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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 valtion toiminta-avustuskriteerit, joissa on 
korostettu esimerkiksi yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä, kustannustehokkuutta ja aktiivista 
liikuntamallia.  
 
Liitto on ottanut käyttöön vuonna 2021 päätetyn Strategia 2025 -ohjelman, joka sisältää monia 
suunnitelmia ja toimenpiteitä tavoitteineen 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. 
 
Strategia 2025 -ohjelmaan kuuluu myös vastuullisuusohjelma, jonka viisi eri osa-aluetta on 
määritelty vuonna 2021 ohjelman työryhmän toimesta. Vuoden 2022 liittokokouksessa 
jäsenseurojen edustajat vahvistavat kyseisen ohjelman sisällön tavoitteineen ja toimenpiteineen. 
 
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. Prosessi on monivuotinen ja edelleen kesken, vaikutukset 
tulevat yltämään moneen suuntaan monitahoisesti. 
 
Yllä olevaan viitaten liitto sai vuoden 2021 jälkipuoliskolla OKM:ltä hankeavustuksen inkluusion 
kehittämistoimintaan eri lajiliittojen kanssa. Hanke on kestoltaan n. 1,5 mittainen ja sisältää kovia 
tavoitteita - prosessi on kuitenkin lopulta monivuotinen. Hankkeelle on selkeä tarve 
kuulovammaisurheilun kehittämisessä ja tulevaisuudessa pysyväisluonteisesti. 
 
Liikuntatoiminta on varsin monipuolista resurssien sallimissa rajoissa. Koronapandemian 
laantuessa kausiluonteiseksi, on havaittu selkeä tarve aktivoida ihmisiä liikkumaan. Tähän 
tarpeeseen OKM myönsi määrärahan viime vuonna ja liiton on tarkoitus jatkaa tätä 
toimintamuotoa pysyvästi etäyhteyksiä hyödyntäen. 
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2. HALLINTO 
 
Liitto on ottanut käyttöön uudistetun Strategia 2025 -ohjelman. Tähän sisältyy myös 
vastuullisuusohjelman viisi eri osa-aluetta. Tämän tarkoituksena on ohjata liiton toimintaa selkein 
raamein huomioiden yhteiskunnan muutostila. Haasteeksi on muodostunut globaalisen tilanteen 
raju muutos, joka heijastuu suoraan yhteiskunnan hyvinvointiin eri osa-alueilla.  
 
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 toiminnanjohtajan lisäksi neljä 
päätoimista työntekijää: järjestökoordinaattori, liikuntakoordinaattori, urheilukoordinaattori sekä 
viestintä- ja markkinointikoordinaattori. 
 
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 ICSD:ssä, EDSO:ssa ja NBDSF:ssa järjestämällä 
urheilutapahtumia, osallistumalla urheilupoliittisiin keskusteluihin ja verkostoitumalla.  
Osallistumalla aktiivisesti kansainväliseen toimintaan sekä urheilu- että järjestötoiminnan kautta 
voimme vaikuttaa vahvasti kyseisiin järjestöihin. Liitto on kansainvälisesti aktiivinen toimija vieden 
hyvää hallintomallia muihin maihin vaikuttaen kansainvälisten urheilujärjestöjen kautta. 
 
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 
Olympiakomitea 
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3. TALOUS JA VARAINHANKINTA 
 
Liiton talous on selkeästi 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 2023 edelleen samat 
kuin aiemmin: yhteistyökumppaneita pyritään edelleen saamaan lisää. Toimintavuoden aikana on 
tarkoitus luoda ja kehittää yhteistyöprojekteja eri yhteistyötahojen kanssa. Vapaaehtoistyö ja 
luottamustoiminta vaativat tulevaisuudessa yhä enemmän varoja, koska uusia vapaaehtoisia 
toimintaan on entistä haastavampaa löytää. 
 
