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Yleistä



Yhdistyksemme toiminta perustuu jäsenten hyvinvointiin ja osallisuuteen. Kerhojen ja
toimikuntien kokoontumiset sekä yhdistyksen järjestämät jokaviikkoiset tapahtumat
muodostavat perustan koko yhdistyksen toiminnalle. Tämänkaltainen vertaistukitoiminta
vahvistaa jäsentemme tiedonsaantia ja osaamista monilla osa-alueilla.

Tällä hetkellä seniorit ovat suurin ja aktiivisin jäsenryhmä. On syytä muistaa, että seniorien
määrä vähenee nopeasti. Viittomakielisten nuorten jäsenmäärä on vähentynyt sukupolvesta
toiseen. Tätä on tärkeää huomioida, kun yhdistys suunnittelee tulevaisuuden toimintaa.
Toimintavuotena yhdistys jatkaa koko toiminnan kehittämis- ja uudistustyötä Kuurojen Liitto
ry:n yhdistysohjelman pohjalta. Samalla jatkamme yhdistyksen toiminnan analysointia,
yhdistyksen pitkän aikavälin suunnittelua, arvojen pohtimista, vision ja tavoitteiden
asettamista.

Yhdistyksen täytyy seurata tarkkaan suomalaista yhteiskuntaa, kuten Suomen hallituksen
kirjaukset viittomakielestä hallitusohjelma ja niiden toteutumista, esimerkiksi totuus-ja
sovintoprosessista. Tarvittaessa yhdistys voi tiedottaa asiasta jäsenilleen. Yhdistys tekee
yhteistyötä lähialueiden ja lähikaupunkien yhdistyksien kanssa, tarvittaessa yhdistys voi
tehdä vaikuttamistyötä muiden yhdistysten kanssa yhdessä. Soteuudistuksen myötä
yhdistys tulee vaikuttamaan vammaistyöryhmässä, jonka tehtävänä on valvoa ja vaikuttaa
vammaisneuvostoon.

Yhdistys hyödyntää eri työkaluja edunvalvonta- ja vaikuttamistyössä Helsingin kaupungin ja
mahdollisesti myös maakunnan tasolla. Tavoitteena on parantaa viittomakielisten palvelujen
yhdenvertaisuutta paikallisella tasolla. Yhdistys jakaa mahdollisia tietoja Kuurojen Liitolle
toimintaympäristössä tapahtuvista palvelujen heikennyksistä ja oikeuksien loukkaamisesta
yhteisen edunvalvonnan kehittämiseksi.

Yhdistyksen toteuttama toiminta
Yhdistyksen toteuttama toiminta koskee kaikkia jäseniä yleisesti. Jokaviikkoiset yhdistysillat
torstaisin toteutetaan eri teemoin, ne voivat olla jäsenten toivomia aiheita ja tiedotuksia
ajankohtaisista asioista. Yhdistys kokoontuu torstai-iltojen lisäksi myös kerran kuussa
lauantaisin.

Silloin tällöin on myös mahdollista järjestää viikonloppuisin luentoja tärkeistä aiheista tai
muita tapahtumia. Näiden lisäksi yhdistys voi järjestää koulutuksia eri aiheista jäsenten
tarpeiden mukaan yhteistyössä muiden tahojen kanssa kuten Kuurojen Liiton kanssa.

Yhdistys katsoo myös tärkeäksi juhlia perinteisiä merkkipäiviä kuten äitienpäivää,
isänpäivää, jouluviikkoa ja yhdistyksen merkkipäivää. Yhdistys haluaa tehdä myös
yhteistyötä Helsingin kaupungin kanssa viittomakielen liputuspäivänä.

Jäsenten parissa tehdyn kyselyn ja keskustelun pohjalta jäsenet ovat esittäneet monenlaisia
toiveita yhdistyksen toteutettavaksi. Nämä toiveet voidaan toteuttaa yhteistyössä kerhojen,
muiden alueiden kuurojen yhdistysten, vanhempien, koulujen, kansanopiston,
Humak-tulkkikoulutuksen ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.

Toteutettavaksi esitetään:



● Valtakunnalliset Kuurojen Kulttuuripäivät Helsingissä
● Luontoretkejä
● Tapaamisia ja keskusteluja yhdistyksen jäsenten ja kaupungin/kunnan virkamiesten

ja politiikkojen kanssa
● Osa tapahtumista voidaan toteuttaa verkossa

Vuosikokouksessa jäsenet voivat esittää ideoita tapahtumia, toimintasuunnitelmaa täytetään
vielä vuosikokouksen jälkeen.

