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TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS 

 

Kuuloliitossa on toimintavuoden aikana puhalta-

neet uudet tuulet. Uudet ihmiset tuovat muka-

naan muutoksia ja vanhojen käytäntöjen uudista-

mista. Liitossa on uudistettu mm. hallinnon toi-

mintatapoja. Uudistusten taustalla on ollut aja-

tus avoimuudesta, luottamuksesta ja yhdessä te-

kemisestä. 

 

Kuuloliitto sai uuden toiminnanjohtajan lisäksi 

myös uuden hallituksen. Hallituksen työskentely 

on ollut rakentavaa ja eteenpäin katsovaa. Halli-

tuksessa on ollut yhteen hiileen puhaltamisen il-

mapiiri ja yhteinen tahtotila toiminnan kehittä-

miseksi. Tämä on haastavina aikoina tärkeää ja antanut toimiston väelle rauhan 

keskittyä liiton tärkeään työhön. Itse kiitän luottamuksesta ja toimintatilasta, 

minkä olen hallitukselta saanut. Kiitokset myös henkilöstölle isosta työpanok-

sesta ja positiivisen työilmapiirin ylläpitämisestä.    

 

Toimintavuonna vietettiin esteettömyyden teemavuotta, jonka aikana toteutet-

tiin useita esteettömyystapahtumia, viestittiin esteettömyyden merkityksellisyy-

destä laajasti sekä lisättiin viranhaltijoiden tietoa ja osaamista. Tuloksia on saa-

vutettu laajalla yhteistyöllä muiden vammaisjärjestöjen ja yhteistyökumppanien 

kanssa. Saavutettavuuden eteen on tehty pitkäaikaista vaikuttamistyötä, ja sen 

tuloksena esimerkiksi kotimaisia televisio-ohjelmia koskevaa tekstityslainsää-

däntöä päivitettiin.  

 

Kuuloliiton toiminnassa on otettu rohkeita askelia julkisuudessa ja saatu uusilla 

avauksilla näkyvyyttä niin mediassa kuin poliittisella kentällä. Mitä?-kampanja 

nosti esille kuulosta huolehtimisen ja vähensi kuulovammoihin ja kuulokojeisiin 

liittyviä ennakkoluuloja. Kampanjan taustalla oleva ”Kuulo on kaikkien asia” -

ajatus toimii pohjana myös vuoden 2019 vaikuttamistyölle.  

 

Vapaaehtoiset ovat järjestön sydän ja toiminnan edellytys. Vapaaehtoiset ovat 

toimintavuonna pitäneet aktiivisesti yllä kuuloon ja kuulovammoihin liittyvää 

keskustelua niin valtakunnallisesti, kansainvälisesti kuin alueellisesti. Myös yh-

distystoiminta on toimintavuoden aikana ollut hurjan aktiivista! Yhdistysten ta-

pahtumiin on osallistunut toimintavuoden aikana 29 321 henkilöä. Yksistään 

Kuuloauton kuuloseulassa kävi vuoden aikana 3 300 henkilöä. Kuuloliitto kiittää 

kaikkia yhdistysaktiiveja ja vapaaehtoistoimijoita!  

 

Toimintavuoteen on mahtunut myös haasteita, jotka ovat työllistäneet niin luot-

tamusjohtoa kuin operatiivista johtoa. Haasteista selvitään tulevaisuuteen kat-

sovalla asenteella ja positiivisella työskentelyotteella sekä yhteen hiileen puhal-

tamisella. Luottamus tulevaisuutta kohtaan on vahva! 

 

Sanna Kaijanen 

Toiminnanjohtaja 
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KUULOLIITON TOIMINTA   

1. Alue- ja vapaaehtoistoiminta 

Aluetoiminnassa keskeistä oli yhdistysten ja vapaaehtoisten tukeminen, ohjaus 

ja neuvonta sekä yleisen kuulotietoisuuden lisääminen. Aluetoiminnassa keski-

tyttiin myös sosiaali- ja terveyspalvelut -kohdassa kuvattujen tavoitteiden toteut-

tamiseen.  

  Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan tukeminen  

 

 

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

senjärjestöavustusta sai toimintavuonna 55 yhdistystä. Avustuksen tarkoituk-

sena on tukea ja kannustaa yhdistyksiä järjestämään liiton tavoitteisiin liitty-

vää toimintaa. Vuoden 2018 avustus oli tarkoitettu erityisesti yhdistysten jär-

jestämiin esteettömyystapahtumiin.  

Kuulopiirien neuvottelukunnat kokoontuivat päättämään toimintavuoden alu-

eellisista toimintasuunnitelmista. Neuvottelukunnat valitsivat myös piirien pu-

heenjohtajat ja varapuheenjohtajat toimikaudelle 2018–2020.  

Piirien, toimialayhdistysten ja toimikuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohta-

jat kokoontuivat yhteisille suunnittelupäiville, joilla olivat mukana myös kaikki 

aluetyöntekijät.  

Yhdistysten toiminnan kehittämiseksi ja vapaaehtoisten jaksamisen tukemiseksi 

järjestimme alueellisia ja piirikohtaisia seminaari- ja teemapäiviä sekä virkistys- 

Tavoite  Toiminta Tulos 

Vapaaehtoistoiminnalle 

on hyvät toimintaedelly-

tykset ja vapaaehtoistoi-

mijoilla on valmiudet  

arvioida ja kehittää  

toimintaansa.  

 

 

 55 yhdistystä sai jäsen-

järjestöavustuksen 

 Piirien neuvottelukun-

tien kokoukset ja piirien 

työryhmien kokoukset, 

     650 osallistujaa  

 Teemapäiviä, virkistys- 

ja vertaistapaamisia, 

noin 550 osallistujaa  

 6 Esteettömyyden tee-

mavuoden tapahtu-

maa, noin 300 osallistu-

jaa 

 6 verkkosivu-koulutusta, 

noin 90 osallistujaa 

 12 muuta yhdistystoi-

mintaa tukevaa koulu-

tusta, noin 120 osallistu-

jaa 

 62 yhdistyskäyntiä, noin 

1120 osallistujaa  

 noin 100 neuvontaa 

puhelimitse/sähköpos-

titse  

 Yhdistykset ja vapaaeh-

toiset saivat tietoa, oh-

jausta ja tukea erimuo-

toisen toiminnan järjes-

tämiseen.  

 Yhdistykset järjestivät 

yhteensä noin 2455 ta-

pahtumaa.  

 

 

 Yhdistykset raportoivat 

vuoden 2018 toiminnas-

taan liitolle vuoden 

2019 alussa. Vuosira-

porttinsa palautti 63 yh-

distystä.  

 Raportoinnin avulla yh-

distysten toiminta tuli 

näkyvämmäksi ja yhdis-

tysten kehittämismah-

dollisuudet ja -tarpeet 

helpommin tunnistetta-

viksi. 
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ja vertaistapaamisia. Piirien työryhmät ja vapaaehtoiset olivat aktiivisesti mu-

kana tilaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa.  

Esteettömyyden teemavuoteen liittyviä tapahtumia järjestimme yhdessä yhdis-

tysten kanssa eri paikkakunnilla. Lisäksi Lapin piiri järjesti esteettömyyssemi-

naarin ja Oulun piiri kaksiosaisen esteettömyysseminaarin: ammattilaisille ja 

suurelle yleisölle. Länsi-Suomen piiri järjesti jo kahdeksannen kerran Hilja-se-

minaarin.  

Aluetyöntekijät ohjasivat yhdistyksiä toiminnan ylläpitämisessä ja kehittämi-

sessä myös yhdistyskäynneillä. Niillä käsiteltiin yhdistysten toiveiden ja tarpei-

den mukaan liiton ja piirien ajankohtaisia asioita, esteettömyyttä, yhdistysten 

toiminnan kehittämistä, tiedonkeruuta ja raportointia, hallitustyöskentelyä, 

kuulokerhon perustamista sekä kuulonkuntoukseen liittyviä asioita. Lisäksi 

aluetyöntekijät tukivat ja ohjasivat yhdistyksiä puhelimitse ja sähköpostitse.   

  Koulutukset ja toiminnanohjaukset 

Yhdistysten kuulolähipalvelutoimintaa liitto tuki järjestämällä kuulolähipalve-

lukoulutuksen toisen jakson vuonna 2017 koulutuksen aloittaneille. Kuulolähi-

palvelukoulutuksen 1. osa oli syksyllä. Yhdistysten kuuloläh ipalveluvastaaville 

pidimme toiminnanohjaustilaisuuden. Lisäksi aluetyöntekijät järjestivät piiri- ja 

yhdistyskohtaisia kuulolähipalvelun toiminnanohjaustilaisuuksia.  

Kokemustoimijoille ja tulkkauspalvelun vertaiskouluttajille järjestimme yhtei-

sen toiminnanohjaustilaisuuden.  

Muita yhdistyksiä ja vapaaehtoistoimijoita tukevia koulutuksia järjestimme mm. 

esteettömyydestä, vaikuttamisesta ja esiintymisestä sekä verkkoviestinnästä.  

 
Esteettömyystapahtuma Haapavedellä toukokuussa.  
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  Kuulotietoisuuden lisääminen  

 

Tavoite Toiminta Tulos 

Erityisesti ikääntyneillä 

henkilöillä ja heidän lä-

heisillään on tietoa kuu-

losta ja kuulonkuntoutuk-

sesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 112 kuuloinfoa, noin 

3720 osallistujaa  

 5 Kuulon ja näön päi-

vää, noin 770 osallistu-

jaa  

 1 tinnitustapahtuma, 

150 osallistujaa 

 10 messutapahtumaa  

 232 henkilöä sai henki-

lökohtaista neuvontaa 

 162 soittoa liiton neu-

vontapuhelimeen 

 109 Kysy kuulosta kysy-

mystä 

 Ikääntyneet ja heidän 

läheisensä saivat tietoa 

ikäkuulon vaikutuksesta 

toimintakykyyn, ja he 

osaavat hakeutua 

ajoissa kuulontutkimuk-

siin ja kuulonhuollon pii-

riin. 

 Ikääntyneillä ja heidän 

läheisillään on tietoa 

vertaistuen merkityk-

sestä osana kuulonkun-

toutusta, ja heillä on 

tietoa kuuloyhdistysten 

toiminnasta.     

Sosiaali- ja terveyden-

alan ammattihenkilös-

töllä ja alan opiskelijoilla 

on tietoa kuulosta, kuu-

lonkuntoutuksesta ja kuu-

lovammaisen kohtaami-

sesta. 

16 asiantuntijaluentoa  

 

 Asiantuntijaluennoille 

osallistuneet sosiaali- ja 

terveydenalan ammat-

tilaiset ja alan opiskeli-

jat saivat tietoa kuulo-

asioista, ja he osaavat 

ottaa huomioon kuulo-

vammaisen tarpeet 

kommunikointitilan-

teissa.   

Kuulotietoisuuden lisäämiseksi aluetyöntekijät pitivät kuuloinfo-tilaisuuksia 

yhdessä yhdistysten ja vapaaehtoisten kanssa. Liiton ja yhdistysten toimintaa 

aluetyöntekijät esittelivät myös mm. Yhdessä enemmän -messuilla Saarijär-

vellä, Pohjanmaan varhaiskasvattaja -messutapahtumassa Vaasassa, Yhdistys-

ten ja järjestöjen iltatori -tapahtumassa Kokkolassa, Ikäihmisten terveyspäi-

vällä Joensuussa, Ikääntyvien messuilla Riihimäellä sekä Hyvä elämä -tapahtu-

massa ja Hyvä Ikä -messuilla Helsingissä. Lisäksi olimme kuuloautolla mukana 

Elä ja nauti 50+ -messuilla Oulussa. Tilaisuuksissa oli aktiivisesti mukana yh-

distysten vapaaehtoisia. Yhteensä näihin tapahtumiin osallistui noin 3000 hen-

kilöä.  

 

Kuuloliiton vapaaehtoisia  

ja työntekijöitä Hyvä Ikä  

-messuilla. 
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Yhdessä Näkövammaisten liiton kanssa toteutimme Oulun piirin alueella kolme 

Kuulon ja näön -päivää, sekä Kaakkois-Suomen ja Itä-Suomen piireissä yhden 

Kuulon ja näön -päivän.  

Lounais-Suomen piiri ja Suomen Tinnitusyhdistys toteuttivat yhteistyössä tin-

nitustapahtuman. Järjestelyistä vastasi työryhmä, johon kuului alueen vapaa-

ehtoisia.  

Kuuloliitto oli mukana Veikkauksen henkilöstötapahtumassa Helsingissä. Päi-

vän aikana liiton toimihenkilöt tekivät ”kuulopäällä” 29 kuuloseulaa. Tilaisuu-

teen osallistui Veikkauksesta noin 150 henkilöä.    