Liiton erityisenä toiveena on saada OKM:n myöntämän toiminta-avustuksen määrä takaisin 
vuoden 2020 tasolle, koska liiton toiminta-alue on kasvanut merkittävästi kattamaan lapsista 
senioreihin valtakunnallisella tasolla. Liitto ymmärtää taloudelliset haasteet kansallisella tasolla, 
kuitenkin tulee huomioida yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo kaikkialla. 
 
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 edellisen toimintavuoden 
aikana. Liiton tavoitteena on pienentää edustusurheilijoidensa omavastuut mahdollisimman 
pieneksi huomioiden taloustilanne. Liiton toiminta on kasvanut merkittävästi parina viime 
vuotena.  
 
Kustannustehokkaalla mallilla liitto haluaa kohdentaa toiminta-avustus- ja oma varainhankintaa 
tarpeellisiin kohteisiin, joista on hyötyä liitolle nyt ja pidemmällä tähtäimellä. Tukijoiden saaminen 
on tiukassa tänä päivänä ja vammaisurheilu ei nauti suurta huomiota maksajien silmissä. Liiton 
tulee ratkaista oman varainhankintansa erilaisin innovatiivisin keinoin, jota tukee laadittu 
varainhankintasuunnitelma. 
 

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 pääyhteistyökumppaneina ovat Kuurojen Liitto, LapCi, Kuulovammaisten Lasten 
Vanhempien Liitto, Kuuloliitto ja Kuurojen Palvelusäätiö. Teemme yhteistyötä näiden liittojen 
osalta esimerkiksi talvi- ja kesäleirien osalta. Olympiakomitea ja Paralympiakomitea sparraavat 
meitä toimintamme kehittämisen osalta, johon inkluusiohankkeemme pohjautuu voimakkaasti. 
Hankkeen alkuvaiheessa on aloitettu yhteistyön avaaminen seuraavien lajiliittojen kanssa:  
Suomen Golfliitto 
Suomen Urheiluliitto  
Suomen Suunnistusliitto  
Suomen Jääkiekkoliitto, 
Suomen Keilailuliitto,  
Suomen Lumilautailuliitto,  
uomen Frisbeegolfliitto  
Suomen Palloliitto  
Suomen Curlingliitto  
Suomen Lentopalloliitto,  
Suomen Ampumaurheiluliitto 
Suomen Salibandyliitto 
Finlands Svenska Idrott 
 
Kyseisten lajiliittojen kanssa jatketaan yhteistyön kehittämistä strategiamme mukaisesti. 
 
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 
• vähintään kolme yrityskumppania liitolle 

 
Mittarit: 

• yhteistyökumppanien määrä 
• yrityskumppanien sopimusten lukumäärä  
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5. SEURATOIMINTA 
 
SKUL:ssa on 11 jäsenseuraa, joissa jäseniä on noin 1000. Liitto toimii jäsenseurojensa 
keskusjärjestönä ohjaten, kouluttaen ja johtaen niiden toimintaa. Järjestökoordinaattori on 
vastuussa seuratoiminnasta kokonaisuudessaan mukaan lukien monenlaiset 
kehittämistoimenpiteet ja jäsenpalvelut. Seuratoimintaa ohjaavat vuoden 2021 liittokokouksessa 
hyväksytty Strategia 2025 vastuullisuusohjelman kera. Kyseessä on monivuotinen ohjelma, jonka 
tavoitteena on sitouttaa jäsenistö eri toimenpiteisiin kansallisten tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 
2023 seuratoiminnan painopisteinä ovat seurojen laatuohjelma ja jäsenseurojen sekä jäsenten 
määrän kasvaminen. 

Ruohonjuuritason seuratoiminnalla on suuri merkitys liiton olemassaolon kannalta ja sitä pyritään 
vahvistamaan koulutusten ja seuran laatuohjelman avulla. Koulutuksia järjestetään säännöllisin 
väliajoin yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Koulutuksissa pyritään voimaannuttamaan 
seuratoimijoita vertaistuen ja työkalujen avulla. Seurojen laatuohjelma puolestaan toimii 
monipuolisena kehittämisen työkaluna. Seuravierailut toimivat myös osana liiton palvelutarjontaa. 
Järjestökoordinaattori vierailee seurojen luona sovitusti ja tarjoaa koulutusta täsmä-aiheista 
seurojen tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Lisäksi seuroille järjestetään vuonna 2023 pohjoismainen 
seuraseminaari, joka tarjoaa keskustelufoorumin pohjoismaisille seura-aktiiveille.  

