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Kuurojen Liitto ry
TOIMINTASUUNNITELMA 2018
Liiton strategiset tavoitteet vuosille 2016 - 2020 ohjaavat edelleen vuoden 2018
toimintasuunnitelman tavoitteita ja toiminnan sisältöä mukaan lukien rahoittajiemme
avustuksia koskevat linjaukset ja painopisteet (STEA/STM, OKM, UM).
Vuoden 2018 aikana arvioidaan strategisten tavoitteiden toteutumista ja niiden
päivittämistä väliarvioinnin avulla. Yhdessä jäsenyhdistysten ja yhteistyökumppaneiden
kanssa valmistellaan liiton uutta strategiaa (vuodesta 2020 eteenpäin) vuoden 2019
liittokokousta varten.
Strategisten tavoitteiden mukaan jäsenyhdistykset ovat elinvoimaisia ja uudistuneita, mihin
liittyen yhdistysohjelman toteuttamisesta tehdään kärkihanke yhdistystoiminnan
kehittämiseksi.
Liitto jatkaa vahvaa edunvalvontatyötään, jolloin Viittomakieliloikka –kielipoliittisen
ohjelman avulla kuurojen ja viittomakieltä käyttävien tarpeet huomioidaan aidosti
peruspalveluissa, viittomakielisten kielitietoisuus lisääntyy ja syrjintä vähenee.
Toimintavuonna keskitytään lasten ja nuorten kielellisten oikeuksien edistämiseen. Lasten
ja nuorten oikeutta viittomakielisyyteen turvataan leirien, tapahtumien, paikallisen
nuorisotyön tukemisen, kansainvälisen yhteistyön sekä lapsia, nuoria ja heidän perheitään
koskevan edunvalvonnan, neuvonnan sekä Opetushallituksen kanssa tehtävän
viittomakielistä oppimateriaalia koskevan yhteistyön avulla. Kuurojen Liitto tekee lasten ja
nuorten kielioloja koskevan kehittämissuunnitelman.
Kuurot työikäiset ovat tietoisia oikeudestaan yhdenvertaisuuteen työmarkkinoilla ja
työelämässä. Tämän lisäksi työnantajien, viranomaisten ja ammattiliittojen tietoisuuden
lisäämisen ja uusien toimintamallien avulla parannetaan edelleen kuurojen asemaa
työmarkkinoilla.
Strategisiin tavoitteisiin suoraan liittyvän toiminnan lisäksi toteutetaan laajasti muuta
toimintaa kuten kehitysyhteistyötä, sisäistä ja ulkoista viestintää, viittomakielisen
tiedonsaannin ja viestinnän kehittämistä, digitalisaatioon valmistautumista, viittomakielistä
palveluohjausta, tieto- ja viestintätekniikan ohjausta, varainhankintaa ja varainviestintää,
seniorityötä, viittomakielistä vapaaehtoistoimintaa. verkkosanakirjapalvelua, viittomakielen
leksikografista tutkimus- ja kehittämistyötä, Kotimaisten kielten keskuksen lautakuntatyötä,
kirjasto- ja tietopalvelua ja viittomakielisen kirjaston toimintaa. Talous- ja
henkilöstöhallinnon ja sisäisen asiakaspalvelun (viittomakielen tulkkaus, käännöstoiminta,
assistenttipalvelut) prosessit tukevat neljän ydinprosessin toimintoja.
Vuoden 2017 aikana kehitetty liiton toiminnan vuosirytmiin sopiva ja tarkoituksenmukainen
asiakaslähtöinen arviointikäytäntö on juurtunut pysyväksi työtavaksi toimintavuonna 2018.
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Toiminnanohjausjärjestelmän käsikirjaosa, dokumenttikansio, prosessikuvaukset,
ohjeistukset, tehtävät, mittaristo, palautteet ja raporttiosa ovat valmistuneet, jolloin tämä
kokonaisuus ohjaa ja tukee liiton vision, mission ja toiminnan toteutusta ja arviointia.
Toimintasuunnitelman tavoitteet ja sisältö kuvataan alla liiton pääprosessien (kullakin
prosessilla oma väri) mukaisesti. Johtoryhmä koordinoi toiminnan toteutusta prosessien
välisen yhteistyön avulla.

Edunvalvonta, elinikäinen oppiminen ja työllisyys
Päätavoitteena on, että viittomakieltä käyttävien kielelliset oikeudet vahvistuvat ja perus- ja
ihmisoikeudet toteutuvat yhdenvertaisemmin sekä Suomessa yhteiskunnassa sekä että
kehitysyhteistyön kautta kohdemaissa.
Alatavoitteina toimintavuonna ovat
- kuurojen ja viittomakieltä käyttävien tietoisuus omista oikeuksistaan parantuu
- viittomakieltä käyttävien kielitietoisuus lisääntyy / syvenee
- kuurojen ja viittomakieltä käyttävien syrjintä sekä kielellisissä kysymyksissä että
yhteiskunnallisessa osallistumisessa vähenee
- kuurojen ja viittomakieltä käyttävien osallistaminen yhteiskunnallisiin asioihin parantuu
- viittomakieltä käyttävien kuurojen työllisyys parantuu

Edunvalvonta
Erityisasiantuntijoiden toiminnan päätavoitteena on, että vuonna 2017 valmistuneen
Viittomakieliloikka –kielipoliittisen ohjelman avulla viittomakielisten kielitietoisuus lisääntyy.
Kielitietoisuuden syvenemisen ja asiakasneuvonnan ansiosta sekä suomalaista että
suomenruotsalaista viittomakieltä käyttävien henkilöiden oik eudet tulevat paremmin
turvatuiksi. Erityislainsäädäntöä on korjattu huomioimaan viittomakieltä käyttävät
paremmin (etenkin sote- ja maakuntauudistus, varhaiskasvatus ja perusopetus,
tulkkauspalvelut).
Kuurojen ja viittomakieltä käyttävien tarpeet huomioidaan aidosti peruspalveluissa.
Lainsäädännön toimeenpano kehittyy niin, että viittomakieltä käyttävien henkilöiden
syrjintä vähenee. He saavat peruspalveluja joko viittomakielellä tai tulkattuna. Kelan
tulkkauspalveluissa asiakkaan tarpeet toteutuvat paremmin. Asiakastyössä keskitytään
erityisesti suomenruotsalaista viittomakieltä käyttävien kuurojen ja kuurojen
maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden oikeuksien turvaamiseen.
Toimenpiteitä ovat neuvonta yksityishenkilöiden kielellisiin oikeuksiin tai tulkkaukseen
liittyvissä ongelmissa ja vaikuttaminen lainsäädäntöön ja sen soveltamiseen (mm.
lausunnot, verkostotyö, mahdolliset kehittämishankkeet). Asiakasneuvontaa järjestetään
mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä aluetyön kanssa. Lisäksi järjestetään
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yhdistyskiertue, jolla tuetaan vaikuttamistyötä uusissa maakunnissa (työnimi ”18/18”).
Yhdessä sidosryhmien kanssa edistetään viittomakielten aseman vahvistumista.
Itsearviointiin kehitettyjä seurannan välineitä kehitetään edelleen (mm. lausuntolomake,
asiakasneuvonnan ja verkostotyön seurantalomakkeet). Asiakkailta eli viittomakieltä
käyttäviltä ja heidän läheisiltään kerätään palautetta monipuolisemmin.
Rahoitus: STEA (Ay)

