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TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS 

Toimintavuoden yksi merkittävimmistä tapahtu-

mista oli lokakuussa kokoontunut liittokokous. Se 

järjestettiin perinteiseen tapaan Valkeassa talossa 

ja siinä valittiin liittohallituksen ja liittovaltuuston 

jäsenet vuosille 2018–2020 sekä päätettiin seuraa-

vien vuosien toiminnan ja talouden suuntaviivoista 

eli strategiasta. Toinen iso tapahtuma oli Valke-

assa talossa järjestetty EURO-CIU 2017 Sympo-

sium, jonka järjestämiseen liitto osallistui yhdessä 

LapCi ry:n kanssa. Symposiumin teemana oli Elä-

mää sisäkorvaistutteen kanssa. Osallistujia oli yli 

200 ympäri Eurooppaa. 

Sote-uudistus, Kelan tulkkauspalveluiden ongel-

mat ja kaupallisten kanavien tekstitysvelvoitteen 

poistuminen nousivat toimintavuoden keskeisiksi 

vaikuttamisen kohteiksi.  

Erityistä huolta aiheutti Kelan tulkkauspalveluiden hankinnan lopputulos, jonka 

mukaan kirjoitustulkkien määrää vähennettäisiin. Asiasta lähetettiin kannan-

otto Kelan pääjohtajalle, Kelan valtuutetuille sekä Eduskunnan vammaisasioi-

den yhteistyöryhmälle. Lisäksi aiheesta kirjoitettiin lehtien mielipidepalstoilla ja 

sosiaalisessa mediassa. Tulkkauspalveluiden hankinta sai runsaasti kritiikkiä 

myös muilta järjestöiltä ja asiasta keskusteltiin myös eduskunnassa. 

Liikenne- ja viestintäministeriön edustajien kanssa käytiin neuvotteluja kaupal-

listen tv-yhtiöiden tekstityksen jatkon turvaamisesta. Liiton edustaja oli myös 

kuultavana eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa, jossa käsiteltiin 

hallituksen esitystä tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta. Valiokunnan mie-

tinnössä erityisryhmien palveluihin kiinnitettiinkin erityistä huomiota ja uuteen 

lakiin saatiin sisällytettyä kaupallisia kanavia koskeva tekstitysvelvoite.  

Vapaaehtoistoiminta oli toimintavuonna erittäin vilkasta ja vapaaehtoiset orga-

nisoivat oman yhdistystoimintansa lisäksi mm. liiton valtakunnalliset kesäpäi-

vät Leppäviralla ja elokuvafestivaalin Kopolassa. Kuuroutuneiden toimikunta 

järjesti kuuroutuneiden toiminnan 35-vuotisjuhlan Espoossa ja Nuorisotoimi-

kunta isännöi Helsingissä pidettyä huonokuuloisten nuorten maailmanjärjestön 

IFHOHYP:in vuosikokousta ja siihen liittyviä tapahtumia. CI-toimikunta osallis-

tui aktiivisesti liiton CI-tukiverkostoprojektin suunnitteluun ja toteuttamiseen ja 

järjesti myös virkistystapahtumia.  

Kuluneena vuonna onnistui hienosti myös Kuuloauto-kiertue. Auto kiersi eri yh-

distysten toiminta-alueilla yli sadalla paikkakunnalla ja siinä tehtiin kuuloseu-

loja henkilöille, jotka epäilivät kuulonsa heikenneen ja jolla ei vielä ollut kuulo-

kojetta. Kuuloseulat ja auton kuljettamisen hoitivat pääasiassa yhdistysten va-

paaehtoiset eri kuulopiireistä. 
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Vuonna 2015 alkanut Vapaaehtoiset ikähuonokuuloisten tukena/Ikäkuulo -pro-

jekti päättyi ja projektin tuotoksia lähdetään nyt jalkauttamaan yhdistyksiin. 

Yksi tärkeimmistä projektin tuotoksista oli yhteisten toimintaperiaatteiden luo-

minen kuulolähipalvelulle.  

Vuoden lopussa liiton toimihenkilöjohdossa tapahtui merkittäviä muutoksia. Lii-

ton talouspäällikön tehtäviä hoitanut VaTa Järjestöpalvelu Oy:n toimitusjohtaja 

Ilkka Sivula irtisanoutui ja samoin irtisanoutui myös liiton toiminnanjohtaja 

Pekka Lapinleimu. Tämä aiheutti päänvaivaa paitsi hallitukselle myös johto-

ryhmän muille jäsenille. Toiminnanjohtajan sijaisuutta valittiin hoitamaan jär-

jestöjohtaja Eeva Härkänen siihen asti, kunnes uusi toiminnanjohtaja saatai-

siin valittua. Valintaprosessi kuitenkin siirtyi seuraavalle vuodelle. 

Toiminta kuitenkin jatkui suunnitelmien mukaisesti ja loppuvuodesta alettiinkin 

valmistautua uuteen strategiakauteen. Toimihenkilöt laativat strategian toteut-

tamiseksi toimenpideohjelman, ohjenuoraksi seuraavien vuosien toiminnalle.  

Lämpimät kiitokset kuluneesta vuodesta Teille kaikille, niin vapaaehtoistoimi-

joille kuin toimihenkilöillekin! 

 

Eeva Härkänen 

Ts. toiminnanjohtaja 
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KUULOLIITON TOIMINTA 

1. KANSALAISJÄRJESTÖTOIMINTA 

 Alue- ja vapaaehtoistoiminta 

Tavoitteena on, että vapaaehtoistoiminalle on hyvät toimintaedellytykset ja että 

sen kehittämisen tueksi on monipuolista tietoa. 

Yhdistykset raportoivat vuoden 2017 toiminnastaan Kuuloliitolle vuoden 2018 

alussa. Vuoden 2017 raportoinnissa oli uutta se, että myös kuulolähipalvelua kos-

keva raportointilomake oli lisätty osaksi yhdistysten raportointikansiota. Vuoden 

2017 yhdistystoimintaa koskevat tiedot toimitti 65 yhdistystä (76 %). 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) liitolle myöntämää jä-

senjärjestöavustusta sai toimintavuonna 53 yhdistystä. Avustuksen tarkoituk-

sena on tukea ja kannustaa yhdistyksiä järjestämään liiton strategian aihealuei-

siin liittyvää toimintaa. Avustuksella yhdistykset järjestivät mm. luentotilai-

suuksia ja kuulopäiviä sekä kehittivät kerho- ja vertaistukitoimintaansa.    

Kuulopiirien neuvottelukunnat kokoontuivat päättämään toimintavuoden toi-

mintasuunnitelmista. Yhdistysten toiminnan kehittämistä ja vapaaehtoisten jak-

samista tuettiin järjestämällä alueellisia ja piirikohtaisia seminaari- ja teemapäi-

viä, virkistys- ja vertaistapaamisia sekä toiminnan arviointipäiviä. Tilaisuudet 

suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Yhteensä näihin ti-

laisuuksiin osallistui noin 520 henkilöä.   

Liiton valtakunnalliset kesäpäivät järjestettiin Leppäviralla. Järjestelyistä vas-

tasi Itä-Suomen piiri ja päiviin osallistui noin 180 henkilöä.  

Kaikissa kuulopiireissä järjestettiin myös liittokokouskoulutukset alueen yhdis-

tysten liittokokousedustajille. Lisäksi yhdistyksiä tuettiin ohjauskäynneillä, joita 

tehtiin yhteensä 45. Yhdistysten tarpeiden mukaan tilaisuuksissa käsiteltiin 

mm. yhdistystoiminnan perusteita, viestintää ja kuulolähipalvelua.  

Kuuloauto 

Kuuloliiton vuonna 2016 hankkima kuuloauto kiersi huhtikuusta-syyskuuhun 

107 paikkakunnalla 61 yhdistyksen toiminta-alueella. Kuuloseuloja tehtiin yh-

teensä 3 245. Mediaosumia oli noin 60, joista osa oli yhdistysten menovinkkejä.  

Kuuloautossa tehtävä kuuloseula on tarkoitettu henkilöille, jotka epäilevät kuu-

lonsa heikenneen ja jolla ei vielä ole kuulokojetta. Kuuloseulat ja auton kuljetta-

misen hoitivat liiton kuuloautokoulutukseen osallistuneet vapaaehtoiset eri kuu-

lopiireistä. Mukana oli 25 vapaaehtoista sekä osassa tapahtumissa myös liiton 

luottamushenkilöitä ja aluetyöntekijöitä.  

Koulutukset ja toiminnanohjaukset 

Toimintavuonna yhdistys- ja vapaaehtoistoimintaa tukevia valtakunnallisia ja 

alueellisia koulutus- ja toiminnanohjaustilaisuuksia järjestettiin yhteensä 37, joi-

hin osallistui noin 570 henkilöä. Valtakunnallisina tilaisuuksina järjestettiin 
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kuulolähipalvelu- ja kokemustoimijakoulutuksia sekä vertaistukikoulutus tinni-

tusryhmien vetäjille. Alueellisten ja yhdistyskohtaisten tilaisuuksien aiheina oli-

vat kuulolähipalvelu, vaikuttaminen, esteettömyys, hallitustyöskentely, kokous-

tekniikka, viestintä ja sosiaalinen media sekä sosiaali- ja terveydenhuoltopalve-

luiden ja vammaislainsäädännön uudistus.  

Kuuloautokierroksen vapaaehtoisille järjestettiin koulutustilaisuus kuuloauton 

tekniikasta ja kuuloseulasta.   

Erityisryhmien toiminta 

Liiton erityisryhmien toimintaa suunnitteli ja organisoi kolme vapaaehtoistoimi-

joista koostuvaa toimikuntaa, kuuroutuneiden toimikunta (Kuto) ja sisäkorvais-

tutetta käyttävien toimikunta (CiTo) sekä nuorten toimintaa organisoiva nuori-

sotoimikunta (Nuto), jonka toiminnasta on kerrottu tarkemmin kohdassa 1.3.  

CI-toimikunta järjesti virkistysviikonlopun Kopolassa ja CI-viikonlopun Valke-

assa talossa Helsingissä. Näihin tilaisuuksiin osallistui yhteensä 74 henkilöä.  

