Kurssikalenteri

2021

Kuuloliiton alueelliset kuulokurssit
Kuuloliitto järjestää kymmenen alueellista kuulokurssia (2pv+1pv) vuonna 2021. Kahdeksan kurssia
on suunnattu ikääntyneille kuulokojeen käyttäjille, yksi kurssi on tarkoitettu työikäisille ja yksi kurssi on tinnituspainotteinen. Kaikkiin kursseihin voi myös läheinen osallistua.

Ajankohdat:
17.-18.3.2021
21.-22.4.2021
19.-20.5.2021
14.-15.9.2021
28.-29.9.2021
6.-7.10.2021
20.-21.10.2021
27.-28.10.2021
10.-11.11.2021
24.-25.11.2021

Kouvola (kurssi täynnä)
Kemijärvi (kurssi täynnä)
Jyväskylä, Scandic Laajavuori
Rokua, Health & Spa Hotel
Vaasa (paikka avoin)
Lahti (paikka avoin)
Turku (paikka avoin)
Joensuu (paikka avoin)
Tinnituspainotteinen kurssi (paikka avoin)
Työikäisten kurssi (paikka avoin)

Kurssien tavoitteena on tarjota ikääntyneille, työikäisille, tinnituksesta kärsiville ja heidän läheisilleen mahdollisuus toisten samassa tilanteessa olevien kohtaamiseen. Vertaiskeskustelut ja läheisten
kokemukset kuulon tuomista haasteista sekä arjessa toimimisen keinoista ovat osa kurssiohjelmaa.
Kursseilla käsitellään kuuloon liittyviä teemoja ja kuulon vaikutusta toimintakykyyn. Osallistujat
saavat valmiuksia kuulokojeen käyttöön, sekä tietoa kuulon apuvälineistä, kommunikaatiomenetelmistä ja tulkkauspalvelusta.
Työikäisten kurssilla käsitellään myös työelämään liittyviä kuulon tuomia haasteita ja pohditaan
yhdessä keinoja työssä jaksamiseen. Tinnituskurssilla perehdytään kuuloaistin toimintaan ja tinnituksen poisoppimisen menetelmään.
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Kurssit sisältävät kahden päivän kurssiohjelman ja puolen vuoden kuluttua järjestettävän jatkotapaamisen, jonka ajankohta sovitaan kurssilla. Tinnituskurssilla ei ole jatkopäivää. Majoitus on kahden hengen huoneissa täysihoidolla. Kurssit ovat osallistujille maksuttomia. Matkakuluista osallistujat vastaavat itse.
Lisätietoa ja hakemukset:
Kuuloliiton verkkosivut: www.kuuloliitto.fi
Kuntoutussihteeri Maria Timonen p. 0400 903 407,
maria.timonen@kuuloliitto.fi
Suunnittelija Sanna Lehtoväre p. 040 770 3803,
sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi
Hakemukset tulee lähettää viimeistään kuusi viikkoa
ennen kurssin ajankohtaa, joko täyttämällä sähköinen
hakemus Kuuloliiton verkkosivuilla tai lähettämällä
se postilla/sähköpostilla.
Hakemukset Vaasan, Lahden ja Turun kursseille:
Sanna Lehtoväre, Kopolan kurssikeskus, PL 11,
Velisjärventie 50, 17801 Kuhmoinen.
Hakemukset Jyväskylän, Rokuan, Joensuun sekä
tinnitus- ja työikäis-tenkurssille: Maria Timonen,
Kuuloliitto ry, PL 1188, 70211 Kuopio.
Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnasta kirjeellä noin kolme viikkoa ennen kurssia. Valinnassa etusijalla ovat hakijat, jotka eivät ole aikaisemmin osallistuneet kuulon sopeutumisvalmennukseen.
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Kuulokurssit
Kopolassa
Kuuloliiton Kopolan kurssikeskus järjestää kymmenen kuulokurssia (5pv) vuonna 2021 ikääntyneillkuulokojeen käyttäjille ja heidän läheisilleen.

