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Matti Kumpulainen, puheenjohtaja
Tiina Aalto, varapuheenjohtaja
Taru Reinikainen, sihteeri

Sähköinen uutiskirje
Tiedotamme yhdistyksen asioista myös sähköisellä uutiskirjeellä.  
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Anneli Salmevaara, rahastonhoitaja
Olli Mäkinen, jäsen
Johanna Suomalainen, jäsen
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Syksyn toiminta on päässyt jo hyvin käyntiin. Uuden tapahtuma-
työryhmämme ansiosta meillä on ollut paljon toimintaa ja tapah-
tumia pitkin syksyä. Toivottavasti hyvä vire jatkuu ensi vuonnakin, 
kuten myös yhteiskunnan avautuminen ja rajoitusten lopullinen 
poistuminen.

Toiminnan jatkuvuutta ajatellen olisi hyvä, että etenkin nuo-
rempi jäsenistö osallistuisi aktiivisemmin toiminnan järjestämiseen 
ja päivittäisten asioiden hoitamiseen. Ei ole välttämätöntä ottaa pi-
dempiaikaista vastuuta, vaan esimerkiksi yksittäisen tapahtuman tai 
vertaistapaamisen järjestämisestä on merkittävää apua tapahtuma-
työryhmälle ja iloa yhdistyksen jäsenille.

Resurssit vähenevät jatkuvasti, joten tilanteeseen on asianmu-
kaisesti sopeuduttava. Teemme kuitenkin parhaamme, että jäsenet 
kokisivat saavansa vastinetta jäsenmaksulleen. Olemme aktiivisesti 
mukana Helsingin kaupungin vammaisneuvostossa, jossa tehdään 
myös kuuloesteettömyyttä koskevia päätöksiä. Muita yhdistysjäse-
nyyksiä olemme karsineet pois edustajien puutteen vuoksi. Takai-

sin pääsee kuitenkin aina liittymään, jos joku jäsenistämme haluaa 
jossain yhdistystämme edustaa.

Monen kuuloyhdistyksen tilanne näyttää entistä huonommal-
ta suurien ikäluokkien vähitellen ikääntyessä. Nykyiset aktiivit eivät 
enää jaksa, uusia aktiiveja ja jäseniä ei saada riittävästi tilalle ja niin 
edelleen. Olen lähettänyt Kuuloliitolle viestiä tulevaisuusseminaa-
rin järjestämisestä, jossa käytäisiin läpi yhdistysten tilannetta ja toi-
minnan jatkamisen edellytyksiä. Seminaarissa annettaisiin ohjeita 
siitä, miten esimerkiksi jatkaa toimintaa vähäisillä resursseilla, mi-
ten yhdistyä toisen paikallisyhdistyksen kanssa tai vaihtoehtoisesti, 
miten lopettaa yhdistyksen toiminta asianmukaisesti. Yhdistyksen 
toiminnan lopettaminen kunniallisesti päätösjuhlineen on parempi 
vaihtoehto kuin se, että yhdistys jää tuuliajolle.

Rauhallista loppuvuotta kaikille.
Matti Kumpulainen

puheenjohtaja
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Saako kuulolaite näkyä?Saako kuulolaite näkyä?
Teksti TARU REINIKAINEN

Kuulolaitteen tarkoituksena on helpottaa kuulemista ja sitä kautta 
parantaa elämänlaatua sekä mahdollisuutta toimia yhteiskunnas-
sa. Millään muulla ei pitäisi olla merkitystä. Valitettavasti kuulolait-
teeseen saattaa kohdistua erilaisia pelkotiloja tai jopa häpeää. Moni 
myös vitkuttelee laitteen hankinnassa.

