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Esittelyssä ehdokkaat 

Kuuloliiton johtoon 

 
Liittokokous valitsee 28.–29.11.  
pidettävässä etäkokouksessa  
liittohallituksen puheenjohtajan, va-
rapuheenjohtajan ja jäsenet vuosille 
2021–2023. 
 
1. Miksi Sinut pitäisi valita Kuuloliiton halli-
tukseen/puheenjohtajaksi? 
2. Mitkä ovat Kuuloliiton suurimmat haas-
teet tulevana kolmivuotiskautena? 
3. Mitä painopistealueita asettaisit Kuulolii-
ton toiminnalle tulevalle toimikaudelle 
2021-2023? 
 

PUHEENJOHTAJAEHDOKAS 

 
JOUNI AALTO 
 
Uudenmaan kuulopiiri ehdottaa Jouni Aaltoa  
Helsingin Kuuloyhdistys ry:stä Kuuloliiton pu-
heenjohtajaksi. 

 
1. Ihan aluksi, olen nauttinut puheenjohtajan 
tehtävästä täysin siemauksin kuluvana kautena. 
Olen vielä työelämässä ja perhetilanne on sellai-
nen, että olemme vaimon kanssa kahden eikä koi-
riakaan enää ole, valitettavasti. Koulupohjaa on 
insinöörin ja merkonomin tutkinnon verran.  
   Kuluva hallituskausi alkoi todella vaikeassa tilan-
teessa. Kuuloliitto ajautui johtamiskriisiin, jonka 
seurauksena menetimme toiminnanjohtajan ja  
 

 
 
 
 
 
silloinen järjestöjohtaja eläköityi. Myös talous-
päällikkömme irtisanoutui vuoden 2017 lopulla. 
Tämä johti korvaavien rekrytointien aloittami-
seen ja toiminnan eheyttämiseen. Lisälastina oli-
vat vielä erilaiset kiinteistöjen hallintaan liittyneet  
keskeneräiset asiat, jotka työllistivät kovasti. Kui-
tenkin näin taaksepäin katsoen, olemme saaneet 
toimintamme pyörimään ja organisaatiotamme 
täydennettyä. Tilanne on tällä hetkellä tasapai-
nossa ja siitä kiitos kuuluu koko hallitukselle ja lii-
ton työntekijöille, jotka ovat työskennelleet vai-
keiden asioiden ratkaisemiseksi.   
   Loppukauden aikana suurin ponnistus on ollut 
uusien sääntöjen valmistelu, joiden todella toivon 
tulevan hyväksytyksi liittokokouksessa marras-
kuussa. Siinä keskiössä ovat yhdistysdemokratian 
lisääminen sekä toiminnallisen ketteryyden hake-
minen päätöksentekoon koko ajan haastavam-
maksi muuttuvassa yhdistysten toimintaympäris-
tössämme. 
   2. Nostaisin kolme teemaa esille. Yksi on vaikut-
tamistoiminnan laajuuden merkittävä kasvattami-
nen siten, että Kuuloliitosta tulee myös suuren 
yleisön paremmin tuntema järjestö. Suuren ylei-
sön kiinnostuksen kasvamisen kautta saamme 
enemmän kiinnostuneita sidosryhmiä mukaan 
vaikuttamistoiminnan piiriin, joka tukee myös 
omatoimista varainhankintaamme.  
   Taloudellinen tilanne tulee olemaan seuraavan 
kolmivuotisjakson keskiössä monessakin mie-
lessä. Ensinäkin rahoittajamme mahdollisuuden 
tukea toimintaamme ovat vielä ensi vuoden jäl-
keen hieman pimennossa. Tämä tulee haasta-
maan meidän oman varainkeruutoiminnan tuot-
tavuuden entistä voimakkaammin, jotta voimme 
omalla varainkeruulla tukea sekä liiton taloutta 
että myös yhdistysten harjoittamaa omaa varain-
keruuta. Lisäksi täytyy tukea koulutuksella ja 
opastamalla varainkeruun saloihin.  
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Kolmas iso teema on Valkean Talon remontti. Ta-
lomme Haagassa vaatii melko lailla täydellistä re-
monttia ja se sekä maksaa että vie resursseja. 
Vaikka toteutuksesta vastaa VaTa Kiinteistöyhtiö, 
joudumme olemaan mukana seuraamassa re-
montin kulkua ja tekemässä tarvittavia päätöksiä 
remontin edetessä. Nyt voi sanoa, että tilanne ny-
kyisen hallituksen näkökulmasta on hyvä, koska 
toiminnanjohtajamme sekä yksi hallituksemme 
jäsen ovat VaTa Kiinteistöyhtiön hallituksessa.   
Muitakin haasteita on toki, kuten jäsenhankinnan 
aktivoiminen varsinkin työikäisten osalta sekä las-
ten ja nuorten toiminnan lisääminen. 
   3. Kuuloliitolla on varsin kattavasti ja huolelli-
sesti laadittu strategia, josta löytyvät keskeisim-
mät toiminnalliset alueet, joihin tulemme panos-
tamaan tulevana kolmivuotiskautena. Kuuloliiton 
järjestötoiminnan ja piirien tehtävien kirkastami-
nen ovat varmasti seuraavan toimintajakson tee-
moja sekä myös yhdistystasolla tapahtuvan va-
rainkeruun ja jäsenhankinnan aktivoiminen.  
Jos ja kun SOTE saadaan oikeasti maaliin, tulee 
meidän arvioida oman järjestötoimintamme suh-
detta uusiin SOTE-alueisiin ja tehtäväjakoihin. 
Olemme palauttaneet Kuulo Auris Oy:n takaisin 
Valkeaan Taloon ja uskon sen olevan hyvä päätös 
ja pääsemme hyödyntämään synergiaetuja Kuu-
loliiton ja Kuulo Auriksen toiminnan ollessa sa-
man katon alla. Yksi yhteistyön muoto voisi olla 
yhteisen korvalääkärin käyttäminen Kuuloliiton 
asiantuntijana sekä yhtiöidemme lääkärinä 
 
