Esittelyssä ehdokkaat
Kuuloliiton johtoon
Liittokokous valitsee 24.–25.
lokakuuta Helsingissä liittohallituksen
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan
ja jäsenet vuosille 2021–2023.
Kuuloautotoiminnassa hän on mukana sekä kuuloautokiertueella että yhteistyöhankkeissa muiden vapaaehtois- ja eläkejärjestöjen sekä SOTEjärjestöjen kanssa. Luennot ja tiedotustilaisuudet
palvelutalojen henkilökunnalle ja terveydenhoitohenkilökunnalle toimivat tietoiskuna ja siten helpottavat huonokuuloisten selviämistä.
Rantanen toimii Kansalaisareenan Turun Seudun Valikko-verkoston ohjausryhmässä. Hän on
toiminut Turun Seudun Vammaisjärjestön hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana.
Muita harrastuksia on palvelus- ja pelastuskoirakoulutus. Hän on kuulunut Suomen Palveluskoiraliiton pelastuskoiratoimikuntaan ja ollut Varsinais-Suomen pelastuskoiratoimen aluevastaavana.
Rantanen on toiminut urheiluvalmentajana
yleisurheilussa ja jääkiekossa. Urheilun parissa
toimiminen on tuonut näkemystä joukkueajattelussa, jossa toimitaan yhteisen päämäärän hyväksi.

1. Miksi Sinut pitäisi valita Kuuloliiton hallitukseen/puheenjohtajaksi?
2. Mitkä ovat Kuuloliiton suurimmat haasteet tulevana kolmivuotiskautena?
3. Mitä painopistealueita asettaisit Kuuloliiton toiminnalle tulevalle toimikaudelle
2021-2023?
VARAPUHEENJOHTAJAHDOKAS

1. Haluan vaikuttaa kuuloliiton kehittämiseen.
Minulla on vankka kokemus järjestötyön eri tehtävistä. Ajan sinnikkäästi tärkeäksi kokemiani asioita huonokuuloisten ja kuulovammaisten puolesta. Yritän tuoda vahvasti esille Kuuloliiton ja
kuuloyhdistyksen toimintaa. Toimin vahvasti esteettömyyden puolesta. Toimin aktiivisesti muiden SOTE-järjestöjen kanssa sekä teen yhteistyötä kuntien ja kaupunkien kanssa. Minulla on
laaja yhteistyöverkosto.
2. Kuuloliiton haasteista ovat suurimpina rahoituksen järjestäminen ja jäsenmäärän kartuttaminen. Uusia jäseniä tulisi saada nuorten ja työikäisten keskuudesta. Toiminnan säilyttäminen edes
nykyisellä tasolla on haastavaa vähenevistä avustuksista johtuen. Valkean talon toiminnan laajentaminen ja remontointi ovat tärkeitä asioita sa-

OLAVI RANTANEN
Turun kuuloyhdistys ry ja Lounais-Suomen kuulopiiri ehdottavat Olavi Rantasta (64) Turun Kuuloyhdistys ry:stä Kuuloliiton varapuheenjohtajaksi.
Olavi Rantanen asuu Turussa ja on eläkkeellä
työnjohtotehtävistä.
Hän on toiminut Kuuloliiton liittovaltuustossa
2018-2020 ja on Turun kuuloyhdistyksen varapuheenjohtaja. Hän toimii aktiivisesti vapaaehtoisena kuuloyhdistyksessä ja on KLP-vastaava sekä
kokemustoimija ja vertaistukihenkilö. Hän on
myös vapaaehtoiskoordinaattori ja tehnyt vapaaehtoistyötä lähes päivittäin eri järjestöjen kanssa.
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moin Kopolan säilyttäminen ja remontointi. Kuuloliiton näkyvyyttä tulisi lisätä huomattavasti.
Verkostoituminen toisten kansaterveysjärjestöjen
ja hyvinvointitoimialan yritysten kanssa keventäisi liiton kustannuspaineita.
3. Kuuloliiton verkostoitumista pitää vahvistaa.
Yhteistyötä yksityisen ja julkisen terveydenhuollon kanssa tulisi lisätä.
Liiton omaa kuntoutustoimintaa tulee tukea,
koska Kuuloliitolla on paras tietämys huonokuuloisten ja kuuroutuneiden tarpeista.
Vapaaehtoisten koulutusta lisäämällä saadaan
päteviä toimijoita.
Vanhusten avustajina tulisi olla myös erityisesti
huonokuuloisuuteen perehtyneitä tukihenkilöitä.
Kuuloautotoimintaa tulee tukea ja mahdollisesti
jopa lisätä.
Kuulovammojen ennaltaehkäisyyn olisi kiinnitettävä huomiota entistä enemmän.
Esteettömyyttä olisi painotettava tuntuvasti.
Kirjoitustulkkien saamista eri tilaisuuksiin tulisi
helpottaa.

