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JOHDANTO 
 

 

Kuva 1. Kuurojen Liiton strategiset tavoitteet vuosille 2021 -2025 

 

Vuoden 2023 toimintasuunnitelmalla edistetään sekä liiton strategisten tavoitteiden toteuttamista 

että liiton perustoimintoja. 

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelma ja sen lukuisat viittomakieliä koskevat kirjaukset 

päättyvät toimintavuoden keväällä, jolloin on eduskuntavaalit huhtikuussa 2023. Näin ollen heti 

vuoden alusta varmistetaan mahdollisimman monen kirjauksen toteuttaminen yhteistyössä 

ministeriöiden kanssa. Myös vuoden 2022 puolella alkanutta uuden hallitusohjelman sisältöön 

vaikuttamista jatketaan heti vuoden alusta alkaen hallitusohjelmaneuvotteluihin asti. Keskeistä on 

varmistaa hyvinvointialueiden viittomakielisten palvelujen ja tulkkauspalvelujen saanti, 

viittomakielten elvytyksen ja totuus- ja sovintoprosessin jatkuminen, viittomakielisen 

tiedonsaannin turvaaminen ja viittomakielisten yhdenvertaisuuden vahvistaminen työelämässä. 

Liittokokouksen hyväksymää vuotta 2023 koskevaa toimintasuunnitelmaa tullaan työstämään vielä 

tarkemmin prosessien välisenä yhteistyönä työntekijöiden työryhmissä. Kukin työryhmä ottaa 

vastuulleen yhteen strategiseen tavoitteeseen liittyvät toimenpiteet, joiden toteuttaminen 

koordinoidaan yhdessä.  Tämä yksityiskohtaisempi suunnitelma toimii myös liiton vuotta 2023 

koskevien hakemusten pohjana syksyn 2022 aikana. Lisäksi toimintasuunnitelmaa tullaan 

päivittämään vielä joulukuun 2022 ja tammikuun 2023 aikana, koska silloin on tarkemmin tiedossa 

liiton avustusten tilanne. 
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Strategisten tavoitteiden toimeenpanossa on tärkeää huomioida myös se, miten siinä osallistetaan 

jäsenyhdistykset ja liiton sidosryhmät ja kumppanit mukaan, koska näin tavoitteiden vaikuttavuus 

yhteistyössä olisi suurempi aina arkipäivän oikeuksien toteutumisesta alkaen lainsäädännön 

kehittämiseen ja arviointiin asti. Esimerkiksi jäsenyhdistykset voisivat huomioida liiton strategiset 

tavoitteet ja toimintasuunnitelman omissa toimintasuunnitelmissaan, joilla voitaisiin edistää 

yhdistysten toiminta-alueilla asuvien jäsenten perusoikeuksien toteutumista. 

 

VIITTOMAKIELI- JA VAIKUTTAMISTYÖ 

 

Viittomakieli- ja vaikuttamistyöhön kuuluvat oikeuksienvalvonta, viittomakielityö, viittomakielinen 

kirjasto, liiton kirjastopalvelut ja kehitysyhteistyö. Viittomakieli- ja vaikuttamistyö keskittyy 

viittomakielisten kielellisten sekä ihmisoikeuksien edistämiseen. Viittomakielilaki (359/2015) ja 

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimus (2006) toimivat toimintamme 

viitekehyksenä. Sanna Marinin hallitusohjelman (2019-2023) kirjauksia ja niiden toimeenpanoa 

arvioidaan toimintavuonna ja vaikuttamistyö uuteen hallitusohjelmaan käynnistyy eri kampanjoilla 

yhteistyössä viestinnän kanssa sekä verkostoitumalla eri sidosryhmien, kuten eduskunnan 

viittomakielten verkoston ja ihmisoikeus- ja vammaisjärjestöjen kanssa. Kuurojen Liitto ylläpitää 

omaa kirjastotoimintaa ostopalveluilla Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa. 

Viittomakieli- ja vaikuttamistyön prosessilla on kaksi työryhmää; viittomakielten elvytystyöryhmä 

ja kansainvälinen toimikunta.  

 

Oikeuksienvalvonta ja vaikuttamistyö 

 

Oikeuksienvalvonta kohdistuu sekä kielellisiin että vammaisoikeuksiin. Viittomakielisten tietoisuus 

oikeuksistaan on edelleen heikkoa, sillä viranomaiset eivät aina hoida tiedottamisvelvoitettaan.  

Vaikuttamistyön kohteena ovat viranomaiset ja poliittiset päättäjät (ml. lainsäädäntötyö), koska 

myös heidän tietoisuutensa viittomakielisten perus- ja ihmisoikeuksista on usein heikkoa. Liitto 

pyrkii saamaan viittomakieliasioita seuraavaan hallitusohjelmaan. Vaikuttamistyötä jatketaan 

jakamalla aktiivisesti kokemus- ja asiantuntijatietoa.  

Viittomakielibarometri 2020 osoitti, että 87 % viittomakielisten asioimistilanteista ovat sellaisia, 

joissa ei ole toimittu lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Liitto pyrkii varmistamaan, että 

julkisista palveluista tiedotetaan kuuroille molemmilla viittomakielillä ja että erilaiset 

asiointipalvelut ovat saavutettavia viittomakielisille. 

Erityisasiantuntijoiden toiminnan pääpainopisteitä on kolme:  

1. Lisätään edelleen viittomakieltä käyttävien tietoisuutta kielellisistä ja vammaisoikeuksistaan. 

Tällä tuetaan sekä yksilön että yhteisön osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia ja sitä kautta 

hyvinvointia. Yksilötason oikeuksienvalvonnassa huolehditaan, että jokainen saa tilanteeseensa 

neuvontaa. (Yhteistyö AK 6 kanssa). 
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2. Osana viittomakielisyyden vahvistamista tuetaan viittomakielisten kielipesäkokeilujen 

käynnistymistä (rahoitusehdolla) ja vaikutetaan vammaispalvelulain toimeenpanoon niin, että 

kuurojen ja kuulovammaisten lasten perheet saavat paremmin viittomakielen opetusta. 

Viittomakielten käyttöä koskevia lakimuutoksia varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa 

kiirehditään. Lisäksi vahvistetaan asioita käytännössä lisäämällä osaamista uuden viittomakielisten 

varhaiskasvatus -verkoston (työnimi) avulla.  