CI-viikonlopun yhteydessä pidettiin CI-toimikunnan yleiskokous.  

Lisäksi CI-toimikunta osallistui liiton CI-tukiverkostoprojektin (2016−2018) toi-

minnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. CI-tukiverkostoprojektista on kerrottu 

tarkemmin kohdassa 2.2. 

Kuuroutuneiden toimikunta järjesti Espoossa 35-vuotisjuhlatapahtuman, johon 

osallistui 45 henkilöä. Tapahtuman yhteydessä pidettiin kuuroutuneiden toimi-

kunnan yleiskokous. 

Valtakunnalliset toimialayhdistykset, Suomen Akustikusneurinoomayhdistys ja 

Suomen Tinnitusyhdistys, järjestivät tapahtumia ja vertaistukea henkilöille, 

jotka sairastavat akustikusneurinoomaa tai joilla on tinnitus. Suomen Tinnitus-

yhdistys osallistui liiton järjestämään tinnitusryhmien vetäjien koulutuksen 

suunnitteluun ja toteuttamiseen.  

Yhdistysten toiminta 

 

Yhdistysten vuosiraportointiin vastasi 65 yhdistystä. Vuoden 2017 aikana nämä 

yhdistykset olivat järjestäneet yhteensä 2467 tapahtumaa, joista 1337 oli kerho-

kokoontumisia, 251 oli vertaistukiryhmän kokoontumisia, 215 oli kuuloinfoa ja 

557 oli muita tapahtumia.  

 

Kaikkiin kokoontumisiin ja tapahtumiin osallistui yhteensä 27 483 henkilöä. 

Osallistujista 67 prosenttia oli naisia ja 33 prosenttia oli miehiä. Lisäksi osallis-

tujista 14 prosenttia oli alle 65-vuotiaita ja 86 prosenttia oli yli 65-vuotiaita.  

 

Yhdistyksissä toimi vuonna 2017 tekevinä vapaaehtoisina yhteensä 1432 henki-

löä. Vapaaehtoisista 63 prosenttia oli naisia ja 37 prosenttia oli miehiä, 29 pro-

senttia oli alle 65-vuotiaita ja 71 prosenttia oli yli 65-vuotiaita. 
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Ikäkuuloisten kuulonhuollon palvelut 

Tavoitteena on, että ikääntyneiden vuorovaikutuksessa ja toimintakyvyn yllä-pi-

dossa tunnistetaan hyvän kuulemisen merkitys, ja että ikääntyneet saavat laki-

sääteiset kuulonkuntoutuksen palvelut ja apuvälineet. 

Liitto osallistui aktiivisesti sekä valtakunnallisiin että alueellisiin keskusteluti-

laisuuksiin sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta sekä SOSTE Suomen so-

siaali ja terveys ry:n alueverkoston tapaamisiin. 

Sote-uudistukseen, asiakasmaksulainsäädännön kokonaisuudistukseen ja palve-

lujen kilpailuttamiseen otettiin kantaa mm. yhdessä SOSTE ry:n koordinoiman 

POTKA-verkoston kanssa. Vammaisfoorumin kanssa kommentoitiin Valtakun-

nalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden yhtenäiset luovutusperus-

teet -opasta.  

Eläkkeensaajien keskusliiton kanssa tehtiin yhteistyötä tietoisuuden lisää-

miseksi huonokuuloisuudesta ja ikääntyneitä koskevista sosiaalipoliittista haas-

teista. Eläkkeensaajat -lehdessä julkaistiin kirjoitus ”Kuulokojeet mahdollistavat 

aktiivisen eläkeläiselämän”. Kuuloviestissä puolestaan julkaistiin kirjoitus Eläk-

keensaajien toiminnasta ikääntyneiden aseman parantamiseksi. 

Kuntavaaliteesin aiheena oli yhdistysten toimintaedellytysten turvaaminen kun-

nissa. Teesissä hyödynnettiin tietoja, jotka kuuloyhdistykset olivat toimittaneet 

liitolle vuoden 2016 toiminnastaan. 

Hyvän kuulemisen ja kuulonkuntoutuksen merkityksestä tiedotettiin yhteis-

työssä yhdistysten kanssa järjestetyissä kuuloinfoissa ja kuulopäivissä. Tilai-

suuksia järjestettiin yhteensä 86 kertaa ja näihin osallistui noin 2 700 henkilöä. 

Luennoitsijoina toimivat myös liiton luottamushenkilöitä ja vapaaehtoisia.  

Yhteistyössä Näkövammaisten keskusliiton kanssa järjestettiin kaksi Kuulon ja 

näön päivää. Lisäksi oltiin mukana Terveys- ja hyvinvointimessuilla Helsingissä, 

Seniorimessuilla Oulussa sekä eri paikkakunnilla järjestetyillä Ikämessuilla. 

Kuuloliiton ja yhdistysten toiminnasta sekä kuulonkuntoutuksesta luennoitiin 

keskussairaaloiden ensitietopäivillä, kuuloyhdyshenkilöiden koulutuspäivillä ja 

sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Lisäksi oltiin mukana kansainvälisen es-

teettömyyspäivän tapahtumassa Vaasassa ja Eläkeliiton TunneMusiikki -kurs-

silla.  

Yhdessä viestintäosaston kanssa pidettiin infotilaisuus kuulosta, melusta ja kuu-

lonsuojelusta Ilmajoen koulun oppilaille. Tilaisuudessa oli mukana 160 oppilasta. 

Lisäksi Vantaalla pidettiin meluluento, jota kuuntelemassa oli 60 oppilasta.  

Toimihenkilöt osallistuivat asiantuntijaluennoilla myös Hyvinvointilomat ry:n 

tuetulle lomalle Rokualla ja Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n tuetuille 

lomille Kuopiossa, Imatralla ja Karjalohjalla sekä Kelan järjestämälle kurssille 

Taukokankaalla.   

Henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa sai 254 henkilöä, Kuuloliiton neuvonta-

puhelimeen tuli 190 puhelua. Verkon kautta vastattiin Kysy kuulosta -kysymyk-

siin 140 kertaa. 
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Alueellisia sopeutumisvalmennuskursseja ikääntyneille kuulokojeen käyttäjille 

ja heidän läheisilleen järjestettiin Pieksämäellä, Sodankylässä, Lappeenran-

nassa, Turussa, Kalajoella ja Järvenpäässä. Osallistujia oli yhteensä 154. Kurs-

seilla aiheina olivat mm. kuulokojeen käyttö, kuulon apuvälineet, kommunikoin-

timenetelmät ja vertaistuki. Kursseille, jotka koostuivat kaksipäiväisestä jak-

sosta ja kurssikohtaisesta seurantapäivästä, oli runsaasti enemmän hakijoita 

kuin, mitä kursseille pystyttiin ottamaan. Lisäksi järjestettiin yksi tinnituspai-

notteinen sopeutumisvalmennuskurssi, johon osallistui 52 henkilöä.    

Kuulolähipalvelutoiminta  

Kuuloyhdistysten vertaistukeen perustuvan kuulolähipalvelun tavoitteena on eh-

käistä erityisesti ikääntyneiden huonokuuloisten syrjäytymistä, tukea heidän suo-

riutumistaan jokapäiväisessä elämässä sekä saada kuulokojeet aktiiviseen käyt-

töön. 

 

Yhdistysten vapaaehtoisten järjestämiä vastaanottotilaisuuksia oli 972, ja hen-

kilökohtaista ohjausta neuvontaa sai noin 7364 asiakasta. Puhelimitse ja ver-

kon kautta neuvontaa annettiin 871 asiakkaalle. Lisäksi tehtiin 724 kotikäyn-

tiä. Vapaaehtoiset käyttivät toimintaan vuoden aikana 6801 tuntia. 

 

Yhdistysten kuulolähipalvelutoimintaa tuettiin järjestämällä kaksi valtakun-

nallista peruskoulutustilaisuutta ja yhdistysten kuulolähipalvelun vastaaville 

toiminnanohjausta kahdella eri paikkakunnalla. Lisäksi pidettiin alueellisia ja 

yhdistyskohtaisia toiminnanohjaustilaisuuksia. Yhteensä näihin tilaisuuksiin 

osallistui noin 200 henkilöä.  

 

Kuulolähipalvelutoimintaa koordinoi ja kehitti valtakunnallinen työryhmä yh-

teistyössä liiton Ikäkuulo-projektin kanssa. 

 

 Tulkkaus- ja vammaispalvelut 

Tavoitteena on, että tulkkaus- ja vammaispalvelut toimivat laadukkaasti asiak-

kaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan. 

Kela käynnisti huhtikuussa tulkkauspalveluiden kilpailutuksen ajalle 

1.11.2017–31.12.2019. Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmän (TTYR) asiakasjärjes-

töt Kuuloliitto ry, Kuurojen Liitto ry ja Suomen Kuurosokeat ry lähettivät Kelalle 

kommenttikirjelmän kilpailutusasiakirjoista. Lisäksi muiden kuulovammaisalan 

järjestöjen kanssa otettiin kantaa kilpailutuksen epäkohtiin ja esitettiin, että kil-

pailutus tulisi keskeyttää, koska kilpailutusasiakirjat olivat monilta osin muun 

muassa hankinta-, kilpailu-, yhdenvertaisuus- ja tulkkauspalvelulain sekä YK:n 

vammaissopimuksen vastaisia.  

Liitto otti kantaa myös Kelan tulkkauspalveluiden hankinnan lopputulokseen, 

jonka mukaan kirjoitustulkkien määrää vähennetään. Kannanotto lähetettiin 

muun muassa Kelan pääjohtajalle, Kelan valtuutetuille sekä Eduskunnan vam-

maisasioiden yhteistyöryhmälle. Tulkkauspalveluiden hankinta sai runsaasti 

kritiikkiä myös muilta järjestöiltä ja asiasta keskusteltiin myös eduskunnassa. 
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Osallistuttiin Kelan järjestämään tilaisuuteen, jossa tiedotettiin ja keskusteltiin 

tulevista muutoksista tulkkauspalveluissa sekä Kelan palvelulupauksesta. Osal-

listuttiin myös Kelan järjestämään koulutukseen tulkkauspalveluiden uudesta 

palvelumallista sekä Kelan vammaisetuusryhmän järjestämään työpajaan, jonka 

aiheina olivat tulkkauspalvelun asiakkaiden käyttöön tulevan sähköisen tulk-

kaustilaus -lomakkeen kehittäminen sekä asiakasprofiilien päivittäminen. 

