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TULOSLASKELMATULOSLASKELMATULOSLASKELMATULOSLASKELMA
1.1.2020 - 31.12.2020 1.1.2019 - 31.12.2019


Varsinainen toimintaVarsinainen toimintaVarsinainen toimintaVarsinainen toiminta
Tuotot 52 353,16 75 591,85
Kulut


Henkilöstökulut -182 632,15 -167 169,40
Poistot ja arvonalentumiset -1 678,68 -351,33
Muut kulut -236 797,65 -289 848,04


Tuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämä -368 755,32-368 755,32-368 755,32-368 755,32 -381 776,92-381 776,92-381 776,92-381 776,92
VarainhankintaVarainhankintaVarainhankintaVarainhankinta


Tuotot 21 699,00 26 761,10
Kulut


Muut kulut -3 098,63 -1 856,20
Tuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämä 18 600,3718 600,3718 600,3718 600,37 24 904,9024 904,9024 904,9024 904,90
Sijoitus- ja rahoitustoimintaSijoitus- ja rahoitustoimintaSijoitus- ja rahoitustoimintaSijoitus- ja rahoitustoiminta


Tuotot 254,90 117,62
Kulut -739,27 -869,00


YleisavustuksetYleisavustuksetYleisavustuksetYleisavustukset 355 000,00355 000,00355 000,00355 000,00 355 000,00355 000,00355 000,00355 000,00
Tuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämä 355 000,00355 000,00355 000,00355 000,00 355 000,00355 000,00355 000,00355 000,00


Tilikauden tulosTilikauden tulosTilikauden tulosTilikauden tulos 4 360,684 360,684 360,684 360,68 -2 623,40-2 623,40-2 623,40-2 623,40
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)Tilikauden ylijäämä (alijäämä)Tilikauden ylijäämä (alijäämä)Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 4 360,684 360,684 360,684 360,68 -2 623,40-2 623,40-2 623,40-2 623,40
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TASETASETASETASE 31.12.202031.12.202031.12.202031.12.2020 31.12.201931.12.201931.12.201931.12.2019


V A S T A A V A AV A S T A A V A AV A S T A A V A AV A S T A A V A A
PYSYVÄT VASTAAVATPYSYVÄT VASTAAVATPYSYVÄT VASTAAVATPYSYVÄT VASTAAVAT


Aineelliset hyödykkeetAineelliset hyödykkeetAineelliset hyödykkeetAineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 3 916,89 819,77


Aineelliset hyödykkeet yhteensäAineelliset hyödykkeet yhteensäAineelliset hyödykkeet yhteensäAineelliset hyödykkeet yhteensä 3 916,893 916,893 916,893 916,89 819,77819,77819,77819,77
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄPYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄPYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄPYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 3 916,893 916,893 916,893 916,89 819,77819,77819,77819,77
VAIHTUVAT VASTAAVATVAIHTUVAT VASTAAVATVAIHTUVAT VASTAAVATVAIHTUVAT VASTAAVAT


Lyhytaikaiset saamisetLyhytaikaiset saamisetLyhytaikaiset saamisetLyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 4 128,18 5 190,54
Muut saamiset 1 085,12 38,00
Siirtosaamiset 1 091,16 12 889,46


Lyhytaikaiset saamiset yhteensäLyhytaikaiset saamiset yhteensäLyhytaikaiset saamiset yhteensäLyhytaikaiset saamiset yhteensä 6 304,466 304,466 304,466 304,46 18 118,0018 118,0018 118,0018 118,00
RahoitusarvopaperitRahoitusarvopaperitRahoitusarvopaperitRahoitusarvopaperit


Muut osakkeet ja osuudet 5 192,98 5 846,62
Rahoitusarvopaperit yhteensäRahoitusarvopaperit yhteensäRahoitusarvopaperit yhteensäRahoitusarvopaperit yhteensä 5 192,985 192,985 192,985 192,98 5 846,625 846,625 846,625 846,62
Rahat ja pankkisaamisetRahat ja pankkisaamisetRahat ja pankkisaamisetRahat ja pankkisaamiset 76 812,32 47 749,09


VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄVAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄVAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄVAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 88 309,7688 309,7688 309,7688 309,76 71 713,7171 713,7171 713,7171 713,71
V A S T A A V A A  Y H T E E N S ÄV A S T A A V A A  Y H T E E N S ÄV A S T A A V A A  Y H T E E N S ÄV A S T A A V A A  Y H T E E N S Ä 92 226,6592 226,6592 226,6592 226,65 72 533,4872 533,4872 533,4872 533,48
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TASETASETASETASE 31.12.202031.12.202031.12.202031.12.2020 31.12.201931.12.201931.12.201931.12.2019


V A S T A T T A V A AV A S T A T T A V A AV A S T A T T A V A AV A S T A T T A V A A
OMA PÄÄOMAOMA PÄÄOMAOMA PÄÄOMAOMA PÄÄOMA


Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 41 896,50 44 519,90
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)Tilikauden ylijäämä (alijäämä)Tilikauden ylijäämä (alijäämä)Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 4 360,68 -2 623,40


OMA PÄÄOMA YHTEENSÄOMA PÄÄOMA YHTEENSÄOMA PÄÄOMA YHTEENSÄOMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 46 257,1846 257,1846 257,1846 257,18 41 896,5041 896,5041 896,5041 896,50
VIERAS PÄÄOMAVIERAS PÄÄOMAVIERAS PÄÄOMAVIERAS PÄÄOMA


Pitkäaikainen vieras pääomaPitkäaikainen vieras pääomaPitkäaikainen vieras pääomaPitkäaikainen vieras pääoma
Saadut ennakot 5 400,00 0,00


Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensäPitkäaikainen vieras pääoma yhteensäPitkäaikainen vieras pääoma yhteensäPitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 5 400,005 400,005 400,005 400,00 0,000,000,000,00
Lyhytaikainen vieras pääomaLyhytaikainen vieras pääomaLyhytaikainen vieras pääomaLyhytaikainen vieras pääoma


Saadut ennakot 3 069,50 2 625,00
Ostovelat 14 465,35 7 349,83
Muut velat 5 042,85 2 025,44
Siirtovelat 17 991,77 18 636,71


Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensäLyhytaikainen vieras pääoma yhteensäLyhytaikainen vieras pääoma yhteensäLyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 40 569,4740 569,4740 569,4740 569,47 30 636,9830 636,9830 636,9830 636,98
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄVIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄVIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄVIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 45 969,4745 969,4745 969,4745 969,47 30 636,9830 636,9830 636,9830 636,98


V A S T A T T A V A A  Y H T E E N S ÄV A S T A T T A V A A  Y H T E E N S ÄV A S T A T T A V A A  Y H T E E N S ÄV A S T A T T A V A A  Y H T E E N S Ä 92 226,6592 226,6592 226,6592 226,65 72 533,4872 533,4872 533,4872 533,48
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MIKROYRITYKSEN LIITETIEDOTMIKROYRITYKSEN LIITETIEDOTMIKROYRITYKSEN LIITETIEDOTMIKROYRITYKSEN LIITETIEDOT 31.12.202031.12.202031.12.202031.12.2020 31.12.201931.12.201931.12.201931.12.2019
Tilinpäätöksen laatimisperiaatteetTilinpäätöksen laatimisperiaatteetTilinpäätöksen laatimisperiaatteetTilinpäätöksen laatimisperiaatteet


Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun
asetuksen (PMA) mikroyrityssäännöstöä.


Saamisten ja rahoitusarvopapereiden sekä velkojenSaamisten ja rahoitusarvopapereiden sekä velkojenSaamisten ja rahoitusarvopapereiden sekä velkojenSaamisten ja rahoitusarvopapereiden sekä velkojen
arvostusperiaatteetarvostusperiaatteetarvostusperiaatteetarvostusperiaatteet


Saamiset, rahoitusarvopaperit ja muut sellaiset rahoitusvarat samoin kuin velat on arvostettu KPL 5 luvun 2 §:n
mukaisesti.


Pysyvien ja vaihtuvien vastaavien arvostamisessa jaPysyvien ja vaihtuvien vastaavien arvostamisessa jaPysyvien ja vaihtuvien vastaavien arvostamisessa jaPysyvien ja vaihtuvien vastaavien arvostamisessa ja
jaksottamisessa noudatetut periaatteet ja -menetelmätjaksottamisessa noudatetut periaatteet ja -menetelmätjaksottamisessa noudatetut periaatteet ja -menetelmätjaksottamisessa noudatetut periaatteet ja -menetelmät


Koneista ja kalustosta on tehty 30 % menojäännöspoisto.


HenkilöstöHenkilöstöHenkilöstöHenkilöstö
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 3,00 6,00


Oman pääoman muutoksetOman pääoman muutoksetOman pääoman muutoksetOman pääoman muutokset
Edellisten tilikausien voitto tilikauden alkaessa 41 896,50 -26 330,73


Siirrot tilikauden voitto/tappio 70 850,63
Edellisten tilikausien voitto tilikauden päättyessä 41 896,50 44 519,90
Tilikauden ylijäämä/alijäämä 4 360,68 -2 623,40
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄOMA PÄÄOMA YHTEENSÄOMA PÄÄOMA YHTEENSÄOMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 46 257,1846 257,1846 257,1846 257,18 41 896,5041 896,5041 896,5041 896,50


Saadut avustuksetSaadut avustuksetSaadut avustuksetSaadut avustukset
Avustukset yhteensä 359 000,00 355 000,00
YleisavustuksetYleisavustuksetYleisavustuksetYleisavustukset
Opetus- ja kulttuuriministeriö 355 000,00 355 000,00
ErillisavustuksetErillisavustuksetErillisavustuksetErillisavustukset
Opetus- ja kulttuuriministeriö, erityisavustus yhdistyksen 100-v.
kirjan kustannuksiin


4 000,00
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Tilinpäätöksen allekirjoitusTilinpäätöksen allekirjoitusTilinpäätöksen allekirjoitusTilinpäätöksen allekirjoitus


Paikka: __________________________________


Aika: ___.___.______


Jari Malkamäki
puheenjohtaja, Suomen
Kuurojen Urheiluliitto ry


Heli Romu
varapuheenjohtaja, Suomen
Kuurojen Urheiluliitto ry


Kristian Lantto
hallituksen jäsen, Suomen
Kuurojen Urheiluliitto ry


Juha Vahtera
hallituksen jäsen, Suomen
Kuurojen Urheiluliitto ry


Laura Mecklin
hallituksen jäsen, Suomen
Kuurojen Urheiluliitto ry


Emmi Ruukki
hallituksen jäsen, Suomen
Kuurojen Urheiluliitto ry


Kimmo Jompero
hallituksen jäsen, Suomen
Kuurojen Urheiluliitto ry


TilinpäätösmerkintäTilinpäätösmerkintäTilinpäätösmerkintäTilinpäätösmerkintä


Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus


Paikka: __________________________________


Aika: ___.___.______


Anni Kilpinen, HT
SYS Audit Oy


Tanja Pajulampi, KHT
Tilintarkastus Riuttanen Oy
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Luettelo kirjanpidoista ja aineistoistaLuettelo kirjanpidoista ja aineistoistaLuettelo kirjanpidoista ja aineistoistaLuettelo kirjanpidoista ja aineistoista


Kirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapaKirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapaKirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapaKirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapa


TilinpäätösTilinpäätösTilinpäätösTilinpäätös
Tilinpäätös ja tase-erittely


Tililuettelo ja saldoluettelotTililuettelo ja saldoluettelotTililuettelo ja saldoluettelotTililuettelo ja saldoluettelot
Tilikohtainen tuloslaskelma
Tilikohtainen tase
Tililuettelo


KirjanpidotKirjanpidotKirjanpidotKirjanpidot
Pääkirjat
Palkkakirjanpito


TositteetTositteetTositteetTositteet
Automaattiset tilinpäätöskirjaukset 1 - 2
Jaksotukset 1 - 113
Muut 1 - 481
Myyntilasku 1 - 535
Myyntisuoritus 1 - 451
Ostolasku 1 - 628
Ostosuoritus 1 - 312
Palkanlaskenta 1 - 274
Pankki 1 - 154
Liitetietotositteet 1 - 1


Aineistot säilytetään sähköisesti ja pdf-tiedostoina Netvisor-järjestelmässä.
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SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER


This documents contains 8 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida


Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden Dette dokument indeholder 8 sider før denne side
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1. YLEISTÄ


Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry (SKUL) on perustettu 6.3.1920 ja se on Suomen vanhin
vammaisurheilujärjestö.


SKUL:ssa on 12 jäsenseuraa ja jäseniä näissä seuroissa yhteensä 1025. SKUL toimii jäsenseurojensa
keskusjärjestönä kouluttaen ja ohjaten niiden toimintaa.


SKUL:n päätavoitteena on luoda mahdollisimman tasa-arvoiset liikunta- ja urheiluolosuhteet
maamme kuulovammaisille liikkujille. Liittomme kohderyhmänä ovat viittomakieliset ja muut
kuulovammaisryhmät. Myös sisäkorvaistutteiset ja huonokuuloiset ovat keskeinen kohderyhmä.


SKUL:n kilpailutoiminta on aktiivista ja osallistumme eri arvokilpailuihin. Kilpailutoimintaa on
kaikilla tasoilla: SM-, PBM-, EM-, MM-kisoissa sekä kesä- ja talviolympialaisissa (Deaflympics). 


SKUL on jäsenenä Kuurojen Kansainvälisessä Urheilujärjestössä (ICSD), joka on Kansainvälisen
Olympiakomitean, (KOK), tunnustama järjestö. Lisäksi SKUL on Euroopan kuurojen urheilujärjestö
EDSO:n ja Pohjoismaiden ja Baltian maiden kuurojen urheilujärjestö NBDSF:n aktiivinen jäsen.


SKUL:n palveluksessa vuonna 2020 oli kolme kokopäiväistä toimihenkilöä: toiminnanjohtaja Eetu
Keski-Levijoki, liikuntakoordinaattori Nelli-Sofia Tarvajärvi ja järjestötyöntekijä Teresa Tiainen.
Lisäksi liitossa toimi sivutoimisena talousvastaavana Juha Vahtera.
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2. TOIMINTAVUOSI 2020


Vuonna 2020 liiton toiminta koostui kilpailu-, kuntoilu- ja koulutustapahtumista.
Toimintasuunnitelman toteuttamisen suurin este oli COVID-19 -pandemia, jatkossa
koronapandemia, joka pysäytti melkein kaikki liiton toiminnot keväällä 2020. Tilanteeseen
sopeuduttiin laatimalla erilaisia ohjeistuksia sen hetkisten tietojen pohjalta, joita saatiin
Olympiakomitealta, Suomen valtiolta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).


Esimerkiksi keväältä 2020 siirrettiin syksylle 2020 SM-kilpailuja, joita olivat keilailu, salibandy ja
futsal. Nämä pidettiin onnistuneesti alkusyksyllä 2020 huomioiden koronapandemian tuomat
ohjeistukset viranomaisten taholta. Golfin ja frisbeegolfin SM-kilpailut saatiin pidettyä
suunnitelmien mukaisesti ennen koronapandemian toista aaltoa.


Liiton 100v -juhlavuoden kohokohtana oli 7.3.2020 pidetty juhlatilaisuus Valkea Sali -nimisessä
paikassa Helsingissä. Liittoa juhlistamassa oli melkein 200 henkilöä etupäässä Suomesta ja
naapurimaista. Samana päivänä järjestettiin juhlaseminaari ennen illallistilaisuutta. 


Toimintavuoden aikana käytännössä kaikki kansainväliset arvokisat peruttiin tai siirrettiin
myöhemmälle ajankohdalle johtuen koronapandemian tuomista rajoitteista.


Liiton hallitus aloitti vuoden 2020 kesällä strategiatyön tavoitteenaan uudistaa liiton strategiaa ja
visiota. Prosessi tulee kestämään muutaman vuoden ajan. Sen aikana tullaan päivittämään liiton
toimintaa ohjaavia suunnitelmia. Liiton uudistettava strategia ja visio pohjautuu erittäin
voimakkaasti OKM:n asettamiin toiminta-avustuksen kriteereihin.


Kuurojen Urheilulehti ilmestyi toimintavuoden aikana kahdesti Scanetton julkaisemana ja liiton
hallituksen päätettyä vaihtaa julkaisijaa, kerran Omnipressin julkaisemana. 
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3. LIITON 100-JUHLAVUOSI


Vuonna 2020 vietettiin liiton satavuotisjuhlavuotta, sillä liitto perustettiin 6.3.1920. Juhlavuoden
kunniaksi liitto on järjestänyt monenlaisia tapahtumia, kampanjoita, aloittanut strategiatyön ja
jatkanut satavuotishistoriikin työstämistä.


Juhlavuosi käynnistettiin #SKUL100-kampanjalla, jonka tarkoituksena oli innostaa ihmiset
liikkumaan juhlavuoden kunniaksi. #SKUL100 kampanjalla saimme ihmiset lähettämään meille
videoita heidän urheilusuorituksista teemalla 100 toistoa, esimerkiksi 100 lyöntiä golfissa, 100
kyykkyä, 100 kilometrin pyöräilyä. Kampanjaan osallistui liki 100 ihmistä ympäri Suomea ja heidän
videoitaan jaettiin liiton sosiaalisessa mediassa. #SKUL100 kampanjan lisäksi järjestettiin myös
hyvinvointikiertue yhteistyössä Kuurojen Palvelusäätiön Passi-ohjelman kanssa, jonka
tarkoituksena oli levittää tietoisuutta hyvinvoinnista. Kiertue kävi Helsingissä, Jyväskylässä ja
kahdesti Turussa. Luennoilla oli mukana yli 100 ihmistä kuuntelemassa.


Maaliskuun 7. päivänä järjestettiin liiton virallinen satavuotisjuhla Helsingin Valkoisessa Salissa.
Juhla koostui kahdesta erillisestä osuudesta, seminaarista ja iltagaalasta. Seminaarissa pohdittiin,
mihin liitto kuuluu yhteiskunnan murroksessa neljän puhujan voimin. Tämän jälkeen pidettiin
paneelikeskustelu aiheesta näiden neljän puhujan ollessa panelisteina. Lisäksi jaettiin myös mitalit
vuoden 2019 ja 2010-luvun parhaille urheilijoille sekä ansiomitalit sen ansainneille. Iltajuhlaan
osallistui liki 200 vierasta ja vieraiden viihdyttämisestä huolehtivat Ursa Minorin juontajat ja muut
esiintyjät. Iltajuhlien aikana jaettiin myös laatuaan ensimmäinen Heli Romu -erityispalkinto
itselleen Heli Romulle kunnianosoituksena hänen merkittävästä urheilu-urastaan ja toiminnastaan
liiton hyväksi.


Kevään aikana perustettiin strategia- ja visiotyöryhmä määrittelemään liiton
tulevaisuudensuunnat. Strategiatyöryhmä on kokoontunut useamman kerran vuoden 2020 aikana
ja työstänyt strategia- ja visiosuunnitelmaa vuoden ajan erilaisten sidosryhmien kanssa. Valmis
suunnitelma esitellään liiton jäsenseuroille vuoden 2021 liittokokouksessa.


Syyskausi jatkui urheilukarnevaalin merkeissä, jonka tarkoituksena oli tarjota hauskoja
liikuntaelämyksiä koko perheelle. Karnevaali järjestettiin Pirkkolan yleisurheilukentällä ja tarjolla oli
monenlaisia liikunta-aktiviteetteja sekä herkullista naposteltavaa. Tapahtumasta saadut tuotot
osoitettiin Deaflympics -urheilijoiden tueksi. Tapahtuma keräsi paikalle yli sata osallistujaa
pääkaupunkiseudulta.


Juhlavuotemme huipentui liiton satavuotishistoriikin julkaisutilaisuuteen, joka järjestettiin 5.12.
etäyhteyden turvin. Kirjaa oli alun perin tarkoitus juhlistaa joulukuun viidentenä päivänä
Rikhardinkadun kirjastossa, koska liiton perustamiskokous järjestettiin Rikhardinkatu 2:ssa. Viime
metreillä kiristyneet koronaohjeistukset pakottivat kuitenkin liiton muuttamaan suunnitelmia.
Muutoksista huolimatta meillä on käsissämme viimein 400-sivuinen kirja, joka tarjoaa
kattavan poikkileikkauksen liiton rikkaasta historiasta, aina ruohonjuuritason
liikunnasta huippu-urheiluun.
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4. HALLINTO


Seuraseminaari ja liittokokous


Seuraseminaari ja liittokokous pidettiin Espoossa Backbyn kartanossa 13.-14.6.2020
koronaohjeistuksien salliessa tuolloin alle 50 hengen tilaisuudet. Liittokokouksen isäntänä toimi
SKUL. Viikonloppu pidettiin hybridimallilla eli osallistuminen oli mahdollista myös etäyhteydellä.
Tätä mahdollisuutta käytti viikonlopun aikana 2 jäsenseuraa 4 edustajan voimin.


Seuraseminaarissa oli edustettuna liiton 8 jäsenseuraa 11 edustajalla. Seuraseminaarin vetäjänä
toimi Kristian Lantto ja sihteerinä Eetu Keski-Levijoki.


Liittokokouksessa oli edustettuna 9 SKUL:n jäsenseuraa 13 edustajalla, joiden yhteinen äänimäärä
oli 21 ääntä. Liittokokouksen puheenjohtajana toimi Janne Raatikainen ja sihteerinä Eetu
Keski-Levijoki.


Liiton puheenjohtaja Kristian Lantto oli erovuorossa ja hän ilmoitti halukkuutensa asettua ehdolle.
Toiseksi ehdokkaaksi asettui Jari Malkamäki. Äänestys toteutettiin sähköisesti ja valituksi tuli Jari
Malkamäki 11 äänellä Kristian Lanton saadessa 10 ääntä.