Liiton koordinoima kehittämistyö perustuu seuralähtöisyyteen eli kehittämistyötä tehdään seuran 
ehdoilla. Liitto pyrkii vastavuoroisuuteen seurojen kanssa, jotta liitto pystyy paremmin kartalla 
seurojen tilanteesta. Vastavuoroisuutta edistävät tarpeen mukaan järjestettävät 
etäseuratapaamiset, Whatsapp-ryhmät ja Seurapäivät liittokokousten yhteydessä. 

Vuonna 2023 fokus on myös jäsenhankinnassa ja seurojen toiminnan elvyttämisessä pitkän 
koronapandemian jälkeen. Kuurojen Liiton kanssa toteutetaan valtakunnallinen liikuntakampanja, 
jonka tarkoituksena on saada kansalaiset jälleen liikkeelle ja tuoda liikunnan ilo yhdistyksiin. 
Liikuntatarjontaa tehdään yhdistyksille tutuksi ja heille suodaan mahdollisuus perustaa uusia 
liikuntajaostoja ja liittyä sen kautta liiton jäsenseuraksi.  

Vuoden 2023 tapahtumat 

• Liikuntakampanja yhteistyössä Kuurojen Liiton kanssa 
• Seura- ja lajipäivät 2x vuodessa 
• Keväällä ja syksyllä järjestettävät liittokokoukset 
• Koulutusviikonloppu kaksi kertaa Kuurojen Liiton kanssa 
• Pohjoismainen seuraseminaari  

 
Näiden lisäksi järjestämme kampanjoita muiden järjestöjen kanssa, kuten Seurapaitapäivä ja 
vapaaehtoisten päivät. 
 
Tavoitteet ja mittarit 
Seuratoiminnan osalta suoritamme vuosittaisen seurantakyselyn ja tulosten  
perusteella liitto vertaa saatuja tietoja liiton Strategia 2025 -ohjelmassa  
määriteltyihin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Tavoitteita on kolme erilaista:  
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• 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 laatuseuraohjelma, joka on monivuotinen prosessi. 
 

Mittarit, joiden avulla seurataan tavoitteiden täyttämistä: 
• seurojen lukumäärä ja jäsenmäärä kasvaa 
• laatuohjelmaan osallistuu alkuvaiheessa vähintään kolme jäsenseuraa 
• seurojen aktiivisuusasteen nousu edellisestä vuodesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

6. LIIKUNTATOIMINTA 
 
Ohjatun liikuntaohjauksen tarve on kasvanut vuosi vuodelta ja ohjaus- ja yhteistyöpyyntöjä tulee 
usein eri tahoilta. Liitto pyrkii tarjoamaan ohjattua liikuntaa kattavasti koko maan alueella joko itse 
tai toisen tahon järjestämänä. Liiton liikuntakoordinaattorin toimipiste on pääkaupunkiseutu ja 
pääosin hänen ohjauksensa tapahtuvat kyseisellä alueella. Muiden kaupunkien osalta pyrimme 
sopimaan ohjattua liikuntaa kaupunkien liikuntapalvelujen kautta, palkkaamalla koulutettuja 
viittomakielisiä ihmisiä tai tarjoamalla ohjattua liikuntatoimintaa tulkattuna.  
 
Liikunnanohjaukselle on kasvanut tarve erityisesti koronapandemian jälkeen 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 liikuntatoimintaa kaikenikäisille. Aikuisten ja senioreiden 
liikuntamahdollisuuksia pyritään lisäämään jatkamalla molempien ikäryhmien liikuntaleirien sekä 
liikuntatapahtumien järjestämisien muodossa. Lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksia pyritään 
tarjoamaan tekemällä yhteistyötä muiden lasten ja nuorten parissa työskentelevien tahojen 
kanssa.  
 