Tulkkauspalvelun vertaiskouluttajat järjestivät tulkkauspalvelusta 4 tiedotusti-

laisuutta, joihin osallistui 30 henkilöä. 

Vammaisfoorumin VALAS-taustaryhmä (vammaislainsäädännön uudistaminen) 

kokoontui kerran ja keskusteli Kalle Könkkölän selvitysmiesraportista. Osallis-

tuttiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) järjestämään Vammaislain-

säädännön uudistusta käsittelevään Valmennuksen ja tuen mahdollisuudet -ti-

laisuuteen.  

Oltiin mukana tekemässä Vammaisfoorumin työllisyysryhmän kannanottoa työ-

elämätulkkauksesta. Vammaisfoorumin sote-työryhmässä valmisteltiin Vam-

maisfoorumin lausuntoa valinnanvapauteen liittyvästä lainsäädännöstä ja kom-

mentoitiin Vammaisfoorumin lausuntoa hallituksen esityksestä laiksi alueiden 

kehittämisestä ja kasvupalveluista. 

Liitolla oli edustaja Yhdenvertaisuusvaltuutetun vammaisjaostossa, jonka tee-

mana oli Vammaiset henkilöt ja työelämä. 

Kuulo-Auriksen kursseilla pidettiin neljä luentoa aiheesta Huonokuuloisena työ-

elämässä – tutkimusten tuloksia ja käytännön neuvoja. 

Osallistuttiin Vammaiskortti -hankkeen projektityöryhmän kokouksiin joissa ai-

heena olivat vammaiskortin myöntämisen kriteerit ja vammaiskorttitoiminnan 

jakelun organisointi ja kortista tiedottaminen.  

 Lapset ja nuoret 

Tavoitteena on, että kuulovammaisilla lapsilla ja nuorilla on tietoa omasta kuu-

lovammastaan ja sen vaikutuksista ja että lasten ja nuorten toiminnassa otetaan 

huomioon myös monikulttuurisuus. 

Valtakunnallinen nuorten leiri järjestettiin Kaarinassa ja lasten leirit järjestet-

tiin Pudasjärvellä ja Salossa. Yhteensä leireille osallistui 54 lasta ja nuorta. Lei-

rien suunnitteluviikonloppu järjestettiin Ilmajoella. Tilaisuuteen osallistui 22 

nuorta. 

Nuorisotoimikunta Nuto toimi aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja organisoi ke-

vättapahtumat Oulussa ja Helsingissä. Tapahtumiin osallistui molemmissa kau-

pungeissa yhteensä 21 nuorta ja tapahtumien myötä tavoitettiin myös uusia jä-

seniä. 

Nuorisotoimikunta isännöi syksyllä Helsingissä huonokuuloisten nuorten kan-

sainvälisen kattojärjestön IFHOHYP:n vuosikokousta ja siihen liittyviä tapahtu-

mia. Ne järjestettiin yhteistyössä Föreningen Hörseltjänst rf:n kanssa. Viikonlop-

puun osallistui yhteensä 44 nuorta kotimaasta ja ulkomailta.  
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Joulukuussa nuorisotoimikunta järjesti Helsingissä pikkujoulut ja toimikunnan 

yleiskokouksen, johon osallistui 19 nuorta ympäri Suomea. 

Kajaanissa järjestettiin kuulovammaisten lasten ja nuorten ”Kaveri-ilta”. Osal-

listujia oli neljä. Oulussa järjestettiin Huonokuuloisten kouluikäisten kerhopäivä 

ensimmäistä kertaa. Mukana oli kolme lasta. Kerhopäivä järjestettiin yhteis-

työssä Oulun seudun kuulovammaisten lasten tuki ry:n (OKLT) ja Oulun seura-

kuntien kuulovammaistyön kanssa. 

Neuvoteltiin Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön (Vamlas) sekä Kuurojen 

liiton ja Kuurojen palvelusäätiön kanssa erityisesti hallituksen lape-muutosoh-

jelmasta. 

Nuorisotutkimuslehden Nuoruus ja vammaisuus -teemanumeroon kirjoitettiin 

puheenvuoroartikkeliehdotus aiheesta Omannäköistä elämää rakentamassa - 
Kuuloliiton nuorisotyö nuoren itsetuntoa ja identiteetin kasvua tukemassa. 

 Toimiva kuunteluympäristö ja viestintä 

Tavoitteena on, että kuulovammaiset ovat mukana palvelujen suunnittelussa ja 

heidän tarpeensa otetaan huomioon päätöksenteossa. Hyvät kuunteluolosuhteet ja 

visuaalinen tiedonsaanti nähdään tärkeänä osana esteettömyyttä. 

Liikenne- ja viestintäministeriön edustajien kanssa käytiin neuvotteluja kaupal-

listen tv-yhtiöiden tekstityksen jatkon turvaamisesta ohjelmatoimikauden pää-

tyttyä. Asiasta käytiin neuvotteluja myös kansanedustajien, viestintäpolitiikan 

tutkijoiden sekä oikeusministeriön ja yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston vir-

kamiesten kanssa. Liikenne- ja viestintäministeriölle annettiin lausunto tietoyh-

teiskuntakaaren muutoksista, joista yksi koski televisio-ohjelmien tekstitysvel-

voitetta.  

Kuuloliittoa kuultiin asiantuntijana eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokun-

nan kuulemisessa, joka liittyi hallituksen esityksestä tietoyhteiskuntakaaren 

muuttamisesta. Kuulemisessa otettiin kantaa tv-tekstityksen haasteisiin ja toi-

veisiin jatkossa. Valiokunnan mietinnössä erityisryhmien palveluihin kiinnitet-

tiin erityistä huomiota. Uudessa laissa valtakunnallisten tv-kanavien (=kaupal-

liset kanavat) tekstitysvelvoite turvataan ja se nousee valiokunnan ehdotuksen 

mukaisesti 50:stä 75:ään prosenttiin. 

Yle järjesti yhteistyössä kuulovammaisjärjestöjen kanssa suorien televisio-ohjel-

mien tekstittämiskokeilun kirjoitustulkkauksella. Kokeilun tuloksia esiteltiin 

järjestöille, liikenne- ja viestintäministeriölle ja viestintävirastolle sekä sovittiin 

jatkotoimenpiteistä. 

Viestintäviraston kanssa neuvoteltiin kaapelioperaattoreiden tarjoamista palve-

luista ja niiden esteettömyysongelmista. Ohjelmien tallennepalvelut eivät sisällä 

laisinkaan tekstitettävien kotimaisten ohjelmien katselumahdollisuutta. Viestin-

tävirasto tekee alustavan selvityksen kaapelioperaattoreiden tarjonnasta ja mi-

ten tekstitettävät sisällöt näkyvät siinä. 
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Osallistuttiin valtiovarainministeriön järjestämiin infotilaisuuksiin, jossa käsi-

teltiin saavutettavuusdirektiivin (saavuttavien verkkosivustojen ja mobiilisovel-

lusten direktiivin) kansallista toteutusta. Liitolla oli edustus myös liikenne- ja 

viestintäministeriön EU/viestintäjaostossa, jossa käsiteltiin EU:n viestinnän 

lainsäädännön tilannetta.  

Brysselissä tavattiin europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen ja hänen kanssaan 

keskusteliin ajankohtaisista esteettömyyteen liittyvistä lakihankkeista kuten eu-

rooppalaista esteettömyysdirektiivistä (European Accessibility Act) ja päivityk-

sessä olevasta audiovisuaalisten mediapalvelujen direktiivistä.  

Osallistuttiin liikenne- ja viestintäministeriön viestinnän toimenpideohjelman 

valmisteluun. Vuosille 2017–2021 laaditun toimenpideohjelman nimi on Liiken-

teen ja viestinnän digitaaliset palvelut esteettömiksi. Liitto antoi siitä myös lau-

sunnon.  

Joulukuussa otettiin käyttöön 112-hätätekstiviestipalvelu, joka edellyttää en-

nakkorekisteröinnin. Kuuloliitto ja Kuurojen Liitto neuvottelivat yhdenvertai-

suusvaltuutetun kanssa hätätekstiviestinumero 112:n käyttöönotosta ja ennak-

korekisteröintiin liittyvistä yksityiskohdista.  

Mutual Trust- hankkeen ja Viking Line -laivayhtiön yhteistyönä järjestettiin 

kaksi esteettömyyskoulutusta ja pelastusharjoitukset eri vammaisten henkilöi-

den kanssa. Koulutuksessa kiinnitettiin huomiota eri vammaisten matkustajien 

kohtaamiseen ja mitä on huomioitava pelastusharjoituksissa. Kuuloliitto piti asi-

antuntija-alustuksen ja pelastusharjoituksessa oli mukana kuulovammainen tes-

timatkustaja.   

Osallistuttiin Suomen elokuvasäätiön järjestämään elokuvavuoden 2017 avajai-

siin sekä säätiön koordinoimaan elokuvien saavutettavuusfoorumiin. Oltiin myös 

mukana saavutettavaan elokuvaan liittyvän suosituksen suunnittelussa. Suosi-

tus tulee sisältämään tietoa mm. elokuvatekstityksen tuottamisesta. Tekstityk-

sen tärkeyttä korostettiin myös liiton lausunnossa, jonka se antoi elokuvakult-

tuurin rahoitusta koskevasta lakiesityksestä. 

Osallistuttiin neuvotteluihin Kelan vuorovaikutteisten verkkosivujen kehittämi-

sestä. Tavoitteena on kehittää mm. chattipalveluja ja verkkoasiointia. Oltiin 

myös mukana Kuluttajaparlamentin digitalisaatioon ja ikääntymiseen liitty-

vässä aloiteryhmässä. 

