KURSSIKALENTERI
2019
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Aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit
Sopeutumisvalmennuskurssien tavoitteena on toimintakyvyn edistäminen.
AJANKOHDAT
JA PAIKKAKUNNAT:
20.-21.3.2019 Imatra,
Imatran kylpylä
26.-27.3.2019 Kajaani,
Scandic Kajanus
9.-10.4.2019
Järvenpää, Scandic
Järvenpää
15.-16.5.2019
Seinäjoki, Original
Sokos Hotel Lakeus
4.-5.6.2019 Kuopio,
Scandic Kuopio

Kursseille osallistujat saavat uutta tietoa
vertaisseurassa.

Alueelliset sopeutumisvalmennuskurssit
Kuuloliitto järjestää kahdeksan alueellista sopeutumisvalmennuskurssia vuonna 2019. Kuusi kursseista on tarkoitettu ikääntyneille kuulokojeen käyttäjille ja heidän läheisilleen, yksi taas työikäisille, ja yksi
kurssi on tinnituspainotteinen.
Kursseilla käsitellään kuuloon liittyviä teemoja ja kuulon vaikutusta
toimintakykyyn. Osallistujat saavat valmiuksia kuulokojeen käyttöön,
sekä tietoa kuulon apuvälineistä, kommunikaatiomenetelmistä ja
tulkkauspalvelusta. Vertaiskeskustelut huonokuuloisuudesta, läheisten
kokemuksista ja arjessa toimimisen keinoista ovat olennainen osa kurssiohjelmaa. Työikäisten kurssilla käsitellään myös työelämään liittyviä
asioita ja tinnituskurssilla poisoppimisen menetelmiä.
Kurssit sisältävät kahden päivän kurssiohjelman ja puolen vuoden
kuluttua järjestettävän jatkotapaamisen, jonka ajankohta sovitaan
kurssilla. Majoitus on kahden hengen huoneessa täysihoidolla. Kurssit
järjestetään Veikkauksen tuella ja ne ovat osallistujille maksuttomia.
Matkakuluista osallistujat vastaavat itse.

17.-18.9.2019 Kemi,
Scandic Kemi
28.-29.9.2019
Työikäisten kurssi,
Vantaa, Original
Sokos Hotel Vantaa
12.-13.11.2019
Tinnituspainotteinen
kurssi, Tampere,
Scandic Tampere
Station
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Lisätietoja ja hakemukset:
www.kuuloliitto.fi/palvelut/koulutukset-ja-kurssit
Hakemukset tulee lähettää viimeistään kuukautta ennen kurssin ajankohtaa, joko
sähköpostilla tai maapostina.
Hakemukset Imatran ja Järvenpään kursseille sekä työikäisten- ja tinnituskurssille: AnnaMaija Tolonen, Puutarhakatu 8 b F 607, 20100 Turku.
Hakemukset Kajaanin, Seinäjoen, Kuopion ja Kemin kursseille: Maria Timonen, Kuuloliitto ry,
PL 1188, 70211 Kuopio.
Kaikille hakijoille ilmoitetaan kurssivalinnasta kirjeellä noin kolme viikkoa ennen kurssia.
Valinnassa etusijalla ovat hakijat, jotka eivät aikaisemmin ole osallistuneet kuulon
sopeutumisvalmennukseen.

Huonokuuloisten eläkeläisten kurssit Kopolassa
Kurssit on tarkoitettu kuulokojetta käyttäville, kuulonkuntoutusta
tarvitseville huonokuuloisille eläkeläisille ja heidän perheenjäsenilleen. Kurssi pyrkii edistämään huonokuuloisen toimintakykyä ja
kuulovamman huomioimista jokapäiväisessä elämässä. Valinnassa
etusijalla ovat ensikertalaiset. Kurssin kustantaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Kurssi on osallistujille maksuton. Matkat jokainen osallistuja maksaa itse.
Viitotun puheen ja kokonaiskommunikaatiokurssi 7.-11.10.2019
Kurssi on tarkoitettu vaikeasti huonokuuloisille ja kuuroutuneille ja
heidän läheisilleen. Kurssille haetaan Kopolan hakemuslomakkeella. Kurssin kustantaa STEA ja se on osallistujille maksuton. Matkat
osallistuja maksaa itse.
Ci-kurssi 5.-7.11.2019
Kurssi on tarkoitettu sisäkorvaistutetta käyttäville sekä sitä harkitseville. Kurssin kustantaa STEA ja on osallistujille maksuton. Matkat osallistuja maksaa itse. Kurssille haetaan Kopolan hakemuslomakkeella.
Kursseille hakeminen
Kopolan hakemuslomake löytyy Kuuloliiton verkkosivuilta:
www.kuuloliitto.fi/palvelut/kopolan-kurssikeskus
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ELÄKELÄISTEN
KURSSIEN
AJANKOHDAT:
4.–8.3.2019
18.–22.3.2019
1.–5.4.2019
8.–12.4.2019
20.–24.5.2019
12.–16.8.2019
23.–27.9.2019
21.–25.10.2019