Erovuoroiset hallituksen jäsenet Veikko Parikka, Emmi Ruukki ja Juha Vahtera ilmoittivat
halukkuutensa jatkaa hallituksessa. Malkamäen siirtyessä liiton puheenjohtajaksi, vapautui näin
ollen hänen paikkansa yhdeksi vuodeksi.


Ehdolla olivat Lari-Pekka Larjola, Kristian Lantto, Laura Mecklin, Veikko Parikka, Emmi Ruukki ja
Juha Vahtera.


Äänestys toteutettiin sähköisenä ja äänet jakautuivat seuraavasti: Juha Vahtera (19 ääntä), Kristian
Lantto (19 ääntä), Emmi Ruukki (9 ääntä), Laura Mecklin (9 ääntä), Lari-Pekka Larjola (5 ääntä) ja
Veikko Parikka (2 ääntä). Juha Vahtera ja Kristian Lantto valittiin suoraan kaksivuotiskaudeksi.
Uusintaäänestyksen jälkeen kaksivuotiskauden kolmannelle paikalle valittiin Laura Mecklin
(Mecklin 12 ääntä ja Ruukki 9 ääntä). Emmi Ruukki valittiin yksivuotiskaudeksi Jari Malkamäen
paikalle.


Hallitus


Liiton hallituksen kokouksia pidettiin toimintavuonna kymmenen kertaa, joista neljä pidettiin
etäyhteydellä. Huomioitavaa on se, että hallitus otti käyttöön “iltakoulun” ennen virallista kokousta
valmistellakseen seuraavan kokouksen aiheita. Pöytäkirjoihin tuli merkityksi yhteensä 225
päätöstä. 
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Hallituksen jäsenet olivat edustettuina kokouksissa seuraavasti:
Heli Romu 9/10
Jari Malkamäki 10/10
Emmi Ruukki 10/10
Kristian Lantto 10/10
Juha Vahtera 10/10
Kimmo Jompero 9/10
Veikko Parikka 5/5
Laura Mecklin 3/5


Valiokunnat ja työryhmät


Liiton työvaliokunta on sääntöjen mukaisesti nimettävä hallituksen toimesta. Työvaliokuntaan
kuuluvat liiton puheenjohtaja ja kaksi hallituksen jäsentä sekä liiton toiminnanjohtaja. Kyseinen
valiokunta kokoontuu tarvittaessa liiton puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä
varapuheenjohtajan toimesta. Työvaliokunnan tehtävänä on toimia hallituksen operatiivisen
toiminnan tukena ja tarvittaessa valmistella hallitukselle esitettäviä asioita. Työvaliokunta seuraa ja
käsittelee SKUL:n taloutta ja varainhankintaa koskevia asioita sekä asioita, jotka vaativat nopeaa
päätöksentekoa tai ovat erityisen arkaluontoisia.


Kristian Lantto toimi puheenjohtajana ja Juha Vahtera toimi jäsenenä vuoden 2020
liittokokoukseen asti, jonka jälkeen puheenjohtajana toimi Jari Malkamäki ja jäsenenä Kristian
Lantto. Muina jäseninä olivat varapuheenjohtaja Heli Romu ja liiton toiminnanjohtaja Eetu
Keski-Levijoki.


Liiton strategiatyöryhmä perustettiin liittokokouksen jälkeen jäseninään liiton puheenjohtaja Jari
Malkamäki, varapuheenjohtaja Heli Romu, hallituksen jäsen Kristian Lantto ja järjestötyöntekijä
Teresa Tiainen. Työryhmän toimintakertomus löytyy kohdasta 11.


Strategia


Liiton uudistettava strategia ja visio eri suunnitelmineen julkaistaan vuoden 2021 aikana liiton
uudistettavilla kotisivuilla.


SKUL:n toimihenkilöt ja toimisto


SKUL:n toimihenkilöt vuonna 2020 olivat:
Eetu Keski-Levijoki, toiminnanjohtaja
Teresa Tiainen, järjestötyöntekijä
Nelli-Sofia Tarvajärvi, liikuntakoordinaattori
Juha Vahtera, sivutoiminen talousvastaava


Lajien vastaavina ja valmentajina toimivat seuraavat henkilöt;
Ammunta - Juha Vahtera / ei valmentajaa
Curling - Veikko Parikka / Juhani Heinonen
Golf - Janne Kankkonen / ei valmentajaa
Frisbeegolf - Joonas Lehtimäki /  ei valmentajaa
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Futsal miehet - Kristian Lantto ja Antti Kronqvist / Matti Anttonen ja Anssi Mäkinen
Futsal naiset - Netta Keski-Levijoki / Matti Kivioja ja Joonas Lehtinen
Jääkiekko - Sami Vuoriheimo / Fredrik Öller ja Ari Ala-Marttila
Keilailu - Jani Toivanen ja Maarit Suominen / Arto Simojoki
Salibandy - liiton hallitus / ei valmentajaa
Suunnistus - Tero Suominen ja Heli Romu / ei valmentajaa
Yleisurheilu - Heli Romu / ei valmentajaa


Liiton kotipaikka on Helsinki ja toimisto sijaitsee Sporttitalossa osoitteessa Valimotie 10 Helsingissä.


Kotimainen toiminta


1.2.2020 Kuurojen Liiton Heli Romu
Järjestöpäivät


24.2.2020 OKM-tapaaminen/ Kristian Lantto, Heli Romu ja Eetu Keski-Levijoki
Tiina Kiviniemi


3.3.2020 Ihmisoikeusliitto/ Heli Romu
Mina Mojtahedi


27.8.2020 Olympiakomitea ja Heli Romu, Nelli-Sofia Tarvajärvi,
Ihmisoikeusliitto/ Eetu Keski-Levijoki, Teresa Tiainen
vastuullisuusklinikka


3.9.2020 Soveltavan liikunnan Heli Romu
symposio /webinaari


14.10.2020 Pajulahti yhteistyösopimus Heli Romu ja Eetu Keski-Levijoki
18.11.2020 Soveltava liikunta Heli Romu ja Eetu Keski-Levijoki


-verkkokoulutus
yhteistyöpalaveri


Syksyllä 2020 järjestettiin lukuisia tapaamisia Olympiakomitean, Paralympiakomitean ja eri
lajiliittojen kanssa.


17.8.2020 Olympiakomitea ja Heli Romu ja Eetu Keski-Levijoki
Paralympiakomitea


28.8.2020 Paralympiakomitea Heli Romu ja Eetu Keski-Levijoki
22.10.2020 SUL ja Paralympiakomitea Heli Romu
28.10.2020 Olympiakomitea ja Jari Malkamäki, Heli Romu


Paralympiakomitea ja Eetu Keski-Levijoki
15.12.2020 Olympiakomitea ja Jari Malkamäki, Heli Romu


Paralympiakomitea ja Eetu Keski-Levijoki


Kansainvälinen toiminta


25.9.2020 NBDSF-maiden kokous Jari Malkamäki ja Kristian Lantto
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Maarit Malinen toimi ICSD:n maastohiihdon teknisenä johtajana. 
Pentti Virtanen edusti Suomea kansainvälisen veteraanikoripallojärjestön, International
Organisation Deaf Veteran Basketball (IODVB), hallituksen jäsenenä.
Sami Vuoriheimo toimi kuurojen kansainvälisen jääkiekkoliiton hallituksen jäsenenä.


Jäsenyydet


Kuurojen Kansainvälinen Urheilujärjestö (ICSD)
Euroopan Kuurojen Urheilujärjestö (EDSO)
Pohjois- ja Baltian maiden Kuurojen Urheilujärjestö (NBDSF)
Kuurojen Liitto ry
Kuurojen Kansainvälinen Golfjärjestö (WDGF)
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5. TALOUS JA VARAINHANKINTA


Liiton talous on riippuvainen Opetus- ja Kulttuuriministeriön toiminta-avustuksesta. Omaa
varainhankintaa meillä oli yli 10% OKM:n edellytysten mukaisesti. Oma varainhankintaa tehtiin
yhteistyösopimuksilla, SM-kilpailumaksuilla ja omavastuusummien perimisellä. Liitto tulee
tekemään uuden varainhankintasuunnitelman, jossa eri varainhankintamuodot ovat määriteltynä.


SKUL:n tilintarkastajat


Toimintavuonna liiton tilintarkastajina toimivat SYS Audit Oy, päävastuullisena HT Anni Kilpinen ja
Tilitarkastus Riuttanen Oy, päävastuullisena KHT Tanja Pajulampi.


Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi SKUL:lle toiminta-avustusta 355 000 € vuoden 2020
toimintaan ja 4000€ kohdeavustuksena SKUL 100 vuotis-kirjaprojektiin. 


Tuotot:
Varsinainen toiminta 52 353,16€ (75 591,85€)
Varainhankinta 21 699€ (26 761,10€)
Yhteensä 74 052,16€ (102 352,95€)
 
Toimintamenot:
Henkilöstökulut 182632,15€ (167 169,40€)
Muut kulut 236 797,65€ (289 949,04€)
Varainhankinnan kulut 3098,63€ (1856,20€)
Yhteensä 422 528,43€ (458 974,64€)


Liiton tulos toimintavuonna 2020 on 4360,68  euroa (-2623,40 euroa).
(Suluissa ilmenevät luvut vertailun vuoksi vuonna 2019)
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6. YHTEISTYÖKUMPPANUUDET


Liitolla on seuraavien tahojen kanssa yhteistyökumppanuudet:


Suomen Olympiakomitean kumppanuusjäsenyys
Suomen Golfliitto ry / Vammaisgolf
Suomen Jääkiekkoliitto ry (SJL)
LapCI - Sisäkorvaistutelasten valtakunnallinen yhdistys


Yrityskumppanit


Evantia Oy (Deaf Lions, jääkiekko)
Kalle´s honey (Pipsat, naisten futsal)
Viittomakielialan Osuuskunta Via (Deaf Lions, jääkiekko)
Viparo Oy
Oy Parlok Ab (Deaf Lions, jääkiekko)


(sulkeissa lajikumppanuus)
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7. SEURATOIMINTA


Vuoden alussa liitto palkkasi uuden työntekijän riveihinsä hoitamaan seura-asioita. Alkuvuosi kului
järjestötyöntekijän tutustuessa omiin työtehtäviinsä. Pian sen jälkeen koitti hyvin poikkeuksellinen
toimintavuosi seuratoiminnan osalta vallitsevan koronapandemian takia. Moni seura oli jatkuvasti
muuttuvien kokoontumisrajoitusten takia hiljaiselossa. Liitossa on kuitenkin tehty seuratyötä
mahdollisuuksien mukaan ja viety suunnitelmia eteenpäin. Seuratoiminnan vuotta on värittänyt
voimakkaasti meneillään oleva strategiatyö koronapandemian lisäksi. Järjestötyöntekijän Teresa
Tiaisen tehtäviin on kuulunut tiedotus-, eri tapahtumien suunnittelu-, koulutus- ja kehittämistyötä.


Seuravierailut


Liitto on järjestänyt seuravierailuita mahdollisuuksien mukaan syksyn 2020 aikana. Seuravierailuita
räätälöidään yleensä seurojen tarpeiden mukaan, mutta syksyn aikana keskityttiin sekä liiton että
seuran kannalta tärkeisiin asioihin, kuten strategia- ja visiosuunnitelmaan ja Suomisportiin. Ideana
oli saada seurojen hallitusten jäsenten näkökulmat mukaan strategian suunnitteluun ja valistaa
Suomisportin mahdollisuuksista. Suunnitelmissa olisi ollut vierailla kuuden eri seuran luona, mutta
kolme vierailua jouduttiin lykkäämään koronaohjeistuksien takia. Vuonna 2020 toteutettiin kaiken
kaikkiaan kolme seuravierailua. Lisäksi kevään 2020 aikana järjestettiin viisi strategiatyöpajaa
etäyhteyden turvin, aiheesta lisää strategiatyön kohdalla.


Kampanjat


Liitto on myös osallistunut ja samalla innostanut seuroja osallistumaan seuratoimintaa koskeviin
kampanjoihin. Olympiakomitean koordinoimaa #Seurapaitapäivää vietettiin 29.9. Liitto osallistui
kampanjaan postaamalla videon seurapaitapäivästä häshtägeineen ja innosti seuroja osallistumaan
mukaan tägäysten avulla. Lisäksi vapaaehtoisten päivää vietettiin 6.12., jolloin liitto julkaisi
vapaaehtoisia koskevan videon sosiaalisessa mediassa ja kannusti seuratoimijoita kiittämään
toisiaan. 


Suomisport


Olympiakomitean seurapalvelu Suomisport otettiin osaksi liiton strategiaa ja tämän osalta
strategian jalkauttamisesta vastaa liiton järjestötyöntekijä. Liitto on vuoden aikana tutustunut
Suomisportin toiminnallisuuksiin osallistumalla erilaisiin koulutuksiin yhdessä muiden lajiliittojen
edustajien kanssa. Suomisportin jalkauttamisprosessia on pikkuhiljaa aloitettu seuravierailujen
yhteydessä. Kuluneen vuoden aikana useampi seura on tutustunut palvelualustaan joko
omatoimisesti tai liiton ohjauksessa ja kolme niistä on ottanut sen alustavasti käyttöönsä.
Jalkauttamisprosessi alkaa kunnolla vuonna 2021 ja tulee jatkumaan parin vuoden päähän.


Yhteistyöverkosto


Järjestötyöntekijä pyrkii moniammatilliseen yhteistyöhön verkostoitumisen avulla,
jotta seura-asioita voidaan kehittää parhaalla mahdollisella tavalla. Syksyn aikana
liiton järjestötyöntekijä liittyi mukaan Olympiakomitean koordinoimaan
seurakehittäjien verkostoon, johon kuuluvat lajiliittojen seurakehittäjien lisäksi
liikunnan aluejärjestöjen edustajat. Seurakehittäjien verkostossa järjestetään säännöllisiä


12







seuratoiminnan aamukahveja, jossa saadaan ajankohtaisia tietoja kentältä sekä käytännön vinkkejä
omaan työhön.


SKUL on myös aloittanut yhteistyöpalaverin myötä systemaattisen yhteistyön tekemisen Kuurojen
Liiton kanssa. Jatkossa SKUL ja Kuurojen Liitto järjestävät kaikki yhdistystoimintaa koskevat
koulutustapahtumat yhdessä resurssitehokkuuden maksimoimisen vuoksi. SKUL:n ja Kuurojen
Liiton jäsenseuroja yhdistävät kuurojen yhteisön erityispiirteet ja haasteet, joten koulutuksen
järjestäminen yhdessä on kannattavaa. Marraskuussa järjestettiin ensimmäinen yhteinen
koulutusviikonloppu Tampereella. Tästä aiheesta lisää koulutustoiminta ja seminaarit -kohdassa.


Seuratuki


Liiton hallitus myönsi jäsenseuroillensa anomuksesta seuratukea eri tapahtumia ja
liikuntavälineiden hankintaa varten. Tuen painopisteenä oli tapahtuman avoimuus kaikille
jäsenseuran jäsenille ja jäsenseuran liikuntavälineiden uudistaminen ajan tasalle.


Liiton seuratuen lisäksi jäsenseuroille on myös tiedotettu Opetus- ja kulttuuriministeriön jakamasta
seuratoiminnan kehittämistuesta. 12:sta jäsenseurasta vain yksi haki OKM:n seuratukea. Toinen
seura oli saanut seuratukea vuonna 2019 kaksivuotiseen hankkeeseen, joten tämä seura ei
hakenut tukea vuonna 2020. Teresa Tiainen toimi liiton lausujana.
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8. LIIKUNTATOIMINTA


Liikuntaohjaus jalkautui etenevissä määrin pääkaupunkiseudulla tapahtuvien ohjausten lisäksi
valtakunnalliselle tasolle. Pääkaupunkiseudun ulkopuoliset ohjaukset toteutettiin yhteistyönä eri
kaupunkien liikuntapalveluiden (Jyväskylän liikuntapalvelut, Turun kaupungin
liikuntapalvelukeskus, Oulun liikuntapalvelut, Tampereen liikuntapalvelut, Vaasan liikuntapalvelut
ja Joensuun liikuntapalvelut) ja muiden tahojen kanssa. Suositussa viittomakielisten ja
huonokuuloisten aikuisten ja seniorien ryhmien arkiliikunnassa toiminta keskittyi kuntosali- ja
kiertoharjoitteluihin, salijumppaan, vesivoimisteluihin, puistojumppiin ja myös etäjumppiin
koronapandemian takia. 


Tavoitteena oli aikuisten ja senioreiden terveyden edistäminen, kunnon säilyttäminen tai
kohottaminen, ilo, virkistys ja myös kannustaa kaupungit/kunnat järjestämään viittomakielistä
liikuntapalvelua oman kaupungin/kunnan asukkaille.


Pääkaupunkiseudulla viittomakielisten ja huonokuuloisten lasten uimakouluja järjestettiin kevät- ja
syyskaudella. Lasten arkiliikuntatoiminnassa panostettiin uimataidon oppimiseen, erilaisten
uintilajitaitojen parantamiseen ja tasapainon kehittämiseen monipuolisesti. Uimakoulun lisäksi
järjestettiin kouluikäisille liikuntakerho. Liikuntakerhossa panostettiin perustaitojen oppimiseen,
taitojen syventämiseen ja hauskanpitoon liikunnan kautta pääkaupunkiseudulla ja Jyväskylässä.


SKUL:n ja Kuurojen Palvelusäätiön yhdessä järjestämä viime vuonna aloitetun hyvinvointi-
kampanjan kiertue päättyi Turkuun. SKUL:n liikuntakoordinaattori Nelli-Sofia Tarvajärvi teki
yhteistyötä Kuurojen Palvelusäätiön Passi-ohjelman muistiasiantuntijan, Maria Kursin kanssa.
Hyvinvointi-iltoja pidettiin kolmen paikan jälkeen Turussa. Siellä oli noin 55 osallistujaa
kuuntelemassa.  


Syksyllä SKUL järjesti ensimmäistä kertaa liiton oman urheilukarnevaalin Helsingissä. Urheilu-
karnevaalin ideana oli olla kaikille avoin liikuntatapahtuma, johon tuli yli 100 henkilöä.
Urheilukarnevaalin ohjelmassa oli alkujumppaa, säkkijuoksukisaa, lasten tikkareiden bongauskisaa,
reaktiopeliä ilmapatjoilla, golfdartsiä ja yhdessäoloa. 


SKUL:n liikuntakoordinaattorin Nelli-Sofia Tarvajärven tehtäviin on kuulunut suunnittelutyön lisäksi
ohjaaminen, kausitoimintojen ja leirien suunnittelu, erilaisten ohjaustuntien suunnittelu ja niihin
valmistautuminen, tiedottaminen, tuntiohjaajien koordinointi, kehitysyhteistyö eri
kaupunkien/kuntien kanssa, verkostoituminen, tilausohjaus- ja vierailu tilauksista, tiedottaminen ja
sosiaalisen median käyttö. Liikunnanohjaustehtäviin kuului ohjaamisen lisäksi ohjauksien
suunnittelu, valmistautuminen ja jälkityö.


Liikuntaryhmät


Vuoden 2020 kevätkauden ohjatut liikuntaryhmät alkoivat vuoden toisella viikolla,
7.1.2020 lähtien pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Vaasassa
ja Oulussa tehden yhteistyötä kaupunkien liikuntapalveluiden, kuurojen urheilu-
seurojen ja järjestöjen, kuten Kuurojen Liiton kanssa. Muutamat kaupungit ovat
toimineet itsenäisesti ohjaajien hankkimisessa ja tiedottamisessa, joka on erittäin
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hienoa oma-aloitteisuutta kaupungilta. Helsingissä ja Jyväskylässä lasten jumppakerho jatkui
monien toiveiden perusteella. Kevätkausi keskeytettiin valtakunnallisesti koronapandemian takia
maaliskuun puolessa välissä. 


SKUL järjesti paljon suoria jumppalähetyksiä liiton Facebookissa ja myös Instagramissa.
Suorat jumppalähetykset tulivat suosituiksi Facebookissa, joita tehtiin pitkin kevättä
jatkuvasti. Lähetykset keräsivät n. 900-1000 katsojaa per lähetys. Suorien jumppa-
lähetyksien lisäksi liikuntakoordinaattorin johdolla tehtiin liikuntavinkki-videoita,
esimerkiksi; porrastreenit, penkkijumppa, ulkojumppa ja vappujumppa. 


Koronapandemian olleen hieman paremmassa tilanteessa, pääkaupunkiseudulla aloitettiin
kesäkausi ottaen huomioon koronaan liittyvät rajoitukset, esim. osallistujamäärät ja turvavälit.
Kesäkausi käynnistyi kolmella liikuntaryhmällä, niistä kaksi puistojumppaa sopi kaikenikäisille ja yksi
senioreille. Oli tarkoitus järjestää uintikurssi, mutta uimahalli ei ollut auki. Muiden kaupunkien
liikuntaryhmät olivat kiinni myös kesän aikana. Syyskausi alkoi normaalisti pääkaupunkiseudulla,
Turussa, Jyväskylässä, Tampereella, Oulussa ja uutuutena Joensuussa. Harmittavasti Joensuun
perheliikuntakerho jouduttiin perumaan vähäisten osallistujien takia parin liikuntakerran jälkeen.
Vaasassa keväällä pidetty vesijumppa siirtyi avoimeksi kaikille yleisölle resurssipulan takia.  


Syyskauden loppuvaiheessa jouduttiin keskeyttämään ohjattuja liikuntaryhmiä koronapandemian
takia. Muutaman liikuntaryhmän kanssa siirryttiin etäjumppiin, jotka onnistuivat loistavasti.
Loppuvuoden osalta liikuntatoiminta oli hiljaista kuten muualla Suomessa.
 