Työllisyys
Työllisyyskoordinaattorien tehtävänä on tiedottamalla ja vaikuttamistyöllä pureutua
kuurojen työllistymiseen liittyviin haasteisiin ja esteisiin. Tiedottamisella ja vaikuttamistyöllä
viittomakielisten kuurojen yhdenvertaisuus työelämässä, avoimilla työmarkkinoilla ja
yleisesti yhteiskunnassa paranee. Työnantajien, viranomaisten, ammattiliittojen ja muiden
työllisyyden parissa toimivien tieto ja ymmärrys kuuroista työntekijöinä lisääntyy
todennettujen tietojen avulla vähentäen samalla ennakkoluuloja ja muuttaen asenteita
positiivisemmiksi.
Kuurot työikäiset, niin työtä hakevat kuin työssäkäyvät, ovat tietoisia oikeudestaan
yhdenvertaisuuteen avoimilla työmarkkinoilla, he osaavat hyödyntää edunvalvontatyötä
oikeuksiensa toteutumisessa ja hakeutuvat rohkeammin jatkokouluttautumaan sekä
kouluttautumaan uusiin ammatteihin ja uusille aloille. Yritystä!-hankkeessa, jota
hallinnoi Invalidiliitto, kuurot yrittäjät tai yrittäjiksi haluavat saavat neuvoja ja tukea
yrittäjyyteen sekä itsensä työllistämiseen liittyvissä asioissa viittomakielellä. Yhteistyöllä
aluetyöntekijöiden kanssa saadaan tietoa mm. työllistymisen esteistä ja ongelmista.
Toimenpiteitä ovat: 1) selvitys / kartoitustyö kuurojen työllistymisen esteistä, todennettuja
tietoja hyödyntäen, 2) tiedottaminen ja vaikuttaminen erilaisissa tilaisuuksissa
(viranomaistapaamiset, kuurojenyhdistykset, asiakasneuvonta), 3) yksittäisten asiakkaiden
neuvonta ja ohjaus työelämäsyrjintäkokemuksissa, 4) tiedotusmateriaalien/tietopakettien
tekeminen niin viranomaisille, työnantajille ja ammattiliitoille kuuroista työntekijöistä ja
viittomakielestä sekä työelämätulkkauksesta, 5) tietopaketteja työikäisille viittomakielisille
kuuroille mm. työelämään liittyvistä palveluista ja muutoksista, 6) hyvien käytänteiden
dokumentointi, 7) kuurojen ”menestystarinoiden”/urapolkujen kerääminen sekä 8) kuurojen
yritystoiminnan mentorointikoulutus (Yritystä! –hanke, 2016 - 2018).
Asiakkaita osallistetaan toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen mm. asiakaspalautteen
kautta, sosiaalisen median kautta, erilaisissa tapahtumissa tapaamisilla, yhdistyskäynneillä
ja työpajoissa.
Arviointia kehitetään yhdessä työllisyyskoordinaattoreiden sekä Yritystä! –hankkeen
koordinaattorin (sekä aluetyöntekijöiden) kanssa.
Rahoitus: STEA (Ak6) ja Invalidiliiton STEA:n C-projekti
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Viittomakielityö
Viittomakielityön toiminnan tuloksena tarjotaan luotettavaa tietoa viittomakielistämme
(Suvi) ja viittomakieliset myös itse osallistuvat työhön aktiivisesti tuottamalla sivustoille
sieltä puuttuvia, ajankohtaisia viittomia (SignWiki). Näin viittomakielisten kielitietoisuus
parantuu ja työn yhteisölähtöisyys vahvistuu. Sanakirjat ovat tärkeä ilmainen palvelu myös
viittomakieliämme opiskeleville perheille, sukulaisille, opiskelijoille, ja täysin ummikoillekin
ne tarjoavat helpon tavan tutustua viittomakieliimme.
Suvi- ja SignWiki-sanakirjoihin tuotetaan aineistoa sekä suomalaisesta että
suomenruotsalaisesta viittomakielestä. Molemmille julkaisualustoille kerätään viittomistoa
äidinkielisistä vapaaehtoisista koostuvissa työpajoissa. Työpajojen asiantuntemusta
voidaan täydentää ostopalvelutyönä. Suvi-sanakirjojen aineisto toimitetaan ja
viimeistellään tiimissä ennen julkaisua. Vuonna 2018 Suvissa on tavoitteena julkaista 500
suomalaisen ja 25 suomenruotsalaisen viittomakielen viittoma-artikkelia.
SignWiki-kansalaissanakirjojen työpajoihin voi äidinkielisten lisäksi osallistua myös kieltä
vieraana kielenä käyttäviä henkilöitä, kuten tulkkiopiskelijoita. Äidinkieliset toimivat
viittomiston tuottajina ja kaikki työpajalaiset voivat toimia kuvaajina, editoijina ja aineiston
sivustolle viejinä. Tärkeätä on myös, että löytyy heitä, jotka keräävät tietyn aihepiirin
käsitteitä työpajaan (sanalistoja, esineitä, kuvia, videoita). Suomalaisen viittomakielen
SignWiki-sivustolle on tavoitteena tuottaa 400 ja suomenruotsalaisen viittomakielen
sivustolle 200 viittomasivua. Kielenkäyttäjiä kannustetaan myös täysin omaehtoiseen
SignWiki-sivustojen täydentämiseen.
Tutkija toimii Kotimaisten kielten keskuksen viittomakielten lautakunnan sihteerinä, ja
sanakirjantoimittaja kääntää lautakunnan pöytäkirjat suomalaiselle viittomakielelle.
Maahanmuuttajien kielitaidon arviointeja tehdään ilmenevän tarpeen mukaisesti.
Rahoitus: STEA (Ak9): Viittomakielen kommunikointia vahvistavat ja tukevat
yhteisölähtöiset toimet ja OKM

