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3
1. YLEISTÄ
Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry:n perustehtävänä on kuulovammaisten lasten ja nuorten sekä heidän
perheidensä etujen valvominen, lasten ja nuorten kielen ja kommunikaation, opetus- ja kuntouttamistoiminnan
edistäminen ja viittomakielen aseman parantaminen sekä jäsentensä valtakunnallisena keskusjärjestönä toimiminen.
Vuoden teemana oli vertaistoiminta. Vertaistoiminnan kehittämistä ja mallintamista jatkettiin siitä, mihin edellisvuonna
päästiin. Vertaistoiminnan kehittämisen taustalla on keskittyminen sen monipuolistamiseen, houkuttelevuuteen ja
tasapuolisuuteen sekä alueellisesti että eri kuulovammaryhmien kesken. Vuoden aikana mallinnettiin liiton
järjestämät tapahtumat, jaettiin vastuut työntekijöiden kesken, luotiin ohjelmille sabluunat sekä tehtiin erilaisia
kurssisuunnittelussa tarvittavia työkaluja. Vertaisperhekursseja järjestettiin 7 kpl ja kesäleirejä pidettiin yksi. Keväällä
ja syksyllä pidetyt Perhepäivät sekä Kesäpäivät keräsivät ison joukon osallistujia. Vertaistoiminta oli keskeisessä
roolissa liiton viestinnässä ja siitä kerrottiin aktiivisesti liiton eri viestintäkanavissa. Jokaiselle tapahtumalle ja kurssille
tehtiin oma mainos, kullekin luotiin oma Facebook-tapahtuma ja niistä kerrottiin Nappi-lehdessä. Myös
jäsenyhdistysten järjestämä alueellinen vertaistoiminta oli vilkasta.
Vuoden teeman lisäksi liitolla on kaksi painopistealuetta: liiton koko toiminnan kehittäminen ja jäsenyhdistysten
toiminnan tukeminen. Kaksivuotinen strategiatyö saatiin päätökseen, kun syysliittokokous hyväksyi liiton historian
ensimmäisen strategian. Liitto hyväksyttiin mukaan Kuntoutussäätiön Artsi-toimintaan, jonka puitteissa aloitettiin
arviointi- ja seurantakäytäntöjen uudistaminen yhdessä Artsin asiantuntijoiden kanssa. Jäsenyhdistysten toiminnan
tueksi yhdistystoimintaan liittyvän materiaalin kokoaminen aloitettiin. Tekeillä on lastenohjaajille tarkoitettu laaja
materiaalipaketti sekä tilaisuuden järjestämiseen että yhdistyksen omaan viestintään liittyvä ohjeistus.
Jäsenyhdistysten oman toiminnan raportoimista varten tehtiin vuosiselvityslomake.
Liitto sai Ray:ltä Paikka auki-avustuksen, jonka turvin liitolle voitiin palkata kuulovammainen nuori vuodeksi.
Kuuloavain-toimintaan ei saatu jatkoavustusta, joten sen päivittäminen ja ylläpitäminen tehtiin liiton ja LapCI ry:n
kanssa vuorokuukausittain. Lisäksi Kuuloavaimen sisällöntuotannon tueksi perustettiin kuuloalan toimijoista
koostuva toimitusneuvosto.

2. PAINOPISTEALUEET
2.1 Toiminnan kehittäminen
TAVOITE
Toiminnan pitkäjänteisyyden ja
tavoitteellisuuden varmistaminen
Toiminnan jäsentäminen ja
selkeyttäminen
Liiton roolin paikallistaminen
suhteessa muihin kuuloalan
toimijoihin
Oman toiminnan arvioinnin
kehittäminen

TOTEUTUNUT
- Liiton toimintoja ja palveluja ohjaava strategiatyö saatiin
päätökseen. Hallitus työsti sitä neljässä strategiapäivässä, joista
yhteen osallistui myös liiton koko henkilökunta. Jäsenistön
syysliittokokouksessa hyväksymä strategia 2017–2021 on
kaksiosainen, joista ensimmäinen kuvaa laajan taustatyön ja
nykytilan analyysin. Toisessa osassa suunnataan katse
tulevaisuuteen, määritellään liiton missio, arvot ja visio sekä
painopisteet viisivuotiselle strategiakaudelle.
- Liiton missio määriteltiin seuraavasti: Liitto on valtakunnallinen
jäsenyhdistystensä keskusjärjestö, jonka tarkoituksena on
kuulovammaisen lapsen tai nuoren perheen ja lähipiirin tukeminen.
Tätä toteutetaan tarjoamalla vertaistoimintaa, välittämällä tietoa ja
huolehtimalla edunvalvonnasta.
- Samalla tarkennettiin, mitä kuulovammaisilla liiton toiminnassa
tarkoitetaan: Kuulovammaisilla tarkoitetaan liiton toiminnassa niitä
lapsia tai nuoria, joilla on jokin kuuloa heikentävä vamma ja jotka
voivat käyttää erilaisia kuulon apuvälineitä. Heitä ovat mm. lievästi,
keskivaikeasti tai vaikeasti huonokuuloiset, toispuolisesti kuulevat,
kuurot, kuulomonivammaiset, sisäkorvaistutetta käyttävät tai
mikrotiaa sairastavat.
- Strategiatyöskentelyssä arvot saivat lyhenteen VITA: vertaisuus –
ilo – tasa-arvoisuus ja avoimuus. Jokainen arvo on määritelty
tarkemmin strategiateksteissä.
- Liiton visioksi muodostui: Kuulovammaisten Lasten Vanhempien
Liitto edistää kaikkien kuulovammaisten lasten oikeutta
laadukkaaseen ja tasa-arvoiseen elämään. Liitto toimii perheiden
asiantuntijuuden kokoajana ja lisää kuulovammatietoisuutta
yhteiskunnassa.
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Lisäksi strategiassa on kolme painopistettä, joista kullekin
määriteltiin tavoitteet ja keinot
 KLVL:n vertaistoiminta on vakiintunutta ja laadukasta
 KLVL:n toiminta on kuulovammaisten lasten perheiden ja
perheiden kanssa toimivien ammattilaisten keskuudessa
tunnettu
 KLVL:n edunvalvonta vastaa kuulovammaisten lasten
perheiden tarpeisiin
Jatkossa strategiatyön tuloksena syntyneillä mittareilla ja
toimenpiteillä voidaan seurata strategian toteutumista ja tarkentaa
sen suuntaa tarvittaessa.
Jäsenistön, jäsenyhdistysten ja perheiden toiveita ja tarpeita
kysyttiin vuosittaisella jäsenkyselyllä alkukesästä. Sen tuloksista
kerrotaan tarkemmin kohdassa 8. Jäsenkyselyn vastaajien määrä
oli 89 hlöä (v. 2015 121 hlöä)
Verkkosivujen kautta tulleiden yhteydenottojen sekä verkkosivujen
tykkäysten verkkosivujen kävijämäärä kerrotaan kohdassa 5.2.
Liiton sääntömuutoksen tarpeellisuus tuli ilmi strategiatyöskentelyn
aikana, mutta sen työstäminen päätettiin aloittaa vuoden 2017
puolella.
Liitto sai keväällä tiedon hyväksymisestä mukaan Kuntoutussäätiön Artsi-toimintaan. Sen tarkoituksena on tehdä mallit ja
sabluunat seurannalle ja arvioinnille. Loppuvuoden aikana pidettiin
kaksi tapaamista, joissa arviointityö aloitettiin vertaistoiminnan
osalta tekemällä siitä toiminnankuvaus sekä purkamalla
vertaistoiminnan eri toiminnot osatavoitteisiin, toimenpiteisiin,
toimenpiteiden edellytyksiin ja oletettuihin vaikutuksiin.

2.2 Jäsenyhdistysten toiminnan tukeminen
TAVOITE
Jäsenyhdistysten toimintaedellytysten parantaminen

TOTEUTUNUT
₋ Jäsenyhdistyksiin pidettiin säännöllisesti yhteyttä 8 kertaa
lähetettyjen sähköisten uutiskirjeiden avulla. Lisäksi heihin oltiin
yhteydessä säännöllisesti sekä sähköpostitse että puhelimitse.
Kullekin uudelle jäsenperheille soitettiin henkilökohtaisesti ja
lähetettiin tervetulopaketti. 47 uutta perhettä liittyi jäseniksi.
₋ Yhdistysvierailuja tehtiin viisi
₋ Jäsenyhdistysten toiminnan tueksi yhdistystoimintaan liittyvän
materiaalin kokoaminen aloitettiin. Tekeillä on lastenohjaajille
tarkoitettu laaja materiaalipaketti sekä tilaisuuden järjestämiseen
että yhdistyksen omaan viestintään liittyvää ohjeistus.
₋ Jäsenyhdistysten toiminnan raportoimiseen tehtiin toiminnan
vuosiselvityslomake, jonka yhdistykset täyttävät ensimmäisen
kerran v. 2016 tapahtumista. Siitä saatuja tietoja on kerrottu
kohdassa 8.
₋ Syysperhepäivien osalta tehtiin yhteistyötä Pohjanmaan
jäsenyhdistyksen kanssa. Kevätperhepäivien yhteydessä toteutettiin
jäsenyhdistysten workshop, jonka aiheena oli uusien perheiden
vastaanottamisen käytännöt eri jäsenyhdistyksissä. Mukana oli 14
henkilöä. Workshopissa jaettiin yhdistysten tapoja uusien perheiden
vastaanottamiseen, puhuttiin uusien perheiden vaikeudesta
hahmottaa, mikä on jäsenyhdistys ja mikä on liitto sekä siitä, miten
perhepäivien ohjelmarakenne palvelee varsinkin uusia perheitä.
Näihin kaivattiin liitolta yhtenäistä ohjeistusta ja apua.
₋ Liitto haki ja sai ennakkotiedon myönnetystä Ray:n jäsenjärjestöavustuksesta, joka on tarkoitettu jäsenyhdistysten toimintaan. Tätä
varten laadittiin haku- ja tilitysohjeet.
₋ Liitto oli mukana kolmen alueellisen perhetapaamisen järjestelyissä
yhdessä ko. alueen jäsenyhdistyksen kanssa.
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3. VERTAISTOIMINTA
TAVOITE
Järjestää kuulovammaisten
lasten perheiden tarpeita
vastaavaa toimintaa, jotta
perheet saavat vertaistukea ja
tarvitsemaansa tietoa.
Toteuttaa tapahtumia lähellä
perheitä mahdollisimman
kustannustehokkaasti.
Järjestää koko maan kattavaa
vertaistoimintaa, johon
mahdollisimman moni perhe
pääsee osalliseksi.
Vertaistoiminnan toteutuksessa
otetaan huomioon kohderyhmän
eli kuulovammaisten lasten
perheiden hyvin erilaiset tarpeet.
Uusien kuulovammaisten lasten
perheiden etsiminen
vertaistoiminnan piiriin

