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Suomen Tinnitusyhdistys 
on 1995 Helsingissä 

perustettu valtakunnallinen 
Kuuloliitto ry: jäsenyhdistys 

Toimintaperiaate
Yhdistys toimii tinnituksesta kärsivien ihmis-
ten ja heidän omaistensa yhdyssiteenä ja sen 
tarkoituksena on tukea ja rohkaista jäseniään 
täyden yhteiskunnallisen osallistumisen ja ta-
sa-arvon saavuttamisessa, kiinnittää yleisön ja 
viranomaisten huomio tinnituksen aiheutta-
miin haittoihin niiden vähentämiseksi, toimia 
jäsentensä kuntouttamiseksi ja aktivoida tin-
nituksesta kärsiviä ihmisiä omatoimisuuteen 
ja pitää vireillä heidän harrastustoimintaansa.

Tinnitusyhdistyksen puhelin 
040 568 1034, vastataan 
mahdollisuuksien mukaan.

Kuuloliiton palveleva puhelin  
09 580 3370 maanantaisin 9-15, 

tai info@kuuloliitto fi
www.tinnitusyhdistys.fi

Tinnituslehti -lehti on Suomen 
Tinnitusyhdistys ry:n tiedotus- ja jäsenlehti

Hallitus 2017
Puheenjohtaja 
Markku Toukola (sairaslomalla)

Jäsenet

Raimo Heikkilä, varapuheenjohtaja

Anne Järvisalo, sihteeri

Leena Rekola, taloudenhoitaja

Seppo Levinsalo

Petri Kekkonan

• Julkaisija:  
 Suomen Tinnitusyhdistys ry 

• Toimittaja: Raimo Heikkilä

• Koordinointi: Leena Rekola

• Lehti ilmestyy 1-2 kertaa vuodessa

• Pankkiyhteys:  
 LSOP FI25 5319 0420 0994 88

• Painopaikka: Eura Print Oy, Eura

• 22. vuosikerta 

•  SSN 1456-8586

Kotisivut http://www.tinnitusyhdistys.fi 
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Vuonna 2017 tuli kuluneeksi 87 vuotta silloisen 
Huonokuuloisten Huoltoliitton perustamisesta. 
1956 järjestön nimi muuttui Kuulonhuoltolii-
toksi, josta tuli Kuuloliitto tammikuussa 2009. 
Liiton sääntöjen mukaan kuulopiirien asoita 
hoitaa neuvottelukunta, joka toimii liiton hal-
lituksen alaisena. 

Vuonna 2016 Kuuloliitto osti kuuloauton, 
minkä toiminta on saanut suuren suosion. 
Huonokuulosten määrä kasvaa väestön ikään-
tyessä, ja myös nuorten vapaa-aikanaan saamat 
meluannokset ovat kasvaneet. Tinnitusyhdistyk-
sen perustaja ja Kuuloliiton asiantuntija Kauko 
Saari kertoi 29.7.2017 ilmestyneessä Helsingin 
Sanomissa, että kuulovaurio kehittyy salakava-
lasti 10-15 vuodessa. Kun vaurio huomataan, sil-
le ei voi tehdä mitään. Lievä kuulovamma on jo 
miljoonalla suomalaisella. Tinnitusta eli korvien 
soimista esiintyy vielä isommalla joukolla.

Tänä vuonna Suomen Tinnitusyhdistys tu-
lee 22 vuoden ikään. Tinnitusyhdistysten jär-
jestämät jäsenillat, kuukausitapaamiset, kerhot, 
retket, tapahtumat ja muut yhteiset kokoontu-
miset ovat tilaisuuksia, joissa jäsenet tutustuvat 
uusiin, samankaltaisessa elämäntilanteessa elä-
viin tai samanlaisia asioita kokeneisiin ihmisiin 
ja perheisiin. 

Viimeisen vuoden ajan on puhuttu Tinnituk-
sesta kärsivien liikunnasta, omista pienistä ja vä-
hän suuremmista tuntemuksista työssä, kotona, 
vapaa-ajalla. https://www.tinnitusyhdistys.fi/

Suomen Tinnitusyhdistyksessä on paljon 
oman alansa asiantuntemusta, jota tulee hyö-
dyntää Kuuloliiton hallintoelinten päätösten 
valmisteluissa. 

Aktiivinen järjestötoiminta on kansalaistoi-
mintaa, jolla kuulovammaiset voivat vaikuttaa 
suoraan elämänsä laatuun. 

Hoitaessani yhdistyksen puheenjohtajan si-
jaisuutta, olen saanut puheenjohtajalle kuuluvia 
tehtäviä ja vastannut yhdistyksen puhelimeen 
tulleista puheluista. Huoli oli kaikilla soittajil-
la siitä miten päästä tinnituksesta eroon. Mi-
tään poppakostia minulla ei ollut. Soittajat ovat 
yleensä hyvin perillä sairaudesta. Toivon että nä-
mä vertaistukipuhelut auttava ja antavat toivoa 
sairauden kanssa elämisestä. Voimakas tinnitus 
aiheuttaa usein myös masennusta. Parhaat tulok-

PÄÄKIRJOITUS
set masennuksen hoidossa on saatu lääkehoidon 
ja psykoterapian yhdistelmällä.  

Yksi Suomen Tinnitusyhdistyksen tavoitteis-
ta onkin kansalaisten terveyden ja hyvinvoin-
nin edistäminen. Onnistunut vaikuttamistoi-
minta vaatii usein julkisuutta. Sosiaalinen me-
dia on erinomainen väline ihmisten tavoittami-
sessa ja innostamisessa. Lisäksi vaikuttamistyötä 
tehdään tarpeen vaatiessa eri työryhmissä ja ot-
tamalla kontakteja päätöksentekijöihin, esimer-
kiksi kansanedustajiin. Tinnitusyhdistys juhlii 
Suomen 100-vuotisjuhlia työn merkeissä. 

SOTE uudistus
Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksesta on 
ollut paljon epäselvyyksiä, että tehtiin viisaas-
ti siirtää se vuodella eteenpäin. Suuria huolen-
aiheita ovat valinnanvapaus ja yhdenvertaisuus. 
Luulisin, että valinnanvapaus suurissa kaupun-
geissa pelaa, mutta haja-asutusalueilla asia onkin 
aivan toinen.

Huolenani ovat Kuuloliiton yhdistysten kaik-
kinaiset toimintamahdollisuudet. Etenkin hei-
kentynyt taloudellinen puoli voi lamaannuttaa 
koko yhdistyksen toiminnan. Mikään muu ei 
ole lähes ilmaista kuin yhdistysten vapaaehtois-
toiminta. Suomen Tinnitusyhdistys tiedon an-
tajana on merkittävässä roolissa. Yhdistyksen jä-
senten tavoitettavuus vaihtelee suuresti riippuen 
siitä missä asuu. Veikkaan, että Kuuloliiton liit-
tokokouksessa lokakuussa otetaan vilkkaasti kan-
taa SOTE soppaan.

Kuuloliiton liittokokous järjestetään Valkeas-
sa talossa, Helsingissä, 21. – 22.10.2017. Ko-
kouksessa valitaan liiton ylin luottamusjohto se-
kä päätetään seuraavien vuosien toiminnan ja ta-
louden suuntaviivoista eli strategiasta.

Toivotan kaikkia tinnituksesta kärsiviä reilus-
ti mukaan eri Kuuloliiton ja sen yhdistysten ti-
laisuuksiin ja Tinnitusyhdistyksen aktiviivisiksi 
toimijoiksi.

Yhdistyksen syysvuosikokouksen kutsu löy-
tyy mm. Kuuloviesti lehdessä Tinnitusyhdistyk-
sen kotisivulla https://www.tinnitusyhdistys.fi/

Tervetuloa mukaan Tinnituksen vertaistukiryh-
miin ja eri kokouksiin!

Raimo Heikkilä, varapuheenjohtaja  
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Äänet ympärillämme.
Ympäristössämme monia tärkeitä asioita 
viestitään äänillä; puhelimen soiminen, ja-
lankulkijoiden liikennevalojen hälytysäänet, 
kuorma-auton peruutusääni, palovaroitti-
men piipitys, vuoronumeron kilahdus jne. 
Mukaan mahtuu myös paljon ”ei niin tär-
keää” -ääntä, jota kuitenkin syntyy arkipäi-
väisessä elämässä, mutta johon meidän ei tar-
vitsisi aina reagoida. Tällöin puhumme taus-
tahälinästä, jollaisessa monet meistä myös 
työskentelevät. Huomaamme taustahälinän 
paljouden usein vasta sitten, kun suljemme 
kotioven. Kehomme kuitenkin reagoi ärsyk-
keisiin, halusimme tai emme. Kun olo tun-
tuu stressaavalta, kärsimme keskittymisvai-
keuksista, väsymyksestä tai unettomuudes-
ta, voi olla paikallaan miettiä, millaisessa ää-
niympäristössä elämme?  Varsinkin ääniyli-
herkät (hyperakusia) ovat vaikeuksissa jatku-
van taystahälyn kanssa.

Vastamelukorvatulppa  
voi olla ratkaisu  

moneen ongelmaan
Tarja Heino

Ympäristömme on täynnä ääniä; liikenteen melu, työkonei-
den äänet, jalankulkijoiden liikennevalojen piipitys, puheen 
sorina, ilmastointilaitteiden hurina, puhelimien soiminen, 
lentokoneen pörinä jne. Jatkuvana, pitkässä juoksussa se 
aiheuttaa meissä väsymystä, unettomuutta, stressiä, rau-
hattomuutta ja keskittymiskyvyn puutetta. Paljon puhutun 
valosaasteen lisäksi kärsimme siis myös melusaasteesta.