Yhtenä toiminnan muotona on etäyhteydellä tapahtuvat ohjaukset kaikenikäisille. Erityisesti 
Kuurojen Palvelusäätiön kanssa on tarkoitus jatkaa etäjumppia ja muiden kanssa toiminta on liiton 
järjestämää. Etäyhteydellä tapahtuvaan liikuntatoimintaan pyritään saamaan mukaan myös 
kuurojen yhdistyksiä ja urheiluseuroja mukaan. 
 
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 
vuosittain muutaman oman leirin. 
 
Liikuntatoiminnan osalta seuraamme liikuntapalveluiden määrää kunnissa ja kaupungeissa sekä 
omien ohjausmäärien kehittymistä. Palautteiden pohjalta myös kehitetään toimintaa, jotta 
voimme omalta osalta saada entistä enemmän kuulovammaisia liikkujia liikkumaan. 
 
Tavoitteet ja mittarit 
 
Liikuntatoiminnan osalta suoritamme vuosittaisen seurantakyselyn ja tulosten perusteella liitto 
vertaa saatuja tietoja liiton Strategia 2025 -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. 
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• 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. 

 
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 lajien 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 olemaan lajiliittojen kanssa tehtävä yhteistyö, jonka kautta urheilijamme saavat 
paremmin tarvitsemaansa tukea. 
 
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 2025 -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 lajipäivät. 
• 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 toimintaa ja siksi 
amatööripohjalta valmistautuminen on haasteellista mahdollisimman ammattimaisesti eri 
kisoihin, jotta ero saadaan kurottua umpeen. Yleisesti minimitavoitteena on vähintään pistesija. 
 
Kansainvälinen kilpailutoiminta 
 
Kansainvälisille kilpailumatkoille osallistuville edustusurheilijoille tullaan käyttämään edelleen ns. 
omavastuuosuutta kisamatkojen osalta. Lajivastaavilta edellytetään aktiivisuutta varain-
hankinnassa yhteistyössä liiton kanssa sekä pyritään saamaan eri tahoilta tukea urheiljoiden 
omavastuuosuuksien pienentämiseen. 
 
Vuonna 2023 on arvokisoja ja toivomme Suomesta lähettävän kriteerit täyttäviä urheilijoita. 
Yhtenä arviointikriteerinä on mahdolliset kisojen tulosrajat, joita on erityisesti yksilölajeissa. 
Joukkuelajien kohdalla liiton hallitus arvioi joukkueen menestysmahdollisuudet erikseen. 
 
Vuoden 2023 arvokisat    Paikka  Ajankohta 
MM-kisat 
Suunnistus                 Italia              auki 
Keilailu                     Munchen, Saksa     1.-12.8.2023 
Halliyleisurheilu             Torun, Puola         22.-25.3.2023 
 
EM-kisat 
Ammunta                 auki             auki 
Golf                     auki              auki 
 
Lisäksi liitto osallistuu muihin kisoihin, joita ei ole vielä julkaistu kansainvälisessä 
kilpailukalenterissa. 
 
Tavoitteet: 

• jokaisessa arvokisassa saavutetaan vähintään pistesija 
• vuoden 2023 aikana Suomeen tulee vähintään 2 mitalia 

 
Mittarit: 

• lasketaan pistesijojen määrä per arvokisa 
• seurataan mitalitavoitteiden toteutumista 

 
Kansallinen kilpailutoiminta  
 
SKUL:n mestaruuskilpailut järjestetään toimintavuonna seuraavissa lajeissa/  
järjestämisestä vastaavat seurat: 
 
Frisbeegolf VAKULI             
Futsal             ULJAS     
Golf             JALO         
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Keilailu    ULJAS     
Salibandy    HERO                 
 
SKUL:n mestaruuskilpailujen vastuullisina järjestäjinä toimivat paikalliset urheiluseurat yhdessä 
SKUL:n ja mahdollisesti myös muiden sidosryhmiensä kanssa. 
 
