
  

 
 
 
Kuulo-Auris tarjoaa laadukasta moniammatillista Kelan 
yksilökuntoutusta lapsille ja nuorille 
 
 
 
 

Kenelle   Kuulo- ja kuulonäkövammaiset lapset ja nuoret perheineen 

Kelan status   Harkinnanvarainen tai vaativa 

Paikka  Yksilökuntoutus toteutetaan laitos- tai avomuotoisesti Kuulo-Auriksen tiloissa, 
Iiris-keskuksessa. 

Kuntoutuksen kesto  Kuntoutus kestää enintään 15-24 vrk. Jaksot toteutetaan kahtena - neljänä 5vrk 
jaksoina arkipäivisin, riippuen Kelan päätöksestä. 

Kuntoutuksen ajankohta Jaksoja räätälöidään perheelle sopiviin ajankohtiin kuntoutuspäätöksen 
voimassaoloaikana. Kuntoutujista ja heidän perheistään kootaan ryhmiä, 
jotta vertaistuki toteutuu. 

 

 
 
Alkavien ryhmien ajankohdat ja suositukset ikäluokittain 2018 
 

Helmikuu (kaikenikäisille) 26.2. – 2.3. 

Maaliskuu (peruskoulunsa päättävät ja ammatinvalintaa pohtivat) 26.3. – 29.3. 

Huhtikuu (koulunsa aloittavat) 16.4. – 20.4. 

Toukokuu (svenskspråkig grupp, unikt tillfälle, vänligen kontakta oss!) 21.-25.5. 

Lokakuu (alakouluikäiset) 1.10. – 5.10. 

Marraskuu (alle kouluikäiset) 26.11. – 30.11.  

 
Alkavien ryhmien lisäksi Kuulo-Auriksessa toteutuu jatkuvasti jo alkaneita ryhmiä, joihin voitte liittyä tarpeenne 
mukaan, kunhan ryhmään mahtuu. Aikataulut näkyvät alla. Muodostamme tarvittaessa lisää alkavia ryhmiä. 
Lisätietoa on ajantasaisesti nettisivuillamme. Voitte myös aina soittaa! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Kaikki jaksomme vuonna 2018, sisältäen alkavat ryhmät 
Kuukausi  Päivämäärä ja kohderyhmä Lisätietoja 

   

Tammikuu 22.-26.1.2018  (jatkojakso vuodelta 2017. Ryhmään 
mahtuu uusia yksilöllisen päätöksen 
saaneita perheitä!) 

   

Helmikuu 26.2.-2.3.2018 KAIKENIKÄISILLE 
 

(2. jakso 30.7.-3.8.2018 ja 3.jakso 19.-
23.11.2018) 

   

Maaliskuu 5.3.-9.3.2018  (jatkojakso vuodelta 2017. Ryhmään 
mahtuu uusia yksilöllisen päätöksen 
saaneita perheitä!) 

   

 26.-29.3.2018 PERUSKOULUNSA 

PÄÄTTÄVÄT 
 

(2. jakso 11.-15.6.2018 ja 3. jakso 17.-
21.9.2018) 

   

Huhtikuu 16.-20.4.2018 KOULUNSA ALOITTAVAT 

 
 (2. jakso 15.-19.10.2018 ja 3. jakso vuonna 
2019) 

   

Toukokuu 14.-18.5.2018  
 
 
 
21.-25.5.2018 RUOTSINKIELISTEN 

RYHMÄ /SVENSKSPRÅKIG GRUPP 

 
 
28.5.-1.6.2018 

(jatkojakso vuodelta 2017. Ryhmään 
mahtuu uusia yksilöllisen päätöksen 
saaneita perheitä!) 
 
(2. jakso 22.-26.10.2018, 3. jakso keväällä 
2019) 
 
 
(jatkojakso vuodelta 2017. Ryhmään 
mahtuu uusia yksilöllisen päätöksen 
saaneita perheitä!) 