Häpeä kuulolaitteesta tai pelko kiusatuksi tulemisesta voi kui-
tenkin johtaa siihen, ettei henkilö käytä kuulolaitetta ollenkaan. 
Kaapissa maatessaan kuulolaite ei palvele tarkoitustaan. Vanhuksil-
la käyttämätön kuulolaite saattaa johtaa jopa vääriin muistisairaus-
diagnooseihin. Et voi muistaa asioita, joita et ole kuullut. On tär-
keää, että yksilölliset huolet kuulolaitteen saamisesta huomioidaan 
jo varhaisessa vaiheessa kuulon kuntoutusta.

Kuulolaitteita on useita eri merkkejä ja malleja. Yksinkertaiste-
tusti voidaan sanoa, että mitä isompi kuulolaite on, sen voimakkaam-
min laite toistaa ääntä. Kuulolaite valitaan aina yksilökohtaisesti kuu-
lovamman perusteella. Kuulolaitteen valinnassa huomioidaan muun 
muassa kuulon taso, korvan ominaisuudet sekä henkilön harrastuk-
set ja työ. Valittavan kuulolaitteen kokoon vaikuttaa myös esimerkiksi 
henkilön kyky käyttää ja huoltaa pienikokoista laitetta.

Lapsille ja nuorille kuulolaitteen aiheuttama kiusaaminen on 
todellinen pelko. Nykyisin kuulolaitteita käytetään myös asustee-
na. Kuulolaitteisiin soveltuvia koruja on myynnissä ja implantin 
käyttäjät tuunaavat implantistaan oman näköisensä. Kuulolaitteel-
lasi voit korostaa yksilöllisyyttäsi. Kannattaa rohkeasti ottaa selvää 
mahdollisuuksista.

Minäkin pelkäsin kuulolaitteeni näkyvän, en myöskään aluksi 
halunnut puhua vammastani kuin lähimmäisilleni. Pikku hiljaa kuu-
lolaite helpotti elämääni ja laitteen käyttäminen normalisoitui. Lait-
teeni on todella pienikokoinen, joten ulkopuolinen ei edes huomaa, 
kun käytän laitetta. Monelle huonokuuloisuuteni valkeni vasta, kun 
kerroin käyttäväni kuulolaitetta.

Välillä normaalikuuloisten ammattilaisten on vaikea nähdä ti-
lanne huonokuuloisen näkökulmasta. Tällöin syntyy ikäviä tilan-

KOLUMNI

teita. Itselläni meni täysin ohi, mitä audionomi ja lääkäri kertoivat 
minulle kuulovammastani. He menivät yksityiskohtiin, kun minä 
vasta sulattelin järkytystä kuulolaitteen saamisesta. Vasta kuukausi 
sitten selvitin minkälainen kuulovamma minulla on todettu.

Suomessa on noin 180 000 huonokuuloista, mikä on 10–14 
prosenttia koko väestöstä. Et siis ole yksin huolinesi. Kuulolaitteen 
käyttämistä pitäisi verrata silmälasien käyttämiseen. Silmälaseihin 
ei nykypäivänä enää liity minkäänlaista häpeää. Miksi kuulovam-
maa pidetään erikoisempana vammana, vaikka käytännössä on kyse 
saman tyyppisestä aistivammasta?

Jos sinulla on todettu kuulovamma, lähde mukaan paikalli-
sen kuuloyhdistyksen toimintaan. Tarjolla on vertaistoimintaa ja 
mukavaa yhdessäoloa kaiken ikäisille. Muiden samasta vammasta 
kärsivien kesken ei tarvitse pelätä, jos ei aivan kaikkea kuule. It-
selleni kuuloyhteisö on tuonut monia uusia ystäviä jo lyhyen ajan 
jälkeen. Suosittelen.

Osa kuulolaitteista on pieniä ja huomaamattomia. Kirjoittajan kuvassa 
oleva henkilökohtainen kuulolaite ei näy ollenkaan korvan takaa.  
Kuva: Kuuloliitto
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Vuosi sitten minut valittiin ensimmäistä ker-
taa Kuuloliiton liittohallitukseen. Toimikau-
si kestää kolme vuotta ja meitä on yhteensä 
yhdeksän jäsentä. Mitä siellä on tehty muu-
ta kuin kahvia juotu? 