Osallistuttiin liikenne- ja viestintäministeriön järjestämään Liikennekaaren 

LIPPU (Liikennekaaren lippu- ja maksujärjestelmien yhteensopivuus) -hank-

keen kokoukseen, jossa arvioitiin miten otetaan huomioon esteettömyys liiken-

teen maksujärjestelmissä ja matkapoluilla. Lisäksi osallistuttiin Transtech Oy:n 

pyynnöstä raitiovaunun testiajoon ja haastatteluun kuulovammaisten huomioon 

ottamisesta Jokeri-linjan raitiovaunukaluston suunnittelussa. 

Osallistuttiin Erityisryhmien älykäs paloturvallisuus (ERÄS) -hankkeen ohjaus-

ryhmään ja standardisointiorganisaation METSTA:n ergonomiakomitean ko-

kouksiin. 
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Hämeen ammattikorkeakoulussa luennoitiin siitä, mitä kuulovammaisten opis-

kelu tarkoittaa ja mitä on syytä ottaa huomioon opetuksessa ja tilasuunnitte-

lussa. Yhteensä esteettömästä kuunteluympäristöstä pidettiin 32 luentoa. Li-

säksi luennoitiin Helsingin yliopiston kielenkääntäjille kotimaisten tv-ohjelmien 

tekstityksestä. 

Rakennustietosäätiö julkaisi induktiosilmukkajärjestelmää käsittelevät RT-ja 

ST-ohjekortit. Ohjekorttien laatiminen käynnistyi Kuuloliiton aloitteesta ja pe-

rustui liiton erityisasiantuntijan tekemään käsikirjoitukseen.  

Oulussa ja Kuopiossa järjestettiin induktiosilmukoiden kartoittajakoulutus. 

 Kansainvälinen toiminta 

Liiton kansainvälistä toimintaa koordinoi kansainvälinen työryhmä, joka ko-

koontui kolme kertaa. 

Suomennettiin EFHOH:in tekemä kysely kuuroutuneille ja levitettiin tietoa siitä 

eri kanavissa. Kyselyyn saatiin yhteensä 27 vastausta. 

EFHOHin hallituksen jäsen Juha Hietala ja erityisasiantuntija Sami Virtanen 

osallistuivat Brysselissä maailman kuulopäivän tilaisuuteen, jota emännöivät 

europarlamentaarikot Helga Stevens ja Roberta Metsola. Tilaisuuden järjes-

tivät yhteistyössä EFHOH, AEA ja EHIMA. 

Liiton puheenjohtaja Eija Isaksson ja aluetoiminnan päällikkö Anne Wicht-

Kvarnström osallistuivat NHS:n kokoukseen Tukholmassa sekä NHS:n teema-

päivään ja vuosikokoukseen Norjassa. Teemapäivän aiheena oli ” Vågar vi åldras 

som hörselskadade i Norden”. 

Osallistuttiin LapCI ry:n kumppanina Euro-CIU 2017 Symposiumin järjestelyi-

hin. Symposium järjestettiin Helsingissä, Valkeassa talossa. Teemana oli: ”Elä-

mää sisäkorvaistutteen kanssa”. Euro-CIU:n vuosikokoukseen liiton edustajana 

osallistui Niklas Wenman. 

Liisa Sammalpenger osallistui liiton edustajana ja Jaana Linna tarkkailijana 

Lontoossa järjestettyyn EFHOHin vuosikokoukseen ja seminaariin.  

Kuuroutuneiden pohjoismaisen neuvoston (Vuxendövas Nordiska Råd, VDNR) 

vuosikokous ja seminaari järjestettiin Drammenissa, Norjassa. Kokouksessa 

Kuuloliittoa edustivat Kalle Tervaskari ja Maria Smeds. 

Kuuroutuneiden pohjoismaiselle kesäviikolle Leksandissa, Ruotsissa osallistui 

kymmenen suomalaista. Kuulon Tuki ry myönsi Kuuloliitolle avustuksen kieli-

tulkin matka- ja majoituskuluihin. 

Erityisasiantuntija Anniina Lavikainen osallistui AgingGraz2017 -konferens-

siin Itävallassa ja piti siellä esityksen aiheesta: “What kind of narratives Finnish 

media tells of living with hearing loss in old age?”. Konferenssin teemana oli “Cul-

tural Narratives, Processes and Strategies in Representations of Age and Aging”. 
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Erityisasiantuntija Jukka Rasa ja EFHOHin hallituksen jäsen Juha Hietala 

osallistuivat Berliinissä järjestettyyn Future Loop -konferenssiin lokakuussa. 

 

 Lausunnot ja kannanotot 

Liitto antoi yhteensä 20 lausuntoa ja kannanottoa eri viranomaisille. Pääasialli-

sesti ne koskivat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, Kelan tulkkauspalve-

lua ja televisio-ohjelmien tekstitysvelvoitetta. 

 Kommentit Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) Vammaiskortti -

kyselyyn, jolla selvitettiin vammaisjärjestöjen näkemyksiä vammaiskor-

tin saamisen ehdoista 

 Kuuloliiton ehdotus ajoterveyden arviointiohjeisiin Liikenteen turvalli-

suusvirastolle (Trafi) 

 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esityksestä laiksi 

asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (03/2017) 

 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle valtakunnallisista lääkinnälli-

sen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteista  

 Asiantuntijalausunto Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle 

hallituksen esityksestä Yleisradio -lain muuttamiseksi 

 Lausunto liikenne-ja viestintäministeriölle toimenpideohjelmasta Liiken-

teen ja viestinnän digitaaliset palvelut esteettömiksi (2017–2021). 

 Kannanotto Kelan tulkkauspalveluiden kilpailutusasiakirjoihin sekä kir-

joitustulkkeen luovuttamiseen asiakkaalle 

 Kommentit Vammaisfoorumin lausuntoon hallituksen esityksestä laiksi 

alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista 

 Kirjelmä Kelalle tulkkauspalveluiden kilpailutuksen keskeyttämiseksi 

 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle hallituksen esityksestä edus-

kunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta 

 Lausunto Kelalla kuulon apuvälinettä käyttävän lapsen ja nuoren hyvä 

kuntoutuskäytäntö -suosituksesta 

 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle valtioneuvoston asetuksesta 

erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä 

 Kannanotto Kelan tulkkauspalveluiden kilpailutuksesta 

 Kannanotto Kelalle hätäpuheluiden tulkkauksen pilotoinnista 

 Lausunto opetushallitukselle kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon pe-

rusteiden luonnokseen 

 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esitysluonnok-

sesta laiksi valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen 

 Asiantuntijalausunto eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle 

hallituksen esityksestä tietoyhteiskuntakaaren muuttamiseksi 

 Lausunto Luonnokseen ympäristöministeriön ohjeeksi rakennuksen es-

teettömyydestä 

 Lausunto Kelalle aikuisten kuulovammaisten vaativan lääkinnällisen 

kuntoutuksen palvelukuvauksesta 

 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esityksestä laiksi 

valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (12/2017). 
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2. PROJEKTIT JA OHJELMAT 

 Vapaaehtoiset ikähuonokuuloisten tukena/Ikäkuulo -projekti 

 (2015–2017) 

Projektin tavoitteena on kehittää vapaaehtoisten tarjoamaa kuulonhuollon neu-

vonta- ja ohjauspalvelua sekä ikäihmisille soveltuvia vertaistuen muotoja. Tavoit-

teena on myös vahvistaa ikääntyneiden myönteistä suhtautumista kuulokojeen 

käyttöä kohtaan. 

Kolmevuotinen Ikäkuulo -projekti päättyi ja loppuseminaari järjestettiin marras-

kuussa Valkeassa talossa. 

Kuulolähipalvelun kehittämissuunnitelma ja toimintaperiaatteet valmistuivat. 

Toimintaperiaatteet jalkautetaan vapaaehtoisille vuoden 2018 aikana kuulolähi-

palveluvastaavien koulutuksessa ja tarvittaessa yhdistyskohtaisissa toiminnan-

ohjauksissa. Periaatteen lisätään myös Kuulolähipalvelun peruskoulutuksen oh-

jelmaan ja ovat Kuuloliiton verkkosivuilla kuuloyhdistysten käytössä. 

Projektin lopussa laskettiin, että kolmen vuoden aikana pidettiin ikäkuuloinfoja 

ja avoimia yleisötilaisuuksia jokaisella pilottipaikkakunnalla yhteensä 110 ja nii-

hin osallistui noin 4051 henkilöä. 

Loppukysely lähetettiin 29 vapaaehtoiselle, joista runsas puolet vastasi kyselyyn. 

Tavoitteena oli selvittää vapaaehtoisten näkemyksiä projektissa mukanaolosta, 

sen onnistumisista ja kehittämiskohteista. Vastaajat kokivat onnistuneiksi tie-

toisuuden lisäämisen, terveydenhuollon koulutukset, tuotetun materiaalin sekä 

kuuloyhdistyksen tunnettavuuden lisääntymisen paikkakunnalla. Epäonnistu-

misia oli kohderyhmän tavoittamattomuus eli juuri kuulokojeen saaneet ja yh-

teistyön epäonnistuminen Eläkeliiton paikallisyhdistyksen kanssa. 

Projektissa valmistui tutkimus, joka koostui kolmesta eri osaselvityksestä: ver-

taistukitutkimuksesta, kuulolähipalvelun asiakaskyselystä ja kuulolähipalvelun 

havainnoinnista. Raportti julkaistaan Kuuloliiton julkaisusarjassa 2018.   

 CI-tukiverkostoprojekti (2016–2018) 

Projektin tavoitteena on kehittää koko maata kattava tukiverkosto sisäkorvaistu-

tetta käyttäville tai leikkausta harkitseville aikuisille sekä lisätä tietoisuutta sisä-

korvaistutteesta ja sen hyödyistä.   

Projektissa tehtävän laadullisen seurantatutkimuksen haastattelukierros jat-

kui, ja jo kerätyn aineiston analysointi alkoi. Tutkimuksen tulosten pohjalta ke-

hitetään toimintamalleja tiedon ja tuen tarjoamiseksi.   