Aluetyöntekijät antoivat myös henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa kuuloasi-

oissa puhelimitse, sähköpostitse ja eri tapahtumien yhteydessä. Lisäksi alue-

työntekijät päivystivät liiton neuvontapuhelimessa kerran viikossa ja vastasivat 

verkossa Kysy kuulosta -kysymyksiin. 

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja alan opiskelijoille pidimme asiantun-

tijaluentoja. Liiton ja yhdistysten toimintaa esittelimme myös Kajaanin keskus-

sairaalan ja Seinäjoen keskussairaalan ensitietopäivillä sekä Keski-Pohjan-

maan sairaanhoitopiirin työikäisten kuntoutuskursseilla. Tilaisuuksissa mu-

kana oli myös yhdistysten vapaaehtoisia.  

Lisäksi aluetyöntekijät luennoivat kuulosta ja kuulonkuntoutuksesta mm. Ou-

lun ammattikorkeakoulun opiskelijoille, Kuntoutuskeskus Taukokankaan kurs-

silla, Eläkeliiton TunneMusiikki-ohjelman koulutuksissa, Vanhustyön keskus-

liiton ystävätoiminta-koulutuksessa sekä Eläkeliiton ja Sydänliiton yhdistysten 

tilaisuuksissa.  

Kuuloa ja kuulonkuntoutusta pidimme esillä myös osallistumalla mm. Avokun-

toutusverkoston ja Järjestöjen sopeutumisvalmennustoiminta -yhteistyötapaa-

misiin, Hämeenlinnan ammattikorkeakoulun järjestöpäivään, Pohjois-Savon 

Vertaistoiminnan Keskuksen -tilaisuuksiin, Pohjois-Karjalan aistivamma -työ-

ryhmään ja Jyväskylän Saavutettavuuden parantaminen Keski-kirjastossa -

hankkeen tilaisuuksiin sekä ”Mihin suomalainen sopeutumisvalmennus on me-

nossa” -seminaariin Helsingissä. Olimme mukana myös alueellisissa Järjestö 

2.0 -tilaisuuksissa sekä Etelä-Pohjanmaan Järjestömarkkinat -kuntakierroksen 

suunnittelutyöryhmässä.     

  Kuuloauto 

 

Tavoite Toiminta Tulos 

Kuuloautossa on mahdol-

lisuus testata kuulo ja 

saada kuuloon ja kuulon-

kuntoutukseen liittyvää 

tietoa ja neuvontaa. 

 30 Kuuloauton vapaa-

ehtoista 

 60 yhdistystä järjesti 

Kuuloautotapahtu-

man 128 paikkakun-

nalla 

 

 Matalan kynnyksen 

kuuloseulaan ja kuu-

loneuvontaan oli mah-

dollisuus eri paikkakun-

nilla ympäri Suomea. 

 Kuuloseulaan osallistui 

noin 3300 henkilöä, 

joista reilu puolet ohjat-

tiin hakeutumaan jatko-

tutkimuksiin.   
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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.  Kuuloautotapahtumat alkoivat Turusta ja päättyivät Espooseen.  

 

  Kuulolähipalvelu  

 

Tavoite Toiminta Tulos 

Kuuloyhdistysissä on  

tarjolla vertaistukeen  

perustuvaa  

kuulolähipalvelua.   

 3 KLP-toiminnan koulu-

tusta/toiminnanoh-

jausta, 61 osallistujaa  

 16 alue- tai yhdistys-

kohtaista KLP-toimin-

nanohjausta, noin 215 

osallistujaa 

 273 vapaaehtoista  

toteutti yhdistysten  

kuulolähipalvelua noin 

60 yhdistyksen toiminta-

alueella. 

 Erityisesti ikäkuuloiset 

saivat apua ja ohjausta 

kuulokojeen käytössä 

sekä vertaistukea.  

 

Yhdistysten järjestämiä kuulolähipalvelun vastaanottotilaisuuksia oli 1313. 

Henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa sai noin 9200 asiakasta. Yhdistysten 

kuulolähipalvelutoiminnan vapaaehtoiset antoivat neuvontaa lisäksi puheli-

mitse ja verkon kautta 1085 asiakkaalle ja tekivät 739 kotikäyntiä. Vuoden ai-

kana vapaaehtoiset käyttivät toimintaan 7394 tuntia.  

 

Kuulolähipalvelutoimintaa koordinoi ja kehitti valtakunnallinen työryhmä.  

  Yhdistysten toiminta  

 

Yhdistysten vuosiraportointiin vastasi 63 yhdistystä. Vuoden 2018 aikana nämä 

yhdistykset olivat järjestäneet yhteensä 2455 tapahtumaa, joista 1057 oli kerho-

kokoontumisia, 310 vertaistukiryhmän kokoontumisia, 291 kuuloinfoa ja 642 

muita tapahtumia.  

 

Kaikkiin kokoontumisiin ja tapahtumiin osallistui yhteensä 29321 henkilöä. 

Osallistujista 70 prosenttia oli naisia ja 30 prosenttia miehiä. Lisäksi osallistu-

jista 16 prosenttia oli alle 65-vuotiaita ja 84 prosenttia yli 65-vuotiaita.  
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Yhdistyksissä toimi vuonna 2018 tekevinä vapaaehtoisina yhteensä 733 henki-

löä. Vapaaehtoisista 72 prosenttia oli naisia ja 28 prosenttia miehiä, 25 prosent-

tia oli alle 65-vuotiaita ja 75 prosenttia yli 65-vuotiaita.  

  Alueelliset sopeutumisvalmennuskurssit ja tuetut lomat  

 

Tavoite Toiminta Tulos 

Eri puolella Suomea on 

tarjolla matalan kynnyk-

sen sopeutumisvalmen-

nuskursseja, joissa huono-

kuuloiset ja heidän lähei-

sensä saavat tietoa kuu-

losta ja kommunikointime-

netelmistä sekä valmiuk-

sia kuulokojeen ja muiden 

kuulon apuvälineiden 

käyttöön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuetuilla lomilla osallistujat 

tapaavat muita huono-

kuuloisia ja saavat vertais-

seuran kautta tukea ja 

voimavaroja. 

 7 sopeutumisvalmen-

nuskurssia ikääntyneille, 

222 osallistujaa 

 1 tinnituskurssi, 40 osallis-

tujaa 

 1 työikäisten kurssi, 17 

osallistujaa 

 5 kurssien jatkopäivää, 

112 osallistujaa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 tuettua lomaa, joissa 

asiantuntijaluentoja, 86 

osallistujaa  

 

 Kursseille osallistunei-

den tietoisuus ikäkuu-

losta ja sen vaikutuk-

sista toimintakykyyn li-

sääntyi.  

  Kurssien jälkeen osallis-

tujat käyttivät kuuloko-

jeitaan tai muita kuulon 

apuvälineitään aktiivi-

semmin kuin ennen 

kurssia.  

 Tinnituskurssille osallistu-

neilla on tietoa kei-

noista, joilla on mahdol-

lista vähentää tinnituk-

sen häiritsevyyttä. 

 Työikäisten kurssille osal-

listuneet saivat tietoa 

työpaikan mukautta-

misratkaisumahdolli-

suuksista.   

 Läheisten ymmärrys 

huonokuuloisten tar-

peista ja tieto kommu-

nikointia tukevista me-

netelmistä lisääntyi. 

 

 Maaseudun Terveys- ja 

Lomahuollon tuetuille 

lomille osallistuneet sai-

vat vertaistukea ja tie-

toa kuuloasioista.  

Alueellisille kursseille, jotka koostuivat kaksipäiväisestä jaksosta ja kurssikoh-

taisesta jatkopäivästä, oli huomattavasti enemmän hakijoita kuin mitä kursseille 

oli mahdollista ottaa. Järjestimme kursseja Varkaudessa, Lappeenrannassa, 

Raumalla, Rovaniemellä ja Lappajärvellä sekä Rokualla, jossa pidimme kaksi 

kurssia. Tinnituskurssin ja työikäisten kurssin järjestimme Järvenpäässä.  Li-

säksi järjestimme vuonna 2017 Järvenpäässä ja Kalajoella pidettyjen kurssien 

jatkopäivät sekä Lappeenrannassa, Raumalla ja Varkaudessa pidettyjen kurs-

sien jatkopäivät.  

Kurssien ohjelmassa oli mm. kuulokojeen käyttö, kuulon apuvälineet, kommuni-

kointimenetelmät ja vertaiskeskustelut. 
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Aluetyöntekijät olivat mukana kertomassa kuulonkuntouksesta sekä liiton ja yh-

distysten toiminnasta Maaseudun Terveys- ja Lomahuollon tuetuilla lomilla Ka-

lajoella, Ylläksellä, Porissa ja Vuorelassa.  

  Erityisryhmien toiminta 

 

 

 

 

 

 

 

CI-toimikunta (CiTo) kokoontui kolme kertaa. CI-toimikunta järjesti CI-virkis-

tysviikonlopun Kopolassa ja CI-viikonlopun Karstulassa. CI-toimikunta osallis-

tui myös liiton CI-tukiverkosto-projektin (2016–2018) toiminnan suunnitteluun 

ja toteuttamiseen.  

Kuuroutuneiden toimikunta (Kuto) kokoontui kolme kertaa. Toukokuussa kuu-

routuneiden toimikunta järjesti Laukaassa viikonlopputapahtuman. Kuulon 

Tuki ry myönsi avustusta tapahtuman osallistumismaksujen alentamista varten. 

Toimikunta osallistui liiton vaikuttamistyön suunnitteluun tulkkauspalvelun 

osalta. 

Nuorisotoimikunta (Nuto) järjesti nuorten aikuisten ”Mitä?-Cafe” tapaamisia 

Helsingissä sekä kesäleirin Seinäjoella.  

 

 

 

 

  

Tavoite Toiminta Tulos 

Valtakunnalliset, toimikun-

nat, CI-toimikunta (CiTo), 

Kuuroutuneiden toimi-

kunta (Kuto) ja Nuorisotoi-

mikunta (Nuto) suunnitte-

levat ja toteuttavat yh-

dessä liiton toimihenkilöi-

den kanssa virkistys- ja 

vertaistukitoimintaa sekä 

teemapäiviä sisäkorvais-

tutetta käyttäville, kuu-

routuneille ja nuorille. 

 2 CI-tapahtumaa, 48 

osallistujaa  

 

 1 kuuroutuneiden ta-

pahtuma, 32 osallistu-

jaa 

 

 4 nuorten aikuisten ta-

paamista ja 1 nuorten 

aikuisten kesäleiri, 

joissa yhteensä 76 osal-

listujaa  

 Sisäkorvaistutetta käyt-

täville ja kuuroutuneilla 

sekä heidän läheisil-

lään oli mahdollisuus 

tiedonsaantiin ja ver-

taistukeen.   

 

 Tilaisuuksiin osallistu-

neet kokivat, että ver-

taistuki edisti heidän 

jaksamistaan ja toimin-

takyvyn ylläpitämistä.  

Nuto muisti Helsingin kuuloyhdistystä hyvin sujuneesta yhteistyöstä. 
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2. Valtakunnallinen toiminta 

 Valtakunnallisessa toiminnassa keskeistä oli sote- ja maakuntauu-

distukseen, tulkkauspalvelujen tilanteeseen, tv- ja elokuvateksti-

tykseen sekä esteettömään kuunteluympäristöön liittyvä vaikutta-

minen. Lisäksi keskiössä olivat kuulovammaisten tiedon lisääminen 

heidän oikeuksistaan palvelunkäyttäjinä sekä ammattilaisten ja 

lainsäätäjien tiedon lisääminen kuulovammaisten tarpeista. Lasten 

ja nuorten toiminnassa korostui vertaistoiminnan ja vertaistuen 

mahdollistaminen kuulovammaisille lapsille ja nuorille. 

 Sosiaali- ja terveyspalvelut 

 

Tavoite Toiminta Tulos 

Kuulovammaiset saavat 

laadukkaita sosiaali- ja 

terveyspalveluja myös va-

linnanvapauden myötä. 

Maakunnissa investoi-

daan riittävästi kuulon-

kuntoutukseen ja kuulon 

apuvälineisiin. 

Kuulovammaiset ja kuulo-

yhdistykset ovat osalli-

sena maakunnallisessa ja 

kunnallisessa päätöksen-

teossa. 

 3 haastattelua sanoma- 

ja aikakausilehtiin  

 4 sanomalehti- ja blogi-

kirjoitusta  

 5 lausuntoa sote-uudis-

tuksesta  

 1 kuulemistilaisuus 

 1 neuvottelu viran-

omaisten kanssa 

 16 yhteistyöverkostojen 

kokousta 

 5 seminaari- ja työpaja-

osallistumista 

  

Aikuisten kuulovammoihin 

liittyvät palvelutarpeet on 

saatu julkisuuteen  

Kuulovammaisten tarpeet 

sote-uudistuksessa on 

saatu lainsäätäjien tie-

toon ja keskeisimmät ta-

voitteet, kuten apuväli-

neiden maksuttomuus on 

turvattu  

Kuulovammaisten Kela-

kuntoutuksen kilpailutuk-

sen ongelmat on saatu 

julkisuuteen 

Tulkkauspalvelut toimivat 

laadukkaasti asiakkaiden 

yksilöllisten tarpeiden  

mukaan. 