Kehitysyhteistyö
Kuurojen Liiton kehitysyhteistyö on osa Vammaiskumppanuusohjelmaa ja sen
tarkoituksena on luoda kumppanimaiden kuuroille edellytykset voimaantua ja toimia
kuurojen yhdenvertaisuuden ja yhtäläisten oikeuksien puolesta kaikilla elämän alueilla
iästä ja sukupuolesta riippumatta, saada paikallisten viittomakielten asema
yhdenvertaiseksi muiden kielten kanssa.
Liiton päivitetyn kehitysyhteistyöstrategian tavoitteita ovat: 1) kuurot tiedostavat omat
oikeutensa, toimivat omien etujensa ajajina, perustavat omia paikallisia yhdistyksiä ja
kansallisen liiton jossa he voivat yhdessä määritellä tarpeensa ja kansalliset
päämääränsä, 2) paikalliset viittomakielet tunnustetaan lainsäädännössä kuurojen
ensikieleksi ja kuurojen oikeus viittomakielen omaksumiseen, viittomakieliseen opetukseen
ja viittomakielen käyttöön läpi elämän taataan ja 3) kuurot toimivat yhteistyössä
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viranomaisten kanssa yhteiskunnallisten palveluiden saatavuuden ja osallistumisen
mahdollistavat palvelujen kehittämiseksi (mm. tulkkipalvelut toteutuvat). Kuurojen Liiton
vuoden kärkihankkeiden teemat tukevat kehitysyhteistyötä ja päinvastoin.
Vuonna 2018 Kuurojen liitolla on 8 hanketta ja 7 kumppania (ANAD, ENAD,GADHOH,
KAD, MANAD, Maryknoll Cambodia, UNAD).
• Albanian kuurojen liiton edunvalvonta-, järjestö-, viittomakielen-, tulkkikoulutuksen
kapasiteettien vahvistaminen sekä kuurojen opetuksen kehittämisen tukeminen
Albaniassa (ANAD)
• Kosovon kuurojen liiton edunvalvonta-, järjestö-, viittomakielen-, tulkkikoulutuksen
kapasiteettien vahvistaminen sekä kuurojen opetuksen kehittämisen tukeminen
Kosovossa (KAD)
• Etiopian Kuurojen liiton organisaation kehittämishanke (ENAD)
• Malawin kuurojen liiton järjestö-, edunvalvonta- ja viittomakielityön tukeminen (MANAD)
• Kuurojen yhteisön ja sen johtajuuden vahvistaminen (Maryknoll Cambodia)
• Ugandan viittomakieli- ja edunvalvontahanke (UNAD)
• Gambian kuurojen ja huonokuuloisten liiton järjestö-, edunvalvonta- ja viittomakielityön
tukeminen (GADHOH)
• Kuurospesifi haastattelututkimus (Deaf Specific Survey) -hankkeen manuaalia
valmistellaan
Hankkeista tiedotetaan sekä kuurojen yhteisölle että suurelle yleisölle.
Rahoitus: UM

Kirjasto ja tietopalvelu
Kirjaston perustehtävä on toimia kaikille avoimena olevana erikoiskirjastona sekä Kuurojen
kansanopiston että Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakirjastona. Kirjasto toimii
myös liiton tukiprosessina palvelemalla muita prosesseja mm. tiedonhaussa ja
kehittämistyössä.
Kirjasto ylläpitää mahdollisimman kattavaa ja ajantasaista kokoelmaa. Erikoiskokoelma
koostuu kuuroihin ja huonokuuloisiin liittyvistä tutkimuksista kuten esimerkiksi kuurojen
historiasta, opetuksesta, yhteiskunnallisesta asemasta ja tulkkauksesta sekä
viittomakielien tutkimuksista, sanakirjoista ja opetusmateriaalista. Kokoelman painopiste
on tieteellisessä materiaalissa, mutta yhtälailla tärkeitä ovat myös alaan liittyvä
kaunokirjallisuus, elokuvat, elämäkerrat ja tukiviitottu materiaali.
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Kokoelmapolitiikan mukaisesti hankitaan käyttöön kaikki kotimaiset ja tärkeimmät
ulkomaalaiset alan julkaisut sekä keskeiset tieteelliset kausijulkaisut. Hankitut julkaisut
luetteloidaan aineistotietokantaan ja saatetaan lainauskuntoon mahdollisimman nopeasti.
Vanhentunut tai huonokuntoinen materiaali poistetaan tai siirretään varastoon. Vanhoja
luettelointitietueita korjataan sekä sisältöä rikastetaan ja siten parannetaan aineiston
löydettävyyttä tietokannasta.
Kohderyhmänä ovat kaikki alasta tietoa tarvitsevat eli mm. eri alojen opiskelijat, opettajat,
tutkijat, asiantuntijat, viranomaiset ja vanhemmat. Kirjasto palvelee asiakkaita vastaamalla
tietopalveluun tuleviin kysymyksiin, auttamalla tarvittaessa tiedonhaussa sekä hankkimalla
mahdollisuuksien mukaan aineistoa asiakkailta tulleiden tarpeiden mukaisesti.
Tavoitteena on hyvän kokoelman ja asiakaspalvelun avulla mahdollistaa tiedon saatavuus
ja tietoisuuden lisääminen kuuroudesta ja viittomakielistä niin kuuleville kuin kuuroillekin.
Toimintaa arvioidaan seuraamalla vuosittain lainamääriä ja tiedonhakupyyntöjä. Lisäksi
järjestetään säännöllisesti asiakaskyselyjä.
Rahoitus: oma rahoitus