CI-tukihenkilötoiminnan kehittäminen jatkui järjestämällä uusien CI-tukihen-

kilöiden toinen koulutusjakso sekä kaikille CI-tukihenkilökoulutuksen käyn-

neille viestintäpainotteinen toiminnanohjaustilaisuus. Osallistujat harjoittelivat 

kokemuspuheenvuorojen pitämistä mm. vuonna 2018 järjestettävää Kun kuulo-

koje ei enää riitä -infokiertuetta varten. Infokiertueen tarkoituksena on lisätä 

kuulokojekäyttäjien sisäkorvaistutetietoisuutta sekä vähentää kuulo-ongelmista 
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johtuvia haittoja tukemalla oikea-aikaista istutearvioon hakeutumista. Kiertue 

toteutetaan yhteistyössä Cochlear Nordic AB:n kanssa.  

Sisäkorvaistutetietoisuuden lisäämiseksi kuvattiin ”kokemuksia sisäkorvaistut-

teesta” -videosarja. CI-tukiverkosto-projekti oli myös mukana posterilla Audiolo-

gian päivillä Tampereella, ja projektissa tehtävää tutkimusta esitettiin Euro-

CIU:n symposiumissa Helsingissä. Sisäkorvatietoisuuttaa lisättiin myös ole-

malla mukana yhdistysten kuulolähipalveluvastaavien toiminnanohjaustilai-

suuksissa.    

Toimintavuonna järjestettiin myös CI-tukihenkilöiden alueellisia tapaamisia, ja 

yhteistyössä kuulopiirien kanssa järjestettiin alueellisia tapaamisia sisäkorvais-

tutekäyttäjille ja heidän läheisilleen.   

Sairaalayhteistyön kehittäminen jatkui. CI-tukihenkilötoimintaa esiteltiin Tu-

run yliopistolliseen sairaalaan CI-tiimille.  Mukana olivat alueen CI-tukihenki-

löt. Sairaalayhteistyön muotojen kehittäminen jatkuu ja painottuu vuoteen 

2018.  

Projektin ohjausryhmä kokoontui kaksi kertaa ja projektiryhmä kolme kertaa.   

 Kuulolla työssä -hanke (2017–2018) 

Projektin tavoitteena on levittää tutkittua tietoa ja käytännön ratkaisumalleja 

sekä huonokuuloisen työkyvyn tueksi että meluisuuden vähentämiseksi erityisesti 

opetus- ja kasvatusalan työpaikoilla. 

Työsuojelurahaston rahoittama viestintäkampanjan suunnittelu käynnistyi tou-

kokuussa ja sen yhteistyökumppaneiksi varmistuivat Akukon, GN ReSound, 

Ecophon, Kuulo-Auris, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ jäsenjärjestöineen, Suo-

men Työterveyshoitajaliitto, Työterveyslaitos ja Vates-säätiö. Hankkeen opasai-

neistoja (video- ja verkkomateriaali) työntekijälle, työyhteisölle, työnantajalle ja 

työterveyshuollolle suunniteltiin työpajoissa yhdessä yhteistyökumppanien 

kanssa. Opasaineistojen toteuttajaksi (videot ja infografiikka) valittiin tarjouskil-

pailun perusteella Osuuskunta Animaatiokopla.  

Hankkeen aineisto julkaistiin lokakuun alussa Kuuloliiton verkkosivuilla ja sa-

malla aiheesta tiedotettiin sosiaalisen median ohella suoraan yhteistyökumppa-

neille sekä kahdenkymmenen suurimman kunnan päiväkodeille ja peruskouluille 

sekä Tehylle ja Superliitolle. 

Yhteistyökumppanit ovat jakaneet tietoa kampanjasta sosiaalisessa mediassa, 

verkkosivuillaan ja uutiskirjeissä. Lisäksi kampanja on näkynyt Opettaja-leh-

dessä, Ylen verkkouutisissa ja Tiedon silta -verkkolehdessä.   

Kampanjaan liittyvät Kuuloautotempaukset järjestettiin Helsingissä Päiväkoti 

Kylätiellä ja Latokartanon peruskoulussa. Kuulotesti tehtiin yhteensä 50 työnte-

kijälle. Kuuloautotempauksista lähetettiin mediatiedote Uudenmaan medioihin. 
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 Satakieliohjelma – verkosto- ja yhteistyöohjelma 

Satakieliohjelma on kuulovammaisten lasten perheiden, kuulovammaisjärjestö-

jen, yliopistollisten sairaaloiden, yliopistojen ja muiden asiantuntijatahojen val-

takunnallinen verkosto- ja yhteistyöohjelma. Kohderyhmänä ovat sisäkorvaistu-

tetta tai kuulokojetta käyttävät vaikeasti kuulovammaiset lapset, heidän per-

heensä sekä heidän kanssaan työskentelevä ammattihenkilöstö. 

Toiminta rahoitetaan STEA:n tuella, joka haetaan Kuuloliitto ry:n kautta. Ohjel-

man organisaatio muodostuu valtakunnallisesta verkosto-/ohjausryhmästä, tie-

teellisestä työryhmästä ja ohjelmatiimistä.  

Satakieliohjelma tuottaa lapsi- ja perhelähtöistä tukea, toimintaa ja tietoa sekä 

toimii kuulovamma-alan verkostoitumisen ja yhteistyön edistäjänä. Ohjelman 

toiminnot muodostavat kokonaisuuden, joka toteutetaan alueellisten tarpeiden, 

neuvotteluiden ja arvioinnin pohjalta. Ohjelman tavoitteiden mukaisesti vuoden 

2017 aikana järjestettiin vertaistoimintaa, koulutus- ja tiedotustoimintaa sekä 

annettiin ohjausta ja neuvontaa kohderyhmälle.  

Vertaistoiminnassa tarjottiin mahdollisuus vertaistukeen vanhemmille, nuorille 

ja lapsille. Perheille järjestettiin kolme alueellista vertaistapaamista Turussa, 

Rovaniemellä ja Oulussa sekä 2-päiväiset perhepäivät Oulussa. Satakielisemi-

naarin yhteydessä järjestettiin vanhempien vertaiskahvila yhdessä vapaaehtois-

ten vertaistukihenkilöiden kanssa. Lisäksi vanhemmille järjestettiin verkon 

kautta viisi teemallista nettitapaamista, joissa mukana oli myös vertaistukihen-

kilö. sekä kaksi nettityönohjaustapaamista vertaistukihenkilövanhemmille. Uusi 

vertaistukihenkilökurssi järjestettiin vanhemmille Hämeenlinnassa. Vanhem-

pien kommunikaation ohjauskurssi ”Oivallan ja toimin -kurssi” toteutettiin Hel-

singissä ja Hämeenlinnassa. Nuorille toteutettiin nuorten teemallinen workshop 

Oulussa, nuorten minileiri Turussa Satakieliseminaarin yhteydessä sekä kaksi 

nettityönohjaustapaamista vertaistukihenkilönuorille. Lisäksi oltiin mukana jär-

jestämässä perheille kuuloalan yhteistä pikkujoulua. Yhteensä vertaistapaami-

siin osallistui 157 osallistujaa 41 perheestä sekä kuuloalan yhteisiin pikkujoului-

hin osallistui 20 perhettä. Lisäksi toimintavuonna Satakieliohjelmassa toimi per-

heiden tukena 59 koulutettua vertaistukihenkilöä, joista oli 46 vanhempaa, 7 iso-

vanhempaa ja 6 nuorta. Perhekonsultti ja kouluttaja-puheterapeutti tukivat per-

heitä myös puhelimitse sekä sähköpostin ja sosiaalisen median kautta. 

Koulutus- ja tiedotustoiminnan tavoitteena on vastata perheiden ja ammattihen-

kilöstön tiedon ja vertaistuen tarpeisiin kuulovammaisen lapsen kehityksen eri 

vaiheissa. Alueellisia koulutus- ja tiedotuspäivä järjestettiin Kuopiossa ja Lap-

peenrannassa. Lisäksi järjestettiin kaksi valtakunnallista webinaaria sekä kaksi 

verkkoluentoa. Syksyn Satakieliseminaari järjestettiin 28.–29.9.2017 Turussa, 

jonka yhteydessä järjestettiin koko kuuloalan näyttely.  Koulutus- ja tiedotuspäi-

viin sekä webinaareihin osallistui yhteensä 557 osallistujaa, joista 95 oli vanhem-

paa 89 perheestä. 

Toimintavuonna julkaistiin ”Satakieliseminaari 2017”- seminaarijulkaisu, ”Vink-

kejä vetäjälle” -opas käännettiin englanniksi ja arabiaksi, lisäksi otettiin uusin-

tapainoksia muista esitteistä ja oppaista. Myös kotimaiset ja ulkomaiset tutki-

mukset kartoitettiin ja päivitettiin tietopankkiin www-sivuille. Www-sivuja ja 
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some-kanavia käytettiin ahkerasti viestinnän tukena sekä kehitettiin niitä tuke-

maan vielä paremmin perheitä ja ammattihenkilöstöä.  

Yhteistyötä jatkettiin kuntoutusvastuussa olevien tahojen kanssa alueellisten ta-

pahtumien puitteissa ja yliopistojen kanssa yhteistyö jatkui tieteellisessä työryh-

mässä. Koko kuuloalan edustajat kokoontuivat verkosto-/ohjausryhmän kokouk-

siin, jossa keskusteluaiheena oli kohderyhmään liittyvät teemat. Maahantuojien 

kanssa yhteistyö jatkui sateliittiseminaarin puitteissa, jonka maahantuojat jär-

jestivät Satakieliseminaarin yhteydessä. Verkostoyhteistyötä jatkettiin kuulo-

alan Sateenvarjo-verkostossa, jossa oltiin mukana leiriohjaajakoulutuksen järjes-

tämisessä tammikuussa ja perheiden pikkujoulussa joulukuussa. Kuuloavaimen 

www-sivuille linkitettiin esitteitä ja oppaita sekä vertaistukihenkilötiedostot. Yh-

teistyössä LapCi ry:n kanssa kehitettyä Vauvapakettia jaettiin edelleen. Jatket-

tiin myös yhteistyötä Junioriohjelman kanssa, jossa perhekonsultti kävi tapaa-

massa Junioriohjelman leirille osallistuneita perheitä. 