Taustahälinää emme koskaan saa poistet-
tua ympäristöstämme, mutta voimme suo-
jautua niiltä. Tavallisten kuulosuojainten ja 
korvatulppien rinnalle on markkinoille tullut 
Suomalaista, Oululaista innovaatiota ja tek-
niikkaa;  QuietOn - vastamelukorvatulpat. 

Innovaatio.
Innovaation takana on tuotesuunnittelun ja 
projektinhallinnan ammattilainen ( Nokia 
ja Microsoft) Janne Kyllönen, joka on myös 
QuietOn –yhtiön perustaja. 

Kaikki alkoi lentokentältä, hänen kokeil-
tuaan vastaavaan teknologiaan perustuvia 
vastamelukuulokkeita ja huomattuaan stres-
sitasojen laskevan merkittävästi. Syntyi ajatus 
luoda vastaavat ominaisuudet pienempään ja 
langattomaan kappaleeseen – korvatulppaan. 
Tulpat ovat helpompi kuljettaa mukana ja 
niiden käyttömahdollisuudet olisivat näin 
laajemmat. Projektiin mukaan pyydettiin 
Matti Nisula, jota voi hyvällä syyllä kutsua 
audio-, elektroniikka- ja signaalinkäsittelygu-
ruksi. Matilla on kahdeksan vuoden työko-
kemus niin ikään Nokialla ja Microsoftilla, 
jossa hän oli ”kultainen korva” matkapuhe-
limen ja mobiililaitteiden analysoimiseen ja 
äänenlaadun hienosäätöön. Vastamelukorva-
tulppien suunnittelu ei jäisi kiinni ainakaan 
ammattitaidosta
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Tekniikka.
Vastamelutulpat eroavat tavallisista korva-
tulpista (passiivinen vaimennus) siihen lisä-
tyn aktiivisen melunvaimennuksen ansiosta, 
joka tuo erityistä hyötyä esimerkiksi seinän 
läpi tulevan melun vaimennuksessa tai kul-
kuvälineiden tuottaman melun vaimentami-
sessa.

QuietOn –korvatulpat eivät luo täydellis-
tä hiljaisuutta vaan tekevät hälyisästä ympä-
ristöstä siedettävän, hankaloittamatta kui-
tenkaan esim. keskusteluun osallistumista. 
Korvatulpat vaimentavat melua myös huo-
mattavasti enemmän kuin perinteiset korva-
tulpat - jopa 40 dB.

Aktiivinen vastameluteknologia perustuu 
mikrofonin kuulemaan ääneen, joka tois-
tetaan elektroniikalla ohjatulla kaiuttimella 
vastakkaisessa vaiheessa. Alkuperäinen ääni 
sekä vastakkaisessa vaiheessa oleva ääni ku-
moavat toisensa.

Toisin kuin perinteisissä vastamelukuu-
lokkeissa QuietOnissa mikrofoni on korvan 
sisäpuolella. Tämän rakenteen vuoksi laite 
pystyy tuottamaan tarkemmin vastamelua 
korvakäytävässä olevalle äänelle. Lisäksi ra-
kenne mahdollistaa myös vaimennuksen ää-
nille jotka tulevat korvakäytävään kalloa pit-
kin johtumalla.

Perinteiset korvatulpat eivät vaimenna 
kunnolla matalia taajuuksia ja QuietOn 
on ainoa laite jolla voi vaimentaa mata-
lilla taajuuksien melua.

Kenelle?
QuietOn sopii moneen käyttötarkoitukseen 
- aktiivisille matkustajille, toimistyöhön, ren-
toutumiseen ja moottoripyöräilijöille - mi-
hin vain tilanteeseen, missä halutaan vähen-
tää ulkoisten ärsykkeiden aiheuttamia ää-
niä ja kuormittavaa melua. Kun tuote sopii 
korvien anatomiaan, myös nukkuminen on 
mahdollista mutta tässä on yksilöllisiä ero-
ja.Hammaslääkärit ovat yksi ammattikunta, 
jotka ovat löytäneet QuietOnit ja käyttävät 
niitä päivittäin kuulonsa suojaamiseen hoi-
totilanteissa. QuietOneilla on myös kuulon-
suojaussertifikaatti, joten ne soveltuvat käy-
tettäväksi myös esimerkiksi teollisuusympä-
ristössä.

Tuotekehitys.
Innostuneina he rakensivat monta asteittain 
pienempää prototyyppiä ja lopulta vuoden 
2015 alussa oli ensimmäinen pari valmis. Sen 
testaus aloitettiin ja esiteltiin pian jo ensim-
mäisille sijoittajille. Palaute oli positiivista ja 
tuotteen kehitys aloitettiin. Parempien elekt-
ronisten osien ja teollisen muotoilun lisäksi 
aikaa käytettiin korvan anatomian analysoi-
miseen, tulpan täydellisen muodon löytämi-
seksi sekä teknologian pienentämiseksi enti-
sestään ilman kompromisseja suorituskyvyn 
kanssa. Säilytys- ja kuljetusrasia suunniteltiin 
helppokäyttöiseksi ja helposti mukana kan-
nettavaksi. Lopulta QuietOn patentoitiin 
onnistuneesti ja yritys rekisteröitiin osakeyh-
tiöksi. Tuotekehitys vei yhteensä 1,5 vuotta, 
mutta tuloksena on laadukas ja viimeistelyä 
myöten täydellinen tuote, joka on ratkaisu 
monen ongelmaan.
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Käyttö.
Vastamelukorvatulpat tarvitsevat toimiak-
seen virtaa, joka ladataan tavallisesti matka-
puhelimen tavoin. Säilytysrasia toimii latu-
rina ja mukana tulleella johdolla se voidaan 
kytkeä sähkövirtaan tietokoneen USB-por-
tin kautta tai matkapuhelimen laturilla suo-
raan virtalähteeseen. Tulpat toimivat yhdellä 
latauksella jopa 50 tuntia.  Silikoniset sovit-
timet voidaan pestä vedellä irrotettuina lait-
teesta, memory foameja voi pyyhkiä puh-
taaksi. Tulppia ei voi käyttää kosteissa olo-
suhteissa (uidessa, suihkussa jne.)

Oma kokemukseni.
Sain testattavakseni QuietOn -korvatulpat 
artikkelia varten. Omalla kohdallani auton 
ajomelu ja pyöräillessä kuuluva ”terävä tuu-
lensähinä” ovat arkipäivää ja samalla myös 
erittäin epämiellyttävää. Korvani ovat her-
kistyneet entisestään ja kaipasin kipeästi ti-

lanteeseen helpotusta. Tulppien mukana tu-
lee perus-sovittimien lisäksi  kahdet erikokoi-
set silikoniset sovittimet, joilla tulpat saadaan 
tiiviisti paikoilleen, eikä ääniä pääse ”valskaa-
maan” korvaan. Autolla ajaessa perussovitti-
met (memory foamit) toimivat täydellisesti; 
ajomelu muuttui miellyttäväksi hyrinäksi, 
mutta saatoin kuunnella melko vaivattomas-
ti radiota. Myös autossa keskustelu onnistui 
ongelmitta. Pyöräillessä toimivat myös sili-
konisovittimet ja tuulensähinästä tuli mietoa 
suhinaa. Tulpat siis toimivat täydellisesti häi-
ritsevän äänen vaimentamisessa.

 Kummassakin tapauksessa tulpat toimi-
vat hyvin, mutta epämiellyttävän tunteen tuo 
tinnitusääneni voimakkuus, joka on suhteel-
lisen häiritsevä ja joka tulppien käytössä ko-
rostui. Vastamelukorvatulpilla pystyy myös 
suojautumaan epäterveellistä melua vastaan, 
joten ne ovat varmasti käytännölliset esim. 
musiikkikonserteissa, joissa hälyääntä on 
enemmän ja se vastaavasti tasoittaisi tinni-
tusääntä. 

LÄHTEET
• Eeva-Maria Mattila / QuietOn
• www.quieton.com
• omat kokemukseni

Kuuloliitto järjestää tinnituspainotteisen sopeutumis- 
valmennuskurssin Vantaalla 29.-30.11.2017.  
Paikka, Original Sokos Hotelli Vantaa
Kurssilla käsitellään tinnitukseen ja kuuloon liittyviä asioita.
Kurssi sisältää kurssiohjelman ja majoituksen kahden hengen huo-
neessa täysihoidolla. Kurssi järjestetään STEA:n  (Sosiaali ja ter-
veysjärjestöjen avustuskeskus) tuella ja se on osallistujille maksu-
ton. Matkakuluista osallistujat vastaavat itse. Jos kurssilla on tilaa, 
niin myös läheinen voi osallistua kurssille.
Lisätietoja ja hakemuksia kuntoutussihteeri Maria Timoselta.  
p. 0400 903 407, maria.timonen@kuuloliitto.fi
Hakemukset tulee lähettää viimeistään kolme vikkoa ennen kurssin 
ajankohtaa osoitteella: Kuuloliitto ry, Pl 1188, 70211 Kuopio.

