Jäsenkirje
Syksy 2022 – Kevät 2023

Oulun Seudun Kuulo ry
70 vuotta

Puheenjohtajan terveiset!
Uusi toimintakausi on alkamassa, tässä jäsenkirjeessä on tietoa
tulevista tapahtumista ja muuta kuulotietoutta.
Nykyisen epävarman maailmantilanteen keskellä jatkamme perinteistä
toimintaa, kokoonnumme kuukauden 1. tiistaina Aleksinkulmaan.
Pidimme syyskauden avauksen, esittelimme yhdistyksen toimintaa ja
esittäydyimme toisillemme. Paikalle oli saapunut useita uusia kasvoja.
Oli mukava huomata, että toimintamme kiinnostaa. Lisää osallistujia
mahtuu tilaisuuksiimme, olkaa rohkeita ja tulkaa kuuntelemaan.
Ne, joilla on kuulokojeet perinteisillä korvakappaleilla ja ilmaletkuilla
ovat varmaan kokeneet, miten vaikeaa on korvakappaleiden kanavien
puhdistaminen. Siihen tuo helpotusta ultraäänipesuri. Pesurin vedellä
täytettyyn vesiastiaan laitetaan esim. kertakäyttömuki, jossa on vettä,
pestävä korvakappale ja pisara nestemäistä pesuainetta. Anna koneen
käydä muutaman minuutin. Koneen muodostamat ultraäänet irrottavat
lian myös korvakappaleen pienistä kanavista.
Olemme mukana Seniorimessuilla 17.-18.9.2022 Ouluhallissa, osastolla
267, tervetuloa tapaamaan!
Hyvää syksyn jatkoa ja tervetuloa tilaisuuksiimme!
Terveisin
Puheenjohtaja
Aimo Lohilahti
Yhdistyksen hallitus
Aimo Lohilahti, puheenjohtaja, puh. 040 3100558
sähköposti: yhdistys@oulunseudunkuulo.net
Satu Savilaakso-Aho, varapuheenjohtaja, puh. 040 7751303
Leena Olsbo-Rusanen, sihteeri, puh. 044 2604771
Juho Kontiola
Aune Miettinen, kuulolähipalveluvastaava, puh. 050 5669378
Varajäsenet: Kari Vesala, Seppo Perkiö
Hallituksen ulkopuoliset:
Jäsenkirjuri: Aira Okkonen, puh. 040 7042418
Rahastonhoitaja: Anna Klemettilä-Sorri
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Tulevia yhdistystapahtumia
Yhdistyksen kuuloillat pidetään pääsääntöisesti kuukauden
ensimmäisenä tiistaina Aleksinkulman Iso Hansa-salissa,
Aleksanterinkatu 9. Tervetuloa tilaisuuksiimme!
Syksy 2022
• Ti 6.9. klo 18, syyskauden avaus
• Ti 4.10. klo 18, Saboran edustaja Petri Siermala esittelee mm.
Vaxol korvaöljyä ja muita Saboran tuotteita
• Ti 1.11. klo 18, Kun kuulokoje ei enää riitä -infotilaisuus, kuuloja sisäkorvaistuteaiheisia luentoja ja CI-tukihenkilön
kokemuspuheenvuoro. Ennakkoilmoittautumiset: 040 3100558
tai yhdistys@oulunseudunkuulo.net
• Ti 13.12. klo 18, yhteinen joulujuhla Meniere-yhdistyksen ja
seurakunnan kanssa Keskustan seurakuntatalolla, Isokatu 17
Kevät 2023
• Ti 7.2. klo 18, Oulun kaupungin erityisliikunnan esittely
• Ti 7.3. klo 18, Lauluilta/vertaistuki-ilta, Leena Suorsa
• Ti 4.4. klo 18, toiminnallinen peli-ilta
• Ti 2.5. klo 18, Ettonet tuote-esittely, seniorikalusteita ja
hyvinvoinnin apuvälineitä
Ideoita ja toiveita kuuloiltojen aiheista, retkikohteista ja tapahtumista
otetaan mielellään vastaan. Myös laulutilaisuuteen voi ilmoittaa
etukäteen omia toiveita. Lähetä viestiä yhdistyksen sähköpostiin
yhdistys@oulunseudunkuulo.net

