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STRATEGIA 
2025



TAUSTAA

Liiton strategisten tavoitteiden asettamisessa 
on kuultu liiton työntekijöitä, hallituksen 
jäseniä, jäsenseuroja ja lajijaostoja. Lopullinen 
suunnitelma hyväksytään liittokokouksessa 
2021. Nämä strategiset tavoitteet ohjaavat 
liiton työtä vuosina 2021-2025. 
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VISIO
SKUL on tasavertainen jäsen yhteiskunnassa 
ruohonjuuritasolta päättäjiin saakka.
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Yhteisöllinen,
saavutettava,
hyvinvoiva,
tasa-arvoinen ja
yhdenvertainen.



MISSIO
Suomen Kuurojen Urheiluliiton tehtävänä on 
taata yhdenvertaiset liikuntamahdollisuudet 
kaikille.
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▪ Liikuntalaki (390/2015)
▪ Yleissopimus 

vammaisten henkilöiden 
oikeuksista (27/2016)

▪ Yhdenvertaisuuslaki 
(1325/2014)

▪ MoU



1. SEURAT



“ Urheiluseurat voivat 
hyvin ja palvelevat 
jäseniään omien 
voimavarojen mukaan. 
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SEURAT

Seuratuki

▪ Uudet työkalut

▪ Seuratoimijoiden 
osaamisen 
kehittäminen

▪ Digitalisaation 
tuomat 
mahdollisuudet

Suomisport

▪ Suomisport 
jäsenalustan 
käyttöönotto

▪ Suomisportilla oma 
osio liiton kotisivuilla

▪ Tukipalvelut 
Suomisportin 
käyttäjille
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Aktiivinen 
urheiluseura

▪ Seurojen hyvinvoinnin 
edistäminen

▪ Seuratoiminnan 
monipuolistaminen

▪ Vapaaehtoisten 
määrän 
kasvattaminen
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SEURANTAMITTARIT

▪ Jäsenmäärä
▪ Suomisport on kaikilla 

seuroilla käytössä v. 
2022 mennessä

▪ Tilannekartoitus



2. LIIKUNTA



“ Viittomakielisiä 
liikuntapalveluita on 
tarjolla 
valtakunnallisesti eri 
kunnissa ja 
kaupungeissa. 
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LIIKUNTA

Kattavuus

▪ Liikuntapalveluita 
kattavasti koko maassa

▪ Kaikenikäisille

▪ Liiton leiri- ja muu 
toiminta

Liikuntapalveluiden 
kehittäminen

▪ Kuntia ja kaupunkeja 
velvoitetaan 
tarjoamaan 
liikuntapalveluita 
viittomakielisille

▪ Verkostoituminen ja 
yhteistyö

▪ Konsultointipalvelut
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Vertaistukitoiminta

▪ Monipuolinen ja 
ajankohtainen

▪ Tapahtumien määrää 
pidetään ennallaan 

▪ Uusien liikkujien 
löytäminen
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SEURANTAMITTARIT

▪ Viittomakielisten 
liikuntapalveluiden määrä 
kunnissa ja kaupungeissa

▪ Toteutuneiden 
liikuntaryhmien ja 
-tapahtumien määrä

▪ Osallistujien määrä ja 
ikäjakauma



3. KILPAILU JA 
VALMENNUS



“ Urheilijoiden 
menestymisen 
edellytyksiä tukee 
laaja taustalla toimiva 
tukijoukko.
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KILPAILU JA VALMENNUS

Valmennukset

▪ Yhteistyö lajiliittojen 
kanssa

▪ Valmennusapuraha

▪ Urheilijan kasvun ja 
menestymisen 
tukeminen

Uusien urheilijoiden 
löytäminen

▪ 55db:n 
kuulonalenema 
kriteerinä

▪ Etsivä urheilutyö

▪ Nuorten 
urheilukasvatus
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Lajit

▪ Matala kynnys lajijen 
ja liiton välillä

▪ Säännölliset 
tapaamiset

▪ Lisää toimijoita 
lajeihin
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SEURANTAMITTARIT

▪ Yhteistyökumppaneiden 
määrä

▪ Menestysseuranta
▪ Aktiivisten urheilijoiden 

lukumäärä
▪ Urheilijoiden 

tyytyväisyys



STRATEGIAN 
JALKAUTTAMINEN

Viestintä, prosessit ja mittarit 
ovat avaintekijöinä.
     

▪ Seurat: Järjestötyöntekijä                      
Teresa Tiainen

▪ Liikunta: Liikuntakoordinaattori 
Nelli-Sofia Tarvajärvi

▪ Kilpailu ja valmennus: Hallitus, 
(myöhemmin urheilukoordinaattori)
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KIITOS!
Yhteydenotot
▪ teresa.tiainen@skul.org
▪ 040 687 3311/Whatsapp