Tinnitus sopeutumisvalmennus kurssi
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Täysi oppilasmäärä tinnitysryhmien vetä-
jiä oli kokoontunut Tampereelle 6-7. touko-
kuuta pidetyille tukikoulutuspäiville. Koulu-
tus oli tarkoitettu henkilöille, joilla on oma-
kohtaista kokemusta tinnituksesta ja jotka 
olivat kiinnostuneita toimimaan tinnitusryh-
män vetäjänä.

Tilaisuus tuli tarpeeseen, sillä oman jaksa-
misen lisäksi puheena oli  eri keinojen päivit-
täminen tinnituksen vertaistuessa ja harjoitel-
tiin tinnituksesta poisoppimista.

Vaikuttaminen yhdessä samoja tavoitteita 
ajavien kanssa on useinmiten tehokkaampaa 
ja monien mielestä myös mukavampaa kuin 
yksin toimiminen.   Yhdessä toimiminen ih-
misten erilaiset tiedot ja taidot tulevat kaik-
kien hyödyksi. 

Tilaisuuden vetäjinä toimivat asiantunte-
vasti Anna-Maija Tolonen, Paula Hesso ja 
Olavi Rantanen. Korvasairaudesta ja korvan 
anatomiasta kertoi korvalääkäri Elina Rytsölä. 

Tärkeänä asiana olivat vertaistuen periaat-
teet ja toisen henkilön kohtaaminen ja vuoro-
vaikutus. Jokainen koulutettava kertoi omis-
ta vahvuuksistaan ja kehittämiskohteistaan. 
Omakohtaisilla kokemuksilla ja kertomuksil-
la saatiin uskoa, toivoa ja hieman sitä tarvitta-
vaa rakkauttakin omaan toimintaan. Ryhmä-

Vertaistukikoulutus  
tuli tarpeeseen

läiset puhuivat rohkeasti omasta tinnitukses-
taan ja olivat hyvin asioista perillä, mm. stres-
siä tulee välttää, sillä sen on tutkitusti todettu 
lisäävän tinnitusta.

Luontoretkellä testattiin eri aistejamme 
ja miten luontoa ja luonnonääniä voi käyt-
tää apuna tinnituksessa. Retken päätteeksi oli 
kilpailuhenkinen mölkkypelituokio. Ryhmä 
kakkosesta tuli kilpailun ykkönen.

Teksi ja kuvat: Raimo Heikkilä

Ryhmäläiset luontoretkellä.

Korvalääkäri Elina Rytsölän esitys.
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Olen Tarja ja iältäni 46 vuot-
ta. Havahduin tinnitukseeni 
4.8.2001, kun olin lomaile-
massa   vanhempieni luona 
maaseudulla. Muistan kun 
ihmettelin, miksi en kuule 
viereisen huoneen seinäkellon 
raksutusta, kunnes tajusin, 
että korvissani on ihan liikaa 
ääntä kuullakseni muuta. 

Tilanne aiheutti melkoisen 
alkujärkytyksen, josta alkoi 
todella kivinen puoli vuotta, 
joka meni tinnitukseen totu-
tellessa. Tinnituksen aiheut-
tajaa ei koskaan saatu, eikä kaiketi saadakaan 
selville, mutta se on minulle nykyisin yhden-
tekevää. Kun tinnitus ilmaantui, se kuitenkin 
pelotti  ja ahdisti - mietin heti, olinko itse sen 
voinut aiheuttaa. 

Tiesin kyllä mitä tinnitus ja huonokuuloi-
suus on, joten osasin suojautua melulta. Pi-
din aina huolen siitä, että mukanani oli korva-
tulpat. Minulla ei myöskään havaittu kuulon 
alenemaa – päinvastoin, kuuloni oli huippu-
kunnossa. Purennasta ei löydetty tinnituksen 
aiheuttajaa, eikä myöskään niskahartia –seu-
dun lihaksista tai luuston rakenteesta. Myös-
kään mitään sairautta ei pystytty diagnosoi-
maan. Korvalääkärin kanssa tulimme siihen 
tulokseen, että sen aiheutti minulle opiskelu-
jeni lopputyön aiheuttama stressi ja läheiseni 
kuolemasta johtunut traumaattinen reaktio.

Tuntui äärimmäisen epäreilulta, että minä 
joka pidin huolen korvistani ja kuulostani, 
saan tinnituksen! Ja kaiken lisäksi myös hype-
rakusian, johon havahduin hyvin pian tinni-
tuksen tulon jälkeen. Pahinta oli se, että mi-
nä pidin hiljaisuudesta, mutta nyt sitä ei enää 
koskaan ole. Liikenteen äänet tuntuivat kuin 
naulaa olisi työnnetty korvaan ja väsyin eri ää-
niin todella nopeasti. Yhtäkkiä elämä oli vain 
”möykky”, joka ei pysty toimimaan tai ajat-
telemaan. Turhauduin, suutuin ja masennuin. 
Elämässä ei ollut enää mitään hauskaa vaan 
päivät täyttyivät itkusta, surusta ja henkises-
tä kivusta. Tilannetta helpotti se, että silloises-

Minun tinnitustarinani
sa työpaikassani oli ihminen, 
jolla oli myös tinnitus. Hän 
sanoi, että sen kanssa oppii 
elämään ja pakko minun oli 
se uskoa, kun häntä katselin. 
Ymmärsin myös sen, että teen 
elämästäni paljon helpom-
paa, kun totuttelen ja tutus-
tun tähän uuteen inisevään/
vinkuvaan/ulisevaan ”häirik-
köön” kuin, että tappelisin 
sitä vastaan ja yrittäisin aina 
peittää sen muilla äänillä. En 
voinut kuvitella katsovani ai-
na televisiota tai kuuntelevani 

musiikkia, sillä pidin rauhasta. En myöskään 
voinut kuvitella, että vielä jonain päivänä tun-
nen hiljaisuutta ja rauhaa. 

Totuttelusta ei tullut helppoa, mutta olen 
edelleen sitä mieltä, että se kannatti. Kotona 
ollessani kuuntelin tinnitusta kuuntelemas-
tani päästyäni ja aloin siihen hiljalleen luoda 
kaveri-suhdetta. Välillä oli helpompaa ja toisi-
naan taas hankalampaa, jolloin harkitsin jopa 
parvekkeelta hyppäämistä. Purin pahaa oloa-
ni pääasiassa liikkumiseen – parasta oli sau-
vakävely syysiltaisin hämärässä järvenrannassa, 
jolloin tuuli ja laineiden loiskuminen ranta-
kiviin toivat luonnonääniä korviini ja saatoin 
hetkeksi unohtaa tinnitukseni. Myös saunan 
kiukaan sihinä tuntui hyvältä ja lämpö ren-
touttavalta. Kävin hierojalla, kokeilin kup-
pausta, akupunktiota ja korvakynttilähoitoa. 
Vyöhyketerapia oli kuitenkin suosikkini vaik-
ka ei sekään poistanut tinnitustani.  Ajan ku-
luessa sain huomata, että ajatukset ovat positii-
visempia ja minulla on tulevaisuuden suunni-
telmia. Toisinaan unohdin koko tinnituksen, 
kun olin uppoutunut johonkin askareeseen. 
Päivistä löytyi enemmän iloa ja aloin taas in-
nostumaan eri asioista. Tuntui hyvältä ajatella, 
että ”taidan olla voiton puolella”.  Hyperakusia 
tasoittui hiljalleen, mutta kuljetan edelleenkin 
yksilöllisiä korvatulppia mukanani, että tarvit-
taessa pystyin kuulemaan musiikin vääristy-
mättä ja osallistumaan keskusteluihin vaikka 
ympärillä olisi hälyä. Tulppia käytin ja käytän 
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edelleen aina ravintolassa, elokuvissa ja muissa 
tilanteissa, missä desibelit tuntuvat vähänkin 
meluisilta – kynnys on matala. Imuroidessa 
ja sähkövatkaimella vatkatessa käytän kuulo-
suojaimia. Tulevaan lentomatkaan varustau-
dun lentämiseen tarkoitetuilla korvatulpilla, 
jotka myös tasaavat painetta korvissa nousu-
jen ja laskujen aikana. Olen sellaisia käyttänyt 
aiemminkin. Ja se hiljaisuus – se tuntuu met-
sässä tuulen humistessa korvissa, haavan lehti-
en havinana ja lempeänä sipaisuna poskissa ja 
käsissä. Hiljaisuus ei kuulu enää korvissa vaan 
tuntuu kehossani. Sanonkin, että minä tun-
nustelen hiljaisuutta – enkä ole muuten ainoa 
tinnittäjä, joka niin tekee!