Ajankohdat:
8.-12.3.2021
22.-26.3.2021
12.-16.4.2021
3.-7.5.2021
17.-21.5.2021
23.-27.8.2021
6.-10.9.2021
20.-24.9.2021
11.-16.10.2021
8.-12.11.2021
Kurssien tavoitteena on tarjota ikääntyneille ja heidän läheisilleen mahdollisuus toisten samassa
tilanteessa olevien kohtaamiseen. Vertaiskeskustelut ja läheisten kokemukset kuulon tuomista haasteista sekä arjessa toimimisen keinoista ovat osa kurssiohjelmaa. Kursseilla käsitellään kuuloon
liittyviä teemoja ja kuulon vaikutusta toimintakykyyn. Osallistujat saavat valmiuksia kuulokojeen
käyttöön, sekä tietoa kuulon apuvälineistä, kommunikaatiomenetelmistä ja tulkkauspalvelusta.
Kurssit sisältävät viiden päivän kurssiohjelman. Majoitus on kahden hengen huoneissa täysihoidolla.
Kurssit ovat osallistujille maksuttomia. Matkakuluista osallistujat vastaavat itse.
Lisätietoa ja hakemukset: www.kuuloliitto.fi, Suunnittelija Sanna Lehtoväre p. 040 770 3803,
sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi. Hakemukset tulee lähettää viimeistään kuusi viikkoa ennen kurssin
ajankohtaa, joko sähköpostilla/postilla seuraavasti: Kopolan kurssikeskus, PL 11, Velisjärventie 50,
17801 Kuhmoinen.
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Omakustanteiset loma- ja viikonlopputapahtumat
Kopolan kurssikeskuksessa
Omakustanteiset loma- ja viikonlopputapahtumat on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille. Tapahtumien hintaan kuuluvat ruokailut, majoitus ja ohjelma. Tapahtumiin ei sisälly liinavaatteita, mutta ne
voi saada 15 euron lisähintaan Kopolasta tai tuoda itse. Tapahtumat alkavat perjantai-iltana, jolloin
tarjolla on iltapalaa ja sauna. Hinta: 130 €/hlö.

Ajankohdat:
12.-14.3.2021
16.-18.3.2021
23.-25.4.2021
7.-9.5.2021		
25.-27.5.2021
3.-5.9.2021		
14.-16.9.2021

Lentopallo/Neulontaviikonloppu
Mitä meille kuuluu? -vertaistapaaminen
Lauluja viittoen viikonloppu
Hyvinvointi/Neulontaviikonloppu
Mitä meille kuuluu? -vertaistapaaminen
Frisbee/Neulontaviikonloppu
Mitä meille kuuluu? -vertaistapaaminen

Lisätietoja: Kuuloliitto ry, Kopolan kurssikeskus, Velisjärventie 50, PL 11, 17801 Kuhmoinen
Sanna Lehtoväre, sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi, p. 0407703803 / 03 55 22 111
www.kopolakuhmoinen.fi
Facebook sivut: Kopola Kuhmoinen
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Lapset ja nuoret
Lasten ja nuorten vuosi huipentuu
kesäleireihin. Leireillä tavataan vanhoja ja
uusia ystäviä mukavan tekemisen parissa.
Lisäksi järjestetään alueellisia tapahtumia sekä
verkkotapahtumia, joiden ajankohdista ja
paikoista ilmoitetaan: www.kuuloliitto.fi.
Myös leirien tarkemmat sijainnit tarkentuvat
lähempänä ajankohtaa. Seuraa verkkosivujemme
tapahtumakalenteria!
7.-11.6.2021 Etelä-Suomen lastenleiri
28.6.-2.7.2021 Pohjois-Suomen lastenleiri
26.-30.7. Valtakunnallinen nuortenleiri
Lisätietoja: Taneli Ojala, p. 050 567 0748, taneli.ojala@kuuloliitto.fi

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 HAIKU-uutiskirjeen tilaukseen.
Lisätietoja: Päivi Vataja, p. 050 571 7884, paivi.vataja@kuuloliitto.fi

Kuuroutuneiden vertaistapahtumat

			

Kuurotuneiden viikonloppu järjestetään loppuvuodesta. Tapahtumasta tiedotetaan tarkemmin Kuuloliiton verkkosivuilla ja Kuuloviesti-lehdessä.
Lisätietoa: Tarja Kaikkonen, tarja.kaikkonen@kuuloliitto.fi
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Tuetut lomat huonokuuloisille aikuisille
ja lapsille läheisineen
Voimaa vertaisuudesta -lomat omatoimisille aikuisille:

				
Ajankohdat:

22.8.-27.8.2021
29.8.-3.9.2021
5.9.-10.9.2021
6.9.-11.9.2021
26.9.-1.10.2021
27.9.-2.10.2021

Santa´s Resort & Spa Hotel Sani (Kalajoki)
Suomen Latu Kiilopää/Hotelli Niilanpää (Saariselkä /Inari)
Imatran Kylpylä (Imatra)				
Kuntoutumiskeskus Apila Oy (Kangasala)			
Kylpylähotelli Peurunka (Laukaa)			
Lehmirannan lomakeskus (Salo)		

Voimaa vertaisuudesta – lomat lapsiperheille, missä jollain perheenjäsenellä on
kuulovamma:

