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KUULOLIITON
KURSSIKALENTERI

KUULOLIITON KUULOKURSSIT ALUEILLA JA KOPOLAN
KURSSIKESKUKSESSA
Seuraamme aktiivisesti koronaepidemian tilannetta, ja kurssit toteutetaan aina
viranomaisohjeita noudattaen. HUOM! Mikäli tilanne alueilla muuttuu, tiedotamme
verkkosivujemme tapahtumakalenterissa kurssien mahdollisesta perumisesta tai
siirtämisestä myöhempään ajankohtaan.
Alueilla järjestettävät kurssit (2pv+1pv)
Kuuloliitto järjestää kahdeksan alueellista kuulokurssia vuonna 2022. Kuusi kurssia
on suunnattu ikääntyneille kuulokojeen käyttäjille, yksi kurssi on tarkoitettu
työikäisille ja yksi kurssi on tinnituspainotteinen. Kaikkiin kursseihin voi myös
läheinen osallistua. Kurssit toteutetaan STEA -avustuksella (Sosiaali- ja
terveysjärjestöjen avustuskeskus). Ajankohdat ja paikkakunnat ovat:
Siilinjärvi avokurssi 16.2. ja 16.3. Ev.lut.seurakuntatalo
Lohja 21.-22.3. Lohja Spa & Resort
Kajaani 29.-30.3. Kajanus Scandic
Kotka 27.-28.4. Sokos Hotel Kotka
Kaustinen 18.-19.5. Hotelli Kaustinen
Rovaniemi 28.-29.9. Scandic Rovaniemi City
Tinnituskurssi 9.-10.11. Helsinki, Scandic Pasila
Työikäisten kurssi 26.-27.11. Tampere, Scandic Tampere Station
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Sähköiseen hakemukseen pääset tästä: Kilta-tapahtumakalenteri. Hakemuslomake
tarvittaessa myös word-muodossa: Kuulokurssihakemus 2022. Kurssit löytyvät
myös Kuuloliiton verkkosivujen tapahtumakalenterista.
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.
Kurssit sisältävät kahden päivän kurssiohjelman ja puolen vuoden kuluttua
järjestettävän jatkotapaamisen, jonka ajankohta sovitaan kurssilla. Tinnituskurssilla
ei ole jatkopäivää. Majoitus järjestetään täysihoidolla. Kurssit ovat osallistujille
maksuttomia. Matkakuluista osallistujat vastaavat itse.
Lisätietoa ja hakemukset: Asiantuntija Maria Timonen, p. 0400 903407,
maria.timonen@kuuloliitto.fi, Asiantuntija Anna-Maija Tolonen, p. 044 752 5574,
anna-maija.tolonen@kuuloliitto.fi
Hakemukset tulee lähettää viimeistään kuusi viikkoa ennen kurssin ajankohtaa,
joko täyttämällä sähköisen hakemuksen Kuuloliiton sivuilla, sähköpostilla tai
maapostina. Hakemukset Siilinjärven, Kajaanin, Kaustisen ja Rovaniemen kursseille
lähetettävä: Maria Timonen PL 1188, 70211. Lohjan, Kotkan, Tinnitus ja työikäisten
kursseille: Anna-Maija Tolonen, Puutarhakatu 8 b F 607, 20100 Turku.
Kaikille hakijoille ilmoitetaan kurssivalinnasta kirjeellä noin kolme viikkoa ennen
kurssia. Valinnassa etusijalla ovat hakijat, jotka eivät aikaisemmin ole osallistuneet
Kuuloliiton kuulokurssille.
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Kopolan kurssikeskuksessa järjestettävät kurssit
Kuuloliiton Kopolan kurssikeskus (Kuhmoinen) järjestää kymmenen viiden päivän
kuulokurssia vuonna 2022 ikääntyneille kuulokojeen käyttäjille ja heidän
läheisilleen. Ajankohdat ovat:
7.-11.3.2022, 21.-25.3., 4.-8.4., 16.-20.5., 22.-26.8.,
12.-16.9., 26.-30.9., 10.-14.10., 24.-28.10., 14.-18.11.
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 järjestetään täysihoidolla.
Kurssit ovat osallistujille maksuttomia. Matkakuluista osallistujat vastaavat itse.
Lisätietoa ja hakemukset: Asiantuntija Sanna Lehtoväre, p. 040 770 3803,
sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi
Hakemukset tulee lähettää viimeistään kuusi viikkoa ennen kurssin ajankohtaa,
joko sähköpostilla tai maapostina: Kopolan kurssikeskus, PL 11, Velisjärventie 50,
17801 Kuhmoinen.
Kaikille hakijoille ilmoitetaan kurssivalinnasta kirjeellä noin kolme viikkoa ennen
kurssia. Valinnassa etusijalla ovat hakijat, jotka eivät aikaisemmin ole osallistuneet
Kuuloliiton kuulokurssille.
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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. Hinta: 140 €/hlö. Ajankohdat (2022):
15.-17.3. Mitä meille kuuluu? -vertaistapaaminen
8.-10.4. Neulontaviikonloppu
10.-12.5. Mitä meille kuuluu? -vertaistapaaminen
30.8.-1.9. Mitä meille kuuluu? -vertaistapaaminen
20.-22.9. Mitä meille kuuluu? -vertaistapaaminen
Lisätietoja: Asiantuntija Sanna Lehtoväre, sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi,
p. 040 7703 803
www.kopolakuhmoinen.fi, Facebook sivut: Kopola Kuhmoinen