Sormet eivät ole kovin krampissa olleet, 
koska koronan takia kokoukset ovat kahta 
viimeisintä lukuunottamatta olleet täysin 
etänä. Olen mukana sääntötyöryhmässä, 
jossa on valmisteltu liiton hallintosääntöä 
sekä yhdistysten mallisääntöjä. Minut valit-
tiin myös VaTa Järjestöpalvelun hallituk-
seen. Järjestöpalvelu on Valkeassa talossa 
toimiva taloushallinnon alan yritys. Näissä 
merkeissä hommia on siis ollut, mielestäni 
sopivassa määrin.

Paikallisyhdistyksen hallituksessa olen 
tottunut pitämään kädet savessa, ja pikkui-
sen on ollut totuttelemista siihen, että asiat 
valmistellaan toimihenkilöjohtoisesti liitto-
hallituksen käsittelyyn. Vuoden tekemiset on 
myös ohjelmoitu aika pitkälle vuosikelloon 
siten, mitä missäkin kokouksessa käsitellään. 

Käsityötä on riittänyt, kun hallinto- ja 
mallisääntöjä on mietitty. Hallintosääntö 
korvaa liiton aiemmat johto- ja taloussään-
nöt. Se on ikään kuin toimintakäsikirja liiton 
eri toimijoille. Piirien, valtakunnallisten toi-
mikuntien ja hallituksen asettamien työryh-
mien osalta toimitaan vanhan johtosäännön 
mukaisesti, kunnes näistä asioista on ehditty 
kentällä keskustella. Piirien tärkeä tehtävä 
alueen yhdistysten aktiivien yhdyssiteenä 
olemisen lisäksi olikin esittää liittovaltuuston 
jäsenet, mutta tätä tehtävää ei enää ole. 

Helkyssä päivitettiin sääntöjä vajaa vii-
si vuotta sitten. Tuleviin yhdistysten malli-
sääntöihin tullee jäsenluokkien määrittely 
suoraan liiton säännöistä. Liitossa on myös 
katsottu pahalla kaksoisjäsenyyksiä, jossa 
henkilö kuuluu varsinaisena jäsenenä mo-

neen yhdistykseen. Sama ongelma syntyy 
myös, mikäli liitännäisenä olevasta jäsenestä 
tehtäisiin kunniajäsen tai Helkyn kunniajä-
sen vaihtaisi varsinaista yhdistystä ja haluai-
si jäädä vanhaan yhdistykseenkin jäseneksi 
(kunniajäsenenä). Onneksi näyttää siltä, että 
jatkossa tästä ei synny mitään ongelmaa lii-
ton päässä sääntömuutoksen myötä. Yhdis-
tys voi myös lähettää liittokokoukseen edus-
tajakseen kenet vain, ennen oli pakko olla 
edustettavan yhdistyksen varsinainen jäsen.

Tätä lukiessasi liiton ensimmäinen uu-
sien sääntöjen mukainen liittokokous on ta-
kana. Hallituksessa eniten puhuttanut asia 
on liiton kiinteistöjen myyminen. Liittoko-
koukselta pyydetään myyntivaltuuksia Val-
keaa taloa ja Kopolaa varten. Valkean talon 
myyminen on liitolle käytännössä elineh-
to, Kopolan suhteen tilanne ei ole ihan niin 
akuutti. Sekin ovi on kuitenkin hyvä pitää 
avoinna, että liitto joutuisi luopumaan tule-
vaisuudessa Kopolasta. Toimintaa ei siellä 
ole saatu kannattavaksi eikä myöskään näytä 
siltä, että saadaankaan. Kovasti asian eteen 
kuitenkin tehdään töitä eri tahoilla. Harmil-
lisesti Helkylläkin peruuntui Kopolan ta-
pahtuma tänä vuonna.