3. Liitto ja sen yhteistyökumppanit edistävät viittomakielisten osallistumista erityislainsäädännön 

kehittämiseen sekä suomalaisen että suomenruotsalaisen viittomakielen osalta: 

• sote-palveluiden ja hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen huomioiden 
viittomakielisten tarpeet 

• tulkkauspalveluiden kokonaisarviointi sekä tulkkauspalveluhankintojen vaikutusten 
seuranta, yhteistyö tulkkitoiminnan yhteistyöryhmän kanssa 

• tuetaan viittomakieliasioiden neuvottelukunnan työtä, erityisesti viittomakielilain 
arvioinnin ja kehittämisen osalta 

• varmistetaan suomenruotsalaisen viittomakielen elvytystoimenpiteiden jatkuminen 
Språkplan-dokumentin mukaisesti sekä tutkimuksen eteneminen 

• Viranomaispalveluihin ja hätäkeskukseen saa yhteyden saavutettavalla tavalla. 
Viittomakielisen hätäpuhelun jatkotyössä tuodaan viittomakielisten tarpeet mukaan 
suunnitteluun. 

Viittomakielen päivän seminaarissa 13.2.2023 jaetaan Viittomakieliteko –tunnustuspalkinto sekä 

esitellään ajankohtaisia aiheita viittomakielialalla.  

Rahoitus: STEA, yleisavustus 

 

Viittomakielityö 

 

Suvi-sanakirja, kielineuvonta ja viittomakielten lautakunta  

   
Suvi-sanakirjaan toimitetaan 200–300 suomalaisen ja 30 suomenruotsalaisen viittomakielen 
sanakirja-artikkelia. Osaan artikkeleista tuotetaan myös viitottuja esimerkkilauseita. Suvi-sivuston 
käytettävyyttä parannetaan ja julkaisualustan uudistamista jatketaan. 
 
Viittomakielten kielineuvontapalvelu vastaa kielenkäyttäjien kysymyksiin ja ottaa vastaan 
kysymyksiä video- ja tekstiviesteinä, videopuheluina ja sähköpostitse. Osa vastauksissa esille 
tulleista viittomista julkaistaan Suvi- ja SignWiki-sanakirjoissa. Lisäksi laaditaan sekä 
kielitietoisuutta tukevia videoita että videoita eri aiheista, jotka pohdituttavat 
kielenkäyttäjiä. Kielenkäyttäjille järjestetään 4 työpajaa (2 pajaa/viittomakieli), joista kussakin 
käsitellään jotakin tiettyä, esimerkiksi viittomistoon tai lauserakenteeseen liittyvää aihetta. 
 
Kotimaisten kielten keskuksen viittomakielten lautakunta pitää neljä kokousta. Työntekijät 
tuottavat lautakunnan pöytäkirjat suomeksi ja ruotsiksi sekä viittovat kokouksen pääkohdat 
suomalaisella viittomakielellä. Lautakunta tiedottaa toiminnastaan Kuurojen Liiton verkkosivuilla. 
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Tehdään tiivistä yhteistyötä Jyväskylän ja Helsingin yliopiston kanssa mm. korpustyöhön ja 
kielenelvytykseen liittyen. Toimitaan Suomen vastuutahona pohjoismaisessa viittomakielten 
verkostossa. 
 
 

SignWiki-kansalaissanakirjat ja kielityöpajat 

 

Viittomakielisten mahdollisuudet tutustua omaan kieleensä ja tutkia sitä ovat yleissivistävän 

koulutuksen puitteissa edelleen aika vähäisiä. Suomalaisen ja suomenruotsalaisen viittomakielen 

kansalaissanakirjatoiminta tarjoaa siihen mahdollisuuden kaikille kielenkäyttäjille riippumatta 

heidän iästään tai ammatillisesta taustastaan. 

Kansalaissanakirjatyön keskiössä tulee jatkumaan lapsiperheille suunnatun materiaalin 

kartuttaminen sekä nuorille suunnattu kielellinen materiaali. Kielenkäyttäjien kielitietoisuutta 

kartutetaan muun muassa työpajoissa, jotka tarjoavat mahdollisuuden kokoontua yhteen 

keskustelemaan omasta kielestä. Nämä kohtaamiset tukevat pajoihin osallistuneiden kielellistä ja 

yhteisöllistä vahvistumista. Työpajoja (4 svk ja 2 srvk, sekä yhteisiä teematyöpajoja) järjestetään 

yhteistyössä kuurojenyhdistysten ja kumppanijärjestöjen kanssa sekä tavalliseen tapaan fyysisesti 

tavaten, että tarpeen vaatiessa etänä Zoom-ohjelmaa käyttäen. Kansalaissanakirjatyöhön 

osallistuville tarjotaan myös teknistä ja kieliaineksen tuottamiseen liittyvää neuvontaa. 

Rahoitus: STEA Ak9 (SignWiki ja kielityöpajat) ja opetus- ja kulttuuriministeriö (sanakirjatyö, 

viittomakielten huolto ja kielineuvonta) 

 

Viittomakielinen kirjasto 

 
 
Viittomakielisen kirjaston tehtävänä on tukea, ylläpitää ja edistää viittomakielistä kielellistä 
kulttuuria. Tehtävän täyttämiseksi kirjasto kerää, tuottaa ja julkaisee viittomakielistä kulttuuria 
sisältäviä videotallenteita avoimesti kaikkien saataville. Aineistotuotannossa huomioidaan eri-
ikäiset viittomakieliset sekä suomenruotsalainen viittomakieli.    
 
Vuonna 2023 kirjaston oma aineistotuotanto painottuu seniorien kertomiin tarinoihin 
viittomakielisen yhteisön elämästä, koulunkäynnistä sekä yhdistys- ja kulttuuritapahtumista eri 
vuosikymmenillä. Nämä tarinat ovat osa liiton strategiaan sisältyvää kielenelvytystä. Tarinoista 
tehtävät tallenteet tukevat kieli-, kulttuuri- ja kerrontaperinteen säilymistä sekä siirtymistä 
sukupolvelta toiselle. Senioritarinoiden ohella aineistotuotannossa huomioidaan kirjaston 
asiakkaiden esittämät toiveet ja ehdotukset.  
 
Aineistotuotannossa kirjasto tekee yhteistyötä Kuurojen Liiton viestinnän ja kulttuuritoiminnan 
sekä viittomakielistä mediatuotantoa tekevien yritysten ja kuurojen historiaa lähellä olevien 
toimijoiden kanssa. Kirjasto tallentaa ja julkaisee viittomakielisten teatterViieiden esityksiä. 
Lastenaineiston tuotannossa jatketaan yhteistyötä Ylen lasten ja nuorten toimituksen kanssa.  
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Viittomakielinen kirjasto markkinoi palveluaan aktiivisesti sekä viittomakielisen yhteisön sisällä 
että valtaväestölle ja tekee viittomakieltä ja viittomakielistä kulttuuria tunnetuksi maassamme. 
Aineisto tekstitetään tai tulkataan puheelle mahdollisuuksien mukaan, jotta aineisto olisi 
saavutettava myös ei-viittomakielisille.  
 
Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö  
 

Kehitysyhteistyö  

 

Kuurojen Liitolla on vuonna 2023 viisi kehitysyhteistyöhanketta: 

 

Albanian kuurojen liiton edunvalvonta-, järjestö-, viittomakielen-, tulkkikoulutuksen kapasiteettien 

vahvistaminen sekä kuurojen opetuksen kehittämisen tukeminen Albaniassa (2022-25) 

Kambodzhan kuurojen yhteisön ja sen johtajuuden vahvistaminen (2022-25) 

Kosovon kuurojen liiton edunvalvonta-, järjestö-, viittomakielen-, tulkkikoulutuksen kapasiteettien 

vahvistaminen sekä kuurojen opetuksen kehittämisen tukeminen Kosovossa (2022-25) 

Malawin kuurojen liiton järjestö-, edunvalvonta- ja viittomakielityön tukeminen, vaihe 2 (2022-25) 

Yhteishanke uuden kuurojen etelän kumppanin kanssa (2022-25, hankkeen kohdemaa valitaan 

kevään 2022 kuluessa ja hanke suunnitellaan lokakuuhun 2022 mennessä). 

  

Kaikkien viiden hankkeen yhteisenä päätavoitteena on se, että kohdemaiden kuurojen ja 

viittomakielisten tietoisuus omista oikeuksista parantuu, viittomakielisten kielitietoisuus lisääntyy 

ja kuurojen ja viittomakielisten osallistaminen yhteiskunnallisiin asioihin parantuu. 

 

Ensisijaisia asiakkaita ovat etelän kumppanijärjestöt (Albanian kuurojen liitto ANAD, Kosovon 

kuurojen liitto KAD, Malawin kuurojen liitto MANAD, Maryknoll Cambodia/uusi kumppani 

Kambodzhassa, uusi etelän kuurojen järjestö), niiden jäsenistö ja maan kuurot hyödynsaajat. 

Lisäksi asiakkaita ovat paikalliset viranomaistahot ja vammaisjärjestöt ja vaikuttamisfoorumit. 

Järjestötyön (Albania, Kambodzha, Kosovo, Malawi, uusi etelän kuurojen järjestö),) osalta 

ensisijaiset kohderyhmät ovat kuurojen kansallisen järjestön työntekijät, hallituksen jäsenet, 

nuoriso- ja naisjaostojen jäsenet, paikallisyhdistysten aktivistit. Edunvalvonnan (Albania, 

Kambodzha, Kosovo, Malawi, uusi etelän kuurojen järjestö) kohderyhmät ovat kansalliset ja 

paikalliset viranomaistahot ja vaikuttamisfoorumit. Viittomakielityön/tutkimuksen (Albania, 

Kosovo, Malawi, mahdollisesti uusi etelän kuurojen järjestö) ensisijainen kohderyhmä ovat 

koulutettavat sanakirjatyöntekijät ja -työryhmät. Tulkkikoulutuksen (Albania, Kosovo) kohderyhmä 

on tulkkikoulutettavat ja opetuksen kehittämisen (Albania, Kosovo, Malawi) osalta kuurot 

viittomakielen opettajat ja luokka-avustajat.                                                        

 

Hankerahoitus: 

606.500€ (Vammaiskumppanuus/Ulkoministeriö) 

49.176€ (Kuurojen Liiton omarahoitus) 

655.676€ (hankerahoitus yhteensä) 
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8.400€ (arvio Kuurojen Liiton Vammaiskumppanuuden omarahoitusosuudesta) 

57.576€ (Kuurojen Liiton rahoitus yhteensä) 

 

 

 

 

VIESTINTÄ JA VERTAISTUKI  

 
 

Viestintä  
 

Toimintaan sisältyvät liiton ulkoinen ja sisäinen viestintä, jäsenyhdistysviestintä ja kohdennettu 

viittomakielinen viestintä sekä verkkosaavutettavuuteen liittyvä konsultointi.  

Tärkeimmät kanavat: verkkosivusto www.kuurojenliitto.fi ja sen osana toimiva Yhdistyshuone, 

sosiaalinen media ja Kuurojen lehti.  

Ulkoinen ja sisäinen viestintä  

 

Ulkoisen viestinnän painopisteinä ovat oikeuksienvalvonta ja erilaiset kampanjat sekä eri 

kohderyhmien tiedonsaanti. Tavoitteena on, että a) liiton viestit tavoittavat viranomaiset ja 

päättäjät, b) vaikuttaa myönteisesti suuren yleisön asenteisiin sekä tunnettuuden lisääminen, c) 

että yhteistyöverkostot ja media tarttuvat liiton tarjoamiin aiheisiin, d) viittomakielisten 

tiedonsaannin parantuminen sekä e) tarjota tietoa kiinnostuneille ja sitä työssään tarvitseville. 

Strategisten tavoitteiden mukaisesti viestintä tekee myös yhteistyötä ja vaikuttamisviestintää eri 

viranomaisten kanssa, jotta tiedonsaanti kotimaisilla viittomakielillä vahvistuisi. Lisäksi pyrimme 

edistämään viittomakielistä verkkosaavutettavuutta. Viestintä tukee liiton muita toimintoja 

strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi mm. nostamalla ajankohtaisia teemoja esille ja 

tuottamalla mediatiedotteita.   

Kaikessa viestinnässä panostetaan ajankohtaisiin ja kiinnostaviin sisältöihin (suomeksi, ruotsiksi 

sekä suomalaisella ja suomenruotsalaisella viittomakielellä) ja hyödynnetään monipuolisesti 

viestinnän eri kanavia. Lisäksi jalkaudutaan suuren yleisön tapahtumiin, esim. SuomiAreena ja 

Maailma kylässä -festivaali. Vahvistetaan näkyvyyttä myös muissa toimintavuoden ajankohtaisissa 

tapahtumissa sekä toteutetaan suorat lähetykset kaikista liiton isommista tapahtumista.  

Somen käyttöä ylläpidetään ja kehitetään edelleen toimintaympäristöä luodaten. Vahvistetaan 

liiton some-osaamista ja -osallistumista ja toteutetaan vuosittain 1–2 somekampanjaa.  