VARAPUHEENJOHTAJAEHDOKKAAT 

 
JANNE ALKKI 
 
Lapin kuulopiiri ehdottaa Janne Alkkia (42) Rova-
niemen Kuulo ry:stä Kuuloliiton varapuheenjohta-
jaksi. 

Alkki asuu Rovaniemellä ja on ammatiltaan raken-
nuttajakonsultti (yrittäjä). Koulutukseltaan hän on 
insinööri (Ylempi AMK) ja Master of Engineering 
(MEng.) Alkki on Rovaniemen Kuulo ry:n puheen-
johtaja, Kuuloliiton liittohallituksen jäsen ja KOY 
Valkean talon hallituksen jäsen. 

  
1. Kokemukseni eri järjestöissä, Kuuloliiton val-
tuutettuna ja liittohallituksessa on tuonut vankan 
tuntemuksen järjestömaailman taloudellisesta 
toimintaympäristöstä. Vapaaehtoistoiminnan 
kautta olen muodostanut kokonaiskäsityksen, mi-
ten toimintaa tulisi tulevaisuudessa kehittää huo-
mioiden vapaaehtoistyön yhteiskunnallinen mer-
kitys ja liiton perustehtävä kansalaisjärjestönä 
sekä jäsenistöä yhdistävänä ja tukevana instituu-
tiona.  
    Olen luonteeltani kuulemma keskusteleva ja 
helposti lähestyttävä sekä huumorintajuinen ja 
varsin rationaalinen persoona. Minut tuntevat sa-
novat, että kanssani voi olla asioista erimieltä il-
man ristiriitoja. Esitän kernaasti oman näkemyk-
seni asioihin, mutta kunnioitan suuresti myös 
muiden mielipiteitä. 
    2. Päärahoittajamme STEA:n linjausten mu-
kaan avustuksemme on vaarassa pienentyä lähi-
vuosina jopa 18 prosenttia. Ensisijaisesti meidän 
tulee toiminnan vaikuttavuuden kautta osoittaa, 
että nykyinen rahoitustasomme säilyttäminen 
olisi perusteltua. Toisaalta meidän tulee varautua 
rahoituspaineisiin keventämällä hallinnollista 
kuormaa toimintasääntöjä uudistamalla sekä ra-
kenteellisilla muutoksilla liiton varsinaista tehtä-
vää tukemattomissa toiminnoissa, kuten kannat-
tamattomia omistuksia ja taloudellisia rasitteita 
vähentämällä.  
   Liiton henkilöstö työskentelee suuren työtaakan 
ja pienten talousresurssien kurimuksessa tasapai-
noillen laadukkaan toiminnan ja säästäväisyyden 
välillä. Luottamusjohdon tulee päätöksillään ja 
esimerkillään osoittaa henkilöstölle ja vapaaeh-
toisille tukea ja varmistaa toiminnan jatkuvuus.  
   Vallitsevassa maailmantilanteessa tulee huoleh-
tia, ettemme lisääntyvin etäyhteyksin silti 
etäänny toisistamme. Tilanne tulee kääntää hyö-
dyksi vahvistamalla yhteisöllisyyttämme uusilla 
käytettävissä olevilla keinoilla. Hyödynnämme te-
hokkaammin ajan, jonka yhdessä vietämme. 
Opettelemme uusia tapoja ja välineitä vuorovai-
kutuksen ja yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi, 
sekä etänä että läsnä olevina. 
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   3. Strategiatyöryhmä on tehnyt suuren työn lii-
ton tulevaisuuden suuntaviivoja veistäessään. 
Vahvaan taustatyöhön pohjautuvaa suunnitelmaa 
on hyvä lähteä toteuttamaan pitkällä aikavälillä. 
Lyhyemmän tähtäimen horisontissa siintää vallit-
sevan maailmantilanteen aiheuttamat haasteet 
vapaaehtoistoiminnan rahoituksen ja toiminnan 
jatkuvuudelle, julkisten palveluiden saavutetta-
vuudelle sekä osallisuuden yhdenvertaisuuden 
toteutuminen kuulovammaisen näkökulmasta.  
   Kiristyvä kilpailu järjestömaailmassa jäsenistön 
sitouttamisessa vaatii myös liitossamme julkiku-
van ja toiminnan nykyaikaistamista, uskottavuu-
den vankistamista ja brändityön vahvistamista. 
Yhdessä olemme entistä enemmän, mutta sen tu-
lisi myös näkyä entistä paremmin.  
   Taloudellisten toimintaedellytysten varmista-
miseksi meidän tulee uskaltaa lähteä rohkeasti 
kokemaan uusia rahoituslähteitä, mutta samalla 
määrätietoisesti ravistella liiton nykyisiä raken-
teita ja toimintatapoja kaiken ylimääräisen ja lii-
ton perustehtävään kuulumattoman painolastin 
ja jäykkyden karsimiseksi. 
 