Tiedotustoiminta ja viestintä
Jäsenille tiedotetaan edelleen niiden kanavien kautta, joita jäsenet itse käyttävät. Näitä ovat
mm. Teksti-TV, sosiaalinen media, ja yhdistyksen sääntöjen määräämät sähköiset ja
perinteisesti lähetettävät kirjeet. Sosiaalisessa mediassa viitotaan tapahtumia resurssin
mukaan. Lähetämme myös kuukausittainen jäsenkirjeen, jossa kerrotaan yhdistyksen
tulevista tapahtumista ja Uudenmaan alueella tapahtuvista viittomakielisistä tapahtumista.
Tämän lisäksi yhdistyksen tiedottaa tapahtumistaan Kuurojen Liiton yhdistyshuoneessa.

Lisäksi tehdään yhteistyötä kaupungin ja mahdollisen maakunnan kanssa, jotta maamme
viittomakielet otettaisiin huomioon heidän tiedotuksessaan ja digipalveluissaan.

Kerhot ja toimikunnat
Yhdistyksen alla olevat kerhot järjestävät kohderyhmille toimintoja ja tapahtumia.

Aktiivisia kerhoja ovat tällä hetkellä:
- Bridgekerho
- Naistenkerho
- Seniorikerho
- Askartelukerho

Kerhot, joiden toimintaa tulisi tukea ja kannustaa, ovat:
- Nuortenkerho NK
- Miestenkerho
- Sateenkaarikerho
- Kamerakerho
- International kerho

Toimikunnista jatkavat:
- Kahviotoimikunta
- Arkistointitoimikunta
- Historiatoimikunta
- Valokuvien tunnistustoimikunta
- Kuurojen kulttuuripäivien järjestelytoimikunta

Muita kerhoja ja toimikuntia perustetaan tarpeen mukaan hallituksen päätöksellä.

Toimitilat, huoneisto
Yhdistys toimii edelleen Kuutio-nimisessä toimitilassa. Osoite on Kauppakaarre 1, Helsinki.



Yhdistyksellä on vuokrattuna toimisto- ja kerhohuone. Yhdistyksellä on myös oikeus käyttää
Kuution monitoimitilaa ja kahviota. Yhdistyksellä on toistaiseksi voimassaoleva
vuokrasopimus varastotilasta.

Yhdistyksen omistama huoneisto Liisankatu 21 B 11 on vuokrattuna. Tarpeen mukaan
voidaan harkita huoneiston muuttamista asunnoksi.

Hallitus ja hallinto
Yhdistys järjestää maalis-huhtikuussa sääntömääräisen vuosikokouksen ja tarpeen mukaan
ylimääräisen kokouksen.

Hallitus kokoontuu paikan päälle tai verkossa kuusi kertaa vuodessa, tarpeen mukaan
enemmän. Hallitus huolehtii säännöissä ja toimintasuunnitelmassa mainittujen tehtävien
toteuttamisesta. Lisäksi hallitus vastaa taloudenhoidosta, talousarvion seurannasta ja
rahoituksen saannista yhdistyksen toimintaa varten.

Yhdistyksen hallintoa on pitkään hoidettu puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja
yhdistyksen rivijäsenten vapaaehtoistyön voimin. Tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan
yhdistys palkkaa työntekijän hoitamaan yhdistyksen tiedotuksia ja toimistoon liittyviä asioita,
helpottamaan hallituksen työskentelyä ja tekemään yhteistyötä kerhojen/toimikuntien
kanssa.

Varainhankinta
Pienimuotoinen varainhankinta toteutetaan edelleen jäsenmaksuilla, kahviotoiminnan
tuotoilla, arpajaisilla, Pieni Ele -keräykseen osallistumalla ja lahjoituksilla sekä osinko- että
vuokratuotoilla.

Yhdistys voi anoa apurahaa omaan toimintaansa ja hankkeisiin kaupungin eri avustuksia
myöntäviltä elimiltä sekä muista rahastoista.

Talous
Yhdistyksen sisällä tapahtuvaa rahaliikennettä hoitaa hallituksen valitsema rahastonhoitaja.

Yhdistyksen kirjanpidon hoitaa edelleen ulkopuolinen yritys, joka toimii yhteistyössä
rahastonhoitajan ja puheenjohtajan kanssa. Budjetin seuranta tapahtuu hallituksen
hyväksymän kirjanpitoyrityksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Yhdistys käyttää vuoden 2022 tehdyn taloudenhoidon pohjaksi taloussääntöjä. Yhdistyksen
talousasiat ja kirjanpidot ovat siirtyneet sähköiseen muotoon. Yhdistys käyttää sähköistä
ohjelmaa taloudenhoitoon ja kirjanpitoon.