LIITON LAJIEN TOIMINTASUUNNITELMAT 
 
AMMUNTA 
Lajivastaava: avoin 
Valmentaja: avoin 
Urheilija:      Jenni Rytkönen 
Lajit:            Ilmapistooli ja ruutipistooli  

Taustaa 
Urheilija on ollut mukana kilpaurheilussa vuodesta 2010 lajina pistooliammunta. Hän on kilpaillut 
kuulevien kisoissa siitä alkaen. Urheilijalla on ollut henkilökohtaisena valmentajana Suomen 
pistoolimaajoukkueen 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. 

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. 

Tavoitteet vuodelle 2023 
Urheilijan tavoitteena on jatkaa kilpaurheilijana ja edustaa Suomea kuurojen arvokisoissa, 
pitemmän ajan tavoitteena on seuraavat kesä-Deaflympicsit 2025. Toimintavuoden 
päätavoitteena on nostaa tulostasoa 4 vuotisen harjoitusohjelman mukaisesti valmentajan 
ohjauksessa. Yhtenä tavoitteena on osallistua useisiin kilpailuihin erityisesti kansallisella tasolla 
ilma- ja ruutipistoolissa avoimissa kisoissa, aluekisoissa ja SM-kisoissa yksilö- ja joukkuekilpailuissa. 
 
Leiritykset 
Tavoitteena vuodelle 2023 on kehittyä entisestään Suomen Ampumaurheiluliiton 
maajoukkueleiritysten kautta. 

 

BEACH VOLLEY 
Lajivastaava:          Harri Konttinen 
Valmentajat:          Eddy Quinones  
Pelaajat:          Antti Ropponen ja Jussi Ahola 

Taustaa 
Monen vuoden tauon jälkeen Ahola/Ropponen pari osallistui vuonna 2022 Brasilian  
Deaflympics-kisoihin. Miesparin haasteena on edelleen yhteisen harjoitusajan  
löytäminen, mutta molemmat ovat kokeneita urheilijoita ja harjoittelevat aktiivisesti. 
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Tavoitteet vuodelle 2023 
Toimintavuoden päätavoitteena on pitää vähintään muutama avoin harjoitusleiri lajista 
kiinnostuneille henkilöille ja saada lisää urheilijoita mukaan toimintaan. 

Leiritykset 
Tavoitteena on pitää vähintään neljä leiriä.  

 

 

CURLING 
Joukkueenjohtaja: Veikko Parikka 
Päävalmentaja:      avoin 
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 ja saavuttivat 4. sijan EM-kisoissa vuoden 2021 lopulla. Miesten 
curlingmaajoukkue on saavuttanut vuoden 2019 Deaflympicissä pronssia ja vuoden 2018 EM-
kisoissa hopeaa. 
 
Tavoitteet vuodelle 2023 
Laajentaa maajoukkueryhmää ja nostaa pelaajien suoritustasoa. Myös tavoitteena on osallistua 
mahdollisimman moneen turnaukseen. 
 
Leiritykset 
Suomen curlingliiton kanssa on tarkoituksena toteuttaa leirityksiä eri turnausten ohella. 

 

FRISBEEGOLF 
Vastaavat:  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 2023 
Laajentaa potentiaalista maajoukkueryhmää ja kehittää frisbeegolfin kansallista  
kilpailutoimintaa kiertuemuodossa SM-kilpailun lisäksi. 
 
Leiritykset 
Järjestetään avoin leiri sisältäen valmennuksen. 
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FUTSAL / MIEHET 
Päävalmentaja:     Matti Anttonen 
Apuvalmentaja:      Anssi Mäkinen 
Joukkueenjohtaja: Antti Kronqvist 
 
Taustaa 
Miesten futsaltoiminta 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. Viime vuoden lopulla oli Israelissa EM-
karsintaturnaus, ja Mambat ei saanut paikkaa varsinaiseen EM-turnaukseen vuodelle 2022. 
 