25.7.-30.7.2021 Sport & Spa Hotel Vesileppis Oy (Leppävirta)		
Omavastuuosuudet: Loman omavastuuosuus on 20 €/hlö/vrk, alle 17-vuotiaat veloituksetta. Matkakuluista lomalaiset vastaavat itse.Lomaan sisältyy täysihoito, majoitus kahden hengen huoneessa tai
perhekoon mukaisissa huoneissa/huoneistoissa, ryhmäkohtainen lomaohjelma, johon osallistuminen
on vapaaehtoista sekä lomapaikan allasosaston ja kuntosalin käyttö. Kuuloliitosta on mahdollisuuksien mukaan lomilla mukana vapaaehtoinen vertaisohjaaja järjestäen pienimuotoisia ohjelmatuokioita. Kuuloliitto järjestää pääsääntöisesti yhden kuuloaiheisen keskusteluluennon lomaviikolla. Loma
alkaa tulopäivän päivällisellä ja päättyy lähtöpäivän lounaaseen.
Lapsiperhelomalla on perheen yhteistä ohjelmaa, sekä eri-ikäisille lapsille suunnattua ohjelmaa, ryhmäkeskusteluja vanhemmille ja 1-3 vuotiaiden lastenhoito (4 x 2h).
Loman tavoitteena on, että osallistujat tapaavat muita huonokuuloisia ja saavat vertaisseuran kautta
tukea ja voimavaroja. Lomalla tulee selviytyä itsenäisesti tai oman avustavan henkilön kanssa.
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Hakemuksen täyttäminen:
Samassa taloudessa asuvat (puoliso ja lapset)
täyttävät yhden yhteisen hakemuksen, muutoin jokainen hakee lomalle henkilökohtaisesti. Puutteellisesti
täytettyjä hakemuksia ei käsitellä. Henkilötunnus
ilmoitetaan täydellisenä, sekä muut henkilö- ja osoitetiedot. Tulotiedot on merkittävä myös puolison osalta,
vaikka lomaa anoisikin yksinään.
Lomatuen tarpeen perustelut ovat välttämättömät,
koska MTLH tekee lomavalinnat niiden perusteiden
mukaan, jotka hakija on hakemuksellaan ilmoittanut
lomatuen tarpeelleen.
Perusteluja-kohtaan on syytä kirjoittaa sosiaaliset, taloudelliset ja terveydelliset, erityisesti kuuloon
liittyvät asiat, esim. kuulokoje ja huonon kuulon aiheuttamat vaikeudet.
Hakemukseen on merkittävä sille varattuun kohtaan tieto järjestöstä ja kohderyhmästä, jonka varaamaa lomajaksoa anotaan ”Kuuloliitto/Aluetyö”. Hakemuksessa voi ilmoittaa 3 lomatoivetta. 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. Hakemuksia ei palauteta. Peruutukset
myönnetystä lomatuesta on tehtävä henkilökohtaisesti MTLH:oon. Kaikkien lomien hakuaika loppuu
3 kk ennen loman alkua.
Hakemus tulee tehdä mieluiten sähköisenä, linkki sähköiseen hakemukseen: https://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.
Lisätietoja: www.mtlh.fi sekä MTLH ry p. 010 2193 460, arkisin klo 9-13, tai Mia Kalpa, p. 040 455
7067, mia.kalpa@mtlh.fi, Kuuloliitto ry: Sanna Lehtoväre 040 7703803, sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi
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Kuuloliiton
kesäpäivät Laukaassa
10.- 12.6.2022 Peurungan kylpylähotellissa
Tervetuloa Keski-Suomeen Kuuloliiton perinteisille Kesäpäiville! Kesäpäivillä tapaat vanhoja tuttuja
ja tutustut uusiin ystäviin yhdessäolon, pihapelien ja tekemisen merkeissä. Kokeilisitko jotakin uutta? Vuokraa läskipyörä, keilarata ja osallistu illan karaokelauluihin!
Hinnat:
Perjantai – sunnuntai, majoituspaketti sisältää: aamiaiset, 2 lounasta ja 2 päivällistä.
* Päärakennuksessa hotellihuoneet ja
Peurantähti 2-4 hh huoneistossa:
193€ / hlö / 2hh / 2 vrk,
257€ / hlö /1h / 2 vrk
* Perunkapiha rivitalohuoneet:
168€ / hlö / 2hh / 2 vrk,
228€ / hlö /1hh / 2vrk
Lauantai – sunnuntai, majoituspaketti sisältää: su–aamianen, 2x lounas, la-päivällinen
* Päärakennuksen hotellihuoneet tai Peurantähti huoneistoissa:
111€ / hlö / 2hh / 1 vrk,
