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SKUL:N TOIMINTA- JA KANSAINVÄLINEN KILPAILUKALENTERI 2020
MAALISKUU 8.3. 100-vuotisjuhlaseminaari ja 100-vuotisjuhla Helsinki

KESÄKUU 13.-14.6. Seuraseminaari ja liittokokous Espoo

ELOKUU 3.-7.8. Suurleiri 13-17 -vuotiaille Rautavaara

 8.-9.8. SM-frisbeegolf Kalajoki (Kreme)

 22.8. SM-keilailu Lahti (Gepardit)

 22.8. SM-futsal Uurainen ( Jalo)

 28.-30.8. SM-golf Raasepori (Hero)

SYYSKUU 6.-11.9. Ruskaretki Kilpisjärvi

 11.-13.9. Lasten urheiluleiri Tampere

 21.-23.9. Senioreiden liikuntaleiri Kuortane

 28.9.-3.10. Yleisurheilun MM-kisat Radom, Puola

LOKAKUU 25.10.-1.11. EM-jääkiekko Tsekki

MARRASKUU 16.-21.11. PBM-futsal Vejle, Tanska

JOULUKUU 4.-6.12. Yli 18-vuotiaiden urheiluleiri Kuortane

 5.12. Liiton 100-vuotiskirjan julkaisu Helsinki

AVOIMIA  SM-salibandy / Valpas
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Toimintakertomus 2019

Suomen Kuurojen Urheiluliitt o ry
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SUOMEN KUUROJEN 
URHEILULIITON TOIMINTA
Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry 

(SKUL) on perustettu 6.3.1920 ja se on 

Suomen vanhin vammaisurheilujärjestö.

SKUL:ssa on 12 jäsenseuraa ja jäse-

niä yhteensä noin 1000. SKUL toimii jä-

senseurojensa keskusjärjestönä ohjaten, 

kouluttaen ja johtaen niiden toimintaa.

SKUL:n päätavoitetteena on luoda 

mahdollisimman tasa-arvoiset liikun-

ta- ja urheiluolosuhteet maamme kuu-

lovammaisille ihmisille. Liittomme koh-

deryhmänä ovat viittomakieliset ja muut 

kuulovammaisryhmät. Myös sisäkorvais-

tutteiset ja huonokuuloiset ovat keskei-

nen kohderyhmä.

SKUL:n kilpailutoiminta on aktii-

vista ja osallistumme eri arvokilpailui-

hin. Kilpailutoimintaa on kaikilla ta-

soilla: SM-, PBM-, EM-, MM-kisat 

sekä kesä- ja talviolympialaiset (Dea-

fl ympics). 

SKUL on jäsenenä Kuurojen Kan-

sainvälisessä Urheilujärjestössä (ICSD), 

joka on Kansainvälisen Olympiakomite-

an, (KOK), tunnustama järjestö. Lisäk-

si SKUL on Euroopan kuurojen urhei-

lujärjestö EDSO:n ja Pohjoismaiden ja 

Baltian maiden kuurojen urheilujärjestö 

NBDSF:n aktiivinen jäsen.

SKUL:n palveluksessa vuonna 2019 

oli kolme kokopäiväistä toimihenkilöä: 

toiminnanjohtaja Eetu Keski-Levijoki, 

liikuntakoordinaattori Nelli-Sofi a Tar-

vajärvi ja sihteeri/järjestötyöntekijä Lea 

Kolhanen. Lisäksi liitossa toimi sivutoi-

misena talousvastaavana Juha Vahtera.

TOIMINTAVUOSI 2019
2019 oli SKUL:n 99. toimintavuosi. 

Liiton toiminta koostui kilpailu-, kun-

toilu- ja koulutustapahtumista. Suurin 

muutos liiton päivittäisessä toiminnas-

sa tapahtui elokuussa, kun liiton toimis-

to muutti Turusta takaisin Helsinkiin 

parinkymmenen vuoden jälkeen. Liitto 

sai hienot työskentelytilat Sporttitalos-

ta ja jakaa työhuoneen Soveltavan Lii-

kunnan kanssa.

 Vuoden kohokohta oli Deafl ympics 

12.-21.12. Valtellina – Valchiavennas-

sa, Italiassa. Suomi osallistui neljään la-

jiin ja kotiin tuomisena oli kolme mita-

lia. Cecilia Hanhikoski jatkoi kovaa mi-

talisarjaansa ottaen kaksi hopeamitalia 

lumilautailussa. Curlingmaajoukkue yl-

lätti monet ja nappasi ansaitusti pronssia. 

EM-ammunnassa Venäjän Ignatovossa 

Suomen pari Klaus Tupi – Jenni Rytkö-

nen saavutti 10 metrin ilmapistoolin Mi-

xed Team-kilpailussa pronssia. Yleisur-

heilun MM-hallikisoissa Viron Tallin-

nassa Sara-Elise Ruokonen juoksi upe-

asti maailmanmestariksi naisten 3000 

metrin fi naalissa ajalla 10.19,99, joka oli 

samalla uusi ME-aika.

Liiton urheilijat osallistuivat toimin-

tavuoden aikana myös muihin kansain-

välisiin kisoihin: EM-yleisurheilu Sak-

san Bochum-Wattenscheidissa, MM-

keilailu Taiwanin Taoanissa, avoin EM-

golf Ruotsin Barsebäckissä, MM-suun-

nistus Tsekin Olomoucissa ja MM-fut-

sal Sveitsin Winterthurissa.

SKUL täyttää sata vuotta vuon-

na 2020 ja 100-vuotisjuhlat järjestetään 

7.3.2020 Helsingissä. Liiton toimisto on 

suunnitellut yhdessä hallituksen kanssa 

100-vuotisjuhlaa eteenpäin.

Kuurojen Urheilulehti ilmestyi toi-

mintavuoden aikana kolmesti Scaneton 

julkaisemana.

Liitto solmi ensimmäisen yhteistyö-

sopimuksensa Sporttitaloon muutton-

sa jälkeen. Viittomakielen tulkkaus- ja 

palveluja tarjoavan fi rman VIPARO:n 

kanssa. Yhteistyö on kestoltaan 2,5 vuo-

tinen.



LIIKUNTATOIMINTA
AIKUISTEN OHJATTU 
LIIKUNTATOIMINTA 

Liikuntaohjaus jalkautui enenevin mää-

rin pääkaupunkiseudulla tapahtuvien 

ohjausten lisäksi valtakunnalliselle ta-

solle. Pääkaupunkiseudun ulkopuoliset 

ohjaukset toteutettiin yhteistyönä eri 

kaupunkien liikuntapalveluiden kans-

sa. Suositussa viittomakielisten ja huo-

nokuuloisten aikuisten ja seniorien ryh-

mien arkiliikunnassa toiminta keskittyi 

kuntosaleihin, kevennettyyn salijump-

paan, kiertoharjoitteluihin, vesivoimis-

teluihin, vesijuoksuihin, puistojumppiin 

ja liikunnanohjaajan suunnittelemiin se-

nioreiden/aikuisten kuntosaliohjelmiin.

Tavoitteena oli aikuisten ja seniorei-

den terveyden edistäminen, kunnon säi-

lyttäminen tai kohottaminen, ilo ja vir-

kistys.

Viittomakielisten arkiliikuntatoi-

minta keskittyi liikunnan erityispiirtei-

siin eli tasapainoiluun, kevennettyyn sa-

lijumppaan ja kesäkuntokurssiin. Viit-

tomakielisten ja huonokuuloisten las-

ten kevätkaudella järjestettiin uimakou-

luja. Lasten arkiliikuntatoiminnassa pa-

nostettiin uimataidon oppimiseen, eri-

laisten uintilajitaitojen parantamiseen ja 

tasapainon kehittämiseen monipuolises-

ti. Kevätkaudella järjestettiin koulun lii-

kuntakouluja ja liikuntakouluissa panos-

tettiin perustaitojen oppimiseen ja taito-

jen syventämiseen.

SKUL:n liikuntakoordinaattorin 

Nelli-Sofi a Tarvajärven tehtäviin on 

kuulunut suunnittelutyön lisäksi ohjaa-

minen, kausitoiminnan suunnittelu, eri-

laisten tuntien suunnittelu ja niihin val-

mistautuminen, tiedottaminen, sosiaali-

nen median käyttö ja seuraavan kauden 

valmistelu.

KUNTO- JA TERVEYSLIIKUNTA-
TOIMINTA

Vuoden 2019 keväänkauden ohjatut lii-

kuntaryhmät alkoivat toisella viikolla, 

7.1.2019 lähtien pääkaupunkiseudul-

la, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, 

Kuopiossa, Vaasassa ja Oulussa tehden 

yhteistyötä kaupunkien liikuntapalvelui-

den, kuurojen urheiluseurojen ja järjestö-

jen kuten Kuurojen Liiton kanssa.

Helsingissä lasten jumppakerho teki 

monen vuoden tauon jälkeen paluun, 

joka teki pääkaupunkiseudulla asuvat 

lapsiperheet iloisiksi. 

Kevätkauden päätyttyä kesäkau-

si käynnistyi heti pääkaupunkiseudul-

la. Uintitekniikkakurssi, seniorien ulko-

jumppa ja ulkokuntopiiri. Muiden kau-

punkien jumpparyhmät jäivät kesätau-

olle. Syyskausi jatkui normaalisti kesän 

jälkeen. 
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Pääkaupunkiseudulla oli yhteensä 

15 liikuntaryhmää, joka kattoi lasten ui-

makoulusta seniorien kevytjumppaan si-

sältäen aikuisten liikuntaryhmät ja vesi-

jumpat. 

Nelli-Sofi a Tarvajärvi työskenteli 

liikuntakoordinaattorina. Koordinoin-

nin lisäksi hän toimi pääkaupunkiseu-

dun pääliikunnanohjaajana. Pääliikun-

nanohjaajan lisäksi meillä oli tuntityön-

tekijöitä: Maja Andersson, Christer Fa-

gerström, Iina Uhlenius, Gavin Lilley, 

Juha Vahtera, Julien Della Valle ja Iiva-

ri Hanhikoski.

Turun kaupunki järjesti kevennetylle 

keppijumpalle ja vesijumpalle viittoma-

kielen tulkkausta. Jälkimmäinen ryhmä 

on suosittu. 

Tampere tarjosi vesijumppaa, johon 

oli varattu kiintiöpaikat viittomakieli-

sille. Vesijumpan lisäksi Tampere tarjo-

si liikuntaryhmän, jota veti Saku Lehto-

nen ja Mika Riikonen vuorottelen. Lii-

kuntakoordinaattori, Nelli-Sofi a Tarva-

järvi kävi ohjaamassa kerran kuukaudes-

sa syyskaudella. 

Jyväskylässä Christina Liutu toi-

mi ohjaajana aikuisten liikuntaryhmäs-

sä kevätkaudella, Heidi Havilehto toimi 

vesijumpan ohjaajana ja Miro Rissanen 

toimi liikunnanohjaana lasten jumppa-

kerhossa. Syyskaudeksi Jyväskylään pe-

rustettiin uusi liikuntaryhmä, joka so-

vellettiin senioreille. Syyskauden aika-

na aikuisten ja seniorien liikuntaryh-

mää ohjasi Kristiina Malinen ja muiden 

ryhmien (lasten jumppakerhon ja vesi-

jumpan) ohjaajina toimivat samat ohjaa-

jat kuin keväällä eli Heidi Havilehto ja 

Miro Rissanen. Lisätietoja viittomakieli-

sistä liikuntaryhmistä löytyi myös Jyväs-

kylän kaupungin liikuntapalveluiden ko-

tisivuilta SKUL:n kanavien lisäksi. Oh-

jattujen ohjaustuntien lisäksi Jyväskylän 

liikuntapalvelut järjesti ABC-kuntosa-

likursseja eli tutustuminen kuntosaliin 

-kursseja viittomakielisille, mutta niihin 

kursseihin ei ilmoittautunut kukaan.
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Kuopiossa jatkui viime vuonna al-

kanut KuohuLab-hanke, jota veti Erja 

Anttonen. Kuopiossa on ollut paljon eri-

laisia liikuntatarjontaa noin kuukauden 

välein. Liikuntaryhmän lisäksi Kuohu-

Lab-hankkeessa työskentelevät ihmiset, 

Kuopion Kuurojenyhdistys ja SKUL te-

kivät vaikuttamistyötä Kuopion kaupun-

kiin, joka tarjoaisi liikuntapalveluja pai-

kallisille viittomakielisille. 

Vaasassa alkoi vesijumppa, joka on 

avoin kaikille viittomakielisille. Ryhmä 

oli myös avoin soveltavan liikunnan ryh-

mille.

Oulu tarjosi liikuntaryhmiä viittoma-

kielisille yhteensä neljän ryhmän edes-

tä. Kuntosaliharjoittelu, tuolijumppa, ve-

sijumppa ja kuntopiiri. Oulun liikunta-

palveluiden kotisivuilta löytyi SKUL:n 

kanavien lisäksi viittomakielisiä videoita 

viittomakielisille sopivista liikuntaryh-

mistä.

Ohjattujen liikuntaryhmien lisäk-

si SKUL järjesti hyvinvointikampan-

jan SKUL:n 100-juhlavuoden vuok-

si. SKUL:n liikuntakoordinaattori Nel-

li-Sofi a Tarvajärvi teki yhteistyötä Kuu-

rojen Palvelusäätiön Passi-ohjelman 

muistiasiantuntijan, Maria Kursin kans-

sa. Hyvinvointi-iltoja pidettiin neljässä 

paikassa: Kaksi iltaa Helsingissä suoma-

laisella ja suomenruotsalaisella viittoma-

kielellä. Suomenruotsalaisella viittoma-

kielellä pidetyssä illassa oli viisi osallistu-

jaa mukana. Suomalaisella viittomakie-

lellä pidetyssä illassa oli noin 60 osallis-

tujaa. Jyväskylässä pidetyssä hyvinvoin-

ti-illassa oli paikalla noin 40 osallistujaa 

ja Turussa noin 55 osallistujaa. 

SKUL järjesti perinteiset lasten ja 

nuorten urheilu- ja lasketteluleirit yh-

teistyössä Kuurojen Liiton, Kuulolii-

ton, LapCI:n ja Kuurojen Palvelusääti-

ön kanssa. Näiden lisäksi SKUL järjes-

ti ruskaretken Saariselälle, jossa oli mu-

kana 16 osallistujaa ja kaksi työntekijää 

(Sakari Belghiti ja Nelli-Sofi a Tarvajär-

vi). Kaikki leirit sujuivat hyvin palauttei-

den perusteella.

Liikunnanohjaustehtäviin kuului oh-

jaamisen lisäksi ohjauksien suunnittelu, 

valmistautuminen ja jälkityö. Tämän li-

säksi liikuntakoordinointitehtäviin kuu-

lui kausitoimintojen ja kurssien tai leiri-

en suunnitteluita ja valmisteluita, tiedot-

tamista, tuntiohjaajien koordinointia, ke-

hitysyhteistyötä eri kaupunkien kanssa, 

kuurojen urheiluseurojen vierailukäyn-

tejä ja verkostoistumista muiden liikun-

tajärjestöjen kanssa.

