuorille sopivaa toimintaa. Nuorilta on hyvä myös 
suoraan kysyä, mitä he haluaisivat tehdä. Helsingin Kuuloyh-
distys on nuorten toiminnassa edelläkävijä. Yhdistykseltä saa 
helposti varattua tilat nuorten toimintaa varten ja onhan nuo-
rille jopa oma salibandyvuorokin. Tästä voisivat muut yhdistyk-
set ottaa mallia.

Toivottavasti joskus tulee vielä se aika, kun nuoria mootto-
rikorvia näkyy vielä entistäkin enemmän Helkyn toiminnassa. 

Viivi & Marika

PÄÄKIRJOITUS
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Viivi ja Marika vuonna 2011
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MITÄ KUULUU OPISKELIJOILLE?
Teksti ja kuvat: Perttu Mäkelä

”Helsingissä syntynyt ja kasvanut,” esit-
telee 25-vuotias Miro Mäkinen itsensä. 
Mirolla on kuulokojeet molemmissa kor-
vissaan. Hän kuulee jonkin verran ilman 
kuulokojeita, mutta varsin huonosti. ”Sen 
verran, että pärjää poikien saunailloissa,” 
hän naurahtaa. Myös Miron isosisko on 
huonokuuloinen.

Miro kertoo aloittaneensa ala-asteel-
la puolitoista vuotta kestäneellä integroi-
tumisluokalla. Täällä oli seurana mui-
ta kuulokojeiden ja sisäkorvaistutteiden 
käyttäjiä. Toisesta luokasta lähtien hän 
on kuitenkin ollut normaaliluokissa.

Yläasteen jälkeen tulivat kaksi vuot-

ta kestäneet YO-merkonomiopinnot. Tä-
män jälkeen Miro piti välivuoden töitä 
tehden. Vuotta myöhemmin alkoivat lii-
ketalouden opinnot Metropolian Ammat-
tikorkeakoulussa, markkinointi pääai-
neena. Opinnot ovat nyt edenneet neljän-
nelle vuodelle.

Opintojen ohessa Miro jatkoi töitä vii-
me vuoden loppuun asti. Tänä vuonna 
hän on suorittanut opintoihin kuuluvaa 
työharjoitteluaan markkinointitehtävis-
sä.

Liiketalouden opintoihin päätymisen 
Miro kertoo nähneensä tavallaan loogi-
sena. Luonnontieteet eivät kouluaika-

na tuntuneet omalta jutulta. Yhteiskun-
taoppi kuitenkin osoittautui kiinnosta-
vaksi. Miron molemmilla vanhemmillaan 
on kauppakorkeakoulutausta. Perheellä 
on myös paljon saman alan ystäviä, jot-
ka Miro on tuntenut lapsuudestaan. Näin 
ollen liiketalouden opinnot tuntuivat hä-
nestä tutuilta ja luontevilta.

Metropolian pääsyvaatimuksissa vai-
kuttavat sekä YO-kokeen arvosanat ja 
pääsykoetulokset. Miro naurahtaa, että 
hänen arvosanansa eivät olleet parhaat 
mahdolliset, joten hän panosti pääsyko-
keisiin. ”Ei se mikään ongelma ollut, piti 
vain lukea ja nähdä vaivaa.” Miro läpäi-
sikin pääsyvaatimukset kertayrittämällä.

Nyt Miron opinnot ovat jo loppusuo-
ralla. Hän toteaakin että käytännössä 
puuttuu enää lopputyö. Valmistuttuaan 
Miron toiveissa olisivat markkinoinnin 
suunnittelu- ja tuotantotehtävät. Hän ha-
luaisi tapahtuma- ja kampanjajärjestämi-
sen taustatekijäksi, kantavaksi voimak-
si. Myyntipuoli ei hänestä oikein tunnu 
omalta asialta, vaikka myyntitöissäkin on 
ollut. ”Mitään en kuitenkaan rajaa pois, 
haluan pitää mahdollisuudet avoinna.”

Miro kertoo opintojen sujuvan pää-
asiassa ryhmätehtävinä. Näistä osa on 
aina haastavia tilanteita. ”Vaatii kärsi-
vällisyyttä ja keskittymistä puheeseen.” 
Miro haluaa opinnoissaan pärjätä mah-
dollisimman itsenäisesti. Luokassa hän 
etsiytyy paikoille, joilta kuulee opetuk-
sen. Metropoliassa hän ei ole kertonut 
opettajilleen huonokuuloisuudesta. ”El-
leivät opettajat siis ole erikseen kysy-
neet”, hän hymyilee. Näinkin on käynyt, 
ja kysyville Miro on vastannut avoimesti.

Myös muille oppilaille Miro on ollut 
avoin huonosta kuulostaan. Jo ensim-
mäisten opiskelupäivien aikana hän on 

”Hanki oma jengi! Ei 
kannata jäädä yksin.”

LIIKETALOUS VETI PUOLEENSA

Syksy merkitsee monelle opiskelun alkua. Yhtä monelle oman opintien valinnat lä-
hestyvät. Jännitys, innokkuus, ilo, uteliaisuus ja valinnan vaikeus. Kaikki ovat tun-
teita, joita lähestyvä elämänmuutos voi laukaista. Miten opintiensä alkuun pääs-
seet haluaisivat opastaa opintojaan aloittavia tai vasta suunnittelevia tovereitaan? 
Haastattelimme kolmea nuorta opiskelijaa ja pyysimme kertomaan mitä he ovat 
lähteneet opiskelemaan, miten opinnot ovat sujuneet ja miten he ovat pärjänneet. 
Tämä on heidän tarinansa.
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kertonut siitä. ”Ei niin, että olisi heti esit-
täytyessä asiasta kertoa töksäyttänyt”, 
hän naurahtaa. ”Mutta kunhan on tutus-
tuttu niin on tuntunut luontevalta ker-
toa.”

Opiskelijoiden tapahtumiin Miro on 
osallistunut aktiivisesti opintojen alus-
ta lähtien. Hän korostaakin opintojen so-
siaalisen puolen merkitystä. ”Tiesin jo 
ennen opintojen aloittamista verkostoi-
tumisen tärkeäksi. Sosiaaliseen toimin-
taan osallistuminen on tärkeä tapa saada 
kavereita ja pysyä kärryillä koulun tapah-
tumista.” 

Miro kertoo kuinka kavereista ja tu-
tuista muodostuu hänelle tärkeä tukiver-
kosto. Mirolla onkin paljon ystäviä kou-
lussa. Heiltä hän saa aina apua tarvit-
taessa. Miron mukaan verkostoituminen 
on tärkeää myös tulevaisuuden kannal-
ta. Kaikki opiskelevat samaa alaa ja pää-
tyvät samanlaisiin työtehtäviin. Näin tu-

levaisuudessakin on varmasti työn kaut-
ta kontakteja.

Miro tuntee vahvasti valinneensa oi-
kean alan opiskella. Opiskelujen sisältö 
on ollut juuri sitä, mitä hän arvelikin sen 
olevan. Hän kuvailee sen tuntuvan juu-
ri sopivan haastavalta: ei helppoa, mut-
ta kaikesta selviää työllä. Opiskelu tuntuu 
tasapainoiselta, hyvin hänelle sopivalta.

Kysymys opiskelun ongelmista ja pa-
rannustoiveista saa Miron hiljenemään 
hetkeksi. ”Mikään isompi ei ole jäänyt 
vaivaamaan,” hän toteaa. Pienen mietti-
misen jälkeen hän toivoisi opetusvideois-
sa olevan useammin tekstitykset. Samoin 
induktiosilmukka saisi olla huomattavas-
ti yleisempi. 

Huonokuuloiset kaverit ovat Miron 
mukaan olleet hyvänä tukena. Erityisesti 
muilta opiskelijoilta on saanut hyvää ver-
taistukea, kun ovat jakaneet näkemyksi-
ään ja kokemuksiaan. 

Opiskelun apuvälineistä kysyminen 
saa Miron myös mietteliääksi. Ala-asteel-
la hänellä oli kokeilussa vyöllä pidettävä 
FM-laite. Mirosta laite tuntui kuitenkin 
hankalalta käyttää, joten kokeilu jäi ly-
hyeksi. Yläasteelle mennessä laite jäi ko-
konaan pois käytöstä. 

Miro sanoo että FM-laitteesta jäi ai-
koinaan paha maku suuhun. Siksi hän 
ei ole oikein halunnut ottaa apuvälineitä 
käyttöön. Hän pohdiskelee silti, että hän 
ei oikeastaan tiedä paljoakaan tarjolla 
olevista mahdollisuuksista. ”Näistä ei ole 
oikeastaan kukaan kertonut”, hän toteaa.

Opintojaan aloittavia Miro kannustaa 
lähtemään rohkeasti mukaan sosiaalisiin 
tapahtumiin. Hänestä on tärkeää että on 
kavereita. Kaikkien kanssa ei tarvitse tul-
la toimeen. Mutta tarvittaessa kavereilta 
saa tukea. Tämä auttaa pärjäämään opin-
noissa. ”Hanki oma jengi! Ei kannata jää-
dä yksin.”

LAURA SOINIOSTA TULEE RESTONOMI

Laura Soinion matka on kulkenut Siilin-
järveltä nykyiseen kotikaupunkiin Hel-
sinkiin. Laura on perheensä ainoa huo-
nokuuloinen. Hänellä on toispuoleinen 
mikrotia, jonka johdosta hänen oikea 
korvansa on normaalikuuloinen, mutta 
vasen on kuuro. Tähän on viime vuo-
den lopulla tullut parannusta Baha-ko-
jeen myötä. Kojeesta on Lauran mukaan 
selkeästi hyötyä, erityisesti hälyisissä ti-
loissa. Kojeeseen totuttautuminen on 
kuitenkin vielä työn alla. 

Laura on käynyt tavallisen peruskou-
lun normaalikuuloisten kanssa. Perus-
koulun jälkeen hän suoritti ammattikou-
lun, kouluttautuen viittomakielen oh-
jaajaksi.  Valmistumisen jälkeen hän piti  
välivuoden työelämässä, joka antoi ti-
laa miettiä, mitä haluaisi tehdä. Lopul-
ta kiinnostus matkailusta ohjasi hake-
maan Laurea-ammattikouluun. Kirjal-
listen pääsykokeiden jälkeen hän saikin 
opiskelupaikan ja on ollut tyytyväinen va-
lintaansa. ”Piti vain löytää se oma juttu”, 
hän toteaa.