Jos Janne Alkkia ei valita varapuheenjohtajaksi, 
hän on ehdolla liiton hallituksen jäseneksi. Alkin 
varajäsenehdokas on tällöin Marja Pantzare Yli-
tornion Kuulo ry:stä. 

 

 
OLAVI RANTANEN 
 
Turun kuuloyhdistys ry ja Lounais-Suomen kuulo-
piiri ehdottavat Olavi Rantasta (64) Turun Kuulo-
yhdistys ry:stä Kuuloliiton varapuheenjohtajaksi. 
 
Olavi Rantanen asuu Turussa ja on eläkkeellä 
työnjohtotehtävistä.  

   Hän on toiminut Kuuloliiton liittovaltuustossa 
2018-2020 ja on Turun kuuloyhdistyksen varapu-
heenjohtaja. Hän toimii aktiivisesti vapaaehtoi-
sena kuuloyhdistyksessä ja on KLP-vastaava sekä 
kokemustoimija ja vertaistukihenkilö. Hän on 
myös vapaaehtoiskoordinaattori ja tehnyt vapaa-
ehtoistyötä lähes päivittäin eri järjestöjen kanssa. 
   Kuuloautotoiminnassa hän on mukana sekä 
kuuloautokiertueella että yhteistyöhankkeissa 
muiden vapaaehtois- ja eläkejärjestöjen sekä 
SOTE-järjestöjen kanssa. Luennot ja tiedotustilai-
suudet palvelutalojen henkilökunnalle ja tervey-
denhoitohenkilökunnalle toimivat tietoiskuna ja 
siten helpottavat huonokuuloisten selviämistä. 
    Rantanen toimii Kansalaisareenan Turun Seu-
dun Valikko-verkoston ohjausryhmässä. Hän on 
toiminut Turun Seudun Vammaisjärjestön halli-
tuksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana. 
   Muita harrastuksia on palvelus- ja pelastuskoi-
rakoulutus. Hän on kuulunut Suomen Palveluskoi-
raliiton pelastuskoiratoimikuntaan ja ollut Varsi-
nais-Suomen pelastuskoiratoimen aluevastaa-
vana. 
   Rantanen on toiminut urheiluvalmentajana 
yleisurheilussa ja jääkiekossa. Urheilun parissa 
toimiminen on tuonut näkemystä joukkueajatte-
lussa, jossa toimitaan yhteisen päämäärän hy-
väksi. 
 
1. Haluan vaikuttaa kuuloliiton kehittämiseen. 
Minulla on vankka kokemus järjestötyön eri teh-
tävistä. Ajan sinnikkäästi tärkeäksi kokemiani asi-
oita huonokuuloisten ja kuulovammaisten puo-
lesta. Yritän tuoda vahvasti esille Kuuloliiton ja 
kuuloyhdistyksen toimintaa. Toimin vahvasti es-
teettömyyden puolesta. Toimin aktiivisesti mui-
den SOTE-järjestöjen kanssa sekä teen yhteis-
työtä kuntien ja kaupunkien kanssa. Minulla on 
laaja yhteistyöverkosto. 
   2. Kuuloliiton haasteista ovat suurimpina rahoi-
tuksen järjestäminen ja jäsenmäärän kartuttami-
nen. Uusia jäseniä tulisi saada nuorten ja työikäis-
ten keskuudesta. Toiminnan säilyttäminen edes 
nykyisellä tasolla on haastavaa vähenevistä avus-
tuksista johtuen. Valkean talon toiminnan laajen-
taminen ja remontointi ovat tärkeitä asioita sa-
moin Kopolan säilyttäminen ja remontointi. Kuu-
loliiton näkyvyyttä tulisi lisätä huomattavasti. 
Verkostoituminen toisten kansaterveysjärjestöjen 
ja hyvinvointitoimialan yritysten kanssa keven-
täisi liiton kustannuspaineita. 
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   3. Kuuloliiton verkostoitumista pitää vahvistaa. 
Yhteistyötä yksityisen ja julkisen terveydenhuol-
lon kanssa tulisi lisätä. 
   Liiton omaa kuntoutustoimintaa tulee tukea, 
koska Kuuloliitolla on paras tietämys huonokuu-
loisten 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 kiinni-
tettävä huomiota entistä enemmän. 
   Esteettömyyttä olisi painotettava tuntuvasti. 
Kirjoitustulkkien saamista eri tilaisuuksiin tulisi 
helpottaa.  
 
Jos Olavi Rantasta ei valita varapuheenjohtajaksi, 
hän on ehdolla liiton hallituksen jäseneksi. Ranta-
sen varajäsenehdokas on tällöin Eija Isaksson Tu-
run Kuuloyhdistys ry:stä 
 

HALLITUSEHDOKKAAT 
 

 
EILA HEINONEN 
 
Itä-Suomen Kuulopiiri esittää Eila Heinosta (65) 
Joensuun Seudun Kuulo ry:stä hallituksen varsi-
naiseksi jäseneksi.  
 