TOTEUTUNUT
- KLVL ry:n järjestämän vertaistoiminnan perustehtävänä on
vertaistuen mahdollistaminen perheille sekä lasten ja nuorten
itsetunnontukeminen ja koko perheen voimaannuttaminen.
- Vertaistoiminnan konseptointia jatkettiin mallintamalla liiton
järjestämät tapahtumat, mikä selkeyttää työntekijöiden työtehtäviä
sekä auttaa hahmottamaan ja tehostamaan ajankäyttöä.
Perhepäivien mallintamisessa luotiin vastuutyötehtävät kullekin
työntekijälle, suunniteltiin eriytetty ohjelmapohja ja laadittiin vuosikello
tapahtumanjärjestämisestä. Kurssien kehittämistyötä jatkettiin
luomalla työkaluja, jotka auttavat kurssisuunnittelussa, luomalla
listoja luennoitsijoista ja kurssiteemoista sekä mallintamalla aiemmin
pidettyjä kursseja.
- Perinteisten viikonlopun kestävien kurssien lisäksi mallinettiin
yksipäiväinen kurssisabluuna.
- Jokaiseen tilaisuuteen järjestettiin lastenhoito hankkimalla
tarvittava määrä lastenohjaajia.
- Kurssien lisäksi järjestettiin kahdet perhepäivät, yhdet
kesäpäivät ja kesäleiri. Kurssien ja tapahtumien järjestämisessä
hyödynnettiin pitopaikan ja paikkakunnan tarjoamia
ohjelmapalveluita.
- Jäsenrekisteriä hyödynnettiin kurssien järjestämisessä tekemällä
kohdennettuja hakuja alueen perheistä, etsimällä sopivia
lastenohjaajia sekä postittamalla alueen perheille kurssista
mainoskirje.
- Vertaisperhekursseista ja tapahtumista tiedotettiin eri
viestintäkanavissa. Jokaisesta kurssista ja tapahtumasta tehtiin
mainos, joka lähetettiin sähköpostitse kuntoutusohjaajille, muille
kuuloalan toimijoille, kouluille ja muille paikallisille tahoille. Mainoksia
lähetettiin myös suoraan alueen perheille. Kursseista ilmoitettiin
Nappi-lehdessä, liiton kotisivuilla ja Facebook-sivuilla, jonne luotiin
jokaisesta tilaisuudesta oma Facebook-tapahtuma.
- Kustakin kurssista ja tapahtumasta kerättiin palaute sekä
osallistujilta että työntekijöiltä. Vuosittain toteutettavasta jäsenkyselyn
vastauksista poimittiin vertaistoimintaa koskevia toiveita. Saadut
palautteet otettiin huomioon kurssien ja tapahtumien järjestelyissä.
- Sairaaloiden kuntoutusohjaajien kanssa tehtiin tiivistä
yhteistyötä. Heille lähetettiin kursseista ja tapahtumista viestejä ja
mainoksia, joita he jakoivat perheille. Heiltä saatiin myös vinkkejä
lastenohjaajien etsimiseen.
- Paikallismedialle tiedottaminen kursseista ja tapahtumista ei
toteutunut toimintavuonna.
- Paikka auki-työntekijä osallistui vertaistoiminnan suunnittelu- ja
kehittämistyöhön. Kurssinvetäjälle ja lastenohjaajille ideoitiin ja
valmistettiin liivit, joilla kurssien ja tapahtumien työntekijät erottuvat
paremmin. Lastenohjelman tueksi tehtiin kommunikaatiotaulu, jota
tullaan käyttämään kursseilla, tapahtumissa ja leireillä. Lisäksi
aloitettiin koostaa ideamateriaalikansiota lastenohjaajille.
- Nuorille suunnattuja toimintoja lähdettiin kehittämään syksyn
perhepäivillä. Nuorille järjestettiin oma raati, jonka tarkoituksena oli
ideoida ja suunnitella nuorille suunnattua toimintaa ja ohjelmaa
yhdessä. Tuloksena syntyi monia ideaehdotuksia, joita voidaan
hyödyntää tulevissa tapahtumissa ja kursseilla.
- Jäsenyhdistysten toimintaa tukeva Perhetreffit-toimintamallin
suunnittelu ei edennyt vuoden aikana.
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3.1 Vertaisperhekurssit
TAVOITE
Kurssien alueellinen
tasavertaisuus ja laajan
kohderyhmän erilaisten tarpeiden
huomioiminen

TOTEUTUNUT
-

-

-

-

-

Vertaisperhekursseja suunniteltiin yhteensä yksitoista, joista toteutui
kahdeksan. Kursseista kaksi oli päivän mittaisia kursseja ja viisi
viikonlopun kestäviä. Kaksi kursseista järjestettiin yhteistyössä
muiden kuuloalan toimijoiden kanssa.
Kursseille osallistui kaikkiaan 62 perhettä, joista naisia oli 59,
miehiä 40 ja lapsia 125, joista poikia oli 65 ja tyttöä 60.
Kursseille palkattiin kurssinvetäjien lisäksi 46 lastenohjaajaa, joista
osa oli itse kuulovammaisia nuoria. Muutamille kursseille saatiin
lastenohjaajia myös oppilaitosyhteistyön kautta. Kursseilla oli
kahdeksan eri vetäjää ja 19 luennoitsijaa.
Poriin järjestettäväksi aiottu Parempi arki-kurssi, Turun seudulla
pidettäväksi suunniteltu Luova kommunikaatio-kurssi sekä
Tampereelle suunniteltu Parisuhteen tukeminen ja arjessa
jaksaminen-kurssi jouduttiin peruuttamaan liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Kaksi viimeistä kurssia oli suunniteltu pidettäväksi
joulukuussa, joten ajankohta saattoi olla perheille kiireinen.
Kurssien toteutuksessa huomioitiin perheiden toiveita kurssien
sisältöihin ja kohderyhmiin liittyen. Osallistujilta, lastenohjaajilta ja
kurssinvetäjältä saatuja kurssipalautteita sekä jäsenkyselyn tuloksia
hyödynnettiin kurssisuunnittelussa.
Kursseja järjestäessä huomioitiin, että kurssipaikan tilat olivat
tarkoituksenmukaiset kohderyhmää ajatellen.
Jokaisella kurssilla varattiin aikaa perheen yhteiselle tekemiselle ja
vertaiskeskustelulle.

3.1.1. Viikonloppu- ja yksipäiväiset kurssit
Ammatinvalinnan aakkoset, 6.2.2016 Helsinki
TAVOITE
Tarjota tiiviisti tietoa
kohderyhmän toivomista
teemoista ja mahdollisuus
vertaistukeen paikallisesti, lähellä
perheitä

TOTEUTUNUT
-

-

-

-

Kurssi oli suunnattu yläkouluikäisille nuorille, joille ammatinvalinta on
ajankohtainen sekä heidän vanhemmilleen.
Kurssille osallistui 7 perhettä, 2 ammattinsa puolesta kurssille
osallistunutta aikuista (10 naista, 1 mies, 6 tyttöä ja 2 poikaa) Nuoret
olivat 14–16-vuotiaita. Osallistuneista kolme perhettä oli
ensikertalaisia.
Kurssilla oli kaksi luennoitsijaa
Nuorille ja vanhemmille järjestettiin yhteinen luento, jossa pohdittiin,
mitä asioita ammatinvalinnassa kannattaa painottaa, miten
kuulovammaisuus vaikuttaa ammatinvalintaan ja millaiseen tukeen
kuulovammaisella nuorella on oikeus. Tämän lisäksi kurssilla oli
kuulovammainen nuori kertomassa omasta koulupolustaan, ja päivän
toisessa luento-osuudessa pohdittiin huonokuuloisen nuoren toisen
asteen opintoja ja ammatinvalintaa.
Yleisesti kurssi arvioitiin onnistuneeksi. Kurssipalautteessa
osallistujat antoivat kurssin tavoitteiden toteutumisesta
yleisarvosanaksi 4 (asteikko 1–5 jossa 1= täysin eri mieltä, 5=täysin
samaa mieltä).
Luennot koettiin tarpeelliseksi ja informatiiviseksi. Ne vastasivat sitä,
mitä kurssilta tultiin hakemaan. Nuoren puheenvuoroa kehuttiin
hyväksi ja häneltä sai hyviä vinkkejä. Osallistujat jäivät kaipaamaan
konkreettisia esimerkkejä ammateista ja aloista, joissa
kuulovammainen pärjää. Tämän lisäksi kurssitila koettiin haastavaksi
kuulovammaisille. Kurssiohjelman aikataulu koettiin liian tiiviiksi.
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Mitä kuuluu kouluun, 12.3.2016 Tampere
TAVOITE
Tarjota tiiviisti tietoa
kohderyhmän toivomista
teemoista ja mahdollisuus
vertaistukeen paikallisesti, lähellä
perheitä

TOTEUTUNUT
-

-

-

-

Kurssi järjestettiin yhteistyössä LapCI ry:n kanssa.
Kurssille osallistui 8 perhettä, (8 naista, 4 miestä, 4 tyttöä ja 10
poikaa.) Lapset olivat 1–11-vuotiaita. Kurssille osallistui yksi perhe
ensimmäistä kertaa.
Kurssilla oli 6 lastenohjaajaa sekä 3 luennoitsijaa ja 1
kokemusasiantuntija.
Vanhemmille järjestetty ohjelma koostui asiantuntijaluennoista, jotka
käsittelivät, miten lasta voidaan tukea koulussa, millaisia tukitoimia
koululaiset voivat saada sekä erityisopettajan näkemyksistä
kuulovammaisen lapsen koulutaipaleesta. Tämän lisäksi
kuulovammainen lapsi oli puhumassa omista koulukokemuksista
äitinsä kanssa.
Lapsille oli suunniteltu Pyynikin näkötorniretken lisäksi vapaata leikkiä
sekä keskustelutuokio, jossa lapset saivat jakaa omia kokemuksiaan.
Kurssipalautteessa osallistujat antoivat kurssin tavoitteiden
toteutumisesta yleisarvosanaksi 4,27 (asteikko 1–5 jossa 1= täysin eri
mieltä, 5=täysin samaa mieltä).
Palautteiden perusteella kurssi koettiin kokonaisuudessaan
onnistuneeksi ja lastenohjaukseen oltiin tyytyväisiä. Ohjelma oli
koettu tiiviiksi ja aikaa yhteiselle keskustelulle olisi toivottu enemmän.

Toimiva arki - Kuulovamma plus, 8.-10.4.2016 Saarijärvi
TAVOITE
Tarjota tukea ja tietoa
kuulovammaisten lasten perheille

TOTEUTUNUT
-

-

-

Kurssille osallistui 4 perhettä (5 naista, 2 miestä, 5 tyttöä ja 3
poikaa). Lapset olivat 1-8-vuotiaita. Kaksi perhettä joutui viime
tipassa perumaan osallistumisensa. Kurssilla oli mukana kaksi
perhettä ensikertalaisina.
Kurssille palkattiin 1 luennoitsija ja 5 lastenohjaajaa.
Vanhemmille suunnattu ohjelma koostui työpajasta, jossa pohdittiin
perheiden toimiva arkea ja etsittiin hyviä käytänteitä
kuulovammaisten lasten kuntoutusverkostoon. Lisäksi tarkasteltiin
perheiden omia näkemyksiä ja kokemuksia kuntoutuksen tarpeesta,
toiveista ja tavoitteista. Vanhemmille oli varattu aikaa myös
vertaiskeskustelulle. Sekä isille että äideille pidettiin erikseen omat
vertaiskeskustelu työpajat.
Lapsille oli järjestetty omaa ohjelmaa mm. ulkoilua ja leikkimistä
Palautteiden perusteella kurssi arvioitiin onnistuneeksi
yleisarvosanalla 4,4. Eritoten lastenohjaukseen oltiin tyytyväisiä,
joka sai yleisarvosanaksi 4,8. Työpajat saivat pääosin hyvää
palautetta, mutta apuvälineistä luennoiminen ei ollut kohdannut
kenenkään kurssilaisten tarpeita. Kurssijärjestelyissä perheiden
ensitietoon kurssista tulee jatkossa kiinnittää huomiota, että ne
tavoittavat perheet ajoissa. Lisäksi lastenhoitosopimuksiin tulee
jatkossa kiinnittää huomiota, että ne eivät ole puutteelliset.

