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JOHDANTO

KLVL ry edistää osaltaan kuulovammaisten lasten perheiden
hyvinvointia
Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry (KLVL) on valtakunnallinen
järjestö, joka tarkoitettu kaikille perheille, joissa on kuulovammainen lapsi tai
nuori. Liitto tarjoaa vertaistoimintaa kuulovammaisten lasten perheille, huolehtii
edunvalvonnasta sekä jakaa tietoa kuulovammaisuudesta kuulovammaisen
lapsen lähipiirille ja viranomaisille. Kuulovammaisilla tarkoitetaan liiton toiminnassa lapsia ja nuoria, joilla on kuulovamma riippumatta kuulovamman asteesta
tai laadusta.
Tässä dokumentissa on kuvattu Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liiton
strategia vuoteen 2021 asti. Liiton nimestä käytetään lyhennettä KLVL tai
pelkästään sanaa liitto.
Strategiatyö sisälsi perusteellisen taustatyön liiton nykytilanteesta, jota tehtiin
sidosryhmäkyselyn, lukuisten analyysien, jäsenkyselyiden ja sidosryhmien kanssa
toteutetun workshopin avulla.
Strategia on kuvaus siitä, miten KLVL käyttää resurssit tässä asiakirjassa kerrottujen tavoitteiden ja tärkeiksi kokemisensa asioiden saavuttamiseksi. Se kertoo
ne keinot, joilla perustehtävästä (missiosta) nouseva visio eli tulevaisuudenkuva
saadaan toteutumaan. Siinä kuvataan, millaiset arvot ovat toiminnan peruspilareina ja millaisena liiton tulevaisuuden suuntaviivat näyttäytyvät. Liiton toiminta
on koko olemassaolon perustunut kolmeen ydintehtävään: tiedon välittämiseen,
vertaistoimintaan ja edunvalvontaan. Nämä ovat edelleen ne kolme peruspilaria,
joiden avulla kuulovammaisten perheet kohtaavat toisensa aina uudelleen.

2.

KLVL:N TULEVAISUUDEN SUUNTAVIIVAT

Tässä osiossa kerrotaan strategiatyön tulokset: missio eli perustehtävä, toiminnan
taustalla olevat arvot, visio eli tulevaisuuden kuva sekä toiminnan painopisteet
tavoitteineen ja keinoineen. Lopussa on lyhyt kappale strategian hyödyntämisestä
ja arvioinnista.
2.1 Missio
Liiton perustehtävä eli missio määrittää syyn, miksi ja kenelle KLVL on olemassa.
Liiton perustehtävä on yhteiskunnassa tapahtuneiden muutosten vuoksi ajautunut kauemmas nykyisten sääntöjen määrittämästä toiminnan tarkoituksesta,
jossa puhutaan mm. viittomakielen aseman parantamisestä, eikä siinä mainita
vertaistoiminnasta mitään. Missio siirretään liiton sääntöihin, jotka on tarkoitus
päivittää strategiakauden aikana.
Missio vastaa kysymyksiin mitä liitto tekee, kenelle, miksi ja miten. Liitto on
tarkoitettu perheille, jossa on kuulovammainen lapsi tai nuori. 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.
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.

2.2 Arvot, VITA
Arvot määrittävät sen, millaisia asioita KLVL pitää tärkeinä. Ne antavat ankkurit
kaikelle toiminnalle, jota liitossa tehdään. Strategiatyöskentelyssä arvot saivat
lyhenteen VITA: vertaisuus – ilo – tasa-arvoisuus ja avoimuus.

Vertaisuus

Vertaisuus
Vertaisuuden keskiössä on perheiden hyvinvointi. Vertaisuuden arvostaminen
näkyy kokemusten ja kokemustarinoiden jakamisena sekä kokemusasiantuntijuuden hyödyntämisenä.