Tänä toimintavuonna meille tuli myös ulkopuolisia ohjaus- ja luentotilauksia kaupunkien
ulkopuolelta, esim. Kuurojen Kansanopistolta, Kuurojen Liitolta ja Kuuloauris Oy:lta.


Ohjattu liikuntatoiminta


Pääkaupunkiseudulla oli yhteensä 14 liikuntaryhmää, joka kattoi lasten uimakoulusta seniorien
kevytjumppaan sisältäen aikuisten liikuntaryhmät ja vesijumpat.  Ohjattujen ryhmien lisäksi SKUL
järjesti yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa perheluistelua, johon osallistui 4 perhettä.
Nelli-Sofia Tarvajärvi työskenteli liikuntakoordinaattorina. Koordinoinnin lisäksi hän toimi
pääkaupunkiseudun pääliikunnanohjaajana. Pääliikunnanohjaajan lisäksi liiton tuntityöntekijöinä
olivat Maja Andersson, Erica Meijer, Iina Uhlenius, Christer Fagerström, Heli Romu, Juha Vahtera,
Julien Della Valle, Gavin Lilley, Laura Mecklin, Iivari Hanhikoski ja Silja Ruonala. Maja Andersson
toimi pääuimaopettajana ja hänen apuohjaajina toimi Iina Uhlenius ja Heli Romu.


Turun kaupunki järjesti kevennetylle keppijumpalle ja vesijumpalle viittomakielen tulkkausta.
Jälkimmäinen ryhmä on suosittu.  


Tampere tarjosi vesijumppaa, johon, oli varattu kiintiöpaikat viittomakielisille. Vesijumpan
lisäksi Tampere tarjosi liikuntaryhmän, jota vetivät Saku Lehtonen ja Mika Riikonen
vuorotellen.


Jyväskylässä kevätkaudella Kristiina Malinen toimi ohjaajana aikuisten ja
uudistuneessa seniorien liikuntaryhmissä, Heidi Havilehto toimi vesijumpan
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ohjaajana ja Miro Rissanen toimi liikunnanohjaajana lasten jumppakerhossa. Syyskauden aikana
seniorien liikuntaryhmää ohjasi Kristiina Malinen ja aikuisten ryhmää ohjasi Sara-Elise Ruokonen.
Lasten jumppakerhon ohjaajaksi vaihtui Veli-Pekka Palo. Vesijumpparyhmien ohjaajana toimi Heidi
Havilehto. Lisätietoja viittomakielisistä liikuntaryhmistä löytyi myös Jyväskylän kaupungin
liikuntapalveluiden kotisivuilta SKUL:n tiedotuskanavien lisäksi.


Kuopiossa liikuntatoiminta jatkui epävirallisesti muutamaa vuotta sitten alkaneen
KuohuLab-hankkeen jälkeen. Menneen hankkeen vastuuohjaaja Erja Anttonen jatkoi vetämisen
oman resurssinsa mukaan, mm. sauvakävelyä ulkona, keppijumppa. Syksyllä Kuopion kaupungin
liikuntapalveluilla oli tarkoitus järjestää ensimmäistä kertaa kuntosalistarttikursseja
viittomakielisille, mutta koronapandemian takia kurssit siirrettiin seuraavalle kaudelle.


Vaasassa alkoi suosittu vesijumppa, joka on avoin kaikille viittomakielisille. Syksykaudeksi ryhmä on
muutettu avoimeksi kaikille.


Oulu tarjosi liikuntaryhmiä viittomakielisille yhteensä seitsemän liikuntaryhmää.
Kuntosaliharjoittelusta sulkapalloon. Oulun liikunta palveluiden kotisivuilta löytyi SKUL:n kanavien
lisäksi viittomakielisiä videoita viittomakielisille sopivista liikuntaryhmistä.


Lasten ja nuorten liikuntatoiminta


Helsingissä uimakouluja järjestettiin Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastus liitto ry:n uinnin
tavoitetaulukon suositusten mukaan. Sen tarkoitus oli luoda uimakoululaisille hauska ja sopiva
tavoitteellinen tapa oppia uimataito ilman paineita. Uimakoulujen lisäksi Helsingissä järjestettiin
Helsingin kaupungin hanke: EASY SPORT -lasten jumppakerho. Jyväskylässä lasten jumppakerho on
osoittautunut suosituksi vielä toisen toimintavuoden jälkeenkin.  


Lasten ohjatun liikuntatoiminnan tavoitteena oli, että viittomakieliset lapset pääsisivät
harrastamaan monipuolisesti liikuntaa omalla äidin- tai ensikielellään. Pääpainona oli erilaisten
elämysten kokeminen, liikunnanilo, itseluottamuksen lisääminen, motoristen taitojen
kehittyminen, erilaisten taitojen oppiminen, sosiaaliset taidot ja yhteisöllisyys. 
 
Näin poikkeuksellisena vuotena kaikki liikuntaryhmät ovat keskeyttäneet toimintansa joksikin ajaksi
keväällä ja syksyllä koronapandemian takia. Liitto on tarjonnut suoria jumppalähetyksiä omien
kanaviensa kautta. Tämä teki ihmisiä iloiksi ja tuli suosituksi. Suoria jumppalähetyksiä olivat mm.
perhejumppa, tuolijumppa, niska- ja hartiajumppa, villasukkajumppa ja circuit-jumppa. 


Vertaistukitoiminta


SKUL järjesti perinteiset lasten ja nuorten urheilu- ja talviurheiluleirit yhteistyössä Kuurojen Liiton,
Kuuloliiton, LapCI:n ja Kuurojen Palvelusäätiön kanssa. Näiden lisäksi SKUL järjesti ruskaretken
Kilpisjärvelle ja senioreille tarkoitetun liikuntaleirin pitkän tauon jälkeen. Kaikki leirit
sujuivat hyvin palautteiden perusteella.


Vuoden alussa Tanskan Kuurojen Urheiluliitto järjesti surffileirin, jota oli
mainostettu myös muun maalaisille. SKUL:n kautta mukaan osallistui 6 suomalaista.
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Yli 18-vuotiaille kohdennetut leirit (talviurheilu Pyhätunturilla 9.-14.4.2020 ja
pitkään odotettu sekä toivottu urheiluleiri 4.-6.12.2020 Kuortaneen urheilu-
opistolla) jouduttiin perumaan koronapandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi.


Leirit


1.-8.2.2020 Surffileiri, yli 18-vuotiaat, Marokko. 
Mukana 6 suomalaista. Järjestäjänä Tanskan Kuurojen Urheiluliitto.


21.-24.2.2020 Talviurheilureissu, 13-17-vuotiaat, Himos, Jämsä
Mukana 9 leiriläistä ja 4 ohjaajaa. Leiri toteutettiin Kuurojen Liiton kanssa yhteistyössä.


3.8.-7.8.2020 Suurleiri, 13-17-vuotiaat, Metsäkartano, Rautavaara
Mukana 32 leiriläistä ja 15 ohjaajaa. Leirin järjestäjinä olivat LapCI ry, Kuuloliitto ry, Kuurojen Liitto,
Suomen Kuurojen Urheiluliitto, Suomen Kuurosokeat ry, Kuulovammaisten Lasten Vanhempien
Liitto ry, Satakieliohjelma ja Kuurojen Palvelusäätiö


6.-11.9.2020 Ruskaretki aikuisille, Kilpisjärvi
Mukana 21 osallistujaa ja 2 ohjaajaa.


11.-13.9.2020 Lasten urheiluleiri, 7-12-vuotiaat, Varalan urheiluopisto, Tampere
Mukana 20 leiriläistä ja 4 ohjaajaa. Leiri toteutettiin Kuurojen Liiton kanssa yhteistyössä.


21.-23.9.2020 Senioreiden liikuntaleiri, Kuortaneen urheiluopisto, Kuortane
Mukana 14 leiriläistä ja 1 vastuuohjaaja.


Muut tapahtumat


18.9.2020 SKUL:n urheilukarnevaali, Helsinki
yli 100 ihmistä.
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9. KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINTA


SM-KILPAILUT


Kuluvan vuoden aikana saatiin kaikki SM-kilpailut onnistuneesti järjestettyä ja niihin on osallistunut
mukavasti seuroja. Kevään kisoja jouduttiin koronapandemian tuomien rajoitusten vuoksi
siirtämään syksylle 2020. Syksyllä järjestettiin viidet SM-kilpailut peräkkäin, joita olivat keilailu,
salibandy, golf, futsal ja frisbeegolf sopivasti ennen toisen aallon alkua.


SM-tulokset


Frisbeegolf


Vuoden 2020 frisbeegolfin kuurojen SM-kisat pidettiin Kalajoen Hiekkasärkillä 4.-6.9.2020,
osallistujia oli 10 henkilöä. KREME ry toimi vastaavana kilpailun järjestäjänä, perjantaina pidettiin
parikisat ja la-su:na yksilökisat. Vuoden 2020 mestariksi heitti Joonas Lehtimäki / Turun Valpas.


Tulokset:
1. Joonas Lehtimäki, Valpas +5 182 (60 + 61 + 61)
2. Jani Haapanen, Uljas +14 191 (64 + 65 + 62)
3. Janne Koskela, Hero +22 199 (67 + 61 + 71)
4. Jyri Wainio, Hero +23 200 (65 + 65 + 70)
5. Touko Silpola, Uljas +39 216 (70 + 76 + 70)
6. Victor Lindfors, Hero +39 216 (70 + 69 + 77)
7. Tony Jouhilampi, Valpas +50 227 (75 + 79 + 73)
8. Veli-Pekka Palo, Jalo +54 231 (81 + 76 + 74)
9. Aki Pirkola, Uljas +88 265 (92 + 91 + 82)


Henrik Koskela, Uljas DNF (keskeytti)


Futsal


Vuoden 2020 SM-futsalturnaus pelattiin Uuraisilla 22.8.2020. Alun perin tämä piti pelata keväällä
2020, mutta kisat siirrettiin koronan vuoksi elokuulle. Isäntänä toimi Jyväskylän Kuurojen
Urheiluseura Jalo ry. Miesten mestaruuden vei Uljas, Jalo sijoittui toiseksi ja Hero sijoittui
kolmanneksi. Naisten mestaruuden voitti Wankat, toiseksi tuli Valpas ja kolmanneksi Hero.
 
Ottelutulokset / miehet
Jalo – Uljas   3-7
Uljas – Hero 4-1
Jalo – Hero   3-2


Ottelutulokset / naiset
Hero - Wankat 2-3
Hero - Valpas 2-4
Valpas - Wankat 6-4
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Miesten MVP:ksi valittiin Iivari Hanhikoski / Uljas
Naisten MVP:ksi valittiin Emmy Nyström / Wankat


Golf


HERO järjesti SM-kilpailun Nordcenter Golf & Country Clubilla 29.-30.8.2020. Kilpailumuotoja oli
kaksi, lyöntipeli ja pistebogey. Osallistujia oli 26, mukana oli lopulta 25.


HCP 0–18,0 (Lyöntipeli Scratch) 12 pelaajaa
HCP 18,1–36 (Pistebogey HCP) 13 pelaajaa


Nimi K1 K2 Tulos Seura


HCP: Lyöntipeli
1. David Barber 84 84 168 HERO
2. Tedi Herlin 87 82 169 HERO
3. André Pasuram 89 93 182 HERO
4. Markku Mustonen 91 98 189 JALO
5. Janne Kankkonen 91 99 190 HERO
6. Robin Herlin 90 102 192 HERO
7. Janne Manner 99 94 193 VALPAS
8. Tomas Uusimäki 100 94 194 HERO
9. Jani Savolainen 96 99 195 JALO
10. Marko Lehtonen 105 105 210 JALO
11. Heikki Pekki 110 105 215 HERO
12. Jan-Erik Granvik 124 130 254 VALPAS
13. Jukka Ala-Marttila  -       -      - WELLAS


HCP: Pistebogey
1. Jani Haapanen 36 36 72 JALO
2. Severi Väre 38 30 68 VALPAS
3. Jukka Hyyppä 35 28 63 VALPAS
4. Sami Vuoriheimo 34 27 61 HERO
5. Janne Raatikainen 31 29 57 HERO
6. Markku Koivula 28 29 57 VALPAS
7. Jyri Punnonen 27 27 54 HERO
8. Juhana Salonen 28 25 53 JALO
9. Harri Hautaniemi 21 26 47 HERO
10. Ville Sipari 17 27 44 HERO
11. Lauri Virtanen 26 16 42 VALPAS
12. Mikael Rajaniemi 21 16 37 HERO
13. Miro Rissanen 15 12 27 JALO
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Keilailu


Vuoden 2020 keväällä keilattavaksi suunnitellut 38. SM-kilpailut siirrettiin koronapandemiasta
johtuen keilattavaksi elokuussa 22. päivä Lahdessa. Kilpailuun ilmoittautui 29 keilaajaa (19 miestä
ja 10 naista).


Miehet


1 Diego Rantala Jaguaarit 1121


2 Alf Ekström Wankat 1111


3 Jani Toivanen Gepardit 1087


4 Pertti Lahtinen Valpas 1063


5 Kauko Järvensivu Uljas 1019


6 Jorma Rantala Wellas 1008


7 Kim Sallinen Gepardit 994


8 Markku Loppinen Uljas 970


9 Henrik Nordell Jaguaarit 967


10 Tero Suominen Gepardit 945


11 Kimmo Näsi Valpas 905


12 Tapio Huhdanmäki Jaguaarit 894


13 Jarmo Järventausta Uljas 882


14 Jari Rauma Wellas 874


15 Kaj Hautasaari Wankat 839


16 Veikko Parikka Uljas 820


17 Pertti Lehti Uljas 785


18 Kari Luhtavaara Uljas 714


19 Mika Mälkiä Wankat 598


Välierät


Diego Rantala Jaguaarit 181


Pertti Lahtinen Valpas 210


Alf Ekström Wankat 195


Jani Toivanen Gepardit 178


Finaali


Pertti Lahtinen Valpas 340


Alf Ekström Wankat 298


Pronssiottelu


Diego Rantala Jaguaarit 182


Jani Toivanen Gepardit 184
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SM-sijoitukset


1 Pertti Lahtinen Valpas


2 Alf Ekström Wankat


3 Jani Toivanen Gepardit
4 Diego Rantala Jaguaarit


Naiset


1 Eli Haga Uljas 1036


2 Krista Paloposki Jaguaarit 1020


3 Maarit Suominen Wankat 956


4 Sari Rantala Wellas 955


5 Arja Kantola Uljas 928


6 Satu Lintula Jaguaarit 872


7 Marja Liisa Avila Wankat 832


8 Tuula Ekström Wankat 742


9 Lilian Rantala Wellas 713


10 Mervi Kuusjärvi Wankat 664


Välierät


Eli Haga Uljas 167


Sari Rantala Wellas 145


Krista Paloposki Jaguaarit 172


Maarit Suominen Wankat 170


Finaali


Eli Haga Uljas 343


Krista Paloposki Jaguaarit 381


Pronssiottelu


Sari Rantala Wellas 170


Maarit Suominen Wankat 192


SM-sijoitukset


1 Krista Paloposki Jaguarit


2 Eli Haga Uljas


3 Maarit Suominen Vankat


4 Sari Rantala Wellas
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Parikilpailu miehet


1 Jaguaarit Henrik Nordell Diego Rantala 2088


2 Gepardit Kim Sallinen Jani Toivanen 2081


3 Uljas 1 Kauko Järvensivu Markku Loppinen 1989


4 Valpas Pertti Lahtinen Kimmo Näsi 1968


5 Wankat 1 Kaj Hautasaari Alf Ekström 1950


6 Wellas Jorma Rantala Jari Rauma 1882


7 Uljas 2 Pertti Lehti Jarmo Järventausta 1667


8 Uljas 3 Veikko Parikka Kari Luhtavaara 1534


Parikilpailu naiset


1 Uljas Eli Haga Arja Kantola 1964


2 Jaguaarit Satu Lintula Krista Paloposki 1892


3 Wankat 2 Marja Liisa Avila Maarit Suominen 1788


4 Wellas Sari Rantala Lilian Rantala 1668


5 Wankat 1 Tuula Ekström Mervi Kuusjärvi 664


Trio miehet


1 Gepardit Kim Sallinen Jani Toivanen Tero Suominen 3026


2 Jaguaarit Henrik Nordell Diego Rantala Tapio Huhdanmäki 2982


3 Uljas 1 Kauko Järvensivu Markku Loppinen Pertti Lehti 2774


4 Uljas 2 Jarmo Järventausta Veikko Parikka Kari Luhtavaara 2416


Veteraanit


1 Alf Ekström Wankat 1111 36 1147


2 Pertti Lahtinen Valpas 1063 18 1081


3 Jorma Rantala Wellas 1008 30 1038


4 Kimmo Näsi Valpas 905 120 1025


5 Jarmo Järventausta Uljas 882 114 996


6 Maarit Suominen Wankat 956 6 962


7 Sari Rantala Wellas 955 0 955


8 Marja-Liisa Avila Wankat 832 90 922


9 Kaj Hautasaari Wankat 839 18 857


10 Pertti Lehti Uljas 785 6 791


11 Tuula Ekström Wankat 742 24 766
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Salibandy


Vuoden 2020 mestaruudesta kilpailtiin 19.9.2020 Turussa Valppaan isännöimänä. Turnaukseen
kerääntyi kuusi joukkuetta eri jäsenseuroista. Miesten puolella mestaruudesta taistelivat Hero,
Valpas ja Wankat. Jalo vetäytyi turnauksesta viime hetkellä ja siitä seurasi automaattinen
luovutusvoitto (0-5) kaikille paikalla oleville joukkueille. Naisten mestaruudesta kilpailtiin
ensimmäistä kertaa ja siihen osallistuivat Hero, Valpas ja Wankat.


Turnauspäivä sujui muitta mutkitta ja pelit pelattiin hyvässä hengessä. Miesten mestaruuden veivät
Wankat kolmatta kertaa putkeen. Naisten mestaruuden nappasi puolestaan koko turnauksen
hallinnut Hero. Lopulliset sijoitukset ovat seuraavanlaiset:


MIEHET
1. Wankat
2. Valpas
3. Hero


Ottelut


Valpas-Hero 5-0   (1-0, 1-0, 3-0)
Wankat-Jalo 5-0
Jalo-Valpas 0-5
Hero-Wankat 4-8   (2-5, 2-0, 0-3)
Jalo-Hero 0-5
Valpas-Wankat 3-9   (0-2, 2-2, 1-5)


Turnauksen arvokkain pelaaja
Saku-Petteri Lehtonen, Wankat


NAISET
1. Hero
2. Wankat
3. Valpas


Ottelut


Valpas-Hero 2-8   (0-2, 1-2, 1-4)
Hero-Wankat 7-3   (3-3, 2-0, 2-0)
Wankat-Valpas 5-3   (2-1, 3-2, 0-0)


Turnauksen arvokkain pelaaja
Nea Konttinen, Hero
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URHEILULAJIEN TOIMINTA VUONNA 2020


AMMUNTA


Kuurojen ammunnan MM-kilpailut Sveitsissä peruttiin koronapandemian vuoksi. Yksi ampuja jatkoi
omatoimista harjoittelua seuratasolla.


BEACH VOLLEY


Toimintavuoden aikana ei ollut järjestettyä toimintaa liiton taholta. Lajin harrastajat
jatkoivat omatoimista harjoittelua seuratasolla.


CURLING


Curlingmaajoukkueen suunnitelmana oli jatkaa pitkäjänteistä työtään leiritysten ja turnauksien
merkeissä. Koronapandemian tuomat rajoitteet muuttivat ohjelmaa merkittävästi.


Turnaukset
● Bonpiel Turnaus, Hyvinkää 4/20 – peruuntui koronan takia.
● Kesäturnaus, Leppävirta 6/20 – peruuntui koronan takia.
● Alavuden juhlaturnaus 8/20 – Osallistujat: Risto Lehtinen, Pia Varjola ja Jari Häkkinen, 7.sija.
● Syysturnaus, Kangasniemi, 18.- 19.9. – Osallistujat: Jari Häkkinen, Risto Lehtinen, Veli-Pekka


Vähälä ja Timo Kannelvuo & Pia Varjola ja Veikko Parikka.
● Yöturnaus, Pieksämäki 11/20 – peruuntui koronan takia.


Itä-Suomen aluesarja 2019-2020
● Pieksämäki 26.-27.10.2019, Rantasalmi 14.-15.12.2019 ja Kangasniemi 1.-2.2020, viides


sijoitus.
● Osallistujat: Jari Häkkinen, Risto Lehtinen, Timo Kannelvuo, Veli-Pekka Vähälä, Pia Varjola ja


Veikko Parikka.


Leirit
● 28.3., Hyvinkää
● Huhtikuusta syyskuuhun ei voinut leireillä koronan takia.
● 17-.18.10., Lohja
● 14.- 15.11., Lohja


Pelaajat/seura
● Naiset:


o Pia Varjola / Hyvinkään Curling ja Cherry Curling (Lahti)
● Miehet:


o Jari Häkkinen ja Risto Lehtinen / Kangasniemi Kurlinki ry
● Pieksämäen puulaakisarja
● Kangasniemen puulaakisarja
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Palkinnot
● Suomen Kuurojen Urheiluliiton 2010-luvun joukkue Curlingmaajoukkue ja Vuoden joukkue


2019 Curlingmaajoukkue (liiton satavuotisjuhlissa jaettu)


FRISBEEGOLF


Jaosto tuki SKUL:n alaisten urheiluseurojen (Helsingin Hero, Turun Valpas ja Tampereen Uljas)
yhteisvoimin järjestettyä Syysfriba Cup 2020:ä, jossa oli kolme kisakierrosta (Salossa, Janakkalassa
ja Akaassa). Syysfriba Cupin osallistujia oli tasan 20. 