Mikrotia 26.-28.8.2016, Helsinki
TAVOITE
Tarjota tukea ja tietoa
mikrotiaoireyhtymälasten perheille

TOTEUTUNUT
-

-

Kurssi järjestettiin yhdessä Kuuloliiton Harvinaiset -toiminnan
kanssa. Kurssille haki yhteensä 12 perhettä, joista kahdeksan
valittiin kurssille. Yksi perheistä osallistui ensikertalaisena.
Osallistujia oli 8 perhettä (8 naista, 7 miestä, 7 tyttöä ja 9 poikaa).
Lapset olivat iältään 10 kk–12 vuotiaita.
Kurssilla oli kaksi vetäjää, kaksi luennoitsijaa ja 8 lastenohjaajaa.
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Vanhemmille kurssiohjelmana oli lääkärin luento, yleistä tietoa, mitä
kohderyhmän kentällä tapahtuu tällä hetkellä, nuorten puheenvuoro,
vertaiskeskustelua ja käynti köysiseikkailurata-seikkailupuisto
Zippyssä.
Lastenohjelma koostui sekä ohjausta ohjelmasta ja vapaasta
yhdessä tekemisestä, ulkoilusta ja leikkimisestä.
Yhteisenä tekemisenä perheillä oli retki Suomenlinnaan sekä saunaja uintimahdollisuus.
Osallistujat arvioivat kurssin onnistumista arvosanalla 4.86 (asteikko
1–5 jossa 1=ei lainkaan, 5=erinomainen).
Palautteiden mukaan kurssin aikataulu koettiin riittäväksi ja
luennoitsijat hyväksi. Tunnelma oli tiivis ja keskustelut olivat hyviä.
Osallistujat kokivat, että ennakkotiedottaminen kurssista oli vähäistä
ja ruokapaikan kanssa oli epäselvyyksiä ensimmäisenä päivänä.

Luova kommunikaatio 7.-9.10.2016, Oulu
TAVOITE

TOTEUTUNUT

Tarjota tukea ja tietoa
kuulovammaisten lasten perheille
Pohjois-Suomessa

-

-

-

-

-

Osallistujia oli 8 perhettä (9 naista, 7 miestä, 18 tyttöä ja 9 poikaa). .
Iältään lapset olivat 8kk–15-vuotiaita. Perheistä yksi oli
ensikertalainen.
Kurssilla palkattiin 2 luennoitsijaa, yhteisen ohjelmanumeron vetäjä
ja 7 lastenohjaajaa.
Vanhempien ohjelma koostui asiantuntijaluennoista, jotka
käsittelivät apuvälineineiden käyttöä ja kommunikaatiota, miksi
kuulovammaisen lapsen kommunikaatiota pitää tukea ja miten sitä
tuetaan ja millaisia tukikeinoja on olemassa. Vanhemmille
järjestettiin myös workshop, jossa pääsi kokeilemaan erilaisia
kommunikointitapoja.
Lasten ohjelma koostui ohjatusta sekä vapaasta yhdessä
tekemisestä pelien, leikkien, ulkoilun ja askartelun parissa. Lisäksi
lapsille järjestettiin skräppäystä.
Kokonaisuudessaan kurssi todettiin onnistuneeksi yleisarvosanalla
4,60 (asteikko 1–5 jossa 1=ei lainkaan, 5=erinomainen). Lastenohjaus sai yleisarvosanan 4,53.
Kurssin ohjelma koettiin monipuolisena ja paikka hyvänä.
Lastenohjaustilat koetiin isolle lapsimäärälle liian pieniksi ja
kurssista kaivattiin enemmän tietoa ennen kurssille saapumista.

Anträ-kurs, 28.-29.10.2016, Härmä
TAVOITE
Tarjota tukea ja tietoa
ruotsinkielisille kuulovammaisten
lasten perheille

TOTEUTUNUT
-

-

-

Ruotsinkielisille kuulovammaisten lasten perheille tarkoitettu kurssi
järjestettiin yhdessä DHBS:n (Döva och Hörselskadade Barns
Stödförening rf) kanssa.
Osallistujia oli 12 perhettä (12 naista, 7 miestä, 13 tyttöä ja 9
poikaa). Iältään lapset olivat 1-15-vuotiaita.
Kurssilla oli 2 vetäjää, 7 lastenhoitajaa sekä 2 luennoitsijaa.
Kurssiohjelma sisältönä oli mm. millaista on elää coda- lapsena,
perhe-elämä sekä kuulovammaisten ja kuurojen sosiaalinen
käyttäytyminen koulussa.
Palautteiden mukaan kurssin suurin anti oli perheiden
kokemuskertomukset, omien kokemusten jakaminen ja
vertaiskeskustelut. Luennoitsijat koettiin mielenkiintoisina ja
kurssipaikka hyvänä. Haasteelliseksi koettiin, kun kurssipaikalla oli
monia eri ryhmiä. Jatkossa on hyvä kiinnittää huomiota kurssilaisten
tunnistettavuuteen ja opasteiden selkeyteen kurssipaikalla.
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Luova kommunikaatio 29.10.2016, Imatra
TAVOITE
Tarjota tiiviisti tietoa
kohderyhmän toivomista
teemoista ja mahdollisuus
vertaistukeen paikallisesti, lähellä
perheitä

TOTEUTUNUT
-

-

-

-

-

Kurssille osallistui 5 perhettä (5 naista, 2 miestä, 2 tyttöä ja 6
poikaa). Iältään lapset olivat 5kk–11-vuotiaita. Perheistä kolme
osallistui kurssille ensikertalaisena.
Kurssilla oli 2 luennoitsijaa ja 5 lastenohjaajaa.
Vanhempien ohjelma koostui asiantuntijaluennoista, jotka
käsittelivät vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä sekä
vuorovaikutuksen moninaisuutta. Luennolla saatiin vinkkejä lapsen
ja puolison kanssa viestimiseen.
Lasten ohjelma koostui ohjatusta sekä vapaasta yhdessä
tekemisestä pelien, leikkien, ulkoilun ja askartelun parissa.
Kokonaisuudessaan kurssi todettiin onnistuneeksi yleisarvosanalla
4,86 (asteikko 1–5 jossa 1=täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä).
Lastenohjaus sai yleisarvosanan 4,86.
Kurssista saatujen palautteiden mukaan kurssissa positiivista oli
vertaiskeskustelut, avoimuus ja kiinnostavat luennot.
Kurssipäivään olisi mahtunut vielä yksi luento. Lisäksi toivottiin, että
kursseilla näkyisi enemmän erilaisten kommunikaatiomenetelmien
käyttö lapsille lastenohjauksessa.
Hyödyllisintä kurssissa oli, että sekä lapset että vanhemmat saivat
vertaistukea, vanhemmat saivat vastauksia mieltä askarruttaviin
asioihin, saatiin uusia tuttavuuksia ja uutta jaksamista arkeen.

Koululaisesta nuoreksi – matkalla yläkouluun 4.-6.11.2016, Kuopio
TAVOITE
Tarjota tukea ja tietoa
kuulovammaisten lasten perheille

TOTEUTUNUT
-

-

-

-

-

Kurssille osallistui 9 perhettä (9 naista, 5 miestä, 8 tyttöä ja 14
poikaa). Iältään lapset olivat 8kk-19 vuotta. Ensikertalaisena
tapahtumassa oli neljä perhettä.
Kurssilla oli 2 luennoitsijaa, yhteisen koko perheen ohjelman
järjestäjä ja 8 lastenohjaajaa.
Vanhemmille suunnattu ohjelma sisälsi tietoa, millaisia apuvälineitä
käytetään kommunikoinnin ja vuorovaikutuksessa, psykologin
luento-osuuden, miten murrosikäistä nuorta tuetaan sekä
kuulovammaisen nuoren puheenvuoron.
Nuorille järjestettiin oma työpaja siitä, miten omia vahvuuksiaan
käytetään hyödyksi.
Palautteiden mukaan kurssi arvioitiin kokonaisarvosanalla 4,45.
Niiden mukaan kurssirunko toimi hyvin. Lisäksi hyvänä koettiin, että
lapsille ja vanhemmille eri ohjelmat, mutta oli myös varattu yhteistä
toimintaa koko perheelle. Vertaiskeskustelulle oli varattu sopivasti
aikaa.
Kurssiohjelma koettiin kuitenkin liian tiiviinä. Luentojen väliin
toivottiin pidempiä taukoja sekä lapsille/nuorille tiloja, joissa on
isompi tila liikkua.
Kurssin hyödyiksi arvioitiin uusi tieto, jota kurssilta sai,
vertaiskeskustelut ja hyödylliset vinkit apuvälineistä sekä se, että
lapset/nuoret saivat uusia kavereita.

Parisuhteen tukeminen ja arjessa jaksaminen 3.12.2016, Tampere sekä Luova kommunikaatio
10.12.2016, Turku
TAVOITE
Tarjota tiiviisti tietoa kohderyhmän toivomista teemoista ja

TOTEUTUNUT
-

Nämä kaksi joulukuulle suunniteltua kurssia jouduttiin peruttamaan
vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Ajankohta oli perheiden kannalta
liian lähellä joulua.
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mahdollisuus vertaistukeen
paikallisesti, lähellä perheitä

3.1.2 Lasten ja nuorten leiri
TAVOITE

TOTEUTUNUT

Tukea lasten ja nuorten
itsenäistymistä ja sosiaalisia
taitoja.

-

-

-

-

-

Lehtimäen perinteinen kesäleiri pidettiin 6.–11.6.2016 Lehtimäellä.
Leirille osallistui 22 lasta (12 tyttöä ja 10 poikaa), jotka olivat iältään
7–14-vuotiaita. Leirille oli ilmoittautunut 24 lasta, joista yksi peruutti
tulonsa ja yksi ei koskaan ilmestynyt paikalle. Kuusi lasta oli mukana
ensikertalaisina.
Leirille palkattiin yhteensä 9 ohjaajaa, joista osa itse oli
huonokuuloisia tai kuuroja. Yksi ohjaajista toimi leirin johtajana, ja
yksi vastuuohjaajana.
Leirin teemana oli ”harrastuksen iloa”. Teema kulki mukana leirin
aikana eri toiminnoissa. Leirillä askarreltiin, tehtiin puutöitä, ulkoiltiin,
pelattiin erilaisia pelejä, uitiin uimahallissa, ratsastettiin, leivottiin ja
pidettiin elokuvailta. Viikon kruunasi retki Seinäjoen Duudsonit activity
parkiin, jossa leiriläiset pääsivät testaamaan taitojaan parkour- ja
skeittiradalla, hyppimään jättitrampoliineilla, kiipeilemään ja
haastamaan itsensä monissa muissa aktiviteeteissa.
Lasten ja vanhempien palautteessa leiri arvioitiin yleisarvosanalla
4,5. Erityisesti retki ja uinti saivat paljon hyvää palautetta osallistujilta.
Palautteessa nousi esille erityisesti leirillä olleiden kavereiden
merkitys.
Ohjaajilta saatu palaute oli pääosin positiivista. He kokivat
ryhmähengen todella hyväksi ja viikon onnistuneeksi. Ohjaajat pitivät
retkikohdetta onnistuneena. Rakentavaa palautetta ohjaajat antoivat
siitä, että 7–14-vuotiaiden ikähaarukka leirillä koettiin hankalaksi.
Vuoden 2017 kesäleiriä ajatellen toivottiin eriytettyä ohjelmaa eriikäisille.