töissä PKSSKy:n psykiatrian tehoavolla ja työskentelin mielenterveyskuntoutujien ja heidän läheisten parissa.
Olen Kuuloliiton hallituksen jäsen, kuulopiirin
sekä yhdistyksen puheenjohtaja. Olen toiminut
Kuuloliiton hallituksen-, sekä valtuustonpuheenjohtajana. Olen ollut Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami ry:n hallituksessa sekä sen
alueyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana ja
nyt sen hallituksessa.
Muita luottamustehtäviä ovat mm. Joensuun
kaupunginvaltuutettu sekä kaupunginhallituksen
jäsen, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton sekä Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n
Siun soten valtuutettu ja seurakuntayhtymän
kirkkovaltuutettu.
Siun sotessa olen ollut mukana sekä järjestöjen
edustajana että kuntapäättäjänä sen perustamisvaiheessa ja nyt varsinaisen toiminnan aikana.
Olin muutosvaiheessa ky:n valtuustonpuheenjohtaja. Edellisen maakuntauudistustyön aikaan olin
maakunnan ohjausryhmän vpj.

Jos Olavi Rantasta ei valita varapuheenjohtajaksi,
hän on ehdolla liiton hallituksen jäseneksi. Rantasen varajäsenehdokas on tällöin Eija Isaksson Turun Kuuloyhdistys ry:stä

1.Koen saaneeni kokemusta eri järjestöistä ja
kunnallisista luottamustehtävistä niin paikallisella-, alueellisella- kuin valtakunnantasolla ja näiden erilaisten tehtävien laajentaneen näköaloja.
Tehtävät ovat edellyttäneet päätöksentekovalmiutta ja -rohkeutta. Olen tarvinnut tietoa, uuden
oppimista, kiinnostusta asioihin, myös päätösten
vaikuttavuuteen. Samaan aikaan olen toimiessani
kuuloyhdistyksen eri tehtävissä saanut toisilta
huonokuuloisilta tärkeää kokemuksellista taustatietoa. Sitä olen voinut hyödyntää muissa luottamustehtävissäni. Uskon, että oman persoonani ja
kokemukseni myötä olisin hallituksen jäsenenä
osaltani kehittämässä Kuuloliiton asiantuntijuutta
ja toimintaa niin sanotussa uudessa normaalissa.
2. Elämme rahoituksen ja sote-maakunta uudistuksen murroksessa, koronakriisin keskellä. Talous määrittää vahvasti meille toiminnan resurssit
ja laajuuden. Sanotaan, että haasteet voivat olla
myös mahdollisuuksia. Esimerkkinä miten rohkeasti otamme käyttöön uusia toimintatapoja,
teemme yhdessä tarvittavia päätöksiä ja toimimme siten päämäärämme; esteettömyyden ja
saavutettavuuden suuntaan. Miten varmistamme
voimavarat valtakunnalliseen edunvalvonta- ja
vaikuttamistyöhön sekä toisaalta alueiden alueja yhdistystoiminnan kehittämiseen? Tarvitsemme erityisosaamista sekä paikallista koke-