Monta vuotta meni tinnituksen kanssa 
seesteisesti – emme kumpikaan häirinneet 
toisiamme sietämättömästi vaan matkasim-
me yhdessä melko sopuisasti. Kaikki muut-
tui vuoden 2015 keväällä, jolloin sairastin ag-
gressiivisen korvatulehduksen, enkä saanut he-
ti sitä apua, mitä tarvitsin. Kerroin lääkäreille 
tinnituksestani ja siitä, miten korvieni kipu ja 
lisääntynyt tinnitukseni teki elämästäni sietä-
mätöntä. Myös hyperakusiani ponnahti uu-
siin ulottuvuuksiin, joka teki olemisesta en-
tistä hankalampaa. En kuitenkaan saanut hel-
potusta nukkumiseen, saatikka ahdistuneisuu-
teen, koska ”kyse on vain korvatulehduksesta, 
joka menee aikanaan ohitse”.  Ilmeisesti vaiku-
tin potentiaaliselta lääkkeiden väärinkäyttäjäl-
tä, koska sain osakseni ainoastaan vuorisaar-
nan siitä, miten helposti sellaisiin lääkkeisiin 
jää koukkuun! Tuntui käsittämättömältä, että 
tästä kaupungista ei löytynyt ainuttakaan lää-
käriä, joka olisi pystynyt asettumaan asemaa-
ni ja uskomaan, että minä itse tiedän miten 
tämän kanssa tulisi toimia – olenhan sen jo 
kertaalleen kokenut. Terveyskeskuslääkäri ei 
voinut tinnituksen vuoksi antaa kolmea päi-
vää enempää sairauslomaa, koska kyseessä on 
”ainoastaan oire” ja ”pitäisi vaan nukkua väsy-
mys pois”. En jaksanut taistella. Kesän lopul-
la oma korvalääkärini palasi lomalta ja pääsin 
tilanteen ymmärtävän ammattilaisen vastaan-
otolle – vihdoinkin! Korvalääkärini muisti vie-
lä minut vaikka olihan viime näkemästämme 
ehtinyt vierähtämään jo yli 10 vuotta. Pelkäs-
tään se, että sain lopulta osakseni ymmärrystä 
ja apua mitä tarvitsin, tuntui lottovoitolta ja 

tunnelin päässä alkoi pilkottamaan valoa. Ta-
pauksesta seurasi taas uusi puolivuotinen tivoli 
pahentuneeseen tinnitukseen opettelemiseen, 
eikä se tuntunut sen helpommalta kuin ensim-
mäiselläkään kerralla.  Minulla oli kuitenkin 
koko ajan se tunne, että jonain päivänä tilan-
ne helpottuu.

Nyt on se päivä. Ollut jo reilun vuoden. Ny-
kyinen tinnitukseni on muuttuvaista sorttia: 
välillä se on kulkusten kilinää, toisinaan taas 
sihinää tai ininää. Vähän sen mukaan, mi-
ten kiireinen tai hälyisä päivä on työssä ollut. 
Hoidan itseäni edelleen käymällä kuntosalilla 
ja lenkillä, mutta teen sen keho-ystävällisesti. 
Personal trainerini on laatinut minulle toimin-
nallisen kuntosaliohjelman, joka vahvistaa sy-
viä lihaksia ja lisää kehon liikkuvuutta. Olen 
vakuuttunut siitä, että perimmäinen ongelma 
on nyt niskahartian, kaulan ja pään alueen pie-
nissä lihaksissa, jotka ovat välillä niin tuntu-
vasti jumissa, että jopa suun ammolleen avaa-
minen on työlästä . Kävin voice massage -hoi-
dossa ja hierojani kyllä vahvisti ajatukseni, 
joten hoidot jatkuvat. Tilanteen pahentuessa 
olin niin stressaantunut ja ahdistunut, että se 
tuntuu jääneen kehooni jännitykseksi.  Kä-
vin hiljattain myös uusimassa yksilölliset kor-
vatulppani. Autossa pitkään matkustaminen 
on hieman hankalaa ajomelun aiheuttaman 
rasituksen vuoksi, mutta vielä olen selvinnyt 
käyttämällä välillä korvatulppia tai pumpulei-
ta korvissani. Markkinoille tulleet QuietOn 
-korvatulpat vaimensivat hyvin ajomelun, 
mutta tinnitukseni on voimakkuudeltaan sitä 
luokkaa, että vain sen kuunteleminen on epä-
miellyttävää. Loppujenlopuksi tinnituksesta 
eroon pääseminen ei ole edelleenkään se pää-
määrä, mutta olisihan se mukavaa jos korvissa 
olisi vähän rauhallisempaa.

Kaikille tinnittäjille haluaisin sanoa, että 
tinnitukseen tottuminen on mahdollista. Ol-
kaa kärsivällisiä ja antakaa itsellenne ja kehol-
lenne aikaa sopeutumiseen – ei ole kiire min-
nekään. Ihminen on yllättävän vahva, silloin 
kun sitä tarvitaan. Älkää eristäytykö elämästä 
vaan antakaa mennä. Vaikka ei enää olisikaan 
hiljaista hetkeä, sen voi tuntea muilla aisteilla. 
Elämä kantaa!

Terveisin Tarja
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Vieressä olo on ymmärtämistä, mutta aut-
taa ei voi. Kun toinen on otsa rypyssä, näyt-
tää ahdistuneelta, ei puhu ja pyörii sängyssä 
nukkumatta, ovat keinot vähissä. Ostin tinni-
tustyynyn kerran joululahjaksi, mutta eihän 
sekään ole aina mukana – eikä se aina auta. 
Musiikkia suoraan omiin korviin kuulokkeil-
la, meren kohinaa. Jos koko ajan kuuluu kai-
vinkoneiden ääntä ja sen lisäksi paria muu-
ta surinaa, suhinaa, ininää tai jotain omasta 
päästä, luulisi, että siinä tulee hulluksi. Vaa-
ditaan paljon, että ei tule. 

Täytyy yrittää jotain rautaista keskittymis-
tä johonkin – valvomista, unen tulon odot-
tamista, TV-sarjojen seuraamista keskellä yö-
tä väsymyksen ääreen, jossa uni lopulta tulee. 
Toisen on oltava hiljaa, tai ainakaan kysymyk-
siä ei kannata kysyä. Oletko vihainen? – Ei 

Tinnitus vie miehen 
hän ole. Voinko minä tehdä jotain? – En voi. 

Minulta meni silti monta vuotta, ennen 
kuin tajusin edes sen, minkä nyt tiedän. Tin-
nitus voi olla tosi paha, mutta onneksi se ei 
ole koko ajan yhtä paha. Mikä sen kulloinkin 
laukaisee, on epäselvää. Aiheuttaako väsymys 
enemmän tinnitusta vai päinvastoin? 

Ensimmäisenä yhteisenä kesänä olimme 
suuren meren rannalla monta tuntia joka päi-
vä. Meri toi aaltoja ja ne lievittivät, ne häi-
vyttivät, ne auttoivat. Pyrimme pääsemään 
suuren meren rannalle taas uudelleen, mutta 
usein on tyydyttävä omaan pieneen rantaan ja 
odotettava tuulta, aurinkoa, kesää. 

Minun on edelleen vaikea sanoa, milloin 
tinnitus taas tulee todella pahana. Hämmäs-
tyn edelleen sitä kontaktin puutetta, mikä sil-
loin välillämme on. Kun tinnitusta ei ole ko-

Eräänä yönä se tapahtui. Jyrinää ja kohinaa, 
joka rikkoi hiljaisuuden. Harmitti nousta 
katsomaan ikkunasta mistä on kysymys, kai-
vinkoneeksi arvelin. Ulkona näytti rauhal-
liselta, ja äänet vain jatkuivat. Miksi muut 
nukkuivat, mutta minä huonokuuloisena he-
räsin? 

Tässä vaiheessa tajusin mistä on kysymys, 
tinnituksesta! Varmaan ohimenevää ajattelin 
aamua odotellen.

Ei mennyt ohi. Nyt noin 30 vuotta myö-
hemmin on tilanne sama. Muille kuulumat-
tomat äänet ovat nyt osa elämääni. Nopeasti 
kävi myös selville, ettei parannuskeinoja ole. 
Alkoi sopeutuminen.

Poisoppiminen on minulle paras tapa vä-
hentää tinnituksesta aiheutuvaa haittaa. Siis 
”äänet” pysyvät, mutta ohjaamalla ajatukset 
pois tinnituksesta ja rikastuttamalla ulkoista 
äänimaailmaa pärjää päivisin. Mutta ne yöt! 
Lähes säännöllisesti herään kahden ja kolmen 
välillä yöllä. Uni kevenee ja tinnitus voittaa. 
Tämän jälkeen uni on katkonaista, tai sitä 

Menetetty hiljaisuus
ei enää saavuta. Olen siis aamuvirkku ja il-
lan torkku. Aamupala on muillekin valmii-
na, mutta myöhäisen illan viettoon minus-
ta ei ole.

 Tinnitus toi minulle aivan oman hiljai-
suudenkäsitteen. Se löytyy aavan meren ran-
nalta, isojen aaltojen jyminä ja tuulen suhi-
na antavat riittävä laajan äänimaailman, joka 
peittää tinnitukseni lähes täysin. Oma hiljai-
suuteni. Ja olen tasavertainen muiden rannal-
la olevien kanssa!

Apuvälineitä on myös käytössäni. Tinni-
tustyyny ja siihen netistä valitut luontoäänet 
auttavat illalla nukahtamiseen, kuten myös 
tylsät tv-ohjelmat. Valkoinen kohina on 
myös hyvä taustaääni.

Hiljaisuus, joka ennen tinnitusta oli tärkeä 
rentoutumiseen, on nyt menetetty. Tilalla on 
uusi ulkoisilla äänillä tuotettu ”hiljaisuus”. 
Tätä on muiden joskus vaikea ymmärtää. 

Onneksi läheiset osaavat suhtautua asiaan. 

Juha Nyman
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kenut, on sitä vaikea ymmärtää ja vielä vaike-
ampi käsittää sen jatkumista, toisen tuskaa. 
Pelkään, miten se kuluttaa ihmistä. Psyykkiset 
voimavarat ovat kovilla, kun nukahtaminen 
karkaa ja äänet jatkuvat. 