3.2 Alueellinen vertaistoiminta
TAVOITE
Kuulovammaisten lasten
perheiden tukeminen alueellisen
jäsenyhdistyksen toiminnan
tukemisen kautta

TOTEUTUNUT
-

Jäsenyhdistykset järjestivät perheille toimintaa paikallisesti. Vuoden
aikana kaksi yhdistystä järjesti säännöllistä kerhotoimintaa, joita
olivat muskari ja luovan toiminnan kerho. Yhdistykset toteuttivat
vuoden aikana 23 perhetapahtumaa (vuonna 2015 24 kpl), joita olivat
mm. kesäretket, seikkailupäivät, kesä- ja talviriehat, luistelupäivät,
perhepäivät lasten liikuntakeskuksissa ja ulkoilupäivät. Niissä oli
toimintaa kaikenikäisille. Vanhemmille järjestettiin omaa aikaa
vertaiskeskusteluille samalla kun lapsille oli omaa tekemistä mm.
askartelua, sisä- ja ulkopelejä ja leikkejä. Lisäksi järjestettiin mm.
Voimaa Vanhemmuuteen viikonlopun mittainen leiri 3 kertaa
vuodessa. Hallituksen kokouksia pidettiin 25 kpl (vuonna 2015 35
kpl) ja vuosikokouksia 8 kpl (vuonna 2015 9 kpl). Osallistujia em.
tapahtumat keräsivät noin 1000, joista arviolta puolet olivat aikuisia ja
puolet lapsia. Lisäksi kaksi yhdistystä teki verkostoyhteistyötä
toimimalla oman paikkakuntansa vammaisneuvostossa ja kolme
yhdistystä teki tiivistä yhteistyötä oman paikkakuntansa muiden
toimijoiden kanssa. Yksi yhdistys on osallistunut Järjestöt
sairaalassa-hankkeeseen, jossa on ollut esillä yhdistyksen toimintaa.
Yhdistysten yhteenlaskettu jäsenmäärä on 770 perhettä.

-

Toiminnanjohtaja teki vuoden aikana kaksi yhdistysvierailua.
Niiden tarkoituksena oli tukea yhdistyksiä niiden omista tarpeista
käsin, miettiä yhdessä yhdistysten kanssa kunkin tarpeisiin vastaavia

Kuulovammaisten lasten
perheiden säännöllisesti
kokoontuva aktiivinen
aluetoiminta
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kehittämistarpeita ja tarjota yhdistysten tarvitsemaa apua. Lisäksi hän
vieraili kolmen yhdistyksen luona niiden järjestämissä
perhetapaamisissa, joiden järjestelyissä myös liitto oli apuna. Niissä
keskusteltiin vanhempien toiveista ja tarpeista.
Yhdistysvierailuja toteutettiin seuraavasti:
4.3. Turun KLT:n vuosikokous, osallistujia 7 aikuista
23.4. Tampereen KLT:n perhetapaaminen, osallistujia 13 aikuista,
16 lasta ja 3 lastenohjaajaa
22.10. Keski-Suomen KLT:n perhetapaaminen Jyväskylässä,
osallistujia 8 aikuista ja 7 lasta
12.11. Saimaan KLT:n vuosikokous Lappeenrannassa, osallistujia
20 aikuista ja 24 lasta.
26.11. Kuopion ja Joensuun KLT:n pikkujoulu Kuopiossa, osallistujia
29 aikuista, 40 lasta ja nuorta sekä 7 opiskelijaa lastenohjaajina.
-

-

Kaikki vierailut saivat positiivisen palautteen. Niitä pidettiin todella
tarpeellisina ja niille toivottiin jatkoa.
Nurmijärven perhepäivien yhteydessä järjestettiin jäsenyhdistysten
workshop, jossa yhdistysten edustajia puhutti kuntoutuksen
erilaiset käytänteet, uuden perheen vastaanottotavat yhdistyksissä
ja siitä, miten perhepäivien ohjelmarakenne palvelee varsinkin uusia
perheitä. Osallistujia oli 14.
Kullakin jäsenyhdistyksellä on oma alasivunsa liiton
verkkosivujen yhteydessä. Sivuilla on esittelyt jokaisesta
yhdistyksestä, puheenjohtajan yhteystiedot, linkki jäsenyhdistyksen
omille verkkosivuille sekä kootusti tulevia paikallisia tapahtumia.
Liitto tarjosi jäsenyhdistyksille myös mahdollisuuden tiedottaa
omasta toiminnastaan liiton verkko- ja Facebook-sivuilla. Lisäksi
järjestösihteeri on auttanut jäsenyhdistyksiä tapahtumamainosten
tekemisessä ja jäsenkirjeiden postittamisessa.

3.3 Muu vertaistoiminta
TAVOITE
Mahdollisuus vertaistukeen ja
arjesta irtautumiseen
kuulovammaisten lasten
perheille
Mahdollisuus vertaistukeen ja
tiedon saantiin (teema)
kuulovammaisten lasten
perheille
Tukea kuulovammaisia nuoria
tarjoamalla mahdollisuus
vertaistukeen asuinpaikasta
riippumatta

TOTEUTUNUT
-

Tavoitteen toteuttamiseksi liitto järjesti kolme viikonlopputapahtumaa: kahdet perhepäivät ja kesäpäivät sekä osallistui yhden
pikkujoulutapahtuman toteuttamiseen

Kevätperhepäivät 14.–15.5.2016, Nurmijärvi
- Kevään perhepäivät kokosivat yhteen 21 perhettä. Yhteensä 62
osallistujaa saapui eri puolilta Suomea: 12 miestä, 20 naista, 12 tyttöä
ja 18 poikaa. Iältään lapset ja nuoret olivat 3kk–15-vuotiata. Kolme
perhettä osallistui ensimmäistä kertaa.
- Viikonlopun ohjelma keskittyi mediakasvatukseen. Aikuisille
järjestettiin mediakasvatukseen liittyvä asiantuntijaluento. Lauantaina
lastenohjelmasta vastasi Mediakasvatuskeskus Metka. Lapsille
järjestettiin eriytettyä ohjelmaa, jolloin 1,5–6-vuotiaat lapset pääsivät
tekemään yhteisen animaation luonnonmateriaaleista ja 6–13vuotiaat tekivät mykkäelokuvia yhdessä. Illalla nuorisolle järjestettiin
leffailta. Sunnuntaina lapset pääsivät ulkoilemaan ja viettämään
olympialaisia ulkopuolisen ohjaajan toimesta.
- Perhepäiville palkattiin 8 lastenohjaajaa, joista osa oli itse
kuulovammaisia tai kuuroja nuoria.
- Palautteiden mukaan perhepäivät arvioitiin kokonaisuudessaan
onnistuneeksi yleisarvosanalla 4,5. Lastenohjelmaa sekä luentoa
vanhemmille pidettiin mielenkiintoisena ja monipuolisina, mutta
toisaalta osallistujat kokivat, ettei nuorille soveltuvaa ohjelmaa
varsinaisesti ollut. Osallistujista osan mielestä aikataulutus oli hyvä,
mutta osa kuitenkin kaipasi vieläkin lisää väljyyttä ohjelmaan.
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Palautteesta nousi myös esille, että lastenohjauksen hakutilanteet
koettiin hankaliksi.
Kesäpäivät
- Kesäpäiviä vietettiin 1. –3.7.2016 Kannonkoskella 21 perheen voimin
(12 miestä, 24 naista, 27 tyttöä ja 24 poikaa). Iältään lapset ja nuoret
olivat 9kk–15-vuotiaita. Neljä perhettä oli ensimmäistä kertaa
mukana.
- Viikonlopun ohjelmasisältö rakentui viikinki-teeman ympärille.
Perjantain aikana tutustuttiin toisiin, jaettiin perheet joukkueisiin ja
tuunattiin jokaiselle joukkueelle oma viikinkilippu. Halukkaat saivat
vielä tehdä oman onnenamuletin.
- Lauantai aloitettiin elämysaamupäivällä. Osallistujat harjoittivat
viikinkitaitojaan kiipeilytornilla, etsimällä aarteita GPS-laittein,
veneilemällä viikinkiveneellä sekä kokeilemalla taitojaan stunt- ja
alaköysiradalla. Iltapäivällä järjestettiin viikinkien seikkailukisat, joissa
joukkueilta testattiin metsästäjänvaistoa, tarkkuutta sekä ennen
kaikkea rohkeutta. Viikinkien seikkailukisan voittajaksi selviytyi Knut
Suuren joukkue, ja liiton kuulomaskotti, kuulokoira Pertsa lähti
voittajajoukkueen mukana Kouvolaan.
- Viikonlopun ohjelmassa oli myös saunomista, uintia ja puuha- ja
pelinurkassa pelailua. Vanhemmille pidettiin edellisvuoden toiveesta
oma vertaiskeskusteluhetki, jolloin lapset pääsivät temppuradalle
lastenohjaajien kanssa. Temppurataa varten palkattiin Piispalasta 4
ohjaajaa sekä liiton kautta yhteensä 5 ohjaajaa. Mukana
lastenohjauksessa oli myös liiton vapaaehtoistyöntekijä ja
projektityöntekijä.
- Palautteessa
Kesäpäivät
saivat
kokonaisuudessaan
yleisarvosanaksi 4,65. Tapahtuma sai paljon hyvää palautetta ja osa
perheistä ilmoitti tulevansa Kesäpäiville myös seuraavana vuonna.
Palautteen mukaan hyvät puitteet, vertaiskeskustelu, aktiviteetit ja
monipuolinen ohjelma olivat Kesäpäivien parasta antia. Ongelmaksi
koitui kuitenkin lähes 90 henkilön liikuttaminen paikasta toiseen.
Piispalan alue oli suuri ja välimatkat pitkiä. Tämän myötä aikataulu
koettiin liian tiiviiksi ja aikuisten/lasten lepohetkiä kaivattiin.
Syysperhepäivät 19.–20.11.2016, Vaasa
- Syksyn perhepäiville osallistui 23 perhettä: 12 miestä, 22 naista, 20
poikaa ja 22 tyttöä eri puolilta Suomea. Iältään lapset ja nuoret olivat
9kk-16-vuotiaita. Osallistujista neljä perhettä oli mukana
ensimmäistä kertaa. Teemana perhepäivillä oli Voimia ja iloa
arkeen.
- Ohjelma eriytettiin kaikille osallistujille. Lapsille 0–6-vuotiaille
ohjelmassa oli leikkiä, sirkuspaja ja illalla puuhanurkka.
Varhaisnuorille (7–11-vuotiaat) järjestettiin vapaata leikkiä,
sirkuspaja, leffailta ja sunnuntaille Pokemonin metsästys. Nuorille
(12–17-vuotiaat) oli organisoitu nuorten raati, jossa he saivat
suunnitella unelmien tapahtuman nuorille. Tämän lisäksi he pääsivät
illalla kokeilemaan Room Escape-peliä. Vanhemmille puolestaan
pidettiin luento ja työpaja, jonka teemana oli jaksaminen, lempeys ja
kunnioitus. Illalla heillä oli mahdollisuus vertaiskeskusteluun lasten
ollessa hoidossa. Lastenohjaajia perhepäiville osallistui 11, joista
osa oli kuulovammaisia nuoria, opiskelijoita ja yksi vapaaehtoinen.
- Kokonaisuudessa tapahtuma arvioitiin 4,33. Lastenohjaus arvioitiin
samalla asteikolla keskiarvosanalla 4,31.
- Tapahtumapalautteen mukaan tapahtumassa parasta oli
vertaiskeskustelut. Tapahtuma paikkaa pidettiin hyvänä, kun kaikki
oli lähellä. Ohjelmaa pidettiin mielenkiintoisena ja monipuolisena.
Mielipiteet luennoitsijasta jakautuivat selkeästi, niihin joiden mielestä
se oli antoisa ja heihin, joiden mielestä se oli huono. Jatkossa tulisi
huomioida, että lastenohjaajat osaavat enemmän tukiviittomia ja
tämän lisäksi Pohjanmaalle toivottiin enemmän kursseja.
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-

Tapahtuman antoisimmaksi hyödyksi koettiin uudet kuulokaverit,
vertaistuen saanti ja kokemusten vaihtaminen perheiden kesken.