Alkavan syksyn myötä Lauralla käyn-
nistyy  jo kolmas vuosi Laurea-ammat-

tikoulussa. Restonomi-opinnot tapah-
tumantuottamisen ja matkailun linjalla 
jatkuvat. Kuluneen kesän Laura on suo-
rittanut ensimmäistä työharjoittelujak-
soaan melontakeskuksessa pääkaupun-
kiseudulla. Työnkuvaan on sisältynyt pal-

jon asiakaspalvelua. Vaikka kesätyö on-
kin ollut mieluisa, itsenäisempi työ voi-
si kuitenkin olla hänestä parempi. Jokin 
tietokoneella tehtävä työ, vaikkapa mark-
kinoinnin parissa voisi olla kiinnostavaa. 
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Oma aktiivisuus korostuu
Laura ei ole opiskelussaan turvautu-
nut apuvälineisiin. Ainoastaan tuore Ba-
ha-koje on apuna. Hän harmittelee kui-
tenkin, ettei koe saaneensa tässä tukea. 
Hänelle ei ole oikeastaan koskaan edes 
tarjottu apuvälineitä tai tietoa tällaisten 
mahdollisuuksista. 

Hän panostaakin opinnoissaan paljon 
omaan aktiivisuuteen. Tunneilla hän ha-
keutuu istumaan mahdollisimman eteen. 
Opettajiaan Laura ei ole juurikaan infor-
moinut kuulostaan. Hän pyrkii itse huo-
mioimaan tarpeensa opetustilanteis-
sa. Opetuksessa käytetään paljon power-
point-kalvoja, joista saa poimittua ydin- 
asiat ja muistiinpanot itselleen. 

Opinnot sisältävät paljon ryhmätöitä. 
Nämä hän kokee usein vähän hankalik-
si tilanteiksi. Ryhmät ovat onneksi mel-
ko pieniä, koostuen 2-6 henkilöstä. Han-
kaluuksia tulee, kun useampi ryhmä työs-
kentelee samoissa tiloissa.

Laura kertoo, kuinka huonosta kuu-
losta kertominen jännittää aina aluksi. 
Tieto on kuitenkin aina otettu hyvin vas-
taan. Kiusaamiseen hän ei ole koskaan 
törmännyt. Kuulosta joutuu kuitenkin 
usein muistuttelemaan, kun tovereilta 
asia unohtuu. Tämä tulee esille varsinkin 
istumapaikkojen valinnassa, jolloin pitää 
katsoa, etteivät muut vahingossa asetu 
Lauran kuurolle puolelle.

Ensimmäisenä opiskeluvuotena Lau-
ra oli enemmän mukana opiskelijatapah-
tumissa ja muissa sosiaalisissa tilanteis-
sa. Aina ei kuitenkaan jaksaisi, jolloin on 
parempi vaan jättäytyä pois. Opiskelu voi 
olla raskasta. Pitkät päivät kuunteluun 

keskittyen väsyttävät, erityisesti keittiö-
harjoittelut ja kielten kuuntelu. Laura ko-
rostaakin tuen ja turvan merkitystä. Per-
heen ja läheisten tuki tulee tärkeäksi. 

Toiveita
Laura suosittelee kertomaan opettajille 
huonokuuloisuudesta ja sen asettamista 
haasteista. Hän tuumii, että on itse tätä 
jossain määrin laiminlyönyt ja siten li-
sännyt omia haasteitaan. Tämä harmit-
taa. Huonokuuloisuudestaan kannattaa 
itse tiedottaa avoimesti.

Opiskelutovereilta Laura toivoisi ensi 
sijassa huomioimista, ”Muistakaa mi-
nut!” Älkää puhuko tunneilla päällek-
käin, tai muutoin häiritkö opetustilantei-
ta turhaan. 

Yleisesti  hän olisi halunnut saada 
enemmän tietoa ja tukea. Erityisesti apu-
välineistä ja palveluista hän ei koe saa-
neensa riittävästi tietoa. Huonokuulois-
ten kaverien kanssa jutellessa on usein-
kin tullut eteen täysin uutta tietoa: ”Ai 
tällaistakin on?!? En ole tiennytkään!” 
Lääkäritkin tuntuvat usein menevän mi-
nimillä siltä osin, että mitä apuvälineitä 
tai palveluita tarjotaan. Jos siis edes mi-
tään tarjotaan. Useimmat lääkärit tuntu-
vat olevan sitä mieltä, että eihän Lauralla 
ongelmia ole, kun kerran toinen korva on 
”normaali”. Kuntoutusohjaajankin hän 
on tavannut ainoastaan kerran, HUS:lla.

Tuoreille opiskelijoille Laura toivot-
taa rohkeutta ja avointa asennetta omaa 
alaa etsiessä. ”Ei pidä liikaa miettiä ‘voin-
ko tehdä tuota vai en’ omaa ammattia et-
siessä.”

 MIKROTIA
Mikrotia tarkoittaa pienikorvaisuutta. Mikro tarkoittaa pieni ja otis on korva. Suo-
messa syntyy vuosittain 20-30 lasta, joilla on jonkinasteinen pienikorvaisuus tai 
korvalehden epämuodostuma. Lievemmissä muodoissa korvalehti saattaa olla rei-
lusti ”höröllään”, pieni ja pyöreä tai korvalehti saattaa puuttua kokonaan ja samoin 
korvakäytävä saattaa olla ummessa.
BAHA on luujohtokuulokoje (bone anchored hearing aid), jonka toiminta perustuu 
luujohtokuulemiseen eli ääni siirtyy luun kautta suoraan sisäkorvaan. Tämän tyyp-
pinen kuulokoje on tarkoitettu ihmisille, joilla on mikrotia, ahdas korvakäytävä tai 
jotka eivät muusta syystä voi käyttää perinteistä kuulokojetta.

 Lähde: Kuuloavain.fi

MILMA OPISKELEE LAKIA
”Kuulokojeet, viittomakieli, ja huulilta-
luku.” Näin espoolainen vaikeasti huo-
nokuuloinen Milma Räisänen kertoo pär-
jäämisestään. Huonokuuloisten viitto-
makielisten vanhempien lapsena viitto-
makieli on tullut opittua. Sille on käyttöä 
myös muiden viittomakielisten sukulais-
ten kesken. Muutoin hän pärjää kuuloko-
jeilla ja huuliltaluvulla. Kuulokojeiden li-
säksi kotoa löytyvät tavalliset palohäly-
tin- ja herätyskellosysteemit. Myös lan-
gaton äänentoisto suoraan kuulokojeisiin 
on koettu mainioksi avuksi esimerkiksi 
musiikin kuuntelussa.

Peruskoulu ja lukio ovat sujuneet nor-
maalissa koulussa. Peruskoulussa Mil-
malla on ollut toinen huonokuuloinen 
luokkatoveri. Muutoin hän on ollut nor-
maalikuuloisten keskuudessa. Yhteyksiä 
muihin huonokuuloisiin on kuitenkin jat-
kuvasti muun muassa Helsingin Kuulo-
yhdistyksen nuorten salibandyjoukkueen 
kanssa pelatessa. 

”Ehkä asianajaja”
Nyt Milmalla on menossa neljäs vuosi 
Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä 
tiedekunnassa. Valmistumiseen menee 
normaalisti 5-6 vuotta, joten opinnot 
ovat edenneet jo mukavasti. 

Milma kertoo, kuinka häntä on pie-
nestä pitäen kiinnostanut kaikenlainen 
oikeuteen, rikoksiin ja onnettomuuksiin 
liittyvä. Hän muistelee lämpimästi mö-
kiltä löytyneitä, 11-vuotiaana kirjoitettuja 
”tuomarin muistiinpanoja”. Ne löytyvät-
kin nykyisin kehystettynä kodin seinältä. 

Nuorena kiinnostivat baletti ja sirkus- 
ssura. Myöhemmin on harkittu kemistin-
kin tehtäviä. Viime kädessä Milma ei kui-
tenkaan nähnyt niitä omana juttunaan. 
Lukion viimeisenä vuotena hän päätti ha-
kea oikeustieteelliseen. Pääsykokeet oli-
vat rankat, seitsemässä viikossa piti lukea 
700 sivua materiaalia. ”Hirveä homma”, 
Milma huokaisee. ”Päätin, että haen ker-
ralla kunnolla, ja onneksi pääsin sisään. 
Toista kertaa en olisi enää yrittänyt.”

Milmaa ovat pitkään kiinnostaneet 
muun muassa kuluttaja-asiat. ”Haluan 
vaikuttaa asioihin. Varsinkin kun jossain 
on korjattavaa”, hän sanoo. Nykyisin eri-
tyisesti rikos- ja tietosuoja-asiat kiinnos-
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Kelalta voi hakea ammatillisena kuntou-
tuksena opiskelussa tarvittavia kuulon 
apuvälineitä. Huonokuuloinen opiskelija 
voi hakea esimerkiksi langattoman kuun-
telun apuvälineen, joka helpottaa kuule-
mista luennoilla ja ryhmäkeskusteluissa. 
Osa laitteista soveltuu myös liitettäväksi 
bluetoothin avulla läppäriin. Käänny kuu-
lokeskuksen kuntoutusohjaajan puoleen 
niin saat apua apuvälineen valintaan ja 

hakemiseen. Hakemuksen liitteenä tulee 
olla lääkärin lausunto.

https://www.kela.fi/ammatillinen-kun-
toutus

Jos kuulon apuväline ei riitä, niin voit 
käyttää opinnoissasi myös tulkkia. Tulkka-
usta voi saada Kelan kautta viittomakie-
lellä, viitotulla puheella kirjoitustulkkaukse-
na. Tarvitset vain ensiksi tulkkauspäätök-

sen, jonka jälkeen voit tilata opiskelutulk-
kausta tai tavallista asiointitulkkausta ar-
keesi. Hakemuksen liitteeksi tarvitset so-
siaali- tai terveydenhuollon asiantuntijan 
tai muun asiantuntijan (esim. puhetera-
peutin) lausunnon, joten käänny tässäkin 
tapauksessa kuulokeskuksen kuntoutus-
ohjaajan puoleen.

https://www.kela.fi/vammaisten-tulk-
kauspalvelu

KELA TUKEE OPINNOISSA

tavat. Tarkka työnkuva valmistumisen 
jälkeen on vielä auki, joten hän haluaa 
nyt kokeilla erilaisia tehtäviä. ”Ehkä asi-
anajaja, se voisi olla mielenkiintoista.”

Itsenäistä työskentelyä
Milma kokee opintojensa sopivan hänelle 
hyvin. Opiskelu on itsenäistä, lukeminen 
ja kirjoittaminen korostuvat. Tämä sopii 
hyvin kirjoittamisesta pitävälle Milmalle. 
Tuleva työnkuva olisi todennäköisesti sa-
mantapaista. ”Huonokuuloiselle sopiva 
ala”, hän naurahtaakin.

Opiskelussa suurin haaste ovat luen-
not. Paikalla voi olla samaan aikaan jopa 
500 opiskelijaa. Tällöin pärjääminen on 
kiinni monesta eri seikasta. ”Onko hyvä 
puhuja? Millainen luentosali on? Toimii-
ko T-asento?” Milma listaa haasteita.