 15 tiedotuskertaa tulk-

kauspalvelusta, 246 

osallistujaa 

 4 Kelan tulkkauspalve-

lun yhteistyöverkoston 

kokousta 

 4 Tulkkitoiminnan yhteis-

työryhmän kokousta 

 Palautekysely tulkkaus-

palvelun toimivuudesta 

 Tulkkauspalveluopas 

päivitettiin  

 1 kannanotto Kelalle 

tulkkauspalvelun asiak-

kaiden palvelun järjes-

tämisestä 

 Kantelu eduskunnan oi-

keusasiamiehelle Kelan 

tulkkauspalvelun järjes-

tämisestä kirjoitustulk-

kauksen osalta 

 1 lausunto viittomakiel-

ten ja kirjoitustulkkauk-

sen käytöstä  

Tulkkauspalvelun käyttä-

jillä on tietoa tulkinkäyttä-

jän oikeuksista ja palvelun 

järjestämisestä  

 

On saatu nostettua julki-

suuteen tulkkauksen ja 

erityisesti kirjoitustulkkauk-

sen saatavuuteen liittyviä 

ongelmia  
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Kuuloliitto oli mukana edistämässä Kelan järjestämän kuulovammaisten kun-

toutuksen tilannetta neuvottelemalla Kelan, sairaalan ja palveluntuottajan 

kanssa sekä julkaisemalla blogikirjoituksia Kuuloliiton sivuilla kuulovammais-

ten Kelan järjestämän kuntoutuksen tilanteesta. Esitimme näkemyksiä myös 

SOSTE:n kuntoutusverkoston (KUVE) kokouksissa, joissa käsiteltiin STEA:n ra-

hoittamaa sopeutumisvalmennusta, järjestölähtöisen kuntoutuksen tulevai-

suutta, alue- ja kasvupalvelujen tilannetta sekä kuntoutuksen yhteisiä vaikutta-

misen teemoja.  

Kuuloliitto osallistui aktiivisesti SOSTE:n POTKA-verkoston (potilas- ja kansan-

terveysjärjestöjen yhteistyöverkosto) neljään kokoukseen ja ohjelmasessioon M/S 

SOSTE-risteilyllä, joissa käsiteltiin asiakasmaksulainsäädännön kokonaisuudis-

tuksen tilannetta, Virtuaalsairaala- ja Terveyskylä.fi -hanketta, monikanavara-

hoituksen yksinkertaistamista, Kelan korvaamien matkojen siirtymistä maakun-

tiin, Rajat ylittävän terveydenhuollon tilannetta sekä suunniteltiin vaikuttami-

sen kärkeä (sairastamisen kustannukset) vuoden 2019 eduskuntavaaleihin. Li-

säksi olimme mukana Terveysfoorumi 2018 -tapahtumassa, jossa työpajatyös-

kentelyllä avattiin priorisoinnin tarpeita terveydenhuollossa ja pohdittiin hoito-

suositusten merkitystä priorisoinnissa. Osallistuttiin Terve-Sos-päiville, joiden 

teemana olivat Vapaudesta valita, Uudet maakunnat ja Talous ja vaikuttavuus. 

Kuuloliitto oli aktiivinen asiakasmaksulainsäädännön uudistamistyössä, esimer-

kiksi osallistuimme aihetta käsittelevään seminaariin, kuulemistilaisuuteen ja 

annoimme asiakasmaksulakiesityksestä lausunnon. Lääkinnällisen kuntoutuk-

sen apuvälineet ovat jatkossakin maksuttomia ja lausuntokierroksen jälkeen saa-

tiin muutoksia asiakkaan apuvälineiden korvausvelvollisuuteen tapauksissa, 

joissa apuväline katoaa tai rikkoutuu. 

Valtakunnalliset yhtenäiset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovu-

tusperusteet -opas on julkaistu ja sen tarkoituksena on yhtenäistää apuväli-

nekeskusten apuvälineiden luovutuskäytäntöjä. Oppaassa todetaan, että sisäkor-

vaistute ei ole lääkinnällisen kuntoutuksen apuväline. Määritelmämuutos on 

tehty konsultoimatta alan lääkäreitä tai järjestöjä. Kuuloliitto neuvotteli asiasta 

oppaan päivitystyöryhmän kanssa ja annoimme lausunnon asiasta päivitystyö-

ryhmälle. 

Annoimme haastatteluja kuuloon ja kuulemisen apuvälineisiin liittyen Seniori-

terveys-lehden, ET-lehden ja Lännen median toimittajille. Lännen median leh-

dissä (11 kpl) julkaistiin juttu Jenni Ahtiaisesta ja kuulovikojen yleisyydestä, 

syistä ja kuulonkuntoutuksen palveluista. Senioriterveys-lehdessä julkaistiin 

neljän sivun juttu ikäkuulosta ja kuulonkuntoutuksesta. Turun Sanomissa jul-

kaistiin aliokirjoitus aiheesta ”Aikuisten kuulovammat ovat kasvava haaste”.  

Kirjoitimme blogikirjoituksen ”Kuulon kuntoutuksella osallistumisen edellytyk-

siä” Hyvä Ikä 2018 -messujen blogiin, jonka avulla saimme välitettyä kuuloasiaa 

vanhustyön ammattilaisille.  

Olimme aktiivisesti mukana Vammaisfoorumin vaikuttajaverkoston seitsemässä 

kokouksessa ja vammaislainsäädännön uudistamista (Valas) koskevan työryh-

män kokouksessa. Lisäksi kerroimme Kuuloliiton näkemykset Vammaisfoorumin 

kyselyyn Kelan kilpailutuksen vaikutuksista vammaisten vaativaan lääkinnälli-

seen kuntoutukseen.  
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Olimme mukana Kumaja-hankkeen (Uudenmaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen 

yhteistyöverkosto) työpajassa, jossa järjestöt antoivat evästyksiä Uudenmaan 

palvelustrategian valmisteluun.  

Kansaneläkelaitos (Kela) perusti vammaisten tulkkauspalvelun yhteistyöverkos-

ton, jossa ovat mukana CP-liitto, Finlandssvenska Teckenspråkiga, Kehitysvam-

maliitto, Kuuloliitto, Kuurojen Liitto, Suomen Kuurosokeat, Svenska hörselför-

bundet sekä sosiaali- ja terveysministeriön edustajia. Verkostossa asiakasjärjes-

töt nostivat esiin tulkkauspalveluun liittyviä kysymyksiä sekä esittivät kehitys-

ideoita. Tapaamisten aiheina olivat muun muassa viestintä ja tiedotus asiak-

kaille, asiakasraadin hyödyntäminen tulkkauspalvelussa, tulkkauspalvelun ti-

lastojen muodostaminen sekä tulkkauspalvelun nykytila ja tulevaisuuden näky-

mät eri asiakasryhmissä. 

Markkinaoikeus kumosi Kelan aiemmin tekemät hankintapäätökset vammaisten 

henkilöiden tulkkauspalvelusta. Kela haki korkeimmalta hallinto-oikeudelta va-

lituslupaa markkinaoikeuden päätökseen. Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä 

(TTYR) toimitti Kelalle koosteen tulkkauspalvelun asiakaspalautteista sekä rat-

kaisuehdotuksia palvelun kehittämiseksi. Lisäksi TTYR ehdotti Kelalle toimen-

piteitä, joiden avulla tulkkien välitykseen liittyviä ongelmia saataisiin vähennet-

tyä sekä esitti huolenilmauksen tulkkauksen järjestämisvaikeuksista keskisellä 

palvelualueella ja kirjoitustulkkien saatavuuden ongelmista lähes koko maassa. 

 Työelämä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavoite Toiminta Tulos 
Kuulovammaisilla, työn-

antajilla, työterveyshuol-

lolla ja työvoimaviran-

omaisilla on tietoa kuulo-

vammaisten työelämän 

tarpeista.   

5 ”huonokuuloisena työ-

elämässä” -luentoa 40 

työikäiselle kuntoutujalle 

Kuulo-Auriksen harkinnan-

varaisella kuntoutusjak-

solla 

 

2 yhteistyöverkoston ta-

paamista  

2 Yhdenvertaisuusvaltuu-

tetun vammaisjaoston ko-

kousta, aiheesta ”Vam-

maiset ja työelämä” 

Vahvistettiin työikäisten 

kuulovammaisten tieto-

valmiuksia edistää omaa 

tilannettaan työpaikoilla. 

 

 

Tuotiin esille kuulovam-

maisten tarpeet työelä-

mässä yhteistyöverkosto-

jen ja toimielimien tapaa-

misissa. 
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 Lapset ja nuoret 

 

Tavoite Toiminta Tulos 

Kuulovammaiselle lap-

selle ja nuorelle on tarjolla 

verkosto, joka tukee hä-

nen myönteisen identi-

teetin rakentumista ja it-

searvostustaan 

 Nuorisotoimikunta (6 

jäsentä) kokoontui 7 

kertaa  

 Nuorten aikuisten Mitä 

Cafe kokoontui 4 ker-

taa, 46 osallistujaa 

 Pääkaupunkiseudun 

nuorten kerho kokoon-

tui 4 kertaa, 60 osallis-

tujaa 

 Oulun seudun kerho 

kokoontui 8 kertaa, ja 

12 osallistujaa  

 1 leirintyöntekijöiden 

viikonloppu, jossa 27 

osallistujaa 

 3 lasten ja nuorten lei-

riä, joissa 68 osallistujaa 

 1 nuorten aikuisten leiri, 

jossa 30 osallistujaa 

 Pikkujoulut, jossa 30 

osallistujaa 

 1 yhteistyötapahtuma, 

jossa 40 osallistujaa  

 13 yhteistyöverkoston 

kokousta  

 1 kirjoitus tieteelliseen 

lehteen  

Kuulovammaiset lapset ja 

nuoret ovat saaneet ver-

taisseuraa ja vertaistukea, 

joka vahvistaa heidän it-

searvostuksen kasvua.  

 

Huonokuuloisten nuorten 

yhteiskunnallinen tilanne 

sekä opiskeluun ja työelä-

mään liittyvät ongelmat 

on tuotu esiin  

Kuuloliiton nuorisotyö kehitti etsivää nuorisotyötä, jolla on tarkoituksena tavoit-

taa ne nuoret, jotka eivät ole aiemmin olleet Kuuloliiton toiminnassa mukana.  

Kirjoitimme Nuorisotutkimus-lehteen puheenvuorokirjoituksen, joka käsittelee 

nuorten huonokuuloisten yhteiskunnallista asemaa ja Kuuloliiton nuorisotyön 

merkitystä nuorten tukijana.  

Pääkaupunkiseudulla järjestimme huonokuuloisten nuorten aikuisten Mitä?-Ca-

fen yhteistyössä Svenska hörselförbundet rf:n kanssa.  

Järjestimme lasten ja nuorten kerhotoimintaa sekä pääkaupunkiseudulla että 

Oulun seudulla. Oulun seudun kerhojen yhteydessä tapasimme myös huonokuu-

loisten lasten vanhempia ja sisaruksia. 

Nuorisotoimikunnan jäsenet olivat mukana nuorisoalan keskeisessä tapahtu-

massa, Allianssi-risteilyllä. Nuorisotoimikunta osallistui myös ammattikorkea-

koulun haastattelututkimukseen, joka käsitteli sitä, miten ammattikorkeakoulu-

jen tulisi huomioida huonokuuloinen opiskelija. Nuorisotoimikunta päivitti Moot-

torikorvat-verkkosivuja toukokuussa. 

Kuuloliitto oli mukana järjestämässä kuulo- ja viittomakielialan järjestöjen per-

heiden kevätpiknik -päivää.  
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Leirityöntekijöiden viikonlopun 

järjestimme Enä-Sepän leirikes-

kuksessa. 

Järjestimme lasten ja nuorten 

leirejä Vihdissä, Haukiputaalla 

ja Hangossa. Nuorten aikuisten 

leirin järjestimme Seinäjoen ke-

säsiirtolassa. 

 

 

 Toimiva kuunteluympäristö ja viestintä 

 

 

 

Tavoite Toiminta Tulos 

Sähkö- ja äänialan am-

mattilaiset sekä kuuloko-

jesovituksia tekevät tunte-

vat induktiosilmukkateknii-

kan ja sen hyödyt. 

 

Kuulovammaisten kuule-

miseen ja tiedonsaantiin 

tarkoitetut innovaatiot ja 

ratkaisut ovat helppo-

käyttöisiä. 