Asun Joensuussa ja olen ammatiltani mielenter-
veyshoitaja, sosiaaliohjaaja (eläkkeellä). Olin 
töissä PKSSKy:n psykiatrian tehoavolla ja työsken-
telin mielenterveyskuntoutujien ja heidän läheis-
ten parissa. 
   Olen Kuuloliiton hallituksen jäsen, kuulopiirin 
sekä yhdistyksen puheenjohtaja. Olen toiminut 

Kuuloliiton hallituksen-, sekä valtuustonpuheen-
johtajana. Olen ollut Mielenterveysomaisten kes-
kusliitto 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 Poh-
jois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n 
Siun soten valtuutettu ja seurakuntayhtymän 
kirkkovaltuutettu. 
   Siun sotessa olen ollut mukana sekä järjestöjen 
edustajana että kuntapäättäjänä sen perustamis-
vaiheessa ja nyt varsinaisen toiminnan aikana. 
Olin muutosvaiheessa ky:n valtuustonpuheenjoh-
taja. Edellisen maakuntauudistustyön aikaan olin 
maakunnan ohjausryhmän vpj. 
 
1.Koen saaneeni kokemusta eri järjestöistä ja 
kunnallisista luottamustehtävistä niin paikalli-
sella-, alueellisella- kuin valtakunnantasolla ja näi-
den erilaisten tehtävien laajentaneen näköaloja. 
Tehtävät ovat edellyttäneet päätöksentekoval-
miutta ja -rohkeutta. Olen tarvinnut tietoa, uuden 
oppimista, kiinnostusta asioihin, myös päätösten 
vaikuttavuuteen. Samaan aikaan olen toimiessani 
kuuloyhdistyksen eri tehtävissä saanut toisilta 
huonokuuloisilta tärkeää kokemuksellista tausta-
tietoa. Sitä olen voinut hyödyntää muissa luotta-
mustehtävissäni. 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 uudis-
tuksen murroksessa, koronakriisin keskellä. Ta-
lous määrittää vahvasti meille toiminnan resurssit 
ja laajuuden. Sanotaan, että haasteet voivat olla 
myös mahdollisuuksia. Esimerkkinä miten rohke-
asti otamme käyttöön uusia toimintatapoja, 
teemme yhdessä tarvittavia päätöksiä ja toi-
mimme siten päämäärämme; esteettömyyden ja 
saavutettavuuden suuntaan. Miten varmistamme 
voimavarat valtakunnalliseen edunvalvonta- ja 
vaikuttamistyöhön sekä toisaalta alueiden alue- 
ja yhdistystoiminnan kehittämiseen? Tarvit-
semme erityisosaamista sekä paikallista koke-
musasiantuntijuutta, jotta onnistumme rakenta-
maan tässä murroksessa toimintamme mahdollis-
tavia hyviä ratkaisuja. Tähän tarvitaan laajaa yh-
teistyötä kaikilla tasoilla myös muiden järjestöjen 
kanssa. 



 

5 
 

   3. Liittokokouksessa yhteisesti hyväksytyissä 
strategiassa ja toimintasuunnitelmassa määritel-
lään liiton toiminnan painopisteet. Näen, että nii-
den toteuttaminen, taloudesta huolehtimisen li-
säksi, kuuluvat hallituksen tärkeimmiksi työn pai-
nopisteiksi varmistaen jäsenistön tarpeet muuttu-
vassa ajassa. 
 
Eila Heinosen varajäsenehdokas on Kaija  
Karvinen Savonlinnan Kuulo ry:stä. 
 

 
AIMO LOHILAHTI 
 
Oulun kuulopiiri ehdottaa Aimo Lohilahtea (60) 
Oulun Seudun Kuulo ry:stä liittohallituksen varsi-
naiseksi jäseneksi. 
 
Asun Oulussa ja koulutukseltani olen koneinsi-
nööri. Koko työurani olen ollut samassa ohjelmis-
totalossa, joka on nykyisin osa kansainvälistä kon-
sernia. Aloitin ohjelmoijana, josta olen sitten siir-
tynyt projektitoimitus-, koulutus- ja asiakastuki-
tehtäviin. Olen syntymästäni asti huonokuuloi-
nen, kuulokojeet molemmissa korvissa. Harras-
tuksiini kuuluvat kuulon järjestötyön lisäksi kai-
kenlainen luonnossa liikkuminen. 
   Oulun yhdistykseen liityin v. 1980 ja hallituk-
sessa aloitin 1987, olin pari vuotta rahastonhoita-
jana sekä puheenjohtajana 1990 – 1998. Uusi pu-
heenjohtajakausi alkoi 2014. Oulun piirin varapu-
heenjohtajana olen ollut vuodesta 2018 alkaen ja 
liittohallituksessa tämän kuluvan kolmivuotiskau-
den. Koulutus- ja työkokemustaustastani johtuen 
kuulon teknisiin apuvälineisiin liittyvät asiat ja es-
teetön kuuntelu kiinnostavat minua.  
 