Yhdistysviestinnän tavoitteena on, että jäsenyhdistyksillä ja yhteisöllä on ajantasainen tieto liiton 

toiminnasta. Liiton verkkopalveluita (Yhdistyshuone ja Yhdistyshuone-FB) kehitetään jatkuvasti: 

sivuston ja palvelujen ketterällä kehityksellä vastataan entistä paremmin yhdistysten 

tiedonsaannin tarpeisiin. Lisäksi liiton jäsenpalveluita parannetaan mm. kehittämällä edelleen 



9 
 

yhdistysten omia sivuja ja tapahtumakalenteria. Yhdistyshuoneesta tehdään entistä vahvemmin 

Kuurojen Liiton ja jäsenyhdistysten yhteinen foorumi.  

Sisäisen viestinnän osalta ylläpidetään, kehitetään ja tuotetaan sisältöä intraan yhteistyössä HR-

koordinaattorin kanssa. Intran sisältöjä kehitetään sekä esimiesten että työntekijöiden toiveiden ja 

tarpeiden mukaisesti. Tavoitteena on myös edelleen kehittää liiton sisäistä vuorovaikutteisuutta ja 

yhteisöllisyyttä lisääviä kanavia ja malleja, esimerkiksi Yammerilla (yhteisöpalvelu) ja yhteisillä 

tilaisuuksilla (tiedotus- ja koulutustilaisuudet). Tiedotustilaisuuksia toteutetaan etä- tai 

hybriditapahtumina.   

Parannetaan yhteistyötä liiton eri prosessien kanssa, erityisenä painopisteenä vuonna 2023 on 

vahvistaa viestinnän läpileikkaavuutta ja yhteistyötä koko organisaatiossa. Uuden 

viestintästrategian myötä painopisteinä vahvistuvat entisestään viestinnän rooli viittomakielisen 

tiedonvälityksen vahvistaja sekä vaikuttamistyön, varainhankinnan ja yhdistyskentän tukena.  

 

Kuurojen lehti  

 

Printtilehteen tuotetaan suomeksi ja ruotsiksi viittomakielisille lukijoille sisältöjä, jotka antavat 

uutta tietoa, tukevat identiteettiä ja yhteisöön kuulumisen tunnetta sekä tarjoavat vertaistukea. 

Toimintakaudella toteutetaan lehden lukijakysely vastaavalla tavalla kuin vuosina 2018 ja 2021. 

Sisällöissä huomioidaan vahvasti liiton uudet strategiset tavoitteet. Lukijoita sitoutetaan lehteen 

osallistamalla heitä aiheiden ja haastateltavien valintoihin Facebook-kyselyillä Kuurojen lehti -

ryhmässä. Tuodaan Kuurojen lehti ihmisiä lähelle myös toteuttamalla jatkoa elävän journalismin 

tapahtumalle Rivien välissä. Jatketaan vuonna 2022 SKUL:in kanssa aloitetun  yhteistyön ja 

urheilusisältöjen kehittämistä. Kuurojen lehdellä on edelleen merkittävä rooli tiedonsaannin 

lähteenä, ja printtilehden erityisenä tavoitteena on turvata niiden kuurojen tiedonsaanti, joita 

verkkoviestintä tai viittomakielinen viestintä ei tavoita. Lehti myös ohjaa liiton digitaalisiin 

palveluihin. Lehden digitaalisten sisältöjen kehittämistä jatketaan liiton verkkosivustolla ja 

sosiaalisessa mediassa tavoitteena saada lisää seuraajia.  

 

Viittomakielinen verkkoviestintä: kuurojen tiedonsaannin kehittäminen  

 

Kuurojen tiedonsaannin kehittämisen ydinasia on yhteisön tarpeet ja erityispiirteet huomioon 

ottava viestintä. Kulttuurisesti ja kielellisesti toimitetun aineiston avulla kuurot saavat syventävää 

tietoa, jota on helppo omaksua ja joka vahvistaa yhteisöllistä identiteettiä.  

Vuonna 2023 panostetaan viittomakieliseen vuoropuheluun kentän kanssa muun muassa 

suomalaisella ja suomenruotsalaisella viittomakielellä tehdyillä ajankohtaiskoosteilla, 

vuorovaikutteisilla suorilla lähetyksillä sekä viittomakielisellä chatilla. Näiden lisäksi toteutetaan 

viittomakielellä taustoitettuja aihekokonaisuuksia, tiedotteita, uutisia, vlogeja ja 

tapahtumakalenterin sisältöjä. Aiheet syntyvät vuorovaikutuksessa kuurojen yhteisön kanssa.   
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Lisäksi täydennetään ja kehitetään verkkosivukokonaisuutta. Jatketaan tietopakettisivujen 

ylläpitoa ja rakennetaan uusia tarpeen mukaan. Jatketaan videoiden tekstittämistä, jotta 

viittomakieliset sisällöt avautuvat kaikille kohderyhmille sekä suurelle yleisölle. Pääsivuston 

etusivulle nostetaan entistä paremmin esille tuoreimpia sisältöjä liiton eri sivustoilta. Tavoitteena 

on, että verkkosivut vakiinnuttavat asemansa hyvänä tiedonsaantikanavana, josta löytyvät kaikki 

viittomakielisen yhteisön uutiset ja tapahtumat. Liiton verkkosivut ovat erilaisten käyttäjäryhmien 

tarpeisiin vastaava sivusto, jossa on huomioitu erityisesti kuuron käyttäjäryhmän tarpeet sekä 

kuuroista ja viittomakielisistä tietoa etsivät ihmiset. Tavoitteena on myös, että liiton työntekijät 

kokevat sivuston hyödylliseksi työkalukseen.  

 

Kuurojen tiedonsaannin kehittämistä ja saavutettavuusneuvontaa tehdään myös konsultoimalla 

yhteistyökumppaneita, viranomaisia tai muita palveluntarjoajia viittomakielisessä 

sisällöntuotannossa ja saavutettavuusasioissa. Jatketaan yhteistyötä esimerkiksi YLE-raadissa ja 

Suomi.fi-toimituksen kanssa ja pyritään tavoittamaan uusia palveluntarjoajia.  

Liiton viittomakielisten uutisten ja muiden ajankohtaisten sisältöjen katsojamäärien kasvattaminen 

on pysyvänä tavoitteena. Tähän pyritään paitsi tuottamalla mielenkiintoisia ja laadukkaita 

sisältöjä, myös olemalla lähellä asiakaskuntaa ja selvittämällä asiakkaiden mielipiteitä 

onnistuneesta viittomakielisestä sisällöstä. Etsitään ja testataan myös uusia kanavia ja työkaluja, 

jotta tuotetut sisällöt tavoittaisivat kohderyhmän tehokkaammin.  