 

Kuulovammaisten tarpeet 

on otettu huomioon säh-

köisiä palveluja koskevien 

EU-direktiivien ja standar-

dien toimeenpanossa ja 

soveltamisessa. 

 

Television ja elokuvateat-

terin kotimainen ohjel-

misto on tekstitetty. 

 41 luentoa esteettö-

mästä kuunteluympä-

ristöstä ja viestinnästä, 

joissa 930 luento-osallis-

tujaa 

 Konsultaatio induktiosil-

mukoista 

 9 yhteistyöverkostojen 

kokousta 

 7 seminaari- ja työpa-

jaosallistumista 

 1 asiakasraatiosallisuus 

 3 lausuntoa viestin-

nästä 

 1 valiokuntakuulemi-

nen 

 3 neuvottelua viran-

omaisten kanssa 

 3 ohjausryhmä- ja yh-

teistyöhankeosalli-

suutta 

 2 Kuuloliiton järjestä-

mää seminaaria, joissa 

66 osallistujaa  

 Ministeriön esteetön ra-

kennus ja ympäristö –

oppaan kommentointi 

Ammattilaisten tietotaito 

induktiosilmukkateknii-

kasta ja esteettömästä 

kuunteluympäristöstä li-

sääntyi. 

 

Edistettiin kotimaisten TV-

ohjelmien tekstityksen ti-

lannetta tekstitystä koske-

van lainsäädännön päivi-

tyksessä ja aiheeseen liit-

tyvässä kehittämistyössä. 

 

Elokuvasäätiö vaatii 2019 

alusta kotimaisiin elokuviin 

tekstityksen. 

 

Tuotiin kuulovammaisten 

tarpeet esiin yhteistyö-

hankkeissa, kuten Mutu-

alTrust –hankkeessa. 

 

 

Esteettömyysteemavuosi 

2018  

 8 yhteistyöpalaveria  

 2 ohjeistusta yhdistyk-

sille 

 Kilpailu yhdistyksille 

 2 esteettömyysmateri-

aalia: postikortti ja esite 

 9 esitelmää, joissa 320 

osallistujaa  

 1 televisiohaastattelu  

 8 teemavuoteen liitty-

vää blogikirjoitusta  

Saatiin kuulovammaisten 

tarvitsemat esteettömyys-

ratkaisut näkyviksi  

 

Lisättiin ammattilaisten, si-

dosryhmien ja kuulovam-

maisten tietoa kuuntelun 

esteettömyydestä ja sen 

merkityksestä  
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Testasimme Helsingin musiikkitalon äänensiirtojärjestelmää ja konsultoimme 

induktiosilmukoista. Pidimme luentoja esteettömästä kuunteluympäristöstä ja 

induktiosilmukoiden tarpeellisuudesta sähköalan ammattilaisille ja Metropolia-

ammattikorkeakoulun audionomiopsikelijoille. 

Valtiovarainministeriön verkkosivuston ja mobiilisovellusten saavutettavuus-

säädös perustuu EU:n saavutettavuus-direktiiviin. Kuuloliitto korosti säädöstä 

koskevassa lausunnossaan audiovisuaalisten sisältöjen tekstitystä, jotka välite-

tään sekä suorana lähettäviin että tallenteissa oleviin verkkolähetyksiin. Liitto 

antoi myös asiantuntijalausunnon eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokun-

nalle.  

Lain valvova viranomainen tulee olemaan Etelä-Suomen aluevirasto, jonka jär-

jestämän saavutettavuuskiertueen tilaisuuksissa kuulovammaiset kokemusasi-

antuntijat ja Kuuloliitto toivat esille kehittämistarpeet digitaalisissa palveluissa. 

Olimme mukana Hätäkeskuslaitoksen 112-hätätekstiviestipalvelun seurantatyö-

ryhmässä ja tiedotimme hätätekstiviestipalvelusta.  

Neuvottelimme yhdessä Kuurojen Liiton kanssa liikenne- ja viestintäministeri-

össä suorien tv-lähetysten ja netti-tv:n tekstitysvelvoitteesta ja sitä koskevan ase-

tuksen päivittämistarpeesta. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella vel-

voitettiin YLE, MTV, Nelonen ja AlfaTV liittämään tekstitys kotimaisiin ohjel-

miin. Suorien lähetysten osalta ohjelma on esitettävä tekstityksen kanssa uusin-

nan yhteydessä 24 tunnin sisällä. Tämä asetuksen kohta säädettiin määräai-

kaiseksi 1.6.2018–1.6.2020 Kuuloliiton tavoitteen mukaisesti, koska puheentun-

nistustekniikan kehitys on kytköksessä tähän. Suoratoistopalvelussa kyseinen 

ohjelma tulee olla saatavilla mahdollisimman pian tekstitettynä. 

Kuuloliitto osallistui liikenne- ja viestintäministeriön mediapoliittisen ohjelman 

kuulemistilaisuuksien työpajoihin, joissa käsiteltiin muun muassa viestinnällisiä 

perusoikeuksia ja viestinnän esteettömyyspalvelujen, kuten esimerkiksi koti-

maisten tv-ohjelmien tekstityksen turvaamista.  

Olemme mukana YLEn käynnistämässä katsojaraadissa, jonka tarkoituksena on 

toimia konsultaatioryhmänä YLE:n saavutettavuuspalvelujen käytettävyyden ja 

saavutettavuuden arvioinnissa. Raadissa on mukana myös kaksi kuulovam-

maista kokemusasiantuntijaa. 

EU-rahoitteisessa Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston koordinoimassa eu-

rooppalainen MeMAD -hankkeessa selvitetään miten tekoälyn avulla voidaan ke-

hittää automaattista tekstitystä verkossa oleviin AV-materiaaleihin. Kuuloliitto 

piti käynnistystilaisuudessa puheenvuoron kuulovammaisten katsojien toiveista. 

Lisäksi olimme mukana HUMAK:in, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston teks-

tityksen tutkimushankeen päätösseminaarissa ja osallistuimme seminaarin kes-

kustelupaneeliin. 

Suomen elokuvasäätiö kutsui Kuuloliiton elokuva-alan tasavertaisuusfoorumin 

jäseneksi, jonka tavoitteena on edistää kulttuurin saavutettavuutta, kuten koti-

maisten elokuvien tekstittämistä. 
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Laurea-ammattikorkeakoulu, Kuuloliitto ja ammattikorkeakoulujen Citydrivers 

-yhteisprojekti järjestivät Helsinki Design Week -tapahtuman yhteydessä Yhden-

vertaisuus kilpailuedun lähteenä miniseminaarin.  

VR:n yhteistyöverkoston tapaamisessa otettiin esille muun muassa VR-matkus-

tajajunien näyttötaulujen toimimattomuus. 

Kuuloliitto on suunnitellut saavutettavuusfoorumin järjestämistä yhteistyössä 

Design for All Suomi ry:n ja liikenne- ja viestintäministeriön kanssa.   

Liiton asiantuntija alusti kuulovammaisten matkustajien kohtaamisesta hätä- ja 

pelastustilanteissa Mutual Trust -hankkeen tapahtumissa.  

Osallistuimme Kuluttajaparlamentin täysistuntoon ja olimme mukana parla-

mentin kannanotossa sähköisen tunnistautumisen helppokäyttöisyyden ja saa-

vutettavuuden parantamiseksi. 

Neuvottelimme Finnairin kanssa heidän palveluidensa kehittämisestä kuulo-

vammaisille esteettömimmiksi.  

Järjestimme esteettömyysrastin yhteistyössä Invalidiliiton ja Näkövammaisten 

liiton kanssa MS Soste -risteilyllä. Kuuloliiton esteettömyysrastissa tuotiin esille 

kuulovammaisten kokemukseen vaikuttavat ääniympäristö ja viestinnän haas-

teet. 

 Esteettömyys-teemavuosi 

Presidentti Tarja Halonen toimi teema-

vuoden suojelijana. Teemavuoden ai-

kana julkaisimme suurelle yleisölle tar-

koitettua esteettömyyteen liittyvää ma-

teriaalia. Lähetimme myös ohjeistuksen terveyskeskuksien tekstiviestiasioin-

nista yhdistyksille. Suunnittelimme esteettömän tapahtuman järjestämisen 

opasta ja se valmistuu vuonna 2019.  

Kuuloliiton jäsenyhdistykset järjestivät esteettömyystapahtumia ympäri Suo-

men kansainvälisenä esteettömyyspäivänä 17.5. tai sen lähipäivinä. Lisäksi pi-

dimme esitelmän esteettömyydestä kuuroutuneiden pohjoismaisessa seminaa-

rissa. 

Teemavuoden blogi ilmestyi keskimäärin kerran kuukaudessa ja kirjoittajia oli 

kahdeksan. Vuoden 2019 alussa blogikirjoitukset julkaistaan PDF-kirjana. Li-

säksi teemavuoden aikana haastattelimme vapaaehtoisia esteettömyydestä. 

Kuuloliitto kertoi Ylen Aamu-TV:ssä 17.5. kuulovammaisten esteettömyysasi-

oista.  

Neuvottelimme S-ryhmän kanssa esteettömyysyhteistyöstä. S-ryhmän tavoit-

teena on oma laaja esteettömyysohjelma.  

Suunnittelimme ääniergonomiaseuran ja muiden kanssa 2019 järjestettävää se-

minaaria: Ergonomian uudet tuulet työelämässä – Vuorovaikutuksessa puhe, 

ääni, kuulo, akustiikka sekä perinteinen ergonomia. 
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 Kansainvälinen toiminta 

 Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on tiedon ja kokemusten 

vaihto sekä kuulovammaisalaan ja esteettömyyteen liittyvän vai-

kuttamistyön koordinointi eurooppalaisella ja pohjoismaisella ta-

solla. Kansainvälisen toiminnan tukena on toiminut valtakunnalli-

nen työryhmä, joka on toimintavuoden aikana kokoontunut kaksi 

kertaa.  

 

Kuuloliiton luottamus- ja toimihenkilöt ovat olleet edustettuina huonokuuloisten 

maailmanjärjestön (IFHOH), huonokuuloisten Euroopan järjestön (EFHOH) 

sekä sisäkorvaistutetta käyttävien Euroopan järjestön (Euro-CIU) hallituksissa. 

Liiton edustajat ovat osallistuneet näiden järjestöjen sekä huonokuuloisten nuor-

ten maailmanjärjestön (IFHOHYP), Kuuroutuneiden pohjoismaisen neuvoston 

(VDNR) sekä pohjoismaisten huonokuuloisten järjestöjen yhteistyökomitean 

(NHS) vuosikokouksiin ja teemaseminaareihin.  

 Lausunnot ja kannanotot 

 Kannanotto Kelalle tulkkauspalvelun asiakkaiden palvelun järjestämi-

sestä.  

 Kannanotto Opetushallitukselle Toisen asteen tasa-arvo- ja yhdenvertai-

suusoppaasta. 

 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle Liikenne- ja viestintäviraston pe-

rustamista koskevasta lakiesityksestä. 

 Lausunto valtiovarainministeriölle digitaalisten palvelujen tarjoamista 

sekä sähköistä asiointia viranomaistoiminnassa koskevasta lakiesityksestä. 

 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle televisio- ja radiotoiminnasta 

annetun asetuksen muuttamisesta. 

 Lausunto STM:lle sisäkorvaistutteen määritelmästä 

 Lausunto STM:lle sosiaali- ja terveyskeskusten asiakirjamalleista 

 Lausunto Ulkoministeriölle luonnoksesta Suomen ensimmäiseksi raportiksi 

vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen täytäntöön-

panosta 

 Lausunto STM:lle asiakasetelin käyttöä koskevista asiakirjamalleista. 

 Lausunto STM:lle asiakas- ja potilaslaista.   

 Lausunto STM:lle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista  

 Lausunto valtioneuvoston kanslialle koskien suosituksia viittomakielten 

käytöstä valtioneuvoston viestinnässä. 

IFHOHin 

vuoro- 

vuosittaisen 

kokouksen 

osanottajia 

Ljubljanassa 

Sloveniassa. 
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3. PROJEKTIT JA OHJELMAT 

 CI-tukiverkostoprojekti (2016–2018) 

 

CI-tietoisuutta lisäsimme toteuttamalla Kun kuulokoje ei enää riitä -infotilai-

suuksia Tampereella, Oulussa, Turussa, Kuopiossa, Porissa, Jyväskylässä, Lah-

dessa, Lappeenrannassa ja kaksi kertaa Helsingissä. Tilaisuuksiin osallistui kun-

kin paikkakunnan yliopistollisen sairaalan audiologi omalla puheenvuorollaan. 

Myös CI-tukihenkilöt pitivät tilaisuuksissa kokemuspuheenvuoroja. Tilaisuudet 

järjestimme yhteistyössä Cochlear Nordic AB:n kanssa.  