   

Kesäkuu 11.-15.6.2018 (2. jakso/Peruskoulunsa päättävät) 

Heinäkuu 30.7.-3.8.2018  (jatkojakso vuodelta 2018. Ryhmään 
mahtuu uusia yksilöllisen päätöksen 
saaneita perheitä!) 

   

Elokuu 27.-31.8.2018  (jatkojakso vuodelta 2017. Ryhmään 
mahtuu uusia yksilöllisen päätöksen 
saaneita perheitä!) 

Syyskuu 17.-21.9.2018 (3. jakso/Peruskoulunsa päättävät) 

Lokakuu 1.-5.10.2018 ALAKOULULAISET  

 
 

(jatkojaksot vuonna 2019) 
 

 8.-12.10.2018 
 
 
 
22.-26.10.2018 
 

(jatkojakso vuodelta 2017. Ryhmään 
mahtuu uusia yksilöllisen päätöksen 
saaneita perheitä!) 
 
(2. jakso/Ruotsinkielisten ryhmä) 

 29.10.-2.11.2018 (2. jakso/Koulunsa aloittavat) 
   

Marraskuu 19.-23.11.2018 
 
 
26.-30.11.2018 ALLE KOULUIKÄISET 

(jatkojakso vuodelta 2018. Ryhmään 
mahtuu uusia yksilöllisen päätöksen 
saaneita perheitä!) 
(jatkojaksot vuonna 2019) 



  

 
Näin haet lasten moniammatilliseen yksilökuntoutukseen Kuulo-Aurikseen 
 
Kelan hakulomake  KU132 harkinnanvarainen TAI KU104 vaativa kuntoutus  
 
Täyttäkää hakemuksenne huolellisesti ja mainitkaa seuraavat asiat: 
 
Minne?   Kuntoutuksen toteuttaja Kuulo-Auris Oy 
 
Mikä kuntoutusmuoto?  Valitkaa ”moniammatillinen yksilökuntoutus” 
 
Laitos- vai avomuoto? Laitosmuotoinen kuntoutus sisältää päiväohjelman, majoituksen 

ruokailuineen ja osallistumisoikeuden iltaohjelmaan. 
Suosittelemme laitosmuotoista kuntoutusta vertaistuen 
mahdollisuuden ja kuntoutukseen keskittymisen vuoksi. 
 
Avomuotoinen kuntoutus sisältää päiväohjelman, lounaan ja 
välipalat. Avomuotoisella päätöksellä ei voi osallistua 
iltaohjelmaan, päivälliseen ja iltapalaan eikä yöpyä Kuulo-
Auriksen tiloissa 
 

Kuntoutuksen ja avun tarve Millaisia haasteita kuulo- tai kuulonäkövamma lapselle/nuorelle 
ja/perheelle aiheuttaa? 

 
Kuntoutuksen tavoitteet Pohtikaa hakemukseenne konkreettisia tavoitteita 

lapselle/nuorelle ja perheelle. Kuntoutuksen tarkoitus on 
parantaa toimintakykyä arjessa. 

 
 

Liittäkää hakemukseenne lääkärin B-lausunto (harkinnanvarainen kuntoutus) TAI 
kuntoutussuunnitelmaan lisätty suositus (vaativa)  
 
Lähettäkää huolellisesti täytetty hakemuksenne liitteineen Kelaan. Pyydämme kertomaan 
hoitovastuulliseen sairaalaan, kun olette lähettäneet hakemuksenne.   
 
Kuulo-Auris Oy:n kuntoutukseen on mahdollista ottaa myös muiden tahojen lähettämiä tai itse maksavia 
kuntoutujia 
 
TERVETULOA! 

Lisätietoja: 
Kristiina Laakso   Marianne Montonen  
kristiina.laakso@auris.fi  marianne.montonen@auris.fi  
p. 050 5118046   p. 044 752 5568  
 
Kuulo-Auris Oy 
Iiris-keskus    www.auris.fi 
Marjaniementie 74  www.facebook.com/kuuloauris 
00930 Helsinki  Kelan sivut: www.kela.fi 
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