Rahoitus: STEA (Ak14)  

 

Kuurojen Video  

 

Viittomakieltä äidinkielenään käyttäville tuotetaan omakielistä ohjelmaa Kuurojen Videon 

kanavalle. Ohjelmatuotantoa toteutetaan monipuolisin tavoin sisältäen ohjelmia mm. 

kielipoliittisen edunvalvonnan, syrjinnän ja kansainvälisen toiminnan tiimoilta. Ohjelma aiheet 

voivat olla samoja kuin liiton muissa medioissa, mutta käsittelytapa ja näkökulma on 

syventävämpi. Yhteiskunnallisten muutosten ymmärtäminen ja jäsentäminen oman kielen ja 

kulttuurin kautta vahvistaa kykyä käsitellä ympäröivää maailmaa ja parantaa toimintaedellytyksiä. 

Strategisia tavoitteita käsitellään ohjelmasisällöissä. Järjestetään katsojapalautekysely. Tuotetaan 

6 tuntia ohjelmamateriaalia Kuurojen Videon salatulle kanavalle n. 406 asiakkaalle, joista 27 saavat 

ohjelmat DVD-jakeluna. Uusia ohjelmia mainostetaan sosiaalisessa mediassa ja kotisivuilla.  

Rahoitus: Kuntien maksusitoumukset 

 

Nuorisotyö 

Kuurojen Liiton nuorisotyö on valtakunnallisesti kuuroille, viittomakielisille lapsille ja nuorille 
suunnattua viittomakielistä toimintaa. Nuorisotyön tavoitteena on parantaa kuurojen sekä 
viittomakielisten lasten ja nuorten oikeuksia, tarjota kohtaamista, vertaistukea ja mukavaa 
tekemistä lapsille ja nuorille. Vahvistaa ja kehittää heidän itsetuntoa sekä viestintä- ja 
vuorovaikutustaitoja.   
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Kuurojen liiton nuorisotoiminta järjestää lapsille ja nuorille vuosittain useita kotimaisia leirejä ja 
tapahtumia. Kohderyhmänä ovat 7-30-vuotiaat kuurot ja viittomakieliset. Vuonna 2023 
järjestetään 3 (kolme) leiriä 7-12-vuotiaille, 2 (kaksi) leiriä ja LYX-päivät 13-17 -vuotiaille ja 2 (kaksi) 
leiriä sekä nuorisopäivät 18-30-vuotiaille. Vuonna 2023 on 5 (viisi) kansainvälistä leiriä. 7-12-
vuotiaille järjestetään pohjoismainen lasten leiri Ruotsissa. 13-17-vuotiaille EUDY juniorileiri sekä 
18-30 -vuotiaille pohjoismainen nuorisoseminaari, EUDY nuorisoleiri ja WFDYS nuorisoleiri.   
 
Nuorisotoimikunta tukee nuorisotoimintaa ja kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa. Toimikunta valitaan 
vuosittain valtakunnallisilla viittomakielisillä nuorisopäivillä. Nuorisotyö ja toimikunta ovat mukana 
liiton strategiatyössä, jotta etenkin lasten ja nuorten oikeudet vahvistuvat. Leirien ja tapahtumien 
lisäksi nuorisotyön tehtävänä on tukea paikallisten nuortenkerhojen, yhdistyksen ja 
nuorisoryhmien toimintaa, tiedottaa sekä tehdä yhteistyötä kulttuuri- ja nuorisoalalla olevien 
tahojen kanssa. Painotusalueita ovat YK:n lapsen oikeudet ja vammaisten oikeuksien sopimus, 
opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallinen nuorisotyön ja politiikan ohjelma. Lisäksi 
osallistutaan sidosryhmäyhteistyöhön, kuten Allianssi ry:n, opetus- ja kulttuuriministeriön ja 
muiden nuorisoalan tilaisuuksiin.   
 
Vuonna 2023 osallistutaan kansainväliseen nuorisoyhteistyöhön KPNN:n, EUDY:n ja WFDYS:n 
toiminnan puitteissa sekä tiedotetaan järjestettävistä leireistä ja muista kansainvälisistä 
nuorisotapahtumista ja tuetaan suomalaisten lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua 
kansainväliseen vaikuttamistyöhön.   
 
Rahoitus: Omarahoitus ja mahdolliset muut avustukset.   

 

Vertaistukitoiminta (entinen sopeutumisvalmennustoiminta) 

 
Vertaistukitoiminta on sosiaalista hyvinvointia tukevaa kurssimuotoista toimintaa. Kurssien 
tehtävänä on antaa tietoa, neuvontaa ja valmennusta selvitä erilaisissa elämäntilanteissa sekä 
tarjota keinoja arjessa selviytymiseen viittomakielisille lapsille, nuorille, aikuisille, eläkeläisille ja 
perheille.  
 
Vuonna 2023 järjestetään yksi vertaistukitoiminnan kehittämispäivä sekä kymmenen (10) kurssia:  
 

• Codakurssi 13-17 vuotiaille  

• Nuorten suomenruotsalaisten kurssi  

• Perhekurssi  

• Perhekurssi yhteistyössä KPS:n kanssa  

• Yksinhuoltajien kurssi 

• Isä ja lapsi - kurssi  

• Seniorien kurssi  

• Maahanmuuttajien aikuisten kurssi  

• Digikurssi  

• Pitkäaikaista sairautta sairastavien kurssi  
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Kurssien kesto on vuorokaudesta viiteen vuorokauteen. Kurssit järjestetään eri puolilla Suomea. 
Kursseilla osallistujat saavat vertaistukea ja mahdollisuuden vuorovaikutukseen omalla kielellä.  
 
Yhteistyössä Solaris-lomat ry:n kanssa tiedotetaan viittomakielisille tarkoitetuista tuetuista lomista 
(1 perheloma ja 1 aikuisten joululoma).  
 
Rahoitus: STEA (AK15)  
 

Kulttuurituotanto 

 

Kuurojen Liiton kulttuurituotannon tavoitteena on järjestää monipuolista viittomakielistä 
kulttuuritarjontaa kaikenikäisille. Kulttuuritapahtumat ylläpitävät viittomakielistä kulttuuria ja ne 
ovat tärkeitä tapaamispaikkoja, joissa myös eri sukupolvet kohtaavat.  
 
Vuonna 2023 järjestetään 19. Kuurojen seniorien kulttuuritapahtuma Tampereella toukokuun 
aikana, tarkka paikka vielä auki. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Tampereen viittomakieliset 
ry:n ja Tampereen kaupungin kanssa. Seniorien kulttuuritapahtuman lisäksi järjestetään asemansa 
vakiinnuttaneet tapahtumat:  

• Koko perheen viittomakielen kulttuuritapahtuma HELsign, yhteistyössä Helsingin 
kulttuurikeskuksen ja Humakin kanssa. Tapahtuman toteutus keväällä 2023. 