Viittomakielinen kirjasto
Viittomakielinen kirjasto toteuttaa kirjastolaissa määriteltyjä sivistyksellisiä ja kulttuurisia
oikeuksia tuottamalla viittomakielistä aineistoa. Pääasiallisena kohderyhmänä on
viittomakielinen kansanosa sekä viittomakielestä ja viittomakielisestä kulttuurista
kiinnostuneet. Kirjaston julkaisema aineisto lisää ja syventää viittomakielisten tietoisuutta
omasta kielestä ja sen eri rekistereistä. Viittomakielisen kulttuurin saatavuus paranee.
Viittomakielisten ohjelmantekijöiden asema ja ammattitaito vahvistuu. Viittomakielisen
aineiston määrä monipuolistuu ja lisääntyy.
Tuotetaan kentältä esim. henkilökohtaisten tapaamisten sekä sosiaalisen median avulla
kerättyjen aineistotoiveiden ja –tarpeiden mukaisesti viittomakielistä kirjallisuutta,
mahdollisuuksien mukaan käännetään kirjallisuutta viittomakielelle ja julkaistaan niitä
kirjaston verkkosivuilla. Vuoden 2018 aikana tavoitteena on tuottaa arviolta 45 uutta
julkaisua. Kirjastolla on aktiivinen rooli tutkia ja selvittää kentän tarpeita ja toiveita.
Julkaistaan linkkien avulla muiden tuottamaan (kirjastotyyppistä) kirjastoon soveltuvaa
aineistoa. Aineiston tuotannossa huomioidaan liiton kärkihankkeet ja tuotetaan niitä
tukevaa aineistoa. Kirjasto laatii aineiston tuotantonsa tueksi kokoelmapolitiikan. Aineiston
tuotannossa huomioidaan esteettömyys, ts. valtaosa aineistosta pyritään tekstittämään tai
spiikkaamaan.
Arviointi tapahtuu Google Analytics-seurannalla, asiakkaiden yhteydenotoilla ja
mahdollisilla asiakaspaneeleilla eri tapahtumien yhteydessä.
Rahoitus: OKM
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Kuurojen kansanopisto
Kuurojen kansanopiston toiminnan päätavoitteena on edistää viittomakielen asemaa
vapaan sivistystyön puitteissa.
Suomeen tulleille maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille tarjoamme suomen kielen ja
viittomakielen opetusta sekä pitkillä opintolinjoilla (maahanmuuttajakoulutus kuuroille ja
täydennyskoulutus viittomakielisille) että erilaisen kurssitoiminnan kautta. Tarjoamme
myös kaikille viittomakielisille syrjäytymisen ehkäisevää koulutusta, jossa keskitytään
kielitaidon ja työelämätaitojen parantamiseen.
Toimimme yhteistyössä ylläpitäjämme ja muiden järjestöjen kanssa järjestäen erilaisia
lyhytkursseja sekä olemme aktiivisena yhteistyötoimijana Valkeassa talossa toimivien
tahojen kanssa. Kuuleville opiskelijoille on tarjolla viittomakielen sekä muiden
vaihtoehtoisten kommunikaatiotapojen opetusta aina viikonlopun pituisista lyhytkursseista
lukuvuoden kestävään linjaan asti.
Kansanopistokentällä on vahva rooli kaikkien maahanmuuttajien koulutuksessa.
Hyödynnämme monikulttuurista erityisosaamistamme myös kuulevien vieraskielisten
suomen kielen opettamisessa.
Yhteiskunnassa on myös herätty panostamaan yhä enemmän nuoriin vailla koulutusta ja
työtä. Kehitämme näitä nuoria varten uudentyyppistä työpajaoppimista, jossa yhdistyy
uudella tavalla työelämä ja perusvalmiuksien vahvistaminen. Kuurojen kansanopiston
tavoitteena on vahvistaa rooliaan kouluttajana, joka erityisesti huomioi valtavirrasta
poikkeavia opiskelijoita ja tarjoaa heille vaihtoehtoisia reittejä päästä tasavertaisesti
osalliseksi yhteiskunnassamme.
Rahoitus: valtionosuudet (VM), osallistumismaksut, muut maksusitoumukset

VERTAIS- JA VAPAAEHTOISTOIMINNAN VAHVISTAMINEN
Tavoitteena on edistää viittomakielisten ryhmämuotoista osallisuutta ja yhteisöllisyyttä
vertais- ja vapaaehtoistoiminnan avulla. Viittomakielisillä on oikeus harrastaa, nauttia
kulttuurista ja osallistua mielekkääksi koettuun yhteiseen tekemiseen.

Järjestöohjaus
Järjestöohjauksen päätavoitteena on tukea ja kehittää kuurojen yhdistysten toimintaa.
Kuurojen yhdistysten toiminnassa keskeisimpiä toimintamuotoja ovat edunvalvonta-,
vaikuttamis- ja vertaistoiminta. Näiden toimintamuotojen tukemiseen ja kehittämiseen
järjestöohjaus tarjoaa työkaluja ja neuvontaa. Järjestöohjaus on kuurojen yhdistysten
luottamushenkilöiden tukena ja perehdyttää heitä luottamustehtäviin. Kohderyhmänä ovat
kuurojen yhdistykset, kerhot; niiden luottamushenkilöt ja jäsenet. Järjestöohjauksen
päätoimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Jyväskylässä, Oulussa ja Turussa.
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Yhdistysohjelman toteuttamisesta tehdään uusi kärkihanke yhdistystoiminnan
kehittämiseksi. Vuonna 2017 valmistunut yhdistysohjelma antaa järjestöohjaustyölle
painopistealueita, joihin yhdessä yhdistysten kanssa kiinnitetään erityisesti huomiota
toimintavuonna, jotta yhdistysten toiminta olisi aktiivista, elinvoimaista ja se tarjoaisi
monipuolista toimintaa eri-ikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville viittomakielisille.
Monipuolinen toiminta aktivoi jäsenistöä ja lisää jäsenten hyvinvointia ja ehkäisee
syrjäytymistä. Yhdistysohjelman jalkautuksen osalta järjestetään kaksi workshopia – yksi
neuvottelupäivillä sekä järjestökurssi – joissa keskustellaan seurantatavasta ja
toteutuksesta. Lisäksi ohjelman jalkautuksen osalta tehdään alueellista yhteistyötä
yhdistysten kanssa.
Vuoden aikana järjestetään yhdistysten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti järjestökursseja
sekä täsmäkoulutuksia. Tarpeet ja toiveet järjestökursseille on kartoitettu vuonna 2017
tehdyn kyselyn avulla. Vuoden aikana järjestetään 4 järjestökurssia (taloustaidot,
yhdistysohjelma, vaikuttamistyö ja uudet vapaaehtoistoimijat). Jäsenyhdistysten tietotaitoja
lisätään ajankohtaisista yhteiskunnallisista asioista, kuten sosiaali- ja terveyspalveluiden
(sote) muutoksesta ja digitalisaatiosta. Yhteistyötä tämän osalta tehdään yhdistysten
kanssa.
Syyskaudella järjestetään eri-ikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville yhdistysten
hyvinvointipäivät. Hyvinvointipäivillä käsitellään ajankohtaisia asioita ja annetaan virikkeitä
vapaaehtois- ja vertaistoimintaan. Järjestöohjaus osallistuu myös valtakunnallisten
tilaisuuksien alueellisten tapahtumien järjestelyihin. Hyvä tietää – mukava osallistua luento- ja keskustelutilaisuudet jatkuvat Oulussa ja Kuopiossa.
Valtakunnallista etäpalvelun kehittämistä (viittomakielinen järjestökioski) jatketaan vuoden
2017 alkaneen kokeilun pohjalta. Järjestökioskin toiminnallisuutta ja saavutettavuutta
arvioidaan työntekijöiden ja saadun asiakaspalautteen pohjalta. Toimintavuonna
tiedotetaan ja ohjataan yhdistysten vapaaehtoisia hyödyntämään järjestökioskin kautta
toimivaa etäpalvelua, joka tarjoaa matalan kynnyksen tuen ja ohjauksen väylää.
Tavoitteena on lisätä yhdistysten vapaaehtoisten toivomaa tavoitettavuutta myös muina
kuin virka-aikoina ja selvittää verkkokurssin toteutuksen mahdollisuutta järjestökioskin
kautta.
Verkkopohjainen viittomakielinen yhdistyskäsikirja on yhdistyshuoneessa käytettävissä
luottamushenkilöille. Yhdistystoiminta on sujuvampaa, kun on ajantasaista tietoa
saatavilla viittomakielelle viitottuna. Lisäksi yhdistyksillä on käytössään tietopaketti
edunvalvonnasta, jota voidaan hyödyntää mm. tulevissa maakuntavaaleissa.
Aluetyöntekijät tekevät liiton sisäisesti tiivistä yhteistyötä muiden prosessien kanssa.
Yhdistysten kanssa tehdään yhteistyötä kuntien, maakuntien, viranomaisten, eri
järjestöjen, oppilaitosten jne. kanssa tiedottaen asiakaskunnan tarpeista esteettömyyden
ja saavutettavuuden lisäämiseksi sekä palveluiden parantamiseksi. Naisasiain työryhmä
kokoontuu vuoden aikana 2-4 kertaa.
Kuurojen Liiton senioritoiminnan tavoitteena on tukea seniorikerhojen ja yhdistysten työtä
sekä niiden vapaaehtoistoimijoita. Tavoitteena on myös edistää valtakunnallisesti
viittomakielisten ikäihmisten oikeuksia ja tukea pohjoismaiseen yhteistyöhön edistääkseen
maiden keskinäistä tiedonvaihtoa. Senioritoimintaa koskevien toimintojen keskinäistä
koordinaatiota edelleen kehitetään, ikäihmisten osallistuminen turvataan ja tiedonvaihtoa
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sekä asiantuntijoiden osallistumista vahvistetaan. Senioritoimintaa varten on vuonna 2017
perustettu seurantaryhmä, johon on valittu jäseniksi yhdistysten edustajia sekä
järjestöohjauksen ja palveluohjauksen työntekijöitä. Seurantaryhmä voi kutsua
ulkopuolisia tahoja ja asiantuntijoita kokouksiinsa. Seurantaryhmä kokoontuu 2 – 4 kertaa
vuodessa.
Rahoitus: STEA (Ak6)