Syyskokous
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään ti 15.11.2022
klo 18 Aleksinkulman Iso Hansa-salissa, Aleksanterinkatu 9, OULU.
Kevätkokous
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään ti 21.3.2023
klo 18 Aleksinkulman Iso Hansa-salissa, Aleksanterinkatu 9, OULU.
Tervetuloa, tule ja vaikuta!
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Perinteiseen tapaan ilmoitamme toiminnastamme myös Forum24 ja
Tervareitti -lehtien seuratoimintapalstalla sekä Kalevan Tapahtumatnettisivulla: https://tapahtumat.kaleva.fi/fi-FI, seuraa ilmoitteluamme.
Lisää tietoa löydät yhdistyksemme nettisivuilta:
www.oulunseudunkuulo.net
Kuulolähipalvelutoiminta
Kuulolähipalvelu (KLP) on yhdistyksen vapaaehtoistoimintaan ja
vertaistukeen perustuvaa ohjausta ja neuvontaa, joka tukee arkea ja
ehkäisee syrjäytymistä. Kuulolähipalvelu on maksutonta ja kaikille
avointa. Toimintaa järjestävät Kuuloliiton kouluttamat Oulun Seudun
Kuulo ry:n vapaaehtoiset toimijat.
Kuulolähipalvelussa:
- opastetaan kuulokojeen ja muiden kuulon apuvälineiden käytössä
- avustetaan korvakappaleen pesussa, letkun vaihdossa
ja paristojen tarkistamisessa
- neuvotaan kuulonkuntoutukseen liittyvissä kysymyksissä
- myydään paristoja, 5 € / kiekko (6 kpl) ja väliletkua 1 € / kpl
Kun tulet vastaanotolle, otathan oman kuulokojeesi käyttöohjeen
mukaan!
Yhdistyksen kuulolähipalveluvastaavana toimii Aune Miettinen, puh.
050 566 9378, aunemiettinen@gmail.com. Ota rohkeasti yhteyttä
puhelimitse, tekstiviestillä tai sähköpostilla!
Ohje paristojen vaihtoon:
Sinkki-ilmaparistojen päällä on tarra, joka sulkee pariston ilmareiät.
Kun tarra poistetaan, paristo aktivoituu. Aktivoitumiseen on hyvä
varata vähintään 10 -15 min., ennen kuin paristokotelo suljetaan.
Muistathan viedä käytetyt paristot paristokeräykseen!
Tavoitteena on järjestää kuulolähipalvelua Tuiran palvelukeskuksessa,
Muhoksen päiväkeskuksessa ja Caritas-kodissa. Ajankohdista
ilmoitetaan yhdistyksen kotisivuilla www.oulunseudunkuulo.net.
Tulethan vain terveenä! Noudatamme koronaohjeistusta.
Kuulokojeen käyttöä ohjaavia videoita: https://ikakuuloiset.fi
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Jäsenyys kannattaa aina!
Yhdistys tarjoaa jäsenilleen monipuolista vertais- ja virkistystoimintaa:
retkiä, tapahtumia, tukea ja neuvontaa sekä jäsentapaamisia. Saat
ajankohtaista tietoa kuulovammaisille tärkeistä asioista, palveluista ja
apuvälineistä. Yhdistyksen ylläpitämä kuulolähipalvelu avustaa
kuulokojeasioissa.
Kuuloyhdistyksen jäsenenä pääset vaikuttamaan mm.
• kuunteluolosuhteiden ja viestinnän esteettömyyteen
• huonokuuloisten tasavertaisiin osallistumismahdollisuuksiin
• kuulonhuollon peruspalveluiden ja kuntoutuksen riittävyyteen ja
laatuun
Kuuloyhdistyksen jäsenenä saat:
• viisi kertaa vuodessa ilmestyvän Kuuloviesti-lehden
• 10 % alennus Kuuloliiton Kuulokeskuksen palveluista
• lisäksi saat alennusta mm. lehtitilauksista ja perheoikeudellisten
asiakirjojen laadinnasta
• alle 30-vuotiaat saavat etuja eurooppalaisella nuorisokortilla
Oulun Seudun Kuulo ry
• lainaa induktiosilmukkaa jäsenetuna jäsenille ilmaiseksi. Muille
vuokraus 75 € / ei kuljetusta, 100 € / kuljetus
• myy kuulolaitteiden paristoja, 5 € / kiekko (6 kpl)
• väliletkua 1 € / kpl
Voit liittyä jäseneksi puhelimitse, tekstiviestillä, sähköpostilla tai
yhdistyksen/Kuuloliiton Internet-sivujen kautta.
Jäsenmaksut vuonna 2022
• Varsinainen jäsen 20 €
• Perhejäsen 10 €
• Nuorisojäsen 10 €
• Sotaveteraanijäsen 1 €
• Liitännäisjäsen 0 €
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Oulun kaupungin palvelut kuulovammaisille
Oulun kaupungin nettisivuilta löydät ohjeita ja tietoa kuulosta ja kuulon
tutkimukseen hakeutumisesta.
Korvien tarkastukseen ja kuulon tutkimukseen hakeudutaan omalle
terveysasemalle, jossa selvitetään syy kuulon heikentymiselle ja
mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve esim. kuulokojetarve.
http://www.ouka.fi/oulu/ikaantyneet/nako-ja-kuulo
Kaupungin liikuntapalveluissa on myös kuulovammaisille suunnattuja
liikuntaryhmiä. Tiedustelut liikunta-asioissa: Tapani Tuomikoski puh.
044 703 8062
http://www.ouka.fi/oulu/liikunta-ja-ulkoilu/erityisryhmat