Ei hän ole ainoa, jolla tiedän olleen tinni-
tusta. Olen kuullut muiltakin siitä, eri asioi-
hin liittyen, mutta olen luullut sen olevan 
lievää, ohimenevää ja jotenkin ohitettavissa. 
Millaisena se kunakin päivänä eri aikoihin on, 
on yksilöllistä. Se ei varmaankaan liity pari-
suhteeseen, mutta se vaikuttaa parisuhtee-

seenkin. Kun se vaikuttaa uneen, se vaikut-
taa yöhön ja päivään, työhön ja vapaa-aikaan, 
ihmissuhteisiin, olotilaan yksin ja ryhmässä. 

Hän kulkee ohitseni saunaan. Kysyn tinnit-
tääko – vastaus on tottakai. Silti tulee hymy. 
Ehkä suihkun sihinä taas sopii tänään hiukan 
lievittämään. Ehkä uni tulee illalla, aamuyön 
herääminen jää vain parin tunnin mittaiseksi, 
aamu alkaa paremmin, huomenta hän sanoo 
seuraavan hymyn kera. Toivon niin. 

Pirjo Wiksten

Korvien soiminen on varmaan melko jokai-
selle tuttu ilmiö. Yleensä se voi kestää kor-
keintaan joitakin minuutteja tai kymmeniä 
minuutteja,  mistä ei pääse tulemaan ongel-
maa. Kun korvien soiminen ei lopu eli siitä 
tulee jatkuvaa puhutaan tinnituksesta, josta 
kärsii Suomessa noin 15 % ihmisistä ja heis-
tä noin 7 % tinnitus on häiritsevää, osalla 
vaikeuttaa jokapäiväistä elämää monella ta-
valla. Pahimmillaan tinnitus invalidisoi ih-
misen työkyvyttömäksi. Kuitenkaan Kela ei 
luokittele sitä sairaudeksi, eikä näin ole kor-
vauksen piirissä.

Tinnitus ei ole tämän päivän ilmiö, jo 
muinaisessa Egyptissä tehtiin kallonporauk-
sia, joiden avulla päästettiin tinnitusääni ulos 
päästä. Eikä siitä ole pitkää aikaa kun meil-
läkin lääkärit pitivät tinnitusta mielenterve-
yteen liittyvänä ilmiönä.

Tinnitus voi syntyä monesta eri syystä, 
yleisin aiheuttaja on voimakas meluisku kor-
viin, muita aiheuttajia voivat olla päävam-
mat, Menierin tauti, Akustikusneurinooma 
tai muu korvasairaus. Vanhemmiten monilla 
kuulonaleneman myötä tulee tinnitus, joka 
voi olla hyvin erilaista ääntä, toisilla mata-
laa hurinaa ja toisilla korkeaa sihinää ja vin-
kunaa.

40 vuotta  
tinnituksen kanssa

Minun tinnitustarinani on ehkä vähän 
poikkeava. Ollessani Afrikassa 70-luvun 
puolessavälissä  (noin 3 vuoden ajan) sain 
todella kovan flunssan, pää särki, korvat sär-
ki, kova nuha tuli jonkin verran tasapaino-
vaikeuksia, en pystynyt lukemaan tekstiä.  
Tullessani Suomeen ja suoraan Aurooran sai-
raalaan, jossa tutkittiin ettei se mitään viruk-
sen aiheuttamaa tautia. Sain suonen sisäisesti 
vahvaa antibioottia, lääkärit ovat myöntäneet 

Marja-Leena Rekola
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että sitä ei silloin ehkä osattu vielä annostel-
la oikein. Tämän jälkeen oikea korvani alkoi 
suhista. 

 Se ilmeisesti tuhosi kuulohermoni, eli ne 
pienet kuulokarvat korvan simpukassa. Kor-
vatulehdus meni ohi, mutta huomasin pien-
tä sihinää toisessa korvassa. Siihen en paljon 
kiinnittänyt huomioita, kävin töissä ja elä-
mä jatkui täällä normaalisti. Siitä on noin 40 
vuotta aikaa. Tinnitus oli siihen aikaan asia, 
josta ei paljon puhuttu eikä niin paljon tie-
dettykään. Korkeintaan vanhemmat ihmiset 
puhuivat että korvat soi. 

Töissä en puhunut korvieni soimisesta, 
ajattelin että leimataan todella vaikka mie-
lenterveysongelmaiseksi.

Lääkäri sanoi että se on korvien soimista ei-
kä sille mitään voi. 80-luvulla pääsin yksityis-
lääkärin kautta sairaalaan tutkimuksiin, mm. 
tehtiin kuulontutkimusta, magneettikuvaus, 
jolla suljettiin pois mahdolliset vakavat kas-
vaimet ym. sairaudet. Tulos oli että kuulo-
hermot ovat kuin ” laossa”, ja  jonkin verran 
kuulonalemaa. En vielä tarvinnut kuulolai-
tetta. Todettiin vain että sille ei voi mitään. 
Silloin ei  tinnitus vielä ollut niin tuttu edes 
lääkäreille, eikä ollut mitään asiaa helpotta-
via asioita. 

90-luvulla jouduin polkupyöräkolariin, 
jossa poskiluuni murtui. Se leikattiin nuku-
tuksessa. Herättyäni tunsin korvieni soivan 
entistä enemmän myöskin se terveempi kor-
va.  Tinnitus tuntui ylivoimaiselta kestää, mi-
kään ääni ei sitä enää peittänyt. Olen ajatellut 
olisiko tähän auttanut se ylipainehappihoito, 
jota mm. sotilaat saivat jos sattui jokin kova 
pamaus lähellä. Olin stressaantunut ja ma-
sentunut, onneksi hakeuduin terveyskeskuk-
sen terapiaan ja sain sieltä apua ensi hätään. 
Stressin on todettu vaikeuttavan tinnitusta. 
Pahimmillaan se vei osan toimintakykyä, ja 
jouduin jäämään pois vakituisesta  työstäkin. 

 Kuulokeskuksesta sain kuulolaitteen, mikä 
jonkin verran tavallaan peittää sitä tinnituk-
sen ääntä, eli kun kuulee paremmin muut ää-
net sitä vinkunaa ei niin paljon huomaa. To-
sin käytän sitä vain tilanteessa jossa on paljon 
ihmisiä kokoontunut, esim. kokouksissa kun 
en saa mitään selvää jos kaikki puhuvat yhtä 

aikaa, puheensorina on yhtä ” puuroa”.
 Ensimmäinen suuri tinnitusseminaari pi-

dettiin muistaakseni 2002 Helsingissä Fin-
landia-talossa.  Myöskin sairaaloissa oli ns. 
ensitietokursseja,  joita järjestetään nykyään 
pienimuotoisempina, 

Vuonna 1997 tuli Suomen Tinnitusyhdis-
tys ry:n perustaja Kauko Saari, paikkakunnal-
leni pitämään luentoa  tinnituksesta. 

Hän oli itse joutunut jäämään  muusi-
kon työstä työkyvyttömyyseläkkeelle. Tin-
nitusvertaistuki perustettiin paikkakunnal-
leni. Minä lupauduin vastaavaksi hoitamaan 
ilmoitukset, keittämään kahvit ja avaamaan 
oven. Näin lähdin mukaan Tinnitusyhdistyk-
sen toimintaan, ja siitä lähtien olen ollut ver-
taistukitoiminnan vastuuhenkilönä omalla 
alueellani ja viimeiset 10 vuotta Tinnitusyh-
distyksen hallituksen jäsenenä. Tinnitusyh-
distys on Kuuloliiton jäsenjärjestö. Kerhos-
samme on ollut erilaisia teemoja ja luentoja ja 
ihan yleistä keskustelua ja kokemusten vaih-
toa. Monet ovat kokeneet saavansa apua, on 
ollut kävijöitä, jotka käyvät kerran tai kaksi ja 
hyvin moni käy säännöllisesti. 

Vapaamuotoiset vertaistukitapaamiset ovat 
monelle olleet tärkeitä, itse olen saanut niistä 
paljon tukea ja voimaa, koen etten ole yksin.

Olen saanut olla mukana monissa Kuulo-
liiton järjestämissä koulutustilaisuuksissa ja 
kursseissa, joista olen saanut paljon apua ja 
voimaa kestää tätä ikuista vinkumista.

 Ikävää on että niin monet nuoret, jotka 
eivät tiedä tai välitä suojata korviaan, saavat 
tinnituksen. Monet ovat todella epätoivoisia, 
niin kuin minäkin olin ja varsinkin jos on 
muita huolia ja murheita elämäntilanteesta 
johtuen. Elämä tuntuu pysähtyneen, valo-
pilkkua ei näy.

Tinnitus ei ole hävinnyt päinvastoin se on 
iän myötä lisääntynyt, nyt ei mikään ääni 
enää ”peitä” sitä.

Mutta tänä päivänä ollessa, olen niin sano-
tusti sinut sen kanssa, se viheltää siellä korvas-
sa, se on osa minua. Eniten se haittaa yöunia, 
saada unen päästä kiinni ja varsinkin kun he-
rää keskellä yötä. Siihen olen saanut lääkäriltä 
Rivatril tabletteja, otan puolikkaan ja neljän-
nes tabletin tarvittaessa.