Tavoitteet vuodelle 2023 
Toimintavuoden tavoitteena on toiminnan turvaaminen tulevaisuutta silmällä pitäen. Uudet 
pelaajat on saatu vakiinnutettua toimintaan. Syksylle on suunnitelmissa maaotteluiden 
pelaamista. 
 
Leiritykset 
Joukkueen tilanteesta riippuen pidetään 4-6 leiriä mahdollisten turnausten ja maaotteluiden 
lisäksi. 
 
 
FUTSAL / NAISET 
Joukkueenjohtaja: avoin 
Päävalmentaja:     Matti Kivioja  
Apuvalmentaja:      Joonas Lehtinen  
 
Taustaa 
Naisten futsaltoiminta 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. 
 
Tavoitteet vuodelle 20223 
Maajoukkuetoiminnan ylläpitäminen ja uusien tavoitteiden muodostaminen tulevaisuutta  
varten, samoin löytää uusia pelaajia nykyisen rungon jatkeeksi. Toiveena on myös  
maaotteluiden pelaaminen. 
 
Leiritykset 
Karsinnoista riippuen leirityksiä järjestetään 6-8 kertaa toimintavuoden aikana. 
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GOLF 
Vastaavat:  Anssi Alander, Janne Kankkonen, Lauri Virtanen ja David Barber 
 
Taustaa 
Golfilla on pitkät perinteet liiton kilpailuohjelmassa jo parin vuosikymmenen ajan. Kotimainen 
kärki on suhteellisen tasainen omaten alhaisen tasoituksen ja nuoria golfareita on tulossa. 
Toiminnassa on tällä hetkellä mukana noin 30 aktiivia. 
 
Tavoitteet vuodelle 2023 
EM-golf on tarkoitus järjestää vuonna 2023, isäntämaa on vielä avoimena johtuen 
koronapandemian tuomista muutoksista arvokisojen osalta. Suomen edustajien osalta kotimainen 
kilpailu tulee olemaan erittäin kovaa johtuen tasoituksen alhaisuudesta. Uusien golfharrastajien 
mukaan tulo toimintaan. 
 
Kilpailut 
Lajilla on kaksi säännöllistä kilpailua vuosittain (Barber Cup ja Open Deaf Golf) SM-kilpailujen 
ohella. Näiden lisäksi maajoukkuegolfareilla on tarkoitus osallistua erityisgolfkiertueelle, jossa 
golfataan kauden aikana osakilpailujen muodossa eri kentillä.  Muulloin golfarit kilpailevat 
aktiivisesti kuulevien kisoissa. 
 
Leiritykset 
Tavoitteena on pitää 2-3 leiritystä maajoukkuetason golffareille valmentajan johdolla. Tästä 
ryhmästä valittaisiin EM-golfiin Suomen edustajat. Lajista kiinnostuneille järjestettäisiin avoin leiri. 
 

HIIHTO 
 
Taustaa 
Hiihto on tulossa uusvanhana lajina takaisin liiton lajiohjelmaan parin vuosikymmenen tauon 
jälkeen. Aikoinaan hiihto oli liiton vahva menestyslaji, jonka suosio hiipui kuurojen urheilijoiden 
joukossa. Nyt viime vuosina muutama urheilija on alkanut näyttämään kykyjään ja liitto lähtee 
tukemaan heitä. 
 
Tavoitteet vuodelle 2023 
Harjoitella tavoitteellisesti ja kilpailla säännöllisesti eri kisoissa, kuten Eurooppa-cupissa. 
Päätavoite on vuoden 2024 tammikuussa pidettävä talvi-Deaflympics Itävallassa, mikäli hiihtäjien 
taso täyttää liiton kriteerit. 
 