• Kansainvälisen kuurojen viikon Verkkobileet, yhteistyössä Kuurojen Liiton viestinnän ja eri 
yksiköiden kanssa. Livelähetys suunnitellaan toteuttaa perjantaina 29. syyskuuta 2023. 

• 8. viittomakielinen filmifestivaali, paikka vielä auki. Toteutetaan joko Helsingissä tai 
pääkaupunkiseudulla syksyllä 2023. 

 
Toimintavuonna ryhdytään valmistelemaan myös seuraavan vuoden tapahtumia, kuten HELsigniä 
2024 ja 32. kuurojen valtakunnallisia kulttuuripäiviä Helsingissä yhteistyössä Helsingin kuurojen 
yhdistyksen kanssa.  
 
Yhteistyötä jatketaan Työväenmuseo Werstaan kanssa Kuurojen museon kokoelmien 
huolehtimiseksi. Liiton museotoimikunta tukee Kuurojen museon toimintaa ja museotoimikunta 
kokoontuu vuoden aikana 2 - 4 kertaa. Uuden näyttelyn suunnitteluun vaikuttaa kovasti Valkea 
Talon myyntiprosessi ja tilojen remontit, uuden museonäyttelyn käsikirjoitusta kehitetään 
yhteistyössä Kuurojen museon museotoimikunnan kanssa. 
 
Teatteri Totin kanssa tehdään yhteistyötä yhteistyösopimuksen mukaisesti. Lisäksi yhteistyötä 
jatketaan muiden kulttuuriorganisaatioiden kanssa, jotta myös muista kulttuuritapahtumista 
saataisiin viittomakielisille saavutettavia.  
 
Rahoitus: Taiteen edistämiskeskus (Taike) ja omarahoitus 
 

Valokuvapankkihanke 

 

Valokuvapankki-hankkeessa jatketaan liiton vanhojen valokuvien digitalisoimista ja luettelointia. 

Valokuvat löytyivät arkistosiivouksen ja tyhjennyksen yhteydessä. Valokuvia pyritään 



13 
 

tunnistamaan vertaamalla esimerkiksi Kuurojen Lehden valokuviin tai kysymällä eri henkilöiltä. Osa 

valokuvien tiedoista kirjataan luetteloon ja/tai metatietoihin. Valokuvat lajitellaan teeman ja/tai 

ajan perusteella. 

Alkuperäisiä vanhoja valokuvia ja negatiivia arkistoidaan asianmukaisesti turvalliseen arkistoon. 

Digitoidut valokuvat tietoineen siirretään kuvapalvelimeen, jotta vanhat valokuvat pääsevät 

laajempaan käyttöön. Tehdään yhteistyötä Kuurojen Museon kanssa arkistointihankkeen 

toteuttamiseksi.  

Rahoitus: omarahoitus 

 

Varainhankinta 

 

Varainhankinnan perusta on Kuurojen Liiton strategian toteuttaminen sekä arvojen edistäminen. 

Toiminnan tavoitteena on kerätä varoja liiton toimintojen rahoittamiseen ja kehittämiseen. 

Otetaan käyttöön uusi lahjoittajatietojen hallintajärjestelmä ja markkinointiautomaatio, johon 

rakennetaan asiakaspolkuja, joita hyödynnetään lahjoittajasuhteiden kehittämisessä. Uudella 

uutiskirjeellä parannetaan liiton viestintää ja yhteydenpitoa sekä potentiaalisiin että nykyisiin 

lahjoittajiin. 

Suoramarkkinointi -kampanjoita toteutetaan kuusi, kolme keväällä ja kolme syksyllä. Kampanja-

aiheina ovat liiton toiminnat kuten edunvalvonta, nuorisotyö, aluetyö, kulttuuritoiminta, 

kehitysyhteistyö ja viestintä. Nykyinen liiton keräyslupa kattaa käyttökohteena myös 

humanitaarisen avun, joten voimme tarvittaessa nopeasti reagoida muuttuviin 

maailmantilanteisiin. 

Kuukausilahjoittajien määrää pyritään kasvattamaan lisäämällä some-kampanjointia, 

kertalahjoittajien kontaktointia postitse ja telekampanjoinnilla sekä arvioidaan feissaus-

keräystavan kannattavuutta. 

Osallistutaan liiton tapahtumamarkkinointiin viittomakielen päivän yhteydessä, Maailma kylässä- 

ja Suomi Areena -tapahtumissa sekä kansainvälisen kuurojen viikon Verkkobileissä. 

Osallistutaan Vala ry:n Hyvä testamentti -kampanjaan sekä some-kampanjaan kansainvälisen 

testamenttilahjoituspäivän (13.9) yhteydessä. 

Kerätään varoja yhdistyksille ja liitolle osallistumalla Pieni ele -kampanjaan, joka järjestetään 

eduskuntavaalien yhteydessä huhtikuussa 2023. 

Lahjoittajien sitoutuneisuutta vahvistetaan kiitos-korttilähetyksillä. Lisäksi lahjoittajaviestintää ja 

kampanjointia tehdään ja ylläpidetään liiton verkkosivuilla. Viestinnän avuksi tuotetaan videoita 

varainhankinnan lahjoittajaviestintään ja markkinointiin aiheena mm. kiitos tuesta, mitä 

lahjoitusvaroilla on saatu aikaan, liiton kansainvälinen toiminta ja yhteistuotantona viestinnän 

kanssa videosarja Kuurojen Liiton toiminnoista (kohdeyleisönä kuurojen yhteisö). 

Rahoitus: Omarahoitus 
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ALUETYÖ 2023  

   
Aluetyön tehtävänä on viittomakielisten arjessa selviytymisen tukeminen ja viittomakielisen 
yhteisön sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen. Työ on valtakunnallista ja sen toimintamuotoina 
ovat viittomakielinen ohjaus, -neuvonta ja -tuki, oikeuksien varmistaminen ja digiasioinnin 
tukeminen. Aluetyö koordinoi vapaaehtoistoimintaa ja jäsenjärjestöavustuksen käyttöä. Työhön 
kuuluu myös koulutusten ja tapahtumien järjestämistä vertaisryhmille.    
 
Työntekijöillä on vahva tuntemus kohderyhmästä ja viittomakielisestä kulttuurista sekä hyvät 
pitkäaikaiset verkostot alueellisten viranomaisten ja muiden tahojen kanssa.    
  