Tieteellinen työryhmä kokoontui kuusi kertaa. Verkosto-/ohjausryhmä kokoontui 

kaksi kertaa. Lisäksi osallistuttiin Audiologian päiville, Euro-CIU 2017-kongres-

siin Helsingissä, Espci-kongressiin Portugalissa sekä Ear Foundationin koulutus-

päiviin Englannissa. 

 Harvinaiset-toiminta 

Kuuloliiton Harvinaiset-toiminnan tavoitteena on harvinaisiin kuulovammaryh-

miin kuuluvien hyvinvoinnin edistäminen sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden 

lisääminen. Toiminnan kohderyhmänä ovat henkilöt, joilla on kuulovamman si-

sältävä harvinainen vamma tai sairaus sekä heidän läheisensä ja ryhmän parissa 

työskentelevä ammattihenkilöstö. 

Sateenvarjo-verkoston ja Kuurojen kansanopiston yhteistyönä toteutettiin viitto-

makieli- ja kuulovamma-alan leiriohjaajakoulutus 28.–29.1. Kuuloliiton Harvi-

naiset-toiminta toimi Kuurojen Palvelusäätiön Juniori-ohjelman kanssa tapahtu-

man vastuujärjestäjänä. Koulutuksen suoritti 18 osallistujaa. 

Neuroliiton, Lihastautiliiton ja Kuuloliiton Harvinaiset -toiminnan Tietoa ja tu-

kea mitokondriotauteja sairastaville -yhteishankkeessa toteutettiin Valkeassa 

talossa vertaistapaaminen, johon osallistui 19 mitokondriotautia sairastavaa, 8 

heidän omaistaan sekä neljä perhettä, joiden lapsella on mitokondriotauti. Yh-

teistyössä Kuulovammaisten Lasten Vanhempainliiton kanssa toteutettiin mik-

rotia-lasten perheiden vertaisviikonloppu, johon osallistui 10 perhettä.  

Osallistuttiin Harvinaiset-verkoston toimintaan, sen viiteen työkokoukseen ja ke-

hittämispäivään. Kuuloliiton toiminnan suunnittelija on jäsenenä verkoston joh-

toryhmässä ja vaikuttamistyöryhmässä. Verkosto toteutti verkkokyselyn yliopis-

tollisten keskussairaaloiden toiminnasta. Kyselyyn vastasi noin 800 henkilöä ja 

sen tuloksia esiteltiin STM:n Harvinaiset-konferenssissa Hanasaaressa. Konfe-

renssiin osallistui Kuuloliiton Harvinaiset-toiminnan erityissuunnittelija ja 

kaksi ohjausryhmän jäsentä. Harvinaiset-verkosto valitsi Kuuloliiton Harvinai-

set-toiminnan erityissuunnittelijan verkoston varaedustajaksi STM:n Harvinai-

set sairaudet -työryhmään. Eurordiksen koordinoimaa Harvinaisten sairauksien 
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päivää vietettiin 28.2.2107. Päivän aikana potilasjärjestöt esittäytyivät yliopis-

tollisissa keskussairaaloissa yhdessä niiden harvinaisyksiköiden kanssa, Kuulo-

liitto HUS:in lastenklinikan esittäytymispisteessä.  

Toiminnan suunnittelija osallistui Kuuloavaimen toimitusneuvoston kokouksiin, 

Suomen kuurosokeusverkoston kokoukseen, EURO-CIU -symposiumiin sekä 

Harvinaiset -verkoston järjestöjohdolle suunnattuun virtuaalisairaaloiden tieto-

tuotantoa koskevaan aamiaistapaamiseen. Lasten ja nuorten parissa toimivien 

kuuloalan järjestöjen Sateenvarjo – verkoston kokouksen järjestelyistä toiminta 

vastasi kerran. Tietoa ja tukea mitokondriotauteja sairastaville -hankkeen oh-

jausryhmä on kokoontunut neljä kertaa. Hanke järjesti järjestötoiminnan työpa-

jan, jossa läpikäytiin yhdistyksen perustamisen vaiheita ja yhdistystoiminnan 

käytänteitä. 

Käynnistettiin harvinaisten kuulovammaryhmien kommunikaatiomenetelmiä 

koskeva opinnäyteyhteistyö Humak Humanistisen ammattikorkeakoulun 

kanssa.  

Toiminnan HAIKU -uutiskirje ilmestyi neljä kertaa. Facebook -sivustoa on päivi-

tetty säännöllisesti. Kuuloliiton Kuulolla koko iän – sivustolle kirjoitettiin blogi 

– kirjoitus harvinaisuuden haasteista ikääntyneille. Blogikirjoitus julkaistiin 

myös Harvinaiset.fi -sivustolla.  Toimintaa on käyty esittelemässä Kuulo-Aurik-

sen perhe- ja aikuisten kursseilla. 

Toimintaan kohdistui STEA:n tuloksellisuus ja vaikuttavuusselvitys (TVS). Sel-

vitystä varten toteutettiin vapaaehtoisille suunnattu Webropol -arviointikysely. 

Toiminnan ohjausryhmä kokoontui kerran.  
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3. KOPOLAN KURSSIKESKUS 

 

Kopolan kurssien tavoitteena on kuulovammaisen toimintakyvyn edistäminen ja 

vertaistuen mahdollistaminen.  

Kopolan kurssikeskuksessa Kuhmoisissa järjestettiin toimintavuonna12 sopeu-

tumisvalmennuskurssia sekä Tinnitus tutuksi-kuntoutuspäivä.  

Sopeutumisvalmennuskursseista kymmenen suunnattiin eläkeläisille, yksi kuu-

routuneille ja vaikeasti huonokuuloisille ja yksi kurssi oli kommunikaatiokurssi. 

Yhteistyötä julkisen sektorin kanssa tehtiin tiiviisti kaikkien sopeutumisvalmen-

nuskurssien osalta, erityisesti keskussairaaloiden kanssa. Hakijoita sopeutumis-

valmennuskursseille oli aina enemmän kuin voitiin ottaa.  

Kuulovammaisille tarkoitettuja Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n tuettuja 

lomia järjestettiin neljä ja kaksi itsemaksettavia lomaviikkoa. Teemallisia viikon-

loppuja ja muita itsemaksettavia tapahtumia järjestettiin yhteensä 11.  

Kopolan kurssikeskuksen päätoimintamuotona oli edellisten vuosien tapaan so-

peutumisvalmennuskurssit, joihin osallistui yhteensä 197 henkilöä. Hoitopäiviä 

oli 970. Loma- ja virkistystoimintaan osallistui 99 henkilöä ja teemallisiin viikon-

loppuihin 173 henkilöä. Kuuloyhdistysten Kopolaan suunnatuissa retkipäivissä 

oli mukana 107 henkilöä.  

Vantaan Tikkurilan seurakunta järjesti toimintavuonna kahdeksan rippileiriä, 

joiden osallistujamäärä oli yhteensä 244.  

Kopolan kannatusyhdistyksen järjestämiin talkoisiin osallistui 65 henkilöä. Ko-

polan kannatusyhdistys ry toteutti myös Elokuvaviikon ja Kopolan vanhan ajan 

joulu-tapahtuman. Lisäksi Kopola vuokrasi tiloja juhla- ym. käyttöön sekä tarjosi 

majoituspalveluja.  

Kopolan tapahtumista tiedotettiin Kuuloviestissä, Kopolan kotisivuilla, Kopolan 

FB-sivuilla ja muilla FB-foorumeilla kuten ”Kuulo mennyt”, ”Apukorvat”, ”KKY”, 

”Kuhmoinen” ja ”Tietokota Kuhmoinen” -sivustoilla sekä yhdistysnetissä ja Kuu-

loliiton virallisilla sivuilla. 

Palveluiden määrät: 

 

Kopolan kurssikeskus 2015 2016 2017 

Henkilövuorokaudet (sopeutumisvalmen-

nuskurssit) 

557 852 970 

Asiakkaat (sopeutumisvalmennus, virkistys, 

itsemaksavat)  

270 292 469 

Kaikki kävijät (myös järjestötoiminta) 777 934 999 

Majoitusvuorokaudet 1772 2939 3310 
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4. HALLINTO 

 Henkilöstö 

Etelä-Itä -aluetiimin tiiminvetäjänä toiminut järjestösihteeri Esa Kalela siirtyi 

erityisasiantuntijan tehtävään ja hänen tilalleen tiiminvetäjäksi nimettiin kun-

toutussihteeri Johanna Juola.  

Kuntoutussihteeri Krista Heiniö palasi keväällä vuorotteluvapaalta. Hänen si-

jaisenaan toiminut järjestösihteeri Paula Hesso aloitti järjestösihteerin tehtävät 

Etelä-Itä -aluetiimissä. 

Liiton talouspäällikkönä toiminut VaTa Järjestöpalvelu Oy:n toimitusjohtaja 

Ilkka Sivula irtisanoutui lokakuussa. Hallitus valitsi liiton uudeksi talouspääl-

liköksi KTM Paula Asikaisen, mutta tämä ilmoitti vuodenvaihteessa peruvansa 

tehtävän vastaanottamisen. 

Marraskuussa liiton toiminnanjohtaja Pekka Lapinleimu irtisanoutui ja hänen 

sijaisekseen valittiin järjestöjohtaja Eeva Härkänen. 

 Luottamusjohto 

Liittovaltuusto kokoontui kevätkokoukseen hotelli Haagassa Helsingissä. Ko-

kouksen yhteydessä järjestettiin seminaari, jossa pohdittiin liiton arvoja ja esitel-

tiin liiton tulevaa strategialuonnosta. Liittovaltuuston puheenjohtajana toimi 

Eila Heinonen ja varapuheenjohtajana Jaakko Alamommo. 