M
IN

U
N

 T
IN

N
IT

U
S

T
A

R
IN

A
N

I 



13

Aina tinnitusta ei huomaakaan, varsinkin 
kun on mielenkiintoista tekemistä, ja mu-
kava harrastus. Olen harrastanut kudontaa, 
englannin opiskelua, itämaista tanssia ja la-
vatanssia. Varsinkin tanssiharrastuksessa, 
musiikkia kuunnellen ja askeleita miettien, 
unohtaa tinnituksetkin. 

Muutimme 12 vuotta sitten maalle tyt-
tären lähelle ja olen jonkin verran hoitanut 
ja ollut mukana laspsenlasteni elämässä. Se 
on ollut minulle suuri voimavara, antaa tar-
koituksen elämälle.  On ollut todella ihanaa, 
kun saa olla mukana lasten kanssa touhua-
massa, katsella heidän uskomatonta innostus-
ta ja iloa, se auttaa unohtamaan tämän oman 
vaivan. 

Lisäksi olen mukana matkailualan yhdis-
tyksessä ja mieheni kanssa toimitamme alan 
lehteä, joka on aineiston keräämisen ja ta-
loushallinnon kanssa ainakin puolipäiväinen 
työ. Yhdistys tekee myös erilaisia matkoja 
mm. teattereihin, jotka virkistävät osaltaan 
arkipäivä.  Rauhoittava asia on luonnossa ja 
vaikkapa sienimetsässä kävely.

Yhteiskunnassa ”melusaastekin” on lisään-
tynyt valtavasti, aina nuoremmat jo nuorem-
mat kärsivät tinnituksesta, olen tavannut jopa 
lapasia, joilla on tinnitus. Tulevaisuus tuntuu 
todella epätoivoiselta.

Tinnitus on todella vakava ja invalidisoi-
va oire, jota  monet lääkäritkään eivät vielä 
ota vakavasti tai sitten heillä ei ole tarpeek-
si tietoa siitä. 

Monenlaisia hoitomuotoja olen minäkin 
kokeillut akupunktiota, hermoratahierontaa, 
homeopatiaa, korvakynttilähoitoa jne.  tois-
taiseksi tuloksetta. Helpottavia asioita on, ku-
ten erilaisia maskereita, jotka tuottavat erilai-
sia ääniä ja voivat näin helpottaa esim. unen-
saantia. Koeryhmissä on terapeutin avulla  
kokeiltu ns. ”poisoppimishoitoa”, jossa ope-
tellaan olemaan kuulematta tinnitusta.

Mutta nekään koetulokset eivät ole kovin 
lohduttavia.

Yksi asia, jonka on todettu jossain tapauk-
sissa voivan auttaa olisi ylipainehappihoito, 
jos sitä saa melko nopeasti jonkun äkillisen 
melutapahtuman jälkeen. Mutta laitteita on 
niin vähän ettei sitä käytännössä ole mahdol-
lista saada. Lisäksi lääkärit pyytävät odotta-
maan jos korvien soiminen olisi ohimene-
vää ja silloin tämä hoito on jo liian myöhäis-
tä aloittaa, ne kuulohermot eivät enää nouse 
sieltä.

Ensiarvoisen tärkeää olisi tiedottaa kuinka 
tärkeää korvien suojaaminen esim. melulta 
on. varsinkin nuorilla ja lapsilla.  Nuoret ei-
vät aina tule sitä miettineeksi, diskoissa, fes-
tareilla, elokuvissa tai musiikkiharrastuksissa 
jne. Monilla festareilla on nyt jo kyllä jaossa 
korvatulppia.  Meluisissa töissä työpaikoilla 
jo kiitettävästi käytetään kuulonsuojaimia.  
Olen oppinut olemaan niin etten kiinnitä 
siihen koko aikaa huomiota. Mukavat har-
rastukset ja kiinnostuksen kohteet auttavat 
unohtamaan sen. 

Suomen Tinnitusyhdistys ry:n 

VUOSIKOKOUS
Aika  14.10.2017 klo 13.00
Paikka LINK Lahden järjestökeskus (ent. Invakeskus), 
 Hämeenkatu 26 A, 15140 Lahti
Asiat Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 13 § :ssä 
 mainitut syysvuosikokoukseen kuuluvat asiat.

Jokainen yhdistyksen jäsen on tervetullut kokoukseen

Suomen Tinnitusyhdstys ry:n hallitus Kahvitarjoilu
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Konsertin jälkihiki, helpotusta, innostusta. 
Lauletaan Viittoen -kuoro on esiintynyt Lah-
den maineikkaassa Sibeliustalossa. Joku ky-
syy johtaja Raija Lihr-Viikinniemeltä: ”No 
mihin seuraavaksi?” Spontaani vastaus: ”Var-
maankin oopperaan!”

Melkein samaan aikaan toisaalla Lahden 
Oopperan aivoriihi työstää uutta produk-
tiota. Yhtäkkiä kuoromestari Outi Leppäsen 
mieleen pälkähtää idea: ”Entä jos oopperam-
me Pohjan neiti myös viitottaisiin? Eikö Lah-
dessa olekin jokin viittova ryhmä?” Leppäsel-
lä ei ole mitään sen tarkempaa tietoa, mutta 
tuumasta toimeen ja yhteyttä ottamaan!

Näin nämä toisilleen tuntemattomat kult-
tuuriyhteisöt löytävät toisensa. Yhteistyön 
hedelmä on syksyllä nähtävissä Lahden Pik-
kuteatterissa. Siellä esitetään Oskar Meri-
kannon romanttinen seikkailuooppera Poh-
jan neiti (1898) laulettuna ja viitottuna. Teos 
oli aikanaan ensimmäinen suomenkieliseen 
tekstiin sävelletty ooppera. Siitä on Suomen 
100-vuotisen itsenäisyyden aikana tehty vain 
yksi tuotanto eikä sitä ole koskaan levytetty. 
Kyseessä on siis todellinen harvinaisuus.

Pohjan neiti perustuu Kalevalan kertomuk-
siin, jotka on laulettavaan muotoon muokan-
nut Antti Rytkönen. Siinä Väinö jatkaa vai-
mon etsintää Ainon jälkeen. Pohjolan emäntä 
Louhi on kiinnostunut naittamaan tyttärensä 
Väinölle. Tämän nuorempi veli, taitava sep-
pä Ilmari olisi nuorelle neidolle sopivampi. 

Viittojat Kalevala-
seikkailussa

Kumpiko heistä lopulta saa Pohjan neidin sy-
dämen? Voittaako rakkaus vai politiikka?

Myyttisen tarinan loihtii näkyville ohjaa-
ja Jermo Grundström. Ruotsalaisena hän ha-
luaa sävyttää visuaalista asua yleiseurooppa-
laiseen suuntaan. Totuttuja mielikuvia Gal-
lén-Kallelan pohjalta ei silti haluta romuttaa. 
Grundström innostui heti viittomisideasta. 
Hänen isoäitinsä on sattumoisin ollut viitto-
makielen opettaja.

Jos Leppänen olikin alun perin ajatellut, 
että viittojat voisivat olla tulkkeina jossa-
kin lavan sivulla, ohjaaja otti heidät mukaan 
näyttämötoimintaan. Jokaisella roolihenki-
löllä on oma viittojansa, ja kuoron joukos-
sa on muutamia. Laulajatkin käyttävät viit-
tomia hetkittäin. Tämä lienee ensimmäinen 
kerta, kun Suomessa pyritään esittämään ko-
konainen ooppera tällä tavoin. 

Grundströmin sekä koreografi Jyri Num-
misen mielestä viittomat eivät ole irrallinen 
lisä vaan tehostavat ilmaisua ja parantavat 
ymmärrettävyyttä myös kuulevalle yleisöl-
le. Klassisessa laulutekniikassa kun on toisi-
naan tehtävä kompromisseja tekstin selvyy-
den suhteen äänenlaadun hyväksi. Lisäksi ka-
levalaissävyinen teksti sisältää sellaisia vanhan 
suomen sanoja, jotka on parasta kääntää kä-
siohjelmassa nykysuomeksi kuulevaakin ylei-
söä varten.

Mittavan työn tekstin kääntämisessä viit-
tomiksi on tehnyt Raija Lihr-Viikinniemi, 

Lahdessa esitetään oopperaharvinaisuus
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kokenut ja tunnustettu viittoen laulamisen 
pioneeri. Hän on selvittänyt outojen sanojen 
merkitykset Kalevalan sanakirjan perusteella. 
Lisäksi hän on kehittänyt uusia viittomakieli-
siä ilmauksia vastaamaan Kalevalan keskeisiä 
käsitteitä. Esimerkiksi Sampo, josta kukaan ei 
oikeastaan tiedä mikä se on, saa nyt muodon 
”onnen luoja”.

Viittojille antoisaa ja erilaista on olla osa-
na suurta työryhmää. Kansanomaisten tans-
sikoreografioiden opettelu, viittomien tarkka 
ajoitus sekä vahva ilmaisu käsillä ja ilmeillä 
vaativat entistäkin tiukempaa keskittymistä ja 
paljon rohkeutta. Lihr-Viikinniemi ja hänen 
kollegansa kuitenkin kertovat, että vastaan-
otto oopperalaisten joukkoon on ollut läm-
pimän välitön.