Helsingin Hero on järjestänyt vuosittaisen oman cupin (Hero Cup, yht. 4-5 kisa kierrosta ja kesäisin)
ja se oli supersuosittua.


Frisbeegolf-jaostolla oli suunnitteilla järjestää Tampereella lajin valmennuskurssin aloittelijoille ja
edistyneille pelaajille viime syksynä, suunnitelma on peruttu monista syistä ja siirretty
myöhempään ajankohtaan koronapandemian rauhoittuessa. 


FUTSAL / MIEHET


Vuosi 2020 oli futsaltoiminnan 11. vuosi. Kulunut toimintavuosi oli poikkeuksellinen maailman
koronapandemian vuoksi. Tällä oli omat seurauksensa myös futsaltoimintaan, sillä marraskuulle
suunniteltu futsalin PBM -kilpailut peruutettiin. Koronapandemiasta huolimatta toimintavuoden
aikana pidettiin kaksi leiriä. Vuoden aikana valmennuksessa tapahtui muutoksia. Mikko Aitkosken
sopimusta ei jatkettu. Uudeksi valmentajaksi tuli Matti Anttonen ja hänen parikseen Anssi
Mäkinen. Lisäksi Antti Kronqvist aloitti joukkueen toisena joukkueenjohtajana Kristian Lanton
rinnalla. Pelaajistossa tapahtui pieniä muutoksia. Muutama uusi potentiaalinen nuori on otettu
mukaan maajoukkuerinkiin. Lisäksi osa vanhoista pelaajista on ainakin osittain jäänyt toiminnasta
sivuun.
 
Jaosto/maajoukkue
 
Johtoryhmään kuuluivat joukkueenjohtajat Kristian Lantto ja Antti Kronqvist, valmentajat Matti
Anttonen ja Anssi Mäkinen, huoltaja Ismo Salminen. Pelaajaedustajina toimivat Saku Lehtonen ja
Eetu Keski-Levijoki. 
 
Jaosto on kokoontunut leirien yhteydessä keskustelujen kautta ja leirien ulkopuolella sähköpostilla
sekä tekstiviestitse. Tiedotus on toiminut sähköpostien, liiton www-sivujen ja Facebook-sivujen
kautta. Miesten maajoukkueella on keskusteluryhmä Facebookissa, jonka kautta maajoukkueeseen
valitut saavat tiedotteita sähköpostien lisäksi. Miesten maajoukkueella on omat Facebook-sivunsa
nimellä Mambat.
 
Maajoukkueleirit
 
Paikka ja aika Osanottajamäärä
 
Helsinki 23.10.-25.10. 15 pelaajaa
Eerikkilä 5.11.-8.11. 13 pelaajaa
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 Harjoitusottelut/turnaukset
 
24.10. VFS (Vantaa Futsal Club)   Tulos: 4-5 tappio
6.11.    U-19 maajoukkue       Tulos: 1-6 tappio
7.11.    U-19 maajoukkue       Tulos: 2-8 tappio


Talous
 
Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry:n panos futsalmaajoukkueen toiminnassa oli erittäin merkittävä.
SKUL:n osoittamilla varoilla pystyimme järjestämään maajoukkuetapahtuman vuoden aikana sekä
kustantamaan taustaryhmän kulut. Vuoden 2020 aikana maajoukkueen oma varainhankinta
lisääntyi upean mesenaatti -kampanjan myötä. Kampanjana aikana joukkue sai hienosti
ylimääräistä näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Vuoden aikana leireiltä perittiin pelaajilta osittain
omavastuuosuuksia, riippuen joukkueen taloudellisesta tilanteesta. Osalla leireistä pelaajat
kustansivat itse majoituksensa ja ruokailunsa.


FUTSAL / NAISET


Jaoston toimihenkilöt
Valmentaja: Matti Kivioja
Apuvalmentaja: Joonas Lehtinen
Pelaajaedustaja: Iina Uhlenius
Joukkueenjohtaja: Netta Keski-Levijoki


Futsaltoiminta


Vuosi 2020 olikin täysin toisenlainen vuosi kuin edellinen vuosi kohokohtineen. Vuotta voisi kuvailla
hyvin poikkeukselliseksi koronapandemian takia. Pandemia sekoitti koko maailman ja sen myötä
naisten futsalmaajoukkueen toiminnan.


Jotain piristystä Pipsat saivat tämän vuoden aikana; kevään lopulla Pipsat saivat uudeksi
valmentajaksi Matti Kiviojan ja apuvalmentajaksi Joonas Lehtisen. Kivioja valmentaa EBK:ssa (Esbo
Bollkubb) naisten futsalin edustusjoukkuetta ykkössarjassa ja T06-07-joukkuetta. Hänellä on
takanaan yli kymmenen vuoden valmennuskokemus ja luottamustehtävät muun muassa Suomen
Palloliitossa. Vuonna 2020 hän sai lisätä valmennettaviinsa myös Suomen kuurojen naisten
futsalmaajoukkueen. Apuvalmentaja Lehtinen on pelannut noin 25 vuotta jalkapalloa ja futsalia
seuroissa erilaisten valmentajien alaisuuksissa ja aloitti nyt valmennusuransa Pipsojen parissa.


Vuoden 2020 ykköstavoitteena oli vuoden lopulla pelattavat Pohjoismaiden ja Baltian maiden
futsalmestaruuskisat. PBM-kisat piti pitää Tanskan Vejlessä 16.-21. marraskuuta. Valitettavasti
koronapandemian takia kisat jouduttiin perumaan.
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Maajoukkueleirit


Vuoden aikana järjestettiin 5 leiriä.


26.-28.6.2020 Leiri, Helsinki
14.-16.8.2020 Leiri, Helsinki
4.-6.9.2020 Leiri, Helsinki
26.-27.9.2020 Leiri, Helsinki
14.-15.11.2020 Leiri, Helsinki


Leirien ulkopuolella pelaajat treenasivat mahdollisuuksien mukaan omissa kuulevien ja kuurojen
seuroissaan ja pitivät kunto- ja tekniikkaharjoituksia sekä itsenäisesti että yhdessä. Vuoden uutena
juttuna olivat etätreenit Zoomissa.


Vuoden loppupuolella oli suuri ilonaihe, kun Pipsojen pelaajat Emma Hagberg ja Emmy Nyström
debytoivat Naisten Futsal-Liigassa, joka on naisten futsalin korkein sarjataso. Hagberg pelaa
Kaustisen Pohjan-Veikoissa kolmatta kauttaan ja Nyström Helsingin IFK:ssa ensimmäistä kauttaan. 


Muu toiminta


Kesäkuussa joukkue kokoontui valmentajien johdolla etäjoukkuepalaveriin Zoomissa. Uudet
valmentajat toivat muassaan uusia työkaluja, kuten Trellon. Vuoden aikana opeteltiin käyttämään
Trelloa, sieltä löytyivät joukkueen aikataulut, treenit, pelikuviot ja tiedotteet. Pelaajilta edellytettiin
omatoimista kuntotreeniä, joka käytiin merkitsemässä Trellossa olevaan taulukkoon. Vuoden 2020
aikana kunnon kehittymistä mitattiin Cooper-testein.


Suomen kuurojen naisten futsalmaajoukkueelle pidettiin myös toukokuussa ja syyskuussa
mentaalivalmennusta life coaching -opiskelijoiden Salla Fagerströmin ja Elina Pokin toimesta. He
pitivät joukkueelle mentaalivalmennuksen kaksi kertaa Zoomin kautta ja joukkue koki sen olevan
hyödyksi.


Vuoden 2020 lopulla Pipsojen FB-sivulla oli 848 seuraajaa ja Instagram-tilillä 627 seuraajaa.
Toukokuussa Pipsat osallistui Kuurojen Liiton #supertsemppi-kampanjaan somevideolla ja teki
korona-aikaa piristämään kaksi eri pallotemppuvideota.


Pipsat tekivät omaa varainhankintaa jatkamalla vuoden 2020 aikana yhteistyötä Kalle Juustin
kanssa myymällä Kalle´s Honey -hunajapurkkeja. Aloitimme myynnin syyskuussa SKUL
urheilukarnevaalissa, jossa meillä oli myös Pipsojen esittelypöytä. Sen jälkeen myynti jatkui
face-to-face myynnillä. Tienasimme myynnillä vähän päälle 2000 euroa. Lisäksi teimme Viittovat
perheet -yhdistyksen kanssa yhteistyötä vetämällä heidän jäsenilleen neljänä maanantaina 15
minuutin Pallovartin Zoomissa ja saimme siitä palkkion. 
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GOLF


Deaf Open Golf
Järjestimme yhden kilpailun: Deaf Open Loimijoen golf-kerholla 16.2.2020. Osallistujia oli 16. 


Pistebogey hcp:
1. Jani Savolainen, 38p
2. Jani Haapanen, 36p
3. Janne Manner, 35p
4. Mikael Rajaniemi, 34p
5. Robin Herlin, 32p
6. Tomas Uusimäki, 30p
7. Jan-Erik Granvik, 29p
8. David Barber, 28p
9. Lauri Virtanen, 26p
10. Markku koivula, 24p
11. Julius Hyyppä, 23p
12. Sami Vuoriheimo, 23p
13. Janne Kankkonen, 21p
14. Anton Pulkkinen, 19p
15. Jukka Hyyppä, 17p
16. Heikki Pekki, 16p


Barber-cup
Kauden viimeisenä kilpailuna järjestettiin Barber-cup Linna Golfissa 4.10.2020. Mukana oli 22
kilpailujaa. Pelaajat golfasivat kahdessa ryhmässä, punainen ja sininen kisaten toisiaan vastaan
huomioiden tasoitukset. Punainen-ryhmä voitti kilpailun.


Ryhmä punainen Ryhmä sininen
Sami Vuoriheimo Ville Sipari
Jukka Teirmaa Jukka Hyyppä
Markku Koivula Åke Uusimäki
Heikki Pekki Anssi Alander
Kimmo Hoivassilta Mikael Rajaniemi
Tomas Uusimäki Janne Kankkonen
Janne Raatikainen Irma Uusimäki
Jani Savolainen Janne Manner
Jyri Punnonen Harri Hautaniemi
David Barber Robin Herlin


Leirit
Järjestimme viikonloppuleirin Kuortane Golfilla 17.-18.10.2020 heille, jotka halusivat
oppia pelaamaan golfia. Mukaan ilmoittautui 8 golfaajaa. Mutta tämä peruttiin viime
hetkellä koronapandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi ja siirrettiin
vuodelle 2021.
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MM-golf
Kilpailu oli tarkoitus järjestää Englannissa 7.-15.8.2020, mutta se peruttiin Koronaviruksen vuoksi,
kun Englannin golfkentät suljettiin. Kilpailu siirrettiin vuodelle 2022.


JÄÄKIEKKO


Vuosi 2020 oli jääkiekkojaoston 26. toimintavuosi, tämä toimintavuosi alkoi dramaattisesti ja
päättyi erittäin hiljaisena. Uusi valmennuskaksikko Öller & Ala-Marttila olivat valmistautumassa
uuteen kiekkokauteen ja uusiin tavoitteisiin, kevään 2020 EM-kisoihin (Tšekki) sekä kevään 2021
MM-kisoihin (Kanada). Suunnitelmana oli pitää vuoden alkupuolella jääleiri, jossa kartoitetaan
potentiaalisia pelaajia kevään EM-kisoja varten.


Jo alkuvuonna SKUL ilmoitti päätöksestään EM-kisojen omavastuusummaan liittyen, joka välitettiin
leiriryhmän tietoon. Omavastuusumman tullessa tietoon, maajoukkueen runkopelaajisto päätti
luoda vetoomuksen liitolle, jossa kieltäytyivät menemästä kisoihin, jos omavastuuosuutta ei lasketa
alemmas. Tämä oli siis pelaajiston ja SKUL:n välinen asia, johtoryhmä ei siis ollut tässä mukana
mutta johtoryhmä oli mukana tähän liittyvissä ns. neuvotteluissa. Tämä sai suurta huomiota
mediassa mm. Helsingin Sanomissa sekä eri netin kiekkofoorumeissa.


Pelaajiston protestin suurimpana syynä oli ainaiset korkeahkot omavastuumaksut eri kisoissa
vuosien varrella, kun suurin osa pelaajista on ollut edustamassa Suomea useissa eri kisoissa ja nyt
halusivat herättää keskustelua tästä omavastuuosuudesta ja varainkeruusta, he halusivat että, SKUL
korostaisi enemmän tätä varainkeruuta myös omassa toiminnassaan.


On selvää se, että jääkiekkojaosto saisi kaikki rahat “omaan taskuun”, jos tekee omaa varainkeruuta
mutta toiveena oli myös, että liitto ainakin myös itse yrittää saada rahoitusta muualtakin, eikä
toiminnan tulisi nojautua vain OKM:n toiminta-avustukseen. Tämän seurauksena suunniteltua
alkuvuoden jääleiriä ei voitu pitää mutta sopu syntyi lopulta, kun osa omavastuusummasta
siirrettiin joukkueenjohdon harteille, jotta joukkueen voisi ilmoittaa mukaan EM-kisoihin.


Tästä syntyi kyllä hyvää keskustelua myös muiden jaostojen kanssa eli tämä ei ollut pelkästään
jääkiekkojoukkueen ongelma. Samalla keskusteltiin myös ratkaisuista muihin ongelmakohtiin, jotka
olivat muhineet pinnan alla jo aiemmin. Toivottavasti ihan kaikki oppivat tästä jotain ja tämän ei
tarvitsisi tapahtua taas joskus tulevaisuudessa.


Deaf Lions ilmoittautui siis lopultakin EM-kisoihin mutta sitten iski toinenkin ongelma:
koronapandemia. Koronavirus oli leviämässä maailmalla ja Tšekin EM-kisoja yritettiin silti järjestää
ja joukkueilla oli lentoliput ym. varattuna, mutta lopulta joukkueet päättivät vetäytyä kisoista
kisajoukkueen turvallisuuden vuoksi, kun koronapandemia alkoi näyttämään pahalta. EM-kisat
peruttiin ja suunnittelivat kisojen siirtämistä syyskaudelle. Tästäkään ei tullut mitään, kun
koronavirus jatkoi leviämistään ja Kanada sitten ilmoitti v.2021 MM-kisojen siirtämisestä
neljän vuoden päähän eli vuodelle 2025.


Syyskaudelle suunnittelimme jääleiriä Vierumäelle mutta koronapandemiae oli
vieläkin huono, joten tämä leiritys peruttiin. Ja loppuvuodelle suunniteltu
Deaf Lions Juniors-leiri peruttiin myös.


29







KEILAILU


Yleistä


Vuoden 2020 kevään keilailut katkesivat kertaheitolla maailmanlaajuisen koronapandemian myötä
maan hallituksen julistaessa maahan poikkeustilan ja sulkien mm. keilahallit 18.3-2.6.2020
väliseksi ajaksi taudin leviämisen estämiseksi.


Hallinto


Vuosikokous pidettiin 22. elokuuta Lahdessa SM-kisan yhteydessä. Valittiin Jani Toivanen
(Orimattila) ja Maarit Suominen (Vantaa) keilailujaoston vetäjiksi 2020-2021.
Keilailujaosto järjesti jäsenseurojen edustajien kanssa kuukauden palavereita syyskuusta
joulukuulle 3 kertaa Facebookissa videokeskustelun välityksellä. Keilailujaoston ja jäsenseurojen
oma suljetussa ryhmässä tiedotukset ja keskustelut mm. kilpailun järjestämisestä.
Jäsenseurojen edustajat: Gepardit (Tero Suominen), Jaguaarit (Satu Lintula), Uljas (Arja Kantola),
Valpas (Kimmo Jompero) ja Wellas (Jorma Rantala), Wankat (Kaj Hautasaari)


Talous


Talouden tulopuoli on muodostunut leirityksen osanottomaksujen lisäksi seuraavista
keilailujaoston järjestämistä kilpailuista: Ranking, Mestaruussarja, Liittomylly.
Saimme toimintaamme tukea vuosittain Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry:lta määrärahalla
leiritystä varten.


Keilaajien määrä


Kuulovammaiset rekisteröidyt keilaajat yhteensä 51 (30.6.), joista 36 miestä ja 15 naista.


Edustukset


Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry järjesti urheilukarnevaalit Helsingissä 18.9., keilailujaoston
puolesta edusti Maarit Suominen.
Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry järjesti lajijaostojen neuvottelupäivät 10.10. Helsingissä,
keilailujaosto edustivat Jani Toivanen ja Maarit Suominen.
Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry:n hallituksessa oli toiminut Veikko Parikka kesäkuu 2020 asti.


Maajoukkue


Päävalmentaja Arto Simojoki. Valmentaja vetäytyi tehtävistä joulukuun lopulla 2020.
Avoimet ja maajoukkueleirejä toteutettiin vuoden 2020 aikana Vantaalla Tixin
bowling-hallilla 4 kertaa:


25.1.2020 12 keilaajaa, joista 7 miestä ja 5 naista
21.2.2020 14 keilaajaa, joista 8 miestä ja 6 naista
27.9.2020 8 keilaajaa, joista 6 miestä ja 2 naista
25.10.2020 15 keilaajaa, joista 8 miestä ja 7 naista
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Pohjois- ja Baltian maiden mestaruuskilpailut siirrettiin koronapandemiasta johtuen keilattavaksi
kesäkuussa 2021.


Kilpailutoiminta


Liittomylly


14. Kuurojen Liittomylly pidettiin Hämeenlinnassa 31.10. Vaasa osallistui ensimmäistä kertaa.
Lopulliset tulokset:


1. TURKU (Kim Sallinen, Krista Paloposki ja Jani Toivanen
2. JYVÄSKYLÄ (Diego Rantala, Satu Lintula ja Henrik Nordell)
3. VANTAA (Risto Rautiainen, Tuula Ekström ja Alf Ekström)
4. VAASA (Jorma Rantala, Lillian Rantala ja Sari Rantala)
5. TAMPERE (Arja Kantola, Petri Kyrönlahti ja Kauko Järvensivu)
6. HELSINKI (Marja-Liisa Avila, Sari Isaksson ja Martti Avila)


Ranking 2020-2021


Rankingiin ilmoittautui yhteensä 13 keilaajaa (8 miestä ja 6 naista).
1/3 osakilpailu Riihimäki 28.11.


Keilaaja Seura Tas. Yhteensä Pisteet
1. Paloposki Krista Valpas 72 1295 20
2. Järvensivu Kauko Uljas 36 1288 15
3. Ekström Alf Wankat 66 1248 12
4. Rantala Diego Jaguaarit 24 1233 10
5. Suominen Maarit Uljas 132 1196 8
6. Lintula Satu Jaguaarit 90 1150 6
7. Kantola Arja Uljas 126 1140 4
8. Ekström Tuula Wankat 192 1127 2
9. Rautiainen Risto Wankat 114 1114 0
10. Toivanen Jani Gepardit 66 1111 0
11. Nordell Henrik Jaguaarit 114 1109 0
12. Hautasaari Kaj Wankat 192 1055 0
13. Sallinen Kim Gepardit 0 0 0


Mestaruussarja 2020–2021


Ensimmäinen kierros 10.12.2020 siirretty keväälle 2021 koronatilanteen vuoksi.


SALIBANDY


Lajilla ei ollut maajoukkuetoimintaa vuonna 2020.
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SUUNNISTUS


Edustukset


SKUL oli järjestänyt lajijaoston koulutuspäivän 10.10.2020 Huone-tiloissa Helsingissä.  Tero
Suominen oli edustajana. 


Leiritykset


Ei ole järjestetty.


Talous


SKUL oli myöntänyt 500€ toimintamäärärahaa. Tähän asti ei ole käytetty koronan vuoksi. 


Sosiaalinen media


Suunnistajille on luotu oma Whatsapp-ryhmä. 


YLEISURHEILU


Kilpailut


4. Kuurojen MM- yleisurheilukilpailut Puolassa peruutettiin koronaviruksen takia kuluvalta
vuodelta ja siirrettiin vuodelle 2021. 


SM-sisähallikilpailut 22.-23.2.2020, Helsingin liikuntamylly:
● N22-SM 22.2.2020, 1500m – Sara-Elise Ruokonen juoksi neljänneksi ajalla 4.46,09


● N22-SM 23.2.2020, 3000m – Sara-Elise Ruokonen juoksi toiseksi ajalla 10.10,92 


Kalevan kisat 13.-15.8.2020, Turku:
● 13.8.2020 – Sara-Elise Ruokonen aloitti urakkansa 5000 metrillä sijoittuen upeasti sijalle 10.


parantaen liki 13 sekuntia omaa ennätystään aikaan 17.26,07 (edellinen ennätys 17.38,78)


● 15.8.2020 – Santeri Tanner osallistui 400 metrin aitoihin. Tanner juoksi 1. alkuerässä ajan
59.18, joka oikeutti hänet ryhmänsä sijalle seitsemän. Tanner oli hyvässä vauhdissa kuuden
aidan jälkeen, mutta hän törmäsi pahasti seitsemännessä aidassa. Rytmi katosi
törmäyksessä ja hapot iskivät pohkeisiin. Ilman törmäystä Tanner oli arvioiden mukaan 55
sekunnin vauhdissa ja kiinni jopa finaalipaikassa. Tannerille mitattiin 1. alkuerän paras
reaktioaika 0,161.


● 16.8.2020 – Sara-Elise Ruokonen juoksi 3000 metrin esteissä paahtavassa
helteessä upeasti kuudenneksi. Ruokosen aika 10.51,21 on samalla uusi
kuurojen Suomen ennätys ja alitti reilulla kuudella sekunnilla hänen vanhaa
ennätystä (10.57,38). 
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Nuorten 19- ja 22-vuotiaiden yleisurheilun SM-kisat  21-23.8.2020, Kemi:
● N22-SM 21.8.2020 – Sara-Elise Ruokonen voitti SM-kultaa 3000m estejuoksussa ajalla


11.06,27.