Lisätietoja:
Sanna Lehtoväre
sanna.lehtovare@
kuuloliitto.fi
p. 040 770 3803/
03-5522 111

Aikuisten ja lasten kuntoutuskurssit
Kuuloliiton tytäryhtiö Kuulo-Auris Oy toteuttaa Kelan kuntoutuspalveluja: kuulo- ja
kuulonäkövammaisten lasten/ perheiden
moniammatillista yksilökuntoutusta sekä
kuulo- ja kuulonäkövammaisten aikuisten
moniammatillista, harkinnanvaraista yksilökuntoutusta.

tai itse maksavat kuntoutujien. Lisätietoja
muista osallistumistavoista saa Kuulo-Auriksen henkilökunnalta.
Lisäksi Kuulo-Auris Oy tarjoaa kuuloalan
ammattilaiskoulutuksia opetushenkilöstölle, työterveydelle ja perheiden palveluille.
Koulutuspaketeista löytyy lisätietoa Kuulo-Auriksen verkkosivuilta: www.auris.fi/koulutus

Kuulo-Auris Oy:n kuntoutukseen voivat
osallistua myös muiden tahojen lähettämät
AJANKOHDAT:
Maaliskuu
1. jakso 11.-15.3.2019
2. jakso 19.-23.8.2019
Jatkojakso vuonna 2020
Maaliskuu:
sisäkorvaistutetta
käyttäville työikäisille
1. jakso 25.-29.3.2019
2. jakso 12.-16.8.2019
3. jakso 9.-13.12.2019
Maaliskuun ryhmiin
yksittäisiä paikkoja
vapaana.
Syyskuu
1. jakso 9.-13.9.2019
Jatkojaksot vuonna 2020
Marraskuu
1. jakso 25.-29.11.2019
Jatkojaksot vuonna 2020

Aikuisten kuntoutus
Kuulo- ja kuulonäkövammaiset aikuiset voivat hakea Kelalta harkinnanvaraisen kuntoutujan moniammatillisia yksilökuntoutusjaksoja. Kela tekee kuntoutuspäätöksen yleensä vuodeksi eteenpäin.
Jaksojen ajankohdat sovitaan asiakkaan ja Kuulo-Auriksen kanssa
yhdessä siten, että Kuulo-Auris kokoaa harkinnanvaraisista aikuisista kuntoutujista ryhmiä, jotta vertaistuki jaksoilla toteutuu.
Omaisen tai omaisten osallistuminen jaksoille on tärkeää. Perusteet omaisen osallistumiselle tulee mainita Kelan hakemuslomakkeessa sekä lääkärin suosituksessa (B-lausunto).

Näin haette aikuisten kuntoutukseen:
Aikuisten kuntoutukseen haetaan täyttämällä Kelan hakulomake
KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus).
Hakemukseen liitetään lääkärin B-lausunto. Hakemus liitteineen
lähetetään Kelaan.
Kuulo-Auris Oy
Iiris-keskus
Marjaniementie 74
00930 Helsinki
www.auris.fi
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Facebook: kuuloauris

Lasten kuntoutus
Moniammatillinen yksilökuntoutus, perheet/ Kela
Kuulo- ja kuulonäkövammaisten lasten ja nuorten yksilölliset harkinnanvaraisen tai vaativan kuntoutujan kuntoutusjaksot. Yksilökuntoutus toteutetaan laitos- tai avomuotoisesti
Kuulo-Auriksen tiloissa. Kuntoutus kestää enintään 15–20 vrk kolmena tai neljänä viiden
vuorokauden jaksona, mutta voidaan toteuttaa myös yhtenä tai kahtena viiden vuorokauden
jaksona riippuen Kelan päätöksestä. Yksilökuntoutuksen jaksot toteutetaan perheelle sopivina
ajankohtina ja kuntoutuspäätöksen voimassaolon aikana. Kuulo-Auris kokoaa kuntoutujista ja
heidän perheistään ryhmiä, jotta vertaistuki jaksoilla toteutuu.

