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Osallistuin yhdistyksemme edustajana Kuuloliiton liittokokoukseen, joka pidettiin lokakuun lopussa
Valkeassa Talossa Helsingissä. Kokouksessa palattiin vanhaan käytäntöön siinä mielessä, että 
kokoukseen saattoi osallistua paitsi etänä niin myös fyysisesti paikalle tulemalla. Paikalla olleessa 
kokousväessä oli havaittavissa selvää innostuneisuutta päästä tapaamaan vanhoja tuttuja, vaikka 
uudet säännöt rajaavatkin osallistujamäärän vain maksimissaan yhteen per yhdistys. Uudet säännöt 
antavat yhdistyksille mahdollisuuden valtuuttaa toisen yhdistyksen edustajan käyttämään 
äänioikeuttaan. Kaikista yhdistyksistä ei siis edustajaa välttämättä ollut lainkaan paikalla.

Kokoukseen ja sitä edeltäneeseen seminaariin osallistui 49 edustajaa, joista 20 oli paikalla. Lisäksi 
paikalla olivat Kuuloliiton hallituksen jäsenet sekä Kuuloliiton virkailijoita.

Seminaarissa käsiteltiin pitkälti seuraavana päivänä itse kokouksessa päätettäviksi esitettäviä 
asioita, Kuuloliiton graafisen ilmeen uudistamista, yhdistysten uusia mallisääntöjä sekä Liiton 
uudistettua merkkisääntöä.

Nämä kaikki kolme hyväksyttiin itse kokouksessa. Yhdistysten näkökulmasta tärkein asia oli uudet 
mallisäännöt, jotka tulevat meidänkin yhdistyksemme osalta hyväksyttäviksi kevätkokouksessa 
2023. Mallisäännöt on päivitetty vastaamaan Kuuloliiton uusia sääntöjä, jotka hyväksyttiin ja 
otettiin käyttöön pari vuotta sitten.

Kuuloliiton uusi graafinen ilme tulee käyttöön asteittain. Se korvaa jo aika monta vuotta käytetyn 
nykyisen liikemerkin ja muun graafisen materiaalin. Merkkisäännön uudistuksessa on kyse niistä 
säännöistä, joiden perusteella liitto myöntää kunniamerkkejä jäsenilleen. Sääntöjä tarkistettiin ja 
virtaviivaistettiin vanhaan verrattuna.

Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin Kuuloliiton tilinpäätös vuodelta 2021 sekä liiton 
toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2023.

Leimaa antavaa kokoukselle oli se, että kokouksen aikana käytettiin varsin vähän puheenvuoroja. 
Aiempiin vuosiin verrattuna kokouksessa oli läsnä huomattavan vähän osallistujia. Uusien 
sääntöjen mukanaan tuoneet muutokset vaikuttavat siten, että Liittokokouksessa jäsenkunta ei enää 
samassa määrin tapaa toisiaan ja pääse keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Tarvetta 
keskustelufoorumeille on. Tulevaisuus näyttää miten tämä asia saadaan kuntoon.

Huolta herätti myös Kuuloliiton jäsenkunnan määrän vähentyminen. Nyt jäsenistön määrä on 
hieman yli 14 000. Muutama vuosi sitten luku oli yli 16 000. Keskeinen haaste tulevalle 
toiminnallemme on se, miten pystymme saamaan uusia jäseniä. Kuuloliiton ja jäsenyhdistysten 
pitää voida kehittää toimintaansa siten, että se kannustaa ihmisiä osallistumaan ja olemaan mukana 
yhdistysten toiminnassa. Siihen tarvitaan meidän kaikkien panostusta. Oma yhdistyksemme on ollut
hyvin aktiivinen uusien jäsenten mukaan saamisessa. Tämä asia on meillä aika hyvässä kunnossa, 
vaikka vaatiikin meiltä jatkuvaa huomiota ja tarkkailua.
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