Mitään negatiivista asennetta kuulorajoit-
teisten musiikkiharrastusta kohtaan ei ole ol-
lut havaittavissa: ”Viittojien kuoron eteen-
päin vieminen ympäröivässä maailmassa on 
ollut jatkuvaa taistelua. Asian arvo ymmärre-
tään vain harvoin. Ihanaa, että meidät otet-
tiin osaksi oopperaa samalla tavalla kuin kaik-
ki muutkin tekijät!” Oopperan nimiosan esit-
täjä, sopraano Pirjo Leppänen puolestaan sa-
noo: ”Minusta on mukavaa, että minulla on 
viittojapari. Voi vaihtaa ajatuksia roolista, ja 
on ollut kiva tutustua mielenkiintoiseen ih-
miseen, jota muuten en olisi koskaan tavan-
nut.”

Koska oopperaväki ei ole tiennyt juuri mi-
tään viittojista eivätkä viittojat paljoa oop-
peran tekemisestä, ongelmiakin on syntynyt 
puolin ja toisin. Harjoitusaikataulu on ajoit-
tain varsin tiivis ja sen sovittaminen viittojien 
muuhun elämään melkoinen pähkinä. ”Tun-
nustan etten ollut ikinä edes kuullut kirjoi-
tustulkeista, emmekä osanneet etukäteen ot-
taa huomioon heidän mukanaoloaan harjoi-
tuksissa,” kertoo Outi Leppänen. ”He ovat 
olleet erittäin taitavia ja sopeutuneet hienosti 
monikieliseen työympäristöönsä meillä.”

Ohjaajan, solistien ja kuorolaisten yhtei-
nen haaste on ottaa huomioon viittomakieli-
sen ilmaisun vaatimukset. Luonnollisestikin 
viittomien täytyy näkyä, kukaan ei saisi tulla 
eteen seisomaan. Lisäksi solistien vuoropuhe-
lua viittovilla täytyy olla näköyhteys toisiin-

sa. Vaikeusastetta lisää se, että kuoro ja viitto-
jat ovat varsin kokemattomia lavatyöskente-
lyn suhteen, heillä ei ole tottumuksen tuomia 
silmiä selässä. Onneksi ohjaaja on tottunut 
käsittelemään joukkoja musiikkiteatterilaval-
la. Tanssijana aloittanut Grundström on opis-
kellut Lontoossa ja niittänyt mainetta erityi-
sesti musikaaliohjaajana.

Pohjan neidin näyttämöllepano perustuu 
paljolti 3D-videokuvitukseen, jonka suun-
nittelee Toni Haaranen. Se onnistuu hyvin 
Lahden Pikkuteatterin tummaseinäisessä sa-
lissa. Tällä kertaa teos esitetään pianon säes-
tyksellä, koska siitä ei ole painettu nuottima-
teriaalia orkesterille ja koska sali on pienehkö. 
Musiikinjohdosta ja säestyksestä vastaa Jen-
na Ristilä.

Pohjan neiti on nähtävissä vain kuudesti 
14.10. - 8.11.2017. Liput kannattaa hankkia 
ennakkoon, koska katsomoon mahtuu ker-
rallaan vain 160 katsojaa. Esityksessä ei suo-
sitella käytettäväksi kirjoitustulkkeja, koska 
laitteiden käyttö saattaa häiritä kuulevia kat-
sojia. Teksti on kuitenkin ostettavissa vihko-
sena ennen esitystä tai esitysperiodin aikana 
ladattavissa sähköisesti Lauletaan Viittoen 
ry:n sivulta lauletaanviittoenry.fi. 

Iloiset lahtelaiset oopperan viittojat suo-
sittelevat Pohjan neiti -esitystä aivan kaikille, 
mutta heidän mukaansa erityisesti kuuroille 
ja kuulorajoitteisille tämä on mahdollisuus 
kokea jotakin hyvin harvinaista, heitä varten 
alusta alkaen suunniteltua. Viittomakielen vi-
suaalisuus antaa paljon myös katsojille, jotka 
eivät ymmärrä viittomakieltä, koska viitto-
makielen kauneus on yllättävää. ”Tervetuloa 
Lahteen! Tätä ei kannata jättää väliin!”

Oskar Merikanto: Pohjan neiti. Libret-
to: Antti Rytkönen. Ohjaus: Jermo Grund-
ström. Musiikinjohto ja säestys: Jenna Ris-
tilä. 3D-videoprojisointi- ja valosuunnitte-
lu: Toni Haaranen/Mörkövalo. Koreografia: 
Jyri Numminen. Rooleissa mm. Juha-Pekka 
Mitjonen, Pirjo Leppänen, Kimmo Turunen, 
Anne Korpelainen. Lahden Oopperakuo-
ro, kuoromestari Outi Leppänen. Lauletaan 
Viittoen -kuoro, joht. Raija Lihr-Viikinnie-
mi. Paikka: Lahden Pikkuteatteri, Loviisan-
katu 8. www.lahtiopera.com, 
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Kouvolan Tinnareiden kaikille 
avoin tinnituksesta kärsivien 
vertaistukitilaisuus pidettiin 
maanantaina 15. toukokuu-
ta Kouvolan Tuulensuojassa, 
Hallituskatu 9. Tlaisuudes-
sa oli mukana myös bioreso-
nanssi terapeutti Ilari Tihula, 
joka kertoi hivenaineista ja vi-
tamiineista. Myös muutamat 
osanottajat käyttivät mahdol-
lisuutta omakohtaiseen testaa-
miseen.

Ilari Tihula kertoi, että Bio-
resonanssiterapia perustuu 
biofysiikkaan, kvanttiteoriaan 
ja kiinalaiseen lääketieteeseen 
eli se on energialääketiedettä. 
Siinä akupisteiden kautta mi-
tataan kehon elinten ja kudos-
ten tasapaino.

Mielenkiintoinen väite oli, 
että monella ihmisellä on ke-
hossaan Narumato. Minulle 
tämä väite tuli yllätyksenä ja 
en oikein asiaa uskonut. Mut-
ta uskon, että on yliluonnol-
lisia asioita, joihin nykyinen 
lääketiede anna vielä vastauk-
sia.

Ilari Tihulan mukaan Bio-
resonanssiterapialla voidaan 
myös mitata vitamiinien, ki-
vennäisaineiden, entsyymien 
ja muiden ravintoaineiden 
puutteita. Bioresonanssihoi-
to tehdään tietokoneohjatul-
la MSAS-Professional laitteel-
la. Analyysi ei korvaa lääkärin 
tekemiä tutkimuksia ja hoito-
määräyksiä.

Raimo Heikkilä
Varapuheenjohtaja

Tinnareilla oli 
bioresonanssia

Bioresonanssi terapeutti Ilari Tihula
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AKuuloliitto sai Työsuojelurahastolta rahoi-

tuksen Kuulolla työssä –viestintäkampan-
jaan.  Kampanjalla on laaja yhteistyöverkos-
to, johon kuuluu mm. yrityksiä, Työterve-
yshoitajaliitto, OAJ, Työterveyslaitos ja Va-
tes-säätiö.

Kuulolla työssä -viestintäkampanja levittää 
tutkittua tietoa ja käytännön ratkaisumalle-
ja sekä huonokuuloisen työkyvyn tueksi et-
tä meluisuuden vähentämiseksi työpaikoilla. 
Kampanja on suunnattu erityisesti kasvatus- 
ja opetushenkilöstölle sekä niiden työterve-
yshuolloille. 

Viestintäkampanjassa tuotetaan sähköi-
nen opasaineisto, jonka avulla voi perehtyä 
huonokuuloisia tukeviin ratkaisuihin missä 
tahansa työpaikassa Suomessa. Opasaineis-
ton ohjeistukset, ratkaisuesimerkit ja tarinat 
helpottavat konkreettisten muutosten teke-
mistä.

Opasaineiston tavoitteena on, että 1) 
työnantaja, työterveyshuolto ja työnteki-
jä saavat tietoa työolosuhteiden mukautuk-
sista ja niihin saatavista tuista 2) työnteki-

Kuulolla työssä –kampanja 
alkaa lokakuussa

jä tunnistaa mahdollisen kuulonaleneman-
sa, hakeutuu tarvittaessa jatkotutkimukseen 
ja tuntee työtä helpottavat toimintatavat 3) 
työyhteisö oppii huomioimaan huonokuu-
loisen työyhteisössä 4) kasvatus- ja opetus-
alalla tunnetaan melua vähentäviä toiminta-
tapoja sekä akustisten ja tilan käyttöön liit-
tyvien ratkaisujen merkitys melua vähennet-
täessä.

Kampanjasivustoa ja opasaineistoa mark-
kinoidaan omassa sekä yhteistyökumppa-
neiden sosiaalisessa ja painetussa mediassa. 
Kohdennettuja viestejä lähetetään kuntien 
työterveyshuolloille sekä kasvatus- ja ope-
tustoimelle ja edelleen opetus ja päiväkoti-
henkilöstölle. Kampanjasivustoa markkinoi-
daan myös Kuulolla työssä –kuuloautotem-
pauksissa sekä mediatiedotteissa.

Kampanjasivusto avautuu lokakuussa 
2017. Kampanjointi jatkuu 30.6.2018 asti.