Pikkujoulut 26.11., Helsinki
- Paikka auki -työntekijä oli mukana suunnittelemassa kuulo- ja
viittomakielialan järjestöjen muodostaman Sateenvarjoverkoston
pikkujoulutapahtumaa. Tapahtuma järjestettiin 26.11. Kuulo-Auriksen
tiloissa Helsingissä ja siihen osallistui noin 130 henkilöä. Paikka aukityöntekijän suunnittelemassa joulupallojen tuunauspajassa lapset
pääsivät tuunaamaan joulupalloista omannäköisiään. Pajaan
palkattiin ulkopuolinen ohjaaja. Lapset innostuivat askartelusta, ja
aikuiset pitivät joulupallojen tuunausta hyvänä ideana. Lisäksi Ylen
viittomakieliset uutiset kävi paikanpäällä kuvaamassa tapahtumaa,
jolloin tuunauspaja pääsi kuvauskohteeksi.
Vahvistaa vertaistapahtumien
lastenohjaajien ohjaustaitoja ja
tietoa kuulo- ja
kuulonäkövammaisten ja
viittomakielisten lasten kanssa
toimimisesta

-

-

-

Liitto oli mukana suunnittelemassa koulutusta järjestöjen
tapahtumissa työskenteleville ohjaajille yhdessä muiden kuulo-,
näkö- ja viittomakielialan järjestöjen kanssa Helsingissä 30.–
31.1.2016.
Koulutukseen osallistui 20 nuorta, jotka olivat iältään yli 17vuotiaita.
Koulutuksen tavoitteena oli antaa valmiudet toimia ohjaajana
aistivamma- ja viittomakielialan järjestöjen lasten ja nuorten
toiminnassa.
Koulutuksen sisältönä oli tietoa huonokuuloisuudesta, kuuroudesta
ja näkövammaisuudesta, antaa valmiuksia ohjaustaitoihin,
järjestöjen esittelyt sekä hätäensiapukurssi.

4. EDUNVALVONTA
TAVOITE
Nostetaan esiin perheiden
tarpeita, tiedotetaan niistä ja
pyritään mahdollisuuksien
mukaan vaikuttamaan myös
ennakoivasti

Edunvalvonnan toimenpiteiden
ulottaminen lähemmäksi
perheiden arkea
Edunvalvontayhteistyön
tiivistäminen yhteistyöjärjestöjen
kanssa

TOTEUTUNUT
- Edunvalvonnalla tarkoitetaan verkostoitumista ja niitä toimenpiteitä,
joilla liitto pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja
sitä kautta edistämään kuulovammaisten lasten, nuorten ja perheiden
oikeuksia saada tarvitsemansa palvelut, kuntoutuksen ja hoidon.
Edunvalvonnan tarkoituksena on seurata liiton perustehtävän
toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista.
- Edunvalvontatyöryhmän työstämä edunvalvontasuunnitelma saatiin
lähes valmiiksi, mutta sen lopullinen versio siirtyi tehtäväksi
alkuvuodelle 2017.
- Vuosina 2014–2015 toteutetut vierailut pääkaupunkiseudun
varhaiskasvatusvirastoihin saivat jatkoa, kun Helsingin
varhaiskasvatusvirasto esitti kutsun toisille pääkaupunkiseudun
varhaiskasvatusvirastoille saapua palaveriin, johon oli kutsuttu myös
liiton ja Kuurojen Liiton edustajat. Tapaamisen tarkoitus oli
keskustella kuulovammaisten ja viittomakieltä käyttävien lasten
varhaiskasvatuksen järjestämisestä pääkaupunkiseudulla nyt ja
tulevaisuudessa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ovat
ilmestyneet, ja kunnat valmistelevat kuntien varhaiskasvatussuunnitelmia käyttöön otettaviksi 1.8.2017 alkaen. Palaverissa käytiin
erilaisia vaihtoehtoja totuttaa tulevaisuudessa kuulovammaisten
lasten ja viittomakieltä käyttävien lasten varhaiskasvatusta. Lisäksi
selvitettiin niitä käytäntöjä, joita on jo olemassa, mitä kehitettävää
niissä on ja miten ja missä vaiheessa perheet saavat tietoa
varhaiskasvatuksen järjestelyistä.
- Liitto antoi lausuntoja seuraavasti:
- Oikeusministeriö, kielellisten oikeuksien toteutumisesta. Lisäksi
puheenjohtaja antoi asiantuntija-apua Lastensuojelun
Keskusliiton samaa asiaa koskevaan lausuntoon.
- Kannanotto Kymenlaakson keskussairaalan kuntoutusohjaajan
tilanteesta
- Toiminnanjohtaja osallistui Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ja
Kuurojen Liiton kanssa pidettyyn yhteistyötapaamiseen, jossa
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keskusteltiin kuurojen, huonokuuloisten, viittomakielisten ja
sisäkorvaistutteita käyttävien lasten ja nuorten koulutilanteesta.
Tarkkaa tietoa oppilaista ja heidän oloistaan on nykyään vaikeaa
saada. Monet kunnat ovat vastahakoisia kustantamaan lasten
toivomaa ja tarvitsemaa koulumuotoa, palvelua, ohjausta ja tukea
lähikouluperiaatteen yleistyttyä. Tapaamisessa kartoitettiin
yhteistyömahdollisuuksia järjestöjen ja Valterin välillä, koska
järjestöille tulee lasten perheiltä pyyntöjä asiantuntija-avusta sekä
toiveita ja vaatimuksia kuurojen, huonokuuloisten ja viittomakielisten
lasten opetukseen liittyen. Tapaamisessa tuotiin myös esille
perheiden toiveita Valterin suuntaan. Näitä oli mm. viittomakielisten ja
huonokuuloisten opetuksen ja ohjauspalveluista kertovan
selostuksen lisääminen Valterin verkkosivuille sekä viittomakielisten
kieli- ja identiteettimallien riittävyys ja niiden turvaaminen Valterikouluissa. Tilaisuudessa keskusteltiin myös YK:n vammaisten
ihmisten oikeuksia koskevasta yleissopimuksesta, viittomakielilaista
ja yhdenvertaisuuslaista ja näiden merkityksestä lasten opetuksen
toteuttamisessa ja sen kehittämisessä. Seuraava yhteistapaaminen
järjestetään vuoden 2017 keväällä.
Kesällä toteutetun jäsenkyselyn mukaan liiton edunvalvonnan
toivotaan keskittyvän ensisijaisesti tasa-arvon lisäämiseen
jatkokoulutus- ja ammatinvalinta-asioissa, päivähoidon ja
opetustoiminnan kehittämiseen sekä kuntoutustoiminnan
kehittämiseen.
Edunvalvontaan liittyviä asioita valmisteltiin ja niistä keskusteltiin
edunvalvontatyöryhmässä, joka kokoontui kaksi kertaa vuoden
aikana.
Lisäksi kahta perhettä autettiin henkilökohtaisesti koulukyyteihin
ja viittomakielen kotiopetukseen liittyvissä asioissa.

5. VIESTINTÄ
TAVOITE
Näkyvyyden lisääminen
Liiton tunnettuuden
parantaminen
Viestitään selkeästi ja
yhteneväisesti
Uusien jäsenperheiden
tavoittaminen
Jäsenperheiden pitäminen
tietoisina liiton toiminnasta ja
kuuloalan tapahtumista
Viestinnän tehokas
kohdentaminen eri
kohderyhmille

TOTEUTUNUT
- Viestinnässä noudatettiin v. 2015 hyväksyttyä viestintästrategiaa.
Viestintää toteutettiin monikanavaisesti tiedottamalla yleisistä
kuuloalaa koskevista asioista sekä liiton toiminnasta.
- Sähköinen jäsenkirje lähetettiin 8 kertaa. Jäsenkirjeissä tiedotettiin
mm. ajankohtaisesta vertaistoiminnasta, seminaareista, Nappilehden asioista sekä kerrottiin kuvin menneistä kursseista ja
tapahtumista.
- Jäsenille lähetettiin myös alueellisesti kohdennettuja tiedotteita
oman alueen vertaistoiminnasta.
- Verkkosivuja päivitettiin aktiivisesti erityisesti vertaistoiminnan ja
tapahtumien osalta. Facebook-päivityksiä tehtiin noin joka toinen
päivä.
- Liiton asioista tiedotettiin twitter-tilillä muiden järjestöjen
työntekijöille. Twiittejä lähetettiin yhteensä 70 kpl.
- Uusiin jäsenperheisiin otettiin yhteyttä puhelimitse ja heiltä
kartoitettiin toiveita ja odotuksia, jotka välitettiin myös alueen
yhdistyksille. Kaikille uusille jäsenperheille lähetettiin tervetulopaketit
postitse.
- Perheiden yhteydenotot on käsitelty ja heitä on autettu sekä neuvottu
tilanteen vaatimalla tavalla.
- Jäsenyhdistysten toimijoita on neuvottu ja pidetty yllä aktiivista
vuorovaikutusta sähköpostitse ja puhelimitse.
- Kesällä tehdyn jäsenkyselyn mukaan tärkeimmät viestintäkanavat
olivat Nappi-lehti 80 %, KLVL:n sähköinen jäsenkirje 74 % ja
Facebook-sivut 45 %.
- Jäsenkyselyn mukaan jäsenperheet toivoivat lisää sähköisiä
uutiskirjeitä, Facebook-päivityksiä ja Nappi-lehtiä.
- Liiton graafisen ohjeistuksen tekeminen käynnistettiin. Sen
tiimoilta oltiin yhteydessä oppilaitoksiin. Ohjeistuksen tekijäksi valittiin
Helsinki Design Schoolin oppilas.
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Yliopisto- ja keskussairaaloille lähetettiin pyynnöstä tiedotusmateriaalia ja esitteitä.
Jäsenyhdistysten toiminnasta tiedotettiin verkkosivuilla ja Facebooksivuilla.
Toimistoon tuli verkon kautta noin 450 yhteydenottoa.
Nappi-lehden tilaajarekisteriä päivitettiin ja pidettiin ajan tasalla.
Nappi-lehti julkaistiin neljä kertaa toimintavuoden aikana.
Jokaisella lehdellä oli oma kuuloalaan liittyvä teema. Lehdestä on
kerrottu lisää kohdassa 5.1
Kuuloaiheista mobiilipeliprojektia ei lähdetty toteuttamaan.

