
KUULOVAMMAISEN
URHEILIJAN POLKU

SUOMEN
KUUROJEN URHEILULIITTO



Taustaa 
Kuurojen urheilu ennen ja 
nyt. Mitkä asiat ovat 
muuttuneet ja miksi?

OKM hankkeessa verrataan 
kuulovammaisen urheilijan 
polkua 1980-2000- ja 
2000-2020-luvulla sekä 
mietitään, mitä tulevaisuus 
tuo tullessaan.



• Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry (SKUL) on Suomen vanhin 

vammaisurheilujärjestö (perustettu v. 1920)

• Tänä päivänä SKUL:lla on 1000 jäsentä, mutta aktiivisten kuulovammaisten 

urheilijoiden määrä on viime vuosikymmenten ajan selvästi laskenut (esim. 

nykyään kahdessa 12:sta urheiluseurasta on alle 18-vuotiaita jäseniä ja heitä on 

yhteensä vain noin 30)

• Kielitaustaltaan kuulovammaisia urheilijoita on nykyään monenlaisia, mutta 

osallistuessaan kilpailutoimintaan urheilijan kuuloaleneman on oltava vähintään 

55dB paremmassa korvassa.

• Tässä hankkeessa perehdytään siihen, miten aikamme suuret muutokset, mm. 

tiedonsaannissa, tekniikassa ja koulutuksessa, näkyvät kuurojen 

urheilutoiminnassa, niin seura- kuin kilpailutoiminnan tasolla.

 

Johdanto



Tiedonsaanti ja tekniikka

1980-2000 2000-2020 Uusi sukupolvi
• Yhteydenpito kirjein, 

tekstipuhelimin, 

kuurojen yhdistyksen 

tiedotuksin

• Tulkkauspalvelu 

vuodesta 1985 (max. 

120h/v) 

• Kuulolaitteet

• Viittomakielinen 

ympäristö / kuurojen 

kulttuuri ja identiteetti

• Yhteydenpito kännyköin, 

sähköpostitse, somen 

kautta

• Tulkkauspalvelun 

parantuminen

• Sisäkorvaistutteet 

• Puhekielinen ympäristö 

/ CI- identiteetti

• Eri kuurojen oikeuksia 

koskevat lait

• Maahanmuuttajat 

• Tiedonsaannin 

kehittyminen; uhat ja 

mahdollisuudet? Esim. 

Podcast?

• Tulkkauspalvelun 

pysyminen ennallaan? 

    + etätulkkaus

• Erilaisten kuulovammaisten 

yhteenpelaaminen?

• Yhteistyö eri tahojen 

kanssa?

• Monikielisyys 



Koulut ja koulutus

• Kuulovammaisten 

koulut / 

sisäoppilaitokset

• Yhteinen vapaa-aika 

• Koulujen väliset 

tapahtumat

• Vähäiset/ suppeat  

koulutusmahdollisuudet

• Kuulovammaiset 

integroituina kuulevien 

kouluihin

• Ei koulujen välisiä 

tapahtumia (mm. 

kotirataottelu)

• Paremmat / laajemmat 

koulutusmahdollisuudet

• Tietosuojalaki

• Integraatiot tulevat 

jatkumaan

• Kuulovammaisten 

koulutus  monipuolistuu              

(mm.etäkoulu, 

etäopiskelu)

1980-2000 2000-2020 Uusi sukupolvi



SKUL:n seuratoiminta

• SKUL ja seurat mukana 

järjestämässä koulujen 

SM-kilpailuja

• Seurat järjestävät 

seura-ja ystävyysotteluja

• Seurojen yhteistyö 

SKUL:in kanssa mm. 

varainhankinnassa

• Seurauskollisuus

• Aktiivinen vapaaehtoistyö

• Koulut eivät tee enää  

yhteistyötä  SKUL:n ja 

seurojen kanssa 

• Seurat eivät enää 

järjestä seura- ja 

ystävyysotteluja

• Jäsenistö ikääntynyt 

• Vapaaehtoistyön määrä 

romahtanut

 

• Seurojen tulevaisuus?

• Tiivis yhteistyö muiden 

seurojen (myös kuulevien) 

kanssa?

• Kuurojen yhdistysten omat 

liikuntajaostot?

• SKUL lajijaostojen ja 

seurojen yhteistyö?

• Enemmän maahanmuuttajia 

mukaan toimintaan?

1980-2000 2000-2020 Uusi sukupolvi



Kuurojen SM-kilpailut lajeittain

• Ammunta

• Hiihto

• Koripallo M

• Lentopallo N / M

• Maastojuoksu

• Pöytätennis

• Yleisurheilu 

• Yleisurheilu (sisähalli)

• Suunnistus

• laskettelu

    

• Frisbeegolf

• Futsal

• Golf

• Keilailu

• Salibandy

• Yleisurheilu 

    (viimeksi 2005)

• Sulkapallo 

    (viimeksi 2012)

• Viiden nykyisen 

SM-lajin pysyminen?

• SM-joukkuelajien 

muuttuminen 

Cup-turnaukseksi?

• Uudet SM-lajit? Esim. 