KUUROUTUNEIDEN TOIMINTA
Kuurotuneiden viikonloppu järjestetään loppuvuodesta. Tapahtumasta tiedotetaan
tarkemmin Kuuloliiton verkkosivuilla ja Kuuloviesti-lehdessä.
Lisätietoja: Asiantuntija Tarja Kaikkonen, tarja. kaikkonen@kuuloliitto.fi

Kuva: Jenni Oranen
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LASTEN JA NUORTEN TOIMINTA
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 Kuuloliiton
verkkosivuilla. Leirien ajankohdat (2022):
6.-10.6. Lasten kesäleiri 7-12-vuotiaille, Metsäkartano, Rautavaara
13.-17.6. Lasten kesäleiri 7-12-vuotiaille, Bergvikin kartano, Kruusila
1.-5.8. Nuorten Suurleiri, Metsäkartano, Rautavaara
8.-11.9. Vaellusretki 18-35-vuotiaille, Rokua
21.-23.10. Nuorten syysleiri, Solvalla, Espoo
28.-30.10. Nuorten aikuisten Suurleiri, Nuorisokeskus Marttinen, Virrat
Kuuloliiton nuorisotoimikunta järjestää toimintaa ympäri vuoden myös
huonokuuloisille nuorille aikuisille (noin 18-35-vuotiaat). Parhaiten saat tietoa
tapahtumista seuraamalla Moottorikorvia sosiaalisessa mediassa ja verkossa:
www.moottorikorvat.net
Lisätietoja: Asiantuntija Taneli Ojala, p. 050 567 0748, taneli.ojala@kuuloliitto.fi,
Asiantuntija Viivi Kilpeläinen, p. 044 752 5565, viivi.kilpelainen@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 www.kuuloliitto.fi, josta
uutiskirjeen voi tilata.
Lisätietoja: Asiantuntija Päivi Vataja, p. 050 571 7884, paivi.vataja@kuuloliitto.fi