Ensimmäinen vuosi alkaa kohta olla ta-
kana uusissa kuvioissa. Näkökulma asioihin 
on aivan toisenlainen kuin Kehä III:n sisä-
puolella. Homma on mielenkiintoista, ja 
odotan innolla, mitä haasteita tulevaisuus 
tuo tullessaan. Haasteita tulee riittämään, 
siitä pitää huolen käynnissä oleva keskustelu 
sote-järjestöjen rahoituksesta ja Veikkauk-
seen liittyvästä kuohunnasta. Toivottavasti 
lopputulos on sellainen, joka ei liikaa ram-
pauta järjestöjen toimintaa. 

Varmaan on Kuuloliitossakin vielä mie-
tittävää siinä, voisiko jotain tehdä kevyem-
min ja sitä kautta saada vähistä resursseista 

nipistettyä enemmän vaikuttamis- ja alue-
työhön. Esimerkiksi kuuloauto on todella 
tärkeä kuuloviestinviejä maakunnissa. Ja pu-
hetta kuuloesteettömyydestä tulee entises-
tään lisätä, jotta uudet kojeen saajat saisivat 
tarvitsemansa apuvälineet. Kerran kojeeni 
huoltoa odotellessani keskustelin erään hen-
kilön kanssa, joka ei saanut television äänes-
tä kunnolla selvää. Ohjasin kuntoutusohjaa-
jan puheille.

Vähenevät tuotot tulevaisuudessa laitta-
vat meidät puntaroimaan sitä, mikä on tär-
keää ja mihin pitää panostaa. Haluaisinkin 
muistuttaa testamenttilahjoituksen mahdol-
lisuudesta. Testamenttilahjoituksessa voit 
vapaasti määrätä, että varoja saa käyttää vain 
tiettyyn tarkoitukseen, esimerkiksi nuorten 
toimintaan tai kuulolähipalveluun. Jos mää-
räystä käytöstä ei anna, yhdistys saa käyttää 
sen toimintansa hyväksi parhaaksi katso-
mallaan tavalla. Testamentti voi kohdistua 
yhteen tai useampaan edunsaajaan, kuten 
Kuuloliittoon, Helkyyn tai muuhun tärkeä-
nä pitämääsi yhdistykseen.

Liittohallituksessa tapahtuu
Teksti VILLE MYLLYMÄKI
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Nuorten pelitapahtuma Sugoi-pelihallissa
Teksti ja kuvat LEEVI PAAKKINEN

Osallistuin 4.9.2021 Helsingin Kuuloyhdistyksen ja Kuuloliiton 
nuorisotoimikunnan yhteistyössä järjestämään arcade-peli-iltaan 
Malmin teollisuusalueella sijaitsevassa Sugoi-pelihallissa. 

En ole aikaisemmin juurikaan pelannut arcade-pelejä, mutta 
lähdin kiinnostuksen ja hyvän seuran vuoksi kokeilemaan. Paikalle 
tuli kymmenisen pelaajaa, joista yli puolet olivat minulle ennestään 
tuttuja. Paikalle tuli myös Kuuloliiton toimintaan osallistuva ensi-
kertalainen, jonka kanssa tutustuimme ja juttelimme jopa useam-
man tunnin ajan.