Tänä toimintavuonna meille tuli 

myös ulkopuolisia ohjaustilauksia kau-

punkien ulkopuolella esim. Kuurojen 

Kansanopistolta ja Kuurojen Liitolta. 

17



OHJATUT LIIKUNTARYHMÄT:

Aikuisten ja seniorien ohjattu 
liikuntatoiminta

Aikuisten ohjattu liikuntatoiminta osoit-

tautui edelleen suosituksi toisena toi-

mintavuonna peräkkäin. Aikuisten oh-

jatun liikuntatoiminnan lisäksi seniorien 

ohjattuun liikuntatoimintaan tuli paljon 

uusia kasvoja ja sen toiminta on jatku-

nut nousujohteisesti. Suomessa tilas-

tojen mukaan ikärakenteellisesti haita-

ri painottuu vanhempiin ihmisiin ja oli 

todella merkittävää, että saimme uusia 

ihmisiä mukaan liikuntaryhmiin. 

Senioreille sopivia liikuntaryhmiä 

olivat vesijumpat, kuntojumpat ja kun-

tosaliharjoittelut.

Aikuisten ja seniorien ohjatun lii-

kuntatoiminnan tavoitteena oli viitto-

makielisten liikkujien terveyden edistä-

minen, peruskunnon ylläpitäminen, ilo, 

virkistys ja yhteisöllisyys riippumatta lii-

kunnallisesta taustasta.

Lasten ohjattu liikuntatoiminta

Helsingissä uimakouluja järjestettiin 

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelas-

tusliito ry:n uinnin tavoitetaulukon suo-

situsten mukaan. Sen tarkoitus oli luoda 

uimakoululaisille hauska ja sopiva tavoit-

teellinen tapa oppia uimataito ilman pai-

neita. Uimakoulujen lisäksi Helsingissä 

järjestettiin Helsingin kaupungin hanke: 

Easy Sportin lasten jumppakerho. Jyväs-

kylässä lasten jumppakerho on osoittau-

tunut suosituksi vielä ensimmäisen toi-

mintavuoden jälkeenkin. 

Lasten ohjatun liikuntatoiminnan 

tavoitteena oli, että viittomakieliset lap-

set pääsisivät harrastamaan monipuoli-

sesti liikuntaa omalla äidin- tai ensikie-

lellään. Pääpainona oli erilaisten elämys-

ten kokeminen, liikunnanilo, itseluotta-

muksen lisääminen, motoristen taitojen 

kehittyminen, erilaisten taitojen oppi-

minen, sosiaaliset taidot ja yhteisöllisyys.

Nuorisotoiminta

LEIRIT

22.-25.2.2019 Talviurheilureissu 
13-17 -vuotiaat, Tahko 
10 osallistujaa. Vastuuohjaajana Laura 

Lindvall (Kuurojen Liitto) ja ohjaa-

jina Iivari Hanhikoski (Kuurojen Pal-

velusäätiö), Sanni Sahi (Kuuloliitto) ja 

Marika Rajala (LapCI)

17.-22.4.2019 Talviurheilureissu 
yli 18 -vuotiaat, Levi
22 osallistujaa. Matkanjohtajana Juha 

Vahtera (Kuurojen Liitto)

1.-6.7.2019 Nuorten urheiluleiri 
13-17 -vuotiaat, Vierumäki
9 osallistujaa. Leirinjohtajana Saku-Pet-

teri Lehtonen. Ohjaajina Vilma Virta-

kallio (Kuurojen Palvelusäätiö), Miro 

Rissanen (Kuurojen Palvelusäätiö) ja 

Laura Lindvall (Kuurojen Liitto).

13.-15.9.2019 Lasten urheiluleiri 
7-12 -vuotiaat, Vierumäki
17 osallistujaa. Leirinjohtajana Nelli-So-

fi a Tarvajärvi (Kuurojen Liitto). Ohjaa-

jina Emmy Nyström (Kuurojen Liitto), 

Vilma Virtakallio (LapCI) ja Iivari Han-

hikoski (Kuurojen Palvelusäätiö).

Suurleirin suunnittelutyö aloitettiin 

vuoden 2019 aikana ja yhteisleiriä kaa-

vailtiin elokuuksi 2020 yhdessä muiden 

kuulovammaisjärjestöjen kanssa. Ideana 

on järjestää kuulovammaisjärjestöjen yh-

teisleiri, jossa jokaisella on mahdollisuus 

tavata vertaisiaan ja tutustua samanikäi-

siin nuoriin.

18



19

VALMENNUSTOIMINTA

Ammunta

AMMUNNAN 
TOIMINTAKERTOMUS 2019

Kuurojen ammunnan EM-kilpailut 
Venäjällä 12.-21.9.2019
Moskovan esikaupungissa Ignatovos-

sa järjestettiin 14. Kuurojen ammunnan 

EM-kisat. Klaus Tupi osallistui viiteen 

eri lajiin ja Jenni Rytkönen kolmeen eri 

lajiin. Kisat olivat Rytköselle ensimmäi-

set kuurojen kansainvälinen kilpailut, 

kun taas Tupille kolmannet.

10 metrin ilmapistoolin kilpailu
Klaus Tupi oli karsinnan ykkönen 560 

pisteellä ja sijoittui fi naalissa kuuden-

neksi.

Jenni Rytkönen oli karsinnan kuudes 

539 pisteellä ja sijoittui fi naalissa seitse-

männeksi.

25 metrin vakiopistoolin kilpailu
Tupi sijoittui viidenneksi 517 pisteellä.

10 metrin ilmapistoolin joukkueiden 
kilpailu
Karsinnassa Tupi ampui 372 ja Rytkö-

nen 359, yhteensä 731 pistettä sijoit-

tuen karsinnan kolmanneksi. Finaaliin 

kelpuutettiin viisi parasta ja suomalaiset 

ampuivat EM-pronssia.

25 metrin isopistoolin kilpailu
Tarkkuusosan jälkeen Tupi johti yhdek-

sän pisteen erolla seuraavaan, mutta pis-

totarkastuksessa tuomari tarkisti Tupin 

aseen ennen pikakilpailua. Ase ei men-

nyt tarkatuksessa läpi ja tarkkuusosan tu-

los hylättiin kokonaan. Tupi ei jatkanut 

pikakilpailuun.

25 metrin pistoolin kilpailu
Tupi oli karsinnan viides 546 pisteellä ja 

sijoittui fi naalissa myös viidenneksi.

Rytkönen sijoittui kuudenneksi 488 

pisteellä.

Curling

CURLINGIN 
TOIMINTAKERTOMUS 2019

Turnaukset:
7.-10.2.2019 SM-seniorit (Lehtinen ja 

Häkkinen)

Kesäturnaus Leppävirralla (Toivonen, 

Häkkinen ja Varjola)

21.-22.9.2019 syysturnaus Kangasnie-

mellä (Häkkinen, Lehtinen, Vähälä, Toi-

vonen, Parikka ja Heinonen)

23.11.2019 yöturnaus (Häkkinen ja Var-

jola)

Itä-Suomen sarjaa 2019-2020 pelattiin 

seuraavasti:

26.-27.10.2019 Pieksämäki, 6 peliä

30.11.-1.12.2019 Joensuu, 5 peliä

1.-2.2.2020 Kangasniemi, ylempi jatko-

sarja, 5 peliä

Menestys:
SM-senioreiden SM-kulta (Lehtinen ja 

Häkkinen)

Pieksämäen puulaaki-kulta, Lehtinen

Kangasniemen puulaaki-hopea, Lehti-

nen ja Häkkinen

Yöturnaushopea, Häkkinen ja Varjola

Deafl ympics-pronssi

Itä-Suomen sarjan 2019-2020 kuudes 

(12 joukkuetta)
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Maajoukkueleiritykset:
23.-24.2.2019, Kisakallion urheiluopis-

to, Lohja

6.-7.4.2019, Kisakallion urheiluopisto, 

Lohja

12.-13.10.2019, Turku

8.-9.11.2019, Hyvinkää

Talvi-Deafl ympics 12.-21.12.2019, Val-

tellina-Valchiavenna, Italia

Pronssimitalijoukkue: Veli-Pekka Vähälä 

(kapteeni), Jari Häkkinen (varakapteeni), 

Risto Lehtinen, Timo Toivonen ja Veik-

ko Parikka.

Joukkueenjohtajana toimi Veikko 

Parikka ja valmennuksesta vastasi Juha-

ni Heinonen Suomesta käsin.

Maajoukkuepelaajat seuroineen:
Jari Häkkinen, Kangasniemi Kurlinki

Risto Lehtinen, Kangasniemi Kurlinki

Veikko Parikka, Hyvinkään Curling

Timo Toivonen, Hyvinkään Curling

Veli-Pekka Vähälä, Hyvinkään Curling

Juhani Heinonen, valmentaja

Futsal

FUTSALIN 
TOIMINTAKERTOMUS 2019

Miesten futsalmaajoukkueen 
toimintakertomus 2019 (Mambat)

YLEISTÄ
Vuosi 2019 oli futsaltoiminnan 10. vuo-

si. Kulunut toimintavuosi meni erään-

laisena välivuotena antaen pelaajien 

keskittyen oman seurajoukkueensa toi-

mintaan. Toimintavuoden aikana pidet-

tiin yksi leiri maajoukkuetoiminnan yl-

läpidon merkeissä, toinen leiri peruttiin 

liiton tiedustellessa mahdollisuutta mää-

rärahan pienentämiseen. Vuoden aikana 

valmennus ja johtoryhmä koki pienoi-

sia muutoksia pelaajiston pysyessä mel-

ko samanlaisena. Joukkueen kutsumani-

menä on Mambat.

JAOSTO / MAAJOUKKUE
Johtoryhmään kuuluivat joukkueenjoh-

taja Kristian Lantto, päävalmentaja Mik-

ko Aitkoski, uutena huoltajana Ismo Sal-

minen. Pelaajaedustajina toimivat Saku 

Lehtonen ja Eetu Keski-Levijoki. Jaos-

to on kokoustanut leireillä ja leirien ul-



21

kopuolella sähköpostilla sekä tekstivies-

titse. Tiedotus on toiminut sähköpostien, 

liiton www-sivujen ja Facebook-sivujen 

kautta. Miesten maajoukkueella on kes-

kusteluryhmä Facebookissa, jonka kautta 

maajoukkueisiin valitut saavat tiedotteita 

sähköpostien lisäksi. Miesten maajouk-

kueella on omat Facebook-sivunsa ni-

mellä Mambat. Jaosto odottaa edelleen 

liiton www-sivujen valmistumista, jotta 

saadaan oma www-sivu avatuksi. Mate-

riaalia on valmiina tätä varten.

Maajoukkueleirit
Paikka ja aika Osanottajamäärä
Helsinki 20.-22.9.  15

Helsinki 1.-3.11.  Peruttiin

Harjoitusottelut/turnaukset
Harjoitusotteluita ja turnauksia ei pelat-

tu toimintavuoden aikana.

TALOUS
Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry:n pa-

nos futsalmaajoukkueen toiminnassa oli 

erittäin merkittävä. SKUL:n osoittamil-

la varoilla pystyimme järjestämään maa-

joukkuetapahtuman vuoden aikana sekä 

kustantamaan taustaryhmän kulut. Lop-

puvuonna liitto tiedusteli mahdollisuutta 

määrärahan pienentämiseen taloudelli-

sista syistä ja jaosto suostui pienennyk-

seen pitkäaikaista tukijaamme tukeak-

semme. Maajoukkueella on pientä omaa

varainhankintaa leirien omavastuu-

osuuksien merkeissä pelaajien kustan-

taessa itse oman majoituksensa ja ruo-

kailunsa.

Naisten futsalmaajoukkueen 
toimintakertomus 2019 (Pipsat)

Valmentaja: Santtu Luoto

Pelaajaedustaja: Iina Uhlenius

Joukkueenjohtaja: Netta Keski-Levijoki

FUTSALTOIMINTA:
2019 oli huippuvuosi Pipsojen histori-

assa, sillä Suomi pääsi edustamaan en-

simmäistä kertaa futsalin MM-kisoissa 

Sveitsissä. Jännitystä vuoteen toi se, että

saimme kuulla osallistumisesta MM-

kisoihin vasta juhannuksen alla. Vuoden 

aikana järjestettiin viisi leiriä, osallistut-

tiin kahteen kuulevien futsalturnaukseen 

sekä osallistuttiin vuoden kohokohtaan; 

kuurojen futsalin MM-kisoihin, jotka 

pidettiin marraskuussa Sveitsin Win-

terthurissa.

MAALISKUU
1.-3.3.2019 Leiri, Helsinki

HUHTIKUU
5.-7.4.2019 Simo Syrjävaara Cup, 

Helsinki

ELOKUU
23.-25.8.2019 Leiri

SYYSKUU
20.-22.9.2019 Leiri

LOKAKUU
4.-6.10.2019 Leiri

12.-13.10.2019 Futsal Premier Cup, 

Helsinki

25.-27.10.2019 Leiri

MARRASKUU
9.-16.11.2019 MM Futsal, Winterthur, 

Sveitsi

Vuoden 2019 alkupuoli oli hiljainen, 

mutta loppupuoli sitäkin vilkkaampi. 

Miltei kaikki toiminta tapahtui vuoden 

toisella puoliskolla, kun siihen pakkau-

tuivat leirit, turnaukset, MM-kisamat-

ka, varainhankinta ja muut treenaamiset. 

Valmentaja Luoto painotti tyhjän tilan 

haltuun ottamista ja laittoi joukkueen 

harjoittelemaan sitä sekä keskenään että 

harjoitusotteluissa kuulevien joukkuei-

ta vastaan. Leirien ulkopuolella pelaajat 

treenasivat normaalisti omissa kuulevien 

ja kuurojen seuroissaan ja pitivät kunto- 

ja tekniikkaharjoituksia sekä itsenäises-

ti että yhdessä.