Näin haet lasten kuntoutukseen:
l Lasten/perheiden kuntoutukseen voitte hakea täyttämällä Kelan hakulomakkeen KU132
harkinnanvarainen TAI KU104 vaativa kuntoutus
l Liittäkää hakemukseenne lääkärin B-lausunto (harkinnanvarainen kuntoutus) TAI kuntoutussuunnitelmaan lisätty suositus (vaativa)
l Lähettäkää hakemuksenne liitteineen Kelaan

Psykologin tinnituskonsultaatio
Psykologin tinnituskonsultaatio sopii kaikille, jotka haluavat tietoa tinnituksesta ja ääniyliherkkyydestä ja joilla tinnitusoireet vaikuttavat esimerkiksi sosiaaliseen elämään, voimavaroihin, työssä jaksamiseen ja vapaa-ajan toimintaan. Konsultaatio tarjoaa tietoa tinnituksesta
ja ääniyliherkkyydestä sekä ohjausta niihin liittyviin hallintakeinoihin ja hoitoihin. Ennen
konsultaatioon hakeutumista on suositeltavaa keskustella oman lääkärin tai hoitavan tahon
kanssa mahdollisten poissuljettavien diagnostisten sairauksien varmentumiseksi. Konsultaatio
ei sisällä kuulon tai korva-, nenä- ja kurkkualueen tutkimusta eikä näiden sairauksien diag
nosointia.

Tinnitushoito (CBT-menetelmin)
Pitkään jatkunutta ja elämänlaatua heikentävää tinnitusta ja ääniyliherkkyyttä hoidetaan
intensiivisellä psykologisella hoitomuodolla kognitiivisen käyttäytymisterapian (CBT) menetelmin. Tinnitushoidossa asiakas oppii uusia hallintakeinoja, joilla muuttaa tapaa tarkkailla ja
reagoida tinnitukseen ja ääniin. Tavoitteena on tinnituksen häiritsevyyden ja ääniyliherkkyyden vähentäminen sekä voimavarojen ja itsehallintakeinojen lisääntyminen. Asiakas saa myös
tukea tinnitukseen ja ääniyliherkkyyteen liittyviin psykologisiin liitännäishäiriöihin, kuten
ahdistukseen, masennukseen ja unettomuuteen.
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LEIRIEN AJANKOHDAT:
Etelä-Suomen lastenleiri, Enä-Sepän
leirikeskus, Vihti 3.6.–7.6.

Lapset ja nuoret
Lasten ja nuorten vuosi huipentuu kesäleireihin.
Leireillä tavataan vanhat ja uudet ystävät mukavan tekemisen parissa. Parhaat leikit ja pelit
järjestävät koulutetut ja turvalliset leiriohjaajat.
Leirien lisäksi sekä koululaisille että nuorille järjestetään Oulussa kerhotoimintaa.
Nuorisotoimikunta järjestää kesällä nuorten aikuisten NUTO-leirin 30.8. - 1.9.
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Pohjois-Suomen lastenleiri,
Hietasaaren leirikeskus,
Oulu 10.6.–14.06.
Valtakunnallinen nuorten leiri
Metsäkartanon nuorisokeskus
Rautavaara, 15.7.–19.7.
Lisätiedot:
Taneli Ojala p. 050 567 0748
taneli.ojala@kuuloliitto.fi

Kuuroutuneiden ja sisäkorvaistutekäyttäjien
vertaistapahtumat
CI-vertaisviikonloppu 10.-12.5.2019
Kopolan kurssikeskus

Kuuroutuneiden viikonloppu, 3.-5.5.2019
Rantapuisto, Helsinki

CI-viikonloppu 12.-15.9.2019
Paikka avoinna

Lisätietoa Tarja Kaikkonen:
tarja.kaikkonen@kuuloliitto.fi

Lisätietoa Margit Hassinen: 0400 802 669,
margit.hassinen@kuuloliitto

Tapahtumissa on kirjoitustulkkaus.