Viittomakielisten palveluohjaus  

  
Tuemme ja neuvomme kaikenikäisiä yksilöitä ja perheitä, jotka tarvitsevat ohjausta erilaisissa 
arkielämän tilanteissa tai työllisyys- ja viittomakielisyysasioissa. Tukea saa myös omien oikeuksien 
ajamisessa ja tiedonsaannissa. Varmistamme viittomakielisten tarpeiden huomioimisen uusien 
hyvinvointialueiden käytänteissä ja palvelupoluissa viranomaisia informoiden sekä asiakkaita 
ohjaten. Toteutamme viittomakielisten työllisyyskampanjan ”Anna kuuroille mahdollisuus” 
yhdessä liiton prosessien kanssa.  
 
Palveluohjauksen painopisteitä ovat:  

• välittää asiakkaille heidän tarvitsemaansa tietoa viittomakielellä ja ohjata heitä jo olemassa 
olevan viittomakielisen tiedon äärelle. 

• välittää asiakkaille viranomaisten jakamaa tietoa tulkkauspalvelussa tapahtuvista 
muutoksista (esim. hätätilannetulkkaus) ja auttaa heitä antamaan palautetta em. 
palveluista. 

• vaikuttaa verkostoissa, jotta lapsilla ja nuorilla sekä heidän perheillään olisi mahdollista 
saada viittomakielen opetusta koulussa ja/tai kotona. 

• edesauttaa palvelujen saavutettavuutta viittomakielisille yhteistyössä sote-toimijoiden ja 
viittomakielialan palveluntuottajien kanssa. 

• lisätä tietoa kuurojen työelämän yhdenvertaisuudesta.  
 
 

  

Digiasioinnin tuki  

  
Digiasioinnin tuki sisältää digitaitojen ja sähköisten palvelujen käytön ohjausta. Järjestämme 
alueellisia koulutuksia ja tiedotamme digiasioista.  
  
Digiasioinnin painopisteitä ovat:  

• edistää ja syventää asiakkaiden digitaitoja heidän tarpeidensa ja tason mukaisesti.  
• lisätä viittomakielisten tietoa digiturvallisuudesta.  
• tukea viittomakielisten valmiuksia tehdä hätäkutsu ja käyttää etätulkkia.  

• tehdä videoituja ohjeita älypuhelimen ja tietokoneen käytön tueksi.  
• välittää palautetta viittomakielisten kokemuksista palveluntuottajille digitaalisten 
palvelujen saavutettavuuden lisäämiseksi viittomakielisille.  
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Viittomakielinen järjestö- ja vapaaehtoistoiminta   

  
Järjestö- ja vapaaehtoistoiminta on valtakunnallisesti viittomakieliseen järjestötoimintaan liittyvää 
neuvonta- ja ohjaustoimintaa sekä vapaaehtoisten koordinointia. Toimintavuoden teema on 
vapaaehtoisuus. Koordinoimme vapaaehtoisten toimintaa, joka tukee viittomakielisten arkea tai 
arkeen liittyvien taitojen oppimista lähi- ja etätapaamisina ja vertaistukitapaamisina. 
Toimintavuonna otamme käyttöön uuden viittomakielisen vapaaehtoistoiminnan konseptin, jossa 
yhdistyvät liiton eri vapaaehtoistoiminnan muodot. Järjestämme järjestö- ja 
vapaaehtoiskoulutuksia ja tapahtumia mm. etäyhdistysiltoja ja seniorien etätilaisuuksia yhdessä 
vapaaehtoisten kanssa. Pohjoismaisen kuurojen seniorien tapaaminen toteutetaan Suomessa 
syksyllä 2023.  
  
Toiminnan painopisteitä ovat:   

• lisätä tietoa vapaaehtoisuudesta ja juhlistaa vapaaehtoisuutta (mm. vuoden vapaaehtoisen 
huomionosoitus)  
• edistää viittomakielisten vapaaehtoisten (mm. järjestö-, digi- ja tukihenkilöinä toimivien) 
tietotaitoa sekä vaikuttamiseen liittyviä taitoja  
• vahvistaa viittomakielisten osallisuutta oman arjen toimintoihin sekä vertaistoimintaan  
• vahvistaa seniorien osallisuutta pohjoismaisella tasolla  
 

Aluetyö keskittyy viittomakielisiä palveluja koskevan strategisen tavoitteen toteutumiseen mm. 
hyvinvointialueilla asuvien viittomakielisten yksilöohjauksen avulla. Aluetyö osallistuu kotimaisten 
viittomakielten elvytyksen tavoitteen edistämiseen järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan toiminnan 
kautta. Samoin edistetään yhdenvertaisuutta työelämässä koskevan strategisen tavoitteen 
toteutumista. Aluetyö myös koordinoi näitä tavoitteita koskevaa toimintaa liiton organisaatiossa 
yli prosessirajojen.  
  
Rahoitus: STEA Ak6  
 

 

HR- JA YLEISHALLINTO, SISÄINEN ASIAKASPALVELU JA TALOUSHALLINTO  

 

Henkilöstö- ja yleishallinto  

 

Sujuva henkilöstöhallinto tukee liiton työntekijöiden työhyvinvointia ja vapauttaa resursseja 

keskittyä omaan ydintehtävään. Hyvät työkalut ja sujuva HR tukee myös johtoa, varsinkin 

esimiestyössä. Hallinnossa vuonna 2022 käynnistetty talon myyntiprosessi muutti vuoden 

toimintasuunnitelmaa ja myynnin toteutuminen tulee vaikuttamaan vuoden 2023 toimintaan. 

Toiminnan pääpisteet tulevat todennäköisesti selkiytymään vasta myynnin toteutuessa riippuen 

osittain siitä, millaisia palveluita uusi mahdollinen omistaja tarjoaa vuokralaisilleen ja millä tavalla 

peruskorjaushanketta mahdollisesti jatketaan. Arkistointihanketta jatketaan ja aloitetaan 

hallinnossa käytettävien sähköisten työkalujen ja ohjelmien arviointi.  
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Sisäinen asiakaspalvelu  

 

Assistenttipalvelun tavoitteena on toimintavuonna organisoida ja toteuttaa tehokkaasti erilaisia 

kokouksia (hallituksen ja johtoryhmän kokoukset ja liittokokous) ja tapahtumia (järjestöpäivät ja 

työntekijäpäivä) sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden liiton työntekijöiden kanssa. Vuoden 

aikana tavoitteena on myös kehittää työskentelytapoja palvelujen tuottamiseen painottuen uusien 

digitaalisten työkalujen hyödyntämiseen.  