Mielenkiintoisten keskustelujen jälkeen siirryin kokeilemaan 
pelihallin antimia ja löysinkin useampia mukavia pelejä laidas-
ta laitaan. Pääsin ajamaan futuristisissa kilpa-ajoissa ja soittamaan 
pianopelillä lapsuuden suosikkisarjani aloitustunnaria sekä tappele-
maan vahvoja vastustajia vastaan Street Fighterin toiminnantäytei-
sessä maailmassa. Tunnit kuluivat todella nopeasti mahtavassa seu-
rassa sekä mielenkiintoisten ja hauskojen pelien parissa. Pian olikin 
jo ilta ja lähdin hyvillä mielin kotia kohti todella mukavan päivän 
jälkeen. Sugoi-pelihalli sijaitsee Helsingin Malmin teollisuusalueel-
la, lyhyen kävelymatkan päässä Malmin juna-asemalta. Paikan koti-
sivut löytyvät osoitteesta https://www.sugoi.fi
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Kutsu syyskokoukseen
Helsingin Kuuloyhdistys ry:n syyskokous pidetään  

etäkokouksena lauantaina 20.11.2021 klo 10 alkaen. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä mahdollinen etäosallistuminen 
yhdistyksen kokouksiin tulevaisuudessa. Kokouksen järjestäminen etäyhteyden välityksellä 
perustuu poikkeuslakiin, joka on voimassa 30.6.2022 saakka. Pyydämme ilmoittautumaan 

etukäteen, kuitenkin viimeistään keskiviikkona 17.11.2021 mennessä.

Tarkemmat liittymisohjeet sekä kokousmateriaali lähetetään ilmoittautuneille sähköpostiin.  
Kokouksen tekniset valmistelut alkavat klo 9.30.

Kokouksessa on kirjoitustulkkaus.
Ilmoittautuminen ensisijaisesti kotisivujen kautta osoitteessa https://helky.fi/

Helsingin Kuuloyhdistys ry:n hallitus

Ku
va

: M
at

ti 
Ku

m
pu

la
in

en



9

Helkyn tapahtumiin 
ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen onnistuu joko suoraan sähköpostilla 
vetäjälle, tekstiviestillä 045 123 2624 tai kotisivujen 
kautta osoitteessa www.helky.fi/ilmoittaudu

Jokaiseen etätapaamiseen pitää ilmoittautua 
erikseen sähköpostitse, jotta saamme lähetettyä 
linkin, jolla pääset liittymään mukaan etätapaamiseen. 
Sähköpostiosoitteesi tarvitaan myös tulkkeja varten.

Kirjoitustulkkaus pyritään järjestämään jokaiseen 
tapahtumaan, tilaisuuteen ja etätapaamiseen.

Olli Mäkinen ja Pirjo Hakanen
Keilailukerho KeilaBeli
olli.makinen@helky.fi
050 307 8076 (vain tekstiviestit)

Sari Kivimäki
Viitottu puhe
sari.kivimaki@helky.fi 

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

Tuula Marttinen ja Heini Mäkinen
Kuulolähipalvelu
tuula.marttinen@helky.fi
050 341 1454

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

Helkyn toimisto
Muut asiat
toimisto@helky.fi

Kerhonvetäjät ja vastuuhenkilöt
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MARRASKUU 2021

Päivä/Aika Tapahtuma Vetäjä

15.11.2021, klo 13–15 Kuulolähipalvelu, Helkan tupa Heini

15.11.2021, klo 15–16.30 Viitottu puhe, Helkan tupa Sari

15.11.2021, klo 18.30–19.30 Nuorten salibandy, Mäkipellontien väistötilan liikuntasali Viivi

17.11.2021, klo 16.30–19.30 Uni ja unen ergonomia (Luento), Helkan tupa Sirpa

18.11.2021, klo 17–18.30 Huuliokurssi, Helkan tupa Jouni

20.11.2021, klo 9.30–12.30 Yhdistyksen syyskokous 2021 Matti

22.11.2021, klo 15–16.30 Viitottu puhe, Helkan tupa Sari

22.11.2021, klo 18.30–19.30 Nuorten salibandy, Mäkipellontien väistötilan liikuntasali Viivi