 

1. Minulla on kokemusta kuuloyhdistyksessä toi-
mimisesta usean vuosikymmenen ajalta ja myös 
piiri- ja liittotasolla. Lisäksi uskon, että työkoke-
muksestani on hyötyä digitalisaation hyödyntämi-
sessä Kuuloliitossa. Päätöksenteossa haluan sel-
vittää eri vaihtoehdot ja tehdä tietojen pohjalta 
päätöksen kuulovammaisten parhaaksi. 
   2. Toiminnan järjestäminen ja sopeuttaminen 
yhä vähenevien taloudellisten resurssien puit-
teissa on yksi suurimmista haasteista lähitulevai-
suudessa. Erilaisten varainhankintamahdollisuuk-
sien selvittely ja ideointi lisärahoituksen saa-
miseksi olisi tarpeellista STEA-rahoituksen lisäksi.  
Kuuloliiton omistamien kiinteistöjen korjausvelka 
asettaa aikataulullisia ja taloudellisia haasteita lii-
ton toiminnassa. Jäsenmäärän väheneminen ja 
jäsenistön aktivointitarve vaikuttavat toiminnan 
laatuun ja määrään. 
   3. Kuuloliiton on keskityttävä perustehtä-
väänsä, mm. edunvalvonta-, vaikuttamis- ja kuu-
lolähipalvelutyöhön. Jäsenhankintaa on kehitet-
tävä, erityisesti työikäisten. Nykyisen jäsenistön 
aktivointiin tulee panostaa. Näillä on positiiviset 
vaikutukset pitkälle tulevaisuuteen. Alueellista ja 
paikallisyhdistyksissä tehtävää työtä on tuettava. 
Laadittu ”Strategia 2021-2025” antaa hyvät suun-
taviivat Kuuloliiton toiminnalle ja taloudelle vuo-
sille 2021- 2025. 
 
Aimo Lohilahden varajäsenehdokas on Tapio 
Riekki Koillismaan Kuuloyhdistys ry:stä. 
 

 
SEPPO KETONEN 
 
Länsi-Uudenmaan Kuuloyhdistys ry esittää Seppo 
Ketosta (73) Länsi-Uudenmaan Kuuloyhdistyk-
sestä hallituksen varsinaiseksi jäseneksi, jos val-
tuustoa ei valita. 
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Olen luotettava ja kaikessa sekä oikeudenmukai-
suuteen, 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 sivii-
lielämässäni. 
    Järjestötoiminta on varsin tuttua jo yli 30 vuo-
den ajalta. Olen toiminut valtakunnallisen järjes-
tön puheenjohtajana, ollut mukana hallitustyös-
kentelyssä sekä vastannut erilaisten jaosten toi-
minnasta. Vastasin mm. vuonna 1995 soudun 
MM-kisojen tulospalvelusta Kisat olivat siihen 
astisista suurimmat. 
   Yritystoiminnan kautta on kokemusta karttunut 
useissa tehtävissä. Konsulttina olen toteuttanut 
toimeksiantoja mm. strategian suunnittelussa, 
toiminnanohjausjärjestelmien suunnittelussa, 
prosessien mallintamisessa, rullaavan ennustami-
sen suunnittelussa, toimintaan perustuvan budje-
toinnin mallintamisessa, toiminnallisten proses-
sien analysoinnissa. 
   Minulla on kokemusta raportoinnista eri projek-
teissa sekä toiminnanohjauksen että talouden 
osalta. Minulla on myös laskentatoimen tunte-
musta budjetoinnin, rullaavan ennustamisen, kus-
tannuslaskennan ja kirjanpidon osalta. 
   Projektipäällikkönä olen vastannut yli 50 toimin-
nanohjausjärjestelmän kokonaistoimituksesta. 
Talouspäällikkönä vastuullani oli koko yrityksen 
laskentatoimi. 
   Opiskelin tietojenkäsittelyä 70-luvulla Turun Yli-
opistossa. Lisäksi olen käynyt lukuisia kursseja ta-
loushallinnon, laskentatoimen, projektihallinnan, 
innovaation ja johtamisen alueelta. 
   Olen saanut Suomen Liikuntakulttuurin ja Urhei-
lun Ansioristin Kultaisena vuonna 2010 sekä 
oman järjestöni ansiomitalin. Sotilasarvoni on re-
servin kapteeni. 
   Hallituksen jäsenenä keskeisiä tehtäviäni olisi-
vat strategian kirkastaminen (BSC) ja sen toteutu-
misen seuranta, mittariston luonti sekä tiekartan 
teko: painopistealueet, kriittiset menestystekijät, 
toimenpideluettelot sekä ajoitettuna että hinnoi-
teltuna. Tehdään oikeita asioita ja otetaan huomi-
oon myös kaikki erillisryhmät heidän omien tar-
peittensa kautta. Keskitytään alentuneen kuulon 
aiheuttaman syrjäytymisen ehkäisyyn. Olennaista 
on liiton talouden analysointi ja vertailevien las-
kelmien teko. 
 

 
HANNELE LÖYTTY 
 
Kaakkois-Suomen kuulopiiri ehdottaa Hannele 
Löyttyä (69) Kuusaan Kuuloset ry:stä liittohallituk-
sen varsinaiseksi jäseneksi. 
 
Hannele Löytyn kotipaikka on Kouvola. Hän on 
eläkkeellä oleva osastonsihteeri ja perheyrityksen 
prokuristi. 
   Hänellä on järjestökokemusta vuodesta 1976 al-
kaen vapaa-ajanjärjestöissä, ammattijärjestön 
paikallisyhdistyksessä, hallituksen jäsenenä kol-
messa vammaisjärjestössä, puheenjohtajana Kuu-
saan Kuuloset ry:ssä, Kaakkois-Suomen Kuulopii-
rissä, Kuusankosken Apuva ry:ssä. Hän on ollut 
Kouvolan vammaisneuvoston jäsen 2017 alkaen 
ja Kuusankoski-Jaala aluetoimikunnan jäsen 2019 
alkaen. 
 