Assistentit ylläpitävät myös yhteistyössä viestintä- ja vertaistuen kanssa neuvonta- ja 

ohjaustoimintaa Kuurojen Liiton jäsenyhdistysten jäsenmaksuasioihin ja jäsenyyteen, 

yhdistystoimintamerkkeihin ja ansiomitaleihin sekä jäsenyhdistysten sääntöjen muutoksiin ja 

tarkastuksiin liittyvissä asioissa. Vaalivaliokunnan koulutus ja yhteydenpito heidän kanssaan on osa 

tehtävää. Tehtäviin kuuluvat lisäksi asiakas-, tilaaja- ja yhdistysrekisterien ylläpito.  

Kuurojen Liiton sisäisten tulkkipalveluiden tavoitteena on tuottaa ja välittää laadukasta 

tulkkauspalvelua, joka mahdollistaa Kuurojen Liiton työntekijöiden perus- ja vaikuttamistyön 

tekemisen silloin, kun tilaisuuden osapuolilla ei ole käytössään yhteistä kieltä.  

Liiton tulkkitiimissä priorisoidaan edunvalvonnalliset tilaisuudet, organisaation toimintaan liittyvät 

ja erityistä asiantuntemusta vaativat tulkkaukset. Liiton järjestämien tapahtumien ja tilaisuuksien 

tulkkausten koordinointi ja työntekijöiden konsultointi tulkkausjärjestelyissä kuuluvat 

perustyöhön, samoin kuin talon ulkopuolisten tulkkien perehdyttäminen toimeksiantoihin. 

Asiakkaiden tarpeisiin ja muuttuviin olosuhteisiin reagoidaan nopeasti ja joustavasti.  

Liiton toiminnan painopisteet vaikuttavat tulkkitoiminnan kehittämistarpeisiin. Vuonna 2022 

alkanutta sanakirjatyön ja tulkkitiimin yhteistä sanastotyötä, erityisesti totuus- ja sovintoprosessiin 

liittyen, jatketaan vuonna 2023. 

Käännöspalvelun tavoitteena on turvata suomenruotsalaisten kuurojen tiedonsaanti vastaamalla 

mahdollisimman hyvin eri liiton prosessien käännöstarpeisiin (suomi–ruotsi) toivotussa 

aikataulussa. Liiton viestinnän (Kuurojen lehti, Kuurojen Videon, liiton verkkosivut, ulkoisen 

viestinnän tiedotusmateriaali), varainhankinnan, hallinnon ja Viittomakielisen kirjaston 

käännöstarpeet ovat etusijalla. Pienessä mittakaavassa materiaalia tuotetaan suoraan ruotsiksi 

liiton ruotsinkielisille verkkosivuille.  

 

 

Taloushallinto  

 

Talousosaston tehtävänä on vastata siitä, että Kuurojen Liitto saa tuotettua lakisääteisen 

kirjanpidon, tarvittavat raportit rahoittajille sekä taloustiedot liiton omaan käyttöön. Kirjanpito ja 

palkanlaskenta on ulkoistettu tilitoimisto Econia Oy:lle. Kirjanpito tehdään Netvisor-ohjelmalla ja 

budjetointi Navita-ohjelmalla. Pankkitilit ovat Nordeassa ja Osuuspankissa. 
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Kuurojen Liiton suurin rahoittaja on Stea, joka on pienentänyt avustuksia jo kolmena vuotena 

peräkkäin. Vuoden 2023 osalta odotetaan avustustason pysyvän vuoden 2022 tasolla. Muiden 

rahoittajien tahoilta ei ole toteutettu avustusten leikkauksia eikä niitä ole odotettavissa. 

Varainhankinnan varoilla ja tytäryhtiö KL Supportista saatavilla osinkotuotoilla katetaan Kuurojen 

Liiton monia toimintoja ja tiettyjen rahoitusmuotojen omavastuuosuuksia. 

Vuonna 2021 Kuurojen Liiton hallitus ja ylimääräinen liittokokous syksyllä 2021 päättivät aloittaa 

Kiinteistö Oy Valkea talon myyntiprosessin. Kuurojen Liiton ja muiden omistajien hallitukset 

edistivät kiinteistön myyntiä palkkaamalla konsulttiyhtiön ja lakimiehet. Keväällä 2022 tätä 

kirjoitettaessa odotetaan tarjouksia kiinnostuneilta ostajatahoilta. Kiinteistön mahdollinen myynti 

muuttaisi monia asioita. Suuren epävarmuuden takia myynnin seuraukset on otettu vain joiltain 

osin huomioon keväällä 2022 laadituissa vuoden 2023 budjeteissa. Budjetteja päivitetään, kun 

tiedetään toteutuuko kiinteistön myynti. Myös Ukrainan sota luo epävarmuutta 

toimintaympäristöön 

Kiinteistö Oy Valkea talon keväällä 2021 alkanut peruskorjaus jatkunee vuonna 2023 kiinteistön C-

osan ja aulan remonteilla joko nykyisten omistajien tai uuden omistajan johdolla. 

 

 Johtoryhmä  

 

Toiminnanjohtaja yhdessä johtoryhmän kanssa vastaa liiton operatiivisesta johtamisesta, liiton 

strategian käytännön toteuttamisesta ja liiton edustamisesta. Johtoryhmä hoitaa taloutta ja 

hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.  

Kuuroudentuntemuskoulutuksen tyyppistä johtajakoulutuksen suunnittelua jatketaan. 

Koulutuksen tavoitteena on luoda perustaa sille, että viittomakielisellä yhteisöllä on henkilöitä, 

joilla on hyvät valmiudet johtotehtäviin eri aloilla sekä yhteisön sisällä että ulkopuolella. Toisena 

hyvin keskeisenä tavoitteena on vahvistaa koulutukseen osallistuvien henkilöiden tuntemusta 

viittomakielisten perus- ja ihmisoikeuksien tilanteesta sekä siitä, kuinka heille suunnattuja 

palveluja ja elinikäistä koulutusta tulisi kehittää. Tällä turvataan myös Kuurojen Liiton toiminnan 

jatkuvuus ja se, että järjestö on jatkossakin viittomakielisen yhteisön omissa käsissä. 

Tavoitteena on vuoden loppuun mennessä saada aikaan koulutusohjelma, jonka sisällön 

toteutuksessa on mukana useita kumppaneita kuten esimerkiksi Jyväskylän yliopiston 

Viittomakielen keskus, Kuurojen kansanopisto, tärkeimmät viittomakielialan järjestöt ja toimijat. 

Kansainvälisenä yhteistyökumppanina on mm. Gallaudetin yliopisto.  

Toimintavuoden aikana perustetaan liiton 120-vuotisjuhlatoimikunta, joka suunnittelee ja 

valmistelee ohjelmaa liiton juhlavuotta 2025 varten. 

 

 

 