143€ / hlö /1hh / 1 vrk
* Majoitus Perunkapiha rivitalohuoneet:
98,50€ / hlö / 2hh / 1vrk,
128,50€ /1hh / 1 vrk
Päiväkävijä lauantai tai sunnuntai hinta 19€ / päivä, sisältää lounaan noutopöydästä.
Lisätietoja: Margit Hassinen, margit.hassinen@kuuloliitto.fi, p. 0400 802669.
Kylpylähotelli Perunka: www.peurunka.fi tai p. 020 751 601, Peurungantie 85, 41340 Laukaa.
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Aikuisten ja lasten kuntoutuskurssit
Kuulo-Auriksessa
Kelan moniammatillinen kuntoutus
Kuulo-Auris toteuttaa Kelan moniammatillisia yksilökuntoutusjaksoja
kuulovammaisille lapsille, lapsiperheille, nuorille sekä aikuisille. Kela ja
terveysviranomaiset pitävät kuntoutuksen toteuttamista tällä hetkellä
turvallisena, mutta toki arvioimme tilannetta jatkuvasti koronatilanteen
mahdollisesti kehittyessä.
Loppuvuoden 2020 Kela tarjoaa kaikille yksin kuntoutukseen tuleville asiakkaille mahdollisuuden
yhden hengen huoneeseen normaalin kahden hengen majoituksen sijaan. Lisäksi huomioimme kuntoutuksessa turvallisuuden mm. hyvällä käsihygienialla ja olemme tehostaneet tilojen puhtaanapitoa.
Päivitämme mahdolliset muutokset kotisivuillemme ja tiedotamme toki myös asiakkaitamme mahdollisista heitä koskevista muutoksista.
Koronatilanteesta huolimatta moniammatilliseen yksilökuntoutukseen kannattaa tälläkin hetkellä
hakea, jotta kuntoutusjaksot toteutuvat suunnitellusti ja voimme tehdä tulevan vuoden jaksosuunnittelua mahdollisimman hyvin asiakkaiden yksilölliset tarpeet huomioiden. Lisätietoja kuntoutukseen
hakemisesta saat omalta kuntoutusohjaajaltasi, kotisivuiltamme tai asiakaspalvelustamme.
Vuoden 2021 kuntoutusryhmät:
Kaikenikäiset lapset
1. jakso 22.3.-26.3.2021 TAI 17.5.-21.5.2021, 2. jakso 16.8.-20.8.2021, 3. jakso 8.11.-12.11.2021
Alle kouluikäiset lapset
1. jakso 12.4.-16.4.2021, 2. jakso 2.8.-6.8.2021, 3. jakso 7.12.-10.12.2021
Koulunsa aloittavat lapset
1. jakso 8.3.-12.3.2021, 2. jakso 13.9.-17.9.2021, 3. jakso vuonna 2022
Alakouluikäiset lapset
1. jakso 21.6.-24.6.2021, 2. jakso 30.8.-3.9.2021, 3. jakso 22.11.-26.11.2021
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Lapset Mikrotia
1. jakso 18.1.-22.1.2021, 2. jakso 26.4.-30.4.2021,
3. jakso 27.9.-1.10.2021
Nuoret
1. jakso 6.4.-9.4.2021, 2. jakso 14.6.-18.6.2021, 3. jakso 20.9.24.9.2021
Aikuiset
1. jakso 22.2.-26.2.2021, 3.5.-7.5.2021, 6.9.-10.9.2021 TAI 15.11.19.11.2021, 2. jakso 31.5.-4.6.2021 TAI 23.8.-27.8.2021, 3. jakso
18.10.-22.10.2021
CI-jakso, aikuiset
Ryhmä 1: 1. jakso 29.3.-1.4.2021, 2.jakso 7.6.-11.6.2021, 3. jakso
1.11.-5.11.2021
Ryhmä 2: 1. jakso 26.-30.7.2021, 2. jakso 4.-8.10.2021, 3. jakso:
vuonna 2022
Meniere-jakso, aikuiset
Ryhmä 1: 2. jakso 15.2.-19.2.2021, 3. jakso 19.4.-23.4.2021
Ryhmä 2: 1. jakso 24.5.-28.5.2021, 2. jakso 9.8.-13.8.2021, 3. jakso
29.11.-3.12.2021
Tiedustele vapaista paikoista Kuulo-Auriksen henkilökunnalta.
Mikäli olet kiinnostunut kuntoutukseen hakeutumisesta, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme,
niin voimme heti katsoa sinulle sopivan kuntoutusajankohdan ja ohjata kuntoutuspäätöksen hakemisessa.
Lisätietoja:
Asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@auris.fi
p. 044 770 8444 (ma-pe klo 9-15)

www.auris.fi
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KUULOLIITTO RY
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
Ilkantie 4
00400 Helsinki
www.auris.fi | asiakaspalvelu@auris.fi
Lisää tapahtumia löydät Kuuloliiton verkkosivuilta:
www.kuuloliitto.fi/ajankohtaista/tapahtumat

