
  

 

 

 

Esitys 1: Lahden Kuurojen Yhdistys ry 
 

Esitys: 
 

Jäsenten ja yhdistyksen hallituksen huoli on Kuurojen liitto ei tarpeeksi 

huomioi vanhuspalveluja. Suuret kuurojen ikäluokat ovat eläköitymässä ja sitä 
vanhempia on vielä elossa. Miten liitto takaa heille tasavertaiset palvelut? 
Paljon on jäänyt senioreiden tapahtumia pois esim. yhteiset kesä- ja 

talvipäivät, joulujuhlat, neuvottelupäivät. Jäljelle on jäänyt vain Seniorien 
kulttuuritapahtuma.  
 

Katsoessa nykyistä kurssiesite 2020 niin siellä ei ole senioreille kovin montaa 
kurssia. Kuinka aktiivisesti senioritoimikunta toimii että seniorit otettaisi 
enemmän huomioon.  

 
Ymmärrämme että lapsia ja nuoria myös pitää huomioida mutta seniorit eivät 
saa jäädä huomiotta.  

 
Seniorit ovat olleet aktiivisia yhdistystoiminnassa aikoinaan niin sen takia heitä 
pitää myös huomioida ja tukea heitä. (vertaa sotaveteraanit) 

 
Hallituksen vastaus: 

Kiitämme Lahden Kuurojen Yhdistys ry:n esityksestä. On tärkeää kiinnittää 
huomiota viittomakielisiin ikäihmisiin, jotka ovat osana viittomakielistä 
yhteisöä, ja heidän ikääntymiseensä. Myös Kuurojen Liiton uutta strategiaa 
koskevissa keskusteluissa on nostettu esille ikäihmisten viittomakieliset 

palvelutarpeet.  

Kurssiesitteessä on vain kuluvan vuoden kurssit, joten siitä ei saa kattavaa 
tietoa, miten viittomakieliset ikäihmiset voivat käyttää Kuurojen Liiton 
palveluita edunvalvonnasta koulutukseen ja muuhun toimintaan. Seniorien 

kulttuuritapahtuman lisäksi Kuurojen Liitto on järjestänyt ikäihmisille 
suunnattuja sopeutumisvalmennuskursseja, tuettuja lomia ja alueellisia 
tapahtumia mm. pienimuotoisia tapahtumia, kuten Vanhusten Viikon juhlia ja 

luentotilaisuuksia yhteistyössä muiden kumppaneiden kanssa. Osa näistä 
tapahtumista on kaikenikäisille tarkoitettuja. Vuonna 2019 Kuurojen Liitto on 
järjestänyt yhdessä Vanhustyön Keskusliiton kanssa Ystäväpiiri-toimintaa. 

Toiminnan avulla voitiin järjestää kolme ikäihmisten viittomakielistä Ystäväpiiri-
ryhmäpiiriä vuonna 2019 ja tällä hetkellä suunnitellaan uutta ryhmäpiiriä 
vuodelle 2021. 

 
 
 

 
 



  

 

 

Kuurojen Liitossa on senioritoiminnan seurantaryhmä (aloitettu vuonna 2017), 
jossa on mukana ikäihmisten edustajia eri puolilta Suomea. 
Seurantaryhmässä (kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa) seurataan ja 

keskustellaan ikäihmisiä koskevista ajankohtaisista asioista sekä 
vaikuttamistyön kohteista. On keskusteltu mm. vanhuspalvelulaista, 
viittomakielisistä palveluista, tulkkauspalvelusta ja tiedonsaannista sekä 

ikäihmisten digitaidoista. Lisäksi Kuurojen Liitto osallistuu pohjoismaiseen 
kokoukseen ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä ja pohjoismaisen kuurojen 
seniorien tapaamisen järjestelyihin (seuraava tapaaminen järjestetään 

vuorostaan Suomessa syksyllä 2021). 
 

Kuurojen Liiton jäsenyhdistyksillä on mahdollisuuksia tukea seniorikerhoja tai 

toteuttaa toimintaa ikäihmisille STEAn jäsenjärjestöavustuksella. Yhteistyötä 
jäsenyhdistysten ja ikääntymistä koskevien yhteistyökumppaneiden kanssa on 
tärkeää jatkaa Kuurojen Liiton uudessa strategiatyössä ja viestinnässä. 

 