Viittomakielinen vapaaehtoistoiminta (Viva)
Viittomakielisen vapaaehtoistoiminnan (Viva) kautta ehkäistään syrjäytymistä,
yksinäisyyttä ja tuetaan asiakkaiden osallistumista yhteiskuntaan. Vivan tukihenkilöinä
toimivat viittomakielentaitoiset ihmiset, jotka ovat saaneet Vivan koulutuksen
vapaaehtoistoimintaan.

Viittomakielinen vapaaehtoistoiminta auttaa tuen tarpeessa olevia kuuroja, huonokuuloisia
ja kuurosokeita. Tukihenkilöä hakeneille ohjataan tukihenkilö yhteistyökumppaneiden ja
sidosryhmien kanssa. Viva toimii pääasiassa pääkaupunkiseudulla ja Tampereella,
jatkossa myös Kuopion ja Oulun suunnalla. Olotilatoimintaa jatketaan Vantaalla sekä
lounastreffitoimintaa pääkaupunkiseudulla. Viva järjestää koulutusta ja ryhmänohjausta,
koordinoi tukihenkilötoiminnan verkostoa ja konsultoi viittomakielisen vertaistuen
kehittämisessä. Kuurojen Liiton kumppaneina toiminnassa ovat Kuurojen Palvelusäätiö,
Suomen Kuurosokeat ry, ASPA-säätiö ja seurakuntien kuurojentyö.
Koulutetuille tukihenkilöille järjestetään lisäkoulutusta sekä mahdollisuuksien mukaan
ryhmäohjausta ja virkistystä. Uusia tukihenkilöitä etsitään, tavoitteena 8 uuden tukihenkilön
löytäminen 10 uudelle asiakkaalle. Toteutetaan ryhmämuotoista toimintaa ympäri Suomea.
Kevyempää vapaaehtoistoimintaa välitetään asiakkaille, jotka tarvitsevat tukea esimerkiksi
tilaisuuksiin osallistumisessa.
Rahoitus: STEA (AK6), kuntien maksusitoumukset

Nuorisotyö
Kuurojen Liiton nuorisotyö on valtakunnallisesti lapsille ja nuorille suunnattua
viittomakielistä toimintaa. Nuorisotyön tavoitteena on parantaa viittomakielisten lasten ja
nuorten oikeuksia, tarjota kohtaamisia sekä mielekästä tekemistä lapsille ja nuorille sekä
vahvistaa ja kehittää itsetuntoa sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.
Kuurojen Liiton nuorisotoiminta järjestää lapsille ja nuorille vuosittain useita kotimaisia
leirejä ja tapahtumia. Kohderyhmänä ovat 7-30 vuotiaat viittomakieliset. Vuonna 2018
järjestetään 7-12 vuotiaille kolme leiriä, 13 – 17 vuotiaille kolme leiriä sekä LYX-päivät ja
18 – 30 vuotiaille 1-2 leiriä ja nuorisopäivät.
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Vuonna 2018 on viisi kansainvälistä leiriä: 7 – 12 vuotiaille WFDYS lastenleiri (auki), 13–
17 vuotiaille Pohjoismainen juniorileiri Suomessa, EUDY juniorileiri Slovakiassa, 18–30
vuotiaille Pohjoismainen nuorisoleiri Tanskassa ja EUDY nuorisoleiri Romaniassa.
Nuorisotoimikunta tukee nuorisotoimintaa ja se kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa.
Toimikunta valitaan vuosittain valtakunnallisilla viittomakielisillä nuorisopäivillä (paikka
auki). Leirien ja tapahtumien lisäksi nuorisotyön tehtävänä on tukea paikallisten
nuortenkerhojen ja yhdistysten toimintaa, tiedottaa sekä tehdä yhteistyötä kulttuuri- ja
nuorisoalalla olevien tahojen kanssa. Painotusalueita ovat YK:n lapsen oikeudet ja
vammaisten oikeuksien sopimus sekä lapsi- ja nuorisopolitiikka. Lisäksi osallistutaan
sidosryhmäyhteistyöhön, kuten Allianssi ry:n, opetus- ja kulttuuriministeriön ja muiden
nuorisoalan tilaisuuksiin.
Vuonna 2018 osallistutaan kansainväliseen nuorisoyhteistyöhön KPNN:n, EUDY:n ja
WFDYS:n toiminnan puitteissa, valmistellaan WFDYS:n hallituksen suomalaisen
puheenjohtajan hallitusedustuksiin liittyvät kokousmatkat sekä tiedotetaan järjestettävistä
leireistä ja muista kansainvälisistä nuorisotapahtumista ja tuetaan suomalaisten lasten ja
nuorten mahdollisuuksia osallistua kansainväliseen vaikuttamistyöhön.
Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö ja omarahoitus