Apuvälineitä Milmalla ei opiskelus-
sa ole käytössä. Hänellä on tulkkipäätös, 
jota ei kuitenkaan ole tullut juuri hyö-

dynnettyä. Tähän ovat vaikuttaneet mm. 
halu olla erottumatta, ja tulkkien tilaa-
misen koettu vaivalloisuus. Opettajien 
kanssa ei myöskään ole sovittu erityisjär-
jestelyistä. Moni ei edes tiedä hänen huo-
nokuuloisuudestaan. Lähimmät opiske-
lutoverit tietävät, mutta yleisessä tiedos-
sa asia ei ole.

Milma panostaakin omaan aktiivi-
suuteen. Luennoilla hän etsii paikan lä-
hempää luennoitsijaa. Mikäli jokin me-
nee ohi, kysytään siitä kavereilta. Monet 
luennoista  myös videoidaan. Näin luen-
not voi usein katsoa uudelleen myöhem-
min rauhallisemmassa ympäristössä. 

Ensimmäisinä opiskeluvuosina Milma 
oli mukana ainejärjestötoiminnassa. Hän 
osallistui pääasiassa ruokapuoleen, keittiö-
hommiin. Näissä kuulo ei hänen mukaan-
sa rajoittanut. Milma korostaa, että opis-
kelujen sosiaalisempaan puoleen osallistu-
minen on ensi sijassa omasta itsestä kiinni: 

”Uskallatko lähteä? Viitsitkö lähteä? Uskal-
latko kertoa huonokuuloisuudesta?” Nämä 
möröt ovat omia sisäisiä ääniä, ja ne pitää 
vain uskaltaa laittaa kuriin.

Toiveita
Milma kokee opiskelujen suurimmaksi 
haasteeksi luennot. Massaluennoilla ta-
pahtuva dialogi luennoitsijan ja opiske-
lijoiden välillä on erityisen haastavaa. 
”Opettajan näkee, mutta muita opiskeli-
joita ei välttämättä”, tiivistää Milma on-
gelman. Muiden opiskelijoiden kommen-
tit ja vastaukset menevät helposti ohi. 
Milma kehuukin, että hyvä opettaja tois-
taa opiskelijoiden esittämät pointit ja 
kommentoi niitä. Tällaista hän toivoisi 
kaikilta opettajilta.

Luennoilla on usein myös muuta tur-
haa häiriötä. Varsin yleistä on monen-
lainen sosiaalinen ”höpötys” luennoil-
la. Tämä ärsyttää Milmaa, koska se vai-
keuttaa suoraan opetuksen seuraamista. 
Ei pelkästään hänelle, vaan myös muille 
opiskelijoille. Milma toivoisikin luennoil-
le osallistuvien ottavan paremmin muut 
opiskelijat huomioon.

Koko päivän kuluessa luennoilla kor-
vat ja aivot ovat kovilla. Päivän jälkeen 
ne ovatkin aivan väsyneet. Kotiin tullessa 
haluaisi vain ottaa kojeet pois korvista ja 
levätä hiljaisuudessa. Milma toivoo, että 
tämä ymmärrettäisiin ja huomioitaisiin.

LOPUKSI
Milma haluaisi korostaa kaikille opiske-
luja aloittaville, että ei pidä miettiä ra-
joitteita tai pelata liiaksi varman päälle. 
”Haaveista kannattaa pitää kiinni, eikä 
pelätä mitä kuulon vuoksi ei voisi tehdä. 
Vaihtoehtoja voi olla aina. Esimerkkinä 
vaikket voisi olla palomies, voit silti tehdä 
palokunnassa jotain muuta!”
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Kaikilla sodan jälkeen syntyneillä henki-
löillä ei ole lainkaan käsitystä siitä kort-
tipelistä, jolla kansan elämää ohjattiin. 
Kansanhuollolla oli oma vaikutuksensa 
Huonokuuloisten yhdistystoimintaan 
ja sen taloudelliseen kehitykseen. So-
dan jälkeinen Kansanhuollon ”korttipeli” 
vaati yhdistyksen toimihenkilöiltä jatku-
vaa ponnistusta ja yritteliäisyyttä. Myy-
jäisten järjestäjillä oli sekä etu- että jäl-
kikäteen monia hankaluuksia. Myyjäis-
toiminnan vetäjä opettaja Sirkka Harve 
muisteli kansanhuollon aikaa:

”Jokaisella suomalaisella oli leipä-, 
maito-, liha- ja vaatetus- sekä yleisosto-
kortti, joissa jokaisessa oli sallittu määrä 
pieniä kuponkiruutuja. Kauppias leikkasi 
kortista ostokseen kuuluvan määrän, jon-
ka hän puolestaan palautti Kansanhuol-
toon saadakseen uuden ostoluvan. Ilman 
tätä lupaa ei varastoista saanut uutta ta-
varaa. Joskus ei tavaraa ollut missään 
eikä silloin luvallakaan ollut merkitystä. 
Piti olla vähintään ’piispa kummina’.

Helsingin huonokuuloisilla oli hyvä 
turva siinä, kun miehelläni, joka oli sil-
loin paikallisosaston puheenjohtaja, oli 
eräässä suuressa tukkuliikkeessä entinen 
monivuotinen luokkatoveri myyntipääl-
likkönä ja hänen suhtautumisensa mei-
dän ostolupiimme oli ratkaiseva.

Kun kerrankin olin Kansanhuollosta 
hakemassa ostolupaa myyjäisiin tarvit-
taville kankaille ja langoille, minulle yli-
mielisesti sanottiin. ’Kyllähän me voim-
me ostoluvan kirjoittaa, mutta mistäs te 
luulette löytävänne kaupan, jossa voitte 
ostolupaa käyttää?’

’Se on sitten minun murheeni’, vas-
tasin. Ja myyntipäällikkö sanoi: ’Sama-
han se oikeastaan minulle on, kenen os-
toluvalla minä nämä tavarat annan. Eivät 
ne missään tapauksessa riitä kaikille.’ Ja 
niin me mieheni kanssa kannoimme kan-
gaspakat ja lankakassit kotiimme Uuden-
maankadulle. Oli ilo soittaa Sofia Melle-

rille ja kertoa, että taas olisi leikattavaa 
ja ommeltavaa. Ja seuraavassa ompelu-
kerhossa oli paljon jakamista ompelutai-
toisille jäsenille. Oli tarkkaan laskettava 
kankaan menekki kuhunkin vaatekappa-
leeseen, koska jokaisesta käytetystä met-
ristä veloitettiin määrätty kuponkiin las-
kettu pistemäärä, jotka oli leikattava os-
tajan vaatekortista myyjäistilaisuudessa 
ja tilitettävä Kansanhuollon toimistoon. 
Tilitys oli minun vastuullani.

Leipomisaineet oli kaikki saatu lahjak-
si ystäviltä, eikä liitto vaatinut vuokraa 
huoneiston käytöstä. Kun mitään muita 

huoneistovuokramenojakaan ei ollut eikä 
kenellekään toiminnassa mukana oleval-
le henkilölle mistään maksettu palkkaa, 
jäi kaikki tuo säästöksi.”

Kansanhuollolta jouduttiin anomaan 
kaikki ostoluvat. Esimerkiksi vuonna 
1946 myyjäisiä varten oli anottu Kan-
sanhuollolta ostolupaa kahdelle pakal-
le pumpulikangasta, tusinalle lankarullia 
ja 10 kilolle kudinlankaa töiden valmista-
miseksi myyjäisiin. Lisäksi pyydettiin os-
tolupaa 5 kilolle vehnäjauhoja ja puolel-
le kilolle margariinia, jotta voitaisiin lei-
poa kahvileipää illanviettoihin. Myös til-

HELKY 85 VUOTTA: 
KANSANHUOLLON AIKA
Teksti: Päivi Pöntys | Kuvat: Pöntys, Päivi. 2005. Oikeus kuulla? Helsingin Huonokuuloiset ry 70 vuotta.

Myyjäistalkoissa valmistettiin tavaroita yhdistyksen myyjäisiin. Kuvassa Raili Jaarto ja Elli Montin.
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kuista, paperista, niinestä ja muista sään-
nöstelyn ulkopuolella olevista tavarois-
ta saatiin valmistetuksi sievoinen joukko 
myytäviä esineitä, ja lahjoituksina saatiin 
vuolukiviä Invaliidien Kivihiomo Oy:l-
tä sekä erilaisia taloustavaroita OTK:lta 
(Osuustukkukauppa).

Heti sotien jälkeen paikallisosas-
to päätti pyytää kaupungin valtuustolta 
apurahaa huollonvalvojan viran perusta-
mista varten. Tämän henkilön tehtävänä 
olisi neuvoa ja toimia ”tulkkina” huono-
kuuloisille heidän toimitellessaan asioi-
taan eri virastoissa, käydessään lääkäris-
sä jne. Tässä suunnitelmassa näkyi pai-
kallisosaston jäsenten ennakkoluulotto-
muus ja sosiaalinen mielenlaatu.

Sen aikaista omatoimista yritteliäi-
syyttä aidoimmassa muodossa osoitti 
myös Saara Kivirannan sekä Liisa ja Eva 

Hämäläisen rohkea ote: he olivat osta-
neet ”Atelier’ Lenén” Helsingistä tarkoi-
tuksena jatkaa naisten pukuompeluliiket-
tä osakeyhtiön muodossa. Valitettavas-
ti yritys joutui lopettamaan jo muutaman 
vuoden kuluttua.

NAAPURIAPUA RUOTSISTA
Sotien jälkeen oli opettaja Sirkka Harve 
Tukholmassa erityisopettajien valmen-
nuskursseilla. Asuessaan Hörselfräm-
jandetin erään työntekijän luona hänellä 
oli tilaisuus tutustua tukholmalaisten 
yhdistystoimintaan ja sen jäseniin. Sil-
loin solmitut ystävyyssuhteet johtivat lo-
pulta siihen, että Helsingin paikallisosas-
ton suunnitellessa sarjakuulolaitteiden 
hankkimista ja kääntyessä Ruotsin ’För 
Dövas Väl’-nimisen yhdistyksen puoleen 
pyytäen lahjoitusta keräsivät ruotsalaiset 

keskuudestaan valtavan lähetyksen (90 
pakettia!) suomalaisen sisaryhdistyk-
sensä hyväksi. Paikallisosasto sai monta 
säkillistä käytettyjä vaatteita, kenkiä ja 
erän ruokatavaroita pakattuina laatikoi-
hin: ryyniä, jauhoja, marmelaadia ja pa-
ketti oikeaa kahvia.

Puheenjohtaja Eino Harve oli anonut 
38:lle yli 60-vuotiaille paikallisosaston 
jäsenelle Helsingin Tukholman komiteal-
ta elintarvikkeita ja toukokuussa annetun 
ilmoituksen mukaan oli paikallisosastolle 
myönnetty margariinia 2,5 kg, herajuus-
toa 7 kg, vehnäjauhoja 20 kg, makaroo-
nia 15 kg ja herneitä 3 kg. Lisäksi samai-
nen komitea oli myöntänyt jaettavaksi 
huonokuuloisten alle 16-vuotiaille lapsil-
le margariinia 4,5 kg, herajuustoa 15 kg, 
herneitä 8 kg, vehnäjauhoja 40 kg, maka-
roonia 30 kg. Ne jaettiin 40:lle lapselle. 