HALLITUSEHDOKKAAT

EILA HEINONEN
Itä-Suomen Kuulopiiri esittää Eila Heinosta (65)
Joensuun Seudun Kuulo ry:stä hallituksen varsinaiseksi jäseneksi.
Asun Joensuussa ja olen ammatiltani mielenterveyshoitaja, sosiaaliohjaaja (eläkkeellä). Olin
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musasiantuntijuutta, jotta onnistumme rakentamaan tässä murroksessa toimintamme mahdollistavia hyviä ratkaisuja. Tähän tarvitaan laajaa yhteistyötä kaikilla tasoilla myös muiden järjestöjen
kanssa.
3. Liittokokouksessa yhteisesti hyväksytyissä
strategiassa ja toimintasuunnitelmassa määritellään liiton toiminnan painopisteet. Näen, että niiden toteuttaminen, taloudesta huolehtimisen lisäksi, kuuluvat hallituksen tärkeimmiksi työn painopisteiksi varmistaen jäsenistön tarpeet muuttuvassa ajassa.

Yritystoiminnan kautta on kokemusta karttunut
useissa tehtävissä. Konsulttina olen toteuttanut
toimeksiantoja mm. strategian suunnittelussa,
toiminnanohjausjärjestelmien suunnittelussa,
prosessien mallintamisessa, rullaavan ennustamisen suunnittelussa, toimintaan perustuvan budjetoinnin mallintamisessa, toiminnallisten prosessien analysoinnissa.
Minulla on kokemusta raportoinnista eri projekteissa sekä toiminnanohjauksen että talouden
osalta. Minulla on myös laskentatoimen tuntemusta budjetoinnin, rullaavan ennustamisen, kustannuslaskennan ja kirjanpidon osalta.
Projektipäällikkönä olen vastannut yli 50 toiminnanohjausjärjestelmän kokonaistoimituksesta.
Talouspäällikkönä vastuullani oli koko yrityksen
laskentatoimi.
Opiskelin tietojenkäsittelyä 70-luvulla Turun Yliopistossa. Lisäksi olen käynyt lukuisia kursseja taloushallinnon, laskentatoimen, projektihallinnan,
innovaation ja johtamisen alueelta.
Olen saanut Suomen Liikuntakulttuurin ja Urheilun Ansioristin Kultaisena vuonna 2010 sekä
oman järjestöni ansiomitalin. Sotilasarvoni on reservin kapteeni.
Hallituksen jäsenenä keskeisiä tehtäviäni olisivat strategian kirkastaminen (BSC) ja sen toteutumisen seuranta, mittariston luonti sekä tiekartan
teko: painopistealueet, kriittiset menestystekijät,
toimenpideluettelot sekä ajoitettuna että hinnoiteltuna. Tehdään oikeita asioita ja otetaan huomioon myös kaikki erillisryhmät heidän omien tarpeittensa kautta. Keskitytään alentuneen kuulon
aiheuttaman syrjäytymisen ehkäisyyn. Olennaista
on liiton talouden analysointi ja vertailevien laskelmien teko.

Eila Heinosen varajäsenehdokas on Kaija
Karvinen Savonlinnan Kuulo ry:stä.