5.1 Nappi-lehti
TAVOITE
Laadukkaan kuulovammaaiheisen lehden tuottaminen
Tehostetaan lehden
ilmoitusmyyntiä

TOTEUTUNUT
- Nappi-lehden artikkelit kertoivat kuulovammaisten perheiden
elämästä ja toimivat vertaistuen kanavana. Teemoina olivat
kuulovammaisen lapsen lähipiiri, päiväkoti, alakoulu ja
kuulovamma plus.
- Nappi-lehden toimittajana oli Jukka Vuorio ja valokuvaajana Elina
Penninkangas.
- Jokaisessa lehdessä oli 32 sivua, joista 17 ruotsinkielisiä.
- Jäsenkyselyn mukaan Nappi-lehteä pidetään liiton tärkeimpänä
viestintäkanavana
- Jäsenistöltä kysyttiin juttuvinkkejä ja toiveita jäsenkirjeen ja
jäsenkyselyn välityksellä. Lisäksi verkkosivuilta oli mahdollisuus
lähettää juttuvinkkejä.
- Jäsenkyselyn mukaan jäsenten toiveita olivat eri-ikäisten lasten ja
nuorten tarinoita ja omia kokemuksia elämästä kuulovamman kanssa
laaja-alaisesti sekä tietoa lievästä, keskivaikeasta tai toispuolisesta
kuulovammasta.
- Napin näkyvyyden parantamiseksi aloitettiin vaihtomainoskampanja.
Sen tarkoituksena oli vaihtaa eri järjestölehtien kanssa mainoksia
siten, että Napin mainos julkaistaan jossakin muussa
järjestölehdessä ja vastavuoroisesti muut lehdet tai niiden julkaisijat
voivat mainostaa Napissa. Mainosten vaihtaminen aloitettiin Voimalehden ja Kuurojen lehden kanssa. Napin mainos tavoitti
potentiaalisesti 70 000 lukijaa. Kokemukset vaihtomainoksista ovat
osoittautuneet hyviksi ja toimintaa aiotaan jatkaa vuonna 2017.
- Nappia lähetettiin säännöllisesti saatekirjeen kera useiden eri
sanoma- ja aikakauslehtien sekä radiokanavien toimituksiin.
Näin haluttiin herättää toimittajien mielenkiintoa liittoa ja Nappi-lehteä
kohtaan, mutta myös yleisesti kuulovammaisten asioita ja
olemassaoloa kohtaan. Toiminta ei johtanut suoraan lehtijuttuihin
liiton toimintaa koskien, mutta Napin näytenumeroiden uskottiin
kuitenkin lisäävän yleisellä tasolla toimittajien tietoisuutta
kuulovammaisten asioista, joten toimintaa jatketaan myös vuonna
2017.
- Nappi-lehden levikki on 1500. Lehdellä on 98 maksavaa tilaajaa.
Uusia tilaajia on tullut 10. Jakelurekisteriin kuuluu 1200 eri tahoa.
- Nappi-lehti on saanut vuoden 2016 aikana uusia vapaaehtoisia
avustajia. Heitä on vuoden aikana ollut noin 10. Vapaaehtoisten
joukkoon kuului sekä liiton omia jäseniä että journalismin opiskelijoita.
- Nappi-lehdessä saaduista ilmoituksista saatiin tuottoa 530 €
alkuvuodesta työskennelleen provisiopalkkaisen ilmoitusmyyjän
avulla.
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5.2 Verkkoviestintä
TAVOITE
Ajankohtaisen kuulo- ja
vammaisalaan liittyvän tiedon
tuottaminen ja jakaminen

TOTEUTUNUT
-

-

-

-

-

-

-

Liitolle luotiin omat tapahtumasivut Facebookiin. Facebookpäivityksiä tehtiin noin joka toinen päivä. Facebook-sivujen
tykkäysten määrä kasvoi tammi- joulukuun välisenä aikana 748
tykkäyksestä 902 tykkäykseen.
Twitter-tilillä oli noin 370 seuraajaa. Päivityksiä tehtiin vuoden
aikana 70. Päivityksissä jaettiin muun muassa kuulovamma-alan
uutisia, liiton omia tapahtumatiedotuksia, Nappi-lehden
ajankohtaisasioita sekä seminaari- ja tapahtuma-tviittejä.
Twitter tukee liiton muita pääasiallisia viestintäkanavia, jotka ovat
Nappi-lehti, liiton verkkosivut sekä Facebook-sivu.
Facebook-sivuilla tiedotettiin kuuloalan toiminnasta ja uutisista,
edunvalvonnasta sekä liiton omasta toiminnasta sekä
tapahtumista. Lisäksi päivityksiä tehtiin kuulovammaisten perheitä
koskevista aiheista.
Kuuloalan uutisten ja liiton vertaistapahtumien päivitykset tavoittivat
eniten yleisöä. Yli 11 000 henkilöä tavoitti kuuron lentopalloilija Antti
Ropposen nousu Suomen lentopallomaajoukkueeseen. Seuraavaksi
suosituimpia olivat kuuloalan uutiset sekä liiton omat vertaistoiminnan
tapahtumat, jotka tavoittivat noin 2000 henkilöä. Päivityksiä
kommentoitiin noin 100 viestillä.
Suurimmista tapahtumista kuten perhepäivistä ja liittokokouksista
jaettiin tapahtumapäivityksiä, jotka tavoittivat noin á 1000 henkilöä.
KLVL:n verkkosivuilla kävi toimintavuoden aikana 29 810
uniikkia vierailijaa ja sivuston käyttäjiä oli yhteensä 61 575.
Yksittäisiä sivunäyttöjä oli vuoden aikana 693 775.
Kävijämäärät ovat kasvaneet vuodesta 2016, jolloin uniikkeja
vierailijoita oli 21 122 ja yksittäisiä sivunäyttöjä 558 033 kappaletta.
Vuonna 2016 päätettiin aloittaa Nappi-lehden juttujen lisääminen
liiton verkkosivuille sekä näiden juttujen jakaminen sosiaalisessa
mediassa. Varsinaista nettisivupäivitystä ei kuitenkaan ehditty
aloittaa. Laaditun suunnitelman pohjalta työhön kuitenkin käydään
alkuvuonna 2017.
Liiton verkkosivustolla on vierailtu melko tasaisesti ympäri vuoden.
Eniten vierailijoita on ollut tammikuussa, toukokuussa ja joulukuussa.
Sivuilla vierailleet ovat käyttäneet sivuston selaamiseen vaihtelevia
aikoja. 87 % vieraili sivuilla 0-30s ja 5-15 min vierailuja oli 3,4%.
Ladatuimmat tiedostot olivat liittohallitus 2016, toimintakertomus ja
Nappi-lehti. Suosituimmat sivut ovat olleet ajankohtaista- ja
yhteystiedot-sivut.

5.3 Kuuloavain.fi
TAVOITE
TOTEUTUNUT
Edistetään uuden ylläpitoryhmän
- Liiton ja LapCI ry:n yhteinen Kuuloavain-tietoportaali ei saanut
jatkoavustusta. Kuuloavaimen ylläpito hoidettiin
syntyä ja toiminnan vakiintumista
minimipanostuksella siten, että Facebookin postaukset ja
uudessa muodossa
verkkosivujen kautta tulleiden kommenttien tarkistusvuorot jaettiin
liittojen kesken vuorokuukausittain.
Tuotetaan puolueetonta,
- Kuuloavaimen sisällöntuotantoa ja kehittämistä varten tehtiin
neutraalia ja tasapuolista tietoa
yhteistyösopimukset 7 tahon kanssa: Kuuloliitto ry, Kuurojen Liitto
kuulovammaisille lapsille ja
heidän perheilleen
ry, Kuurojen palvelusäätiö, Suomen Audiologian yhdistys, Suomen
Kuurosokeat ry, Suomen Kuntoutusohjaajat ry ja Satakieliohjelma.
Sopimuksen allekirjoittaneet järjestöt perustivat
Tuotetaan puolueetonta,
toimitusneuvoston, joka kokoontui kaksi kertaa.
neutraalia ja tasapuolista tietoa
kuuloalan ammattilaisten työn
Toimitusneuvostoon kuului 10 jäsentä.
tueksi
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Edellisvuodelta siirtyneen avustuksen turvin teetettiin uudet
esitteet, viisi postikorttia sekä tuotettiin viittomakielisiä
käännöksiä ja lisättiin uusia tietoartikkeleita.

6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
6.1 Fepeda
TAVOITE
Vaikutetaan ja osallistutaan
kuulovammaisten lasten
perheiden etujen ajamiseen
Euroopan tasolla

TOTEUTUNUT
- Kansainvälinen toiminta ja verkostoituminen ovat tärkeitä pienellekin
järjestölle. Osallistumalla aktiivisesti Euroopan tason toimintaan liitto
voi tarjota jäsenistölle ajan tasalla olevaa kansainvälistä tietoa sekä
vaikuttaa, valvoa ja ajaa kuulovammaisten lasten ja nuorten etuja
Euroopan Unionissa päätettävissä asioissa.
- Toimintavuosi oli FEPEDAn (Féderation Européenne des Parents
d’enfants Défi cients Auditifs; European Federation of Parents of
Hearing Impaired Children) 26. toimintavuosi. Järjestön
puheenjohtajamaana toimi edelleen Espanja, jonka viimeinen
puheenjohtajuusvuosi käynnistyi lokakuussa Vilnassa pidetyssä
vuosikokouksessa.
- Järjestön keskeisiin tavoitteisiin kuuluu kuulovammaisten lasten
ja heidän perheidensä edunvalvonta Euroopan tasolla seuraamalla
lainsäädäntöä ja pyrkimällä vaikuttamaan kuulovammaisten lasten
asemaan ja oikeuksiin järjestön jäsenmaissa.
- Järjestö pyrki aktiivisesti jakamaan tietoa eri jäsenmaissa hyväksi
todetuista käytänteistä, keskustelemaan perheiden kannalta
keskeisistä kysymyksistä ja tarjoamaan eurooppalaista vertaistukea.
Järjestö on jäsenenä Euroopan vammaisneuvostossa (EDF) sekä
osallistuu aktiivisesti kuulovamma-alan kansainväliseen verkostotyöhön.
- FEPEDAn hallinto koostuu hallituksesta (Management Committee) ja
työvaliokunnasta (Bureau). Vuosikokous järjestetään vuosittain syyslokakuussa.
- Vuonna 2016 hallitus kokoontui ainoastaan vuosikokouksen
yhteydessä. Kokousten tehokkuuteen ja taloudellisuuteen kiinnitettiin
toimintavuonna erityistä huomiota ja molemmat työvaliokunnan
kokoukset järjestettiin etäyhteydellä. Suomen ja liiton edustaja Sari
Paloposki toimi järjestön pääsihteerinä ja oli jäsenenä sekä
hallituksessa että työvaliokunnassa. Lisäksi hänen vastuullaan oli
kansainvälinen verkostotyö.
- FEPEDAn toimintavuoden yhtenä painopistealueena oli viestinnän
tehostaminen. Vuoden aikana lanseerattiin uutiskirje. Myös järjestön
internet-sivujen päivitystyö aloitettiin.
- FEPEDA jatkoi jäsenenä eurooppalaisten kuulovamma-alan
kattojärjestöjen foorumissa osallistuen sen kokouksiin ja
tapahtumiin. Toimintavuonna myös muu kansainvälinen yhteistyö oli
tiivistä, ja FEPEDAn pääsihteeri osallistui kansainvälisen, eri maiden
vanhemmista koostuvan verkoston kokouksiin Skypen välityksellä.
- Kesäkuussa Itävallassa järjestetyssä kuulovammaisten lasten
vanhemmille ja alan ammattilaisille suunnatussa kansainvälisessä konferenssissa (FCEI – Family centred early intervention)
FEPEDAa edusti pääsihteeri. Kyseinen konferenssi tarjosi
erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua globaalilla tasolla. FEPEDAn
edustaja oli mukana konferenssin aloituspäivänä pidetyssä
paneelikeskustelussa, jossa eri maiden edustajat kertoivat oman
maansa hyvistä käytänteistä.
- Edunvalvonnan saralla FEPEDAlla on Euroopan Vammaisneuvoston
(EDF) jäsenenä ollut mahdollisuus nostaa esille kuulovammaisten ja
heidän perheidensä oikeuksiin liittyviä asioita ja kommentoida näiden
oikeuksien toteutumista (mm. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia
koskeva sopimus) Euroopassa.
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6.2 Muu kansainvälinen toiminta
TAVOITE
Yhteistyön uudelleen
herättäminen lähialueiden
sisarjärjestöjen kanssa