SISÄKORVAISTUTETTA KÄYTTÄVIEN TOIMINTA
CI-toimikunnan tapahtumatyöryhmä järjestää 19.-20.3.2022 virkistysviikonlopun,
joka on suunnattu kaikille sisäkorvaistutteita käyttäville tai sitä harkitseville ja
heidän omaisilleen.
Lisätietoja: Asiantuntija Margit Hassinen, p, 0400 802 669,
margit.hassinen@kuuloliitto.fi
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TUETUT LOMAT
Tuetut lomaviikot rahoittaa Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH ry).
Lomaviikkojen teemana on Voimaa vertaisuudesta. Lomat omatoimisille aikuisille
(2022):
21.-26.8. Santa´s Resort & Spa Hotel Sani, Kalajoki
21.-26.8. Suomen Latu Kiilopää/Hotelli Niilanpää, Saariselkä
28.8.-2.9. Tanhuvaaran Urheiluopisto, Savonlinna
4.-9.9. Rokua Health & Spa, Rokua
19.-24.9. Lehmirannan lomakeskus, Salo
2.-7.10. Kuortaneen Urheiluopisto
Lomat lapsiperheille, joissa jollain perheenjäsenellä on kuulovamma:
17.-22.7. Kylpylähotelli Rauhalahti (Kuopio)
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.
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. Kaikkien lomien hakuaika loppuu 3 kk ennen loman
alkua.
Lisätietoja hakemisesta ja hakemuslomake:
Hakemus tulee tehdä mieluiten sähköisenä. Hakemuksen voi myös tulostaa. Lisätietoja
MTLH:n sivuilla. Tulostettavan hakemuksen palautus: Maaseudun Terveys- ja
Lomahuolto ry, Ruoholahdenkatu 8, 4. krs, 00180 Helsinki.
Lisätietoja:
www.mtlh.fi, MTLH ry p. 010 2193 460 (arkisin klo 9-13) tai Sirpa Otava,
p. 040 567 0628, sirpa.otava@mtlh.fi tai Kuuloliitto, Sanna Lehtoväre, p. 040 7703803,
sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi
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ETÄVERTAISRYHMÄT JA KUULOKURSSI VERKOSSA
Vertaisryhmissä on mahdollisuus käydä vertaiskeskustelua samassa tilanteessa olevien
kanssa, vaihtaa kokemuksia ja pohtia yhdessä arjessa jaksamisen keinoja.
Vertaisryhmään toivotaan osallistumista yhdessä läheisen kanssa. Ohjaajina toimivat
Kuuloliiton sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset. Etäverkkokurssille osallistuminen
ei ole esteenä hakea myös Kopolan kurssikeskuksen tai alueellisille Kuulokursseille.
Tinnituksen etävertaisryhmä
ti 18.1. klo 18.00-19.30
ti 25.1. klo 18.00-19.30
ti 1.2. klo 18.00-19.30. Jatkopäivä syksyllä 2022.
Kuulon etävertaisryhmä työikäisille
ti 1.3. klo 18.00-19.30
ti 8.3. klo 18.00-19.30
ti 15.3. klo 18.00-19.30. Jatkopäivä syksyllä 2022.
Ikääntyvien kuulokojeen käyttäjien ja heidän läheistensä Kuulokurssi
verkkokurssina
Kuuloliitto järjestää Kuulokurssin verkkokurssina toukokuussa 2022. Kurssi on tarkoitettu
ikääntyville kuulokojeen käyttäjille ja heidän läheisilleen. Kurssin tavoitteena on auttaa
hyväksymään huonokuuloisuuden, tukea kuulokojeiden käyttöä sekä antaa keinoja
vuorovaikutukseen. Ajankohdat ja kurssin ohjelma:
4.5. klo 10.00-11.30 Teams-alustan käytön harjoitus, tutustuminen kurssilaisiin ja
Kuulo ja kuuleminen
10.5. klo 10.00-11.30Kuulokojeen käyttö ja huolto
17.5. klo 10.00-11.30 Kommunikaatio. Jatkopäivä syksyllä 2022.
Ilmoittautuminen: kaikkiin ryhmiin sähköpostilla Kuuloliittoon Sanna Lehtovärelle,
sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi
Ilmoittautumisen yhteydessä kerro nimesi, sähköpostiosoitteesi, läheisen osallistuminen
ryhmään ja toiveet teemoista, joita toivoisit vertaistapaamisissa käsiteltävän. Tule
rohkeasti mukaan!
Lisätietoja: Asiantuntija Sanna Lehtoväre, p. 040 770 3803,
sanna.lehtovare@kuuloliitto.fi, Asiantuntija Anna-Maija Tolonen, p.044 752 5574,
anna-maija.tolonen@kuuloliitto.fi.
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Kuulo-Auris järjestää mm.
kuulovammaisten lasten,
nuorten ja lapsiperheiden
vaativaa ja
harkinnanvaraista sekä
aikuisten harkinnanvaraista
moniammatillista
yksilökuntoutusta.
www.auris.fi

KUULOLIITTO RY

Ilkantie 4
00400 Helsinki
p. 09 580 3370 (maanantaisin klo 9–15)
Lisää tapahtumia löydät Kuuloliiton verkkosivuilta:
www.kuuloliitto.fi
Seuraa Kuuloliittoa myös somessa:

Kuva: Jenni Oranen