Avoimuus

Tasa-arvoisuus

Ilo

Ilo
Ilo on jotakin, joka on jaettavissa toisille. Ilossa yhdistyvät yhdessä tekemisen
me-hengen voima ja aito välittäminen.
Tasa-arvoisuus
Tasa-arvoisuus tarkoittaa erilaisuuden hyväksymistä. Kaikkia kohdellaan samalla
tavalla huolimatta kuulovammadiagnoosista tai perheiden omista valinnoista.
Avoimuus
Avoimuus pitää sisällään läpinäkyvyyden, suvaitsevaisuuden ja moniarvoisuuden.
Asioihin suhtaudutaan avarakatseisesti ja perheitä kuunnellaan herkällä korvalla.
Avoimuuteen kuuluu myös rohkeus kokeilla uutta.

Kuulovammaisten Lasten
Vanhempien Liitto ry edistää kaikkien
kuulovammaisten lasten oikeutta laadukkaaseen
ja tasa-arvoiseen elämään. Liittotoimii perheiden
asiantuntijuuden kokoajana ja lisää kuulovammatietoisuutta yhteiskunnassa.

Päämäärät
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

2.3 Visio
Visio eli tulevaisuuden näky tai -kuva kertoo sen, mihin suuntaan KLVL:n
toimintaa ollaan viemässä. Se on tulevaisuuden johtotähti ja päämäärä, jota
tavoitellaan strategisten painopisteiden avulla.

2.4 Painopisteet ja toimenpiteet 2017 – 2021
Tässä luvussa kerrotaan, millaiset painopisteet nousivat tärkeimmiksi strategiaprosessin aikana. Strategiset painopisteet ovat niitä asioita, joiden avulla KLVL
pääsee toteuttamaan määrittämäänsä visiota. Painopisteet muotoutuivat liiton
ydintehtävistä. Kullekin ydintoiminnolle asetettiin päämäärä, niistä kumpuavat
tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteisiin on tarkoitus päästä. Tavoitteita ja
toimenpiteitä päivitetään tarpeen mukaan kesken strategiakauden. Toimenpiteet
on kirjattu vuosittaisiin toimintasuunnitelmiin.

Tavoitteet
• Jäsenten tarpeita vastaavan järjestötoiminnan järjestäminen
• Vertaistoiminnan toimintamallien ja
yhtenäisen toimintakulttuurin luominen
valtakunnallisesti ja paikallisesti
• Jäsenyhdistysten toimintaedellytysten
parantaminen
• Alueellisen toiminnan aktivoiminen

• Liiton näkyvyyden lisääminen
yhdistysten ja jäsenistön suuntaan
• Liiton tunnettuuden lisääminen
perheiden kanssa olevien eri alan
ammattilaisten keskuudessa
• Uusien (jäsen)perheiden tavoittaminen
• Liiton tunnettuuden lisääminen eri
medioissa

• Kuulovammaisten lasten perheiden
arjen tukeminen
• Edesautetaan perheiden oikeutta saada
tarvitsemansa palvelut, kuntoutus ja
hoito
• Edunvalvonnan konkretisoi(tu)minen
(tulokset näkyviin)

3.

STRATEGIAN HYÖDYNTÄMINEN JA ARVIOINTI

Tämä strategia astuu voimaan vuoden 2017 alusta. Siitä johdetaan vuosittaiset
toimintasuunnitelmat. Painopisteiden tavoitteita mitataan toimintasuunnitelmiin asetettujen mittareiden avulla ja niiden toteutumista arvioidaan toimintakertomuksissa. Arvioinnin tarkoituksena on tuottaa soveltamiskelpoista tietoa
suunnitteluun, toiminnan kehittämiseen ja päätöksentekoon. Arvioinnin tehtävä
on tuottaa tietoa, ovatko tehdyt päätökset toteutuneet, miten tehokasta toiminta on ollut ja saavutettiinko päätöksillä sellaista vaikuttavuutta, jota tavoiteltiin.
Arvioinnin avulla KLVL:n toimintaa voidaan muuttaa haluttuun suuntaan.
Liiton hallitus seuraa strategisten tavoitteiden toteutumista. Strategiaa päivitetään tarvittaessa ennen strategiakauden päättymistä ja seuraavan strategian
työstäminen aloitetaan vuonna 2019.
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