Yhdistysten toimintaan on ennen vanhaan kuulunut erilaisia kädentaitoja vaativia harrastuksia kuten käsityötä, askartelua ja nikkarointia. Kuva ompeluseurasta vuodelta 1959.
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Pöytäkirjaan oli myös merkitty, että Tuk-
holman Helsingin komitea oli lahjoitta-
nut paikallisosastolle puoli tynnyriä suo-
lasilliä jaettavaksi 60-vuotiaille jäsenille.

Kun paikallisosastolla ei ollut omaa 
osoitetta, tuotiin kaikki silloisen puheen-
johtajan Harveen kotiin lukuun ottamat-
ta suolasillitynnyriä, joka saatiin sijoitet-
tua erään tyttökoulun kellariin. Voi vain 
kuvitella, millainen sekatavarakauppa 
oli yksityinen koti tällaisena tavaravaras-
tona. Ruokasaliinkaan ei voinut mennä 
syömään, kun siellä ei ollut tilaa. Käytet-
tyjä vaatteita oli tuoleilla ja sohvilla.

Jakelu suoritettiin nopeasti Helsin-
gin paikallisosaston jäsenille ja mikä ei 
kenellekään sopinut - kuten osa hatuista 
ja kengistä - vietiin yleisiin lumppukerä-
yksiin. Jäsenet kävivät hakemassa tava-
rat Harveitten kotoa. Välillä oli aivan up-
po-outoja ihmisiä kyselemässä Ruotsista 
tulleita tavaroita. Olivat huhuna kuulleet, 
että sieltä saa tavaraa, kun käy kysymäs-
sä. Piti vähitellen vaatia hakijoilta jonkin-
lainen selvitys yhdistykseen kuulumises-
ta.

SARJAKUULOLAITE
Alkuvuosina eivät kaikki pystyneet hank-
kimaan omaa kuulokojetta. Ne olivat kal-
liita ja monet silloiset mallit nykyisen ra-
dion kokoisia. Jotkut käyttivät puhelet-
kuja ja puhetorvia kuulemisen avuksi. 
Joillakin oli kuulokoje, jonka paristo-
pussi kiinnitettiin reiteen kuminauhalla. 
Joka kokouksessa piti olla ns. taulukir-
juri, joka osasi lyhyesti ja nasevasti kir-
joittaa puhutut asiat taululle. Tämä teh-
tävä oli useimmiten Sirkka Harveen har-
teilla, koska siinä tehtävässä hyvä kuulo 
oli tarpeen.

Naapuriapu ja oma toiminta tekivät 
mahdolliseksi toteuttaa kauan toiveena 
olleen ajatuksen ensimmäisen sarjakuu-
lolaitteen hankkimiseksi paikallisosastol-
le. Aluksi laitteen hankkimista vaikeut-
ti se, ettei ollut saatavissa kojetta, jon-
ka laadusta olisi ollut täysi varmuus. Pu-
heenjohtaja Eino Harve saikin aikanaan 
valtuudet tiedustella tanskalaisia laitteita 
ja hankkia niitä, jos havaitsi hyviksi. Sar-
jakuulolaite, joka tilattiin Tanskasta jo 
elokuussa 1947, tuli runsaan vuoden odo-
tuksen jälkeen. Ensimmäinen sellainen 
oli kuitenkin hyvin työläs ja hankala hoi-

taa, kun se oli joka kerta erikseen asen-
nettava.

KORVIKETARJOILUA
Sodanjälkeinen aika aiheutti myös sen, 
ettei paikallisosastolla ollut varaa tai 
mahdollisuuksia järjestää tarjoilua il-
lanvietoissa. Vuodelta 1944 on nykypäi-
vän jäsenelle kenties huvittavalta tuntuva 
merkintä pöytäkirjassa: ”Vuosikokouk-
sen yhteydessä järjestetään vaatimaton 
illanvietto, siitä ilmoitetaan kokouskut-
sun yhteydessä ja korviketarjoilua varten 
pyydetään juhlanviettoon ottamaan mu-
kaansa kahvileivän, maidon ja sokerin.”

Tapana oli, että jokainen jäsen toi mu-
kanaan illanviettoa varten oman kortti-
annoksensa leipurille. Tarveaineina tuo-
tiin yksi kupillinen vehnäjauhoja, puo-
li kupillista maitoa ja makeutukseen sa-
kariinia. Joskus kävi niin, että jonkun 
maitotilkka oli pantu vanhaan lääkepul-
loon ja niin se kaadettuna yhteiseen ker-
makannuun antoi ”arveluttavan maun 
muutenkin oudolle korvikkeelle” opettaja 
Harveen sanoja käyttäen. Samoin tuotiin 
yhteiseen joulujuhlaan pieni osuus kort-
tiriisistä ja maitotilkasta - ja niistä loih-
dittiin joulutunnelmaa juhlaan.

PAIKALLISOSASTO ITSENÄISTYY
Kerran kuukaudessa oli saatu käyttöön 
SHHL:n (Suomen Huonokuuloisten 
Huoltoliitto) lääkärin vastaanottohuone 
ja toimisto Kasarminkadulta ja joskus vii-
kollakin kerhoa varten. Mutta tila oli hy-
vin epäkäytännöllinen, koska se samalla 
oli liiton sihteerin Varoman asunto ja ai-
noa WC:kin oli hänen perheensä makuu-
huoneen takana. Illanviettojen kahvit 
saatiin keittää kapteeni Varoman keitti-
össä ja jokainen toi mukanaan oman ni-
mikkokuppinsa ja jauho-annoksensa 
sekä pienen pullollisen maitoa leipojalle. 

Muu arkinen toiminta tapahtui Sirk-
ka ja Eino Harveen yksityiskodissa. Om-
pelukerhon toiminta, askartelu- ja tal-
kootoiminta sekä johtokunnan kokouk-
set pidettiin myös siellä. Käsitöiden ja 
tarveaineiden varastot oli keskitetty sin-
ne. Rouva Sofia Meller oli väsymätön töi-
den suunnittelija ja leikkaaja. Puheen-
johtajaksi kutsuttu insinööri Eino Harve 
oli saanut suhteittensa avulla hankittua 
Kansanhuollon luvalla tarvittavat kan-

kaat ja langat. Ahkerat yhdistyksen nai-
set valmistivat niistä haluttuja tavaroita 
myyjäisiä varten. Kenellä ei ollut ompe-
lukonetta, kutoi kintaita ja sukkia suuret 
määrät, ja kaikki menivät kaupaksi. Myy-
jäiset pidettiin Kasarminkadun toimis-
tossa ja ihmiset jonottivat sinne pääsyä.

Kun kokoontuminen SHHL:n toimis-
toon oli kovin hankalaa, etsittiin uut-
ta illanviettopaikkaa. Sellaiseksi valittiin 
Kluuvikadun Elannon kerhohuoneisto, 
jossa saatiin kokoontua kerran kuukau-
dessa. Myyjäistuloilla ja lahjoituksilla oli 
hankittu sarjakuulolaite, joka asennettiin 
käyttöön kokoontumisiltoina. Väliviikot 
kuulolaitelaatikko sai olla Elannon kome-
rossa. Näihin tilaisuuksiin kahvi oli tilat-
tava Elannosta, joten kaikki tarjoilutulot 
menivät Elannolle. Pieniä kakkuja käsi-
työarpajaisia pidettiin kokoontumisiltoi-
na omaan laskuun. Usein ilmestyi myös 
oma lehti, johon jäsenet saivat kirjoitel-
la ajatuksiaan ja toiveitaan. Erään kerran 
kauppias Akseli Korhonen pani pöydälle 
markan rahan ja sanoi: ”Tämä on pesä-
muna omalle kodille.” Monet seurasivat 
hänen esimerkkiään.

Vuonna 1945 Helsingin paikallisosas-
to laati uudet säännöt, jotta osasto voitai-
siin rekisteröidä ja jotta sillä olisi viralli-
sesti oikeus kerätä varoja. Vasta vuonna 
1946 liiton hyväksyttyä säännöt paikallis-
osastot itsenäistyivät.

Helsingin paikallisosasto muutti ni-
mensä Helsingin Huonokuuloiset ry:k-
si ja se rekisteröitiin 4.7.1947. Samaisten 
sääntömuutosehdotusten myötä suunni-
teltiin yhdistykselle huolto- ja omakotira-
hastot. Huoltorahasto perustettiin vuon-
na 1948, mistä lähtien yhdistyksen jäse-
nille oli voitu myöntää erilaisia avustuk-
sia ja lainoja. Tosin sen säännöt hyväk-
syttiin virallisesti vasta 1949, mutta itse 
rahastoidea kypsyi toteuttamiskelpoisek-
si jo edellisenä vuonna. Omakotirahas-
ton perustamisen tarkoituksena oli ai-
kaansaada rahasto, joka pyrkisi hankki-
maan varoja niin, että yhdistys sitten ai-
kanaan pystyisi ostamaan oman huoneis-
ton. Tämä huoneiston hankkiminen oli-
kin ollut monen vuoden ajan suunnitel-
missa, jos ei nyt etualalla niin kuitenkin 
kaukaisena haaveena, unelmana.



Teksti: Päivi Pöntys
Kuva: Helkyn jäsenrekisteri

Helsingin paikallisosaston perustamisen 
ensimmäisinä vuosina jäsenmäärä nousi 
noin 80:een. Monet jäsenistä olivat tosin 
vain kannattajajäseniä, eivätkä olleet mu-
kana osaston kokouksissa tai muuten ot-
taneet osaa sen toimintaan. Lisäksi useat 
jäsenet olivat työttömiä, joilta ei vaadittu 
jäsenmaksua. Suomen Huonokuulois-
ten Huoltoliiton (SHHL) luvalla oli jä-
senmaksut - vähintään 10 mk hengeltä - 
saatu kuitenkin kokonaan käyttää omiin 
tarkoituksiin. Liiton toiminta, jota Naimi 
Päiwiö oli keväästä 1934 sihteerinä hoita-
nut, oli monin tavoin palvellut paikallis-
osastoa sen ensimmäisenä toimintavuo-
tena. Toisen maailmansodan kynnyksellä 
paikallisia jäsenyhdistyksiä oli neljä: Hel-
singissä (1934) Tampereella (1936), Pai-
miossa (1937) ja Viipurissa (1939).