Projektin toimihenkilöt ja projektin kouluttamat CI-tukihenkilöt pitivät puheen-

vuoroja mm. Hämeenlinnan ammattikorkeakoulun ja Tavastia ammattiopiston 

järjestöpäivissä, Kaakkois-Suomen piirin järjestämässä Kuulon ja näön -päi-

vässä, Eläkeliiton tilaisuuksissa sekä kuuloyhdistysten tilaisuuksissa. Esitte-

limme projektia myös Vammaistutkimuksen päivillä toukokuussa ja Kuuroutu-

neiden pohjoismaisen neuvoston (VDNR) seminaarissa Valkeassa talossa.  

Yhdessä CI-toimikunnan vaikuttamistyöryhmän kanssa työstetty sähköinen ky-

sely sisäkorvaistutetta käyttävien nuorten ja aikuisten apuvälineiden, tulkkaus-

palveluiden ja vammaistuen saavutettavuudesta valmistui huhtikuun alussa. 

Kyselyyn vastasi yhteensä 86 sisäkorvaistutetta käyttävää. 

Projektissa teimme myös kyselyn yliopisto- ja keskussairaaloille hoitopolusta ja 

vertaistuesta. Kyselyyn vastasi 66 % kyselyn kohderyhmään kuuluvista sairaa-

loista. 

Lisäksi projektityöntekijät järjestivät Helsingin yliopistollisen sairaalan (HYKS) 

ja Tampereen yliopistollisen sairaalan (TAYS) CI-tiimien kanssa tapaamiset, 

joissa keskusteltiin CI-tukihenkilötoiminnasta.  

Projektissa teimme myös videoita, joissa sisäkorvaistutetta käyttävät eri-ikäiset 

aikuiset kertovat kokemuksiaan sisäkorvaistutehoitopolun varrelta. Julkai-

simme videot Kuuloliiton Facebookissa ja ne ovat nähtävissä myös Kuuloliiton 

Youtube-kanavalla. 

Tavoite Toiminta Tulos 

Tavoitteena on kehittää 

koko maata kattava CI-

tukiverkosto sekä lisätä 

tietoisuutta sisäkorvaistut-

teesta ja sen tuomista 

hyödyistä aikuisille ja 

ikääntyneille vaikeasti 

huonokuuloisille tai kuu-

routuneille henkilöille. 

 

 CI-tukihenkilöiden toi-

minnanohjaus 

 10 Kun kuulokoje ei 

enää riitä – infotilai-

suutta, noin 80  

osallistujaa   

 2 kyselyä 

 2 sairaalatapaamista 

 Projektin loppuseminaari 

 Projektin tutkimuksen toi-

nen haastattelukierros.   

 29 koulutettua CI-tuki-

henkilöä 

 Sisäkorvaistutetta käyttä-

villä tai leikkausta harkit-

sevilla on mahdollisuus 

vertaistukeen kattavasti 

eri paikkakunnilla ympäri 

Suomea. 

 Yleinen tietoisuus sisäkor-

vaistutteesta ja sen 

kanssa elämisestä lisään-

tyi.  

 Projektin tutkimusraportti 

julkaistaan vuonna 2019. 
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Projektissa tehdyn tutkimuksen toinen haastattelukierros toteutui kesä-elokuun 

aikana. Haastatteluaineiston analysointi käynnistyi syksyllä ja tutkimuksen ra-

portti valmistuu vuoden 2019 aikana. Alustavat tulokset esittelimme liittoval-

tuuston syysseminaarissa ja projektin loppuseminaarissa, joka pidettiin Valke-

assa talossa joulukuussa. Tilaisuuden yhteydessä järjestimme CI-tukihenkilöille 

toiminnanohjauspäivän.  

Projektin projektiryhmä kokoontui kolme kertaa ja ohjausryhmä kerran. Toimi-

timme projektin väliraportin STEAlle. 

 Kuulolla työssä -hanke (2017–2018) 

 Kuulolla työssä -viestintäkampanjan päämääränä oli levittää tutkittua tietoa 
ja käytännön ratkaisumalleja sekä huonokuuloisen työkyvyn tueksi että 
meluisuuden vähentämiseksi työpaikoilla. Kampanja suunnattiin erityisesti 
kasvatus- ja opetushenkilöstölle sekä niiden työterveyshuolloille. 

Työsuojelurahaston rahoittama kampanja alkoi lokakuussa 2017 ja päättyi 

30.6.2018.  Molempia vuosia koskeva loppuraportti on luettavissa osoitteessa 

www.kuuloliitto.fi/kuulolla-tyossa-kampanja/.   

 

Kampanjan keskeinen osa oli Kuulolla 

työssä -sivusto ja sen teemoista viestimi-

nen yhdessä yhteistyöverkoston (9 toimi-

jaa) kanssa. Kuulolla työssä -sivustoa 

markkinoitiin erityisesti sosiaalisessa 

mediassa. 

 

 

Tavoite Toimenpiteet Tulos 

Sähköisen opasaineiston 

luominen huonokuuloisia 

tukevista ratkaisuista 

 Kuulolla työssä -sivus-

ton päivitykset (sivusto 

aineistoineen valmistui 

jo 2017) 

Yhteistyökumppaneiden 

arvion mukaan sivusto on 

havainnollinen ja aineistot 

käyttökelpoisia. 

Erityisesti kasvatusalan 

työpaikoilla tietoisuus me-

lun haitoista kasvaa 

 

Työnantaja, työterveys-

huolto ja työntekijä saa-

vat tietoa kuu-

lonaleneman tunnistami-

sesta, sen vaikutuksista ja 

työolosuhteiden mukau-

tuksista. 

 

Työyhteisö oppii huomioi-

maan huonokuuloisen 

työyhteisössä. 

 Kahdeksan verkkouu-

tista/mediatiedotetta 

 Mielipidekirjoitus 

 Esillä seitsemässä eri ti-

laisuudessa (seminaarit 

ym.) 

 Kuuloautotempaus 

ammattiopistolla 

 20 suurimman kunnan 

päiväkodeille ja perus-

kouluille tietopaketti 

 Kuuloasemien ja –kes-

kusten kuntoutusohjaa-

jille tietoa kampanjasta 

 2 arviointi- ja kehittä-

mistapaamista 

 HS mielipidekirjoitus 

 2 yhteistyökumppanien 

julkaisua  

 esillä kahden yhteistyö-

kumppanin uutiskirjeissä 

 6 artikkelia mediassa  

 2 200 sivustokäyntiä  

 

http://www.kuuloliitto.fi/kuulolla-tyossa-kampanja/
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 Satakieliohjelma – valtakunnallinen verkosto- ja yhteistyöohjelma 

 

Tavoite  Tulos  Vaikutus 

Vanhemmilla ja lähiym-

päristöllä on valmiuksia 

(tietotaitoa) tukea kuulo-

vammaisen lapsen/nuo-

ren kuntoutumista arjessa. 

Vanhemmat ja lähiympä-

ristö pystyvät tukemaan 

kuulovammaisen lap-

sen/nuoren kehitystä arki-

tilanteissa, koska he ovat 

saaneet konkreettista ja 

kohdennettua tietoa 

sekä käytännön vinkkejä. 

Kuulovammaisten lasten 

ja nuorten koti-, varhais-

kasvatus- ja kouluarki tu-

kevat kuntoutumista. 

Perheet voimaantuvat 

vertaistuesta ja heillä on 

mahdollisuus koulutetun 

vertaistukihenkilön tu-

keen, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanhemmat ovat saa-

neet vahvuutta ja voima-

varoja toimia kuulovam-

maisen lapsen/nuoren 

vanhempina ja pystyvät 

panostamaan lapsen 

kuntouttamiseen arkitilan-

teissa. 

Vertaistukihenkilöt pysty-

vät toimimaan aktiivisina 

tukihenkilöinä, koska ovat 

saaneet koulutuksissa tie-

toa ja taitoa. 

Perheillä on voimavaroja 

toimia kuulovammaisten 

lasten/nuorten vanhem-

pina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuulovamma-alan toimi-

jat ja vanhemmat toimi-

vat yhteistyössä välillisesti 

kuulovammaisen lap-

sen/nuoren kuntoutumi-

sen tukemiseksi. 

Vanhemmat ovat voi-

maantuneempia ja tasa-

vertaisempia toimijoita 

lapsensa kuntoutuksessa 

lisääntyneen yhteistyön 

myötä. 

Kuulovamma-alan toimi-

joiden ja vanhempien yh-

teistyö vaikuttaa suotui-

sasti kuulovammaisten 

lasten/nuorten kuntoutu-

miseen. 

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. Ohjelman orga-

nisaatio muodostuu valtakunnallisesta verkosto-/ohjausryhmästä, tieteellisestä 

työryhmästä ja ohjelmatiimistä. Ohjelma rahoitetaan STM:n sosiaali- ja terveys-

järjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tuella, joka on haettu Kuuloliitto ry:n 

kautta. 

Satakieliohjelman kouluttamia vertaistukihenkilöitä toimi 60 henkilöä (vanhem-

pia 45, nuoria 10, isovanhempia 5). Yhteistyössä vertaistukihenkilöiden kanssa 

järjestettiin vanhemmille viisi teemallista nettitapaamista ja Satakieliseminaa-

rin kaksipäiväinen Kohtaamisia-kahvila Kuopiossa. Vertaistukihenkilöiden jat-

kokoulutus- ja työnohjauspäivät sekä perheiden yhteinen kaksipäiväiset kevät- 

ja syystapahtumat järjestettiin Espoossa ja Turussa. Vertaistukihenkilöiden 

työnohjaustapaamiset järjestettiin verkon kautta sekä vanhemmille että nuorille. 

Isovanhempivertaistukihenkilöiden työnohjaus- ja jatkokoulutus järjestettiin Ro-

vaniemellä viikonloppukurssina. Nuorten vertaistukihenkilöiden koulutus järjes-

tettiin Tampereella. Lisäksi järjestettiin vanhempien kommunikaation ohjaus-
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kursseja kaksi viikonlopun kestävää kurssia Hämeenlinnassa. Vertais- ja vertais-

tukitoiminnan tilaisuuksiin osallistui yhteensä 251 osallistujaa ja vertaistukitoi-

minnassa toimi 60 koulutettua vertaistukihenkilöä. 

Alueellinen koulutus- ja tiedotuspäivä vanhemmille ja lasten kanssa työskente-

levälle henkilöstölle järjestettiin Seinäjoella, jossa kuulovammaisen lapsen van-

hempi piti kokemusasiantuntijaluennon. Yhteistyössä Lindforsin säätiön kanssa 

järjestettiin Musiikin aika -koulutuspäivä Helsingissä. Kaksipäiväinen Satakie-

liseminaari ja valtakunnallinen kuuloalan näyttely järjestettiin Kuopiossa. Li-

säksi järjestettiin neljä valtakunnallista webinaaria, joissa aiheena oli kuulovam-

maiseen lapseen liittyvät teemat sekä musiikin käyttö kuulovammaisen lapsen 

kuntoutuksessa. Kevään verkkoluennossa luennoi kuulovammaisen lapsen van-

hempi aiheena kuulovammaisten lasten kuntoutukseen liittyvät teemat.  

Kaksipäiväinen Satakieliseminaari järjestettiin Kuopiossa, ja sen ohjelma suun-

niteltiin ja valmistettiin yhteistyössä tieteellisen työryhmän kanssa. Yhteistyötä 

jatkettiin Ear Foundationin kanssa, jonka asiantuntija luennoi Satakielisemi-

naarissa. Yhteistyössä vanhempien kanssa koottiin haastattelumateriaali semi-

naarissa esitettävään videoon aiheena lapsen identiteetin ja itsetunnon tukemi-

nen. Seminaarin yhteydessä järjestettiin valtakunnaallinen kuuloalan näyttely 

yhteistyössä kuuloalan järjestöjen ja yritysten kanssa. Yhteistyössä Pohjois-Sa-

von opiston kanssa järjestettiin Satakieliseminaarin lastenhoito. Lisäksi perhe-

konsultti ja kouluttaja jatkoivat kohderyhmän vanhempien ohjausta ja neuvon-

taa sähköpostitse ja puhelimitse. Koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin osallistui yh-

teensä 412 osallistujaa. Lisäksi tieto levisi osallistujien kautta heidän lähipiiriin. 

Somekanavista Facebook ja blogi olivat aktiivisesti käytössä. Blogiin päivitettiin 

31 kirjoitusta. Uutiskirje julkaistiin kuusi kertaa. ”Kun lapsi saa sisäkorvaistut-

teen”-opas käännettiin englanniksi ja ”10 syytä lukea lapselle” käännettiin ruot-

siksi. Julkaistiin uusi Satakieliseminaari 2018 -julkaisu, jonka artikkelit julkais-

tiin myös www-sivuilla. Aikaisempien vuosien seminaarijulkaisuja, oppaita ja 

esitteitä jaettiin pyyntöjen mukaan. Lisäksi ne on tulostettavissa www-sivuilta. 