● N22-SM 23.8.2020, 5000m – Sara-Elise Ruokonen sijoittui toiseksi ajalla 17.57,27.


SM-maastojuoksukilpailut 27.9.2020, Kurikka:
● Sara-Elise Ruokonen juoksi SM-hopealle N22-sarjan 4 kilometrillä ajalla 14:12.


Uudet SE-tulokset kaudella 2020
● 5000m Sara-Elise Ruokonen 17.38,78 16.6.2020 Turku  
● 3000m ej. Sara-Elise Ruokonen 10.57,38 7.7.2020 Turku
● 3000m ej. Sara-Elise Ruokonen 10.51,21 14.8.2020 Turku (Kalevan kisat) 


Valmennustoiminta


Valmennus- ja toimintakustannuksiin jaettiin vuonna 2020 tukea seuraavasti:


Budjetti Toteutuneet


Ammunta 2000 euroa
Klaus Tupi, valmennusapuraha 1000 euroa
EM-pronssista 100 euroa
Jenni Rytkönen, valmennusapuraha 1000 euroa
EM-pronssista 100 euroa


Curling 0 euroa 1813,30 euroa
Golf 1900 euroa 35 euroa
Jääkiekko 6500 euroa 515,55 euroa
Keilailu 3000 euroa 3384,93 euroa
Lumilautailu


Cecilia Hanhikoski
Kahdesta Deaflympics-hopeamitalista 600 euroa 


Miesten futsal 6000 euroa 7822,66 euroa
Naisten futsal 4500 euroa 797 euroa
Suunnistus 500 euroa 0 euroa
Yleisurheilu


Sara-Elise Ruokonen, harjoittelustipendi 300 euroa
Sara-Elise Ruokonen, stipendi Suomen ennätyksistä 300 euroa
Santeri Tanner, harjoittelustipendi 300 euroa
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10. KOULUTUKSET JA SEMINAARIT


Liitto järjesti kaksi koulutustapahtumaa kalenterivuoden aikana, joista toinen keskittyi lajijaostoihin
ja toinen puolestaan seuroihin. Liiton koulutustoiminnasta vastaa järjestötyöntekijä Teresa Tiainen
yhteistyössä muiden tahojen kanssa. 


Lajijaostojen joukkueenjohtajille järjestettiin koulutuspäivä lauantaina 10.10.2020 Helsingissä
sijaitsevassa kokouskeskus HUONE:essa. Koulutuspäivän aikana keskityttiin erityisesti työn alla
olevaan liiton strategia- ja visiosuunnitelmaan sekä varainhankintaan. Strategia- ja visio-osuudessa
kuultiin lajijaostojen näkökulmia huippu-urheilu osuuteen liittyen. Varainhankinta-osuudessa
lajijaostot pääsivät pohtimaan uusia varainhankinnan menetelmiä ja harjoittelemaan
kumppanuuksien rakentamista Sponsorointi- ja tapahtumamarkkinointi ry:n puheenjohtajan, Risto
Oksasen johdolla. Seuroille laitettiin tästä päivästä PowerPoint-diat muistin tueksi. Paikalla olivat
yhteensä 16 henkeä ja yhdeksän lajijaostoa.


Marraskuussa järjestettiin yhdistystoimijoiden koulutusviikonloppu Holiday Club Lapinniemessä,
yhteistyössä Kuurojen Liiton järjestöohjauksen kanssa. Viikonloppuna tutustuttiin
yhdistystoiminnan perusteisiin, eli puheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan tehtäviin.
Kouluttajina toimivat Teresa Tiainen Suomen Kuurojen Urheiluliitosta sekä Iina Uhlenius, Asta
Tikkanen ja Janita Lätti Kuurojen Liitosta. Vierailevana kouluttajana toimi Emmi Ruukki, joka toimi
talousasioiden asiantuntijana. Mukana oli 29 osallistujaa 13 eri seurasta tai yhdistyksestä, joista
liittomme puolelta oli 8 osallistujaa 3 jäsenseurasta loppujen ollessa Kuurojen Liiton puolelta.


Lisäksi liiton satavuotisjuhlapäivän yhteydessä järjestettiin juhlaseminaari Helsingin Valkoisessa
Salissa. Puhujina olivat Markku Jokinen Kuurojen Liitosta, Aija Saari Paralympiakomiteasta,
Margareth Hartvedt Norjan Kuurojen Urheiluliitosta ja Hanna Huumonen valtion
liikuntaneuvostosta. Seminaarissa pohdittiin, mihin liitto kuuluu tässä yhteiskunnan murroksessa.
Paneelikeskustelu avasi uusia näkökulmia ja liitto on hyödyntänyt siitä saatuja eväitä
strategiatyössä. 
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11. STRATEGIATYÖ


Vanhan strategiakauden päättyessä strategiatyö aloitettiin uudelleen keväällä 2020 viiden hengen
voimin. Työryhmä on kokoontunut useamman kerran vuoden 2020 aikana. Alkuvuoden
painopisteinä olivat kokonaistilanteen kartoittaminen ja tiedon kerääminen. Tietoa kerättiin
seurojen johtokunnan jäseniltä ja liiton hallituksen jäseniltä.


Tiedonkeruu toteutettiin strategiatyöpajojen keinoin, jotka käytiin läpi etäyhteyden välityksellä.
Strategiatyöpajojen tarkoituksena oli kartoittaa seurojen tarpeita seuran johtokunnan
näkökulmasta ja huomioida niitä strategian suunnittelussa. Kutsu lähetettiin 12:lle seuralle ja viisi
osallistui mukaan, joten työpajoja järjestettiin viisi kertaa peräkkäin kevään 2020 aikana. 


Lisäksi elokuussa oli liiton henkilöstön ja hallituksen yhteinen viikonloppu, jonka pääteemana oli
liiton tulevaisuuden suunnat. Strategiatyöryhmä sai eväitä työhönsä erilaisten teemakeskustelujen
kautta, joiden tarkoituksena oli kartoittaa hallituksen ja työntekijöiden tarpeita. Näiden pohjalta
rakennettiin strategia- ja visiosuunnitelman raakaversio, joka esiteltiin hallitukselle ja seuroille
seuravierailujen yhteydessä syksyn aikana.


Strategia- ja visiosuunnitelmaa on viilattu nykyiseen muotoonsa erilaisten palautteiden ja
seuravierailujen pohjalta. Harmittavaa tässä on se, että seuravierailut jäivät suunniteltua
vähemmäksi vallitsevan koronapandemian takia. Alun perin suunnitelmissa olisi ollut vierailla
kuuden eri seuran luona, mutta kolme vierailua jouduttiin lykkäämään myöhemmälle ajankohdalle.
Lopullinen strategia- ja visiosuunnitelma esitellään liittokokouksessa vuonna 2021 ja otetaan sen
myötä käyttöön.
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12. LIITON VIESTINTÄ


Kuurojen Urheilu
Liitto julkaisi Kuurojen Urheilu -lehteään toimintavuonna kolme numeroa. Tilaajamäärä vuonna
2020 oli 203 tilaajaa. Vuoteen 2019 verrattuna kasvua tilaajamäärään oli 14 tilaajaa.


Verkkosivut (www.skul.org)
Verkkosivusto on liiton virallinen uutisointi- ja informointikanava.  Sivujen ja ajankohtaisten
asioiden sisällön tuottamisesta vastasivat liiton toimisto ja hallitus. Liiton sivuilla julkaistiin 78
uutista vuoden aikana. Tilastotietoja ei vuodelta 2020 ole saatavilla vanhentuneiden
seurantatyökalujen johdosta ja liiton hallitus on päättänyt uudistaa kotisivujen sisältö rakenteiden
kera alkuvuodelle 2021.


Sosiaalinen media
Sosiaalista mediaa käytettiin erityisesti liiton tiedotteiden jakelussa, ajankohtaisten asioiden
uutisoinnissa, kampanjoissa ja tapahtumien markkinoinnissa. Sosiaalisesta mediasta liitolla oli
käytössä Facebook- ja Twitter-kanavat ja Instagram.


Facebook-sivut (tili: Suomen Kuurojen Urheiluliitto)
Facebookia hyödynnettiin erityisesti liiton kotisivulla julkaistujen uutisten sekä digitaalisessa
mediassa olleiden kuurojen urheilu-aiheiden uutisten jakelussa sekä ajankohtaisten asioiden
uutisoinnissa. Seurojen ja liiton lajien toimihenkilöiden toimittamia uutisointeja jaettiin myös.
Facebookissa toteutettiin kampanjoita kuten #SKUL100 haastekampanja ja kanava oli tärkeässä
roolissa kampanjoiden aikana. Vuoden alussa liiton FB-sivuilla oli 1 666 tykkääjää ja vuoden
lopussa tykkääjiä oli 1 922. Tykkääjämäärän kasvu oli positiivista.


Liiton katsotuimmat uutiset Facebook-kanavalla vuoden 2020 aikana (suluissa 2019):


Videot:
Katsottu Päivä Aihe
2745 (2815) 14.10. (15.7.) Pajulahti SKUL:n valmennuskeskus (Mambat Juniors -futsal-leiri)
2598 (1779) 29.9. (26.2.) Seurapaitapäivä (SM-futsal 2020 mainosvideo)
2118 (1718) 7.9. (12.11.) Iloista Prideviikkoa (Luodon haastattelu futsalin MM-kisoissa)


Kuvat:
Katsottu Päivä Aihe
3642 (4283) 30.8. (16.9.) SM-Golf:n tulosraportti (Jenni Rytkönen ja Klaus Tupi pronssille)
2605 (4032) 3.2. (27.9.) Deaf Lionsin valmennusryhmä (Naisten MM-futsaljoukkue nimettiin)
2258 (4025) 13.8. (25.6.) Kuvia Suurleiriltä (Futsal-naiset MM-kisoihin)


Suorat lähetykset:
(Vuonna 2020 suorat lähetykset poistettiin 2-3 viikon jälkeen, joten mittauksia ei pysty
suorittamaan)
Katsottu Päivä Aihe
- (2354) - (16.3.) - (SM-keilailu Jyväskylässä)
- (1398) - (21.1.) - (SKUL:n kyselytunti)
- (1341) - (30.3.) - (SM-futsal Kuusankoskella)
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Instagram (tili: skul1920)
Kuvien jakopalvelu Instagramissa liitolla oli vuoden 2020 lopussa 773 seuraajaa (vuoden alussa ei
tarkistettu seuraajamäärää), Liitto julkaisee Instagramissa omia valokuvia ja videoita. Liitto myös
jakoi urheilijoiden, liiton lajien ja kuurojen urheiluun liittyviä materiaalia. Viime vuonna kampanjat
kuten viittomakielenpäivän toivotus Soveli ry:n kanssa näkyivät Instagramissa hyvin.


Liiton katsotuimmat uutiset Instagram-kanavilla vuoden 2020 aikana (suluissa 2019):


Katsottu Päivä Aihe
875 (947) 27.10. (20.12.) Hagberg ja Nyström Naisten Futsal-liigassa


(Curling-miehet pronssille Deaflympicsissa)
740 (753) 12.2. (18.12.) Viittomakielen päiväntoivotus @soveli_ry


(Siparin haastattelu Venäjä-pelin jälkeen Deaflympicsissa).
696 (713) 2.4 (22.12.) Tarvajärvi liikuntakoordinaattoriksi (Deaflympicsin päättäjäiset)


Kuurojen urheilua TV:ssä ja mediassa
Kuurojen urheilua koskevia uutisia seurattiin pääsääntöisesti YLE:n Viittomakielisten uutisten
kautta.


28.7. YLE / VodCast viittomakielellä - Kuurojen urheilu nykypäivänä Heli Romu
637 katselua


7.11. YLE / Mikaela & Thomas - Liikunta korona-aikana Teresa Tiainen
3224 katselua


12.12 YLE / Mikaela & Thomas - Kuurojen urheilun pitkä historia Salla Fagerström
2577 katselua


Muita tiedotuskanavia olivat Twitter (tili: skul1920), Youtube (tili:skul1920) ja Kuurojen Lehti.


Jäsenseurat ja liitto ovat viime vuosina ajautuneet erilleen ja tätä uraa haluttiin kaventaa
tehostamalla näiden välistä viestintää. Suoran sähköpostitiedotuksen lisäksi liitolla oli käytössä
SKUL ja seurat Facebook -ryhmä. Viestinnän parantamiseksi perustettiin vielä jokaiselle seuralle
erikseen oma Whatsapp -ryhmä, jotta yhteydenotto olisi mahdollisimman helppoa jokaiselle.
Whatsapp -ryhmä onkin toiminut hyvin päivittäisten asioiden hoitamisessa.


Tiedotuksen merkitys on kuluneen vuoden aikana kasvanut koronapandemian vallitessa.
Koronaohjeistuksiin on tullut jatkuvasti muutoksia ja seuroille on lähetetty Olympiakomitean ja
THL:n ohjeita muutamaan otteeseen.
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13. HUOMIONOSOITUKSET


Vuoden 2020 osalta ei jaettu tunnustuspalkintoja johtuen lukuisista kansainvälisten kilpailujen
peruutuksista. Lajikohtaisia palkintoja ei ole jaettu enää vuoden 2017 jälkeen. 


Liiton ansiomitalit
Liiton 100v juhlien yhteydessä jaettiin lukuisia ansiomitaleita kiitoksena ansiokkaasta
järjestötoiminnasta tai urheilu-urasta.


Kultainen ansiomitali
13. Juha-Matti Aaltonen SKUL


Hopeinen ansiomitali
139 Cecilia Hanhikoski Hero
140 Juha Vahtera Hero
141 Markku Jokinen Jalo
142 Kristian Lantto Jalo
143 Maarit Suominen Vakuli
144 Lea Kolhanen SKUL
145 Emmi Ruukki SKUL


Pronssinen ansiomitali
239 Mikael Huuhka Hero
240 Harri Konttinen Hero
241 Arttu Liikamaa Hero
242 Jari Nyberg Hero
243 Thomas Sandholm Hero
244 Tony Jouhilampi Valpas
245 Janne Manner Valpas
246 Reko Sietsalo Valpas
247 Kimmo Väre Valpas
248 Markku Jokinen Jalo
249 Maarit Suominen Vakuli
250 Lea Kolhanen SKUL
251 Tapio Laine SKUL
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LIITTOKOKOUS 11.4.2021, TAMPERE 
 
Edustettuina olevat seurat edustajineen: 
 
Seura     Edustaja(t)   Äänimäärä 
Helsingin Kuurojen Urheiluseura Hero ry Iina Uhlenius  7 
    Netta Keski-Levijoki 
 
Jyväskylän Kuurojen Urheiluseura Jalo ry  Antti Kronqvist 2 


 
Kuopion Kuurojenyhdistys ry/Liikuntajaosto  ---   2 
 
Kymenlaakson Kuurojen Urheiluseura Tähti ry  Jouni Uutinen 1 
 
Lahden Kuurojen Urheiluseura Gepardit ry  ---  0 
 
Suomen Viittomakielisten Urheiluseura KREME ry Liisa Halonen  1 
 
Oulun Kuurojen Urheiluseura Ryhti ry   ---  0 
 
Tampereen Kuurojen urheiluseura Uljas ry  Jarmo Järventausta 2 
 
Turun Kuurojen Urheiluseura Valpas ry   Joonas Lehtimäki  3 
 
Vaasan Kuurojen Urheiluseura Wellas ry  Jorma Rantala  2 
 
Vantaan Kuurot ry/ Liikuntajaosto   Maarit Suominen  1 
 
Woikkiksen Viittomakieliset ry/  Heidi Joffel  1 
Woikkis-liikuntajaosto  
 
 
 
Tarkastettujen valtakirjojen perusteella olen todenneet kokouksessa olevan edustettuina 
9 seuraa 10 edustajalla, joiden yhteenlaskettu äänimäärä on 20 ääntä. 
 
 
11.4.2021 Tampereella 
 
 
 
 
________________________________ 
Kristian Lantto 
Valtakirjojen tarkastaja liiton puolesta 








SUOMEN KUUROJEN URHEILULIITTO RY


TALOUSARVIO VUODELLE 2022


VARSINAINEN TOIMINTA Arvio Arvio Arvio Toteutunut
2022 2021 2020 2020


NUORTEN LIIKUNTA
Tuotot 45 000,00 € 20 000,00 € 15 000,00 € 18 868,49 €
Kulut -65 000,00 € -40 000,00 € -45 000,00 € -31 351,37 €
Tulos -20 000,00 € -20 000,00 € -30 000,00 € -12 482,88 €


AIKUISTEN LIIKUNTA
Tuotot 20 000,00 € 15 000,00 € 13 000,00 € 15 861,75 €
Kulut -75 000,00 € -70 000,00 € -90 000,00 € -71 528,06 €
Tulos -55 000,00 € -55 000,00 € -77 000,00 € -55 666,31 €


KILPAILUTOIMINTA
Tuotot 45 000,00 € 40 000,00 € 43 000,00 € 2 267,00 €
Kulut -210 000,00 € -145 000,00 € -145 000,00 € -27 720,27 €
Tulos -165 000,00 € -105 000,00 € -102 000,00 € -25 453,27 €


JÄRJESTÖTOIMINTA
Tuotot 0,00 € 0,00 € 5 000,00 € 15 335,92 €
Kulut -190 000,00 € -180 000,00 € -190 000,00 € -290 508,78 €
Tulos -190 000,00 € -180 000,00 € -185 000,00 € -275 172,86 €


VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -430 000,00 € -360 000,00 € -394 000,00 € -368 775,32 €


VARAINHANKINTA
Tuotot 30 000,00 € 14 000,00 € 15 000,00 € 21 699,00 €
Kulut 0,00 € 0,00 € -5 000,00 € -3 098,63 €
Tulos 30 000,00 € 14 000,00 € 10 000,00 € 18 600,37 €


SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot 500,00 € 500,00 € 500,00 € 254,90 €
Kulut -100,00 € -100,00 € -100,00 € -739,27 €
Tulos 400,00 € 400,00 € 400,00 € -484,37 €


VALTION AVUSTUS


Toiminta-avustus 400 000,00 € 355 000,00 € 390 000,00 € 355 000,00 €


POISTOT -400,00 € -400,00 € -900,00 € -1 678,68 €


TOIMINNAN TULOS 400,00 € 9 400,00 € 6 400,00 € 4 340,68 €








SEMINAARI 10.4.2021, TAMPERE 
 
Edustettuina olleet seurat edustajineen: 
 
Seura     Edustaja(t)    
Helsingin Kuurojen Urheiluseura Hero ry Iina Uhlenius   
    Netta Keski-Levijoki 
 
Jyväskylän Kuurojen Urheiluseura Jalo ry  Antti Kronqvist  


Juhana Salonen 
Kuopion Kuurojenyhdistys ry/Liikuntajaosto  ---    
 
Kymenlaakson Kuurojen Urheiluseura Tähti ry  Jouni Uutinen  
 
Lahden Kuurojen Urheiluseura Gepardit ry  ---   
 
Suomen Viittomakielisten Urheiluseura KREME ry ---   
 
Oulun Kuurojen Urheiluseura Ryhti ry   ---   
 
Tampereen Kuurojen urheiluseura Uljas ry  Jarmo Järventausta  
 
Turun Kuurojen Urheiluseura Valpas ry   Joonas Lehtimäki   
 
Vaasan Kuurojen Urheiluseura Wellas ry  ---   
 
Vantaan Kuurot ry/ Liikuntajaosto   Maarit Suominen   
 
Woikkiksen Viittomakieliset ry/  Heidi Joffel   
Woikkis-liikuntajaosto  
 
 
 
10.4.2021 Tampereella 








	
	
	


Suomen	Kuurojen	Urheiluliitto	ry		 Valimotie	10,	
Finnish	Deaf	Sports	Federation	 	 00380	Helsinki	
	 	 	 	 	 	 www.skul.org/skul@org.fi	 		


	


Suomen Kuurojen Urheiluliiton seuraseminaari 2021 
 
Aika 10.4.2021 klo 12.00 
Paikka Tampereen Viittomakieliset ry, Satamakatu 13, 30200 Tampere 
Läsnä  Suomen Kuurojen Urheiluliiton jäsenseurat 
 
PÖYTÄKIRJA 
 


1) SEURASEMINAARIN AVAUS 
Liiton puheenjohtaja Jari Malkamäki avasi seuraseminaarin klo 12.09. 
 


2) EDUSTETTUINA OLEVIEN SEUROJEN TOTEAMINEN 
Liitteen mukaisesti läsnä seitsemän (7) seuraa yhdeksällä (9) edustajalla. 


 
3) VALITAAN SEURASEMINAARIN TOIMIHENKILÖT 


Valittiin seminaarin puheenjohtajaksi Jari Malkamäki ja sihteeriksi Kristian 
Lantto. 
 


4) PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 
Liiton puheenjohtaja Malkamäki selosti toimintavuoden 2020 päätapahtumia, 
muun muassa järjestettiin liiton 100v juhlat keväällä, julkaistiin loppuvuonna 
100v historiikki, josta olemme erittäin ylpeitä saatuamme suurimman osan 
liiton historiasta yhteen kirjaan. Toimintavuoden alkupuoliskolla 
koronapandemia iski voimallaan aiheuttaen lukuisia arvokisaperuutuksia tai -
siirtoja. Tästä huolimatta SM-kisat saatiin pidettyä ennen toisen aallon tuloa. 
 


5) VUODEN 2020 TOIMINTAKERTOMUS 
Esitettiin videotiivistelmä vuoden 2020 toiminnasta. Kirjallinen 
toimintakertomus toimitettiin etukäteen jäsenseuroille luettavaksi. 
 
Jäsenseurat kiittelivät etukäteen toimitetuista videoista. Toimintakertomuksen 
osalta korjataan kieliasua ja muita vastaavia virheitä. Asiavirheitä ei ollut. 
 


6) VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSLAUSUNTO 
Esitettiin videotiivistelmä vuoden 2020 taloudesta. Kirjallinen tilinpäätös 
lausunnon kera toimitettiin etukäteen jäsenseuroille luettavaksi. 
 
Tilinpäätöksen ja tilintarkastuslausunnon osalta ei kommentteja. 


 
7) VUODEN 2022 TOIMINTASUUNNITELMA 


Esitettiin videotiivistelmä vuoden 2022 toimintasuunnitelmasta. Kirjallinen 
toimintasuunnitelma vuodelle 2022 toimitettiin etukäteen jäsenseuroille 
luettavaksi. 
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Toimintasuunnitelman osalta korjataan kieliasua ja muita vastaavia virheitä. 
Asiavirheitä ei ollut. 
 


8) HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN PALKKIOT 
Esitettiin hallituksen kirjallinen evästys koskien hallituksen puheenjohtajan ja 
jäsenten palkkioita. 
 
Käytiin lyhyesti keskustelua aiheesta ja jäsenseurat toivoivat laskelmaa 
kustannuksista. Liiton talousvastaava Juha Vahtera laatii tarkemman laskelman 
jäsenseuroille aiheesta. 


 
9) KILPAILU- JA OSALLISTUMISMAKSUT VUODELLE 2022 


Esitettiin kirjallisesti kilpailu- ja osallistumismaksujen taulukko vuodelle 2022. 
 
Vakuli esitti toiveen, että jäsenseurat maksaisivat kilpailumaksunsa suoraan 
liitolle, eikä järjestävälle seuralle. Näin toimittuna kilpailumaksut tulee varmasti 
maksettua. 


 
10) VUODEN 2022 TALOUSARVIO 


Esitettiin videotiivistelmä vuoden 2022 talousarviosta. Kirjallinen talousarvio 
vuodelle 2022 toimitettiin etukäteen jäsenseuroille luettavaksi. 
 
Talousarvion osalta ei esitetty muutoksia. 
 


11) MESTARUUSKILPAILUJEN MYÖNTÄMINEN VUOSIKSI 2022-2024 
Esitettiin voimassa oleva taulukko SM-kilpailujen isäntäseuroista. Vakuli ilmoitti 
halukkuutensa SM-keilailuun vuodelle 2022. 
 
Liiton varapuheenjohtaja kertoi SM-viikon ideasta, joka järjestään kesällä 2022. 
 


12) EVÄSTYKSET LIITTOKOKOUKSELLE 
Hero esitti kaksi evästystä määräaikaan mennessä aiheinaan toiminnanjohtajan 
työsuhteen loppumisesta tiedottaminen ja muunsukupuolen tilastointi. Liiton 
hallitus antoi näihin vastauksensa, joka tyydytti evästyksen antanutta seuraa. 
 
Liiton hallitus esitti kaksi evästystä liittyen liiton toiminnan kehittämiseen. 
Aiheina olivat liiton strategia ja visio vuosille 2021-2025 sekä liiton 
vastuullisuusohjelma. Jäsenseurojen edustajat ottivat evästykset vastaan 
tyytyväisyydellä ja totesivat liiton olevan hyvällä tiellä. Edustajat toivoivat 
erityisesti häirintään liittyvää tietoa, turvallista toimintaympäristöä sekä 
vapaaehtoisten huomioimista. 
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13) MUUT ASIAT 
Esitettiin kaksi videotiivistelmää liiton varainhankinnan ja viestintäsuunnitelman 
raameista, kirjalliset suunnitelmat lähetettiin etukäteen jäsenseuroille 
luettavaksi. Edustajia tiedotettiin myös varainhankinnan tilanteesta, kun liiton 
hallitus etsii sopivaa varainhankintakumppania. Tästä tiedotetaan erikseen 
asioiden selvittyä. 
 
Edustajilta tuli kehitysehdotuksia ja ideoita molempiin suunnitelmiin, kuten 
verkkokauppa eri tuotteilla liiton sivuille, teemavuosien hyödyntäminen, 
markkinointivideoiden tekeminen olemassa olevista materiaaleista ja 
urheilijatarinoiden luominen. Toivottiin myös huomioitavan saavutettavuus-
aspekti. 
 
Wellas ilmoittautui halukkaaksi järjestämään vuoden 2022 liittokokous 
Vaasassa. 


 
Liiton järjestökoordinaattori tiedotti laatuohjelman aloittamisesta ja kotisivujen 
uudistamisesta. 


 
14) SEURASEMINAARIN PÄÄTÖS 


Liiton puheenjohtaja päätti seuraseminaarin klo 15.30. 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ _______________________ 
Seuraseminaarin puheenjohtaja Seuraseminaarin sihteeri 
Jari Malkamäki   Kristian Lantto 
 
 
 








Suomen Kuurojen Urheiluliiton liittokokous 2021


Aika 11.4.2021 klo 10.00
Paikka Tampereen Viittomakieliset ry, Satamakatu 13, 30200 Tampere
Läsnä Suomen Kuurojen Urheiluliiton jäsenseurat


PÖYTÄKIRJA


1) LIITTOKOKOUKSEN AVAUS
Liiton puheenjohtaja avasi liittokokouksen klo 10.08.


2) EDUSTETTUINA OLEVIEN SEUROJEN TOTEAMINEN
Todettiin liitteen mukaisesti. Edustettuna oli 9 seuraa 10 edustajalla,
yhteenlasketun äänimäärän ollessa 20.


3) VALITAAN LIITTOKOKOUKSEN TOIMIHENKILÖT
Valittiin liittokokouksen puheenjohtajaksi Cecilia Hanhikoski, sihteeriksi Iina
Uhlenius, pöytäkirjan tarkastajiksi Antti Kronqvist ja Jarmo Järventausta sekä
äänten laskijoiksi Netta Keski-Levijoki, Heidi Joffel ja Liisa Halonen.


4) LIITTOKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


5) LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin kokouksen esityslista.


6) VUODEN 2020 TOIMINTAKERTOMUS
Hyväksyttiin seuraseminaarin esityksen mukaisesti ja pöytäkirjan mukaisin
korjauksin.


7) VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSLAUSUNTO
Hyväksyttiin seuraseminaarin esityksen mukaisesti.


8) VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA
VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus.


9) VUODEN 2022 TOIMINTASUUNNITELMA
Hyväksyttiin seuraseminaarin esityksen mukaisesti.


10) KILPAILU- JA OSALLISTUMISMAKSUT VUODELLE 2022
Hyväksyttiin kilpailu- ja osallistumismaksut vuodelle 2022 muutoksitta.


11) VUODEN 2022 TALOUSARVIO
Hyväksyttiin seuraseminaarissa esitetyn mukaisesti.
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12) HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN PALKKIOT
Hallituksen kokouspalkkiot ja työryhmien kuukausipalkkiot hyväksyttiin.


Jalo laittoi toiveen, että jatkossa hallitus valmistelisi ehdotukset ja
palkkioesittelyt tarkemmin, koska kaikki seurojen edustajat ymmärsivät
hallituksen ehdotuksen väärin seuraseminaarissa. Tarkempi valmistelu ja
tarkemmat palkkioesittelyt valmiina esitettäväksi jatkossa, niin seurat
ymmärtäisivät ja osaisivat arvioida ja hyväksyä helpommin.


13) HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA VUOSIKSI 2021-2023
Erovuorossa olivat Emmi Ruukki, Kimmo Jompero ja Heli Romu. Lisäksi
valitaan Juha Vahteran tilalle jäsen yhdeksi vuodeksi.


Ehdolla olivat Emmi Ruukki, Kimmo Jompero, Heli Romu, Joonas Lehtimäki,
Anton Pulkkinen ja Christer Fagerström.


Valituiksi tulivat Heli Romu (20 ääntä),  Emmi Ruukki (17 ääntä) ja Joonas
Lehtimäki (17 ääntä). Yhdeksi vuodeksi Juha Vahteran tilalle valittiin Christer
Fagerström (13 ääntä).


Kimmo Jompero (9 ääntä) ja Anton Pulkkinen (4 ääntä) eivät tulleet valituksi.


14) TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA
Ehdotus: Valitaan tilintarkastajiksi tilintarkastusyhteisö SYS Audit Oy,
päävastuullisena HT Anni Kilpinen ja Tilintarkastus Riuttanen Oy,
päävastuullisena KHT Tanja Pajulampi.


Ehdotus hyväksyttiin.


15) MESTARUUSKILPAILUJEN MYÖNTÄMINEN VUOSIKSI 2022-2024
2022:
Frisbeegolf: Valpas
Futsal: HERO
Golf: Gepardit
Keilailu: Vakuli
Salibandy: Woikkis


SM-viikko 2022: SKUL keskustelee Woikkiksen kanssa ja sen jälkeen
tiedotetaan seuroille.


2023:
Frisbeegolf: Vakuli
Futsal: Uljas
Golf: Jalo
Keilailu: Uljas
Salibandy: HERO
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2024:
Frisbeegolf: Jalo
Futsal:
Golf: HERO
Keilailu: Jalo/Jaguaarit
Salibandy:


16) EVÄSTYKSET LIITTOKOKOUKSELLE
- Hero:n kaksi evästystä; toiminnanjohtajan työsuhteen loppumisesta


tiedottaminen ja muunsukupuolen tilastointi
- Liiton hallituksen kaksi evästystä; liiton strategia ja visio sekä


vastuullisuusohjelma


Seuraseminaarissa keskusteltiin nämä evästykset läpi.
Evästykset hyväksyttiin ja vahvistettiin.


17) MUUT ASIAT
SKULin varainhankintasuunnitelma ja viestintästrategia hyväksyttiin.


Wellas ry valittiin liittokokouksen 2022 isännäksi Vaasassa. Tarkempi
päivämäärä täsmentyy myöhemmin (huhtikuussa).


18) LIITTOKOKOUKSEN PÄÄTÖS
Kokouksen puheenjohtaja Cecilia Hanhikoski päätti kokouksen klo 12.26.


Vakuudeksi,


________________________ ________________________
Cecilia Hanhikoski Iina Uhlenius
Kokouksen puheenjohtaja Kokouksen sihteeri


________________________ ________________________
Antti Kronqvist Jarmo Järventausta
Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan tarkastaja


Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry Valimotie 10,
Finnish Deaf Sports Federation 00380 Helsinki


www.skul.org/skul@org.�



http://www.skul.org/

mailto:skul@skul.org
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TILINTARKASTUSKERTOMUS  
 
Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry:n jäsenille 
 
Tilinpäätöksen tilintarkastus 
 
Lausunto  
 
Olemme tilintarkastaneet Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry:n  tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020. Tilinpäätös 
sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.  
 
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa ylijäämää 4.360,68 euroa, antaa oikean ja riittävän kuvan 
yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista 
koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. 
 
Lausunnon perustelut  
 
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän 
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet 
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia yhdistyksestä niiden Suomessa noudatettavien eettisten 
vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten 
mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen 
määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.  
 
Tilinpäätöstä koskevat hallituksen velvollisuudet  
 
Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien 
tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus vastaa myös 
sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole virheestä tai 
väärinkäytöksestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.  
 
Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa 
tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan 
jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhdistys aiotaan purkaa tai sen 
toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.  
 
Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa  
 
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena virheestä tai 
väärinkäytöksestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. 
Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän 
tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua virheestä tai 
väärinkäytöksestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa 
vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella. 
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Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme 
ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:  
• Tunnistamme ja arvioimme virheestä tai väärinkäytöksestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden 


riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme 
lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että 
väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä 
johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, 
väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen 
valvonnan sivuuttamista. 


• Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme 
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, 
että pystyisimme antamaan lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta.  


• Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien 
kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta. 


• Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen 
toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, 
esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää 
aihetta epäillä yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta 
esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin 
tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa 
lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun 
tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhdistys pysty 
jatkamaan toimintaansa. 


• Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, 
rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se 
antaa oikean ja riittävän kuvan. 


 
Kommunikoimme tarvittaessa hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta 
sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka 
tunnistamme tilintarkastuksen aikana. 
 
 
Jyväskylässä 17. maaliskuuta 2021 
 
SYS AUDIT OY   TILINTARKASTUS RIUTTANEN OY 
 
 
Anni Kilpinen    Tanja Pajulampi 
HT    KHT 
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1. YLEISTÄ


Suomen Kuurojen Urheiluliitto on Suomen vanhin vammaisurheilujärjestö, joka on perustettu
6.3.1920. Liiton työntekijöiden toimipaikka on Sporttitalo Helsingin Pitäjänmäellä.


Liitto pyrkii vastaamaan yhteiskunnan ja jäsentemme odotuksiin ja haasteisiin. Liiton toimintaa
ohjaa erityisesti Opetus- ja Kulttuuriministeriön toiminta-avustuskriteerit, joissa on korostettu
esimerkiksi yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä, kustannustehokkuutta ja aktiivista liikuntamallia. 


Yhdenvertaisuusohjelma velvoittaa liittoa, seuroja ja lajijaostoja vastuulliseen toimintaan.
Yhdenvertaisuus korostuu entistä enemmän vähemmistössä ja jokaiselle tulisi tarjota paikka
liikunnallisessa yhteisössä ilman syrjäytymispelkoa. 


Liitto ottaa käyttöön vuonna 2021 päätetyn strategia & visio -mallin, joka sisältää monia
suunnitelmia kokonaisuuden tukemiseksi. Kyseiset suunnitelmat ohjaavat liiton toimintaa ja nämä
tarkistetaan sekä päivitetään vuosittain. Yhtenä strategisena linjana on ottaa kaikki
kuulovammaisliikkujat- ja urheilijat entistä vahvemmin liiton toimintaan mukaan. Kieli tai kuulo ei
saa olla kynnys osallistumiseen liiton toimintaan.


Liiton toiminta on keskittynyt viime vuosina enemmän monipuoliseen liikuntatarjontaan, jonka
kautta liitto haluaa tavoittaa mahdollisimman monta kuulovammaisliikkujaa osaksi liiton toimintaa.
Liiton liikuntatarjonta kattaa monipuolisesti kuntoliikuntatoiminnasta tavoitteellisempaan
maajoukkuetoimintaan. Kaikille halukkaille tarjoutuu mahdollisuus osallistua oman tasonsa
mukaiseen liikkumiseen, joka yhdistyy yhdenvertaisella tavalla aktiiviseen liikuntamalliin. Liikunnan
tulee tarjota yhteisiä elämyksiä ja tulee olla kuulovammaisten suurin yhdistäjä.


Yhtenä tavoitteena on tiivistää yhteistyötä Olympiakomitean ja Paralympiakomitean kanssa.
Kyseisten tahojen kanssa pyritään yhteistyöhön olympiatasolla eli kuulovammaisten osalta
kyseeseen tulevat kesä- ja talvi-Deaflympicsit neljän vuoden välein. Myös pyritään aloittamaan
yhteistyötä lajiliittojen kanssa siten, että näiltä lajiliitoilta saataisiin erimuotoista tukea
kuulovammaisten huippu-urheiluun.


Vammaisurheilun profiili on Suomessa kasvanut viime aikoina, mutta kuurojen urheilun osalta
asemamme päättäjien kentällä on ollut pienehköä. 
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2. HALLINTO


Liitto on ottanut käyttöön uudistetun strategian & vision vuosille 2021-2025. Tämän tarkoituksena
on ohjata liiton toimintaa huomioiden yhteiskunnan muutostila, jonka johdosta liiton toiminnalle
on ollut tarvetta selkeyttää eri osa-alueita. Liiton strategisten tavoitteiden asettamisessa on kuultu
liiton työntekijöitä, jäsenseuroja ja lajijaostoja.


VISIO
SKUL on tasavertainen jäsen yhteiskunnassa ruohonjuuritasolta päättäjiin saakka.


MISSIO
Suomen Kuurojen Urheiluliiton tehtävänä on taata yhdenvertaiset liikuntamahdollisuudet kaikille.


Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) vaaleilla valittua hallituksen jäsentä, joista
hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen päätehtävänä on
toimia yhdistyksen sääntöjen määräämällä tavalla kuurojen urheilun etujen mukaisesti kansallisella
ja kansainvälisellä tasolla.


SKUL:n toimistotilat sijaitsevat Helsingissä, osoitteessa Valimotie 10, 00380 Helsinki. Liiton kaikki
työntekijät työskentelevät Sporttitalossa. 


Liitossa työskentelee päätoimisesti neljä työntekijää: toiminnanjohtaja, järjestökoordinaattori,
liikuntakoordinaattori ja urheilukoordinaattori. Liikunnanohjaajat työskentelevät tuntipalkalla.
Liitto pyrkii kasvattamaan toimintaa mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi projektimäärärahojen
kautta (mm. mediatyö, järjestö- ja seuratyö).


Kansallinen ja kansainvälinen järjestötoiminta


Liitto pyrkii osallistumaan budjetin raameissa erilaisiin kansainvälisiin tapahtumiin, kongresseihin ja
työpajoihin. Liitto on vahvasti mukana NBDSF:ssa, EDSO:ssa ja ICSD:ssa järjestämällä esimerkiksi
urheilutapahtumia, osallistumalla urheilupoliittisiin keskusteluihin ja verkostoitumalla.
Kansainvälisellä yhteistyöllä meillä on mahdollisuus myös vertailla eri maiden tapoja
kommunikoidessamme kansallisten liittojen kanssa. Tiedonvaihdolla saamme myös uusia ajatuksia
omaan toimintaamme ja kuinka voisimme tukea jäsenseurojamme paremmin muutosten tuulessa.


SKUL pyrkii olemaan aktiivinen sidosryhmiemme parissa ja olemme myös edustettuina
toimialaamme liittyvissä tilaisuuksissa ja kokouksissa. Liittomme on jäsenenä mm. seuraavissa
järjestöissä:


Kuurojen Kansainvälinen Urheilujärjestö (ICSD)
Euroopan Kuurojen Urheilujärjestö (EDSO)
Pohjois- ja Baltian maiden Kuurojen Urheilujärjestö (NBDSF)
Kuurojen Kansainvälinen Golfjärjestö (WDGF)
Kuurojen Liitto ry
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3. TALOUS JA VARAINHANKINTA


Liiton talous on riippuvainen Opetus- ja Kulttuuriministeriön toiminta-avustuksesta. Omaa
varainhankintaa meillä on yli 10% OKM:n edellytysten mukaisesti. Oma varainhankintaa teemme
yhteistyösopimuksilla, SM-kilpailumaksuilla ja omavastuusummien perimisellä. Liitto on tehnyt
erillisen varainhankintasuunnitelman, jossa eri varainhankintamuodot ovat määriteltynä.


Kuten edellisenä toimintavuonna, varainhankinnan haasteet ovat vuonna 2022 samat kuin
aiemmin: yhteistyökumppaneita pyritään edelleen saamaan lisää. Toimintavuonna on tarkoitus
luoda ja kehittää yhteistyöprojekteja eri yhteistyötahojen kanssa. Vapaaehtoistyö ja
luottamustoiminta vaativat tulevaisuudessa yhä enemmän varoja, koska uutta
vapaaehtoistyövoimaa on entistä haastavampi löytää. Tämän vuoksi liitto on aloittanut
yhteistyöprojektin urheilumarkkinoinnin ammattilaisten kanssa.


Todettavaa on, ettei OKM:n myöntämän toiminta-avustuksen määrä liitolle tule kasvamaan.
Perussyynä edellä mainittuun on yhteiskunnassamme vallitsevat taloudelliset haasteet niin
Suomessa kuin globaalisestikin. 


Talouden osalta jatkamme yhteistyötä tilitoimisto Aldian kanssa. Liiton taloutta on saatu
vakiinnutettua erilaisin järjestelyin parina viime vuotena Opetus- ja Kulttuuriministeriön
suositusten mukaisesti. Liiton toiminnanjohtaja valmistelee budjettia ja hoitaa erilaiset käytännön
laskut. Hallitus vastaa liiton taloudesta ja valvoo liiton maksuliikennettä. Hallintomääräiset asiat on
ulkoistettu tilitoimistollemme.


Omaa varainhankintaa on tehostettu liiton ja lajijaostojen osalta laatimalla muun muassa
varainhankinta- ja markkinointisuunnitelmat liiton toimijoiden käyttöön. Liiton tavoitteena on
kustantaa edustusurheilijoidensa kisamatkat mahdollisimman kattavasti. Liiton toiminta on
kasvanut merkittävästi parina viime vuotena. Taloudellinen tuki Opetus- ja Kulttuuriministeriöltä
on pysynyt kuitenkin samanlaisena ja vuodesta 2019 liitolle on asetettu 10 prosentin omavastuu
toiminta-avustuksen saamiseksi täysimääräisenä. Tämä tarkoittaa liiton ja lajijaostojen
tehokkaampaa otetta varainhankinnan suhteen. 


Kustannustehokkaalla mallilla liitto haluaa kohdentaa toiminta-avustus- ja oma varainhankintaa
tarpeellisiin kohteisiin, joista on hyötyä liitolle nyt ja pidemmällä tähtäimellä. Sponsorit ovat
tiukassa tänä päivänä ja vammaisurheilu ei nauti suurta huomiota maksajien silmissä. Liiton tulee
ratkaista oman varainhankintansa erilaisin innovatiivisin keinoin.