Vuonna 1940 valitun tohtori Einar La-
oksen jälkeen paikallisosaston puheen-
johtajaksi tuli maisteri Aino Wuolle. 
Vuonna 1941 paikallisosaston jäsenmää-

rä oli noussut jo 134:ään. 
Sodan aikana ei ymmärrettävistä syis-

tä juuri tullut lisää jäseniä. Talvisota ei 
kuitenkaan lamauttanut  yhdistyksen toi-
mintaa, vaikkakin vaikeutti sitä. Jatkoso-
dan syttyminen kolhaisi liiton kesäkurs-
sitoimintaa, mikä hankaloitti myös pai-
kallisosastojen toimintaa. Kesäkurssit 
jatkuivat talvi- ja jatkosotien jälkeen. 

Jäsenmäärä vuodenw 1944 lopussa oli 
164. Säännöllisesti jäsenmaksunsa mak-
savia ja osaston toimintaan osallistuvia 
jäseniä oli kuitenkin vain noin 60-70. So-
tien jälkeen 40-luvun loppupuolella liit-
tyneet  jäsenet olivat usein sodassa kuu-
lonsa menettäneitä. Vuonna 1947 yhdis-
tys muutti nimensä Helsingin Huono-
kuuloiset ry:ksi.

Vuonna 1954 valittiin uudeksi puheen-
johtajaksi johtaja Veli Ilasmaa, joka toimi 
puheenjohtajana vuoteen 1959 asti. Näi-
nä vuosina toiminta vilkastui jäsenmää-
rän kasvaessa. Vuonna 1961 jäsenmäärä 
kohosi ensimmäisen kerran yli 300. Uu-
sina toimintamuotoina aloitettiin syys-
kaudella jälleen kerran nuorten kerho ja 

kuuroutuneiden kerho. Kuuroutuneiden 
kerhossa opiskeltiin lähinnä viittomakiel-
tä. Myöhemmin ruvettiin käyttämään vii-
tottua puhetta.

Vuonna 1982 Matti Vatanen oli ollut 
lähes kaksikymmentä vuotta yhdistyk-
sen sihteerinä. Sinä aikana yhdistyksen 
jäsenmääräkin oli kasvanut kolminker-
taiseksi, yli tuhannen jäsenen. Uusia, ak-
tiivisia jäseniä oli tullut mukaan toimin-
taan.

YHDISTYKSEN  JÄSENMÄÄRÄ 
HUIPUSSAAN VUONNA  1988
Vuonna 1981 yhdistys sai tuhannennen 
jäsenensä. 80-luvulla yhdistys jäsen-
määrä kasvoi voimakkaasti ja oli suurim-
millaan vuoden 1988 lopussa. Silloin yh-
distyksessä oli 1404 jäsentä. Saaran Koti 
alkoi tuntua ahtaalta. Kasvu kääntyi kui-
tenkin laskuun ja vuonna 2013 jäsen-
määrä oli yli 900 ja siitä eteenpäin määrä 
alkoi olla alle 900. 

Helsingin yhdistyksen historiaa ei voi-
da kirjoittaa ilman, ettei Kuuloliitto (ed. 
Kuulonhuoltoliitto) häämöttäisi taustal-

HELKY 85 VUOTTA: YHDISTYKSEN 
JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS

11



la. Olemme olleet pitkään liiton suurin jä-
senyhdistys, joka on perustettu lähes sa-
moihin aikoihin ja joka toimii samalla 
alueella kuin liiton “pääkonttori”. Noin 
20 vuotta sitten, jolloin liitolla vielä oli 
vain noin parikymmentä jäsenyhdistys-
tä, jäsenmäärämme oli jossain välissä pe-
räti neljännes liiton koko jäsenmäärästä. 
1970- ja 1980-luvulla perustettiin kym-
meniä uusia yhdistyksiä. Tällä vuosikym-
menellä jäsenyhdistyksiä on ollut 84. Lii-
ton jäsenmäärä on kasvanut voimakkaasti 
ja yhdistyksemme suhteellinen osuus on 
nyt pienentynyt noin  6%:iin koko jäsen-
määrästä, joka on noin 16 200.

1970-luvun alussa KHL järjesti tilois-
saan nuorille tarkoitetun seminaarin, jon-
ka jälkeen nuorten jäsenmäärä kasvoi eri-
tyisesti Helsingissä. 

NUORISOJÄSENET
Nuorisojäsenten määrän voi nähdä vuo-
desta 2012 alkaen, kun silloin otettiin 
sääntömuutoksen myötä uusi jäsenlaji 

’nuorisojäsen’ alle 29- vuotiaille.
Helsingin yhdistyksessä nuorisojäse-

niä on ollut seuraavasti:
2012   6 
2013 37
2014 36
2015 38
2016 37
2017 47

2018 vuodenvaihteessa jäseniä oli 838. 
Jäsenmäärä on pudonnut vuodesta 2008 
reilut 150 jäsenellä. Poisnukkuneiden ja 
uusien jäsenten määrä on pysynyt mel-
ko samana vuosittain. Omasta tahdostaan 
eronneiden määrä on noussut vuosi vuo-
delta. Eron syynä on ilmoitettu usein, että 
yhdistys ei tarjoa jäsenmaksulle katetta. 
Emme myöskään enää ole Suomen suu-
rin kuuloyhdistys. Suurimman yhdistyk-
sen titteliä kantaa tällä hetkellä Keski-Uu-
denmaan Kuulo ry! 

Ovatko yhdistystoiminnan aktiivisim-
mat ajat takana? Ainakin perinteinen yh-

distystoiminta on muuttumassa. Nuo-
remmat sukupolvet eivät sitoudu jäsenek-
si tai aktiivitoimijoiksi yhdistyksiin kuten 
ennen. Enemmänkin toimitaan erilaisis-
sa vapaamuotoisissa verkostoissa ja yh-
teisöissä. Kuulovamma on vain yksi omi-
naisuus muiden joukossa ja vertaisseuraa 
saa nykyään myös sosiaalisesta mediasta. 
Varsinkin pääkaupunkiseudulla toimin-
nan ja palvelujen tarjonta on niin suurta, 
että yhdistyksen tapahtumia saa tosissaan 
markkinoida, jotta väki löytää paikalle. 

Tulisiko tapahtumien osallistujilta sit-
ten edellyttää jäsenyyttä? Kyllä ja ei. Tär-
keää on, että on avoimia tapahtumia, joi-
hin voi matalalla kynnyksellä tulla katso-
maan, mitä yhdistys tarjoaa. Jäsenetu-
na voimme tarjota teemailtoja ja erikois-
tapahtumia, joissa pääsee kuuloesteettö-
mästi kokemaan ja oppimaan uusia asioi-
ta. Tapahtumissammehan on aina induk-
tiosilmukka ja kirjoitustulkkaus.

12    KUULOSET    3/2019

Kuva: Tapio Haaja, Pixabay
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HELKY 85 VUOTTA: MATKAN 
VARRELLA LUETTUA JA KUULTUA 
Muistiin merkinnyt: Päivi Pöntys

Artturi Vuorimaan kokemuksesta huo-
nokuuloisena talvisodassa:

”Kun kolonnani joukot tekivät kul-
jetusmatkoja, olin hyvin usein itsekin 
mukana. Hevoseni oli erittäin hyvä ja 
tavallisesti ajoin etummaisena. Kun tuli 
hälytys tai kun vihollisen lentoase yllät-
ti, sattui joskus, että takana tulevat ajoi-
vat metsän suojaan. Olin siitä vihainen 
ja annoin käskyn, ettei kukaan saa ajaa 
tieltä pois, ennen kuin näkevät minun 
ajavan suojaan. Mutta koska olin kuu-
lovikainen, huomasin vaaran toisinaan 
vasta kovin myöhään.

Mietin asiaa ja huomasin erään oi-
van keinon. Sen jälkeen kävi niin, että 
ajettuani metsän suojaan tuli vääpeli tai 
joku aliupseeri ja ilmoitti, ettei mitään 
kuulu eikä vaaraa ole. Vastasin, että kyl-
lä kohta kuuluu. Pian kuuluikin vihol-
lisen lentokoneen äänet. Mieheni al-
koivat ihmetellä, miten on mahdollista, 
että tuo puolikuuro äijä kuulee ja he ei-
vät kuule. Onko tuo kuulovika vain tees-
kentelyä?

Vasta kun pidimme kesällä jäähy-
väisjuhlaamme, selitin asian. Enhän 
minä kuullut, mutta hevoseni kuuli. Jo 
vanhastaan tiesin, että kun hevonen kä-
velee rauhallisissa oloissa, sen korvat 
vuorotellen kääntyvät eteen ja taakse, 

mutta heti kun se kuulee jotakin outoa, 
se kääntää molemmat korvansa yhtai-
kaa eteen ja taakse. Se on varma merk-
ki. siitä, että nyt hevonen kuulee jotakin 
outoa. Niin tarkka on hevosen kuulo, et-
tei tämä merkki pettänyt minua yhtään 
kertaa.”

Lähde: Artturi Vuorimaa: Kokenut kaiken tietää…, WSOY 
1967.

YHDISTYKSEN ENSIMMÄINEN 
PUHEENJOHTAJA YRJÖ MEURMAN 
VUOSINA 1934 - 35 

Kerrotaan, että kun Yrjö Meurman, 
josta sitten tuli ’korvien’, kuten sii-
hen aikaan oli  tapana  lyhyesti sanoa, 
kertoi isälleen piirilääkäri Otto Meur-
manille aikovansa erikoistua korviin, 
niin tämä kysyi: - Oikeaan vai vasem-
paan korvaan? 

Lähde: Mies Reenkola, Mammanpojasta naisten mie-
heksi, Oy Weilin + Göös Ab, 1978.

Kalle Tervaskari innokkaana Saaran Ko-
din kirpputorin kävijänä näki muka-
vannäköisen ja -värisen kotivillatakin ja 
ajatteli ostaakin sen, kunnes vaimonsa 
Meeri sattui paikalle: - Et kyllä osta, se-
hän on sinun oma vanha kotitakkisi!

Toisella kertaa Meeri, Kallen vaimo 
muistuttaa: - Muistatkos Kalle, kun olit 
aikeissa ostaa meille sen metallisen jal-
kalampun? 

Kalle: - Joo, muistan. Ajattelin ostaa 
sen meille pariksi sille, mikä meillä oli. 

Meeri: - Mutta se oli meidän lamppu, 
joka oli kirpputorilla myynnissä…

Lähde: Päivi Pöntys, Oikeus kuulla?, Helsingin 
Huonokuuloiset ry 70 vuotta, 2004

ARTTURI VUORIMAA YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJANA VUOSINA 1950 - 52 JA 
1960 - 61

KALLE TERVASKARI PUHEENJOHTAJANA VUOSINA 1983 - 97



KUULOSET-LEHDEN 2/2019  PUHEENJOHTAJIA-
RISTIKON RATKAISU
Helkyn ”Joskus kuulen, joskus en”-kangaskassit 
on lähetetty seuraaville ristikon oikein ratkais-
seille:  Janne Löytty ja Sylvi Salonen. Onnittelut 
voittajille!
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MYYTY VAHINGOSSA
Saaran Kodissa pidettiin omia myyjäi-
siä ja kirpputoreja pari kertaa vuodessa. 
1990-luvulla myyjäisiä pidettiin vain 
joka toinen vuosi. Tällä vuosituhannella 
on pidetty vain satunnaisesti kirpputo-
reja. Enää ei löydy tekijöitä, jotka ku-
toisivat sukkia ja lapasia tai askartelisi-
vat pikkutavaroita myyjäisiin. Nyt eläk-
keellä olevat jäsenet ovat jo oman pa-
noksensa antaneet. 