1. Hallituksen jäsenenä, yhdistyksen vapaaehtoi-
sena voi tuoda jäsenistön näkemykset tiedoksi 
vammaisten henkilöiden tarpeista yhdenvertais-
ten toimintaedellytysten turvaamiseen. Auttaa 
tunnistamaan yhdistystoiminnan haasteet muut-
tuvassa toimintaympäristössä. Koen, että halli-
tuksen tehtäviin kuuluu ottaa kuulovammaisten 
edunvalvonta ja järjestöjen tukeminen maakun-
nallisessa 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. Veik-
kauksen tuottojen lasku. Talouden tasapainotta-
minen ja toiminnan sopeuttaminen niin, että hen-
kilöstöä ei tarvitse vähentää eikä toimintaa supis-
taa. Kiinteistöjen peruskorjausten saattaminen 
sellaiseen kuntoon, että niiden käyttöä voidaan 
markkinoida tiloja tarvitseville.  
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   Jäsenistö ikääntyy ja jäsenmäärä laskee. Yhdis-
tysten jäsenet ja niissä toimivat vapaaehtoiset 
ikääntyvät, uusia toimijoita ei saada sitoutumaan 
toimintaan. Toiminnan saaminen houkuttelevaksi 
nuorille.  
   Aluesuunnittelijoiden ja asiantuntijoiden saami-
nen paikallistasolle yhdistysten vaikuttamistoi-
minnan tueksi. 
   3. Edunvalvonta ja vaikuttaminen, aluetoimin-
nan tukeminen, kuulolähipalvelu- ja vertaistoi-
mintatyön vahvistaminen. 
 
Hannele Löytyn varajäsenehdokas on Eila  
Katajisto Kouvolan Kuulo ry:stä. 
 

 
VILLE MYLLYMÄKI 
 
Helsingin Kuuloyhdistys ja Uudenmaan kuulopiiri 
esittävät Ville Myllymäkeä (40) Kuuloliiton liitto-
hallitukseen. 
 
Myllymäki asuu Vantaalla ja työskentelee lähihoi-
tajana vanhainkodissa. Hän on ollut mukana 25 
vuotta vapaaehtoistoiminnassa erilaisissa tehtä-
vissä ja yhdistyksissä. Vapaa-aikaan kuuluu nyky-
ään mm. rintamamiestalon remppailua, retkeilyä 
ja musiikkia. Kuuloliiton hopeisen ansiomerkin 
Myllymäki sai v. 2014. Viimeiset kolme vuotta 
hän on toiminut Helsingin Kuuloyhdistyksen pu-
heenjohtajana, sitä ennen rahastonhoitajana ja 
sihteerinä vuodesta 2009 alkaen. Valtuustossa ja 
piirin neuvottelukunnassa hän on ollut edusta-
jana. 
 
1. Uskon, että minulla on liitolle annettavaa. Pu-
hetta maailmaan mahtuu, mutta teot ratkaisevat. 
Kolmen vuoden päästä pitäisi vastata tähän kysy-
mykseen uudestaan kertomalla, mitä sai aikaan. 

Helppo olisi luvata kaikenlaista, enkä edes yritä 
tehdä sitä.  
   2. Toimintaympäristö digitalisoituu, väestö 
ikääntyy ja rahoitus muuttuu epävarmemmaksi. 
Toimihenkilöiden määrä luultavasti vähenee enti-
sestään. Liiton omistamat kiinteistöt ovat muo-
dostuneet rasitteeksi, ja niistä olisi hyvä pystyä 
luopumaan tavalla tai toisella lähivuosina. Kopola 
on tärkeä paikka, ja se olisi hyvä säilyttää liiton 
toiminnassa, vaikkei liitto sitä itse enää omistaisi-
kaan.  
   3. Edunvalvonta, yhdistysten toimintaedellytys-
ten varmistaminen ja digikoulutus. 
 
Ville Myllymäen varaehdokas on Heikki Niemi 
Helsingin Kuuloyhdistys ry:stä. 
 

 
MERIA MÄKINEN 
 
Lounais-Suomen kuulopiiri ehdottaa Meria Mä-
kistä (60) Sastamalan Kuulo ry:stä liittohallituksen 
varsinaiseksi jäseneksi.  
 
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 rahas-
tonhoitaja kuusi vuotta. 
 
1. Nyt on aika tehdä isoja taloudellisia ja kiinteis-
töihin liittyviä päätöksiä sekä huomioida jäsenis-
tön tukitarpeet ja keskittyä palvelemaan huono-
kuuloisia heidän tarpeitaan vastaavalla tavalla. 
   2. Olennaista on huomioida yksittäisen jäsenen 
tarpeet isojen muutosten ja tulevien säästöjen 
keskellä ja huolehtia kuulovammaisen oikeudesta 
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olla tasavertainen kuulevien kanssa. Yhteiskun-
nan tulee olla esteetön, vaikka kaikkialla sääste-
tään. 
   3. Toiminta tulee kohdentaa oikein vähemmillä 
resursseilla, koska tukirahoitus STEAlta tullee 
pienenemään. Lisäksi on tärkeää huolehtia ole-
massa olevan omaisuuden arvon säilymisestä, 
jotta taataan tulevaisuudessakin toimintaa ja 
omaa rahoitusta tätä varten. Jäsenten määrää on 
kasvatettava mielekkäällä toiminnalla piireissä ja 
yhdistyksissä. 
 