Suomen kuurojen naisten futsalmaa-

joukkue on saanut lyhyessä ajassa kokea 

paljon, ja futsalin MM-kisoihin pääse-

minen kruunasi kaiken. Suomen kuuro-

jen naisten futsalmaajoukkue osallistui 

kisoihin 12 pelaajalla: Cecilia Hanhikos-

ki, Charlotte Fagerström, Emma Hag-

berg, Emmy Nyström, Hanna Kasvinen, 

Helmi Viljanmaa, Iina Uhlenius, Lau-

ra Mecklin, Liisa Halonen, Nea Kontti-

nen, Nelli-Sofi a Tarvajärvi ja Teresa Ti-

ainen muodostivat joukkueen. Tausta-

joukkoina olivat valmentaja Santtu Luo-

to, huoltaja Janiina Laitinen, tulkki Sai-

ja Kuronen ja joukkueenjohtaja Netta 

Keski-Levijoki. Saimme jatkaa oppimis-

prosessiamme ja verrata itseämme maa-

ilman huippuihin. Ensimmäisen MM-

ottelumme pelasimme 9.11.2019 Puolaa 

vastaan. Suomi pelasi yhteensä viisi ot-
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telua, joista kolme oli alkulohkon pele-

jä. Samaan alkulohkoon Suomen kanssa 

arvottiin Puola, Japani ja Ruotsi. Suomi 

jäi alkulohkon hännille hävittyään kaik-

ki kolme ottelua. Tämän jälkeen Suomi 

jatkoi pelejä sijoista 9-12. Kaksi seuraa-

vaa ottelua pelattiin Th aimaata ja Irlan-

tia vastaan. Th aimaan pelissä Suomi sai 

ensimmäisen MM-tason voittonsa. Vii-

meinen peli pelattiin Irlantia vastaan. Ir-

lantilaiset voittivat, joten Suomi sijoittui 

MM-kisoissa kymmenenneksi.

9.11.2019 Puola – Suomi 11-1 (6-1)

Suomen maali: Nyström

10.11.2019 Suomi – Japani 0-6 (0-2)

11.11.2019 Ruotsi – Suomi 7-2 (1-1)

Suomen maalit: Nyström x 2

13.11.2019 Th aimaa – Suomi 2-5 (2-4)

Suomen maalit: Nyström x 2, Konttinen, 

Hagberg ja oma maali

maAviisissa, Vihdin Uutisissa, Napis-

sa, Vasabladetissa, Finlandssvenska Dö-

vas Bladissa ja Kuurojen Urheilussa sekä 

Palloliiton www-uutisissa.

Pipsoille 2019 oli myös varainhan-

kinnan huippuvuosi. Pipsat tekivät omaa 

varainhankintaa myymällä vuoden 2019 

aikana Kalle´s Honey -hunajapurkkeja 

ja Kakkutukun tuotteita. Tienasimme 

myynnillä yli 3000 euroa. Tämän lisäk-

si meillä oli isona apuna Sivupersoonan 

#mahdollista -avustus, jonka myötä Si-

vupersoona sponsoroi joukkuetta 2000 

eurolla. Meillä oli vielä muita sponsorei-

ta, jotka sponsoroivat joukkuetta yhteen-

sä yli 1500 eurolla. Näiden rahojen tur-

vin pelaajien omavastuuosuutta saatiin 

pienennettyä viidesosaan.

SM-FUTSAL
SM-kisat pidettiin 30.3.2019 Kuusan-

kosken urheilutalolla Woikkiksen isän-

nöimänä kolmen seuran kesken: Hero, 

Uljas ja Wankat. Uljas oli kisoissa ylivoi-

15.11.2019 Irlanti – Suomi 6-3 (4-1)

Suomen maalit: Nyström x 3

MUU TOIMINTA:
Syyskuussa SKULin järjestämällä juni-

orifutsalleirillä oli mukana pari lupaavaa 

junioripelaajaa, joista toivomme tulevan 

tulevaisuudessa täydennystä Pipsojen ri-

veihin. Kapteenimme Charlotte Fager-

ström oli mukana leirillä vetämässä oh-

jelmaa junioreille.

Pipsojen Facebook-sivua ja Instag-

ram-tiliä päivitettiin vuoden 2019 aika-

na aina leirien ja tapahtumien yhteydes-

sä. Vuoden 2019 lopulla Pipsojen FB-si-

vulla oli 837 seuraajaa ja Instagram-tilil-

lä yli 600 seuraajaa. MM-kisat kiinnos-

tivat seuraajia, sillä kesäkuussa lohkoar-

vonnan aikaan sivullamme oli kävijäpiik-

ki ja toinen piikki oli marraskuussa itse 

MM-kisojen aikana.

Pipsat näkyivät myös muualla, kuten 

Helsingin Kuurojen Yhdistyksen yhdis-

tysillassa, useissa lehdissä, kuten Reu-
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mainen päästämättä ainuttakaan maalia. 

Uljaalle kahdesta pelistä täydet pistepo-

tit. Hero sijoittui toiseksi ja Wankat kol-

manneksi.

Wankat – Hero 4-7 (2-4)

Uljas – Wankat 12-0 (4-0)

Hero – Uljas 0-13 (0-5)

1. Uljas 2 0 0 25-0 6 p

2. Hero 1 0 1 7-17 3 p

3. Wankat  0 0 2 4-19 0 p

TURNAUKSEN PISTEPÖRSSI TOP5
1. Rami Huhdanmäki, Uljas 4 + 5 = 9

2. Jimmy Raninen, Uljas 3 + 6 = 9

3. Aleksi Salminen, Uljas 6 + 1 = 7

4. Iivari Hanhikoski, Uljas 4 + 2 = 6

5. Miro Rissanen, Uljas 3 + 3 = 6

Turnauksen arvokkain pelaaja
Rami Huhdanmäki, Uljas

Golf

GOLFJAOSTON 
TOIMINTAKERTOMUS 2019

Kauden avauskilpailu Deaf Golf Open 

järjestettiin 18.5.2019 Meri-Teijo Gol-

fi ssa, Salossa. Kilpailussa oli mukana 18 

pelaajaa.

Kuurojen SM-kilpailu järjestettiin 31.8.-

1.9. Kankaisten Golfpuistossa, Maskus-

sa.

SM-kilpailussa oli mukana 26 pelaajaa.

HCP 0-18,0 (Lyöntipeli Scratch) 10 pe-

laajaa.

HCP 18,1-36 (Pistebogey HCP) 16 pe-

laajaa.

Lyöntipelin Suomen mestaruus:
1. David Barber, Hero   

75 + 79 = 154

2. Robin Herlin, Hero   

83 + 82 = 165

3. Jukka Ala-Marttila, Wellas  

84 + 89 = 173

4. Markku Mustonen, Jalo  

91 + 85 = 176

5. Waltteri Waris, Jalo   

85 + 91 = 176

6. Janne Manner, Valpas   

90 + 90 = 180

7. Janne Kankkonen, Hero  

89 + 99 = 188

8. Tomas Uusimäki, Hero  

99 + 90 = 189

9. Heikki Pekki, Hero   

102 + 90 = 192

10. Jan-Erik Granvik, Valpas  

105 + 113 = 218

Pistebogeyn Suomen mestaruus:
1. Marko Lehtonen, Jalo  

41 + 32 = 73

2. Markku Koivula, Valpas 

32 + 40 = 72

3. Kimmo Hoivassilta, Valpas 

32 + 26 =68

4. Harri Hautaniemi, Hero 

31 + 34 = 65

5. Lauri Virtanen, Uljas  

26 + 39 = 65

6. Jyri Punnonen, Hero  

37 + 23 = 60

7. Jani Savolainen, Jalo  

33 + 26 = 59

8. Joonas Lehtimäki, Valpas 

29 + 30 = 59

9. Jani Haapanen, Valpas  

28 + 30 = 58

10. Juhana Salonen, Jalo  

24 + 32 = 56

11. Janne Raatikainen, Hero 

26 + 22 = 48

12. Sami Vuoriheimo, Hero 

20 + 27 = 47

13. Th omas Sandholm, Hero 

27 + 18 = 45

14. Mikael Rajaniemi, Hero 

20 + 24 = 44

15. Anton Pulkkinen, Uljas 

13 + 19 = 32

16. Eero Vuorimies, Hero  

11+ 13 = 24
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Joukkuetulokset:
1. Valpas A 145

2. Jalo A 138

3. Hero A 137

4. Valpas B 127

5. Uljas 123

6. Hero B 115

7. Jalo B 111

8. Hero C 109

9. Hero D 105

7.-9.8.2019 European Deaf 
Golf Open Championship

Avoimet EM-kisat pelattiin 7.-9.8.2019 

Ruotsin Barsebäckissä hienolla Bar-

sebäck Golf &Country Clubilla. Suomea 

edustivat David Barber, Waltteri Waris, 

Janne Kankkonen, Heikki Pekki, Tedi 

Helin, Robin Helin ja Andre Pasuram. 

Joukkueenjohtajana ja tiedottajana toi-

mi Markku Mustonen. Kisoihin otti osaa 

yhteensä 35 pelaajaa.

1. Gustav Wahlgren, Ruotsi  

78 + 78 + 76 = 232

2. Nico Guldan, Saksa   

82 + 79 + 73 = 234

3. Lasse Emil Nielsen, Tanska  

82 + 77 + 75 = 234

….

11. Robin Helin   

87 + 86 + 83 = 256

15. David Barber   

82 + 96 + 91 = 269 

16. Tedi Herlin   

93 + 94 + 83 = 270

20. Andre Pasuram   

95 + 92 + 94 = 281

23. Heikki Pekki   

98 + 106 + 93 = 297

24. Waltteri Waris   

98 + 112 +88 = 298

26. Janne Kankkonen   

104 + 103 + 106 = 313

Joukkuekisassa Suomen ykkösjouk-

kue (Barber, Waris, T. Herlin ja R. Her-

lin) oli viides 792 lyönnillään. Suo-

men kakkosjoukkue (Pasuram, Pekki 

ja Kankkonen) sijoittui seitsemänneksi 

891 lyönnillään. Ruotsin ykkösjoukkue 

vei mestaruuden 738 lyönnillään.

Perinteinen kauden päättäjäiskilpai-

lu Barber Cup pelattiin 5.10.2019 Ta-

wast Golfi ssa.

Päätöskilpailuun osallistui kahdek-

san pelaajaa.
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Jääkiekko

JÄÄKIEKON 
TOIMINTAKERTOMUS 2019

Vuosi 2019 oli jääkiekkomaajoukku-

een 25. toimintavuosi, valmennuksessa 

jatkoi tuttu kaksikko ed. toimintakau-

delta: Teemu Taruvuori ja Fredrik Öl-

ler. Tämän toimintakauden tähtäime-

nä oli joulukuun Winter Deafl ympics 

2019 – kisat. Vuoden 2019 leiritoiminta 

alkoi kevätkaudella Pajulahden jääleiril-

lä huhtikuussa, jossa kartoitettiin pelaa-

jatilannetta sekä valmistettiin joukkuet-

ta kesäkauden treenikautta varten, jotta 

joukkue olisi parhaassa iskussaan joulu-

kuun olympiakisoissa.

JÄÄLEIRI: 
Pajulahti Olympic Training Center 
5.-7.4.2019

Pelaajat 24+4

PAAJANEN, Teemu

PORRA, Mikko

EDLUND, Robert

LIIKAMAA, Arttu

AHOLA, Aleksi

AHOLA, Santeri

EDLUND, Christopher

FAGERSTRÖM, Christer

HOIVASSILTA, Kimmo

ISOKORPI, Eetu

JUSSINMÄKI, Mikko

KOVALAINEN, Simo

LANTTO, Kristian

LEINONEN, Juho

LEPPÄNEN, Joonas

LIIMATAINEN, Marko

LINDFORS, Victor

MANNER, Janne

MCCANN, Charles

MIKKILÄ, Osku

NURMINEN, Elias

NYBERG, Janne

PYLVÄS, Aleksi

SALOMAA, Onni

SIETSALO, Reko

SIPARI, Ville

VAINIO, Pasi

WAINIO, Jyri

Päävalmentaja TARUVUORI, Teemu

Apuvalmentaja ÖLLER, Fredrik

Huoltaja HUUKI, Jari

Hieroja MAARANEN, Petri

GM VUORIHEIMO, Sami

Ass. VÄRE, Kimmo

Tulkki ISOMÄKI, Timo
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Syyskausi aloitettiin Vierumäen jää-

leirillä syyskuussa, jonka jälkeen valit-

tiin olympiajoukkue joulukuun olym-

piakisoihin.

Vierumäen leiri toteutettiin perintei-

seen tapaan yhteistyössä SJL:n kanssa.

Samana viikonloppuna Vierumäel-

lä järjestettiin myös SKUL:n lasten ur-

heiluleiri, leiriläiset pääsivät vierailemaan 

Leijonaluolassa ja tutustumaan maa-

joukkuetoimintaan sekä ottamaan yh-

teiskuvia suosikkipelaajiensa kanssa.

SYYSLEIRI: 
Vierumäen Urheiluopisto 13.-15.9.2019 

21+3

LIIKAMAA, Arttu

EDLUND, Robert

KITULA, Pauli

AHOLA, Aleksi

AHOLA, Santeri

EDLUND, Christopher

FAGERSTRÖM, Christer

ISOKORPI, Eetu

KOVALAINEN, Simo

KERÄNEN, Jukka

LANTTO, Kristian

LEINONEN, Juho

LEPPÄNEN, Joonas

LIIMATAINEN, Marko

LINDFORS, Victor

MANNER, Janne

MCCANN, Charles

MIKKILÄ, Osku

NYBERG, Janne

SALOMAA, Onni

SIETSALO, Reko

SIPARI, Ville

VAINIO, Pasi

WAINIO, Jyri

Päävalmentaja TARUVUORI, Teemu

Apuvalmentaja ÖLLER, Fredrik

Huoltaja HUUKI, Jari

Hieroja MAARANEN, Petri

GM VUORIHEIMO, Sami

Tulkki ISOMÄKI, Timo

Kuukausi ennen olympiakisoja pi-

dettiin otteluleiri Pajulahdessa, johon 

osallistuivat olympiakisoihin valitut pe-

laajat sekä johtoryhmän jäsenet.

OTTELULEIRI: 
Pajulahti Olympic Training Center, 
15.-17.11.2019
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DEAF LIONS olympiajoukkue, 
Winter Deafl ympics 2019 
Valtellina-Valchiavenna 

Maalivahdit:

EDLUND, Robert

KITULA Pauli

LIIKAMAA Arttu

Puolustajat:                

EDLUND, Christopher

NYBERG, Janne

LANTTO, Kristian

VAINIO, Pasi        

KOVALAINEN, Simo

PYLVÄS, Aleksi

ISOKORPI, Eetu

Hyökkääjät:

FAGERSTRÖM, Christer      

MANNER, Janne     

SIPARI, Ville

LEPPÄNEN, Joonas

KERÄNEN, Jukka

LEINONEN, Juho

AHOLA, Aleksi  

AHOLA, Santeri

LIIMATAINEN, Marko   

LINDFORS, Victor  

MIKKILÄ, Osku

Päävalmentaja: TARUVUORI Teemu

Apuvalmentaja: ÖLLER Fredrik

Huoltaja: HUUKI Jari

Hieroja: ARO Ossi

General Manager: 

VUORIHEIMO Sami

Tulkki: ISOMÄKI Timo

WINTER DEAFLYMPICS 2019, 
Valtellina-Valchiavenna 12.-21.12.2019

Suomi – USA 2-6 (1-1, 0-2, 1-3)

Kanada – Suomi 5-1 (2-1, 1-0, 2-0)

Suomi – Venäjä 1-6 (0-2, 1-3, 0-1)

Kazakstan – Suomi 1-20 (0-9, 1-7, 0-4)

Pronssiottelu: 

Suomi – Venäjä 1-5 (0-3, 0-1, 1-1)
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Keilailu

KEILAILUN 
TOIMINTAKERTOMUS 2019

SKUL:n keilailujaostoon kuuluivat vuo-

den 2019 osalta Arja Kantola, Maarit 

Suominen ja Veikko Parikka.