Ulkomaiset kohderyhmään liittyvät tutkimukset kartoitettiin. Www-sivujen tie-

topankkiin koottiin julkaisut, oppaat, artikkelit ja tutkimuskoonnit vanhempien, 

ammattihenkilöstön ja suuren yleisön käyttöön.  

Lisäksi osallistuttiin kuulo- ja viittomakielialan järjestöjen Sateenvarjo-verkos-

ton toimintaan. Osallistuttiin Sateenvarjo-verkoston järjestämän järjestöjen lei-

riohjaajakoulutuksen, Kevätpiknik -tapahtuman ja Valkean talon pikkujoulun 

toteuttamiseen. Jatkettiin yhteistyötä LapCi ry:n kanssa perheille suunnatun 

materiaalipaketin tiimoilta. Lisäksi osallistuttiin KLVL:n ja LapCI ry:n Kuuloa-

vaimen toimitusneuvoston toimintaan ja työstettiin Kuuloavaimeen yhdessä va-

littuja Satakieliseminaarijulkaisussa julkaistuja artikkeleita. Lisäksi Satakie-

liohjelman vertaistukihenkilötiedot ja keskeiset oppaat on linkitetty Kuuloa-

vaimeen. Jatkettiin yhteistyötä Junioriohjelman kanssa alkukesän kurssin 

osalta, jossa vieraili Satakieliohjelman perhekonsultti tapaamassa perheitä. 

Osallistuttiin Audiologian päiville ja sen näyttelyyn. Oltiin aktiivisesti mukana 

ci-puheterapeuttien verkostossa. Lisäksi Satakieliohjelma osallistui kutsuttuna 

tahona Oikeusministeriön ja lapsiasiavaltuutetun seminaariin 29.5.2018. Vuo-

den aikana tieteellinen työryhmä kokoontui kuusi kertaa ja verkosto/ohjaus-

ryhmä kokoontui yhden kerran. 
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 Harvinaiset-toiminta 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harvinaiset-toiminnan tavoitteena on harvinaisiin kuulovammaryhmiin kuulu-

vien hyvinvoinnin edistäminen sekä osallisuuden vahvistaminen. Toiminnassa 

järjestetään vertaistoimintaa ja -tukea, kootaan ja tuotetaan tietoa, annetaan oh-

jausta ja neuvontaa sekä osallistutaan harvinaisiin vamma- ja sairausryhmiin 

liittyvään verkostoyhteistyöhön.  

Toteutimme yhteistyössä Kuurojen Palvelusäätiön kanssa kaksipäiväisen järjes-

töjen leiriohjaajakoulutuksen. Koulutus oli osa kuulo- ja viittomakielialan järjes-

töjen Sateenvarjo-verkoston toimintaa.  

Maailmanlaajuista Harvinaisten sairauksien päivää vietettiin 28.2. Kampan-

joimme päivästä ja siihen liittyvistä tapahtumista sosiaalisessa mediassa. Päivän 

päätapahtuma oli harvinaisjärjestöjen yhdessä Turun yliopistollisen keskussai-

raalan kanssa järjestämä seminaari, siihen liittyvät alueelliset etäkatsomot ja 

niiden verkkolähetys.  

Tavoite Toiminta Tulos 

Vertaistoiminnan ja 

tuen järjestäminen harvi-

naiset –ryhmiin kuuluville 

Järjestetty kolme tapah-

tumaa mikrotiaperheille, 

mitokondrioryhmälle ja 

CHARGE-ryhmälle, joihin 

osallistui 70 osallistujaa  

 

Perheet saaneet tukea 

toisiltaan. Lapset tutustu-

neet ja ystävystyneet tois-

ten kanssa 

 

Ryhmiin kuuluvat ovat 

saaneet tietoa harvinai-

sesta diagnoosista 

Harvinaiset –toimintaan 

liittyvä ohjaus ja neu-

vonta  

Yhteydenottoja sähkö-

postilla, puhelimitse tai 

henkilökohtaisesti 

92 kertaa 

 

 

Luentoja  8 

Harvinaisiin kuulovamma-

ryhmiin ovat saaneet tie-

toa palveluista ja heille 

suunnatusta toiminnasta 

 

Tieto harvinaisista kuulo-

vammaryhmistä lisääntyi.  

Tiedotetaan harvinaisista 

kuulovammaryhmistä 

Toiminnan HAIKU –uutiskir-

jeen julkaisu 4 kertaa 

Toiminnan Facebook –

päivitykset. 

Pääkirjoitus kuuloviestissä. 

Tieto harvinaisista kuulo-

vammaryhmistä ja ryh-

mien näkyvyys lisääntyi.  

 

Osallistuminen järjestöjen 

yhteistyöverkostoihin 

 Harvinaiset-verkosto 

 Sateenvarjovarjover-

kosto 

 Suomen Kuurosokeus-

verkosto 

 Kokemustoimija -ver-

kosto 

Yhteinen vaikuttamistoi-

minta: Harvinaisten sai-

rauksien päivän 2018 

kampanja. 

 

STM:n harvinaisten sai-

rauksien ohjelman päivi-

tys 

 

Yhteisen tapahtumat 

 Ohjaajakoulutus 

Tietoisuus harvinaisryh-

mistä lisääntyi. 

 

STM:n ohjelmaan vahva 

järjestönäkökulma.  

Tiedon keräys ja tuottami-

nen  

Opinnäyteyhteistyö Hu-

mak –amk:n kanssa  

Saatu tietoa kohderyh-

mästä. 
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Humak -ammattikorkeakoulun kanssa opinnäyteyhteistyönä tehty opinnäytetyö 

valmistui. Työ tehtiin viittomakielen ja tulkkauksen koulutuksen linjalle aiheena 

”Kommunikaatiomenetelmät harvinaisiin sairaus- ja vammaryhmiin kuuluvien 

lasten ja nuorten kehityksen tukena.”  

Järjestimme Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liiton kanssa vertaistapaa-

misen perheille, joiden lapsella on mikrotia –oireyhtymä sekä oma toimintana 

CHARGE –vertaistapaamisen. Tapahtumien teemana oli perinnöllisyys ja erityi-

nen sisaruus. Mitokondrio-ryhmä kokoontui Valkeassa talossa, kokouksessa 

ryhmä päätti perustaa oman yhdistyksen. Osallistuimme mitokondriotautien tie-

toisuusviikon päätapahtuman järjestämiseen Valkeassa talossa, jolloin talo va-

laistiin vihreäksi tietoisuusviikon teeman mukaisesti.  

 

Pidimme luentoja ja tapasimme kohderyhmiin kuuluvia asiakkaita Kuulo-Aurik-

sessa. Välitimme vertaishenkilöitä sekä harvinaisiin kuulovammaryhmiin kuu-

luvat kokemusasiantuntijaluennon pitäjät HY:n hammaslääketieteen laitokselle.  

Toiminta on mukana useissa järjestöjen yhteistyöverkostoissa kuten Harvinai-

set-verkostossa, Sateenvarjo-verkostossa, pääkaupunkiseudun kokemustoimija –

verkostossa, Suomen kuurosokeusverkostossa ja Kuuloavaimen toimitusneuvos-

tossa. Toiminta osallistui Sateenvarjo-verkoston perheiden Kevätpiknik - ja per-

heiden pikkujoulut tapahtumien järjestämiseen. Verkostolle laadittu kumppa-

nuussopimus valmistui. Kuuloliiton toiminnan työntekijä osallistui Harvinaiset 

–verkoston vaikuttamistyössä STM:n Harvinaisten sairauksien kansallisen oh-

jelman päivitykseen. Verkosto järjesti yhdessä STM:n kanssa harvinaissairauk-

sien kansallisen konferenssin, jonka yhtenä aiheena uudistuva ohjelma oli. 

Eurooppalaisen harvinaisjärjestöjen kattojärjestön Eurordiksen järjestämään 

European Conference on Rare Diseases (ECRD) -konferenssiin Wienissä osallis-

tuivat toiminnan suunnittelija ja ohjausryhmän edustaja.  

Päivitimme toiminnan Facebook -sivua ja julkaisimme omaa HAIKU-uutiskir-

jettä. Kuuloviestiin kirjoitettiin pääkirjoitusteksti. Tarjosimme harvinaisiin kuu-

lovammoihin liittyvää ohjausta, neuvontaa ja luennointia.  

 

 

Valkea talo valaistiin 

kansainvälisenä  

mitokondriopäivänä 

syyskuussa. 
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4. KOPOLAN KURSSIKESKUS 

 Kopolan kurssikeskuksen toimintaa on pyritty laajentamaan uu-

sille asiakasryhmille. 

 Toimintavuonna on järjestetty myös kaikille avoimia teemallisia 

viikonlopputapahtumia.  

 Toimintavuonna käynnistettiin laajamittainen selvitystyö koskien 

Kopolan korjaus- ja remonttitarpeita. 

 
 

Järjestimme Kopolassa huonokuuloisten eläkeläisten sopeutumisvalmennus-

kursseja ja yhden Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n tuetun lomaviikon. 

Kuuroutuneiden kurssi ja toinen suunniteltu lomaviikko peruuntuivat vähäisen 

hakijamäärän vuoksi. Kursseilla oli mukana vertaisohjaajia, ja aluetoiminnassa 

työskentelevä kuntoutussihteeri osallistui asiantuntijaluennolla kaikille kurs-

seille.  

Kopolan kannatusyhdistys järjesti yleistalkoot, maalaustalkoot, kokousviikonlo-

pun sekä lentopallo- ja ulkoiluviikonlopun. Kopolan kannatusyhdistys ja Kuulo-

liitto järjestivät yhteistyössä Kuhmoisten kunnan kanssa Elokuvafestivaalit. 

Kuulon tuki ry myönsi taloudellista tukea elokuvafestivaalin järjestämiseen. Oh-

jelmassa oli kahden päivän elokuvapaja sekä elokuvaseminaari. Kannatusyhdis-

tys järjesti lisäksi IT-viikonlopun. Lokakuulle suunniteltu Hyvinvointi-viikon-

loppu siirtyi vuodelle 2019. Kannatusyhdistyksen tarkoituksena oli järjestää 

myös Kopolan joulu, mutta tapahtuma peruuntui liian vähäisen osallistujamää-

rän vuoksi.  

Tavoite Toiminta Tulos 

Kopolan kurssikeskuksessa 

on tarjolla sopeutumisval-

mennuskursseja, joissa 

huonokuuloiset ja heidän 

läheisensä saavat tietoa 

kuulosta ja kommunikoin-

timenetelmistä sekä val-

miuksia kuulokojeen ja 

muiden kuulon apuväli-

neiden käyttöön. 

 

 

 

9 eläkeläisten kurssia 

1 kommunikointikurssi 

 

 

 

 

 

 

 Kursseille osallistunei-

den tieto ikäkuulosta 

ja sen vaikutuksista 

toimintakykyyn lisään-

tyi. 

 Kursseille osallistujat 

saivat tietoa kuulon 

apuvälineistä, ja he 

oppivat käyttämään 

ja hyödyntämään 

kuulokojeitaan pa-

remmin. 

 Kursseille osallistunei-

den läheisten ymmär-

rys huonokuuloisten 

tarpeista ja kommuni-

kointia tukevista me-

netelmistä lisääntyi. 

Tuetuilla lomilla osallistujat 

tapaavat muita huono-

kuuloisia ja saavat vertais-

tukea. 

1 tuettu lomaviikko 
 Tuetulle lomalle osal-

listuneet saivat ver-

taistukea ja tietoa 

kuuloon liittyvistä asi-

oista.  
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Useat jäsenyhdistykset järjestivät retkipäiviä ja vierailuja Kopolaan.  

CI-toimikunta järjesti Kopolassa CI-viikonlopun. Itsemaksettavia tapahtumia 

Kopolassa olivat neulonta- ja viitotun puheen viikonloppu, kesällä järjestetyt fris-

beegolf- ja retkeilyviikonloppu sekä viiden päivän pituiset viitotun puheen kesä-

päivät. 

Vantaan Tikkurilan seurakunta järjesti Kopolassa yhden rippileirin talvella ja 

kesällä yhdeksän rippileiriä.  

Eläkeliitto järjesti Kopolassa neljän päivän Ryhmäohjaajien ideapäivät-kurssin.  

Lisäksi Kopolassa oli juhlavarauksia yhteensä 12 päivää ja majoitusvarauksia 

viisi päivää.  

Kopolan kunnostamisen tueksi perustettiin työryhmä.   