Tavoitteet:
- liiton omavastuumäärän kattaminen kumppanuussopimuksien kautta
- taloudenpito on pitkäjänteistä ja vakaata
- uusien hankerahoituksien saaminen


Mittarit:
- omavastuumäärän kattaminen
- kumppanuussopimuksien määrän kasvu
- hankerahoituksien saaminen
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4. YHTEISTYÖKUMPPANUUDET


Liiton yhteistyökumppaneina ovat Kuurojen Liitto, LapCi, Kuulovammaisten Lasten Vanhempien
Liitto, Kuuloliitto ja Kuurojen Palvelusäätiö. Teemme yhteistyötä näiden liittojen osalta esimerkiksi
talvi- ja kesäleirien osalta. Muita yhteistyökumppaneita ovat Golfliitto, Suomen Urheiluliitto,
Suunnistusliitto, Jääkiekkoliitto, Suomen Keilailuliitto, Lautailuliitto, Suomen Frisbeegolfliitto ja
Palloliitto. Strategisiin tavoitteisiimme kuuluu tiiviimpi yhteistyö eri lajiliittojen kanssa. Olemme
aloittaneet tiiviin yhteistyön jo vuodesta 2019 ja tarkoituksena on jatkaa tätä. Liitto toivoo, että
liiton lajijaostojen toiminta on tiiviimmässä vuorovaikutuksessa lajiliiton kanssa ja hyöty on
molemminpuolista. Lisäksi liitto pyrkii kasvattamaan yhteistyötä Olympiakomitean ja
Paralympiakomitean kanssa.


Liitto haluaa jalkautua entistä voimakkaammin erilaisiin yhteistyökumppaneihin ja saada jalansijaa
yhteiskunnan päätöksissä. Toimintamme ei ole sidoksissa vain urheilu- ja liikuntajärjestöihin vaan
teemme yhteistyötä esimerkiksi Ihmisoikeusliiton, Valtion Liikuntaneuvoston ja eri
vammaissidosryhmien kanssa. 


Tavoitteet:
- vähintään kolmen uuden yhteistyökumppanin saaminen


Mittarit:
- yhteistyökumppanien määrä
- yrityskumppanien sopimusten arvo vähintään 40 000 euroa per vuosi


Liitolla on seuraavien tahojen kanssa yhteistyökumppanuudet:
Suomen Olympiakomitean kumppanuusjäsenyys
Suomen Golfliitto ry / Vammaisgolf
Suomen Jääkiekkoliitto ry (SJL)
LapCI - Sisäkorvaistutelasten valtakunnallinen yhdistys


Yrityskumppanit
Viparo Oy
Viittomakielialan Osuuskunta Via (Deaf Lions, jääkiekko)
Kalle´s honey (Pipsat, naisten futsal)


(sulkeissa lajijaostokumppanuus)
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5. SEURATOIMINTA


SKUL:ssa on 12 jäsenseuraa, joissa jäseniä on yli 1000. Liitto toimii jäsenseurojensa
keskusjärjestönä ohjaten, kouluttaen ja johtaen niiden toimintaa. Järjestötyöntekijä on vastuussa
seuratoiminnasta kokonaisuudessaan mukaan lukien monenlaiset kehittämistoimenpiteet ja
jäsenpalvelut. Seuratoimintaa ohjaavat vuoden 2021 liittokokouksessa hyväksytty strategia ja sen
jalkauttamiseksi laadittu vuoden 2025 tavoitetilan kuvaus. Vuoden 2022 seuratoiminnan
painopisteet ovat digitaalisaatiossa ja seurojen laatuohjelmassa.


Ruohonjuuritason seuratoiminnalla on suuri merkitys liiton olemassaolon kannalta, joten sitä
pyritään vahvistamaan seuran laatuohjelman avulla. Sen lisäksi seuroille järjestetään monenlaisia
koulutuksia säännöllisin väliajoin yhteistyössä erilaisten tahojen kanssa. Koulutuksissa pyritään
voimaannuttamaan seuratoimijoita vertaistuen ja monenlaisten työkalujen avulla. Lisäksi
järjestetään suurseminaari, joka kerää kuulo- ja viittomakielialan parissa toimivia yhdistys- ja
seuratoimijoita yhteen. 


Liiton koordinoima kehittämistyö perustuu seuralähtöisyyteen eli kehittämistyötä tehdään seuran
ehdoilla. Liitto pyrkii vastavuoroisuuteen seurojen kanssa, jotta liitto pystyy paremmin kartalla
seurojen tilanteesta. Vastavuoroisuutta edistävät parin kuukauden välein järjestettävät
etäseuratapaamiset, Whatsapp-ryhmät sekä Seurapäivät. 


Vuonna 2022 fokus on myös digitalisaatiossa, kun liitto pyrkii parantamaan seuratoimijoiden
kyvykkyyttä hyödyntää Suomisport-alustaa osana päivittäistä seuratoimintaa. Tavoitteen
saavuttamiseksi järjestökoordinaattori järjestää ja koordinoi Suomisportiin liittyviä koulutuksia ja
tukiklinikoita yhteistyössä Olympiakomitean kanssa. Vanhempi sukupolvi pyritään saamaan myös
mukaan hyödyntämään digitalisaation suomia mahdollisuuksia.


Tavoitteet ja mittarit


Seuratoiminnan osalta suoritamme vuosittaisen seurantakyselyn ja tulosten perusteella liitto
vertaa saatuja tietoja liiton strategia & visio -ohjelmassa määriteltyihin tavoitteisiin. Tavoitteita on
kolme erilaista:


- seuratuki, liitto tarjoaa uusia työkaluja toiminnan kehittämiseksi ja tukemiseksi,
koulutustoimintaa seuratoimijoille ja mahdollisuutta hyödyntää digitalisaation tuomia
mahdollisuuksia.


- aktiivinen urheiluseura, liitto huolehtii seurojen hyvinvoinnista pitämällä seuroihin
yhteyttä säännöllisin väliajoin, liitto tukee seurojen toimintaa tarjoamalla erilaisia
toimintamalleja ja avustaa seuroja toiminnassaan. Yhtenä uutena muotona
tulee olemaan liiton laatuseura-ohjelma, joka on monivuotinen prosessi.


- Suomisport, seuroja ohjeistetaan ottamaan Suomisport -palvelualusta
käyttöön vuoden 2022 loppuun mennessä. Suomisportille luodaan oma osio
liiton kotisivuille, jotta viittomakielistä materiaalia on käytettävissä. Samoin
tarjotaan viittomakielistä neuvontaa Suomisportin käyttöön.
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Mittarit, joiden avulla seurataan tavoitteiden täyttämistä:
- seurojen jäsenmäärä pysyy minimissään ennallaan
- laatuohjelmaan osallistuu alkuvaiheessa vähintään kolme jäsenseuraa
- Suomisport on käytössä kaikilla seuroilla vuoden 2022 loppuun mennessä
- seurojen aktiivisuusasteen nousu edellisestä vuodesta
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6. LIIKUNTATOIMINTA


Ohjatun liikuntaohjauksen tarve on kasvanut vuosi vuodelta ja ohjaus- ja yhteistyöpyyntöjä tulee
usein. Liitto pyrkii tarjoamaan ohjattua liikuntaa kattavasti koko maan alueella. Liiton
liikuntakoordinaattorin toimipiste on pääkaupunkiseutu ja pääosin hänen ohjauksensa tapahtuvat
työssäkäyntialueella. Muiden kaupunkien osalta pyrimme sopimaan ohjattua liikuntaa kaupunkien
liikuntapalvelujen kautta, palkkaamalla koulutettuja viittomakielisiä ihmisiä tai tarjoamalla ohjattua
liikuntatoimintaa tulkattuna.


Vuoden 2021 toimintasuunnitelmassa mainittiin, että liikunnanohjauksella on kasvanut tarve ja
liiton yksi liikunnanohjaaja ei pysty kattamaan kaikkia tunteja. Näin ollen liitto käyttää ulkopuolista
lisätyövoimaa tuntityöntekijöiden muodossa kattamaan ohjaustarvetta. Tämä tarve on edelleen
olemassa hyvin vahvasti.


Liikuntatoimintaan, tarkemmin kunto- ja terveysliikuntatoimintaan, kiinnitetään enemmän
huomiota ja pyritään tarjoamaan hyötyliikuntaa kaikenikäisille. Aikuisten ja senioreiden
liikuntamahdollisuuksia pyritään lisäämään jatkamalla molempien ikäryhmien liikuntaleirien sekä
liikuntatapahtumien järjestämistä. Lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksia pyritään tarjoamaan
tekemällä yhteistyötä muiden lasten ja nuorten parissa työskentelevien tahojen kanssa. 


Liitto tukee lasten ja nuorten leirejä, joissa saman ikäisillä on mahdollisuus verkostoitua ja saada
vertaistukea. Liitto on tehnyt vuosia yhteistyötä eri kuulovammaisjärjestöjen kanssa ja järjestää
vuodessa pari omaa leiriä. 


Liikuntatoiminnan osalta seuraamme liikuntapalveluiden määrää kunnissa ja kaupungeissa sekä
omien ohjausmäärien kehittymistä. Palautteiden pohjalta myös kehitetään toimintaa.


Tavoitteet ja mittarit


Liikuntatoiminnan osalta suoritamme vuosittaisen seurantakyselyn ja tulosten perusteella liitto
vertaa saatuja tietoja liiton strategia ja visio -ohjelmassa määriteltyihin tavoitteisiin. Tavoitteita on
kolme erilaista:


- maantieteellinen kattavuus, liitto edistää toiminnallaan viittomakielisten
liikuntapalveluiden kattavuutta koko maassa liikuntakoordinaattorin johdolla. Pitkäaikainen
tavoite on, että kunnat ja kaupungit tarjoavat laaja-alaisesti viittomakielisille asukkailleen
viittomakielisiä liikuntapalveluja.


- vertaistukitoiminta, liiton järjestämää vertaistukitoimintaa monipuolistetaan ja
suunnitellaan vastaamaan nykypäivän tarpeita huomioiden yhteiskunnan kehitys.
Lahjakkaat liikkujat ohjataan tavoitteellisempaan toimintaan.


- liikuntapalveluiden kehittäminen, kunnat ja kaupungit tarjoavat
monipuolisesti liikuntapalveluitaan viittomakielisille oma-aloitteisesti.
Liikuntakoordinaattorimme tekee yhteistyötä kyseisten tahojen kanssa
asiantuntijana ja liitto tarjoaa sitä myöden viittomakielisen tiedotuskanavan
liikkujien tavoittamiseksi.
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Mittarit, joiden avulla seurataan tavoitteiden täyttämistä:
- viittomakielisten liikuntapalveluiden määrä lisääntyy kunnissa ja kaupungeissa
- liiton omat liikuntaryhmät ja -tapahtumat lisääntyvät
- osallistujamäärä kasvaa
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7. KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINTA


Liiton lähivuosien tavoitteena on tukea urheilijoitamme entistä enemmän. Tämä tuki ei näy vain
rahallisessa muodossa vaan aktiivisessa yhteydenotossa urheilijoiden suuntaan, tehokkaammalla
viestinnällä, kouluttamalla joukkueenjohtajia, valmennus- ja varustepuoleen panostamisessa ja
vaatimalla ammattimaista harjoitteluotetta amatööripohjalta. SKUL:n ja lajijaostojen välit ovat
olleet vaihtelevia riippuen lajijaostojen aktiivisuudesta, ja vuorovaikutusyhteyteen tulee panostaa
kaikkien lajijaostojen kanssa samalla tavalla. Liiton toiminta on amatöörihenkistä, mutta uuden
strategisen vision mukaan tehtäviä tulee tehdä ammattimaisesti resurssien puitteissa. Yhtenä
tärkeänä visiona on madaltaa keskustelu- ja avunantokynnystä puolin toisin.


Tulevaisuudessa tavoitteena on yhdistää liiton lajien toiminta lajiliittojen yhteyteen. Tämä tuo
laadukkaampia valmennus- ja tietotaito-osaamista kuurojen urheiluun. Tämän kautta pystymme
entistä paremmin vastaamaan kiristyneeseen kilpailuun kuurojen huippu-urheilussa. Yhtenä
tukimuotona tulee toimimaan urheiluakatemioiden kanssa tehtävä yhteistyö, jotta urheilijamme
saavat laadukkaampaa valmennusta olosuhteiden ohella.


Liiton leiritoiminnan lisäksi lajejamme kannustetaan järjestämään nuorten leirejä taatakseen
sukupolven jatkuvuuden maajoukkueissamme. Näiden leirien kautta liitto saa eri lajien urheilijoita
mukaan toimintaansa. Huippu-urheilun osalta tärkein kriteerimme on 55db kuuloraja paremmasta
korvasta mitattuna ja urheilijan lajitaidot, kielellä ei niinkään suurta merkitystä ole, koska itse
urheilu on oma kielensä.


Liiton kilpailu- ja valmennustoimintaa seurataan aktiivisten urheilijoiden ja lajien määrällä,
yhteistyökumppanien määrällä sekä lajeilta saadun palautteen pohjalta kehitetään lajien toimintaa.
SKUL:ssa toimii pääsääntöisesti 9 lajia: curling, frisbeegolf, futsal, golf, jääkiekko, keilailu, salibandy,
suunnistus ja yleisurheilu sekä muita mahdollisia lajeja.


Tavoitteet ja mittarit


Kilpailu- ja valmennustoiminnan osalta suoritamme vuosittaisen seurantakyselyn ja tulosten
perusteella liitto vertaa saatuja tietoja liiton strategia & visio -ohjelmassa määriteltyihin
tavoitteisiin. Tavoitteita on kolme erilaista:


- uusien urheilijoiden löytäminen, liiton huippu-urheilun piiriin tulee uusia urheilijoita
kieleen katsomatta


- liiton urheilutarjonnasta tiedotetaan aktiivisesti eri lajiliittojen kanssa yhteistyössä
- lajijaostojen kehittäminen, yhteistyötä liiton ja lajijaostojen kanssa tiivistetään ja


järjestetään lajijaostopäivät.
- valmennus, liitto pyrkii tarjoamaan urheilijoiden valmennukseen eri tukimuotoja


yhteistyössä eri lajiliittojen ja Olympiakomitean kanssa.


Mittarit, joiden avulla seurataan tavoitteiden täyttämistä:
- yhteistyökumppanien määrä lisääntyy merkittävästi
- liiton urheilijat menestyvät arvokisoissa saavuttaen vähintään pistesijan
- aktiiviurheilijoiden määrä lisääntyy
- urheilijoiden tyytyväisyys eri tukimuotojen saamiseen
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Menestys


Liitto pyrkii tukemaan kaikkien urheilijoiden valmistautumista omiin kisoihin ja edellyttää myös
sitoutumista lajiin. Kuurojen urheilumaailman kärki on hyvin ammattimaista ja siksi
amatööripohjalta tuleekin valmistautua mahdollisimman ammattimaisesti eri kisoihin, jotta ero
saadaan kurottua umpeen. Lajeja on hankala verrata toisiinsa, mutta esimerkiksi erittäin
kilpaillussa lajissa pistesijat ovat liitolle hyvä tulos.


Kansainvälinen kilpailutoiminta


Kansainvälisille kilpailumatkoille osallistuville edustusurheilijoille tullaan käyttämään edelleenkin
ns. omavastuuosuus-kustannusperiaatetta matkakustannusten osalta. Kuitenkin jaostojen
aktiivisuutta varainhankintaan sekä kuntien/kaupunkien tukea kilpailumatkoille osallistuville
edustajille tullaan painottamaan urheilijoiden omavastuuosuuden pienentämiseksi.


Vuosi 2022 tulee olemaan liitolle ennakkoon tiedettynä erittäin tiukka johtuen pitkistä ja useista
kilpailumatkoista. Omavarainhankintaan tuleekin panostaa seuraavien vuosien aikana ja saada
tuloilla vakautettua liiton toimintaa, etteivät perustoiminnot kärsi.


Yhtenä arviointikriteerinä on mahdolliset kisojen tulosrajat, joita on erityisesti yksilölajeissa.
Joukkuelajien kohdalla liiton hallitus arvioi joukkueen menestysmahdollisuudet erikseen.


Vuoden 2022 arvokisat Paikka Ajankohta
- Deaflympics /kesälajit Brasilia 1.-15.5.2022


o lajit, joihin on ilmoittauduttu: ammunta, beach volley, golf, keilailu, suunnistus ja
yleisurheilu


- MM-kisat
o Ammunta ? loka-marraskuu
o Curling Kanada 12.-26.3.2022
o Golf Yhdysvallat 16.-22.10.2022
o Lumilautailu ? helmi-maaliskuu


- EM-kisat
o Futsal-karsinnat ? tammi-maaliskuu
o Futsal-turnaus Italia marraskuu
o Jääkiekko Tsekki huhtikuu
o Keilailu Puola marraskuu


- PBM-kisat
o Frisbeegolf Ruotsi heinä-elokuu
o Suunnistus Suomi elo-syyskuu


Lisäksi liitto osallistuu muihin kisoihin, joita ei ole vielä julkaistu kansainvälisessä
kilpailukalenterissa.


12







Tavoitteet:
- Brasilian kesä-deaflympicissä vähimmäistavoitteena on pistesijojen


saavuttaminen jokaisessa lajissa.
- Curlingin ja lumilautailun MM-kisojen, jääkiekon EM-kisojen, frisbeegolfin ja suunnistuksen


PBM-kisojen osalta minimitavoitteena on mitali.
- Ammunnan MM-kisojen, golfin MM-kisojen ja keilailun EM-kisojen osalta pistesijat ovat


minimitavoitteena
- Futsalin EM-karsintojen kohdalla minimitavoitteena on molempien joukkueiden pääsy


varsinaisiin EM-kisoihin.


Mittarit:
- lasketaan pistesijojen määrä per arvokisa
- seurataan mitalitavoitteiden toteutumista
- karsinnoista päästään varsinaisiin kisoihin


Kansallinen kilpailutoiminta


SKUL:n mestaruuskilpailut järjestetään toimintavuonna seuraavissa lajeissa/ järjestämisestä
vastaavat seurat:


Frisbeegolf VALPAS
Futsal HERO
Golf GEPARDIT
Keilailu ULJAS
Salibandy WOIKKIS


SKUL:n mestaruuskilpailujen vastuullisina järjestäjinä toimivat paikalliset urheiluseurat yhdessä
SKUL:n ja mahdollisesti myös muiden sidosryhmiensä kanssa.


Liiton lajit


AMMUNTA


Lajivastaava: Juha Vahtera
Valmentaja: Timo McKeown


Urheilija: Jenni Rytkönen


Lajit: Ilmapistooli ja urheilupistooli


Taustaa


Urheilija on ollut mukana kilpaurheilussa vuodesta 2010 lajina pistooliammunta. Hän on


kilpaillut kuulevien kisoissa siitä alkaen. Urheilijalla on ollut henkilökohtaisena  valmentajana


Suomen pistoolin maajoukkueen päävalmentaja Timo McKeown vuodesta 2019, jolloin


urheilija tuli myös mukaan liiton edustajaksi. Vuonna 2019 urheilija osallistui


ensimmäistä kertaa kuurojen arvokisoihin, jotka olivat EM-kisat Moskovassa.


Urheilija voitti yhdessä Klaus Tupin kanssa MixedTeam-kisassa EM-pronssia.
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Resurssit ja sponsorit


Urheilija pystyy kattamaan harjoittelusta ja kisamatkoista koituvat kulut itse. Urheilijalla on


sponsoreita, jotka ovat tukemassa harjoittelua. Mahdollisiin lajien laajentamiseen liittyen urheilija


tarvitsee uusia aseita.


Welado: tietokone elektronisiin laitteisiin ohjelmalle


Lapua: ruutipanoksia ja vaatteita


Neste Mikkeli: ilma-aseen panoksia


Polar: näkyvyys urheilijan harjoittelussa


Tavoitteet vuodelle 2022


Urheilijan tavoitteena on jatkaa kilpaurheilijana ja edustaa Suomea kuurojen arvokisoissa


(Deaflympics). Vuoden tavoitteena on laajentaa urheilijan lajivalikoimaa olympia- ja vakiopistoolin


puolelle harjoittelun ja kilpailujen kautta. Urheilijalla on edellytykset harjoitella harjoitusohjelman


mukaisesti. Yhtenä tavoitteena on kilpailla erilaisissa kansallisissa kuulevien kisoissa laajasti. Tätä


kautta osaamista ja taitoja saataisiin kehittymään eteenpäin. Myös mahdollinen paikallinen


valmennus toisi harjoitteluun lisäarvoa.


Leiritykset


Tavoitteena vuodelle 2022 on, että kuurot ampumaurheilijat voisivat olla mukana leirityksissä


kuulevien Suomen Ampumaurheiluliiton ammunnan maajoukkueen kanssa


BEACH VOLLEY


Lajivastaava: Harri Konttinen


Valmentajat: Eddy Quinones ja Harri Konttinen


Pelaajat: Antti Ropponen ja Jussi Ahola


Taustaa


Beach volleyn osalta kilpailutoiminta on ollut erittäin hiljaista viime vuodet johtuen Suomen


miesparin aikataulullisista haasteista harjoitella yhdessä. Parin toinen osapuoli pelaa ammatikseen


lentopalloa ja kuuluu Suomen lentopallomaajoukkueen harjoitusryhmään. Parin toinen osapuoli


harjoittelee aktiivisesti omatoimisesti. Viimeksi Suomen miespari Antti Ropponen ja Jussi Ahola


osallistuivat kesällä 2015 kahteen SM-osakilpailuun ja kahteen avoimeen kilpailuun. Tämän jälkeen


yhteiset kilpailut ovat olleet pysähdyksissä.


Tavoitteet vuodelle 2022


Toimintavuoden päätavoitteena on saavuttaa mitali Brasilian kesä-Deaflympicissä.


Leiritykset


Tavoitteena on pitää vähintään kaksi leiriä yhteispelin kehittämisen merkeissä, sillä


molempien harjoittelutaso on korkea omilta tahoiltaan.
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CURLING


Joukkueenjohtaja: Veikko Parikka


Päävalmentaja: Juhani Heinonen


Maajoukkueryhmä: Risto Lehtinen, Jari Häkkinen, Veli-Pekka Vähälä, Veikko Parikka,


Timo Kannelvuo ja Pia Varjola


Taustaa


Curlingmaajoukkue on aloittanut toimintansa vuonna 2006 ja pitkäjänteisesti harjoitellut yhdessä


vuosikausia kehittäen peliään useissa turnauksissa ja arvokisoissa. Vuonna 2021 aloitti sekapari


säännöllisen yhteisharjoittelun. Miesten curligmaajoukkue on saavuttanut vuoden 2019


Deaflympicissä pronssia ja vuoden 2018 EM-kisoissa hopeaa.