Tässä yhteydessä kerrottakoon pari 
anekdoottia kirpputorimyyjäisistä, jotka 
pidettiin Saaran Kodissa 70-luvun alus-
sa. Meitä oli melkoinen joukko vapaa-
ehtoisia myyjiä, muun muassa pieniko-
koinen Maija Lehén. Hän laittoi ompeli-
jalla teetättämänsä takin ja hatun  -  ku-

ten kerhoiltoihin tultaessa oli tapana  -  
eteistilassa olevaan pystynaulakkoon.

Myyjäiset alkoivat ja väkeä riitti koko 
päiväksi. Tilaisuuden päätyttyä lasket-
tiin rahat ja levättiin päivän rasituksista. 
Kun oli lähdön aika, niin Maija ei löytä-
nytkään takkiansa eikä hattuansa. Ilme-
ni, että hän oli laittanut ne naulakkoon, 
jossa oli kirpputorivaatteita myytävänä. 
Vapaaehtoisten myyjien ulkovaatteet oli 
tarkoitus viedä keittiöön. 

Hallituksen kokouksessa jotkut olivat 
sitä mieltä, ettei yhdistys korvaa sattu-
nutta vahinkoa. Itse olin kyllä sitä miel-
tä, ettemme voi laittaa vapaaehtoistyön-
tekijän syyksi sitä, ettemme olleet sel-
västi informoineet, mihin vapaaehtoi-
set voisivat omat vaatteensa ja tavaran-

sa laittaa myyjäisten ajaksi. 
Yhdistys laittoi kuitenkin ilmoi-

tuksen Uuteen Suomeen, että Helsin-
gin Huonokuuloiset ry:n kirpputoril-
la oli vahingossa myyty pienikokoisen 
naisen takki ja hattu. No, eihän siihen 
koskaan saatu vastausta. Joku pieni-
kokoinen vanhus oli varmaan ollut iki-
onnellinen ostettuaan halvalla ehdot-
tomasti hyväkuntoiset takin ja siihen 
sopivan hatun. 

Mutta tulipa jatkojuttu tarinalle: 
Suomen Kuvalehti julkaisi samaisen il-
moituksen ”Jyvissä ja akanoissa”.

Lähde: Päivi Pöntys, Oikeus kuulla?, Helsingin 
Huonokuuloiset ry 70 vuotta, 2004.

NAIMI PÄIWIÖN NIMI MUUTTUI
Päivi Pöntys muistaa kirjoittaes-
saan Helsingin Huonokuuloiset ry:n 
70-vuotishistoriikkia, miten hän ar-
kistoja koluttuaan alkoi kirjoittaa ro-
vastinna Naimi Päiwiöstä pitkät pät-
kät, kun tämä oli perustanut Suomen 
Huonokuuloisten Huoltoliittoa ja 
Helsingin paikallisyhdistystä: 

- Ennen pitkään huomasin  kir-
joittavani Naimi Päiwiön sijasta Päi-
vi Naimio…

”Milloin viimeksi kuulit oikein?” 

Underground-bulletin Korvapuusti, 1972.

”Onni on huomata, että on vielä yksi 
käyttämätön patteri jäljellä.”

Underground-bulletin Korvapuusti, 1972.
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Oli kaunis, mutta tuulinen perjantai-
päivä. Iloinen joukko läksi kimppakyy-
dillä kohti Keski-Suomea, upeisiin järvi-
maisemiin Kuhmoisten Kopolaan viikon-
loppua viettämään. Pieni sadekaan ei yh-
tään haitannut iloisen porukan kulkua. 
Matkalla muisteltiin hauskoja tapahtu-
mia ja sattumia ja perille päästiin turval-
lisesti.

Osallistujia paikalle Kopolaan saapui 
17 Helkyn jäsentä. Uusiakin kasvoja oli 
mukana. Kuten aina, niin nytkin vertais-

seura oli keskeisenä tavoitteena meillä 
jokaisella ja me-henki koko porukan kes-
kuudessa. 

-Sirpa

Oli kuulkaas hyvä retki Kopolaan ja sen 
upeisiin maisemiin. Jo tässä kohtaa pitää  
kertoa, että nämä osallistujat olivat aivan 
huippuporukkaa. Alkaen vetäjistä Tuu-
lasta ja Sirpasta. He osasivat luoda hyvän 
yhteishengen koko porukkaan. Rentoa 
ja sujuvaa oli meininki aamusta iltaan/ 

iltayöhön.
Ohjelmaa oli sopivasti. Se piti sisäl-

lään monia ryhmässä ratkaistavia tehtä-
viä ja iloisia leikkejä. Hurjaa kilpailuhen-
keä lietsoi tietovisa ”luontopolku” joka 
tapahtui lähimaastossa. Siinä kertautui-
vat kansallislintu,-kukka,-kala jne. Uu-
sia kykyjä nousi esiin myöhäisillan kort-
tipeleissä, joiden tuloksia pohdittiin vie-
lä aamiaisella. Myös grillinuotiolla oli 
omat hetkensä ja hupinsa. Siellä saimme 
kuulla mitä hauskimmat jutut, joita Tel-

MIELEN VIRKISTYSTÄ JA 
VERTAISSEURAA!
Helkyn viikonloppu Kopolassa 16.-18.8.2019

Teksti: Sirpa Korkeamäki ja Raija Lahdensivu | Kuvat: Sanna-Kaisa Niemi ja Tuula Haarala-Räisänen
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lervo kertoi. Aiheita oli monia. Yksi niistä 
oli seksi, tämä juttu oli niin hauska, jot-
ta meillä monilla valui vesi silmistä. Nau-
ramatta ei voinut olla hetkeäkään juttuja 
kuunnellessa.

Tauolla aina syntyi monia hyviä kes-
kusteluja pienemmissä ja isommissa ryh-
missä. Oli hyvä huomata, miten keskus-
telu toi meitä lähemmäs toisiamme. Oli 
helppo osallistua yhteiseen ilonpitoon, 
olla enemmän yhdessä ME.

Kopolan sauna on aina maineensa ar-
voinen. Järveen pulahtivat rohkeimmat 
aika tuulisessa säässä.

Me mukana olleet Helkyn jäsenet toi-
vomme, että tämä kesätapahtuma olisi 
mahdollista toteuttaa ensi kesänäkin.

Suurkiitos Helkyn hallitukselle avus-
tuksesta! Kiitokset myöskin Tuulalle ja 
Sirpalle.

-Raija

MITÄ TULEE SANASTA HELKY? 
Kaikkihan tiedämme että se tulee sa-
noista HELsingin KuuloYhdistys. Helkyn 
viikonloppuna Kopolassa 16-18.8.2019 
keksimme lisää :

 Hauskojen Elämännälkäisten 
Laitekorvaisten Kansalaisten 
Yhdistys

 Hyvää Elämää Liki Kaikilla 
Yhdessä

 Hilpeät Eläväiset Löntystelijät 
Kylpijät Yhdessä

 Helmeilevä Elämänvesi 
Laineiden Kauneuden Yhdistys

 Hämähäkit Etanat Lepakot 
Kärpästen Yhdistys

 Hillittömästi Elehtivien 
Laitekorvien Yhdistys

 Humorististen Eläkeläisten 
Keskinäinen  Yhdistys

 Helkutin Kuurot Yhdessä
 Helsingin Eläkeläisten Lounas 

Yhdistys
 Hauska Elämä Laitetaan Kyllä 

Yhteen
 Haluatko Etääntyä Luonnosta 

Kuulo Yhdisys
 Hauskaa Elämää Laitteen 

kanssa Yhdessä
 Helsingin Eläkeläiset Laittavat 

Kaiken Yhteen
 Hoopo Ei Laita Korvaan 

Yhteyttä
 Helposti Luullaan Kuuroa 

Ymmärtämättömäksi
 Hei Laittakaa Kuulokojeet 

Yhteyksiin
 Helkutin Lapset Kuunnelkaa 

Yhdessä
 Hirveät Eläimet Liikkeellä 

Kauhujen Yössä
 Helsingin Eläimet Liikkeellä 

Katujen Ympäristössä
 Hienot Energiset Liittyvät 

Kaikki Yhteen
 Hauskat Ellit Lähti käymään 

Yyterissä
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Kuulotietoa saat neuvontapuhelimesta 
ja paikkakuntasi kuulolähipalveluhenki-
löiltä. Lisäksi aluetyöntekijät neuvovat 
kuulovammaisia eri puolella Suomea.

NEUVONTAPUHELIN
Neuvontapuhelin palvelee maanantaisin 
klo 9-15.
(09) 580 3370 tai info@kuuloliitto.fi

Voit myös ottaa yhteyttä sähköisellä 
lomakkeella  https://www.kuuloliitto.fi/
yhteystiedot/

TYÖELÄMÄN NEUVONTAPUHELIN 
(09) 580 3004 

Työelämän neuvontapuhelin palvelee 
joka toinen torstai.  

19.9.2019 klo 10.00 –12.00 
3.10.2019 klo 16.00 –18.00 
17.10.2019 klo 10.00 –12.00 
31.10.2019 klo 14.00 –16.00 
14.11.2019 klo 10.00 –12.00 
28.11.2019 klo 16.00 –18.00 
12.12.2019 klo 10.00 –12.00 

SKYPE
Jos puhelimessa asiointi on vaikeaa, ota 
yhteyttä Skypellä. Jos samanaikaisesti on 
neuvontapuhelu käynnissä, saatat jou-
tua hetken odottamaan pääsyäsi neuvon-
taan. Linkin Skypeen löydät Kuuloliiton 
sivuilta ja sinulla ei tarvitse olla Skypeä 
asennettuna, riittää että klikkaat linkkiä 
neuvonta-aikana.

SÄHKÖPOSTI
Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostitse: 
tyoelamaneuvonta@kuuloliitto.fi.

Neuvontapuhelin on tarkoitettu sekä 
kuulovammaisille että kuulovammais-
ten työelämän kysymyksiä pohtiville am-
mattilaisille ja työnantajille.  Neuvonta 
on kaikille maksuton (normaali lanka- tai 
matkapuhelinhinta) ja avoin. Neuvom-
me esimerkiksi työtä hakevia tai jo työssä 
olevia, minkälaisia apuvälineitä tai koh-
tuullisia mukautuksia työpaikalle voi saa-
da. Työnantaja saa neuvontapuhelimen 
lisäksi ohjeistusta muun muassa kohtuul-
lisiin mukautuksiin liittyvästä järjestely-
tuesta.