Kulttuurituotanto
Kuurojen Liiton kulttuurituotannon tavoitteena on järjestää monipuolista viittomakielistä
kulttuuritarjontaa kaikenikäisille. Kulttuuritapahtumat ylläpitävät viittomakielistä kulttuuria ja
ne ovat tärkeitä tapaamispaikkoja, joissa myös eri sukupolvet kohtaavat. Vuonna 2018
järjestetään Kuurojen 30. valtakunnalliset kulttuuripäivät Hämeenlinnan Verkatehtaalla
26.–27.5.2018. Tapahtumatuotanto toteutetaan yhdessä järjestelytoimikunnan kanssa,
mukana ovat Hämeenlinnan kuurot ry ja Hämeenlinnan kaupunki. Jo kolmena edellisenä
vuonna järjestetty HELsign on saanut runsaasti hyvää palautetta, ja yhteistyötä tämän
tapahtuman toteuttamiseksi ollaan valmiita jatkamaan Helsingin kulttuurikeskus Stoan ja
muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi toimintavuonna aloitetaan vuoden 2019
kulttuuritapahtumien valmistelut.
Yhteistyötä jatketaan Työväenmuseo Werstaan kanssa Kuurojen museon kokoelmien
huolehtimiseksi. Liiton museotoimikunta tukee Kuurojen museon näyttelytoimintaa ja
museotoimikunta kokoontuu vuoden aikana 2 - 4 kertaa. Teatteri Totin kanssa tehdään
yhteistyötä yhteistyösopimuksen mukaisesti. Lisäksi yhteistyötä jatketaan muiden
kulttuuriorganisaatioiden kanssa, jotta myös muista kulttuuritapahtumista saataisiin
viittomakielisille saavutettavia.
Rahoitus: Taiteen edistämiskeskus (Taike) ja omarahoitus
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Sopeutusvalmennustoiminta
Sopeutumisvalmennus on sosiaalista hyvinvointia tukevaa kurssimuotoista toimintaa.
Kurssien tehtävänä on antaa neuvontaa ja valmennusta eri-ikäisille viittomakielisille ja
perheille elämän monilla osa-alueilla.
Vuonna 2018 järjestetään yksitoista kurssia: kaksi arjen tietotekniikkakurssia, kolme
perhekurssia, naisten kurssi, suomenruotsalaisten kuurojen kurssi, senioreiden kurssi,
työikäisten työttömien kurssi, arkitaitoja vahvistava kurssi sekä kuurojen vanhempien
kuulevien lasten kurssi (8 – 13-vuotiaat). Kurssit järjestetään eri puolilla Suomea
kilpailutuksen mukaisissa paikoissa. Kursseilla osallistujat saavat vertaistukea, neuvontaa,
mahdollisuuden vuorovaikutukseen omalla kielellä sekä virkistäytymistä. Yhteistyössä
Solaris-lomat ry:n kanssa tarjotaan viittomakielisille tuettuja lomia (3 aikuisten lomaa, 1
perheloma ja senioreiden loma).
Rahoitus: STEA (AK15)

ASIAKKAAN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TUKEMINEN
Tavoitteena on vahvistaa viittomakielisten yksilöiden ja perheiden omia
toimintaedellytyksiä ja osallisuutta. Pyritään siihen, että viittomakielisen asiakkaan arki on
hyvää ja toimivaa, ja että viittomakieliset ovat yhdenvertaisia yhteiskunnassa. Vuonna
2017 viittomakielisten palveluja kartoittanut selvitys mahdollistaa uusia näkökulmia
aluepalvelujen kehittämiseksi.

Keskitytään yksilötason asiakaslähtöiseen palveluun ja vertaistukeen sekä
verkostotyöhön. Seurantatietoa tullaan keräämään aluetyöntekijöiltä, kohderyhmältä ja
yhteistyötahoilta. Tietoa kerätään kyselyillä, haastatteluilla ja asiakaspalautteilla, joilla
vahvistetaan asiakkaan osallistamista palvelun kehittämiseen. Palveluohjauksen osalta
kerätään yksilöiden ja perheiden kokemuksia, ja ICT-ohjauksen osalta asiakkaiden tietoja
sähköisten palvelujen hyödyntämisestä. Seurantatiedon avulla voidaan kehittää palvelujen
vaikuttavuuden arviointia.

Palveluohjaus

Tavoitteena on toimia mahdollisimman matalan kynnyksen viittomakielisenä palvelu- ja
tukiverkostona – antamalla viittomakielistä ohjausta, neuvontaa ja tukea elämän eri
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tilanteissa oleville viittomakielisille, yksilöille ja perheille. Palvelu perustuu asiakkaan
tarpeisiin ja lähtökohtiin.

Toimintavuonna jatketaan yksilöllistä asiakastyötä asiakastapaamisten, etäyhteyksien,
kotikäyntien ja virastokäyntien muodossa. Asiakassuhteen hoito pyritään toteuttamaan
tarkoituksenmukaisesti ja joustavasti. Pyritään luomaan onnistumisia ja hyviä kohtaamisia
sekä tuottamaan tietoa viittomakielisten tilanteista ja yhteiskunnallisista ilmiöistä.
Palveluohjauksen seurantatiedon keruuta kehitetään, jotta viittomakielisten hyvinvointia
kuvaavaa tietoa voi tarkastella myös aihepiirteittäin.

Palveluohjaus järjestää vertaistapaamisia ja kerhoja pienryhmille. Lapissa järjestetään
kiertävä kerhotoiminta. Aluetyöntekijät käyvät liiton jäsenyhdistyksissä ja kerhoissa
tiedottamassa aluepalveluihin liittyvistä asioista. He osallistuvat myös tiedotus- ja
koulutustilaisuuksien järjestelyihin sekä tapahtumien järjestelyihin yhteistyössä muiden
toimijoiden kanssa. Tällöin tuetaan asiakkaiden osallistumismahdollisuuksia tapahtumiin.

Toiminnan tulevan vuoden kehittämiskohteina ovat aluerajoja ylittävä yhteneväinen
palveluohjaus ja suomenruotsalaista viittomakieltä käyttäville tarkoitettu palveluohjaus
sekä sote- ja maakuntauudistuksen läheisyys. Viittomakielisten hyvinvointimittarit
edistetään yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa.

Tieto- ja viestintätekniikan ohjaus (ICT –ohjaus)

Tavoitteena on, että asiakkaat asuinpaikastaan riippumatta pystyvät pitämään yhteyttä
muihin viittomakielisiin, voivat osallistua ja saada tietoa omalla kielellään sekä kykenevät
hoitamaan asioitaan mahdollisimman itsenäisesti etäyhteyksien ja sähköisten palveluiden
avulla. ICT-ohjaus tarjoaa viestintä- ja tietotekniikkataitoja koskevaa ohjausta
viittomakielisille kuuroille.
ICT-ohjaus tekee yksilöllistä asiakastyötä; neuvontaa ja ohjausta, ja järjestää ohjausta
pienryhmille. Osallistutaan kurssien järjestelyihin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Toiminnan tulevan vuoden kehittämiskohteina ovat ohjaus sähköisten palveluiden
käyttämiseen sekä tietoturvaan liittyvä tiedotus. Kehitetään ICT-vertaisohjaajatoimintaa.
Osallistutaan viittomakieliseen digikehittämiseen.
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Aluepalvelujen kehittäminen