OYS:n Kuulokeskuksen yhteystietoja, joihin voit ottaa
yhteyttä kuulokoje- ja korvakappaleasioissa.
Kuulokeskus on avoinna ma-pe klo 8–16
Puhelin:
08 3153406
Soittoaika: klo 7-13.
-

meillä on käytössä takaisinsoittopalvelu
lasten ja nuorten kuulokojeasiat hoidetaan Lasten kuulokeskuksessa
kuurot voivat lähettää tekstiviestin numeroon 040 506 9794
kuulokojeiden huoltoon ja korjaukseen voit varata ajan yllä olevista
puhelinnumeroista

Käyntiosoite:
Kiviharjuntie 11, 1. ja 2. kerros, A-puoli.
Medipolis
90220 Oulu

Postiosoite:
OYS Kuulokeskus
PL 10
90029 OYS

Kuulokeskuksen nettisivut:
https://oys.fi/aistinelinsairauksien_keskus/potilaille-jaasiakkaille/#kuulokeskus
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Kuuloliitto ry
Ilkantie 4, 00400 HELSINKI
puh. (09) 5803 830, www.kuuloliitto.fi
Muita Kuuloliiton ylläpitämiä verkkosivuja:
www.moottorikorvat.net
Suomen Tinnitusyhdistys ry
puh. 040 568 1034, www.tinnitusyhdistys.fi
Suomen Akustikusneurinoomayhdistys ry
puh. 040 169 4353, www.akustikusneurinoomayhdistys.com
Oulun kuulopiiri
Isokatu 47, 90100 OULU
Aimo Lohilahti
Piirin puheenjohtaja
puh. 040 3100 558
Asiantuntija Tiina-Maija Leinonen
puh. 0400 168 164
sähköposti: Tiina-Maija.Leinonen@kuuloliitto.fi
Kursseja, leirejä ja virkistyspäiviä
Kuuloliiton nettisivuilta löytyy tietoa erilaisista kursseista.
https://www.kuuloliitto.fi/palvelut/koulutukset-ja-kurssit/
Lisätietoja Tiina-Maija Leinoselta
Oulun Seudun Meniere-yhdistys
https://www.suomenmeniereliitto.fi/paikallistoiminta/oulun-seudunmeniere-yhdistys/
Oulun ev.-lut. seurakunnan kuulovammaistyö
Oulun ev.-lut. seurakunnan järjestämä Aabrahamin poppoo,
kuulovammaisten päiväpiiri Keskustan seurakuntatalossa, Isokatu 17,
2. kerros. Lisätietoja www-sivuilta: www.oulunseurakunnat.fi/apua-jatukea/erityisryhmille/kuulovammaiset
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Minulla on niin kantava ääni, etten tarvitse
mikrofonia
Otsikossa esitetyn lausahduksen kuulee usein erilaisissa tapahtumissa
ja tilaisuuksissa. On hienoa, että ihminen pystyy puhumaan kuuluvalla