Liittokokous kokoontui lokakuussa Valkeassa talossa Helsingissä. Kokouksessa 

valittiin seuraavan toimikauden liittohallituksen ja liittovaltuuston jäsenet sekä 

hyväksyttiin liiton toimintastrategia vuosille 2018 – 2020. 

Liittohallitus piti toimintavuonna 11 kokousta, joista osa oli sähköpostikokouk-

sia. Loppuvuoden kokouksissa käsiteltiin toiminnanjohtajan irtisanoutumisen 

vaikutuksia ja valmisteltiin liittovaltuuston ylimääräistä kokousta. Liittohalli-

tukseen kuuluivat hallituksen puheenjohtaja Eija Isaksson, varapuheenjohtaja 

Antero Penttinen sekä jäsenet Jouni Aalto, Tuula Aavamäki, Sari Lind-

gren, Kaija Karvinen, Erja Linkki, Tuula Natunen, Tapio Riekki, Elina 

Rytsölä sekä Sanni Valtonen. Hallituksen varajäseninä olivat Jukka Asu-

maa, Annikki Estola, Sari Hirvonen-Skarbö, Esko Häkkinen, Pertti Iko-

nen, Rainer Skogberg, Raimo Saarelainen, Veikko Vilppola ja Tauno 

Vehma. Liittovaltuuston puheenjohtajat osallistuivat hallituksen kokouksiin. 

Tuula Natunen osallistui liiton edustajana Hyvinkään kuulon 60-vuotisjuhlaan 

ja Eila Heinonen Imatran Kuulo ry:n 40-vuotisjuhlaan. Eija Isaksson, Elina 

Rytsölä ja Kaija Karvinen osallistuivat Satakieliseminaariin Turussa. 
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 Kuuloliiton organisaatiorakenne vuoden 2017 lopulla 

 
  

Toiminnanjohtaja

Kansalaisjärjestö-
toiminta

Järjestöjohtaja

Vaikuttamistoiminta

Lapset ja nuoret

Aluetoiminta

Aluetoiminnan 
päällikkö

Pohjois-tiimi

Lounais-Länsi-Keski-
tiimi

Etelä-Itä-tiimiIkäkuulo-projekti 
2015 - 2017

CI-tukiverkostoprojekti 
2016 - 2018

Tukipalvelut

Taloushallinto

Talouspäällikkö 

Viestintä ja 
yritysyhteistyö

Viestintäpäällikkö
Kuulolla työssä -hanke

Ohjelmat

Satakieliohjelma

Harvinaiset-toiminta

Kopolan kurssikeskus
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5. TUKIPALVELUT 

 Viestintä 

Viestintä tukee Kuuloliiton toimintoja ja strategian tavoitteiden toteuttamista 

sekä yhdistysten ja piirien viestintää. Lisäksi viestinnän toimikenttään kuuluu or-

ganisaation sisäinen tiedotus. Vuoden 2017 painopistealueena oli uuden verkko-

palvelun käyttöönotto.  

Kuuloliiton uusi verkkosivusto viimeisteltiin alkuvuodesta ja verkkosivusto jul-

kaistiin 6.4. Sivuston ulkoasua nykyaikaistettiin ja sivuston informaatiorakenne 

suunniteltiin entistä helpommin hahmotettavaksi.  

Vuoden aikana lähetettiin neljä mediatiedotetta:  

 Varhainen tuki huonokuuloiselle tuo säästöjä 

 Korvatkin tarvitsevat kesällä lepoa – ääniltä 

 Herkällä korvalla -palkinto kuuloesteettömyyteen erikoistuneelle Qlu Oy:lle 

 Kuuloautotempaukset: päiväkodeissa ja kouluissa melusta kärsivät lähes 

kaikki – erityisesti melu häiritsee, kun on kuulonalenema  

(Uusimaa) 

Lisäksi ajankohtaisista aiheista tiedotettiin aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja 

liiton verkkosivuilla. Liiton Facebook-sivujen tykkääjien määrä oli vuoden lo-

pussa lähes 2 200 ja Twitteriä seurasi noin 1 900 henkilöä. Toukokuussa jaettiin 

yleisinfoa kuulosta ja kuulonsuojauksesta Maailma kylässä -festivaaleilla yh-

dessä muiden vammaisjärjestöjen kanssa.  

Kuuloviesti-lehti ilmestyi vuoden aikana kuusi kertaa. Kuuloviestin lukijaky-

selyn analyysi valmistui helmikuussa. Lehti sai arvosanaksi 8 ½ ja sisällöistä 

kaikkein tärkeimmiksi osa-alueiksi nousivat kuulovammaisalaa koskeva uuti-

sointi ja Terveydeksi-palsta. 

Uusina materiaaleina vuoden aikana ilmestyivät: 

 Kurssikalenteri 2017 

 Kuulonsuojaus-esite 

 Kuuloliiton historia -juliste 

Alueellinen toiminta 

Viestintä tuki piirien viestintätyöryhmien toimintaa Lounais-, Länsi- ja Keski-

Suomessa ja osallistui myös piirien seminaaripäivien suunnitteluun. Viestin-

nästä järjestettiin koulutusta Keski-Suomen piirin yhdistyksille ja Etelä-Pohjan-

maan kuulolle. 

Meluvalistusta järjestettiin puolen vuoden aikana kahdessa alakoulussa ja yh-

dessä yläkoulussa.  
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 Varainhankinta ja yritysyhteistyö 

Varainhankinnan tavoitteena oli vuodelle 2017 saada lisäresursseja Kuuloliiton 

toimintaan.  

Kuulolla työssä -viestintäkampanjan rahoitushakemus jätettiin työsuojelurahas-

tolle helmikuussa ja hankkeelle myönnettiin huhtikuussa 30 000 euron rahoitus 

(ks. toiminta tarkemmin luvusta 2.3.). Hankeavustuksella pystytään kattamaan 

myös palkkakuluja.   

Vuoden aikana lähetettiin neljä lahjottajakirjettä:  

 Kopolassa tuntee kuuluvansa joukkoon 

 Kuuloauto taas liikkeellä, tule mukaan!   

 Kesäleireillä saa olla oma itsensä 

 Kuulolähipalvelu – vertaisen apua parhaimmillaan 

Kuulonsuojausta korostavaan Myrsky korvassa -päivätyökeräykseen osallistui 

syksyn 2017 aikana kaksi koulua. 

Kuuloliito oli mukana Pieni ele -keräyksessä ja osallistui keräyksen suunnitte-

luun ja tiedotukseen. 

Toiminnalle haettiin uusia sponsoreita. Kuuloauton sponsorointimahdollisuus ei 

herättänyt laajaa kiinnostusta kuuloalan yritysten keskuudessa. 

Jäseneduista neuvoteltiin kuulolaiteyritysten ja apteekkiketjujen kanssa sekä 

samalla esiteltiin yritysrengasideaa. Lisäksi suunniteltiin ja hankittiin verkko-

kaupan kautta myytäviä uusia jäsentuotteita. Puolivuotiskaudella kehitettiin 

myös korvarengas-konseptia (yritysrengas) yrityksille. 

 Talous 

Kuuloliitto ry:n tulos tilikaudelta 2017 oli -52 270 euroa alijäämäinen (-103 852 

vuonna 2016). Kokonaistuotot olivat 4,27 milj. euroa, joista STEA:n avustusten 

osuus oli 2,92 milj. euroa, eli noin 68 %. Kokonaiskulut olivat 4,33 milj. euroa, 

josta henkilöstökulujen osuus oli 1,88 milj. euroa, eli noin 43 %. 

Tilikaudelle saatiin yksi testamenttilahjoitus, joka paransi liiton tulosta lähes 

70 000 euroalla. Toisaalta tilikauden tulosta heikensivät toiminnanjohtajan irti-

sanoutumiseen liittyvät kertaluonteiset kustannukset, kun irtisanomisajan 

palkka ja irtisanoutumiskorvaus jouduttiin kirjaamaan tilikauden 2017 kuluksi 

kokonaisuudessaan, vaikka irtisanomisaika jatkuukin pitkälle vuoden 2018 puo-

lelle. 

Alijäämäisestä tuloksesta huolimatta liitto on edelleen vakavarainen. Vaikka ra-

halaitoslainoja oli tilinpäätöshetkellä noin 500 000 euroa, on liitolla ja sen hallin-

noimilla rahastoilla vastaavasti käyttöomaisuutta sekä sijoitusomaisuutta noin 

7,85 milj. euron edestä. 
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KONSERNIYHTIÖT 

1. Kuulo-Auris Oy  

 

Kuulo-Auris Oy -tulos 
Toteuma Toteuma 

01-12/2017 01-12/2016 

Liikevaihto 956 768 1 079 359 

   Liiketoiminnan muut tuotot 18 340 729 

   Materiaalit ja palvelut yhteensä -127 223 -121 690 

   Henkilöstökulut yhteensä -511 360 -579 766 

   Liiketoiminnan muut kulut -270 813 -301 315 

   Poistot -637 -6 389 

Liikevoitto (- tappio) 65 074 70 927 

   Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 1 121 -3 603 

   Tuloverot -13 468 -14 215 

Tilikauden voitto (tappio) 52 728 53 109 

2. KHL Kuulokeskus Oy  

 

KHL Kuulokeskus Oy -tulos 
Toteuma Toteuma 

01-12/2017 01-12/2016 

Liikevaihto 475 338 464 868 

   Materiaalit ja palvelut yhteensä -76 307 -96 300 

   Henkilöstökulut yhteensä -247 561 -247 854 

   Liiketoiminnan muut kulut 87 117 -106 681 

   Poistot -4 320 -5 760 

Liikevoitto (- tappio) 60 034 8 274 

   Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 3 -37 

   Tuloverot -12 159 -1 649 

Tilikauden voitto (tappio) 47 878 6 587 
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3. VaTa Järjestöpalvelu Oy 

 

VaTa Järjestöpalvelu Oy -tulos 
Toteuma Toteuma 

01-12/2017 01-12/2016 

Liikevaihto 484 901 406 127 

   Liiketoiminnan muut tuotot 0 67 

   Materiaalit ja palvelut yhteensä -153 526 0 

   Henkilöstökulut yhteensä -286 127 -366 128 

   Liiketoiminnan muut kulut -35 671 -84 064 

   Poistot -5 832 -5 676 

Liikevoitto (- tappio) 3 744 -49 674 

   Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -2 175 -9 

   Tuloverot 0 0 

Tilikauden voitto (tappio) 1 569 -49 683 

   