Seurojen yhteyshenkilöinä toimivat:

Jani Toivanen / Gepardit, Satu Lintu-

la / Jaguaarit, Arja Kantola / Uljas, Jor-

ma Rantala / Wellas, Maarit Suominen 

/ Wankat, Markku Koivula / Valpas ja 

Timo Palomäki / Keila-Tähti.

Valmentajina toimivat Markku Veijanen 

ja Jaana Puhakka.

Leiritykset:

19.1.2019 Riihimäki, MM-Taiwan -leiri
Maarit Suominen, Satu Lintula, Kris-

ta Paloposki, Markku Koivula, Markku 

Loppinen, Arja Kantola, Alf Ekström, 

Tuula Ekström, Kauko Järvensivu ja 

Senja Loppinen.

8.6. Espoo, MM-Taiwan -leiri
Satu Lintola, Krista Paloposki, Markku 

Loppinen ja Kauko Järvensivu.

27.7. Lahti, MM-Taiwan -leiri

Satu Lintula, Krista Paloposki, Markku 

Loppinen ja Kauko Järvensivu.

24.11. Espoo, avoin leiri
15 henkilöä. Valmentajina Markku Vei-

janen ja Jaana Puhakka

14.12. Turku, avoin leiri 
9 henkilöä. Valmentajana Arto Simojoki.

Kilpailut:
SM-keilailu 16.3.2019 Hutungin kei-

lahallissa, Jyväskylässä. Osallistujia 34: 

12 naista ja 22 miestä. SM-kulta meni 

naisten osalta Jaguaarien Satu Lintulal-

le ja miesten osalta Uljaan Markku Lop-

piselle. Veteraanien osalta Kimmo Näsi 

Valppaasta vei mestaruuden. Parikilpai-

lun voiton vei Arja Kantola & Eli Haga, 

Uljas 1 ja miehissä Kauko Järvensivu & 

Markku Loppinen, Uljas 1. Sekajoukku-

een voiton vei Uljas 1 kokoonpanolla Eli 

Haga, Kauko Järvensivu, Arja Kantola ja 

Markku Loppinen.

Liittomylly marraskuussa peruutet-

tiin osanottajien vähyyden vuoksi.

12 sarjan maratonmestaruuskilpai-

lun voitti Krista Paloposki. Valkeakos-

ken keilahallissa pidetyssä mestaruuskil-

pailuihin otti osaa 11 keilaajaa.

Naisten B-luokan SM-kisojen osal-

ta ACat:n Eli Haga ja TuUL:n Krista 

Paloposki kisailivat Lahdessa pelatuis-

sa fi naaleissa.

Valtakunnallisten naisten SM-kiso-

jen osalta Uljasta edustivat Maarit Suo-

minen (kapteeni), Arja Kantola, Satu 

Lintula, Eli Haga, Senja Loppinen, Sari 

Rantala ja Tiina Luhtavaara.

ARVOKILPAILUT:
MM-keilailu 1.-12.8.2019, Taoyan, Tai-

wan

Suomen edustajina toimivat Satu Lintu-

la, Krista Paloposki, Kauko Järvensivu ja 

Markku Loppinen. Veikko Parikka toi-

mi joukkueenjohtajana ja valmentajana 

Markku Veijanen.

KOKOUKSET:
16.3. Vuosikokous Jyväskylän Kuuro-

jenyhdistyksen tiloissa, jossa läsnä olivat 

SM-kisojen keilaajat ja liiton edusta-

ja Jari Malkamäki. Vuosikokouksen pu-

heenjohtajana toimi Veikko Parikka ja 

sihteerinä Tero Suominen.

Salibandy

SALIBANDYN 
TOIMINTAKERTOMUS 2019

Salibandyn SM-kisat järjestettiin Tam-

pereen Uljaan isännöimänä 11.5.2019 

Hakkarin liikuntahallilla, Lempääläs-

sä. Tämän vuoden SM-kisoihin osal-

listui neljä joukkuetta: Jalo, Uljas, Val-

pas ja Wankat. Vuoden 2019 mestaruus 

matkasi edellisvuoden tapaan Vantaal-

le Wankkojen viedessä pystin. Uljas si-

joittui hopealle ja Valpas nappasi prons-

sit ennen Jaloa.
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SALIBANDYN VUODEN 2019 
SM-KISOJEN TULOKSET:

Uljas – Valpas 5-3 (4-2, 1-1)

Wankat – Jalo 11-0 (7-0, 4-0)

Wankat – Uljas 6-2 (3-2, 3-0)

Valpas – Jalo 4-1 (1-0, 3-1)

Jalo – Uljas 2-2 (0-2, 2-0)

Valpas – Wankat 1-6 (1-3, 0-3)

1. Wankat  3 0 0  23-3  6 p

2. Uljas  1 1 1  9-11  3 p

3. Valpas  1 0 2 8-12 2 p

4. Jalo 0 0 3 3-17 1 p

TURNAUKSEN PISTEPÖRSSI TOP5
1. Jimmy Raninen, Wankat 

4 + 6 = 10

2. Marko Vuoriheimo, Wankat 

7 + 1 = 8

3. Pekka Lääkäri, Wankat 

2 + 6 = 8

4. Victor Söderberg, Wankat  

3 + 2 = 5

5. Eetu Keski-Levijoki, Valpas 

2 + 3 = 5

Turnauksen arvokkain pelaaja
Mikael Huuhka, Uljas

Suunnistus

SUUNNISTUKSEN 
TOIMINTAKERTOMUS 2019

Edustukset:
SKUL järjesti koulutuspäivän 7.9.2019 

Sporttitalolla ja Tero Suominen edusti 

suunnistusjaostoa.

Kansainväliset kisat:
Kuurojen suunnituksen MM-kilpailut 

pidettiin 17 – 24.8.2019 Olomoucissa, 

Tsekissä.

Suomen edustajana oli Josefi n Hägg-

dahl ja joukkueenjohtajana toimi Heli 

Romu.

Sprintti: 14. sija

Pitkä: 13. sija

Keskimatka: ei startannut

Leirityksiä ei järjestetty toimintavuo-

den aikana.

Kansalliset kisat ja harjoitukset: 
Viittomakieliset suunnistajat kävivät 

esim. iltarasteilla ja muissa kisoissa.

Taloudellinen tuki: SKUL myönsi 

500€ valmennusmäärärahaa.
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Yleisurheilu

YLEISURHEILUN 
TOIMINTAKERTOMUS 2019

14.-17.3.2019 Kuurojen 1.MM-sisähalli-
kilpailut, Tallinna / Viro

14.3.

Miesten 60m aitajuoksun välierät: (mu-

kana 8 juoksijaa)

Santeri Tanner juoksi kolmanneksi ajal-

la 10,25 ja pääsi fi naaliin.

Miesten 60m aitajuoksun fi naalit:

Santeri Tanner juoksi kuudenneksi ajal-

la 9,75.

Miesten 400m alkuerät: (mukana 23 

juoksijaa)

Santeri Tanner sijoittui kolmanneksi 

ajalla 54,67 ja välieriin.

Miesten 400m välierät: (mukana 18 

juoksijaa)

Santeri Tanner sijoittui viidenneksi ajal-

la 54,55 ja karsiutui fi naalista.

16.3.

Miesten 60m alkuerät: (mukana 24 juok-

sijaa)

4.erässä Santeri juoksi viidenneksi ajalla 

7,41 ja karsiutui jatkosta.

17.3.

Naisten 3000m fi naali:

Sara-Elise juoksi sisähallin maailman-

mestaruuden ajalla 10.19,99 ja saavutti 

samalla MM-hallikisaennätyksen (CR).

22.-27.7.2019 Kuurojen 10.EM-yleis-
urheilukilpailut Bochum-Wattenscheid 
/ Saksa

Miesten 100m välierät (mukana 20 juok-

sijaa)

3. erässä Santeri Tanner juoksi viiden-

neksi ajalla 11,86

Miesten 400m välierät (mukana 18 juok-

sijaa)

3. erässä Santeri Tanner sijoittui kuuden-

neksi ajalla 53,25

23.7.

Naisten 1500m fi naali (mukana 7 juok-

sijaa)

Sara-Elise Ruokonen sijoittui kuuden-

neksi ajalla 4.56,24

25.7.

Miesten 200m välierät (mukana 24 juok-

sijaa)

3.erässä Santeri Tanner sijoittui neljän-

neksi ajalla 23,42

Miesten 400m aitajuoksun fi naali

Santeri Tanner sijoittui neljänneksi ajal-

la 59,82

Naisten 5000m fi naali: (mukana 7 juok-

sijaa)

Sara-Elise Ruokonen juoksi viidennek-

si ajalla 18.50,98

Kuurot suomalaiset olivat mukana eri-

laisissa kuulevien SM- kilpailussa mm.

5.5.2019 SM-maastojuoksukilpailut, 
Janakkala
N22-sarja 4 km maastojuoksu (mukana 

26 juoksijaa)

Sara-Elise Ruokonen sijoittui neljän-

neksi häviten voittajalle 18 sekuntia ja 

Lycke Karlsson juoksi kuudenneksi +26 

sekunnin marginaalilla voittajalle.



Toteutettu Päätös
Futsal naiset -1 092,50€ -2 000,00€

Futsal miehet -624,06€ -1 000,00€

Curling -1 569,13€ -1 000,00€

Yleisurheilu -1 000,00€ -1 500,00€

Keilailu -2 483,02€ -3 000,00€

Golf 0,00€ -1 500,00€

Frisbeegolf -744,00€ -1 000,00€

Ammunta -1 000,00€ -2 000,00€

Lumilautailu -2 000,00€ -2 000,00€

Jääkiekko -11 289,90€ -10 000,00€

Beach Volley -284,00€ -1 000,00€

Yhteensä -22 086,61€ -26 000,00€ 
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1.-4.8.2019 Kalevan kisat, Lappeenranta
Naisten 3000m estejuoksu

Sara-Elise sijoittui yhdeksänneksi ajal-

la 11:06.73

30.8.-1.9.2019 Nuorten 19- ja 22-vuotiai-
den yleisurheilun SM-kisat, Porvoo
Sara-Elise Ruokonen nappasi kaksi 

nuorten 22-vuotiaiden SM-mitalia.

30.8.2019

Sara-Elise Ruokonen voitti N22- sarjan 

3000m esteiden SM-kultaa hyvällä ajal-

la 11:07,50.

1.9.2019

Sara-Elise Ruokonen juoksi toisek-

si N22-sarjan 5000m uudella kuurojen 

naisten Suomenennätyksellä 18:09,06.

10.11.2019 Maastojuoksun Pohjois-
maiden kilpailut, Vierumäki
Naiset 7,5km: Sara-Elise juoksi aikuis-

ten sarjassa ja sijoittui 15. ajalla 28,25.

Suomen ennätykset:
16.7.2019 Turku, Sara-Elise Ruoko-

nen 3000m estejuoksun kuurojen nais-

ten Suomen ennätys 10:58,87

1.9.2019 Porvoo, Sara-Elise Ruokonen 

5000m kuurojen naisten Suomen ennä-

tys 18:09,06.

Valmennustoiminta

Valmennus- ja toimintakustannuksiin 

jaettiin vuonna 2019 tukea seuraavasti:

Palkinnot 2019  

Vuoden Urheilija: 
Sara-Elise Ruokonen

Paras alle 20-vuotias urheilija: 
Aleksi Ahola

Vuoden joukkue: 
Curlingmaajoukkue

Lajikohtaisia palkintoja ei ole jaettu enää 

vuoden 2017 jälkeen. 

KOULUTUSTOIMINTA JA SEMINAARIT
Liitto järjesti kaksi koulutustapahtu-

maa kalenterivuoden aikana. Futsalin 

EM-kisojen vapaaehtoisille järjestettiin 

31.8.2019 yhteinen tapahtumapäivä. Ta-

pahtumapäivän aikana keskusteltiin hy-

västä ryhmätyöstä ja miten kukin voi vai-

kuttaa ryhmän muovautumiseen. Anne 

Sjöroos kävi kertomassa positiivishengen 

merkityksestä ryhmätyössä. Lounaan jäl-

keen ryhmä siirtyi viereiselle seikkailu-

radalle.

Lajijaostojen joukkueenjohtajille jär-

jestettiin koulutuspäivä 7.9.2019 Sport-

titalossa. Koulutuspäivän aikana keski-

tyttiin erityisesti SM-kisojen kilpailun-

johtajan tehtäviin ja joukkueenjohtajien 

tehtäviin kilpailumatkoilla. Seuroille lai-

tettiin tästä PowerPoint-diat muistin tu-

eksi. Taitoluisteluliiton markkinointi- ja 

viestintäpäällikkö Mila Kajas-Virtanen 

kertoi sosiaalisen median käyttämisestä 

urheilijoiden ja liiton viestinnässä.



TIEDOTUS- JA 
JULKAISUTOIMINTA
Liitto julkaisi Kuurojen Urheilu -lehteään toimintavuonna 

kolme numeroa. Muita tiedotuskanavia olivat liiton kotisivut 

(www.skul.org), Teksti-TV s. 563, Facebook, Instagram, Twit-

ter, Kuurojen Lehti ja Viittomakieliset uutiset. Liiton kotisi-

vujen päivittämisestä vastasi Eetu Keski-Levijoki.

Liiton katsotuimmat uutiset Facebook- ja Instagram-kanavil-

la vuoden 2019 aikana:

Facebook

Videot:
Katsottuja kertoja Päivä Aihe
2815  15.7.  Mambat Juniors- futsal-leiri

1779  26.2.  SM-futsal 2020 mainosvideo

1718  12.11.  Santtu Luodon haastattelu 

  futsalin MM-kisoissa

1556  10.11.  Nelli-Sofi a Tarvajärven 

  haastattelu futsalin MM-kisoissa

1491   12.11.  Charlotte Fagerströmin  

  haastattelu futsalin MM-kisoissa

Kuvat: 
Katsottuja kertoja Päivä Aihe
4283  16.9. Jenni Rytkönen ja Klaus Tupi  

  pronssille

4032  27.9. Naisten MM-futsaljoukkue 

  nimettiin Sveitsin kisoihin

4025  25.6. Futsal-naiset MM-kisoihin

3583  5.9. Kuurojen Liitto vieraili 

  Sporttitalolla

3152  6.11. Teresa Tiainen liiton 

  järjestötyöntekijäksi

Suorat lähetykset:
Katsottuja kertoja Päivä Aihe
2354  16.3. SM-keilailu Jyväskylässä

1398  21.1. SKUL:n kyselytunti

1341  30.3. SM-futsal Kuusankoskella

781 1.9. SM-golf Maskussa

Instagram

Videot:
Katsottuja kertoja Päivä Aihe
947 20.12. Curling-miehet pronssille 

  Deafl ympicsissa

753 18.12. Ville Siparin haastattelu 

  Venäjä-pelin jälkeen Deafl .