 

 

  

Kopolan elokuvafestivaalien osanottajat yhteiskuvassa. 
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5. HALLINTO 

 Henkilöstö 

Kuuloliitossa oli kesällä 2018 33 työntekijää, joista 14 Valkeassa talossa, 17 alu-

eilla ja kaksi Kopolassa. Liitossa aloitti toimintavuoden huhtikuussa uusi toimin-

nanjohtaja ja keväällä nuoriso-ohjaaja. Yksi henkilö irtisanoutui ja kaksi jäi eläk-

keelle.  

Henkilöstön kehittämissuunnitelmassa painopiste oli toimintaympäristön muu-

toksissa ja osaamisen tunnistamisessa. Henkilöstön kanssa käytiin kehityskes-

kustelut, joiden pohjalta on suunniteltu vuoden 2019 organisaatiorakennetta ja 

henkilöstön toimenkuvia. Loppukesällä pidettiin kaksipäiväiset henkilöstön ke-

hittämis- ja virkistyspäivät sekä syystalvella kehittämispäivä pikkujoulujen 

kera.  

 

 Luottamusjohto 

Toimintavuoden aikana aloitti toimikautensa uusi liittohallitus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallituksen kokoonpano 2018 

Puheenjohtaja Aalto Jouni 

Varapuheenjohtaja Penttinen Antero, 21.4. alkaen 

Varapuheenjohtaja Piiparinen Peeta, 1.1.-13.1. 

Varsinaiset jäsenet Varajäsenet 

Alkki Janne 

Haapanen Heimo 

Heinonen Eila, 24.11. alkaen 

Härkönen Raimo 

Lohilahti Aimo, 21.4. alkaen 

Löytty Hannele 

 

Natunen Tuula, 21.4. alkaen 

Penttinen Antero, 1.1.-21.4. 

Riekki Tapio, 1.1.-14.1. 

Rytsölä Elina 

Saarelainen Raimo, 1.1.-14.1. 

Veteläinen Aulis 

Pantzare Marja 

Eteläpää Juhani 

Teräväinen Virva, 24.11. alkaen 

Rekola Leena 

Riekki Tapio, 21.4. alkaen 

Häkkinen Esko, 1.1.-17.1. 

Virtanen Heli, 21.4. alkaen 

Skogberg Rainer, 21.4. alkaen 

Teräväinen Virva, 1.1.-24.11. 

Lohilahti Aimo, 1.1.-21.4. 

Sarantila Taira 

Silvennoinen Laila, 1.1.-19.1. 

Salminen Harri 
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Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kahdeksan kertaa, joista yksi kokous 

pidettiin Kopolassa. Lisäksi hallitus päätti sääntötyöryhmän työn käynnistämi-

sestä vuonna 2019.  

 Kuuloliiton organisaatiorakenne vuoden 2018 lopulla 

 

 

 

 

 
  

To
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n
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h
ta

ja

Vaikuttamistoiminta

Aluetoiminta

Aluetoiminnan päällikkö

Pohjois-tiimi

Lounais-Länsi-Keski-tiimi

Etelä-Itä-tiimi

CI-tukiverkostoprojekti 
2016 - 2018

Lapset ja nuoret

Viestintä ja varainhankinta

Viestintäpäällikkö

Kuulolla työssä -hanke 
2017 - 2018

Ohjelmat

Satakieliohjelma

Harvinaiset-toiminta

Kopolan kurssikeskus
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6. TUKIPALVELUT 

 Viestintä 

 Viestintä tukee Kuuloliiton toimintoja ja strategian tavoitteiden to-

teuttamista sekä yhdistysten ja piirien viestintää. Lisäksi viestin-

nän toimikenttään kuuluu organisaation sisäinen tiedotus. 

 

Tavoite Toiminta Tulos 

Jäsenyhdistykset  

osaavat päivittää oman  

verkkosivunäkymänsä 

Järjestetty koulutusta 

WordPress-ympäristöön 

kaikissa kuulopiireissä. 

Valtaosa yhdistyksistä on 

päivittänyt omaa kotisi-

vunäkymäänsä. 

Kuuloliiton jäsenet  

tuntevat uuden  

strategian keskeisen  

sisällön. 

Erityisesti esteettömyy-

teen ja työelämään liitty-

vien teemojen esiin tuonti  

liiton eri viestintäkanavissa 

Kokonaisvaltainen tiedon-

jako strategiasta jäi  

vähäiseksi.  

Esteettömyys-teema  

nousee osaksi  

kuulovammaisalaan 

liittyvää julkista  

keskustelua. 

 Tiedotteet 

 Verkkouutiset 

 Some-viestintä 

 Haastattelut 

 Artikkelit  

 Esite- ja kampanjama-

teriaalit 

218 mediaosumaa  

Kuuloliitosta  

 Kuulonsuojaus 

 Tulkkaus,  

kommunikaatio 

 Yhdistystoiminta 

 Vaalikeräys 

 Esteettömyys 

 Kuulovammat,  

kuntoutus 

 Työelämä 

40 % 

15 % 

 

13 % 

10 % 

9 % 

 

7 % 

5 % 

Sisäiseen viestitään on  

kehitetty uusi intranet 

-ratkaisu. 

Microsoftin Yammer- 

keskustelualusta otettiin 

käyttöön loppuvuodesta.  

 Henkilöstö saa entistä 

nopeammin tietoa  

 Henkilöstö on aktivoitu-

nut keskustelemaan  

Kuuloviesti-lehti on Kuuloliitossa edelleen keskeinen jäsenviestinnän väline. 

Lehti ilmestyi edellisvuosista poiketen yhden kerran vähemmän, viisi kertaa ja 

lehden levikki oli noin 16 000. Lukijakysely lähetettiin vuoden viimeisen lehden 

yhteydessä.  

Loppuvuodesta Kuuloliitto 

käynnisti kuulosta huolehtimi-

sen tärkeyttä korostavan Mitä?-

kampanjan yhteistyössä koru- 

ja asustesuunnittelija Jenni Ah-

tiaisen kanssa. Haastekam-

panja sai etenkin Twitterissä 

aikaan poikkeuksellisen vilk-

kaan keskustelun. Ahtiainen 

suunnitteli kampanjalle oman 

korva-korumalliston, jonka 

myynnillä katettiin kampanjan 

kuluja. 

 

Mitä?-kampanjan kuvausten tunnelmaa marraskuussa. 
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Vuoden aikana Kuuloliitto julkaisi kuusi mediatiedotetta:  

 Huonokuuloisten määrä työelämässä kasvaa – laadu-

kas kuntoutus turvattava (Maailman kuulopäivä, 3.3.) 

 Esteettömyys on osa ihmisoikeuksia ja demokratiaa – 

Presidentti Tarja Halonen toimii Kuuloliiton esteettömyy-

den teemavuoden suojelijana (17.3.) 

 Hälyisyys voi johtaa työpaikan vaihtoon (15.5.)  

 Luontaistuotteet eivät paranna kuuloa (13.6.) 

 Matti Rönkä on Selkeä puhuja (23.11.2018) 

 Mitä? -kampanja haastaa kaikki huolehtimaan omasta 

kuulostaan (26.11.)  

Kuuloliitto tiedotti ajankohtaisista aiheista aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja 

liiton verkkosivustolla, jossa vierailtiin vuoden 2018 aikana noin 100 000 kertaa. 

Liiton sosiaalisen median kanavien seuraajamäärä kasvoi merkittävästi vuoden 

aikana. Facebook-sivujen tykkääjien määrä oli vuoden lopussa 2 570 (+ 400) ja 

seuraajien määrä 2 500 (+ 425). Twitterin seuraajamäärä kasvoi 1 900 henkilöstä 

noin 2 200:aan. Kuuloliiton uusi uutiskirjepohja otettiin käyttöön toukokuussa ja 

syyskuussa Kuuloliitolle avattiin Instagram-tili.   

Kuuloliitto tuotti vuoden aikana yhteensä viisi artikkelia Eläkeliiton EL-Sano-

mat-lehteen osana yhteistyövuotta Eläkeliiton kanssa. Uusina materiaaleina il-

mestyivät vuoden aikana kurssikalenteri, Apuväline-esite ja Mitä?-kampanja-

kortti.  

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

Suomessa ja osallistui myös piirien seminaaripäivien suunnitteluun. Lisäksi vies-

tintä järjesti tiedotukseen liittyvää koulutusta Lapin piirissä. 

 Varainhankinta ja yritysyhteistyö 

 Varainhankinnan tavoitteena on ollut saada lisäresursseja Kuuloliiton toi-
mintaan. Yritysyhteistyön tavoitteena on ollut toteuttaa hankkeita, joissa 
yritykset ovat mukana sponsoreina ja yhteistyökumppaneina. 

Varainhankinnassa toimintavuoden aikana tuloutettiin kaksi testamenttilahjoi-

tusta, joista toisen varat lahjoitettiin Keski-Suomen piirin yhdistyksille. Toinen 

testamenttilahjoitus kohdistui Kuuloliiton yleiseen toimintaan. Lisäksi toiminta-

vuoden aikana saatiin yksi uusi testamenttilahjoitus, jonka tuloutus toteutuu 

vuonna 2019.  

Vuoden aikana lähetettiin kaksi lahjottajakirjettä, joilla kerättiin varoja lasten- 

ja nuortentoimintaan sekä kuuloautoon. Kuulonsuojausta korostavaan Myrsky 

korvassa -päivätyökeräykseen osallistui vuoden 2018 aikana yhteensä neljä ylä-

koulua. Kuuloliito oli mukana Pieni ele -keräyksessä ja osallistui keräyksen 

suunnitteluun sekä tiedotukseen. 

Yritysyhteistyötä vahvistettiin Qlu Oy:n kanssa, ja yhteistyössä toteutettiin tee-

mavuoden tapahtumia. Lisäksi yritysyhteistyöneuvotteluja käynnistettiin Nor-

dean ja Tradeka Oy:n kanssa. Veikkauksen kanssa oltiin yhdessä SuomiAree-

nalla sekä Veikkauksen sidosryhmäpäivässä muiden järjestöjen kanssa. CI-kier-

tue toteutui osana yritysyhteistyötä Cochlear Nordic ab:n kanssa.  
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 Talous 

 Kuuloliiton taloudenhoidon tavoitteena on tasapainottaa taloutta, 

vähentää turhia kustannuksia, pienentää taloushallinnon palve-

luista syntyviä kuluja sekä kehittää taloushallinnon prosesseista 

avoimia ja läpinäkyviä. Lisäksi tavoitteena on avoin ja järjestelmäl-

linen yhteistyö STEAn ja tilintarkastajien kanssa.  

Taloustilanne vuoden 2018 osalta näyttää positiiviselta, ylijäämää on tilinpää-

töksen mukaisesti 246 220 euroa. Taloustilanteeseen on vaikuttanut positiivi-

sesti mm. ostopalvelujen vähentyminen, palkkakulujen pienentyminen, saadut 

testamenttilahjoitukset sekä toimintaan kohdistetut säästötoimet.   

Taloutta on tasapainotettu mm. irtisanomalla turhia ja päällekkäisiä ostopalve-

lusopimuksia, neuvottelemalla uusia sopimuksia palveluntarjoajien kanssa sekä 

käymällä henkilöstön kanssa läpi tarkasti toiminnan sisältöjä ja tavoitteita. Ta-

louteen liittyviä riskejä on pienennetty mm. tekemällä maltillisempi sijoitus-

strategia Kuuloliiton rahastoihin ja ryhdytty toimenpiteisiin liiton omistamien 

tilojen vuokraustoiminnan kehittämiseksi.  

Taloushallinnon ostopalveluja on vähennetty ja toimihenkilöt ovat perehtyneet 

entistä paremmin talousasioihin. Matkalasku- ja kululaskukäytäntöjä on uudis-

tettu. Matkalaskujen osalta tavoitteena on ollut matkalaskujen nopeampi käsit-

telyaika ja ostopalvelujen vähentäminen henkilöstön ottaessa vastuuta matka-

laskujen käsittelystä.  

Hallinnon prosessien kehittämisessä olennaista on ollut avoimuuden ja lä-

pinäkyvyyden lisääminen suhteessa luottamusjohtoon, operatiiviseen johtoon, 

henkilöstöön ja rahoittajiin. Taloushallinnon prosesseja on kehitetty selkeäm-

miksi, ja niiden kehittämisestä vastaa johtoryhmä yhdessä Järjestöpalvelu Oy:n 

kanssa.  

STEAn kanssa on käyty vuoropuhelua avustuksiin liittyvien selvitysten ja hake-

musten sekä toimintavuoden aikana tapahtuneiden muutosten näkökulmasta. 

Henkilöstö on osallistunut avustushakemusten valmisteluun. Vuoden 2018 

avustusten vuosiselvityksessä ei havaittu suuria korjaustarpeita ja STEA hy-

väksyi selvitykset. Tilintarkastajien kanssa on käyty tiivistä vuoropuhelua ja 

edellisten vuosien tilintarkastuskertomusten havainnot on otettu kehittämis-

työn kohteeksi. Palaute avoimesta ja läpinäkyvästä talouden hoidosta mm. tilin-

tarkastajien toimesta on ollut myönteistä.  