TOTEUTUNUT
- asia ei edennyt toimintavuoden aikana

7. YHTEISTYÖ
7.1 Yhteistyö eri tahojen toimijoiden kanssa
TAVOITE
TOTEUTUNUT
Tehostetaan kuulovamma-alan ja
- Vuoden aikana tehtiin edelleen tiivistä yhteistyötä kuuloalan muiden
muiden toimijoiden kanssa
järjestöjen kanssa yhteisten palaverien ja koulutusten merkeissä.
Yhteistyö näkyi konkreettisimmin yhteisten
tehtävää yhteistyötä
vertaisperhekurssien ja tilaisuuksien muodossa, joista kerrottiin
kohdassa 3. Lisäksi yhteistyötä tehtiin Kuuloavaimen puitteissa, josta
kerrottiin tarkemmin kohdassa 5.3.
Huolehditaan, että eri
- Toiminnanjohtaja osallistui Kuuleeko Koulu-raportin julkistussidosryhmillä mm.
tilaisuuteen 8.1. Helsingissä, Rayn haku päällä-tilaisuuteen 10.3.
kuulokeskuksilla, sairaaloissa ja
Helsingissä, OK-opintokeskuksen järjestämään Osaaminen ja
kuntoutusohjaajilla on riittävä ja
työhyvinvointiseminaariin 16.3. Helsingissä, Audiologian päiville 7.ajantasainen tieto liiton
8.4. Oulussa, Sote-järjestöjen toiminnanjohtajien tapaamisiin 6.6. ja
järjestämästä toiminnasta
17.11. Helsingissä sekä 15.9. Kirkkonummella, Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin potilasjärjestötapaamiseen Oulussa yhdessä Oulun
yhdistyksen edustaja Minna Rasin kanssa, Sosten järjestöjohdon
foorumiin 30.8. Helsingissä, Sosten ja OK-opintokeskuksen pienten
järjestöjen tapaamisiin 2.9. ja 9.12. Helsingissä, Valteri-kouluja
koskevaan palaveriin yhdessä Kuurojen Liiton edustajien kanssa 9.9.
Helsingissä, Eurooppalaisen vammaiskortin infotilaisuuteen 10.10.
Helsingissä, Coda-lasten kartoittamista koskevaan tilaisuuteen
yhdessä Kuurojen Liiton ja Opetus- ja kulttuuriministeriön edustajien
kanssa 10.10. Helsingissä. Lisäksi hän osallistui Vammaisjärjestöjen
yhteistyöryhmä Ytryn kokouksiin (2 kokousta) sekä vammaisten ja
pitkäaikaissairaiden järjestöjen muodostaman ensitietoverkoston
kokouksiin (2 kokousta),
- Vertaistoiminnan suunnittelija osallistui kuulo- ja viittomakielialan leirija kurssityöntekijöiden Sateenvarjo-yhteistyöverkoston työskentelyyn
(4 kokousta), VKK:n järjestämään keskustelutilaisuuteen
sopeutumisvalmennuksesta 27.4. sekä kuulovammaisten lasten
varhaiskasvatus pääkaupunkiseudulla-palaveriin Helsingissä 20.12.
- Järjestösihteeri osallistui Lastensuojelun Keskusliiton
vuosikokoukseen Linnanmäellä 26.5., RAY:n viestintäpäivään 14.9,
WordPress-kurssille Espoossa 4.10. ja Stressi pois järjestötyöstäkoulutukseen 28.10.
- Paikka auki-työntekijä osallistui kuulo- ja viittomakielialan leiri- ja
kurssityöntekijöiden Sateenvarjo-yhteistyöverkoston työskentelyyn (5
kokousta) sekä Satakieliohjelman järjestämään ”10 kysymystä
KELAlle” keskustelufoorumiin 24.5. Helsingissä.
- Vertaistoiminnan suunnittelija ja projektityöntekijä osallistuivat
Suomen Nuorisoyhteistyö–Allianssi ry:n järjestämään Toiminnallisia
menetelmiä osallistamiseen-koulutukseen, 19.10.
- Kaikki työntekijät kävivät tutustumassa HUS:n lasten kuulokeskukseen yhdessä LapCI ry:n työntekijöiden kanssa 12.10.,
osallistuivat Suomen Kuurosokeat ry:n Viittomakieli perheessäjuhlaseminaariin 7.10. Helsingissä ja Satakieliohjelman järjestämään
Onko koulu kuulolla-seminaariin 31.10. Turussa.
- Puheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja vertaistoiminnan suunnittelija
osallistuivat Satakieliseminaariin 29.-30.9. Imatralla ja työntekijät sitä
edeltävään kuuloalan maahantuojien workshopiin 28.9.
- Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja osallistuivat m/s Soste
koulutusristeilylle 4.-5.10.

19
-

-

-

Puheenjohtaja kutsuttiin pitämään alustus Valtakunnallisille
lastensuojelupäiville 27.-28.9. Jyväskylään aiheesta lasten kieli- ja
kommunikaatio-ongelmat lastensuojelussa
Kuulo-Auriksessa järjestetyillä kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseilla käytiin esittelemässä liiton toimintaa 27.1., 11.5.,
21.10. sekä 18.11.
Puheenjohtaja edusti liittoa Satakieliohjelman ohjausryhmässä, joka
kokoontui kahdesti vuoden aikana.

7.2 Yritysyhteistyö
TAVOITE
Aloitetaan yritysyhteistyö
sopivien yrityskumppaneiden
kanssa

TOTEUTUNUT
- Tarkoituksena oli aloittaa yritysyhteistyö Hyvä kuunteluympäristö- ja
sisäilma-hankkeen merkeissä. Yritystunnusteluja tehtiin runsaasti
vuoden aikana, ja kokouksia eri tahojen ja hanketyöryhmän kanssa
pidettiin 7 kertaa. Vuonna 2015 alkanut yritysyhteistyö Kuuloliiton,
Svenska Hörselförbundetin sekä Allergia- ja astmaliiton kanssa
kuitenkin kariutui yhden keskeisen toimijan vetäydyttyä pois
hankkeesta

8. JÄSENISTÖ JA JÄSENPALVELUT
Liittoon kuului 14 jäsenyhdistystä, joissa on 31.12.2016 tilanteen mukaan 770 perhettä. Henkilöjäseniä arvioidaan
olevan 3080. Jäsenperheistä pidetään jäsenrekisteriä. Vuonna 2016 mukaan tuli 47 uutta jäsenperhettä ja 56
jäsenperhettä poistettiin rekisteristä.
Jäsenistön monimuotoisuus otettiin huomioon suunniteltaessa palveluja jäsenistölle. Tapahtumat olivat monipuolisia,
sisällöltään erilaisia ja kestoltaan eripituisia. Vuoden aikana kiinnitettiin erityistä huomiota nuorille suunnatun
toiminnan järjestämiseen. Syksyn perhepäivien ohjelma toteutettiin eriytetysti eri-ikäisille osallistujille. Syksyn
perhepäivien nuorten ohjelmaosuuteen järjestettiin nuorista toimiva raati, jonka tarkoituksena oli se, että nuoret itse
pääsevät vaikuttamaan heille järjestettävään toimintaan. Projektityöntekijä kutsui nuoria tapahtumaan sekä
suunnitteli syksyn perhepäiville omat työpajat, jossa nuoret pääsivät suunnittelemaan ja unelmoimaan unelmien
tapahtuman. Nuorten ideoista ja toiveista toiminnan suhteen koostettiin kokonaisuus, jota tullaan käyttämään
jatkossa tapahtumia suunnitellessa.
Jäseniin oltiin aktiivisesti yhteydessä eri viestintäkanavia kautta. Facebook toimi hyvin ajankohtaisen tiedon ja
toiminnan tiedottamisessa. Vuoden aikana lähetetiin 8 eri sähköistä jäsenkirjettä, joissa uutisoitiin ajankohtaisesta
liiton toiminnasta. Jäsenkirjeet sisälsivät tietoa vertaisperhekursseista ja tapahtumista, terveisiä Perhepäiviltä sekä
tietoa valtakunnallisesta jäsenkyselystä. Jäsentiedottamista toteutettiin myös verkkosivujen kautta. Verkkosivujen
ajankohtais- ja tulevat tapahtumat-osiot palvelevat ajankohtaisen tiedon jakamisessa jäsenistöä. Jäsenistöä
neuvottiin myös henkilökohtaisella tasolla puhelimitse ja sähköpostitse sekä verkkosivujen palaute- ja
kommenttiosioiden kautta. Jäsenien yhteydenotot koskivat pääasiassa jäseneksi liittymistä, ajankohtaisten
tapahtumien tiedusteluja, ensi tieota sekä yhteystietojen päivittämistä. Lisäksi jäsenyhdistyksiä autettiin
hallinnollisissa toimissa kuten postituksessa, tapahtumien järjestelyissä sekä jäsenrekisterin hallinnassa. Liitto palveli
myös muita kuin jäseniä antamalla neuvontaa ja apua.
Jäsenistön ja perheiden toiveita ja tarpeita kysyttiin jäsenkyselyllä, jonka tuloksia hyödynnettiin liiton toiminnassa.
Jäsenkyselyt tehtiin heinä-elokuussa 2016. Jäsenkyselyyn vastasi 89 jäsenperhettä. Vastaajista 56,2% on ollut
jäsenenä yli 5 vuotta, 32,6% on ollut jäsenenä yli vuoden ja 10,1% on ollut jäsenenä alle vuoden. 11,2% vastaajista
toimi luottamustehtävissä. Tärkeimpinä toiminta-alueina pidettiin 1. Vertaistuen ja tiedon tarjoaminen perheille
vertaisperhekurssien muodossa 73% 2. Vertaistuen mahdollistaminen lapsille ja nuorille leirien muodossa 65,2%
3. Tiedottaminen Nappi-lehden, nettisivujen, Facebookin ja jäsenpostin avulla 53,9%. Kyselyn mukaan
vertaisperhekurssien tärkeimpiä ja toivotuimpia asioita olivat kouluasiat, ammatinvalinta ja jatko-opiskelu, kieli ja
kommunikaatio sekä arjessa jaksaminen. Kiinnostavimmat kuulo-alaan liittyvät aiheet olivat kuulokojeasiat,
keskivaikeat kuulovammat ja lievät kuulovammat. Kyselyn mukaan jäsenet toivat eniten viikonlopun kestäviä
kursseja. Vertaistoiminnalta toivottiin tietoa, yhteistä tekemistä, vertaistukea ja vapaata yhdessä oloa.
Vertaistoiminnan haluttiin olevan suunnattu koko perheelle, jossa on osin eriytettyä toimintaa aikuisille ja lapsille.
Kurssien toivottiin sijoittuvan eri puolille Suomea. Tärkeimpinä viestintäkanavina pidettiin Nappi- lehteä, jäsenkirjettä
ja facebook-sivuja. Kyselyn mukaan edunvalvonnan toivotaan keskittyvän tasa-arvon lisäämiseen jatkokoulutus- ja
ammatinvalinta-asioissa, päivähoidon ja opetustoiminnan kehittämiseen ja kuntoutustoiminnan kehittämiseen.
Edunvalvonnassa tärkeänä pidettiin opettajien ja koulun muun henkilökunnan osaamisen lisäämistä (tieto
kuulovammoista), tulkkien saamista (erityisesti ruotsinkieliset perheet), kuntoutuksen eriarvoisuuden vähentämistä
ja vammaiskorttia kuulovammaisille.