713 22.12. Deafl ympicsin päättäjäiset

703 15.12. Janne Nybergin haastattelu 

  kahden pelin jälkeen Deafl .

689 17.12. Jari Häkkisen haastattelu 

  alkusarjapelien jälkeen Deafl .

Kuvat:
Katsottuja kertoja Päivä Aihe
697 13.11. Futsal-naisille ensimmäinen 

  voitto MM-kisoissa

681 21.10. MM-futsalin lohkot arvotaan 

  uusiksi poisjääntien vuoksi

669 11.12. Deaf Lions matkalla 

  Deafl ympicsiin

668 10.11. Puola voitti Suomen 

  MM-futsalissa

649 8.11. Futsal-naiset matkalla 

  MM-kisoihin

NBDSF-TOIMINTA
PBM-maat kokoontuivat Tallinnaan 28.9. Samalla Latvian 

nelivuotinen puheenjohtajuuskausi päättyi ja vetovastuu siir-

tyi Tanskalle seuraavaksi neljäksi vuodeksi.

28.9. kokouksen aiheina olivat Deafl ympics-aloitteiden kat-

sominen yhdessä ja yhteisen kannan löytäminen. PBM-kiso-

jen isäntävastuun jakaminen tuleville vuosille ja uusien lajien 

päättäminen ohjelmistoon. 

3232



HALLINTO

Seuraseminaari ja liittokokous

Seuraseminaari ja liittokokous pidettiin 

Kotkassa 13.-14.4.2019.

Seuraseminaarissa oli edustettuna lii-

ton 9 jäsenseuraa 13 edustajalla. Seura-

seminaarin vetäjänä toimi Heli Romu ja 

sihteerinä Lea Kolhanen.

Liittokokouksessa oli edustettuna 9 

SKUL:n jäsenseuraa 13 edustajalla, joi-

den yhteinen äänimäärä oli 20 ääntä. 

Liittokokouksen puheenjohtajana toi-

mi Janne Raatikainen ja sihteerinä Lea 

Kolhanen.

Erovuoroiset hallituksen jäsenet Heli 

Romu ja Jari Malkamäki ilmoittivat ha-

lukkuutensa jatkaa hallituksessa. Heidät 

valittiin myös hallitukseen seuraavaksi 

kaksivuotiskaudeksi. Kimmo Jompero 

valittiin uudeksi hallitusjäseneksi Anne 

Sjöroosin tilalle. Veikko Parikka valittiin 

täyttämään Eetu Keski-Levijoen halli-

tuspaikkaa yksivuotiskaudeksi.

Hallitus

Liiton hallituksen kokouksia pidettiin 

toimintavuonna kahdeksan kertaa. Pöy-

täkirjoihin tuli merkityksi yhteensä 196 

päätöstä. 

Hallituksen jäsenet olivat edustettui-

na kokouksissa seuraavasti:

Heli Romu 8/8

Jari Malkamäki 8/8

Emmi Ruukki 8/8

Kristian Lantto 7/8

Juha Vahtera 6/8

Kimmo Jompero 5/5

Veikko Parikka 3/5

Anne Sjöroos 3/3

SKUL:n toimihenkilöt ja toimisto

SKUL:n toimihenkilöt 2019 olivat:

Eetu Keski-Levijoki, toiminnanjohtaja

Lea Kolhanen, sihteeri/järjestötyönteki-

jä (14.11.2019 saakka)

Nelli-Sofi a Tarvajärvi, liikuntakoordi-

naattori

Juha Vahtera, sivutoiminen talousvas-

taava

Liiton kotipaikka on Helsinki. Liiton 

pääasiallinen toimipiste oli 31.7.2019 

saakka Turun toimisto (Läntinen Pit-

käkatu 33, 20100 Turku), jossa sijaitsi-

vat toiminnanjohtajan ja sihteerin työ-

pisteet. Liitto muutti 1.8.2019 Helsin-

gin Pitäjänmäessä sijaitsevaan Sportti-

taloon (Valimotie 10, 00380 Helsinki). 

Liiton talousvastaava ja liikuntakoordi-

naattori työskentelivät Helsingistä käsin 

ja sihteeri/järjestötyöntekijä työskenteli 

Turussa työsuhteen päättymiseen saakka.

Liiton virallinen osoite oli Patentti- 

ja Rekisterihallituksessa 31.7.2019 men-

nessä Ilkantie 4, 00400 Helsinki. Tämä 

muutettiin 1.8.2019 Sporttitaloon muu-

ton myötä Valimotielle.

Liiton varasto siirrettiin elokuussa 

Cityvaraston sisällä lähemmäksi liiton 

toimistoa osoitteeseen Karvaamokuja 6, 

Helsinki.

SKUL:n tilintarkastajat

Toimintavuonna liiton tilintarkastaji-

na toimivat SYS Audit Oy, päävastuul-

lisena HT Anni Kilpinen ja Tilitarkas-

tus Riuttanen Oy, päävastuullisena HT 

Piia Pennanen.

Edustukset 

8.6.2019 Kuurojen liiton liittokokous / 

Ruukki

9.-11.12.2019 47. ICSD:n kongressi, 

Verceia, Italia / Romu ja Keski-Levijoki

Maarit Malinen toimi ICSD:n 

maastohiihdon teknisenä johtajana. 

Pentti Virtanen edusti Suomea kan-

sainvälisen veteraanikoripallojärjestön, 

International Organisation Deaf Vete-

ran Basketball (IODVB), hallituksen jä-

senenä.

Sami Vuoriheimo toimi kansainväli-

sen jääkiekkoliiton hallituksen jäsenenä.

Jäsenyydet 

Euroopan Kuurojen Urheilujärjestö 

(EDSO)

Kuurojen Kansainvälinen Golfj ärjestö 

(WDGF)

Kuurojen Kansainvälinen Urheilu-

järjestö (ICSD)

Kuurojen Liitto ry

Liikunnan kehitysyhteistyö (LIKES)

Suomen Golfl iitto ry / Vammaisgolf

Suomen Jääkiekkoliitto ry (SJL)

Pohjois- ja Baltian maiden Kuurojen 

Urheilujärjestö (NBDSF)

Suomen Olympiakomitean kumppa-

nuusjäsenyys

Yhteistyösopimus LapCi:n kanssa
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SUOMEN KUUROJEN URHEILULIITTO RY:N 
ORGANISAATIO

SEURAT

Seuraseminaari ja liittokokous

Hallitus ↔  Toiminnanjohtaja

JÄRJESTÖ LIIKUNTA HUIPPU-URHEILU

LAJIT
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Tilinpäätös 31.12.2019

Suomen Kuurojen Urheiluliitt o ry
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Toimintasuunnitelma 2021



Suomen Kuurojen Urheiluliitto on Suo-

men vanhin vammaisurheilujärjestö, joka 

on perustettu 6.3.1920. Liiton työnteki-

jöiden toimipaikka on Sporttitalo Hel-

singin Pitäjänmäellä. Liiton varasto 

sijaitsee Pitäjänmäellä, reilun viiden kä-

velyminuutin päästä toimistolta. Sport-

titalon alakerrassa on oma varastotila, 

mutta se on varattuna muiden järjestö-

jen käyttöön. Liitto seuraa tilannetta ja 

siirtää varastonsa Sporttitaloon vapaiden 

tilojen vapautuessa ensin.

Liitto pyrkii vastaamaan yhteiskun-

nan ja jäsentemme odotuksiin ja haas-

teisiin. Liiton toimintaa ohjaa erityisesti 

Opetus- ja Kulttuuriministeriön toimin-

ta-avustuskriteerit, joissa on korostettu 

esimerkiksi yhdenvertaisuutta, yhteisöl-

lisyyttä, kustannustehokkuutta ja aktii-

vista liikuntamallia. 

Yhdenvertaisuusohjelma velvoittaa 

liittoa, seuroja ja lajijaostoja vastuulli-

seen toimintaan. Yhdenvertaisuus ko-

rostuu entistä enemmän vähemmistös-

sä ja jokaiselle tulisi tarjota paikka lii-

kunnallisessa yhteisössä ilman syrjäyty-

mispelkoa. 

Liitto kehittää edelleen vuoden 2021 

aikana strategista visiota, joka on moni-

vuotinen. Tämä kehitetään ensin halli-

tuksen ja liiton työntekijöiden kesken ja 

esitetään urheiluseuroille ja yhteistyö-

kumppaneille. Strategisia suuntauksia ja 

ajatuksia kerätään vuoden 2020 aikana 

ja siinä halutaan ottaa mahdollisimman 

monta näkökulmaa huomioon. Liitto on 

olemassa kuulovammaisliikkujia ja ur-

heiluseuroja varten. Yhtenä strategisena 

linjana on ottaa kaikki kuulovammais-

liikkujat- ja urheilijat entistä vahvemmin 

liiton toimintaan mukaan. Kieli tai kuu-

lo ei saa olla kynnys osallistumiseen lii-

ton toimintaan.

Liiton toiminta on keskittynyt vii-

me vuosina enemmän liikuntatarjon-

taan, jonka kautta liitto haluaa tavoittaa 

mahdollisimman monta kuulovammais-

liikkujaa osaksi liiton toimintaa. Liiton 

liikuntatarjonta kattaa monipuolises-

ti kuntoliikuntatoiminnasta tavoitteel-

lisempaan maajoukkuetoimintaan. Kai-

kille halukkaille tarjoutuu mahdollisuus 

osallistua oman tasonsa mukaiseen liik-

kumiseen, joka yhdistyy yhdenvertaisel-

la tavalla aktiiviseen liikuntamalliin. Lii-

kunnan tulee tarjota yhteisiä elämyksiä ja 

tulee olla kuulovammaisten suurin yh-

distäjä.

Toiminnan tulevaisuuden yhtenä aja-

tuksena ja visiona on ollut yhteistyö Pa-

ralympiakomitean kanssa. Missä määrin 

yhteistyötä on, se ratkeaa vuoden 2021 

aikana. Suomen kaikki muut vammais-

urheilujärjestöt ovat Paralympiakomite-

an alla. Erilaisia toimintamalleja on sii-

tä, miten muualla kuurojen urheilulii-

tot ovat toimineet Paralympiakomite-

an alaisuudessa. Liiton hallituksen tulee 

tehdä selvä strateginen visio siitä, mitä 

liitto haluaa lähitulevaisuudessa ja mikä 

on liiton arvo?

Vammaisurheilun profi ili on Suo-

messa kasvanut viime aikoina, mut-

ta kuurojen urheilun osalta asemamme 

päättäjien kentällä on ollut pienehköä. 

LIIKUNTATOIMINTA
Ohjatun liikuntaohjauksen tarve on kas-

vanut vuosi vuodelta ja ohjaus- ja yh-

teistyöpyyntöjä tulee usein. Liitto pyrkii 

tarjoamaan ohjattua liikuntaa kattavasti 

koko maan alueella. Liiton liikuntakoor-

dinaattorin toimipiste on pääkaupunki-

seutu ja pääosin ohjaukset tapahtuvat 

myös työssäolokäyntialueella. Muiden 

kaupunkien osalta pyrimme sopimaan 

ohjattua liikuntaa kaupunkien liikun-

tapalvelujen kautta, palkkaamalla kou-

lutettuja viittomakielisiä ihmisiä tai tar-

joamalla ohjattua liikuntatoimintaa 

tulkattuna. Liitto on hakenut erilaisia 

projektirahoituksia vielä siinä onnistu-

matta. Projektimäärärahoilla liitto pys-

tyy kohdistamaan toimintaansa entistä 

laajemmin ja monipuolisemmin, esimer-

kiksi seuratoiminnan tukeminen, kuulo-

vammaislasten tavoittaminen, yhteistyö-

kumppaneiden etsiminen.

Vuoden 2020 toimintasuunnitelmas-

sa mainittiin, että liikunnanohjauksella 

on kasvanut tarve ja liiton yksi liikun-
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nanohjaaja ei pysty kattamaan kaikkia 

tunteja. Harkinnan alla on ollut oppi-

sopimustyyppinen koulutus, mutta ilok-

semme aikuiskoulutuksen puolella on 

valmistumassa viittomakielinen liikun-

taneuvoja ja meille tarjoutuu mahdolli-

suus käyttää hänen palvelujaan tällä toi-

mintakaudella.

Kunto- ja terveysliikuntatoimintaan 

kiinnitetään enemmän huomiota ja py-

ritään tarjoamaan hyötyliikuntaa kaiken-

ikäisille.  Keski-ikäisten ja senioreiden 

liikuntamahdollisuuksia pyritään lisää-

mään jatkamalla senioreiden terveys- ja 

kuntoleirien sekä liikuntatapahtumien 

järjestämistä.

TALOUS JA 
VARAINHANKINTA
Liiton talous on riippuvainen Opetus- 

ja Kulttuuriministeriön toiminta-avus-

tuksesta. Omavarainhankintaa meillä on 

yli 10% OKM:n edellytysten mukaises-

ti. Omavarainhankintaa teemme yhteis-

työsopimuksilla, SM-kilpailumaksuilla 

ja omavastuusummien perimisellä. Liit-

to tekee erillisen varainhankintasuun-

nitelman, jossa eri varainhankintaideat 

ovat määriteltynä.

Kuten edellisenä toimintavuonna, 

varainhankinnan haasteet ovat vuonna 

2021 samat kuin aiemmin: yhteistyö-

kumppaneita pyritään edelleen saamaan 

lisää. Toimintavuonna on tarkoitus luo-

da ja kehittää yhteistyöprojekteja eri yh-

teistyötahojen kanssa. Vapaaehtoistyö ja 

luottamustoiminta vaativat tulevaisuu-

dessa yhä enemmän varoja, koska uutta 

vapaaehtoistyövoimaa on entistä haasta-

vampi löytää.

Todettavaa on, ettei OKM:n myön-

tämän toiminta-avustuksen määrä lii-

tolle tule kasvamaan. Perussyynä edellä 

mainittuun on yhteiskunnassamme val-

litsevat taloudelliset haasteet niin Suo-

messa kuin globaalisestikin. Eurot ovat 

tiukemmassa ja näin ollen tukea jaetaan 

entistä harkinnanvaraisemmin.