SEPPO KETONEN
Länsi-Uudenmaan Kuuloyhdistys ry esittää Seppo
Ketosta (73) Länsi-Uudenmaan Kuuloyhdistyksestä hallituksen varsinaiseksi jäseneksi, jos valtuustoa ei valita.
Olen luotettava ja kaikessa sekä oikeudenmukaisuuteen, että tasavertaiseen kohteluun pyrkivä
eläkkeellä oleva lohjalainen. Omaan loogisen ja
analyyttisen ajattelun, sekä omaksun nopeasti
uusia asioita.
Olen toiminut useissa erilaisissa rooleissa niin
yrityksissä kuin järjestöissä sekä työ- että siviilielämässäni.
Järjestötoiminta on varsin tuttua jo yli 30 vuoden ajalta. Olen toiminut valtakunnallisen järjestön puheenjohtajana, ollut mukana hallitustyöskentelyssä sekä vastannut erilaisten jaosten toiminnasta. Vastasin mm. vuonna 1995 soudun
MM-kisojen tulospalvelusta Kisat olivat siihen
astisista suurimmat.
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Jäsenistö ikääntyy ja jäsenmäärä laskee. Yhdistysten jäsenet ja niissä toimivat vapaaehtoiset
ikääntyvät, uusia toimijoita ei saada sitoutumaan
toimintaan. Toiminnan saaminen houkuttelevaksi
nuorille.
Aluesuunnittelijoiden ja asiantuntijoiden saaminen paikallistasolle yhdistysten vaikuttamistoiminnan tueksi.
3. Edunvalvonta ja vaikuttaminen, aluetoiminnan tukeminen, kuulolähipalvelu- ja vertaistoimintatyön vahvistaminen.
Hannele Löytyn varajäsenehdokas on Eila
Katajisto Kouvolan Kuulo ry:stä.

HANNELE LÖYTTY
Kaakkois-Suomen kuulopiiri ehdottaa Hannele
Löyttyä (69) Kuusaan Kuuloset ry:stä liittohallituksen varsinaiseksi jäseneksi.
Hannele Löytyn kotipaikka on Kouvola. Hän on
8eläkkeellä oleva osastonsihteeri ja perheyrityksen prokuristi.
Hänellä on järjestökokemusta vuodesta 1976 alkaen vapaa-ajanjärjestöissä, ammattijärjestön
paikallisyhdistyksessä, hallituksen jäsenenä kolmessa vammaisjärjestössä, puheenjohtajana Kuusaan Kuuloset ry:ssä, Kaakkois-Suomen Kuulopiirissä, Kuusankosken Apuva ry:ssä. Hän on ollut
Kouvolan vammaisneuvoston jäsen 2017 alkaen
ja Kuusankoski-Jaala aluetoimikunnan jäsen 2019
alkaen.

MERIA MÄKINEN
Lounais-Suomen kuulopiiri ehdottaa Meria Mäkistä (60) Sastamalan Kuulo ry:stä liittohallituksen
varsinaiseksi jäseneksi.

1. Hallituksen jäsenenä, yhdistyksen vapaaehtoisena voi tuoda jäsenistön näkemykset tiedoksi
vammaisten henkilöiden tarpeista yhdenvertaisten toimintaedellytysten turvaamiseen. Auttaa
tunnistamaan yhdistystoiminnan haasteet muuttuvassa toimintaympäristössä. Koen, että hallituksen tehtäviin kuuluu ottaa kuulovammaisten
edunvalvonta ja järjestöjen tukeminen maakunnallisessa Sote-uudistuksessa valtakunnallisesti
huomioon. Maakunnissa korostetaan kolmannen
ja neljännen sektorin toimintaa, mutta ei esitetä
korvauksia tehtävästä työstä.
2. Haasteena on tällä hetkellä koronan tuomat
rajoitukset, niiden laajeneminen ja kesto. Veikkauksen tuottojen lasku. Talouden tasapainottaminen ja toiminnan sopeuttaminen niin, että henkilöstöä ei tarvitse vähentää eikä toimintaa supistaa. Kiinteistöjen peruskorjausten saattaminen
sellaiseen kuntoon, että niiden käyttöä voidaan
markkinoida tiloja tarvitseville.