Meria Mäkisen varajäsenehdokas on Matti Kanto 
Sastamalan Kuulo ry:stä. 
 

 
EIJA MÄNTYMÄKI 
 
Länsi-Suomen piiri ehdottaa Eija Mäntymäkeä 
(67) Etelä-Pohjanmaan Kuulo ry:stä liittohallituk-
sen varsinaiseksi jäseneksi. 
 
Olen kotoisin Jalasjärveltä ja nykyisin eläkeläinen. 
Koulutukseltani olen YAMK-insinööri (ympäristö-
teknologia ja rakennustekniset mittaukset). Aiem-
min olen kouluttautunut AMK-agrologiksi, paperi-
teknikoksi ja viljelijäksi. Viimeisenä olen suoritta-
nut Kauppakamarin HHJ-tutkinnon (hyvä hallinto-
johtaja). Olen myös opiskellut taloushallintoa ja 
tietotekniikkaa.  
   Töitä olen tehnyt Vesihallituksessa jätevesitutki-
jana, omalla maatilalla lypsykarjan kanssa, omalla 
insinööritoimistolla lämpökuvausta ja tiiveysmit-
tausta, omalla neuvontatoimistolla EU- ja hanke-
neuvontaa. Lisäksi olen toiminut kuntapuolella 
erilaisissa luottamustehtävissä jo yli 30 vuotta ja 
erilaisessa vapaaehtoistoiminnoissa aivan pie-
nestä pitäen erilaisissa yhdistyksissä, puheenjoh-
tajana, sihteerinä ja rahastonhoitajana, yhteensä 
ainakin yli 50 vuotta. 

   Kuuloasioihin olen tutustunut jo alle kolmi-
kymppisenä, kun minulla todettiin otoskleroosi ja 
sain tuolloin käyttööni myös ensimmäiset kuulo-
kojeet. Olen käyttänyt pieniä korvakäytäväko-
jeita, kuulopantaa ja näitä korvantauskojeita, jo-
ten niistä on kaikenlaista kokemusta ja voinkin si-
ten sanoa olevani asiantuntija sillä saralla. 
   Etelä-Pohjanmaan Kuulo ry:ssä (toimialue 13 
kunnan alueella) olen ollut yhdistyksen hallituk-
sessa aiemmin sihteerinä ja yli kolme vuotta pu-
heenjohtajana, jona toimin edelleen. Olen myös 
nykyisin Kuuloliiton Länsi-Suomen piirin puheen-
johtajan 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-Pohjan-
maan Kuulo, Suupohjan Kuulo ja Virtain Kuuloyh-
distykset.  
   Puheenjohtajana olen pyrkinyt kiertämään 
kenttää ja osallistumaan Kuuloliiton ja yhdistys-
ten järjestämiin tilaisuuksiin mahdollisuuksieni 
mukaan. Pidän tärkeänä, että saan tutustua eri 
alueiden erilaisuuksiin ja erilaisiin ihmisiin. Py-
rimme järjestämään tapahtumia eri puolilla piiriä, 
että voimme viedä tätä kuulotietoutta lähelle asi-
akkaitamme. 
   Minä olen joukkuepelaaja, en tee tätä yksin 
vaan yhdessä hyvien yhdistysteni kanssa. Länsi-
Suomen 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 tulevai-
suudessa ovat hyvin tärkeitä - unohtamatta kuu-
lon kuntoutusta, joka tulee turvata. 
 
Eija Mäntymäen varajäsenehdokas on Heimo 
Haapanen Etelä-Pohjanmaan Kuulo ry:stä. 
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ALPO PULKKANEN 
 
Keski-Suomen kuulopiiri esittää Alpo Pulkkasta 
(61) Jyvässeudun Kuulo ry:stä liittohallituksen 
varsinaiseksi jäseneksi.   
 
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. Li-
säksi olen PieniEle-keräyksen Jyväskylän kunta-
vastaavana ja toimin Kopolan kannatusyhdistyk-
selle aktiivina sekä olen mukana Kuuloauto toi-
minnassa. 
   Työelämässä olen toiminut moninaisissa työteh-
tävissä: esimiestehtävät, projektityöt, laatuasiat, 
työsuojelupäällikkönä, toimisto- ja talousasiat. 
Suurimman osan aikaa työskentelin Nokia Tele-
communications Oy:ssä. 
   Olen saanut toimia eri yhdistyksissä puheenjoh-
tajana, tiedottajana, jäsen kirjurina ja kirjanpito. 
Aikaisemmin olen ollut mm. työttömien yhdistyk-
sen puheenjohtajana ja valtakunnallisessa TVY:n 
(Työttömien keskusjärjestö ry) hallituksessa. 
   Harrastukseni ovat järjestötyöt, askartelu, ruu-
anlaitto, penkkiurheilu ja lukeminen. 
   Olen kokenut paljon hyviä onnistumisia vuosien 
varrella, mutta myös vastoinkäymisiä on ollut, 
joista onneksi huumorilla ja puhumalla on sel-
vitty. Olen saanut osallistua erilaisiin tilaisuuksiin 
ja tapahtumiin sekä tutustunut suureen määrään 
uusia mukavia ihmisiä. Koen oppivani ja kehitty-
väni kuuloon liittyvissä asioissa päivittäin. 
 