Leiritykset ja harjoittelu 
Urheilijat harjoittelevat omilla tahoillaan henkilökohtaisen valmentajansa johdolla. Samoin 
erilaiset kilpailut toimivat välietappeina kehityksen seurannassa. 
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JÄÄKIEKKO 
Päävalmentaja:  Fredrik Öller 
Valmentaja:   Mikko Martikainen 
Joukkueenjohtaja:  Sami Vuoriheimo 
 
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 2023 
Jääkiekkotoiminnan jatkuminen, löytää uusia pelaajia toimintaan ja valmistautua kohti vuoden 
2024 talvi-Deaflympicsiä. 
 
Leiritykset 
Vuoden aikana on tarkoitus pitää vähintään 3 jääleiriä ja järjestää ainakin yksi  
juniorileiri. 
 
 
KEILAILU 
Vastaava: Veikko Parikka 
Valmentaja: avoin 
 
Taustaa 
Keilailulla on monen vuosikymmenen mittainen historia liiton urheiluohjelmassa. Viime vuosien 
aikana toimintaan osallistuvien keilaajien määrä on pienentynyt ja sitä myöden 
maajoukkuetoimintaan osallistuvien keilaajien määrä on pienentynyt. Osasyytä on myös 
koronapandemian tuomista haasteista arvokisojen ja muiden kilpailujen siirtymisestä 
tulevaisuuteen.  
 
Tavoitteet vuodelle 2023 
Viedä läpi onnistuneesti kolme erilaista kilpailua SM-kisojen lisäksi. Maajoukkuetoiminnan 
ohjelmassa on MM-keilailu Munchenissa, Saksassa.  
 
Leiritykset 
Ohjelmassa on 6 leiriä, joista neljä ovat samalla avoimia kaikille. Kaksi leiriä ennen MM-keilailua 
toimivat maajoukkueen valmistautumisena arvokisaan. 
 

LUMILAUTAILU 
Urheilija: Cecilia Hanhikoski 
Valmentaja: Ismo Heiramo 
 
Taustaa 
Hanhikoski on saavuttanut mitalin jokaisesta arvokisastaan vuodesta 2007 lähtien, 
viimeisimpänä Italian 2019 talvi-Deaflympicsistä kultaa ja hopeaa. Yleinen haaste  
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on saada riittävästi laskupäiviä Suomessa ja ulkomailla riippuen taloudellisen tuen määrästä. 
 
Kilpailu- ja harjoitussuunnitelma kaudelle 2023 
Kauden 2023 suunnitelmissa on 2-4 harjoitusleiriä Rukalla riippuen Deaflympics-kisojen 
ajankohdasta. Rukan treenileirien ohella Cecilia käy Hollolan Messilässä laskemassa itsenäisesti 
valmentajan ohjeiden mukaisesti. 
  
Treenileirien lisäksi on suunnitteilla osallistuminen kuulevien kansallisiin ja Eurooppa Cup 
parisuurpujottelu ja paripujottelu kisoihin Keski-Euroopassa. Kisaamisen ohessa on tavoitteena 
myös treenata Alpeilla. Kisa- ja treenimatka Keski-Eurooppaan kestäisi noin 2 viikkoa ja 
tavoitteena saada 2-4 kilpailua mukaan. Kisa- ja treenimatkan tavoitteena on saada kisakokemusta 
ja kisatuntumaa, koska Suomessa ei ole juurikaan lajin kisoja. Tämä riippuu täysin 
valmennusstipendin suuruudesta ja muista tulolähteistä, koska ei ole mahdollista toteuttaa 
kokonaan omakustanteisesti.  

Tavoitteet vuodelle 2023 
Kaudella 2023 on tärkeä päästä kilpailemaan, jotta saadaan kisakokemusta ja kisatuntumaa 
Deaflympics 2024 kisojavarten. Jos kuurojen EM- tai MM-kisoja ei järjestetä, niin osallistutaan 
Euroopassa pidettäviin kuulevien kisoihin. Tämä riippuu paljon avustuksesta ja 
valmennusapurahasta, että riittääkö budjetti treenileirien lisäksi myös kisamatkaan. Kilpailu- ja 
harjoitusohjelman tavoitteena on saavuttaa vähintään yksi kultamitali vuoden 2024 
Deaflympicsissä. 
  