20
9. TOIMINNAN RESURSSIT
9.1 Hallinto
Toimisto ja henkilöstö
Liiton toimisto sijaitsee Valkeassa talossa Helsingissä. Liiton palveluksessa olivat toiminnanjohtaja Sari Suokas,
järjestösihteeri Pinja Aaltonen sekä vertaistyökoordinaattori Hanni Rikala, joka oli opintovapaalla 1.1.-30.4.
Vertaistyökoordinaattori irtisanoutui opintovapaansa päätyttyä siirryttyään toisen työnantajan palvelukseen.
Vertaistyökoordinaattorin sijaisina toimivat Marika Koski 1.1.-29.2. 80%.n työajalla, Riikka Pöyhönen 1.2.-30.4
100%:n työajalla ja 1.-31.5. 80%:n työajalla. Uusi vakituinen vertaistyöntekijä saatiin palkattua pitkäksi venyneen
rekrytointiprosessin jälkeen 10.8. alkaen. Uudeksi vertaistoiminnan suunnittelijaksi palkattiin Teija Järvenpää. Ray
myönsi liitolle vuoden määräaikaisen Paikka auki-avustuksen, joka on tarkoitettu alle 29-vuotiaan kuulovammaisen
nuoren palkkaamiseen liiton yleishyödyllisin tehtäviin. Paikka auki-työntekijä Iida Heinämäki aloitti 14.3. Nappi-lehden
tuottaminen hoidettiin ulkopuolisena ostopalveluna: lehdellä oli toimittaja, valokuvaaja, taittaja ja kääntäjä. Nappilehden toimittajana toimi Jukka Vuorio, taittajana Tapio Lipasti, valokuvaajana Elina Penninkangas ja hallituksen
jäsen Hannele Rabb vastasi ruotsin kielen käännöksistä. Kirjanpitopalvelut ostettiin Kuurojen Palvelusäätiön ja
Kuuloliiton perustamalta VaTa Järjestöpalvelu Oy:ltä. Tietoliikennejärjestelmän ylläpitopalvelut ostettiin Kiinteistö Oy
Valkealta talolta. Liiton tilintarkastajina toimivat KHT Johanna Hildén Nexia Oy:stä (varalla Katja Hanski Nexia Oy:stä)
ja KHT Raija Porokka-Maunuksela (varalla KHT, JHTT Outi Koskinen).
Toiminnanjohtaja osallistui pro bono Kehityspiikki Consulting Oy:n järjestämään 15-tuntiseen johtamiskoulutukseen
keväällä. Järjestösihteeri osallistui RAY:n viestintäpäivä-koulutukseen ja WordPress-kurssille. Paikka auki- työntekijä
osallistui Allianssi ry:n järjestämään Toiminnallisia menetelmiä osallistamiseen-koulutukseen.
Toimistohenkilökunnalle järjestettiin ryhmämuotoista työnohjausta keväällä ja syksyllä yhteensä 9 x 1,5h.
Toiminnanjohtaja osallistui seitsemän muun sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toiminnanjohtajien esimiehille
tarkoitettuun ryhmätyönohjaukseen 7 kertaa á 2 h vuoden aikana. Henkilökunta piti säännöllisesti viikoittaisia
toimistopalavereita, jonka tarkoituksena oli käydä läpi kunkin työtilannetta, kertoa ajankohtaisista asioista ja jakaa
asiantuntijuutta. Henkilökunnan yksipäiväiset toiminnan suunnittelupäivät pidettiin 13.4. ja 14.6. Helsingissä.
Kehityskeskustelut toteutettiin loppuvuodesta. Lisäksi hallitus ja työntekijät kokoontuivat yhteiseen
strategiaviikonloppuun, joka pidettiin 17.-18.9. m/s m/s Baltic Queenilla.

Liittokokous, hallitus ja työ- ja talousvaliokunta
Kevätliittokokous pidettiin 15.5. Hotelli Kiljavanrannassa Nurmijärvellä. Kokoukseen osallistui 8 virallista edustajaa
11 jäsenyhdistyksestä. Kokouksessa käsiteltyjen sääntömääräisten asioiden lisäksi kokousväelle esiteltiin liiton
strategiatyön tilanne ja keskusteltiin liiton toiminnan tavoitteista.
Syysliittokokous järjestettiin 20.11. Vaasassa. Kokouksessa oli 11 virallista edustajaa 13 yhdistyksestä. Kokouksessa
käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja hyväksyttiin liiton historian ensimmäinen toimintastrategia. Liiton puheenjohtajaksi
valittiin uudelleen Irja Seilola ja varapuheenjohtajaksi Kirsi Pohjalainen.
Hallitukseen kuuluivat toimintavuonna puheenjohtaja Irja Seilola, varapuheenjohtaja Kirsi Pohjainen sekä jäsenet:
varsinainen jäsen:

henkilökohtainen varajäsen:

Hannele Rabb, DHBS
Hannele Rissanen, Keski-Suomen KLT
Minna Pajari, KLTRiihimäki
Elina Pokki, KLT Helsinki
Sirpa Pohjalainen, Kuopion ja Joensuun KLT
Jarno Saurento, Lapin KLT
Anna Kiviniemi-Pulli, Oulun KLT
Anu Juutilainen, Saimaan KLT
Taina Lehtimäki, Satakunnan KLT
Kaisa Tossavainen, Tampereen KLT
Sara Suvanto, Turun KLT

-Teija Viiru
Maarit Widberg-Palo
Outi Kujala
Kaie Hyvönen
Minna Rasi
Marja Linsuri
-Anne Kuusiluoto
-Heidi Kallionpää

Hallitus kokoontui vuoden aikana kymmenen kertaa. Käsiteltyjä pykäliä kertyi 117 kpl.
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Työ- ja talousvaliokuntaan (TTV) kuuluivat Irja Seilola, Kirsi Pohjainen, Minna Pajari ja Sirpa Pohjalainen. Sen
tehtävänä oli toimia toiminnanjohtajan apuna ja valmistella hallituksen kokouksiin tehtävät esitykset. TTV kokoontui
vuoden aikana kolme kertaa.

Työryhmät
Tiedotustyöryhmä
Tiedotustyöryhmän tehtäviksi määriteltiin liiton viestinnän kokonaissuunnittelu ja kehittäminen viestintästrategian
mukaisesti. Työryhmä toimi myös Nappi-lehden toimitusryhmänä. Työryhmään kuuluivat puheenjohtaja Irja Seilola,
Sanna Loukusa, Hannele Rabb, Sara Suvanto ja Minna Rasi sekä työntekijöistä Nappi-toimittaja, toiminnanjohtaja
ja järjestösihteeri, joka toimi sihteerinä. Kokouksia pidettiin 3. Kokouksissa käsiteltiin mm. graafisen ilmeen sisältöä,
kehitettiin jäsenyhdistysten näkyvyyttä liiton Nappi-lehdessä ja suunniteltiin jäsenkyselyä.
Vertaistyöryhmä
Työryhmän tehtävänä oli liiton koko vertaistoiminnan suunnittelu, konseptointi ja kehittäminen. Työryhmään kuuluivat
Kirsi Pohjalainen, Irja Seilola, Anu Juutilainen, Anna Kiviniemi-Pulli ja Mari Kujanpää sekä työntekijöistä
toiminnanjohtaja, projektityöntekijä ja vertaistoiminnan suunnittelija, joka toimi kokousten koollekutsujana ja
sihteerinä. Työryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Kokouksissa käsiteltiin mm. vertaisperhekurssien
linjauksia, vertaistoiminnan konseptointia ja suunniteltiin seuraavan vuoden kurssikalenteria.
Edunvalvontatyöryhmä
Edunvalvontatyöryhmän tehtävänä oli liiton edunvalvonnan kokonaissuunnittelu ja kehittäminen, edunvalvontasuunnitelman tekeminen sekä lausuntojen ja kannanottojen valmistelu. Työryhmään kuuluivat puheenjohtaja
Irja Seilola, Sanna Loukusa, Minna Pajari ja Maarit Widberg-Palo. Koollekutsujana ja sihteerinä toimii
toiminnanjohtaja. Työryhmä kokoontui kaksi kertaa.

9.2 Talous
Liiton talous perustui Raha-automaattiyhdistyksen ay-yleisavustukseen 182.000 € ja Ak-kohdennettuun avustukseen
153.000 €. Lisäksi Ray:n Kuulovain.fi-tietoportaalille myöntämästä c-avustusta siirtyi 12.026 € vuodelle 2016. Sen
avulla tuotettiin uutta sisältöä ja uusittiin Kuuloavaimen esite ja 5 uutta postikorttia. Paikka auki-avustuksen summa
oli 34.550 €.
Oma varainhankinta koostui jäsenmaksuista, tapahtumien ja kurssien omavastuuosuuksista sekä Nappi-lehden
ilmoitus- ja tilaustuotoista. Omavastuuosuudet on kirjattu kunkin tilaisuuden tai tapahtuman kustannuspaikalle.
Nappi-lehden tuotot sisältyvät tilinpäätöksessä kohtaan tiedotus ja viestintä.
Liitto sai muita avustuksia seuraavasti: Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö 10.000€, S. ja A. Bovalliuksen Säätiö
8.000 €, Stiftelsen 7:nde Mars Fonden 2.500 €, Suomen Kulttuurirahaston Pohjanmaan rahasto 4.000 €, Föreningen
Konstsamfundet R.F. 2.000 €, Ragnar Ekbergin Säätiö 5.000 €, Emilie och Rudolf Gesellius fond 1.000 € ja Brita
Maria Renlunds Minne 5.000 €. Ragnar Ekbergin Säätiöltä saadun avustuksen turvin liiton kursseille ja tapahtumiin
voitiin myöntää maksuvapautuksia vähävaraisille perheille.
Taloutta hoidettiin hyväksytyn budjetin puitteissa ja sitä seurattiin kuukausittaisten tuloslaskelmien, taseiden ja
kustannuspaikkaseurannan avulla.
Liitto myönsi stipendejä seuraavasti: Valteri-Onervan viittoville 9.luokkalaisille 300 € leirikoulua varten, Teresa
Tiaiselle 150 € lukuvuosimaksuun kuurojen yliopistossa Amerikassa, Ida Fahllundille 150 € kielikurssia varten ja
Annika Uutulle 150 € kansainvälisen kilpaharrastuksen kuluihin.
Tilikauden ylijäämä oli 14.050,55 €.

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 18.3.2017.