Kärkihankkeena viittomakielisten palveluja kartoittavan yhteistyöryhmän toimintaa
jatketaan aluepalvelujen kehittämisessä. Tavoitteena on, että viittomakielisten yhteisöjen
sosiaalista hyvinvointia edistetään yhteistyössä viittomakielisten yksilöiden, yhteisöjen
toimijoiden, palveluntuottajien ja viranomaisten kanssa.
Viittomakielisten palveluja kartoittava selvitys valmistui vuoden 2017 lopulla. Selvityksen
pohjalta tehdään toimenpiteet ja aloitetaan maakuntavierailujen ja viranomaistapaamisten
valmistelu sekä tehdään uudelleen arviointi palveluohjauksen seurantatiedoista kyselyssä
vastausten perusteella. Tarkoituksena on tiedottaa saatavilla olevista viittomakielisistä
palveluista sekä etäpalveluista ja edistää yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa
alueuudistuksen (sote- ja maakuntauudistuksen) yhteydessä. Tämän ohella seurataan
asiakkaiden kokemuksia sote-uudistuksesta ja sen vaikutuksia heidän arkielämäänsä.
Tuotetaan tietoja viittomakielisten tilanteista.
Rahoitus: STEA (Ak6)

HALLINTO JA VIESTINTÄ
HR, taloushallinto ja sisäiset asiakaspalvelut
Henkilöstöhallinnossa jatketaan työtä jotka liittyvät arjen työn sujuvoittamiseen, oman työn
tehostamiseen sekä toiminnan yksinkertaistamiseen. Toiminnan kehittämisessä
jalkautetaan ja vahvistetaan henkilöstön osaamisen kehittämisen toimintamalleja.
Jalkautetaan HR-järjestelmän käyttöä henkilöstölle ja esimiehille.
Jatkamme panostusta Työn Ilon kehittämiseen. Tämä tarkoittaa yhteisiä toimintamalleja
esimerkiksi esimiestyön kehittämiseen, perehdytykseen sekä prosessien välisiin
yhteisöllisiin
työtapoihin.
Osana
työtyytyväisyyttä
kehitetään
organisaation
kollaboraatiotyökaluja henkilöstöviestinnän välineenä. Ym. asioihin järjestetään tarvittavaa
koulutusta.
Sisäisessä asiakaspalvelussa tulkkausvälityksen ja käännöstoiminnan osalta etsitään
keinoja yksinkertaistaa tilausprosessia asiakkaan näkökulmasta. Asiakkaiden kanssa
yhteistyössä luotua tilaus- ja palvelumallia jalkautetaan käyttöön. Käännöstoimintaa
ohjaavat priorisoinnit ja kielten käyttöä koskevat linjaukset otetaan käyttöön.
Edunvalvonnallisesta tulkkauksesta kertovan materiaalipaketin kehittelyä jatketaan.
HV-prosessissa kehitetään toimivat varamiessuunnitelmat.
Taloushallinnossa vakiinnutetaan rakennettuja talouden ohjauksen ja raportointien
toimintamalleja käyttöön. Järjestetään asiaan liittyvää tiedostusta ja koulutusta. Controlleryhteistyötä kehitetään. Laskutus- ja perintäprosessi otetaan kehitettäväksi asiaksi
yhteistyössä Rantalaisen sekä organisaation muiden prosessien kanssa.
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HV-prosessissa kehitetään asiakaspalautejärjestelmä omaan sisäiseen käyttöön. Lisäksi
osana organisaation toiminnan arviointia kehitetään jatkuvan arvioinnin menetelmiä
asiakaskuunteluun ja –kokemuksen kehittämiseen.