 
SALIBANDY 
Salibandyssa ei ole organisoitua kilpailutoimintaa kansainvälisellä tasolla, mutta kansallisella 
tasolla on kerran vuodessa SM-kisat seurojen järjestäessä vuorotellen kyseiset kisat. 
 

SUUNNISTUS 
Lajivastaava: Ulrika Lukasczyk 
 
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.  
Vuoden 2021 EM-kilpailut Liettuassa meni joukkueelta lupauksia herättävästi kärjen 
ollessa saavutettavissa hyvällä harjoittelulla. 
 
Tavoitteet vuodelle 2023 
Toimintavuoden aikana pidetään MM-suunnistus tiettävästi Italiassa, joka on vielä vahvistamatta 
kansainväliseltä tasolta. Kuitenkin toiminta tähtää menestykseen MM-kisoissa nykyisen  
joukkueen kanssa. 
 
Leiritykset 
Toimintavuoden aikana on tarkoitus järjestää vähintään kaksi suunnistusleiriä  
Italian maastoa vastaavassa paikassa. 
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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 urheilijoita on mukana kaksi, joiden urheilu-urien parhaat vuodet ovat vasta 
edessäpäin. Heistä Sara-Elise Ruokonen on rikkonut viime vuosina Suomen kuurojen ennätyksiä ja 
yhden maailmanennätyksen 3000m estejuoksussa. 
 
Tavoitteet vuodelle 20223 
Toimintavuoden päätavoitteena on MM-halliyleisurheilu Torunissa, Puolassa maaliskuussa 2023. 
Kisojen minimitavoitteena on saada pistesija naisten keskipitkillä ja pitkillä matkoilla, mitali on 
mahdollinen kuntohuipun 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 toimii Suomen Urheiluliiton 
akatemiavalmennusryhmät, joihin pääsy on yksi seurantamittari. 
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8. KOULUTUKSET JA SEMINAARIT 
 
Liitto järjestää vuodessa 3-5 koulutustapahtumaa lajivastaaville, 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. Samoin yhtenä painopisteenä on lajien oma 
varainhankinta liiton toimijoiden tuella. 
 
Nykyisin hallituksen jäsenet ovat entistä enemmän mukana lajijaostojen toiminnassa ja tuovat 
selkänojaa heidän päivittäiseen työskentelyynsä. Tällä toimintatavalla hallitus saa nopeammin 
tietoonsa lajien tarpeita ja ajatuksia. Tavoitteena on edelleen liittyä entistä vahvemmin mukaan ja 
tuoda resursseja joukkueenjohtajien tai lajivastaavien 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 hallinto -koulutuksen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

9. STRATEGIA 2025 JA VASTUULLISUUSOHJELMA 
 
Yhtenä konkreettisena tekonaan liitto on luonut oman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus- 
suunnitelmansa 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 vastuullisuusohjelman 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 moraaliseettisesti. Teemme etenevissä 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. Samoin liiton toiminta-, kilpailu- ja 
kurinpitosäännöt on tuotu ajan tasalle. 
 
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. 
 
Kuurojen Urheilu -lehti on lopetettu vuonna 2021 erittäin vähäisen tilaajamäärän ja suurten 
kustannusten vuoksi. Liitto on sopinut Kuurojen Liiton kanssa, että Kuurojen Lehdessä julkaistaan 
muutaman sivun verran liiton asioita kahdesti vuodessa. Tulemme panostamaan kotisivujen 
sisältöön ja sosiaaliseen mediaan. Vuonna 2022 liitto haki viestinnän ja markkinoinnin osaajaa, 
jonka työn yhtenä painopisteenä on juuri nämä asiat. 
 
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 

• tietoisuus kuurojen urheilusta kasvaa liiton tiedotuskanavien ulkopuolella eli muiden 
tahojen viestinnässä huomioidaan SKUL:n urheilijat 

 
Mittarit: 

• some-kanavien ja liiton kotisivujen tilastot  
• kuurojen urheiluun liittyvän viestinnän tilastomäärät 

 