Harvinaiset-toiminta
Harvinaiset-toiminta on suunnattu henkilöille, joilla on kuulovamman sisältävä harvinainen vamma tai sairaus sekä heidän
läheisilleen. Toiminnan tapahtumista tiedotetaan Kuuloliiton Harvinaiset-toiminnan
HAIKU-uutiskirjeessä, Kuuloliitto Harvinaiset
Facebook-sivuilla ja Kuuloliiton verkkosivuilla osoitteessa www.kuuloliitto.fi. Kuuloliiton
verkkosivuilla on myös linkki HAIKUuutiskir-

jeen tilaukseen. Tilauspyynnön voi lähettää
myös sähköpostitse: paivi.vataja@kuuloliitto.fi
Lisätietoja Harvinaiset-toiminnasta
saa Päivi Vatajalta:
paivi.vataja@kuuloliitto.fi,
p. 050 571 7884 7

Satakieliohjelma
Satakieliohjelman kohderyhmänä ovat
vaikeasti kuulovammaiset lapset ja nuoret,
heidän perheensä sekä lasten ja nuorten
kanssa työskentelevä ammattihenkilöstö.
Ohjelman puitteissa järjestetään tiedotusja koulutustoimintaa sekä vertaistoimintaa.

Satakieliohjelman tapahtumatiedot löytyvät osoitteesta:
www.satakieliohjelma.fi
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Tuetut lomat
Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry
(MTLH ry) järjestää eri puolilla Suomea
huonokuuloisille aikuisille ja heidän läheisil-

leen suunnattuja lomia. Lomat toteutetaan
yhteistyössä Kuuloliiton kanssa.

Tavoitteena on, että osallistujat tapaavat muita huonokuuloisia ja saavat vertaisseuran kautta tukea ja voimavaroja. Lomalla tulee selviytyä
itsenäisesti tai oman avustavan henkilön kanssa.
Lomaan sisältyy täysihoito, majoitus kahden hengen huoneessa tai
perhekoon mukaisissa huoneissa/huoneistoissa sekä yleinen vapaa-ajanohjelma ja mahdollisuus allasosaston ja kuntosalin käyttöön. Kuuloliitosta on mahdollisuuksien mukaan lomilla mukana vapaaehtoinen
vertaisohjaaja. Kuuloliitto järjestää pääsääntöisesti yhden kuuloaiheisen keskusteluluennon lomaviikolla. Lapsiperhelomilla on perheen yhteistä ohjelmaa, sekä eri-ikäisille lapsille suunnattua ohjelmaa,
ryhmäkeskusteluja vanhemmille ja 1-3 vuotiaiden lastenhoito (4 x 2h). Loman omavastuuosuus on 20
€/hlö/vrk, alle 17-vuotiaat veloituksetta. Matkakuluista lomalaiset vastaavat itse

TUETUT LOMAT LAPSIPERHEILLE, MISSÄ JOLLAIN PERHEENJÄSENELLÄ ON KUULOVAMMA

”Voimaa vertaisuudesta – lomat lapsiperheille”
Lomapaikka
Ikaalisten Kylpylä (Ikaalinen)
Sport & Spa Hotel Vesileppis Oy
(Leppävirta)

Loma-aika
14.07.2019 -19.07.2019

Hakuaika päättyy
14.4.2019

21.07.2019 -26.07.2019

21.4.2019

TUETUT LOMAT HUONOKUULOISILLE AIKUISILLE JA HEIDÄN LÄHEISILLEEN

”Voimaa vertaisuudesta – loma omatoimisille aikuisille”
Lomapaikka
Hotelli Niilanpää (Saariselkä /Inari)
Imatran Kylpylä (Imatra)
Kuntoutumiskeskus Apila
(Kangasala/Tampere)
Santa´s Resort & Spa Hotel Sani
(Kalajoki)
Kylpylähotelli Kunnonpaikka (Kuopio)
Kivitippu SPA (Lappajärvi)