Emme kuitenkaan tee työpaikkakäyn-
tejä, soveltuvuustestejä tai muita julki-
sen työvoimaviranomaisen tai terveyden-
huollon ammattilaisen toimialueeseen 
kuuluvia tehtäviä.

Neuvontapuhelimeen vastaa kuulo-
vammaisten työelämän kysymyksiin pe-
rehtynyt asiantuntija. Keskustelu on luot-
tamuksellista ja vastaaja on vaitiolovel-
vollinen.

Kuuloliiton ohjaus ja neuvontapalve-
luiden sivut:

https://www.kuuloliitto.fi/palvelut/
ohjaus-ja-neuvonta/

KUULOLIITON OHJAUS JA NEUVONTAPALVELUT

KUULOLÄHIPALVELU – SYKSY 2019

HELSINGIN KUULOYHDISTYS, HELKAN 
TUPA
Haagan Urheilutie 12, Helsinki
Vastaanotto: maanantai 9.9, 7.10, 4.11 
sekä 2.12.2019 klo 14–16
Maksutapa käteinen tai kortti.

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

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

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

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

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

Tiedustelut: Heini Mäkinen p. 044 540 
7699 tai heini.makinen@helky.fi

SYKSY 2019
Vapaaehtoisemme tarjoavat apua kuulolaitteen päivittäisessä käytössä. Myymme myös 
paristoja. Paristojen maksutapa on käteinen, ellei toisin mainita. Emme tee kuulontut-
kimuksia. Kuulolähipalvelu jää toukokuussa kesätauolle ja jatkuu elokuussa
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Toimitilamme Helkan tupa ostettiin 2016 
keväällä. Jo silloin hallituksen silloisten 
jäsenten kesken visioitiin esteettömyyttä 
monelta kantilta. Työnimikkeenä on ollut 
Maailman paras toimintaympäristö kuu-
lovammaiselle. Tämän aiheen tiimoilta 
on tullut kirjoitettua matkan varrella mo-
neen otteeseen. Miltä se nyt näyttää, kun 
Iisakinkirkko on piirua vaille valmis?

Onhan se hieno! Vastaavaa systeemiä 
ei taida missään muualla vielä ollakaan. 
Vertailua on siten hankala tehdä. Myös 
urakan tehneelle Bright Finland Oy:lle, 
joka on Suomen suurimpia alan firmoja, 
meidän projektissa oli uusi kohderyhmä, 
jolle tarpeisto rakennettiin. Toivottavasti 
Helky voi olla tässä asiassa suunnannäyt-
täjänä.

Shuren valmistamia laadukkaita mi-
krofoneja on tällä hetkellä seitsemän. Vii-
si on pöydällä seisovaa joutsenkaulamik-
kiä, joiden lisäksi on yksi kapula ja yksi 
korvan taakse asetettava madonnamikki. 
Kun mikrofoni otetaan laturista, se me-
nee itsestään päälle. Taustalla on ns. au-
tomikseri, joka säätää mikrofonien voi-
makkuutta automaattisesti. Jos laite ha-
lutaan pois päältä, niin se onnistuu hel-
posti isosta napista painamalla. Selkeä 
vihreä/punainen väri kertoo, onko lai-
te päällä vai ei. Kun laite palautetaan la-
turiin, se sammuu itsestään. Silmukka-
vahvistimien hienosäätö tulee vielä teh-
dä, jotta kuuluvuus on parasta mahdol-
lista. Myöhemmin on mahdollista helpos-
ti laajentaa vielä yhdellä mikrofonilla il-
man, että tarvitsee ostaa kalliita vastaan-
ottimia lisää. Ei enää kynnellä liukukytki-
men liikuttelua!

Järjestelmään saa kuvaa sisään nel-
jästä kanavasta, joista osa on langatto-
mia ja osa johtoa pitkin. Selkeästä mat-
riisista valitaan, mitä kuvaa näytetään 
missäkin näyttöryhmässä. Tilassa on yh-
teensä 11 näyttöä, joista kolme on 75” ja 
loput 32” kokoisia. Yhtä 75” näyttöä lu-
kuunottamatta kaikki ovat kiinteästi sei-
nälle asennettuna. Näistä on muodostet-
tu kolme ryhmää. Isot esitysruudut ovat 
yksi ryhmä, salin pienet näytöt (kuusi 
kpl) omansa ja kolmas ryhmä on takatilan 

kaksi näyttöä. Tällä tavoin on mahdollista 
pitää kahta tilaisuutta erillään toisistaan. 
Myös mikrofonit voidaan helposti ohjel-
moida niin, että osa kuuluu vain salissa ja 
osa takatilassa.

Millä tätä kaikkea ohjataan? Tilas-
sa on iPad-tabletti, jolla käskytetään jär-
jestelmää. Näyttöryhmät saa yhdestä na-
pista päälle ja pois. Kuvalähteen voi vali-
ta näkymään haluamassaan kuvaryhmäs-
sä.  Kaiuttimien voimakkuutta voi säätää 
helposti molempiin tiloihin. Mikrofonien 
puhe ei tällä hetkellä kuulu kaiuttimista, 
mutta mediasisältö kuuluu. 

Kuulostaa monimutkaiselta? Onnek-
si tärkein, eli mikrofonit, eivät voisi hel-
pommin toimia. Kuvanhallinta omas-
ta mielestäni on niin helpoksi tehty, kuin 
se on mahdollista. Ottaen huomioon sen, 
että tilassa on 11 näyttöä, joihin pitää saa-
da kuvaa näkyviin, systeemi vaikuttaa toi-
mivan hyvin ja selkeästi. 

Entä sitten ne, joiden heikko näkö 
estää hyötymästä kiinteistä näytöis-
tä? Vaikeasti heikkonäköiset hyötyvät 
Text-on-topista, joka on suunniteltu juu-
ri tekstitystä silmälläpitäen. Sen avulla 
kullekin vastaanottajalle voidaan määri-
tellä tekstin koko yksilöllisesti. Teksti tu-
van kirjoitustulkenäytöissä sopii suurim-
malle osalle, ja loppujen on tultava toi-
meen jotenkin muuten. Jos tavallista 
tekstiä ei enää näe, on viime kädessä ti-
lattava henkilökohtainen tulkki. On Kelan 

asia, joka palvelun maksaa, sitten miettiä 
tapoja säästää kustannuksissa. Koska asia 
on tulkeista kiinni, yhdistyksen ei kanna-
ta hankkia text-on-top -välineitä nurkkiin 
makaamaan. 

Miten tästä eteenpäin? Tuleva toimin-
takausi kerätään kokemuksia laitteista. 
Niiden pohjalta voidaan sitten hienosää-
tää. Tällaisen laitteiston suunnittelu etu-
käteen on vallan mahdoton tehtävä, kos-
ka vasta käytännössä huomataan, mikä 
toimii ja mikä ei. Onneksi sen muokkaa-
minen on vähän helpompaa, kuin vaikka-
pa seinän siirtäminen tai keittiökaappien 
uudelleen järjestäminen.

Olen ollut vastuussa järjestelmän ra-
kentamisesta, ja toistaiseksi hyvin tyyty-
väinen lopputulokseen. Nyt ollaan jo hy-
vin lähellä tavoitetta: maailman paras toi-
mintaympäristö kuulovammaiselle.

Ville Myllymäki

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

tapaamaan vertaisseuraa ja saamaan uusia ystäviä! Tapahtumat 
ja ajankohtaiset lisätiedot löytyy Helkyn www-sivuilta tapahtu-
makalenterista ja joihinkin tilaisuuksiin ilmoittautumiset hoituu 
kätevästi sieltä.

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

SYYSKUU
ma 16.9. klo 15.30–17.00 

Viitottua puhetta -Sari

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

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

ma 23.9. klo 13.00–14.30 
Bingo -Tuula

ma 23.9.klo 15.30–17.00 
Viitottua puhetta -Sari

ma 30.9.klo 15.30–17.00 
Viitottua puhetta  -Sari

LOKAKUU
la 2.10. kello 17.00-20.30 

Sami Virtanen, Kuuloliitto: 
Ajankohtaista viestinnän 
saavutettavuudessa -Sirpa

to 7.10 .kello 13.00-14.30 
Syyskauden kuvataidetarjonta 
Helsingissä -Tuula

to 7.10 kello 15.30-17.00 
Viitottua puhetta -Sari

la 16.10. kello 17.00-20.30  
Keskustelua mieltä 
askarruttavista asioista  -Sirpa

to 21.10. kello 13.00-14.30 
Bingo -Tuula

to 21.10. kello 15.30-17.00 
Viitottua puhetta -Sari

to 24.10. kello 14.00-16.00 
Kirjallisuutta:  keskustelemme 
Tommi Kinnusen teoksesta 
Lopotti  -Päivi

ti 24.10. kello 16.00-17.00 
Kahvila Helkan tupa -Mari

ti 24.10. kello 17.00-20.00 
Helkyn syyskokous

la 28.10. kello 15.30-17.00 
Viitottua puhetta -Sari

ma 30.10. kello 17.00-20.30 
HSY:n asiantuntijaluento: 
Kodin jätehuolto, jätteiden 
lajittelu sekä kierrätys - Sirpa

MARRASKUU 
ma 4.11. kello 13.00-14.30 

Anneli Salmevaara esittelee 
Forever Living Products 
aloevera-tuotteita -Tuula

ma 4.11. kello 15.30-17.00 
Viitottua puhetta -Sari

ma 11.11. kello 15.30-17.00 
Viitottua puhetta -Sari

ke 13.11. kello 17.00-20.30  
Keskustelua vertaisseurassa 
-Sirpa

la 16.11. kello 12.00-16.00 
Jouluaskarteluja -Heini ja 
Tuula

ma 18.11. kello 13.00-14.30 
Bingo -Tuula

ma 18.11. kello 15.30-17.00 
Viitottua puhetta -Sari

to 21.11. kello 14.00- 17.00 
Kirjallisuutta: keskustelemme 
Juha Itkosen teoksesta 
Huolimattomia unelmia. 
Poikkeuksellisisesti menemme 
Oodin ryhmätilaan 3, jossa on 
induktiosilmukka. Testaamme 
samalla silmukan toimivuutta. 
Kirjoitustulkit tilataan 
paikalle.

pe 22.11.kello 17.00-21.00 
Otetaan rennosti! Perjantai-
illan viettoa kojetta tai 
sisäkorvaistutetta käyttävien 
vertaissseurassa. Kumppani 
on tervetullut mukaan! -Heini

ma 25.11.kello  15.30-17.00 
Viitottua puhetta -Sari

ke 27.11. kello 17.00-20.30 
Hanna Rantala, Kuuloliitto: 
digitaidot-projektin 
esittely. Projektissa 
edistetään iäkkäiden 
kuulovammaisten osallisuutta 
ja yhdenvertaisuutta -Sirpa
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ma 2.12. kello 13.00-14.30  
Tervetuloa talven juhlakausi: 
Itsenäisyyspäivä, pikkujoulu 
sekä Joulun pyhät -Tuula

ma 2.12. kello 15.30-17.00 
Viitottua puhetta -Sari

ma 9.12. kello 15.30-17.00 
Viitottua puhetta -Sari

to 12.12. kello 14.00-17.00 
Kirjallisuutta: Eeva Kilven 
Sininen muistikirja, WSOY 
2019 -Päivi

la 14.12. kello 11.00-13.30 
Helkan tuvan Joulu. 
Riisipuurotarjoilu, 
joululauluja.  -Mari ja Ville

JOULUKUU

TOIMINNAN VETÄJÄT

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

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

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

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

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

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

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

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

HELKAN TUVAN JOULU 14.12.2019 
KLO 10-13.30

Tervetuloa syömään puuroa ja laulamaan joululauluja Helkan tuvalle!
Tarjoilujen varaamiseksi ilmoittautuminen viimeistään 7.12. ensisijaisesti 

netissä helky.fi/ilmoittaudu.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset mari.myllymaki@helky.fi / 045-1232624. 