Liitossa on panostettu myös toiminnan seurantaan ja arviointiin, mikä lisää toi-

minnan tulosten ja vaikutusten osoittamista. Tuloksellisuuden ja vaikutusten 

osoittamisella on merkitystä uusien avustusten saamiselle sekä olemassa olevien 

avustusten tason säilymiselle.  
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KONSERNIYHTIÖT  

1. Kuulo-Auris Oy 

Kuulo-Auris Oy toteutti Suomen parasta Kelan lääkinnällistä kuntoutusta kuu-

lovammaisille määrällisesti enemmän kuin aiempina vuosina. Kelan järjestämät 

lasten alkavat kuntoutuskurssit lakkautettiin 2017 lopussa kokonaan, ja viimei-

set jaksot toteutettiin 2018 aikana. Vuonna 2018 Kuulo-Auris Oy ei enää toteut-

tanut myöskään lääkinnällistä sopeutumisvalmennusta vain halvimpaan hin-

taan perustuvan kilpailutuksen ohjattua tuotannon muualle. Alkaneet kuntou-

tuskokonaisuudet olivat moniammatillista yksilökuntoutusta kaiken ikäisille. 

Vuoden 2018 aikana Kela lopetti kuulovammaisten aikuisten vaativan moniam-

matillisen yksilökuntoutuksen ja hintakilpailutti lasten vaativan moniammatil-

lisen yksilökuntoutuksen.  Auriksen liikevaihto, noin 1,1 miljoonaa euroa nousi 

palvelumäärien kasvusta huolimatta hyvin vähän vuoteen 2017 verrattuna hal-

vimpaan hintaan perustuvan hintakilpailutuksen jatkuvasti pienentäessä yksik-

kötuottoja. Taloudellinen tulos parani laskevista yksikköhinnoista huolimatta 

täyttöasteen nousun myötä.  

 

 

 

 

 

 

 

2. KHL-Kuulokeskus Oy 

Vuoden 2019 alkaessa tiedämme, että kuntoutusohjaus päättyi 31.1.2019, jolloin 

liikevaihdon odotetaan tippuvan n. 80 000€. HUS kilpailutuksessa uusien hinto-

jen nousu tulee olemaan n. 12 % joka kasvattaa liikevaihtoa arviolta n. 40 000 € 

Kuulokeskukseen on tarkoitus palkata huhtikuun alusta osa-aikainen kuulontut-

kija määräaikaisella sopimuksella. Heinäkuun alusta aloittaa yksi kuulontutkija 

vakituisena.  

Kuuloalan kilpailu on muuttunut entistä aggressiivisemmaksi, julkisissa hankin-

noissa kun hinta ratkaisee kaiken. 

 

Kuntoutuksen palvelut Lukumäärä Viikkoja 
 

2017 2018 2017 2018 

aikuiskuntoutujat 62 113 10 16 

lapsikuntoutujat 63 98 13 18 

tEUR 2017 2018 

liikevaihto 957 1 011 

liikevoitto 65 130 
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3. VaTa Järjestöpalvelu Oy 

Vuoden 2018 aikana toiminnan pääpaino oli nykyisten asiakkaiden palveluiden 

ja olemassa olevien järjestelmien kehittäminen. Pääpaino pysyy jatkossakin ny-

kyisissä asiakkaissa ja heidän tarpeiden entistä parempana huomioimisena. Kas-

vua pyritään saamaan, paitsi olemassa olevien asiakkaiden palveluja kehittä-

mällä, myös uusasiakashankinnan kautta. Uusia asiakkaita hankitaan ensi si-

jaisesti samankaltaisista organisaatioista, joiden raportointi tarve on yhtenäinen 

nykyisten asiakkaiden kanssa. Yhtiön ulkoista ilmettä kehitetään mm. uuden lo-

gon käyttöönotolla ja kotisivuja päivittämällä 

4. Kiinteistö Oy Valkea talo 

Valkean talon kiinteistöyhtiössä aloitti toimintavuoden aikana uusi toimitusjoh-

taja. Kiinteistöyhtiön toimintaa on kehitetty suunnitelmallisesti, kuluja karsittu 

mm. kilpailuttamalla palveluntarjoajia sekä käynnistetty vuonna 2019 aikana to-

teutettava Valkean talon hallintomallin muutostyö.  
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LIITTEET 

1. Liittovaltuuston varsinaiset jäsenet

Itä-Suomen kuulopiiri 

Heinonen Eila, Joensuun Seudun Kuulo ry 

Karvinen Kaija, Savonlinnan Kuulo ry 

Väisänen Titta, Kuopion kuulo ry 

 

Kaakkois-Suomen kuulopiiri 

Heino Leena, Kotkan Kuulo ry 

Hyttinen Seija, Imatran Kuulo ry 

Kaskenpää Harri, Etelä-Saimaan Kuulo ry 
(23.4.2018 saakka) 
Katajisto Eila, Kouvolan Kuulo ry 

Valtonen Sanni, Lahden Kuulo ry  

 

Keski-Suomen kuulopiiri 

Kauppinen Kyösti, Saarijärven seudun Kuulo ry 

Lenkkeri Kimmo, Jyvässeudun kuulo ry 

Paanila Birgitta, Viitaseudun kuulo ry 

Sokkanen Marja, Joutsan Kuulo ry 

 

Lapin kuulopiiri 

Alamommo Jaakko, Kemin Seudun Kuulo ry 

Vaattovaara Paula, Kolarin Kuuloyhdistys ry 

Hirvelä Ritva, Inarin-Utsjoen Kuuloyhdistys ry 

 

Lounais-Suomen kuulopiiri 

Antola Marja, Rauman Kuulo ry 

Haapavuori Antti, Vakka-Suomen Kuulo ry 

Halonen Jouko, Harjavallan Seudun Kuulo ry-

Mäkinen Meria, Sastamalan Kuulo ry 

 

Rantanen Olavi, Turun Kuuloyhdistys ry 

Sundell Mervi, Akaan Seudun Kuulo ry 

Wilenius Irmeli, Tampereen Kuuloyhdistys ry 

 

Länsi-Suomen kuulopiiri 

Haapalehto Seija, Keski-Pohjanmaan Kuulo ry 

Paltare Maire, Virtain Kuulo ry 

Salo Terttu, Etelä-Pohjanmaan Kuulo ry (23.5.2018 saakka) 

 

Oulun läänin kuulopiiri 

Savilaakso-Aho Satu, Oulun Seudun Kuulo ry 

Kurtti Risto, Koillismaan Kuuloyhdistys ry 

Vilmi Tauno, Kajaanin Seudun Kuulo ry (28.5.2018 saakka) 

 

Uudenmaan kuulopiiri 

Haapanen Ari, Keski-Uudenmaan Kuulo ry 

Höök Lea, Porvoon Seudun Kuulo ry 

Kanerva Kari, Hyvinkään Kuulo ry 

Kautinen Terttu, Länsi-Uudenmaan Kuuloyhdistys ry 

Kumpulainen Matti, Helsingin Kuuloyhdistys ry 

Liuska Outi, Helsingin Kuuloyhdistys ry 

Taipale Olavi, Keski-Uudenmaan Kuulo ry 

 

Suomen Akustikusneurinoomayhdistys ry 

Aavamäki Tuula, Liperi 

 

Suomen Tinnitusyhdistys ry 

Heikkilä Raimo, Kouvola 

2. Liittohallituksen myöntämät ansiomerkit 

Urpo Siiralan mitali 

Heikkinen Tuula, Kotkan Kuulo ry 

Karjalainen Marja-Liisa, Orimattilan Seudun  

Kuulo ry 

Kiikeri Olavi, Hämeenlinnan Seudun Kuulo ry 

Kuusamon kaupunki, Koillismaan Kuuloyhdistys ry 

Riekki Tapio, Koillismaan Kuuloyhdistys ry 

Vehma Tauno, Hämeenlinnan Seudun Kuulo ry 

Kultainen ansiomerkki 

Annala Pauli, Keski-Pohjanmaan Kuulo ry 

Blomqvist Raija, Keski-Pohjanmaan Kuulo ry 

Haapanen Heimo, Etelä-Pohjanmaan Kuulo ry 

Herlevi Sinikka, Keski-Pohjanmaan Kuulo ry 

Herlevi Sulo, Keski-Pohjanmaan Kuulo ry 

Kangas Seija, Ylitornion Kuulo ry 

Kaukonen Maija, Kuopion kuulo ry 

Koskela Hilma, Keski-Uudenmaan Kuulo ry 

Lindell Helge, Keski-Pohjanmaan Kuulo ry 

Määttä Viljo, Koillismaan Kuuloyhdistys ry  

Pantzare Marja, Ylitornion Kuulo ry 

Poutiainen Teuvo, Kuopion kuulo ry 

Ryynänen Juhani, Lieksan Kuuloyhdistys ry 

Tarkkonen Antti, Joensuun Seudun Kuulo ry 

Täikkö Erkki, Tornion Kuulo ry 

Hopeinen ansiomerkki 

Alahannu-Horneman Salli, Ylitornion Kuulo ry 

Hallikainen Raija, Kuopion kuulo ry 

Harju Irja, Kuopion kuulo ry 

Hietamäki Suvi, Hämeenlinnan Seudun Kuulo ry 

Hiivala Helena, Oulun Seudun Kuulo ry 

Hiltunen Lea, Joensuun Seudun Kuulo ry 

Horneman Paavo, Ylitornion Kuulo ry 

Junttanen Hillevi, Pieksämäen Kuulo ry 

Kangas Jarmo, Kotkan Kuulo ry 

Kimonen Riitta, Pieksämäen Kuulo ry 

Kostamo Oiva, Joensuun Seudun Kuulo ry 

Lares Juha, Suomen Akustikusneurinooma- 

yhdistys ry 

Lehtimäki Arvo, Keski-Pohjanmaan Kuulo ry 

Lemettinen Pirkko, Kuopion kuulo ry 

Lohilahti Aimo, Oulun Seudun Kuulo ry 

Matilainen Veikko, Pieksämäen Kuulo ry 
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Nyyssönen Pirkko, Joensuun Seudun Kuulo ry 

Paasovaara Helvi, Koillismaan Kuuloyhdistys ry 

Riikonen Terttu, Lieksan Kuuloyhdistys ry 

Toroskainen Tuula, Joensuun Seudun Kuulo ry 

Turunen Anneli, Kuopion kuulo ry 

Tähtinen Helena, Kuopion kuulo ry 

Vartiainen Marjatta, Kuopion kuulo ry 

Viitanen Helena, Joensuun Seudun Kuulo 

 

Pronssinen ansiomerkki 

Aarni Leila, Tornion Kuulo ry 

Hahto Annikki, Etelä-Pohjanmaan Kuulo ry 

Huurinainen Ritva, Joensuun Seudun Kuulo ry 

Hynynen Eeva, Kotkan Kuulo ry 

Häyry Ritva, Joensuun Seudun Kuulo ry 

Jokela Erkki, Keski-Uudenmaan Kuulo ry 

Jänkälä Esteri, Tornion Kuulo ry 

Kallijärvi Bertta, Ylitornion Kuulo ry 

Karttunen Anna-Liisa, Kuopion kuulo ry 

Kauvosaari Juhani, Ylitornion Kuulo ry 

Kontiola Juho, Oulun Seudun Kuulo ry 

Korhonen Anneli, Kuopion kuulo ry 

Korhonen Veikko, Kuopion kuulo ry 

Kosonen Raija, Kuopion kuulo ry 

Kurtti Risto, Koillismaan Kuuloyhdistys ry 

Mannila Raili, Etelä-Pohjanmaan Kuulo ry 

Mattinen Anneli, Tornion Kuulo ry 

Mattinen Tauno, Tornion Kuulo ry 

Nuutinen Aila, Kuopion kuulo ry 

Okkonen Aira, Oulun Seudun Kuulo ry 

Pulkkinen Aila, Lieksan Kuuloyhdistys ry 

Remes Suvi, Joensuun Seudun Kuulo ry  

Räikkönen Jorma, Keski-Uudenmaan  

Kuulo ry 

Saarelainen Raimo, Joensuun Seudun  

Kuulo ry 

Taskinen Arvo, Keski-Uudenmaan Kuulo ry 

Tuovinen Pirjo, Kotkan Kuulo ry 

Uitus Tero, Oulun Seudun Kuulo ry 

Vaulo Raija, Hämeenlinnan Seudun Kuulo ry 

Vesterinen Tellervo, Kuopion kuulo ry 

 

 

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 (yhdistys lakkautettu 23.2.2018)  

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  

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  
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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 

  



 

 