Talouden osalta jatkamme hyvää yh-

teistyötä tamperelaisen tilitoimistofi rma 

Aldian kanssa. Liiton taloutta on saatu 

vakiinnutettua erilaisin järjestelyin pari-

na viime vuotena Opetus- ja Kulttuuri-

ministeriön suositusten mukaisesti. Lii-

ton talousvastaava valmistelee budjettia 

ja hoitaa erilaiset käytännön laskut. Hal-

litus vastaa ensisijaisesti liiton taloudes-

ta ja valvoo liiton maksuliikennettä. Hal-

lintomääräiset asiat on ulkoistettu tilitoi-

mistollemme.

Omavarainhankintaa on tehostet-

tava liiton ja lajijaostojen osalta. Liiton 

tavoitteena on kustantaa edustusurhei-

lijoidensa kisamatkat mahdollisimman 

kattavasti. Liiton toiminta on kasvanut 

merkittävästi parina viime vuotena. Ta-

loudellinen tuki Opetus- ja Kulttuurimi-

nisteriöltä on pysynyt kuitenkin saman-

laisena ja vuodesta 2019 liitolle on ase-

tettu 10 prosentin omavastuu toimin-

ta-avustuksen saamiseksi täysimääräise-

nä. Tämä tarkoittaa liiton ja lajijaostojen 

tehokkaampaa otetta varainhankinnan 

suhteen. Kustannustehokkaalla mallilla 

liitto haluaa kohdentaa toiminta-avus-

tus- ja omavarainhankintaa tarpeellisiin 

kohteisiin, joista on hyötyä liitolle nyt ja 
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pidemmällä tähtäimellä. Sponsorieurot 

ovat tiukassa tänä päivänä ja vammaisur-

heilu ei nauti suurta huomiota maksaji-

en silmissä. Liiton tulee ratkaista omava-

rainhankinta erilaisin innovatiivisin kei-

noin.

URHEILUTUKI
Liiton lähivuosien tavoitteena on tu-

kea urheilijoitamme entistä enemmän. 

Tämä tuki ei näy vain rahallisessa muo-

dossa vaan aktiivisessa yhteydenotossa 

urheilijoiden suuntaan, tehokkaammal-

la viestinnällä, kouluttamalla joukkueen-

johtajia, valmennus- ja varustepuoleen 

panostamisessa ja vaatimalla ammatti-

maista harjoitteluotetta amatööripoh-

jalta. SKUL:n ja lajijaostojen välit ovat 

olleet vaihtelevia riippuen lajijaostojen 

aktiivisuudesta ja vuorovaikutusyhtey-

teen tulee panostaa kaikkien lajijaosto-

jen kanssa samalla tavalla. Liiton toi-

minta on amatöörihenkistä, mutta uuden 

strategisen vision mukaan tehtäviä tulee 

tehdä ammattimaisesti resurssien puit-

teissa. Yhtenä tärkeänä visiona on ma-

daltaa keskustelu- ja avunantokynnystä 

puolin toisin.

Tulevaisuudessa tavoitteena on yh-

distää liiton lajijaostojen toiminta lajiliit-

tojen yhteyteen. Tämä tuo laadukkaam-

pia valmennus- ja tietotaito-osaamista 

kuurojen urheiluun. Tämän kautta pys-

tymme entistä paremmin vastaamaan ki-

ristyneeseen kilpailuun kuurojen huip-

pu-urheilussa.

KOULUTUKSET 
JA LEIREILYT
Liitto järjestää vuodessa 1-2 täsmäkou-

lutusta lajijaostoille, seura-aktiiveille ja 

tietyille kohderyhmille, esimerkiksi nai-

set ja nuoret. Liitto poimii koulutuspäi-

ville ajankohtaisia asioita, joiden tarkoi-

tuksena on vahvistaa tietämystä omasta 

toiminnasta ja ohjata toimijoita vastuul-

liseen toimintaan. Koulutuspäivien tar-

koituksena on myös lähentää lajijaos-

tojen toimihenkilöiden ja liiton välistä 

suhdetta. Lajijaostot toimivat täysin va-

paaehtoispohjalta ja tukemalla heidän 

osaamistansa, annetaan hyvät pohjat toi-

mihenkilöille. 

Toimintasuunnitelmassamme on ol-

lut mainittuna viime vuonna, että hal-

lituksen jäsenet ovat entistä enemmän 

mukana lajijaostojen toiminnassa ja tuo-

vat selkänojaa heidän päivittäiseen työs-

kentelyynsä. Tässä olemme vielä alkute-

kijöissä ja tarkoituksena on liittyä entis-

tä vahvemmin mukaan ja tuoda resurs-

seja joukkueenjohtajien ja jaostojen jä-

senten toimintaan.

Liitto tukee työntekijöiden ja halli-

tuksen jäsenten kouluttautumista. Parai-

kaa liiton työntekijä on Olympiakomi-

tean järjestämässä Johtaa kuin nainen-

koulutusohjelmassa ja hallituksen jäsen 

on Olympiakomitean Naiset vaikutta-

jina liikunnan pelikentillä-koulutusoh-

jelmassa. Liiton työntekijät kouluttau-

tuvat toimintavuoden aikana erilaisissa 

luento- ja verkkokoulutustapahtumissa, 

joissa vahvistetaan alakohtaista osaamis-

ta. Koulutusten kautta työntekijöillä on 

mahdollisuus myös verkottua eri järjes-

töjen kanssa.

Liitto tukee nuorten leirejä, joissa sa-

man ikäisillä on mahdollisuus verkostoi-

tua ja saada vertaistukea. Liitto on tehnyt 

vuosia yhteistyötä eri kuulovammaisjär-

jestöjen kanssa ja järjestää vuodessa pari 

omaa leiriä. Liiton leiritoiminnan lisäk-

si lajijaostoja kannustetaan järjestämään 

nuorten leirejä taatakseen sukupolven 

jatkuvuuden maajoukkueissamme.

SOSIAALINEN MEDIA, 
TIETOJEN KÄSITTELY 
JA TIETOTEKNIIKKA
Liitto on sitoutunut EU:n yleiseen tie-

tosuoja-asetukseen (GDPR). Tietosuo-

ja-asetus on saatu myös Kuurojen kan-

sainvälisen urheilujärjestön, ICSD:n 

toimesta siirrettyä seuraavalle tasolle 

MM-kisailmoittautumisten osalta. Eu-

roopan kuurojen urheiluliiton, EDSO:n 

osalta tämä on vielä toteutumatta ja toi-

veena on siirtää henkilötietokäsittely ko-

konaan suljettuun piiriin, jotta tietosuoja 

säilyisi mahdollisimman hyvin. 

Liitto on profi loitunut entistä vah-

vemmin sosiaaliseen mediaan. Tämä on 

tuonut liitolle hyvää näkyvyyttä, mut-

ta liitto muistaa, ettei sosiaalinen media 

ole itseisarvo vaan liiton perustoimin-

nat tulee olla kuitenkin etusijalla. Liit-

to tietää vastuunsa sosiaalisessa medi-

assa ja pyrkii tiedottamaan realistises-

ti tavoittaen uutisoinnillaan mahdolli-

simman monen kuulovammaisliikkujan 

ja muita asioista kiinnostuneita. Liiton 

toiminnan näkyvyys ja läheisyys muut-

tavat myös erilaisia asenteita, jotka liit-

tyvät viittomakielisyyteen, kuurouteen 

ja vammaisuuteen. Aktiivinen viestin-

51



tä antaa selvän kuvan liiton toiminnas-

ta ja tämä lisää esimerkiksi tietoisuutta 

liitostamme. Liitto ajaa monenlaisuuden 

hyväksymistä eri tasoilla.

Liiton työntekijöillä on hyvät tie-

totekniset välineet, jotka tukevat hei-

dän ammatillista kompetenssiaan. Lii-

ton työntekijöillä on välineiden lisäksi 

perusosaaminen, joka vaaditaan tämän 

päivän päivittäisessä työskentelyssä. Hy-

vät perustaidot- ja osaamiset vapauttavat 

energiaa liiton muuhun kehitys- ja jär-

jestämistyöhön. Lisäksi perustaidon hal-

linnalla varmistetaan toimiva yhteyden-

pito erilaisten sidosryhmien kanssa, mm. 

seurat, lajijaostot.

SKUL toimittaa Kuurojen Urheilu-

nimistä julkaisua. Lehti toimii liittom-

me virallisena julkaisuna. Lehden ilmes-

tymiskerrat pyritään säilyttämään en-

nallaan toimintamäärärahan ja Scanetto 

oy:n yhteistyön jatkuvuuden puitteissa. 

Lisäksi liiton tapahtumista tiedote-

taan liiton kotisivujen (www.skul.org) 

ja sähköpostin välityksellä, Facebookis-

sa, Instagramissa, Twitterissä, videotie-

dotteissa, Kuurojen lehdessä ja yhteisissä 

tilaisuuksissa. Erityisesti viittomakieli-

siä tiedotteita tullaan lisäämään mm. lii-

ton kotisivuilla. Lisäksi yhteistyötä Viit-

tomakielisten uutisten kanssa jatketaan. 

Tärkeää on myös lisätä liiton hallinnon 

ja jäsenseurojen välistä keskinäistä kom-

munikaatiota.

LIITON 
YHTEISTYÖKUMPPANIT
Liiton yhteistyökumppaneina jatka-

vat Kuurojen Liitto, LapCi, Kuuloliitto 

ja Kuurojen Palvelusäätiö. Teemme yh-

teistyötä näiden liittojen osalta esimer-

kiksi talvi- ja kesäleirien osalta. Muita 

yhteistyökumppaneita ovat Golfl iitto, 

Suomen Urheiluliitto, Suunnistusliitto, 

Jääkiekkoliitto, Suomen Keilailuliitto, 

Lautailuliitto, Suomen Frisbeegolfl iitto 

ja Palloliitto. Strategisiin tavoitteisiim-

me kuuluu tiiviimpi yhteistyö eri lajiliit-

tojen kanssa. Olemme aloittaneet tiiviin 

yhteistyön jo vuodesta 2019 ja tarkoituk-

sena on jatkaa tätä. Liitto toivoo, että lii-

ton lajijaostojen toiminta on tiiviimmäs-

sä vuorovaikutuksessa lajiliiton kanssa ja 

hyöty on molemminpuolista. Lisäksi liit-

to pyrkii kasvattamaan yhteistyötä Para-

lympiakomitean kanssa.

Liitto haluaa jalkautua entistä voi-

makkaammin erilaisiin yhteistyökump-

paneihin ja saada jalansijaa yhteiskunnan 

päätöksissä. Toimintamme ei ole sidok-

sissa vain urheilu- ja liikuntajärjestöihin 

vaan esimerkiksi Ihmisoikeusliitto, Val-

tion Liikuntaneuvosto ja eri vammaissi-

dosryhmät. 

KANSAINVÄLINEN 
YHTEISTYÖ
Liitto pyrkii osallistumaan budjetin raa-

meissa erilaisiin kansainvälisiin tapah-

tumiin, kongresseihin ja työpajoihin. 

Liitto on vahvasti mukana NBDSF:ssa, 

EDSO:ssa ja ICSD:ssa järjestämällä 

esimerkiksi urheilutapahtumia, osallis-

tumalla urheilupoliittisiin keskustelui-

hin ja verkostoitumalla. Kansainvälisel-

lä yhteistyöllä meillä on mahdollisuus 

myös vertailla eri maiden tapoja kom-

munikoidessamme kansallisten liittojen 

kanssa. Tiedonvaihdolla saamme myös 

uusia ajatuksia omaan toimintaamme ja 

kuinka voisimme tukea jäsenseurojamme 

paremmin muutosten tuulessa.

KESTÄVÄ KEHITYS
Liitto on yhteisvastuullinen järjestö ja 

tämä näkyy jokapäiväisessä työssämme 

ja valinnoissamme. Vuodesta 2019 liitto 

on ottanut yleisen periaatteen, että turhia 

ja ylimääräisiä tarvikkeita ei hankita, ellei 

niille ole tarvetta. Toimiston toiminta on 

pitkälti sähköisessä muodossa ja erilai-

set ilmoittautumiset tehdään kokonaan 

netissä. Kulkuneuvoina suosimme julki-

sia liikennevälineitä ja yhteiskuljetuksia. 

Liitto tukee hankinnoissaan kotimaisia 

ja lähialueen yrityksiä, jotka toimivat eet-

tisellä pohjalla.
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KANSALLINEN 
KILPAILUTOIMINTA 2021
SKUL:n mestaruuskilpailut järjestetään 

toimintavuonna seuraavissa lajeissa/ jär-

jestämisestä vastaavat seurat:

Frisbeegolf HERO   

Futsal ULJAS  

Golf WELLAS  

Keilailu VAKULI  

Salibandy JALO   

 

SKUL:n mestaruuskilpailujen vas-

tuullisina järjestäjinä toimivat paikal-

liset urheiluseurat yhdessä SKUL:n ja 

mahdollisesti myös muiden sidosryh-

miensä kanssa.

KANSAINVÄLINEN 
URHEILUTOIMINTA
Vuosi 2021 on olympiavuosi ja kesä-

kisat pidetään joulukuussa Brasilias-

sa. Alkuvuonna maailmanmestaruudes-

ta mitellään maaliskuussa curlingin ja 

huhtikuussa jääkiekon osalta Kanadassa 

(Banff  ja Vancouver). Lisäksi liitto osal-

listuu muihin kisoihin, joita ei ole vie-

lä julkaistu kansainvälisessä kilpailuka-

lenterissa.

Kansainvälisille kilpailumatkoille 

osallistuville edustusurheilijoille tullaan 

käyttämään edelleenkin ns. omavastuu-

osuus-kustannusperiaatetta matkakus-

tannusten osalta. Kuitenkin jaostojen ak-

tiivisuutta varainhankintaan sekä kunti-

en/kaupunkien tukea kilpailumatkoille 

osallistuville edustajille tullaan painot-

tamaan urheilijoiden omavastuuosuuden 

pienentämiseksi.

Vuosi 2021 tulee olemaan liitolle en-

nakkoon tiedettynä erittäin tiukka joh-

tuen pitkistä kilpailumatkoista. Omava-

rainhankintaan tuleekin vuoden 2021 

aikana keskittyä ja saada tuloilla vakau-

tettua liiton toimintaa, etteivät perustoi-

minnot kärsi.

MENESTYS
Liitto pyrkii tukemaan kaikkien urhei-

lijoiden valmistautumista omiin kisoi-

hin ja edellyttää myös sitoutumista la-

jiin. Kuurojen urheilumaailman kärki on 

hyvin ammattimaista ja siksi amatööri-

pohjalta tuleekin valmistautua mahdol-

lisimman ammattimaisesti eri kisoihin, 

jotta ero saadaan kurottua umpeen. Laje-

ja on hankala verrata toisiinsa, mutta esi-

merkiksi erittäin kilpaillussa lajissa pis-

tesijat ovat liitolle hyvä tulos.