Meria Mäkisen kotikunta on Sastamala. Hän on
toiminut isännöitsijänä 15 vuotta ja suorittanut
taloushallinnon ammattitutkinnon. Mäkinen on
toiminut Sastamalan Kuulon eri tehtävissä 20
vuotta ja liittovaltuutettuna kolme kautta. Lisäksi
hän on ollut Mouhijärven Eläkkeensaajien rahastonhoitaja kuusi vuotta.
1. Nyt on aika tehdä isoja taloudellisia ja kiinteistöihin liittyviä päätöksiä sekä huomioida jäsenistön tukitarpeet ja keskittyä palvelemaan huonokuuloisia heidän tarpeitaan vastaavalla tavalla.
2. Olennaista on huomioida yksittäisen jäsenen
tarpeet isojen muutosten ja tulevien säästöjen
keskellä ja huolehtia kuulovammaisen oikeudesta
olla tasavertainen kuulevien kanssa. Yhteiskunnan tulee olla esteetön, vaikka kaikkialla säästetään.
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3. Toiminta tulee kohdentaa oikein vähemmillä
resursseilla, koska tukirahoitus STEAlta tullee
pienenemään. Lisäksi on tärkeää huolehtia olemassa olevan omaisuuden arvon säilymisestä,
jotta taataan tulevaisuudessakin toimintaa ja
omaa rahoitusta tätä varten. Jäsenten määrää on
kasvatettava mielekkäällä toiminnalla piireissä ja
yhdistyksissä.

sain tuolloin käyttööni myös ensimmäiset kuulokojeet. Olen käyttänyt pieniä korvakäytäväkojeita, kuulopantaa ja näitä korvantauskojeita, joten niistä on kaikenlaista kokemusta ja voinkin siten sanoa olevani asiantuntija sillä saralla.
Etelä-Pohjanmaan Kuulo ry:ssä (toimialue 13
kunnan alueella) olen ollut yhdistyksen hallituksessa aiemmin sihteerinä ja yli kolme vuotta puheenjohtajana, jona toimin edelleen. Olen myös
nykyisin Kuuloliiton Länsi-Suomen piirin puheenjohtajan tehtävissä. Alueeni on laaja Kokkolasta
Satakunnan ja Keski-Suomen rajalle, etäisyyttä
Kokkolasta Mänttään on yli 300 km. Meillä toimii
Länsi-Suomessa Etelä-Pohjamaan Kuulo, Vaasan
Seudun Kuulo, Pietarsaaren Kuulo, Keski-Pohjanmaan Kuulo, Suupohjan Kuulo ja Virtain Kuuloyhdistykset.
Puheenjohtajana olen pyrkinyt kiertämään
kenttää ja osallistumaan Kuuloliiton ja yhdistysten järjestämiin tilaisuuksiin mahdollisuuksieni
mukaan. Pidän tärkeänä, että saan tutustua eri
alueiden erilaisuuksiin ja erilaisiin ihmisiin. Pyrimme järjestämään tapahtumia eri puolilla piiriä,
että voimme viedä tätä kuulotietoutta lähelle asiakkaitamme.
Minä olen joukkuepelaaja, en tee tätä yksin
vaan yhdessä hyvien yhdistysteni kanssa. LänsiSuomen piiri ei vastusta sääntömuutosta vaan
pyydämme aikalisää, koska yhdistykset eivät ole
voineet ottaa asiaan kantaa nykyisten voimassa
olevien sääntöjen mukaisesti. Tuo sääntöasia ja
Kuuloliiton talouden tervehdyttäminen tulevaisuudessa ovat hyvin tärkeitä - unohtamatta kuulon kuntoutusta, joka tulee turvata.

Meria Mäkisen varajäsenehdokas on Matti Kanto
Sastamalan Kuulo ry:stä.