äänellä. Se voi mahdollistaa kauempanakin oleville puhujan asian
kuulemisen. Mikrofoni ei kuitenkaan ole olemassa vain niitä puhujia
varten, joilla on hento ääni.
Vaikka puhujalla olisikin kantava ääni, voi yleisössä aina olla joku, jolle
se ei riitä mahdollistamaan selvän saamista puheesta. Kun kuulo
huononee, yleensä myös kyky erotella sanoja, tavuja ja äänteitä
toisistaan heikkenee. Puhe muuttuu tällöin epäselväksi. Ympäristössä
on aina myös häiriötä aiheuttavia ääniä, jotka huonontavat puheen
selkeyttä. Lisäksi puheen voimakkuus vähenee välissä olevan ilman
vaikutuksesta. Mitä kauempana puhuja on kuulijasta, sitä enemmän
puhe vaimenee alkuperäisestä. Näin tapahtuu myös sen mikrofonia
tarvitsemattoman kantavalle äänelle.
Äänentoistotekniikalla voidaan vahvistaa puhujan ääntä ja oikein
sijoitetuilla kaiuttimilla ääni saadaan kuulumaan tasaisesti isossakin
salissa. Hyvästäkään äänentoistojärjestelmästä ei kuitenkaan ole
mitään hyötyä, jos puhuja ei käytä mikrofonia.

Äänensiirto
Meille kuulokojeen käyttäjille on vielä äänentoistoakin parempi ratkaisu
– äänensiirto. Äänensiirtojärjestelmä siirtää esimerkiksi
induktiosilmukalla äänen sähkömagneettisen kentän välityksellä
suoraan kuulokojeeseen. Etu äänentoistoon verrattuna on se, että ääni
saadaan aina tasaisella voimakkuudella riippumatta kuulijan
etäisyydestä puhujaan ja ääni tulee ilman häiriöitä – aivan kuin puhuja
olisi vajaan metrin päässä. Kun puhe kuulu selvästi ilman häiriöitä,
saadaan alentuneestakin puheenerottelukyvystä maksimaalinen hyöty.
Kun kuuntelija kytkeytyy äänensiirtojärjestelmään – induktiosilmukkaa
kuunneltaessa kuulokoje käännetään ns. T-asentoon – hänen
kuulokojeidensa oma mikrofoni kytkeytyy pois päältä tai vaimenee.
Tällöin ääni kuuluu ainoastaan äänensiirron välityksellä.
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Äänensiirtojärjestelmästä ei siis ole mitään hyötyä, jos puhuja ei käytä
mikrofonia. Ei senkään vertaa kuin pelkän kaiuttimilla toteutetun
äänentoiston ollessa kyseessä. T-asentoon käännetty kuulokoje ei
vastaanota mitään muuta kuin induktiosilmukan kautta tulevaa ääntä.