Lämpimästi tervetuloa!
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KEILABELI 
FunBowling, Helsinginkatu 25
• Ti 10.9. 16.00-17.00
• Ti 24.9. 16.00-17.00
• Ti 8.10. 16.00-17.00
• Ti 22.10. 16.00-17.00
• Ti 5.11. 16.00-17.00
• Ti 19.11. 16.00-17.00

Tiedustelut KeilaBelin vetäjältä: 
 jaana.virkki@helky.fi

VIERAILU KESKUSTAKIRJASTO OODIIN 
KESKIVIIKKONA  21.10.2019
Helsingin keskustakirjasto Oodi täydentää Musiikkitalon, Fin-
landia-talon, Sanomatalon ja Nykytaiteen museo Kiasman 
muodostamaa kulttuuri- ja mediakeskittymää Töölönlahdella. 
Helky tarjoaa jäsenillemme opastetun kierroksen Oodiin. 
Kokoonnumme kello 14.45 infon tuntumassa Oodin 1.kerrok-
sessa. Opastus alkaa kello 15 ja kestää tunnin. Kierroksen ai-
kana opas kertoo rakennuksesta, sen eri toiminnoista, arkkiteh-
tuurista, kirjastolaitoksesta Suomessa jne.

Tilaan paikalle kaksi kirjoitustulkkia. Tarkemmat ohjeet lä-
hetetään ilmoittautuneille. Mukaan mahtuu 20 henkilöä ilmoit-
tautumisjärjestyksessä.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on maanantaina 14.10.2019.
Ilmoittautuminen Päivi Pöntykselle joko paivi.pontys@helky.fi  
tai txt-viestillä puh. 040 56 323 71y.fi

Kuva: Ants Vahter

Kuva: Pertti Köyste
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NUORTEN SÄHLYVUOROT
Tule mukaan pelaamaan salibandya yh-
dessä muiden huonokuuloisten nuor-
ten kanssa! Vuorot ovat suunnattu noin 
16-30-vuotiaille Helsingin Kuuloyhdistyk-
sen jäsenille. Sinun ei tarvitse olla mikään 
mestaripelaaja, vaan kaikenlaisille pelaa-
jille on tilaa vuoroilla. Mailaa on mahdol-
lista lainata vuoron ajaksi. Jos kiinnostuit, 
liity Facebookissa ryhmään Helkyn säh-
lyvuorot. 

Sählyvuorot ovat Mäkipellontien koululla 
(väistötilakoulu), liikuntasali 435 m2,  
Mäkipellontie 19
Ma 26.08.2019 19:00 - 20:00

Ma 02.09.2019 19:00 - 20:00
Ma 09.09.2019 19:00 - 20:00
Ma 16.09.2019 19:00 - 20:00
Ma 23.09.2019 19:00 - 20:00
Ma 30.09.2019 19:00 - 20:00
Ma 07.10.2019 19:00 - 20:00
Ma 14.10.2019 19:00 - 20:00
Ma 21.10.2019 19:00 - 20:00
Ma 28.10.2019 19:00 - 20:00
Ma 04.11.2019 19:00 - 20:00
Ma 11.11.2019 19:00 - 20:00
Ma 18.11.2019 19:00 - 20:00
Ma 25.11.2019 19:00 - 20:00
Ma 02.12.2019 19:00 - 20:00
Ma 09.12.2019 19:00 - 20:00
Ma 16.12.2019 19:00 - 20:00

VARHAISNUORTEN TAPAAMINEN 
21.9.2019 KELLO 14.00-17.00
Tule mukaan tapaamaan muita varhais-
nuoria Helkan tuvalle! Tapaamista ovat 
järjestämässä yhteistyössä Helsingin Kuu-
loyhdistys, LapCI ry ja Kuuloliitto ry. 

Tapaamisessa ovat mukana ohjaajina 
Viivi Kilpeläinen ja Marika Rajala. Ohjel-
maa on tarkoitus suunnitella nuorten toi-
veiden mukaan, joten lähetä toiveesi Viivil-
le tai Marikalle. Tapaaminen on suunnat-
tu noin 13–18 -vuotiaille huonokuuloisille 
nuorille.

VARHAISNUORTEN PIKKUJOULUT 30.11.2019 
KELLO 13.30-17.30
Varhaisnuorten omat pikkujoulut järjestetään 
yhteistyössä Helsingin Kuuloyhdistyksen, 
LapCI ry:n ja Kuuloliiton kanssa Helkan tu-
valla! Tule mukaan virittäytymään jou-
lutunnelmaan yhdessä muiden huo-
nokuuloisten varhaisnuorten kanssa. 
Tapaaminen on suunnattu noin 13–
18 -vuotiaille huonokuuloisille nuo-
rille. 

Tapaamisessa mukana tuttuun tapaan 
Viivi Kilpeläinen ja Marika Rajala.
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Kesä on ollut hiljainen, toivottavasti 
kaikki ovat saaneet ladattua akkuja ke-
sälomien aikana. Syksyn lähestyessä kat-
seet vähitellen kääntyvät tulevaa toimi-
kautta kohti. Syksyllä työllistävät tulevan 
vuoden toimintasuunnitelman ja talous-
arvion tekeminen sekä avustushakemuk-
set muun muassa Helsingin kaupungille. 

REMONTTI JA AV-JÄRJESTELMÄ
Remontin tehnyt urakoitsija ei ole korjan-
nut puutteita pyynnöistä huolimatta. Nyt 
syksyllä pidetään ensimmäinen vuositar-
kastus, jonka yhteydessä tullaan painos-
tamaan vähän voimakkaammin urakoitsi-
jaa korjaamaan puutteet. AV-järjestelmä 
on asennettu ja paikoillaan, pieniä viila-
uksia vailla valmiina. 

STIPENDI HUONOKUULOISELLE 
PERUSKOULUN PÄÄTTÄNEELLE
Hallitus antoi 50 euron stipendin Pitäjän-
mäen peruskoulussa opintonsa päättä-
neelle Aleksei Metsille. Hän on ollut aktii-
vinen ja osallistuva sekä ottanut vastuuta 
omasta oppimisestaan. Hallitus toivottaa 

hänelle ja muille huonokuuloisille perus-
koulunsa päättäneille onnea ja menes-
tystä jatko-opintoihin.

HALLITUSJÄSENIÄ KAIVATAAN!
Syyskokouksessa (24.10.2019 klo 17 al-
kaen) valitaan ensi vuodeksi hallitus ja 
vahvistetaan talousarvio ja toimintasuun-
nitelma. Tänä vuonna hallituksen koko 
on ollut puheenjohtaja ja viisi jäsentä. Se 
on melko vähän, meillä on kuitenkin iso 
yhdistys. Olisiko sinulla, hyvä jäsen, an-
nettavaa kuuloyhdistykselle? Yhdistyk-
sellä on resursseja, tekijöitä vain uupuu.

JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS
Jäsenmäärämme on laskenut tasaisesti 
viimeisen kymmenen vuoden aikana. 
Vuonna 2009 hätyyteltiin tuhannen jä-
senen rajaa, nyt ollaan vähän päälle 800. 
Jäsenmäärällä on vaikutusta esimerkiksi 
siihen, mikä on yhdistyksen edustus- ja 
äänimäärä Kuuloliiton kokouksissa. Ensi 
vuonna pidetään liittokokous, ja vuoden-
vaihteen jäsenmäärä vaikuttaa siihen, 
montako edustajaa kokoukseen saamme 

lähettää. Toivotaan, että ihmiset löytävät 
yhdistyksen ja viimeisen vuosikymmenen 
jatkunut vuoto perälaudassa loppuu.

TALOUSASIAT
Kesällä saatiin vuokralainen keväällä han-
kittuun yksiöön. STEA:sta nostettiin lo-
put avustuksesta, ja ensimmäisiä laskuja 
av-järjestelmästä onkin jo saatu.  Edus-
kuntavaalien Pieni ele-keräyksestä saatiin 
vajaa tuhat euroa. Yhdistyksen maksuval-
mius on erittäin hyvä. Syksyllä taloustoi-
mikunta kokoontunee miettimään pitkän 
tähtäimen asioita. Yhdistyksellä on velkaa 
n. 200 000 euroa, kun mukaan lasketaan 
myös taloyhtiölainat. Nykyisillä koroilla 
velka ei haittaa, mutta on kuitenkin hyvä 
varautua tulevaan, jos maailman markki-
natilanteet tekevät jotain ennalta arvaa-
matonta.

Korjauksena edellisen lehden tietoon: yh-
distyksen 85-vuotismuistamisia saatiin 
50 euroa, ei 850 euroa. 

HALLITUKSEN KUULUMISIA

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN
Helsingin Kuuloyhdistys ry:n syyskokous pidetään 24.10.2019 klo 17 alkaen Helkan tuvalla osoitteessa 

Haagan urheilutie 12, Helsinki.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen § 13 määräämät asiat. Lisäksi päätetään hallituksen puheenjohtajien ja jäsenten palkkioista.

Kokoukseen on tilattu kirjoitustulkkaus. Kokousmateriaali on saatavissa viikkoa ennen kokousta sähköpostilla 
sihteeri@helky.fi. 

Kahvila Helkan tupa on auki klo 16 alkaen.

Tervetuloa!
Hallitus
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Kaikkien ristikon oikein ratkaisseiden kesken palkitaan kolme 
Helkyn ”Joskus kuulen, Joskus en” –kangaskassia. Lähetä 
ristikko ja yhteystietosi 15.11.2019 mennessä osoitteeseen:

Nimi     ______________________________________________________________________

Osoite  ______________________________________________________________________

Helsingin Kuuloyhdistys ry
”Kuuloset 3/2019 Opintiellä-ristikko”
Haagan urheilutie 12
00320 Helsinki
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