KANSALLINEN JA 
KANSAINVÄLINEN 
JÄRJESTÖTOIMINTA
SKUL pyrkii olemaan aktiivinen sidos-

ryhmiemme parissa ja olemme myös 

edustettuina toimialaamme liittyvissä 

tilaisuuksissa ja kokouksissa. Liittomme 

on jäsenenä mm. seuraavissa järjestöissä:

Euroopan Kuurojen Urheilujärjestö 

(EDSO)

Kuurojen Kansainvälinen Golfj ärjestö 

(WDGF)

Kuurojen Kansainvälinen Urheilu-

järjestö (ICSD)

Kuurojen Liitto ry

Suomen Golfl iitto ry / Vammaisgolf

Suomen Jääkiekkoliitto ry (SJL)

Pohjois- ja Baltian maiden Kuurojen 

Urheilujärjestö (NBDSF)

Suomen Olympiakomitean 

kumppanuusjäsenyys

Yhteistyösopimus LapCi:n kanssa

HENKILÖKUNTA
SKUL:n toimistotilat sijaitsevat Hel-

singissä, osoitteessa Valimotie 10, 00380 

Helsinki. Liiton kaikki työntekijät työs-

kentelevät Sporttitalossa. 

Liitossa työskentelee päätoimises-

ti kolme työntekijää: toiminnanjohta-

ja, järjestötyöntekijä ja liikuntakoordi-

naattori. Satunnaiset liikunnanohjaajat 

toimivat tuntipalkalla. Liitto pyrkii kas-

vattamaan toimintaa mahdollisuuksien 

esimerkiksi palkkatuen ja muiden mah-

dollisten projektimääräavustusten kaut-

ta (mm. mediatyö, järjestö- ja seuratyö).

JÄSENSEURAT JA 
LAJIJAOSTOT
SKUL:ssa toimii 12 jäsenseuraa, joissa 

jäseniä on yhteensä noin 1000. SKUL 

tarjoaa palveluja kaikille kuuroille ja kuu-

lovammaisille.

Liitto tarjoaa seuroille tukea seura-

hallintaan, järjestää seurapäivät, vierai-

lee seuroissa sovitusti ja tekee yhteis-

työtä seurojen kotikaupunkien liikunta-

palveluiden kanssa tarkoituksena tarjota 

viittomakielistä liikuntapalvelua. Liiton 

strategian suunnittelussa otetaan seuro-

jen toiveet ja tarpeet huomioon. Tällä py-

ritään tukemaan seurojen kehittymistä 

ja antamaan tarpeen mukaan resursseja 

päivittäiseen toimintaan.

SKUL:ssa toimii 11 lajijaostoa: cur-

ling, frisbeegolf, golf, jääkiekkoilu, keilai-

lu, lentopalloilu, suunnistus, yleisurheilu, 

futsal, salibandy ja sulkapallo. 
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Talousarvio 2021 

Suomen Kuurojen Urheiluliitt o ry
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SUOMEN KUUROJEN URHEILULIITTO RY

TALOUSARVIO VUODELLE 2021

VARSINAINEN TOIMINTA Arvio Arvio Toteutunut Toteutunut
2021 2020 2019 2018

NUORTEN LIIKUNTA
Tuotot 20 000,00 € 15 000,00 € 13 705,90 € 3 690,00 €
Kulut -40 000,00 € -45 000,00 € -26 358,75 € -17 745,65 €
Tulos -20 000,00 € -30 000,00 € -12 652,85 € -14 055,65 €

AIKUISTEN LIIKUNTA
Tuotot 15 000,00 € 13 000,00 € 16 979,28 € 11 646,63 €
Kulut -70 000,00 € -90 000,00 € -53 731,50 € -41 631,62 €
Tulos -55 000,00 € -77 000,00 € -36 752,22 € -29 984,99 €

HUIPPU-URHEILU
Tuotot 40 000,00 € 43 000,00 € 47 084,01 € 29 485,32 €
Kulut -145 000,00 € -145 000,00 € -184 873,22 € -175 654,75 €
Tulos -105 000,00 € -102 000,00 € -137 789,21 € -146 169,43 €

JÄRJESTÖTOIMINTA
Tuotot 0,00 € 5 000,00 € 447,66 € 11 085,99 €
Kulut -180 000,00 € -190 000,00 € -195 030,30 € -217 436,16 €
Tulos -180 000,00 € -185 000,00 € -194 582,64 € -206 350,17 €

EDSO/EM-FUTSAL/MUUT 191 327,96 €
-161 138,30 €
30 189,66 €

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄM-360 000,00 € -394 000,00 € -381 776,92 € -366 370,58 €

VARAINHANKINTA
Tuotot 14 000,00 € 15 000,00 € 26 761,10 € 22 382,30 €
Kulut 0,00 € -5 000,00 € -1 856,20 € -5 652,89 €
Tulos 14 000,00 € 10 000,00 € 24 904,90 € 16 729,41 €

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot 500,00 € 500,00 € 117,62 € 541,62 €
Kulut -100,00 € -100,00 € -869,00 € -472,47 €
Tulos 400,00 € 400,00 € -751,38 € 69,15 €

VALTION AVUSTUS

Toiminta-avustus 355 000,00 € 390 000,00 € 355 000,00 € 355 000,00 €

POISTOT -400,00 € -900,00 € -351,33 € -501,90 €

TOIMINNAN TULOS 9 400,00 € 6 400,00 € -2 623,40 € 5 427,98 €
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MESTARUUSKILPAILUJEN MYÖNTÄMINEN VUOSILLE 2021-2023
LAJI 2021 2022 2023

FRISBEEGOLF HERO VALPAS VAKULI

FUTSAL ULJAS HERO

GOLF WELLAS GEPARDIT 

KEILAILU VAKULI ULJAS   

 

SALIBANDY JALO WOIKKIS  HERO

JÄSENMAKSUT JA MUUT MAKSUT
SKUL:n jäsenseuran jäsenmaksu liitolle määräytyy jäsenseuran jäsenlukumäärän mukaan seuraavasti: 1 jäsen = 1 euro.

Liikuntajaostojen jäsenmaksu liitolle määräytyy jäsenlukumäärän mukaan seuraavasti: enintään >25 jäsentä – jäsenmaksu 25 euroa

Jäseniä 26 tai enemmän – jäsenmaksu 50 euroa

SM - LAJIMAKSU / JOUKKUE
Futsal 50€/kausi
Salibandy 50€/kausi
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SUOMEN KUUROJEN URHEILU-
LIITTO RY:N JÄSENSEURAT 2019

(1.) HELSINGIN KUUROJEN 
URHEILUSEURA HERO RY (HERO) 
Ilkantie 4, 00400 Helsinki 

Perustamisvuosi: 1904 

Jäseniä: 350

Puheenjohtaja: Janne Raatikainen

Sihteeri: Netta Keski-Levijoki

hero@skul.org   / hero@hero1904.com 

www.hero1904.com 

   

(2.) TAMPEREEN KUUROJEN 
URHEILUSEURA ULJAS RY 

Satamakatu 13, 33200 Tampere 

Perustamisvuosi: 1907 

Jäseniä: 89

Puheenjohtaja: Jari Malkamäki 

Sihteeri: Arja Kantola 

uljas@skul.org  / uljas1907@gmail.com 

www.uljas1907.com

    

(3.) TURUN KUUROJEN URHEILUSEURA 
VALPAS RY (VALPAS) 
Läntinen Pitkäkatu 35, 20100 Turku

Perustamisvuosi: 1909 

Jäseniä: 138

Puheenjohtaja: Kimmo Jompero 

Sihteeri: Tony Jouhilampi 

valpas@skul.org 

www.valpas1909.com

    

(4.) KUOPION KUUROJENYHDISTYS 
- LIIKUNTAJAOSTO 

Käsityökatu 41, 70110 Kuopio 

Perustamisvuosi: 1909 (Kuopion Kun-

to 1911) 

Jäseniä: 55 

kky@skul.org, kkyry09@gmail.com 

(5.) KYMENLAAKSON KUUROJEN 
URHEILUSEURA TÄHTI RY (TÄHTI) 
c/o Heikkilä, Vuorenrinne 6 B 18, 48350 

Kotka

Perustamisvuosi: 1919 

Jäseniä: 19                          

Puheenjohtaja: Timo Palomäki 

Sihteeri: Merja Heikkilä 

tahti@skul.org / tahti1919@gmail.com  

(8.) JYVÄSKYLÄN KUUROJEN 
URHEILUSEURA JALO RY (JALO) 
Ilmarisenkatu 20, 40100 Jyväskylä 

Perustamisvuosi: 1921 

Jäseniä: 66

Puheenjohtaja: Samuli Kotijärvi 

Sihteeri: Pekka Kulmala

jalo@skul.org

www.jalo1921.org    

(10.) VAASAN KUUROJEN URHEILUSEURA 
–  WASA DÖVAS IDROTTS-KLUBB 
WELLAS RY (WELLAS) 
Korsholmanpuistikko 44, 2 krs, 65100 

Vaasa

Perustamisvuosi: 1932 

Jäseniä: 65

Puheenjohtaja: Samppa Rinta-Hoiska 

Sihteeri: Jorma Rantala 

wellas@skul.org

   

(11.) LAHDEN KUUROJEN 
URHEILUSEURA GEPARDIT RY 

Päivärinteenkatu 19 A, 15800 Lahti

Perustamisvuosi: 1934 

Jäseniä: 44 

Puheenjohtaja: Reijo Matilainen 

Sihteeri: Tero Suominen

gepardit@skul.org

  

(16.) OULUN KUUROJEN URHEILUSEURA 
RYHTI RY (RYHTI) 
Koskitie 19 A 1, 90500 Oulu 

Perustamisvuosi: 1946 

Jäseniä: 51 

Puheenjohtaja: Sakari Belghiti

Sihteeri: Emmi Ruukki

ryhti@skul.org

(28.) VANTAAN KUUROT 
– VANDA DÖVA RY (VAKULI)
c/o Suominen, Laaksotie 20 C 22, 01390 

Vantaa

Perustamisvuosi: 1990

Jäseniä: 115

Yhteyshenkilö: Maarit Suominen

vakuli@skul.org 

(30.) WOIKKIKSEN VIITTOMAKIELISET RY 
(WOIKKIS)
Woikkis-liikuntajaosto

Pappilanpellontie 21, 45700 Kuusan-

koski

Perustamisvuosi: 2006 

Jäseniä: 18

Vetäjä: Lea Palomäki

woikkis@skul.org / hallitus@woikkis.fi  

www.woikkis.fi 

(31.) SUOMEN VIITTOMAKIELISTEN 
URHEILUSEURA KREME RY 

c/o Ruukki, Levytie 3, 90800 Oulu

Perustamisvuosi: 2013 

Jäseniä: 12

Puheenjohtaja: Samuli Hedman

Sihteeri: Emmi Ruukki

kreme@skul.org / kreme@kreme.fi  

www.kreme.fi 

Facebook: www.facebook.com/svukreme

Twitter: twitter.com/svukremery
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SUOMEN KUUROJEN 
URHEILULIITTO RY:N 
LAJIJAOSTOT 2019 

Curling:    

Valmentaja: Juhani Heinonen

Yhteyshenkilö: Veikko Parikka

Sähköposti: curling@skul.org 

Deaf Lions / jääkiekko
Valmentaja: Teemu Taruvuori 

Apuvalmentaja: Fredrik Öller

Joukkueenjohtaja: Sami Vuoriheimo

Sähköposti: deafl ions@skul.org 

Futsal: 
Miehet:
Valmentaja: Mikko Aitkoski

Joukkueenjohtaja: Kristian Lantto

Pelaajaedustajat: Eetu Keski-Levijoki ja 

Saku-Petteri Lehtonen

Sähköposti: futsal@skul.org 

Naiset: 
Valmentaja: Santtu Luoto

Joukkueenjohtaja: Netta Keski-Levijoki

Pelaajaedustajat: Iina Uhlenius

Sähköposti: futsal.naiset@skul.org 

Frisbeegolf:
Yhteyshenkilö: Joonas Lehtimäki

Sähköposti: frisbeegolf@skul.org

Golf: 
Jaoston jäsenet: David Barber, 

Janne Kankkonen ja Lauri Virtanen

Sähköposti: golf@skul.org 

www.deafgolf.fi 

Keilailu: 
Valmentajat: Markku Veijanen ja 

Jaana Puhakka

Jaoston jäsenet: Arja Kantola, 

Veikko Parikka ja Maarit Suominen

Sähköposti: keilailu@skul.org

Lentopallo/Beachvolley: 
Yhteyshenkilö: Harri Konttinen

Sähköposti: lentopallo@skul.org 

Salibandy: 
Jaostovastaava: - 

Jäsenet: seurojen edustajat 

SM-turnauksen yhteydessä

Sähköposti: salibandy@skul.org 

Sulkapallo: 
Sähköposti: sulkapallo@skul.org 

Suunnistus: 
Yhteyshenkilö: Tero Suominen

Sähköposti: suunnistus@skul.org 

Yleisurheilu: 
Yhteyshenkilö: Heli Romu 

Sähköposti: heli.romu@skul.org 

Muut urheilulajit:
Liiton toimisto

Sähköposti: sporttitalo@skul.org 



SUOMEN KUUROJEN 
URHEILULIITTO RY:N 
SÄÄNNÖT 
  

Nimi, kotipaikka ja toimialue 

1§
Yhdistyksen nimi on Suomen kuurojen 

Urheiluliitto ry. Yhdistystä nimitetään 

näissä säännöissä liitoksi. Liiton koti-

paikkana on Helsingin kaupunki ja toi-

mialueena koko Suomi.

Tarkoitus
2§ 
Liiton tarkoituksena on edistää urheilu- 

ja liikuntaharrastusta kuurojen ja mui-

den kuulovammaisryhmien keskuudes-

sa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto:

a) Avustaa kuurojen urheiluseurojen pe-

rustamista tukien ja ohjaten näiden toi-

mintaa keskusjärjestönä. 

b) Valvoo jäsenseurojensa ja niiden jäsen-

ten kilpailu- ja harjoitustoimintaa Suo-

messa ja ulkomailla sekä tarpeen tullen 

toimeenpanee itse kilpailuja ja tapahtu-

mia. 

c) Ohjaa jäsenseurojen kautta tai muualla 

tavalla kuurojen koululaisten  vapaa-ajan 

urheilutoimintaa. 

d) Edustaa jäsenistöään kansainvälisessä 

kuurojen urheiluliitossa sekä valvoo jä-

senistönsä etuja ulkomailla kaikilla toi-

mintapiiriinsä kuuluvan urheilun alal-

la. Edustaa jäsenistöään kansainvälisessä 

kuurojen urheiluliitossa sekä valvoo jä-

senistönsä etuja ulkomailla kaikilla toi-

mintapiiriinsä kuuluvan urheilun alalla.

e) Ryhtyy muihinkin samantapaisiin toi-

menpiteisiin, joilla voidaan edistää kuu-

rojen urheilun- ja liikunnan harrastusta.