  



Vuosikertomus 2017  26 
 

 

 25.4.2018 

 

LIITTEET 

1. Liittovaltuuston varsinaiset jäsenet 

 
Itä-Suomen kuulopiiri 

Heinonen Eila, Joensuun Seudun Kuulo ry 

Hukkanen Arja, Iisalmen Seudun Kuulo ry 

Väisänen Titta, Kuopion kuulo ry 

 

Kaakkois-Suomen kuulopiiri 

Huhtinen Matti, Etelä-Saimaan Kuulo ry 

Kykkänen Eeva, Imatran Kuulo ry 

Peuhu Raija, Kouvolan Kuulo ry 

Ruotsalainen Jorma, Heinolan Kuulo ry 

Tikka Pekka, Etelä-Saimaan Kuulo ry 

 

Keski-Suomen kuulopiiri 

Nuutinen Niilo, Sisä-Suomen Kuulonhuolto ry 

Paanila Birgitta, Viitaseudun kuulo ry 

Puhakka Ilkka, Jyvässeudun kuulo ry 

Teräväinen Virva, Joutsan Kuulo ry 

 

Lapin kuulopiiri 

Alamommo Jaakko, Kemin Seudun Kuulo ry 

Alkki Janne, Rovaniemen Kuulo ry 

Hirvelä Ritva, Inarin-Utsjoen Kuuloyhdistys ry 

 

Lounais-Suomen kuulopiiri 

Haapavuori Antti, Vakka-Suomen Kuulo ry 

Halonen Jouko, Harjavallan Seudun Kuulo ry 

Järvinen Martti, Forssan Seudun Kuulo ry 

Mäkinen Meria, Sastamalan Kuulo ry 

Saari Kaisa, Rauman Kuulo ry 

Pakkanen Mauri, Akaan Seudun Kuulo ry 

Wilenius Irmeli, Tampereen Kuuloyhdistys ry 

 

Länsi-Suomen kuulopiiri 

Haapalehto Seija, Keski-Pohjanmaan Kuulo ry 

Haapanen Heimo, Etelä-Pohjanmaan Kuulo ry 

Kallio Markku, Vaasan Seudun Kuuloyhdistys ry 

 

Oulun läänin kuulopiiri 

Jokela Anna-Liisa, Pyhäjokilaakson Kuuloyhdistys ry 

Kuorikoski Pirkko, Kajaanin Seudun Kuulo ry 

Uitus Tero, Oulun Seudun Kuulo ry 

 

Uudenmaan kuulopiiri 

Aho Raili, Keski-Uudenmaan Kuulo ry 

Kautinen Terttu, Länsi-Uudenmaan Kuuloyhdistys ry 

Kokkonen Tarja, Mäntsälän Kuuloyhdistys ry 

Korhonen Anneli, Vantaan Kuuloyhdistys ry 

Liuska Outi, Helsingin Kuuloyhdistys ry 

Tervaskari Kalle, Helsingin Kuuloyhdistys ry 

Venho Kaisa, Keski-Uudenmaan Kuulo ry 
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Suomen Akustikusneurinoomayhdistys ry 

Härkönen Raimo, Turku 

 

Suomen Tinnitusyhdistys ry 

Kekkonen Petri, Hyvinkää 

Rekola Leena, Sauvo 

 

 

2. Liittohallituksen myöntämät ansiomerkit 

 
Urpo Siiralan mitali 

Pakkanen Mauri, Akaan Seudun Kuulo ry 

Pulli Raili, Kuuloliitto ry 

 

Kultainen ansiomerkki 

Asumaa Jukka, Kuuloliitto ry 

Hassinen Margit, Kuuloliitto ry 

Kiiveri Riitta, Akaan Seudun Kuulo ry 

Korhola Uolevi, Mikkelin Seudun Kuulo ry 

Lamminaho Aili, Mikkelin Seudun Kuulo ry 

Paavilainen Mirja, Forssan Seudun Kuulo ry 

Pentikäinen Pirkko, Mikkelin Seudun Kuulo ry 

Pesonen Kalevi, Mikkelin Seudun Kuulo ry 

Riekki Tapio, Kuuloliitto ry 

Räty Kaarina, Hyvinkään Kuulo ry 

Salonen Ulla, Kuuloliitto ry 

Sairanen Maija-Liisa, Mikkelin Seudun Kuulo ry 

Suominen Riitta, Akaan Seudun Kuulo ry 

Venho Kaisa, Keski-Uudenmaan Kuulo ry 

 

Hopeinen ansiomerkki 

Kykkänen Eeva, Imatran Kuulo ry 

Lehikoinen Raija, Keski-Uudenmaan Kuulo ry 

Nuutinen Niilo, Sisä-Suomen Kuulonhuolto ry 

Taipale Olavi, Keski-Uudenmaan Kuulo ry 

Vataja Päivi, Kuuloliitto ry 

Vesanen Kaija, Akaan Seudun Kuulo ry 

 

Pronssinen ansiomerkki 

Ahtola Markku, Vakka-Suomen Kuulo ry 

Huhtaniemi Vuokko, Vakka-Suomen Kuulo ry 

Häyhä Veijo, Imatran Kuulo ry 

Karhunen Kaija, Imatran Kuulo ry 

Lavikainen Anniina, Kuuloliitto ry 

Lindberg Maila, Hyvinkään Kuulo ry 

Natunen Tuula, Vantaan Kuuloyhdistys ry 

Skogberg Rainer, Vantaan Kuuloyhdistys ry 

Sundell Mervi, Akaan Seudun Kuulo ry 
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3. Kuulopiirit ja yhdistykset 

 
Itä-Suomen kuulopiiri 

Iisalmen Seudun Kuulo ry  

Joensuun Seudun Kuulo ry  

Kiuruveden Kuulonhuolto ry  

Kuopion kuulo ry  

Lieksan Kuuloyhdistys ry  

Savonlinnan Kuulo ry  

Sisä-Savon Kuulo ry  

Varkauden kuulo ry  

Ylä-Karjalan kuulo ry  

 

Kaakkois-Suomen kuulopiiri 

Etelä-Saimaan Kuulo ry  

Haminan Kuulo ry  

Heinolan Kuulo ry  

Imatran Kuulo ry  

Kotkan Kuulo ry  

Kouvolan Kuulo ry  

Kuusaan Kuuloset ry  

Lahden Kuulo ry  

Lauletaan Viittoen ry  

Mikkelin Seudun Kuulo ry  

Mäntyharjun Seudun Kuulo ry  

  

Keski-Suomen kuulopiiri 

Joutsan Kuulo ry  

Jyvässeudun kuulo ry  

Jämsän Seudun Kuulo ry  

Pieksämäen Kuulo ry  

Saarijärven seudun Kuulo ry  

Sisä-Suomen Kuulonhuolto ry  

Viitaseudun kuulo ry  

 

Lapin kuulopiiri 

Inarin-Utsjoen Kuuloyhdistys ry  

Kemin Seudun Kuulo ry  

Koillis-Kuulo ry  

Kolarin Kuuloyhdistys ry  

Luoteis-Rajan Kuuloyhdistys ry  

Ranuan Kuulo ry  

Rovaniemen Kuulo ry  

Sallan Kuulo ry  

Sodankylän Kuulo ry  

Tornion Kuulo ry  

Ylitornion Kuulo ry  

 

Lounais-Suomen kuulopiiri 

Akaan Seudun Kuulo ry  

Forssan Seudun Kuulo ry  

Harjavallan Seudun Kuulo ry  

Hämeenlinnan Seudun Kuulo ry  

Kankaanpään Seudun Kuuloyhdistys ry  

Laitilan Kuulonhuolto ry  
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Loimaan Seudun Kuulo ry  

Porin Kuuloyhdistys ry  

Rauman Kuulo ry  

Salon Kuuloyhdistys ry  

Sastamalan Kuulo ry  

Tampereen Kuuloyhdistys ry  

Turun Kuuloyhdistys ry  

Vakka-Suomen Kuulo ry  

Valkeakosken Kuuloyhdistys ry  

Ylä-Satakunnan Kuuloyhdistys ry  

 

Länsi-Suomen kuulopiiri 

Etelä-Pohjanmaan Kuulo ry  

Keski-Pohjanmaan Kuulo ry  

Pietarsaaren Kuulo ry  

Suupohjan Kuulo ry  

Vaasan Seudun Kuuloyhdistys ry  

Virtain Kuulo ry  

 

Oulun läänin kuulopiiri 

Kajaanin Seudun Kuulo ry  

Kalajokilaakson kuulo ry  

Koillismaan Kuuloyhdistys ry  

Kuhmon Kuuloyhdistys ry  

Oulun Seudun Kuulo ry  

Pudasjärven Kuuloyhdistys ry  

Pyhäjokilaakson Kuuloyhdistys ry  

Raahen alueen Kuulo ry  

Selänteen Kuuloyhdistys ry  

Siikalatvan Kuuloyhdistys ry  

Sotkamon Kuulo ry  

Vaalan Kuulonhuoltoyhdistys ry  

Ylä-Kainuun Kuuloyhdistys ry  

 

Uudenmaan kuulopiiri 

Espoon Kuuloyhdistys ry  

Helsingin Kuuloyhdistys ry  

Hyvinkään Kuulo ry  

Karkkilan Kuulo ry  

Keski-Uudenmaan Kuulo ry  

Länsi-Uudenmaan Kuuloyhdistys ry  

Mäntsälän Kuuloyhdistys ry  

Orimattilan Seudun Kuulo ry  

Porvoon Seudun Kuulo ry  

Riihimäen Seudun Huonokuuloiset ry  

Vantaan Kuuloyhdistys ry 

 

Toimialayhdistykset 

Suomen Akustikusneurinoomayhdistys ry  

Suomen Tinnitusyhdistys ry  



 