23.11.2021, klo 16–17 KeilaBeli, Keilahalli Fun Bowling, Kallio Olli, Pirjo

24.11.2021, klo 17–18.30 Huuliokurssi, Helkan tupa Jouni

29.11.2021, klo 13–15 Kuulolähipalvelu, Helkan tupa Heini

29.11.2021, klo 13–14.45 Ystävätreffit. Pikkujoulut, Helkan tupa Tuula

29.11.2021, klo 15–16.30 Viitottu puhe, Helkan tupa Sari

29.11.2021, klo 18.30–19.30 Nuorten salibandy, Mäkipellontien väistötilan liikuntasali Viivi

JOULUKUU 2021

Päivä/Aika Tapahtuma Vetäjä

1.12.2021, klo 17–18.30 Huuliokurssi (varapäivä), Helkan tupa Jouni

7.12.2021, klo 16–17 KeilaBeli, Keilahalli Fun Bowling, Kallio Olli, Pirjo

Helkyn tapahtumia

Jäsenkysely 2021
Olemme kehittämässä toimintaamme ja tiedottamistamme 
vastaamaan paremmin jäsenistön toiveita ja tarpeita. 
Haluamme keskittää vähäiset resurssimme siten, että 
mahdollisimman moni saa jäsenmaksulleen vastinetta. 
Joistakin asioista joudumme luopumaan, mutta vastaavasti 
tilalle kehitetään uudenlaista toimintaa yhteistyössä eri 
tahojen kanssa. 

Voit halutessasi järjestää esimerkiksi yksittäisen pop-up-
tapahtuman, jolloin et joudu ottamaan pidempiaikaista 

vastuuta. Sekin on parempi, kuin ei toimintaa ollenkaan. 
Hallituksen jäsenet järjestävät toimintaa ja tapahtumia 
jaksamisensa ja resurssiensa puitteissa.

Kaikkien kyselyyn 15.12.2021 mennessä vastanneiden 
kesken arvomme paristokiekkopalkinnon.

Kyselyyn pääset vastaamaan osoitteessa:
https://helky.fi/kysely
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Paikka: 
Helkan tupa
Helsingin Kuuloyhdistys ry
Haagan urheilutie 12
Helsinki
Marraskuu 2021
15.11.2021 klo 13–15
29.11.2021 klo 13–15
Paikka: 
Kampin palvelukeskus
Salomontie 21 B
00100 Helsinki
Kevään 2022 
päivystykset
26.1.2022 klo 10–12
23.2.2022 klo 10–12
30.3.2022 klo 10–12
27.4.2022 klo 10–12
25.5.2022 klo 10–12

Helsingin Kuuloyhdistys ry:n 
maksutonta kuulolähipalvelua

Ku
va

: P
er

ttu
 M

äk
el

ä

Helkyn kuulolähipalvelu on saajalleen maksutonta palvelua, joka ei 
edellytä yhdistyksen jäsenyyttä
Autamme esimerkiksi seuraavissa asioissa:
• pariston vaihto (voit tuoda omasi tai ostaa palvelun yhteydessä)
• kuulolaitteen korvakappaleen puhdistus ja letkun vaihto (myymme letkua tarvittaessa)
• varaosien vaihto, kuten mikrofonin suodattimet, vahasuodattimet, koukut (ota oma varaosa mukaan)
• kysyttävää kuulolaitteesta? Ota käyttöohje mukaan, niin selvitämme yhdessä
• meiltä saat myös vertaistukea kuulovamman kanssa elämisestä

Myytävät tuotteet 
Paristot: Myynnissä kokoja 13, 312 ja 675 sekä 675 implant.
Hinnat Helsingin Kuuloyhdistyksen jäsenille:
5 € / kiekko  
3 kiekon tarjous: 12 €
10 kiekon rasia: 40 €
Hinta ei-jäsenelle: 10 € / kiekko

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

Helkan tuvalla on mahdollisuus maksaa kortilla (SUOSITUS) tai käteisellä.
Ajantasaiset tiedot päivystyksistä: www.helky.fi   
Lisätietoja: Heini Mäkinen puh. 044 540 7699 tai heini.makinen@helky.fi




