
ESTEETTÖMYYDEN TEEMAVUODEN 2018 KILPAILUT YHDISTYKSILLE 

 

Esteettömyyden teemavuoden 2018 aikana on yhdistyksille käynnissä kolme 

kilpailukategoriaa. Kilpailut on tarkoitettu kaikille kuuloyhdistysten vapaaehtoisille. 

Jokaisessa kategoriassa palkintosijat määräytyvät suhteessa yhdistysten jäsenmäärään, 

esim. eniten kartoituksia tehnyt yhdistys suhteessa jäsenmäärään voittaa. Kilpailu alkaa 

10.3.2018 ja päättyy 4.10.2018.  

 

1. Kartoituskilpailu 

 

Tarkoituksena on kartoittaa mahdollisimman monta julkista tilaa, jossa on kiinteästi 

asennettu induktiosilmukka. Silmukka voi olla joko koko tilan kattava tai 

palvelupistesilmukka.  

  

 Kartoitusten tekemiseen on saatavilla erilliset lomakkeet ja ohjeet, jotka 

löytyvät osoitteesta: https://www.kuuloliitto.fi/palvelut/yhdistyksille/raportointi-

ja-lomakkeet/  

 Laskettavaksi kartoitukseksi luetaan vain ne, jotka on julkaistu QLU:n 

ylläpitämillä verkkosivuilla: https://kuulokuvat.fi  

 Kartoitustietojen kirjaamista varten tarvitset tunnukset palveluun. Jos sinulla 

ei vielä ole tunnuksia, voit tilata ne lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 

juha.nikula@qlu.fi. Viestiksi riittää: Haluaisin tilata tunnukset 

kuunteluolosuhdekartoituksia varten.  

 Kilpailuun hyväksyttävistä tiloista on oltava kartoitus- ja julkaisulupa. 

 

Eniten kartoituksia tehnyt yhdistys suhteessa jäsenmäärään voittaa!  

 

2. Silmukoiden ilmiantokilpailu:  

 

Tarkoituksena on löytää mahdollisimman monta julkista tilaa, jossa silmukkaa ei 

ole, mutta sellainen olisi hyvä olla tai jossa olemassa oleva silmukka ei toimi (tällöin 

tila tulisi kartoittaa tarkemmin).  

 

 Ilmoita tila, jossa olemassa oleva silmukka ei toimi tai jossa mielestäsi 

silmukalle olisi tarvetta.  

 Ilmoita myös sopisiko tilaan huonesilmukka vai palvelupistesilmukka.  

 Tee ilmoituksesi QLU:n ylläpitämillä verkkosivuilla: 

https://kuulokuvat.fi/fi/suggest  

 

Eniten ehdotuksia tehnyt yhdistys suhteessa jäsenmäärään voittaa! 
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3. Palveluiden ja verkkopalveluiden ilmiantokilpailu:  
 
Tarkoituksena on löytää mahdollisimman monta palveluntuottajaa, jotka ottavat 

huomioon kuulovammaisten tarpeet. Palveluntuottaja voi olla joko yksityinen tai 

julkinen, esim. pankki, apteekki, uimahalli, virasto, kauppa, tms. Kyseessä voi olla 

myös verkkopalvelu, esim. sivusto tai jokin osa isompaa verkkosivustoa, joka 

täyttää linkin takaa löytyvät asioimis- ja verkkopalveluiden esteettömyyskriteerit: 

https://www.kuuloliitto.fi/materiaalit/  

 

 Ilmoita palveluntuottaja, joka mielestäsi huomioi hyvin kuulovammaisen 

tarpeet.  

 Tee ilmoitus QLU.n ylläpitämillä verkkosivuilla: https://kuulokuvat.fi  

 Valitse ylhäältä välilehti ”Ruusut” ja seuraa ohjeita. 

 

Eniten ehdotuksia tehnyt yhdistys suhteessa jäsenmäärään voittaa!  

 

 

 

Pääpalkinnot 

 

1. Kartoituskilpailu: Induktiosilmukkavahvistin asennettuna 

2. Silmukoiden ilmiantokilpailu: Kommunikaattori 

3. Palveluiden ja verkkopalveluiden ilmiantokilpailu: Kuulolähipalvelun 

tarvikesalkku 

 

 

Lisätietoja kilpailusta voitte tiedustella: 

 

Eritysasiantuntija Esa Kalelalta, esa.kalela@kuuloliitto.fi, p. 041 53 65013 tai  

Kuntoutussihteeri Krista Heiniöltä, krista.heinio@kuuloliitto.fi, p. 0400 84 4600  
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