Digitalisaation hyödyntäminen ja kehittäminen prosessissa
Digitalisaation potentiaalia käytetään viittomakelisten aseman parantamiseen sekä
tavoitteena on turvata yhteiskunnan digitalisoituvien palvelujen saavutettavuus kuuroille.
Tavoitteena on myös jatkaa kustannustehokkaiden digitaalisten toiminta- ja
vuorovaikutusympäristöjen (mm. sosiaalinen media) kehittämistä, joissa viittomakieliset ja
heidän verkostonsa sekä Kuurojen Liitto voivat olla vuorovaikutuksessa, osallistua, välittää
tietoa sekä verkostoitua. Tiedonsaannin kehittäminen ja digitalisaatio tukevat sisällöillään
ja palveluillaan liiton kärkihankkeita.
Digiratkaisuilla voidaan parantaa joko asiakaskokemusta tai tehostaa sisäisiä
toimintaprosesseja. Vuoden toiminnassa painottuu jo käyttöönotettujen digitaalisten
ratkaisujen
(Sympa,
talousjärjestelmät,
kollaboraatiotyökalut)
jalkauttaminen.
Toimintavuoden aikana toteutetaan mahdollisesti Windows 10 käyttöönotto ja siihen
liittyvät koulutukset. Em. toteutuminen on riippuvainen Kiint. Oy Vatan selvityksistä ja
kilpailutuksista.
Vuonna 2017 alkanut digi-selvitystyö asiakkaita hyödyttävistä digiratkaisuista jatkuu sen
mukaan kuin rahoitusta kehittämistyölle on mahdollista saada. Tähän liittyy esim.
Järjestökioski-hanke, jossa on tavoitteena kehittää järjestölähtöinen palveluneuvonnan
työkalu yhdistysten ja muiden asiakkaiden käyttöön. Järjestökioskin käytännön jalkautus ja
kehitystyö tehdään yhteistyössä Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan prosessin kanssa ja sen
tiimoilta hankkeen edistyessä selvitetään erilaisia jatkokehittämismahdollisuuksia v. 2018
puolella.
Digikehittämistä jatketaan myös yhteistyössä muiden Vatan järjestöjen kanssa erityisesti
saavutettavuusasioissa ( esim. sote-uudistus ).
Kansallisen palveluarkkitehtuurin kehittämisen tiimoilta osallistutaan kehityshankkeisiin.
Tämä tarkoittaa julkisten digitaalisten palveluiden suunnitteluun osallistumista
esimerkkeinä suomi.fi ja palveluoppaat.
Osana digi-ratkaisuja kehitetään liiton järjestelmäarkkitehtuuria ja tiedonhallintaa
vastaamaan EU-tietosuojasäädösten sekä toiminnan ja asiakaskunnan tarpeisiin ja
vaatimuksiin. V. 2017 aloitetun kartoitus- ja suunnittelutyön tuloksena rakennetaan
yhteistyössä Vatan ICT-toimijoiden kanssa malli ja ohjeistus. Samassa yhteydessä
pyritään kehittämään sopimushallintaa ja asiakasrekistereitä.
V. 2018 aikana kilpailutetaan liiton verkkopalvelut ja siihen liittyvät konseptit yhteistyössä
Vatan ICT-tiimin kanssa.
Päivitetyt viestintä-, verkko- ja somestrategiat jalkautetaan arkeen samoin kuin perustettu
verkkotyöryhmä. Verkkotyöryhmän tavoitteena on parantaa asiakaskuuntelua, saada
jatkuvan arvioinnin foorumi sekä aktiivinen toimintamalli verkkopalveluiden kehittämiseen.
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Viestintä
Sisäisen viestinnän osalta ylläpidetään, kehitetään ja tuotetaan sisältöä uuteen 365pohjaiseen intraan yhteistyössä HR-koordinaattorin kanssa. Tavoitteena on lisätä
vuorovaikutteisuutta ja yhteisöllisyyttä lisääviä kanavia ja malleja: esimerkiksi Yammerin
avulla (nettipohjainen vuorovaikusta edistävä työkalu), ”Tutustu toisen työhön” -käytänteen
ja viittomakielisten kahvihetkien avulla.
Ulkoisen viestinnän painopisteinä ovat edunvalvonta ja erilaiset kampanjat sekä eri
kohderyhmien tiedonsaanti. Tavoitteena on, että a) liiton viestit tavoittavat viranomaiset ja
päättäjät, b) vaikuttaa myönteisesti suuren yleisön asenteisiin sekä tunnettuuden
lisääminen, c) että yhteistyöverkostot ja media tarttuvat liiton tarjoamiin aiheisiin ja d)
viittomakielisten tiedonsaannin parantuminen. Osallistutaan tapahtumiin, joissa em.
tavoitteet voidaan saavuttaa; esim. SuomiAreenaan. Tapahtumiin suunnitellaan oma
konsepti/strategia.
Yhdistysviestinnän tavoitteena on, että jäsenyhdistyksillä ja yhteisöllä on ajantasainen tieto
liiton toiminnasta. Viestintä myös tukee liiton ja yhdistysten välistä verkostotoimintaa. Liiton
verkkopalveluita (Yhdistyshuone ja Yhdistyshuone-FB) kehitetään vastaamaan paremmin
yhdistysten tiedonsaannin tarpeita. Vahvistetaan järjestöohjaajien ja tiedotuksen välistä
yhteistyötä. Yhdistysohjelman jalkautuksessa viestinnän rooli täsmentyy ohjelman
valmistuessa.
Kuurojen tiedonsaannin ja viittomakielisen viestinnän kehittämisen osalta Kuurojen
lehdellä on edelleen merkittävä rooli tiedonsaannin lähteenä sekä keskustelufoorumina
paitsi viittomakielisen yhteisön keskuudessa, myös tiedonvälityksen kanavana yhteisön
ulkopuolelle. Sen erityisenä tavoitteena on turvata niiden kuurojen tiedonsaanti, joita
verkkoviestintä tai viittomakielinen viestintä ei tavoita. Toimintakautena kehitetään lehden
digiversiota sekä konseptia yhteistyössä muun viestinnän kanssa.
Verkkostrategian päivitykseen liittyen kehitetään myös verkkosivuston sisällöntuotantoa ja
käytettävyyttä eri kanavissa ja kohderyhmissä. Vahvistetaan ja ajantasaistetaan tämän
seurauksena
henkilöstön
osaamista.
Kehitetään
verkon
analytiikkatyökalujen
hyödyntämistä ja luodaan jatkuvan arvioinnin menetelmiä verkkosivuston seurantaan.
Samalla selvitetään ja luodaan pelisäännöt verkkokyselyiden tekemiselle. Somen käyttöä
ylläpidetään ja kehitetään edelleen. Vahvistetaan liiton some-osaamista ja –osallistumista
yhteisömanageroinnin näkökulmasta.
Tiedonsaannin kehittämisen tavoitteena on kasvattaa saavutettavuutta ja viittomakielten
osuutta erityisesti julkisten palvelujen viestinnässä. Se tapahtuu mm. osallistumalla
Yleisradion viittomakielisiä ohjelmia kehittävän työryhmän kokoontumisiin, Design for All –
toimintaan sekä kumppanijärjestöjen yhteistyöhön (mm. Kuuloavain) ja laatimalla
lausuntoja. Toimintakautena vahvistetaan myös sanakirjatyön, viittomakielisen kirjaston ja
viestinnän yhteistoimintaa tiedottamisessa.
Tavoitteena on liiton viittomakielisten uutisten ja ajankohtaisten sisältöjen katsojamäärien
kasvattaminen. Ohjelmatuotannossa viittomakieltä äidinkielenään käyttäville tuotetaan
omakielistä, viittomakielistä, ohjelmaa. Ohjelmatuotannossa pyritään laajentamaan ja
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vahvistamaan sähköisen kanavan käyttöönottoa yhteistyössä aluetoiminnan ja muiden
kumppanien kanssa.
Ohjelmatuotantoa toteutetaan monipuolisesti eri tavoin ja niihin sisältyy esimerkiksi liiton
tärkeät tapahtumat, lasten ja nuorten ohjelmia, kielipoliittisen edunvalvonnan, soten ja
syrjintä- ja kansainvälisyys-teemat. Toimintavuonna uudistetaan kansainvälisen kuurojen
viikon formaattia.
Vahvistetaan viestinnän läpileikkaavaa
nuorisotyön ja kulttuurin kanssa.

prosessia

mm.

edunvalvonnan,

aluetyön,

Varainhankinta ja varainviestintä
Päivitettyyn verkko- ja viestintästrategiaan sisältyen vahvistetaan varainviestintää, jonka
tavoitteena on hakea yhteisiä toimintamalleja ja synergiaa varainhankinnan ja viestinnän
sisällöille, kohderyhmille sekä käytettäville kanaville. Tavoitteena on kasvattaa Kuurojen
Liiton ja sen jäsenyhdistysten tunnettuutta ns. suuren yleisön keskuudessa, kasvattaa
mahdollisuuksia yrityskumppanuuksiin sekä monipuolisempaan varainhankinnan
keinovalikkoon. Varainhankinnan vuosi 2018 on pääpiirteiltään samanlainen kuin vuosi
2017. Kirjekampanjointi jatkuu ja kehittämisen osalta suurimmat panostukset ovat
verkkokampanjoinnissa ja uusien keräystapojen kartoittamisessa ja/tai testauksessa. Myös
yhteistyötä ohjelmatuotannon ja viittomakielisen kirjaston kanssa kehitetään.
Tavoitellaan varainhankinnan kuukausilahjoittajien ja asiakasrekisterissä olevien
henkilöiden määrän kasvua esim. kehittämällä uusia varainhankinnan toimintamuotoja.
Kartoitetaan mahdollisuutta sähköisen uutiskirjeen lanseeraamiseen varainhankinnassa.
Kehitetään ja jalkautetaan varainhankinnan idearyhmän kautta yhteistyötä organisaatioon
ja yhteisöön. Varainhankinnan toiminnan painopisteessä on myös osallistuminen liiton
brändityöhön, työllisyyskampanjointiin ja eritoten pyrkiä hyödyntämään ajankohtaisia
yhteiskunnan teemoja osana kampanjointia.

Rahoitus: STEA (AY1 ja AK14), kuntien maksusitoumukset, UM ja omarahoitus.
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