EIJA MÄNTYMÄKI
Länsi-Suomen piiri ehdottaa Eija Mäntymäkeä
(67) Etelä-Pohjanmaan Kuulo ry:stä liittohallituksen varsinaiseksi jäseneksi.
Olen kotoisin Jalasjärveltä ja nykyisin eläkeläinen.
Koulutukseltani olen YAMK-insinööri (ympäristöteknologia ja rakennustekniset mittaukset). Aiemmin olen kouluttautunut AMK-agrologiksi, paperiteknikoksi ja viljelijäksi. Viimeisenä olen suorittanut Kauppakamarin HHJ-tutkinnon (hyvä hallintojohtaja). Olen myös opiskellut taloushallintoa ja
tietotekniikkaa.
Töitä olen tehnyt Vesihallituksessa jätevesitutkijana, omalla maatilalla lypsykarjan kanssa, omalla
insinööritoimistolla lämpökuvausta ja tiiveysmittausta, omalla neuvontatoimistolla EU- ja hankeneuvontaa. Lisäksi olen toiminut kuntapuolella
erilaisissa luottamustehtävissä jo yli 30 vuotta ja
erilaisessa vapaaehtoistoiminnoissa aivan pienestä pitäen erilaisissa yhdistyksissä, puheenjohtajana, sihteerinä ja rahastonhoitajana, yhteensä
ainakin yli 50 vuotta.
Kuuloasioihin olen tutustunut jo alle kolmikymppisenä, kun minulla todettiin otoskleroosi ja

Eija Mäntymäen varajäsenehdokas on Heimo
Haapanen Etelä-Pohjanmaan Kuulo ry:stä.
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Kuulovammaisille tulee turvata jatkossakin laadukkaat terveyspalvelut ja mahdollisuudet kuulonkuntoutukseen. Yhdistyksien antamaa kuulokojeen käytön opastusta ja vertaistuen järjestämistä jäsenilleen pidän haasteista tärkeimpänä.
Kuuloauton toiminnan jatkuvuus on turvattava ja
monipuolistettava sen palveluja.
2. Talousasiat (kuten varainhankinnan kehittäminen), jäsenhankinta, tiedotustoiminta.
3. Digitalisaation hyödyntäminen monipuolisesti ja varainhankinnan kehittäminen yhdessä jäsenyhdistyksien kanssa.
Haluan olla osallisena eri tasoilla sosiaalisessa ja
yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä omalta
osalta luomassa parempaa huomista; hyvää yhteisöllistä toimintaa.

ALPO PULKKANEN
Keski-Suomen kuulopiiri esittää Alpo Pulkkasta
(61) Jyvässeudun Kuulo ry:stä liittohallituksen
varsinaiseksi jäseneksi.

Alpo Pulkkasen varajäsenehdokas on Virva
Teräväinen Joutsan Kuulo ry:stä.

Olen työtön it-insinööri, osittaisella varhennetulla
eläkkeellä ja minulla on 40 vuoden työkokemus
eri tehtävissä.
Toimin Jyvässeudun Kuulo ry:n ja Keski-Suomen
piirin puheenjohtajana sekä ESKU-vastaavana. Lisäksi olen PieniEle-keräyksen Jyväskylän kuntavastaavana ja toimin Kopolan kannatusyhdistykselle aktiivina sekä olen mukana Kuuloauto toiminnassa.
Työelämässä olen toiminut moninaisissa työtehtävissä: esimiestehtävät, projektityöt, laatuasiat,
työsuojelupäällikkönä, toimisto- ja talousasiat.
Suurimman osan aikaa työskentelin Nokia Telecommunications Oy:ssä.
Olen saanut toimia eri yhdistyksissä puheenjohtajana, tiedottajana, jäsen kirjurina ja kirjanpito.
Aikaisemmin olen ollut mm. työttömien yhdistyksen puheenjohtajana ja valtakunnallisessa TVY:n
(Työttömien keskusjärjestö ry) hallituksessa.
Harrastukseni ovat järjestötyöt, askartelu, ruuanlaitto, penkkiurheilu ja lukeminen.
Olen kokenut paljon hyviä onnistumisia vuosien
varrella, mutta myös vastoinkäymisiä on ollut,
joista onneksi huumorilla ja puhumalla on selvitty. Olen saanut osallistua erilaisiin tilaisuuksiin
ja tapahtumiin sekä tutustunut suureen määrään
uusia mukavia ihmisiä. Koen oppivani ja kehittyväni kuuloon liittyvissä asioissa päivittäin.
1. Olen aina halunnut osallistua uusien haasteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Koen, että
toisin uutta näkemystä Kuuloliiton toiminnan kehittämiseen.
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