Tartu mikkiin!
Nykyisin olemme päätyneet pitämään etäkokouksia ja jos jonkinlaisia
webinaareja. Todennäköisesti kaikki meistä, jotka ovat osallistuneet
näihin etätapahtumiin, ovat joskus törmänneet siihen, että puhujan
mikrofoni on mykistetty. Tällöin ääni ei kuulu.
Kuvitellaan esimerkiksi tilanne, että korona on hellittänyt sen verran,
että olemme päässeet pitämään ns. hybridikokouksia, jossa osa
osallistujista istuu neuvotteluhuoneessa ja osa on mukana
etäyhteyksillä. Kenellekään ei liene epäselvää, että etäyhteydellä
osallistuvien mahdollisuus kuulla, mitä kokoushuoneessa puhutaan,
edellyttää mikrofonin käyttöä. Samoin etäyhteydellä oleva ei voi
kieltäytyä mikrofonin käyttämisestä vetoamalla hyvin kuuluvaan ja
kantavaan äänensä.
Ääni siirtyy johtoja pitkin ja osin langattomassa verkossa puhujan
mikrofonista etäosallistujan kuulokkeisiin tai kokoushuoneen
kaiuttimiin. Jotta meillä ylipäänsä olisi ääntä, jota järjestelmässä
siirretään, edellyttää se mikrofonin käyttöä – kaikilta osallistujilta.
Mikrofonia käytetään siksi, että yleisö kuulisi paremmin. Mikrofoniin
puhuminen on kohteliasta kuulijoita kohtaan. Puhuja ei voi tietää, onko
yleisössä sellaisia henkilöitä, joille ”kantava ääni” ei riitä. Seuraavan
kerran, kun sinulle ojennetaan mikrofoni, otathan toiset huomioon
tarttumalla siihen ja käyttämällä sitä puhuessasi. Kantavasta äänestäsi
ei ole mitään iloa äänensiirtojärjestelmän kautta kuuntelevalle
kuulokojeen käyttäjille.
Julkaistu Kuuloliiton blogissa 18.5.2022.
Jukka Rasa
Asiantuntija, esteettömyys ja kuunteluympäristö
Kuuloliitto
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Kiitokset mainostajillemme!
70-vuotisjuhlatunnelmia 5.10.2021:
Veikko Kemilä, Satu Savilaakso-Aho, Elisa Saukko ja Martti Sorri
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Yhdistyksen entisiä ja nykyisiä hallituksen jäseniä. Takarivi vas. Tero
Uitus, Aimo Lohilahti, Aune Miettinen, Aira Okkonen, Marja-Leena
Viitanen, Juho Kontiola, Sinikka Kortelainen, Ritva Jurvelin, Leena
Olsbo-Rusanen ja Satu Savilaakso-Aho. Eturivi vas. Maija Rantanen,
Elisa Saukko ja Kari Vesala. Kuvat Erkki Ahonen

Lauluilta/vertaistuki-ilta 3.5.2022 Iso Hansa-salissa, säestäjänä Leena
Suorsa
17

Satu Savilaakso-Aho ja Leena Suorsa

Yhteinen retki Meniere-yhdistyksen kanssa Limingan Alakestilän
Arboretumiin 18.6.2022
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Kuuloautotapahtuma Limingassa 3.6.2022

Kuuloautotapahtuma Muhoksen torilla 9.6.2022. Paikalla asiantuntija
Tiina-Maija Leinonen Kuuloliitosta, Tapio Riekki kuuloauton
vapaaehtoistyöntekijä, Juho Kontiola ja Sinikka Kortelainen Oulun
Seudun Kuulo ry, Pauli Leskinen kuuloauton vapaaehtoistyöntekijä.
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Palautusosoite:

Huonokuuloisen kuulopolku julkisessa
terveydenhuollossa ja yksityisillä palveluntuottajilla.
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