Tavoitteet vuodelle 2022


Saavuttaa pistesija sekaparicurlingissa ja mitali miesten joukkuecurlingissa Kanadan MM-kisoissa


keväällä 2022.


Leiritykset


Tammikuu avoin leiri Pajulahti


Helmikuu avoin leiri Pajulahti


Maaliskuu avoin leiri Pajulahti


Maaliskuu kisajoukkue Banff, Kanada


Huhtikuu avoin leiri Pajulahti


FRISBEEGOLF


Lajivastaava: Joonas Lehtimäki ja Touko Silpola


Taustaa
Frisbeegolf on verrattain nuori laji SKUL:n toiminnassa, mutta harrastajapohja on laajaa kunto- ja
urheilutoiminnan näkökulmasta. Kilpailutoiminnassa aktiivisesti on yli 20 heittäjää. Viimeksi
vuonna 2018 kesällä järjestettiin 1. PBM-kisat Virossa Suomen saadessa miesten kilpailussa hopeaa
ja pronssia.


Tavoitteet vuodelle 2022
Vuoden 2022 tärkein arvokisa on Pohjoismaiden ja Baltian maiden mestaruuskilpailut Ruotsissa
kesällä 2022. PBM-kisoihin valitaan 6 pelaajaa. Kisojen minimitavoite on saada yksi mitali.


Leiritykset
Keväällä ja alkukesällä pidetään kaksi maajoukkueleiriä, joista valitaan 6 pelaajaa
PBM-kisoihin Suomen edustajiksi.
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FUTSAL / MIEHET


Joukkueenjohtaja: Antti Kronqvist


Päävalmentaja: Matti Anttonen


Apuvalmentaja: Anssi Mäkinen


Taustaa


Miesten futsal-toiminta on alkanut vuonna 2009 ja on ollut yksi suosituimmista joukkuelajeista


vauhdikkuuden ja teknisyyden vuoksi. Maajoukkue on ollut pitkään yhdessä runkopelaajiston


osalta ja leiriryhmään kuuluu n. 18 pelaajaa. Viimeisin arvokisa oli EM-kisat Tampereella, Suomessa


vuonna 2018 ja sijoituksena 14. sija.


Tavoitteet vuodelle 2022


Maajoukkueella on tavoitteena päästä karsinnoista varsinaisiin EM-kisoihin, joka pidetään
loppuvuonna 2022 Italiassa.


Leiritykset


Karsinnoista riippuen leirityksiä järjestetään 4-6 kertaa toimintavuoden aikana.


FUTSAL / NAISET


Joukkueenjohtaja:


Päävalmentaja: Matti Kivioja


Apuvalmentaja: Joonas Lehtinen


Taustaa


Naisten futsal-toiminta on alkanut vuonna 2011 ja ydinryhmä on ollut yhdessä pitkään. Pelaajisto


on sitoutunut harjoittelemaan yhdessä keskimäärin kerran kuukaudessa. Maajoukkueryhmään


kuuluu n. 16 pelaajaa. Maajoukkue sijoittui 10. sijalla vuoden 2018 EM-kisoissa, joka järjestettiin


Tampereella, Suomessa. Viimeisin arvokisa oli vuoden 2019 MM-kisat sijoituksen ollessa 10.


Sponsori


Pitkäaikaisena sponsorina on toiminut Kalle’s Honey, jonka hunajapurkkien myynnistä naisten


maajoukkue on saanut varainhankintatuottoja toimintaansa varten.


Tavoitteet vuodelle 2022


Maajoukkueella on tavoitteena päästä karsinnoista varsinaisiin EM-kisoihin, joka
pidetään loppuvuonna 2022 Italiassa.


Leiritykset


Karsinnoista riippuen leirityksiä järjestetään 6-8 kertaa toimintavuoden aikana.
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GOLF


Vastaavat: Janne Kankkonen, Lauri Virtanen ja David Barber


Taustaa
Golfilla on pitkät perinteet liiton kilpailuohjelmassa jo parin vuosikymmenen ajan. Kotimainen kärki
on suht tasainen omaten alhaisen tasoituksen ja nuoria golfareita on tulossa. Toiminnassa on tällä
hetkellä mukana noin 30 aktiivia.


Tavoitteet vuodelle 2022
MM-golf järjestetään Havaijilla, Yhdysvalloissa. Suomen edustajien osalta kotimainen kilpailu tulee
olemaan erittäin kovaa, koska moni alittaa MM-kisojen tasoitusrajan ja paikkoja on rajallinen
määrä.


Kilpailut
Lajilla on kaksi säännöllistä kilpailua vuosittain (Barber Cup ja Open Deaf Golf) SM-kilpailujen
ohella. Muulloin golfarit kilpailevat aktiivisesti kuulevien kisoissa.


Leiritykset
Deaflympicsiin valituille golfaajille järjestetään yksi viikonloppuleiri. MM-golfiin valituille tulee
vähintään yksi viikonloppuleiri ennen kisoihin lähtöä. Lajista kiinnostuneille järjestetään avoin leiri
kesällä 2022.


JÄÄKIEKKO


Joukkueenjohtaja: Sami Vuoriheimo


Päävalmentaja: Fredrik Öller


Apuvalmentaja: Ari Ala-Marttila


Taustaa


Deaf Lions on liiton historian pitkäikäisimpiä ja menestyneimpiä joukkueita yli 25 vuoden ajan.


Joukkueen edesottamuksia seurataan erittäin mielenkiinnolla kuurojen yhteisössä. Viimeksi


vuoden 2019 Deaflympicissä sijoitus oli neljäs ja sitä ennen vuoden 2017 MM-kisoissa kotiin


tuomisena oli pronssia. Maajoukkueryhmään kuuluu n. 30 jääkiekkoilijaa.


Tavoitteet vuodelle 2022


Saavuttaa vähintään mitali Tsekin EM-kisoissa, joka piti alunperin järjestää keväällä 2020.


Leiritykset


Toimintavuoden aikana on EM-kisat Tsekissä, ajankohta ei ole tiedossa tällä hetkellä.


Vuoden aikana on tarkoitus pitää vähintään 2 jääleiriä ja järjestää ainakin yksi


juniorileiri.
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KEILAILU


Vastaavat: Jani Toivanen ja Maarit Suominen
Valmentaja:


Taustaa
Keilailulla on monen vuosikymmenen mittainen historia liiton urheiluohjelmassa.
Keilailumaajoukkueemme on saavuttanut useita arvokisamitaleita aikoinaan, jonka jälkeen on ollut
hiljaista mitalien suhteen. Kansainvälinen taso on noussut rytisten ylöspäin ja keilaajillamme on
kova työ nostaa omaa tasoaan harjoittelun ja kilpailemisen kautta. Lisenssin omaavia keilaajia on n.
50.


Tavoitteet vuodelle 2022
Vuoden 2022 tärkein arvokisat on kesä-Deaflympics Caxias Do Sulissa, Brasiliassa 1.-15.5.2022.
Deaflympicsiin valitaan järjestäjien kiintiön vuoksi neljä keilaajaa, kaksi miestä ja kaksi naista.
Arvokisojen minimitavoitteena on saada Masters-paikat kaikille keilaajille.


Leiritykset
Vuoden 2022 alkupuoliskolla keskitytään Deaflympics-joukkueen leirityksiin.


1/2022 Maajoukkueleiri avoin
2/2022 Maajoukkueleiri avoin
3/2022 Maajoukkueleiri avoin
4/2022 Viimeistelyleiri ennen arvokisoja Helsinki / Vantaa


Vuoden 2022 loppupuoliskolla valmistaudutaan vuoden 2023 EM- tai MM-kisoihin.


9/2022 1. avoin keilailuleiri avoin
10/2022 2. avoin keilailuleiri avoin
11/2022 Maajoukkueen katsastusleiri avoin


LUMILAUTAILU


Urheilija: Cecilia Hanhikoski
Valmentaja: Ismo Heiramo


Taustaa
Cecilia Hanhikoski käy kauden 2020-2021 aikana neljällä treenileirillä Kuusamon Rukalla
harjoittelemassa  valmentaja Ismo Heiramon johdolla. Treenileirien aikana painopiste on
ratatreeneissä, joissa harjoitellaan suurpujottelua ja pujottelua. Nämä ovat lumilautailun ratalajien
kilpailumuodot. Ratatreenien lisäksi hiotaan laskutekniikkaa. Rukan treenileirien ohella Hanhikoski
käy Hollolan Messilässä laskemassa itsenäisesti valmentajan ohjeiden mukaisesti.


Vuonna 2021 ei järjestetä koronapandemian vuoksi ollenkaan kuurojen kansainvälisiä
lautailun arvokisoja. Samantien Suomessakaan ei järjestetä lumilautailun
parisuurpujottelun ja paripujottelun kilpailuja. Kesällä kestävyysharjoittelu
painottuu jalkapalloon ja Hanhikoski kuuluu Suomen kuurojen naisten futsalin
maajoukkueen pelaajarinkiin. Sen lisäksi tehdään voimatreeniä.
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Kilpailu- ja harjoitussuunnitelma vuodelle 2022
Kaudella 2021-2022 suunnitelmissa on 2-4 treenileiriä Rukalla (1 leiri marras- joulukuussa 2021 ja
2-3 leiriä tammi-maaliskuun 2022 aikana). Näiden lisäksi suunnitelmissa on osallistua kuulevien
kansallisiin kisoihin ja Eurooppa Cup:n parisuurpujottelun ja paripujottelun kisoihin
Keski-Euroopassa. Kisaamisen ohella on tavoitteena myös treenata Alpeilla.


Leiritysten ja kisamatkojen määrä ulkomailla että Suomessa riippuu pääasiassa valmennustuen
määrästä. On mahdollista, että kuurojen lumilautailun MM-kilpailut järjestetään vuonna 2022,
mutta tämä on vielä auki johtuen koronapandemiasta. Kisakauden ulkopuolella kestävyyskuntoa
ylläpidetään ja tehdään voimatreeniä.


Tavoitteet vuodelle 2022
Deaflympics 2019 kilpailuissa Cecilia Hanhikoski saavutti hopeaa niin parisuurpujottelussa kuin
paripujottelussa. Harjoitusohjelman tavoitteena on saavuttaa vähintään yksi kultamitali
Deaflympics 2023 kilpailuissa.


SALIBANDY


Salibandyssa ei ole organisoitua kilpailutoimintaa kansainvälisellä tasolla, mutta kansallisella tasolla
on kerran vuodessa SM-kisat seurojen järjestäessä vuorotellen kyseiset kisat.


SUUNNISTUS


Lajivastaava: Tero Suominen


Taustaa


Suunnistuksella on vaihteleva historia liiton toiminnassa, viime vuosina on


ilahduttavasti tullut mukaan toimintaan uusia suunnistajia. Toiminnan piiriin kuuluu


tällä hetkellä kolme naissuunnistajaa, joiden parhaat vuodet ovat vasta edessä. Miesten puolella


on yksi kokenut suunnistaja.


Tavoitteet vuodelle 2022


Toimintavuoden aikana on kaksi arvokisaa, joista ensimmäisenä on Deaflympics Brasiliassa.


Vähimmäistavoitteena on pistesijat jokaiselta kilpailumatkalta.


SKUL järjestää vuonna 2022 alkusyksystä suunnistuksen Pohjois- ja Baltian maiden


mestaruuskilpailut Pajulahdessa, Nastolassa. Kotikisojen ollessa kyseessä, vähintään yksi mitali on


tavoitteena pistesijojen ollessa minimitavoitteena. Tämän lisäksi tavoitteena on yhteistyö


Suunnistusliiton ja Lahden Suunnistajat -37:n kanssa.


Leiritykset


Toimintavuoden aikana on tarkoitus järjestää vähintään kaksi suunnistusleiriä


Pajulahdessa ennen PBM-kisoja.


19







YLEISURHEILU


Lajivastaava: Heli Romu


Taustaa


Suomella on pitkä ja arvokas historia yleisurheilussa viime vuosituhannen puolella. Tästä


huolimatta liitto on tukenut erityisesti nuoria lupaavia yleisurheilijoita kohti arvokisamenestystä.


Tällä hetkellä lupaavia nuoria on mukana kolme, joiden urheilu-urien parhaat vuodet ovat vasta


edessä päin. Näistä Sara-Elise Ruokonen on rikkonut viime vuosina Suomen kuurojen ennätyksiä.


Tavoitteet vuodelle 2022


Toimintavuoden päätavoitteena on Deaflympics Brasiliassa. Kisojen minimitavoitteena on saada


pistesija naisten keskipitkillä ja pitkillä matkoilla, mitali on mahdollinen olosuhteiden osuessa


kohdilleen. Miesten puolella välieriin pääsy lyhyiden matkojen puolella on vähimmäistavoitteena.


Leiritykset


Varsinaista leiritoimintaa ei järjestetä liiton taholta, koska edustusurheilijoillamme on omat


harjoitusohjelmansa. Yhtenä valmennusmuotona tulee toimimaan Suomen Urheiluliiton


akatemiavalmennusryhmät, joihin pääsy on yksi seurantamittari.
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8. KOULUTUKSET JA SEMINAARIT


Liitto järjestää vuodessa 3-5 koulutustapahtumaa lajijaostoille, seura-aktiiveille ja tietyille
kohderyhmille, esimerkiksi naiset ja nuoret. Liitto poimii koulutuspäiville ajankohtaisia asioita,
joiden tarkoituksena on vahvistaa tietämystä omasta toiminnasta ja ohjata toimijoita vastuulliseen
toimintaan. Koulutuspäivien tarkoituksena on myös lähentää lajijaostojen toimihenkilöiden ja liiton
välistä suhdetta. Lajijaostot toimivat täysin vapaaehtoispohjalta ja tukemalla heidän osaamistaan,
annetaan hyvät pohjat toimihenkilöille. 


Nykyisin hallituksen jäsenet ovat entistä enemmän mukana lajijaostojen toiminnassa ja tuovat
selkänojaa heidän päivittäiseen työskentelyynsä. Tällä toimintatavalla hallitus saa nopeammin
tietoonsa lajijaostojen tarpeita ja ajatuksia. Tavoitteena on edelleen liittyä entistä vahvemmin
mukaan ja tuoda resursseja joukkueenjohtajien ja jaostojen jäsenten toimintaan.


Liitto tukee työntekijöiden ja hallituksen jäsenten kouluttautumista. Liiton työntekijät hallituksen
jäsenten kera kouluttautuvat toimintavuoden aikana erilaisissa luento- ja
verkkokoulutus-tapahtumissa, joissa vahvistetaan alakohtaista osaamista. Koulutusten kautta
työntekijöillä ja hallituksen jäsenillä on mahdollisuus myös verkostoitua eri järjestöjen edustajien
kanssa. Yhtenä luontevana koulutustahona on Olympiakomitea ja sen järjestämät erilaiset
koulutukset, jotka soveltuvat liiton koulutustarpeisiin.


Tavoitteet:
- koulutustapahtumat toteutuvat suunnitellussa laajuudessaan
- uusien toimijoiden tulo liiton toimintaan koulutusten kautta


Mittarit:
- koulutuksiin osallistuvien henkilöiden määrä
- liiton hallituksen jäsenet suorittavat Hyvän hallinnon -koulutuksen
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9. VASTUULLISUUSOHJELMA


Yhtenä konkreettisena tekonaan liitto on luonut oman tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelmansa jo vuonna 2018, jota seurataan ja tarkistetaan vuosittain. Tämä on
toiminut ohjenuorana liiton tehdessä monivuotisen strategia & visionsa, joiden pohjalla on
erilaiset suunnitelmat aihepiireittäin. Kyseiset suunnitelmat löytyvät liiton kotisivuilta ja
toimitetaan vuosittain Opetus- ja kulttuuriministeriölle toiminta-avustushakemuksen liitteenä.
Suunnitelmat päivitetään vuosittain.


Liiton eri suunnitelmat aihepiireittäin ovat:
- hyvä hallinto
- turvallinen toimintaympäristö
- yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
- ympäristö ja ilmasto
- antidoping


Liitto on yhteisvastuullinen järjestö ja tämä näkyy jokapäiväisessä työssämme ja valinnoissamme.
Vuodesta lähtien 2019 liitto on ottanut yleisen periaatteen, että turhia ja ylimääräisiä tarvikkeita ei
hankita, ellei niille ole tarvetta. Toimiston toiminta on pitkälti sähköisessä muodossa ja erilaiset
ilmoittautumiset tehdään kokonaan netissä. Liiton hallitus pitää osan kokouksistaan etäyhteyksillä
päätettävien asioiden niin salliessa. Kulkuneuvoina suosimme julkisia liikennevälineitä ja
yhteiskuljetuksia. Liitto tukee hankinnoissaan kotimaisia ja lähialueen yrityksiä, jotka toimivat
eettisellä pohjalla.


Liittomme haluaa olla tasavertainen, vastuullinen, monikulttuurinen ja ekologinen liikuntajärjestö,
joka kantaa puhtaita arvoja. Teemme etenevien määrin yhteistyötä myös kuulovammaisalan
ulkopuolisten järjestöjen ja liittojen kanssa, jotka sitoutuvat liittomme arvoihin edistäen samalla
koko yhteiskuntaamme. Esimerkiksi liitto on mukana sukupuoli- ja tasa-arvoa koskevissa
keskusteluissa. Liitto on ylpeä siitä, koska liiton toimihenkilöt hallituksen ohella ovat jakautuneet
miltei tasan sukupuolten kesken.


Liitolla on oma antidopingohjelmansa, joka on Suomen Urheilun Eettisen Keskuksen (SUEK)
hyväksymä vuonna 2020. Urheilijoitamme koulutetaan 1-2 vuoden välein antidoping-asioista,
erityisesti kansainvälisten arvokisojen ollessa lähellä ajallisesti.


Tavoitteet:
- liiton suunnitelmat tulevat tutuksi jäsenseuroille
- lajijaostoja urheilijoineen koulutetaan säännöllisesti arvokisojen lähestyessä
- liitolla on määriteltynä toimintatapa, mikäli harrastaja/urheilija kokee tulleensa


syrjityksi järjestön tai sen jäsenseuran toiminnassa


Mittarit:
- antidoping-ohjelman koulutuksiin osallistuneiden henkilöiden määrä
- syrjintäilmoitusten määrä
- vastuullisuusohjelman tiedotuksien ja koulutuksien piiriin kuuluvien


henkilöiden määrä
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10. LIITON VIESTINTÄ


Liitto on sitoutunut EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (GDPR). Tietosuoja-asetus on saatu myös
Kuurojen kansainvälisen urheilujärjestön, ICSD:n toimesta siirrettyä seuraavalle tasolle
MM-kisailmoittautumisten osalta. Euroopan kuurojen urheiluliiton, EDSO:n osalta tämä on vielä
toteutumatta ja toiveena on siirtää henkilötietokäsittely kokonaan suljettuun piiriin, jotta
tietosuoja säilyisi mahdollisimman hyvin.


Liitto on profiloitunut entistä vahvemmin sosiaaliseen mediaan. Tämä on tuonut liitolle hyvää
näkyvyyttä, mutta liitto muistaa, ettei sosiaalinen media ole itseisarvo vaan liiton perustoiminnot
tulee olla kuitenkin etusijalla. Liitto tietää vastuunsa sosiaalisessa mediassa ja pyrkii tiedottamaan
realistisesti tavoittaen uutisoinnillaan mahdollisimman monen kuulovammaisliikkujan ja muita
asioista kiinnostuneita. Liiton toiminnan näkyvyys ja läheisyys muuttavat myös erilaisia asenteita,
jotka liittyvät viittomakielisyyteen, kuurouteen ja vammaisuuteen. Aktiivinen viestintä antaa selvän
kuvan liiton toiminnasta, ja tämä lisää esimerkiksi tietoisuutta liitostamme. Liitto ajaa
monenlaisuuden hyväksymistä eri tasoilla.


SKUL toimittaa Kuurojen Urheilu-nimistä julkaisua. Lehti toimii liittomme virallisena julkaisuna.
Lehden ilmestymiskerrat pyritään säilyttämään 3-4 numerossa toimintamäärärahan ja Omnipress
Oy:n yhteistyön jatkuvuuden puitteissa.


Lisäksi liiton tapahtumista tiedotetaan liiton kotisivujen (www.skul.org) ja sähköpostin välityksellä,
Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä, videotiedotteissa, Kuurojen lehdessä ja yhteisissä
tilaisuuksissa. Erityisesti viittomakielisiä tiedotteita tullaan lisäämään mm. liiton kotisivuilla. Lisäksi
yhteistyötä viittomakielisten uutisten kanssa jatketaan. Tärkeää on myös lisätä liiton hallinnon ja
jäsenseurojen välistä keskinäistä kommunikaatiota.


Yllä olevia asioita tukee liiton viestintäsuunnitelma, joka tarkistetaan joka vuosi sekä päivitetään
tarvittaessa. Kyseinen suunnitelma antaa liiton toiminnoissa mukana oleville selkeän ajatuksen,
miten liitossa viestitetään asioista sekä sisäisesti että ulkoisesti.


Tavoitteet:
- liiton omien kanavien seuraajien ja tykkäysten määrän kasvaminen edellisvuoteen


verrattuna
- Kuurojen Urheilu -lehden tilaajamäärän kasvaminen


Mittarit:
- some-kanavien ja liiton kotisivujen tilastot
- lehtitilausten määrä
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