1. Olen aina halunnut osallistua uusien haastei-
den suunnitteluun ja toteuttamiseen. Koen, että 
toisin uutta näkemystä Kuuloliiton toiminnan ke-
hittämiseen. 

   Kuulovammaisille tulee turvata jatkossakin laa-
dukkaat terveyspalvelut ja mahdollisuudet kuu-
lonkuntoutukseen. Yhdistyksien antamaa kuulo-
kojeen käytön opastusta ja vertaistuen järjestä-
mistä jäsenilleen pidän haasteista tärkeimpänä. 
Kuuloauton toiminnan jatkuvuus on turvattava ja 
monipuolistettava sen palveluja. 
   2. Talousasiat (kuten varainhankinnan kehittä-
minen), jäsenhankinta, tiedotustoiminta. 
   3. Digitalisaation hyödyntäminen monipuoli-
sesti ja varainhankinnan kehittäminen yhdessä jä-
senyhdistyksien kanssa. 
   Haluan olla osallisena eri tasoilla sosiaalisessa ja 
yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä omalta 
osalta luomassa parempaa huomista; hyvää yh-
teisöllistä toimintaa. 
 
Alpo Pulkkasen varajäsenehdokas on Virva  
Teräväinen Joutsan Kuulo ry:stä. 
 

 
TITTA VÄISÄNEN 
 
Kuopion kuulo ry esittää Titta Väisästä (63) Kuo-
pion kuulo ry:stä liittohallitukseen, jos uudet 
säännöt hyväksytään ja valtuustoa ei valita.  
 
Titta Väisänen on laskenta-asiantuntija, jolla on 
40 vuoden kokemus taloushallinnon ammattilai-
sena valtakunnallisessa tilitoimistossa. Hänen 
työhön on kuulunut hoitaa, raportoida ja neuvoa 
itsenäisesti monenlaisia asiakkaita, joilla on erilai-
sia yhtiömuotoja (esim. tmi, ay, ky, oy, kuntata-
lous). Hän on tehnyt kaikkea mitä asiakas tarvit-
see yrityksen elämänkaaren aikana (yrityksen pe-
rustamisesta tilinpäätökseen ja verotuksen vah-
vistamiseen).  
   Titta Väisäsellä on omakohtainen kokemus eri-
ikäisten kuulovammaisten ongelmista, sillä hän 
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on menettänyt kuulonsa toisesta korvasta vau-
vana sairastetun aivokalvotulehduksen seurauk-
sena. 
   Titta Väisäsellä on monipuolinen ja pitkäaikai-
nen kokemus erilaisista luottamustehtävistä eri 
järjestöissä. Hän liittyi Kuopion kuulo ry:n jäse-
neksi vuonna 1978, jolloin hän sai ensi kosketuk-
sen liiton toimintaan nuorten toiminnan kautta. 
Hän on toiminut aktiivisesti yhdistyksen ja kuu-
lopiirin erilaisissa työryhmissä ja luottamustehtä-
vissä, yli 25 vuotta Kuopion kuulo ry:n puheenjoh-
tajana, Itä-Suomen kuulopiirin puheenjohtajana 6 
vuotta, Kuuloliiton liittovaltuutettuna vuodesta 
1997 välillä toimien Kuuloliiton liittohallituksessa 
varapuheenjohtajana ja varsinaisena hallituksen 
jäsenenä. Tällä hetkellä hän on Kuuloliiton liitto-
valtuuston puheenjohtaja.  
 
1. Minulla on pitkäaikainen ja monipuolinen ko-
kemus järjestötyöstä Kuuloliitossa ja pyrin hyö-
dyntämään talousosaamistani hallitustyöskente-
lyssä. Olen rohkea kertomaan oman mielipiteeni, 
vaikka olisin eri mieltä muiden kanssa. Kuuloliiton 
talouden ja toiminnan pyörittämiseen tarvitaan 
erilaisia päättäjiä, ei meidän kaikkien tarvitse 
osata kaikkea. Pääasia, että jokainen osaa jotakin 
ja teemme asioita yhdessä. 
   2. Tällä hetkellä Kuuloliitolla on paljon suuria 
haasteita: talous, digitalisaatio, kuulon kuntout-
tava toiminta, kuulonsuojelu, tulkkauspalvelut, jä-
senhankinta, alueellisen yhdistystoiminnan tuke-
minen.  
   3. Painopistealueet on kerrottu liittokokouk-
sessa hyväksyttävässä strategiassa. Siitä koen tär-
keimmäksi vastuullisen ja ennakoivan talouden 
hoidon. 
   Avustusmäärärahat vähenevät, johon pitää so-
peutua ja miettiä rahoituksen riittävyyttä. Toi-
mintaa pitää sopeuttaa Sten rahoituksen mukai-
sesti yhteiskuntaan mukautuen välillä tehden vai-
keitakin päätöksiä. Maailma muuttuu koko ajan, 
joten meidän pitää olla muutosherkkiä. Lisäksi on 
mietittävä uusia rahoituskeinoja ja rahoittajia 
sekä monipuolista varainhankintaa. 
 