Loma-aika
18.08.2019 -23.08.2019
18.08.2019 -23.08.2019

Hakuaika päättyy
18.5.2019
18.5.2019

26.08.2019 -31.08.2019

26.5.2019

25.08.2019 -30.08.2019
22.09.2019 -27.09.2019
29.09.2019 -04.10.2019

25.5.2019
22.6.2019
29.7.2019
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MTLH ry:n lomille hakeminen
Hakuaika loppuu 3 kk ennen loman alkua. Hakemus tulisi
tehdä mieluiten sähköisenä, linkki sähköiseen hakemukseen lotu.lomajarjestot.fi/t/MTLH/calendar/list. Hakemuksen
voi myös tulostaa MTLH:n sivuilta.
Lomahakemukset palautetaan osoitteella:
Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry, Ruoholahdenkatu 8, 4. krs,
00180 Helsinki.
Tutustu hakemuksen täyttöohjeisiin huolellisesti, sillä puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei huomioida! Perusteluiksi hakemukselle on syytä kirjoittaa erityisesti kuulotilanteeseen liittyviä
asioita. MTLH tekee lomavalinnat hakemuksessa kuvattujen perustelujen pohjalta.
Hakemukseen on merkittävä sille varattuun kohtaan tieto
järjestöstä ja kohderyhmästä, jonka varaamaa lomajaksoa
anotaan ”Kuuloliitto/Aluetyö”. Lomatuen hakeminen ei edellytä Kuuloliiton paikallisyhdistyksen jäsenyyttä. Tuetun loman
voi saada korkeintaan joka toinen vuosi. Myönteisistä lomatukipäätöksistä ilmoitetaan lomatuen saajalle noin 2 kk ennen
loman alkamispäivää.

Lisätietoja:
MTLH ry p. 010 2193 460, arkisin klo 9-13, tai Mia Kalpa,
p. 040 455 7067, mia.kalpa@mtlh.fi
Kuuloliitto ry:
Riitta Pulkkinen (Imatran Kylpylä) 0400 750 566,
riitta.pulkkinen@kuuloliitto.fi
Maria Timonen (Kunnonpaikka) 0400 903 407,
maria.timonen @kuuloliitto.fi
Tiina-Maija Leinonen (Sani) 0400 168 164,
tiina-maija.leinonen@kuuloliitto.fi
Päivi Kostamo (Hotelli Niilanpää ja lapsiperhelomat Ikaalisissa ja
Leppävirralla) 0400 394 135,
paivi.kostamo@kuuloliitto.fi
Tuija Vuori (Kivitippu ja Apila) 0400 802 668,
tuija.vuori@kuuloliitto.fi
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Omakustanteiset loma- ja viikonlopputapahtumat
Kopolan kurssikeskuksessa
Omakustanteiset loma- ja viikonlopputapahtumat on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille. Lomatapahtumien hintaan kuuluvat
ruokailut, majoitus ja ohjelma. Viikonlop-

puihin ei sisälly liinavaatteita mutta ne voi
saada 15 euron lisähintaan Kopolasta tai
tuoda itse. Viikonloput alkavat perjantai-iltana, jolloin tarjolla on iltapalaa ja sauna.
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TAPAHTUMA
Kommunikaatioviikonloppu
Hyvinvointiviikonloppu (KKY järjestää)
Punoen ja taivutellen-Hopeakorukurssi
Neulontaviikonloppu
Viitotun puheen viikonloppu
”Mitä meille kuuluu?”-vertaistapaaminen
CI-viikonloppu
Viitotun puheen kesäpäivät
Frisbeeviikonloppu
Kesäpäivät (KKY järjestää)
Retkeilyviikonloppu
IT-kurssi (KKY järjestää)
Musiikkiviikonloppu (KKY järjestää)
Viitotun puheen viikonloppu
Neulontaviikonloppu

HINTA
120 €
110 €
120 €
+ materiaalimaksu
120 €
120 €
120 €
120 €
200 €
120 €
200 €
120 €
110 €
110 €
120 €
120 €

AJANKOHTA
22.2.–24.2.
15.3.–17.3.
29.3.–31.3.
12.4.–14.4.
26.4.–28.4.
2.5.–4.5. tai 10.–12.9.
10.5.–12.5.
6.8.–9.8.
9.8.–11.8.
19.8-22.8.
6.9.–8.9.
13.9.–15.9.
18.10.–20.10.
25.10.-27.10.
25.10.–27.10.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Sanna Lehtoväre, p. 040 770 3803/ 03-5522 111, sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi

11

Ilkantie 4
00400 Helsinki
www.kuuloliitto.fi | info@kuuloliitto.fi
p. 09 580 3370 (maanantaisin klo 9–15)
Facebook: Kuuloliitto | Twitter: @Kuuloliitto
Kopolan kurssikeskus
Velisjärventie 58
17800 Kuhmoinen
www.kopolakuhmoinen.fi | sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi
p. 03 552 2111 tai 040 770 3803
Kuulo-Auris Oy
Iiris-keskus
Marjaniementie 74
00930 Helsinki
www.auris.fi | asiakaspalvelu@auris.fi
Lisää tapahtumia löydät Kuuloliiton verkkosivuilta:
www.kuuloliitto.fi/ajankohtaista/tapahtumat
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