Suunnittelija Annina Virta
annina.virta@kuuloliitto.fi, 
puh. 040 545 4710

Kaikille avoimessa tinnituksesta kärsivien 
vertaistukitilaisuudessa 16.1.2017 Kouvo-
lassa. Tinnareiden kesken käytiin vilkas kes-
kustelu tinnituksen synnystä ja sen hoidosta. 
Aitoa huolta kannettiin tinnituksen lisäänty-
misestä ja oikea-aikaisen hoidon saannista. 
Tiedot Kouvolan sairaanhoidon tasosta tule-
vassa SOTE uudistuksessa aiheutti todellista 
huolta. Tyytyväisyyttä osoitettiin tinnareiden 
ja Kouvolan Kuulon yhteistyölle, mikä tulee 
jatkumaan.

Seuraava vertaistukitilaisuus pidettiin maa-
nantaina 15. toukokuuta Kouvolan Tuulen-

Tinnarit Kouvolassa
suojassa. Tilaisuudessa mukana myös bioreso-
nanssi terapeutti Ilari Tihula, joka kertoi hi-
venaineista ja vitamiineista.

Helmikuun 20 päivän vertaistukitilaisuu-
dessa Kouvolan Kuulon edustajat esittelivät 
yhdistyksensä toimintaa.

Maaliskuun tilaisuudessa Kouvolan Tuu-
lensuojassa oli mukana myös Tinnitusyhdis-
tyksen puheenjohtaja Markku Toukola. 

Seuraavat Kouvolan Tinnareiden tilaisuu-
det: maanantaisin 18.9, 16.10. ja 20.11.2017. 
Katso lähemmin tilaisuutta: https://www.
facebook.com/Tinnarit.Kymenlaakso/
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Muutama vuosi sitten minulla oli tilaisuus 
päästä mukaan retkelle Lappiin. Olin kyllä 
käynyt siellä ennenkin, harrastuksen ja työ-
ni vuoksi. En ollut aikaisemmin onnistu-
nut näkemään sitä kuuluisaa Lapin-ruskaa. 
Matkan ajankohta oli syyskuussa. Lähdim-
me matkaan Savitaipaleelta perjantaina kel-
lo kolme kohti Kilpisjärveä. Retkiporukka 
oli tuttuja, siskoja, serkkuja, muita sukulai-
sia sekä lapsuuteni naapureita. Ensimmäi-
nen pysähdys oli Kuopiossa aamiaisen mer-
keissä. Matkan varrella oli kahvi- ym. py-
sähdyksiä.

Matka oli pitkä, vaikka ei siltä tuntunut. 
Kiitos ryhmänjohtajamme Pirkon, joka jär-
jesti monenlaista ohjelmaa, oli yhteislaulua 
ja yksinlaulua, taukojumppaa ja aivojump-
paa, jossa kirjaimia järjestelemällä yritettiin 
saada oikeita vastauksia ja sanoja.

Perillä Kilpisjärvellä oltiin vasta ilta kuu-
den maissa, sopivasti päivälliselle, vai olisi-
ko ollut illallinen. Majoituimme mukaviin, 
kahdeksan hengen hirsimökkeihin, kahden 
hengen huoneisiin.

Retkelle lähdettäessä oli aina kaikkien yh-
teinen aamujumppa ulkona. Sitten kävely-
sauvat viuhuen kohti ensimmäisen päivän 
etappia Saanatunturin huippua, taskuissa 
suolamurusia. Kiipesimme polkuja ja rappu-
sia, joita on kuulemma 800, kohti huippua 
josta näkymät olivat mahtavia. Saanatun-
turin huipulla ei tinnitustakaan oikeastaan 
huomioinut yhtään, vaikuttiko korkealla  
tunturin ohut ilma vai oliko elämys, luon-
non kauneus ja rauha vienyt huomion pois 
tinnituksesta. Alastulo oli vähän helpom-
paa. Kyllä retken jälkeen sauna, iltapala ja 
uni maittoivat. Kylläpä oli aamulla hankala 
kävellä rappuja alakertaan, jalat olivat moi-
sen urakan jälkeen tosi jäykät. Ehkä harjoi-
tuksen puutteesta johtuen. 

Sunnuntai päivän retkellä patikoitiin 
noin 10 kilometriä tunturimajalle nokipan-
nukahvia nauttimaan. Sää oli sateinen ja ki-
vikot liukkaita, pitkospuut purojen ja soi-
den yli osittain lahoja. Katsottiin, että ne 

Muistoja Lapin matkalta

kestävät meidän satakiloisen Raimon, niin 
kyllä meidät muutkin voivat jatkaa huole-
tonta matkantekoa. Nokipannukahvi oli 
hyvää ja virkistävää ja takaisin patikoidessa 
matka tuntui paljon lyhyemmältä.

Maanantai retki suuntautui kolmen val-
takunnan rajalle. Ensin vähän matkaa lai-
valla, sitten patikoiden noin 10 kilometriä 
rajapyykille ja takaisin laivarantaan. Parem-
pikuntoiset ja veteraanit kävelivät 15 kilo-
metrin vaikeamman reitin.

Tiistaina menimme bussilla Norjan puo-
lelle meren rannalle Skebotteniin ostoksille.

Viimeisenä retkipäivänä oli haikea ko-
tiinlähtö. Kotiinpäin matka tuntui ly-
hyemmältä, siis mikäpä on tullessa Suo-
men karttaa alaspäin. Tuliaiseksi ostimme 
poronlihaa matkan varrelta. Yöksi ehdim-
me kotiin muistelemaan mukavaa retkeä. 
Virkistävällä ja elämysrikkaalla matkalla 
tinnitusvaiva unohtui melkein kokonaan ja 
auttoi taas jatkamaan arkipäivää eteenpäin.

Heli Tohka
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Hyvinkää
Petri Kekkonen  p. 0400 545 592
petri.kekkonen@gmail.com
Kaarina Räty  p.040 751 3615
Vertaistukiryhmä kokoontuu:  Järjestö- 
keskus Onnensilta, Siltakatu 6, Hyvinkää
Ilmoituksen Hyvinkään Aamupostissa  
sekä Hyvinkään Viikkouutisissa ja  
yhdistyksen kotisivuilla

Lahti 
Anne Järvisalo p. 050 338 0947
Ryhmä kokoontuu:Lahden Link Keskus, 
Hämeenkatu 26 A 3 krs. 
Ilmoitukset yhdistyksen kotisivuilla.

Jyväskylä
Tarja Heino p. 040 551 9113
tarja.heino@pp.inet.fi

Rauma
Kaisa Saari, kasari3@gmail.com

TINNITUSRYHMÄT YHTEYSTIEDOT:
Kouvola
Raimo Heikkilä p. 040 245 0855,   
raippeheikkila@gmail.com
Seppo Levinsalo 040 838 5866
Vertaistukiryhmä kokoontuu Kouvolan  
Kuulo ry:n tiloissa Tuulensuojassa, Hallitus-
katu 9, Kouvola, joka kuukauden kolmas 
maanantai klo 17.00.

Turku
Leena Rekola p.0500 323 357. 
leena.rekola@elisanet.fi
Vertaistukiryhmä kokoontuu joka kuukau-
den ensimmäinen maanantai klo 18.00,  
Turun Ruusukorttelissa, Puistokatu 11.
Ilmoitukset Turun Sanomien menovinkit 
palstalla ja yhdistyksen kotisivuilla.

Vaasa
Eero Pitkänen p. 040 725 9110
Vertaistukiryhmä kokoontuu joka kuukauden  
1. torstaina Korsholman-puistikko 44. Vaasa.

Kuuloliiton kuuloauto lähti Suomen kierrok-
selle huhtikuussa ja se jatkaa kulkuaan loka-
kuun alkuun. 

- Elokuun puoliväliin mennessä seuloja oli 
tehty reilut 2200, Paula Hesso Kuuloliitosta 
sanoo.

Oulun alueen Kuuloliiton kuntoutussih-
teeri Tiina-Maija Leinonen on ollut muka-
na kymmenellä paikkakunnalla: - Ihmisiä tu-
li tasaiseen tahtiin kuulon testaukseen. Kävi-
jöiden määrä vaihteli 22- 42 välillä. Suurim-
malla osalla oli jatko-ohjauksen tarve eli kyl-
lä kuuloautokiertueelle on tosi tarve! Osal-
la oli kuulo aika paljon heikentynyt, vaik-
ka he itse eivät välttämättä sitä tunnistaneet. 
- Tieto kuuloautosta oli tavoittanut, joten ih-
miset osasivat tulla ja kyselivät, että tuleehan 

Kuuloauto tuo kuulon 
seulonnan kaikkien lähelle

auto ensi vuonnakin. Tarve on pysynyt samana.
 - Erittäin hyvä, että ihmiset lähtevät ha-

kemaan apua heikentyneeseen kuuloon. Kuu-
loautoon on henkisesti pienempi kynnys tul-
la kuin mennä suoraan terveyskeskukseen 
tutkituttamaan kuuloaan. Kuuloautoon voi 
tulla myös hieman huumorin varjolla, ”kun 
tuo vaimo patisti tulemaan” tai ”lapset huo-
mauttelevat huonosta kuulosta, niin kat-
sotaan mikä on tilanne”, Leinonen kertoo. 
Testattavia on tullut tasaiseen tahtiin. Kaik-
ki eivät rynnänneet heti alkuun niin kuin 
viime vuonna jollain paikkakunnalla kävi. 
- Mukana on ollut myös muutamia tinni-
tusihmisiä. Kerroin, miten kuulokojeella on 
mahdollista saada apua myös tinnitukseen, 
Leinonen lisää.

Teksti ja kuvat: Erkki Ahonen
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