Padel, e-urheilu 

• Uudelleen heränneet 

lajit?  Esim. 

suunnistus 

1980-2000 2000-2020 Uusi sukupolvi



SM-osallistujamäärä

alle 
18v 2022 2021 2020 2019 2018

SM-lajit Tytöt Pojat Naiset MIehet yht. yht. yht. yht. yht.
Futsal X X X X peruttu 31 N 20 / M 25/ 45 M30 M 40
Frisbeegolf 0 0 0 8 24 8 10 peruttu 19
Golf 0 0 0 17 15 19 25 26 N1/ M18/ 19
Keilailu 0 1 8 16 24 26 N 10 / M19/ 29 N12/ M22/ 34 N11/ M21/ 32

Salibandy 0 0 0 34 34 peruttu N21 / M32/ 53 M44 M66

N8 / M98 N20 / M64 N51 / M111 N12 / M122 N12 / M164

106 84 162 134 176

Joukkueen 
lukumäärä

Futsal peruttu N 2 / M 3 N 3 / M 3 M 3 M 4

Salibandy M 3 peruttu N 3 / M 3 M 3 M 5

● 1980-1990-luvuilla järjestettiin n.10-12 SM-kisaa vuodessa eri lajeissa, niissä 
osallistujia oli n.700-1000 tänä aikana. 

● Ylläolevasta taulukosta ilmenee vuosien 2018-2022 osallistujamäärä. 
Osallistujamäärä on ollut pitkään laskusuuntainen.

Kuurojen SM-osallistujamäärä



Pohjoismaiden ja Baltian maiden kisat

• Matalan kynnyksen 

urheilutapahtumat

• Aikuisten ja nuorten 

PM-kisat joka toinen 

vuosi

• Pohjoismaiden 

urheiluseurat 

järjestävät seurojen 

välisiä ystävyysotteluja

• Maaottelut  

• PM:n muuttuminen 

PBM:ksi (Baltian maat 

mukaan) > kisat neljän 

vuoden välein

• Nuorten PBM-kisojen 

peruuntuminen 

osanottajien vähyyden 

vuoksi

 

• Enemmän matalan 

kynnyksen kisoja 

(kisakokemusta, 

motivaatiota 

harjoitteluun, itsensä 

haastaminen)

• PBM-kisat takaisin 

joka toinen vuosi?

• Eri lajien maaottelut 

vuosittain?

1980-2000 2000-2020 Uusi sukupolvi



Kansainväliset arvokilpailut

• Kesä- ja 

talvimaailmankisat 

neljän vuoden välein

• EDSO:n toiminnan 

alkaminen v. 1983 >  

EM-kisat

• Tulosrajat

• Osallistuminen arvokas 

ja kunnia-asia

• 2001 maailmankisat 

muutettiin 

Deaflympicseiksi

• MM-kisat

• Kilpailukustannukset 

kasvavat

• EDSO järjestää myös 

nuorten kilpailuja

• Osallistuminen liian 

helppoa? 

• Tulosrajat ja kriteerit 

takaisin MM-kisoihin 

ja Deaflympicsiin?

• EM-kisoihin eri 

vaatimukset

• Uudet lajinedustajat 

Suomesta? Esim. 

maastopyöräily, 

taekwondo

  

1980-2000 2000-2020 Uusi sukupolvi



• Lajiliitot mukaan kehittämään kuulovammaisten urheilua 

seuraavien asioiden osalta:

○ lajikohtaiset ja henkilökohtaiset urheilijanpolut

○ valmentajien asiantuntijuuden hyödyntäminen

○ kriteerien ja tulosrajojen käyttöönotto (esim. arvokisat ja 

valmennusryhmät)

○ apurahojen parempi saatavuus

○ viestinnän avulla lisää näkyvyyttä kuurojen urheilulle

• Enemmän yhteistyötä viittomakieli- ja kuuloalan järjestöjen 

kanssa

○  vertaistukileirit 1-3 kertaa vuodessa nuorille 

kuulovammaisille urheilijoille

 

Ideoita uuden sukupolven urheilun tukemiseksi



• Hankkeessa tuli selvästi ilmi, että kuurojen urheilussa on 

yhteiskunnallisten muutosten myötä tapahtunut valtava muutos; 

suurin ongelma on urheilijoiden vähyys. Toisaalta nykyajan puitteet 

mahdollistavat uudenlaisen kehityksen.

• Meidän kaikkien on pysähdyttävä miettimään, mihin suuntaan voimme 

kehittää kuurojen urheilua, jotta kuurojen urheilukulttuuri säilyy  ja 

välittyy seuraaville sukupolville.

• Vahvistaakseen kuurojen urheilua SKUL tarvitsee teidän kaikkien, 

lajiliittojen, urheilujärjestöjen, kuuloalan järjestöjen, urheiluseurojen ja 

jäsenten tukea.

 

Kuurojen urheilu vaakalaudalla?



Haluatteko olla 
osa kuurojen 
urheilun 
tulevaisuutta? 



  

Materiaalit on tuotettu Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä hankeavustuksella.

    Lisätietoja                                         

Suomen kuurojen urheiluliitto ry   
www.skul.org

Opas kuulovammaisen liikkujan 
kohtaamiseen  (suomeksi ja ruotsiksi) 
https://www.skul.org/materiaalit-muut-mat
eriaalit/

Hankekoordinaattori
Heli Romu
Txt 040 1246444
heli.romu@skul.org 

Yhteystiedot

http://www.skul.org/
https://www.skul.org/materiaalit-muut-materiaalit/
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