Liiton kieli   
3§
Liiton kielinä ovat suomi, ruotsi, suoma-

lainen ja suomenruotsalainen viittoma-

kieli, rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä 

suomi. Tiedonannot esitetään tarpeen 

mukaan em. kielillä.

Omistussuhteet
4§
Liitto on juridisena henkilönä oikeutettu 

hankkimaan ja omistamaan sekä kiinteä-

tä että irtainta omaisuutta, perustamaan 

rahastoja sekä vastaanottamaan lahjoi-

tuksia ja testamentteja.

Jäsenyys
5§ 
Liiton jäseneksi pääsevät liiton tarkoitus-

perien mukaisesti toimivat eri urheilualo-

jen rekisteröidyt kuurojen urheiluseurat, 

rekisteröityjen yhdistysten oikeuskel-

poiset, valtakunnalliset liikuntajaostot ja 

kerhot, jotka toimivat liiton hallituksen 

hyväksymien sääntöjen pohjalta ja joiden 

jäsenyyden hallitus hyväksyy.

Kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohta-

jaksi voi liittokokous hallituksen esityk-

sestä kutsua henkilön joka on ansiokkaal-

la tavalla edistänyt liiton toimintaa.

6§ 
Liiton hallitus voi päättää jäsenyhdistyk-

seen tai jäsenyhdistyksen jäseneen, joka 

urheilun piirissä on menetellyt liikunnan 

eettisten arvojen tai urheilun reilun pe-

lin periaatteiden vastaisesti, kohdistuvas-

ta liiton alaista kilpailutoimintaa koske-

vasta kilpailukiellosta ja varoituksesta sen 

mukaan kuin tarkemmin määrätään lii-

ton vahvistamissa kurinpitosäännöissä tai 

kilpailusäännöissä. Erotetulla on kuiten-

kin oikeus erottamispäätöksen kumoa-

miseksi vedota liittokokoukseen hallituk-

selle osoitetulla kirjallisella ilmoituksella 

kolmenkymmenen (30) päivän kulues-

sa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.

Jäsenseura tai liikuntajaosto, joka on jät-

tänyt maksamatta jäsenmaksun, menet-

tää sääntöjen mukaiset jäsenoikeudet 

siksi kunnes maksamatta jääneet erät on 

suoritettu

7§
Jäsen on velvollinen vuosittain ennen 

helmikuun 28. päivää lähettämään lii-

tolle toimintaesityksen edelliseltä kalen-

terivuodelta, otteen tilipäätöksestään ja 

rahastostaan sekä muut pyydetyt selvi-

tykset, joita tulee seurata liittokokouk-

sen määräämä jäsenmaksu.

8§
Liittokokousta edeltävänä päivänä pide-

tään seuraseminaari, jossa keskustellaan 

varsinaisessa liittokokouksessa käsiteltä-

vistä asioista. Seuraseminaari on neuvoa 

antava elin ja se ei ole päätäntävaltainen.

Hallinto
9§
Päättämisoikeutta liiton asioissa käyt-

tää liittokokous. Sääntöjenmääräistä ko-

kousta nimitetään varsinaiseksi liitto-

kokoukseksi. Ylimääräinen liittokokous 

voidaan pitää hallituksen kutsusta tar-

peen mukaan tai jos vähintään 1/10 ää-

nioikeutetuista liiton jäsenistä sitä hal-

litukselta kirjallisesti anoo erityisesti 

ilmoitettua asiaa varten. Toimeenpaneva-

na vastuullisena elimenä on liittokokouk-

sen valitsema hallitus.

10§
Liittokokouksen kutsuu koolle hallitus, 

joka myös määrää kokousajan ja paikan. 

Kutsu liittokokoukseen on lähetettävä 

kirjallisesti jäsenille vähintään 14 vuoro-

kautta ennen kokousta. Kokouskutsussa 

on ilmoitettava esille tulevat asiat.

11§ 

Liittokokouksessa on jokaisella jäsenellä 

puheoikeus. Rekisteröidyillä urheiluseu-

roilla on käytettävinään yksi (1) ääni sekä 

yksi lisä-ääni jokaista seuran 50:tä omaa 

henkilöjäsentä kohden. 

Liikuntajaostoilla ja -kerhoilla sekä val-

takunnallisilla liikuntajaostoilla on yksi 

(1) ääni. Liittokokouksessa ei hallituksen 

jäsen eikä liiton toimihenkilö saa edustaa 

liiton jäsentä. Heillä on kuitenkin puhe- 

ja esitysoikeus.

12§
Liittokokous pidetään huhtikuussa ja kä-

sitellään kokouksen avauksen ja valtakir-

jojen tarkastuksen jälkeen seuraavat asiat:

1. Valitaan edustajien pääluvun mukaan 

kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja 
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kaksi pöytäkirjan tarkistajaa. 

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja pää-

tösvaltaisuus. 

3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 

4. Esitetään hallituksen laatima kertomus 

liiton toiminnasta edelliseltä vuodelta. 

5. Esitellään liiton tilinpäätös ja tilin-

tarkistajien lausunto edelliseltä vuodelta 

sekä päätetään tilinpäätöksen vahvista-

misesta ja vastuuvapauden myöntämi-

sestä. 

6. Esitellään seuraavan vuoden toimin-

tasuunnitelma. 

7. Määrätään jäsenseurojen liitolle suo-

ritettavien jäsenmaksujen, lupamaksu-

jen, henkilökohtaisten osanottomaksu-

jen sekä joukkuelajien osanottomaksujen 

suuruus. 

8. Esitellään seuraavan vuoden talous-

arvio. 

9. Valitaan joka toinen vuosi hallituk-

sen puheenjohtaja ja erovuoroisten hal-

lituksen jäsenten tilalle kolme (3) uut-

ta hallituksen jäsentä. Puheenjohtajan ja 

hallituksen jäsenen toimikausi päättyy 

vaalia seuraavan toisen liittokokouksen 

päättyessä. Valittaessa näiden sääntöjen 

mukaista hallitusta arvotaan valituis-

ta hallituksen jäsenistä kolme (3) joiden 

toimikausi päättyy seuraavan liittokoko-

uksen päättyessä. 

10. Valitaan kaksi (2) tilintarkistajaa ja 

kummallekin varamies. Tilintarkistajis-

ta toisen täytyy olla hyväksytty tilintar-

kistaja (HTM). 

11. Myönnetään mestaruuskilpailujen 

järjestämisoikeudet. 

12. Käsitellään kokouskutsussa mainitut 

asiat, jotka hallitus esittää tai jotka ovat 

vähintään kolmekymmentä (30) päivää 

ennen kokousta hallitukselle ilmoitettu. 

13§
Liiton asioita hoitaa liittokokouksen va-

litsema hallitus. Hallitukseen kuuluu 

puheenjohtaja sekä kuusi (6) hallituksen 

jäsentä joiden toimikausi on kaksi (2) 

vuotta. Jäsenistä eroaa vuosittain kolme 

(3) vuoronsa mukaan. Varapuheenjohta-

jan valitsee hallitus keskuudesta vuoden 

ensimmäisessä kokouksessaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai 

hänen estettynä ollessaan varapuheen-

johtajan kutsusta tai vähintään kolmen 

hallituksen jäsenen sitä kirjallisesti pu-

heenjohtajalta vaatiessa ja on päätösval-

tainen jos puheenjohtaja tai varapuheen-

johtaja ja vähintään kolme (3) hallituksen 

jäsentä on saapuvilla.

Äänten mennessä tasan voittaa se mie-

lipide jota puheenjohtaja kannattaa. Jos 

joku hallituksen jäsen eroaa tai kuolee 

kesken toimikauttaan, valitsee seuraava 

liittokokous hänen tilalleen uuden jäse-

nen lopuksi toimiajaksi.

Kiinteän omaisuuden ostamiseen, raken-

tamiseen ja myymiseen, sekä kiinnitettä-

viin lainojen ottamiseen tulee hallituk-

sella olla liittokokouksen antama valtuus.

14§
Hallituksen tehtävänä on:

1. Ottaa liiton palvelukseen toiminnan-

johtaja, taloudenhoitaja ja muut tarvit-

tavat toimihenkilöt sekä määrätä heidän 

tehtävänsä ja sopia talousarvion puitteis-

sa heidän palkkauksestaan. 

2. Valita keskuudestaan kaksi jäsentä työ-

valiokuntaan. 

3. Hoitaa liiton asioita näiden sääntöjen 

ja liittokokouksen päätösten mukaisesti. 

4. Hoitaa liiton rahavaroja ja muuta 

omaisuutta. 

5. Kutsua koolle liittokokous. 

6. Valmistaa kalenterivuosittain liiton ti-

lit, hankkia tilintarkistajien lausunto, laa-

tia kertomus liiton toiminnasta, saattaa 

jäsenseurojen tietoon liittokokoukselle 

esiteltävät asiat neljätoista (14) vuoro-

kautta ennen kokousta. 

7. Valmistaa liittokokoukselle esitettä-

vät asiat. 

8. Seurata ja ohjata jäsenien toimintaa. 

9. Pitää luetteloa ja tilastoa jäsenistä. 

10. Hyväksyä uudet jäsenet. 

15§
Työvaliokuntaan kuuluu kaksi hallituk-

sen keskuudestaan valitsemaa jäsentä 

sekä liiton puheenjohtaja ja toiminnan-

johtaja.

Työvaliokunnan puheenjohtajana on lii-

ton puheenjohtaja, varapuheenjohtajan 

valitsee työvaliokunta keskuudestaan. 

Työvaliokunta kokoontuu puheenjoh-

tajan tai hänen estettynä ollessaan vara-

puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin 

asiat vaativat ja se on päätösvaltainen 

kolmen jäsenen läsnä ollessaan.

16§
Liiton nimen kirjoittavat puheenjohta-

ja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjoh-

taja kaksi yhdessä.

17§
Tilikauden, joka on kalenterivuosi, ti-

lit on päätettävä helmikuun 20. päivään 

mennessä ja tilintarkistajien on annetta-

va lausuntonsa maaliskuun 10. päivään 

mennessä.

Yleisiä määräyksiä
18§
Liiton toimintapiiriin kuuluvien eri ur-

heilulajien kohdalla noudatetaan Suo-

men lajiliittojen kilpailusääntöjä ja 

mahdollisuuksien mukaan luokittelu-, 

urheilumerkki- ja edustussääntöjä, mi-

käli liitolle ei ole vahvistettu vastaavia 

sääntöjä.

19§
Jos tehdään ehdotus liiton sääntöjen 

muuttamisesta tai liiton purkamises-

ta, vaaditaan päätöksen tekemiseen, että 

sitä kannattaa vähintään kolme neljäs-

osaa (3/4) liittokokouksessa äänestykses-

sä annetuista äänistä. Liiton purkamista 

koskeva päätös ei kuitenkaan ole pätevä 

ennen kuin se samalla äänten enemmis-

töllä on vahvistettu toisessa kokoukses-

sa, joka pidetään aikaisintaan kolme (3) 

kuukautta myöhemmin.

20§
Liiton purkamisesta päätettäessä on sa-

malla ratkaistava miten liiton jäljelle 

jääneet varat on käytettävä kuurojen ur-

heilun hyväksi liiton tarkoitusperien mu-

kaisesti.

14.10.2015
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SUOMEN KUUROJEN 
URHEILULIITON 
LAJIJAOSTOJEN 
OHJESÄÄNNÖT
1§
SKUL:n lajijaostojen jäsenet nimeää 

SKUL:n hallitus. Hallituksen tehtävänä 

on tiedottaa asiasta eteenpäin liittoko-

koukselle. Liiton edustajan on mahdol-

lisuus olla edustettuina lajijaoston ko-

kouksissa harkintansa mukaan. Jaoston 

henkilölukumäärän päättää jaosto itse 

ja vähintään yhden jaoston jäsenen tuli-

si olla sukupuoleltaan mahdollisuuksien 

mukaan nainen.

2§
Lajijaoston tehtävänä on ensimmäises-

sä kokouksessaan valita keskuudestaan

puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sih-

teeri. Sihteeri voidaan tarvittaessa valita 

jaoston ulkopuolelta. Jaoston toimikau-

den pituus on SKUL:n liittokokouksesta 

seuraavaan liittokokoukseen asti eli noin 

yksi vuosi kerrallaan.

3§
Lajijaosto kokoontuu puheenjohtajan tai 

hänen estyessään varapuheenjohtajan

kutsumana. Mikäli kyseisen lajijaoston 

jäsenistä yli puolet pyytää liittoa järjes-

tämään kokouksen, on SKUL:n toimin-

nanjohtaja kokouksen koolle kutsuja.

4§
Lajijaosto on päätösvaltainen, mikäli ko-

kouksessa on yli puolet jäsenistä paikalla, 

sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohta-

ja. Äänten mennessä tasan ratkaisee ko-

kouksen vetäjän, puheenjohtajan tai hä-

nen estyessä varapuheenjohtajan ääni.

5§
Lajijaoston jäsenten kokousmatkaku-

luista vastaa liiton taloudellisen tilanteen 

mukaan SKUL tai kyseisen lajijaoston 

edustajan oma kuurojen urheiluseura. 

Lajijaoston tulee laatia tarkka kokous-

kustannuslaskelma liitolle ennen lajija-

oston kokousta. Liitto pidättää itselleen 

oikeuden päättää kokousmatkakulujen 

kustantamisesta.

6§
SKUL:n lajijaoston tehtävänä on toimia 

liiton hallituksen alaisena asiantuntija-

elimenä. Liiton hallitus päättää jaosto-

jen esityksen ja oman harkintansa mu-

kaan itse jatkotoimenpiteistä.

Lajijaoston tärkeimpänä tehtävänä on 

suunnitella ja kehittää toiminta-alaansa 

kuuluvassa lajissa valmennus- ja kilpailu-

toimintaa liiton hallituksen myöntämän 

valmennusrahan ja oman talousarvionsa 

puitteissa. Lisäksi lajijaoston tulee pitää 

yhteyttä lajinsa seuroihin,

liittoon ja muihin mahdollisiin alueor-

ganisaatioihin.

7§
SKUL:n lajijaosto on velvollinen toi-

mittamaan liiton hallitukselle vuosittain 

tammikuun 31. päivään mennessä edel-

lisen vuoden toimintakertomuksen ja ti-

linpäätöksen, sekä alkavan vuoden toi-

mintasuunnitelman ja talousarvion.

8§
SKUL:n lajijaostojen kokouksien alku-

peräiset esityslistat ja pöytäkirjat on toi-

mitettava liittoon viimeistään kahden 

viikon kuluessa kokouksen päätyttyä. 

Esityslista tulee toimittaa kaksi viikkoa 

ennen lajijaoston kokousta liitolle.

9§
SKUL:n lajijaostojen sääntöjä voi muut-

taa tarvittaessa liittokokous tai SKUL:n 

hallitus.

Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry 


